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 سمه تعاليبا
 

 )) پيشگفتــار((

 
حیط بانک ها از طریق جذب و تخصیص منابع مالی نقش مهمی در ثبات و کارایی م

رفاه و تسهیل رشد و توسعه ها، پشتیبانی تولید، گسترش اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت

اقتصادی کشور دارند. تخصیص به موقع منابع و تزریق صحیح پول در اقتصاد، بخش مهمی از 

های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز کیل می دهد و این قسمت از فعالیتعملیات هر بانک را تش

حمایت از  های اقتصاد کشور ومل موثری در به گردش درآوردن چرخاهمیت است چرا که عا

ها با انجام عملیات اعتباری خود موجب انتقال منابع از باشد. بانککسب و کار داخلی می

باشند، به کسانی که های اقتصادی نمیمایل و قادر به مشارکت در فعالیتاشخاصی که مستقیما 

تیب باعث باشند را فراهم ساخته و به این ترور اقتصادی نیازمند به سرمایه میدر جهت انجام ام

شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از طرفی با فزایش تولیدات کشور میا

شود. یکی از می ها فراهماقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت ازدیاد کاالها و خدمات در یک

مالی و اعتباری ها و موسسات های نزد بانکای کارائی بازار و کارائی سرمایهترین پیامدهعمده

توجه به این مساله است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکلی بهینه و مطلوب بهره 

 برداری شود.

های جهان اسالم، برای رونق هرچه ن به عنوان یکی از بزرگترین بانکبانک ملی ایرا

بیشتر کسب و کار در کشور، پرداخت تسهیالت به بخش های اقتصادی را یکی از مهم ترین 

نیروی انسانی اولویت ها و سیاست های کاری خود قرار داده است که این امر قطعا با داشتن 

 پذیرد.ده و مسلح به دانش بانکی صورت میکارآمد، آموزش دی

آموزش بانک ملّی ایران که هدف خود را تربیت نیروی انسانی متعهد و اداره کل 

متخصّص و تعمیم علوم بانکی قرار داده است، ضمن توجه به مبانی علمی و تئوریک بانک و 

چاپ و انتشار  بانکداری، سعی نموده اصول کاربردی را نیز بطور خاص مورد توجّه قراردهد.
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ید نظر شده( آن را پیش روی دارید با همکاری اداره کتاب حاضر که اکنون چاپ دهم )تجد

 کل اعتبارات در راستای این هدف انجام پذیرفته است. 

م، شرایط در این کتاب سعی شده دانش الزم درباره مبانی نظام اعتباری، حرمت ربا در اسال

خصیص های اقتصادی، وثایق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال، تاساسی صحت معامالت، بخش

منابع، انواع تسهیالت اعطائی، مطالبات سررسید شده و معوق ، صدور اجرائیه، نظارت بر امور 

 دایره معامالت و . . . به زبان ساده و کاربردی برای کارکنان بانک تشریح شود.

 های بعدی به غنای کتاب کمک نماید.تواند در چاپمسلماً ارائه نظرات و پیشنهادات می

های ییراهنما ن، صاحبنظران و پایوران فاضل بانک و سایر همکاران انتظاردارد بالذا از مدرسی

 نمایند. شدن کتاب، این اداره را یاری ترخود درجهت هرچه غنی شائبهبی

مراحل بازنگری، اصالح، ویرایش، تایپ و اولیه، تدوین  کلیه همکارانی که در خاتمه از در

 آید.قدردانی به عمل می اند تشکر وچاپ کتاب نقش داشته

 

 

 

 

 

 اداره کل آموزش

 3189ماه خرداد
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 بخش اوّل : مباني نظام اعتباري

 مفهوم نظام اعتباري 

در لغت به معنی روش، طریقه، اسلوب، قاعده و رویه آمده است و در  (System)نظام 

با یکدیگر و ای از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی مجموعه» :اصطالح عبارت است از

 .«در راستای هدف یا اهداف مشخص

هم پیوستة اصول، قواعد، ضوابط و رابطه سازمانی و به نظام اعتباريبنا به تعریف فوق در 

 .گیردنظر قرار میاهداف اعتباری هرجامعه مطمح

 ، نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تاثیر قرار بنابراین مطابق تعریف نظام اعتباری

اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی، در کل نظام اقتصادی هرجامعه، دولتها را . دهدمی

پولی و هایسیاست»برآن داشته تا ازطریق اتخاذ و اعمال مجموعة تدابیری که اصطالحاً 

ها به شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تامین این منظور، بانکنامیده می« اعتباری

های اقتصادی که متکی و مبتنی ها و برنامههرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاستصورت ا

 .های هرجامعه است، انجام وظیفه نمایندبر امکانات، نیازها و ارزش

 

 مفهوم تخصيص منابع

دهد و این قسمت از فعالیتاعطای تسهیالت، بخش مهمی از عملیات هربانک را تشکیل می

قتصادی حائز اهمیت است، درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش های بانکی از لحاظ ا

کمّی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص 

حقیقی و حقوقی به دالیل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد از امکانات و منابع پولی خود 

ها مینمایند ناگزیر به استفاده از تسهیالت و منابع بانکجهت تامین نیازهای موجود استفاده 

ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که بدین ترتیب بانک .باشند

باشند به آنان که جهت انجام های اقتصادی نمیمستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت

 . شوندباشند فراهم ساخته و باعث افزایش تولیدات کشور میمی امور اقتصادی نیازمند به سرمایه
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با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقاء یافته و از طرفی با ازدیاد کاالها و خدمات در 

 . شودها فراهم مییک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت

 

 شرايط پولي و اعتباري قبل از پيروزي انقالب اسالمي

سابقه قیمت هجری شمسی با افزایش منابع ارزی کشور، به دلیل افزایش بی 3131درسال 

باعث گردید تا  بودن ظرفیت جذب این منابع در داخل کشورنفت در بازارهای جهانی و پائین

های مربوط به سپرده کاهش داده و از سوی دیگر نسبترا سو نرخ رسمی بهره ، از یکبانک

به این ترتیب به طور نسبی  یابد،به خرید اوراق قرضه دولتی تقلیل ها قانونی و الزام بانک

تسهیالت بیشتری در جهت گسترش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی فراهم آمد. این 

اقدامات در شرایطی انجام گرفت که رشد نقدینگی بخش خصوصی تحت تاثیر عوامل انبساطی 

ها نزد بانکر جامعه، موجب رشد سریع سپردهای داشت.  افزایش شدید نقدینگی دروند فزاینده

ها گردید و قدرت اعتباری آنها را به شدت باال برد و با ازدیاد تقاضا برای استفاده از وام و 

 اعتبارات، حجم اعتبارات بانکی نیز به طور تصاعدی افزایش یافت. 

میمات محدودکننده های بعد، تصبا وجود اینکه با بروز و تشدید عدم تعادل اقتصادی در سال

پولی اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شد، لیکن به علت عوامل انبساطی متعدد از رشد اعتبارات 

کم فشارهای بحران اقتصادی به شکل هجری شمسی، کم 3131نشد. از اواسط سال ها کاستهبانک

عتصابات و در اقتصاد کشور بروز کرد و این روند با گسترش دامنه ا« تورم توام با رکود»

ای هجری شمسی به سرعت وارد مرحله تازه 3131گیر مردم تشدید و از اواسط سال مبارزات پی

های ها با برداشتشد که سرانجام به توقف اقتصادی منجر گردید و در این ایام، غالب بانک

انک ها نزد برغم استرداد بخش قابل توجهی از وجوه تودیعی بانکغیرعادی روبرو شدند و علی

ثباتی قرارداد گذاران، شبکه بانکی را در وضع متزلزل و بیمرکزی، عدم اعتماد و اطمینان سپرده

 ها تا مرحله توقف و ورشکستگی سقوط نمودند. و تعدادی از بانک
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داری و براساس نظام بانکی در دوران قبل از انقالب که بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه

گذاری شده بود با اتکاء به منابع گذاران خصوصی و خارجی پایهسرمایههای سودجویانه هدف

ها و اعتبارات اعطایی خود به بخش خصوصی را با رشد داخلی و خارجی موفق شد وام

ها و اعتبارات مذکور به مراتب بیشتر از ظرفیت چشمگیری افزایش دهد و چون حجم وام

گذاری نشد، لذا منابع ای واقعی براساس سرمایهتولیدی اقتصادی ایران بود عمالً صرف نیازه

اعتباری عمدتاً بر واردات هرچه بیشتر کاالها و خدمات خارجی تخصیص یافت و بر 

 های بارز اقتصاد این دوران است افزود. و وابستگی که از ویژگی گراییمصرف

 

 سير تحوالت نظام بانكي بعد از پيروزي انقالب اسالمي

ها به خارج انقالب اسالمی، در نتیجه عوامل متعدد منجمله انتقال سپردهدر آستانه پیروزی 

های ها و هجوم آنان برای استرداد سپردهگذاران وابسته، سلب اعتماد مردم به بانکتوسط سرمایه

بودند که ها اغلب بانکهای خصوصی در وضعی قرار گرفتهخود و الوصول ماندن مطالبات بانک

نک مرکزی، عملیاتشان متوقف و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید های بارغم کمکعلی

کلیه بانکهای خصوصی را ملی اعالم 31/1/3139از این رو شورای انقالب درتاریخ  .نمودمی

 . نمود

به دنبال ملی .بانک خصوصی سلب و به دولت واگذارشد 82براساس قانون مذکور، مالکیت 

ها در ها درجهت تعیین ارکان و سازمان جدید بانکامور بانکها الیحه قانونی اداره شدن بانک

ها به تصویب از تصویب شورای انقالب گذشت و سپس طرح ادغام بانک 1/1/3139تاریخ 

با اجرای این طرح تعداد بانکهای کشور به استثنای بانک مرکزی  .ها رسیدمجمع عمومی بانک

بانک  1های استان( که شامل استثنای بانک بانک )به 9به  3131بانک در پایان سال  11از 

 . بانک تخصصی است تقلیل یافت 1تجاری و 

آمد، مطالعات همزمان با اقداماتی که برای تغییر و اصالح ساختار نظام بانکی به عمل می

اقدامات اولیه در جهت حذف بهره،  .ها در جریان بودکردن بانکای در زمینه اسالمیپراکنده
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« شدهکارمزد و حداقل سود تضمين»ش نرخ بهره و تغییر نام آنها به تنها به کاه

توانست ماهیتاً تغییر اساسی در نظام بانکی گذشته از آنجا که این اقدامات نمی. محدودگردید

بدین منظور پس از مطالعات . ایجاد نماید، الزم بود تدابیر اصولی و اساسی دیگری اتخاذشود

به مجلس شورای « بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسالمیحذف »الزم نهایتاً الیحه 

قانون عملیات بانکی بدون ربا »تحت عنوان  9/6/3161اسالمی تقدیم شد که در تاریخ 

 3111به تائید شورای نگهبان رسید و از ابتدای سال  31/6/3161تصویب و در تاریخ « )بهره(

 . هجری شمسی رسماً در ایران به اجرا درآمد

 

 هاي نظام اعتباري بانكداري بدون ربااهداف، اصول و ويژگي

 الف( اهداف

براساس ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن، اهداف و 

 :های اعتباری نظام بانکی جدید عبارتند ازاستراتژی

اسالمی( به منظور تنظیم ( استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط 3

 . گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور

اسالمی  جمهوری اقتصادی دولت هایها و برنامهسیاست و درجهت تحقق اهداف ( فعالیت8

 اعتباری و با ابزارهای پولی

جذب و جلب الحسنه از طریق ( ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض1

ها و بسیج آنها در جهت تامین شرایط و امکانات انداز و سپردهها و پسوجوه و اندوخته

 . وسوم قانون اساسی( اصل چهل9( و )8گذاری به منظور اجرای بندهای )کار و سرمایه

 ب( اصــول

عملیات عالوه بر حذف ربا به عنوان یک اصل و شالوده اساسی، نظام اعتباری مبتنی بر قانون 

 :بانکی بدون ربا بر دو اصل عمده نیز استوار است
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 اعطای تسهیالت :صحت  (3

های بینیها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیشاعطای تسهیالت توسط بانک 

شده برای تسهیالت و همچنین سود مورد انتظار در صورت مربوط، اصل منابع تعیین

هایی درواقع، با در نظر گرفتن ماهیت سپرده. باشدتحقق، درمدت معینی قابل برگشت 

که بانک وکالت به کارگرفتن آنها را در انواع معامالت و عقود دارد، الزم است در 

های کافی قبل از برقراری اعطای تسهیالت نهایت دقت به عمل آمده و تا حد نیاز بررسی

تا از به مخاطره انداختن تسهیالت معمول و از بازگشت منابع اطمینان کامل حاصل شود 

 . های مردم اجتناب شودسپرده

  نظارت بر مصارف : (8

باید بر نحوه مصرف و بازگشت ها میدر جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده، بانک

به عبارت دیگر گرچه بانک . های الزم و کافی به عمل آورندتسهیالت اعطایی نظارت

شناختن متقاضیان، مبنای کار را بر پایه امین در جریان برقراری روابط متنوع تجاری با

منظور حصول اطمینان از کاربرد و مصرف بهدهد، معذالک مکلف است بهآنان قرارمی

 . نمایدهای خاصی را اعمالجای تسهیالت اعطایی و برگشت منابع تخصیصی، نظارت

 هاپ( ويژگي

های نظام های ذیربط، اهم ویژگیباتوجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل

 :توان برشمرداعتباری جدید را به شرح ذیل می

 بخشيتخصيص (3

های هربخش اقتصادی و در چارچوب تسهیالت اعطایی باتوجه به ماهیت و چگونگی هزینه

یابد به طوری که بخش تولید )صنعت، معدن شده برای هربخش تخصیص میهای تعییناولویت

تواند از انواع ظ دارابودن اولویت کامل در سیاست اقتصادی کشور میو کشاورزی( به لحا

ای خود استفاده های سرمایهتسهیالت بانکی در رفع نیازهای سرمایه در گردش و همچنین هزینه

های مدت و بخشدر حالی که بخش بازرگانی به لحاظ ماهیت آن، از تسهیالت کوتاه .نماید
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مدت و باشند، از تسهیالت میانای میازمند تسهیالت سرمایهخدمات و ساختمان که عمدتاً نی

 . شوندمند میبلندمدت بانکی بهره

 تعديل فرهنگ وثيقه( 1

در نظام اعتباری جدید، نکته قابل توجه، اختیاری است که عنداللزوم جهت اخذ تامین کافی 

 . استبانکی به وجود آوردهشده و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام به بانک تفویض

اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای  33با عنایت به اینکه طبق مفاد ماده 

باشند، بنابراین دریافت تضمین و وثیقه اضافی ضرورت نداشته و این االجرا میعقود اسالمی الزم

معامله، سرعت عمل بیشتری به طرفین برای امر، عالوه بر کاهش هزینه معامالت و سود بیشتر 

ای را در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی جدید بخشد و تحول قابل مالحظهانجام معامالت می

 3 .آوردبه وجود می
 

 بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمايه( 1

های نظام جدید اعتباری، بازگشت روان منابع ناشی از ترین ویژگییکی دیگر از عمده

در واقع مشخص بودن مصرف نهایی و  .باشدمیغالب تسهیالت اعطایی  قراردادهای منعقده در

بینی شده و نظارتهایی تناسب تسهیالت با مصارف، توجه به زمان بازگشت سرمایه و سود پیش

آید، مجموعه عواملی هستند که باعث گردش که بر استفاده و کاربرد مطلوب منابع بعمل می

در نتیجه  .نمایدگردیده و از رسوب و بلوکه شدن منابع به طور موثری جلوگیری میمنابع بانکی 

 . آوردرا فراهم مینیازهای متقاضیان  تمامی و تامین بانکی این ویژگی، استفاده بهینه از منابع
 

 هدايت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهيالت( 4

داسالمی و اینکه تسهیالت اعطایی معین بودن مصرف نهایی تسهیالت، با توجه به ماهیت عقو

گردد از جمله عوامل مهمی است که مشخصاً و متناسب با نیاز متقاضی برآورد و پرداخت می
                                                 

فروش اقساطی مرابحه الحسنه، تسهیالت باشند، در مورد وام قرضهای اجرایی، واحدها مجاز می( در حال حاضر طبق دستورالعمل3

کاالهای بادوام و جعاله تعمیر مسکن و همچنین در خصوص امور تولیدی برای مشتریان معتبر نیز با اخذ مجوز از ادارات خرید 

 االجرا و با تضمین شخص ثالث اقدام نمایند. مربوطه نسبت به اعطای تسهیالت مذکور با استفاده از قرارداد الزم
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ای گونهتواند بهاین ویژگی می .آوردمیشده فراهمکنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین

 . ها و تحقق اهداف اقتصادی موثرباشددرجهت اعمال سیاست

 گذاريسودآوري مطلوب و کاهش ريسك سرمايه( 3

ای در ها از تنوع قابل مالحظهگذاری بانکاز آنجایی که در بانکداری بدون ربا، سرمایه

های مختلف )کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی( بخش

بنابراین . بازار استگذاری باشد، لذا از دیدگاه سودآوری، مشابه سبد سرمایهبرخوردار می

تواند موجب مدیریت ریسک و ها میها با بازدهی بیشتر از طرف بانکانتخاب و اولویت طرح

 . افزایش سود عملیات بانکی و در نهایت کارایی نظام اقتصادی کشور گردد

 احتمال زيان در بانكداري اسالمي به مراتب کمتر از بانكداري ربوي است( 6

ها ربا با ریسک کم عاید بانک بدون بانکیدرآمد ناشی از عملیاتباعنایت به اینکه 

دیگر، سودحاصل از عملیات ازسوی .رسدنظرمیدهی بانک بعید به، احتمال زیانگرددمی

خواهدشد و در غیر اینصورت سودی گذار تقسیمها، طبق ضوابط مقرر، بین بانک و سپردهبانک

گذاران به سود یا حال آنکه دربانکداری ربوی سپرده. یدگذاران توزیع نخواهدگردبین سپرده

  . نمایدمیهرصورت، شده را بهزیان بانک توجهی نداشته و در پایان مدت، بهره از پیش تعیین

  .پذيردها متناسب با واقعيت در سطح وسيعي از اقشار جامعه صورت ميتوزيع درآمد بانك( 1

االختیار ها وکیل تامماهیت معامالت و با توجه به اینکه بانکدر بانکداری بدون ربا، به دلیل 

بین خود و  ،الوکاله مقررباشند، لذا سود حاصل از عملیات را پس از وضع حقگذاران میسپرده

گذاران نمایند، بنابراین برخالف بانکداری ربوی که بهره ثابتی به سپردهگذاران توزیع میسپرده

ها متناسب با واقعیت، اقشار مختلفی از جامعه را در بر درآمد بانک گردد، توزیعپرداخت می

بدین نحو که این حجم درآمد، در مرحله اول بین بانک و گیرندگان تسهیالت تقسیم . گیردمی

 . گرددگذاران توزیع میو در مرحله بعد، بین بانک و سپرده
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 در ايرانتفاوت بين بانكداري سنتي )ربوي( و بانكداري بدون ربا 

مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری بدون ربا از دو جنبه چگونگی تجهیز و تخصیص منابع 

ها و حائزاهمیت است که به تبع آن تغییراتی در تنظیم وضعیت ترازنامه یا صورت دارائی

 . بانک بین بانکداری اسالمی و بانکداری سنتی به وجود خواهدآورد هایبدهی

 تجهيز منابع -3

 :ها بشرح ذیل استبانکداری سنتی )ربوی( روشهای تجهیز منابع یا جذب سپرده در

 های جاری )حسابجاری(سپرده -3

 انداز(های پسانداز )حسابهای پسسپرده -8

 دار(های ثابت )مدتسپرده -1

گذار و بانک یک رابطه مستقیم وجود دارد که این رابطه مستقیم در این سیستم بین سپرده

های جاری با این تفاوت که سپرده . بر رابطه بستانکار و بدهکار و یا دائن و مدیون است مبتنی

گردد و بازپرداخت در حسابجاری نگهداری و برای مشتری یک طلب عندالمطالبه محسوب می

 . آن در هر زمانی به تقاضای مشتری ازجانب بانک الزامی است

من آنکه رابطه دائن و مدیون وجوددارد، در انداز و ثابت نیز ضهای پسدر مورد سپرده

ای تحت عنوان بهره )ربا( به شدهقرارداد اخذ سپرده و یا طبق عرف و معمول رقم از قبل تعیین

گیرد که از دیدگاه فقه اسالمی چون این رقم اخیر بر روی قرض پرداخت شدهآنان تعلق می

 . است، ربای قرضی محسوب و از نظر شرعی حرام است

ا به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نحوه تجهیز منابع به دو گونه بشرح ذیل پیشام

 :استبینی گردیده

 انداز()جاری و پس الحسنههاي قرضسپرده -3

 مدت و بلندمدت()کوتاه دارگذاري مدتهاي سرمايهسپرده -1

گذار همان رابطه سپردهانداز( بین بانک و الحسنه )جاری و پسهای قرضدر مورد سپرده

ها تعهد و تضمین ها توسط بانکمستقیم دائن و مدیون وجوددارد و استرداد اصل اینگونه سپرده
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گذاران، گردد و برای بانک یک بدهی عندالمطالبه محسوب و به مجرد تقاضای این سپردهمی

تحت هیچ عنوان سود  هابه اینگونه سپرده .باشندها مکلف به پرداخت اصل سپرده آنها میبانک

گذاران رسیدن به اجر معنوی و یا استفاده گیرد و عموماً هدف این سپردهیا کارمزدی تعلق نمی

 3ها بعد از واگذاری از سوی مشتریان، جزء منابع مالکانهباشد و این سپردهاز خدمات بانکی می

 .ه شوندالحسنگردند و ترجیحاً باید صرف اعطای تسهیالت قرضبانک محسوب می

دار از نظر حقوقی بر رابطه وکیل و موکل استوار است گذاری مدتهای سرمایهاساس سپرده

گذاران برای استفاده از این منابع و و بانک بعنوان وکیل امین از جانب سپرده 8 )منابع وکالتی(

اشته های مختلف اقتصادی و در معامالتی که از نظر شرعی منعی ندگذاری آن در بخشسرمایه

گذاری های سرمایهنماید و بانک منافع حاصله را متناسب با مدت و مبالغ سپردهاقدام می 1باشند،

نماید، یعنی گذاران تقسیم میالوکاله خود، بین سپردهو رعایت سهم منابع بانک پس از کسر حق

 .باشداساس کار بر مبنای مشارکت در سود و زیان می

تواند گیرد لیکن بانک میشده به عنوان سود تعلق نمیازقبل تعیینها مبلغی به اینگونه سپرده

الحساب شدن سود قطعی، بخشی از آن را به صورت علیاز محل درآمدهای حاصله و تا مشخص

های سرمایهها بتوانند اصل سپردهبینی گردیده که بانکگذاران تقسیم نماید و پیشبین سپرده

 .ه هزینه خود بیمه نماینددار را تعهد و یا بگذاری مدت

 

 تخصيص منابع )تسهيالت اعطايي( -1

قبل از مقایسه نحوه تخصیص منابع در سیستم بانکداری ربوی و اسالمی بهتر است ابتدا 

 :اعطای اعتبار و وام مورد توجه قرارگیرد هایواژه
                                                 

های بستانکار تودیع شده انداز و سایر ماندهالحسنه جاری و پسهای قرضها، سپردههمنابع مالکانه: شامل سرمایه، ذخایر، اندوخت (3

 شود. الحسنه بوده و براساس موازین شرعی بانک مالک قرض میمشتریان نزد شعب که در حکم سپرده قرض

ست و بانک در مصرف آن منابع به مدت و بلندمدت( مشتریان نزد بانک اگذاری )کوتاههای سرمایهمنابع وکالتی: شامل سپرده (8

 نماید. های انتفاعی و اقتصادی میگذاری و فعالیتگذاران اقدام به سرمایهوکالت از طرف سپرده

است و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معامالت موارد مصرف در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده (1

 گیرد. گذاری مستقیم، معامالت سلف و جعاله و خرید دین مورد استفاده قرار میمایهاقساطی، مساقات، مزارعه، سر
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مشتری توسط بانک برای مدتی معین.  عبارتست از پذیرش تعهدات مالی اعطاي اعتبار

بدینگونه مشتری از اعتبار مالی، کاال یا خدمات بانک استفاده نموده و پرداخت آن را به بعد 

تحمل بارمالی شخص توسط بانک یا اعتبار یعنی قبولدیگر اعطای نماید و به عبارتموکول می

  .شخص دیگر برای مدت معین

دارد و بین آن دو از بانک یا شخص دیگر دریافت می مبلغ معینی است که یک شخص وام

 .شودرابطه دائن و مدیون برقرار می

در سیستم بانکداری ربوی تخصیص منابع بر مبنای انواع وام و اعطای اعتبار است و از جمله 

های صنعتی و تولیدی، صنفی، مسکن و متفرقه و اعتبار در حسابجاری و انواع اعتبارات انواع وام

برد و نهایتاً تمام آنها جنبه وام پیداکرده و این نوع توان ناملی به اعتبار واگذارنده را مینزو

ها تعیین ای است که به خصوص در مورد انواع وامشدهاعتبارات همراه با نرخ بهره از قبل تعیین

 .گرددو اخذ می

اسالمی به عنوان نخستین وجه تمایز اصلی، تخصیص منابع یا تسهیالت  بانکداریدر سیستم 

 :گرددبه پنج گروه ذیل تقسیم می ایجاد تعهداتو  اعطایی

 :دهيگروه اول ـ در ارتباط با وام

 الحسنهـ قرض

 :گروه دوم ـ در ارتباط با مشارکت

 مشارکت مدنی -3
 قیمشارکت حقو -8
 مضاربه -1
 گذاری مستقیمسرمایه -4
 مزارعه -3
 مساقات -1
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 :گروه سوم ـ در ارتباط با مبادالت تجاري

 فروش اقساطی -3

 اجاره بشرط تملیک -8

 خرید محصوالت(سلف )پیش -1

 خرید دین -4

 مرابحه -3

 استصناع -1

 :گروه چهارم ـ در ارتباط با انجام عمل

 ـ جعاله3

 :ارتباط با خدماتگروه پنجم ـ در 

 نامهـ صدور انواع ضمانت3

 اسنادی ات اعتبار-8

الحسنه است شود مربوط به قرضبندی فوق، تنها موردی که از واژه وام استفاده میدر تقسیم

ها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفانموده و مجاز به دریافت مبلغ که بانک

 . شودباشند و در سایر موارد از واژه تسهیالت استفاده میبر اصل مبلغ وام نمی تریاضافه

تسهیالت در قالب مشارکت شامل تامین تمام یا قسمتی از سرمایه الزم جهت انجام یک 

عمل بازرگانی، خدماتی و تولیدی )صنعتی، معدنی، کشاورزی( با شرایط خاص هریک و 

 :باشدمیبراساس نمودار زیر  برگشت سرمایه و تقسیم سود حاصله در پایان مدت قرارداد

 

 

 

 × 
 دوران مشاركت، استفاده از سرمايه بررسي دريافت تقاضا

 
 و انجام عمليات موضوع مشاركت

 برگشت سرمايه خاتمه قرارداد انعقاد قرارداد و تامين سرمايه

 تقسيم سود مالكيتوانتقالنقل
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بینی سود توسط مشتری تعیین و بر آن اساس نسبت سهم سود پیشدر این گروه از تسهیالت 

 . گرددمی توافقبانک و مشتری 

نیاید و دوره مشارکت عیناً بدستبینی شده توسط مشتری ممکن است در پایانالبته سود پیش

 . کمتر یا بیشتر باشد

باشد در این گروه گروه سوم تسهیالت اعطایی در ارتباط با معامالت یا مبادالت تجاری می

 . گردداز تسهیالت، سود در هنگام انعقاد قرارداد و بصورت قطعی تعیین می

باشد و در مقابل انجام آن، اجرتی اخذ گروه چهارم در ارتباط با انجام کار یا عملی معین می

  . گرددمی

شتریان را گروه پنجم در ارتباط با انجام امور خدماتی بوده که براساس آن بانک، تعهدات م

 . نمایدگیرد و در قبال آن، کارمزد دریافت میبه عهده مییا متعهد به عنوان ضامن 

باتوجه به موارد فوق، ترازنامه یک بانک اسالمی در دوبخش منابع و مصارف بشرح صفحه 

 :گرددبعد ترسیم می
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 ترازنامه ساده يك بانك اسالمي

 
 سرمايهها + منابع / بدهي  هامصارف / دارائي

  :حقوق صاحبان سرمايه   :تسهيالت اعطائي

  ××× سرمایه  ××× الحسنهالف( در قالب قرض

  ××× هااندوخته  ب( در قالب عقد يا قراردادهاي مشارکتي

 ×××     ××× مضاربه -3

      ××× مشارکت مدنی  -8

   :هاسپرده   ××× مشارکت حقوقی -1

   الحسنهالف( قرض   ××× مزارعه و مساقات -4

  ××× جاری -3   ××× مستقیمگذاریسرمایه -3

  ××× اندازپس -8  ×××  

 ×××      يامبادالتمعامالتج( درقالب

  دارمدتگذاريسرمايههايب( سپرده   ××× انواع فروش اقساطی -3

  ××× مدت کوتاه -3   ××× تملیکبشرطاجارهانواع -8

  ××× بلندمدت -8   ××× خرید(سلف )پیش -1

 خرید دین -4

 مرابحه -3

 استصناع -1

 ××× خرید دین -4
 

××× 

 
 

    ××× 

  ×××     

 ×××  ج( ساير    د( در قالب انجام عمل

     ×××  جعاله -3

 ×××  کلجمع  ×××  کلجمع
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 سئواالت بخش اوّل

 

 . مفهوم نظام اعتباری را به طور مختصر توضیح دهید -3

 . مختصری از سیرتحوالت نظام بانکی بعداز پیروزی انقالب اسالمی را شرح دهید -8

 . اهداف بانکداری بدون ربا را توضیح دهید -1

  . سه مورد از ویژگیهای نظام بانکداری بدون ربا را بنویسید -4

 . نحوه تخصیص منابع در بانکداری سنتی )ربوی( و بدون ربا را شرح دهید -3

 . ببرید نام شوند،عقود به چند دسته تقسیم می در بانکداری بدون ربا، -1

  . ترازنامه یک بانک اسالمی را ترسیم نمائید -1
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 بخش دوّم: حرمت ربـا در اسالم
 

ترین تفاوت بین اقتصاد اسالمی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از ترین و شاخصشاید مهم

اقتصاد متعارف دنیای امروز حضوردارد و که ربا و بهره در تاروپود درحالی .دیدگاه اسالم باشد

 .  .  . و اعتباری کارتهای بانکی،اعتبارات و هاوام ها،قرضه، سپردهبه اشکال مختلف نظیر اوراق

ام از آن نهی کرده و ربا را از گناهان کبیره تم شدت با اسالم دارد، جریان اقتصاد ابعاد همه در 

ه عقاب دردناك اخروی بیم داده، بلکه به مبارزه دنیوی شمرده و مرتکب شونده آن را نه تنها ب

 . بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است .استنیز تهدید نموده

 . پردازیمدر این قسمت با رعایت اختصار، به بررسی ربا می

 

 مستندات حكم تحريم ربا

قرآن، سنت و اجماع مسلمین به قدری واضحروشنی حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به 

 آن در کسی اسالم تاریخ طول در که طوری به ماند،است که جای هیچ بحث و گفتگویی نمی

  . است نکرده تردید

 :فرمایدامام خمینی )ره( در این باره می

حرمت ربا به وسيله قرآن و سنت و اجماع مسلمين ثابت است، بلكه بعيد نيست که »

 «. از ضروريات دين باشدحرمت آن 

 

 العرب در عصر قبل از اسالموضعيت اقتصادي جزيره

پیش از اسالم، به سبب جنگهایی که بین ایران و روم رخ داده بود، روابط تجاری این دو 

کشور که عمدتاً از طریق دریا بود، کاهش یافت و این امر زمینه مناسبی را به وجود آورد تا 

 هم اقتصادی را عهده دارمیژه مکه، نقش واسطه تجاری بین دو منطقه، العرب به ومردم جزیره

 االهایک و فروختندتجار عرب کاالهای ایرانی را از بنادر یمن خریداری و در شام می. شود



  

18 

آنان هر سال دو سفر تجاری داشتند که . فروختندمی یمن در و نموده خریداری شام از را رومی

 3. اشاره شده است در قرآن کریم به این دوسفر

ثروتمندان مکه گذشته از بازرگانی به صورت مستقیم، معامالتی چون مضاربه، سلف و ربا 

 اعراب بین چنان ربا طریق از درآمد کسب .بود شایع آنها میان در رباخواری. دادندانجام می

 «الربامثل البیع انما: »گفتندزده میکرد، آنان شگفتبود که وقتی اسالم  ربا را تحریمرواج یافته

 . هستند هم مانند ربا و فروش و خرید یعنی

 ربا چون .گذاشت کنار اقتصادی هایفعالیت دایره از را ربا توانآنها معتقد بودند که نمی

 . شوداشته میگذ تاجر اختیار در که است ایسرمایه اجرت
 

 ماهيت رباي عصر قبل از اسالم

 شکل که را جاهلی ربای تنها قرآن و اسالم کنند،می بعضی از نویسندگان معاصر ادعا

 که رایج معامالت از خیلی نتیجه در است،نموده تحریم باشد،می کلمه عام معنای به ربا از خاصی

 ربای اینکه به اعتقاد با مثال برای .دانندنمی ربا مشمول اندداده را آنها بودن ربوی به حکم فقها

 به اختصاص یا و فاحش، زیادی به اختصاص دین، مدت تمدید برای زیادی به اختصاص جاهلی

 و کم بهره با هایقرض یا بهره با هایقرض تجویز صدد در دارد، مصرفی هایقرض در زیادی

 مرسوم ربای که دهدتون تاریخی نشان میم بررسی ،اندبوده تجاری و تولیدی بهره با هایقرض

 مطرح مورد دو در کلی طور به و نداشت دیگر جوامع در رایج ربای با ختالفیا العربجزیره در

 :است

 که کردندمی شرط مقابل در و دادندربای در قرض، مالی را تا مدت معین قرض می -3

طرفین به صورت ماهانه یا  افقتو طبق زیادی مقدار و دازدبپر زیادتری مقدار بدهکار

 . شدساالنه پرداخت می

                                                 
 «الیالف قریش .  .  .  » 8و  3( سوره قریش آیات 3



  

19 

ربا در تمدید مدت، وقتی بدهکار در سررسید قدرت پرداخت بدهی خود را  -1

 . گردیدنداشت، در قبال تمدید مدت بر مبلغ بدهی افزوده می

 

 چگونگي تحريم ربا در قرآن

خواری به صورت تدریجی گروهی از مفسران و محققان، تحریم ربا را همانند تحریم شراب

 تحریم امکان که بود گسترده چنان رباخواری اسالم ظهور عصر در معتقدند افراد این .دانندمی

 مورد را ربا بعثت، آغاز از مختلف آیات فرستادن با متعال خداوند لذا .نداشت وجود آن دفعی

 :فراهم نمود ذیل شرح به را آن فراگیر و قاطع تحریم زمینه تدریج به و قرارداده نکوهش

 سوره روم 19آیه  -الف

سوره روم اعالم  19نظریه تدریجی معتقدند، خداوند متعال با فرستادن آیه به اکثر قائلین 

 . کرد که رباخواری از دیدگاه خداوند عملی ناپسند و نامطلوب است

 اهللِ وَجهَ تُريدُونَ زَكوةٍ مِنْ وَمآاتَيْتُمْ اهللِ عِنْدَ فاَليَربْوا النّاسِ اَمْوالِ فـي ليَربُوَاِِ رِباً مِنْ وَمآاتَيْتُمْ»

 93 «الْمُضْعِفُون هُمُ فَاوُلئكَ

 فزوني خداوند نزد يابد، فزوني مردم اموال در تا پردازيدآنچه به عنوان ربا مي

 برکت مايه) طلبيدمي را خدا ضاير تنها و پردازيدمي زکات عنوان به را آنچه و نخواهديافت

 . هستند مضاعف پاداش داراي کنندکه چنين مي کساني و (است

 سوره نساء 313آیه  -ب

«  اَليمَأًوَاَخذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكِلْهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالباطِلِ، وَاَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذابأً»

161 

به سبب آنكه يهوديان ربا مي گرفتند در حالي که از آن نهي شده بودند و به ناحق اموال 

 . ايمخوردند، براي کافران  از آنها عذابي دردناك آماده ساختهمي مردم را
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 سوره آل عمران  311آیه  -پ

به اعتقاد قائلین به نظریه تدریجی، خداوند متعال در این مرحله با فرستادن این آیه از قرآن 

  :نوع خاصی از ربا )ربای فاحش را( برای مسلمانان تحریم کرد و فرمود

 131« امَنُوا التَأكُلُوا الرِّبوا اَضْعافَاًمُضاعَفَهً، وَاتَّقوُاهللَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحوُنلَّذينَيااَيُّهَا ا»

ايد، ربا را چندين برابر مخوريد و از خدا پروا کنيد، شايد که اي کساني که ايمان آورده

 . رستگار شويد

 کردناضافه اصل به را سود سررسید در اند،را بدینگونه تفسیرنموده« اضعافاً مضاعفه»بعضاً 

 . گرفتن سود سود، و اصل از مجدد و

 سوره بقره  819و  812، 811، 813آیات  -ت

قالوُا اِنَّمَا اَلَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوا اليَقوُموُنَ اِالّ كَما يَقوُمُ الّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ »

سَلَفَ  يْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَ اَحَلُّ اهللُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا، فَمَن جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رِّبْهِ فَاْنتَهي فَلَهُ ماالْبَ

يَمْحَقُ اهللُ الرِّبوا  572وَ اَمْرُهُ اِليَ اهللِ وَ مَنْ عادَ فَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدونَ 

آمَنوُا اتَّقوُا اهللَ وَ ذَرَوُا مابَقِيَ يآ اَيُّهَا الَّذين576وَيُربِيَ الصَّدَقاتِ وَاهللُ اليُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ اَثيمٍ 

لِه وَ اِنْ تُبْتُمْ فَإنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اهلل وَ رَسُو 572مِنَ الرِّبوا إنْ كُنْتُمْ مُؤمِنينْ 

 572فَلَكُمْ رُؤُسُ امْوالِكُمْ ال تَظْلِموُنْ وَ ال تُظْلَمُون 

آن کساني که ربا خوارند برنخيزند جز به مانند آنكه به وسوسه و فريب شيطان مخبط و 

ديوانه شده و بدين سبب در اين عمل زشت افتد که گويند هيچ فرق ميان معامله تجارت و ربا 

ال آنكه خداوند تجارت را حالل کرده و ربا را حرام، هر کس پس از آنكه نيست و ح

کشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت پندواندرز کتاب خدا بدو رسيد از اين عمل دست

جهنمند ودرآن جاويد نكشند، آنان اهلکار دستمهربان باشد و کسانيكه از اينکار او با خداي

بخشد و خدا اوند ربا را نابودگرداند و صدقات را افزوني( خد113و معذب خواهندبود )

ايد از خدا اي کساني که ايمان آورده . (116ايمان گنه پيشه را )دوست ندارد مردم سخت بي 

' 
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پس اگر ترك ربا نكرديد آگاه باشيد . (119بترسيد و ربا مگيريد اگر براستي اهل ايمانيد )

د و اگر از اين کار پشيمان گشتيد اصل مال، از آن ايکه به جنگ خدا و رسول او برخاسته

 (118) . ايدشماست، به کسي ستم نكرده و ستمي نكشيده

 

 تحريم ربا در احاديث

  :فرمایدپیامبر اکرم )ص( می

روزگاری بر این مردم خواهدآمد که ربا را به اسم خرید و فروش، شراب را به اسم نبیذ و »

 «. بشمرندرشوه را به اسم هدیه حالل 

 :)ص( .  .  . عن علی )ع( قال رسول ا 

رسول خدا )ص( ربا خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دوشاهد آن را لعنت 

 . کرده است

 . النمل علی الصّفادبیبمناالُمّه أخفیهذهالربا فیالمتجر واهللثممعاشرالناس! الفقه :علی )ع(قال

قسم به خدا ربا در میان دین، پنهان تر از  .بیاموزید، بعد تجارت کنیدای مردم! اول فقه 

 . حرکت مورچه بر سنگ سیاه است

 :فرمایدامام جعفر صادق)ع( از قول امام علی )ع( می

 . آکل الرّبا و مؤَکلِه و کتابه و شاهداه فی الوزریه سواء

 . مساوی هستندرباگیرنده و ربادهنده و نویسنده و دو شاهد آن در گناه ربا 

 

 فلسفه تحريم ربا 

 :علل تحریم ربا به شرح ذیل است

 ربا اکل مال بالباطل است )بدون دلیل منطقی و عقلی درآمدی ایجاد شود( -3

 . ربا بازدارنده مردم از تالشهای اقتصادی سازنده است -8

 . ربا مصداق بارز ظلم است -1



  

22 

  مثل شایسته و خیر هایکار از مردم یعنی شود،ربا باعث تضعیف عواطف انسانی می -4

 . مانندقرض الحسنه باز می           

 

 تعريف ربا 

 علو و برتری )فزونی توأم با رشد( -8زیادی  -3 :ربا در لغت دو معنا دارد

 

 انواع ربا 

 :اندفقهای بزرگوار اسالم ربا را بر دو قسم، ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم نموده

 رباي قرضي -3

در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر، رایج ترین نوع ربایی است که  ربای قرضی چه

وجود دارد، به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری 

گیرد، همراه با زیادی می را آنچه شودمی متعهد قرارداد، درضمن و کندتقاضای قرض می

 . قرارداد قرضی است که در آن شرط زیادی شده استدر حقیقت ربای قرضی، . برگرداند

 . چنین ربایی از دیدگاه اسالم حرام است

 :فرمایدامام جعفر صادق )ع( در تبیین موضوع می

ربای حالل و ربای حرام، ربای حالل آن است که شخصی به برادر خود  :ربا دونوع است

بدون آنکه بین آن  ته است بپردازد،قرض دهد به این امید که موقع ادای آن بیش از آنچه گرف

پس اگر بدون شرط به وی زیادتر داد برای او مباح است ولی نزد خداوند  .دو شرط شده باشد

 :فرمایدثوابی ندارد و این همان است که خداوند درباره آن می

و اما ربای حرام عبارت است از این که کسی قرض دهد و در آن « .  .  . فالیربوا عندا»

 . این همان ربای حرام است. ط کند که بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده، برگرداندشر

 :فرمایندامام خمینی )ره( در این باره می
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 درهم ده مانند باشد عینی زیاده این که کندشرط زیاده در قرض جایز نیست و فرقی نمی»

یا استفاده از منفعتی باشد یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده  درهم، دوازده به

 شکسته هایدرهم کهاین مثل باشد صنعتی یا است، دهندهمانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض

 . «بگیرد سالم هایدهد و شرط کند که درهم قرض را

 :برقراري شروط زير در قرض، حالل است

 وام در مصارف مشخص و معینی صرف شود )مثل وام ازدواج( -3

 مشروط به کمک به نیازمند باشداعطای وام  -8

 پرداخت مبلغی به حساب خودش )وام گیرنده( و پرداخت وام به چندین برابر آن -1

 پرداخت وام مشروط به افتتاح حساب با مبلغ معینی -4

 پرداخت وام به شرط کارمزد معقول -3

 

 :چهارشرط تحقق ربا عبارتند از

 . داین و مدیون مستقل از هم باشند -3

 . شددین، دین واقعی با -8

 . مبلغ اضافه از پیش شرط شده باشد -1

 . مبلغ اضافه اخذ شده باشد -4

 . يابدبديهي است با عدم تحقق هريك از شرايط فوق، ربا تحقق نمي

 

 :رباي معاملي -1

ربای معاملی آن است که یکی از دوکاالی مثل هم، با زیاده عینی به مثل دیگر فروخته 

 . مثل فروختن یک من گندم به دو من گندم .شود
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 :جهت تحقق رباي معاملي وجود سه شرط زير الزم است

 . جنس مکیل )حجمی یا لیتری( یا موزن )وزنی( باشد -3

 . هموزن نباشند -8

 طرفین معامله )عوض و معوض( از یک جنس باشند )مثل گندم در مقابل گندم( -1

 

 نحوه تحصيل سود يا درآمد

 

 سود يا درآمد در معامالت اسالمي ( نحوه تحصيل3

 3:در معامالت اسالمی دو روش شناخته شده برای پرداخت اجرت خدمات عامل، وجوددارد

  . روش شرکت در منافع یا محصول -8روش دستمزد  -3

بدین ترتیب عامل حق دارد اجرت معینی را بطور کمی و کیفی در ازاء کار خود دریافت و 

امتیازی که روش اول نسبت به روش دوم دارد، آن  .کندازمنافع را مطالبهیا اینکه چند درصد 

است که به موجب قرارداد، عامل، دستمزد و اجرت معینی را که نسبت به آن توافق گردیده، 

 . اعم از آنکه صاحب مال سود ببرد یا زیان کند. نمایددریافت می

چنانچه سودی عایدنگردد عامل هم . نتیجه فعالیت عامل معلوم و معین نیست :در روش دوم

ازطرفی ممکن است، سود بیشتری عاید او شود که به مراتب از حد . درآمدی نخواهدداشت

متعارف دستمزد بیشتر باشد، از آنجا که سود همواره دستخوش تغییراست، با قبول این روش در 

از این دو روش مزایایی  البته بر هر کدام. پذیردواقع عامل کار، عنصر زیاده و نقصان را می

روش اول با تشریح احکام اجاره و روش دوم با تشریح احکام مزارعه،  .چند مترتب است

 . مساقات، مضاربه و جعاله تنظیم گردیده است

 
 
 

                                                 
 اسپهبدی، انتشارات اسالمی جلد دوم، چاپ دوم-( شهید صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه: ع3
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 ( نحوه تحصيل سود يا درآمد در بانكداري اسالمي1

ربا )بهره( نکته حائز در رابطه با انواع تسهیالت اعطایی به موجب قانون عملیات بانکی بدون 

 . باشداهمیت چگونگی تحقق سود یا درآمد می

الحسنه است، چرا گیرد، وام قرضدر تسهیالت اعطایی، تنها موردی که سود به آن تعلق نمی

  . که در غیر اینصورت جنبه ربوی داشته و حرام است

سه بخش متمایز ذیل  توان بهدر رابطه با تسهیالت معامالتی و یا مشارکتی نحوه عمل را می

 :تقسیم نمود

 دوره یا زمان بررسی -3

 زمان اجرای عمل یا طرح -8

 دوره بازگشت تسهیالت یا انتقال مالکیت -1

در اعطای تسهیالت و تعیین سود با توجه به نحوه عمل هریک از دو گروه تسهیالت 

 :گیردمعامالتی یا مشارکتی روش تعیین سود به دو طریق ذیل انجام می

در مورد معامالتی که انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکیت است، سود بصورت  -3

های اعالم شده از سوی شورای پول و اعتبار تعیین و به قیمت تمام شده قطعی و براساس نرخ

کاال یا اموال و یا خدمات موضوع تسهیالت اعطایی افزوده شده و بعد از انتقال مالکیت وصول 

بینی کسر و کاال ارزانتر خریداری د مانند تسهیالت فروش اقساطی و یا از قیمت پیشگردمی

یابد و سپس انتقال گردد مانند سلف و یا سود در طول دوره قرارداد در قالب اجاره تحقق میمی

 )نمودار شماره یک(. گیرد، مانند اجاره بشرط تملیکمالکیت صورت می
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 (1)نمودار شماره 

 

پذیرد نمیدر مورد تسهیالتی که در زمان انعقاد قرارداد، نقل و انتقال مالکیت صورت -8

اعطای تسهیالت گردد، بلکه انتقال مالکیت به بعد از دوران اجرای عمل یا طرح موکول می

پذیرد و لذا سود واقعی بعد از نقل و انتقال بینی سود مورد انتظار بانک صورت میبراساس پیش

 .  .  .  . گذاری مستقیم و نظیر مضاربه، مشارکت، سرمایه .مالکیت مشخص خواهدشد

 

 

 

 

 

 

 

 (2)نمودار شماره 

 تقاضاپذيرش

 تقاضادريافت → بررسي

انعقاد قرارداد و 
 بيني تقسيم سودپيش

 خاتمه قرارداد خاتمه عمليات

 زمان اجراي موضوع قرارداد
 بازگشت منابع   و تامين منابع الزم از سوي بانك

شدن ومشخص
 سودقطعي

 سرمايه

 ســود

 خاتمه قرارداد

 دريافت تقاضا →بررسي 

 تقاضاپذيرش
 شرايطوتعيين

انعقاد قرارداد  
 واگذاري اموال

تهيه و تدارك 
 كاال

 

 
 

دوران بازگشت اصل منابع و سود  
 رابطه بدهكار و بستانكار

 تعيين قيمت فروش يا واگذاري   -1
تسهيالت  تحويل كاال يا اعطاء  -2

 )انتقال مالكيت(

 ومديونداينرابطه
 )طلبكاروبدهكار(
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 سئواالت بخش دوّم

 

 . وضعیت اقتصادی جزیره العرب در عصر قبل از اسالم را بصورت مختصر بنویسید -3

 را آنها از یکی و ببرید نام ،باشدمجید که در رابطه با تحریم ربا می . . . آیاتی از کالم ا -8

 . دهیداختصار توضیح به

 . حدیثی در رابطه با تحریم ربا از پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین را بنویسید -1

 . توضیح دهید فلسفه تحریم ربا از دیدگاه اسالمی چه بوده است؟ -4

 . ریف کنید و انواع آن را بنویسیدربا را تع -3

 . ربای قرضی و ربای معاملی را شرح دهید -1

 . چهارشرط از شرایط تحقق ربا را بنویسید -1

 شرایط تحقق ربای معاملی چیست؟ -2

 . نحوه تحصیل سود یا درآمد در معامالت اسالمی را به صورت مختصر شرح دهید -9
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  بخش سوّم: واژه شناسي
 

 :پردازیممی نیاز مورد حقوقی هایتبیین بعضی از واژهدر اینجا نسبت به 

 عقـد

عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در مقابل یک یا چندنفر دیگر تعهد بر امری 

 . ایجاب )پیشنهاد( و قبول. هرعقدی دوطرف دارد. نمایند و مورد قبول آنها باشد

 :اندبر اساس تقسيم بندي قانون مدني، عقود بر دوگونه

 عقود غیرمعینه -8عقود معینه      -3

 عقود معينه -3

عقودی هستند که دارای آثار و احکام مخصوص به خود بوده و هریک به نام خاصی 

 .  .  . موسوم اند، مانند نکاح، بیع، اجاره، سلف و 

 عقود غيرمعينه -1

 عقد طرفین و گیرندعقودی هستند که در قالب هیچیک از عقود معینه قرار نمی

 «قراردادها» شامل عمدتاً عقود نوع این نمایند،می تعیین عقد ضمن در را خود (غیرمعین)شروط

 . شوندمی

 :شوندقانون مدنی، عقود به اقسام ذیل تقسیم می 324به عالوه طبق ماده 

 معلق -منجَّز      ج -اقاله      ث -خیاری      ت -جایز      پ -الزم      ب -الف

 الزمعقد  -الف

عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مانند سلف، فروش 

 اقساطی و اجاره به شرط تملیک )مگر در سه شرط خیاری، خیارات و اقاله(
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 عقد جايز -ب

نمایند، مانند مضاربه و را فسخ آن بخواهند هروقت توانندازطرفین میاست که هریکعقدی

 (گردندالزم تبدیل به عقدالزم میربا بعضاً عقودجایز باتوجه به عقدخارجبدون)دربانکداریجعاله 

 عقد خياري -پ

عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیار فسخ 

 . باشدشرط شده

 

 اقاله -ت

 است. معامله برای بازگشت به حالت قبل از وقوع هردوطرف معامله توافق 

 عقد منجَّز )قطعي( -ث

 . مانند بیع .عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد

 عقد معلق  -ج

عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امر دیگری باشد مثل مالک شدن 

 . مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک

 

 ايقـاع

و با قصد انشای یک تن، بدون آنکه موافقت شخص دیگری را الزم  درمقابل عقد قرارداد

 طلبکار، شخص آنکه مانند .نمایدگردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط میداشته باشد، حاصل می

 . ببخشد را خود طلب از قسمتی یا و تمام

 

 قـرارداد

 آیدوجود می عبارت است از توافق اراده دوطرف که در نتیجه آن رابطه حقوقی جدیدی به

 قرارداد، موضوع عمل .انجامدمی رابطه آن خاتمه به یا و دهدمی تغییر را موجود حقوقی رابطه یا
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 تمایز وجه با رابطه در .فعل ترك یا فعل از است اعم عمل، .باشد فیزیکی حتماً که نیست الزم

 . قراردادی عقد نیستره شود که هر عقدی قرارداد است ولی هر اشا است کافی قرارداد و عقد

 

 معامله

معامله مترادف است با عقد، با این تفاوت که معامله مخصوص عقد یا قرارداد است که 

   .  .  .  . و اجاره بیع، سلف، مضاربه، مانند .گیردبیشتر آثار مالی و تجاری را دربرمی

 . نامندمی «متعاملين»طرفین معامله را 

 

 رهـن

 رهن عمل. دهدموجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میرهن عقدی است که به 

و  «رهينه»، مال موضوع رهن را  «مرتهن»، طرف دیگر را «راهن» را دهنده، رهن«ارتهان» را

عقد رهن از جانب راهن الزم و  .نامندمی «فك رهن»خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را 

 . از طرف مرتهن جايز است

 

 صلح

عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون آنکه توافق آنها عنوان 

عمل صلح را . ( را داشته باشد.  .  . یکی از عناوین معروف عقود )مانند رهن، بیع، اجاره و 

 . نامندمی«متصالحين»وطرفین عقدرا«متصالح»راکنندهوقبول« مصالح»پیشنهاددهنده را«مصالحه»

 

 ضمان

. عبارت است از اینکه شخص مالی راکه برذمه دیگری است به عهده گیرد

یا مدیون اصلی  «مضمون عنه»و شخص ثالث را  «مضمون له»، طرف دیگر را «ضامن»متعهدرا

 . گویندمی
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 هبـه

تملیک کننده  .عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک کند

 . گویندمی «عين موهوبه»و مالی را که مورد هبه است  «متّهِب»ا و طرف دیگر ر «واهب»را 

 

 بيـع

، خریدار  «بايع»فروشنده را  ، «مبيع»مال موضوع بیع را . تملیک عین است به عوض معلوم

 . گویند «مثمن»و معوض را  «ثمن »، عوض را « مشتري»را 

 

 تعهد

اشخاص، ملتزم به دادن چیزی یا تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخص یا 

 را تعهدکننده شوند،متعهد به انجام فعل یا ترك فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می

 . باشدمی التزام مترادف تعهد. نامندمی «متعهدله»و تعهدشونده )ذینفع( را  «متعهد»

 

 وجه التزام

وجه التزام گاهی . گرددمقرر می مبلغ مقطوع و معینی است که در قرارداد به تراضی طرفین

فقط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر شده و گاهی طبیعت آن، طبیعت 

 در هردوکیفیت گاهی و باشدتأمین خسارت نبوده، بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می

 . شودمی دیده آن

 

 خسارت تاخير تاديه

از طرف مدیون باید به داین پرداخت در پرداخت بدهی خسارتی است که از بابت دیرکرد 

 (الحسنهقرض هایوام خسارت تاخیر تادیهشود.  )به عنوان مثال 
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 دين حال

و یا به علت قانونی یا سایر موارد  گرددولی سررسید شده و مطالبه میدینی که موعد داشته 

)مانند عدم ایفای تعهدات طبق قرارداد(، تبدیل به دین حال شده باشد، مانند دیون شخصی 

 . متوفی
 

 اشاعـه
 

عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوی که از هرقسمت و 

 . متعلق به دیگری یا دیگران باشدهرذره آن سهمی به صورت مشاع متعلق به یک تن و سهمی 
 

 ِافـراز
 

 . طور مستقل استهب آن دارندگان بین مال تقسیم منظور، و باشدمی «اشاعه»افراز مقابل 

 . نامندمی «مفروز»مال افرازشده را

 

 وکالت
 

وکالت عبارت است از تفویض یا واگذاری و در اصطالح عقدی است که به موجب آن 

 وکالت که را کسی. نمایددیگر را برای انجام امری، نایب خود مییکی از طرفین، طرف 

و موضوعی را که  «وکيل»شود و شخصی را که وکالت به او تفویض می «موکل» دهدمی

 . نامندمی «مورد وکالت» شودوکالت بابت آن انجام می
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 )حق توکيل به غير(  تفويض وکالت

 : ذیل را دارد گاهی اوقات وکیل اختیار امور

 . وکيلي ديگر براي موکل خود معين کند -الف

 . وکيلي براي خود معين کند -ب

 . انجام شود کراراً تواندمیدر وکالت توکیل  :توضیح

 

 يا ايجاد تعهدات براي مشتريان اعطاي تسهيالت/سقف حد

است به منظور از حد یا سقف تسهیالت ) تعهدات ( ، حداکثر مبلغی است که بانک حاضر 

عنوان تامین مالی یا قبول تعهد در قالب ابزار مشخصی در یک زمان معین در اختیار یک 

ل و یا یک دوره مشتری قرارداده یا برای او تعهد نماید. حد تسهیالت معموال برای مدت یکسا

تواند بطور کلی و یا به تدریج از تسهیالت و دارنده حد تسهیالت می گرددتولیدی برقرار می

مربوطه تا سقف تعیین شده استفاده نموده و به ازاء هر واریزی مجددا از تسهیالت جدیدی 

 برخوردار گردد.

تجدید نظر قرار گرفته و حسب شرایط بررسی و معموال حد تسهیالت در سررسید مورد  

زمانی و عملکرد متقاضی ، میزان آن تایید ، کاهش یا افزایش داده شده یا کال باطل می شود. 

ایط مخصوصا وضعیت مشتری تغییر می بنابراین حد تسهیالت هیچگاه ثابت نبوده و با تغییر شر

  کند.

 

 قانوني  حد مجاز

های ریزیهای پولی و برنامهحد مجاز اعطای تسهیالت یکی از ابزارهای اعمال سیاست

تسهیالت گیری اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و جهت

 نماید.و به موسسات مالی ابالغ میاعطایی وضع می
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سقف تعیین شده برای اعطای تسهیالت اعطایی به یک متقاضی حد مجاز فردی و سقف  

تعیین شده جهت برقراری مجموعه ای از تسهیالت اعطایی برای یک بانک حد مجاز جمعی 

 نامیده می شود.

 

 مراجع يا ارکان اعتباري

 باشند،احدهایی که دارای اختیار یا مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری میافراد یا وبه 

 آنها تصمیم اتخاذ چگونگی و اعتباری ارکان ترکیب .شوندمی نامیده اعتباری ارکان یا مراجع

 . باشدمی بانک هر اعتباری هایسیاست تابع

 

 تعهدات مستقيم

/ خدمات بانکی )ضمانت نامه و تسهیالتمستقیم آنها از  مشتریان بابت استفاده به تعهدات

  گویند.، تعهدات مستقیم می اعتبارات اسنادی(
 

 تعهدات غيرمستقيم

پرداخت بدهی  ،عنوان متعهده انجام تعهدات اشخاص ثالث است که ضامن ب پذیرش

 نماید.بدهکار را در سررسید، تضمین می
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 سئواالت بخش سوّم

 

 . را بنویسیدعقد را تعریف نموده و انواع آن  -3

 . عقد الزم، جایز، خیاری ، منجز و معلق را توضیح دهید -8

 ایقاع چیست؟ -1

 . قرارداد و معامله را توضیح دهید -4

 . دهید شرح را بیع هبه، صلح، رهن، هایواژه -3

 . بنویسید تاخیر جریمه با را آن تفاوت چیست؟ التزاموجه -1

 . کنید تعریف را افراز اشاعه، حال، دین هایواژه -1

 . عقد وکالت را تعریف و وکیل در توکیل را توضیح دهید -2

 . حد مجاز اعطای تسهیالت و انواع آن را توضیح دهید -9
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  بخش چهارم: شرايط اساسي صحت معامالت
 

از ویژگیهای اساسی صحت انجام معامالت، وجود شرایطی است که هنگام انجام هر معامله 

 :قانون مدنی عبارتند از 391این شرایط طبق ماده  .باید تحقق یابد

 قصد و رضای طرفین معامله -3

 اهلیت طرفین معامله -8

 معین بودن موضوع معامله -1

 مشروعیت جهت معامله -4

 . دهیمذیالً هریک از شرایط مذکور را مورد بررسی قرار می

 

 قصد و رضاي طرفين -3

قصد از شرایط الزمه صحت عقد  .استقصد به معنای نیت و رضا به مفهوم اختیار و قبول 

بنابراین اگر قصد وجود نداشته باشد، عقد باطل است و اگر  .است ولی باید با رضا توأم باشد

قصد و رضای . شود تا عقد به صحت واقع گرددوجود داشته باشد باید رضای صحیح نیز حاصل

ی اسناد و مدارك و قراردادهای و امضا کتبی متقاضی در رابطه با امور بانکی، با ارائه درخواست

 :است اهمیت حائز زیر نکات مشتری کتبی درخواست برگ در .شودبانک احراز می

 آنقرارداد و امضایمدت -4وتضمینات    تعیین نوع وثائق -1موردمصرف   -8مبلغ   -3

 

 اهليت طرفين معامله -1

 :اهلیت دو نوع  است .قرارداد اهلیت یعنی صالحیت برای داراشدن یا انجام معامله و انعقاد

 . اهلیت استیفاء -اهلیت تمتع  ب -الف
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 اهلیت تمتع -الف

 مرگ هنگام و شوداهلیت تمتع آن نوع اهلیتی است که با زنده متولدشدن شخص ایجاد می

 . رودمی بین از او

 اهلیت استیفاء -ب

 برای رشد سن ایران قوانین در .نامندتوانایی در اعمال و اجرای حق را اهلیت استیفاء می

 . است شده مقرر شمسی تمام سال هیجده معامله طرفین

معامله توانایی قانونی داشته باشد که دارای اهلیت تمتع و  انجام برای تواندشخص وقتی می

 . استیفاء و به عبارت دیگر عاقل، بالغ، رشید بوده و مهجور نباشد

 

 معين بودن موضوع معامله -1

 :موضوع معامله باید مال یا عملی باشد که 

 . یکی از طرفین قرارداد بتواند آن را تسلیم کند -الف

 . دارای منفعت مشروع و عقالیی باشد -ب

معین باشد، اگر انتقال یکی از چند مال متفاوت و یا انجام یکی از چند کار گوناگون  -پ

موضوع معامله است، آن معامله باطل  موضوع معامله باشد، به نحوی که نتوان گفت کدام یک

 . باشدمی

 . مبهم نباشد، طرفین قرارداد به اوصاف موضوع معامله آگاه باشند -ت

 . قابلیت انتقال داشته باشد -ث

در  .هرگاه موضوع معامله انتقال مال باشد، باید آن مال هنگام انعقاد معامله موجود باشد -ج

قرارداد الزم مال هنگام انعقاد وجود )مانند سلف( یردکه تسلیم مال درمدت صورت گمواقعی

 . نیست

 

 



  

39 

 مشروعيت جهت معامله -4

هنگامی که قراردادی بین و است قانون بودن یا طبق ی قانونی بودن امشروعیت به معن

گردد الزم است جهت آن مشروع باشد، یعنی منظور هریک از طرفین قرارداد اشخاص منعقد می

بنابراین هرگاه اشخاص به منظور غیرقانونی مبادرت به انعقاد . قانونی باشد در انعقاد قرارداد

مثل  .قرارداد قانونی نمایند و در قرارداد جهت قرارداد قید گردد آن قرارداد باطل خواهدبود

 . قرارداد خرید انگور جهت تهیه شراب

 بایستی، میولی چنانچه تصریح شده باشد .البته الزم نیست جهت قرارداد تصریح شود

 . است باطل معامله اال و باشد مشروع

 

 شخصيت و هويت متقاضي 

 :در معامالت بانکی، طرفین معامله عبارتند از

 مشتری به عنوان طرف اول معامله  -الف

 بانک به عنوان طرف دیگر معامله -ب

 . اشخاص طرف معامله با بانک یا اشخاص حقیقی هستند و یا حقوقی
 

 اشخاص حقيقي

معامله را  انجام هنگامی اهلیتو  شودهر یک از افراد نوع بشر اشخاص حقیقی گفته میبه 

  . است که عاقل، بالغ و رشید باشند آنها صحیح قرارداد با دارند و انعقاد

سال تمام شمسی است و در قوانین ایران  32بلوغ برای انجام معامله رسیدن به سن قانونی 

 آنکه مگر شود،مذکور رسیده باشد، بالغ، عاقل و رشید محسوب میشخصی که به سن قانونی 

در صورت . باشد شده واقع حکم مورد و ثابت قضایی محاکم در وی بودن غیرعاقل یا رشد عدم

مراجعه ولی قهری )پدر یا جد پدری( صغیر یا قیم شخص صغیر و غیررشید، به والیت یا 

 . نماید معامله انجام به مبادرت آنان با تواندمیقیمومت از طرف صغیر و شخص غیررشید بانک 
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 اشخاص حقوقي

از اجتماع و تشکل و همبستگی اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصود و هدفی اعم از 

انتفاعی و یا غیرانتفاعی طبق قانون تجارت یا به موجب قانون خاص به وجود آمده و از لحاظ 

 شخصیتی دارای حقوقی هرشخص ترتیب این به. گرددحقوقی دارای شخصیت مستقلی می

 . شودنامیده می شخصيت حقوقي که باشدمی فرضی

 تقسيم بندي اشخاص حقوقي

 :انداشخاص حقوقی دو دسته

 اشخاص حقوقی خصوصی -ب                     اشخاص حقوقی عمومی -الف
 

 اشخاص حقوقي عمومي -الف

 و حدود و شوندایجاد دارای شخصیت میآن دسته از اشخاص حقوقی هستند که به محض 

 ثبت و تشریفات به احتیاج آنها حقوقی وجود و نمایدمی تعیین قانون را آنها تکالیف و وظایف

 . شهرداریها و دولتی سازمانهای و هاوزارتخانه مانند .ندارد

اشخاص حقوقی عمومی فقط در حدود اختیارات و وظایف و مقررات مربوط به خود با 

 آنان با بانک معامله اوالً لذا نمایند، استفاده بانک تسهیالت از توانندمجوز قانونی خاص می ارائه

 آنها با معامله برای ا. ا. ج مرکزی بانک اجازه ثانیاً است، صحیح آنها اختیارات حدود در فقط

ریزی هبرنام و مدیریت سازمان (هاشهرداری استثناء به) را آنها تعهدات ثالثاً دارد، ضرورت

باتوجه به موارد مذکور معامله واحدهای بانک با اشخاص حقوقی عمومی فقط  .نمایدمیتضمین 

 . باشدپس از رسیدگی و تصویب اداره مرکزی مجاز می
 

 اشخاص حقوقي خصوصي  -ب

اشخاص حقوقی خصوصی آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که پس از ثبت در مرجع 

 :شونددو دسته تقسیم می بر و کنندقانونی، شخصیت پیدا می

 تشکیالت و موسسات غیرتجاری  -8  شرکتهای تجاری  -3
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 شرکتهاي تجاري  -3

 :اندشرکتهای تجاری به هفت دسته تقسیم شده

 شرکت سهامی )عام و خاص( -الف

 شرکت با مسئولیت محدود -ب

 شرکت تضامنی -پ

 شرکت مختلط غیرسهامی -ت

 شرکت مختلط سهامی -ث

 نسبیشرکت  -ج

 شرکت تعاونی -چ

و  بررسیالزم است هنگام انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی، اساسنامه یا مجوز تشکیل آنها 

صالحیت آنها جهت استفاده از تسهیالت بانکی یا استقراض و عباراتی نظیر آن قید شده اجازه و 

 . مدیران و صاحبان امضاء هم مورد مداقه قرار گیرد تصدیهمچنین مدت  . باشد

 تشكيالت و موسسات غيرتجاري -1

این دسته از اشخاص حقوقی که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا 

 دفتر در ثبت تاریخ از تجارت قانون 324 ماده موجب به شوندخیریه و امثال آن تشکیل می

 حقوقی شخصیت دارای ذیربط هایسازمان یا و مراجع سایر یا دادگستری وزارت در مخصوص

 . باشند نداشته یا و داشته انتفاع قصد دهندگانتشکیل و موسسین آنکه از اعم گردند،می

 اطالق و نبوده تجارت قانون هایاین گونه موسسات مشمول مقررات راجع به شرکت

  :شوندبه آنها از همین رو است و به دو دسته تقسیم می «موسسه»

 غیرانتفاعی موسسه -ب   انتفاعی موسسه -الف
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 موسسات انتفاعي -الف

منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا  و کسب مقصود از تشکیل آنها جلب

 ... . و آموزشی موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نی،ف هایباشد مانند کانونمیغیره 

 

 موسسات غيرانتفاعي -ب

یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی موسساتی هستند که بدون قصد انتفاع توسط شخص 

 مانند. پردازندمی فعالیت به و تشکیل جامعه منافع راستای در هاییدر جهت پیشبرد هدف

های صندوق و سندیکاها فرهنگی، هایانجمن ها،اتحادیه ها،جمعیت احزاب، خیریه، موسسات

 . قرض الحسنه
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 سئواالت بخش چهارم

 

 نام ببرید؟شرایط اساسی صحت معامالت را  -3

 . قصد و رضای طرفین در انجام معامله را شرح دهید -8

 . اهلیت چیست؟ انواع آن را توضیح دهید -1

 . اشخاص حقیقی و حقوقی را تعریف نمائید -4

 اشخاص حقوقی عمومی کدامند؟ -3

 از گونه این به تسهیالت اعطای هنگام به ببرید؟ نام را تجاری هایانواع شرکت -1

 . گرددمی اخذ مستنداتی و مدارك چهها شرکت
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 هاي اقتصاديپنجم: بخشبخش

و تطبیق هر یک از آن فعالیت ها برای مبادرت اقتصادی مختلف های شناخت فعالیت

بانک ها به اعطای تسهیالت اعتباری در زیر بخش های ذی ربط ، از ابزارهای اصلی تشخیص 

های پولی و الزم صحت عمل به قانون عملیات سیاستاولویت های اعتباری برای اجرای صحیح 

  بانکی بدون ربا است. 

مدت اقتصادی کشور مدت و کوتاههای بلندمدت، میاندر برنامه هر بخشهای اولویت

گزاران تصویب و آنچه که مربوط به سیستم بانکی است، همه ساله در قالب توسط سیاست

های پولی از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت سیاست

شده ها مکلفند صرفاً درچارچوب حد مجازهای تعیینو بانک گرددمی ابالغها بانکاجرا به 

رعایت حدمجازهای . نماینددرهربخش اقتصادی، نسبت به پرداخت تسهیالت اعتباری اقدام

 . بود یق و مطابقت درست هرفعالیت اقتصادی در بخش مربوط خواهدمزبور مستلزم شناخت دق

های پولی و با تأکید به رعایت حد مجازهای مقرر در هربخش لذا در اجرای صحیح سیاست

، ذیالً به تشریح واحدهااقتصادی و اعمال نظارتهای الزم توسط مسئولین ادارات امور شعب و 

 :زیمپردااجمالی بخشهای مختلف اقتصادی می

 بخش اقتصادي:

 . نامندمی بخش اقتصاديهای اقتصادی متشابه و متجانس را یک ای از فعالیتمجموعه

 :های اقتصادی عبارتند از بخش

 بخش کشاورزی  -3

 بخش معدن -8

 بخش صنعت -1

 بخش مسکن و ساختمان -4

 و کسب و کار بخش بازرگانی -3

 بخش خدمات -1
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  کشاورزيبخش -3

کارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد ه بخش کشاورزی عبارت است از ب

محصوالت تولید  بمنظورآالت ل تولید و ماشینیوسااولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا 

 ی و دامیکشاورز

 های ذیل را در بردارد: این بخش فعالیت

 :کشت و زرع -الف

 .و گلخانه ای شامل تولید کلیه محصوالت زراعی  

 بریدن الوارجنگلداری و  -ب

 و صید آبزیان )انواع ماهی، میگو و ...(پرورش  -پ

 باغداری -ت

 :دامپروری و دامداری -ث

 .شامل پرورش دام و تولید انواع محصوالت دامی  

 پروش طیور -ج

 پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم -چ

 :آبیاری -ح

 .سیستم آبیاریاحداث ، نگهداری از سازه ها و شامل   

 :کشاورزیحمایتی خدمات  -خ

های خدماتی که عمالً از فعالیت کشاورزی تفکیک ناپذیرند ـ شامل کلیه فعالیت

 و کوبیخرمن ،سمپاشی و آفات با کردن خاك، آبیاری، مبارزهآمادهنظیر 

 .مصنوعی تلقیح فعالیت

خاك های آالت کشاورزی همراه با راننده و خدمه برای فعالیتـ تهیه ماشین

تسریع رشد وحفاظت آن درمقابل امراض آبیاری، کاشت یک محصول، ورزی، 
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های خدماتی، تحت عنوان فعالیت برداشت محصولعملیات ، وحشرات

 . کشاورزی و دامپروری )به جز فعالیتهای دامپزشکی(

 های کشاورزیسایر فعالیت  -د

 

 بخش معدن: -1

عملیاتی که مواد معدنی را قابل استخراج کلیه معادن زیرزمینی و روی زمینی و هرگونه 

 مانند الک کردن، شستن، پاك کردن، درجه بندی، ذوب و گلوله کردن. عرضه به بازار نماید

 . گردندطبقه بندی می «استخراج مواد معدني و سنگ»های فوق تحت عنوان فعالیت

بیعی و های معدنی فلزی، ساختمانی، نفت خام و گاز طمعادن زیرزمینی مانند انواع سنگ

 . باشندمعادن روی زمینی مانند شن و ماسه می

 :شوندمعادن در ایران به دو دسته تقسیم می

برداری بوده و بطور امانی برای که دارای پروانه و یا اجازه بهرهمعادن متشکل  -الف

 . شونداستخراج و بهره برداری واگذار می

یا پروانه بهره برداری ندارند مانند معادن غیرمتشکل که احتیاجی به اجازه استخراج  -ب

گردد ولیکن به لحاظ اهمیتی میغیرمتشکل محسوبضمناً گرچه نفت هم جزء معادن .رسخاك

 :گرددمیزیرتقسیمدوبخشبه و باشدمیکه نفت دراقتصادکشور دارد استخراج آن درانحصاردولت

ها، تکمیل و تجهیز چاهنفت خام شامل عملیات مربوط به اکتشاف، حفاری تا مرحله  -

 نفتی هایاستخراج نفت و کلیه عملیات مربوط به حوزه

 های نفتی.های مربوط به تصفیه نفت بمنظور تولید فرآوردهکلیه فعالیت -
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  صنعتبخش -1

آالت، مواد هرنوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی، وسائل تولید و ماشینبه 

 یا مصرفی شده تهساخ محصول به شیمیایی یا فیزیکی شکل تغییر با را ساختهنیمهاولیه خام یا 

طبقه ذیل شرح به صنعت بخش هایفعالیت .شودنامیده می صنعتي فعالیت نماید، تبدیل ایواسطه

 :گرددمی بندی

 :صنایع تولید محصوالت معدنی غیرفلزی )غیر از محصوالت نفت و ذغال سنگ( -الف

و ، سرامیک گلی ی،ساخت ظروف چین گچ، آجر، آهک،سیمان،  تولید شیشه،شامل صنایع 

 سایر محصوالت معدنی غیرفلزی

 :ها و توتون، نوشابهصنایع تولید مواد غذایی -ب

های صنعتی دام و طیور و تهیه و نگهداری کشتارگاه ،شامل صنایع تولید مواد غذایی

 ،بسته بندی میوه فرآوری و کنسروسازی، صنایع، تهیه لبنیات، های گوشتیو فرآورده گوشت

د و های نباتی و حیوانی، تولید انواع نان، تولید قنمواد غذایی، تولید انواع روغنسایر و سبزی 

، صنایع آشامیدنی تولید مشروبات غیرالکلی، تولید توتون و یشکر، کاکائو، شکالت، شیرین

 . و سایرمحصوالت خوراکی تنباکو

 :، پوشاك و چرمد منسوجاتصنایع تولی -پ

قالی و انواع فرش،  بافندگی، کشبافی، تولید ،شامل صنایع تولید منسوجات، ریسندگی

 پوش، ساخت چرم و محصوالت چرمی و تولید انواع پوشاك و کفش قالیچه و سایر انواع کف

 محصوالت چوبی:تولید چوب و صنایع  -ت

ها و در کارگاه هاهای آنو فرآورده و چوب پنبه محصوالت چوبی ساختشامل صنایع 

 . کارخانجات، ساخت اثاثیه چوبی و مبل )غیر از انواع فلزی آن( و سایر محصوالت چوبی

 :صنایع تولید کاغذ و محصوالت کاغذی -ث

کاغذی و ظروف و شامل صنایع تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا، کاغذ دیواری، دستمال

 . مقوایی و کاغذیهایجعبه
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 صنایع چاپ و انتشارات: -ج

شامل صنایع چاپ کتب و نشریات، صحافی، گراورسازی، ساخت دفتر و دفترچه و سایر 

 .تولیدات کاغذی

، پتروشیمی، صنایع تولیدی از نفت، ذغال سنگ، الستیک و صنایع تولید مواد شیمیایی -چ

 :پالستیک

تولید مواد  ،ع پتروشیمیصنایهای نفتی، مواد پاالیشگاهی، محصوالت تصفیه خانهشامل 

شیمیایی صنعتی، تولید انواع کودها و سموم ضد آفات، تولید انواع رنگ، دارو، صابون و 

 تولید سنگ، ذغال محصوالت تولیدی از و نفتی هایکننده، ترکیبات آرایشی، فرآوردهموادپاك

 . یپالستیک و کیالستی محصوالت انواع

 صنایع فلزات اساسی: -ح

 .تولید آهن و فوالد و انواع فلزات غیرآهنیشامل صنایع 

 آالت غیربرقی:صنایع ماشین -خ

آالت فلزی، آالت و وسایل کشاورزی، ماشینشامل صنایع تولید موتور و توربین، ماشین

 . آالت و وسایل غیربرقیآالت اداری و ماشینهای محاسب و سایر ماشینماشین

 صنایع حمل و نقل: -د

ها، ساخت تجهیزات راه آهن و واگن سازی، کشتی و قایق و تعمیر آنشامل صنایع تولید 

تولید وسائط نقلیه موتوری، تولید موتورسیکلت و دوچرخه پائی، هواپیماسازی و تولید سایر 

 . وسائل حمل ونقل

 های کامل و وسائل و لوازم برقی:آالت و دستگاهصنایع ماشین -ذ

و  های کامل صنعتی برقی، تولید کامپیوترآالت و دستگاهشامل صنایع ساخت ماشین

های کامل ارتباطی، تولید وسائل و ظروف خانگی، تلویزیون و دستگاه، ، رادیوتجهیزات جانبی

 سایر و عکاسی و بصری و سمعی کاالهای کنترل، و گیریاندازه و علمی ایحرفهتولید وسائل 

 . برقی لوازم و هادستگاه تولید صنایع
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 محصوالت و وسائل فلزی: صنعت تولید -ر

و ابزار دستی، مبل و اثاثیه فلزی و تولید  وسایل فلزی آشپزخانه شامل صنایع تولید

 . محصوالت فلزی ساختمانی مثل قفل و لوال و سایر تولیدات فلزی غیربرقی

 های آبی و سیکل ترکیبیشامل انواع نیروگاه ، بخار و تهویه هوا گاز ،برق آب، صنعت تولید  -ز

 صنعت گردشگری: -ژ

شامل ایجاد هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی، مهمانپذیر، مراکز   

ها، اردوگاه گردشگری، خودپذیرایی شامل:پانسیون، زائرسرا و...، مراکز اقامتی جوانان، تفرجگاه

ها، مراکز سرگرمی و تفریحی )مراکز تعطیالت(، دفترهای های کمپینگ و کاروانمحوطه

 ها با مالکیت زمانی.خدمات مسافرتی و جهانگردی، مناطق نمونه گردشگری اقامتگاه

 صنایع تولید محصوالت با تکنولوژی نانو : -س

 ای و محصوالت مصرفیشامل تولید انواع محصوالت نانویی بعنوان مکمل، واسطه 

 سایر صنایع: -ش

سیقی، تولید کاالهای شامل صنایع ساخت جواهرات و اشیاء وابسته، صنعت اسباب مو

های طراحی و تولید قطعات و لوازم فعالیتسازی، اسباب بازی و ورزشی، صنعت ساعت

 های البراتورهای صنعتی.های طراحی مهندسی و مونتاژ و فعالیت، فعالیتآالتماشین

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  2الزم به یادآوری است که مطابق تبصره ماده 

 گذاريسرمايهواحدها حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضرور » 3118سال

 «نمایند
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 ساختمان و مسكنشبخ -4

روستایی شهری و وتأسیساتابنیهاست از تولیدوساخت هرنوعوساختمان عبارتبخش مسکن

 .  ...برق، نیروگاه واسکله، تأسیساتسازی، ساختنسازی، ساختماناعم ازایجادیاتوسعه، مانند راه

 های ساختمانی تحت عناوین زیر در این بخش قراردارند:کلیه فعالیت

 های بین راهی تفریحیو مجتمع مسکن انفرادی ،های مسکونی ساخت مجتمع -الف

 هاهای مربوط به آنها و ساختمانبزرگراه ،جاده  ،ساخت راه -ب

 ساخت فرودگاه -پ

 بندر و اسکله سازیساخت  -ت

 و پل سازی سدسازی -ث

 تأسیسات و شبکه انتقال آب -ج

 تأسیسات و شبکه انتقال برق -چ

 (... تأسیسات و شبکه انتقال ارتباطات )تلفن، تلکس، فاکس و -ح

 تأسیسات و شبکه انتقال گاز -خ

 و تصفیه فاضالب فاضالب آب و ات و شبکهتأسیس -د

 قطار برقی و تأسیسات مربوط ،، ریلیهای زیرزمینی )مترو(ساخت راه -ذ

 ساختمانی هایسایر فعالیت -ر

 

 و کسب و کار بازرگانيبخش -3

 کاال مانند )داخلی ، خارجی(فروشو توزیع ، بخش بازرگانی عبارت است ازخرید

 ...بنکداری، خرده فروشی، تهیه وپخش کاال و 

 شوند:فعالیتهای ذیل تحت این سرفصل طبقه بندی می

 فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف -الف

 فعالیتهای مربوط به تهیه و پخش کاال -ب
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 ایفعالیت فروشگاههای زنجیره -پ

 فعالیتهای عمده فروشی کاال )بنکداری(: -ت

کنندگان صنعتی و تجارتی و ها، مصرفبه خرده فروش شامل فروش مجدد کاالهای نو 

 عمده فروشان سایر یا

  فعالیت خرده فروشی: -ث

فروش مجدد کاالهای نو و شامل فعالیت کسبه و فروشندگان انواع محصوالت مجاز و 

 کنندگان مستعمل به مصرف

 :های بازرگانیسایر فعالیت -ج

ذیصالح مانند پروانه کسب،کارت بازرگانی و دارندگان انواع مجوزهای قانونی از مراجع 

... 

 

 متفرقه و خدماتبخش -6

بخش خدمات و متفرقه عبارت است از هرنوع فعالیت اقتصادی که عمدتاً با استفاده از 

 مانند .گیردنیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل مالحظه انجام می

 ...بهداشتی و درمانی، خدمات فرهنگی و  ای،هحرف خدمات انبارداری، نقل، و حمل هتلداری،

 شوند:بندی میطبقهها های ذیل تحت این سرفصل فعالیت

 خدمات آموزشی و فرهنگی -الف

 ( و مددکاری اجتماعیپزشکی و بهداشتیعمومی مرتبط با سالمت )خدمات  -ب

 :فنی و کارشناسی ای، علمی،حرفه خدمات -پ

خدمات محاسبات فنی، طراحی، معماری، حسابداری، حسابرسی، ارزیابی اموال شامل 

 و... منقول و غیرمنقول

 خدمات مالی و بیمه: -ت

 ( و مالی و بیمهیشامل خدمات ارائه شده از سوی موسسات پولی )بانک 
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 خدمات حقوقی -ث

 تفریحی هنری، سرگرمی و خدمات -ج

 خدمات انبارداری -چ

 سردخانه -ح

 افرخانهمس -خ

 ، اطالعاتی و ارتباطیخدمات تبلیغاتی -د

 هتل داری -ذ

 رستورانها و غذاخوریها -ر

 حمل و نقل:خدمات  -ز

و زمینی اعم از برون شهری و درون  ، ریلیشامل خدمات حمل و نقل دریائی، هوائی 

 شهری

 کاری و پیمانکاریالعملخدمات حق -ژ

 گرمابه داری -س

 لباسشویی -ش

 مستغالت:امالك و خدمات  -ص

های مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت برداری از ساختمانشامل اجاره دادن و بهره 

امالك و  گذاریقیمتها اجاره دادن، خرید و فروش و یا دالالن واحدهایی که شغل آن

 . مستغالت است

 و بازسازی آنها تعمیرات مسکن و ساختمان -ض

 تخرید محل کار طبق ضوابط و مقررا -ط

 خدمات بازرگانی: -ظ

 آالت و وسائل کارشامل کرایه دادن وسائط حمل و نقل و ماشین 



  

54 

، توزیع آب و سایر فعالیتهای خدماتی نظیر توزیع گاز با استفاده از وسائل حمل و نقل -ع

 های تصفیه و...برق ، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت

 

  توضيح داده شد در فصل چهارم از فهرست زير بخش هاي اقتصادي که در اين بخش

( با عنوان جداول پيوست درج 3186ب )شهريور ماه  13بخش چهارم بخشنامه 

 گرديده است .
 

 هاي مختلف اقتصادي کاربرد معامالت موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا درفعاليت

زارهای مختلف در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیالت اعتباری با استفاده از اب

گیرد، به همین علت ضروری است کاربرد هریک از معامالت دقیقاً شناخته معامالتی صورت می

 . ترین ابزار مربوطه استفاده گرددو متناسب با مورد معامله مورد نظر، از مناسب

لذا برای اطالع از چگونگی کاربرد هریک از انواع ابزارهای معامالتی مندرج در قانون 

های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی، مسکن، ساختمان و صادرات کاربرد در فعالیتمزبور 

  .شود( نشان داده می8( و )3آنها در جداول شماره )
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 :(3جدول شماره )
كاربرد ابزارهاي تسهيالت اعتباري و معامالت مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون 

 هاي مختلف اقتصاديربا در فعاليت

  

ف
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ر
 

 اقتصاديهايفعاليت

 
 

 اسالميمعامالتانواع

 بازرگاني توليدي
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 واردات

 بخش
 خصوصي

 بخش
 عمومي

 - * - * * - - - - مضاربه 3

 * * * * * * * * * مشارکت مدنی 8

1 
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم 

 ابزارکاریدکی و 
* * * - - - - - * 

4 
آالت و ماشین تولید وسائل اقساطی فروش

 تاسیسات کاالی بادوام و خودرو
* * * - - - - - * 

 - - - - - * - - - فروش اقساطی مسکن 3

 * - - - - * * * * وغیرمنقولمنقولاموالتملیکبشرطاجاره 1

 - - - - - - * * * تولیدی(واحدهایخریدمحصوالت)پیش سلف 1

 * * * * * * * * * جعاله 2

 - - - - - * * * * گذاری مستقیمسرمایه 9

 * * * * * * * * * مشارکت حقوقی 31

 * - - - - * * - * الحسنه اعطاییقرض 33

 - - - - - - * - - مزارعه 38

 - - - - - - * - - مساقات 31

 * * * * * * * * * خرید دین  34

 * * * * * * * * * مرابحه 33
 - - - - - * * * * استصناع 31
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 (:1جدول شماره )
كاربرد انواع ابزارهاي تسهيالت اعتباري و معامالت مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون ربا در فعاليت

 «براساس مصوبات و دستورالعمل اجرايي موجود»هاي مختلف اقتصادي 

 شرح معامالت
 

 اقتصاديفعاليتهاي 

 انواع معامالت و ابزار اعطاي تسهيالت اعتباري بانكداري بدون ربا در ايران

مدت تا يكسال )سرمايه در كوتاه
 گردش(

هاي بيش از يكسال )هزينه
 اي(سرمايه

 تولیدی -3

 
 صنعت

 معدن

 کشاورزی

 مشارکت مدنی -3
 جعاله -8
 فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی -1
 الحسنهقرض -4
 معامالت سلف )فروش نسیه( -3
 مزارعه )فقط در کشاورزی( -1
 مساقات )فقط در کشاورزی( -1
 خرید دین -2
 مرابحه -9
 استصناع -31

 مشارکت مدنی -3
 جعاله -8
 کارووسایلوتاسیساتآالتماشیناقساطیفروش -1
 الحسنهقرض -4
 اجاره بشرط تملیک -3
 گذاری مستقیمسرمایه -1
 حقوقیمشارکت  -1
 مرابحه -2

 استصناع -9

 بازرگانی -8

 
 داخلی

 واردات

 صادرات

 مشارکت مدنی -3
 مضاربه -8
 جعاله -1
 خرید دین -3
 مرابحه -1

 مشارکت حقوقی -3
 مرابحه -8

 

 

 خدماتی -1

 مشارکت مدنی -3
 جعاله -8
 خرید دین -1
 یدکی،ابزارکار مواداولیه،لوازماقساطیفروش  -4
 مرابحه  -3

 مشارکت مدنی -3
 جعاله -8
 اجاره بشرط تملیک -1
آالت و تاسیسات و اقساطی ماشینفروش -4

 کار، کاالهای بادوام و خودرووسایل
 مشارکت حقوقی  -1

 مرابحه  -1

 مسکن و ساختمان -4

 مشارکت مدنی -3
 جعاله -8
 مرابحه -1

 مشارکت مدنی -3
 جعاله -8
 مشارکت حقوقی -1
 گذاری مستقیمسرمایه -4
 فروش اقساطی -3
 تملیکاجاره بشرط   -1
 مرابحه  -2

 رفع احتیاجات ضروری -3

 )فعالیت غیرانتفاعی(
 الحسنهقرض الحسنهقرض
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 سئواالت بخش پنجم

 

 . بخش اقتصادی را تعریف کنید، انواع آن را نام ببرید -3

 . دهید شرح را خدمات و صنعت هایبخش -8

 را بنویسید. فعالیت بخش بازرگانی -1
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 نحوه اخذ اطالعات و بخش ششم: اطالعات اعتباري مشتريان،

 تعيين عوامل اساسي حدمجازها
 اطالعات اعتباري مشتريان

شرط الزم جهت اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیالت اعتباری به هر شخص متقاضی اعم از 

کامل بانک از وضعیت اعتباری وی بوده و برای تعیین این منظور،  آگاهیحقیقی و یا حقوقی، 

اولین اقدام، کسب اطالعات و اخذ مدارك و مستندات ضروری از متقاضی برای احراز 

بنابراین الزم است از جانب متصدیان امر نهایت دقت به کار گرفته شود تا . باشدصالحیت می

شد تا وضع مالی، معامالتی و اعتباری مشتریان را اطالعات مکتسبه از هرحیث جامع و کامل با

 . به نحو صحیح نشان دهد

 :گردندمتقاضيان تسهيالت بانك به دو دسته تقسيم مي

 مشتریان دائمی -الف

 مشتریان غیردائمی -ب

  :مشتريان دائمي -الف

خود را مشتریانی هستند که به اقتضاء فعالیت اقتصادی خود معموالً قسمتی از نیازهای مالی 

اعم از فعالیتهای بازرگانی، خدماتی و تولیدی )کشاوزی، صنعت، معدن و ساختمان( با استفاده از 

 بانک تسهیالت از دفعات به معموالً مشتریان گونه این .کنندیم تسهیالت اعطایی بانک مرتفع

 . نمایندمی استفاده

 :مشتريان غير دائمي -ب

 معموالً که شودکنندگان تسهیالت اعطائی اتالق میآن دسته از متقاضیان و استفاده به 

قرض وام متقاضیان مانند .کنندمی استفاده بانک تسهیالت از خود مقطعی نیازهای رفع برای

 .   .  .  . و مسکن تعمیرات و انفرادی سهیالتت انواع ،الحسنه
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پرونده »شامل باتوجه به دسته بندی فوق، جهت اعطای تسهیالت دو نوع پرونده معامالتی 

 مستندات و مدارك لیهک. گرددبرای مشتریان دائمی تشکیل می« پرونده معامالتی»و « عمومی

 برای آن اخذ و است ضروری مشتری با اعتباری تسهیالت اعطای و هافعالیت تداوم جهت که

بوده و برای ادامه همکاری و انجام معامالت  مشترك متعدد قراردادهای یا قرارداد یک انعقاد

 . شودمی نگهداری و ضبط مشترك عمومی پرونده در باشد،آتی نگهداری آنها الزم می

مدارك و مستنداتی که جهت انعقاد قراردادها در معامالت مختلف مشترك نبوده و صرفاً 

عامله یا قرارداد، آن مدارك و با واریز و تسویه آن م باشدمیمربوط به انجام یک معامله خاص 

 معامالتی پرونده در باشداثر و فاقد کاربرد میو مستندات در سایر قراردادها و معامالت بی

 . گرددمی نگهداری و ضبط مشتریان

 پرونده معامالتی استناد غیردائمی تنها به تهیه است درخصوص مشتریان ذکر به الزم

 . شودمی

مستندات الزم برای نگهداری در پرونده عمومی مشتریان اعتباری ترین مدارك و عمده

 :حسب مورد عبارتند از

 برگ درخواست متقاضی -3

 برای اشخاص حقوقی 213برای اشخاص حقیقی و نمونه  211پرسشنامه نمونه  -8

تصویر مصدق صفحات شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی متقاضی و اعضاء هیأت  -1

 حقوقیمدیره و مدیرعامل اشخاص 

 قطعه آخرین عکس متقاضی و اعضاء هیأت مدیرهیک -4

های اعتبارسنجی از مراجع و اوراق اطالعات اخذ شده درباره متقاضی )اخذ گزارش -3

 ادارات ذیربط(

 تصویرکامل اسنادمالکیت اموال غیرمنقول متقاضی که با اصل آن اسناد مطابقت  -1

 . باشد شدهداده       
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 های قانونی )پروانه کسب، پروانه تأسیس، پروانه تصویر مدارك مربوط به مجوز -1

 (.  .  . برداری و بهره       

 تصویر اسناد مالکیت یا قرارداد اجاره محل کار و یا کارخانه -2

 آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و اموال منقول و غیرمنقول متقاضی -9

 کبیمه نامه وثائق و یا اموال موضوع تسهیالت به نام و به نفع بان  -31

  .  .  .  . از متقاضی و  3الصدورمسلماصل برگ امضاء  -33

 هاتصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر ثبت شرکت  -38

 هاروزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت  -31

 روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در اساسنامه و سرمایه شرکت و تغییرات   -34

 مربوط به انتخاب هیأت مدیره و امضاء داران شرکت       

 های قانون مالیات 321دارایی محل مربوط به ماده اظهارنامه مالیاتی ممهور به مهر اداره  -33

 مستقیم       

 های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته اشخاصصورت  -31

 های برگشتی و تعهدات مشتریاستعالم از چک -31

 کد اقتصادی اشخاص حقوقی دریافت شناسه ملی و -32

 . سایر مدارك و مستنداتی که به اقتضاء شرایط مشتری و نوع معامله متفاوت باشد -39

                                                 
اخذ شده باشد تا امضاکننده  )دفترخانه اسناد رسمی( دار قانونینزد مراجع صالحیت شود کهالصدور به امضائی گفته می( امضاء مسلم3

آن نتواند انکارنماید و چون در معامالت بانک با مشتریان بسیاری از اسناد خصوصاً قراردادهای عادی اعطای تسهیالت که غالباً در 

رسند، لذا باید شعب اعطاکننده تسهیالت به استثناء موارد مشتری میشوند در محل شعبه به امضاء االجرا محسوب میحکم اسناد الزم

الحسنه رفع احتیاجات ضروری، جعاله تعمیرمسکن و جعاله رفع احتباجات ضروری، خرید لوازم منزل، خرید اتومبیل پرداخت قرض

ذیرد( از مشتری نمونه امضائی را پ)که احراز هویت متقاضی تسهیالت و عنداللزوم ضامنین آنها توسط مسئولین واحد صورت می

که در دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد اخذ و در سوابق مربوطه ضبط و نگهداری نمایند.  ضمناً در هر زمان که قرارداد عادی با 

آن گواهی شود، مشتری قرارداد را در حضور یکی از مسئولین شعبه در امور معامالت و با همان امضائی که نمونه مشتری منعقد می

نماید.  در مواقعی که مشتری با بانک قرارداد ثبتی در دفتر اسنادرسمی منعقد نموده باشد امضاء میشده و در سوابق وی موجود می

 باشد. الصدور نمیکند و نیازی به اخذ امضاء مسلمباشد وجود همان قرارداد و نمونه امضاء ذیل آن کفایت می
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 :شوندميونگهداريضبطمشتريانمعامالتيدرپروندهکهومستنداتيمداركترينعمده

 فاکتور کاالی مورد نظر متقاضیبرگ درخواست تسهیالت اعطائی، پیش -3

 وثائق و تضمیناتصورتمجلس ارزیابی  -8

 برگ اطالعات مربوط به تولیدکننده یا فروشنده کاالی موضوع انجام معامله -1

 کمیته معامالت 231فرم  -4

 قرارداد انجام معامله و اعطاء تسهیالت -3

 اسناد انتظامی قرارداد و وثائق و تضمینات -1

 اصل یا تصویر سایر مدارك و مجوزاتی که به اقتضاء معامله اخذ و نگهداری آنها  -1

 . ضروری است      

 

 نحوه اخذ اطالعات

در مورد آن دسته از مشتریان بانک که جهت دریافت تسهیالت به یکی از واحدها مراجعه 

 فرم روی را الزم اطالعات رأساً تفویضی تا حدود اختیارات توانندمی واحدها مسئولین نمایندمی

سایر  درخصوص. نمایند ضبط مشتری پرونده در مربوط مدارك با همراه و درج  027 نمونه

واحدها با تکمیل فرم نمونه حدود اختیارات واحدها می باشد بیشتر از آنها مشتریان که تقاضای 

 کسب. نمایندالزم را کسب می اطالعات، اعتبارات کل طریق اداره اداره امور یا از  111

 اصلح .گیردصورت تسهیالت کنندگاندریافت وضعیت از باید یکبار ماه 1 هر ددمج اطالعات

ماه، نسبت به اخذ اطالعات جدید اقدام نموده تا در صورت تقاضای  1واحدها قبل از اتمام  است

)اخذ اطالعات مشمول اخذ هزینه بر  .مشتری، آمادگی الزم برای اعطای تسهیالت داشته باشند

  باشد(اساس مقررات مربوطه می
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 / تعهداتمتقاضيان تسهيالت اعتباريعوامل اساسي تعيين حد 

تواند مالك عمل در تعیین و تشخیص حد اعتباری متقاضیان تسهیالت، عوامل متعددی می

و « سرمایه« »ظرفیت« »شخصیت»پنج عامل مهم ، قرارگیرد که به ترتیب درجه اهمیت

 که مربوط به اصول کلی تعیین اعتبار متقاضیان است، مختصراً «شرایط اقتصادی» و «وثیقه»

 :گرددبشرح ذیل تشریح می

 شخصيت -3

های فردی و حسن شهرت متقاضی تسهیالت اعتباری، اولین و مهمترین خصائص و ویژگی

اعتبار و خوشنامی مشتری از نظر روابط اجتماعی و . عاملی است که باید مورد توجه قرارگیرد

در بررسی  .م باشدبندی وی به ایفای تعهدات باید برای واحدها مسلتجاری و تقید و پای

شخصیت متقاضی )و درخصوص شرکتها بررسی شخصیت مدیران آنها( تمایل و اراده ایشان به 

های بانکی بدقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بازپرداخت تسهیالت اعتباری و بدهی

 همچنین تجربه کاری و تجاری متقاضی .نه قدرت و توانایی وی در بازپرداخت بدهی ،گیرد می

 . در گذشته و حال مورد توجه قرارگیرد و چگونگی بازپرداخت مطالبات

 ظرفيت -1

برداری صحیح و در بکارگیری و بهره منظور از ظرفیت قدرت و توان عملی متقاضی

 . باشدمنطقی از منابع و کسب سود از امکانات واحد اقتصادی خود می

شخیص و تعیین ظرفیت هر واحد اقتصادی صورتهای مالی شامل حسابهای مهمترین ابزار ت

 . عملکرد و سود و زیان و ترازنامه و صورت منابع و مصارف آنها است

 استخراج نسبتهای مالی شامل نسبتهای نقدینگی، فعالیت، اهرمی، مالکیت و سودآوری هر

رات وضع مالی وی در سه دوره مالی واحد تولیدی یا بازرگانی و یا خدماتی متقاضی و روند تغیی
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گذشته مورد توجه قرارگرفته و با عنایت به نتایج حاصله از بررسی و تجزیه و تحلیل نسبتهای 

 . توان قضاوت نمودمالی درخصوص قدرت بازپرداخت تسهیالت مورد درخواست او می

 سرمايه -1

تر سرمایه و یا بطور دقیقسومین عامل اساسی تعیین حد اعتباری متقاضیان تسهیالت، 

امکانات مالی مشتری در فعالیت مورد نظر به منظور بکارگیری تسهیالت بانک در آن فعالیت 

در این بررسی باید مشخص شود که چه میزان از منابع متقاضی بصورت وام و  .باشداقتصادی می

بدیهی است هر . تاس چه میزانواحد متقاضی  یا بدهی متعلق به دیگران است ونسبت مالکانه

ویژه بدهیهای آنی و چه میزان مالکیت متقاضی برواحد متعلق به وی بیشتر و مبلغ بدهی او به

 . مدت کمتر باشد، حصول اطمینان نسبت به برگشت منابع بانک نیز بیشترخواهد بودکوتاه

 وثيقه -4

استحکام معامله و حسن ایفای تعهدات و  بمنظور تأمینوثیقه به منظور حصول اطمینان و 

 . گرددنهایتاً کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیالت اعطایی اخذ می

، ظرفیت و سرمایه متقاضی نتایج مطلوب و اطمینانبنابراین چنانچه در بررسی شخصیت

نشود، عامل وثیقه )اعم از اموال منقول وغیرمنقول( مورد توجه خاص قرار بخش حاصل

بایست هنگامی به اعطای تسهیالت مبادرت ورزند که از ها میصورت واحد در هر .گیردمی

 . اخذ نموده باشندوکافی معتبر متقاضی وثیقه و تضمینات کامالً 

 شرايط اقتصادي -3

 ساز اعمالشرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نظیر تورم، رکود، رونق، برحسب مورد زمینه

انک مرکزی شده و ممکن است باعث ایجاد محدودیت و یا افزایش های پولی بسیاست متفاوت

 . میزان اعطای تسهیالت و تعیین حد اعتباری اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد
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 سئواالت بخش ششم

 
 هدف از اخذ اطالعات اعتباری از مشتریان چیست؟ -3

 . دهید توضیح شوند؟مشتریان به چند دسته تقسیم می -8

 . ببرید نام را مورد چهار مشتریان، عمومی و تیمعامال هایاز مدارك اساسی پرونده -1

 . عوامل اساسی تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیالت اعتباری را بنویسید -4

 شخصیت، ظرفیت، سرمایه و وثیقه را شرح دهید.  -3
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 بخش هفتم: وثائق و تضمينات، ارزيابي و بيمه اموال
 

 تضمينات وثائق و 

 :باشدوثیقه در لغت عمدتاً به معنی عبارت زیر می :تعريف

 که هاییپوشش یا تأمین .سازدو آنچه عهد و پیمان را استوار می  .  .  . محکم، استوار، 

 . شودمی داده تعهدات ایفای برای که اطمینانی  .  .  . شودمی داده تعهدات اجرای حسن برای

به مفهوم عام و به طور کلی عبارتند از  اعتباری تسهیالت و معامالت در تضمینات و وثائق

تأمین کافی بمنظور حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری و نهایتاً بازپرداخت مطالبات 

 . بانک

 وثائق: -الف

بمنظور تضمین و تأمین تعهدات خود یا  گذاروثایق اموالی هستند که مشتری یا وثیقه

 . دهدل بانک، آن اموال را در رهن بانک قرار میدیگری در قبا

 اسناد تضميني: -ب

 را ضامنین یا ضامن و بدهکار آنها استناد به توانداسناد تضمینی اسنادی هستند که بانک می

 و بدهکار از را خود حقوق و مطالبات و نموده تعهدات ایفای به ملزم از طریق مراجع ذیصالح

  . نماید وصول و مطالبه وی ضامنین یا ضامن

انواع وثایق و تضمینات قابل قبول واحدها جهت اعطای تسهیالت اعتباری به مشتریان 

 :باشدبشرح ذیل می
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 به اعتباری تسهیالت ایجاد تعهدات / اعطای جهت واحدها قبول قابل تضمینات و وثایق انواع

 :باشدمی زیر بشرح مشتریان

انواع وثایق 

 و تضمینات

 

 

 

 وثایقانواع 

 

 اموال غیرمنقول-3
 اموال غیرمنقول ثبت شده-3
آالت، وسائل تولید و تاسیسات منصوب ماشین-8

 در کارخانه یا محل کار
 
 

 اموال منقول-8

گذاری بلند مدت و کوتاه انواع سپرده سرمایه-3
 مدت )ارزی و ریالی(

 اندازالحسنه جاری و پسسپرده قرض-8
 کاالی رهنی امانیانواع -1
 انواع کاالی زیر کلید بانک-4
 
 

 

 

انواع اسناد 

 تضمینی

 های داخلینامه بانکضمانت-3

 های خارجینامه بانکضمانت -8

 انواع اوراق بهادار-1

 قبوض انبارهای عمومی-4

 سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث-3

 ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث قرارداد-1

 248تعهدنامه شماره -1
 

 شرایط به توجه با الذکر،فوق تضمینات و وثایق از یک هر کاربرد و استحکام ارزش،: تذکر

 است الزم و بوده متفاوت معامالت ماهیت همچنین و قضائی اجتماعی، اقتصادی، مالحظات و

 منافع حفظ برای و باشند داشته کافی توجه مهم این به تضمینات و وثایق اخذ هنگام به واحدها

 تسهیالت اعطای امر در مشتریان با منعقده قراردادهای اجرای و تعهدات انجام حسن و بانک

 .نمایند استفاده قبول مورد و معتبر تضمینات و وثایق از ترکیبی یا یک از اعتباری
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وصول  نسبت به اخذ اسناد تضمینی ارجحیت دارد زیرا از نظر معامالتی ترهین وثائق

 . مطالبات و استیفای حقوق بانک با استفاده از وثایق مطمئن تر است

اخذ هرگونه اسناد از مشتری اعم از اسناد تجاری، قراردادهای عادی و ثبتی که صرفاً 

پیش بینی نشده متضمن تعهد مشتری بوده و در آن وثیقه، تضمین، تعهد شخص یا اشخاص ثالث 

 توقیف قابل اموال معرفی مستلزم اسنادی چنین استناد به اقدام و شودباشد، تضمین تلقی نمی

 بانک حقوق استیفای یبرا مذکور اسناد ،توقیف قابل مال فقدان صورت در که است مشتری

 تسهیالت کنندهپرداخت واحد نیز ثالث اشخاص یا شخص تعهد درخصوص .نمایدنمی تکفای

 . باشد داشته توجه متعهدین یا متعهد مالی تمکن هب بایستی

طرفین درمتن آن در خصوص ربا باقید توافقبدونبانکیاصالحی قانون عملیات 33ماده  وفق

صول مطالبات به استناد و و شوداالجرا محسوب میاالجرا بودن قرارداد، در حکم اسناد الزمالزم

 . باشددین مقدور میمستثنیاتمتعهد یاضامنین به استثنایاموالآنها ازطریق اجرای ثبت وتوقیف 

 رهن اموال غيرمنقول و منقول -3

تسهیالت در قبال رهن اموال غیرمنقول متعلق به تسهیالت گیرنده یا شخص ثالث  ممکن است

ب از قراردادهای رهنی و با ضرایب  2اعطا گردد دراین صورت الزم است براساس دستورالعمل 

  .ب استفاده شود 33ترهین مربوطه در دستورالعمل اجرایی 
 

 نكاتي که هنگام ترهين اموال غيرمنقول بايستي رعايت گردد:

 باید واحدها ،غیرمنقول اموال ترهین قانونی هایبرای صرفه جوئی در وقت و هزینه -الف

)با  4111 سری قراردادهای طرح اساس بر را مربوط متعلقات و اموال اینگونه که نمایند تالش

 . درآورند بانک رهن به سال ده مدت برای حداقلگذار( اطالع و رضایت وثیقه

آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری، رهن اراضی مشمول قانون مذکور  8طبق ماده  -ب

که به موجب اوراق واگذاری به اشخاص واگذار شده باشد، به عنوان وثیقه تسهیالت اعطائی 

 نشده صادر تفکیکی صورتمجلس واگذاری زمین قطعات برای چنانچه .باشدبالمانع میمسکن 
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ر اسناد دفت در شهری زمین نماینده امضای و حضور با بایستی آن به نسبت رهنی سند ثبت ،باشد

 . رسمی صورت گیرد

رهن گرفتن امالك مشاع کشاورزی که به عنوان محل اجرای طرح معرفی شود و  -پ

ضی به وی یا اقانونی سهم مشاعی باشد که قبالً در اجرای قانون اصالحات ار متصرف مالک

مالک قبلی واگذار و نقل و انتقاالت بعدی آن هم مورد موافقت مراجع قانونی )اداره کشاورزی 

  3.نفره( قرارگرفته باشد نیز بالمانع است 1ـ هیئت 

عمومی شماره  هاراضی واقع در شهرك های صنعتی براساس مندرجات نام -ت

اداره کل سازمان و روش ها به عنوان بخشی از  31/11/3191/ب مورخ 44881/13/1131/91

 وثایق و تضمینات قابل قبول هستند.

 است بهتر شودهنگامی که در یک قرارداد بیش از یک ملک غیرمنقول به رهن گرفته می

 را ذیل عبارت وثیقه همان شرح از بعد و تقسیم وثائق از یک هر ارزش نسبت به قرارداد مبلغ

 . نمایند قید قرارداد در و تکمیل

ریال از  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . مورد رهن فوق درقبال مبلغ »

 رهن در متعلقه خسارات و هاتسهیالت و تعهدات موضوع این قرارداد به عالوه سود و هزینه

 «. گرفت قرار بانک

 تعويض يا کاهش وثيقه -ث

هرگاه مشتری طی مدت قرارداد بخواهد یک یا چند مورد از وثائق قرارداد رهنی را آزاد و 

 تقاضای تواندبه جای آنها امالك غیرمنقول دیگری را در رهن قرار دهد شعبه طرف مراجعه می

 شدهمعرفی امالكارزیابی با مشتری فاقد بدهی معوق بوده و براینکه مشروط ،بپذیرد را مشتری

 برای الزم شرایط و شده ارزیابی قبلی وثیقه معادل حداقل امالك آن که شودمشخص ،جدید

 . ی را داردقبل وثائق شدن انشینج

                                                 
 اداره کل اعتبارات 89/3/21ورخ م 21312دستورالعمل شماره   3
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برای تعویض وثائق قراردادهای رهنی الزم است از فرم قراردادهای تعویض وثیقه که 

 . حقوقی تهیه شده استفاده شودکل توسط اداره 

هرگاه مشتری بخواهد بعضی از وثائق خود را در طی مدت قرارداد در قبال پرداخت 

قسمتی از مطالبات بانک به همان نسبت آزاد نماید، باید مبلغ قرارداد رهنی معادل مبلغ پرداختی 

کاهش وثیقه و کاهش مبلغ قرارداد بایستی در . شودرهنکاهش یابد و از وثائق مورد نظر فک

 . رسمی به ثبت برسددفتر اسناد 

 نكات قابل توجه در تنظيم قراردادهاي ثبتي:

هنگام تنظیم قراردادهائی که موارد وثیقه آن اموال غیرمنقول است، دفتر اسناد رسمی  -الف

کننده قرارداد بایستی از مراجع قانونی به شرح ذیل استعالم و شماره پاسخ استعالم را در ثبت

 :نماید در قرارداد قید 8و  3موارد 

 محل نسبت به کلیه امالك غیرمنقولاسناد از ثبت  -3

 کشاورزی و هیئت هفت نفره نسبت به امالك کشاورزی جهاد عالوه بر ثبت محل از -8

 از شهرداری یا بخشداری مربوط در مورد امالك شهری، به این منظور که  -1

 . یگری نباشدگردد ملک در معرض توسعه معبر یا خیابان یا داخل طرح دمشخص           

 هایمفاصاحساب و هااالشعار در قرارداد بایستی شماره گواهیهای فوقعالوه بر پاسخ استعالم

 :شوددرج نیز ذیل

 ها و کارخانجات شماره مفاصا حساب تأمین اجتماعی درخصوص محل کارگاه -3

 شماره مفاصاحساب شهرداری نسبت به تمام امالك شهری -8

 تمام امالك شهریگواهی پایان کار نسبت به  -1

 مفاصاحساب دارائی نسبت به تمام امالك شهری -4

 . ارائه گواهی وزارت راه و ترابری دایر بر آنکه ملک در حریم جاده قرار ندارد -3
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آالت و وسایل موجود در آن در مواردی که عالوه بر محل کارخانه یا کارگاه، ماشین -ب

 بایستی نیز آنها ریز و وسایل و آالتشینما مشخصات شود،وسائط نقلیه نیز به رهن گرفته می

 . شود قید رهنی قرارداد در

 

 گذاري بلندمدت سپرده سرمايه -1

گذاری بلندمدت، صادره شعب بانک تواند سپرده سرمایهگذاری میصاحب سپرده سرمایه

های خود و یا شخص ثالث )حقیقی یا حقوقی( به وثیقه ملی ایران را به عنوان تضمین بدهی

 اصل مبلغ سپرده و در صورت عدم %91بانک درآورد و حسب مورد خود یا شخص ثالث تا 

با رعایت ضوابط مربوطه  نامهمبلغ سپرده از تسهیالت اعتباری یا ضمانت %311دریافت سود تا 

 . بانک استفاده نماید

گذاری بلندمدت اصل برگ سپرده خود را پس از در این صورت صاحب سپرده سرمایه

 :نمایدویسی به انضمام تعهدنامه به شرح ذیل به بانک تسلیم میظهرن

 تعهدات اینجانب /وثیقه وجه این سپرده   شعبه  -بانک ملی ایران» 
 آقای / خانم

 شرکت

 صادره  شماره شناسنامه  فرزند

 محل ثبت شماره ثبت نوع شرکت

 در قبال بانک ملی ایران        به نشانی                                                                   

 خود مطالبات و حقوق بابت را آن وجه زمان هر خود تشخیص به دارد حق ایرانملیبانک و باشدمی

 «. باشدایران می پرداخت وجه آن نیز منوط به موافقت بانک ملی. نماید برداشت رأساً

های الزم و تطبیق نمونه امضاء صاحب سپرده با امضاء شعبه نیز پس از انجام بررسی

را در سه نسخه تنظیم و پس از الصاق تمبر به هزینه  4118وی قرارداد عادی نمونه الصدور مسلم

 . نمایدمشتری در حساب انتظامی و زیر کلید نگهداری می
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 مدتکوتاهگذاري سپرده سرمايه -1

مدت گذاری کوتاهاست مشتری از بانک درخواست نماید که موجودی سپرده سرمایهممکن

ثالث را در قبال تعهدات قبلی و یا تسهیالتی که بعداً استفاده خواهدنمود، متعلق به خود یا شخص

صل ا %21تا  تواندبه عنوان تضمین و وثیقه به بانک بسپارد و در این صورت صاحب سپرده می

نماید و برای این منظور دفترچه خود را به ضمیمه مبلغ سپرده از تسهیالت اعتباری بانک استفاده

 :نمایدبه شرح ذیل تسلیم می ایتعهدنامه

 اینجانب /  شعبه  -بانک ملی ایران» 

 فرزند  آقای / خانم

  شرکت

  صادره  شماره شناسنامه
 به نشانی

 محل ثبت شماره ثبت

 گذاری کوتاه مدت به شماره         و با موجودی به تسلیم دفترچه حساب سپرده سرمایهبا 

 به را مذکور حساب موجودی بانک هک نمایممبلغ                       ریال به ضمیمه این نامه درخواست می

  شرکت    خانم /آقای اینجانب تعهدات وثیقه و تضمین عنوان

بصورت غیرقابل عدول و بشرح قراردادی که با بانک منعقد خواهدشد، به تشخیص خود  قبول نماید و بدینوسیله

 «. از موجودی حساب مذکور حقوق و مطالبات خود را رأساً برداشت نماید

سپرده همانند سپرده  صاحب های الزم وتطبیق امضایانجام بررسی شعبه پس از

 . نمایدمیبلندمدت اقدامگذاری سرمایه

 

 انداز ارزيالحسنه جاري و پسدار، قرضگذاري مدتسپرده سرمايه -4

عنوان سپرده و وثیقه ارزی به هایحساب کتبی ازمانده درخواست ارائه با توانندمشتریان می

منظور مبنای محاسبه از محل مسدودکردن بدین .خدمات بانکی استفاده نمایند برای انواع

 . ریالی ارزهای معتبراست %91حسابهای فوق معادل 

 



  

81 

 اوراق مشارکت -3

عنوان تضمین، ضبط به توانندمی بلندمدت گذاریسرمایه هایسپرده مشارکت همانند اوراق

اصل  %91مشارکت با معادل  اوراق پرداخت کوپن درحال حاضر درصورت .نگهداری شوند و

اصل مبلغ اوراق مزبور با رعایت  %311پرداخت کوپن تا  مربوطه و درصورت عدم مبلغ اوراق

 . گردد واقع استفاده مورد تضمین عنوان به تواندسایر ضوابط می

 

 انواع کاالي رهني اماني -6

بانک ممکن است پس از رهن اموال منقول آنها را به امانت در اختیار مشتری قراردهد، در 

 برای 4131 و عادی قراردادهای برای 4133 شماره هایچنین مواردی از طرح قرارداد نمونه

 . کارخانجات آالتماشین مثال عنوان به .شودمی استفاده ثبتی قراردادهای انعقاد

 

 کاالهاي زيرکليد -1

 و کارگیریبه و مصرف قابلیت و نبوده فاسدشدنی گیردکهمیمنقولی را به رهنبانک اموال

اموال رهن .باشدوجودداشته ،بانک مطالباتاستیفای تا بینیپیش قابل مدت برای آنها از استفاده

بانک  غالباً مواردی چنین در .باشدمعتبرمی ثبتی صورت به هم و عادی صورت به هم منقول

 آنها گرفتن زیرکلید و اموال رهن با .دهداموال مورد رهن را در محل معینی زیرکلید قرار می

 . خواهدبود بانک اختیار در آنها استقرار محل در تغییری هرگونه و وثائق عمالً

 

 ضمانت نامه بانكهاي داخلي و معتبر خارجي -9

چنانچه مشتری از بانک تقاضا نماید در قبال تعهدات خود ضمانت نامه بانکهای داخلی و یا 

 311 لمعاد حداقل را مذکور هاینامه نتضما توانندمعتبر خارجی به بانک بسپارد واحدها می

 . نمایند قبول مشتری تعهدات یا تقاضا مورد اعتباری تسهیالت درصد
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بدیهی است سررسید تسهیالت اعطائی یا تعهدات مشتری بایستی قبل از سررسید 

نامه واحدهای یک بانک به نفع یکدیگر الزم به ذکراست که صدور ضمانت .باشد نامهضمانت

 . باشدقابل قبول نمی

 

 قبوض انبارهاي عمومي -8

درقبال تعهدات خود به بانک درخواست ارائه قبوض انبارهای درمواردی که مشتری 

ارزش کاالی  %31مرکزی تسهیالتی تامبلغ  است بانظر اداره عمومی را داشته باشد، شعبه مجاز

 . مشتری قراردهد اختیار موضوع قبوض موردبحث در

 

 تضميني هايسفته -31

 نماید تضمینی هایبال سفتههرگاه مشتری از بانک درخواست استفاده از تسهیالت در ق

 حواله به سفته ،مشتری قبلی تعهدات یا تسهیالت مبلغ درصد 311 دلمعا حداقل تواندمی شعبه

با شناسایی  ایران با تعهد و تضمین شخص یا اشخاص معتبر و مورد قبول شعبه ملی بانک کرد

اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت » تسهیالت با درج عبارت  .از مشتری اخذ نماید اموال آنها

متضامناً قبول و تعهد منفرداً و با متعهد  در سررسید و یا غیر اعطابه پرداخت وجه این سفته را

اصلح است سفته. تسلیم نماید شعبه به آن امضاء و سفته ظهر در «نمایدمی /نمائیممی /نمایممی

 . اخذشود عندالمطالبه صورت به مربوطه ضوابط رعایت با تضمینی های

 

 ثالث اشخاص يا شخص تضامني تعهد با جنسيسفته -33

 هایدر مواقعی که مشتری از بانک درخواست نماید که از تسهیالت بانک در قبال سفته

نموده است، استفاده کند واحد طرف مراجعه  تحصیل یافته انجام معامالت بابت از که جنسی

 بانک وجه در که معتبر جنسی هایسفته تقاضا مورد هیالتتس درصد 311 ادلمع حداقل تواندمی

 معامله قرارداد سررسید از نباید هاسفته این سررسید .نماید اخذ مشتری از گردیده ظهرنویسی
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گردد، قساط موضوع قرارداد وصولا ویا ازسررسیدقبل هاسفتهاین وجه هرگاه .تجاوزنماید مربوط

 . ماندمیحساب بستانکاران موقت منظور و تا واریز تعهدات مشتری در حساب مذکور باقیدر 

 

 941تعهدنامه  -31

 که بطور غیررسمی با یکدیگر شریک هستند در مواردی که شرکتها یا اشخاص حقیقی

( برابر 248قبل از هرگونه معامله تعهد تضامنی )مطابق نمونه  باشند متقاضی تسهیالت اعتباری

غیررسمی وی اعطاءگردد از متقاضی و شریکمشتریاست بهممکنتسهیالتی کهحداکثر مجموع

 . اخذشود

هیئت مدیره یا شرکاء شرکت در دو نسخه تنظیم و باید به امضاء کلیه اعضاء 248تعهدنامه 

 . تعهدنامه توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شود رسانیده و صحت امضاء آن زیر

 . نمایندتعهدنامه را امضاء« ازطرف»تعهدکنندگان باید شخصاً و بدون ذکر عبارت 

 

 ارزيابي اموال غيرمنقول و منقول

 نقش گردند،توجه به آنکه ارزیابی از امالك و مستغالت که به عنوان وثایق معرفی می با

منظور جلوگیری از تضییع حقوق بانک الزم است ب لذا ،دارند بانک منافع حفظ در بسزائی

کارشناسان و ارزیابان مربوطه موارد ذیل را مدنظر قرارداده تا از بروز مشکالت آتی جلوگیری 

  . بعمل آید

المقدور بالمعارض و حتي، زمفروالبيع، امالك موردترهين بايستي ششدانگ، سهل -الف

 . شهري باشــد

 مدارك مورد نياز: -ب

 اصل سند یا اسناد مالکیت و تصاویر آنها -3

 گواهی پایان کار ساختمان و تصویر آن -8

 بنچاق یا برگ انتقال قطعی و تصویر مربوطه یا صورتمجلس تفکیکی -1
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 قبوض آب، برق، گاز، تلفن و تصاویر آنها -4

 استعالم از شهرداری و مترو )به هنگام ترهین امالك مورد نیاز است( -3

خصوص ترهین کارخانجات و کارگاهها، اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین در  -1

 . اجتماعی )درمورد کارگران( و مفاصا حساب دارائی الزامی است

در سوابق نگهداری و اصل مدارك به برابر با اصل شده و بدیهی است تصاویر اخذشده 

 . گرددمتقاضی اعاده می

 کنترل مدارك و بازديد از ملك -پ

ابتدا مفاد مدارك ارائه شده با یکدیگر کنترل و مقایسه گردیده، در صورت مشاهده  -3

نسبت به رفع آن اقدام نماید )به عنوان مثال تا هرگونه مغایرتی از ذینفع خواسته شود 

 (. مفاد سند مالکیت با پایان کار یا بنچاق مغایرت نداشته باشد

ک، موارد مندرج در مدارك ارائهکارشناس یا ارزیاب باید ضمن حضور در محل مل -8

شده خصوصاً مفاد سند مالکیت را از نظر مساحت، حدود اربعه و سایر مسائل با 

وضعیت ملک مطابقت داده و در صورت وجود مغایرت از مالک خواسته شود با 

)رویت و مطابقت صفحه . مراجعه به اداره ثبت محل نسبت به تصحیح اسناد اقدام نماید

 (. د مالکیت نیز ضروری استتوضیحات اسنا

 مشخصات کلیه ذکر گیردبرای امالکی که عرصه و اعیان آن در رهن بانک قرار می -1

 مشخصات سایر و گاز برق، آب، ،طبقات ذکر با اعیانی میزان زمین مساحت جمله از

 ،ثبت شماره اصلی، ،فرعی پالك شماره) مالکیت درسند مندرج مشخصات و مربوطه

 با اسناد مطابقت در شبهه ههرگون صورت در و است الزامی (بخش و صفحه دفتر،

 اسناد برای ضمناً .نمود استفاده مجاور امالك مالکیت اسناد از توانیم ملک وضعیت

 آن در ملک موقعیت که محل ثبتی نقشه است الزم باشند،می متراژ فاقد که قدیمی

 . گردد اخذ ثبت اداره از ،باشد شده مشخص
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 از آن بودن اوقافی یا ملکی خصوص رد مالکیت سند کنترل ها،آپارتمان برای ترهین -4

 ذکر (باشدامالك ملکی می %11ت خاصی برخوردار است )ارزش امالك اوقافی اهمی

 . است الزامی نیز امالك گونه این برای مشخصات

 اطالعات اخذ بر عالوه گردندبرای امالکی که بصورت کارگاه یا کارخانه معرفی می -3

 بودن فعال و ملک کاربری نوع و فعالیت هپروان است الزم فوق بندهای در مندرج

 . پروژه، مورد بررسی قرارگیرد

در ارزیابی از امالکی که بصورت تجاری یا اداری و یا مختلط اداری تجاری یا  -1

 اداری) گرددمی کسر سرقفلی یا پیشه و کسب حق گردند،مسکونی تجاری معرفی می

 (.شودمی کسر آن ارزش %21 تجاری و % 31

در صورتی که متقاضی با ارائه جواز کسب یا مدارکی دیگر اثبات نماید که  :توضيح

 ارزش باشد،سرقفلی یا حق کسب و پیشه واگذار نگردیده و متعلق به خود وی می

 ملکیت بر عالوه نیز پیشه و کسب حق یا سرقفلی منافع و محاسبه نیز مذکور موارد

)واحدها اجاره ترهین سرقفلی را نداشته و بایستی از . قرارگیرد بانک رهن در توانمی

 مرجع باالتر مصوبه اخذ نمایند(

از خیابان اصلی تا محل  گیرند،ترسیم کروکی کلیه امالکی که مورد ارزیابی قرار می -1

ملک الزامی بوده و در صورت وجود مشخصه بارزی در محل که به شناسایی آن 

 . باشدمی الزم نیز آن ذکر نمایدکمک می

 ارزش گذاري -ت

گذاری هر پالك الزم است تحقیقات محلی از طریق مشاورین امالك، افراد برای ارزش -3

و کسبه محلی مطلع صورت پذیرفته و در این رابطه صرفه و صالح بانک و وضعیت ملک و 

 . البیع بودن آن مدنظر قرارگیردسهل

 ،آن هایمساحت، موقعیت ملک، امکانات، دسترسی در تعیین ارزش واقعی ملک، میزان -8

 جنب در که ملکی المث عنوان به). باشدمی عمل مالك همجوار امالك ،ساختمان قدمت
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این وضعیت را ندارد کمتر خواهدبود و یا  که مشابه ملک از آن ارزش دارد قرار مدرسه

ملکی که دارای مساحت کمتری است نسبت به ملک با مساحت بیشتر، دارای ارزش 

 (. بیشتری است چرا که فروش آن سهل تر است

 ضوابط ارزيابي -ث

آالت و تأسیسات کارخانجات توسط کارشناسان اداره ماشین ،ارزیابی عرصه و اعیان -3

، ادارات امور، شعب مستقل و حسب مورد مشتریان اعتبارسنجیکل ارزیابی و 

بدیهی است هزینه کارشناسی به عهده . گیردکارشناسان رسمی دادگستری انجام می

 . متقاضی خواهدبود

در تسهیالت مشارکت مدنی ساختمانی تعیین ارزش زمین و بنای احداث شده به عنوان  -8

قیمت روز توسط کارشناس بانک انجام  آورده غیرنقدی شریک در امر احداث بنا به

 . گیردمی

ارزیابی های مربوط به تسهیالت کارکنان بانک اعم از تسهیالت جدید یا مابه التفاوت  -1

 . پذیردآنها توسط کارشناس اداره امور یا ارزیاب شعبه صورت می

 1. . . میزان ترهین اموال منقول و غیرمنقول و  -4

بابت ترهین، با رعایت کلیه شرایط، ضوابط و صرفه و سقف پذیرش ارزش ارزیابی وثائق 

 :باشندصالح بانک به شرح جدول ذیل قابل اعمال می

 

 

 

 

 

 

                                                 
 هاسازمان و روشاداره کل  31/1/3193مورخ  93113نامه شماره  1 
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 ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری  بانک/ ارزیابان ارزیابی توسط کارشناسان  موضوع ارزیابی

امالك مسکونی شهری 

 (عیاناوعرصه)
311% 11% 

امالك مسکونی 

 (عیاناوعرصه) روستایی
23% 11% 

 امالك تجاری 

 )با مالکیت(
 %11+مالکیت  %31)سرقفلی و حق کسب و پیشه(  %23+مالکیت  %31)سرقفلی و حق کسب و پیشه( 

امالك با کاربری اداری 

 )عرصه و اعیان(
 %11)حق کسب و پیشه + مالکیت( %311)حق کسب و پیشه + مالکیت(

 %13 %91 امالك موقوفه

 

 نكات مهم: 

به منظور حفظ مصالح و منافع بانک، نهایت دقت در انتخاب ارزیاب و یا کارشناس  -3

بعمل آمده و شخصی که کامالً مورد اعتماد است برای این منظور در نظرگرفته و برای 

 . گردداطمینان بیشتر تعهدنامه اخذ و در حساب انتظامی ثبت می

 داخت مراحل تسهیالت اعطایی مصوب درنحوه تعیین مقاطع ارزیابی به منظور پر -8

  و ... خدماتی اداری، تجاری، ،مسکونی از اعم احداث دست در هایخصوص ساختمان

  :باشدبه شرح جدول زیر می

حق ارزیابی قابل دریافت از مشتریان و همچنین حق ارزیابی قابل پرداخت در وجه ارزیاب 

 (شود اخذ تعرفه) .گرددمی اخذ و جدول ذیل محاسبه نوبت به شرح بانک برای هر
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 ارزيابي وثائق تسهيالت اعطائي )اموال منقول و غيرمنقول(

 
به اعالم نرخ کارمزدها توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به صورت  عنایتبا توجه : 

 .ساالنه از بخشنامه مربوطه استفاده شود

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ کارمزد نوع خدمت ردیف
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 آالت منصوبه و کاالارزیابی ماشین

 ریال و غیرقابل برگشت 214.444مقطوع  میلیون ریال مبلغ تسهیالت 84تا 

 در هزار 1نسبت به مازاد  میلیون ریال 414تا  84از 

 در هزار 1/2نسبت به مازاد  میلیون ریال 144تا  414از 

 در هزار 4نسبت به مازاد  به باال ریال میلیون 144از 

 ارزیابی امالك و ساختمان

 ریال و غیرقابل برگشت 214.444مقطوع  میلیون ریال مبلغ تسهیالت 14تا 

 در هزار 1/4نسبت به مازاد  میلیون ریال 144تا  14از 

 در هزار 4نسبت به مازاد  میلیون ریال به باال 144از 

 ریال 214.444برای هر نوبت  های اضافیهزینه ارزیابی نوبت

 ریال 244.444مقطوع  ارزیابی و بازدید تسهیالت جعاله مسکن

 ارزیابی امالك مزروعی و باغات

 ریال و غیرقابل برگشت 244.444مقطوع  میلیون ریال مبلغ تسهیالت 24تا 

 در هزار 1/4نسبت به مازاد  میلیون ریال 144تا  24از 

 در هزار 4نسبت به مازاد  میلیون تا یک میلیارد ریال 144از 

 در هزار 1/4 مازادنسبت به  از یک میلیارد ریال به باال

 ارزیابی تسهیالت مشارکت مدنی

 در هزار 1/2تا یک میلیارد ریال نسبت به مبلغ تسهیالت 

 در هزار 1/4از یک تا چهار میلیارد ریال نسبت به مازاد 

 در هزار 4از چهارمیلیارد ریال به باال نسبت به مازاد 

 درخواست مشتری جهت تعویض وثیقه
کارمزد بر مبنای مانده خالص تسهیالت اعطایی و مطابق با تعرفه کارمزد مبلغ 

 ارزیابی اموال
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 پرداخت حق ارزيابي به کارکنان بانك

 :ارزیابی قابل پرداخت برای هر نوبت ارزیابیمبلغ  -الف

 مبلغ ارزيابي

 حق ارزيابي قابل پرداخت

 اموال و تأسیسات و آالتماشین
 (ریال(منقول

احداث وتکمیل ابنیه و 
 (ریال(ساختمان 

 81.111 11.111 ریال 311.111.111تا 

 11.111 31.111 ریال 111.111.111تا  311.111.113از 

 31.111 21.111 ریال 111.111.111تا  111.111.113از 

 21.111 381.111 ریال 3.111.111.111تا  111.111.113از 

 ریال 3.111.111.111مبالغ بیش از 
معادل 

8000
1

مبلغ ارزیابی  

 حداکثر تا مبلغ پانصد هزار ریال

معادل 
11000

1
مبلغ ارزیابی  

 پانصدهزارریالحداکثر تامبلغ

 

 

 :سقف حق ارزیابی قابل پرداخت به ارزیاب -ب

و معاونین ادارات امور شعب و  مهندسی و امالكرئیس و معاونین اداره 

 ، کارشناسان سطح ارشد، یک و دو3شعب ممتاز، روسای شعب درجه

حداکثر معادل یکماه حقوق 

 جذب ماهیانهبعالوه حق

ــداکثر سایر ارزیابان ــادل ح ــوق %31مع  حق

 جذب ماهیانهبعالوه حق

 



  

89 

جدول تعیین مقاطع ارزیابی بمنظور پرداخت اقساط تسهیالت اعطائی مصوب درخصوص ساختمانهای 

مجتمع های کشاورزی و دامداری و  -خدماتی -اداری -تجاری -دردست احداث اعم از مسکونی

 واحدها و کارخانجات صنعتی

 مقاطع پیشرفت کار
اسکلت  در مورد ساختمانهای با

 فلزی

درمورد ساختمانهای با اسکلت 

 بتنی

در مورد واحدهای مسکونی یک یا 

 دوطبقه بدون اسکلت

 سازیکنی ـ پیپس ازپایان پی مرحله اول

حدود اجراء و
3
2

از اسکلت   

کل ساختمان و عایق کاری 

 یا و همکف دیوارهای و هاپی

 زیرزمین

 سازیکنی ـ پیپس ازپایان پی

واجرای
3
1

ریزی از بتن 

سقفها و ستونهای کل ساختمان 

 دیوارهای و هاکاری پیو عایق

 زیرزمین یا و همکف

برای واحدهای یک طبقه   -الف

سازی و کنی ـ پیاجرای عملیات پی

دیوارچینی تا زیر سقف مسکونی و 

 . ها و دیوارهاکاری پیعایق

دوطبقه انجام برای واحدهای  -ب

عملیات ردیف الف به اضافه اجرای 

 سقف طبقه همکف

از  %31پس از تکمیل اسکلت و  مرحله دوم

ها و نصب بندیها و تیغهدیوارچینی

 دربها فلزیوچارچوبهای هاپنجره

 %31پس از تکمیل اسکلت ـ 

 وها بندیتیغه و هاازدیوارچینی

چارچوبهای و هاپنجره نصب

 فلزی دربها

 پوشش و هاازتکمیل دیوارچینیپس

 نصب و ها بندی تیغه از %31 سقفهاو

 دربها فلزی چارچوبهای و هاپنجره

  

 اسکلت بتنی و واحدهای مسکونی یک یا دوطبقه و غیره -در مورد کلیه ساختمانها اعم از اسکلت فلزی

 

 

 

 1مرحله سوم

 

 

 شوفاژ و گرم و سرد هایکانالهای کولر، لوله کشیپس از اتمام آجرکاریها، گچ و خاك و تأسیسات شامل 

 هادورچینی و بام پشت ایزوالسیون همچنین و برق کشیسیم جهت گذاری لوله و فاضالب گاز و

 

 

 مرحله چهارم

 

 

 ها،کاشیکاری ،کاذب هایپس از فرش نمودن موزائیک کفها، قرنیز دور اتاقها، سفیدکاری ها، سقف

محوطه و نماسازی از %31 اجرای و دربها و هاسرویسها، نصب پله ها و پنجره ایزوالسیون و سرامیک کف

 ساختمان سازی

 

 

                                                 
 عملیات پیشرفت ابیارزی امر و گیرد صورت یکجا توانددر مورد واحدهای مسکونی انفرادی مراحل سوم و چهارم می 1 

 . شود انجام مرحله سه طی کالً واحدها اینگونه نیساختما
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 تعهـدنامـه

  دارای شناسنامه شماره    فرزند   اینجانب 

  صادره از با شماره ملی                   

         مقیم 

 نزد ارتهان جهت ارزیابی و تقویم منظور به که امالکی شومبدینوسیله متعهد و ملتزم می 

 بازدید ضمن اوالً را شودمی محول اینجانب به دیگری موضوع هرنوع جهت یا ایران ملی بانک

 الکیتم سند با ،مشخصات سایر و ابعاد و حدود و مساحت حیث از موردنظر امالك یا ملک از

مراتب را  ،برسد نظرم به اختالفی یا تعارض هرگونه که صورتی در و نمایم تطبیق دقیقاً ملک

ثانیاً قیمت و ارزش روز ملک . صریحاً و کتباً در اسرع وقت به بانک ملی ایران اعالم نمایم

به نحوی که بانک  .)تاریخ ارزیابی( را با رعایت مصالح و منافع بانک ملی ایران تعیین نمایم

ملی ایران برای استیفای طلب خود از ملک ارزیابی شده به هیچ وجه دچار اشکال نگردیده و 

زیان و خسارتی از لحاظ عدم تطبیق با اسناد و یا قیمت تعیین شده با قیمت روز ملک متوجه 

ابی اینجانب بانک نگردد و چنانچه به صرف اظهار بانک ملی ایران در نتیجه عدم دقت و یا ارزی

زیان و خسارتی متوجه بانک ملی ایران گردد، به موجب این نوشته بطور قطع و غیرقابل فسخ 

 به ایران ملی بانک مطالبه و اظهار صرف به را بانک به وارده زیان و خسارت شوممتعهد می

 طرف از که هم را دیگری مقام یا ارزیاب یا کارشناس هر نظر و نموده پرداخت مزبور بانک

 . رزیابی تعیین شود، بدون هیچگونه ایراد و یا اعتراضی بپذیرما تجدید برای یرانا ملی بانک

 از اعم تأسیسات یا امالك ارزیابی به مربوط امور کلیه نمایمضمناً بدینوسیله تعهد می

 وقت از خارج در را شودمی لمحو اینجانب به که غیره و ارزیابی مجلسصورت تنظیم و بازدید

 امانهروز کار به ایت به انجام امور ارزیابی هیچگونه لطمهمبادر و دهم انجام منزل در و اداری

 . ننماید وارد

 امضاء -نام و نام خانوادگی 

 محل الصاق تمبر 
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 بيمه اموال و وثائق تسهيالت اعطايي

ساله و وثائق تسهیالت اعطایی و عنداللزوم اموال و کاالهای موضوع معامالت بانک همه 

در طول مدت قرارداد به هزینه مشتری در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، 

 :گردندسیل و زلزله به نفع بانک و به شرح زیر بیمه می

 به گیرند،واحدهای مسکونی که عرصه و اعیان و یا اعیانی آنها در رهن بانک قرار می -3

 با مارژ مربوطه. بانک الباتمط مانده معادل حداقل و اعیانی ارزش

 بانک معامالت موضوع اموال سایر و آنها آالتماشین و هاها اعم از ساختمانکارخانه -8

 (ارزیابی) آنها حقیقی ارزش میزان به

 خود واحدهای نمودن بیمه به نسبت بایستیکلیه مالکان واحدهای صنعتی، تولیدی می -1

 . یندنما اقدام زلزله و سیل جمله از غیرمترقبه حوادث برابر در

توانند حسب مورد در خصوص وثایق و اموال مورد معامله، با توجه به شعب می -تبصره 

ها، پوشش بیمه ای مناسب عالوه بر موارد آتش سوزی، شرایط، وضعیت و ماهیت آن

سیل، انفجار، صاعقه و زلزله در مقابل خطرات احتمالی به هزینه مشتری و به نفع 

 یمه نمایند.بانک ب

 نحوه بيمه وثائق مسكوني: 

به منظور حفظ حقوق و مصالح بانک و صاحبان مرهونات مسکونی، در صورت موافقت 

مشتریان اصلح است، وثائق متعلق به آنان به مبلغی معادل ارزش واقعی بیمه شوند، تا در صورت 

در . ه مالک پرداخت گرددگر، مازاد بر آن نیز بوقوع حادثه ضمن وصول مطالبات بانک از بیمه

این راستا الزم است واحدها مزایای بیمه بر اساس ارزش واقعی )ارزیابی( را بر اساس مفاد ماده 

برای مشتری توضیح داده و در صورت عدم موافقت مشتری با انجام بیمه به شرح  1قانون بیمه 31

                                                 
کرده  مهیکه ب یگر فقط به تناسب مبلغ مهیشده باشد ، ب مهیب یواقع متیبه کمتر از ق یمال کهی: در صورت مهیقانون ب 31ماده  1 

 مال مسئول خسارت خواهد بود. یواقع متیاست با ق
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تسهیالت اعطایی بعالوه سهم سود بایستی مرهونه را حداقل معادل مطالبات بانک )اصل فوق، می

 .درصد بیمه نمایند 311بانک( با مارژ 

 چنانچه راهن شخص ثالث باشد، تعهد نامه مربوطه باید توسط وی نیز امضاء گردد. - تبصره

 معادل حداقل مرهونه بایستیدر صورت عدم موافقت مشتری با انجام بیمه به شرح فوق، می 

 . شوند بیمه (بانک سود سهم + اعطایی تسهیالت )اصل بانک مطالبات

 با قراردادی ،بانک وثیقه مورد مسکونی هایبه منظور سهولت در امر بیمه نمودن غیرمنقول

سیل و زلزله منعقد گردیده  صاعقه، انفجار، سوزی، آتش بیمه مورد در طرف قراردادبیمه شرکت

 اقدام خواهند نمود:ولذادرخصوص بیمه وثایق مسکونی ،واحدها به طریق ذیل است 

واحدها در پایان هر ماه صورت کاملی از مشخصات مرهوناتی که طی ماه قبل مشمول بیمـه   -4

شده اند فهرست بیمه وثایق مسکونی تهیه و حق بیمه مربوطه را پس از کسر کارمزد به حساب 

 می نماید. واریز اعالم شده از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد 

نحوه محاسبه حق بیمه دریافتی از مشتری، چگونگی تعیین و نگهداری کـارمزد  تبصره: میزان و 

بانک و شماره حساب شرکت بیمه طرف قرارداد طی دستورالعمل هـای صـادره از سـوی اداره    

 اعالم می گردد.  اعتبارات کل

اد ارزش مورد بیمه مبلغی خواهد بود که در فرم مورد نظر مندرج می شود و این مبلغ طبق مف -8

بند یک معادل ارزش حقیقی مورد وثیقه )مبلغ ارزیابی( و یا حداقل معادل مطالبات بانک )اصل 

 تسهیالت اعطائی باضافه سهم سود بانک( می باشد. 

فک رهن به عمل آید، بیمه آن فسخ  قرارداد ای قبل از پایان مدتدر صورتی که از مرهونه -1

ان پس از فک رهن به صورت روز شمار محاسبه و شده تلقی می گردد و حق بیمه مربوط به زم

از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد به بانک مسترد می شود. در این خصـوص واحـدها توجـه    

خواهند داشت در پایان هر ماه صورت جداگانه ای تهیه و به انضمام صورت مورد اشاره در بندا 

 قرارداد ارسال نمایند.  برای دریافت مازاد حق بیمه به اداره مرکزی شرکت بیمه طرف
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به منظور حفظ حقوق بانک و مشتریان در صورت وقوع حادثه برای هر یـک از مرهونـات    -4

روز موضـوع را بـا ذکـر     3بیمه شده مشمول قرارداد، شعبه مکلف است حداکثر ظرف مـدت  

 مشخصات کامل مورد بیمه خسارت دیده )شامل نشانی و شماره ملک، مبلغ بیمه شده، شـماره و 

تاریخ اعطای تسهیالت، نام و نشانی مالک و همچنین تاریخ وقوع حادثه( ظرف مدت مذکور به 

شرکت بیمه طرف قرارداد اعالم نمایند تا پس از ارزیابی کارشناس شرکت بیمه و تعیین میزان 

خسارت، مدارك الزم به همراه گزارش کارشناس مذکور به اداره مرکزی شرکت بیمه طـرف  

 تا نسبت به پرداخت خسارت وارده اقدام نمایند. قرارداد ارسال

تبصره: قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه طرف قرارداد از محل حادثه دیده نباید هیچ گونه  

 شود.  ایجادتغییری در وضع مرهونه 

( 3واحدها باید مراقبت نمایند، صورت های مربوط به بیمه ماهانه وثـایق )مـذکور در بنـد     -3

 ل تهیه شده و در اسرع وقت برای شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال شود.دقیق و کام

اخذ می شود که از  حق بیمهدر حال حاضر معادل یک در هزار مبلغ بیمه نامه به عنوان 

مبلغ حق بیمه معادل بیست و هشت درصد آن به عنوان کارمزد دریافتی بانک کسر و مابقی به 

 حساب شرکت واریز می گردد.

 بيمه وثائق غيرمسكوني:نحوه 

ها و مستحدثات ایجادشده در آنها و همچنین ماشین آالت و سایر غیرمنقول محل کارخانه

 از بانک مطالبات که مادام و معامله مدت طول در بایستیاموال موضوع معامالت بانک می

 مشتری هزینه به موردی طور به (ارزیابی قیمت) آنها حقیقی ارزش به نشده وصول هرجهت

 . شوند بیمه

ضمناً چنانچه کارخانه، مستحدثات آنها و ماشین آالت قبالً به نفع مشتری بیمه شده باشد، 

الزم است به هنگام اعطای تسهیالت نسبت به اخذ الحاقیه )مبنی بر تغییر ذینفع بیمه نامه از 

 . مشتری به نام بانک( اقدام گردد
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 )فرم شماره یک(

فهرست گيرندگان تسهيالت و مشخصـات مرهونـاتي کـه در .  .  .  .  .  .  .  .  .   مـاه .  .  .  .  .  .  سـال .  .  .  .  .  .  بيمـه       
  ايران ملي بانك به مربوط اند،شده

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   شعبه .  .  .  .

  . .  .  .  .  .  .  .  . بانك ملي ايران شعبه مهر و امضاي 
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 اجاره امالك مورد وثيقه:

 باشد،اجاره دادن امالك مورد وثیقه بانک از طرف مشتری منوط به موافقت بانک می

 توانندواحدها می ،باشد نداشته معوق بدهی مشتری آنکه شرط به موارد گونه این در بنابراین

 مدت به ملک دادن اجاره با را خود موافقت ،باشد مسکونی ،وثیقه مورد ملک کهدرصورتی

 .  یندنما اعالم رسمی اسناد دفترخانه به یکسال

الزم به توضیح است چنانچه مدت قرارداد اجاره بیش از یکسال باشد، حداکثر مدت اجاره 

 . تا پایان قرارداد خواهدبود

 اداره از بایستیبرای اجاره دادن آنها میدرمورد وثائقی که محل کسب و کار باشد، 

 . شود و یا اداره امور متبوع، مجوز الزم اخذ مرکزی
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 سئواالت بخش هفتم

  . وثیقه را شرح داده، انواع آن را نام ببرید -3

 . اسناد تضمینی را توضیح داده، انواع آن را بنویسید -8

 هدف از اخذ تضمینات در معامالت عقود اسالمی چیست؟ -1

 . دهیدتوضیح گردد،رعایت بایستیغیرمنقول میترهین اموالهنگامنکته از نکاتی که بهسه -4

 . پنج نکته از نکات قابل توجه به هنگام تنظیم قراردادهای ثبتی را بنویسید -3

 شود؟قرارداد متمم چیست؟ درچه زمانی تنظیم می -1

  . ستمدت به عنوان وثیقه چگونه ا بلند گذارینحوه اخذ سپرده سرمایه -1

 منظور از کاالهای زیرکلید چیست؟ -2

 . چیست؟ موارد اخذ، مبلغ و چگونگی نگهداری آن را توضیح دهید 248تعهدنامه  -9

 شرایط امالك مورد ترهین را بنویسید؟ مدارك مورد نیاز را به هنگام ترهین )حداقل   -31

 . مورد( نام ببرید 4

 . نحوه بیمه وثایق مسکونی را بطور مختصر توضیح دهید  -33
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 الحسنه اعطائيبخش هشتم: قرض
 مقدمه 

سوره  32و  33مائده،  38سوره بقره،  843در قرآن کریم، در آیات متعددی از جمله آیه 

الحسنه اشاره شده است که مشهورترین سوره مزمل راجع به قرض 81سوره تغابن و  31حدید، 

 :فرمایدباشد که میاز سوره مبارکه حدید می 33آن، آیه شریفه 

 مَنْ ذَاالّذی یُقْرِضُ اهللَ قَرْضَاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجْرٌ کَریمٌ

کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و 

 . کرامت او را عطا فرماید

الحسنه سفارش شده معصومین راجع به قرضدر روایات متعددی از پیامبر اکرم )ص( و ائمه 

حسنه و  31بر در بهشت نوشته شده برای صدقه  :در حدیثی از رسول اهلل )ص( نقل شده .است

 3. حسنه است 32الحسنه برای قرض

 الحسنهقرض اعطای ربوی بانکداری به نسبت ربا بدون بانکداری نظام مشخصه ترینبرجسته

باشد، ابزاری که هدف غایی آن در تأمین جمهوری اسالمی ایران میسی اسا قانون از الهام با

شود، به نحوی که نیازهای ضروری و عمومی افراد جامعه بدون انتظار دریافت سود خالصه می

 . اجتماعی برخورداراست انسانی وخاصواعتبارمعنویاقتصادی، ازکرامتمحضهایفارغ ازدیدگاه

صورت باشد که بهمردم می هایسپرده ها، قسمتی ازبانک اعطایی توسطالحسنهقرضمنبع

 هایسپرده میزان به بستگی الحسنهقرض اعطای ،بنابراین .استشده تودیع الحسنهقرضانداز پس

 . دارد هابانک نزد مردم اندازپس الحسنهقرض

ربا  آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون 33طبق ماده  الحسنه:تعريف قرض

دهنده( مقدار معینی از مال الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین )قرضقرض»

 عدم صورت در یا و مثل گیرندهقرض که کندگیرنده( تملیک میخود را به طرف دیگر )قرض

 . «نماید رد دهندهقرض به را آن قیمت ،امکان
                                                 

 19ربا و بانکداری اسالمی، آیت اهلل مکارم شیرازی، صفحه  (3
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 الحسنه:کاربرد اعطاي قرض

 :باشدموارد زیر مجاز میالحسنه در اعطای قرض

 . به شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار -الف

این مورد ناظر به آن دسته از شرکتهای تعاونی تولیدی )غیربازرگانی و معدنی( است که 

 یا قسمتی یا تمام فعالیت آنها به منظور فراهم آوردن تسهیالت جهت تأمین وسایل و ابزار و

جاد کار برای اعضا در شرایطی که این اعضا خود امکانات الزم سایر امکانات ضروری جهت ای

 . باشدرا ندارند، می

کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به منظورکمک به  -ب

 :امر افزایش تولید در موارد ذیل

 جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود -3

 لیدی راکدتو واحدهای و کارگاهها اندازیراه -8

 توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها -1

 ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها -4

 . نباشد پذیردرمواردی که تأمین نیازکارگاه یا واحدتولیدی ازطریق سایرتسهیالت امکان -3

بعلت  و بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند ایجادتسهیالت برای اشخاصی که در -1

 موارد سایر و نباتی آفات گرما، بندان،عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخ بروز

 . باشند شده زیان و ضرر دچار مشابه اضطراری

 ایجاد اشتغال و یا خود اشتغالی  -1

 :رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی در موارد زیر -ج

 ازدواج هایهزینه -3

 تهیه جهیزیه -8

 درمان بیماری -1

 تعمیرات و تأمین مسکن -4
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 کمک هزینه تحصیلی -3

 کمک برای ایجاد مسکن در روستاها -1

 تکمیل ساختمانهای ارزان قیمت -1

الحسنه اعطایی در قالب این بند رفع نیازهای متفرقه مشروط بر اینکه کل تسهیالت قرض -2

احتیاجات ضروری )بند ج( الحسنه اعطایی برای رفع مجموع تسهیالت قرض %83از 

 . تجاوز ننماید

نفر عضو، فاقد وسایل و ابزار و یا امکانات کاری  1شرکتهای تعاونی که حداقل با  -3تبصره

توانند از تسهیالت باشند، میبرای انجام امور تولیدی و یا خدماتی مشخص تشکیل شده

 . نمایندموضوع بند الف استفادهالحسنه قرض

 در مستقیماً که گرددتولیدی متعلق به اشخاص حقیقی شامل اشخاصی نیز می واحدهای -1تبصره

 خواهند مبادرت دامپروری و کشاورزی امر به یا و داشته فعالیت دامپروری و کشاورزی رام

 . نمود

اعطای تسهیالت موضوع بند ب فوق به واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی در  -1تبصره

 . اولویت قرارخواهندداشت

الحسنه متفرقه به کارکنان شاغل بانکها )رسمی ـ قراردادی( طبق ضوابط اعطای قرض -4تبصره

الحسنه متفرقه توانند همانند سایرین از تسهیالت قرضهمکاران بازنشسته می. ممنوع است

 . استفاده نمایند

از اولویت الحسنه اعطایی الحسنه در استفاده از قرضهای سپرده قرضدارندگان حساب -3تبصره

 . برخوردارهستند
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 الحسنه اعطايي:نحوه پرداخت قرض

 اخذ مدارك و بررسي اطالعات: -3

قرارداد )الحسنه با مراجعه متقاضی به بانک و ارائه تقاضای کتبی، فرم درخواست قرض

نسخه  یکتا آن را در  شودوی قرارداده می در اختیار (های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا

 . نمایدتکمیل و امضا نموده و به بانک تسلیم

واحدها پس از دریافت برگ درخواست نسبت به اخذ اطالعات در مورد متقاضی و ضامن 

 موارد باید تصمیم اخذ منظور به خود های)درصورت ضمانت شخص ثالث( اقدام و در بررسی

 :نمایند رعایت را ذیل

 بودن متقاضی )طبق موارد ذکرشده فوق(حصول اطمینان از واجدشرایط  -الف

الحسنه بدهی حصول اطمینان از این که متقاضی به هیچ یک از بانکها از بابت قرض -ب

نداشته باشد و برای احراز این امر، موضوع در فرم تقاضای متقاضی بایستی صریحاً قید و 

 . وسیله متقاضی تعهد شده باشدبه

 . باشدالحسنه اعطایی میی قادر به بازپرداخت قرضحصول اطمینان از این که متقاض -ت

الحسنه واحدها مکلفند به منظور اطمینان از وصول مطالبات خود ناشی از اعطای قرض -ث

 . تأمین یا تضمین کافی از متقاضی اخذ نمایند

در صورتی که تقاضا برای تهیه جهیزیه و یا امر ازدواج باشد، تصاویر سند ازدواج  -ج

 ،دینی هایلیتاق مورد در .گردد( و شناسنامه زوجین، ضمیمه برگ درخواست می)عقدنامه

 عقدنامه معادل قرارگیرد تأیید مورد مربوطه مراکز توسط که مشابه هرمدرك یا ازدواج اقرارنامه

 . گرددمی تلقی ازدواج

هریک از یه جهیزیه، ته و ازدواج هایالحسنه برای تأمین هزینهدر مورد تقاضای قرض -چ

واحدها مجازند به  .توانند از واحد نزدیک به محل سکونت خود تقاضای وام نمایندزوجین می

الحسنه ازدواج زوجینی که آدرس یکی از آنها )ترجیحاً زوج( در محدوده آنها باشد، وام قرض

الحسنه دریافتی توسط زوج و زوجه از بانکها جمعاً در این قبیل موارد قرض .پرداخت نمایند
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 تهیه یا و ازدواج امور در ضروری احتیاجات رفع الحسنهقرض فردی مجاز حد مبلغ از تواندنمی

 . شود تجاوز نمایدتوسط اداره مرکزی تعیین می که جهیزیه

سال  32)الحسنه ازدواج به سن قانونی کنندگان قرضدر صورتی که دریافت -3تبصره 

الحسنه چنانچه متقاضیان قرض .تمام( نرسیده باشند، اعطای آن به والدین آنها بالمانع است

ازدواج، قدرت پرداخت اقساط را نداشته باشند، اعطای آن با اخذ تعهد پرداخت اقساط توسط 

تر در مادر دخ الحسنه به پدر و یااعطای قرض .والدین آنان و یا ضامن/ضامنین معتبر، مجاز است

 . ضوابط بالمانع است تهیه جهیزیه ولو دختر به سن قانونی رسیده باشد با رعایت سایر امر

الحسنه در امور تهیه جهیزیه و ازدواج به متقاضیانی که تاریخ ازدواج اعطای قرض -1تبصره 

باشد توسط واحدها قابل پرداخت است و اعطای وام آنها مربوط به سال گذشته و سال جاری می

الحسنه به متقاضیانی که تاریخ ازدواج آنها قبل از سال گذشته باشد، با مجوز اداره مرکزی قرض

 قابل ثانوی اطالع تا منوال همین به نیز بعد سالهای برای ازدواج تاریخ). است پذیرامکان

  (.جراستا

واحدها کنند توسط الحسنه برای افرادی که بار دوم ازدواج میاعطای وام قرض -4تبصره

 . باشدمجاز نمی

الحسنه به منظور درمان بیماری باشد الزم است، مدارك مربوط به اگر تقاضای قرض -ح

 از بیش حداکثر و است درمانی ذیصالح مقامات یا و مراکز تأیید مورد که درمانی هایهزینه

مدارك الحسنه کلیه در صورت پرداخت قرض .ماه از تاریخ صدور آن نگذشته، اخذگردددو

الحسنه و نام واحد، ممهور گردد و اصل پس از رویت اصل آنها با مهر مخصوص پرداخت قرض

در مواردی که مدارك و مستندات متقاضی  .یا تصویر آنها در پرونده مربوطه نگهداری شود

الحسنه در امر درمان کافی نباشد، واحدها مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اداره امور شعب قرض

 . ع و شعب مستقل به اداره مرکزی منعکس و طبق مصوبه مربوط اقدام خواهندنمودمتبو
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الحسنه درمان بیماری، قبل از انجام هزینه در صورت تأیید کتبی پرداخت قرض :تبصره

مراکز درمانی ذیصالح و تشخیص شعبه مربوط بالمانع خواهدبود، مشروط بر آنکه متقاضی 

 در و نماید ارائه مربوطه واحد به را شده انجام هایصورت هزینهماه  8متعهد شود ظرف حداکثر 

 اتخاذ جهت دلیل ذکر با مراتب ننماید ارائه را مربوط مدارك مذکور مدت ظرف که صورتی

ط در اینگونه موارد نیز طبق روال اقسا بازپرداخت شروع .شود منعکس مرکزی اداره به تصمیم

 . خواهدبود الحسنهعادی یکماه پس از پرداخت قرض

الحسنه شده باشد بایستی نوع هزینه و چنانچه به منظور تعمیرات مسکن تقاضای قرض -خ

الحسنه برای تعمیرات میزان آن از طرف متقاضی )مالک( اعالم شود و از اعطای قرض

 . غیرضروری و تزئینی اکیداً خودداری گردد

قانون عملیات بانکی بدون  «33»ماده الحسنه اعطائی، بموجب نظر به اینکه قرارداد قرض -د

 به تواناالجراء بوده و در صورت تخلف امضاکنندگان از مفاد قرارداد، میربا در حکم اسناد الزم

 در ،نمود اقدام بانک طلب وصول به نسبت و بازداشت را آنان اموال و صادر اجرائیه ،آن استناد

الحسنه اعطایی با قرارداد قرض»عقد وجود  با ضروری احتیاجات رفع اعطایی الحسنهقرض

االجراء است، اخذ سفته بعنوان تضمین اضافی ضرورتی که الزم «ضمانت شخص ثالث

 ضامنین ،نفر یک بجای تواننخواهدداشت و درصورتی که نیاز به اخذ تضمین بیشتری باشد می

 . گرفت ضمانت به قرارداد امضا ضمن را متعددی

 

 الحسنه اعطايي:ميزان قرض

الحسنه اعطایی به هرشخص حقیقی و یا حقوقی توسط اداره مرکزی تعیین میزان قرض

 . میگردد
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 مدت بازپرداخت:

الحسنه اعطایی در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر زمان بازپرداخت قرض -3

 باشدپنج سال می

حقیقی الحسنه اعطایی رفع احتیاجات ضروری درمورد اشخاص زمان بازپرداخت قرض -8

 . استگردیدهسال تعیینسه

الحسنه اعطایی حسب نظر مرجع تصویب کننده بصورت ماهانه، سه ماهه، ششاقساط قرض

 . خواهدبود واحده دفعتاً یا و ساالنه ماهه،

 

 کارمـزد:

 . باشدمی %4الحسنه اعطایی در حال حاضر کارمزد قرض

  :الحسنهنحوه محاسبه کارمزد قرض

الحسنه، ابتدا کارمزد سال اول طبق هنگام اعطای وام قرض :اعطايي الحسنهقرض -الف

 :شودمیو اخذ فرمول زیر محاسبه 

 الحسنه اعطایی میزان قرض× نرخ کارمزد×  38
= 

 کارمزد قابل دریافت

 311×  38  (الحسنهقرض هنگام پرداخت)

زمان واقع در سال آن بخش از کارمزد که مربوط به سال جاری است )متناسب با مدت 

جاری(، به حساب کارمزد )همان سال( و بخش دیگر نیز به حساب سرفصل کارمزد سال آتی 

  . شودلحاظ می

ضمناً پس از گذشت یک سال از تاریخ اعطای تسهیالت مجدداً کارمزد یک دوره یک ساله 

 . گرددمیو اخذ همانند سال قبل و براساس مانده وام محاسبه 

جهت سهولت محاسبه، بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در فرمول فوق 

الحسنه در نیمه اول ماه پرداخت گردد ماه مزبور به چنانچه قرض .درنظرگرفته شده است

 حذف محاسبه از ماه کسر صورتطور کامل در محاسبه کارمزد منظور و در غیر این
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آن ماه در محاسبه کارمزد الحسنه در نیمه اول ماه خاتمه یابد اگر مدت قرض .گرددمی

 . خواهدشد منظور کامل ماه یک ،باشد دوم نیمه در که صورتی در و آیدبه حساب نمی

 

 وثايق و تضمينات:

الحسنه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای قرض 33اگرچه بر اساس ماده 

 است رسمی اسناد اجرائی نامهاالجراء و تابع آئینبنابر توافق طرفین، در حکم اسناد الزم

 منظور به توانندمی بانکها معهذا باشد،نمی دیگری تضمینات و وثایق دریافت به نیازی و

 کافی تأمین ،اعطائی الحسنهرضق قبال در خود مطالبات وصول از بیشتر اطمینان حصول

 . نات قابل قبول خود اخذ نمایندتضمی و وثایق انواع نبی از

 

 الحسنه:قرارداد قرضتنظيم و ثبت 

 تصویب و تأیید مورد متقاضی درخواست چنانچه الزم هایپس از بررسی -الف

 بانک نزد نسخه یک که تنظیم نسخه دو در مورد حسب الحسنهقرض قرارداد ،قرارگیرد

 . گرددمی حویلت گیرندهقرض به نیز دیگر نسخه و

الصاق و ممهور به مهر شعبه شده الزم به ذکر است در نسخه نزد بانک تمبر مالیاتی 

الحسنه نگهداری و در حساب انتظامی قراردادها ضبط و تصویر آن در پرونده قرض

 . شودمی

در صورتی که اعطای تسهیالت در قبال اخذ وثیقه غیرمنقول مورد تصویب  -ب

قرارداد های »قرارگیرد، پس از ارزیابی و در صورت تکافوی وثیقه، قرارداد مربوط 

این قرارداد به . باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد« بانک مرکزی ج.ا.ا  دالشکلمتح

مبلغ اسمی یا رهنی مانند سایر وثایق در گرو بانک در حسابهای انتظامی نگهداری می

 . شود
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چنانچه اعطای تسهیالت در قبال اخذ وثیقه منقول مورد تصویب قرارگیرد، پس  -پ

تکافوی وثیقه، در صورتی که مورد وثیقه جزء اموالی باشد که از ارزیابی و در صورت 

قرارداد های  »توانند از قرارداد رهن آنها مستلزم تنظیم سند ثبتی نیست واحدها می

ثبت این قرارداد در دفترخانه اسناد . استفاده نمایند«  متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا

شده توسط متقاضی جزء اموالی باشد  در مواردی که وثایق معرفی .رسمی ضرورتی ندارد

که رهن آنها مستلزم تنظیم سند ثبتی است )مانند رهن وسایط نقلیه( واحدها با استفاده از 

همین قرارداد نسبت به تنظیم و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده و قراردادها را 

امی نگهداری به مبلغ رهنی مانند سایر وثایق در گرو بانک در حسابهای انتظ

 . خواهندنمود

 صدور اسناد حسابداري:

 مثال

و مشتری در  الحسنه اعطایی منعقده بین بانکاطالعات زیر از یک قرارداد قرض

 :دست است

 ریال 8.111.111 :الحسنهمبلغ قرض -الف

 31/4/3121 :تاریخ انعقاد قرارداد -ب

 قسط مساوی و ماهیانه 11سال تمام، بازپرداخت در  1 :مدت قرارداد -پ

 در سال  %4 :نرخ کارمزد -ت

 :مطلوبست

، تعیین مبلغ هر قسط و صدور اسناد حسابداری به 3121محاسبه کارمزد سال  -3

 الحسنههنگام اعطای قرض

چنانچه مشتری قسط سوم را همزمان با قسط چهارم پرداخت نماید، نحوه محاسبه  -8

  . تأخیر را همراه با اسناد حسابداری مربوطه صادر نمائید خسارت

 = کارمزد یک ساله 8.111.111 %4=  21.111ریال 
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3-   

 ⋍ 31.114ریال
2  ×4  ×8.111.111 

 کارمزد سال اول =
38  ×311 

 مبلغ هر قسط   8.111.111÷  11 ⋍ 33.333ریال 

 . شودگرفته میدر نظر  33.111به منظور سهولت مبلغ هر قسط 

 

   -الف

 ریال 3    حساب انتظامی قراردادها  بدهكار:

 ریال 3    طرف حسابهای انتظامی  بستانكار:

   -ب

 ریال 31.111×  8   حساب صندوق/حساب وام گیرنده :بدهكار

 ریال 31.111×  8    حساب تمبر مالیاتی :بستانكار

  -پ

 ریال 21.111  حساب صندوق/ حساب وام گیرنده :بدهكار

 ریال 31.114  الحسنهحساب کارمزد دریافتی قرض :بستانكار

 ریال 81.111               حساب کارمزد آتی  :بستانكار

 

 -ت

 ریال 8.111.111   الحسنه اعطاییحساب وام قرض :بدهكار

 ریال 8.111.111    حساب وام گیرنده  :بستانكار

8-  

 ⋍ 342ریال 
11  ×38  ×33.111 

 مبلغ خسارت تأخیر قسط سوم =
113  ×311 
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 -الف

 ریال 342   حساب صندوق/ حساب وام گیرنده :بدهكار

 ریال 342                   الحسنه اعطایی حساب وام قرض :بستانكار

  -ب

 ریال 342 الحسنه اعطایی                          حساب وام قرض :بدهكار

 ریال 342    حساب وجه التزام                 :بستانكار

  -ج

 ریال 333.811  حساب صندوق/ حساب وام گیرنده )معادل دوقسط( :بدهكار

 ریال 333.811    الحسنه اعطاییحساب وام قرض :بستانكار
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 سئواالت بخش هشتم 
 چیست؟ترین مشخصه نظام بانکداری بدون ربا نسبت به بانکداری ربوی برجسته -3

 شود؟ها از چه منابعی تامین اعتبار میالحسنه اعطایی توسط بانکقرض -8

 . الحسنه را تعریف نمائیدقرض -1

 . الحسنه را بنویسیدموارد اعطای قرض -4

 الحسنه رفع احتیاجات ضروری شامل چه مواردی است؟قرض -3

الحسنه بایستی ی قرضپنج مورد از مدارك و اطالعاتی را که واحدها به هنگام اعطا -1

 . درنظر بگیرند نام ببرید

سال تمام نرسیده  32الحسنه ازدواج به سن قانونی کنندگان قرضدرصورتی که دریافت -1

 باشد؟الحسنه به آنها به چه صورت میباشند، اعطای قرض

آنها الحسنه به قرضباشد، اعطاینمودهاز ازدواج مراجعه که متقاضی قبل آیا درصورتی -2

 . دهیدمجاز است، توضیح

 :استومشتری دردستاعطایی منعقده بین بانکالحسنهاطالعات زیر ازیک قرارداد قرض -9

 ریال 3.111.111الحسنه الف( مبلغ قرض

 3/1/3121ب( تاریخ انعقاد قرارداد 

 قسط مساوی و ماهیانه  11سال تمام، بازپرداخت در  1پ( مدت قرارداد 

 درسال %4ت( نرخ کارمزد 

، تعیین مبلغ هرقسط و صدور اسناد حسابداری به 3121( محاسبه کارمزد سال 3 :مطلوبست

 الحسنههنگام اعطای قرض

( چنانچه مشتری قسط چهارم را همزمان با قسط پنجم پرداخت نماید، نحوه 8 

 . محاسبه خسارت تاخیر را همراه با اسناد حسابداری مربوطه صادر نمائید
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 الحسنه اعطائيالزم پرونده معامالتي قرضمـدارك 
 

 :نزد شعبه باشد «پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي داراي  -الف

1-  برای اشخاص حقیقی  1211)نمونه  الحسنهبرگ درخواست استفاده از تسهیالت قرض

برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد حسببرای اشخاص حقوقی(  1213و نمونه 

کار، مشخصات کامل اموال موردمعامله، بهاء خریدنقدی و شرایط آن، نام و  درآن نوع

درخواستی، نحوه ومدت نشانی کامل فروشنده اموال، مورد مصرف تسهیالت

 . وتضمینات قید شده باشدبازپرداخت، وثائق

2-  فاکتور اموال مربوط که مستقیماً بنام متقاضی صادر شده باشدپیش . 

3-   الحسنه درخواستیمدارك مربوط به مورد مصرف قرضفتوکپی 

4-  الحسنه مورد درخواست برای اجرای مدارك و مجوزهای الزم در مواردی که قرض

 . های صنعتی، تولیدی و خدماتی صورت پذیردطرح

5-  اطالعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله . 

6-   )سند مالکیت وثائق و تضمینات متقاضیفتوکپی )تطبیق شده با اصل . 

7-  آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی 

8-   تائیدیه بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت مورد درخواست

 . به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد

9-  الحسنهمصوبه اعطای تسهیالت قرض . 

11-   الحسنه اعطاییمنعقده قرضقرارداد . 

11-  نامه اموال موضوع معامله و یا وثائق و تضمینات که به نفع و به نام بانک بیمه

 . صادرشده و متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی

12-   یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله

 . سویه آنواریز و ت

13-  کننده تسهیالت اعطایی و یا اداره سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر مرجع تصویب
 . امورشعب و شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد
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نزد  «پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد  -ب

شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در 

 :پرونده معامالتي وي ضروري است

14-   کل ارزیابی و اطالعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق اداره

 . و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط اعتبارسنجی مشتریان

15-  از سه منبع( «181شماره »اخذشده از سایر منابع )نمونه  اوراق اطالعات . 

16-   فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبه( در امور

 . بازرگانی و تولیدی و خدماتی

17-  نامه معتبر محل کار متقاضی فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره

 . دی و یا  خدماتی و بازرگانیدر امور تولی

18-  الصدور متقاضی درصورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اصل برگ امضاء مسلم

 . منعقد نشود

19-  الحسنه جاری متقاضی                      و تاریخ افتتاح آنشماره حساب سپرده قرض: 

          /      /31 

21-   انداز متقاضی                       و تاریخ افتتاح الحسنه پسقرضشماره حساب سپرده

 31/      /            :آن

21-   فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه

 . مدیره و مدیرعامل شرکتاعضاء هیئت

22-  قطعه آخرین عکس یکحقوقی، قطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصیک

 . مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت
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و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و 

 :مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود

23-  فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها . 

24-  درخصوص شرکت غیرسهامی(نامه فتوکپی شرکت( . 

25-  روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها . 

26-   ثبت آخرین در ارکان شرکتسلسله تغییرات و روزنامه رسمی حاوی . 

27-  مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 . صاحبان امضاء مجاز شرکت

28-  لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها . 

29-   گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته

)درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته 

 . شده در بورس سهام و اوراق بهادار(

31-  کت ممهور به مهر اداره دارائی محلاظهارنامه مالیاتی شر . 
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 بخش نهم: مشارکت مدني
 تعريف:

الشرکه نقدی و یاغیرنقدی متعلق به اشخاص مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم

 . حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد

 

 کاربرد مشارکت مدني:

های تولیدی )صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن(، بازرگانی مشارکت مدنی برای فعالیت 

 . )داخلی، صادرات و واردات( و خدمات کاربرد دارد

 

 مدت :

واحدها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشند که موضوع این قبیل مشارکت ها 

مدت تعیین می نماید خاتمه پذیرفته و ظرف همان اعتبارات حداکثر ظرف مدتی که اداره کل 

در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی،  قابل تسویه باشد.

 پذیرداحداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدمات صورت می

 اداره اجازه با سال 3 از بیش مدت افزایش استثنائی موارد در .شودمی تعیین سال 3 مدت حداکثر

 . ان پذیر استمرکزی امک

 صادراتی اسنادی اعتبار سررسید به توجه با صادرات امر در مدنی مشارکت قرارداد مدت

 اسنادی اعتبار سررسید از آن سررسید و میشود تعیین کاال صدور قرارداد سررسید یا و مربوط

 .نماید تجاوز نباید معامله مورد کاالی صدور قرارداد یا و صادراتی
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 مشارکت مدني:نحوه محاسبه سود 

نسبت تسهیم سود با رعایت نرخ سود )بازده( مورد انتظار بانک طبق تعرفه ریالی تعیین 

بینی شده ناشی پیش  سود  سهم که می نمایند مدنی مشارکت اقدام به  زمانی واحدها. گرددمی

از معامله مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری ذیربط ، از سود مورد انتظار که براساس حداقل نرخ 

  تعیین شده در تعرفه برآورد می گردد کمتر نباشد. 

 سرمایه× نرخ × مدت به روز 
 سود مورد انتظار بانک =

113  ×311 

 نكات حقوقي :

های رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصل به منظور مطالعه فراگیران محترم در -3

 . مربوط مراجعه شود به بخشالوصول سررسید گذشته، معوق و مشکوك

 . عقد مشارکت مدنی جزء عقود جایز است -8

 . مشارکت مدنی تابع قانون مدنی است -1

الشرکه بانک یا عدم تبدیل آن به در صورت تحقق مشارکت مدنی و عدم واریز سهم -4

پرداخت مطالبات بانک خسارت تأخیرتأدیه بر مبنای از سررسید تازمان اقساطیفروش

 3. گرددتسهیالت بعالوه سود دوران مشارکت محاسبه و از شریک وصول میاصل

الشرکه بانک در مشارکت مدنی ساختمانی به افراد غیر از شریک با واگذاری سهم -3

 . اجازه اداره مرکزی بالمانع است

 . شودنجام موضوع مشارکت تسویه و مرتفع میمشارکت مدنی پس از ا -1

و قراردادهای ثبتی تقسیم  عادیقراردادهای مشارکت مدنی به دو دسته، قراردادهای  -1

 گردند:می

                                                 
کل اداره  31/2/3128مورخ  1/32481طبق بخشنامه شماره  39/38/3128تا  3/2/3123( قراردادهای مشارکت مدنی در فاصله زمانی 1

 گردد. نسبت به اصل تسهیالت خسارت تأخیر محاسبه و اخذ می ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان
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  :عادياالجراي قراردادهاي الزم -الف

درصورتی که اعطای تسهیالت مشارکت مدنی در قبال وثیقه غیرمنقول و یا سایر وثائق و 

تضمینات مورد تصویب قرارگیرد، بعد از اخذ وثیقه و ثبت قرارداد رهنی مربوطه با 

 :شودقرارداد مشارکت مدنی منعقد می ،عادی استفاده از قراردادهای 
 قراردادهاي ثبتي: -ب

 مسکونی واحدهای ،مسکونی هایمدنی ثبتی برای احداث مجتمعقراردادهای مشارکت 

  . شودمی منعقد خدماتی و تولیدی واحدهای و کارخانجات محل ساخت ،انفرادی

مذکور در بانک با استفاده از نمونه های ذیل برای موارد مورد نظر تنظیم قراردادهای  -2

 :و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند 

های متحدالشکل بانک قرارداد)قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی در زمین متعلق به شریک 

های قرارداد)، مشارکت مدنی ساختمانی در ملک متعلق به شریک  (مرکزی ج.ا.ا

، مشارکت مدنی ساختمانی، احداث ساختمان در زمین  (متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا

قرارداد ،  (متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا هایقرارداد)واگذاری سازمان زمین شهری

های متحدالشکل قرارداد) مشارکت مدنی ساختمانی، احداث ساختمان در زمین موقوفه

، در مورد زمینهای بدون سابقه  . .  . قرارداد مشارکت  ، (بانک مرکزی ج.ا.ا

 .  . د ، قراردا (های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.اقرارداد)ساختمانی، غیرقابل ترهین 

های متحدالشکل قرارداد)در مورد زمینهای باسابقه ساختمانی، قابل ترهین  .  .  .  .  .  . 

 ،مشاع هایدر مورد زمین .  .  .  .  .  .  .  .  .  . قرارداد  ، (بانک مرکزی ج.ا.ا

 (های متحدالشکل بانک مرکزی .ا.اقرارداد)مشاع نحو به شهری زمین سازمان واگذاری

های متحدالشکل قرارداد)اوقافی مشاع هایدر مورد زمین  .  .   .  .  .  .  .  قرارداد ،

  (بانک مرکزی ج.ا.ا

 ضمنا سایر قراردادهای مشارکت مدنی ثبتی مانند قرارداد مشارکت مدنی خرید محل کار

 .می باشد 
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 :نكات قابل توجه 

با توجه به سررسید اعتبار اسنادی صادراتی مدت قرارداد مشارکت مدنی در امر صادرات  -3

نباید از سررسید اعتبار اسنادی و مربوط و یا سررسید قرارداد صدور کاال تعیین می شود 

 . صادراتی و یا قرارداد صدور کاالی مورد معامله تجاوز نماید

ا شرکای دیگر ی شریک ،بانک عهده بر تواندمدنی طبق قرارداد می مشارکتاداره امور  -8

 . باشــد

واحدها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه  -1

 . موضوع مشارکت و تسویه آن نظارت الزم و کافی به عمل آورند

عملیات بانکی ناشی از معامالت موضوع مشارکت مدنی نزد شعبه طرف قرارداد متمرکز  -4

 . خواهدشد

حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی طبق ضوابط واحدها باید جهت حصول اطمینان از  -3

 . اعطای تسهیالت اعتباری از متقاضی تأمین کافی اخذ نمایند

واحدها باید اموال مشارکت مدنی و یا اموال منقول و یا غیرمنقول وثائق در طول مدت  -1

 . الشرکه بانک به نام و به نفع بانک بیمه نمایندمشارکت و حداقل به مبلغ سهم

ی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث در موارد -1

 فروش پذیرد،میمسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت 

 و مربوطه مقررات و شرایط رعایت با قرارداد خاتمه در بانک الشرکهسهم اقساطی

ضمناً در موارد مزبور اخذ  .باشدمجاز می مرکزی اداره توسط شده اعالم ضوابط آخرین

 . پیش دریافت الزامی نیست

فاکتورهای خرید و فروش مربوط به کاالی موضوع مشارکت مدنی و صورتحساب  -2

 ذیربط پرونده در و اخذ شریک از باید متعارف نرخهای اساس بر مربوط هایسایر هزینه

شریک وجود نداشته ش برای فرو فاکتور صدور امکان که مواردی در و شود نگهداری

 باشد، شریک مکلف است صورت ریز فروش کاالی موضوع مشارکت مدنی را که با
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شود، تهیه و تأیید و امضا نموده و جهت توجه به قیمت متعارف و روز تدوین می

 . نگهداری در پرونده، تحویل واحد پرداخت کننده تسهیالت نماید

شریک یا شرکاء و همچنین فاکتورهای الزم است فاکتورهای خرید مستقیماً به نام  -9

 . فروش باید توسط شریک یا شرکاء صادر شده باشد

تعهدات مالی و انجام معامالت توسط شریک در ارتباط با مشارکت مدنی از حد سرمایه   -31

 . مشارکت مدنی واریز و تحویل شده به شریک بیشتر نباشد

االی موضوع مشارکت درصورت فروش نسیه ک. خرید نسیه توسط شریک ممنوع است -33

 . مدنی توسط شریک، مدت فروش نسیه از مدت قرارداد مشارکت مدنی تجاوز ننماید

 . میزان فروش نسیه شریک از مبلغ قدرالسهم وی در مشارکت مدنی تجاوز ننماید  -38

ایجاد و  مشترك مشارکت مدنيدر معامالت مشارکت مدنی حسابی تحت عنوان   -31

 مزبور حساب از هاساب مزبور واریز و کلیه هزینهسرمایه نقدی شریک و بانک به ح

 . شودمی برداشت

غیرنقدی شریک  در مواردی که آورده شریک یا شرکاء غیرنقدی باشد میزان آورده  -34

شده و معادل آن حساب بدهکاران موقت بدهکار و حساب مشترك مشارکت تقویم

 . شودمدنی بستانکار و بالفاصله برگشت داده می

 بانک قبول قابل هایدر مواردی که برای کاالی موضوع مشارکت مدنی و سایرهزینه  -33

 . خواهدبود بانک تشخیص ،قیمت تعیین مالك ،ندارد وجود رسمی قیمت

واحدها زمانی مجازند مبادرت به اعطای تسهیالت برای خرید و تهیه کاال در قالب انعقاد  -31

که برای صدور کاالی مورد معامله اعتبار  قرارداد مشارکت مدنی در امر صادرات نمایند

اسنادی غیر قابل برگشت از طرف خریدار خارجی به نفع صادرکننده داخلی نزد یکی از 

بانکهای معتبر خارجی افتتاح و ابالغ شده و یا متقاضی اسناد مسلمی برای صدور کاال 

 ارائه و وثایق و تضمینات معتبر الزم و کافی معرفی نماید.
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باید موضوع معامله، مبلغ، مدت و وثیقه مورد نیاز مشارکت مدنی را در برگ متقاضی  -31

 . درخواست تسهیالت دقیقاً مشخص نماید

در صورتی که کاالی مورد مشارکت وارداتی باشد باید پیش فاکتور مربوط به سفارش   -32

 . کاال و  فتوکپی مجوزهای الزم برای ورود آن کاال را ارائه نماید

 . شود مشخص آن شده تمام قیمت به تقریبی هایهزینهبهای کاال و   -39

 )نقد و اقساط(. قیمت فروش و نحوه آن مشخص گردد  -81

 . تعیین گردد بینی شدهپیشنسبت سهم سود بانک از کل سود   -83

در صورتی که موضوع مشارکت مربوط به صادرات کاال باشد مجوزهای الزم   -88

 .اخذگردد

 

 قراردادهاي مشارکت مدني ساختماني:

قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی باید به هزینه شریک در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و 

جهت انعقاد قرارداد مزبور با توجه به نوع مالکیت زمین مورد احداث بنا )ملکی بدون سابقه 

ساختمانی ـ ملکی با سابقه ساختمانی ـ واگذاری سازمان زمین شهری ـ استیجاری موقوفه( 

 شود:د از یکی از قراردادهای مشروحه زیر استفادهبرحسب مور

 متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ااز قرارداد  در مورد امالك بدون سابقه ساختماني -الف

گردد و عالوه بر ملک مذکور که مشخصات آن در ماده یک قرارداد مزبور درج استفاده می

 همان قرارداد در رهن بانک قرار 33اخذ وثیقه غیرمنقول دیگری که به موجب ماده گردیده 

البته چنانچه متقاضیان واجد شرایط استفاده از تسهیالت بانک، جهت  . گیرد الزامی استمی

احداث یا تکمیل ساختمان در اینگونه امالك، امکان ارائه وثیقه غیرمنقول دیگری را نداشته 

ای برسانند که ر را به مرحلهتوانند با استفاده از وجوه شخصی خود، ساختمان موردنظباشند می

پذیر موفق به اخذ برگ عدم خالف از شهرداری محل گردند، در این صورت ترهین آن امکان

اعطای تسهیالت به منظور تکمیل  متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ابوده و با تنظیم قرارداد 

ن ترتیب نه تنها به ای .ساختمان مزبور در قبال توثیق عرصه و اعیان ملک موصوف بالمانع است
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های ثبتی نیز به نفع جویی در هزینهمشکل وثیقه متقاضیان مرتفع خواهدشد بلکه از لحاظ صرفه

  . آنان خواهدبود

که به استناد گواهی عدم  تمامهاي نيمهدر مورد امالك با سابقه ساختماني و ساختمان -ب

استفاده  متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.اقرارداد های از  باشد،خالف صادره قابل نقل و انتقال می

همان قرارداد  33گردد که مشخصات ملک مزبور در ماده یک قرارداد درج و به موجب ماده می

در تنظیم قرارداد مزبور باید . گیرد و اخذ وثیقه ملکی اضافی لزومی ندارددر رهن بانک قرار می

مثالً . گرددآن به تناسب درصد سرمایه بانک در مشارکت مدنی تنظیم  39دقت شود که ماده 

سهم شریک  %11سهم بانک و  %11قرارداد مذکور مشارکت به نسبت  8چنانچه به موجب ماده 

 :شودقرارداد بشرح ذیل تنظیم می 39شده باشد در اینصورت ماده تعیین

سهم از یکصد سهم ششدانگ ملک موضوع مشارکت را  11متعهدگردید که شریک .  .   .» 

که به بانک فروخته تا تاریخ انقضای مشارکت مدنی رسماً و طبق مقررات ثبتی به بانک انتقال 

 « .  .  . دهد 

چون امکان اعطای تسهیالت جهت  هاي واگذاري سازمان زمين شهريدرمورد زمين -پ

های واگذاری سازمان زمین شهری در صورت موافقت سازمان مزبور ان در زمیناحداث ساختم

وجوددارد لذا چنانچه به موجب قرارداد واگذاری، زمین مربوطه مفروز و ششدانگ باشد 

باید انجام گیرد که در  قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.اتسهیالت اعطایی با تنظیم 

همان  33این صورت مشخصات زمین واگذاری در ماده یک قرارداد مزبور درج و طبق ماده 

گیرد و اخذ وثیقه ملکی قرارداد زمین واگذاری )زمین محل احداث بنا( در رهن بانک قرارمی

سمتی از ضمناً درصورتی که قرارداد واگذاری زمین، مربوط به ق. اضافی لزومی نخواهدداشت

پالك اصلی باشد، باید متقاضی تسهیالت، صورتمجلس تفکیکی زمین را نیز ارائه و مشخصات 

 . زمین واگذاری با مندرجات صورتمجلس تفکیکی مطابقت داشته باشد
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 الشرکه بانك:فروش اقساطي سهم

پایان توانند با اخذ گواهی پس از انجام مشارکت مدنی ساختمانی و اتمام بنا واحدها می -3

الشرکه بانک را با توجه به اینکه فروش اقساطی آن بدون کار ساختمانی تمام یا قسمتی از سهم

به هزینه شریک  قرارداد متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.اباشد با انعقاد دریافت مجاز میاخذ پیش

ه الشرکه بانک باز طریق فروش اقساطی به وی واگذارنموده و بهای فروش نقدی قیمت سهم

 .اضافه سود متعلقه به آن در مدت فروش اقساطی را به اقساط مساوی ماهیانه دریافت دارند

ضمناً در مواردی که بنا به عللی در پایان مدت مشارکت مدنی ارائه گواهی پایان کار ممکن 

باستناد برداری باشد، انجام معامله فروش اقساطی نگردد ولی ملک احداثی آماده سکونت و بهره

مشروط بر اینکه شریک تعهد نماید در ظرف مدت . هی عدم خالف معتبر بالمانع استگوا

 . معقولی گواهی پایان کار مربوط را اخذ و به بانک ارائه نماید

های در مواردی که مدت قرارداد مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی در زمین

قابل سکونت باشد و ادارات کل  واگذاری سازمان زمین شهری به اتمام رسیده و واحد مسکونی

زمین شهری بنا به دالیلی حاضر به انتقال رسمی سند به خریدار و ایجاد شرایط الزم به منظور 

تواند با اخذ تضمین کافی از کننده میشوند، واحد پرداختاقساطی نمیانعقاد قرارداد فروش

 . الشرکه خود بنمایدریجی سهممشتری )شریک بانک( مبادرت به انعقاد قرارداد داخلی فروش تد

واحدها موظفند به محض رفع موانع و آمادگی ادارات کل زمین شهری مبنی بر انتقال رسمی 

در این گونه موارد رعایت  .سند به خریدار اقدام به انعقاد قرارداد رسمی فروش اقساطی بنمایند

 :مراتب ذیل برای واحدها الزامی است

به قوت خود باقی و مدت اولیه مشارکت مدنی بنا به تشخیص قرارداد مشارکت مدنی  -الف

الشرکه انجام شود یا مشارکت مدنی تسویه و مرتفع گردد واحد تا زمانی که فروش اقساطی سهم

در هرصورت مجموع مدت اضافه شده و مدت اولیه مشارکت مدنی از مجموع . شوداضافه می

رصورتی که فروش اقساطی انجام شود( مدت مجاز برای مشارکت مدنی و فروش اقساطی )د

 . نباید تجاوز نماید
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الشرکه قابل میزان قابل پرداخت توسط شریک درهر نوبت بابت آن قسمت از سهم -ب

پس . گرددهای تعرفه عمومی بانک تعیین میفروش، اعم از اصل و سود متعلقه، باتوجه به نرخ

بانک در مشارکت مدنی و مبلغ سود الشرکه از وصول این رقم مبلغ اصل بابت کاهش سهم

 . وصول شده بابت درآمد قطعی بانک در مشارکت مدنی منظورشود

 . باشدالشرکه بانک مانند فروش اقساطی میروش محاسبه سود برای فروش تدریجی سهم -پ

فوق  «ب»الشرکه بانک( بشرح بند شده )کاهش سهمالشرکه فروختهمعادل اصل سهم -ت

یابد و باین ترتیب، همواره در مجموع در ی در مشارکت مدنی افزایش میالشرکه مشترسهم

 . میزان کل سرمایه مشارکت مدنی تغییری حاصل نخواهدشد

الشرکه بانک به ترتیب فوق یا درصورت درنهایت پس از فروش کامل تدریجی سهم -ث

 . گرددمرتفع می الشرکه بانک به فروش اقساطی، مشارکت مدنی تسویه وتبدیل باقیمانده سهم

های واگذاری در مواردی که شعب تسهیالتی به منظور احداث واحدهای مسکونی در زمین

سازمان زمین شهری اعطاء و متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا شرکتهای تعاونی مسکن از 

تسهیالت مذکور استفاده نموده باشند و به هرعلت اداره زمین شهری حاضر به انتقال رسمی 

کننده تسهیالت زمین به استفاده کننده از تسهیالت یا اعضای تعاونی نباشد واحد پرداخت

اقدام به وصول اقساط نماید تا پس از اینکه امکان ثبت قرارداد فروش اقساطی و رهن  تواندمی

مجدد مستحدثه نزد بانک فراهم گردید نسبت به انجام فروش اقساطی مبادرت نمایند و به خاطر 

ب از مشکالت اجرایی احتمالی اقساط وصولی را درحساب موقت نگهداری و در موقع رفع اجتنا

الشرکه بانک به فروش اقساطی همزمان با تنظیم و ثبت قرارداد فروش اقساطی موانع تبدیل سهم

درجهت انجام موضوع . نمایندالشرکه را یکجا به حساب اقساط وصولی محسوبمبلغ وصول سهم

 :شود هدنامه عادی که متن آن ذیالً درج گردیده استفادهباید از طرح تع

 تعهدنامه

به شماره  . . . . . . . .فرزند  . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  . است اینجانب  چون مقرر

 شناسنامه
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نشانی  . . . . . . . .صادره از  . . . . . . . .

  . . . . . . .یک واحد مسکونی از مستحدثات موضوع قرارداد مشارکت مدنی ثبت شده به شماره 

منعقده بین بانک و اینجانب / شرکت تعاونی                                          . . . . . . . . . . .در دفتر اسناد رسمی شماره 

ایم و بانک به موجب قرارداد مذکور در ساختمان مورد قرارداد شریک است، به را خریداری نم

االشعار نمایم که بانک با واگذاری حقوق خود در واحد مسکونی فوقاین وسیله درخواست می

ریال از اینجانب وصول  . . . . . . . . . . . .مطالبات ناشی از آن را باقساط ماهیانه از قرار هرقسط 

ضمناً درخواست دارم که  .نمایمنماید و با امضای این نامه پرداخت مطالبات بانک را تعهد می

موافقت نماید تا پس از فراهم شدن مقدمات  . . . . . . . . . . .بانک با وصول اقساط از تاریخ 

اهی الزم به امضای سند الشرکه بانک و اخذ گوتنظیم و انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهم

 .فروش اقساطی مذکور در دفتر اسناد رسمی براساس مقررات بانک اقدام نمایم

پرداخت اقساط به شرح فوق لطمه و خللی به حقوق بانک برای وصول مطالبات و استیفای 

شود تا بانک هرزمان که مصلحت آورد بلکه اقساط به بانک سپرده میحقوق بانک وارد نمی

 .تشخیص دهد آن را به حساب مطالبات خود منظورنمایدبداند و 

 

 الشرکه بانكامضاء متقاضي خريد سهم

 

 .باشدمراتب فوق مورد گواهی و تائید و قبول این شرکت نیز می

  . . . . . . . . . . .شرکت تعاوني مسكن 
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انعقاد قرارداد که قبالً نیز یادآوری گردیده قرارداد مشارکت مدنی مادام که مقدمات همانطور

فروش اقساطی فراهم نگردیده و سند فروش اقساطی در دفترخانه به ثبت نرسیده است به قوت 

خود باقی است و بانک حق دارد درصورت عدم وصول اقساط به استناد آن اقدام به صدور 

 .اجرائیه و استیفای حقوق خود به مبلغی معادل اصل و سود و سایر متفرعات متعلقه بنماید

چنانچه خریداران واحدهای مسکونی قبل از انقضای سررسید قرارداد فروش اقساطی  -8

تمامی اقساط بدهی را یکجا بپردازند و تسهیالت را تسویه نمایند، در این صورت واحدها مجازند 

نموده و سود مستتر در اقساط ریال کارمزد دریافت  3111هر قسط زودپرداخت شده، مبلغ بابت 

 ه را کسر نمایند.زودپرداخت شد

نظر به اینکه هدف از اعطای تسهیالت در امر مسکن انفرادی مساعدت با آن دسته از  -1

باشند، لذا واحدها مجاز به انجام صلح حقوق این قبیل افرادی است که فاقد واحد مسکونی می

موجه و متقاضیان نبوده و در موارد کامالً استثنایی که حسب تائید واحدها انجام صلح حقوق 

ضروری تشخیص داده شود و متصالح واجد شرایط استفاده از تسهیالت مسکن انفرادی باشد 

بایست مراتب را با اعالم میزان تسهیالت اعطایی و نرخ سود مربوط و مانده بدهی و واحدها می

شغل مصالح و بیان علت درخواست وی و شغل متصالح همراه با درخواست مصالح و متصالح 

ذتصمیم از طریق اداره امور متبوع )و شعب مستقل رأساً( به اداره مرکزی منعکسجهت اتخا

  .نمایند

 :قرارداد فروش اقساطی مسکن -4

الشرکه پس از انقضای سررسید قرارداد مشارکت مدنی یا اتمام بنا، برای فروش اقساطی سهم

 استفاده  رکزی ج.ا.اقرارداد های متحدالشکل بانک مبانک در مشارکتهای مدنی ساختمانی از 

نظر به اینکه قرارداد مزبور متعاقب قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی به هزینه  .گرددمی

 33رسد، لذا با توجه به قانون اصالح ماده تسهیالت گیرنده در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می

ت به قرارداد اولی ، دفاتر اسناد رسمی باید نسب3113قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب اسفند 
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های ثبتی کامل و نسبت به قراداد ثانوی )فروش اقساطی )مشارکت مدنی ساختمانی( هزینه

 .التفاوت مبالغ دو قرارداد، هزینه دریافت دارندمشتمل به رهن( بابت مابه
 

 پايان مرحله مشارکت مدني:

ارزیابی بر حسب در پایان مدت مشارکت مدنی و اتمام بنا و تنظیم آخرین صورتمجلس 

الشرکه بانک توسط شریک نقداً خریداری یا بصورت اقساطی به وی واگذار گردد با اینکه سهم

 :شودعنایت به موارد زیر اقدام می

الشرکه بانک در مشارکت مدنی ساختمانی عبارت است از قیمت نقدی فروش سهم -3

الشرکه بانک + تاخیر به سهمالشرکه پرداختی بانک + سهم سود متعلق وصول نقدی اصل سهم

الشرکه و در انجام تعهد شریک که بعد از انقضاء مدت قرارداد مشارکت مدنی به مجموع سهم

 .گیردالشرکه بانک تعلق میسهم سود سهم

الشرکه بانک در مشارکت مدنی ساختمانی عبارت است از وصول قیمت فروش نسیه سهم -8

فوق به انضمام سود  3الشرکه بانک بشرح بند نقدی سهم اقساطی تمام یا قسمتی از قیمت فروش

شود درطول مدت فروش نسیه در متعلقه به آن قسمت از قدرالسهم بانک که نقدی وصول نمی

 .قالب انعقاد قرارداد فروش اقساطی مسکن

 هاي ساختمانيتسهيالت اعطايي احداث مجتمع

 :شرايط عمومي -3

منحصراً به درخواست متقاضی و در چارچوب  سازیتسهیالت مربوط به مجتمع -3-3

قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی  طبق نمونهنماید ضوابطی که اداره مرکزی تعیین می

های مسکونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط منظور احداث و یا تکمیل مجتمعبه  ج.ا.ا

ند، واحدهای مسکونی مورد احداث را متقاضیان اینگونه تسهیالت باید تعهدنمای .گردداعطاء می

الشرکه بانک را به قیمت روز رأساً پس از تکمیل با نظر بانک به فروش رسانده و یا سهم

السهم به انضمام سهم سود بانک را حداکثر تا سررسید قرارداد واریز و خریداری نمایند و قدر
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حقوقی باید در اساسنامه آنها سازی به اشخاص امکان اعطای تسهیالت مجتمع .تسویه نمایند

 .تصریح شده باشد

قیمت های مسکونی ارزانسازی در مورد ساخت و یا تکمیل مجتمعتسهیالت مجتمع -8-3

 .قابل پرداخت است

سازی اولویت با شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت و در اعطای تسهیالت مجتمع -1-3

 .باشدکارگران می

سازی مسکن د لزوم برای اعطای تسهیالت در بخش انبوهمدارك و مجوزهای مور -4-3

های کافی کپی مدارك بایست توسط واحدها از متقاضی اخذ و بعد از بررسیبشرح ذیل می

مذکور که مطابقت آنها با اصل مدارك توسط شعبه تائید شده باشد در پرونده معامالتی متقاضی 

هیالت بیش از اختیارات تفویضی از هرکدام نگهداری و اصل آنها مسترد شود و برای اعطای تس

از مدارك و مجوزها یک نسخه کپی اضافی اخذ و همراه با اظهارنظر صریح شعبه و اداره 

 :امورشعب )شعب مستقل رأساً( به اداره مرکزی ارسال گردد

الف( مدارك ثبتی در مورد اشخاص حقوقی شامل اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت 

نامه )درخصوص شرکتهای غیرسهامی(، روزنامه رسمی ثبت شرکت، روزنامه شرکتها، شرکت

جلسه مجمع عمومی و رسمی که آخرین تغییرات شرکت در آن درج شده باشد، آخرین صورت

 .مدیره و صاحبان امضامجاز شرکتروزنامه رسمی در مورد تعیین آخرین اعضاء هیئت

 .ارداد اجاره امالك موقوفه که معتبر باشدب( سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین یا قر

 .پ( جواز ساختمانی مجتمع مسکونی که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد

سازی و های معماری، محاسبات فنی و تاسیساتی محوطههای ساختمانی اعم از نقشهت( نقشه

 رسیده باشد.منطقه تأیید شهرداری  هکه ب نقشه کلی مجتمع

 .تمامهای نیمهساختمانی صادره شهرداری محل در مورد مجتمعث( گواهی عدم خالف 

 .بندی اجرای طرحج( جدول زمان

 .های الزم تا تکمیل طرح و نحوه تامین آنهای انجام شده و هزینهچ( برآورد کل هزینه
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 ح( برآورد قیمت تمام شده هرواحد مسکونی

 .خ( شرایط و نحوه واگذاری واحدهای مسکونی پس از تکمیل

 بینی قیمت فروش هرواحد مسکونید( پیش

 ذ( نحوه تامین مصالح موردنیاز مجموعه

 .ر( تعیین نوع ساختمانها از نظر مصالح )بتونی، فلزی، اسکلت آجری یا ترکیبی از آنها(

های الزم تا مرحله سازی متناسب با کل هزینهسرمایه مشارکت مدنی ساختمانی مجتمع -3-3

برداری های مورد احداث قابل بهرهین گردد که با مصرف آن ساختمانتکمیل باید به نحوی تعی

سرمایه الزم در  %21الشرکه بانک در این گونه مشارکتها حداکثر معادل سهم .و سکونت گردد

امر احداث اعیانی در قالب مشارکت مدنی ساختمانی که توسط کارشناس بانک برآورد 

 .باشدخت میخواهدشد با رعایت سایر ضوابط قابل پردا

های انجام درصورتی که اعطای تسهیالت جهت تکمیل مجتمع ساختمانی باشد هزینه -1-3

شده طبق برآورد کارشناس مورد اعتماد بانک بعنوان آورده غیرنقدی شریک در مشارکت 

 .الشرکه وی منظور و محسوب خواهدشدمدنی بابت تمام یا قسمتی از سهم

الشرکه بانک مل بر عملیات اجرایی طبق مفاد قرارداد، سهمبه منظور اعمال نظارت کا -1-3

در سرمایه مشارکت مدنی به غیر از اولین پرداخت، به تدریج و متناسب با پیشرفت عملیات 

اجرایی طرح به نسبت قدرالسهم شریک و قدرالسهم بانک با تائید کارشناس مورد اعتماد و از 

پرداخت خواهدشد که با مصرف و هزینه شدن طریق حساب مشترك مشارکت مدنی به ترتیبی 

 .برداری گرددآخرین پرداخت بانک، طرح از هرلحاظ تکمیل و قابل بهره

چون به موجب قرارداد تنظیمی، پرداخت سرمایه مشارکت مدنی ساختمانی به تدریج  -2-3

ینه الشرکه شریک هزبایستی سهمالشرکه بانک بدواً میگیرد و برای پرداخت سهمصورت می

الشرکه بانک الشرکه بانک پرداخت گردد، لذا میزان اولین پرداخت از سهمشده و سپس سهم

 .الشرکه بانک خواهدبوددرصد سهم 11تا  81طبق تشخیص بانک حداکثر بین 
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های دارای سابقه در مواردی که مشارکت مدنی بمنظور احداث بنا بر روی زمین -9-3

مشارکت مدنی بانک در عرصه و اعیان خواهدبود بنابراین  پذیرد، الزاماًساختمانی صورت می

 .بایستی زمین محل احداث بنا را به قیمت روز بعنوان آورده غیرنقدی شریک بپذیرندواحدها می

بانک( چنانچه ارزش آورده ارزیابیتمام )طبقنیمهگونه موارد وهمچنین درمورد مجتمعدراین

انجام الشرکه وی باشد متقاضی بایستی بدواً نسبت بهسهم میزان از شریک کمتر غیرنقدی

التفاوت کل هزینه طرح و میزان تسهیالت مصوب بانک اقدام و ساختمانی معادل مابه هایهزینه

های انجام شده متقاضی طبق دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، جزو اموال مشاع هزینه

( 3-2الشرکه بانک طبق مفاد بند )هممشارکت درآمده و آنگاه درخصوص پرداخت تدریجی س

 .عمل شود

الشرکه وی تقویم گردیده باشد مبلغ تقویم چنانچه ارزش آورده غیرنقدی شریک معادل سهم

( 3-2الشرکه بانک طبق مفاد بند )شده جزو اموال مشارکت مدنی محسوب و درخصوص سهم

الشرکه ز هزینه شدن سهمهای مسکونی قبل االشرکه بانک در مجتمعپرداخت سهم .عمل شود

 .باشدشریک بدون اخذ مجوز اداره مرکزی مجاز نمی

الشرکه بانک در مورد تسهیالت اعتباری مجتمعسهم سود مورد انتظار نسبت به سهم -31-3

سازی بخش خصوصی براساس سود واقعی حاصل از اجرای طرح و حداقل سود مورد انتظار 

شود و همچنین که توسط اداره مرکزی تعیین و ابالغ می بانک برای ورود به اینگونه معامالت

 .گرددمیتعرفه تعیین کارگران طبق یا دولت و کارکنان مسکن های تعاونیدرمورد شرکت

 .باشدسال میهای مسکونی سهمدنی ساختمانی در مورد مجتمعحداکثر مدت مشارکت -33-3

 .سال منوط به اخذ مجوز از اداره مرکزی استانعقاد یا تمدید قرارداد برای مدت بیش از سه

های مسکونی به ازای هرواحد را اداره مرکزی حداکثر تسهیالت اعطایی برای مجتمع -38-3

نماید و در صورتیکه تسهیالت مصوب کمتر از حداکثر مذکور باشد، درصورت نیاز تعیین می

فزایش سرمایه مشارکت با به افزایش سرمایه مشارکت مدنی طبق تشخیص کارشناس معتمد، ا

به  .حقوقی بالمانع استکل رعایت ضوابط مذکور از طریق تنظیم قرارداد متمم با نظر اداره 
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هرحال طبق مفاد قرارداد هرگاه هزینه ساختمانی موضوع مشارکت مدنی تا مرحله تکمیل، بیش 

های ود تامین و هزینهها را از اموال خاز سرمایه تعیین شده گردد، شریک متعهد است بقیه هزینه

بدیهی است در این صورت در  .مزبور را در ازاء دریافت مبلغ یکهزار ریال به بانک صلح نماید

 .الشرکه طرفین تغییری حاصل نخواهدشدنسبت سهم

مبلغ یکهزار ریال مذکور از حساب هزینه کل در وجه شریک پرداخت و چنانچه شریک به 

اع نماید مبلغ مزبور ضمن سایر مطالبات و طبق مفاد قرارداد از هرعلت از انجام تعهدات خود امتن

 .بایستی وصول گرددشریک می

های الزم در ارتباط با اخذ مجوزهای موردلزوم و تنظیم قراردادهای ثبتی کلیه هزینه -31-3

ضمناً به موجب قرارداد منعقده کلیه امور اجرایی مشارکت مدنی تا مرحله  .بعهده متقاضی است

 .باشدمیل بعهده شریک میتک

گردد واحدهای مسکونی مورد مشارکت را به موجب مفاد قرارداد، شریک متعهد می -34-3

قیمت نقدی فروش این گونه واحدها  .به متقاضیان واجد شرایط طبق نظر بانک بفروش برساند

( نسبت به سرمایه 3-31شامل قیمت تمام شده به اضافه سود عادالنه واقعی )موضوع بند 

 .گرددمشارکت تعیین می

الشرکه بانک در معامالت مشارکت مدنی ساختمانی، بدون اخذ فروش اقساطی سهم -33-3

 .باشددریافت و با اجازه اداره مرکزی مجاز میپیش

های کارشناسی )شامل هزینه ارزیابی و نظارت تدریجی( و چگونگی پرداخت هزینه -31-3

 .شودآن به ارزیاب طبق تعرفه بانک تعیین می

های مسکونی، باید در دفاتر قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی مربوط به مجتمع -31-3

 .رسدحقوقی به ثبت بکل اسنادرسمی طبق نمونه تهیه شده به وسیله اداره 

فروش اقساطی واحدهای مسکونی موضوع مشارکت مدنی ساختمانی براساس ضوابط  -32-3

 .مسکن انفرادی صورت خواهدگرفت
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( و سایر قراردادهای مشابه از حساب هزینه 3-38مبلغ یکهزار ریال مندرج در بند ) -39-3

عمده بانک های ( هزینه43121خدمات قراردادی تحت سرفصل سایر خدمات کل ) 31کل ماده 

ریال( ثبت و همانند سایر  3111بابت قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا )

 .شودعمل می هاهزینه

 

آقای احمدی جهت احداث سه واحد مسکونی درخواست استفاده از تسهیالت بانک در  :مثال

ر صورتی که د .ریال نموده است 381.111.111قالب عقد مشارکت مدنی ساختمانی به مبلغ 

ریال برآورد گردیده باشد، باتوجه به مفروضات زیر  21.111.111آورده غیرنقدی مشتری 

 .نسبت به محاسبه و ثبت اسناد حسابداری اعطای تسهیالت و تسویه آن اقدام فرمائید

 ماه 38، مدت مشارکت  %83نرخ سود  -

 :باشدکار به شرح ذیل میالشرکه بانک در سه مرحله با توجه به پیشرفت زمان اعطای سهم

 3/8/3121ریال اولین قسط در تاریخ  31.111.111مبلغ  -الف

 31/1/3121ریال دومین قسط در تاریخ  11.111.111مبلغ  -ب

 33/9/3121ریال سومین قسط در تاریخ  41.111.111مبلغ  -ج

 
 

 ل(ریا 411.111تعرفه)طبق   حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:              -3

 ریال(411.111تعرفه)طبق  حق ارزیابی -حساب بستانکاران داخلی بستانكار: 

 

 ریال 411.111  حق ارزیابی  -حساب بستانکاران داخلی :بدهكار    -8

 ریال 11.111     حساب ارزیاب :بستانكار

 ریال 111.111                  حساب مرکز :بستانكار
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 ریال 811.111   حساب صندوق/ حساب مشتری :بدهكار   -1

 ریال 811.111   حق بیمه -بستانکاران موقت :بستانكار 

 

 ریال 811.111  شرکت بیمه -حساب بستانکاران موقت :بدهكار             -4

 ریال 31.111    حساب کارمزد دریافتی :بستانكار 

 ریال 344.111            بیمه ایران -حساب مرکز :بستانكار 

 

 ریال 3    حساب انتظامی بیمه نامه بدهكار:             -3

 ریال 3     طرف حساب انتظامی بستانكار:

 

 ریال  3    حساب انتظامی قراردادها :بدهكار  -1

 ریال 3    طرف حساب انتظامی :بستانكار 

 

 )دوقطعه تمبرمالیاتی(ریال 81.111  حساب صندوق/ حساب مشتری :بدهكار -1

 ریال 81.111   حساب تمبر مالیاتی :بستانكار 

 

 ریال 21.111.111 آورده غیرنقدی شریک -حساب بدهکاران موقت :بدهكار  -2

 ریال 21.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بستانكار 

 

 ریال 21.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بدهكار             -9

 ریال 21.111.111 شریکغیرنقدیآوردهـقتحساب بدهکاران مو :بستانكار 

 :الشرکه بانکپرداخت اولین مرحله سهم

 ریال 31.111.111  مشارکت مدنی -حساب تسهیالت اعطائی :بدهكار           -31
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 ریال 31.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بستانكار   

 

 ریال 31.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بدهكار          -33

 ریال 31.111.111    حساب جاری شریک :بستانكار 

 

 ریال 11.111.111غیردولتی معامالتمنعقدهقراردادهایبابتمشتریانتعهداتحساب :بدهكار          -38
 (نشدهپرداختسرمایه)بابت

 ریال 11.111.111 قراردادهای منعقده معامالت غیردولتی -بانکتعهداتحساب :بستانكار 

 

 :الشرکه بانکپرداخت دومین مرحله سهم

 ریال 11.111.111  مشارکت مدنی -حساب تسهیالت اعطائی :بدهكار            -31

 ریال 11.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بستانكار 

 ریال 11.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بدهكار          -34

 ریال 11.111.111    حساب جاری شریک :بستانكار 

 

 ریال 11.111.111حساب تعهدات بانک قراردادهای منعقده معامالت غیردولتی :بدهكار           -33

 ریال 11.111.111           حساب تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده  :بستانكار 

 

 :الشرکه بانکپرداخت سومین مرحله سهم

 ریال 41.111.111  مشارکت مدنی -حساب تسهیالت اعطائی :بدهكار          -31

 ریال 41.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بستانكار 

 ریال 41.111.111   حساب مشترك مشارکت مدنی :بدهكار          -31

 ریال 41.111.111    حساب جاری شریک :بستانكار 
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 ریال 41.111.111قراردادهای منعقده معامالت غیردولتیحساب تعهدات بانک  :بدهكار          -32

 ریال 41.111.111 حساب تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده    :بستانكار 

 

 :هنگام تسویه

 :مالك محاسبات سود به صورت روزشمار مورد استفاده قرارگیرد، داریم %83درصورتی که نرخ 

 

 روز 389 روز 93 روز 311

 مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم

381.111.111 21.111.111 31.111.111 

 

 ≈ 4.421.111ریال  
389  ×83  ×31.111.111 

 سود مرحله اول =
11111 

 ≈ 3.811.211ریال  
93  ×83  ×21.111.111 

 سود مرحله دوم =
11111 

 

 ≈ 33.111.411ریال  
311  ×83  ×381.111.111 

 سود مرحله سوم =
11111 

 = سود کل دوران مشارکت 4.421.111+  3.811.211+  33.111.411=  83.193.811ریال 

 381.111.111+  83.193.811=  343.193.811ریال 

 

 ریال 343.193.811    حساب جاری مشتری  :بدهكار           -39

 ریال 381.111.111           مشارکت مدنی -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار 

 ریال 83.193.811  مشارکت مدنی -حساب سود معامالت :بستانكار 
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 ریال 3    طرف حساب انتظامی :بدهكار            -81

 ریال 3              حساب انتظامی قراردادها :بستانكار 

 

 ریال 3    طرف حساب انتظامی :بدهكار           -83

 ریال 3   بیمه نامه -حساب انتظامی :بستانكار 

 

  :توضيح

ـ الزم به ذکر است در صورتی که شریک، واجد شرایط باشد )خود و افراد تحت 

بنا به درخواست او  (فاقد منزل مسکونی باشنددارای شرایط الزم و تکفل وی 

های تعاونی و اشخاص عادی الشرکه بانک در واحدهای احداثی برای شرکتسهم

 .گرددفروش اقساطی به وی واگذار میمتقاضی یک واحد به موجب عقد قرارداد 

ـ همچنین در سایر موارد به استثناء بخش مسکن و ساختمان پس از اتمام دوران 

مشارکت و فروش موضوع مشارکت مدنی و واریز آن به حساب مشترك 

 .گرددسیم میتق طرفین بین الشرکهمشارکت مدنی، سود حاصله به نسبت سهم
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 سئواالت بخش نهم

 

 .مدنی را تعریف نموده، کاربرد آن را توضیح دهیدمشارکت  -3

چنانچه مشارکت مدنی در سررسید تسویه نگردد ، واحدها موظف به انجام چه اقدامی  -8

 ؟باشندمی

نکات قابل توجه درخصوص قراردادهای داخلی و ثبتی در عقد مشارکت مدنی را  -1

 .توضیح دهید

واحدها به چه صورت عمل درمواردی که آورده شریک یا شرکا غیر نقدی باشد،  -4

 .نمایندمی

واحدها چه زمانی مجاز هستند مبادرت به اعطای تسهیالت مشارکت مدنی جهت خرید  -3

  .و تهیه کاال برای صدور در امر صادرات نمایند

چنانچه در عقد مشارکت مدنی ساختمانی، ملک معرفی شده ، بدون سابقه ساختمانی  -1

 .دهید توضیح دد،گرباشد، از چه قراردادی استفاده می

 .دهیدتوضیح مختصراً مدنی کتمشار قراردادهای در را بانک الشرکهفروش اقساطی سهم -1

چنانچه خریداران واحدهای مسکونی در طول دوران فروش اقساطی مبادرت به واریز  -2

 .تعدادی از اقساط موعد نرسیده بدهی خود نمایند، نحوه عمل واحدها را توضیح دهید

مشارکت مدنی و اتمام بنا و تنظیم آخرین صورت مجلس ارزیابی، در پایان مدت  -9

  .نمایندواحدها حسب مورد به چه طرقی اقدام می
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بانک در واحد مسکونی درخواست استفاده از تسهیالتآقای محمودی جهت احداث پنج -31

 که درصورتی است،ریال نموده 811.111.111قالب عقد مشارکت مدنی ساختمانی به مبلغ 

 مفروضات به توجه با ،باشد گردیده برآورد ریال 127.777.777 مشتری غیرنقدی آورده

 اقدام سررسید در آن تسویه و تسهیالت اعطای حسابداری اسناد ثبت و محاسبه به نسبت ذیل

 :نمائید

 ماه 38مدت مشارکت  - %83نرخ سود 

 ذیل شرح به کار پیشرفت به توجه با مرحله سه در بانک الشرکهزمان و مبلغ اعطای سهم

  :باشدمی

 3/1/3121ریال اولین قسط در تاریخ  21.111.111مبلغ  :الف

 3/9/3121ریال دومین قسط در تاریخ  11.111.111مبلغ  :ب

 33/38/3121ریال سومین قسط در تاریخ  31.111.111مبلغ  :پ
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 مـدارك الزم پرونده معامالتي مشارکت مدني

 

 :نزد شعبه باشد «پرونده عمومي»متقاضي داراي درصورتي که  -الف

1-  برگ درخواست تسهیالت مشارکت مدنی )باتوجه به موضوع معامله، یکی از نمونه

که در آن مشخصات،  (های مندرج در مبحث دوم دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی

نوع کار، میزان سرمایه الزم برای مشارکت، سهم سرمایه متقاضی و بانک درصورتی 

که سهم سرمایه شریک غیرنقدی باشد مشخصات و ارزش فعلی و ثبتی آن اموال، 

 .مدت انجام معامله، نحوه تسویه مشارکت، وثائق و تضمینات قید شده باشد

2-   ها و یا مواردی که مشارکت مدنی برای اجرای طرحمدارك و مجوزهای الزم در

 .امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد

3-  کاال باشدالزم درصورتیکه موضوع مشارکت مربوط به صادرات یا وارداتمجوزهای. 

4-  قبول درمعامله )شامل قیمت تهیه و خرید اموال و سایر های قابلصورت برآورد هزینه

فاکتورهای عنداالقتضاء مستند به پیش (ابل قبول طبق دستورالعمل اجرائیهای قهزینه

 .ذیربط و یا نظرکارشناس یا ارزیاب موردقبول بانک

5-  مربوط به خرید کاال در صورتی که مشارکت مدنی در امور  (فاکتورافر )پیش

 .بازرگانی و یا واردات باشد

6-  شریک الشرکه غیرنقدیصورتمجلس ارزیابی سهم. 

7-   صورت برآورد فروش نقدی اموال مورد معامله به قیمت روز در صورت انجام معامله

 .طبق مندرجات برگ درخواست

8-  بینی کل سود حاصل از انجام معامله و مبلغ و درصد سهم پیشنهادی برای صورت پیش

 .بانک طبق مندرجات برگ درخواست

9-   (شده با اصلتضمینات متقاضی )تطبیقفتوکپی اسناد مالکیت وثائق و. 

11-  آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات معرفی شده متقاضی. 

11-   تائیدیه بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت مورد درخواست

 .به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد
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12-  مصوبه مربوط به انجام مشارکت مدنی. 

13-  قرارداد منعقده مشارکت مدنی. 

14-  نامه وثائق یا اموال مشارکت مدنی که به نام و به نفع بانک صادر شده باشدبیمه. 

15-  های انجام شده جهت تحقق معاملهفاکتورها و صورت هزینه. 

16-  کننده وسایر مدارك و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصویب 

 .کننده تسهیالت اخذ و نگهداری آنها ضروری باشدپرداخت

17-   یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله

 .واریز و تسویه آن

نزد  «پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد  -ب

فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در شعبه باشد عالوه بر مدارك 

 :پرونده معامالتي وي ضروري است

18-   کل ارزیابی و اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق اداره

 .و یا اداره امورشعب، سرپرستی متبوع یا شعبه مربوط اعتبارسنجی مشتریان

19-   (از سه منبع «181شماره »)نمونه اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع. 

21-  در امور  .(فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبه

 .بازرگانی و تولیدی و خدماتی

21-  نامه معتبر محل کار متقاضی فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره

 .در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی

22-   فتوکپی کارت بازرگانی معتبر )برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به

 .(امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند

23-  الصدور متقاضی درصورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اصل برگ امضاء مسلم

 .منعقد نشود

 

24-   و تاریخ افتتاح آن     الحسنه جاری متقاضی                  سپرده قرضشماره حساب:      

      /      /31 
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25-  انداز متقاضی                     و تاریخ افتتاح الحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

26-   شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد

 .مدیره و مدیرعامل شرکتاعضاء هیئت

27-  قطعه آخرین عکس حقوقی، یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصیک

 .مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و 

 :معامالتي آنها نگهداري شودمستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده 

28-  فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها. 

29-  (نامه )درخصوص شرکت غیرسهامیفتوکپی شرکت. 

31-  روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها. 

31-  روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت. 

32-  مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .صاحبان امضاء مجاز شرکت

33-  لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها. 

34-   گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته

پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته  )درخصوص شرکتهای وابسته و تحت

 .(شده در بورس سهام و اوراق بهادار

35-  اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل. 

 

 

 



  

149 

 

 هاي ساختمانيهاي مجتمعمـدارك الزم براي قبول بررسي طرح 

 

 :درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد -الف

1-   که در آن نوع کار، مورد مصرف تسهیالت  1311پرسشنامه تکمیل شده نمونه شماره

درخواستی، مدت اجرای طرح، کل سرمایه الزم برای اجرای طرح، مدت بازپرداخت 

 .باشدتسهیالت درخواستی، وثائق و تضمینات قید شده

2-   اعتبار آن منقضی فتوکپی پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خالف ساختمانی که مدت

 .نشده باشد

3-  نقشه محل اجرای طرح. 

4-  (های اقتصادی، فنی و مالیطرح تفصیلی اجرای طرح )شامل بررسی. 

5-  آالت و تجهیزات خارجی طرحمعرفی منابع خرید و پروفرمای ماشین. 

6-  وارداتی طرحآالت وتجهیزات وتاسیسات و دانش مربوط به تشخیص ارزماشینمدارك 

7-  (فنی وارداتی )درصورت استفاده از دانش فنی خارجیقرارداد استفاده ازدانشفتوکپی. 

8-  آالت، تجهیزات و تاسیسات داخلی طرحفاکتور ماشینپیش. 

9-  های معماری، های طرح، شامل نقشههای اجرائی انواع ساختمانمشخصات و نقشه

 .محاسباتی و تاسیساتی

11-  های طرحفتوکپی قراردادهای منعقده با پیمانکاران ساختمان. 

11-  فتوکپی قراردادهای منعقده با پیمانکاران تاسیسات طرح. 

12-   مجوزهای مربوط به تامین  ،برق  ،آب  ،گاز تلفن موردنیاز طرح. 

13-  منابع ریالی و بینی نحوه تامین بندی اجرایی و پیشجداول منابع و مصارف و زمان

 .ارزی طرح

14-  ( فتوکپی اسناد وثائق و تضمینات  اموال غیرمنقول  اموال منقول  سفته

 .(سایر وثائق و تضمینات های بانکی  سپرده تضمینی 

15-  آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات پیشنهادی متقاضی 
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نزد  «پرونده عمومي»بوده و فاقد درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي  -ب

شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در 

 :پرونده معامالتي وي ضروري است

16-  مدیره و فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در خصوص شرکتها اعضاء هیئت

 .مدیرعامل شرکت

17-  مدیره و مدیرعامل شرکت کتها اعضاء هیئتآخرین عکس متقاضی و درمورد شر

 .(قطعه عکس)هرعضو یک

18-  فتوکپی اسناد مالکیت یا قرارداد معتبر واگذاری محل برای اجرای طرح. 

19-  خالصه حسابهای دفترکل شرکت متقاضی در زمان ارائه طرح به بانک. 

21-   و واحدهای اقتصادی و فتوکپی اسناد مربوط به مشارکت متقاضی در سایر شرکتها

 .موسسات

21-   فتوکپی کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول متقاضی که با اصل آن اسناد مطابقت

 .داده شده باشد

22-  الحسنه جاری متقاضی                      و تاریخ افتتاح شماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

23-  انداز متقاضی                       و تاریخ الحسنه پسه قرضشماره حساب سپرد

 31/      /            :افتتاح آن

24-   فتوکپی سایر مدارك و مجوزها به اقتضاء نوع طرح و شرایط معامله )نام مدارك و

 .(مجوزهای الزم ذکر شود

نزد شعبه نيز مدارك و  «پرونده عمومي»و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد 

 :آنها نگهداري شود« پرونده معامالتي»مستندات ذيل بايد اخذ و در 

25-  فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها. 

26-  (نامه )درخصوص شرکت غیرسهامیفتوکپی شرکت. 

27-  روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها. 
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28-  روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت. 

29-  مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .صاحبان امضاء مجاز شرکت

31-  لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها. 

31-   شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته گزارش بازرس قانونی و حسابرس

)درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته 

 .(شده در بورس سهام و اوراق بهادار

32-   اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره محل مربوط به سه سال مالی قبل )و در

تی درصورتیکه سال مالی بر تاسیس خصوص شرکتهای جدیدالتاسیس اظهارنامه مالیا

 .(شرکت گذشته باشد

مدارکي که توسط شعبه تهيه و يا بايد از متقاضي اخذ و در پرونده وي  -ج

 :نگهداري شود

33-   کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریاناطالعات اخذ شده درباره متقاضی )ازطریق اداره 

 .(و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط

34-   (از سه منبع« 181شماره »اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع )نمونه. 

35-  الصدور متقاضی چنانچه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد اصل برگ امضاء مسلم

 .نشود
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 مـدارك الزم پرونده معامالتي اعطاي تسهيالت مسكن انفرادي

 اقساطيدر قالب معامالت مشارکت مدني و فروش 

1-   قرارداد برگ درخواست تسهیالت مشارکت مدنی در مراحل ساخت و واگذاری طبق

که در آن مشخصات، نوع کار، میزان سرمایه الزم برای احداث، سهم  1318نمونه 

سرمایه متقاضی و بانک در صورتیکه سهم سرمایه متقاضی غیرنقدی باشد مشخصات 

له، مدت انجام معامله، نحوه تسویه و واریز و ارزش فعلی و ثبتی امالك موضوع معام

 .تسهیالت مورد درخواست، وثائق و تضمینات قید شده باشد

2-  فتوکپی پروانه ساخت و یا گواهی عدم خالف ساختمانی معتبر. 

3-  قبول درمعامله )شامل قیمت زمین، تهیه مصالح های قابلصورت برآورد هزینه

 .طبق نظر ارزیاب موردقبول بانک (تیاز آب و برققابل قبول مثل ام هایهزینهو

4-  جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقوداالثرها و اسرا از طرف بنیاد  و نامه آزادگانمعرفی

شهید انقالب اسالمی و بنیادهای جانبازان و آزادگان درصورتیکه متقاضی از آزادگان و 

 .مفقوداالثرها و اسرا باشندجانبازان و خانواده محترم شهدا و 

5-  نامه سازمان متبوع درصورتی که متقاضی از کارکنان دولت یا کارگران یا معرفی

 .سایر مراجع باشد

6-  گواهی حقوق و درآمد و یا مقرری و عایدی متقاضی. 

7-  های واگذاری نامه و تائیدیه کتبی سازمان زمین شهری درخصوص زمینارائه موافقت

 .سازمان آن

8-  فتوکپی سند مالکیت ملک یا زمین ملکی متقاضی یا قرارداد واگذاری زمین. 

9-  های انجام شده و یا آورده غیرنقدی متقاضیآخرین صورتمجلس ارزیابی و هزینه. 

11-  صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات درصورتی که مورد معامله قابل ترهین نباشد. 

11-  (اقساطیوفروشمدنیوواگذاری)مشارکتساختدرمراحلمعاملهانجامبهمربوطمصوبه. 

12-  قرارداد منعقده مشارکت مدنی. 

13-  نامه وثائق یا اموال مشارکت مدنی که به نام و به نفع بانک صادر شده باشدبیمه. 
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14-  های انجام شده جهت تحقق معاملهفاکتورها و صورت هزینه. 

15-  الشرکه بانکقرارداد فروش اقساطی در مرحله واگذاری سهم. 

16-   یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله

 .واریز و تسویه آن

17-  اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوط. 

18-   مختلف پیشرفت انجام امور ساختمانی متناسب با پرداخت صورتمجلس ارزیابی مراحل

 .الشرکه بانکسهم

19-  الصدور متقاضی در صورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اصل برگ امضاء مسلم

 .منعقد نشود

21-  و تاریخ افتتاح      انداز متقاضی                   الحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

21-  فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی. 

22-  یک قطعه آخرین عکس متقاضی. 

23-  کننده و پرداختسایر مدارك و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصویب

 .کننده تسهیالت اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد
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 بخش دهم: مشارکت حقوقي
 :تعريف

شرکت های مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه 

 .شودبکار گرفته می خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجودو یا  سهامی جدید

 کاربرد:

برای افزایش تولیدات در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان، بانک 

تأمین مسکن، خدمات و بازرگانی که به افزایش عرضه کاال و خدمات منجر خواهد شد، با 

قسمتی از سرمایه شرکتهای در شرف تأسیس )جدید( و یا خرید تعدادی از سهام جدید 

یل، اقدام به انتشار سهام جدید بنمایند و یا خرید شرکتهای موجود که به منظور توسعه و تکم

 .نمایدسهام موجود شرکتها، مبادرت به مشارکت حقوقی می

از آنجایی که اقدام به مشارکت حقوقی باتوجه به موازین قانونی عملیات بانکی بدون ربا و 

صورت گیرد، دستورالعملهای صادره شورای پول و اعتبار، الزم است با دقت و بررسیهای خاص 

لذا واحدهای بانک ضمن فعالیت در بازاریابی اینگونه از معامالت، در صورت دریافت تقاضای 

 بعمل را گرددمشتری برای مشارکت حقوقی، بررسیهای مقدماتی بشرحی که ذیالً اشاره می

 ضمن ،آنها حتص از اطمینان حصول از پس و اخذ متقاضی از را مربوط مدارك و آورده

در مورد متقاضی و سهامداران و مدیران شرکت مراتب را جهت بررسی و اتخاذ  رنظراظها

 .منعکس نمایند اعتبارات کلتصمیم نهایی به اداره 

برای انجام مشارکت حقوقی، درخواست های واصله را مستقیما به اداره  اعتبارات اداره کل

نظارت بر موقعیت مالی بانک های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال می نماید. اداره 

مذکور با درنظر گرفتن دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری و سایر شاخص ها و 

به اعالم موافقت یا مخالفت بانک مرکزی با این نسبت های احتیاطی و نظارتی، نسبت 

 درخواست ها، اقدام می نماید.
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 نمایددریافت و ارسال هرگونه تقاضا، تعهدی برای بانک جهت مشارکت حقوقی ایجاد نمی

 .گردد یادآوری متقاضی به باید نکته این و

ص يا هاي سهامي خاهاي سهامي )اعم از شرکتشرکتمشارکت حقوقی بانک فقط در 

 .باشدمجازمی (هاي سهامي عامشرکت

 

 مراحل اجرايي مشارکت حقوقي:

 :حقوقی باید رعایت نمایند، بشرح ذیل استکه واحدها با دریافت تقاضای مشارکتنکاتی

 :مشارکت حقوقي در شرکتهاي سهامي جديد -الف

 .مشتری تقاضای خود را کتباً به شعبه تسلیم نماید -3

 .به شعبه ارائه شود ،شرکت رسیدهکه به تائید موسسین و شرکت نامه طرح اساسنامه  -8

باتوجه به میزان سهام پیشنهادی متقاضی برای بانک، در اساسنامه نحوه اعمال مدیریت  -1

 .باشدشده بینیبانک پیش

طرح توجیهی و نحوه تأمین منابع مالی الزم، اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت  -4

 برداری،رح تولیدی باشد، مدت زمان الزم برای رسیدن به بهرهو در صورتی که ط

 و اصولی هاینامه موافقت و شده بینیپیش فروش بهای ،شده تمام قیمت ،تولید میزان

 .گردد تحویل مربوط مجوزهای

 .اطالعات مدیران و موسسین اولیه شرکت اخذ و ارائه گردد -3

 سهامي موجود:مشارکت در شرکتهاي  -ب

مشارکت حقوقی در این دسته از شرکتها از طریق خرید سهام جدید منتشره ناشی از 

 .آیدمی بعمل گیرد،توسعه و تکمیل طرح صورت می برایافزایش سرمایه که 

بانک برای خرید سهام شرکتهای موجود و فعال باید بررسیهای مقدماتی به شرح زیر را 

 بعمل آورد:

 .را به بانک تسلیم نماید متقاضی تقاضای کتبی فروش سهام -3
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مصوبه مجمع عمومی به انضمام طرح توجیهی مربوط به  و ، شرکت نامه اساسنامه -8

 .افزایش سرمایه را ارائه نماید

 جامعه حسابداران رسمیآخرین گزارش حسابرسی و صورتهای مالی که به تائید  -1

 .رسیده باشد، اخذ گردد

 .اطالعات مدیران شرکت اخذ شود -4

 (:شرکتهاي سهامي موجود )خريد سهام سهامداران مشارکت در -پ

 .سهامدار تقاضای کتبی خود را مبنی بر فروش سهام به بانک تسلیم نماید -3

مشخصات کامل سهام پیشنهادی برای فروش شامل تعداد، نوع و ارزش اسمی و مبلغ  -8

 .پیشنهادی برای فروش تعیین و اعالم شود

 .باشد ارزش روز آن نیز معلوم و اعالم گردددر صورتی که سهام در بورس پذیرفته شده 

واحدها با رعایت کلیه موارد مشروحه فوق و اطالعات مأخوذه، موظفند ضمن اظهارنظر در 

ذی ربط کل مورد متقاضی و شرکت و مدیران آن، کلیه مدارك و مستندات مربوط را به اداره 

 اتخاذمقتضیتصمیم قتصاديمالي و ا ،هاي فنيبررسياداره مذکور پس از  .ارسال نمایند

 .نمایدمیومراتب را به واحدمربوط جهت اطالع به متقاضی منعکس

هداری سهام خریداری شده و عملیات حسابداری مربوط به مشارکت حقوقی از طریق نگ

 .گرددمعمول می و بودجه کل حسابداریاداره 

 انجام به مجاز واحدها از هیچیک که داردتوجه واحدها را مجدداً به این نکته معطوف می

 .نخواهندبودکل  اداره تصویب و اطالع بدون حقوقی مشارکت

های الزم و ضمناً بهتر است واحدها متقاضیان مشارکت حقوقی را جهت مذاکره و بررسی

 .راهنمایی نمایند ذی ربطکل  اخذ مدارك به اداره
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 سئواالت بخش دهم

 

 منظور از مشارکت حقوقی چیست؟ -3

 باشد؟می مجاز اقتصادی هایتسهیالت مشارکت حقوقی درچه بخشی از فعالیتکاربرد  -8

چهارنکته از نکاتی که واحدها به هنگام اعطایی تسهیالت مشارکت حقوقی به  -1

 .دهید شرح ،نمایند رعایت بایستیمی جدید میسهاهای شرکت

 وجودم سهامی هاینکاتی را که به هنگام اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی به شرکت -4

 . دهید توضیح ،گردند رعایت بایستیمی واحدها توسط
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 بخش يازدهم: مضاربـه
 

 مقدمـه:

قبل از ظهور اسالم، مضاربه در میان مردم و به ویژه تجار رایج بوده و بعد از مبعث، 

آن را نفی نفرمودند و مضاربه در معامالت اسالمی و در اجماع مسلمین اعم از عامه  (پیامبر)ص

  .و خاصه تثبیت شده است

یا « قراض»یا « مضاربه» (بر اساس تعریف در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی )ره

یکی و شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از بین دو نفر واقع می»عقدی است که « مقارضه»

کار از دیگری باشد و اگر سود پیدا شود بین هر دو باشد و اگر تمام سود برای مالک قرار داده 

 « .شودگفته می« بضاعت»شود به آن 

 

 تعريف مضاربه:

مضاربه عقدی است که بر اساس قرارداد بین دو شخص منعقد و به موجب آن یکی از 

 با( عامل)دیگر طرف اینکه قید با گرددمی دینق سرمایه تأمین دارعهده (طرفین، مالک )بانک

  .باشند شریک حاصله سود در و  هکرد تجارت آن

 

 انواع مضاربه:

 :مضاربه بر دو نوع است

 (مضاربه خاص )مقید -3

 (مضاربه عام یا مطلق )آزاد -8
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 :مضاربه خاص

محل آن، زمان و چگونگی کار و کسانی که مضاربه خاص یا مقید آن است که نوع کار،

  .شود مشخص باشدهمکاری دارند و همچنین کاالی خاصی که مورد خرید و فروش واقع می

  .کند دوفروشخری معین زمان در را مشخصی کاالی عامل که کندمثالً صاحب سرمایه شرط می

 
 (:مضاربه عام يا مطلق )آزاد

است که  این نوع مضاربه از قیود عنوان شده در مضاربه خاص، آزاد بوده و بدین ترتیب

طور مثال صاحب سرمایه مبلغی را به عنوان سرمایه به طرف دیگر )عامل( پرداخت نموده و با به

 که نسبتی به و گیرد کار به تجاری مشروع عمل هرنوع در را سرمایه که کندآن شرط می

  .شود تقسیم حاصله سود ،گردیده تعیین

قرارداد مضاربه خاص با عامل منعقد  الزم به ذکر است که شعب در حال حاضر، صرفاً

  .نمایندمی
 

 کاربرد مضاربه:

  .شودمضاربه صرفاً دربخش بازرگانی کاربرد دارد و ممکن است به یکی از طرق زیر انجام

 (به منظور خرید و فروش کاال در داخل کشور )بازرگانی داخلی -الف

 (قصد فروش )صادراتبه منظور خرید و صادرات کاال به خارج از کشور به  -ب

 (به منظور خرید و ورود کاال از خارج برای فروش در داخل کشور )واردات -ج
 

 به تولیدکنندگان، به صادراتی مضاربه قالب در تسهیالت اعطاء به مجاز بانک  -تبصره 

 انواع صدور برای تسهیالت اعطای لیکن .نمیباشد خویش تولیدی محصوالت صادرات منظور

 ،مشتری تولیدی واحد (محصول)تولیدی کاالی از غیر کاالی صدور و بازرگانی مجاز کاالهای

 .میباشد بالمانع صادراتی مضاربه عقد قالب در
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 مدت مضاربه:

باشد، ماه می 1مدت قرارداد مضاربه متناسب با یک دوره خرید و فروش و حداکثر  -الف

ا که از  .ا .عنداللزوم بانک مرکزی جدر موارد استثنائی مدت مذکور با اجازه اداره مرکزی و 

  .خواهدبود افزایش قابل گرددطریق اداره مرکزی اقدام می

 رعایـت  با یکسال، حداکثر تا دستباف فرش صادرات بخش به تسهیالت اعطای - تبصـره 

 میباشد بالمانع ضوابط و مقررات سایر

اسنادی مربوط و یا مدت قرارداد مضاربه صادراتی باتوجه به سررسید اعتبارات  -ب

 استثناء به) مایدن تجاوز ماه 1 از نباید حال هر در که گرددسررسید قرارداد صدورکاال تعیین می

 اسنادی اعتبار سررسید بر مقدم باید صادراتی مضاربه سررسید و (دستباف فرش صادرات

  .ا قرارداد صدور کاالی مورد معامله باشدی و صادراتی

  .باشدقابل تمدید نمیقرارداد مضاربه  -پ

 نكات حقوقي :

های به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصل  -3

به بخش مربوط الوصول درخصوص عقد مضاربه، سررسیدگذشته، معوق و مشکوك

  مراجعه شود.

اد را دارند،مضاربه از جمله عقود جایز است، از این رو هریک از طرفین حق فسخ قرارد -8

در قراردادهای بانکی متن قرارداد   .شرط دیگری در قرارداد تعیین شده باشد اینکهمگر 

 تسویه تا را قرارداد فسخ حق آن امضای با عامل که اندطوری تنظیم نموده مضاربه را

 . کامل نخواهد داشت

برعهده امین مسئولیت عامل در حفظ سرمایه مضاربه همان مسئولیتی است که قانوناً  -1

 .استگذاشته شده

باشد، ضمن عقد خارج الزم زیان در قراردادهای مضاربه که بانک تأمین کننده سرمایه می -4

 .باشدحاصل از مضاربه به عهده عامل می
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 .باشداعطای تسهیالت مضاربه از طریق عقد وکالت مجاز نمی -3

 ار مضاربه موضوع کاالی توانددر صورت فوت عامل، بر اساس قرارداد تنظیمی بانک می -1

 ،عامل انبار و کسبمحل به مراجعه با اقتضاء درصورت یا و قرارداده وراث راختیا در

اقدام  (فروش بهای)ثمن وصول و آنها فروش به نسبت و خارج ،محل از را مزبور اموال

 .نمایدو سهم عامل را به تشخیص خود به ورثه پرداخت

  .مضاربه را ندارد مگر باموافقت قبلی بانکموضوععامل حق خریدوفروش نسیه کاالی  -1

 نكات قابل توجه:

 .باشندواحدها در امر واردات مجاز به معامله مضاربه با بخش خصوصی نمی -3

 3.باشندواحدها مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه در امر خرید و فروش کاالی تجملی نمی -8

عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز واحدها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه  -1

بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت 

 .قرارداد مضاربه قابل برگشت است

توانند سرمایه نقدی مضاربه را یکجا یا بر حسب نیاز به تدریج در اختیار واحدها می -4

 .عامل قراردهند

ه مضاربه و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی واحدها مکلفند بر مصرف سرمای -3

 .مضاربه نظارت الزم و کافی بعمل آورند

 .عملیات بانکی ناشی از مضاربه نزد واحد تأمین کننده سرمایه متمرکز خواهدبود -1

متقاضی باید ضمن تأمین کاالی مورد مضاربه مدت خرید و فروش یا طول دوره  -1

 .نات خود را با ذکر مشخصات تعیین کندمعامله مورد مضاربه، وثائق و تضمی

                                                 
 ت بالمانع است. اعطای تسهیالت جهت ساخت، خرید و فروش به صنوف طال و جواهرا  3
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در مواردی که موضوع مضاربه بازرگانی داخلی باشد، عامل باید پیش فاکتور یا  -2

چنانچه قیمت رسمی  .فاکتور معتبر خرید کاال را  بر اساس قیمت رسمی ارائه نماید

 .وجود نداشته باشد، قیمت بر مبنای عرف محل، مالك تشخیص بانک خواهدبود

که کاالی مورد مضاربه وارداتی باشد، عامل باید افر یا پیش فاکتور مربوط  درصورتی -9

 .نمایددرخواست ضمیمهفرمکاال و تصویرمجوزهای الزم برای ورود آن را بهبه سفارش

 قابل هایشده کاالی موردمعامله شامل بهای خرید و سایر هزینهتمامعامل باید قیمت  -31

 .برآوردنماید را قبول

 :از عبارتند قبول قابل ایههزینه  -33

 سفارش،ثبتحق بندی،بسته  ،انبارداری ونقل،حمل ،بیمه هایهزینه خریدکاال،قیمت

نوبت  ظارانت و توقف هایهزینه ،بانکی هایهزینه ،بازرگانی سود گمرکی،حقوق

 کشتی )دموراژ( در مضاربه وارداتی و مالیات بر ارزش افزودهتخلیه

بعضی از کاالها که واردکننده ملزم به تودیع درصدی از قیمت آن  در مورد واردات -38

باشد، این به عنوان ودیعه ثبت سفارش نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می

زیرا به محض ترخیص کاال و ارائه  .گرددقیمت تمام شده کاال محسوب نمیمبلغ جزء

 .باید توسط عامل تأمین شود بنابراین .برگ سبز گمرکی آن مبلغ قابل استرداد است

بهای فروش نقدی کاالی مورد معامله با عنایت به قیمت روز آن باید به حساب   -31

 .وجوه دریافتی واریز گردد -مضاربه

کل سود حاصل از معامله و مبلغ سود پیشنهادی برای بانک باید توسط عامل تعیین   -34

 .شده باشد

اساس آخرین دستورالعملهای اجرائی مجوزهای الزم درمورد صادرات یا واردات بر   -33

 .ادارات مرکزی اخذگردد

عدم تعهد ارزی سررسید شده و واریزنشده در صورتی که موضوع مضاربه امور   -31

 .بازرگانی خارجی باشد
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 معامله قبول قابل هایسرمایه مضاربه صرفاً به مصرف خرید کاال و سایر هزینه  -31

 .برسد مضاربه موضوع

در صورت بروز هرگونه وقفه، تخلف، سلب صالحیت عامل و یا هر اشکال دیگری   -32

واحدها موضوع را مورد بررسی قرارداده و عنداللزوم بر حسب مورد از کاال و محل 

کار عامل بازدید به عمل آورده و اقدامات مقتضی جهت حفظ مصالح و منافع بانک 

 .را معمول دارند

شرایطی متعلق  هر کالً و در مضاربه که سرمایه یا کاال، توجه به ماهیت معامله با  -39

ودرمالکیت بانک قرار دارد لذا درصورت اطالع ازتوقف یا ورشکستگی عامل، فوراً 

تسویه اعالم و ضرورت  مضاربه را به هیئت خریداری ازمحل سرمایهصورت کاالی

 .گرددپیگیریتحویل آن کاال به بانک را متذکر و تا تحویل آن، مراتب باید 

 و مضاربه معامله موضوع اموال عنداللزوم تا نمایند اتخاذ ترتیبی بایستیواحدها می  -81

 بانک نفع به و نام به مضاربه سرمایه میزان به حداقل مضاربه مدت طول در آن وثیقه

 .دشو بیمه

افزایش و یا کاهش سرمایه مضاربه به هر دلیلی از طریق انعقاد قرارداد متمم و   -83

عنداللزوم با تجدیدنظر در میزان سهم سود تعیین شده در قرارداد اصلی و حداکثر تا 

سررسید آن توسط مرجع تصویب کننده سرمایه اولیه قرارداد مضاربه و باتوجه به 

 .گیردحدود اختیارات تفویضی صورت می

واحدها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه و برای   -88

 .جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه از عامل وثیقه یا تضمین کافی اخذنمایند

تسهیالت صادراتی قبل از صدور کاال تحت عنوان مضاربه صادراتی و بعد از صدور   -81

 (خرید ارز حاصل از صادرات)پیش .گرددکاال تحت عنوان سلف اعطامی

  :تعيين نسبت و سهم سود بانك و عامل براي انجام مضاربه

برای قبول انجام معامله و  (بینی تقسیم سودحداقل سود موردانتظاربانک )در پیش -الف

 .گرددمبادرت به انعقاد قرارداد توسط شورای پول و اعتبار تعیین و ابالغ می
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مدت قرارداد و نرخ سود بانک و عامل باتوجه به میزان سرمایه، نسبت تسهیم سود بین -ب

 .گرددمی تعیین و بینیمورد انتظار بانک پیش

ریال، بنا بر پیش بینی عامل کاالی  31.111.111در یک معامله مضاربه با سرمایه  :مثال

 بانک انتظار مورد سود حداقل چنانچه .رسدماه به فروش می 1ظرف مدت  %81مربوطه با سود 

 :گردددر سال باشد، نسبت تقسیم سود بین بانک و عامل به شرح زیر تعیین می 83%

 = پیش بینی سود حاصل از فروش کاال توسط عامل  31.111.111×  %81=  8.111.111ریال 

 = 3.831.111ریال  
1  ×83  ×31.111.111 

 حداقل سود موردانتظار بانک =
38  ×311 

      8.111.111  311% 

      3.831.111  x 

 = % 3/18سهم بانک  
311  ×3.831.111 

= x 
8.111.111 

 %311 - %3/18=  %3/11سهم عامل 

باتوجه به شرایط اقتصادی زمان انجام معامله و نوع کاالی مورد معامله ممکن است نسبت  -

 .مثال فوق افزایش یابدسهم سود بانک گاهی تا دوبرابر عدد حاصل از محاسبات به شرح 

 

 31.111.111آقای احمدی به شعبه الف مراجعه و تقاضای تسهیالت مضاربه به مبلغ  :مثال

 کاال خرید قیمت به نسبت %81 معادل مشتری جانب از سود بینیپیش چنانچه .نمایدریال را می

 :نماید تصویب را تسهیالت ذیل شرایط با شعبه معامالت کمیته و باشد

 %83 :سود مورد انتظار 

 ماه 1 :مدت

 %11سفته تضمینی با تعهد شخص ثالث با مارژ  :وثیقه

 8/8/3121 :تاریخ پرداخت

 31/2/3121 :تاریخ تسویه
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 تعیین نسبت سهم سود بانک و عامل -الف :مطلوبست

 صدور اسناد حسابداری پرداخت تسهیالت  -ب

 محاسبه خسارت تأخیر تأدیهصدور اسناد حسابداری تسویه تسهیالت و  -پ

 

پیش بینی سود حاصل از فروش کاال   31.111.111×  %81=  31.111.111ریال     -الف

 توسط عامل

  = حاصل فروش 31.111.111+  31.111.111=  11.111.111ریال 

 = 1.831.111ریال  
1  ×83  ×31.111.111 

 حداقل سود موردانتظار بانک =
38  ×311 

      31.111.111  311% 

      1.831.111  x 

 = % 3/18سهم بانک  
311  ×1.831.111 

= x 
31.111.111 

 

 %311 - %3/18=  %3/11سهم عامل 

 31.111.111×  %311=  13.111.111ریال 
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  -ب

 ریال 111.111.13 1حساب انتظامی بروات تضمینی محلی بدهكار: -3

 ریال 13.111.111   طرف حساب انتظامی بستانكار:

 

 ریال 3    حساب انتظامی قراردادها هكار:بد -8

 ریال 3   طرف حساب انتظامی :بستانكار

 

 )دوقطعه تمبرمالیاتی(ریال  81.111    حساب مشتری بدهكار: -1

 ریال 81.111   حساب تمبر مالیاتی :بستانكار 

  

 ریال 3   حساب انتظامی بیمه نامه بدهكار: -4

 ریال 3    طرف حساب انتظامی بستانكار:

 

 )حق بیمه طبق تعرفه(ریال  31.111   حساب مشتری بدهكار: -3

 ریال 31.111   بستانکاران موقت :بدهكار 

 

 ریال 31.111   حساب بستانکاران موقت بدهكار: -1

 (31.111×%18=11.111)ریال  11.111 حساب شرکت بیمه نزد شعبه مرکزی :بستانكار 

 (31.111- 11.111=34.111)ریال 34.111         کارمزد حق بیمه :بستانكار 

 

 ریال 31.111.111  حساب تسهیالت اعطایی مضاربه بدهكار: -1

                                                 
های تضمینی ها، صدور سند برای سفتهاداره کل تشکیالت و روش 81/1/3193مورخ  93319براساس دستورالعمل شماره  3 

 باشد.محلی در تسهیالت اعطایی بدون اخذ کارمزد می
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 ریال 31.111.111   حساب جاری عامل :بستانكار 

 -پ

 ریال 11.111.111 حساب جاری عامل/ حساب صندوق بدهكار: -2

 ریال 11.111.111  مضاربه -حساب وجوه دریافتی :بستانكار 

 

 ریال 11.111.111  مضاربه -حساب وجوه دریافتی بدهكار: -9

 ریال 31.111.111  حساب تسهیالت اعطایی مضاربه :بستانكار 

 ریال 1.831.111  مضاربه -حساب سود معامالت :بستانكار 

 ریال 1.131.111   حساب جاری عامل :بستانكار 

 

 = 128.398ریال  
2 ( ×1  +83) ( ×1.831.111 +31.111.111) 

 محاسبه خسارت تأخیر =
11311 

 

 ریال 128.398   حساب جاری عامل  بدهكار: -31

 ریال 128.398  حساب مضاربه تسهیالت اعطایی :بستانكار 

 

 ریال 128.398  حساب وجوه دریافتی مضاربه بدهكار: -33

 ریال 128.398  حساب وجه التزام دریافتی :بستانكار 

 

 ریال 13.111.111   طرف حساب انتظامی بدهكار: -38

 ریال 13.111.111 حساب انتظامی بروات تضمینی محلی :بستانكار 

 

 ریال 3   طرف حساب انتظامی بدهكار: -31



  

179 

 

 ریال 3   حساب انتظامی قراردادها :بستانكار 

 

 ریال 3   طرف حساب انتظامی بدهكار: -34

 ریال 3  بیمه نامه -حساب انتظامی :بستانكار 
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 معامالتي مضاربهمـدارك الزم پرونده 
 

 :درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد -الف

1-   و یا نمونه شماره  1111برگ درخواست استفاده از تسهیالت مضاربه )نمونه شماره

که در آن مشخصات نوع کار،  (حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی 1113

کاالی مورد معامله، میزان سرمایه موردنیاز، مدت خرید و فروش کاال و وثائق و 

 .تضمینات مربوط قید شده باشد

2-  فاکتور مربوط به خرید کاالی موضوع مضاربه )اعم از مضاربه دراموربازرگانی پیش

 .(داخلی، واردات و صادرات

3-  های قابل قبول در معامله مضاربه )شامل قیمت خرید، هزینهصورت برآورد هزینه

بندی، ارزبری، حق ثبت سفارش، حقوق های بیمه، حمل و نقل، انبارداری، بسته

 .(گمرکی و سود بازرگانی کاالی مورد معامله

4-  های انجام شده جهت تحقق معاملهفاکتور و صورت هزینه 

5-  طبق  (الی موردمعامله )به قیمت متعارف یا روزنقدی کافروشصورت برآورد بهای

 .مندرجات برگ درخواست

6-  معامله و مبلغ سودپیشنهادی برای بانک طبق سودحاصل از انجامبینی کلصورت پیش

 .مندرجات برگ درخواست

7-  مجوزهای الزم در مواردیکه موضوع مضاربه صادرات یا واردات کاال باشد. 

8-  مجلس ارزیابی وثائق غیرمنقول و منقول متقاضیآخرین صورت. 

9-  سند مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی (شده با اصلفتوکپی )تطبیق. 

11-  باشدنامه وثائق یا کاالی موضوع مضاربه که به نام و به نفع بانک صادرشدهبیمه. 

11-  مصوبه انجام معامله مضاربه. 

12-  ه مضاربهیک نسخه قرارداد منعقد. 

13-   یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا

 .مرحله واریز و تسویه آن
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14-   سایر مدارکی که به نظر شعبه یا اداره امورشعب اخذ و نگهداری آن ضروری به نظر

 .برسد

نزد « پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد  -ب

شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در 

 :پرونده معامالتي وي ضروري است

15-   کل ارزیابی و اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق اداره

 .و یا اداره امورشعب، سرپرستی متبوع یا شعبه مربوط اعتبارسنجی مشتریان

16-   (از سه منبع« 181شماره »اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع )نمونه. 

17-  (فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبه. 

18-  نامه معتبر محل کار فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره

 .متقاضی

19-   بازرگانی معتبر )برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به فتوکپی کارت

 .(امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند

21-  الصدور متقاضیاصل برگ امضاء مسلم. 

21-  الحسنه جاری متقاضی                      و تاریخ افتتاح شماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

22-  انداز متقاضی                       و تاریخ الحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :افتتاح آن

23-   فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی

 .مدیره و مدیرعامل شرکتشناسنامه اعضاء هیئت

24-  قطعه آخرین عکس حقوقی، یکعکس متقاضی و درخصوص شخصقطعهیک

 .مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت
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و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و 

 :مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود

25-  رکتهافتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت ش. 

26-  (نامه )درخصوص شرکت غیرسهامیفتوکپی شرکت. 

27-  روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها. 

28-  روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت. 

29-  مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .مجاز شرکت صاحبان امضاء

31-  لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها. 

31-   گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته )درخصوص

شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

 .(سهام و اوراق بهادار

32-  ارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محلاظه. 
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 سئواالت بخش يازدهم

 

 مضاربه چیست؟ -3

 کاربرد مضاربه و مبنای تقسیم سود در مضاربه چیست؟ -8

 مضاربه چه نوع عقدی است؟ -1

 .های قابل قبول در مضاربه را بنویسیدهزینه -4

 .انواع مضاربه را مختصراً توضیح دهید -3

شود و حداکثر مدت آن چه میزان است؟ آیا میمدت مضاربه صادراتی چگونه تعیین -1

 تمدید است؟مدت قرارداد قابل

 درصورت فوت عامل نحوه عمل واحدها چگونه است؟ -1

های مطالبات شده جهت انتقال تسهیالت مضاربه سررسید شده به سرفصلهای تعیینمهلت -2

 .سررسیدگذشته و معوق را بنویسید

 پذیرد؟افزایش و یا کاهش سرمایه مضاربه چگونه صورت می -9

 .مدنی را توضیح دهیدهای مضاربه و مشارکتتفاوت  -31

درمورد واردات بعضی از کاالها که واردکننده ملزم به تودیع ودیعه ثبت سفارش نزد  -33

گردد؟ باشد، آیا مبلغ مزبور جزء قیمت تمام شده کاال محسوب میبانک مرکزی می

 .توضیح دهید
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 311.111.111آقای محمدی به شعبه الف مراجعه و تقاضای تسهیالت مضاربه به مبلغ  -38

نسبت به قیمت خرید کاال  %81بینی سود از جانب مشتری چنانچه پیش .نمایدریال می

 :باشد و کمیته معامالت شعبه با شرایط ذیل تسهیالت را تصویب نماید

 ماه 1 :مدت      %83  :سود مورد انتظار

 8/8/3121 :تاريخ پرداخت        %11سفته تضمینی با تعهد شخص ثالث با مارژ  :وثيقه

 8/9/3121 :تاريخ تسويه

 تعیین سهم سود بانک و عامل :الف :مطلوبست

 صدور اسناد حسابداری به هنگام اعطای تسهیالت  :ب

 تاخیر تادیهصدور اسناد حسابداری تسویه تسهیالت و محاسبه خسارت  :پ
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 گذاري مستقيمبخش دوازدهم: سرمايه
 تعريف:

گذاری سرمایه الزم برای اجرای طرحهای تولیدی و یا عمرانی سودآور، از طریق سرمایه

 .گرددمستقیم بانکها تأمین می

گذاری شورای پول و اعتبار، سرمایه 39/3/3111بموجب دستورالعمل اجرائی مصوب 

 :باشدمستلزم رعایت اصول و ضوابطی بشرح زیر میمستقیم 

 .گذاری بعمل آیدتجملی و مصرفی غیرضروری، نباید سرمایهدر تولید اشیاء -الف

گذاری ازلحاظ فنی، مالی واقتصادی موردبررسی قرارگرفته و طرح موضوع سرمایه -ب

 .توجیه مالی داشته باشد

ماه قبل از پایان هر سال  1از معامالت، باید برنامه اختصاص وجوه الزم برای این دسته  -ج

 .به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارش شود

امکان پذیر  مستقل از بانک گذاری مستقیم از طریق تشکیل شرکتهای سهامیسرمایه -د

 .است خود به ناظر هاینامهبوده و این شرکتها تابع اساسنامه، مقررات و آئین

 .شودگذاری مستقیم توسط بانکها تأمین میتحقق سرمایه سرمایه الزم جهت -هـ

نسبت سرمایه به کل منابع مالی الزم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری مستقیم تا  -و

 درصد کمترباشد. 41مرحله بهره برداری نباید از

یا  درصد و49این قبیل شرکتها به  نسبت سهام بانک در درصورتی که دراثر فروش، -ز

 سرمایه گذاری های مربوط تابع ضوابط مشارکت حقوقی خواهد بود. قلیل یابد،تر تمک

حداقل نرخ سود)نرخ بازده( مورد انتظار برای طرح های موضوع سرمایه گذاری های  -ح

 مستقیم بانک توسط شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد.

اغلب درازمدت بوده و گذاری که بمنظور اختصاص منابع آزاد الزم جهت اینگونه سرمایه

گذاری، موارد قانونی و رعایت تشریفات و مقررات خاص نیز دراجرای طرحهای موضوع سرمایه

 .نمایندمیدسته ازمعامالت خودداریبایدموردتوجه قرارگیرد، لذا واحدها بطورمستقیم از انجام این
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نمایند، ضمن دریافتمحلی درصورتی که واحدها پیشنهادی از سایربانکها ویا ازسایر مراجع

اعالم مراتب حداکثر تا پایان تیرماه هر سال )چنانچه پس از مهلت مذکور اعالم شود رسیدگی 

 طرح از نسخهیک (گرددمیبعد موکولگذاری به سالتصمیم جهت سرمایه وهرگونه اتخاذ

 پس مزبور اداره .دارندمی ارسالیه گذاری ونظارت برامور شرکتها سرماکل  هادار به را دنظرمور

 رعایت با مالی توجیه داشتن صورت در و اقتصادی و مالی ،فنی لحاظ از الزم بررسیهای از

مدیره، تصمیم متخذه و نحوه اجرای آن را به اطالع  هیئت تائید و مربوط موازین و مقررات

 .واحد پیشنهاددهنده خواهدرساند

وبدون اطالع وتایید اداره مذکور مجاز به سرمایه گذاری  "هیچ یک از شعب راسا "ضمنا

   مستقیم نمی باشند.
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 بخش سيزدهم: مـزارعـه
 :تعريف

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمین مشخصی را برای مدت معینی به 

طرف اول را مزارع و  .کنند تقسیم را حاصل و نموده زراعت آندر  تا دهدطرف دیگر می

 .شودطرف دیگر عامل نامیده می

 کاربرد:

مزارعه یکی از روشهای تأمین عوامل تولید و نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش 

تشویق درامر کشاورزی وافزایش تولید  که اعمال این روش باعث تسهیل و کشاورزی است

 که را عمل مورد اراضی ،مزارع عنوان به توانندبانکها می محصوالت کشاورزی خواهد بود.

 باشند آن از برداریرهبه و تصرف در مجاز عنوان هر به که باشد ملکی یا و بوده آنها لکام

 مصوبه مزارعه اجرایی ستورالعملد 33 ماده به باتوجه .نمایند واگذار مزارعه به قرارداد طبق

دون مجوز ب ،نظایر و اجاره صلح، ،خرید طریق از مزروعی زمینهای تحصیل اعتبار و پول شورای

لذا در صورت داشتن زمین مزروعی و متقاضی، واحدها این  باشد شورای پول واعتبار ممنوع می

 ذیربط مرکزیگونه تقاضاها را به همراه مدارك الزم جهت بررسی و اخذ تصمیم نهایی به اداره 

 .نمایندارسال می

 مـدت:

 .گرددیک سال تعیین میحداکثر مدت مزارعه یک دوره تولید و

در صورتی که دوره زراعت، موضوع قرارداد بیش از یکسال باشد، مدت مزارعه  :تبصره

 .بود در حد یک دوره زراعی خواهد

 نكات حقوقي :

های به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصل -3

به بخش مربوط الوصول درخصوص عقد مزارعه، سررسید گذشته، معوق و مشکوك

 مراجعه شود.
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االجرا بوده و با فسخ یک است الزم و از این رو برای هر دوطرف الزم عقدیمزارعه  -8

 دوطرف هر یا یک فوت با مزارعه عقد که داشت توجه باید .گرددطرفه باطل نمی

 .شودنمی باطل قرارداد

محصول، از آن صاحب بذر خواهدبود و طرف اگر مزارعه به علتی باطل شود تمام  -1

دیگر که مالک زمین یا آب و یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه مالک بوده 

 .مستحق دریافت اجرت المثل خواهدگردید

 

 نكات قابل توجه :

واحدها به هیچ وجه مجاز به انجام مزارعه بدون اطالع و تائید اداره مرکزی  -3

 .نخواهندبود

ور حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه واحدها به منظ -8

 .باید نوع و ارزش وثیقه را به اندازه کافی مشخص و اخذ نمایند

 .مشخصات کامل زمین مورد مزارعه و نوع تصرف بانک باید مشخص گردد -1

ه به منظور حفظ منافع بانک، موضوع مزارعه دقیقاً مورد مطالعه و بررسی و باتوجه ب -4

محصول کشاورزی از نظر کمی و کیفی نیز مورد رسیدگی امکانات و شرایط اقلیمی،

 .یابد تحقق مزارعه عقد الزم های بینیقرارگرفته و با پیش

 و وسائل سم، کود، بذر، ،آب نظیر دیگر مالز عوامل ،زمین بر عالوه توانندواحدها می -3

 .نمایند تأمین قرارداد طبق را نقل و حمل وسائل و تولید ابزار

 به مبلغی ،محصول از طرفین سهم نسبت به باتوجه ضروری موارد در توانندواحدها می -1

 .نمایند پرداخت عامل به تولید دوره طی نقدی صورت

 مزارعه انجام از زمال هایبینیواحدها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، ضمن پیش -1

 .نمایند حاصل اطمینان محصول دریافت و عامل توسط
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حدود و زمین،مشخصات عالوه بر موارد دیگرقرارداد مزارعه واحدها مکلفند در  -2

وظائف، مسئولیتها، تعهدات هریک از طرفین و نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از 

 3محصول و یا محصوالت تولیدی، نوع زرع، مدت مزارعه و تأمین عوامل موضوع بند 

 .در فوق را ذکر نمایند

در قرارداد مزارعه عامل حق ندارد مورد مزارعه را با عقد مزارعه جدید به دیگری   -9

 .واگذارنماید

 .واحدها موظفند بر حسن اجرای قرارداد مزارعه نظارت الزم و کافی بعمل آورند  -31

 برداشت از پس را مزارعه موضوع محصول از خود سهم عنداللزوم توانندواحدها می  -33

 .نمایند بیمه ،فروش زمان تا محصول

 

 عمليات حسابداري: 

 عملیات حسابداری توسط سیستم متمرکز انجام می شود وقابل گزارش گیری است.

 باشد:و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه به شرح ذیل می مراحل

 ثبت قرارداد: -الف

 ریال 3به مبلغ    مزارعه  -حساب انتظامی قراردادها :بدهكار

 ریال 3به مبلغ     طرف حسابهای انتظامی :بستانكار

 :ثبت وثیقه -ب

 :شوددر صورت اخذ وثیقه، اسناد زیر صادر می

 به مبلغ رهنی یا اسمی   حساب انتظامی وثایق و تضمینات :بدهكار

 به مبلغ رهنی یا اسمی  طرف حسابهای انتظامی وثایق و تضمینات :بستانكار

 :تضمیناتثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و  -پ

 به مبلغ اسمی بیمه نامه  حساب انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات :بدهكار

 به مبلغ اسمی بیمه نامه    طرف حسابهای انتظامی :بستانكار
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 :پرداخت تسهیالت -ت

شود هرنوع وجهی که بابت تأمین و تحویل عوامل تولید طبق قرارداد توسط بانک پرداخت

 :گرددبه شرح ذیل ثبت می

 معادل مبلغ پرداختی   مزارعه -حساب تسهیالت اعطایی :بدهكار

 معادل مبلغ پرداختی     حساب عامل :بستانكار

در صورتی که تمام تسهیالت موضوع قرارداد یکجا پرداخت نشود مبالغ پرداخت نشده 

همانند معامله مضاربه در حساب تعهدات بانک بابت مزارعه نگهداری و به تدریج از حساب 

 .زبور پرداخت خواهدشدم

 :بازپرداخت تسهیالت اعطائی -ث

پس از تولید محصول و تعیین سهم بانک طبق قرارداد و فروش آن، ماحصل فروش بطور 

اسناد  .باید به بانک پرداخت گردد (یکجا )یا به تدریج تا مرحله اتمام فروش کلیه محصوالت

 :شودحسابداری به شرح ذیل یکجا یا به تدریج صادر و ثبت می

 بانک هایبه مبلغ دریافتی  دوقصن حساب /خریدارمحصولحساب :بدهكار

 بانک هایبه مبلغ دریافتی   مزارعه -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار

 :تسویه حساب مزارعه -ج

باشد، حاکی از سودآوری بوده و به شرح ذیل چنانچه حساب مزارعه دارای مانده بستانکار 

 .گرددبه حساب درآمد بانک منظور و حساب مزارعه تسویه می

 معادل مانده بستانکار حساب  مزارعه -حساب تسهیالت اعطائی :بدهكار

 معادل مانده بستانکار حساب  حساب درآمد بانک بابت مزارعه :بستانكار

نده حساب مزارعه بدهکار باشد، نتیجه عملیات و در صورتی که در موارد استثنائی ما

بوده و با اجازه اداره مرکزی، مانده مزبور به شرح ذیل به حساب زیان بانک « زیان»مزارعه 

 :گرددمنظور و حساب مزارعه تسویه می

 معادل مانده بدهکار حساب   حساب زیان حاصل از مزارعه :بدهكار
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 معادل مانده بدهکار حساب  مزارعه  -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار

میزان اگر در سررسید قرارداد، عامل سهم بانک را تحویل و یا وجه آن را پرداخت ننماید،

 :شودسهم بانک به حسابهای مطالبات سررسید گذشته و معوق بشرح ذیل منتقل می

 صل تسهیالت اعطائیمعادل ا مزارعه -حساب مطالبات سررسیدگذشته :بدهكار

 معادل اصل تسهیالت اعطائی  مزارعه -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار

به این ترتیب به استناد وثایق و تضمینات موجود، برای وصول مطالبات اقدامات قانونی طبق 

  .آیدبخش مطالبات سررسیدگذشته و مطالبات معوق به عمل می

 ومتفرعاتاصلشاملبانکادل کلیه مطالباتمع         حساب مطالبات معوق :بدهكار

 معادل اصل تسهیالت   مزارعه -حساب مطالبات سررسیدگذشته :بستانكار

 معادل متفرعات مربوط   حساب درآمد معوق بابت مزارعه :بستانكار

 :خاتمه عملیات -ز

ت بعد از ایفای کامل تعهدات عامل، طبق مفاد قرارداد و وصول کلیه مطالبات بانک باب

معامله مزارعه، ضمن فک رهن از مورد وثیقه و یا استرداد سایر تضمینات، اسناد انتظامی صادره 

مربوط به بیمه کاالی مورد معامله و وثایق و تضمینات بشرح زیر برگشت و حسابها تسویه 

 شوند:می

 

 به مبلغ اسمی یا رهنی    طرف حسابهای انتظامی:بدهكار

 به مبلغ اسمی یا رهنی   حساب انتظامی وثایق و تضمینات :بستانكار

 ریال 3به مبلغ     طرف حسابهای انتظامی :بدهكار

 ریال 3به مبلغ    مزارعه -حساب انتظامی قراردادها :بستانكار

 به مبلغ بیمه نامه    طرف حسابهای انتظامی :بدهكار

 به مبلغ بیمه نامه  نامه وثایق و تضمیناتحساب انتظامی بیمه :بستانكار
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های راردادقهرگاه قرارداد وثایق و تضمینات برای مدت طوالنی منعقد شده و همانند 

 آن سررسید شودسال منعقد می 33تا  31که معموالً برای مدت  متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا

 واریز و تسویه با باشد مایل مشتری چنانچه یا و نشود یمنقض مزارعه قرارداد تصفیه و واریز با

 پرداخت با نیز شعبه و کند استفاده جدید اعتباری تسهیالت از ،معامله موضوع اعطایی تسهیالت

سایر تسهیالت اعتباری  بابت رهن مورد وثیقه آنکه یا و باشد داشته موافقت جدید تسهیالت

 ،باشد مذکور وثایق بیمه به مربوط صادره نامه بیمه یزن و بماند بانک رهن در بایستمشتری می

 .گرددنمی صادر نامه بیمه و تضمینات ،وثایق برگشتی اسناد
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 بخش چهاردهم: مساقات
 تعريف:

غیره  میوه و از برگ،گل، )درختانی کهمثمر درختان صاحب بین که است ایمساقات معامله

 گیرد،و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می آن استفاده می نمایند(

 .شودمی نامیده عامل دیگر طرف و مالک بانک معامله این در .شودمی انجام
 

 کاربرد:

تولید اشتغال درامور در امر باغداری و درختکاری و امکان استفاده از تخصص افراد مساقات

هرچند بانکهای تجاری اصوال به تبع نوع فعالیت خود  باغداری ودرختکاری را فراهم می سازد،

دارای باغات میوه یا درختانی که از برگ ویا گل آن بتوان استفاده نمود نمی باشند،معهذا در 

شرایط استثنایی که بانک دارای باغات میوه ودرختانی که از میوه ،گل وچوب آن بتوان استفاده 

یاری آببه منظور نگهداری، تربیت وذیربط اداره کل نمود،باشد واحدها می توانند با اجازه 

بانک از طریق انعقاد قرارداد مساقات، درتربیت وآبیاری درختان مثمر اقدام و از  درختان مثمر

نشده باشد و این راه درآمدی حاصل نمایند. انعقاد قرارداد موقعی ممکن می گردد که ثمره ظاهر

اقدامات عامل،از قبیل کود وسایر عملیات باغبانی درازدیاد یا اینکه درصورت ظاهر شدن ثمره 

.لذا مقرر می گردد درصورت داشتن باغ،درختان مثمر ومتقاضی،این گونه ثر باشدمحصول مو

 ارسال نمایند.تقاضاها را به همراه مدارك الزم برای بررسی واخذ تصمیم نهایی به اداره مرکزی 
 

 مدت:

 .گرددتعیین میحداکثر مدت مساقات یک سال 
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در صورتی که مدت یک سال کافی برای برداشت ثمره نباشد مدت قرارداد به نحوی  - تبصره

 .تعیین خواهدشد که ثمره حاصل گردد
 

 نكات حقوقي :

های به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصل -3

به بخش مربوط الوصول درخصوص عقد مساقات، سررسید گذشته، معوق و مشکوك

 مراجعه شود.

االجرا بوده و با فسخ یک مساقات عقدی است الزم و از این رو برای هردوطرف الزم -8

 ضوابط طبق یا و قرارداد در شرط یا و طرفین توافق با مگر .گرددطرفه باطل نمی

یک یا هردوطرف قرارداد باطل  فوت با مساقات عقد که شتدا توجه باید .قانونی

 تنها قرارداد در اینکه مگر گردند،می آنها از هریک جایگزین وراث و شودنمی

 .باشد شده قید باغبان شخص خود مباشرت

مالک خواهدبود و عامل مستحق  برای، محصولعلتی باطل شود تمام  بهاگر مساقات  -1

 .خواهدگردید المثلدریافت اجرت

 

 نكات قابل توجه:

واحدها به هیچ وجه مجاز به انجام مساقات بدون اطالع و تائید اداره مرکزی  -3

 .نخواهندبود

واحدها به منظور حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه  -8

 .باید نوع و ارزش وثیقه را به اندازه کافی مشخص و اخذ نمایند

ت و نوع تصرف بانک باید مشخص مشخصات کامل باغ یا درختان مثمر مورد مساقا -1

 .گردد
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به منظور حفظ منافع بانک، موضوع مساقات باید دقیقاً مورد مطالعه و بررسی و باتوجه  -4

به امکانات و شرایط اقلیمی، محصول کشاورزی از نظر کمی و کیفی نیز مورد 

 .عقد مساقات تحقق یابد الزم هایبینیرسیدگی قرارگرفته و با پیش

توانند عوامل الزم دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق واحدها می -3

 .قرارداد تأمین نمایند

ابت ب مبلغی ،ثمره از طرفین سهم نسبت به باتوجه ضروری موارد در توانندواحدها می -1

 پرداخت عامل به تولید دوره طی نقدی صورت های نگهداری و برداشت بههزینه

 .نمایند

 مساقات انجام از الزم هایبینیقبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضمن پیشواحدها موظفند  -1

 .نمایند حاصل اطمینان ثمره برداشت و عامل توسط

واحدها مکلفند در قرارداد مساقات مشخصات درختان مثمر، حدود وظایف، مسئولیتها،  -2

ات، تعهدات هریک از طرفین و نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از ثمره و یا ثمر

 .در فوق را ذکر نمایند 3مدت مساقات و تأمین عوامل موضوع بند 

در قرارداد مساقات عامل حق ندارد مورد مساقات را با عقد مساقات جدید به دیگری  -9

 .واگذار نماید

 .واحدها موظفند بر حسن اجرای قرارداد مساقات نظارت الزم و کافی بعمل آورند  -31

برداشت ثمره  از پس را مساقات موضوع ثمره از خود سهم عنداللزوم توانندواحدها می  -33

 .تا زمان فروش، بیمه نمایند

 .گرددنسبت سهم بانک و عامل از ثمره طبق عرف محل و توافق طرفین تعیین می  -38

تبدیل اراضی ملکی بانکها به باغات مشجر باثمر در صورتی مجاز است که نتیجه   -31

 .بررسی فنی و مالی طرح حاکی از سودآور بودن آن باشد
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 عمليات حسابداري: 

 :باشدمراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مساقات به شرح ذیل می

 :ثبت قرارداد -الف

 ریال 3به مبلغ    مساقات  -حساب انتظامی قراردادها :بدهكار

 ریال 3به مبلغ     طرف حسابهای انتظامی :بستانكار

 :ثبت وثیقه -ب

 :گردددر صورت اخذ وثیقه از عامل، اسناد ذیل صادر می

 به مبلغ رهنی یا اسمی   حساب انتظامی وثایق و تضمینات :بدهكار

 به مبلغ رهنی یا اسمی    طرف حسابهای انتظامی :بستانكار

 :ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات -پ

 به مبلغ اسمی بیمه نامه  حساب انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات :بدهكار

 به مبلغ اسمی بیمه نامه    طرف حسابهای انتظامی :بستانكار

 :پرداخت تسهیالت -ت

 ترتیببه شود،توسط بانک پرداختهرنوع وجهی که بابت تأمین عوامل الزم طبق قرارداد

 :شودمیثبت دفاتر در ذیل

 معادل مبلغ پرداختی   مساقات -حساب تسهیالت اعطایی :بدهكار

 معادل مبلغ پرداختی     حساب عامل :بستانكار

در صورتی که تمام تسهیالت موضوع قرارداد یکجا پرداخت نشود مبالغ پرداخت نشده در 

 .مساقات نگهداری و به تدریج از حساب مزبور پرداخت خواهدشدحساب تعهدات بانک بابت 

 

 

 

 :بازپرداخت تسهیالت اعطائی -ث
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پس از بدست آمدن ثمره و فروش سهم بانک، ماحصل فروش بطور یکجا )یا به تدریج تا 

در این رابطه اسناد حسابداری  .باید به بانک پرداخت گردد (مرحله اتمام فروش کلیه محصوالت

 :شودیا به تدریج صادر و ثبت می زیر یکجا

 بانک هایبه مبلغ دریافتی    حساب خریدارمحصول :بدهكار

 بانک هایبه مبلغ دریافتی   مساقات -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار

 :تصفیه حساب مساقات -ج

در پایان مدت قرارداد، چنانچه مانده حساب مساقات بستانکار باشد، به معنی تحصیل سود 

 حساب و منظور بانک درآمد حساب به ذیل شرح به بایدبانک بوده و سود حاصله می برای

 :گردد تصفیه مساقات

 معادل مانده بستانکار حساب  حساب تسهیالت اعطائی ـ مساقات :بدهكار

 معادل مانده بستانکار حساب  حساب درآمد بانک بابت مساقات :بستانكار

مانده حساب مساقات بدهکار باشد، مبین زیان بانک و در صورتی که در موارد استثنائی 

 :شود ثبت بانک دفاتر در ذیل ترتیب به مرکزی اداره اجازه با بایدبوده و زیان مذکور می

 معادل مانده بدهکار حساب   حساب زیان ناشی از قرارداد مساقات :بدهكار

 حسابمعادل مانده بدهکار   مساقات  -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار

چنانچه در سررسید قرارداد، عامل سهم بانک را تحویل و یا وجه آن را پرداخت ننماید،

 :شودمیزان سهم بانک به حساب مطالبات سررسید گذشته و معوق بشرح ذیل منتقل می

 

 

 

 

 

  تسهیالت معادل اصل مساقات -حساب مطالبات سررسیدگذشته :بدهكار
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 معادل اصل تسهیالت اعطائی  مساقات -حساب تسهیالت اعطائی :بستانكار

 

 ومتفرعاتاصلشاملبانکمطالباتکلیهمعادل  حساب مطالبات معوق :بدهكار

 معادل اصل تسهیالت  مساقات -حساب مطالبات سررسیدگذشته :بستانكار

 معادل متفرعات مربوط  حساب درآمد معوق بابت مساقات :بستانكار

یب به استناد وثایق و تضمینات موجود، اقدامات قانونی برای وصول مطالبات به این ترت

 .آیدطبق بخش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بعمل می

 

 :خاتمه عملیات -چ

بعد از ایفای کامل تعهدات عامل، طبق مفاد قرارداد و وصول کلیه مطالبات بانک بابت 

یا استرداد سایر تضمینات، اسناد انتظامی صادره معامله مساقات، ضمن فک رهن از مورد وثیقه و 

مربوط به بیمه کاالی مورد معامله و یا وثایق و قراداد و تضمینات بشرح زیر برگشت و حسابها 

 :شوندتسویه می

 به مبلغ اسمی بیمه نامه    طرف حسابهای انتظامی:بدهكار

 غ اسمی بیمه نامهبه مبل  حساب انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات :بستانكار

 ریال 3به مبلغ     طرف حسابهای انتظامی :بدهكار

 ریال 3به مبلغ    مساقات -حساب انتظامی قراردادها :بستانكار

 سمیا یا رهنیبه مبلغ   طرف حسابهای انتظامی وثایق و تضمینات :بدهكار

 یاسم یا رهنیبه مبلغ    حساب انتظامی وثایق و تضمینات :بستانكار

 

هرگاه قرارداد وثایق و تضمینات برای مدت طوالنی منعقد شده و همانند 

سال  33تا  31که معموالً برای مدت  (قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا)قراردادهای

ی مشتر چنانچه یا و نشود منقضی مساقات قرارداد تسویه و واریز با آن سررسید شودمنعقد می
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واریز تسهیالت اعطایی موضوع معامله، از تسهیالت اعتباری جدید استفاده مایل باشد با تسویه و 

کند و شعبه نیز با پرداخت تسهیالت جدید موافقت داشته باشد و یا آنکه وثیقه مورد رهن بابت 

ط به مربو صادره نامه بیمه نیز و بماند بانک رهن در بایستسایر تسهیالت اعتباری مشتری می

 .گردداسناد برگشتی وثایق، تضمینات و بیمه نامه صادر نمی اشد،بیمه وثایق مذکور ب
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 هاي دوازدهم، سيزدهم و چهاردهمسئواالت بخش

 گذاري مستقيم، مزارعه و مساقاتسرمايه

 

 .گذاری مستقیم را تعریف نمائیدسرمایه -3

 گذاری مستقیم مستلزم رعایت چه اصول و ضوابطی است؟سرمایه -8

 .تعریف کنیدمزارعه را  -1

 .کاربرد و مدت مزارعه را بنویسید -4

 مزارعه چه نوع عقدی است؟ -3

 توانند درخصوص اعطای تسهیالت مزارعه ملحوظ نمایند؟واحدها چه عواملی را می -1

هکتار به آقای حسینی با  81شعبه الف یک قطعه زمین مزروعی خود را به مساحت  -1

 :یدنماشرایط ذیل به مزارعه واگذار می

 نوع کشت برنج -3

به موجب قرارداد شعبه قبول نمود عالوه بر زمین عوامل دیگر تولید از جمله آب،  -8

 .ریال تامین نماید 41.111.111بذر، کود و سم را تا سقف 

 %11ای با تضمین شخص ثالث با مارژ از عامل به منظور حسن اجرای قرارداد سفته -1

ماه از مبلغ  8منعقد و عامل در دو مرحله و به فاصله اخذگردیده، چنانچه قرارداد 

بینی شده استفاده نموده و پس از کشت و برداشت، میزان سهم بانک از محصول پیش

تن و قیمت  311های انجام شده تسهیالت اعطایی و عرف منطقه با توجه به هزینه

 :ریال باشد 31.111فروش محصول هرکیلو 
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 .اری از شروع قرارداد تا خاتمه آنثبت عملیات حسابد :مطلوبست

 .مساقات را تعریف نمائید -2

 .کاربرد و مدت مساقات را بنویسید -9

 مساقات چه نوع عقدی است؟ -31
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 بخش پانزدهم: فروش اقساطـي
 

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که  تعريف:

تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی 

 .دریافت گردد

های مختلف اقتصادی شامل صنعت، فروش اقساطی در بخش کاربرد فروش اقساطي:

 و ساختمان و خدمات کاربرد دارد. معدن، کشاورزی، مسکن

 : مدت فروش اقساطي

قدرت  مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال متناسب با حجم تسهیالت اعطائی و :الف

بازپرداخت مشتری تعیین می شود و در هر حال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز 

 .نماید

مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص واحد پرداخت  :ب

 کننده خواهد بود.
 

  کار ابزار و يدکي لوازم ،اوليه مواد اقساطي فروشمدت: کوتاه -الف

توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شعب می

و  8، لوازم یدکی 3تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد( مواد اولیه)اعم از اینکه واحد 

 مصرفی این واحدها را برای یک دوره تولید خریداری و بصورت اقساطی  1ابزار کار 

                                                 

 ولمحص یک تولید در که بندیبسته مواد و ایمواد اولیه عبارت است از هر نوع مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده واسطه (3

 روند. بکار می معین

 لوازم روند،قطعات و وسائلی که برای جایگزینی و تعویض قطعات فرسوده و غیرقابل استفاده ماشین آالت تولید بکار می (8

 شوند. می محسوب یدکی

 شوند،کار در تولید بکار گرفته میادوات و وسائلی که عمر مفید آنها حدود یکسال است و بعنوان وسائل کمکی و ابزار ( 1

 گردند. می محسوب رکا ابزار
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)حداکثر یکسال( به فروش برسانند. مدت فروش اقساطی ابزارکار با اجازه اداره مرکزی 

 د.باشحداکثر تا دوسال قابل افزایش می
 

 ماشين آالت و تأسيسات ،توليد وسائل اقساطي فروشمدت: ميان -ب

اموال موضوع فروش اقساطی این مبحث شامل وسائل تولید، ماشین آالت و تأسیسات است که 

عمر مفید آنها بیش از یکسال است. بنابر تعریف، تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع 

و دستگاهها و ابزاری که به وسیله نیروی محرکه کار  وسائل توليدشود محصوالت استفاده می

 هایو وسائلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آالت و یا انجام فعالیت ماشين آالت کنندمی

 شوند.در نظر گرفته می تأسيسات عنوان به باشند،می نیاز مورد خدماتی

زنبورعسل از جمله وسائل  گذار ومرغ تخم گوسفند داشتی، حیوانات نظیر گاو شیرده، -

 طول عمر مفید آنها به شرح زیر است: و شدهتولید محسوب

 حیوانات مولد: -الف

 تخم مرغ و داشتی شیرده،گوسفند نظیرگاو مولد زنده حیوانات تأمین منظور به اعطائی تسهیالت

 مدت و میپذیرد صورت تأسیسات و ماشین آالت تولید، وسایل اقساطی فروش درقالب گذار

 :میگردد تعیین زیر شرح به مذکور حیوانات نوع گرفتن با درنظر مربوط قراردادهای

 

  3حداکثر تا شش سال   گاو شیری  -3 

 حداکثر تا دو سال  گوسفند شیری -8 

 حداکثر تا هیجده ماه  مرغ تخم گذار  -1 
  

                                                 
 سوم پس از خرید و بازپرداخت درمدت چهارسال )دوسال مهلت، چهارسال بازپرداخت(با شروع بازپرداخت ازابتدای سال (3



  

211 

 

 حیوانات غیرمولد: -ب

 مواد اقساطی فروش قالب در کماکان مولد غیر زنده حیوانات تأمین منظور به اعطائی تسهیالت

 آن نوع گرفتن نظر در با مربوط قراردادهای مدت و شودمی انجام کار ابزار و لوازم یدکی اولیه،

 :گردد تعیین زیر شرح به ها

 

 3حداکثر تا یکسال گاو پرواری )گوشتی( -3 

 حداکثر تا شش ماه گوسفند پرواری )گوشتی( -8 

 دوره تولید و صادرات آن )حداکثر یک سال(یک   میگو پرورشی -1 

 

 زنبور عسل: -ج

تسهیالت اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت برای خرید کلنی زنبور عسل و وسایل  -3

سال به اقساط سالیانه )هر سال  4زنبورداری با توجه به عمر مفید آنها حداکثر به مدت 

 یک قسط(.

خرید شکر، موم، دارو، . . . و  سرمایه درگردش برایاعطائی جهت تأمینتسهیالت -8

 شود.حداکثر به مدت یک سال که بازپرداخت آن دفعتاً واحده انجام می

 

 ساختمان و مسكن و (سال 3 از بيش عمرطول)تأسيسات آالت،ماشين اقساطي فروشمدت: بلند -پ

سال را طبق  3ماشین آالت و تأسیسات با عمر مفید بیش از  ها، ساختمان توانندواحدها می

درخواست کتبی متقاضی خریداری و بر اساس دستورالعملهای صادره اداره مرکزی به فروش 

برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی طبق دستورالعملهای اجرائی در قالب عقد 

 فروش اقساطی واگذار نمایند.

                                                 
کننده ها به تشخیص واحد پرداختفروش دامقسط مساوی و یا یکجا پس از ماه پس از انعقاد قرارداد طی سهبا شروع بازپرداخت اقساط نه (3

 تسهیالت
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  :قيمت فروش

مت فروش اقساطی اموال باتوجه به قیمت تمام شده و سود بانک در دوران بازپرداخت قی

 .گرددتعیین می
 

  نكات حقوقي:

های به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصل -3
 به بخش مربوط مراجعه شود. ،الوصولسررسید گذشته، معوق و مشکوك

 هایتسهیالتی بصورت فروش اقساطی در ارتباط با هزینه در مواردیکه بانک -8
اعطاء  (آالت، تأسیسات و ساختمان طرحهای تولیدی ماشین شامل ایسرمایه)ثابت

 تأخیر صورت در دارد حق بانک مشتری با منعقده قرارداد یک ماده به باتوجه نمایدمی
از شرایط و عدم انجام هریک از تعهدات  هریک از تخلف یا و قسط هر پرداخت در

در نتیجه واحدها  .مندرج در قرارداد، مطالبات موعد نرسیده را تبدیل به دین حال نماید
 توانند در صورت تقاضای مشتری مبنی بر عدم توان پرداختبا اجازه اداره مرکزی می

چنانچه واجد شرایط ذیل باشند،  (اقساط، )کاهش مبلغ اقساط و افزایش مدت قرارداد
 3.قرارداد قبلی را فسخ و قرارداد جدید منعقد نمایند

                                                 
 اعتبارات اداره کل  34/38/3114مورخ  1/11411بخشنامه   3
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 .نشده و در اختیار او باشد اموال موضوع معامله فروش اقساطی ازمالکیت مشتری خارج -الف

مدت استهالك اموال مورد معامله منقضی نشده باشد و باقیمانده مدت استهالك برای  -ب

 .ید نسبت به آنها کفایت نمایدانجام معامله جد

 قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا ضمنچنانچه وثائق معامله فروش اقساطی  -پ

به رهن بانک درآمده و مدت قرارداد مذکور منقضی نشده باشد و در صورت انقضاء مدت 

 .قرارداد مذکور تمدید یا تجدید شود

 .ید بایستی همزمان صورت گیردفسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جد -ت

ثمن معامله باید معادل طلب بانک در زمان فسخ بعالوه سود برای افزایش مدت باشد و  -ث

ثمن معامله در زمان فسخ عبارت است از مانده بدهی پس از کسر درآمد سالهای آینده از تاریخ 

 .فسخ تا سررسید قرارداد اولیه

در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد هرگونه  در مواردیکه قرارداد فروش اقساطی -ج

تغییر از جمله انعقاد قرارداد اصالحی و فسخ آن نیز بایستی در دفترخانه صورت گیرد و در آن 

صورت انجام معامله فروش اقساطی جدید نیز بایستی فی المجلس و همزمان با فسخ قرارداد 

 .ت برسدفروش اقساطی قبلی انجام و قرارداد آن نیز به ثب
 

 نكات قابل توجه: 

وثایق و یا  به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای اموال فروخته شده، اخذ -3

 .تضمینات کافی از متقاضی الزامی است

 صورتبه ،بانکی خدمات کارمزد و دیرکرد جریمه ها،در محاسبه سود تسهیالت و سپرده -8

از روزشمار
365
 3.شوداستفاده می  365

                                                 
 کل حسابداری مدیریت و آماراداره  13/3/3123مورخ  31/189دستورالعمل شماره   3
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تسهیالت به مشتریانی که از طریق اعطای تسهیالت فروش اقساطی، اقدام به خرید اموال  -1

نموده و قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام بدهی  فروش اقساطی

خود بنمایند متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده، بر اساس 

 گردد. تخفیف اعطاء میاعتبارات صادره از سوی اداره کل  آخرین دستورالعمل

مشخصات کامل اموال موضوع فروش اقساطی و قیمت آنها به نرخ رسمی یا متعارف  -4

 بازار، در فاکتور قید شده باشد.

در صورتی که اموال وارداتی باشد، مجوز الزم برای ورود آن اخذ و پیش فاکتور ثبت  -3

درخواست شود. )در این صورت در قالب قرارداد  سفارش آن اموال، ضمیمه برگ

شود و پس از ورود کاال ، سهم الشرکه بانک مشارکت مدنی مبادرت به خرید کاال می

شود(. الزم به ذکر است در قالب عقد فروش اقساطی به شریک/ مشتری واگذار می

 ه نمود.استفاد نیز جعاله عقد از تواندرخصوص اموال وارداتی می

واحدها مکلفند با توجه به صالحیت تخصصی و فنی و رشته فعالیت متقاضی و نوع  -1

با دادن اولویت به امور  ماشین آالت و تاسیسات مورد درخواست وی()وسائل تولید 

از خریدار اخذ نمایند. میزان پیش دریافت پیش دریافت  تولیدی مبلغی را به عنوان

 خواهد بود. اعتبارات براساس دستورالعمل اداره کل

انجام معامله فروش اقساطی به استناد فاکتورهای صادره فروشندگان که از طریق  -1

باشد و علی االصول پیش فاکتور و فاکتور ظهرنویسی به غیر واگذار گردیده، ممنوع می

 .باید مستقیماً به نام متقاضی تسهیالت اعطایی صادر شده باشد

به قیمت رسمی انجام پذیرفته و در مواردی خرید اموال موضوع معامالت فروش اقساطی  -2

دسته از اموالی باشد که قیمت رسمی برای آنها وجودندارد مالك، که تقاضا برای آن

بودن قیمت اموال  تشخیص شعبه خواهدبود و پس از حصول اطمینان کامل از متعارف

 .گرددموضوع معامله و رعایت سایر موارد نسبت به انجام معامله اقدام می
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درخصوص تهیه و خرید اموال موضوع معامالت فروش اقساطی ممکن است در مواردی  -9

با توجه به شرایط و نحوه واگذاری آنها، واحدها ناگزیر به پرداخت تمام یا قسمتی از 

بهای اموال مورد معامله قبل از تحویل آنها به فروشنده یا سازنده باشند و مدتی بعد کاال 

در این  .اقساطی مربوط را با متقاضی منعقدنمایند ارداد فروشگرفته و سپس قر را تحویل

گونه موارد بعد از تنظیم برگ درخواست توسط متقاضی که در آن شرایط خرید و 

در مورد انجام معامله اتخاذ تصمیم نموده و  مقررات طبق گردد،تحویل اموال مشخص می

و پیش  (یقه )یا تأمین الزمدر صورت موافقت با انجام تقاضای مشتری، پس از اخذ وث

پرداخت مربوط، هرگونه وجهی را که باتوجه به شرایط فروش باید به فروشنده پرداخت 

برداشت و متقابالً « اقساطی فروش اموال بابت بانک پرداختپیش»شود از محل حساب 

 (عمل آید بانک )از صدور چک عادی خودداری به بینبا صدور چک تضمینی یا چک 

شده یا بستانکاران موقت را  روشنده، حساب انواع چکهای بانکی فروختهدر وجه ف

 خرید برای متقاضی چون» اینکه بر مبنی ایبستانکار و چک صادره را به همراه نامه

ز تسهیالت مالی این بانک را دارد، لذا حسب درخواست وی و ا استفاده قصد معامله مورد

شود و ربا، مورد معامله توسط بانک خریداری میدر چارچوب قانون عملیات بانکی بدون 

 برای«. گرددچک مربوط بابت پرداخت قسمتی از بهای آن به ضمیمه ارسال می

ماده شدن مورد معامله، آ محض به تا شود خواسته فروشنده از آن ضمن و ارسال فروشنده

 .ع بانک برساندبه اطال (مراتب را جهت پرداخت بقیه بهای آن )اگر باقیمانده داشته باشد

به محض تحویل گرفتن موضوع معامله توسط نماینده واحد عمل کننده و یا به وسیله 

 فروش اموال بابت بانک پرداختحساب پیش»مشتری، به وکالت از طرف بانک 

شود و بدهکار می« فروش اقساطی -حساب اموال»ستانکار و تسویه و همزمان ب «اقساطی

قرارداد فروش اقساطی منعقد و اموال مورد معامله به متقاضی تحویل از این مرحله به بعد 

 بابت از تعرفه طبق بانک انتظار مورد سود پرداخت پیش حساب تسویه از پس .گرددمی

طی مدتی که سرمایه بانک معطل مانده پس از  گرفته صورت فوق بشرح که پرداختهایی
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 اقساطی فروش معامالت در انتظار مورد سود نرخ اساس بر ،مشتری پرداختوضع پیش

 به معامله مورد ثمن از قسمتی عنوان به یا و وصول متقاضی از یا مزبور مبلغ و محاسبه

یا قیمت تمام  فروش نقدی قیمت عنوان به جدید مبلغ و شودمی اضافه قبلی پرداختهای

مبنای محاسبه سود معامله فروش اقساطی در طول مدت  (شده )در موقع انعقاد قرارداد

 .گیردقرارداد، قرار می
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  روش قدیم فروش اقساطیتعيين سود معامالت 
 (اموالشدهتمامقیمت ـ دریافت)پیش× نرخ× + تعداداقساط(  3)

 اقساطیسود دوران فروش =
 311×  8× تعداد اقساط در سال 

 سال 3 مدت به دریافتپیش %81ریال با اخذ  31.111.111تسهیالتی به مبلغ  -3مثال

سود دوران  .درصد پرداخت شده است 33به اقساط مساوی و ماهیانه با نرخ  (ماه 11)

 :گرددبازپرداخت به صورت زیر محاسبه می

  31.111.1111×  %81=  31.111.111ریال   میزان پیش دریافت 

 ⋍ 9.831.111ریال 
(3  +11 )  ×33 ( ×31.111.111  – 31.111.111) 

= 
سود دوران بازپرداخت 

 311×  8×  38 فروش اقساطی

در صورتی که مشتری قصد بازپرداخت تسهیالت فوق بر مبنای هردوماه یک بار 

  :داشته باشد، خواهیم داشت

 = 9.311.111ریال 
(3  +32 )  ×33 ( ×31.111.111  – 31.111.111) 

= 
سود دوران بازپرداخت 

 311×  8×  1 فروش اقساطی

در خصوص محاسبه سود دوران بازپرداخت تسهیالت فروش اقساطی کمتر از یک سال و  -

  :گرددبه صورت ماهانه با توجه به مثال ذیل عمل می

ماه   1باتوجه به مفروضات مسئله قبل چنانچه مشتری تسهیالتی به مدت  -1مثال

  :پرداخت نماید، فرمول محاسبه به شرح ذیل استکند و هر دوماه یک قسط دریافت
 (اموالشدهتمامقیمت ـ دریافت)پیش× نرخ ×  (+ تعداداقساط3)

= 
سود دوران 

 311×  8× تعداد اقساط در سال  فروش اقساطی

 

 ⋍ 8.111.111ریال 
(3  +1 )  ×33 ( ×31.111.111  – 31.111.111) 

=  
1  ×8  ×311 

 33سود دوران ساخت و قیمت فروش اقساطی با توجه به مفاد بند  نحوه محاسبه -
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 :آقای احمدی درخواست خرید ماشین آالتی بر اساس مفروضات ذیل دارد -3 مثال

 قیمت فروش ماشین آالت و شدهمطلوبست محاسبه قیمت تمام

 ریال 11.111.111 آالتماشینپرداخت جهت ساختمبلغ پیش -

 ماه 1 مدت ساخت  -

 درصد 33 نرخ تسهیالت  -

 ریال 31.111.111 پیش دریافت از آقای احمدی -

 ریال 31.111.111 قیمت ماشین آالت -

 ماه از زمان تحویل ماشین آالت 11   مدت بازپرداخت -

 ()اقساط مساوی و ماهیانه      

 (پرداختپیش مبلغ ـ دریافت)پیش× نرخ × مدت 
 سود دوران ساخت =

 311× واحد زمان

 

 ⋍ 3.311.111ریال 
321 ×33 ( ×31.111.111  – 11.111.111) 

=  
111  ×311 

 آالتسود دوران ساخت + قیمت خرید = قیمت تمام شده ماشین

  = 31.111.111+  3.311.111=  33.311.111ریال  

 
 (آالتماشین شدهتمامقیمت ـ دریافت)پیش× نرخ×  (+ تعداداقساط 3)

 بازپرداختسود دوران  =
 311×  8× تعداد اقساط در سال 

 

 = 9.391.213ریال 
 (33.311.111ـ  31.111.111× )33×  11

=  
8411 

 سود دوران بازپرداخت+ قیمت تمام شده ماشین آالت = قیمـت فـروش ماشیـن آالت

 = 33.311.111+  9.391.213=   13.191.213ریال 
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چنانچه در مثال فوق مقررگردد شروع اقساط سه ماه پس از نصب و راه اندازی و به  -1مثال 

  :ماه به صورت اقساط ماهیانه دریافت گردد، خواهیم داشت 11مدت 

 

 (آالتماشین شدهتمام قیمت ـ دریافت)پیش× نرخ × مدت 
 سود دوران معطلی =

 311× واحد زمان 

 

 

 = 3.331.831ریال 
1  ×33( ×31.111.111  – 33.311.111) 

=  
38  ×311 

 

 

 آالتماشینفروشآالت= قیمتشده ماشینتماممعطلی+ قیمتبازپرداخت + سوددوران دوران سود

 = 33.311.111+  3.331.831+  9.391.213=   18.131.383ریال 

 

 :محاسبه قسط ماهيانه 

 

 آالت ماشین فروش قیمت  ـ دریافتپیش
 مبلغ هر قسط  =

 تعداد اقساط 

 

 = 3.418.321ریال 
 18.131.383ـ 31.111.111

=  
11 
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 :محاسبه سود تحقق يافته يك دوره مالي

 :روش اول

K ( K + 3 ) ـ  L ( L + 3 ) 
R = r 

N(N+3) 

 

r = سود تحقق یافته یک دوره مالی 

R= سود کل دوران بازپرداخت   

K=  دورهتعداد اقساط اول  

L= پایان دوره  تعداد اقساط  

N= کل اقساط    

 

قسط باشد، برای محاسبه سود  1چنانچه در مثال فوق، تعداد اقساط دریافتی طی سال اول  :مثال

 :تحقق یافته سال اول خواهیم داشت

 R=  3.331.831+  9.391.213=  33.331.383ریال 

 

 = 1.212.481ریال 
 11×  (11+ 3ـ ) 89×  (89+ 3)

× 33.331.383 = r 
(3  +11)  ×11 

 :روش دوم

L( L +3) 
R = r 

N(N+3) 
 

r = سود مستتر در اقساط باقیمانده 

 :باتوجه به مثال قبل خواهیم داشت :مثال

 = 1.824.199ریال 
(3  +89)  ×89  

 ×33.331.383 = r 
(3  +11)  ×11 
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r = R - r 

 

r =  383.331.33 –  199.824.1=  481.212.1ریال  

 

 نحوه محاسبه تخفيف سود مستتر در اقساط باقيمانده:

به مشتریانی که از طریق اعطای تسهیالت فروش اقساطی، اقدام به خرید اموال موضوع 

فروش اقساطی نموده و قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام بدهی خود 

واریزشده  سود مستتر در اقساط قسط یا اقساط نهایی نده تاسررسیدبنمایند متناسب بامدت باقیما

 .گرددهای آینده تخفیف اعطاء میدرصد سود سال 91حداکثر تا 

سال از  1ریال به مدت  84.111.111آقای احمدی تسهیالت فروش اقساطی به مبلغ  -مثال

 .استفوق را پرداخت نمودهقسط از تسهیالت  11دریافت و تا زمان تسویه  %33الف با نرخ شعبه

چنانچه شعبه با تخفیف  .استتسویه الباقی تسهیالت را نمودهنامبرده بامراجعه به شعبه درخواست

 :باشدذیل میشرحاعطایی بهتخفیفمحاسبه میزاننماید، نحوههای آینده موافقتسود سال 21%

 

 = 3.331.111ریال 
11  ×33  ×84.111.111 

 سود کل =
8411 

 

L( L +3) 
R = r 

N(N+3) 

 

 ⋍ 313.111سود سالهای آینده     ریال
1  ×1 

 ×3.331.111 = r 
11  ×11 

 

% 91×  111.313=  311.331ریال  = تخفیف اعطایی  
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 نحوه محاسبه وجه التزام و جريمه تأخير:

 :گردددر خصوص محاسبه وجه التزام از فرمول زیر استفاده می

 

 مبلغ یک قسط×  (+ نرخ تسهیالت 1× )روزهای دیرکرد تعداد 
 وجه التزام =

311  ×113 

 

روزتأخیر واریزنماید، 31بیستم خودرا با احمدی قسطقبل، چنانچه آقایباتوجه به مسئله -مثال

 :باشدریال به شرح ذیل می 111.111نحوه محاسبه و میزان وجه التزام با فرض مبلغ هرقسط 

 

 ⋍ 1.241ریال 
31 ( ×1  +33)  ×111.111 

 وجه التزام =
11.311 

 

 صدور اسناد حسابداري:

 :شوداینک جهت تبیین موضوع به ذکر مثالی به شرح ذیل پرداخته می

آقای احمدی جهت خرید ماشین آالت صنعتی کارخانه خود از شعبه الف درخواست  

شعبه پس از مطرح  .ریال نموده است  111.111.111استفاده از تسهیالت فروش اقساطی به مبلغ 

ی در مقابل غیرمنقول که به مشتر از دریافتدرصد پیش 81نمودن در کمیته معامالت با اخذ 

و بازپرداخت  %33سال و احتساب سود  8ریال ارزیابی گردیده به مدت  111.111.111ارزش

  :مطلوبست .اقساط مساوی و متوالی ماهیانه، موافقت بعمل آورد

 .صدور اسناد حسابداری از ابتدا تا قسط سوم و احتساب سهم سود دو قسط اول -الف

روز تأخیر واریزنماید، محاسبه جریمه تأخیر و  39ضمناً چنانچه نامبرده قسط دوم را با  -ب

 صدور سند وجه التزام
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تسویه گردد، صدور  %21در صورتی که پس از قسط بیستم کل تسهیالت با تخفیف  -پ

 .داری مربوطه تا هنگام تسویهاسناد حساب

 -الف

 (قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا)مندرج در ه حصالمالحقریال  31.111پرداخت مبلغ    -3

 ریال 31.111    حساب بدهکاران موقت بدهكار:

 ریال 31.111    حساب جاری متقاضی  بستانكار:

 

 انعقاد قرارداد    -8

 ریال 3  فروش اقساطی  -حساب انتظامی قراردادها :بدهكار

 ریال 3    طرف حسابهای انتظامی  بستانكار:

 

 111.111.1111×  %81=  18.111.111ریال   اخذ پیش دریافت از مشتری   -1

 ریال 18.111.111   حساب صندوق یا جاری مشتری :بدهكار 

 ریال 18.111.111    حساب پیش دریافت :بستانكار 

 

بیمه مورد معامله و یا وثیقه رهنی و صدور بیمه نامه به مبلغ فروش پس از وضع پیش  -4

 پرداخت مشتری 

111.111.111  =43.111.111  +822.111.111 

 ریال 111.111.111  حساب انتظامی بیمه وثائق و تضمینات :بدهكار 

 ریال 111.111.111    طرف حسابهای انتظامی  :بستانكار 

 فروش سه قطعه تمبر مالیاتی بابت قراردادها   -3

 = 43.111.111ریال 
 (111.111.111ـ  18.111.111× ) 33× 83

 سود دوران بازپرداخت =
8411 
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 ریال 11.111   حساب صندوق یا جاری مشتری :بدهكار

 ریال 11.111     حساب تمبر مالیاتی  :بستانكار
 
 (اصل و سود تسهیالت )معادلریال 111.111.111  درگروبانکغیرمنقولانتظامیحساب :بدهكار -1

 ریال 111.111.111   طرف حسابهای انتظامی  :بستانكار
 
 ریال 111.111با فرض حق ارزیابی به میزان   -1

 ریال 111.111   حساب صندوق یا جاری مشتری :بدهكار 

 ریال 111.111  حق ارزیابی -حساب بستانکاران داخلی :بستانكار 
 
 حق ارزیابی  -تعدیل حساب بستانکاران داخلی  -2

 ریال 111.111  حق ارزیابی -حساب بستانکاران داخلی :بدهكار 

 ریال 321.111 حق ارزیابی( %11) مهندسی و امالكاداره  -حساب مرکز :بستانكار 

 ریال 312.111 مالیات %31از کسر حساب جاری ارزیاب پس  :بستانكار 

 ریال 38.111            حسابداری مدیریت و آمار -حساب مرکز :بستانكار 
 

 خرید کاال  -9

 ریال 111.111.111             حساب اموال فروش اقساطی :بدهكار 

 ریال 111.111.111  حساب بستانکاران موقت چکهای صادره :بستانكار 
 

 کاال به متقاضی مرحله واگذاری  -31

 ریال 413.111.111  حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی :بدهكار 

(43.111.111  +111.111.111) 

 ریال 111.111.111             حساب اموال فروش اقساطی :بستانكار 

 ریال 43.111.111    حساب سود سالهای آینده :بستانكار 
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 ریال 18.111.111  حساب پیش دریافت بابت فروش اقساطی :بدهكار  -33

 ریال 18.111.111  حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی :بستانكار 
 

 مرحله وصول اقساط اول و دوم -38

 (سود اصل+) ÷مدت به ماه =111.111.111÷84=31.213.111مبلغ هر قسط 

 ریال 81.131.111 (حساب صندوق یا جاری مشتری )معادل دوقسط :بدهكار 
(8  ×31.213.111) 

 ریال 81.131.111  حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی :بستانكار 

 

 -ب

 ریال 333.113   حساب صندوق یا جاری مشتری :بدهكار -31

 ریال 333.113  حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی :بستانكار

 

 روز تأخیر 39ابت وجه التزام ب
 

 ⋍ 333.113ریال 

 
39  ×83  ×31.213.111 

 11.311 

 

 ریال 333.113 ساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی ح :بدهكار -34

 ریال 333.113   حساب وجه التزام دریافتی :بستانكار

 

  -پ

  31.213.111×  4=  33.311.111  (قسط 4مانده تسهیالت اعطایی هنگام تسویه )

 

 = 3.311.111سود سالهای آینده اقساط باقیمانده     ریال
3  ×4 

× 43.111.111 = r 
83  ×84 
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 3.311.111×  % 91=    3.131.111ریال  تخفیف اعطایی     

 3.311.111  - 3.131.111=     331.111ریال  درآمد معامالت     

 
 ریال 3.311.111              حساب سود سالهای آینده :بدهكار -33

 ریال 3.131.111  حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی :بستانكار

 ریال 331.111    حساب درآمد معامالت :بستانكار
 

 33.311.111ـ  3.131.111=  34.331.111ریال  تخفیف  تسهیالت پس ازتعدیلمانده

 

 ریال 34.331.111   حساب صندوق یا جاری مشتری  :بدهكار -31

 ریال 34.331.111  فروش اقساطیحساب تسهیالت اعطایی  :بستانكار

 

 برگشت حسابهای انتظامی -31

 ریال 3    طرف حسابهای انتظامی :بدهكار

 ریال 3    حساب انتظامی قراردادها :بستانكار

 

 ریال 111.111.111    طرف حساب انتظامی :بدهكار -32

 ریال 111.111.111  حساب انتظامی بیمه وثائق و تضمینات :بستانكار

 

 ریال 111.111.111    طرف حساب انتظامی بدهكار: -39

 ریال 111.111.111  حساب انتظامی غیرمنقول در گروبانک بستانكار:

 

 ریال 31.111   حساب جاری مشتری یا صندوق بدهكار: -81

 ریال 31.111    حساب بدهکاران موقت بستانكار:
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 حل مسئله فروش اقساطي به روش جديد

یک دستگاه پرس مورد نیاز کارخانه خود به ارزش  آقای نیک بخت جهت خرید

ریال از شعبه مرکزی درخواست استفاده از تسهیالت فروش اقساطی را نموده  3.111.111.111

دریافت از مشتری و درصد پیش 81است، شعبه پس از مطرح نمودن در کمیته معامالت با اخذ 

 3.111.111.111رزیابی گردیده )مبلغ ریال ا 3.311.111.111در مقابل غیرمنقول که به مبلغ 

و  %38سال و احتساب سود  1به مدت  (ریال طبق قرارداد رهنی به رهن گرفته شده است

 بازپرداخت اقساط مساوی و متوالی ماهیانه موافقت بعمل آورده است، مطلوب است:

 (محاسبه قسط ماهیانه و هم چنین کل سود معامله )به روش جدید -الف

 ه اسناد حسابداری از ابتداء تا وصول قسط اولصدور کلی -ب

روز تأخیر واریز نماید نسبت به محاسبه وجه التزام  84چنانچه مشتری قسط اول را با  -پ

 .و صدور اسناد حسابداری آن نیز اقدام گردد
Nrpr

)(
12

1
12

 

A=  =قسط ماهيانه 

1
12

1  Nr
)( 

 

(N×A)-P Q = = کل سود 

 باشند:پارامترهای به کار رفته در دو فرمول به شرح ذیل می

P (: مبلغ اصل تسهیالت )پس از کسر پیش دریافت 

r  نرخ سود ساالنه به درصد : 

N مدت زمان بازپرداخت تسهیالت به ماه : 

A مبلغ قسط ماهانه : 

Q کل سود : 

 3.111.111.111×  %81=  811.111.111                                 از مشتری  پیش دریافت

 3.111.1111.111-811.111.111=211.111.111 افتیدر شیپس از کسر پ التیاصل تسه
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 =  قسط ماهیانه = A 81.113.111 ریال 

 = کل سودQ =  (11×  81.113.111) -211.111.111= 331.121.111       سود معامله     

 = بهای فروش 81.113.111×   11=   931.121.111

 ثبت اسناد حسابداري

 ریال مندرج در قرارداد رهنی به مشتری 31.111پرداخت مبلغ  -3

 ریال 31.111         حساب بدهکاران موقت     بدهكار:

 ریال 31.111    حساب مشتری                                 بستانكار:

 انعقاد قرارداد با مشتری -8

 ریال 3    حساب انتظامی قراردادهای فروش اقساطی     بدهكار:

 ریال 3     طرف حسابهای انتظامی                          بستانكار:

 3.111.111.111×  %81=  811.111.111             اخذ پیش دریافت از مشتری   -1

 ریال 811.111.111    حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:

 ریال 811.111.111   حساب پیش دریافت بابت فروش اقساطی  بستانكار:    

صدور بیمه نامه به مبلغ فروش پس  اخذ هزینه بیمه از مشتری، بابت بیمه وثیقه رهنی و -4

 پرداخت مشتریاز کسر پیش

 ریال 931.121                   حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:

 ریال 812.312            (کارمزد بانک %82حساب کارمزد ) بستانكار:

 ریال 129.118             بیمه -حساب بستانکاران داخلی بستانكار:
 

33.441.111 

= 

(41/3)111.111.2 

= 

11(13/3)111.111.2 

= 

36

12
%121

12
%120800.000.00

)( 


 

A = ماهیانه= قسط 
41/1 3- 41/3 3- 11(13/3) 1

12
%121 36  )( 
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 ریال 129.118      بیمه -حساب بستانکاران داخلی ر:بدهكا

 ریال 129.118      شرکت بیمه ایران نزد شعبه مرکزی  813389حساب جاری  بستانكار:
 

 ریال 931.121.111                  حساب انتظامی بیمه وثائق بدهكار:

 ریال 931.121.111            طرف حسابهای انتظامی بستانكار:

 فروش سه قطعه تمبر مالیاتی بابت قراردادها -3

 ریال 11.111    حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:

 ریال 11.111             حساب تمبر مالیاتی بستانكار:

 (ثبت وثائق )به مبلغ مندرج در قرارداد رهنی -1

 ریال 3.111.111.111     حساب انتظامی غیر منقول در گرو بانک بدهكار:

 ریال 3.111.111.111                طرف حسابهای انتظامی بستانكار:

 اخذ حق ارزیابی از مشتری طبق آخرین تعرفه بانک -1

 ریال 3.983.111    حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:

 ریال  3.983.111        بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی بستانكار:

 حق ارزیابی طبق آخرین تعرفه -ان داخلیتعدیل حساب بستانکار -2

 ریال  3.983.111    بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی بدهكار:

 ریال  3.122.111             بستانکاران داخلی سهم بانک بستانكار:

 ریال  311.111          بستانکاران داخلی سهم ارزیاب بستانكار:

است در پایان هر ماه سهم ارزیاب پس از کسر مالیات و از طریق فیش حقوقی به بدیهی

انتقال داده و بودجهکل حسابداری حساب ارزیاب واریز و در پایان سال نیز سهم بانک به اداره 

 .شودمی
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 خرید کاال -9 

 ریال  3.111.111.111     حساب اموال فروش اقساطی بدهكار:

 ریال  3.111.111.111           حساب بستانکاران موقت چکهای صادره بستانكار:

 (شود)چک بانکی در وجه فروشنده صادر می

 مرحله واگذاری کاال به متقاضی -31

 ریال  3.331.121.111   حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بدهكار:

 ریال  3.111.111.111     حساب اموال فروش اقساطی بستانكار:

 ریال  331.121.111     حساب سود سالهای آینده تانكار:بس

 مشتری دریافت ازتعدیل حساب پیش  -33

 ریال  811.111.111   حساب پیش دریافت بابت فروش اقساطی بدهكار:

 ریال  811.111.111   حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بستانكار:

 مرحله وصول قسط اول -38

 ریال  81.113.111    حساب صندوق یا حساب مشتری بدهكار:

 ریال  81.113.111   حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بستانكار:

 محاسبه وجه التزام -31

134.221  = 
84  ×32  ×81.113.111 

 = وجه التزام
11311   

 

 ریال  134.221     حساب صندوق یا حساب مشتری بدهكار:

 ریال  134.221           حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بستانكار:
 

  ریال 134.221   حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بدهكار:

  ریال134.221                حساب وجه التزام دریافتیبستانكار: 
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 سئواالت بخش پانزدهم 

 

 .فروش اقساطی را تعریف کنید -3

 چیست؟کاربرد فروش اقساطی  -8

 .شود، نام ببریدفروش اقساطی به لحاظ زمان بازپرداخت به چندگروه تقسیم می -1

 .مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار را تعریف کنید -4
در تسهیالت بلندمدت فروش اقساطی، چنانچه یک قسط پرداخـت نشـود، نحـوه     -3

 .عمل واحدها را توضیح دهید
 فروش اقساطی چگونه است؟اعطای تخفیف درخصوص معامالت  -1
 .دهیداقساطی وارداتی باشد، نحوه عمل واحدهارا توضیحکه اموال فروشدرصورتی -1
قیمت فروش اموال موضوع تسهیالت فروش اقساطی براساس چه عواملی تعیین  -2

 گردد؟می
چنانچه واحدها ناگزیر به پرداخت تمام یا قسمتی از بهای اموال فروش اقساطی  -9

عامله قبل از تحویل آنها به فروشنده یا سازنده باشند، به چه صورت عمل مورد م
 نمایند؟می

آقای دکتراصغری به منظور خرید لوازم دندانپزشکی موردنیاز مطب خود  -31
ریال از شعبه الف درخواست استفاده از تسهیالت خرید لوازم در  111.111.111

مطرح نمودن در کمیته معامالت قالب عقد فروش اقساطی را نموده که پس از 
 131.111.111دریافت در مقابل ترهین غیرمنقول به ارزش پیش %11شعبه با اخذ 

 11به مدت  (%31با نرخ سود بخش خدمات ) (ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال
  .ماه به اقساط مساوی و متوالی ماهیانه موافقت گردید

ضمناً سهم سود قسط اول و  .کاملتا تسویه حسابداری از ابتدا اسناد صدور :مطلوبست
روز تاخیر پرداخت 33دوم را با نموده، چنانچه مشتری قسطدوم را محاسبه

 .نماید، سند مربوطه را نیز صادرفرمائید
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 مـدارك الزم پرونده معامالتي فروش اقساطي

 

 :درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد -الف

1-   قرارداد های متحدالشکل بانک )درخواست استفاده از تسهیالت فروش اقساطیبرگ

حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن نوع کار،  (مرکزی ج.ا.ا

مشخصات کامل اموال موضوع فروش اقساطی، بهاء خرید نقدی و شرایط آن، نام و 

نحوه و مدت  نشانی کامل فروشنده اموال، مورد مصرف اموال مورد درخواست،

 .بازپرداخت، وثائق و تضمینات قید شده باشد

2-  فاکتور مربوط که مستقیماً به نام متقاضی یا بانک صادر شده باشدپیش. 

3-  های مدارك و مجوزهای الزم در مواردی که فروش اقساطی برای اجرای طرح

 .صنعتی، تولیدی و خدماتی صورت پذیرد

4-   قیمت و فروشنده اموال مورد معاملهاطالعات مربوط به. 

5-  سند مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی (فتوکپی )تطبیق شده با اصل. 

6-  آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی. 

7-   تائیدیه اخذشده از بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت

 .محل بدهی ندارددرخواستی به بانک کشاورزی 

8-  مصوبه اعطای تسهیالت فروش اقساطی. 

9-  قرارداد منعقده معامله فروش اقساطی. 

11-  نامه اموال موضوع معامله فروش اقساطی و یا وثائق و تضمینات که به نفع و به نام بیمه

 (.بانک صادر شده باشد )متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی

11-   نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله یک

 .واریز و تسویه آن

12-   سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر مرجع تصویب کننده تسهیالت اعطایی و یا

 .اداره امورشعب و شعبه اخذ و نگهداری آن ضروری باشد
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نزد « پرونده عمومي»حقوقي بوده و فاقد  درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا -ب

شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در 

 :پرونده معامالتي وي ضروري است

13-   و  کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریاناطالعات اخذشده درباره متقاضی از طریق اداره

 .یا اداره امورشعب یا شعبه مربوط

14-   (.از سه منبع« 181شماره »اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع )نمونه 

15-  وخدماتیدرامورتولیدی (پروانه کسب معتبرمتقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبهفتوکپی. 

16-  نامه معتبر محل کار متقاضی فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره

 .تولیدی و خدماتیدر امور 

17-  الصدور متقاضی در صورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اصل برگ امضاء مسلم

 .منعقدنشود

18-  الحسنه جاری متقاضی                      و تاریخ افتتاح آنشماره حساب سپرده قرض:       

      /      /31 

19-  انداز متقاضی                       و تاریخ افتتاح الحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

21-   فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه

 .مدیره و مدیرعامل شرکتاعضاء هیئت

21-  عکس قطعه آخرین حقوقی، یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصیک

 .مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و 

 :مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود

22-  فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها. 

23-  (.نامه )درخصوص شرکت غیرسهامیفتوکپی شرکت 

24-  روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها. 
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25-  روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت. 

26-  مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .صاحبان امضاء مجاز شرکت

27-   و درصد سهام متعلق به آنهالیست سهامداران عمده شرکت و تعداد. 

28-  قانونی وحسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته )درخصوص گزارش بازرس

شده دربورس های پذیرفتهدولتی و شرکتپوشش موسساتهای وابسته و تحتشرکت

 (.سهام و اوراق بهادار

29-  اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل. 
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 بخش شانزدهم: اجاره بشرط تمليك
  

 پایان در مستأجر شود شرط آن در که است ایاجاره بشرط تملیک، عقد اجاره تعريف:

  . گردد مستأجره عین مالک قرارداد در مندرج شرایط به عمل صورت در اجاره مدت

و « مستأجر»متقاضی را « مستأجرهعین »در معامالت اجاره بشرط تملیک، مورد اجاره را 

و مدت « مال االجاره»و میزان اجاره مقرر را « موجر»بانک را به عنوان مالک عین مستأجره 

 .گویند« مدت اجاره»قرارداد اجاره را 

 از قبـل  تـا  اجـاره  مورد مالکیت چون لکن است ایاجاره امری ذاتاً تملیک شرط به اجاره

 برگشـت  از بانـک  نمیشود، منتقل مستاجر به مدت پایان تا حداکثر االجاره و مال کلیه وصول

 نیـز  را متقاضـی  وثیقه کمبود مشکل عموماً حال در عین و دارد کافی اطمینان خود مالی منابع

 نخواهد پیدا افزایش او بهای اجاره مدت اجاره، طول در است مطمئن هم متقاضی و مینماید حل

 مسـتاجره  عـین  اجـاره مالـک   مدت پایان در اجاره، قراداد شرایط کلیه اجرای شرط به و کرد

 بـه مسـتاجر   را مستاجره عین از برداری بهره و انتقاع حق قراداد طبق باید واحدها .شد خواهد

 .واگذار نمایند

 

 کاربرد اجاره بشرط تمليك:

 کشاورزی، خدماتی، امور گسترش برای الزم تسهیالت ایجاد منظور به میتوانند واحدها-الف

 .بنمایند تملیک شرط به اجاره معامالت به مبادرت موجر، عنوان و معدنی، به صنعتی

 در بخش بازرگانی اعطای تسهیالت اجاره بشرط تملیک کاربرد ندارد. -3تبصره

 مفید عمر طول اینکه به مشروط باشد، غیرمنقول و منقول اموال انواع میتواند اجاره مورد-ب

 محـدود  یا و انحصاری مصرف بانک تشخیص به که اموالی خرید .نباشد سال از دو کمتر آنها

 به اجاره منظور به نباشد، بصرفه مقرون آن مجدد استفاده برداری، و بهره نصب اثر بر یا و داشته
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 شـده  اخـذ  مستاجر از خصوص این در الزم اضافی آنکه تامین مگر است، ممنوع تملیک شرط

 .باشد

 واحـدهای  مسـکن،  امـر  گسـترش  برای الزم تسهیالت ایجاد منظور به میتوانند واحدها -ج

 بـانکی  تسـهیالت  انـواع  از یک هر اعطای طریق از یا و مستقیماً که قیمت را ارزان مسکونی

 به اجاره بر مبنی متقاضیان تعهد و کتبی درخواست بنا به منحصراً باشد، شده احداث آنها توسط

 .نمایند واگذار تملیک به شرط اجاره صورت به واحدها، گونه این تملیک شرط

 

 :تمليك شرط به اجاره مدت

 عـین  مفید عمر طول از نباید غیرمنقول و منقول اموال تملیک شرط به اجاره مدت حداکثر

 مفید عمر طول محاسبه مبدأ واحدها تشخیص به برداری بهره شروع تاریخ .تجاوز نماید مستاجره

 مفیـد  عمر باقیمانده از نباید اجاره مدت هاساختمان درخصوص بود و خواهد اجاره مورد اموال

 .نماید تجاوز واحدها تشخیص به آنها

 تسـهیالت  اعطای است، شده سپری آنها مفید عمر که ساختمانهایی خصوص در -3 تبصره

 .میباشد پذیر امکان ملک ارزیابی قیمت درصد 41 تا حداکثر شرط تملیک به اجاره

 مورد ملک زمین ارزش فقط که صورتی در قدیمی، مسکونی منازل خصوص در -1 تبصره

 .بود نخواهد عمل مالك آن مفید گیرد، عمر قرار محاسبه

 اداره توسط منقول غیر و منقول اموال تملیک شرط به اجاره مدت صورت هر در - 1ه تبصر

 .تعیین میگردد کل
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 نكات حقوقي:

است و در صورت عدم ایفای « مستأجرمالک و »اجاره بشرط تملیک تابع قانون مدنی  -3

نسبت به  توانتعهدات مستأجر قبل از سررسید قرارداد اجاره بشرط تملیک، فقط می

 .معوق از طریق دادخواست اقدام نمود االجارهمال

مستأجر حق واگذاری عین مستأجره را به غیر ندارد مگر در موارد قهری و اضطراری به  -8

 تشخیص بانک

 فیزیکی عین مستأجره را ندارد مگر با موافقت بانک مستأجر حق تغییر  -1

 در صورت عمل به مفاد قرارداد در پایان مدت قرارداد عین مستأجره به تملیک مستأجر -4

 .آیددرمی که مستأجر معرفی نماید یو یا شخص ثالث

 .گرددعقد اجاره بشرط تملیک جزء عقود الزم محسوب می -3

متعلقه به عین مستأجره بدون حق مطالبه از موجر پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض  -1

 .بر عهده مستأجر خواهد بود ()بانک
 

 نكات قابل توجه:

دریافت مال االجاره توسط واحدها به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسیدهای معین  -3

 .باشدمجاز می

اموال مزبور شود وچنانچه می بانک محسوب اجاره بشرط تملیک، مورداجاره جزء اموال در -8

 نیز اخذ نماید. دیگری قبول قابل تضمینات تواندتضمین بانک را تأمین ننماید، بانک می

مورد مبلغ ارزیابی  %21در معامالت اجاره بشرط تملیک اموال غیرمنقول در صورتی که  -1

، اصل تسهیالت را گرددارزیابی می)به قیمت روز( توسط کارشناس بانک اجاره که 

ملک مورد معامله بالمعارض باشد اعطای تسهیالت با رعایت کلیه ضوابط و پوشش دهد و 

 مقررات مربوط بالمانع است و اخذ وثیقه و تأمین اضافه ضروری نیست.
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تبصره : درصورتی که ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد میبایست 

 .هدمورد اجاره، اصل تسهیالت را پوشش دمبلغ ارزیابی  31%

 دهد.اموال، اصل تسهیالت را پوشش مبلغ ارزیابی %31است  منقول، الزم درخصوص اموال -4

شده و سود تمام االجاره در معامالت اجاره بشرط تملیک با درنظرگرفتن قیمتمیزان مال -3

 گردد.مورد انتظار بانک تعیین می

 باشد.نوع و مشخصات کامل اموال مورد درخواست بطور دقیق، اعالم شده  -1

متقاضی باید بهای خرید و شرایط آن و نام فروشنده اموال را تعیین و در صورتیکه اموال  -1

مورد تقاضا وارداتی باشد، شرایط و مجوزهای الزم برای ورود اموال و مشخصات کارخانه 

گمرکی و نصب و های حقوقحمل، هزینهسازنده و یا فروشنده، پیش فاکتور )افر(، وسیله

 باشد.فروش را نیز تعیین و اعالم نموده خدمات پس از

 برای تعیین بهای مال مورد اجاره موارد ذیل باید لحاظ گردد: -2

کننده خرید براساس قیمت رسمی و یا عرف بازار، موردقبول واحد پرداختبهای -3-2

 تسهیالت باشد.

 مال از برداری بهره منظور به عمده هایهزینه سایر و اندازی راه و نصب هایهزینه -8-2

 .شود اعالم و مشخص اجاره مورد

 هزینه های خدمات بعد از فروش بطور مشخص و کامل تعیین گردد. -1-2

در صورتی که خرید و استفاده اموال مورد تقاضا مستلزم اخذ مجوزهای خاص و یا پروانه  -9

مربوط بهره برداری باشد اقدامات الزم از طرف متقاضی بعمل آمده و مدارك مورد نیاز 

 ضمیمه تقاضا باشد.

آالت و تأسیسات باشد متقاضی مسئولیت چنانچه مال مورد اجاره بشرط تملیک، ماشین  -31

اندازی را شخصاً و بدون هیچگونه کلیه امور اجرایی مربوط به انتخاب، تحویل، نصب و راه

 مسئولیت و تعهدی برای بانک به عهده گیرد.
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ن آالت باشد از نظر نگهداری و تأمین و تهیه قطعات در صورتی که اموال مورد تقاضا ماشی  -33

 لوازم به دسترسی عدم اثر بر که نحوی به ،آید عمل به احتیاطی و الزم هایبینییدکی پیش

 و نگردد اشکال و مخاطره دچار تملیکبشرطمورداجاره آالتماشین از برداریبهره ،یدکی

 .نشودمتوقف آن از برداریبهره اصوالً یا

بهای اموال مورد اجاره بشرط تملیک را به عنوان قسمتی از  %11پرداخت حداقل متقاضی   -38

 عینتقبل نموده و قبل از هرگونه اقدام برای خرید اموال به منظور تحویل االجاره مال

 .و تنظیم قرارداد، این مبلغ را به شعبه پرداخت نماید همستأجر

اجاره اموال مورد تقاضا به مبلغ تعیین شده در قرارداد اجاره بشرط تملیک را به محض   -31

 .اعالم شعبه تعهد نموده باشد

توانند به منظور انجام تشریفات مربوط به پرداخت مالیاتها و عوارض، اخذ مجوز واحدها می  -34

 أجرمست به تملیک بشرط اجاره مورد اموال از استفاده برای مشابه امور و الزم هایو پروانه

 مربوط هایهزینه و پرداختی وجوه کلیه حال هر در .بدهند را  الزم یندگینما یا و وکالت

 .باشدبدون حق مطالبه از موجر، به عهده مستأجر می مورد این در

 اسـاس  بـر  مذکور قرارداد که نمایند قید تملیک شرط به اجاره قرارداد در مکلفند واحدها -33

 .میباشد رسمی اسناد اجرای نامه آئین تابع و االجرا الزم اسناد حکم در فین،طر توافق

 اجاره مدت طول در )بانک( موجر برای مستأجره عین از بازدید و بازرسی حق شدن قائل -31 

 .کافی و الزم نظارت اعمال منظور به

 تملیک شرط به اجاره قرارداد در صراحتاً را حساب تسویه نحوه و فسخ موارد باید واحدها -31

 .نمایند ذکر

 آخـرین  پرداخـت  از پس و اجاره مدت پایان در که نمایند شرط قرارداد در باید واحدها -32

 عـین  باشـد  شـده  انجـام  قـرارداد  طبق مستاجر تعهدات کلیه که صورتی در االجاره، مال قسط

 نماید درخواهد آمد.و یا شخصی که معرفی می مستاجر ملکیت در مستاجره

 .شود ذکر قرارداد در باید نیز اجاره مدت پایان از قبل مستاجره عین انتقال شرایط -39
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 .اجاره مورد اموال صحیح کاربرد و نگهداری و حفظ به مستاجر نمودن مکلف -81

 تحت یا و اجاره طریق از دیگر اشخاص به مستأجره عین منافع یا عین واگذاری عدم شرط -83

 . دیگر عنوان هر

 و باشد کلی و اساسی تعمیرات این که مواردی در حتی تعمیرات هزینه گونه هر پرداخت -88

)بانـک(   مـوجر  از مطالبه حق بدون اجاره مدت طول در آن نظایر و های تکمیلهمچنین هزینه

 .خواهدبود مستاجر برعهده

 بـدون  را مستأجره عین در دیگری تغییر نوع هر یا و شکل تغییر محل، تغییر حق مستأجر -81

 .ندارد بانک موافقت

بانک(  (موجر از مطالبه حق مستاجره،بدون عین به متعلقه عوارض و مالیاتها کلیه پرداخت -84 

 .بود خواهد مستاجر عهده ، بر

 بانک برای فسخ اختیار حق شرط همچنین و اجاره مورد اموال داری امانت و ضمان شروط -83 

 .گردد ملحوظ قرارداد در

 مسـتاجره  عین از منافع استیفاء در راساً مستاجر اینکه یعنی قرارداد، در مباشرت شرط قید -81

 .نماید مباشرت) بانک تشخیص به اضطراری و قهری مواردی در مگر)

 مدت پایان تا ساله همه باید تملیک شرط به اجاره موضوع اموال یا و وثایق مورد حسب -27 

 وجـوهی  و گردد بیمه بانک نفع به و مستاجر هزینه به االجاره مال مانده معادل حداقل قرارداد،

 صرف بانک نظارت با باید میگردد، اخذ گر بیمه شرکت از وارده احتمالی خسارات بابت از که

 .شود مستاجره عین تعمیر و ترمیم

 شـود،  انجـام  رسـمی  اسناد دفاتر در باید موضوعه مقررات و قوانین معامالتی که طبق -تبصره

 .شد خواهد انجام مربوط تشریفات طبق کماکان
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  تنظيم و ثبت قرارداد اجاره به شرط تمليك

پس از بررسی و حصول اطمینان از اینکه برگ درخواست استفاده از تسهیالت اجاره به 

برای اشخاص حقوقی( بطورکامل تکمیل گردیده،  1113شرط تملیک، )برای اشخاص حقیقی یا 

و یا کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان نسبت به کسب اطالعات حسب مورد از طریق اداره 

قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی )یا شعبه اقدام و سپس قراردادمأمورین اداره امورشعب 

 اجاره بشرط تملیک منعقد گردد. (ج.ا.ا
 

 :به روش قديم نحوه تعيين سود معامالت اجاره به شرط تمليك

نحوه محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه اجاره به شرط تملیـک هماننـد معـامالت فـروش     

 .باشداقساطی می

آقای احمدی جهت خرید دفتر وکالت واقع در خیابان استادمطهری تهران به مسـاحت   :مثال

ریـال از شـعبه    131.111.111ریال جمعاً به مبلـغ   1.111.111متر مربع، از قرار هر مترمربع  31

شهید فهمیده درخواست تسهیالت در قالب عقد اجاره بـه شـرط تملیـک نمـوده،  و شـعبه بـا       

 :به شرح ذیل موافقت کرده است پرداخت تسهیالت مذکور

 مبلغ مورد درخواست  %11پیش دریافت از متقاضی  -الف

 مبلغ مورد معامله %81پیش پرداخت به فروشنده  -ب

 در سال %83سال، سود مورد انتظار  3مدت  -پ

 دریافت اجاره بصورت اقساط مساوی و ماهیانه -ت
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 :مطلوبست

 ال االجاره ماهیانهمحاسبه سود مورد معامله و تعیین مبلغ م -3

 صدور اسناد حسابداری پرداخت تسهیالت و دریافت اولین اجاره ماهیانه -8

التزام باشد ضمن محاسبه وجهروز تأخیر پرداخت شده31االجاره ماه پنجم با چنانچه مال -1

 .سند مربوطه نیز صادرگردد

ماه نسبت به تسویه کل تسهیالت مربوطه اقدام نموده  11درصورتی که مستأجر پس از  -4

سود سالهای آینده موافقت نماید اسناد مربوطه و تسویه  %91و شعبه نیز با تخفیف 

 .تسهیالت را صادرنمائید

3- 

 131.111.111×  %11=  313.111.111محاسبه پیش دریافت                             -

 131.111.111×  %81=  11.111.111محاسبه پیش پرداخت                             -

 محاسبه سود تسهیالت -
 (دریافت ـ قیمت تمام شده)پیش× نرخ×  (+تعدادکل اقساط اجاره3)

= 
سود دوران اجاره 

 311×8× تعداد اقساط اجاره در سال بشرط تملیک

 

 ≈  333.111.123ریال  
13×83(×313.111.111-131.111.111) 

=  
38 ×8×311 

 
 (سود+ )پیش دریافت ـ قیمت تمام شده

 مبلغ مال االجاره ماهیانه =
 تعداد اقساط اجاره در طول مدت اجاره

 

 ≈ 1.111.931ریال   
 (131.111.111ـ  313.111.111+ )333.111.123

=  
11 
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 :صدور اسناد حسابداری -8

 
 ریال 313.111.111   حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:        -3

 ریال 313.111.111 پیش دریافت معامالت اجاره بشرط تملیک بستانكار:

 

 ریال 3    حساب انتظامی قراردادها :بدهكار    -8

 ریال 3    طرف حساب انتظامی  :بستانكار

 

 ()بابت دوقطعه تمبرمالیاتیریال  81.111             حساب صندوق/حساب مشتری :بدهكار   -1

 ریال 81.111    حساب تمبر مالیاتی :بستانكار 

 

 ریال 11.111.111           حساب پیش پرداخت معامالت اجاره بشرط تملیک :بدهكار   -4

 ریال 11.111.111 حساب چکهای صادره فروخته شده/ بستانکاران موقت :بستانكار 

 

 ریال 131.111.111   حساب اموال اجاره بشرط تملیک  بدهكار:  -3

 ریال 11.111.111    پرداختحساب پیش بستانكار:

 ریال 821.111.111حساب چکهای صادره فروخته شده/ بستانکاران موقت بستانكار:

 

 ریال  411.111.123 حساب تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک :بدهكار  -1

 ریال 313.111.111    حساب پیش دریافت :بدهكار 

 ریال 131.111.111   حساب اموال اجاره بشرط تملیک :بستانكار

 ریال 333.111.123   حساب سود سالهای آینده :بستانكار

 ریال 131.111.111  حساب انتظامی اموال خریداری اجاره بشرط تملیک :بدهكار -1
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 ریال 131.111.111    طرف حسابهای انتظامی :بستانكار 

 

 ریال 411.111   حساب صندوق/ حساب مشتری :بدهكار  -2
 (اعطاییتسهیالتمانده1.113)برمبنای

 ریال 411.111   بیمه -حساب بستانکاران موقت :بستانكار 

 

 ریال 411.111    بیمه -حساب بستانکاران موقت :بدهكار   -9

 ریال 822.421 حساب شرکت بیمه                                       :بستانكار 

 ریال  338.391     کارمزد دریافتی بیمه :بستانكار 
 (تعرفهطبقدریافتیبیمهحق%82)برمبنای

 

 ریال 3    حساب انتظامی بیمه نامه :بدهكار   -31

 ریال 3    طرف حساب انتظامی :بستانكار 

 

 ریال 1.111.931   حساب صندوق/ حساب مشتری :بدهكار   -33

 ریال 1.111.931 حساب تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک :بستانكار 

 :محاسبه جریمه تأخیر -1
 

 11311 وجه التزام = (مبلغ هر قسط× )تعداد روز  (+ نرخ 1)

 

 = 31.131ریال  
 11311 وجه التزام = 1.111.931×  31×  13

(1.114.111 =31.131  +1.111.931) 

 ریال 1.114.111   حساب صندوق/ جاری مشتری :بدهكار   -38
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 ریال 1.114.111 حساب تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک :بستانكار 

 

 ریال 31.131 اجاره بشرط تملیک -حساب تسهیالت اعطایی :بدهكار   -31

 ریال 31.131    حساب وجه التزام :بستانكار 

 .ماه نسبت به تسویه اقدام نماید 11در صورتی که مستأجر پس از  -4
 

L( L +3) 
R = r 

N(N+3) 

 

 ≈ 83.381.214سود مستتردر اقساط سررسیدنشده     ریال
(3+84) 84 

 ×333.111.123 = r 
(3+11) 11 

 

  83.381.214×  %91 ≈ 88.912.131ریال  

 

 ریال 88.912.131    حساب سود سالهای آینده :بدهكار   -34

 ریال  88.912.131 اجاره بشرط تملیک -حساب تسهیالت اعطایی :بستانكار 

 ریال 318.288.224   حساب صندوق/ حساب مشتری :بدهكار   -33

 ریال 318.288.224 اجاره بشرط تملیک -حساب تسهیالت اعطایی :بستانكار 

 ریال 8.338.124    حساب سود سالهای آینده :بدهكار   -31

 ریال 8.338.124  اجاره بشرط تملیک -حساب سود تسهیالت اعطایی :بستانكار 

 31الزم به توضیح آنکه مانده حساب سود سالهای آینده پس از صدور سند شماره 

 بدهکار را آینده سالهای سود حساب ،مذکور حساب مانده معادل بنابراین. شود صفر بایستیمی

 .شودمی بستانکار تملیک بشرط اجاره تسهیالت -سود حساب و
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 ریال 3     طرف حسابهای انتظامی :بدهكار   -31

 ریال 3     حساب انتظامی قراردادها :بستانكار 

 

 ریال 131.111.111            طرف حسابهای انتظامی :بدهكار   -32

 ریال 131.111.111حساب انتظامی اموال خریداری اجاره بشرط تملیک         :بستانكار 

 
 ریال 3     طرف حسابهای انتظامی :بدهكار   -39

 ریال 3     حساب انتظامی بیمه نامه :بستانكار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل مسئله اجاره به شرط تمليك به روش جديد

توسط ارزیاب بانک به مبلغ  آقای جوادی جهت خرید دفتر وکالت مورد نیاز خود که

ریال ارزیابی گردیده است از شعبه سعدی درخواست تسهیالت در قالب عقد  111.111.111

های الزم شعبه با پرداخت تسهیالت مذکور به اجاره به شرط تملیک نموده، که پس از بررسی

 شرح ذیل موافقت نموده است:
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 همبلغ مورد معامل %11پیش دریافت از متقاضی  -الف

 (مبلغ مورد معامله )توسط بانک %81پیش پرداخت به فروشنده  -ب

 در سال %38سال و سود مورد انتظار  3مدت قرارداد  -پ

 دریافت اجاره بصورت اقساط مساوی و ماهیانه -ت

 مطلوب است:

 (تعیین مبلغ مال االجاره ماهیانه و محاسبه سود مورد معامله )به روش جدید -الف

 اد حسابداری پرداخت تسهیالت و دریافت اولین اجاره ماهیانهصدور کلیه اسن -ب

ضمن محاسبه وجه  ،روز تأخیر پرداخت شده باشد 38چنانچه مال االجاره ماه سوم با  -پ

 .التزام، اسناد مربوطه را نیز صادر نمائید

 

 محاسبات الزم -الف

 111.111.111 × %11=  831.111.111  محاسبه پیش دریافت            -3

          111.111.111×  %81=  341.111.111         محاسبه پیش پرداخت        -8

 (تعیین مبلغ مال االجاره ماهیانه و محاسبه سود مورد معامله )به روش جدید -1
Nrpr

)(
12

1
12

 

A= مال االجاره ماهیانه = 

1
12

1  Nr
)( 

 
(N×A) – P Q = کل سود = 

 

111.219.2  

= 

(23/3)111.911.4 

= 

11(13/3)111.911.4 

= 

60

12
%121

12
%120490.000.00

)( 


 

A = = ماهیانهاالجارهمال 

23/1 3- 23/3 3- 11(13/3) 1
12
%121 60  )( 

 

31.949.121 A = مال االجاره قسط ماهانه  = 
 

 سود معامله = کل = Q (11×  31.949.121) – 491.111.111=  311.918.921ریال 
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 صدور اسناد حسابداري -ب

3-  

 ریال 831.111.111       حساب صندوق/ حساب مشتری   بدهكار:

 ریال 831.111.111حساب پیش دریافت معامالت اجاره به شرط تملیک      بستانكار:

8- 

 ریال 3     حساب انتظامی قراردادها بدهكار:

 ریال 3  طرف حسابهای انتظامی                          بستانكار:

1- 

 ()بابت دو قطعه تمبر مالیاتی ریال 81.111  حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:

 ریال 81.111      حساب تمبر مالیاتی بستانكار:

4-  

 ریال  341.111.111  حساب پیش پرداخت بانک بابت معامالت اجاره به شرط تملیک بدهكار:
 (شود)چک بانکی در وجه فروشنده صادر می

 ریال 341.111.111 حساب چکهای صادره فروخته شده/ بستانکاران موقت بستانكار:

3-  

 ریال  111.111.111   حساب اموال اجاره به شرط تملیک بدهكار:

 ریال 341.111.111حساب پیش پرداخت بانک بابت معامالت اجاره به شرط تملیک بستانكار:

 ریال 311.111.111 حساب چکهای صادره فروخته شده/ بستانکاران موقت بستانكار:

1- 

 ریال  131.918.921  حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک بدهكار: 

 ریال  831.111.111  حساب پیش دریافت معامالت اجاره به شرط تملیک بدهكار:

 ریال  111.111.111     حساب اموال اجاره به شرط تملیک بستانكار:
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 ریال  311.918.921      حساب سود سالهای آینده بستانكار:

1-  

 ریال  111.111.111  حساب انتظامی اموال خریداری اجاره به شرط تملیک بدهكار:

 ریال  111.111.111    طرف حسابهای انتظامی بستانكار:

 آن اخذ حق ارزیابی از مشتری طبق آخرین تعرفه و تعدیل -2

 ریال 3.383.111    حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:

 ریال  3.383.111  حساب بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی بستانكار:
 

 ریال  3.383.111   حساب بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی بدهكار:

 ریال  3.143.111    بستانکاران داخلی حق ارزیابی سهم بانک بستانكار:

 ریال  21.111   بستانکاران داخلی حق ارزیابی سهم ارزیاب بستانكار:

بدیهی است در پایان هر ماه سهم ارزیاب پس از کسر مالیات و از طریق فیش حقوقی به 

 شود.میدادهانتقال وآمار مدیریتحسابداریکلادارهسهم بانک بهسالواریزودرپایانارزیابحساب

 د معاملهبیمه مور -9

 ریال 131.911                   حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:

 ریال 321.931          (کارمزد بانک %82حساب کارمزد ) بستانكار:

 ریال 411.131           بیمه -حساب بستانکاران داخلی بستانكار:

 ریال 411.131    بیمه -حساب بستانکاران داخلی بدهكار:

 ریال 411.131 شرکت بیمه ایران نزد شعبه مرکزی 813389حساب جاری  بستانكار:

 ریال 3        حساب انتظامی بیمه نامه بدهكار:

 ریال 3            طرف حسابهای انتظامی بستانكار:

 دریافت اولین قسط مال االجاره -31

 ریال31.949.121         حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:
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 ریال 31.949.121          اعطایی اجاره به شرط تملیکحساب تسهیالت  بستانكار:

 و صدور اسناد آن  (محاسبه جریمه تأخیر )وجه التزام -33

14.191  = 
38 (  ×1  +38)  ×31.949.121 

 = وجه التزام
11311 

 ریال 14.191         حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:

 ریال 14.191  حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک بستانكار:

38- 

 ریال 14.191     حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک بدهكار:

 ریال14.191      حساب وجه التزام بستانكار:  
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 سئواالت بخش شانزدهم 
 

 .اجاره بشرط تملیک را تعریف کرده، کاربرد آن را بنویسید -3

 .شود؟ توضیح دهیدبشرط تملیک از لحاظ زمان بازپرداخت به چند دسته تقسیم میاجاره  -8

 .های اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی را توضیح دهیدتفاوت -1

 .شرایط اموال منقول و غیرمنقول مورد اجاره بشرط تملیک را توضیح دهید -4

 گردد؟عیین میاالجاره چگونه تدر معامالت اجاره بشرط تملیک میزان مال -3

درصورتی که اموال موردتقاضای اجاره بشرط تملیک وارداتی باشد، شرایط و مجوزهای  -1

 .الزم برای ورود اموال مذکور را توضیح دهید

 .چهارمورد از نکات قابل توجه در قرارداد اجاره بشرط تملیک را توضیح دهید -1

 .سیدنحوه تعیین سود در عقد اجاره بشرط تملیک را بنوی -2

 شود؟در چه مواردی در معامالت اجاره به شرط تملیک، وثیقه اخذ می -9

 (411.111.111مبلغ چهارصدمیلیون )آقای سیفی جهت خرید دفتروکالت، تسهیالتی به -31

شعبه با درخواست نامبرده در قالب عقد اجاره  .ریال از شعبه الف درخواست نموده است

 :استبشرط تملیک بشرح ذیل موافقت نموده

 %81فروشنده بهپرداختپیش(ب    مورددرخواستمبلغ %11دریافت ازمشتری پیش (الف

 در سال %88سود  (ت         سال 4مدت  (پ

 اقساط مساوی و متوالی ماهیانه :نحوه بازپرداخت (ث

 ودوماولسوداقساطسهموتعیینهرقسطاالجارهمالومبلغسودموردمعاملهکلتعیین(3 :مطلوبست

 صدور اسناد حسابداری تا هنگام تسویه (8

روز تاخیر پرداخت نموده باشد،  33درصورتی که مشتری قسط دهم را با  (1

 .جریمه تاخیر را محاسبه و سند مربوطه را نیز صادرنمائید
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 معامالتي اجاره بشرط تمليكمـدارك الزم پرونده 

 

 :درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد -الف

1-   قرارداد های متحدالشکل )برگ درخواست استفاده از تسهیالت اجاره بشرط تملیک

حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن نوع  (بانک مرکزی ج.ا.ا

کار، مشخصات کامل اموال مورد درخواست، بهاء خرید نقدی و شرایط آن، نام و 

نشانی کامل فروشنده اموال، نحوه و مدت بازپرداخت، وثائق و تضمینات قید شده 

 باشد.

2-  موردنیاز )درصورتی که خرید برداری و سایر مدارك مجوزهای خاص یا پروانه بهره

 (.و استفاده اموال موردتقاضا مستلزم اخذ آنها باشد

3-  (.سند مالکیت وثائق و تضمینات )عنداللزوم (فتوکپی )تطبیق شده با اصل 

4-  (.آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی )عنداللزوم 

5-   معاملهصورتمجلس ارزیابی یا کارشناسی مورد. 

6-   تائیدیه اخذشده از بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت

 .درخواستی به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد

7-  اطالعات مربوط به قیمت و مشخصات کارخانه سازنده یا فروشنده اموال. 

8-   یا اداره مرکزی اخذ و سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر شعبه و اداره امورشعب

 .نگهداری آن ضروری است

9-  مصوبه انجام معامله اجاره بشرط تملیک. 

11-  قرارداد منعقده اجاره بشرط تملیک. 

11-  نامه اموال موضوع اجاره بشرط تملیک و عنداللزوم وثائق و تضمینات که به نفع و بیمه

 . به نام بانک صادرشده متناسب با مدت قرارداد

12-   یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله

 . واریز و تسویه آن
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نزد « پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد  -ب

شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در 

 :معامالتي وي ضروري استپرونده 

و  کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریاناطالعات اخذشده درباره متقاضی از طریق اداره 

 . یا اداره امورشعب یا شعبه مربوط

13-  

  -14 (. از سه منبع« 181شماره »اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع )نمونه 

در امور تولیدی  (ه با اصل توسط شعبهفتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شد

 .و خدماتی

15-  

الصدور متقاضی در صورتیکه قرارداد خرید مورد معامله بطور اصل برگ امضاء مسلم

 .ثبتی منعقدنشود

16-  

    :الحسنه جاری متقاضی                      و تاریخ افتتاح آنشماره حساب سپرده قرض

      /      /31 

17-  

انداز متقاضی                       و تاریخ افتتاح الحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

18-  

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه 

 .مدیره و مدیرعامل شرکتاعضاء هیئت

19-  

قطعه آخرین عکس حقوقی، یکدرخصوص شخصقطعه آخرین عکس متقاضی و یک

 .مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت

21-  

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و 

 :مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود

  -21 .فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها

  -22 (.نامه )درخصوص شرکت غیرسهامیشرکت فتوکپی

  -23 .روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

  -24 .روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت
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مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .صاحبان امضاء مجاز شرکت

25-  

  -26 .لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها

گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته 

)درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته 

 (.شده در بورس سهام و اوراق بهادار

27-  

  -28 .ممهور به مهر اداره دارائی محل اظهارنامه مالیاتی شرکت
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 بخش هفدهم: سـلـف
 

 تعريف معامله سلف:

 .معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصوالت واحدهای تولیدی به قیمت معین

 

 کاربرد معامله سلف:

 (معدنی به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی )صنعتی، کشاورزی و

  .شوداعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، معامله سلف انجام می

 

 مدت معامله سلف:

 دتولی دوره یک از و بوده معین دقیقاً بایدمدت تحویل کاالی موضوع معامله سلف می

 یکسال حداکثر صادرات از حاصل ارز و کشاورزی امور در .ننماید تجاوز ماه 1 حداکثر

 نمی باشد. قرارداد معامالت سلف قابل تمدید مدت .باشدمی

 

 شرايط متقاضي:

 :متقاضی معامله سلف با بانک باید حائز شرایط زیر باشد

 .در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی باشد تولیدکنندهپیش فروش کننده کاال،  -الف

 .معامله سلف باشد موضوعرأساً تولیدکننده کاالی  -ب

 .معامله را داشته باشد موضوعوسائل و امکانات تولید کاالی  -پ

 .سلف را ارائه نماید بمنظور تولیدکاالی موضوع معاملهکلیه مدارك الزم  -ت
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 شرايط محصوالت:

 :محصوالت تولیدی موضوع معامله سلف بایستی دارای شرایط زیر باشند

متداول تولید و سوابق امر از کیفیت کاالی مورد معامله باید باتوجه به روشهای  -الف

 .مناسب و مطلوب برخوردارباشد

کاالی موضوع معامله سلف باید در زمان تحویل سهل البیع بوده و فاسدشدنی نباشد،  -ب

مگر اینکه اقدامات ضروری جهت جلوگیری از فسادپذیری در فاصله زمانی تحویل و فروش 

 .دابیر الزم اتخاذ گردیده باشدکاالی مورد معامله به موقع بعمل آمده و ت

خرید، اطمینان حاصلبودن کاال آن است که واحدهای بانک، هنگام پیشالبیعمنظور از سهل

نمایند که محصوالت تولیدی مورد معامله در زمان تحویل با توجه به مبلغ قرارداد و سود مورد 

 .انتظار قابل فروش باشد
 

 :قيمت پيش خريد کاالي مورد معامله

قیمت پیش خرید محصوالت تولیدی باتوجه به پیش بینی بازار و قیمت فروش آنها  -الف

در  .در تاریخ تحویل و با درنظرگرفتن سود مورد انتظار بانک و مدت قرارداد تعیین خواهدشد

هرحال قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصوالت در زمان انجام معامله سلف 

 .بیشتر باشد

ل بهای کاالی موضوع معامله سلف طی هرفقره قرارداد باید نقداً و یکجا در موقع ک -ب

 .انعقاد قرارداد به فروشنده پرداخت شود

 

 ارزش اسمي و فعلي کاال در معامالت سلف:

ارزش اسمی کاال در معامالت سلف عبارت است از قیمت نقدی عمده فروشی کاال در  -الف

 زمان انجام معامله
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فعلی کاال در معامالت سلف عبارت است از بهای پیش خرید آن کاال در زمان ارزش  -ب

 انجام معامله

 

 سود معامله سلف:

حداقل سود مورد انتظار بانک برای تعیین قیمت پیش خرید محصوالت واحدهای تولیدی 

 در آنها فروش قیمت بینیباتوجه به پیش (اعم از واحدهای )صنعتی، معدنی و کشاورزی

 .شودمی تعیین تعرفه طبق قرارداد سررسید

که قیمت محصوالت واحدهای تولیدی ممکن است ظرف مدت اعتبار قرارداد از آنجایی

 ریسک کاهشدستخوش نوسانات و کاهش ارزش شود، لذا برای حفظ مصالح بانک و پوشش 

 رعایت با بایستاحتمالی قیمت کاالی مورد معامله در سررسید قرارداد معامله سلف، واحدها می

کاالی مورد معامله  ،تولیدی واحدهای تولیدات خرید در بانک صالح و صرفه و احتیاط و حزم

 المقدور متحمل زیان نشوند ورا به قیمتی پیش خرید نمایند که در صورت کاهش ارزش، حتی

کمتر از قیمت محاسبه شده طبق فرمول صفحه بعد مالك  %31حداقل توانند می منظوربدین

 .محاسبات خود در تعیین مبلغ و تعداد کاالی مورد معامله قراردهند
 :فرمول محاسبه ارزش فعلي هر واحد كاال 

 

C = 
a 

rm    +3 

درصد پیش  33ماه با نرخ  1ریال به مدت  811.111ارزش اسمی یک دستگاه یخچال  :مثال

  :شود، مبلغ فعلی باتوجه به توضیحات، بشرح زیر خواهدبودخرید می

 

 = ارزش فعلی هرواحدکاال
 ارزش اسمی هرواحدکاال

 
 3+  (نرخ× )مدت به سال 
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811.111 

= 321.141 
(

12
6

  ×
100
15

)  +3 

 321.141×  %91 =311.443ریال ارزش فعلی هر واحد کاال به 

 نكات حقوقي :

های سررسید رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلبه منظور مطالعه فراگیران محترم در  -3

مربوط  بخشالوصول درخصوص عقد سلف، نظر آنها را به گذشته، معوق و مشکوك

 .نمایدجلب می

 .عقد سلف جزء عقود الزم است -8

در صورت درخواست مشتری در سررسید جهت تسویه، شعب در حدود اختیارات  -1

سود معامله سلف، قرارداد جدید برای دوره تولید توانند با دریافت اصل و تفویضی می

 .بعدی منعقد نمایند

 

 نكات قابل توجه:

محصوالت کشاورزی  برداری باشد ودرموردواحدتولیدی متقاضی باید دایر و درمرحله بهره -3

برای تولید محصول  (بایستی متقاضی کشاورز بوده و از امکانات الزم )زمین، باغ و ابزارکار

 .مورد معامله برخوردار باشد

این مشخصات عبارتند  .مشخصات کمی و کیفی محصول مورد معامله سلف تعیین شده باشد -8

نوع، مقدار، تعداد، وزن، مشخصات فنی و کیفیت محصول و سایر مشخصات متعارف و  :از

 .له موثر باشدمعمول دیگر که ذکر هریک از آنها در تعیین قیمت محصول مورد معام

 .البیع باشدمحصول مورد معامله باید از نوع مرغوب بوده و سهل -1

انحصاری و یا مشمول محدودیتهای ناشی از وضع مقررات  ،فروش محصول مورد معامله -4

 به آن فروش برای الزم هایبینیخاص نبوده و خریدار آن انحصاری نباشد، مگر اینکه پیش

 .آید عمل
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صول مورد معامله تعیین، و در این مورد باید توجه شود که تاریخ تاریخ و محل تحویل مح -3

ماه نباشد و زمان تحویل طوری  1تحویل بیشتر از مدت زمان یک دوره تولید و حداکثر 

 .تعیین شود که تقاضا برای محصول وجود داشته باشد

یین چنانچه حمل محصول از جایی به جای دیگر ضروری باشد، هزینه مربوطه باید در تع -1

 .قیمت پیش خرید محصول درنظرگرفته شود

الزم در این  باشد بایستی اقدامات خاصی داشته به نگهداری خریداری، نیاز چنانچه محصول -1

 .آیدعملخصوص به

قیمت پیشنهادی متقاضی برای پیش فروش محصول با قیمت فروش نقدی آن در زمان ارائه  -2

قیمت سلف  .مقایسه گردد و کمتر از آن باشدبرگ درخواست و یا زمان عقد قرارداد 

طوری بایدتعیین شودکه پس از فروش کاال، ماحصل فروش از مجموع مبلغ پرداختی و سود 

 .نشود کمتر فروش هایحمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه هایمورد انتظاربانک و هزینه

 = قیمت پیش خرید تحویل درزمان فروش بینی پیش قیمت -(بانک انتظار سودمورد +احتمالی های)هزینه

 .اطمینان حاصل شود که متقاضی در موعد مقرر محصول مورد معامله را تحویل خواهدداد -9

واحدها مکلفند  .درخواست و نیاز مالی متقاضی برای تولید همان محصول مورد معامله باشد

 .به منظور حسن اجرای تعهدات فروشنده از وی تأمین کافی اخذنمایند

کاالی مورد معامله سلف از زمان تحویل تا تاریخ فروش عنداللزوم به صورت تحویلدر -31

 .شودهزینه بانک بیمه

در صورتیکه در موارد استثنایی و با اخذ مجوز قبلی از اداره مرکزی تمام یا قسمتی از  -33

محصول مورد معامله سلف به اقساط به فروش برسد، نحوه عملیات حسابداری از روز انعقاد 

قرارداد فروش اقساطی تا تسویه کامل آن طبق دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی 

خواهدبود و حساب کاال ـ معامالت سلف از محل حساب فروش اقساطی واریز و تسویه 

 .خواهدشد
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درصورتیکه فروشنده به هرعلت نتواند محصول مورد معامله را تحویل دهد بانک حق دارد  -38

همچنین شعبه  .تعهد و تحویل کاال و یا پرداخت بهای آن بنمایدفروشنده را ملزم به انجام 

حق دارد در صورت تأخیر در انجام تعهد، مبالغی که طبق مقررات بر ذمه فروشنده 

در چنین مواردی بهای مورد معامله به انضمام وجوه  .خواهدبود از وی مطالبه و وصول نماید

 .نمایدصول میمتعلقه بابت تأخیر در انجام تعهد را نقداً و

در مواردی که به علت رخدادهای پیش بینی نشده و غیرمترقبه اقتصادی و افت شدید قیمت -31

باشد با اخذ مجوز از  (بدهکار)زیانسلف دارای ماندهمعامالت -کاالکاال در بازار، حساب

 .گرددبه حساب سودوزیان بانک منظورمی (بدهی )زیانمرکزی، ماندهاداره

فروشنده، محصول مورد معامله را تحویل ندهد و بهای کاالی مورد معامله و در صورتیکه  -34

های الزم اقدام مقتضی سایر مطالبات بانک را نقداً واریز ننماید شعبه باید طبق دستورالعمل

 .عمل آوردبرای وصول مطالبات بانک به

 .گرددبانک بیمه فعنمشتری و به هزینهمعامله به مورد سلف، کاالیتسهیالتاعطایهنگام -33

میعقدسلف خریداریصادراتی پس ازصدورکاال ارزحاصله درقالب در خصوص کاالهای -31

 .گردد

شرکت پارس خزر تولیدکننده لوازم خانگی به منظور تأمین سرمایه در گردش خود  :مثال

 .ریال پیش فروش محصوالت خود را به شعبه سعدی نموده است 111.111.111تقاضای مبلغ 

اقدام به  (. . .شعبه با درنظرگرفتن جمیع جهات )زمان تحویل، بازار فروش، شرایط اقتصادی و 

پیش خرید تعدادی پنکه با مشخصات توافق شده به قیمت عمده فروشی هر دستگاه پنکه 

ماه در قبال غیرمنقول به ارزش  1درسال به مدت   %33ریال و سود مورد انتظار  111.111

 :مطلوبست .ال موافقت نموده استری 431.111.111

 صدور اسناد حسابداری اعطای تسهیالت -الف

صدور اسناد حسابداری تسویه تسهیالت در سررسید و در صورتیکه قیمت فروش هر  -ب

 .واحد محصول معادل ارزش اسمی در زمان انعقاد قرارداد باشد
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سویه نماید نحوه محاسبه روز تأخیر با شعبه ت 11چنانچه مشتری کاالی موردنظر را با  -پ

 .جریمه تأخیر و سود را مشخص و اسناد حسابداری آن را صادر نمائید

  -الف

C = 
a 

rm    +3 

 

C = 

111.111 

 819.111ارزش فعلی هر دستگاه       ≈
(

12
6

×
100
15

)  +3 

 111.111.111÷  819.111 ≈ 3891تعداد پنکه پیش خرید شده          

  (طبق تعرفه)     حساب مشتری/ صندوق بدهكار:    -3

  (طبق تعرفه)   حق ارزیابی -حساب بستانکاران داخلی بستانكار:

 

 ریال 31.111 الحسنه ترهین غیرمنقولقرض -حساب بدهکاران موقت :بدهكار    -8

 ریال 31.111      حساب مشتری :بستانكار

 ریال 413.111.111 حساب انتظامی غیرمنقول درگروبانک :بدهكار   -1

 ریال 413.111.111   طرف حساب غیرمنقول :بستانكار 

 

 ()طبق تعرفهریال  111.111   حساب مشتری/ صندوق :بدهكار   -4

 ریال 839.811 شرکت بیمه  -حساب بستانکاران موقت :بستانكار 

 ریال 311.211  کارمزد دریافتی حق بیمه :بستانكار 

 

 ریال 3  حساب انتظامی بیمه نامه وثائق و تضمینات بدهكار:  -3

 ریال 3     طرف حساب انتظامی بستانكار:
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 ریال  3    حساب انتظامی قراردادها :بدهكار  -1

 ریال 3   طرف حساب انتظامی قراردادها :بستانكار 

 

 (تمبرمالیاتی)معادل دوقطعه ریال 81.111   حساب مشتری/ صندوق :بدهكار -1

 ریال 81.111   حساب تمبر مالیاتی :بستانكار 

 ریال 111.111.111  حساب تسهیالت اعطایی سلف :بدهكار  -2

 ریال 111.111.111    حساب مشتری :بستانكار 

 

 :هنگام تحویل کاال یا تسویه نقدی توسط مشتری -ب

 3891×  111.111=  121.111.111قیمت فروش پنکه          

 ریال 111.111.111   حساب کاالی سلف :بدهكار   -9

 ریال 111.111.111  حساب تسهیالت اعطایی سلف :بستانكار 

 

 ریال 121.111.111 حساب صندوق/ حساب خریدار کاال :بدهكار   -31

 ریال 111.111.111   حساب کاالی سلف :بستانكار 

 ریال 81.111.111  حساب سود معامالت سلف :بستانكار 

  -پ

 = وجه التزام
11 ( ×1  +33)  ×121.111.111 

 1.119.183ریال   =
11.311 

191.119.183  =1.119.183  +121.111.111 

 

 ریال 191.119.183 حساب صندوق/ حساب شرکت پارس خزر :بدهكار   -33

 ریال 111.111.111    حساب کاالی سلف :بستانكار 



  

279 

 

 ریال 81.111.111   حساب سود معامالت سلف :بستانكار 

 ریال 1.119.183    وجه التزام دریافتی :بستانكار 

 

 خروج اسناد انتظامی

 ریال 3    طرف حساب انتظامی :بدهكار   -38

 ریال 3 حساب انتظامی بیمه نامه وثائق و تضمینات :بستانكار 

 

 ریال 3   طرف حساب انتظامی قراردادها :بدهكار   -31

  ریال 3    ردادهاحساب انتظامی قرا :بستانكار
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 سئواالت بخش هفدهم 

 

 .معامله سلف را تعریف کرده و شرایط کاالی موضوع معامالت سلف را توضیح دهید -3

 متقاضی معامله سلف با بانک باید حائز چه شرایطی باشد؟ -8

 باشد؟هایی میمحصوالت تولیدی معامله سلف بایستی دارای چه ویژگی -1

 گردد؟مورد معامله سلف، چگونه تعیین می خرید کاالیقیمت پیش -4

 تفاوت بین ارزش اسمی و فعلی کاال در معامالت سلف چیست؟ -3

 شود؟حداقل سود موردانتظار در معامله سلف چگونه تعیین می -1

 .چنانچه کاالی مورد سلف در سررسید تحویل نگردد، اقدام شعبه را توضیح دهید -1

فروش منظور تامین سرمایه در گردش، قصد پیش شرکت تولیدی سپهرالکتریک به -2

قسمتی از تولیدات خود را در قالب عقد سلف بشرح ذیل مطرح نموده و بانک ضمن 

 :طرح در کمیته معامالت شعبه موافقت کرده است

 دستگاه ماشین لباسشویی 11کاالی مورد معامله  (الف

 ریال ()سه میلیون 1.111.111مبلغ اسمی هردستگاه  (ب

 ماه 1مدت قرارداد  (پ

 %88سود مورد انتظار  (ت

 (ریال 1.111.111.111وثیقه غیرمنقول )ملک کارخانه به قیمت ارزیابی  (ث

 تعیین ارزش فعلی هردستگاه ماشین لباسشویی (3 :مطلوبست

 .سود موردمعامله را محاسبه نمائید (8

 صدور اسناد حسابداری تا مرحله تسویه (1
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 عامالتي سلـفمـدارك الزم پرونده م

 

 :درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد -الف

قرارداد های متحدالشکل بانک )برگ درخواست استفاده از تسهیالت سلف 

حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن مشخصات ( مرکزی ج.ا.ا

و عمده فروشی  معامله، زمان تحویل، قیمت نقدیکامل واحد تولیدی و محصول مورد 

محصول در زمان درخواست انجام معامله، برآورد قیمت فروش محصول در سررسید 

 .قرارداد، محل تحویل، وثائق و تضمینات قید شده باشد

1-  

خرید محصوالت واحدهای صنعتی، معدنی و یا مدارك و مجوزهای الزم برای پیش

و یا کشاورزی دایر بوده و از کشاورزی )مبنی بر اینکه متقاضی دارای واحد تولیدی 

 .(امکانات الزم برای تولید محصول مورد معامله برخوردار است

2-  

اطالعات الزم در مورد کمیت و کیفیت محصول واحد تولیدی و یا کشاورزی 

الفساد نبوده و متقاضی و اینکه محصول دارای کیفیت مناسب و مطلوب بوده، سریع

 .فروش آن نیز انحصاری نباشد

3-  

  -4 .فروشی نقدی کاالی مورد معاملهاطالعات مربوط به قیمت عمده

مدارك و اطالعات الزم در مورد واحد تولیدی متقاضی )مبنی بر اینکه توان و 

امکانات تولید کاالی مورد معامله را داشته و نیاز مالی آن برای تولید همان محصول 

 .(مورد معامله باشد

5-  

از بانک کشاورزی محل در خصوص اینکه متقاضی از بابت تسهیالت  تائیدیه اخذشده

 .مورد درخواست به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد

6-  

  -7 .(فتوکپی اسناد مالکیت وثائق و تضمینات )تطبیق شده با اصل

  -8 .آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات

  -9 .بانک نامه وثائق و تضمینات بنفع و به نامبیمه

  -11 .مصوبه انجام معامله سلف
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  -11 .قرارداد منعقده معامله سلف

یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله 

 .واریز و تسویه آن

12-  

کننده تسهیالت اعطایی اخذ و سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر مرجع تصویب

 .نگهداری آنها ضروری است

13-  

نزد « پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد  -ب

شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در 

 :پرونده معامالتي وي ضروري است

 و اعتبارسنجی مشتریانکل ارزیابی اطالعات اخذ شده درباره متقاضی از طریق اداره 

 .و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط

14-  

  -15 .(از سه منبع« 181شماره »اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع )نمونه 

  -16 .(فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبه

  -17 نامه معتبر محل کار متقاضیاجاره فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا

  -18 .الصدور متقاضیاصل برگ امضاء مسلم

      :الحسنه جاری متقاضی                      و تاریخ افتتاح آنشماره حساب سپرده قرض

      /      /31 

19-  

و تاریخ افتتاح   انداز متقاضی                     الحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31/      /            :آن

21-  

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی شناسنامه 

 .مدیره و مدیرعامل شرکتاعضاء هیئت

21-  

قطعه آخرین عکس حقوقی، یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصیک

 .مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت

22-  
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و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و 

 :مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود

  -23 .فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها

  -24 .(نامه )درخصوص شرکت غیرسهامیفتوکپی شرکت

  -25 .ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهاروزنامه رسمی حاوی 

  -26 .روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت

مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .صاحبان امضاء مجاز شرکت

27-  

  -28 .لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها

گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته 

های های وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکت)درخصوص شرکت

 .(شده در بورس سهام و اوراق بهادارپذیرفته

29-  

  -31 .اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل
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 )تنزيل اسناد و اوراق تجاري( 1جدهم: خريد دينبخش ه
 

خرید دین به مفهوم وسیع و مصطلح در متون فقه اسالمی )بیع دین( از جمله ابزارهایی است 

واحدهاي جهت تأمین منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز ، که در نظام بانکداری بدون ربا

 .شودبه کارگرفته می توليدي، بازرگاني و خدماتي
 

 تعاريف:

خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی)در اینجا بانک(، دین  خريد دين:

دار بدهکار)صادرکننده اسناد و اوراق تجاری( را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت مدت

 نماید. نقدی از داین)ذینفع اسناد( خریداری می

گردد که مفاد آن حاکی از به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق می اسناد و اوراق تجاري:

 و... اعتبار اسنادی ،مانند چک، سفته، برات .طلب حقیقی متقاضی باشد

رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین  مبلغ اسمي:

 باشد. می

تسهیالت بانک که حداکثر برابر مبلغ اسمی اسناد و اوراق اصل و سود سهم مشاعي بانك: 

 باشد.تجاری می

  

                                                 
 بخشا لحاظ شده در این . ا. انک مرکزی جب 81/1/91مورخ  43191/91ضوابط و شرایط جدید عقد خرید دین که در دستورالعمل شماره  1 

 .گنجانده شده است



  

292 

 

 :کاربرد خريد دين

های اقتصادی، دیون توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامی بخشواحدها می

 دار متقاضیان را خریداری نمایند. موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت

 مدت تسهيالت خريد دين:

واحدها در صورتی مجازند نسبت به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری اقدام نمایند که 

 سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید. 

در موارد خاص خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید بیش از یکسال  -تبصره 

 اداره مرکزی مجاز خواهد بود.  با مجوز و حداکثر تا دو سال، صرفاً

 نكات حقوقي:

 باشد.ای میخرید دین جزو عقود مبادله -3

 واحدها مجازند دیون موضوع برواتی را که به قبول براتگیر رسیده است را خریداری نمایند. -8

 مبلغ اسمی سفته یا برات نباید بیشتر از تمبر الصاقی آن باشد. -1

 باشد. چک تضمینی و...( قابل خریداری نمینامه، اسناد تضمین شده)مانند ضمانت -4

، از حقیقی بودن دین و نقد واحدها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری -3

 شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند. 

آنچه در رابطه با عقد خرید دین و تنزیل اسناد تجاری واجد اهمیت است منشاء صدور اسناد  -1

گردند اشد و اساساً اسناد تجاری فارغ از منشاء صدور خود، تجاری محسوب میبتجاری می

 تواند حکایت از حقیقی بودن دین باشد.و بنابراین ارائه سند تجاری می
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به منظور حفظ حق مراجعه بانک به واگذارنده، باید واگذارنده در موقع پیشنهاد فروش اسناد  -1

را تکمیل و امضا نماید و امضای  (3318ونه و اوراق تجاری، تعهدنامه خرید دین )نم

مسلم الصدور وی موجود در بانک مطابقت  واگذارنده توسط واحد مربوطه با نمونه امضاء

شود، تا هرگاه مدیون در سررسید وجه اسناد را نپردازد، واگذارنده  داده و گواهی امضاء

 متعهد باشد وجه اسناد را پرداخت نماید.

مراقبت الزم را درخصوص ظهرنویسی اسناد تجاری موضوع تسهیالت بایست واحدها می -2

خرید دین )امضاء/مهر و امضای ذینفع اسناد به منظور انتقال آن به بانک( وفق ضوابط و 

 مقررات معمول نمایند.

های موضوع تسهیالت خرید دین را به مهر چکاوك و ظهرنویسی بایست چکواحدها می -9

 ممهور نمایند.                                                                               در واحد ها طبق نمونه موجودبنام بانک 

در زمان عودت چک موضوع تسهیالت خرید دین به مشتری )اعم از اینکه مشتری قبل از  -31

سررسید وجه چک را به بانک پرداخت نماید و یا اینکه برای چک واگذار شده برگشتی 

باشند. های موصوف نمیدر گردد( واحدها به هیچ عنوان مجاز به ابطال ظهرنویسی چکصا

ضمناً ضرورت دارد واحدها نسبت به اطالع رسانی مفاد این بند به مشتریان، در زمان اعطای 

 تسهیالت خرید دین اقدام الزم معمول نمایند. 

اجع قضایی شکایت در صورتی که مشتری بخواهد برای وصول چک برگشتی خود به مر -33

نامه به توانند ضمن هماهنگی با دایره حقوقی خود، نسبت به ارائه وکالتنماید، واحدها می

 مشتری در این خصوص اقدام نمایند.

  



  

294 

 

 نكات قابل توجه در خريد دين:

اعطای تسهیالت خرید دین مانند سایر تسهیالت، در چارچوب ضوابط و مقررات و با  -4

نامه تسهیالت و تعهدات کالن، اشخاص های صادره)آییننامها و آیینهرعایت دستورالعمل

 باشد. پذیر میمرتبط و...( و همچنین سیاست اعتباری ابالغی در هر سال امکان

شود ممکن است تجاری یا غیرتجاری ای که بابت آن سند تجاری صادر میموضوع معامله -8

ع کلیه اسناد تجاری مشتریان)اعم از اینکه در باشد. بر این اساس واحدها مجازند دیون موضو

 ارتباط با فعالیت اشخاص باشد یا خیر( را در چارچوب ضوابط و مقررات خریداری نمایند. 

های تولیدی، در صورتی که اسناد تجاری بابت فروش محصوالت تولیدی بنگاه در بنگاه -1

 درگردش و همچنین رعایت آیینباشد، بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیالت سرمایه 

 های مربوطه الزامیست. ها و دستورالعملنامه

های غیرتولیدی، میزان فروش و روند عملیات خرید و فروش با در نظرگیری حجم در بنگاه -4

های مالی حسابرسی ها و اسناد دریافتنی)اعم از تجاری یا غیرتجاری( بنگاه در صورتحساب

مالیاتی مالك عمل واحدها در تعیین سقف اعطای تسهیالت خرید دین  هایشده و یا اظهارنامه

 باشد.می

واحدها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از معتبر بودن متعهد دین و   -3

  و حسن سابقه متقاضی در بازپرداخت دیون اطمینان حاصل نمایند. مالیتوان 

توانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به حدها میدرصورت درخواست متقاضی، وا -1 

 صورت نقد به وی بفروشند. 
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واحدها مکلفند هنگام انعقاد عقد خرید دین، جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و  -1

 اوراق تجاری ارایه شده توسط متقاضی، مبادرت به اخذ وثایق و یا تضامین نمایند. 

بعنوان تضمین  را نظر قراردادن اسناد تجاری موضوع تسهیالت خرید دینواحدها مجاز به مد -3

بایست مانند سایر تسهیالت، مطابق سیاست اعتباری نسبت به اخذ تسهیالت اعطایی نبوده و می

 تأمین کافی اقدام نمایند. 

سهم مشاعی بانک)اصل + سود تسهیالت( در اوراق واگذاری تجاری حداکثر معادل مبلغ  -9

 باشد. اسناد تجاری می اسمی

پذیرد و فعلی اسناد با سررسید آتی صورت می خرید دین اسناد تجاری، بر پایه روش ارزش -31

 گیرد. در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیالت مالك عمل قرار می

تسهیالت خرید دین مانند سایر تسهیالت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت  -33

 باشد. های صادره قابل اعطاء میها و دستورالعملنامهیینکلیه آ

در صورتی که وجه هر یک از اسناد و اوراق تنزیل شده در سررسید وصول نگردد، حساب  -38

دستورالعمل مطالبات سررسید  تسهیالت اعطایی خرید دین مانند سایر تسهیالت اعطایی، مشمول

 شده بوده و معوق خواهد شد. 

ریسک عدم وصول اسناد و اوراق تجاری خریداری شده معادل یک درصد هزینه  -31

  باشد.اسمی اسناد  تجاری در سال و متناسب با مدت تسهیالت اعطایی می  مبلغ
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 نحوه محاسبه اصل، سود و کارمزد تسهيالت خريد دين: 

 مبلغ اسمی اسناد تجاری = سهم مشاعی بانک ×درصد سهم مشاعی بانک 

 = تسهیالتمبلغ اصل 
 سهم مشاعی بانک

 3+   (نرخ سود ×مدت به روز)

11311 

 = سود تسهیالت خرید دین
 اصل تسهیالت ×نرخ  ×مدت به روز 

11311 

 

 = کارمزد تسهیالت خرید دین
 مبلغ اسمی اسناد تجاری ×نرخ کارمزد  ×مدت به روز 

11311 

 

 اصل تسهیالت = مبلغ واریزی به حساب مشتری –کارمزد متعلقه 

 مثال عددي تسهيالت خريد دين:

میلیون ریال به سررسید  831یک فقره چک به مبلغ 13/18/3191آقای حسینی در تاریخ 

 نماید. را برای خرید دین به بانک ارایه می 13/38/3191

درخواست مشتری در کمیته معامالت شعبه مطرح و با اعطای تسهیالت خرید دین با در نظر 

درصد موافقت بعمل  32درصد اسناد تجاری و نرخ سود  21گرفتن سهم مشاعی بانک معادل 

 آمد. 
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 ، کارمزد و مبلغ واریزی به حسابمحاسبات مربوطه به اصل، سود تسهیالت اعطایی :مطلوبست

  مشتری

 = سهم مشاعی بانک 831،111،111 × 21%=  811،111،111

 = مبلغ اصل تسهیالت خرید دین
811،111،111 

311،231،931= 
 (113×32)  +3 

11311   
 

 = سود تسهیالت اعطایی
113 × 32 × 31.231.931 

81،349،128 = 
11311 

 

 =کارمزد تسهیالت831.111.111×3×113= 8.129.143
11311 

  = مبلغ واریزی به حساب مشتری8.129.143-311.231.931=313.113.219
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 جدهم سئواالت بخش ه

 

 .اسناد تجاری را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرید -3

 .خرید دین را تعریف نموده، کاربرد آن را بنویسید -8

 باشد؟چه نوع برواتی قابل تنزیل می -1

 .مدت خرید دین را توضیح دهید -4

 .شرایط الزم به هنگام اعطای تسهیالت خرید دین را شرح دهید -3

 .شده، پرداخت نگردد، اقدام شعبه را بنویسیددرصورتی که در سررسید، اسناد تجاری تنزیل -1

 .حد مجاز فردی تسهیالت اعطایی خرید دین را برای اشخاص حقیقی و حقوقی بنویسید -1

 .ناد و اوراق تجاری را شرح دهیدنکات قابل توجه به هنگام تنزیل اس -2

 .نحوه محاسبه و تعیین سود خرید دین را توضیح دهید -9

شرکت تجاری پویا جهت استفاده از تسهیالت خرید دین پنج فقره سفته جمعاً به مبلغ  -31

 .ریال ناشی از معامالت بازرگانی را برای تنزیل آن به شعبه الف ارائه نموده است 9.111.111

  .درسال موافقت نموده است %31های الزم با درخواست متقاضی با نرخ از بررسیشعبه پس 

 .صدور کلیه اسناد حسابداری مربوطه از ابتدا تا تسویه کامل مطلوبست:
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 مـدارك الزم پرونده معامالتي خريد اسناد و اوراق تجاري

 

 درصورتي که متقاضي داراي پرونده معامالتي نزد شعبه باشد: -الف
  -1 .( حسب مورد برای اشخاص3318درخواست استفاده از تسهیالت خرید دین  )نمونه برگ 

شده درباره متعهد و ظهرنویس یا ظهرنویسان از طریق اداره مرکزی یا  اطالعات اخذ

 .اداره امورشعب متبوع یا شعبه ذیربط

2-  

  -3 مصوبه انجام معامله

  -4 .می از بدو انجام معامله تا مرحله واریز و تسویه آنیک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظا

  -5 .سایر مدارکی که به نظر شعبه یا اداره امورشعب اخذ و نگهداری آن ضروری بنظر برسد

نزد « پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد  -ب

نگهداري مدارك زير نيز در پرونده شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و 

 :معامالتي وي ضروري است
کل ارزیابی و اعتبارسنجی مورد ازطریق اداره اخذشده درباره متقاضی حسباطالعات

 .و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط مشتریان

6-  

  -7 .از سه منبع(« 181شماره »اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع )نمونه 

  -8 .پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبه( تصویر

  -9 .نامه معتبر محل کار متقاضیاسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره تصویر

کارت بازرگانی معتبر )برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به  تصویر

 .امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند(

11-  

  -11 .الصدور واگذارنده اسناداصل برگ امضاء مسلم

  -12 .الحسنه جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آنشماره حساب سپرده قرض

  -13     .انداز متقاضی و تاریخ افتتاح آنالحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد شخص حقوقی ، 

 81تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و سهامداران باالی %

14-  



  

311 

 

 شرکت و اخذ شناسه ملی شخص حقوقی.

قطعه آخرین عکس حقوقی، یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصیک

 .مدیره و مدیرعامل شرکتهیئت

15-  

درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و مستندات  -ج

 ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

  -16 .ه ثبت شرکتهااساسنامه شرکت ممهور به مهر ادار تصویر

  -17 .نامه )درخصوص شرکت غیرسهامی(شرکت تصویر

  -18 .روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

  -19 .روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت

مدیره و مدیرعامل و روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 .امضاء مجاز شرکت صاحبان

21-  

  -21 .لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها

تصاویر برابر با اصل شده گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل به انضمام صورت 
های مالی حسابرسی شده ، کلیه یادداشت های پیوست مربوط به سه دوره مالی اخیر و 

شده از جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر اصالت صورت های  پاسخ استعالم اخذ
و اطالعات مالی حسابرسی شده و اعتبار موسسه حسابرس مربوطه )درخصوص 
شرکت های وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتی و شرکت های پذیرفته شده در 

 بورس سهام و اوراق بهادار(.

22-  

 قانون مالیات های مستقیم(. 321ماده  3مفاصا حساب مالیاتی )تبصره 
های همگروه ، مدیران و سهامداران عمده آخرین وضعیت اعتباری شرکت ، شرکت

های برگشتی ها و تعهدات اعم از ارزی و ریالی و همچنین چکآنها در خصوص بدهی
نزد سیستم بانکی کشور و مؤسسات اعتباری اخذ شده از اداره کل اعتبارسنجی 

های الکترونیکی از سامانه بر مصارف به همراه تصویر پاسخ استعالممشتریان و نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین گزارش اعتبارسنجی از شرکت 

 مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران درخصوص موارد اشاره شده فوق.

23-  

24-  
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 بسمه تعالي

  31تاريخ      /     /                       ــــــ                   بانك ملي ايران ـ شعبه ــ

 

به ضمیمه تعداد ــــ قطعه سفته / برات متعلق به خودم که ناشی از معامالت جنسی و 

باشد به مشخصات ها میواقعی اینجانب / این شرکت ـــــــــــــــــ با متعهدین سفته

خواهشمنداست طبق مقررات جاری آن بانک در مورد خرید  .گرددمندرج در ذیل تسلیم می

باشد آنها را خریداری نموده  و وجه دین که از آن اطالع کامل دارم و مورد قبول اینجانب می

الحسنه جاری شماره ــــــــــ اینجانب / این شرکت خالص را به حساب سپرده قرض

 .ـــــــــــــــــــ منظورنمائید

ها / بروات از در سررسید، هریک از متعهدین و ظهرنویسان سفتهدر ضمن چنانچه 

ها / بروات پرداخت نشده را از تواند وجه سفتهپرداخت وجه بانک خودداری نماید، بانک می

شوم به محض مطالبه بانک وجه آنها را بپردازم اینجانب مطالبه نماید بدینوسیله متعهد و ملزم می

ها / بروات ملی حق دارد در مراجع صالحه به استناد همان سفته و درصورت عدم پرداخت، بانک

 .خریداری شده علیه اینجانب اقامه دعوی نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید

ها / بروات عالوه بر اصل مبالغ وصول چون درصورت مطالبه بانک و عدم پرداخت وجه سفته

ت قرارخواهدگرفت، ضمن عقد خارج الزم متعهد نشده مبلغی بر ذمه اینجانب / این شرک

ریال در روز بعنوان خسارت  ...ریال  1.111میگردم درصورت تاخیر در پرداخت به ازاء هر 

 .تأخیر تأدیه به بانک بپردازم

باشد و در الحسنه جاری بانک مورد قبول اینجانب میشرایط عمومی حساب سپرده قرض

ای مفاد این قرارداد لطمه و خدشه .طبق مفاد آن عمل نماید مورد قرارداد حاضر بانک حق دارد

به حق قانونی بانک ناشی از قانون تجارت در مورد اسناد تجاری )سفته و برات ـــ( وارد نمی

تواند به تصمیم خود از مفاد این قرارداد صرف نظر نموده و به استناد مواد آورد و بانک می

 .لبه و وصول نمایدقانون تجارت مطالبات خود را مطا
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 باشدها / بروات فوق بشرح ذيل ميمشخصات سفته

نام و مشخصات  جاي پرداخت
 ظهرنويسان

 رديف مبلغ به ريال سررسيد نام متعهد

     3  
3 

8 

1 

4 

3 

1 

1 

     8  

     1  

     4  

     3  

     1  

     1  

     2  

 

 

 امضاي فروشنده دين

  



  

313 

 

  نوزدهم: استصناعبخش 

 

 گیـرد، بـه  بانکداری اسالمی متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای مـالی بهـره مـی   

که بکارگیری انواع عقود و تالش برای ایجاد انواع ابزارهـای مـالی جدیـد مبتنـی بـر      ای گونه

قلمـداد  های اصلی بانکداری اسالمی جهت جذب و تخصیص منابع جزو اولویت ،شریعت مقدس

های بانکداری اسـالمی در زمینـه   شده است. به همین منظور ضروری است تا از حداکثر ظرفیت

 های مختلف اقتصادی استفاده شود.تخصیص بهینه منابع به بخش

در همین راستا به منظور حداکثری تخصیص منابع بانک، عقد استصناع در جهت کمک بـه  

 گردد:به شرح ذیل تعریف میهای اقتصادی تولیدکنندگان و دیگر بخش

 استصناع در لغت از ماده صنع به معنای سفارش ساخت است.

در اصطالح، قرارداد استصناع قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر 

گیرنده های مشخص در آینده است که سفارشای با ویژگیتولید کاالیی خاص یا اجرای پروژه

تواند به صورت های توافق شده که بخشی از آن میاء گرفتن مبالغ آن در زمان)پیمانکار( در از

نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یـا حتـی مسـتقل از آن    

شـود مـواد اولیـه و    متعهـد مـی   ، )پیمانکـار( بندی کوتاه مدت یا بلندمدتباشد، براساس زمان

دهنـده  بـه سـفارش  در موعد مقـرر   و رای پروژه موردنظر را ساختهکاالهای موردنیاز برای اج

 تحویل نماید.

عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت )تولید، تبدیل و تغییر( اموال منقـول و غیرمنقـول بـا    

گیـرد. عقـد   مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد اسـتفاده قـرار مـی   

 معدن، مسکن و کشاورزی کاربرد دارد. ،های صنعتاستصناع در بخش
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 تعريف:

در مقابل مبلغی معـین،   )سازنده کاال( استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین

متعهد به ساخت )تولید، تبدیل و تغییر( اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات 

 گردد.می)سفارش دهنده( گر مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دی

 کاربرد استصناع:

معـدن، مسـکن و کشـاورزی،     ،های تولیدی ازقبیل صنعتواحدها به منظور گسترش بخش

تسهیالت الزم را در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس براساس عقد استصناع  توانندمی

 دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند.

 وجه:نكات قابل ت

 باشد.انعقاد عقد استصناع درخصوص محصوالت کشاورزی ممنوع می -1

فرآیند تبدیل محصوالت کشاورزی به محصوالت دیگر از شمول این ماده مسـتثنی  : تبصـره 

 باشد.می

اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضـا و   -1

های آن ازقبیـل انـدازه،   قابل قبول در کشور بوده و ویژگی برخوردار از استانداردهای

 طور صریح در عقد ذکر شود.حجم، کیفیت، کمیت و غیره به

گردد و به موجب آن بانـک  استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد می -1

دنظر شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال مورمتعهد می

 را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد.

در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال موردنظر به غیر  -تبصـره 

 تصریح گردد.

، دوره زمـانی و شـرایط سـاخت و    در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد، مشخصات اموال -4

 تسهیالت قید گردد. تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت
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واحدها مکلفند مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانـک   -3

 .نمایندتعیین 

در عقد استصناع اول، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و درهنگام انعقاد  -6

 قرارداد، مشتری باید درصدی از مبلغ اموال موردنظر را به بانک پرداخت نماید.

 در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال موردنظر اعم از نقدی و اقساطی قید شود. -1

بانک درصورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصـناع اول، در   -9

 باشد.قبال مشتری متعهد می

پس از تکمیل اموال موردنظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول، مشتری ملزم بـه   -8

تحویل گرفتن آن بوده و درصورت امتناع، مسئولیت عواقـب آن بـر عهـده مشـتری     

 هدبود.خوا

هنگام انعقاد عقد استصناع اول، جهت اطمینان از بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیالت     -31

 های مناسب گردد.توسط مشتری، مبادرت به اخذ وثائق و تضمین

وثائق مربوط به تسهیالت، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول حـداقل   -33

 بیمه شود. به میزان مانده مطالبات خود به نفع بانک

تدابیر الزم را به منظور کاهش ریسک خسارت ناشـی از امتنـاع   اول در عقد استصناع  -31

 مشتری از تحویل گرفتن اموال موردنظر لحاظ گردد.

استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری، بین بانـک و سـازنده منعقـد     -31

دریافت مبلـغ قـرارداد و طبـق     شود در قبالو به موجب آن سازنده متعهد می گرددمی

شرایط مندرج در آن، اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به بانـک یـا نماینـده آن    

 تحویل دهد.

 تواند شخص واحد باشد.در عقد استصناع دوم، مشتری و سازنده نمی -3ه تبصر

ـ پیش از انعقاد عقد استصناع اول، نمی -1تبصره   ازنده منعقـد توان عقد استصناع دوم را با س

 نمود.
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تواند به مشتری اختیار دهد اموال موردنظر را مستقیماً از سازنده تحویـل  بانک می -1تبصره 

 گیرد.

در عقد استصناع اول، بانک باید با مشتری شرط نماید که اجرایی شـدن ایـن قـرارداد     -34

 موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهدبود.

نک مکلف است قبل از انعقاد عقد استصناع دوم، اموال موردنظر را از لحـاظ توجیـه   با -33

 فنی، مالی و اقتصادی )در حد نیاز بانک( بررسی و ارزیابی  نماید.

مدت اجرای عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیـین   -36

مدت زمان مـورد اشـاره بـا توجـه بـه      شود. درصورت موافقت هیات مدیره بانک، می

 باشد.توجیهات مالی و امکان بازپرداخت، قابل تمدید می

در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن، مشخصـات امـوال مـوردنظر،     -31

 شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کاال قید گردد.

معلوم و معـین بـوده و بـا توافـق     در عقد استصناع دوم، مبلغ و نحوه پرداخت آن باید  -39

پرداخت  قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسـب  صورت پیشطرفین، بخشی به

 بندی خاص به سازنده پرداخت شود.پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمان

 طور کامل در ابتدای عقد استصناع دوم پرداخت شود.مبلغ اموال موردنظر نباید به -3تبصره 

تواند بخشی از بهای اموال سـفارش داده شـده را   در عقد استصناع دوم، بانک می -1تبصـره  

 پرداخت نماید.پیش

شود مواد اولیه و اقالم موردنیـاز بـرای سـاخت    در عقد استصناع دوم، سازنده متعهد می -38

 اموال موردنظر را راساً تهیه نماید.

های مقـرر در عقـد   طابق اموال با ویژگیبروز هرگونه خسارت، معیوب بودن و عدم ت -11

 باشد.استصناع دوم بر عهده سازنده می

واحدها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در عقد استصناع دوم، اموال در جریـان سـاخت،    -13

 همه ساله و در طول مدت اجرای عقد، حداقل به میزان پرداختی بانک، بیمه کامل شود.
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تصناع دوم، تدابیر الزم را به منظور کاهش ریسک عدم تحویـل  واحدها باید در عقد اس -11

 و عدم مطابقت اموال موردنظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمایند.

واحدها موظفند به منظور اطمینان از حسن اجرای عقـد استصـناع دوم در طـول مـدت      -11

 قرارداد، نظارت الزم و کافی را بعمل آورند.

توانند به منظور نظارت بر حسن اجرای عقد استصناع دوم، مشتری را بـه  واحدها می -تبصره

 عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نمایند.

هـای مـورد تقاضـا    که اموال موردنظر در موضوع عقد استصناع، با ویژگیدر صورتی -14

توانـد  ازجمله کیفیت، حجم، اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشد، بانک یا نماینده وی می

 از تحویل گرفتن آن خودداری نماید.

های بلندمدت، قراردادهای استصناع را در چنـدین مرحلـه بـا    توانند در طرحواحدها می -13

مشتری و سازنده منعقد نموده و در آن قراردادها شرط نمایند کـه بـا توافـق طـرفین،     

 گردد.قراردادهای بعدی استصناع منعقد می

عقد استصناع دوم، جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده، مبادرت واحدها باید هنگام  -16

 های مناسب نمایند.به اخذ وثائق و تضمین

توانند قبل از شروع فرآیند ساخت امـوال مـوردنظر، بـا تقبـل     طرفین عقد استصناع می -11

 خسارات احتمالی، قرارداد را فسخ نمایند.

دوم قید نمایند کـه قـرارداد مـذکور براسـاس     واحدها مکلفند در عقد استصناع اول و  -19

 باشد.نامه اجرای اسناد رسمی میاالجرا و تابع آئینتوافق طرفین در حکم اسناد الزم

معامالتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفـاتر   -تبصره

 واهندشد.اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خ
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 مرابحه :بخش بيستم
 

 تعريف:

از کلمه ربح گرفته شده که به معنی افزایش است و یکی از ابزارهای تأمین  لغت مرابحه   

مالی اسالمی برای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی می 

 رابه خدمات و اموال شده تمام بهای کننده، عرضه آن موجب به که است عقدی مرابحهباشد. 

 به را آن سود، عنوان به اضافی درصدی یا مبلغ افزودن با سپس و رساند می متقاضی اطالع

 یا سررسید در مساوی غیر یا و مساوی اقساط به اقساطی، یا دفعی نسیه صورت نقدی،

 در باید مرابحه قرارداد موضوع اموال: کند. تبصره می واگذار به متقاضی معین سررسیدهای

  باشد. موجود قرارداد اجرای هنگام

 نكات قايل توجه :

 تهیه برای بازرگانی و خدماتی تولیدی، واحدهای نیازهای رفع منظور به توانند می واحدها -3

 مورد خدمات و کاالها سایر و زمین تأسیسات، آالت، ماشین کار، ابزار یدکی، لوازم مواداولیه،

 و سفارش به خانوارها، نیاز مورد خدمات و کاال مسکن، تهیه نیز و واحدها احتیاج این

 و نموده درخواست مورد خدمات تدارك و اموال تملک و تهیه به متقاضی، مبادرت درخواست

 نمایند.  واگذار متقاضی به عقد مرابحه قالب در را آن سپس

های  دستورالعمل و ها نامه آیین قوانین، تمامی مرابحه، تسهیالت اعطای در مکلفند واحدها -8

 نمایند حاصل اطمینان همچنین و نموده رعایت را( پولشویی با مبارزه ضوابط ازجمله) مربوطه،

 باشد. نشده منعقد فروشنده و متقاضی تبانی اساس بر مرابحه که عقد

 شودبر اساس حدود اختیارات تفویضی تعیین می مرابحه اعطایی تسهیالت سقف -1

 از پیش دریافت عنوان به را معامله مورد شده تمام قیمت از درصد ده حداقل باید واحدها -4

 نمایند. متقاضی دریافت
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  مجاز دریافت پیش اخذ مرابحه، اعتباری کارت طریق از اعطایی تسهیالت در -تبصره

 باشد. نمی

اعتباری مشتری بر از توان و ظرفیت  مرابحه، قرارداد انعقاد به مبادرت از قبل باید واحدها -3

 مرابحه تسهیالت اعطای به واحدها مجاز لذا اساس اعتبارسنجی بعمل آمده اطمینان حاصل نمایند

 وضعیت مرابحه، قرارداد از انعقاد قبل ضمن در. باشند نمی متقاضی اعتباری ظرفیت از بیش

 ابالغی، ضوابط حسب استعالم و مرکزی بانک از را متقاضی برگشتی چک و غیرجاری بدهی

 و بررسی باید موضوع قرارداد عملیات همچنین. نمایند اقدام مرابحه تسهیالت اعطای به نسبت

برگشت  قابل مدت قرارداد طول در متعلقه سود و بانک منابع اصل که شود حاصل اطمینان

 باشد.

 صاحبان شامل حقوقی، شخص بر عالوه ،3 ماده مفاد حقوقی، اشخاص درخصوص -3 تبصره

 .گرددو سهامداران عمده نیز می آن مدیره هیأت مجاز و اعضایامضای 

 اعم تولیدی های طرح اجرای برای مرابحه طریق از تسهیالت اعطای که صورتی در -1تبصره 

 از باید مربوط طرح گیرد، صورت ساختمان و مسکن و خدماتی و معدنی صنعتی، ازکشاورزی،

 در تسهیالت اعطای موارد اینگونه در. گردد کارشناسی و مالی بررسی فنی و نظر اقتصادی،

 طرح بررسی. باشد توجیه قابل طرح اجرای شده، انجام های بررسی طبق که مجازاست صورتی

 بررسی کل اداره و شعب امور ادارات واحدها، توسط ترتیب به حدود اختیارات تفویضی در ها

 شود. می انجام ها طرح

 تولیدی واحدهای اولیه مواد تأمین برای مرابحه طریق از تسهیالت اعطای چنانچه -1 تبصره

 حجم از بیش و بوده متناسب تقاضا مورد اولیه مواد میزان که شود باشد، باید اطمینان حاصل

 اطمینان تسهیالت بازپرداخت از ب 81 بخشنامه شرایط مطابق همچنین. نباشد دوره تولید یک

 نمایند. حاصل
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 توسط معامله موضوع کاالهای و اموال واگذاری قیمت و شده تمام قیمت اعالم -1

 به یا و واحده دفعتاً آنها قیمت وصول و است الزامی خریدار، به تسهیالت کننده واحدپرداخت

 است. بالمانع معین سررسیدهای یا سررسید در مساوی غیر یا و مساوی به اقساط دفعات

واریز  قرارداد طبق باید مقرر اقساط و نبوده مجاز قرارداد سررسید تمدید مرابحه، معامالت در -1

 گردد.

 نمی باشد. مجاز متقاضی به مرابحه معامله موضوع اموال تحویل از قبل اقساط وصول -2

موضوع قرارداد،  اموال مفید عمر رعایت با توان می جدیدالتأسیس تولیدی واحدهای مورد در -9

 نمود.  موکول برداری بهره تاریخ از بعد به را اقساط وصول

 عهده به تواند می مرابحه معامالت موضوع اموال نصب و حمل تحویل، انتخاب، مسئولیت -31

 متقاضی گذاشته شود.

 به حداقل قرارداد مدت طول در ساله همه باید مربوط وثایق یا و معامالت موضوع اموال -33

 شوند. بیمه بانک نفع به مشتری هزینه مطالبات به میزان مانده

 311 از کمتر یا معادل مبالغ برای تسهیالت اعطای زیر، مشروحه موارد جز به -تبصره

 ندارد. معامله موضوع اموال بیمه به ریال نیاز میلیون

 تضمین که تاسیساتی و آالت ماشین تولید، وسایل تهیه برای مرابحه تسهیالت اعطای -

 نباشد. منقول معامله غیر مورد

 .قرارگیرد رهن در بانک وثیقه عنوان به مرابحه معامله موضوع اموال -

 به قرارداد اجرای حسن در کافی و الزم نظارت مرابحه، قرارداد مدت طول در باید واحدها -42

 نمایند. حاصل اطمینان مرابحه قرارداد موضوع در اعطایی تسهیالت عمل آورند و از مصرف

 به مبادرت مقرر، سررسیدهای یا سررسید از قبل تسهیالت کننده دریافت که صورتی در -31

 مدت با متناسب متعلقه سود محل از الزم تخفیف نماید خود بدهی از قسمتی یا واریزتمام

 دستورالعمل آخرین مطابق.) گردد می اعطا وی به شده واریز اقساط یا قسط تا سررسید باقیمانده

 اعتبارات(. کل اداره
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 تدارك و اموال تهیه به اقدام از قبل واحدها ضروریست مرابحه، معامله ماهیت به توجه با -34

 در) متقاضی کتبی تعهد و درخواست دریافت به مبادرت مرابحه قرارداد ضمن و خدمات

 و مشخصات اخذ با همچنین و نمایند خدمات و اموال خرید بر مبنی( مابین قراردادفی چارچوب

 فروشنده و اموال قیمت خصوص مرابحه، در تسهیالت متقاضی از اموال، کامل فروشنده نشانی

 پرونده در را مراتب و نموده اخذ جامعی اطالعات وی از معامله مورد اموال خرید امکان و آن

 نمایند. متقاضی نگهداری معامالتی

 .است گردیده لحاظ قرارداد مفاد در مزبور تعهدنامه متن -تبصره

کار ابزار و يدکي لوازم اوليه، مواد تأسيسات، و آالت ماشين توليد، وسايل مرابحه  

ود.می ش استفاده محصوالت انواع تولید در آنها از که تجهیزاتی وسايل توليد: -4  

کنند. می کار محرك نیروی وسیله به که ابزاری و ها دستگاه ماشين آالت: -8  

 های تفعالی انجام یا و آالت ماشین از مطلوب استفاده برای که وسایلی تاسيسات: -1

مورد نیاز می باشد. خدماتی  

 که یبسته بند مواد و ای واسطه شده ساخته ساخته، نیمه ، خام مواد نوع هرمواد اوليه:  -4

می روند. کار به معین محصول تولید یک در  

 غیر و دهفرسو قطعات تعویض و جایگزینی برای که وسایلی و قطعات لوازم يدکي: -3

روند.می کار به تولید آالتقابل استفاده ماشین   

 ایلوس عنوان به و است سال یک حدود آنها مفید عمر که وسایلی و ادوات ابزار کار: -1

شوند. می گرفته کار به ابزار کار در تولید و کمکی  

 موضوع مرابحه:

 ، معدن و صنعت امور گسترش برای الزم تسهیالت ایجاد منظور به توانند می واحدها -الف

 تعهد و متقاضیان کتبی درخواست به بنا منحصراً را ذیل مشروحه اموال وخدمات، کشاورزی

 به مرابحه طریق از و خریداری اموال، اینگونه مستقیم استفاده یا و مصرف برخرید، مبنی آنها
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 امور تولیدی، های بخش تأسیسات و ماشین آالت تولید، وسایل. )فروش برسانند به آنان

 خانوارها. نیاز مورد و سایرخدمات بازرگانی امور خدماتی،

 به ،(بانک ساالنه اعتباری سیاست رعایت با) مسکن بخش گسترش برای میتوانند واحدها -ب

 نمایند. اعطاء خانوارها به مرابحه تسهیالت طرق زیر

 متقاضی. کتبی درخواست به موجود مسکونی واحدهای واگذاری و خرید -3ب

 تسهیالت انواع از هریک اعطای طریق از یا مستقیماً که مسکونی واحدهای واگذاری -8ب

 .واحدها گونه این خرید بر مبنی متقاضی تعهد و کتبی درخواست به بنا شده، بانکی احداث

 قيمت واگذاري) مبلغ قرارداد(:

 بانک وسود شده تمام قیمت به توجه با دستورالعمل این موضوع اموال واگذاری الف: قیمت

 گردد. تعیین می

 تولید وسایل نوع و متقاضی فعالیت رشته و فنی و تخصصی صالحیت به توجه با باید ب: واحدها

 بند به توجه با( تولیدی امور به اولویت دادن با) وی درخواست مورد تأسیسات و و ماشین آالت

 .نمایند اخذ خریدار از” دریافت پیش“ عنوان به را مبلغی (اول مبحث4)

 سود مرابحه:

 محاسبه مبنای ،(فروشندگان از مأخوذه تخفیف و دریافت پیش کسر از پس) شده تمام قیمت

 و تعاریف از استفاده با قرارداد موضوع خدمات و اموال شده تمام بهای. سود قرار خواهد گرفت

 .میگردد محاسبه مربوط حسابداری استانداردهای در احکام مندرج

 وثايق و تضمينات مرابحه:

اخذ  کافی تضمینات یا و وثایق باید متقاضی، تعهدات ایفای از اطمینان حصول منظور به واحدها

و  برخوردار باال نقدشوندگی درجه از قانونی، انتقال و نقل قابل معتبر، باید مأخوذه نمایند. وثایق

 در بانک حقوق گیرنده، تسهیالت سوی از تعهدات ایفای درصورت عدم تا باشد بالمعارض

 شود. استیفا هزینه، کمترین با و ممکن زمانحداقل 

 درآورند. خود وثیقه به را دستورالعمل این معامالت موضوع اموال توانندمی واحدها: 3تبصره
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محدود  یا و انحصاری مصرف دستورالعمل این معامالت موضوع اموال که مواردی در :1تبصره 

واحدها  نباشد، صرفه به مقرون آنها از مجدد استفاده برداریبهره و داشته باشد و یا دراثرنصب

 نمایند. اقدام( ضوابط طبق) بانک قبول مورد تضمینات یا و وثایق اخذ به نسبت مکلفند،

 کاهش با متناسب گیرنده، تسهیالت درخواست حسب و مربوطه ضوابط طبق واحدها :1تبصره

 .نمایند اقدام وثایق تعویض یا و مازاد وثایق آزادسازی به نسبت بدهی وی،

:بيمه مورد معامله و وثايق   

-گردد بیمه اموال، ماشیندر معامالت مرابحه و تسهیالتی که در قبال تضمینات اعطاء می

 خرد، استثنای تسهیالت به آالت، تأسیسات و کاالهای موضوع معامله الزامی است. اینگونه اموال

 .گردد بیمه مربوط مستندات سایر و فاکتور مندرجات مطابق باید

 مدت مرابحه:

، اعطایی تسهیالت میزان با متناسب دستورالعمل این موضوع تسهیالت بازپرداخت مدت

 مفید عمر طول از نباید حال هر در و شود می تعیین مشتری توانایی باز پرداخت و نوع فعالیت

 تجاوز نماید. معامله موضوع اموال

 گردد: می تعیین زیر شرح به مرابحه تسهیالت بازپرداخت مدت

 مندرج آالت ماشین مفید عمر جدول براساس عمرمفید، طول محاسبه مبدأ: آالت ماشین -الف

 ب 81 دربخشنامه

 بود. خواهد تسهیالت کننده پرداخت واحد تشخیص به بهره برداری شروع تاریخ تبصره:

 ننماید. تجاوز سال یک حداکثر و تولید دوره یک از: اولیه مواد – ب

 تسهیالت بازپرداخت مدت اعتبارات کل اداره از مجوز کسب با استثنایی موارد در :3تبصره

 بود. خواهد افزایش قابل اولیه مواد تامین برای اعطایی مرابحه

 قابل بانک مدیره هیئت موافقت با دیگر سال یک تا حداکثر مذکور زمان مدت: 1تبصره

 .بود افزایش خواهد
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 برای تسهیالت بازپرداخت مدت جدید تولیدی های طرح گردش در سرمایه تأمین در :1تبصره

 شد. خواهد مشخص و تعیین اعتبارات کل اداره توسط مورد حسب مقرر مدت بیش از

 عمر دارای اول دست اموال تأمین برای اعطایی تسهیالت بازپرداخت اموال دست اول: مدت -ج

 معامالت دستورالعمل( “8)  ماده موضوع جدول در مندرج مفید عمر میزان به حداکثر مفیدمعین،

 ساخت دوام با مصرفی کاالهای نقل، و حمل وسایل ماشین آالت، تولید، وسایل فروش اقساطی

 سه حداکثر است نشده ذکر مزبور جدول در که مواردی سایر برای و ”تأسیسات کشور و داخل

 سال.

 حداکثر معین، عمرمفید دارای دوم دست اموال تأمین برای تسهیالت اموال دست دوم: اعطای -د

 باشد. می امکانپذیر اعتبارات کل اداره از مجوز اخذ با آن، عمرمفید به میزان باقیمانده

 خواهد بانک تشخیص به بهره برداری شروع تاریخ مفید، عمر طول محاسبه تبصره: مبنای

 بود.

 سیاست طبق ساله هر مذکور مدت) باشد می سال پانزده خرید مسکن خانوارها: حداکثر -ه

 (اعتباری بانک تعیین می شود.

 سال سه حداکثر خدماتی و بازرگانی تولیدی، واحدهای و خانوار نیاز مورد خدمات تدارك -و

 .باشد می میسر اعتباری ارکان از مجوز اخذ با فوق افزایش مدت دوره و

نياز مورد مدارك و اهميت حائز نكات  

 مورد حسب) مرابحه تسهیالت از استفاده درخواست برگ مشتری تقاضای دریافت از پس -3

 با را مذکور برگ تا شود می داده قرار متقاضی اختیار در( حقوقی یا حقیقی برای اشخاص

 نماید. تسلیم بانک به لزوم مورد مدارك همراه امضا از پس و دقت تکمیل کمال

 باشد. وی الصدورمسلم  امضای مطابق باید درخواست برگ ذیل در متقاضی امضای -8

 و ضوابط رعایت با نیاز مورد اطالعات و مدارك آوری جمع و کسب از پس واحدها -1

 تقاضای بررسی به نسبت باید ذیل نکات نمودن ملحوظ و تسهیالت اعطای مربوط به مقررات

 نمایند. اقدام مشتری
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 بازار، متعارف یا رسمی نرخ به آنها قیمت و مرابحه موضوع اموال کامل و دقیق مشخصات -4

 باشد. قید شده

 به مربوط( فاکتور پیش) آفر اخذ و ورود برای الزم مجوز باشد وارداتی اموال که درصورتی -3

 شود. درخواست برگ ضمیمه سفارش آن اموال

و  مدارك طرح، اجرای بودن موجه از اطمینان حصول منظور به جدید، های طرح مورد در -1

 گردد. اخذ متقاضی از مالی و فنی اقتصادی، های جهت بررسی الزممستندات 

 بهای از قسمتی تأمین بابت بانک نظر طبق را الزم پرداخت پیش متقاضی دارد ضرورت -1

 نماید. پرداخت معامله اموال مورد

به  ظهرنویسی طریق از که فروشندگان صادره فاکتورهای استناد به مرابحه، معامله انجام -الف

 حسب مستقیماً باید فاکتور و فاکتور پیش االصول علی و باشد می ممنوع گردیده، واگذار غیر

 باشد. شده صادر به نام متقاضی فروشنده یا سازنده مورد توسط

 مواردی در و پذیرد انجام رسمی قیمت به بایستی می مرابحه معامالت موضوع اموال خرید -ب

 قیمت مالك ندارد، وجود آنها برای رسمی قیمت که باشد اموالی از دسته آن برای که تقاضا

 بودن متعارف از کامل اطمینان حصول با توانند می واحدها بود، خواهد واحد گذاری، تشخیص

 نمایند. اقدام معامله انجام به نسبت موارد سایر رعایت و معامله اموال موضوع قیمت

 طبق بحه مرا قرارداد گیرد قرار تصویب و تأیید مورد متقاضی درخواست که درصورتی -9

 گردد. می منعقد و مقررات ضوابط

( حقوقی یا حقیقی اشخاص برای مورد حسب) مرابحه تسهیالت از استفاده درخواست برگ -31

 و نام آن، شرایط و نقدی خرید بهاء مرابحه، موضوع اموال کامل مشخصات کار، نوع در آن که

 بازپرداخت، مدت و نحوه درخواست، مورد اموال مصرف مورد اموال، کامل فروشنده نشانی

 باشد. قید شده تضمینات و وثائق

 باشد. شده صادر بانک یا متقاضی بنام مستقیماً که مربوط فاکتور پیش -33

 معامله. مورد اموال فروشنده و قیمت به مربوط اطالعات -38
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 کالن. تعهدات و تسهیالت نامهآیین و واحد ذینفع به مربوط مقررات رعایت -31

 طبق گذشته مالی دوره سه به مربوط شرکت و صورتهای مالی حسابرسی شده گزارش -34

 ضوابط مربوط.

 و آخرین اظهارنامه مالیاتی. مستقیم مالیاتهای قانون 321 ماده یک تبصره گواهی اخذ -33

سود نحوه محاسبه عملیات حسابدرای، نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیالت مرابحه مشابه با  -31

 باشد.تسهیالت فروش اقساطی میو اقساط 
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  جعاله: بيست و يكمبخش 

 

 تعريف: 

جعاله عبارتست از التزام شخص )جاعل( یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم )جعل( در 

« پیمانکار»یا « عامل»دهد مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می

 شود.نامیده می

 نكات قابل توجه :

توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و واحدها می -3

 مبادرت به« جاعل»یا عنداالقتضا ء بعنوان « عامل»با تنظیم قرارداد بعنوان  و سایر امور خدماتی

 جعاله نمایند. اعطای تسهیالت

قرارداد، عملیات موضوع جعاله را در حد نیاز  واحدها موظفند قبل از اقدام به انعقاد -8

 بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل بانک اطمینان حاصل نمایند.

های تولیدی و در صورتی که اعطای تسهیالت از طریق جعاله برای اجرای طرح –تبصره 

یا خدماتی صورت گیرد، واحدها مکلفند طرح مورد قرارداد را در حد اختیارات تفویضی رأسا از 

 لحاظ فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. 

، اختیار بانک برای واگذاری انجام باشددر قرارداد جعاله عامل میدر مواردی که بانک،  -1

قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگری باید قید شود. در 

صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانویه ، واحدها مکلفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت نمایند. 

 منوع است.واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل م

تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از در مواردی که بانک جاعل باشد، عامل می -تبصره 

 کار را به دیگری واگذار نماید.

حمدی مالک ملک مسکونی به شعبه الف مراجعه و درخواست تسهیالت آقای امثال : 

ه عنوان عامل و آقای کشی ساختمان خود را دارد. در این حالت بانک بجعاله جهت تعمیر لوله
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تواند در صورت لزوم عملیات گردد. بانک میاحمدی به عنوان جاعل )کارفرما( تلقی می

کشی مربوطه را به شخص دیگری تحت عنوان جعاله ثانویه با تنظیم قرارداد واگذار اجرایی لوله

 نماید. 

تواند ام عمل میتدارك مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انج -4

 طبق قرارداد بر عهده جاعل یا عامل باشد.

پیش »و یا « پیش دریافت»دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله بعنوان  -3

« پیش پرداخت»و « پیش دریافت»باشد. حداقل و یا حداکثر توسط واحدها مجاز می« پرداخت

 گردد.توسط اداره مرکزی تعیین می

اعطائی قابل پرداخت و مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از  حداکثر تسهیالت -1

 شود.معامالت جعاله توسط اداره مرکزی تعیین می

سال تعیین  8مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله بازرگانی، حد اکثر  -3تبصره 

 گردد.می

مدت و بلند مدت، میان جعاله از نظر زمان بازپرداخت، به سه گروه: کوتاه  -1تبصره 

 گردد.می مدت تقسیم

 شاملهای انجام شده مربوط، جعل دریافتی توسط واحدها باید عالوه بر پوشش هزینه -1

سود معین برای بانک نیز باشد. حداقل و حداکثر میزان سود مورد انتظار توسط اداره مرکزی 

 گردد.تعیین می

توان به نسبت مدت نمایند میبه مشتریانی که تمام بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت 

باقیمانده تا سررسید تخفیف سود اعطاء نمود. میزان تخفیف در مورد معامالت مختلف را اداره 

 نماید.مرکزی تعیین و اعالم می

دریافت و یا پرداخت جعل، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به  -2

 د و یا سررسیدهای معین بالمانع است.اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسی
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واحدها مکلفند در مواردی که عامل هستند، جهت حصول اطمینان از انجام تعهدات  -9

 جاعل ناشی از قرارداد جعاله، تأمین کافی اخذ نمایند.

واحدها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عندالزوم اموال موضوع عملیات ناشی از قرارداد  -31

 یمه شود. جعاله به نفع بانک ب

واحدها مجازند در هنگام ظهرنویسی اسناد اعتبارات اسنادی دیداری، طی درخواستی از  -33

مشتری نسبت به تامین مابقی وجه اعتبار )پس از کسر پیش دریافت به هنگام گشایش 

 اعتبارات اسنادی( از طریق عقد جعاله وارداتی تسهیالت اعطا نمایند. 

               

احمدی به منظور تعمیر منزل مسکونی خود درخواست تسهیالتی به مبلغ چهارده آقای  -ثالم

سال به  1االجرا به مدت میلیون ریال نموده و شعبه با درخواست نامبرده در قبال قرارداد الزم

 موافقت نموده است. مطلوبست: %83اقساط مساوی و متوالی با نرخ 

 تسهیالت صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت -الف

قسط پرداخت نموده باشد، سود سال  1در صورتی که آقای احمدی در سال اول   -ب

 اول را محاسبه و به حساب درآمد قطعی منظور نمائید.

روز تأخیر  31در صورتی که آقای احمدی قسط هشتم را همزمان با قسط نهم و با  -پ

 مائید.پرداخت نماید، خسارت تأخیر مربوطه را محاسبه و دریافت ن
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  -الف

 = سود دوران بازپرداخت
11 × 83  ×34.111.111 

 4.318.311ریال  =
8411 

  

  بانک = جعل 34.111.111+   4.318.311=  32.318.311ریال 

 = مبلغ هرقسط
32.318.311 

 334.211ریال  ⋍
11 

 

 ریال 3     حساب انتظامی قراردادها بدهكار: -3

 ریال 3    طرف حسابهای انتظامی  بستانكار:

 

 ریال 81.111   حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:   -8

 ریال 81.111    حساب تمبر مالیاتی بستانكار:

 

 (طبق آخرین تعرفه)   حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:   -1

 (طبق آخرین تعرفه) 1حساب بستانکاران داخلی/ حساب ارزیاب بستانكار:

 

 ریال 34.111.111   جعاله -حساب تسهیالت اعطایی بدهكار:   -4

 ریال 34.111.111     حساب مشتری بستانكار:

 

 ریال 4.318.311   جعاله -حساب تسهیالت اعطایی بدهكار:   -3

 ریال 4.318.311    سود سالهای آینده بستانكار:
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  -ب

 r =  ×4.318.311 اولقسط1سودمستتردر 3)
(11  ×89 )-  (11  ×11) 

 3.318.121ریال  =
(11  ×11) 

 

 ریال 3.318.121    حساب سود سالهای آینده بدهكار:   -1

 ریال 3.318.121   حساب درآمد معامالت جعاله بستانكار:

 

31 ( ×1  +83 × )334.211 
 39.113خسارت تأخیر تأدیه     ریال  =

11111 

3.142.913  =39.113 ( +8  ×334.211 )   

 

 ریال 3.142.913   حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:   -1

 ریال 3.142.913   حساب تسهیالت اعطایی جعاله بستانكار:

 

 ریال 39.113    حساب تسهیالت اعطایی بدهكار:   -2

 ریال 39.113               حساب وجه التزام دریافتی بستانكار:

 

پیمانکار و اعطای تسهیالت به تدریج و متناسب با  در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی با

پیشرفت کار به پیمانکار، سود مدتی که سرمایه بانک معطل مانده بر اساس تعرفه پس از وضع 

 باید ملحوظ گردد. ،پیش دریافت از مشتری در محاسبه جعل

 تعهدات این ردد،گباتوجه به اینکه با انعقاد قرارداد جعاله ثانوی برای بانک تعهداتی ایجاد می

 :شودمی نگهداری حسابها در زیر شرح به

 پیمانکاربهنشدهپرداختمبلغمعادل  طرف حساب تعهدات بانک بابت جعاله بدهكار:
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 پیمانکاربهنشدهپرداختمبلغمعادل  حساب تعهدات بانک بابت معامالت بستانكار:

 

 پیمانکار در هر مرحله:اسناد حسابداری مربوط به مبالغ پرداخت شده به 

 پیمانکاربهشدهپرداختمبلغمعادل   جعاله -حساب بدهکاران موقت بدهكار:

 پیمانکاربهشدهپرداختمبلغمعادل الحسنه جاری پیمانکارحساب سپرده قرض بستانكار:

 

همزمان با هر پرداخت، بانک به پیمانکار با صدور اسناد حسابداری مبلغ مذکور به شرح زیر 

 شود:از حساب تعهدات بانک خارج می

 پیمانکاربهشدهپرداختمبلغمعادل  حساب تعهدات بانک بابت معامالت  بدهكار:

 پیمانکاربهشدهپرداختمبلغمعادل طرف حساب تعهدات بانک بابت جعاله بستانكار:

 

به شرح زیر تسویه « جعاله -بدهکاران موقت»پس از اتمام کار توسط پیمانکار حساب 

 شود:می

 معادل مبلغ جعل  جعاله  -حساب تسهیالت اعطایی بدهكار:

 معادل مانده حساب  جعاله -حساب بدهکاران موقت بستانكار:

 معادل تفاوت دو مبلغ فوق   جعاله -درآمد سالهای آینده بستانكار:

شود پیش دریافت از مشتری به شرح ذیل در هر مورد که تسهیالت جعاله پرداخت می ضمناً

 :گرددتعدیل می

 معادل مبلغ پیش دریافت از مشتری بابت جعاله -حساب پیش دریافت مشتریان بدهكار:

 معادل مبلغ پیش دریافت از مشتری  جعاله -حساب تسهیالت اعطاییبستانكار:

 آينده و تخصيص سهم سود هر دوره:تعديل حساب سود سالهاي 

جعاله تعدیل و به حساب درآمد معامالت  -در پایان هر دوره مالی حساب سودسالهای آینده

 .گرددجعاله منظورمی
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 خاتمه عمليات:

بعد از ایفای کامل تعهدات عامل طبق مفاد قرارداد و وصول کلیه مطالبات بانک بابت معامله 

وثیقه و یا استرداد سایر تضمینات، اسناد انتظامی صادره مربوط جعاله ضمن فک رهن از مورد 

 :گردندبه بیمه کاالی مورد معامله و وثایق و تضمینات بشرح زیر برگشت و حسابها تسویه می

 به مبلغ اسمی بیمه نامه    طرف حسابهای انتظامی بدهكار:

 بیمه نامهبه مبلغ اسمی    حساب انتظامی بیمه وثایق و تضمینات بستانكار:

 ریال 3به مبلغ    طرف حسابهای انتظامی قراردادها بدهكار:

 ریال 3به مبلغ    جعاله -حساب انتظامی قراردادها بستانكار:

 اسمییامبلغ شدهگرفتهرهنبهوثایقکهمبلغیبه طرف حسابهای انتظامی بدهكار:

 اسمییامبلغ شدهگرفتهرهنبهوثایقکهمبلغیبه حساب انتظامی وثایق و تضمینات بستانكار:

 

نامه بیمهمادامی که مشتری با بانک رابطه تسهیالتی داشته باشد، قراردادهای رهنی و  توضيح:

 با رابطه قطع درصورت و باشدنمی برگشت به نیاز و نگهداری بانک انتظامی هایدر حساب

 خروج و رهن فک به نسبت توانست مشتری باتوجه به عدم بدهی مشتری، میدرخوا و بانک

 .نمود اقدام.  . . و موقت بدهکاران تسویه و نامه بیمه و غیرمنقول انتظامی اسناد
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 حل مسئله جعاله به روش جديد
آقای محمدی به منظور تعمیر منزل مسکونی خود از شعبه نادری درخواست تسهیالت 

درخواست نامبرده در قبال جعاله تعمیر مسکن به مبلغ چهارده میلیون ریال نموده و شعبه با 

موافقت  %38سال و به اقساط مساوی و متوالی ماهیانه با نرخ  1قرارداد الزم االجرا به مدت 

 نموده است. مطلوب است:

 تعیین قسط ماهیانه تسهیالت و سود آن به روش جدید -الف

 صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت تسهیالت -ب

روز تأخیر پرداخت نماید، خسارت  31کی از اقساط را با که آقای محمدی یدرصورتی -پ

 را محاسبه و اسناد مربوطه را نیز صادر نمایید.تأخیر )وجه التزام( آن

 حل مسئله: الف

Nrpr
)(

12
1

12
 

A = قسط ماهیانه  = 

1
12

1  Nr
)( 

 
811.811 

= 
(41/3)341.111 

= 

11(13/3)341.111 

A =  ماهیانه=  قسط 
41/1 3- 41/3 3- 11(13/3) 

 
413.323 A = قسط ماهیانه = 

 

(N×A) – P Q = کل سود تسهیالت = 

 
8.111.931  =34.111.111 – 413.323  ×11 Q = کل سود تسهیالت = 

 
  



  

327 

 

 صدور اسناد حسابداري -ب

3- 

 ریال 3       حساب انتظامی قراردادها بدهكار:

 ریال 3                طرف حسابهای انتظامی            بستانكار:

 

1-  

 ریال  81.111      حساب صندوق/ حساب مشتری بدهكار:

 ریال 81.111              حساب تمبر مالیاتی بستانكار:

 

1-  

 ریال  811.111    حساب صندوق/ حساب مشتری     بدهكار:
 )حق ارزیابی مخصوص ارزیاب(

 ریال  811.111          حساب بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی بستانكار:
 مبلغ فوق پس از کسر مالیات، سهم ارزیاب بوده و به حساب وی منظور خواهد شد

 

4-  

 ریال  34.111.111    حساب تسهیالت اعطایی جعاله بدهكار:

 ریال  34.111.111               حساب مشتری بستانكار:

 

3-  

 ریال  8.111.931    حساب تسهیالت اعطایی جعاله بدهكار:

 ریال  8.111.931            حساب سود سالهای آینده بستانكار:
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 محاسبه وجه التزام يا خسارت تأخير قسط -ب

8.891  = 
31 ( ×1  +38 × )413.323 

 = وجه التزام
11311   

 

6-  

 ریال  8.891    حساب صندوق یا حساب مشتری بدهكار:

 ریال  8.891            حساب تسهیالت اعطایی جعاله بستانكار:

 

1-  

 ریال  8.891                 حساب تسهیالت اعطایی جعاله بدهكار:

 ریال 8.891                        حساب وجه التزام بستانكار:
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 سئواالت بخش بيست و يكم

 

 آن را بنویسید. جعاله را تعریف نموده و کاربرد -3

 جعاله ثانویه چیست؟ -8

 چهارنکته از نکات مهم در رابطه با عقد جعاله را توضیح دهید. -1

 جعل چیست؟ -4

 نحوه محاسبه سود تسهیالت جعاله را )به روش قدیم و جدید( بنویسید. -3

 شرکت الف به منظور ساخت سوله کارخانه خود درخواست مبلغ ده میلیارد  -1

( ریال تسهیالت جعاله برای مدت دوسال دوران ساخت و پنج سال 31.111.111.111)

نماید. شعبه پس از بردای میدوران بازپرداخت به اقساط مساوی ماهیانه از زمان بهره

بررسی های الزم با درخواست شرکت الف درمقابل ترهین اجرای طرح و کسری آن 

 است.زیر موافقت نموده االجرا با تضمین شخص ثالث با شرایطقرارداد الزم

الف( تسهیالت در سه مرحله پرداخت گردیده است )مرحله اول در زمان انعقاد قرارداد به 

ماه پس از مرحله اول به میزان  1ریال، مرحله دوم  4.111.111.111میزان 

ماه پس از مرحله دوم به میزان  1ریال و مرحله سوم  4.111.111.111

 ریال( 8.111.111.111

 %33سود دوران اجرای پروژه و همچنین بازگشت سرمایه ب( 
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 از کل مبلغ تسهیالت  %11پرداخت شرکت الف بابت عملیات جعاله پ( پیش

 ریال( 1.111.111.111)

( محاسبه سود دوران ساخت و بازپرداخت اقساط به تفکیک مشروط بر 3 مطلوبست:

 قسط باشد. 11و در ماه پس از پایان دوران ساخت 8بازپرداخت اینکه زمان

 ( میزان جعل بانک و تعیین مبلغ هرقسط8

 ( کل اسناد حسابداری الزم از ابتدا تا دریافت اولین قسط.1
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 مـدارك الزم پرونده معامالتي جعالـه

 نزد شعبه باشد:« پرونده عمومي»درصورتي که متقاضي داراي  -الف

ه در آن نوع کار، مـورد  ک(4811)نمونه برگ درخواست استفاده از تسهیالت جعاله 

مصرف تسهیالت درخواستی، مدت انجام کار، نحوه و مـدت بازپرداخـت، وثـائق و    

 تضمینات قید شده باشد.

1-  

  -2 مدارك و مجوزهای الزم به منظور احراز موارد مصرف تسهیالت جعاله

هـای  مدارك و اطالعات الزم در مواردی که تسهیالت جعاله بـرای اجـرای طـرح   

 پذیرد.صنعتی، تولیدی و خدماتی انجام

3-  

اطالعات مربوط به مشخصات کارخانه سازنده یا فروشنده اموال مورد معامله، وسـیله  

 های قابل قبول.حمل، حقوق گمرکی و هزینه نصب و سایر هزینه

4-  

  -5 مجوزهای مربوط در صورتیکه اموال مورد معامله وارداتی باشد.

  -6 ت مربوط به پیمانکار )درصورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی(.مدارك و اطالعا

کننده و یا شعبه اخذ آن ضروری سایر مدارك و مستنداتی که به نظر مرجع تصویب

 است.

7-  

  -8 فاکتور مربوط به خرید اموال موضوع معامله جعاله.پیش

  -9 شده با اصل( سند مالکیت وثائق و تضمینات.)تطبیق  تصویر

  -11 فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله.

  -11 آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات

  -12 نامه وثائق و تضمینات که به نفع و به نام بانک صادر شده باشد.بیمه

  -13 های مربوط به انجام جعالهصورت هزینه

  -14 مصوبه انجام معامله جعاله.

  -15 منعقده جعالهقرارداد 

یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله 

 واریز و تسویه آن.

16-  
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نزد شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد « پرونده عمومي»درصورتي كه متقاضي فاقد  -ب

 .:وي ضروري استپرونده معامالتي زير نيز در اخذ و نگهداري مدارك 

 کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریاناخذشده درباره متقاضی )از طریق اداره اطالعات

 شعب متبوع یا شعبه مربوط(. و یا اداره امور

17-  

  -18 از سه منبع(.« 181شماره »اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع )نمونه 

با اصل توسط شعبه( درصورتی که فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی )تطبیق شده 

 جعاله در امور تولیدی و یا خدماتی باشد.

19-  

نامه معتبر محل کار فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره

 متقاضی درصورتی که جعاله در امور تولیدی و یا خدماتی باشد.

21-  

ارداد در دفاتر اسناد رسمی الصدور متقاضی درصورتی که قراصل برگ امضاء مسلم

 منعقد نشود.

21-  

      و تاریخ افتتاح آن: جاری متقاضی                   الحسنه شماره حساب سپرده قرض

      /      /31 

22-  

و تاریخ افتتاح                       داز متقاضیانالحسنه پسشماره حساب سپرده قرض

 31 آن:      /      /     

23-  

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی، فتوکپی 

 مدیره و مدیرعامل شرکت. شناسنامه اعضاء هیئت

24-  

قطعه آخرین حقوقی، یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصیک

 مدیره و مدیرعامل شرکت.عکس هیئت

25-  

عمومي نزد شعبه نيز مدارك و مستندات ذيل بايد اخذ و در و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده 

 پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

  -26 فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

 نامه )درخصوص شرکت غیرسهامی(.فتوکپی شرکت

 
 

27-  
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  -28 روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

  -29 روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.

مـدیره و مـدیرعامل و   روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئت

 صاحبان امضاء مجاز شرکت.

31-  

  -31 لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

شـرکت مربـوط بـه سـه دوره مـالی گذشـته       گزارش بازرس قانونی و حسـابرس  

)درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شـرکتهای پذیرفتـه   

 شده در بورس سهام و اوراق بهادار(.

32-  

  -33 اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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 مـدارك الزم پرونده معامالتي اعطاي تسهيالت مسكن

 اموراحداث يا تعمير در قالب معامله جعالهدر 

 

1-   )برگ درخواست تسهیالت )باتوجه به موضوع معامله برای احداث یا تعمیر مسکن

که در آن مشخصات، نوع کار، میزان سرمایه الزم برای انجام کار، میزان تسهیالت 

ه، نحوه موردتقاضا، ارزش فعلی و یا ثبتی امالك موضوع معامله، مدت انجام معامل

 تسویه و واریز تسهیالت درخواستی، وثائق و تضمینات قید شده باشد.

2-  .پروانه ساخت درصورتیکه موضوع معامله احداث بنا باشد 

3-  های قابل قبول در معامله )شامل قیمت زمین و تهیه مصالح و صورت برآورد هزینه

 قبول بانک(.های قابل قبول شعبه طبق نظر ارزیاب مورد سایر هزینه

4-  های انجام شده توسط متقاضی.صورتمجلس ارزیابی هزینه 

5-  متقاضی )تطبیق شده با اصل توسط شعبه(.اسناد یا مدارك مالکیت  تصویر 

6-   صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات معرفی شده متقاضی درصورتیکه وثیقه

 غیرمنقول باشد.

7-  .مصوبه انجام معامله 

8-  .قرارداد منعقده انجام معامله 

9-   یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله

 واریز و تسویه آن.

11-  .اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوط 

11-  تسهیالت اعطایی بانک.های انجام شده ناشی از صورتمجلس ارزیابی هزینه 

12-  الصدور متقاضی در صورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اصل برگ امضاء مسلم

 منعقدنشود.

13-  و تاریخ افتتاح آن اندازالحسنه پسشماره حساب سپرده قرض    

14-  تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی وعندالزوم ضمان/ضامنین 
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15-   آخرین عکس متقاضی.یک قطعه 

16-    کننـده و  سایر مدارك و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجـع تصـویب

 .ضروری باشدآن ها اخذ و نگهداری کننده تسهیالت پرداخت
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  نامهضمانت: بيست و دومبخش 

 

 تعريف :

های بانکی تعاریف متعددی از سوی صاحب نظران مطـرح شـده و   نامهضمانتدر توصیف 

نامـه را  ای ضـمانت انـد، عـده  نامـه ارائـه داده  هریک از دیدگاه خاص خود تعریفی از ضمانت

های خاص اسناد اند که متضمن ویژگیقراردادی تجاری و سند تعهدآور بانکی به حساب آورده

دانند که تبـدیل آن  نفع میبالقوه بانک صادرکننده در برابر ذیای آن را تعهد تجاری است. عده

 عنه در انجام تعهد موضوع قرارداد پایه است. به تعهد بالفعل، نیازمند قصور مضمون

نامه سندی است که بـه موجـب   ضمانت ،های بانکینامهمطابق آخرین دستورالعمل ضمانت

شود، به محض اعالم و مطالبه هرمیزان از می آن مؤسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد

وجـه مطالبـه    ضوابط مربوطهنفع، بارعایت توسط ذی نامهتا سررسید ضمانت وجه مندرج در آن

 نفع پرداخت نماید.شده را به ذی

 باشد:های بانکی شامل خصوصیات ذیل مینامهبراساس تعریف اخیر، ضمانت

ای قانون مدنی، سند عبارت است از هرنوشته 3824نامه سند است؛ طبق ماده ضمانت -الف 

 دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.    که درمقام اثبات

توسط موسسات اعتباری صادر می شـود؛ براسـاس منـدرجات دسـتورالعمل صـدور       -ب 

ها، مؤسسـات اعتبـاری غیربـانکی و    های ریالی، مؤسسات اعتباری عبارتند از: بانکنامهضمانت

اعتباری خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانـک مرکـزی تأسـیس شـده و     شعب مؤسسه 

 تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

 تعهد بانک صادر کننده درخصوص پرداخت وجه آن غیر قابل برگشت است. -ج 
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 باشد. نفع میحق مطالبه وجه آن متعلق به ذی -د 

 

 : هاي بانكينامهماهيت ضمانت

 نامه از منظر حقوقيضمانتماهيت  -الف 

دانان زیادی با تکیه بر نامه نظرات مختلفی ارائه شده و حقوقدر تعیین ماهیت حقوقی ضمانت

نامه اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، تعاریف و برداشت خود را درباره ماهیت ضمانت

 ابراز داشته اند. 

برخی آن را عقد و از مصادیق ضمان عقـدی  نامه را ایقاع و تعهد یک طرفه و برخی ضمانت

 31نامه را قراردادی مسـتقل و درچـاچوب مـاده    ای دیگر ضمانتمذکور در قانون مدنی و پاره

 اند.قانون مدنی و برخی نیز آن را تعهد به نفع شخص ثالث و تعهد تبعی معرفی نموده

نامه، بانک ضامن بـه  ضمانت اند، معتقدند که در صدورنامه را ایقاع دانستهکسانی که ضمانت

له پرداخت مبلغ معینی وجه نقد را از بابت موضوع خاصـی  صورت یک جانبه در مقابل مضمون

له شرط نیست و تعهد ضامن به تنهـایی  گیرد. بنابراین چون قبولی و رضای مضمونبه عهده می

 اند.ه حساب آوردهنامه بانکی را نوعی ایقاع بنماید، ضمانتاو را ملزم به انجام تعهد می

قانون مدنی  124نامه مذکور در ماده طرفداران نظریه ضمان عقد و تسری احکام عقد ضمانت

نامه بانکی معرف و دلیل وجود قراردادی اسـت کـه   های بانکی معتقدند، ضمانتنامهبه ضمانت

ـ    قبالً منعقد و پیرو انعقاد آن، ضمانت امن بـه  نامه صادر شده است و رکـن اصـلی آن تعهـد ض

نامه در قانون مدنی باشد و این موضوع با آثار و احکام عقد ضمانتعنه میپرداخت دین مضمون

 مطابقت دارد.
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 نامه بانکی را قـراردادی خـاص و مسـتقل از عقـد ضـمان      که ضمانت برخی افرادبه عقیده 

تعهد ضامن به به عهده ضامن شده و  داینموجب انتقال دین از ذمه  چرا که عقد ضماندانند، می

 شود.له از عهده مدیون میعنه باعث سقوط طلب مضمونقبول دین مضمون

شـود زیـرا   ، آنچه برذمه مدیون است به ذمه ضامن منتقل میعقد ضمانبه عبارت دیگر در  

عنـه بـری و   دارد؛ بعد از وقوع عقد ضمان، ذمه مضمونقانون مدنی که مقرر می 192طبق ماده 

 گردد، جوهر عقد ضـمان را جابجـایی دیـن تشـکیل     له مشغول میمضمون ذمه ضامن در مقابل

توان به های بانکی با عقد ضمان مینامهدهد درحالیکه به عنوان مهمترین وجوه افتراق ضمانتمی

عنه از سـوی  وصف تجاری آن از یک سو و حاکمیت اصل مسئولیت تضامنی ضامن و مضمون

 دیگر اشاره کرد. 

توان گفت؛ تضـمین تعهـدات اشـخاص توسـط     های بانکی مینامهانتدر وصف تجاری ضم

ها از جمله مصادیق عملیات بانکی است و چون طبق قانون تجارت هرقسم عملیات صرافی بانک

گردد، این تضمین نیز از جمله معامالت تجاری و مشمول مقـررات  و بانکی تجاری محسوب می

های بـانکی از مصـادیق   نامهفت، صدور ضمانتتوان گقانون تجارت به حساب می آید پس می

، وجود دین اصـلی در زمـان   عقد ضمانمعامالت تجاری و ذاتاً تجاری است. گذشته از این، در 

هـای بـانکی   نامهانعقاد عقد شرط نفوذ و صحت آن است در حالی که در برخی از انواع ضمانت

ن، التزام به پرداخت دین احتمالی در مثل شرکت در مناقصه یا مزایده، تعهد بانک به عنوان ضام

  آینده است که در زمان عقد وجود ندارد و هنوز به صورت قطعی محقق نگردیده است.

 شود زیرا می تلقی بانک برای احتمالی تعهد یک عنوان به بانکی، نامهضمانت بنابراین اصوالً

اعم از اینکه اعراض از مطالبه  نگردد، نفع مطالبه ذی توسط نامهضانت مبلغ هیچ گاه است ممکن

ناشـی از   باشد یـا  قراردادی تعهدات انجام در ضمانت خواه قصور عدم دلیل به نامهوجه ضمانت
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توسط  پایه قرارداد انجام تعهد در قصور وقوع با ولو ضمانت نامه مبلغ مطالبه به ذینفع تمایل عدم

 .باشد خواهضمانت

 تـوان گفـت نظریـات ابـراز شـده در تحلیـل ماهیـت حقـوقی         برپایه استدالالت فوق مـی 

نامه به عنوان ایقاع یا ضمان عقدی و.... نتیجه مطلوبی بـه  های بانکی و تلقی ضمانتنامهضمانت

های ریالی کـه  نامهآخرین دستورالعمل صدور ضمانت 38دهد. به همین دلیل در ماده دست نمی

بار رسیده است؛ صراحتاً عنوان گردیده که مؤسسـه  به تصویب شورای پول و اعت 3191در سال 

نمایـد. بنـابراین صـرف نظـر از     قانون مدنی صادر می 31نامه را به استناد ماده اعتباری ضمانت

مباحث حقوقی و نظریات عنوان شده، بادرنظرگرفتن ضوابط و مقـررات حـاکم برنظـام بـانکی     

قانون مدنی دانست که  31و مشمول ماده  های بانکی را قراردادی خاصنامهکشور، باید ضمانت

گردد و از شمول احکام عقد ضـمان  خواه و بانک تنظیم میبر اساس قرارداد پایه و بین ضمانت

 خارج است.

 نامه از منظر بانكداريماهيت ضمانت -ب 

آینـد.  های تجاری )بانکی( بـه حسـاب مـی   های بانکی یکی از انواع اعتبارنامهنامهضمانت

امه سند یا قراردادی است که به موجب آن یک بانک بنا به درخواسـت و طبـق دسـتور    اعتبارن

های تجـاری  نماید. اعتبارنامهمشتری خود، پرداخت مبلغی را به شخص دیگری تعهد و تقبل می

 های بانکی هستند معموال سه طرف دارند؛نامهکه شامل اعتبارات اسنادی، بروات و ضمانت

 نماید.بانک یا مؤسسه اعتباری که اعتبارنامه را صادر می صادر کننده: یعنی -3

مشتری یا دستور دهنده: کسی که از صادر کننده، صدور یا گشایش اعتبـار را تقاضـا    -8

 نماید.می
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 نفع: شخصی که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.ذی -1

 نامه بانكيهاي مهم ضمانتويژگي

ها، استقالل آنها از قرارداد پایه است. بانـک  نامهنامه: جنبه ضروری ضمانتضمانتاستقالل  -3

خواه از انجام تواند ادعاهای ناشی از قرارداداصلی را در نظر بگیرد. این مسئله که ضمانتنمی

نفـع بـه موجـب قـرارداد مسـتحق دریافـت       تعهدات خود قصور ورزیده یا نه، یا اینکه ذی

 موضوعی نیست که به بانک ارتباط داشته باشد. خسارت است یا نه،

های بانکی غیرقابل واگذاری به غیـر اسـت و   نامهنامه: ضمانتغیرقابل انتقال بودن ضمانت -8

 امکان ظهرنویسی نیز وجود ندارد.

نامـه هیچگونـه قیـد و شـرطی     نامه: جهت پرداخت ضمانتبدون قید و شرط بودن ضمانت -1

 وجود ندارد. 

باشد را تضمین خواه میصحت انجام تعهداتی که در آینده ضمانتت آتی: ضمانت از تعهدا -4

 نماید.می
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 هاي بانكينامهارکان ضمانت

 نامه ارکان و اصطالحاتی دارد که تعریف و معنی آنها بشرح ذیل است:هر ضمانت

دارد نفع بر عهده شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی خواه:ضمانت -3

 نماید.نامه میو برای تضمین ایفای آن تعهدات، از بانک تقاضای صدور ضمانت

نامـه، بـا وقـوع آن اعتبـار     ای است که طبق شرایط مندرج در ضـمانت واقعه رويـداد:  -8

 یابد.نامه خاتمه میضمانت

نامه با واقع شدن هـر یـک از   تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت خاتمه اعتبـار:  -1

 گردد.نامه از درجه اعتبار ساقط میآنها )هر کدام که زودتر واقع شود(، ضمانت

نامـه را مـدت اعتبـار    فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضـمانت مدت اعتبـار:   -4

 گویند.نامه میضمانت

 باشد.نفع مینامه درج و قابل پرداخت به ذیمبلغی که در متن ضمانت نامه:وجه ضمانت -3

خواه قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هررابطه حقوقی دیگری بین ضمانت رابطه پايه: -1

 نامه براساس آن صادر شده است.نفع که ضمانتو ذی

اد بـه موجـب آن   قـرارد  طرفین که است ایقراردادپایه نامه،ضمانت صدور اساس و علت

 متعهـد  شـود مـی  مقـرر  کـه  قـرارداد اسـت   این در .گیرندمی عهده به هم برابر در تعهداتی را

نمایـد.   ارائـه  ذی نفع به موضوعاتی چه برای و مبلغ چه به و ایضمانت نامه نوع بایست چهمی 

خواه تخلف ضمانت در صورت نفع متعهد بوده و ذی تقصیر نامه نیز موکول بهپرداخت ضمانت

  خواهد داشت. رااز بانک  نامه وجه ضمانت دریافتمطالبه و  ، حقاز مفاد قرارداد
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های اشخاص )حقیقی یـا حقـوقی( بـه موسسـه     به آن دسته از بدهی بدهي غير جاري: -1

های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و بندی دارائیاعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه

 گیرند. الوصول( قرار میغیرجاری )سررسید گذشته، معوق و مشکوكاعتبار در طبقات 

هراتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ، سـیل، زلزلـه و    عوامل قهري: -2

 گردد.های مؤسسه اعتباری میآتش سوزی که باعث توقف فعالیت

انـدازی  ای که در بانک مرکـزی راه  سامانه رساني الكترونيكي مالي)سپام(:سامانه پيام -9

های مالی بین بانکی را به طور متمرکز و بـه صـورت اسـتاندارد    شده و امکان تبادل تمامی پیام

 سازد.فراهم می

 

 هاي ريالينامهانواع ضمانت

نفع آنها به دو بخش دولتـی و خصوصـی تقسـیم    های بانکی با توجه به ماهیت ذینامهضمانت

 شوند:می

 هاي دولتينامهضمانت –الف 

بـه   3194کـه در سـال    3نامه تضـمین معـامالت دولتـی   ماده یک آیین« ب»براساس بند     

و همچنـین   3121تصویب هیأت دولت رسیده و در اجرای قانون برگزاری مناقصـات مصـوب   

های دولتی بـرای تحکـیم تعهـدات    ، تمام دستگاه3149نامه معامالت دولتی مصوب قانون آیین

گران و انجام معامالت خرید کاال و خدمات، ارجاع کار، مشاوره و مدیریت طرح، امـور  قصهمنا

های احـداث، نصـب، تعمیـر،    پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم افزاری، امور پیمانکاری در زمینه

آالت، تجهیـزات، لـوازم،   ، حمل و نقل، اجاره و خریـد ماشـین  برداری، پشتیبانینگهداری، بهره
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نامه صدراالشـاره، تضـامین الزم را از   موارد مشابه موظفند طبق ضوابط مندرج در آیینمصالح و 

 طرف قرارداد خود اخذ نمایند.

« ب»های دولتی و کارکرد آنهـا در بنـد   تضامین مورد قبول جهت انجام معامله با دستگاه    

 باشد:نامه موصوف بشرح ذیل میآیین 1ماده  

 رجاع کارتضمین شرکت در فرآیند ا -3

 تضمین انجام تعهدات -8

 تضمین پیش پرداخت -1

 تضمین حسن اجرای کار -4

میزان تضمینات قابل قبول برای انواع معامالت دولتی برحسب نوع و مبلغ قراردادهـا در مـواد   

-نامـه های ضمانتنامه تضمین معامالت دولتی به تفصیل درج گردیده و نمونهپنجم تا نهم آیین

نامه یادشده منتشر ین معامالت دولتی در قالب پنج کاربرگ به ضمیمه آیینهای مخصوص تضم

 شده است.

-های دولتی به اخذ تضمینات مقرر در آیـین باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام دستگاه

نامه مذکور، ضوابط و مقـررات نـاظر   نامه تضمین معامالت دولتی، پس از تصویب و ابالغ آیین

و  38/13/3193مـورخ   93114های عمومی شماره های دولتی در قالب نامهنامهنتبر صدور ضما

 برای اجرا به واحدهای بانک ابالغ گردیده است. 81/11/3193مورخ  93121

تذکر مهم: در برخی موارد دستگاه های دولتی برای انجام امـوری غیـر از معـامالت مشـمول     

نمایند که عموماً هایی دریافت مینامهن خود ضمانتنامه تضمین معامالت دولتی، از مراجعیآیین

هایی که به منظور تضمین معـامالت دولتـی   نامهماهیت تعهد پرداخت داشته و در زمره ضمانت

ها که ذیالً به چند نمونـه از آن اشـاره   نامهگیرد. صدور این نوع ضمانتشود، قرار نمیصادر می
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نامه بوده و مشمول دستورالعمل ناظر بـر صـدور   انتشود، تابع ضوابط و مقررات عمومی ضممی

 باشد. های دولتی نمینامهضمانت

 ها عبارتند از:نامهبرخی از انواع این نوع ضمانت

 نامه به نفع سازمان نظام وظیفهضمانت -3

 نامه به نفع مراجع قضاییضمانت -8

 نامه به نفع سازمان امور مالیاتیضمانت -1

 نفع سازمان تامین اجتماعینامه به ضمانت -4

 نامه به نفع وزارت علوم تحقیقات و فن آوریضمانت -3

هایی که به منظور ارائه خدمات دولتی به مـردم مجـوز تاسـیس    نامه به نفع دستگاهضمانت -1

 نمایند.+، پیشخوان دولت و.... را به افراد واجد شرایط اعطا می31دفاتر خدماتی نظیر پلیس 

 به نفع بانک مرکزی برای دایر کردن صرافی  نامهضمانت -1

های دولتی از واجدین هایی که در قبال اعطای بورسیه تحصیلی از سوی دستگاهنامهضمانت -2

 گردد.شرایط اخذ می

 هاي خصوصيضمانت نامه -ب 

ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز بـه  های ریالی، بانکنامهبراساس دستورالعمل صدور ضمانت

 نامه به ذینفعی بخش خصوصی در قالب یکی از انواع زیر هستند:ر ضمانتصدو

ای است که به منظور ضـمانت اجـرای   نامهنامه شرکت در مناقصه/ مزایده: ضمانتضمانت -3

 شود.خواه در مناقصه یا مزایده صادر میپیشنهادات ضمانت
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 بـرای  گذارد،می مناقصه به را کاال نوع یک خرید یا کار یک انجام یک خریدار، که هنگامی

 واقعـاً  و دهنـد می ارایه را ایسنجیده پیشنهادات مناقصه در مطمئن شود شرکت کنندگان آنکه

 دهنـد  ارایـه  نامـه ای خودضـمانت  پیشـنهاد  خواهد همـراه می آنها از دارند، را کار انجام قصد

 کـه  اسـت  آن نامهضمانت این نوع اخذ ضرورت دیگر دلیل .باشد بررسی قابل آنها تاپیشنهاد

 اسـت   ممکـن  خـود  رقبـای  کـردن  خـارج  میدان از خاطر به صرفاً پیشنهاد دهندگان از بعضی

 بنـابراین  نباشـند.  آن انجام معامله براساس به قادر وجه هیچ به که کنند پیشنهاد را هاییقیمت

 و داده پوشش مورد این در را خریدار ریسک که ای استوسیله مناقصه در شرکت نامهضمانت

بـر   آن اجـرای  عهـده  از قیمت هایی که دادن از را مناقصه در شرکت کنندگان حتی المقدور

 دارد.می برحذر آیند،نمی

گیرد که تقاضا برای کاالیی بیشتر از مقدار موجـود اسـت و پیشـنهاد    مزایده زمانی شکل می

در هـر مزایـده سـه عنصـر     نماینـد.  دهندگان برای بدست آوردن کاال باید با یکدیگر رقابت 

کند تا کـاالی خـود را بـه    گزار تالش میدهنده وجود دارد. مزایده پیشنهاد گزار، کاال ومزایده

بـا  بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پـی خریـد کـاال    

ترین قیمت )نه گرانترین و یا ارزانترین( انجـام  کمترین قیمت هستند. این نوع معامله با مناسب

و کاال یا خدمات مورد مزایده در ازای مبلغ پیشنهادی که معموالً باالترین قیمت خواهد بود بـه  

 گردد.شود، واگذار میکسی که برنده مزایده شناخته می

تاریخ ابالغ نتیجه مزایده، ظرف مدت معینی نسـبت بـه سـپردن     درصورتی که برنده مزایده از

تضمین حسن انجام معامله اقدام ننماید یا برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده شرکت در مزایده 

باشد، توسط برگزار کننده مزایده ضبط و شخصی نامه بانکی میاو که معموالً به صورت ضمانت

 رار دارد برنده مزایده شناخته می شود.که پیشنهاد او در مرتبه دوم ق

http://www.ariatender.com/beta/tender.php
http://www.ariatender.com/beta/tender.php
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گذار عالوه بر لزوم رعایت قواعد عمومی قراردادها، به منظور حفـظ  در معامالت دولتی، قانون

منافع و مصالح جامعه و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی، رعایت تشریفات خاصی را که 

محاسبات عمـومی، قـانون برگـزاری     شود الزامی دانسته است)قانونمزایده و مناقصه نامیده می

هایی که برای تضمین نامهمناقصات و آیین نامه تضمین معامالت دولتی(. به همین دلیل ضمانت

باشند، تابع ضوابط و مقررات ناظر بر های دولتی مینفع آنها دستگاهمعامالت دولتی صادر  و ذی

 معامالت دولتی هستند. 

 و مزایده: مناقصه در شرکت ای هنامهویژگی ها و مشخصات ضمانت

 .قرارداد است کل ارزش درصد پنج تا یک ها معموالًنامهاین ضمانت مبلغ -

 کـار  انجـام  حسن نامهضمانت ارایه یا قرارداد عقد زمان تا نامهضمانت مدت یا اعتبار دوره -

 انجامد.می طول به شش ماه حداکثر تا ماه سه معمول به طور که باشدمی

 های شرکت در مناقصه و مزایده فقط یک بار قابل تمدید هستند.نامهضمانت -

های شرکت در مزایده و مناقصه توسط ذینفع، قبـل از تـاریخ انجـام    نامهمطالبه وجه ضمانت -

 باشد.پذیر نمیمزایده و مناقصه امکان

 ممکـن  زیر علل به ،مناقصه و مزایده در شرکت نامهضمانت وجه مطالبه شد، گفته بنابر آنچه

 شود: انجام است

 پـذیرش  از شـدن،  برنـده  از پـس  مناقصه یا مزایده در شرکت کننده صورتی که در - الف

  خودداری نموده یا پیشنهاد خود را پس بگیرد. امضای قرارداد مسئولیت انجام تعهدات و

 ارایـه  کـار را  انجام حسن نامهضمانت قرارداد)در مورد شرکت در مناقصه(، عقد از پس -ب 

 .ندهد
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ای اسـت کـه بـه منظـور     نامهنامه حسن اجرای تعهدات)حسن انجام کار(: ضمانتضمانت -8

 خواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهـدات منـدرج در رابطـه پایـه    موظف نمودن ضمانت

 شود.نفع بابت انجام موضوع رابطه پایه صادر میدر مقابل ذی )قرارداد(

 نامهضمانت که متقاضی در صورتی شود،می متعهد بانک کار انجام حسن امهنضمانت براساس

 وجـه  ذینفـع،  کتبـی  درخواسـت  اولین با ندهد، انجام قرارداد شرایط بر اساس را خود تعهدات

 نماید. پرداخت او به را نامهضمانت

باشـد و  مـی  قـرارداد  مبلـغ  درصد ده تا پنج حدود معموأل کار انجام حسن نامهضمانت مبلغ    

 پروژه، نهایی راه اندازی زمان تا یا کاال تحویل زمان معموالً تا نامهضمانت این نوع اعتبار مدت

سال و قابل تمدید به دفعات بیشتر مدت آن حداکثر یک و است آزمایشی آن راه اندازی از پس

 .باشدمی

تمدیـد مـدت    ذینفـع  نرسد، ممکن است پایان به معین زمان در قرارداد اجرای درصورتی که 

 چنانچه که گرددمی ذکر اغلب هانامهضمانت اینگونه در متن درخواست نماید لذا را نامهضمانت

او  بـه  تمدید اجازه خواهضمانت نماید، یا تمدید را نامهضمانت نتواند هرعلتی به یا بانک نخواهد

 .نماید پرداخت ذینفع به را نامهضمانت وجه است موظف بانک ندهد،

نفع از ایـن  ای است که به منظور حصول اطمینان ذینامهپرداخت: ضمانتنامه پیشضمانت -1

خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهـدات منـدرج در   پرداختی به ضمانتامر که وجوه پیش

 گردد.رسد، صادر میرابطه پایه نمی

مواد اولیه،  خرید برای کافی نقدینگیفروشنده/پیمانکار به منظور تأمین  قراردادها، از بعضی در

 اجرای محل به آالتماشین نقل و حمل کاال، پرداخت هزینه ساخت برای تجهیزات الزم خرید

شود و  پرداخت او به قرارداد مبلغ از درصدی که نمایددرخواست می پروژه، تجهیز کارگاه و...
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مبلغ دریـافتی   فروشنده/پیمانکار که حاصل نماید اطمینان آنکه برای در مقابل، خریدار/کارفرما

 عـودت  را شده دریافت امتناع از ادامه کار وجه را در محل مورد توافق مصرف و یا در صورت

 نماید.مبلغ پیش پرداخت شده اخذ می قبال در اینامهاو ضمانت از داد، خواهد

خریـدار دیگـری   بوده و ممکن اسـت   فرد به منحصر کاال آنکه علت به نیز برخی موارد در 

 یـا  ده معـادل  دریـافتی  پیش کار انجام به شروع در برای اطمینان بیشتر فروشنده نداشته باشد،

خریدار،  قاطع تصمیم تا ضمن حصول اطمینان از نمایداز خریدار اخذ می را درصد قرارداد بیست

اختیـار   خود تضمین کافی در برای پوشش زیان احتمالی در صورت انصراف وی از خرید کاال،

پـیش   نامـه مبلغ ضـمانت  معموالً باشد،می مجاز دفعات به حمل که قراردادهایی داشته باشد. در

  یابد.می کاهش پیدا تحویلی کاالی نسبت به پرداخت

ای است که به منظور نامهنامه استرداد کسور وجه الضمان)حسن انجام کار(: ضمانتضمانت -4

خواه، پس از تحویل قطعی/انجـام  انجام شده توسط ضمانتنفع از صحت کار حصول اطمینان ذی

 گردد.موضوع رابطه پایه صادر می

 بـه عنـوان   مبلـغ  قـرارداد را   درصد معموالً خریدار/کارفرما معادل ده قراردادها از درپاره ای

 دارد و چنانچـه نـزد خـود نگـه مـی     مدت معینـی  تا کار موضوع قرارداد، انجام حسن تضمین

گردد،  پرداخت وی به نامه، وجه الضمانفروشنده/پیمانکار تقاضا نماید که در قبال ارائه ضمانت

 گویند.می وجه الضمان کسور استرداد نامهضمانت آن به

ای اسـت کـه بـه منظـور قبـول پرداخـت دیـون        نامهنامه تعهد پرداخت: ضمانتضمانت -3

 گردد.با مفاد رابطه پایه، صادر می نفع در سررسید معین و مطابقخواه به ذیضمانت
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ها این اسـت کـه موضـوع ایـن گونـه      نامهنامه تعهد پرداخت با سایر ضمانتتفاوت ضمانت

خواه در سررسید معین به ذینفع ها، تضمین پرداخت دیون قطعی و مسلم شده ضمانتنامهضمانت

 باشد.  می

ر تضمین تعویق یا تقسـیط پرداخـت   ای است که به منظونامهگمرکی: ضمانت نامهضمانت -1

 شود.حقوق ورودی کاال صادر می

هـا از طریـق سـامانه جـامع     گمرکی در بانک هایباتوجه به اینکه کلیه عملیات ضمانت نامه

خارج از سامانه جامع گمرکی از سوی گمرکـات کشـور    هاینامهگمرکی انجام شده و ضمانت

 است کلیـه مراحـل صـدور، تمدیـد، واریـز و ابطـال ایـن گونـه          شوند، ضروریپذیرش نمی

 ها را صرفاً از طریق سامانه جامع گمرکی و به شرح زیر اجرا شود.نامهضمانت

  نامه گمرکیفرآیند درخواست و صدور ضمانت -الف

 یا 4ای به عنوان شعبه صادر کننده که حاوی شماره خواه با مراجعه به گمرك، نامهضمانت

و  باشد اخذ و به شعبه تحویل دادهنامه مینامه و تاریخ سررسید ضمانتی، مبلغ ضمانترقم 3

 نماید.نامه میشعبه با درنظر گرفتن نکات زیر اقدام به صدور ضمانت

 نامه از سامانه گمرك برای تأیید اطالعات از سامانه جامع گمرك؛ فراخوانی ضمانت -3

از سامانه گمرك پیش از  گمرك( و استعالم ثبت شماره تضمین )مندرج در نامه -8

 نامه؛ صدور ضمانت

 پس از اخذ  تأیید گمرك؛  نامه در سیستمادامه عملیات ایجاد ضمانت -1

نامه فرآیند صدور ضمانت ادامه تذکر: اگر پاسخ تأییدیه گمرك دریافت نشود، امکان

 وجود نخواهد داشت. برای کاربر
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شماره سپام)بعد از  نامه( و گرفتنضمانت نامه )بعد از ایجادصدور ضمانت ارسال پیام -4

 باشد(؛دارای اعتبار می نامه از نظر گمركانجام این مرحله ضمانت

درج شماره تضمین، شماره کوتاژ، شناسه واریزی، شماره حساب/ شماره شبای گمرك  -3

 نامه.  ج.ا.ا در زمان چاپ ضمانت

 نامهضمانت به حساب گمرك ج.ا.ا در سررسید نامهواریز وجه ضمانت فرآیند -ب

حساب/ شبای مورد نظر از طریق  نامه، شناسه پرداخت و شمارهدریافت شماره ضمانت -3

 سامانه گمرك؛

های پرداخت به شماره حساب/ شبای جدید گمرك واریز وجه با استفاده از شناسه -8

 بود( و از طریق ساتنا یا پایا؛ضمانت نامه نخواهد  )الزاماً شماره حساب موجود در متن

 مشتری. پرونده پرداخت جدید در هایبایگانی یک نسخه از تصویر شناسه -1 

 نامه گمرکیآیند تمدید ضمانتفر -ج

شوند، های گمرکی در سررسید تعیین تکلیف شده و معموالً تمدید نمینامهاغلب ضمانت

خواه باید قبل از نامه، ضمانتمعهذا در صورت درخواست گمرك جهت تمدید مدت ضمانت

 نامه را به بانک ارائه نماید. در این صورتمبنی بر تمدید ضمانت انقضای سررسید، نامه گمرك

 نماید:می نامهزیر اقدام به تمدید ضمانت شعبه صادر کننده با در نظر گرفتن نکات

مالك عمل واحدها  نامه، کلیه قوانین و مقررات جاری در زمان تمدیددر تمدید ضمانت -3

 خواهد بود؛

نامه توسط سامانه گمرك)درصورت دریافت پاسخ مثبت از تمدید ضمانت انجام عملیات -8

 برای کاربر شعبه وجود خواهد داشت(؛ چاپ تمدید ضمانت نامه گمرك، امکان

 نامه گمرك. تاریخ جدید توسط سامانه ضمانت نامه تاارسال پیام تمدید ضمانت -1
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 نامه گمرکیابطال ضمانت فرآیند -د

 های گمرکی در دو حالت مشروحه زیر، به شرط ارائه نامه رسمی از گمركنامهضمانت

 گردد:مثبت از طرف گمرك باطل می نامه و در صورت وصول پاسخمبنی بر ابطال ضمانت

 نامه را به حساب گمرك واریز کرده باشد.خواه قبل از سررسید، وجه ضمانتضمانت -3

نامه را از گمرك اخذ و نامه، مجوز ابطال ضمانتخواه بدون استفاده از ضمانتمانتض -8

 به بانک ارائه نماید.
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 نامهضمانتتشكيل پرونده براي صدور انواع  مدارك مورد نياز جهت

 اشخاص حقيقي -الف

 متقاضی کارت ملی و شناسنامه صفحات کلیه ( تصویر3

 سـایر  یـا  تائید صالحیت پیمانکاری پروانه بهره برداری/گواهی کسب پروانه ( تصویر8

 متقاضی  فعالیت مجوزهای قانونی

کـه آخـرین وضـعیت ملـک در آن      متقاضـی  ( تصویر مستندات مالکیت محل فعالیت1

 نامه مشخص باشد از قبیل تصویر سند مالکیت یا اجاره

 ( پرسشنامه اعتباری تکمیل شده توسط متقاضی )به صورت سالیانه(4

از  های ریالی و ارزی ناشـی ( استعالم وضعیت متقاضی در رابطه با میزان تعهدات و بدهی3

وات و اعتبارات اسنادی نزد سیستم بانکی اعم از نامه، براخذ تسهیالت ریالی و ارزی، ضمانت

خصوصی و دولتی به تفکیک بانک/ مؤسسه / شعبه و نوع تسهیالت و تعهدات با ذکر وثایق 

  و تضمینات.

 ( استعالم ذینفع واحد1

 های متقاضی )درصورت وجود(( تصویر اسناد و مدارك دارائی1

 مقررات وره مالی )چنانچه متقاضی طبقهای مالی و اظهارنامه مالیاتی آخرین د( صورت2

 مربوطه(  هایهای مالی باشد، گزارش کامل حسابرسی و یادداشتملزم به حسابرسی صورت

 آزمایشی متقاضی در پایان ماه قبل ( تراز9

در فرآیند ارجاع کار یـا مناقصـه/    های شرکتنامه( تصویر فراخوان در مورد ضمانت31 

  مزایده

خواه با تصـویر ابالغیـه ارجـاع کـار     منعقد شده بین ذینفع و ضمانت قرارداد ( تصویر33

 مورد ضمانتنامه های انجام تعهداتصادره از سوی ذینفع در
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های استرداد حسن بر اعالم مبلغ ضمانتنامه در رابطه با ضمانتنامه( نامه کتبی ذینفع مبنی38 

  انجام کار

خـواه در مـورد   تعهـدات ضـمانت   ( نامه ذینفع بـا ذکـر موضـوع و اطالعـات دقیـق     31

 های تعهد پرداختنامهضمانت

های موجود متقاضی باذکر مشخصات مربوطه مشتمل بر نام بانک نامه( فهرست ضمانت34 

نامه، موضوع، ذینفع، مبلغ اولیه، مبلغ فعلـی،  تاریخ صدور، نوع ضمانت صادر کننده، شماره و

و وثایق هرکدام  )در مورد تقاضای تخصیص  هاآخرین سررسید، مبلغ سپرده نقدی و سپرده

 نامه(حد اعتباری صدور ضمانت

( ارائه مستندات مربوط به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی با اعالم تاریخ انعقـاد  33

 ضمانتنامه( قرارداد و مبلغ قرارداد )در مورد تقاضای تخصیص حد اعتباری صدور

متقاضی با اعـالم مشخصـات قـرارداد، آخـرین      های در دست اجرای( فهرست پروژه31

های مورد نیاز )درمورد تقاضای تخصـیص  نامهو اقدامات انجام شده و میزان ضمانت وضعیت

 نامه(حد اعتباری صدور ضمانت

 ( تصویر آخرین گزارش اطالعات اعتباری متقاضی 31

مرکزی جمهوری اسالمی  از بانک های متقاضی( پاسخ آخرین استعالم تعهدات و بدهی32

 ایران 

 ( تصاویر آخرین گزارش ارزیابی امالك در رهن بانک 39

  ( استعالم چک برگشتی81

 شرکت مشاوره و رتبه بندی ایرانیان ( استعالم از83
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 حقوقي ب( اشخاص

 نامه (تصویر شرکت3

 ( تصویر اظهارنامه ثبت شرکت8

 ( تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی 1

 تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات( 4

و سایر مجوزهای  صالحیت پیمانکار(تصویر پروانه کسب/ بهره برداری یا گواهی تائید 4

 قانونی 

 ( تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران3

 باشد  (تصویر مستندات محل فعالیت که منعکس کننده آخرین وضعیت ملک1

الشرکه هریک از سهامداران/ شرکاء به همراه میزان و درصد سهام/ سهم(فهرست اسامی 1

 باشد(مد نظر می ها )درصورت تعدد سهامداران، فهرست سهامداران عمدهآن

 (پرسشنامه اعتباری تکمیل شده توسط متقاضی )به صورت سالیانه(2

رزی متقاضی ناشی های ریالی و اکتبی متقاضی دررابطه با میزان تعهدات و بدهی (استعالم9

بـانکی اعـم از خصوصـی و     ها، بروات و اعتبار اسنادی نزد سیستمنامهاز تسهیالت، ضمانت

 تضمینات مربوطه. و نوع تسهیالت و تعهدات و وثایق و به تفکیک بانک/ شعبه دولتی

 (استعالم چک برگشتی31

 های متقاضی )در صورت وجود((تصویر اسناد دارائی33

 درصـد  ها با ذکر مشخصات، مبلـغ و گذاری متقاضی در سایر شرکت(فهرست سرمایه38

 گذاریسرمایه
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های مالی و اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی متقاضی )چنانچه متقاضی طبق (صورت31

کامـل حسابرسـی و    های مالی باشد، اخذ گـزارش جاری ملزم به حسابرسی صورت مقررات

 های مربوطه الزامی است(.یادداشت

 های مالی قبلگزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی درارتباط با دوره(33

 (آخرین تراز آزمایشی متقاضی در دوره مالی جاری )ترجیحاً پایان ماه قبل(31

 شرکت در مناقصه/ مزایده های نامنامه یا فراخوان در مورد ضمانت( تصویر دعوت31

 های انجام تعهداتنامهخواه درمورد ضمانتضمانت(تصویر قرارداد منعقده بین ذینفع و 32

بر میزان کار انجـام شـده دررابطـه بـا     (تصویر قرارداد به همراه اعالم کتبی ذینفع مبنی39

  های استرداد حسن انجام کارنامهضمانت

بر نام بانـک  مشخصات مربوطه مشتمل های موجود متقاضی با ذکرنامه(فهرست ضمانت81

نامه، موضوع، ذینفع، مبلغ اولیه، مبلغ فعلـی،  و تاریخ صدور، نوع ضمانت ارهصادر کننده، شم

ها و وثـایق هریـک )در مـورد تقاضـای     سایر سپرده سررسید، مبلغ سپرده نقدی و آخرین

 نامه(تخصیص حد اعتباری صدور ضمانت

( ارائه مستندات مربوط به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی با اعالم تاریخ انعقـاد  83 

 نامه(قرارداد  و مبلغ قرارداد )در مورد تقاضای تخصیص حد صدور ضمانت

های در دست اجرای متقاضی با اعـالم مشخصـات قـرارداد، آخـرین     ( فهرست پروژه88

های مورد نیاز )در مورد تقاضای تخصیص نامهضمانت و اقدامات انجام شده و میزان وضعیت

 نامه(حد اعتباری صدور ضمانت

 (کد اعتباری متقاضی81

 (تصویر آخرین گزارش اطالعات اعتباری متقاضی84
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های متقاضی از بانک مرکزی جمهوری اسـالمی  (پاسخ آخرین استعالم تعهدات و بدهی83

 یک ماه سپری نشده باشد آن بیش از از تاریخ صدور کهایران به نحوی

 (استعالم ذینفع واحد81

 ترهینی (تصاویر آخرین گزارش ارزیابی و اسناد امالك81

  بندی ایرانیان(استعالم از شرکت مشاوره و رتبه82

( درصورت انقضای دوره تصدی مدیران، مستندات مربوط به تغییرات شرکت و انتخاب 89

 ممدیران جدید اخذ و در سوابق ضبط شود. 

-شرکت پـیش  ( برای ایجاد تعهدات به نام اشخاص حقوقی موارد ذیل باید در اساسنامه11

 بینی شده باشد:  

هـا و موسسـات مـالی و    ( از بانـک  ...نامـه و تعهدات )ضـمانت  اخذ تسهیالت و مجوز -

 اعتباری؛

)چنانچـه توثیـق    مجوز ترهین اموال )غیرمنقول یا منقول( شرکت به نفع اشخاص ثالث -

  وثیقه تعهدات اشخاص مدنظر باشد.؛ ال شرکت به عنوانامو

ثالث درصورتی که شخص حقـوقی قصـد    مجوز قبول ضمانت دیون و تعهدات اشخاص -

 ضمانت تعهدات سایر مشتریان بانک را داشته باشد.

 

 نامهالزامات، شرايط و مراحل صدور ضمانت

 نامه: مراحل و تشريفات صدور ضمانت -الف

 اطمینان از صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛حصول  -3

 خواه؛مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت -8

 خواه درخصوص موضوع رابطه پایه؛احراز واجد شرایط بودن ضمانت -1
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 نفع؛توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذی -4

 نامه ابزاری برای دریافت تسهیالت نباشد.انتضم -3

 نامه:الزامات صدور ضمانت -ب

 اخذ وثایق و تضمینات کافی؛ -3

 خواه؛ اعتبارسنجی ضمانت -8

 رعایت قوانین و مقررات ناظر بر پولشویی و مبارزه با تروریسم؛ -1

رچه اطالعاتی خواه از سامانه یکپااستعالم وضعیت بدهی، تعهدات و چک برگشتی ضمانت -4

نامه برای کسانی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یـا  مشتریان؛ )صدور ضمانت

 باشند ممنوع است(؛بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور 

 نامه با قابلیت تمدید خود به خود و بدون درخواست ذی نفع؛ممنوعیت صدور ضمانت -3

م و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور)مجوز صدور نامه در سامانه سپاثبت ضمانت -1

هـای  نامـه نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و وقایع مربوط به ضمانتضمانت

 صادره در سامانه سپام اقدام ننماید، از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد(.

 شرايط ضمانت نامه  -ج

 نامه از رابطه پایه و سایر قراردادهای مربوطه؛ استقالل تعهدات ناشی از صدور ضمانت -3

خواه و ذی نفع و ایرادات و ادعاهای مربوط به آنهـا در  عدم تاثیر اختالفات میان ضمانت -8

 نفع؛ نامه به ذینامه مبنی بر پرداخت وجه ضمانتتعهدات صادر کننده ضمانت

 نامه یک سال شمسی است؛تحداکثر مدت ضمان -1
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نامه نباید حاوی شـرطی باشـد کـه    به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانت -4

 نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد.

ضمانت نامه براساس فلوچارت زیر و پس از طی مراحـل مـورد لـزوم براسـاس ضـوابط و      

 دستورالعمل های جاری صادر می گردد:
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شروع       
  

 

 مشتری 
 مراجعه به شعبه، مشخص شدن نوع ضمانت نامه درخواستی با توجه به 

 شرایط، تکمیل فرم های مربوطه، ارائه مدارك اولیه الزم 
 

 خیر
 

 بانک
 آیا صدور ضمانت نامه با توجه به

 مدارك و شرایط مشخص قابل

 انجام می باشد؟

 

 بلی
 

 مشتری
 ارائه مدارك و وثایق مورد نیاز، تکمیل پرونده ضمانت نامه،

 معرفی ضامن مطابق با شرایط ضمانت نامه؛ 

 

 

 شعبه 
 کنترل پرونده، ثبت و صدور ضمانت نامه و ارائه

 ضمانت نامه صادره به مشتری 

 
  

پایان       

 

 

  

فلوچارت صدور 

 ضمانت نامه
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 کارمزد صدور و تمديد ضمانتنامه

نامه براساس تعرفه بانک مرکزی و متناسب بـا نـوع وثیقـه    تمدید،ضمانتکارمزد صدور یا 

صـدور   نامه محاسبه و وصول مـی گـردد)روز  دریافتی و برحسب تعداد روزهای اعتبار ضمانت

 نامه و روز سررسید در مجموع مدت منظور گردد(.ضمانت

صـادر   83/33/3191 سررسید به 32/13/3191ای در تاریخ نامهعنوان مثال: چنانچه ضمانتبه

 آید:شود مجموع مدت آن بر حسب روز برای محاسبه کارمزد بدین ترتیب به دست می

 

 روز 34 مرداد ماه                             

 روز 13 شهریور                               

 روز 381     مهر، آبان، آذر، دی            

 روز 83 بهمن                                 

  

 روز 391 مجموع مدت                     

 

 ( نامهمبلغ ضمانت -مبلغ سپرده نقدی  *) مدت به روز * نرخ                                            

  = دریافتی میزان کارمزد

                                                                 11311   

 

  ها:نامهنکات حائز اهمیت در محاسبه کارمزد ضمانت

 نامه ریالی درحال حاضر پانصد هزار ریال است؛حداقل کارمزد ضمانت-3
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نامه صدور ضمانتنامه ریالی، نرخ روز مالك محاسبه کارمزد جهت تقلیل یا تمدید ضمانت-2

 باشد؛می

نامـه ریـالی )قبـل از سررسـید(، نـرخ روز صـدور       مالك محاسبه کارمزد ابطال ضـمانت -1

 باشد.می نامهضمانت

 های ریالی با وثایق ترکیبی با سهم )درصد( نابرابر، ابتدا تا مبلغنامهکارمزد صدور ضمانت-3

رین سهم)به استثنای درصد سپرده نقـدی( و  اساس نرخ کارمزد وثیقه با باالتبر میلیون ریال 311

هـر یـک از    میلیون ریـال  311های مربوط به باالی اساس نرخ نامه برسپس مابقی مبلغ ضمانت

 گردد.می نامه )مناقصه/ سایر( محاسبهوثایق با توجه به نوع ضمانت

مبلـغ   بتدا تـا با سهم)درصد( برابر، ا های ریالی با وثایق ترکیبینامهکارمزد صدور ضمانت-1

 میلیون ریال براساس باالترین ریسک )نرخ کارمزد( مترتب بر وثایق بـا توجـه بـه نـوع      311

های مربوط بـه بـاالی   نامه براساس نرخنامه )مناقصه/ سایر( و سپس مابقی مبلغ ضمانتضمانت

 گرددریال هریک از وثایق محاسبه می میلیون 311

نامـه ریـالی باوثـایق    میلیون، کارمزد صـدور ضـمانت   311نامه ریالی کمتر از در ضمانت-2

سهم )درصد( نابرابر، براساس نرخ کارمزد وثیقه باباالترین سهم )به اسـتثنای درصـد    ترکیبی با

 نامه )مناقصه/ سایر( محاسبه می گردد.توجه به نوع ضمانتسپرده نقدی( با

ریـال باشـد، کـارمزد صـدور      میلیون 311نامه ریالی کمتر از که مبلغ ضمانتدرصورتی -9 

بر ابر، براسـاس بـاالترین ریسـک )نـرخ      با سهم )درصد( ترکیبی نامه ریالی با وثایقضمانت

 گردد.نامه )مناقصه/سایر( محاسبه میکارمزد( مترتب بر وثایق باتوجه به نوع ضمانت

ـ   نامهدرمحاسبه کارمزد صدور/ تمدید ضمانت-31  االترین های ریالی، همـواره اولویـت اول ب

 باشد.سهم )درصد( وثایق و اولویت دوم بیشترین نرخ کارمزد، مالك محاسبات می
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 نامهسپرده نقدي و مفاد ضمانت

 نامه: سپرده نقدی برای صدور انواع ضمانت -الف 

به استثنای ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده و تعهد پرداخت، برای صدور انواع 

 نامه به عنوان سپرده نقدی الزامی است.درصد مبلغ ضمانت 31حداقل نامه تودیع ضمانت

نامه درصد مبلغ ضمانت 8های شرکت در مناقصه و مزایده، حداکثر نامهسپرده نقدی ضمانت

 باشد.نامه میدرصد وجه ضمانت 81های تعهد پرداختنامهو  سپرده نقدی ضمانت

 ت:نامه الزامی اسدرج موارد زیر در ضمانت –ب 

 نفع؛خواه و ذیمشخصات و نشانی ضمانت -3

 شعبه صادرکننده؛ بانک و نام و مشخصات -8

 شود؛نامه براساس آن صادر میشماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت -1

 شماره منحصر به فرد اخذ شده از سامانه سپام؛ -4

 نامه به عدد و حروف؛مبلغ ضمانت -3

 تاریخ صدور؛ -1

 خاتمه اعتبار؛ تاریخ -1

 رویداد خاتمه اعتبار )درصورت وجود(؛ -2

 الصاق تمبر مالیاتی. -9
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 نامهاصالح ضمانت

خواه در طول مدت نفع/ضمانتنامه منوط به ارائه درخواست کتبی ذیصدور اصالحیه ضمانت

 باشد:نامه و طی مراحل زیر میاعتبار ضمانت

 اعالم آن به درخواست کننده؛موافقت بانک با اعمال اصالحیه و  -3

 نامه جهت اخذ موافقت کتبی؛ابالغ جزئیات مربوط به اصالحیه به طرف دیگر ضمانت -8

 موافقت کتبی طرف باصدور اصالحیه؛ -1

 شود؛نامه میمنجر به افزایش وجه ضمانت تعدیل وثایق در مواردی که صدور اصالحیه -1

خواه، پرداخت وجه بخشی نفع/ ضمانتدرخواست ذینامه، ناشی از ثبت اصالحیه ضمانت -3

نامه در سـامانه  نامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتاز ضمانت

 سپام.

 صدور اصالحیه براساس ضوابط و مقررات زمان صدور اصالحیه انجام خواهد شد.

 

 نامهتمديد ضمانت

نامه تعهد بانک در مقابل ذینفع صرفاً تا سررسید ضمانت دارد، لذا معینی نامه سررسیدضمانت

یابد لیکن چنانچه ذینفع درخواست کتبی خود پایدار بوده و پس از سررسید، این تعهد خاتمه می

نامه حداکثر بـه  مدت ضمانت سررسید به بانک ارائه نماید، نامه را تا قبل ازجهت تمدید ضمانت

 باشد.می دمدت یک سال در هرنوبت قابل تمدی

 نامه بارعایت شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:تمدید مدت ضمانت

نامه وجود داشته باشـد  نامه: درصورتی که احتمال تمدید ضمانتقابل تمدید بودن ضمانت-3

 نامه در زمان صدور الزامیست؛مدت در متن ضمانت درج قابلیت تمدید
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سررسید به شـعبه واصـل    نامه بعد ازتمدید ضمانتبر چنانچه درخواست کتبی ذینفع مبنی -8

 نامه از درجه اعتبار ساقط و شعبه مجاز به تمدید نخواهد بود.گردد، ضمانت

 خواه اعالم گردد. ضمانت خواه موظف اسـت بایست به ضمانتتقاضای تمدید ذینفع می-1

ا تـا قبـل از   موجبات تمدید ضمانت نامه )تأمین کارمزد و تحکیم وثـایق درصـورت لـزوم( ر   

 سررسید فراهم نماید.

که تا قبل از  خواه، اخذ درخواست کتبی ذینفعدرصورت تقاضای تمدید از طرف ضمانت-4

 سررسید به شعبه ارائه شده باشد الزامی است.

های شرکت در مناقصه یا مزایده یا شرکت در فرآیند ارجاع کار )برای نامهتمدید ضمانت-3

 پذیر است.یک دوره امکان اکثر برایتضمین معامالت دولتی( حد

ها، تعدیل وثایق و تمدید قراردادهـای رهنـی و بیمـه وثـایق     نامهدر تمدید انواع ضمانت -1

بایسـت مـوخر بـر    ها الزامی است. مدت اسناد رهنـی مـی  نامهملکی ماخوذه تا سررسید ضمانت

  نامه باشد.ضمانت سررسید تمدید

نامـه بارعایـت ضـوابط و مقـررات و     وق، تمدید ضمانتدرصورت تهیه شرایط و مقدمات ف

 سال در هرنوبت امکان پذیر است مشروط به اینکه:حداکثر به مدت یک

 نامه درج و تکمیل شده باشد:نامه در متن ضمانتاوالً متن زیر در زمان صدور ضمانت

ز پایـان وقـت   نفع     واصله تـا قبـل ا  نامه بنا به درخواست کتبی    عنوان ذیاین ضمانت»

که    عنوان شعبه صادر کننده     قبل باشد و درصورتیاداری روز خاتمه اعتبار، قابل تمدید می

خواه    نامه، نتواند یا نخواهد مدت آن را تمدید کند یا  عنوان ضمانتاز خاتمه اعتبار این ضمانت

ه   متعهد است درصـورت  به هرنحو موجب این تمدید را فراهم نسازد،   عنوان شعبه صادر کنند
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نامه را در وجه یا بـه  نفع، وجه ضمانتنامه توسط ذیمطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت

 «نفع    پرداخت کند.حواله کرد   عنوان ذی

نامه تـا پایـان وقـت اداری روز خاتمـه     بر تمدید ضمانتنفع مبنی ثانیاً درخواست کتبی ذی

نامه و اصله پـس  های تمدید ضمانتاصل شده باشد. )به درخواستاعتبار به شعبه صادر کننده و

 از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر داده نخواهد شد.(

نامه از طرف بانک مورد موافقت قرارگرفته و درصورت ثالثاً درخواست تمدید مدت ضمانت

 لزوم تعدیل وثایق و تضمینات انجام شده باشد.

نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید انجام و در سامانه سـپام  د ضمانتبدیهی است تمدی

 ثبت خواهد شد.

 

 نامهافزايش و تقليل مبلغ ضمانت

 نامهافزايش مبلغ ضمانت -الف

خواه در قبال ذی نفع، مبلغی معادل تعهدات جدید درصورت افزایش بخشی از تعهدات ضمانت

افزوده و بابت مبلـغ افـزایش یافتـه، کـارمزد متعلقـه اخـذ       نامه صادره خواه به ضمانتضمانت

 باشد.نامه با رعایت شرایط زیر امکان پذیر میگردد. افزایش مبلغ ضمانتمی

درصورت افزایش مبلغ ضمانت نامه، شرایط ضمانت نامه اولیه از حیث نوع، مـدت، نـام    -3

 ذینفع، نام ضمانت خواه و... کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.  

به درصد دریافتی به هنگـام   مبلغ افزایش یافته و نسبت کارمزد و سپرده نقدی متناسب با -8

 د.گرداولیه اخذ می نامهصدور ضمانت
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نامه در روز سررسید به شعبه واصـل گـردد   چنانچه درخواست تمدید و افزایش ضمانت -1 

نامه افزایش یابد. چنانچـه در  سپس مبلغ ضمانت الزم است ابتدا مدت ضمانت نامه اولیه تمدید و

نامه امکان نامه واصل گردد، افزایش مبلغ ضمانتضمانت سررسید صرفاً درخواست افزایش مبلغ

 نخواهد بود.پذیر 

نامه براساس اسـتعالم از سـامانه بانـک    چنانچه در زمان درخواست افزایش مبلغ ضمانت -4 

برگشتی یا بدهی معوق باشد افزایش مبلغ ضمانت نامه مجاز  مرکزی، ضمانت خواه دارای چک

 باشد.نمی

درسـامانه  خـواه رسـیده و   نامه باید کتباً به اطالع ذینفع و ضمانتافزایش ضمانت مراتب -3

 سپام نیز ثبت شود.

تعدیل وثایق و تضمینات درصورت لزوم و تنظیم قـرارداد جدیـد بـرای افـزایش مبلـغ       -1

 نامه الزامی است.ضمانت

 نامهکاهش مبلغ ضمانت -ب

مـدت یـا تعهـدات     به دالیلی از جملـه کـاهش مبلـغ،   بنا نامهضمانت ذینفع مواردی که در

نامه صادره کاهش یابـد،  نماید که مبلغ / مدت ضمانتدرخواست میخواه کتباً از بانک ضمانت

نسبت به تقلیـل مبلـغ/ مـدت     شعبه صادر کننده موظف است بارعایت ضوابط و مقررات جاری

مدت آن تا سررسید اقدام نموده و ضمن ثبت مراتب تقلیل مبلـغ یـا    نامه برای باقیماندهضمانت

خـواه  ع را به صورت کتبی به اطالع ذینفـع و ضـمانت  موضو نامه در سامانه سپام،مدت ضمانت

 برساند. 
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نامه، سپرده نقدی متناسب با مبلغ تقلیل یافته و بـه نسـبت درصـد    هنگام تقلیل مبلغ ضمانت

خواه مسترد خواهد گردید. دراین صورت شـعبه  نامه به ضمانتدریافتی به هنگام صدور ضمانت

که قابلیت نقد شوندگی بیشتری دارند را حفظ نمـوده   از وثایقی صادر کننده می تواند آن بخش

خواه را متناسب نامه، تمام یا قسمتی از وثایق و تضمینات ضمانتو باتوجه به مبلغ جدید ضمانت

 بامبلغ تقلیل یافته آزاد نماید.

 

 نامهمطالبه و پرداخت وجه ضمانت

 و نامـه ضـمانت  سررسـید  حداکثر تا زمان انقضای صادره هاینامهضمانت بابت بانک تعهد

نامه مبنی بر پرداخت وجه ضمانت ذینفع درخواست کتبی های آن می باشد، لذا چنانچهتمدیدنامه

اصـالت   در موعد مقرر به بانک واصل گردد، شعبه صادرکننده موظـف اسـت پـس از احـراز    

سـاب  نامه را بدوا از محل سپرده نقـدی و مـابقی را از محـل ح   درخواست ذی نفع وجه ضمانت

شده تامین و بدون هیچ گونه قیـد و شـرطی در وجـه    نامه های پرداختضمانت بابت بدهکاران

 ذینفع کارسازی نمایند.

نفع و با رعایـت  نامه با ارائه درخواست کتبی ذیپرداخت وجه تمام یا بخشی از وجه ضمانت

 شرایط زیر امکان پذیر است:

تمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج درخواست ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خا-3

 نامه به بانک واصل شده باشد.در ضمانت

بر ارائه اسناد و مدارك نباشد، درصـورت مطالبـه   نامه متضمن شرطی دال چنانچه ضمانت -8

نفع نفع، به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذینامه توسط ذیوجه ضمانت
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خواه های ضمانتباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردهنامه نمیکه بیش از وجه ضمانت

 گردد.نفع پرداخت مینزد بانک و درصورت عدم تکافو، از محل منابع بانک، به ذی

نامه، مراتب به همراه دالیـل رد  درصورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت -1

روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد،  درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری

 گردد.نفع اعالم میتا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی

بر ارائه اسناد و مدارك باشد، درخواست مطالبه و نامه متضمن شرطی دال چنانچه ضمانت -4

ری بعد از تاریخ وصـول آنهـا   مدارك و مستندات مربوط باید حداکثر ظرف مدت پنج روز کا

نامـه  بررسی و درصورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضـمانت 

باشـد بـه   نامه نمـی نفع که بیش از وجه ضمانتدرحدعرف بانکداری، وجه مورد درخواست ذی

 نفع پرداخت گردد. ذی

نامه، می د و مدارك با مفاد ضمانتدرصورت مطابق نبودن درخواست مطالبه یا ظاهر اسنا -3

بایست مراتب به همراه دالیل رد درخواست بدون تاخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین 

نفع اعالم شـود. درصـورت عـدم اعـالم     روز مهلت پنج روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذی

ـ   مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، وجه مـورد درخواسـت ذی   یش از وجـه  نفـع کـه ب

 گردد.  نفع پرداخت میباشد، به ذینامه نمیضمانت

چنانچه اسناد و مدارك موضوع این بند کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز  -1

نامه به بانک ارائه گردد، این امر تاثیری در مدت پنج روزه بررسـی ظـاهر   خاتمه اعتبار ضمانت

 مدت کمتر نخواهد شد.اسناد و مدارك ندارد و این 
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موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با  -1

نفـع بـه نحـو مقتضـی در ظهـر      نامه و همچنین موضوع بند ششم برای اطـالع ذی مفاد ضمانت

 گردد.نامه قید میضمانت

های مجـدد  شود، درخواستنفع مردود تشخیص داده درصورتی که درخواست مطالبه ذی -2

نامه بر مطالبه وجه ضمانتنفع، مبنیارائه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی

 براساس مفاد این دستورالعمل مجددا بررسی خواهد شد.

وثـایقی از   اصـلح اسـت  نامه طی چند نوبت مدنظر باشـد،  چنانچه پرداخت وجه ضمانت -9

 که متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکیک یا تقسیم باشد.خواه اخذ شود ضمانت

نامـه  بار مدنظر باشد، در متن ضـمانت نامه صرفاً برای یکچنانچه پرداخت وجه ضمانت -31

پذیر بوده و پرداخت وجـه بـه   بار امکاننامه صرفاً یکقید خواهد شد که پرداخت وجه ضمانت

 دفعات ممنوع است.

نامه الزامی است. نامه، ارائه نسخه اصلی ضمانتام یابخشی از وجه ضمانتبرای مطالبه تم -33

پذیر نباشد، پرداخت وجـه مـورد مطالبـه    نامه امکانلیکن چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانت

 باشد.پذیر مینامه امکانصرفاً پس از ارائه تعهدنامه پیوست دستورالعمل صدور ضمانت

بایست نسبت به صدور اصالحیه وجه آن نامه، میز وجه ضمانتپس از پرداخت بخشی ا -38

 اقدام گردد.

نامه، بایستی مراتب بـه صـورت   بالفاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت -31

نامه پرداخت شده به عمل خواه ابالغ و اقدامات الزم جهت وصول وجه ضمانتکتبی به ضمانت

 آید.
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بایست مراتب نفع را به بانک مسترد نماید، میجه پرداختی به ذیخواه وچنانچه ضمانت -34

خواه به همراه تاریخ پرداخت در سامانه سپام ثبت نامه از طرف ضمانتبازپرداخت وجه ضمانت

 شود.

خـواه و  اطالع ضمانت نامه، شعب موظفند مراتب را بهبالفاصله پس از پرداخت وجه ضمانت

واریز و تسویه طلب بانـک بابـت    دیونین ابالغ نمایند تانسبت بهضامن یاضامنین رسانده و به م

درخصـوص تـامین مـابقی وجـه      های الزمنامه پرداخت شده اقدام نمایند. انجام پیگیریضمانت

طبـق ضـوابط   بایسـت اخطاریـه ای   خواه یاضامنین الزامی بوده و بدین منظور میتوسط ضمانت

 و به مدیونین ابالغ شود.  صادر سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات

پرداخت وجه تاهنگام تسـویه   خسارت تاخیر تأدیه ضمانت نامه های پرداخت شده از تاریخ

 2عالوه  حساب برمبنای حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد به

 گردد.اخذ می درصد درسال  محاسبه و

 پایـه  قـرارداد  بـه  نسـبت  جداگانـه  و مستقل نامه تعهدیضمانت اینکه به تذکر مهم: باتوجه

 وجـه  نـاروا  بـه  ذینفـع  خـواه؛ دارد که علیرغم ایفای تعهد ضمانت وجود امکان این باشد،می 

 نامه مطابقپرداخت وجه ضمانت اگر صورت این نماید. در دریافت بانک را نیز از نامهضمانت

 نخواهد خواه مسئولیتیضمانت مقابل بانک در صورت پذیرفته باشد، ضمانت نامه شرایط و مفاد

نامـه در محـاکم ذی   ضـمانت  وجه از ذینفع جهت بدون استفاده نسبت به تواندمی وی و داشت

 نماید. اقدام پرداختی مبلغ استرداد به و نسبت دعوا نموده اقامه صالح
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 نامهابطال و خاتمه ضمانت

هـای  نامـه نامه های خـود را کنتـرل و ضـمانت   شعب بایستی با دقت کامل، سررسید ضمانت

 شود:نامه در موارد زیر باطل میتکلیف نمایند. ضمانت سررسید شده را تعیین

 اعم از وقوع رویداد یا تاریخ )هرکدام زودتر واقع شود(؛« خاتمه اعتبار»واقع شدن  -3

ست اسناد و مـدارك  نامه منوط به وقوع رویدادی گردد، الزم اضمانت« خاتمه اعتبار»چنانچه 

نامه مشخص شـود. در صـورت ارائـه    در متن ضمانت« خاتمه اعتبار»مربوط به رویداد منجر به 

اسناد و مدارك، ظاهر اسناد و مدارك ارائه شده باید ظـرف مـدت پـنج روز کـاری بـا مفـاد       

نامه در حد عرف بانکداری مطابقت داده شده و درصورتی که ظـاهر اسـناد و مـدارك    ضمانت

خواه نامه باطل و نسبت به آزادسازی وقایق ضمانتائه شده مطابق تشخیص داده شود، ضمانتار

 اقدام خواهد شد.

در صورتی که خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصـادف شـود، روز کـاری بعـد از     

 گردد.تعطیل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می

 نامه یا ابطال آن؛ر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتبنفع مبنیبه موجب اعالم کتبی ذی -1

نامـه بـه   وجه ضـمانت « نامههای کاهش وجه ضمانتاصالحیه»هنگامی که در اثر صدور  -4

 صفر برسد؛

 نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛هنگامی که وجه ضمانت -3

 وثايق و تضمينات

خواه باید وثایق و تضمینات اعتباری ضمانتنامه با توجه به اهلیت و توان برای صدور ضمانت

 های جاری و با رعایت شرایط زیر اخذ شود:کافی برابر دستورالعمل
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البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقد شوندگی باال برخوردار و وثایق باید معتبر، سهل -3

ک در حداقل خواه، حقوق بانبالمعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت

 زمان ممکن و باکمترین هزینه استیفاء شود.

انداز، سپرده سرمایه گذاری الحسنه پسهای ارزی )سپرده قرضدرصورت اخذ سپرده -8

گذاری عام و خاص( به عنوان وثیقه، برای تعیین دار ویژه سرمایهدار یا گواهی سپرده مدتمدت

ط بانک مرکزی ج.ا.ا در روز تنظیم قرارداد توثیق ها نرخ اعالم شده توسمعادل ریالی این سپرده

 سپرده مالك خواهد بود.

انداز، اعم الحسنه پسدار یا سپرده قرضگذاری مدتوجه موجود در حساب سپرده سرمایه -1

نامه در نظر گرفته شده است، به میزان وثیقه مورد از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت

 ربط به نفع بانک مسدود خواهد شد.های ذینظر در حساب

خواه نامه به دلیل پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانتکه وجه ضمانتدر صورتی-4

وجه مزبور را پرداخت نماید، آزاد سازی وثایق و تضمینات متناسب با وجوه 

 پرداختی)درصورت امکان(، بالمانع است.

نفع/ مندرج در آن یا به درخواست ذی نامه )حسب شرایطدر صورت کاهش مبلغ ضمانت -3

 خواه(، آزاد سازی وثایق و تضمینات متناسب با مبلغ کاهش یافته منعی ندارد.ضمانت

نامه است خواه منوط به ارائه اصل ضمانتآزادسازی تمامی وثایق و تضمینات ضمانت -1

وثایق پس از ارائه  نامه میسر نباشد، آزاد سازیلیکن، چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانت

 باشد.پذیر مینامه امکانتعهدنامه پیوست دستورالعمل صدور ضمانت
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نفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از نامه به ذیدرصورت پرداخت وجه ضمانت -1

خواه، وی وجه مذکور را پرداخت ننماید، بانک موظف است تاریخ ابالغ مراتب به ضمانت

 خواه از محل وثایق اقدام نماید.ی مطالبات از ضمانتنسبت به وصول و استیفا

تواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرارداده و مراتب را به بانک مرکزی ج.ا.ا می -2

 مؤسسات اعتباری ابالغ نماید.

 

 ساير مقررات

سایر نامه برای تضمین تسهیالت/ تعهدات اعطایی/ ایجادشده ریالی بانک و صدور ضمانت -4

نامه به صورت مؤسسات اعتباری صرفاً در صورتی مجاز است که معادل صددرصد وجه ضمانت

 خواه دریافت شده باشد.سپرده نقدی از ضمانت

نامه، های مشتری بابت تضمین صدور ضمانتتبصره: توثیق سپرده و یا مسدود نمودن حساب

اخذ سپرده نقدی کمتر از حدود مقرر  مانع اخذ سپرده نقدی نشده و بانک به هیچ عنوان مجاز به

 باشد.در دستورالعمل نمی

نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیالت ارزی تحت هر عنوان ممنوع صدور ضمانت -8

 است.

ها و نفع آنها دستگاههای صادره جهت تضمین معامالت دولتی که ذینامهضمانت -1

 باشد.خاص خود میباشند، تابع مقررات های دولتی میشرکت

باشند، منوط به اخذ نفع آن اشخاص حقیقی خواه و ذیای که ضمانتنامهصدور ضمانت -4

 مجوز از ادارات مرکزی است.
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بر ارائه اسناد و مدارك باشد، بانک بر مبنای ظاهر نامه متضمن شرطی دال چنانچه ضمانت -3

گونه تعهد یا مسئولیتی  نماید و هیچیاسناد و مدارك ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل م

 در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

 اصالت هرگونه امضاء مدارك، اسناد و اطالعات ارائه شده؛ -

 هرگونه اظهارات کلی یا خاص درخصوص مدارك و اسناد ارائه شده؛ -

ویل و ارزش آنها بندی، تحوجود کاال یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته -

 و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارك به آنها اشاره شده است؛

 حسن نیت، فعل یا ترك فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارك. -

درصورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی بانک در طول مدت اعتبار، چنانچه فعالیت اداری  -1

نامه از زمان آغاز فعالیت مجدد به مدت سی روز معتبر ار آغاز شود، ضمانتپس از خاتمه اعتب

نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت

نامه پس از خاتمه اعتبار بر بالمانع بودن پرداخت وجه ضمانتکه نظر مقام قضایی مبنی صورتی

 بانکی از زمان اعالم مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. نامهاعالم گردد، ضمانت

 نامه در هر صورت در سامانه سپام ثبت خواهد شد.تمدید اعتبار ضمانت -1

نفع پیش از تاریخ تعطیلی بانک به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ چنانچه ذی -2

را به « نامهدرخواست مطالبه وجه ضمانت»بر عدم پرداخت، وصول دستور مقام قضایی مبنی 

بر بالمانع بودن پرداخت، بانک ارائه نموده باشد، پس از آغاز فعالیت یا اعالم مقام قضایی مبنی 

 شود.نفع پرداخت مینامه به ذیدر صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت

 ابالغی بانک مرکزی خواهد بود. های کارمزدنامه تابع نرخکارمزدهای مربوط به ضمانت -9
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نفع، وجه التزام تأخیر تادیه دین را از تاریخ نامه به ذیدر صورت پرداخت وجه ضمانت -31

های اعالمی بانک مرکزی ج.ا.ا در روز پرداخت به نامه، بر اساس نرخپرداخت وجه ضمانت

خواه محاسبه و از نامه از سوی ضمانتنفع، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانتذی

 خواه اخذ خواهد شد.ضمانت

تواند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی بانک و درج شماره منحصر به فرد نفع میذی -33

نامه را احراز نامه را رؤیت و اصالت ضمانتنامه و شناسه/کد ملی، مشخصات ضمانتضمانت

 نماید.

 نامه قید گردیده است.ه در ظهر ضمانتنامموضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت -38

خواه از زمان پرداخت وجه ایجاد هرگونه تعهدات یا اعطای هر نوع تسهیالت به ضمانت -31

 باشد.خواه ممنوع مینفع تا زمان وصول کل مطالبات بانک از ضمانتنامه به ذیضمانت

هدات کالن تعیین نامه ها براساس سقف تسهیالت و تعسقف تعهدات ناشی از ضمانت -34

 گردد.می

گردد لذا با خواه و ذینفع تعیین میمابین ضمانتنامه بر اساس قرارداد فیمدت ضمانت -33

نامه بیش از یک های صادره قابلیت تمدید را دارند، صدور ضمانتنامهتوجه به اینکه ضمانت

 سال امکان پذیر نیست.

موسسات دولتی و وابسته به دولت و »آن خواه هایی که ضمانتنامهجهت صدور ضمانت-31

قانون عملیات بانکی بدون  88باشند تا اطالع ثانوی نیاز به اخذ مجوز ماده  «شرکت های دولتی

 بود.  ربا نخواهد
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ها و موسسات شهرداری و شرکت»خواه آن هایی که ضمانتنامهجهت صدور ضمانت -31

مرکزی  بانک قانون پولی و بانکی از 31و  38به اخذ مجوز مواد  باشد نیازی« تابعه آنها

  .بود جمهوری اسالمی ایران نخواهد

نامه های حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و استرداد حسن انجام صدور ضمانت جهت -32

کار، اخذ قراردادهای پیمانکاری الزامی بوده و کمیته های اعتباری باید دقت نمایند که این نوع 

  .رعایت مقررات موضوعه صرفا برای امور پیمانکاری صادر نمایند نامه ها را باضمانت

 

 هاي ريالي نامهنكات حائز اهميت در صدور ضمانت

 قبل از صدور ضمانت نامه بررسی موارد زیر توصیه می شود:

خواه یا نامه که الزاما بایستس از طرف ضمانتدریافت و بررسی تقاضای صدور ضمانت -3

 ل و امضاء شده باشد.قائم مقام وی تکمی

د مناقصه یا خواه شامل مدارك شناسایی، اعتبار سنجی، اسنااخذ مدارك الزم از ضمانت -8

فرما یا درخواست ذی نفع، مجوز های فعالیت مرتبط با موضوع ضمانت نامه مزایده، ابالغیه کار

اهلیت، توان مورد درخواست، و استعالم از مبادی ذی ربط از جمله بانک مرکزی جهت احراز 

 خواه و حصول اطمینان از صحت و اصالت آنها.اجرایی و مدیریت ضمانت

 بررسی مدارك و مطابقت آنها با ضوابط و مقررات پولشویی -1

نامه به استناد قراردادهای فاقد شماره، تاریخ، مشخصات ذی نفع، صدور ضمانت -4

ادهای ارائه شده مبهم و غیرقابل استناد خواه و امضای آنان بوده یا متن قرارداد یا قراردضمانت

 باشد امکان پذیر نیست لیکن درصورت ارائه پیش نویس قرارداد به همراه درخواست کتبی 
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نامه منعی ندارد مشروط براینکه به نحو مقتضی از جمله برقرای ارتباط ذی نفع صدور ضمانت

 تلفنی از وجود واقعی ذی نفع اطمینان حاصل گردد.

اشخاص حقوقی استعالم وضعیت بدهی و چک برگشتی صاحبان امضای مجاز  درخصوص -3 

 و اعضای هئیت مدیره ضروری است.

خواه و ذی نفع در انجام بررسی های الزم به منظور حصول اطمینان از عدم عضویت ضمانت -1

 یک گروه ذی نفع واحد با درنظر گرفتن مقررات ناظر برشناسایی ذی نفعان واحد.

نامه های تعهد پرداخت از سایر انواع و تفکیک ضمانت به اهمیت تشخیصباتوجه  -1

نامه های حسن اجرای نامه با ماهیت تعهد پرداخت در قالب ضمانتنامه، صدور ضمانتضمانت

نامه مفاد قرارداد اصلی مورد تعهدات ممنوع است. لذا ضرورت دارد قبل از صدور ضمانت

نامه تضمین سب مندرجات قرارداد، موضوع ضمانتبررسی قرارگرفته و درمواردی که ح

خواه تشخیص داده شود، برای کاهش پرداخت مبلغ بابت دیون مسلم و قطعی شده ضمانت

نامه در قالب تعهد پرداخت اقدام نامه، نسبت به صدور ضمانتریسک مترتب بر صدور ضمانت

 شود.

ازمان تامین اجتماعی، سازمان نامه تعهد پرداخت به نفع مراجع قضایی، سصدور ضمانت -2

امور مالیاتی، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، آزانس های مسافرتی، شهرداری و ..... با 

رعایت مندرجات دستورالعمل صدور ضمانت نامه های ریالی و اخذ حداقل بیست درصد سپرده 

 است. نقدی و مابقی وثایق و تضمینات معتبر و بادرجه نقد شوندگی باال بالمانع

نامه تعهد پرداخت به منظور تامین مواد اولیه و مصرفی متقاضیان جهت صدور ضمانت -9

نامه تعهد پرداخت امکان پذیر است لیکن باید توجه خرید از بورس کاال در قالب ضمانت
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کنندگان کاال و به نفع بورس کاال صادر می  نامه ای که به درخواست عرضهضمانتداشت 

 پرداخت ندارد.شود ماهیت تعهد 

نامه بادرنظر گرفتن نوع و ترکیب وثایق و محاسبه و اخذ کارمزد صدور ضمانت -31

تضمینات براساس تعرفه بانک مرکزی مندرج در ضمائم این دستورالعمل الزامی و مورد تاکید 

 است.

درصورت پرداخت وجه ضمانت نامه محاسبه و وصول وجه التزام تاخیر در تادیه دین  -33

براساس روش محاسباتی زیر و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار جهت اعطای 

 تسهیالت در قالب عقود غیرمشارکتی به اضافه هشت درصد انجام خواهد شد.

 مانده بدهی × دین تأدیه تأخیر التزام وجه نرخ × تعداد روز

 311 × سال واقعی روزهای تعداد

خواه، استرداد یا آزاد درخواست ضمانت نامه، باضمانتدرصورت تقلیل وجه یا مدت  -42

سازی بخشی از وثایق و تضمینات و همچنین برگشت قسمتی از کارمزد دریافتی متناسب با 

 مبلغ کاهش یافته امکان پذیر است.

خواه به هر دلیلی از جمله دستور مراجع قضایی درمواردی که وثایق و تضمینات ضمانت -31

اموال وی درمعرض تضعیف یا تضییع قرارگرفته باشد، می بایست از تمدید جهت بازداشت 

نامه اقدامات الزم برای وصول نامه خودداری و درصورت پرداخت وجه ضمانتمدت ضمانت

 طلب به قید فوریت و براساس دستورالعمل های مربوطه آغاز و تاحصول نتیجه پیگیری شود.

نامه از طرف ذی نفع تا قبل از پایان سررسید به چنانچه درخواست تمدید مدت ضمانت -34

خواه از تامین تمام یا بخشی از کارمزد تمدید شعبه صادر کننده واصل گردیده ولی ضمانت

نامه خودداری نموده و موجودی حسابهای وی نزد بانک برای تامین کارمزد تمدید ضمانت
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امه از محل منابع داخلی بانک برای ننامه کفایت ننماید، تامین کارمزد تمدید ضمانتضمانت

خواه از نظر فعال بودن یا نبودن، نوع و یک نوبت منعی ندارد مشروط براینکه وضعیت ضمانت

 نامه مد نظر قرارگیرد.ترکیب وثایق و تضمینات و صرفه و صالح بانک در زمان تمدید ضمانت

ش از یک بار، چنانچه مانده درصورت لزوم جهت تامین کارمزد از منابع داخلی برای دفعات بی

مبلغ سپرده نقدی  %21نامه از ضمانت دخواه جهت کارمزد تمدیحساب بدهکار ضمانت

کسب مجوز از اداره امور برای شعب و با نامه صرفا نامه فراتر نرفته باشد تمدید ضمانتضمانت

 از مدیریت امور شعب مربوطه برای شعب مستقل ضروری است.

نامه از محل منابع بانک پرداخت می شود، نسبت به ارمزد تمدید ضمانتدرمواردی که ک -33

نامه محاسبه خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد مانده بدهی مشتری بابت کارمزد تمدید ضمانت

 شد.

نامه نامه برای مشتریانی که بابت کارمزد تمدید ضمانتاعطای تسهیالت یا صدور ضمانت -31

 نوع است.به بانک بدهی دارند مم

، قبل از ابطال نامه را به بانک ارائه نمایندخواه قبل از سررسید الشه ضمانتچنانچه ضمانت -31

 نامهضمانتو آزاد سازی وثایق ضروری است درخواست کتبی ذی نفع جهت ابطال  نامهضمانت

 را نیز اخذ و به نحو مقتضی اصالت و صحت آن نیز احراز شود.

نامه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد ضای سررسید ضمانتقس از انباتوجه به اینکه پ -32

و یا  نامه به بانک مراجعه نکندخواه به هردلیل جهت ابطال ضمانتشد، درصورتی که ضمانت

، شعبه صادر کننده مکلف است وفق مقررات نسبت به درخواستی مبنی بر تمدید واصل نگردد

نامه های صادره اقدام نموده و سپرده از سرفصل ضمانتنامه و خارج کردن آن طال ضمانتبا
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نامه را نیز به حساب واسطه منتقل نماید تا درصورت مراجعه ذی نفع به وی نقدی صدور ضمانت

 مسترد گردد.

نامه در قبال اخذ توثیق سپرده های سرمایه گذاری )کوتاه درمواردی که ضمانت -39

فع بانک اصلح است قرارداد توثیق ار حفظ حقوق و منمدت/بلند مدت( صادر می گردد، به منظو

سپرده به صورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد. درخصوص قراردادهای توثیق 

سپرده ای که به صورت عادی و در محل شعبه تنظیم می شوند شعبه مکلف است قرارداد توثیق 

توسط مشتری و بانک، شماره و  را به دقت تکمیل نموده و بالفاصله پس از امضای قرارداد

تاریخ تنظیم قرارداد را به صورت دقیق در صدر آن درج و به منظور پرهیز از مشکالت بعدی، 

 قرارداد توثیق سپرده را با ذکر شمار و تاریخ در حساب انتظامی قراردادها نیز ثبت نمایند.

تضمین تعهدات مشتریان  موجودی حساب هایی که با تنظیم قرارداد توثیق سپرده به نظور -81

تودیع شده اند الزاما می بایست تا سقف قرارداد توثیق سپرده و همزمان با تنظیم قرارداد به نفع 

بانک مسدود و مراتب در سوابق حساب مورد نظر به گونه ای درج گردد که کاربرانی که از 

ود بودن آن به نفع سایر شعب نیز به حساب مورد وثیقه مراجعه می کنند از توثیق آن و مسد

 بانک اطالع پیدا نمایند.

 به خواه به صورت کتبینامه مفقود و مراتب توسط ذینفع یا ضمانتچنانچه اصل ضمانت -83

 بانک منعکس گردد، درصورت تقاضای ذی نفع المثنی با رعایت شرایط زیر صادر خواهد شد:

 این دستورالعمل. نامه طبق نمونه پیوستتکمیل اقرارنامه مفقودی ضمانت -الف

 نامه اخذ کارمزد معادل کارمزد صدور ضمانت -ب
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 ها:نامهنکات قابل توجه در زمان صدور انواع ضمانت

نامـه بـرای   ، ضـمانت مربوطـه  رعایت ضوابط و مقررات باتواند در شرایط خاص، بانک می -3

 اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید.

 نامه را صرفاً در دامنه کاربرد آنها صادر نماید. بانک موظف است هر یک از انواع ضمانت -8

نامه تعهـد پرداخـت مطلقـاً ممنـوع     نامه برای صدور ضمانتاستفاده از سایر عناوین ضمانت -1

 است.  

نامه مراتب در سامانه سپام ثبت در تمامی مراحل صدور، تمدید، اصالح و ابطال ضمانت -4

 د.  گرد

 ريالي:  هاينامهنحوه صدور و عمليات حسابداري ضمانت

 به تعهدات انجام حسن نامهآقای احمدی از شعبه سعدی درخواست صدور ضمانتمثال:  

 بررسی از پس شعبه. است نموده ماه 1 مدت برای ریال 211.111.111 مبلغ به توانیر شرکت نفع

 درصد 8 کارمزد اخذ و ریال 3.811.111.111 ارزش به غیرمنقول قبال در نامه ضمانت صدور با

 حسابداری اسناد صدور مطلوبست. است نموده موافقت نامهدرصد سپرده ضمانت 31 و سال در

 : ذیل حاالت از هریک در

 نامهصدور ضمانت -الف

 ذینفع درخواست وجه الضمان را نموده است.  -ب

 گردیده است.ضمانت نامه طبق ضوابط بدون پرداخت وجه باطل  -پ

21.111.111  =31%  ×211.111.111 
 

 = 1.811.111ریال
1  ×8 ( ×21.111.111 - 211.111.111) 

  
3811 

181.111.111   =21.111.111  – 211.111.111 
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3.121.111.111  =331%  ×181.111.111 

  -الف

 ریال 21.111.111  حساب صندوق/ حساب ضمانت خواهبدهكار:          -3

 ریال 21.111.111  های ریالیحساب سپرده ضمانت نامه  بستانكار: 
 

 ریال 1.811.111  حساب صندوق/ حساب ضمانت خواه  بدهكار:     -8

 ریال 1.811.111    حساب کارمزد دریافتی بستانكار: 
 

 ریال 3.121.111.111  وثائق و تضمینات -حساب انتظامی بدهكار:    -1

 ریال 3.121.111.111   طرف حساب های انتظامی بستانكار:  
 

 طبق تعرفه  حساب صندوق/ حساب ضمانت خواه بدهكار:    -4

 طبق تعرفه  حق ارزیابی -حساب بستانکاران داخلی بستانكار:  
 

  ریال 3.121.111  حساب صندوق/ حساب ضمانت خواه  بدهكار:  -3

 حق بیمه 3.121.111.111×  113/1%=  3.121.111

 ریال 111.111   حساب بیمه نزد شعبه مرکزی  بستانكار: 

 ریال 118.411    حساب کارمزد بیمه بستانكار: 

118.411  =82%  ×3.121.111  
 

 )دوقطعه تمبرمالیاتی(ریال  81.111 حساب صندوق/ حساب ضمانت خواه بدهكار:   -1

 ریال 81.111   حساب تمبر مالیاتی بستانكار:  

 (3331)تعهدنامه نمونهریال 211.111.111 حساب انتظامی تعهدنامه ها بدهكار:  -1

 ریال 211.111.111  طرف حساب انتظامی بستانكار:  
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 ریال 211.111.111       ریالی هاینامهحساب تعهدات مشتریان بابت ضمانت بدهكار:   -2

 ریال 211.111.111       های ریالیحساب تعهدات بانک بابت ضمانت نامه بستانكار:  

 -ب

 ریال 21.111.111  های ریالیحساب سپرده ضمانت نامه بدهكار:    -9

 ریال 21.111.111   حساب بستانکاران موقت بستانكار:  
 

 ریال 181.111.111 های پرداخت شدهحساب بدهکاران بابت ضمانت نامه بدهكار:    -31

 ریال 181.111.111   حساب بستانکاران موقت بستانكار:  
 

 ریال 211.111.111    حساب بستانکاران موقت بدهكار:    -33

 ریال 211.111.111  حساب چکهای صادره فروخته شده/ حساب ذینفع بستانكار:  
 

 ریال 211.111.111  های ریالیحساب تعهدات بانک بابت ضمانت نامه بدهكار:    -38

 ریال 211.111.111 ریالی هاینامهحساب تعهدات مشتریان بابت ضمانت بستانكار:  

 -پ

 ریال 21.111.111 های ریالیحساب سپرده نقدی ضمانت نامه بدهكار:    -31

 ریال 21.111.111    حساب ضمانت خواه بستانكار:  
 

 ریال 211.111.111 های ریالیحساب تعهدات بانک بابت ضمانت نامه بدهكار:    -34

 ریال 211.111.111 ریالی هاینامهحساب تعهدات مشتریان بابت ضمانت بستانكار:  
 

 ریال 3.121.111.111    طرف حساب انتظامی بدهكار:    -33

 ریال 3.121.111.111  وثائق و تضمینات -حساب انتظامی بستانكار:  
 

 ریال 211.111.111    طرف حساب انتظامی بدهكار:    -31

 ریال 211.111.111    هاحساب انتظامی تعهدنامه بستانكار:  
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 سئواالت بخش بيست و دوم

 نامه را تعریف نموده، طرفهای درگیر آن را توضیح دهید.ضمانت -3

 نامه و مدت آن را بنویسید.کاربرد ضمانت -8

 نامه را نام ببرید.انواع ضمانت -1

 را توضیح دهید.نامه شرکت در مناقصه یا مزایده ضمانت -4

 نامه حسن انجام کار را تعریف کنید.ضمانت -3

 الضمان چیست؟کسور وجه -1

 نامه را بنویسید.پنج مورد از وثائق قابل قبول به هنگام صدور ضمانت -1

 نامه را توضیح دهید.چگونگی تمدید ضمانت -2

 نامه چگونه است؟ موارد ابطال را توضیح دهید.ابطال ضمانت -9

 چگونه است؟ کارمزدنامه قبل از سررسید، نحوه محاسبه رصورت ابطال ضمانتد -31

 نامه را شرح دهید.چهارمورد از نکات قابل توجه در ضمانت -33

نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت الف از شعبه بازار درخواست صدور ضمانت -38

( ریال نموده 3.111.111.111ماه به مبلغ یک میلیارد ) 1وزارت صنایع و معادن به مدت 

نامه در مقابل غیرمنقول به های الزم نسبت به صدور ضمانتاست. شعبه پس از بررسی

نامه به عنوان وجه مبلغ ضمانت %31پس از دریافت  %8میلیارد ریال با کارمزد  3/3ارزش 

 نماید. اقدام می 3/1/3124نقد در تاریخ 

 نامه در سررسید.و همچنین ابطال ضمانت صدور اسناد حسابداری مربوطه مطلوبست: 
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 بخش بيست و سوم:  اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
 

کننده مبنی بر ناپذیر بانک گشایشتعهد قطعی و برگشت  :تعریف اعتبار اسنادی داخلی

داخلی کاال و پرداخت وجه کاال و خدمات در قبال دریافت اسناد را به فروشنده/ سازنده 

شود. اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکی از ابزارهای نوین خدمات، اعتبار اسنادی داخلی نامیده می

 مرابحه و استصناعجعاله، در قالب عقود کلیه بخش های اقتصادی که در تسهیالتی است 

. بدیهی است چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن، کاالی کاربرد دارد 

و پذیرد صورت میموجود یا خدمت باشد، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه 

که موضوع اعتبار اسنادی داخلی، کاالیی باشد که در زمان گشایش آن، نزد ذینفع درصورتی

آن در آینده باشد، گشایش اعتبار بر پایه عقد استصناع  موجود نبوده و مستلزم ساخت

 خواهدبود.

به عنوان حکمیت درج و مقررات اینکوترمز به عنوان  UCP 111در این قرارداد مفاد 

به منظور روشن شدن حدود . باشدشرایط الحاقی در نظر گرفته شده و جزء الینفک آن می

اده از مبانی حقوقی یکنواخت بین مشتریان و وظائف و مسئولیتهای طرفین قراردادها و استف

( مالك عمل خواهدبود. 8131بانکها آخرین مجموعه شرایط بازرگانی بین المللی )اینکوترمز 

صددرصد مبلغ اعتبار را نزد  ،اسناد معامله از قبل گردد،در این قرارداد متقاضی اعتبار متعهد می

تی از مبلغ اعتبار به همان نسبت جریمه تأخیر بانک تودیع و در صورت عدم تأمین تمام یا قسم

 تأدیه، وفق مقررات مربوط پرداخت نماید.

یکی از مجموعه مقرراتی است که توسط اتاق بازرگانی  مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي:

. ه استشد تدوین الملل بین تجارت هایبه منظور تسهیل و یکسان سازی رویه ICCبین المللی 

تدوین شد و پس از آن چندین بار اصالح شده که  3911نخستین بار در سال  این مقررات

این مقررات . معروف است UCP 111بوده و به نشریه  میالدی 8111آخرین آن درسال 

 در درگیر طرفین اختیارات و هامسئولیت ،وظایف تشریح به و باشدماده می 19مشتمل بر 



  

414 

 

 در و پردازدمی بانکها و گر بیمه ،حمل متصدی فروشنده، ،خریدار جمله از اسنادی اعتبارات

 .خواهدبود تجاری قرارداد بر حاکم طرفین توافق صورت

به مفهوم  International Commercial Termsمقررات اينكوترمز )مخفف عبارت 

یکی دیگر از مجموعه مقررات تدوین شده توسط اتاق  اصطالحات بين المللي تجاري(:

المللی است و این مقررات حاکم بر قرارداد فروش است و حیطه وظایف و  بازرگانی بین

ریزی و اقدام برای حمل کاال )معموالً از طریق مسئولیتهای خریدار و فروشنده را در قبال برنامه

انعقاد قرارداد حمل با متصدی حمل و نقل(، نقاط انتقال ریسک کاال از فروشنده به خریدار و 

 در بار نخستین اینکوترمز. کندمی تبیین مقصد تا مبدأ از کاال جابجایی هاینحوه تقسیم هزینه

تاکنون چندین بار بازنگری شده که آخرین آن در سال UCP  همانند و شد تدوین 3911 سال

 . معروف است 8131بوده و به اینکوترمز  8131

جایگزین کردن اسناد  چون ارتقاء اصول امنیتی حمل بار از طریقدر نسخه جدید امکاناتی هم

الکترونیکی به جای اسناد فیزیکی و کاغذی فراهم شده است. این مقررات از دو گروه تشکیل 

 ،CFR( و گروه دوم )CIP ،CPI ،DAP ،DAT ،EXW ،FCAشده است، گروه اول )

CIF ،FAS ،FOB.) 

 

 ریالی -طرفین درگیر در اعتبارات اسنادی داخلی

 بانک طرف خریدار  -8خریدار      -3ور عبارتند از:  طرفین درگیر در اعتبارات مذک

 موسسه حمل و نقل -3بانک طرف فروشنده     -4فروشنده      -1
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 : گرددجهت تبیین موضوع، چرخه گردش عملیاتی تسهیالت فوق به صورت ذیل ترسیم می

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتبارات اسنادي داخلي: انواع 

 اعتبارات اسنادی دیداری  -3

 اعتبارات اسنادی مدت دار  -8

 
  

 اعتبارات اسنادي ديداري: 

در این نوع اعتبار، ذینفع )فروشنده کاال( به محض تحویل اسناد به بانک و تطبیق و تائید 

 .نمایداسناد توسط بانک، وجه آن را دریافت می

 

  اعتبارات اسنادي مدت دار:
در اعتبار فوق، به محض ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار، بانک طرف خریدار تعهد 

 .کندپرداخت مقرر سررسید در را اسناد وجه آن موجب به که نمایدمی

 خریدار فروشنده

عقد قرارداد 

(3)  

تبا
 اع

الغ
اب

ر 

(4)
 

ل 
حم

اد 
سن

ه ا
رائ

ا

(3)
 

جه 
 و

ت
داخ

پر

د)
سنا

ا
1)

ی  
برا

اد 
سن

ل ا
سا

ار

ر)
یدا

خر
9)

 

ت 
واس

رخ
د

ش)
شای

گ
8)

 

بانک ابالغ 

ده کننده معامله کنن

 اسناد

بانک گشایش 

 کننده اعتبــار

پرداخت وجه اسناد 

ارسال اسناد  (2)

ارسال متن اعتبار  (1)

(1) 
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 :سررسيد اعتبار اسناديتعيين 

روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن ، ذینفع  سررسيد اعتبار )تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي(:

 اعتباراسنادی می تواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید.

 حداکثر موارد سایر برای و ماه 1 حداکثر کاال خرید برای داخلی اسنادی اعتبار سررسید

 کل اداره از مجوز کسب از پس شده تعیین مدت سررسید بیش از شود. تمدید می ماه تعیین32

 .بود خواهد پذیر اعتبارات امکان
 
 

 اعتبارسررسید 

 )تاریخ انقضای اعتبار اسنادی(

  ماه 1حداکثر  خرید کاال

 ماه 32حداکثر  سایر موارد

 
روز )از زمان معامله اسناد یا  111دار، برای مدت بیش از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت

  .باشدتاریخ حمل( مجاز نمی

 پيش دريافت: 

اعتباری متقاضی در اعتبار اسنادی داخلی دریافت متناسب با توان و ظرفیت میزان پیش

در  %31دار، حداقل هنگام گشایش اعتبار و در اعتبار اسنادی داخلی مدت %31دیداری، حداقل 

 باشد.میبه هنگام معامله اسناد الزامی  %31زمان گشایش اعتبار و حداقل 
 

 پيش پرداخت: 

پرداخت، از صورت پیش)فروشنده( بهپرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادداخلی به ذینفع 

 باشد.نامه بدون قیدوشرط معتبر بانکی مجازمیمنابع متقاضی)خریدار(صرفاً در مقابل اخذ ضمانت

با قبول تمامی مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت مزبور می تواند بدون اخذ 

 ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع ، صورت پذیرد. 
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  بخش حقوقي: 

 باشد مگر باتوافق طرفین میفسخداخلی ـ ریالی ازعقودالزم بوده وغیرقابلاسنادیاعتبارات -3

چنانچه پیش پرداخت به فروشنده پرداخت شود، بانک پرداخت کننده )ابالغ کننده و  -8

معامله کننده( در صورت عدم حمل کاال استرداد اصل پیش پرداخت و خسارت متعلقه 

 شدهاسنادمعامله رد ودرصورت تعهدنموده را سالهیک گذاریسرمایههایسودسپردهمعادل 

بق آن با شرایط اعتبار، استرداد اصل وجه پرداختی و خسارت آن نیز تابع نرخ تطا عدم و

 مذکور )نرخ سود سپرده یکساله( خواهدبود.

به مطالبه جریمه هرگونه تاخیر در پرداخت وجه ، طبق قرارداد منعقده با متقاضی منجر  -1

 تاخیر از سوی شعب گشاینده اعتبار می گردد. 

به عنوان  8131و اینکوترمز  UCP 111در صورت بروز هرگونه اختالف، مقررات  -4

 حکم، قابل استناد خواهدبود.

درصورتی که فروشنده تا سررسید اعتبار اسنادی داخلی به تعهدات خود عمل ننماید، در  -3

 ذکور ابطال خواهدشد.صورت عدم تمدید، اعتبار م

 

 تعيين مبناي عقدي گشايش اعتبار اسنادي داخلي 

 در صرفاً اسنادی داخلی اعتبار مالی تامین نحوه تعیین بر مرکزی بانک تاکید به توجه با

 با مذاکره انجام ضمن داخلی اسنادی اعتبار گشایش از قبل موظفند شعب گشایش هنگام

 .نمایند اخذ مشتری از را مربوطه قرارداد و تعیین را عقد نوع متقاضیان

 

 نوع عقد موضوع اعتبار اسنادی تامین مالی

 نحوه تامین مالی

 توسط بانک 

 )اعطای تسهیالت(

 مرابحه کاالی ساخته شده/ خدمات 

 استصناع کاالی مستلزم ساخت

 جعاله همه موارد توسط مشتری

file:///C:/Users/goodarzi/Desktop/New%20folder%20(15)/New%20folder%20(13)/فرمها%20و%20بخشنامه%20ها/94.12.9-42124_اعتبار%20اسنادی%20داخلی%20-%20ریالی/42124/نمونه%20فرم/مرابحه
file:///C:/Users/goodarzi/Desktop/New%20folder%20(15)/New%20folder%20(13)/فرمها%20و%20بخشنامه%20ها/94.12.9-42124_اعتبار%20اسنادی%20داخلی%20-%20ریالی/42124/نمونه%20فرم/استصناع
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 گشایش قالب در متقاضی به خدمت ارائه قصد صرفاً کننده گشایش بانک چنانچه :نكته

 موضوع از نظر صرف تواند می ،(تسهیالت اعطای بدون)  باشد داشته داخلی اسنادی اعتبار

 صورت، این در. نماید منعقد داخلی اسنادی اعتبار گشایش جعاله قرارداد متقاضی با اعتبار،

 صورت در. باشد نمی مقدور داخلی اسنادی اعتبار مراحل از یک هیچ در متقاضی مالی تأمین

 اسنادی اعتبار وجه پرداخت به مجاز کننده گشایش بانک متقاضی، جانب از تعهدات ایفای عدم

 ضمن شرط صورت به قرارداد در درج صورت در تواند می و نبوده وکالتی منابع محل از داخلی

 بر دین، تأدیه تأخیر التزام وجه متقاضی، از داخلی اسنادی اعتبار مبلغ دریافت بر عالوه عقد،

 مطالبات، وصول نامه آیین در مقرر های درصد بعالوه غیرمشارکتی عقود سود نرخ مبنای

 .نماید مطالبه وی از تأخیر مدت و مبلغ با متناسب

 
 نكات قابل توجه: 

ارائه کارت بازرگانی یا مجوز فعالیت معتبر نظیر پروانه تولید، جواز کسب و . . .  -3

 مرتبط با نوع کاالی مورد سفارش توسط متقاضی الزامی است.

 باشد.( الزامی می)اعتبار سنجیمتقاضی اعتباری اخذ اطالعات  -8

فروشنده به درخواست متقاضی و به تشخیص بانک تغییر شرایط اعتبار درصورت قبول -1

 عنداللزوم با تأمین پوشش ریسکهای مربوطه بدون حذف اسناد اصلی بالمانع است.

 .گردد درج.  . . و اعتبار ارهشم و بانک نام ،خریدار نام بایددر اسناد اصلی اعتبار می -4

اخذ مدارك مورد نیاز و تکمیل درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و  -3

 ومی گشایش اعتبار اسنادی توسط مشتری الزامی است.عم شرایط هایفرمامضاء

کننده اعتبار که خطرات ایران، شعبه گشایشملینامه معتبر به نفع بانکاخذ اصل بیمه -1

 ارزش %381 میزان به بانک طلب کامل تسویه تا را سیل زلزله، سوزی،احتمالی آتش

 .دهدپوشش ،اسنادی اعتبار عموضو کاالی
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ارائه پیش فاکتور به نام خریدار که در آن شماره حساب و نام بانک فروشنده نیز درج  -1

مت روز بازار شده باشد. ضمناً الزم است فروشنده قیمت مندرج در پیش فاکتور را با قی

مطابقت و تائید نماید و همچنین نام تولیدکننده صراحتاً در پروفرما )پیش فاکتور( درج 

 گردد.

االجرا توسط خریدار مبنی بر مالکیت بانک نسبت به کاال تا تکمیل و امضاء قرارداد الزم -2

 تسویه نهایی

تبارات ، صرفاً در قالب تنزیل اسناد اعتبار داخلی مدت دار پس از اخذ مجوز اداره کل اع -9

عقد خرید دین و همچنین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام 

 می باشد.)سپام( رسان الکترونیکی مالی 

 کارمزد: 

نرخ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی )از تاریخ 

اسنادی داخلی( و مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده یا گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار 

بهای تمام شده کاال /خدمت، پس از کسر پیش دریافت حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول 

یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت 

 مطالبه نماید.ریال  311.111بانک می تواند حداقل مبلغ 

در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و 

میان دریافت ، به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت دریافت 

 می گردد.

ع از طریق بانک چنانچه پیام ابالغ گشایش /اصالح اعتبار اسنادی داخلی ریالی به ذی نف

دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابالغ کننده می تواند حداکثر 

 ریال بابت پیام ابالغ/گشایش/اصالح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. 811.111
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بانک گشایش کننده می تواند بابت پذیرش پرداخت )بررسی اسناد( حداکثر نیم در هزار بر 

لغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت )بررسی اسناد(، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مب

 .مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت )بررسی اسناد( مطالبه نماید

 اعتبار و ابالغ به بانك طرف فروشنده: گشايش 

 فاکتور و بیمه نامهکنترل مفاد درخواست متقاضی)خریدار( و مطابقت آن با پیش اخذ و  -3

پیش دریافت از حساب مشتری برداشت و به حساب پیش دریافت اعتبارات  مبلغ -8

  واریز شود. ریالی -اسنادی داخلی

  واریز شود ریالی -به حساب کارمزد اعتبارات اسنادی داخلیواخذ کارمزد  -1

ارداد الزم، قر استصناع و ، مرابحهابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه به قراردادهای جعاله -4

 االجرا و فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی.

 صدور سند انتظامی قراردادها -3

پس از اخذ مدارك و مستندات، وثائق و تضمینات مربوطه و تکمیل پرونده اعتباری  -1

در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی )سپام( جهت اخذ  199نسبت به صدور پیام 

دد. پس از اخذ شماره منحصر به فرد، شعب نسبت به شماره منحصر به فرد اقدام می گر

در سامانه پیام رسانی  111ثبت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از طریق صدور پیام 

ضمناً الکترونیکی مالی )سپام( و همچنین صدور اسناد حسابداری مربوطه اقدام می نماید. 

متن اعتبار و اسناد  درج شماره و تاریخ بیمه نامه و نام و آدرس شرکت بیمه گر در

 رسیده الزامی است.

 : شودحداقل اسنادموردنیاز جهت معامله و پرداخت اسناد که در شرایط اعتبار لحاظ می -1

که در آن نام یا صورت وضعیت/صورتحساب خدمت  الف( سیاهه فروش کاال

فروشنده و مطابقت کاال با پیش فاکتور و قرارداد فروش و همچنین مطابقت قیمت کاال 

کاالهای فروخته شده اینکه مبنی بر اخذ تعهدنامه با قیمتهای روز بازار تائید شده باشد و 

بشرح مندرج در سیاهه دقیقاً همان کاالی موردنظر خریدار موضوع پیش فاکتور اولیه 



  

411 

 

مورخ . . . . . . .  و تغییرات بعدی آن بوده و قیمت آن عیناً قیمت روز . . . . . . شماره 

 است نگرفته صورت خریدار با قرارداد این از خارج دیگری توافق و باشدبازار می

 )تعهدنامه واقعی بودن معامله پایه(.

متصدی حمل یا از  (Simple Receipt)ب( بارنامه یا راهنامه یا قبض انبار یا رسید ساده

سند حمل داخلی با کامیون که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل مجاز داخلی به نام بانک 

صادرشده باشد و نشانگر حمل کاال به مقصدبوده وعنداللزوم بنابر شرایط اعتبارتحویل آن به 

درج آدرس کامل باشد و هنگام  خصوصی موردقبول بانک با یکی از انبارهای عمومی یا

 ش اعتبار نام انبار تحویل کاال و محل و نشانی دقیق آن باید مشخص گردد.گشای

قبض انبار صادره، که در هنگام گشایش اعتبار از آن نام برده شده و مورد تائید شعبه  تذکر: 

)نوع کاال(  باشد باید در دو نسخه بنام بانک و حاوی تاریخ صدور، وزن، تعداد و جنس

 .شودده باشد که کاال فقط با مجوز بانک از انبار خارج میش صادرگردد و در آن تاکید

های بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست ج( گواهی بازرسی کاال توسط شرکت

بازرسی مجاز بانک مرکزی قرار دارند، صادر و ذینفع اعتبار اسناد داخلی موظف های شرکت

سیاهه تجاری و سند حمل به بانک همراه سایر مدارك موردنیاز ازجمله است این سند را به

 ارائه نماید.

قبال ارائه مدارك مورداشاره و مطابق با شرایط  پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی، صرفاً در

 باشد.پذیر میاعتبار امکان

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی -2

 اخذ استعالم و اعتبارسنجی متقاضی  -9

 معامله اسناد: مقطع ارائه و 

روز  3حداکثر ظرف مهلت  یستیبا یاسناد م افتیکننده پس از در شیبانک گشا  -3

اعتبار اسنادی  طیو در صورت مطابقت با شرا یپس از روز ارائه، اسناد را بررس یبانک

 ایوجه اسناد را پرداخت  یداخل یداخلی گشایش شده و دستورالعمل اعتبارات اسناد
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کننده  شی. چنانچه بانک گشادینما اقدامنسبت به صدور سند تعهد پرداخت مدتدار 

ظرف مهلت مزبور  یمراتب را بطور کتب دیباشد با یم رتیمغا یدهد اسناد دارا صیتشخ

 یبه محض بررس ستیبا یم نیبرساند. همچن نفعیشده به اطالع ذ نییبانک تع قیاز طر

مربوطه  نمونهطبق "هینامه ابالغ"مراتب را با صدور  آن، رتیاسناد و احراز مطابقت/مغا

 انیم ای یدارید یتتمه وجه اعتبار تحت اعتبار اسناد نیمأاعتبار جهت ت یبه متقاض

 .دیمدت دار ابالغ نما یاعتبار اسناد افتیدر

کننده پس از دریافت اسنادحمل و در صورت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار بانک معامله -8

پرداخت و مطالبه وجه وفق شرایط که در متن اعتبار درج گردیده است اقدام و به  نسبت به

 .گردد ارسال بازکننده بانک به اعتبار شرایط طبق بایدمی حمل اسناد. نمایدفروشنده پرداخت می

عبارت از ارائه اسناد، منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی  ارائه اسناد مطابق:

 یداخل یت متحدالشکل اعتبار اسنادی و دستور العمل اعتبار اسنادگشایش شده ، مقررا

داشته باشند. بعنوان مثال شماره  رتیبا هم مغا دیاسناد ارائه شده نبا نیباشد. همچن یم

 باشد. کسانیاسناد  هیفاکتور در کل

 

 ابالغ اسناد حمل به خريدار: 

اعتبار ضمن ایجاد حساب بانک بازکننده پس از دریافت اسناد حمل مطابق با شرایط  -3

و برگشت حساب تعهدات « ریالی -اسناد رسیده تحت اعتبارات اسنادی داخلی»انتظامی 

ریالی اقدام و بر اساس شرایط اعتبار در صورتیکه  -مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی

بدهکاران بابت »متقاضی قسمتی از وجه اسناد را تودیع ننموده باشد از محل حساب 

پرداخت و طبق توافقات بعمل آمده و به استناد « ریالی -بارات اسنادی داخلیاعت

 .نمایدتضمینات و وثائق مأخوذه نسبت به وصول مانده وجه اقدام می

 .شودیک نسخه از ابالغیه وصول اسناد حمل مستقیماً به شرکت بیمه ارسال می -8
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 واريز اسناد حمل: 

خریدار و تسویه کامل آن، اسناد حمل  پس از اخذ باقیمانده وجه اسناد حمل از -3

 .گرددظهرنویسی و به همراه دیگر اسناد دریافتی به خریدار طبق ضوابط تحویل می

 .شودریالی برگشت می -حساب انتظامی اسناد رسیده تحت اعتبارات اسنادی داخلی -8

واریز و تسویه اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبار منوط به قبولی خریدار و بانک  -1

 برحسب مورد( و برداشت باقیمانده وجه اسناد است.)

 

 صدور اسناد حسابداري: 

به شعبه مرکزی ارائه  81/1/91شرکتی درخواست گشایش اعتبار اسنادی در تاریخ  مثال:

 نموده است. 

 ریال 31.111.111پیش دریافت :  ریال  311.111.111مبلغ اعتبار اسنادی : 

   ریال 91.111.111وثیقه: غیر منقول 

ضوابط ناظر بر تعرفه های ( »1در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی، براساس مفاد ماده )

، کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی محاسبه و با توجه به «ریالی -بانکی اعتبار اسنادی داخلی

اینکه در این مقطع شرایط تحقق درآمد مزبور کامل نشده است، در صورت دریافت وجه، 

رویداد مالی یادشده به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد. برای سررسید گشایش اعتبار 

در هزار می باشد و در صورتی که  3ماه یا کمتر از آن کارمزد گشایش معادل  1اسنادی تا 

در هزار اضافه می گردد. حداقل 1.3ماه باشد برای هر ماه  1سررسید اعتبار اسنادی بیش از 

ریال می باشد. کارمزد گشایش پس از کسر پیش دریافت مأخوذه قابل 311.111کارمزد 

 محاسبه خواهد بود.
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 ماهه 3سررسید   81/1/91بعنوان مثال تاریخ گشایش: 

91.111.111 ∗ (
3

3111
+

1.3
3111

+
1.3

3111
) = 321.111 

ریال 311.111با توجه به اینکه کارمزد محاسبه شده کمتر از حداقل تعیین شده می باشد 

 یشود.دریافت م

 ریال( روی فرمها ابطال می شود. 31.111فقره تمبر مالیاتی )هر فقره  8به عنوان مثال تعداد 

 ریال 31.381.111                                  حساب متقاضی   / صندوق  :هكاربد

 ریال 31.111.111 (پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی)دولتی/غیردولتی:تانكاربس 

 ریال 311.111  کارمزد گشایش اعتبار اسنادی –سود و کارمزدسالهای آینده  :تانكاربس

 ریال 81.111                     تمبر مالیاتی :تانكاربس  

 در آن سررسید و مالی دوره یک در داخلی اسنادی اعتبار گشایش تاریخ چنانچه -3 تبصره

 ثبت حسابداری مالی های صورت تهیه مقطع در باید کننده بانک گشایش باشد، دیگری دوره

بابت مدت زمان سپری شده از  خود دفاتر در گشایش کارمزد درآمد تعدیل در خصوص را الزم

 .نماید گشایش اعتبار اسنادی اعمال

 کننده گشایش بانک داخلی، اسنادی اعتبار مبلغ یا سررسید در تغییر صورت در -1 تبصره

 تعدیل اصالحی، مبلغ و مدت با متناسب را گشایش کارمزد مبلغ مورد، موظف است حسب

 .نماید

 از پس اسناد مبلغ (% 8درصد ) دو حداکثر دار، مدت داخلی اسنادی اعتبار در -1 تبصره

 تاریخ تا مطابق اسناد ارائه تاریخ از سالیانه صورت به ، دریافت و میان دریافت پیش کسر

 .گردد می مزبور اضافه مبلغ کارمزد به ، پرداخت سررسید

 

 ثبت انتظامی وثایق و قراردادها: -8

  ریال 91.111.111 ریالی  -وثایق اعتبار اسنادی داخلی -حسابهای انتظامی :هكاربد

 ریال 91.111.111            : طرف حسابهای انتظامی تانكاربس
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وثایق و تضمینات به تعداد برگ های اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی اخذ شده بعنوان 

 یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود: ازای هر برگ و یا قطعه،

 یک ریال به ازای هر برگ و یا قطعه   برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی  -حسابهای انتظامی :هكاربد

 یک ریالبه ازای هر برگ و یا قطعه                     طرف حسابهای انتظامی  :تانكاربس

 

 ثبت های حسابداری انعقاد قرارداد با متقاضی:

 یک ریال ریالی -قرارداد جعاله اعتبار اسنادی داخلی -حسابهای انتظامی :هكاربد

 یک ریال     : طرف حسابهای انتظامیتانكاربس

 

 ثبت حسابداری ورود تعهد گشایش اعتبار اسنادی داخلی: -1

سند حسابداری زیر به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی ذینفع، بابت تعهدات بانک گشایش کننده به 

 گشایش شده صادر می گردد:

 ریال 311.111.111 حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی بازشده: هكاربد

 ریال 311.111.111 دیداری/مدت دار -حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی بازشده :تانكاربس

 مبلغ تأمین درخصوص نیز متقاضی داخلی، اسنادی اعتبار گشایش زمان در که نجاییآ از

 به وی تعهدات لذا گردد می متعهد کننده گشایش بانک قبال در شده، گشایش اسنادی اعتبار

 شرح متقاضی به ماخوذه از دریافت پیش کسر از پس شده گشایش داخلی اسنادی اعتبار مبلغ

 :شود می ذیل ثبت

 یالر91.111.111     ریالی -داخلی اسنادی اعتبارات بابت مشتریان تعهدات :هكاربد

 ریال91.111.111 ریالی -داخلی اسنادی اعتبارات بابت مشتریان تعهدات طرف: تانكاربس

 ثبتهای مورد نیاز در هنگام معامله اسناد در بانک گشایش کننده: 

 ورود انتظامی اسناد -3 
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 )بعنوان مثال کل مبلغ اعتبار اسنادی در یک پارت اسناد ارائه میشود(به محض وصول اسناد: 

 ریال 311.111.111 ریالی–اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی  -حساب های انتظامی بد:

 ریال311.111.111   طرف حسابهای انتظامی                  بس:

 ثبت تعداد برگ های اسناد واصله :

 به ازای هر برگ یک ریال   ریالی -اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی   -انتظامیحسابهای  :هكاربد

 به ازای هر برگ یک ریال     : طرف حسابهای انتظامیتانكاربس

 

:چنان چه پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع ، مشخص گردد اسناد مزبور تبصره

 اری فوق عیناً برگشت می شود.مغایر بوده و به ذینفع عودت شود ثبت های حسابد

 

 ثبت حسابداری  محاسبه و مطالبه کارمزد بررسی اسناد یا پذیرش پرداخت: -8

 نیم درهزار نسبت به مبلغ اسناد کارمزد بررسی اسناد:
1.3

3111
∗ 311.111.111 = 31.111 

 

  ریال 31.111     :صندوق / حساب متقاضی هكاربد

 ریال 31.111     : حساب کارمزد دریافتیتانكاربس

 

 پس از ارائه اسناد مطابق کارمزد گشایش تحقق یافته محسوب می شود: -1

 ریال  311.111  کارمزد گشایش اعتبار اسنادی –سود و کارمزدسالهای آینده  :هكاربد

 ریال  311.111                 : کارمزد دریافتیتانكاربس

 خروج تعهد:-4
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ینفع، پس از بررسی حسب ضوابط بررسی اسناد، مطابق چنان چه اسناد ارائه شده از سوی ذ

باشد و یا در صورت مغایرت در اسناد، متقاضی مغایرت را قبول نماید بانک گشایش کننده باید 

 ثبت های حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نماید.

 ثبت سند برگشت تعهدات بانک نسبت به ذینفع :

 ریال  311.111.111           دیداری / مدت دار -عتبارات اسنادی داخلی باز شدهحساب تعهدات بانک بابت ا: هكاربد

 ریال 311.111.111       حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده: بس

 

 ثبت سند برگشت تعهدات مشتریان در قبال بانک گشایش  کننده :

 ریال 91.111.111 ریالی       –طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی  :هكاربد

 ریال 91.111.111           ریالی –تعتهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی  :تانكاربس

 

 ثبت حسابداری پرداخت به ذینفع:

 اعتبار اسنادی داخلی دیداری   -3

توسط متقاضی وجه مزبور از سرفصل بدهکاران بابت در صورت کسری وجه تامین شده 

 اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده تامین می شود.

ریال توسط متقاضی تامین و  21.111.111بعنوان مثال چنانچه در مقطع معامله اسناد مبلغ 

ریال پیش دریافت  31.111.111بحساب پیش دریافت واریز شود پس از لحاظ نمودن مبلغ 

 در هنگام گشایش، ثبت های زیر صورت می پذیرد :ماخوذه 

 ریال 21.111.111            متقاضی        : صندوق یا حسابهكاربد

 ریال 21.111.111 (    پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی)دولتی/غیردولتی:تانكاربس

  ریال 1.111.111ه       :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شدهكاربد

 ریال 91.111.111 : پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی  هكاربد

 ریال 311.111.111 حساب ذینفع/ حساب انواع چک های بانکی فروخته شده:تانكاربس
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 اعتبار اسنادی داخلی مدتدار   -8

 ریال(:311.111.111هنگام معامله اسناد)بمبلغ 

 : % 31دریافت از متقاضی به عنوان مثال به میزان اخذ میان 

 ریال31.111.111: صندوق یا حساب متقاضی                                    هكاربد

 ریال31.111.111  پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی )دولتی/ غیردولتی(:تانكاربس

 

 کسر پیش دریافت و میان دریافت:در سال پس از  % 8محاسبه کارمزد تعهد 

21.111.111     ماهه1بعنوان مثال سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مدتدار  ∗ 8
311
∗

1
38
= 211.111 

  ریال 211.111               :صندوق / حساب متقاضی هكاربد

 ریال 211.111    : حساب کارمزد دریافتیتانكاربس

 : % 31یان دریافت ثبت حسابداری صدور سند تعهد پراخت با م

 ریال 21.111.111  بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال )دولتی / غیر دولتی(:هكاربد

 ریال 81.111.111 پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی )دولتی / غیر دولتی(:هكاربد

 ریال 311.111.111    اسنادی و بروات ریالی مدت دار)دولتی/ غیر دولتی(بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات :تانكاربس

     

:در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده، تبصره

بانک مزبور موظف می باشد در مقطع تهیه صورت های مالی وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه 

 ساب ها ثبت نماید:را محاسبه و به شرح زیر در ح

 به میزان وجه  التزام تاخیر دین متعلقه        اعتبار اسنادی داخلی ریالی  -وجه التزام دریافتنی: هكاربد

 به میزان وجه  التزام تاخیر دین متعلقه               وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک : تانكاربس

 

 هنگام سررسید پرداخت:

 با پرداخت وجه به ذینفع و تسویه حساب ، ثبت زیر صورت می پذیرد: هم زمان
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 ریال 311.111.111د                    : حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناهكاربد

 اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار) دولتی / غیر دولتی(       

 ریال 311.111.111 ه : حساب ذینفع / حساب انواع چک های بانکی فروخته شدبس

 

در صورت کسری وجه تامین شده توسط متقاضی وجه مزبور از سرفصل بدهکاران بابت 

اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده تامین می شود. بعنوان مثال چنانچه در مقطع سررسید 

ریال توسط متقاضی تامین و بحساب پیش دریافت واریز شود پس از 11.111.111پرداخت مبلغ 

 نمودن مبلغ پیش دریافت و میان دریافت ماخوذه ثبت زیر صورت می پذیرد : لحاظ

 

 به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت  ماخوذه از متقاضی :

 ریال 11.111.111    صندوق یا حساب متقاضی    :هكاربد

 ریال 11.111.111 لی: پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داختانكاربس

  ریال 1.111.111 :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده    هكاربد

 ریال11.111.111 : پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلیهكاربد

 ریال21.111.111ل              بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریا: تانكاربس

 دریافت وجه از متقاضی و تسویه بدهی: -

چنانچه متقاضی در هنگام معامله اسناد اعتبار اسنادی دیداری و یا سررسید پرداخت اعتبار 

اسنادی مدتدار از پرداخت وجه خودداری نموده ، لیکن پس از مدتی نسبت به پرداخت وجه 

 می پذیرد: اقدام نماید ثبت های زیر جهت تسویه بدهی انجام

 ریال 1.111.111              صندوق یا حساب متقاضی  :هكاربد

 ریال 1.111.111    شده پرداخت داخلی اسنادی اعتبارات بابت بدهکاران :تانكاربس

 به میزان وجه  التزام تاخیر دین متعلقه   اعتبار اسنادی داخلی ریالی  -وجه التزام دریافتنی: تانكاربس
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 قرارداد جعاله:تسویه 

 خروج انتظامی قرارداد پس از تسویه کامل قرارداد جعاله:

 به مبلغ یک ریال             های انتظامی           : طرف حسابهكاربد

 به مبلغ یک ریال     ریالی –قراردادهای جعاله اعتبار اسنادی داخلی  –های انتظامی حساب: بس

 قراردادها:خروج انتظامی وثایق و  -

  ریال91.111.111   طرف حسابهای انتظامی :هكاربد

 ریال91.111.111 ریالی -وثایق اعتبار اسنادی داخلی -حسابهای انتظامی :تانكاربس

تعداد برگ های اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی اخذ شده بعنوان وثایق و تضمینات به 

 ذیل در حسابها ثبت می شود:یک ریال به شرح  ازای هر برگ و یا قطعه،

 به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال               : طرف حسابهای انتظامی هكاربد

 به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال    برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی -حسابهای انتظامی :بس

 ثبتهای حسابداری اصالح اعتبار اسنادی داخلی:-

چنانچه اعتبار اسنادی داخلی اصالح گردد ، به عنوان مثال ؛ سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی  

داخلی تغییر یابد، بانک باید ثبتهای حسابداری تعدیل وثایق ، کارمزد و تعهدات را به شرح 

 مندرج در این دستورالعمل اعمال نمایند.

بار اسنادی داخلی و عدم ارائه اسناد ثبتهای حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعت-

 مطابق از سوی ذینفع:

در صورتی که قبل از سررسید ، اعتبار اسنادی داخلی ابطال گردد و یا مدت اعتبار اسنادی 

 داخلی به اتمام رسیده باشد و در طی این مدت ، ذینفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد بانک

برگشت پیش دریافت ، تعهدات ، وثایق ، قراردادها و ... را در باید ثبتهای حسابداری مربوط به 

باشد مبلغ کارمزد گشایش دفاتر خود اعمال نماید. همچنین بانک گشایش کننده موظف می

های عملیاتی بانک ، به به عنوان جبران هزینه % 91اعتبار اسناد داخلی را پس از کسر حداکثر 

 متقاضی عودت دهد. 
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 به مبلغ مانده حساب      کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی –کارمزد سالهای آینده سود و  :هكاربد

 به مبلغ برگشت شده به متقاضی       : صندوق / حساب متقاضی                        تانكاربس

 به میزان جبران هزینه های عملیاتی         : حساب کارمزد دریافتی   تانكاربس
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 وسومبيستسئواالت بخش 

 های درگیر آن را توضیح دهید.اعتبار اسنادی داخلی را تعریف و طرف -3

8- UCP 111 .و اینکوترمز را توضیح دهید 

 درحال حاضر حداقل مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی چه میزان است؟ -1

 انواع اعتبارات اسنادی داخلی را بنویسید. -4

 دار چیست؟اعتباراسنادی مدت -3

 اعتبار اسنادی دیداری را توضیح دهید. -1

 دریافت در اعتبار اسنادی داخلی چه میزان است؟حداقل پیش -1

 حداکثر مدت اعتبار اسنادی داخلی را بنویسید. -2

 درصورت عدم تامین وجه اعتبار در سررسید توسط خریدار وظیفه واحدها چیست؟ -9

 اعتبار اسنادی داخلی را بنویسید.چهارمورد از نکات قابل توجه در گشایش  -31

آقای اصغری به شعبه فردوسی مراجعه و با ارائه پیش فاکتور از شرکت الف به مبلغ  -33

ریال درخواست گشایش اعتباراسنادی نموده است. شعبه پس از تکمیل  8.111.111.111

ر مذکور های اجرایی طبق شرایط زیر اقدام به گشایش اعتباپرونده و رعایت دستورالعمل

 نموده است: 

 ماه 4             ـ مدت اعتبار اسنادی داخلی

 %81   )متقاضی(دریافت از خریدارپیشـ 

 دیداری  ـ نوع اعتباراسنادی 

 %11بامارژ ریال وکسری آن سفته 3.311.111.111ارزش غیرمنقول به: ـ وثائق و تضمینات

و محاسبه و اخذ  اعتبارگشایش کلیه مراحل صدور اسناد حسابداری  مطلوبست: 

 کارمزدهای مربوطه
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 وچهارم:  وجوه اداره شدهبخش بيست
 

 تعريف: 

وجوه اداره شده اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقدشده با بانکهای عامل در اختیار آنها 

 و توسعه هایبرنامه قوانین اهداف جهت در گذاریسرمایه برای دولت نظارت با تا گیردقرارمی

 .قراردهند غیردولتی حقوقی و حقیقی اشخاص اختیار در تسهیالت صورت به بودجه

دستگاه اجرایی)ملی یا استانی( است که با عقد قرارداد با بانک عامل  واگذارنده اعتبار:

 .دهداعتبارات الزم را در اختیار بانک قرار می

با مجوز بانک مرکزی بانک یا موسسات اعتباری است که به حکم قانون یا بانك عامل:  

 ج.ا.ا تأسیس شده و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.

ریزی وبرنامهمدیریتشده با سازماننامه مبادلهاست طبق مفاد موافقتواگذارنده اعتبار موظف

کشور و بر اساس قرارداد منعقدشده با بانک عامل، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در 

 به پرداختی وجوه است موظف اعتبار واگذارنده دستگاه حسابعامل قراردهد. ذیاختیار بانک 

 .نماید منظور قطعی هزینه ه سرفصل حسابب را عامل بانک

بانک موظف است سود حاصل از وجوه مذکور و مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط 

 گردد،می افتتاح کل داری خزانه توسط که خاصی حساب به را نامهتسهیالت موضوع این آئین

 حساب به واریزی وجوه معادل. گردد منظور کشور عمومی درآمد حساب به تا نماید واریز

ات مربوط در قوانین بودجه سنواتی در قالب وجوه اداره شده در اختیار اعتبار محل از خزانه

 .گیرددستگاههای اجرایی ذیربط قرار می

موظف هستند حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به بانک عامل و واگذارنده اعتبار 

صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطالعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود 

 تسهیالت اعطاء شده و اقساط معوق  و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
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  کاربرد:

زایی خصوصاً در مناطق محروم، دولت ساالنه البه منظور اجرای طرحهای مورد نیاز و اشتغ

 طبق عامل بانک اختیار در وطهمرب وزارتخانه طریق از شده اداره وجوه عنوان تحت ایبودجه

 داخلی منابع از عامل بانک طریق از نیز طرح بودجه از قسمتی و دهدقرارداد فی مابین قرار می

 .شودمی تأمین بانک

کل بانک عامل وجوه دریافتی از دولت را نزد تعدادی از واحدهای خود که توسط اداره 

 (اصلی شعب) .نمایدمی متمرکز گردندتعیین می اعتبارات

 

 وجوه اداره شده توسط ساير شعب: 

 جانب از شده معرفی حقوقی یا حقیقی اشخاص چنانچه ،موارد از ایالزم به ذکر است در پاره

 نموده متمرکز (اصلی شعبه از غیر)شعب سایر  نزد را خود بانکی عملیات ،اعتبار واگذارنده

تخصیص یافته را به  شده اداره وجوه باشندمی ازمج اصلی شعب ،مشتری درخواست به بنا ،باشند

 آن شعب انتقال دهند.)شعب عامل( 

 

 نحوه محاسبه و اخذ کارمزد: 

عاملیت، منعقدشده بین بانک و دستگاههای کارمزد وجوه اداره شده موضوع قراردادهای 

 نیز و مزبور وهوج اعطای ابتدای در که باشدمبالغ مذکور می %3اجرایی واگذارنده اعتبار، معادل 

 %13 مبلغ این از. شودبعدی به نسبت مانده و مدت از گیرنده وجوه دریافت می سالروزهای در

 .باشدمی (وجود درصورت)عامل شعب به مربوط مابقی %83 و اصلی شعبه برای آن
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 نحوه ثبت عمليات حسابداري: 

 هنگام دریافت وجه توسط شعبه اصلی)از واگذارنده اعتبار( -3

 (81311313)کد    حساب صندوق/ جاری واگذارنده اعتبار  بدهكار:

 (88911413)کد   مصرف نشده)وزارت . . . ( -وجوه اداره شده  بستانكار:

سازمان مربوطه که بالفاصله نسبت به صدور اسناد زیرخط دارائی  بابت دریافت وجوه از

 .گردداقدام می

 صدور اسناد زیر خط دارایی  -8

 (13111413)کد   مصرف نشده)زیر خط( -حساب وجوه اداره شده بدهكار:     

 (13311313)کد    حساب وجوه اداره شده)زیر خط( بستانكار: 

 

 وجوه اداره شده به اشخاص حقیقی یا حقوقیهنگام اعطای تسهیالت از محل  -1

 (88911413)کد   (وزارت ...) مصرف نشده -حساب وجوه اداره شده بدهكار:    

 (81311313)کد  حساب صندوق/ جاری/ حساب مشتری حقیقی یاحقوقی بستانكار:  

4- 

 (13311313)کد  )وزارت ...(  شده اداره وجوه ازمحل اعطاییتسهیالتحساب بدهكار:    

 (13111413)کد   )زیر خط( حساب وجوه اداره شده مصرف نشده بستانكار:  

 

 (13311313 کد)  شده اداره وجوه ازمحل اعطاییتسهیالتحساب بدهكار:  

 (13111313)کد    سود سالهای آینده وجوه اداره شده بستانكار:  

 

 هنگام دریافت اقساط یا تسویه تسهیالت اعطایی -3

 (81311313)کد     حساب صندوق/ جاری مشتری بدهكار:  

 (81418811حساب بستانکاران موقت سهم سود صاحب وجوه اداره شده)کد  بستانكار: 
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 (81418811)کد  حساب بستانکاران موقت سهم سود صاحب وجوه اداره شده بدهكار:  

 (88911313)کد   حساب وجوه اداره شده مصرف نشده)باالی خط( بستانكار: 

 ت اصل مستتر در مبلغ وصولیباب

 (13311313)کد    )زیر خط( حساب وجوه اداره شده بدهكار: 

 (13111413)کد     )زیر خط( وجوه اداره شده بستانكار: 
 

 (13111413)کد   )زیر خط( حساب وجوه اداره شده مصرف نشده بدهكار: 

 (13311313)کد   حساب تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده بستانكار: 

 )بابت اصل مستتر در مبلغ وصولی(
 

 (13111313)کد    حساب سود سالهای آینده وجوه اداره شده بدهكار: 

 (13311313)کد   حساب تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده بستانكار: 

 )بابت سود مستتر در مبلغ وصولی(

 

مستتر در بستانکاران موقت، سهم بدیهی است در هنگام واریز اقساط، مبلغی به عنوان سود 

و الزم است در پایان هر ماه مبالغ مربوط به اقساط دریافتی  1ماندسود صاحب وجوه باقی می

ناشی از تسهیالت اعطائی از محل کلیه وجوه اداره شده)موضوع قوانین برنامه و بودجه( و سود 

نوع  -3جوه اداره شده)شامل:  دریافتی از آنها را به تفکیک اصل و سود و به تفکیک عناوین و

نام بخشی  -3نام واگذارنده اعتبار   -4سال تبصره   -1نام بند مربوط به آن تبصره   -8تبصره  

 عنوان تحت 81/111 شماره حساب به گردد(که تسهیالت موضوع قرارداد در آن بخش اعطا می

 و شده اداره وجوه باراتاعت محل از اعطایی تسهیالت اقساط بازپرداخت از حاصل وجوه تمرکز

نزد اداره معامالت ریالی بانک مرکزی جمهوری اسالمی  خزانه بنام مذکور وجوه از حاصل سود

 ایران واریز نمایند.

                                                 
 کل اعتباراتاداره  82/1/3121مورخ  11/3111موضوع بخشنامه شماره   3
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 (88911313)کد    حساب وجوه اداره شده)باالی خط( بدهكار: 

 (38311318)کد  بانک مرکزی به میزان اصل قسط دریافتی 81/111حساب  بستانكار: 

  

 (81418811)کد  حساب بستانکاران موقت سهم سود صاحب وجوه اداره شده بدهكار: 

 بانک مرکزی به میزان سود مستتر در قسط دریافتی 81/111حساب  بستانكار: 

 

1-  

 (13111413)کد    حساب وجوه اداره شده مصرف نشده بدهكار:   

 (13311313)کد   حساب تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده بستانكار:  

 

 هنگام پرداخت موجودی از حساب وجوه اداره شده  -1

 (88911413)کد    حساب وجوه اداره شده مصرف نشده بدهكار:  

 (81311313)کد    حساب صندوق/ جاری واگذارنده اعتبار بستانكار:  

 

2- 

 ( 13311313)کد      حساب وجوه اداره شده بدهكار:   

 (13111413)کد    مصرف نشده -حساب وجوه اداره شده بستانكار:  
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 وچهارمسئواالت بخش بيست

 

 های درگیر در آن را نام ببرید.وجوه اداره شده را تعریف کنید و طرف -3

 کاربرد وجوه اداره شده را شرح دهید. -8

 نحوه محاسبه کارمزد و اخذ آن را در وجوه اداره شده بنویسید. -1
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 هاوپنجم:  بررسي طرحبخش بيست
 تعريف طرح : 

های اجرایی زمان بندی شده طرح یا پروژه عبارت است از مجموعه عوامل و اجزا و برنامه

 ای)صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی( و خدماتی با بودجه برای تأسیس یک واحد تولیدی

 جامعه یازن از قسمتی تأمین جهت در مشخص خدمات ارائه یا و کاال تولید منظور به الزم

 کشورو نهایتاً توسعه اقتصادی اتخدم ارائه و تولید سطح افزایش و )تقاضا(

 

 مراحل اجرايي بررسي طرح : 

به منظور حفظ منافع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و 

بررسی و نظارت بر برگشت سرمایه و سود موردنظر در مدت مقرر، ضرورتاً بایستی در امر 

نظر اقتصادی، فنی و مالی بررسی  از هاطرح لذا .گردد معمول کافی دقت هااجرای طرح

 .شودمی

 

  اطالعات و مدارك مورد نياز براي بررسي طرح :

  :باشدبه منظور بررسی طرح حسب مورد، نیاز به مدارك و اطالعات زیر می

 هاثبت شرکتتصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره  -3

 روزنامه رسمی -8

 اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هریک از آنها -1

 مدارك مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرایی طرح -4

 تصویر موافقت اصولی یا جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد. -3

 (مالی و فنی ،اقتصادی هایطرح تفصیلی)شامل بررسی -1

 خارجی و پیش فاکتور ماشین آالت داخلیپروفرمای ماشین آالت  -1
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 مدارك مربوط به تخصیص ارز ماشین آالت و تجهیزات وارداتی -2

 قرارداد دانش فنی و همکاریهای فنی -9

 تصویر مدارك مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجرای طرح  -31

 طرح هایساختمان استقرار کلی نقشه و تأسیسات و ساختمان اجرایی هاینقشه  -33

 قراردادهای منعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محل اجرای طرح  -38

 نقشه استقرار ماشین آالت طرح   -31

مجوزهای مربوط به برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای الزم   -34

 جهت اجرای طرح

 .باشداخذ اطالعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می  -33

 

 بررسي طرح : مفاهيم مورد نياز در 

 موافقت اصولي:  -الف

مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز 

 واحد ایجاد به نسبت مقرر زمان در تواندمی متقاضی آن موجب به و شوداستانها صادر می

 : است شده قید ذیل نکات آن در معموالً و نماید اقدام مربوط مقررات رعایت با موردنظر تولیدی

 نام مجری طرح -3

 شهرستان( -محل اجرا )استان  -8

 نوع محصول تولیدی -1

 ظرفیت اسمی -4

 مساحت زمین محل اجرای طرح -3

 زیربنای الزم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری -1

 میزان برق مصرفی -1

 میزان آب مورد نیاز  -2
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 تعداد کل کارکنان -9

 کل سرمایه گذاری ثابت  -31

 )در صورت داشتن ماشین آالت و مواد اولیه خارجی( میزان ارز مورد نیاز  -33

 

 جواز تأسيس:  -ب

 آزمایشی برداریبهره و تکمیل منظور به تواندمجوزی است که به موجب آن متقاضی می

 نیازمندیهای سایر و اولیه مواد سفارش و آن در مندرج طرح اجرای به نسبت صنعتی واحد از

 3.نماید اقدام جاری مقررات و قوانین رعایت با مربوط

 

 پروانه بهره برداري:  -پ

مجوزی است که درصورت انجام کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی، تأسیساتی، نصب و 

 صدور دنبال به و مصوب طرح طبق ،الزم کارکنان آموزش و استخدام آالت،ماشین اندازیراه

 .شودمی صادر تأسیس جواز

 

 کاالهاي توليدي:  -ت

 : شوندکاالهای تولیدی به سه دسته تقسیم می

کاالیی است که برای تولید کاالهای دیگر مورد استفاده قرار  :ايکاالي سرمايه -3

 : شوندمی تقسیم دسته دو به و گیردمی

 موادغذاییتولیدکنندهکارخانهآالتماشینمصرفی: مثلتولیدکاالیبرایایسرمایهکاالی -الف

ماشین که هائیکارخانه مثل :دیگر ایرمایهس تولیدکاالی برای ایکاالی سرمایه -ب

 .باشندمی دیگر هایکارخانه سازنده که هاییکارخانه یا کنندمی تولید آالت

                                                 
اخیراً وزارت صنایع و معادن به منظور تسهیل در امر احداث واحدهای تولیدی، موافقت اصولی و جواز تأسیس را در هم ادغام نموده و  3

 .نمایداعالمیه تأسیس از بدو امر اقدام می نسبت به صدور
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کاالیی است که خودش به تنهایی و مستقیماً مورد مصرف قرار : ايکاالي واسطه -1

 یا شیشه  مثل. شودمی واقع استفاده مورد دیگری کاالی تولید چرخه در بلکه گیردنمی

 کالچ در اتومبیل. صفحه و دیسک یا کمد رایب چوب همچنین و ساختمان برای آجر

 و رسندکه به عنوان کاالی نهایی به مصرف می کاالهایی هستندکاالي مصرفي:  -1

 : شوندمی تقسیم دسته دو به

کاالهایی هستند که ظرف مدت کوتاهی مصرف دوام: کاالی مصرفی بی -الف

  ه و ...کنند پاك مواد سوخت، ،خوراك قبیل از شوندمی

کاالی مصرفی بادوام: کاالی مصرفی است که مدت زمان استفاده از آنها طوالنی  -ب

 و ...است مانند فرش، بخاری، اتومبیل شخصی 

 
 ظرفيت اسمي:   -ث

 یک برای موافقت اصولی یا جواز تاسیسظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق 

 .است شده مشخص تولیدی واحد

 
 ظرفيت عملي)بالفعل(:   -ج

 .یابدمیزان ظرفیت تولیدی است که عمالً در یک واحد تولیدی تحقق می

 

 )بالقوه(:   ظرفيت توليدي  -چ

گیری بهینه از امکانات موجود نظیر آب، برق، ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با بهره 

 سوخت، مواد اولیه، آموزش، مدیریت و تکنولوژی به آن میزان تولید دست خواهدیافت.
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 شيفت کار:    -ح

تعداد نوبتهای انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای مختلف کارکنان 

 .کنندمی کار روز شبانه یک در مختلف جاتدر دسته

 

 تعداد روزهاي کار:    -خ

 بین معموالً و شودباتوجه به نوع کار، روزهای کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می

 .است سال در روز 111الی  831
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 بررسي اقتصادي طـرح

 

منابع در جامعه کمیابند. بنابراین با توجه به امکانات موجود در هر جامعه الزم است به پنج 

 سوال عمده و اساسی زیر پاسخ داده شود:  

 چه کاالهایی تولید شوند؟ -3

 چه مقدار از این کاالها تولید شوند؟ -8

 چگونه تولید شوند؟ -1

 برای چه منظور و برای چه کسانی تولید شوند؟ -4

 زمانی تولید شوند؟برای چه  -3

مطروحه و حل نامعادله دادن به سواالتمجموعه تالشی که بشر از بدوحیات خود برای پاسخ

 شود.نامیده می علم اقتصاداست، تحت عنوان دادهنامحدود انجامامکانات محدود در برابرنیازهای

و تقاضا،  عرضه بازاریابی، ،بازار به توانبررسیهای اقتصادی طرحهای تولیدی را می

 برای .نمود محدود فروش و توزیع نحوه ،اولیه مواد خرید نحوه ها،رقابت و قیمت

 مقدماتی گزارش تهیه از پس و شودمی آوری جمع اولیه اتاطالع ابتدا منظور این

 منطقه ،محل اقتصادی شرایط به توجه با ،بحث مورد رشته در اصلی هایبررسی و

های عمرانی دولت و یا سیاست )در چارچوب برنامه کشورنا به نیاز در سطح ب و استان

 اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و معدنی( و یا حتی در صورت لزوم در سطح جهانی

 شود.)در بازارهای بین المللی( به بررسی گسترش طرح پرداخته می

 

 بـازار -الف

نهایت، رساندن کاال از تولیدکننده به بازار یعنی انجام عملیات الزم برای ایجاد تقاضا و در 

 مصرف کننده. به طور کلی پنج نوع بازار وجود دارد.
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 بازار مصرف کننده -3

 بازار کاالهای صنعتی -8

 بازار خریدار واسطه -1

 بازار بین المللی  -4

 بازار دولت -3

 

 بازاريابي -ب

 بازاریابی عبارت است از: 

 برسد. کلیه عملیاتی که یک کاال به مصرف کننده یا خریدار -3

 .دهندیافتن، ایجاد و ارضای تقاضا، اعمالی هستند که بازاریابی را تشکیل می -8

نمودن وی درباره کاال)از طریق تبلیغات( سهولت خرید برای خریدار، ازلحاظ مطلع -1

نزدیک کردن کاال به او)از طریق توزیع کاال( و نهایتاً از لحاظ مالی)با پائین آوردن 

 .دهندل میقیمت( بازاریابی را تشکی

 

 عرضه و تقاضا -پ

 عرضه

عرضه عبارت است از مقدار کاالیی که در زمان معین با قیمت مشخص برای فروش ارائه 

 گردیده است. عوامل موثر در عرضه عبارتند از: 

مانند معادن و منابع طبیعی و سهولت دسترسی و  :عوامل طبیعی یا امکانات طبیعی -3

 .گرددفراوانی آنها باعث افزایش تولید و کاهش هزینه تولید می

 .یابدیا منافع بیشتر باشد عرضه کاال افزایش می سودهرچه  :سطح درآمد -8

سطح پیشرفت فنی و تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی موجب فزونی تولید و کاهش  -1

 .رددگهزینه تولید می
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در جهت حمایت یا عدم حمایت از تولید کاالها بر اساس اولویت ها و  :دخالت دولت -4

 .است موثر کاال عرضه در کشور مالی و پولی هایتوجه به سیاست

تولیدکنندگان تا زمانی مایل به تولید هستند که هزینه تولید محصوالت  :هزینه تولید -3

 پائین تر از قیمت فروش آنها در بازار باشد.

 

 تقاضا

تقاضا نیازی است که به دنبال آن قدرت خرید نیز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر 

تقاضا رابطه بین مقدار محصولی است که مصرف کننده اوالً حاضر است آن را بخرد)میل به 

 خرید( و ثانیاً قادر است قیمت آن را پرداخت نماید.)قدرت خرید(

 عوامل موثر در تقاضا عبارتند از: 

 میزان درآمد مصرف کنندگان -3

 اراده خرید برای کاالیی مشخص -8

 وضعیت نسبی جمعیت  -1

 تبلیغات  -4

 دخالت دولت -3

 کیفیت کاال و . . . -1
 

 بررسي بازار -ت

  :باشدبررسی بازار شامل موارد زیر می

 میزان عرضه در گذشته  -3

 )واردات پس از کسر صادرات( خالص واردات + تولید داخلی = عرضه کاال در گذشته 

 میزان تقاضا در گذشته)مصرف( -8

 )واردات پس از کسر صادرات( خالص واردات + تولید داخلی = میزان تقاضا در گذشته

 )مصرف(
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 پیش بینی تقاضای آینده -1

  :از عبارتند آنها از برخی که است لمتداو مختلف هایبرای پیش بینی تقاضای آینده روش

 تعمیم روند گذشته تقاضا -

 مصرف سرانه -

 المللی بین هایمقایسه -

 گرایش و سلیقه مصرف کنندگان  -

 تغییر الگوی مصرف -

 سایر روشهای ممکن -

 پیش بینی امکانات تولید در آینده -4

 در این مرحله به سه موضوع باید توجه کرد: 

 موجود واحدهای عملی هایتعیین ظرفیت -

 موجود واحدهای توسعه هایتعیین ظرفیت -

احتماالً به  که صادره اصولی هایموافقت عملی هایتعیین ظرفیت -

 .خواهندرسید برداریبهره

 مقایسه پیش بینی امکانات تولید و تقاضا در آینده -3

 پیش بینی تقاضا در آینده  <کمبود = پیش بینی امکانات تولید در آینده 

 پیش بینی تقاضا در آینده >مازاد = پیش بینی امکانات تولید در آینده 

 

 موضوع محصول -ث

 ،(مصرفی و ایواسطه ای،محصول تولیدی از لحاظ طبقه بندی)شامل کاالهای سرمایه
 توجه مورد ( بایدشیمیایی و فیزیکی نظر از) مشخصات ( وبخاری و کولر مانند) بودن فصلی

 .قرارگیرد
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 جايگزيني محصول -ج

 )قیمت جدید، سهم بازار، مقایسه آن با محصول مشابه خارجی( سابقه محصول جدید

 

 مواد اوليه -چ

  :شوددر مواد اولیه به موارد زیر توجه می

 محصول تولید برای نیاز مورد اصلی و ایشناخت مواد اولیه و کاالهای واسطه 

 منابع تولید مواد اولیه از داخل و خارج 

 قیمت مواد اولیه داخلی یا وارداتی  

 مشکالت یا سهولت تهیه مواد اولیه 

  

 قيمت محصول و چگونگي توزيع آن -ح

 توجه به نکات ذیل در این مبحث ضروری است: 

 تعیین قیمت عمده و خرده فروشی محصول 

 مقایسه قیمت رسمی و آزاد محصول 

 قیمت محصوالت مشابه یا جانشین وارداتی 

 صول در حال حاضر و در صورت امکان، پیشنهاد نحوه صحیح توزیع آننحوه توزیع مح 

 پیشنهاد قیمت فروش با توجه به قیمت بازار محصول 

 

 محاسبات اقتصادي -خ

زائی، صرفهمحاسبات اقتصادی شامل تعیین نقطه سربسر تولید، ارزش افزوده داخلی، اشتغال

 .شودتوضیح داده میجوئی ارزی، درجه وابستگی که در خصوص هریک مختصراً 
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 نقطه سربسر:  -3

 از حاصل درآمد ایتوجیه اقتصادی طرح این است که در چه مرحلهیکی از عوامل مهم 

 هایی عرضه محصول( مساوی با کل هزینهبرا شده بینی پیش قیمت به باتوجه) تولید فروش

 .گردد( متغیر و ثابت) تولید

 تولید. گویندمی تولید سربسر نقطه ،است تولید کل هزینه معادل ،کل درآمد که را اینقطه

 .بود خواهد همراه «سود» با آن باالی و «زیان» با سربسر نقطه پائین در

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 آید: مبلغ فروش در نقطه سربسر با استفاده از فرمول زیر بدست می

 نهایی ظرفیت در تولید ثابت هایکل هزینه
 مبلغ فروش در نقطه سربسر =

 نهایی ظرفیت در تولید متغیر هایکل هزینه
- 3 

 کل ارزش فروش ساالنه

 مبلغ فروش در نقطه سربسر×  311
 درصد فروش در نقطه سربسر به کل فروش =

 فروش کل

 :شودبرای دستیابی به مقدار تولید در نقطه سربسر از فرمول فروش کل استفاده می
 

 توليد

 منطقه ضرر 

 ميزان فروش در نقطه سربسر

 منقطه سود

 سربسر مقدار توليد در نقطه

 فروش کل

 هزينه ثابت توليد

 فروش

 هزينه کل توليد

 هزينه متغير توليد

نقطه 

 سربسر
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 هزینه ثابت تولید
 مقدار تولید در نقطه سربسر =

 محصول هرواحد فروش قیمت –هزینه متغیر هرواحد محصول 

 

 هر در هزینه مبلغ تعیین با تولید سربسر نقطه تعیین برای متغیر و ثابت هاییک هزینهکتف

 : گیردمی صورت ذیل جدول در مذکور درصدهای داشتن ملحوظ و سرفصل

 )مبالغ به ریال(

 هزینه های تولید
 جمع هزینه متغیر هزینه ثابت

در مبلغ هزینه

 صد

در مبلغ

 × 311 × - - مواد اولیه صد

 × 311 × - - بسته بندی

 × 13 × 13 × حقوق و مزایا

 × 91 × 31 × سوخت و روشنایی

 × 91 × 31 × نگهداری و تعمیر

 اقالم جمع %1) نشده بینیپیش

 (فوق

(1% )

جمع 

 فوقهایهزینه

(ج1%) 

مع 

 فوقهایهزینه

 × 

 × - - 311 × استهالك

 × × × × × (مبلغ) تولیدهایجمع هزینه

      عملیاتی:  هایهزینه

 × - - 311 × اداری هایهزینه

 × 311 × - - فروش هایهزینه

 غیرعملیاتی هایهزینه

 (بانکیهای)هزینه

× 311 × - × 

 از قبل هایهزینه

  برداریبهره

× 311 × - × 

 × × × × × )مبلغ) هاجمع هزینه

سود آوری طرح با نقطه سربسر نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر با کاهش درصد نقطه 

 سربسر، سودآوری طرح افزایش خواهدیافت.
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 ارزش افزوده داخلي:  -1

و خدمات مورد نیاز در تولید یک کاالی  مجموع ارزشهای ایجادشده به وسیله منابع

 اقتصاد بر  طرح کلی اثرات تعیین برای اساسی معیار که باشدبخصوص، ارزش افزوده داخلی می

 کمتر باشد. %13افزوده نباید از  ارزش کل. است رکشو

 نحوه محاسبه ارزش افزوده: 

 (محصول کل فروش ارزش) هاستاده -الف

 : شامل (موردنیاز خدمات و منابع ارزش) هاداده -ب

 مواد اولیه و بسته بندی 

 هزینه برق، سوخت، تعمیر و نگهداری 
 = ارزش افزوده ناخالص داخلی محصولکلفروشبندی( ـ ارزشبستهبرق، سوخت، تعمیرونگهداری+ مواداولیه)هزینه

 ارزش افزوده ناخالص داخلی = ارزش افزوده خالص داخلی -استهالك 

311 × 
 ارزش افزوده ناخالص داخلی

 هانسبت ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاده =
 هاارزش ستاده

 

311 × 
 ارزش افزوده خالص داخلی

 هانسبت ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاده =
 هاارزش ستاده

 

 

 اشتغال زائي:  -1

عبارت است از نسبت سرمایه گذاری به تعداد کل کارکنان طرح و یا به عبارتی میزان 

 آید: گذاری به نسبت اشتغال هر فرد که از رابطه ذیل بدست میسرمایه

 

 کل سرمایه گذاری
 گذاری به اشتغالنسبت سرمایه =

 تعداد افراد شاغل
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 درجه وابستگي:  -4

بمنظور بیان کمی میزان وابستگی هریک از واحدهای تولیدی و تعیین ضریب وابستگی 

 : شودآن به خارج از کشور از رابطه ذیل استفاده می

311 × 
 سهم هزینه از عوامل تولید خارجی

 درجه وابستگی  =
 تولید هایکل هزیه

 

 درصد قابل قبول است. 41درجه وابستگی حداکثر تا 

 

 صرفه جوئي ارزي:  -3

 شودمی جوئیعبارت است از میزان ارزی که در اثر اجرای طرح در مدت یکسال صرفه

 : گرددمی محاسبه ذیل بشرح و
 1(CIF)ارزش کل محصول تولیدی به قیمت سیف -الف
 : شامل طرح ارزی هایهزینه -ب

 مواد اولیه خارجی  CIFارزش  
 قطعات و لوازم یدکی ماشین آالت CIFارزش  
 استهالك سالیانه ماشین آالت خارجی 

 حقوق متخصصین خارجی و بهره وام خارجی 

 پرداخت حق االمتیاز و دانش فنی 
 2(FOB)ارزش صادراتی مواد اولیه به قیمت فوب -ج

 جوئی ارزی در ظرفیت کامل الف = صرفه -)ج + ب( 
  

                                                 

3 )CIF )سیف(: ارزش محصول یا مواد خارجی و هزینه بیمه و هزینه حمل )ارزش محصول در مقصد با هزینه بیمه( 

8 )FOB )فوب(: ارزش محصول یا مواد خارجی بر روی کامیون در مبدأ )بدون هزینه حمل( 
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 بررسي فني طـرح

 

بررسی فنی عبارت است از حصول اطمینان و تعیین حدود و مشخصات فیزیکی و فنی 

طرح با درنظرگرفتن مقررات و قوانین موجود، امکان تهیه ماشین آالت، تجهیز نیروی انسانی 

 قابل اجرا باشد. متخصص، تکنولوژی و مدیریت در زمان تعیین شده و با بودجه مشخص

  :از عبارتند گیردبه این منظور اهم نکاتی که در بررسی مذکور مورد دقت و نظر قرارمی

 شرکت و سابقه آن 

 محل اجرای طرح از نظر جغرافیایی و امکانات موجود در محل 

 مدیریت شرکت و میزان تخصص و تجربه آنها 

 شهرداری، ،نیرو وزارت مجوز) موردنیاز مجوزهای انواع نظر از قانونی هایجنبه 

 . . .( و زیست محیط و حفاظت ،فاضالب و آب شرکت

)از نظر تعداد شیفت و تعداد روزهای کاری در سال، ظرفیت  بررسی ظرفیت تولیدی 

 ماشین آالت، بررسی تکنولوژی تولید و . . .(

 

 بررسي مالي طـرح

 

 پس طرح مالی وضعیت از آگاهی و برآوردشده هایبه منظور پیش بینی منابع تأمین هزینه

 پاسخگو طرح اجرای از ناشی هایبازیافت برداری،زمان بهره در آیا اینکه و آن برداریبهره از

 بررسی ،خواهندبود طرح اجرای هایهزینه و پرداختها سایر و بانکی بدهیهای کننده تأمین و

 .گیردمی صورت مذکور

 پذیرد،می انجام اقساط کامل بازپرداخت تا طرح اجرای زمان از که مالی هایبینیپیش

 : است زیر بشرح
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 بینی حساب عملکردپیش

 بینی حساب سود و زیانپیش

 گردش وجوه نقدی

 ترازنامه 

 تعیین نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها 

 

هاي مالي تجزيه و تحليل نسبت  

 

تجزيه انتخاب ارقام و اطالعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را 

 . نامندمی و تحليل مالي

مرحله اول، انتخاب ارقام و اطالعاتی است که از بررسی و تفسیر آنها، اخذ تصمیم  -

 .شود پذیرامکان

 مرحله دوم، مقایسه، تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام -

 مرحله سوم، تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از مرحله دوم است. -

ست و به این ا آینده سازدر تجزیه و تحلیل مالی فرض بر این است که گذشته زمینه

 سیبرر مبنای است منعکس مالی های صورت در که گذشته تجارب و هاترتیب نتیجه کوشش

 است اینکته این و گیردمی قرار آینده به نسبت تصمیم اخذ راهنمای آمده بدست نتایج و واقع

 .باشد گرتحلیل توجه مورد اظهارنظر هنگام به و همیشه باید که

یکی از مهمترین روشهای تجزیه و تحلیل مالی، تجزیه و تحلیل درونی است که در این 

روش مقدار و اهمیت نسبی هریک از اقالم یک صورت مالی در مقایسه با سایر اقالم همان 

 محسوب مالی صورتهای بررسی در قدم اولین تحلیل و تجزیه این ایده. گرددصورت تعیین می

 : گردندمی بندیذیل طبقه شرح به مختلف مالی نسبتهای آن اساس بر و شده

 



  

445 

 

 ها: نسبت بنديطبقه

 : گردندمی بندیطبقه رزی شرح به گروه چهار به اخص بطور هانسبت

 نسبتهاي نقدينگي -الف

دهد. مدت نشان میهای کوتاهنسبت ها توانمندی نقدی شرکت را برای پرداخت بدهی این

 نسبت آنی -8نسبت جاری    -3اهم این نسبتها عبارتند از:  

 

 نسبت جاري -1

های های جاری از محل دارائیکننده توان شرکت برای پرداخت بدهیاین نسبت بیان

با درنظر گرفتن نسبت مذکور  وضعیت شرکتجاری است. هر اندازه این نسبت بزرگتر باشد 

بعضی از منابع  .تر خواهدبودمناسب های جاری،های گذشته و ترکیب اجزاء داراییدر سال

 دانندرا برای نسبت جاری مناسب می 8مطالعاتی عدد 

 های جاریدارایی
 نسبت جاری =

 بدهی جاری

جاری از لحاظ خاصیت نقدینگی یکسان های دهنده دارائیبا توجه به اینکه اقالم تشکیل

را که سرعت نقدشوندگی باالئی دارند در نسبت  اقالمیگیری بهتر باشد لذا برای نتیجهنمی

 :شوندمیهای جاری مقایسه دیگری بنام نسبت آنی با بدهی

 ها و اسناد دریافتنی + موجودی بانک + صندوقحساب
 نسبت آنی  =

 بدهی جاری

یک و بیش از آن تأمین بیشتری را برای بستانکاران فراهم  شاخص عددیدر نسبت آنی 

 نماید.می

  فعاليت هاينسبت -ب

 مذکور دهند. از نسبتها نمایش میها توانایی مدیریت را در بکارگیری دارائیاین نسبت

 های دوره وصول طلب و دوره گردش کاال اشاره نمود.توان به نسبتمی
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 بات میانگین مطال×  111
 دوره وصول طلب =

 فروش نسیه ساالنه

 

 مطالبات آخر دوره + مطالبات اول دوره
 میانگین مطالبات =

8 

 شود.حاصل میها و اسناد دریافتنیرقم مطالبات از جمع مانده حساب : توضيح

تر باشد نشانه خوبی از عملکرد مناسب بدیهی است هر اندازه دوره وصول طلب کوتاه

ها برای تشخیص وضعیت باشد. به هر حال بررسی روند آندر وصول مطالبات میمدیران 

 باشد.شرکت مدنظر می

 متوسط موجودی کاال ×  111
 نسبت دوره گردش کاال =

 رفتهشده کاالی فروشقیمت تمام

 

 موجودی آخر دوره + موجودی اول دوره
 متوسط موجودی کاال =

8 

 

 دوره گردش عملیات = 1دوره تولید + گردش کاالدوره  + دوره وصول طلب

 

نشانه سرعت مناسب تبدیل مواد  ،تر بودن دوره گردش کاال و دوره گردش عملیاتکوتاه

عنوان فعالیت مناسب مدیران در زمینه تولید توان آن را بهبه کاال و پول و بالعکس بوده که می

 و فروش کاال تلقی نمود.

                                                 

 «تولید یا دوره فرآیند»ساخته به کاالی ساخته شده را  نیمهمدت زمان تبدیل مواد اولیه و کاالی  3 

 گویند.
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 گذاري سرمايه هاينسبت -ج

 به گذاری طلبکاران و موسسین را مقایسه نموده و میزان دستیابیها میزان سرمایهاین نسبت

 دهد.نمایش می را در زمان ورشکستگی اقالم داراییهر یک از 
 

 کل بدهی
 نسبت کل بدهی =

 )حقوق صاحبان سهام( ارزش ویژه

 
 هاکل دارائی

 ها به ارزش ویژهنسبت دارائی =
 ویژهارزش 

 
 ارزش ویژه

 نسبت مالکانه =
 هاکل دارائی

 
تر بودن نسبت مالکانه در مقایسه با نسبت کل بدهی مبین آن است که سهم بیشتر بزرگ

توسط موسسین و سهامداران تأمین شده و نشانه خوبی از وضعیت مطلوب شرکت  هادارائی

نشانه وضعیت بحرانی و نزدیکی نسبت  %311بنابراین نزدیک شدن نسبت بدهی به  باشد.می

 باشد.عالمت وضعیت مناسب موسسه تجاری می %311مالکانه به 
 

 سودآوري هاينسبت -پ

گیری میزان موفقیت یک واحد تجاری را در کسب سود اندازه، های سودآورینسبت

 ها را نام برد.فروش، بازده ارزش ویژه و بازده دارائیتوان بازده ها می. از این نسبتکنندمی

 سود خالص× 311
  )برحسب درصد( بازده فروش =

 فروش خالص

 
 سود خالص ×311

 )برحسب درصد(بازده ارزش ویژه  =
 ارزش ویژه
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 سود خالص ×311
 )برحسب درصد(ها بازده دارایی =

 هادارایی

کننده سودآوری مناسب شرکت یا موسسه بوده و بیانهای مذکور افزایش درصد نسبت

های مالی چند ها در صورتها منوط به بررسی روند آنقضاوت صحیح درباره نتایج این نسبت

 باشد.سال متوالی می

باشد که سود قبل از مالیات نتیجه عملکرد طبیعی شرکت یا موسسه میبه دلیل آن : نكته

 های فوق جایگزین شود.مالیات در نسبتارجح است سود خالص قبل از 
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)ترازنامه و سود و زیان( یک شرکت  های مالیجهت فراگیری بیشتر فراگیران، صورت

 های مالی درج شده است.فرضی و حل نسبت

 شرکت نمونه 
 ترازنامه

18/31/xx31  

 

 ارقام به ميليون ريال  

  ها: بدهي  ها: دارائي

   های جاری: بدهی   های جاری: دارائی

  4.331 های پرداختنیحساب  32.831 صندوق)موجودی نقد(

  1.318 اسناد پرداختنی  1.333 های دریافتنیحساب

  1.331 دریافتپیش  9.831 اسناد دریافتنی

  1.111 مالیات پرداختنی  33.138 موجودی مواد

  8.113 حقوق پرداختنی  89.131 موجودی کاال

  911.341 تسهیالت مالی کوتاه مدت  11.311 هاگذاریسرمایه

 168.361 هاي جاريجمع بدهي  811.13 هاپرداختسفارشات و پیش

  31.111 تسهیالت مالی بلندمدت 838.134 هاي جاريجمع دارائي

  381.911 بلندمدتهای پرداختنیحساب  33.133 اثاثیه

  193.11 اسناد پرداختنی بلندمدت  9.211 زمین

 883.131 هاي بلندمدتجمع بدهي  31.111 ساختمان

 161.433 هاکل بدهي  341.111 گذاری بلندمدتسرمایه

   حقوق صاحبان سهام:   113.31 آالت و تجهیزاتماشین

  21.111 ریالی( 3111سرمایه)سهام  916.399 هاي ثابتجمع دارائي

  31.813 اندوخته قانونی  31.911 االمتیازحق

  31.111 اندوخته احتیاطی  111.333 سرقفلی

  311.11 سود)زيان( انباشته 811.319 نامشهود يهاجمع دارائي

 813.311   جمع ارزش ويژه   

 318.113 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهي 311.113 هاجمع دارائي
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   حل نسبتها:

 هاي نقدينگي: نسبت

14/3 = 
834939 

= 
 های جاریدارائی

 نسبت جاری =
 های جاریبدهی 311119

 

41/1 = 

9831+1333+32831+1 

= 

ها و اسناد دریافتنی + صندوق + حساب

 نسبت آنی = بانک

 های جاریبدهی 311119

 

 هاي فعاليت: نسبت

 = 9/88 روز
33933×111 

= 
 111×میانگین مطالبات

 دوره وصول طلب =
 فروش نسیه 849111

 

33933 = 
(33311(+)9831+1333) 

 میانگین مطالبات =
8 

 فرض شده است. 33311چون ترازنامه سال قبل ارائه نشده مطالبات اول دوره برابر رقم  : 3نكته 

توان کل فروش را جایگزین نمود در درصورت عدم دستیابی به میزان فروش نسیه می : 1نكته 

 خواهدیافت.صورت میزان دقت پاسخ حاصله کاهش این

81333 = 
89131  +83111 

= 
 کاالی پایان دوره + کاالی اول دوره

 دوره متوسط کاال =
8 8 

 

 =  9/13دفعه در سال 
81333×111 

= 
 111× متوسط کاال 

 دوره گردش کاال =
 قیمت تمام شده کاالی فروخته شده 331238

موجودی کاالی اول دوره به صورت فرضی لحاظ چون ترازنامه سال قبل ارائه نشده است، : نكته

 شده است.
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 گذاري: هاي سرمايهنسبت

4/1 = 
433111 

= 
 کل بدهی

 نسبت کل بدهی =
 ارزش ویژه 381913

 

4/4 = 
 هاکل دارائی

 ها به ارزش ویژهنسبت دارائی =
 ارزش ویژه

 

88% = 
 311×381913   

= 
 ارزش ویژه× 311

 نسبت مالکانه =
 هاکل دارائی 318113

 

 هاي سودآوري:نسبت

1/84 % = 
13411 

= 
 سود خالص× 311

 بازده فروش =
 فروش خالص 849111

 

31% = 
13411 

= 
 سود خالص× 311

 بازده ارزش ویژه =
 ارزش ویژه 381913

 

33% = 
13411 

= 
 سود خالص× 311

 هابازده دارائی =
 هادارائی 318113
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 وپنجمسئواالت بخش بيست

 

 طرح یا پروژه را تعریف کنید. -3

 مراحل اجرایی بررسی طرح را توضیح دهید. -8

 پنج مورد از اطالعات و مدارك موردنیاز جهت بررسی طرح را بنویسید. -1

 موافقت اصولی چیست؟ -4

 برداری را توضیح دهید.جواز تاسیس یا پروانه بهره -3

 شوند؟ انواع آن را نام ببرید.چند دسته تقسیم میکاالهای تولیدی به  -1

 ای و مصرفی را شرح دهید.ای، واسطهکاالهای سرمایه -1

 ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی و ظرفیت تولیدی را توضیح دهید. -2

 در بررسی اقتصادی طرح چه نکاتی حائز اهمیت است؟ -9

 بازار چیست؟ انواع آن را نام ببرید. -31

 اضا را شرح دهید.عرضه و تق -33

 محصول جایگزین چه محصولی است؟ -38

 نقطه سربسر را توضیح دهید. -31

 میزان فروش و میزان تولید را در نقطه سربسر بنویسید. -34

 ارزش افزوده چیست؟ -33

 جویی ارزی چیست؟زایی، درجه وابستگی و صرفهاصطالحات اشتغال -31

 اهمیت است؟ ها چه نکاتی حائزدر بررسی فنی طرح -31

 ها چه نکاتی ملحوظ نظر است؟در بررسی مالی طرح -32

 های مالی چیست؟هدف از تجزیه و تحلیل نسبت -39

 های مالی را بنویسید.چهارگروه از نسبت -81
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 ای دارد؟نسبت نقدینگی چیست؟ چه استفاده -83

 نسبت جاری چگونه محاسبه شده و کاربرد آن چیست؟ -88

 توضیح داده و کاربرد آن را بنویسید.نسبت آنی را  -81

 نسبت فعالیت چیست؟ کاربرد آن را توضیح دهید. -84

گذاری را بنویسید و کاربرد آن را به هنگام اعطای های سرمایهترین نسبتمهم -83

 تسهیالت توضیح دهید.

 های سودآوری و کاربرد آن را شرح دهید.نسبت -81
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 سررسيد گذشته و مطالبات معوقوششم:  مطالبات بخش بيست
 

 مقدمه: 

 نحوه و طرحها بررسی خصوص در مختلف موارد در که هاییعلی رغم تأکیدات و دقت

 ذیل شرح به مختلف دالئل به که شودمی مشاهده مواردی گیرد،می صورت تسهیالت اعطای

 .گرددنمی بازپرداخت مقرر موعد در اعطایی تسهیالت

 دستورالعملها و بخشنامه های اعطای تسهیالتعدم رعایت صحیح  -

)ظرفیت  عدم بررسی دقیق در خصوص وضعیت اعتباری مشتریان هنگام اعطای تسهیالت -

 مشتری، اخذ اطالعات صحیح و . . .(

 عوامل اقتصادی و نوسانات بازار -

 حوادث غیرمترقبه -

 تغییرات قوانین و مقررات و . . . -

ا درنظرگرفتن تعهد بانک نسبت به دولت و سپرده گذاران در باعنایت به مراتب فوق و ب

 .گرددمی تشریح مرتبط هایخصوص وصول مطالبات مذکور، ذیالً مواردی در جهت تبیین واژه
 

  ديواني)قانوني(: هايهزينه

ه بانک در جریان عملیات قانونی جهت وصول طلب یا انجام تعهد متعهد ک است هاییهزینه

 .نمایدمی منظور معوق مطالبات /متعهد حساب بدهکار به و نمایدپرداخت می در حدود مقررات
 

 وجه التزام)خسارت تأخير(: 

 گاهی التزام وجه. شودمبلغ مقطوع و معینی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقرر می

،آن طبیعت گاهی و شودط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر میفق
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 در کیفیت هردو گاهی و باشدمی قرارداد انجام استواری و توثیق برای بلکه نبوده خسارت تأمین

 1.شودمی دیده آن

الزم به توضیح است نحوه محاسبه جریمه تأخیر کلیه قراردادهایی که قبل از تاریخ  تبصره: 

 شورای دستور به آن از بعد که قراردادهایی و  %38 نرخ مبنای بر اند،منعقد گردیده 4/1/3119

 نرخ مبنای بر اند،شده منعقد ربا بدون بانکی عملیات قانون 33 ماده الحاقی تبصره و اعتبار و پول

 .گردندمی اخذ و محاسبه درصد 1 بعالوه تسهیالت

 

 مطالبات: 

شامل تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در  اعم از مطالبات ریالی

های نامهحساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان درخصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت

پرداخت درخصوص خرید اموال شده و پیشدار پرداختشده و بروات ارزی مدتپرداخت

سلف، کار در جریان جعاله معامالت معامالت، اموال خریداری شده درخصوص عقود، کاالهای 

شامل تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی ) و خرید دین و مطالبات ارزی

 .گرددمی باشد(کننده، متعهد به بازپرداخت آن به ارز میو تمامی تسهیالتی که دریافت

 بندي مطالبات: طبقه

 مطالبات جاری -الف

 مطالبات غیرجاری -ب

 پردازیم: ها میبه توضیح انواع آن حال

 ماه نگذشته باشد. 8مطالباتی که از سررسید آن بیش از :  مطالبات جاري -الف

  الوصولمشکوك و شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق : مطالبات غيرجاري -ب

                                                 
ها، در خصوص نحوه محاسبه سود سپرده کل حسابداری مدیریت و آماراداره  13/3/3123مورخ  31/189به موجب نامه   3

 درنظر گرفته شود.روز  111یا  113تسهیالت، کارمزد خدمات، جریمه دیرکرد به صورت روزشمار و در رابطه با سال 
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مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع : مطالبات سررسيد گذشته

 .بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده استبازپرداخت اقساط آن 

ماه از تاریخ سررسید و یا  32ماه و کمتر از  1مطالباتی که بیش از   مطالبات معوق:

 تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ  32مطالباتی که بیش از : ولالوصمطالبات مشكوك

 قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

نظر از تاریخ آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف : مطالبات سوخت شده

سررسید به دالیل متقن ازقبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و 

 ایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.با رع
 

 نحوه پيگيري و وصول مطالبات: 

 : پذیرد انجام زیر طرق از یکی به تواندنحوه پیگیری و وصول مطالبات حسب مورد می

 پيگيري -3

 گیرندگان از اعم بدهکاران به مراجعه مکاتبه، ،تلفنی تماس طریق از تواندپیگیری می

 انجام شود. موارد سایر و ضامنین و راهن ،تسهیالت

 

 مماشات -1

توانند از طریق مماشات )امهال و تقسیط( های صادره، شعب میطبق آخرین دستورالعمل

 نسبت به تعیین تکلیف مطالبات اقدام نمایند.
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 استفاده از اختيارات تفويضي:  -1

 عدم مطالبه جرائم تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ قرارداد -الف

درخصوص مشتریانی که وصول مطالبات از آنان به علت مشکالت و مضائق مالی، استیصال 

متعهدین و یا رخدادهای غیرمترقبه و یا ضعف وثائق و تضمینات، به سهولت مقدور نباشد، شعب 

خسارت تأخیر تأدیه دین مازاد بر نرخ قرارداد، در چارچوب اختیارات  %1با عدم دریافت  توانندمی

 تفویضی اقدام نمایند.

 امهال و تقسیط -ب

در مورد بدهکارانی که به علت مشکالت و مضائق مالی و حوادث پیش بینی نشده قادر به 

 بدون اند،ل بدهی را نمودهبازپرداخت بدهی در موعد مقرر نگردیده و تقاضای تقسیط و استمها

 وثائق و تضمینات حفظ نیز و بانک منافع و حقوق حفظ با و قانونی مراجع و بدهکار با مکاتبه

 ،گذشته سررسید)غیرجاری مطالبات امهال و تقسیط با ،مطالبات وصول از اطمینان حصول و

اعم از اصل، سود و جریمه تأخیر، پس از احتساب خسارت تأخیر  (الوصولمشکوك و معوق

 1تقسیط با ملحوظ نمودن حداکثر یک دوره تنفس  1تأدیه دین با نرخ معامله در دوران

ماهه)عنداللزوم( با پیشنهاد و تائید و تصویب کمیته پیگیری و وصول مطالبات)معامالت( بشرح 

 اقدام می شود. بخش پیگیری و وصول مطالباتبر اساس ضوابط سیاستی  اختیارات تفویضی

  

                                                 

  3 بخشنامه شماره 313812 مورخ 3122/2/32 بانک مرکزی ج.ا.ا  
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 : پردازیماینک جهت روشن شدن موضوع به ذکر دو مثال می

 اطالعات تسهیالت اعطائی مضاربه به شرح زیر است:  : 3مثال

 ریال 3.111.111   سرمایه مضاربه

 ماه 1    مدت 

 درصد 32  حداقل نرخ مورد انتظار بانک

 ریال 311.111 مشتریپیش بینی سود معامله توسط 

 درصد 41   سهم سود بانک 

 درصد  11   سهم سود مشتری

دات خود عمل ننماید اسناد هچنانچه مشتری تا دو ماه پس از سررسید نسبت به ایفای تع

 : گرددحسابداری زیر بابت انتقال به سرفصل مطالبات سررسیدگذشته صادر می

 ریال 3.111.111 ن تسهیالت اعطائیحساب مطالبات سررسید گذشته مشتریا بدهكار: 

 ریال  3.111.111    حساب تسهیالت اعطائی مضاربه بستانكار: 

روز پس از انتقال بدهی به حساب فوق مراجعه و قصد واریز دیون  21با فرض اینکه عامل 

شعبه ضمناً ( و %32+  %1=  %84)%84خود را داشته باشد. نرخ محاسبه خسارت تأخیر طبق تعرفه 

ریال هزینه در رابطه با اقدامات خود از حساب مذکور پرداخت نموده باشد عملیات  3.111غ مبل

 : پذیردزیر انجام می

 3.111.111+  41.111=  3.141.111 اصل سرمایه و سهم سود بانک در معامله  

 = 34.111ریال  روز(  21خسارت تأخیر متعلقه از سررسید تا روز وصول)
21  ×84  ×3.141.111 

113  ×311 

 

 ریال 3.111  حساب مطالبات سررسید گذشته مضاربه  بدهكار: 

 ریال 3.111   الحسنه جاری عاملحساب قرض بستانكار: 
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 ریال 3.193.111  حساب صندوق یا حساب قرض الحسنه جاری عامل . . . بدهكار: 

 (3.141.111+  34.111+  3.111= 3.193.111)ریال 

 ریال 3.113.111 حساب مطالبات سررسیدگذشته مضاربه                      بستانكار: 

 ریال 41.111    حساب درآمد معامالت مضاربه بستانكار: 

 ریال 34.111      حساب وجه التزام بستانكار: 

 

 تسهیالت فروش اقساطی به شرح ذیل پرداخت شده است: :   1مثال 

 نوع تسهیالت :  فروش اقساطی

 81/3/3121اعطای تسهیالت:   تاریخ

 ریال 311.111.111اصل مبلغ تسهیالت :  

 ریال 2.383.111سود دوران بازپرداخت:  

  %33نرخ :  

 ماه 38مدت:  

 ریال 9.131.481مبلغ هرقسط :  

  81/1/3121سررسید اولین قسط:  

 81/3/3124سررسید نهایی:  

 ریال 31.111هزینه های قانونی:  

قسط اول را پرداخت و مابقی اقساط را پرداخت ننماید، وفق مقررات بعد سه چنانچه مشتری 

ماه به  4ماه از آخرین قسط پرداختی به سرفصل تسهیالت سررسید گذشته و پس از  8از 

  شود. محاسبات به شرح زیر است: سرفصل مطالبات معوق منتقل می

 =  2.383.111 سود دوران بازپرداخت 
31  ×33  ×311.111.111 

8411 
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 381روز، قسط ششم  331روز، قسط پنجم  321مدت تأخیر در بازپرداخت: )قسط چهارم 

 روز( 13روز، قسط نهم  11روز، قسط هشتم  91روز، قسط هفتم 

 = تعداد روزهای اقساط سررسید گذشته  113( = 321+  331+  381+  91+  11+  13)

 311.111.111+  2.383.111=  312.383.111اصل و سود تسهیالت   

  ⋍ 9.131.481 مبلغ هر قسط 
312.383.111 

38 

 

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا روز انتقال به 

 مطالبات معوق
1.813.338  = 

(1  +33 × )113  ×9.131.481 

311  ×113  

  9.131.481×  1=  81.113.811  مبلغ سه قسط وصول شده)اقساط اول و دوم و سوم( 

 (312.383.111+   1.813.338) ـ 81.113.811=  24.114.298 کل تعهدات مشتری  

 

L( L +3) 
R = r 

N(N+3) 

 

سود مستتر در اقساط دهم، 

 یازدهم و دوازدهم
183.111  = 

4  ×1  ×2.383.111 

31  ×38 

21.119.298  =183.111 – 24.114.298  

   21.119.298+   31.111=  21.149.298       جمع بدهی

  
 نحوه ثبت اسناد حسابداري: 

 ریال 32.181.241 فروش اقساطی -:  حساب مطالبات سررسیدگذشته بدهكار  -3

 ریال 32.181.241           حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بستانكار:  

 قسط منتقل شده به حساب مطالبات سررسیدگذشته 8بابت  
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 ریال 11.143.121 فروش اقساطی -حساب مطالبات معوق بدهكار:   -8

 ریال 11.143.121 حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بستانكار:  

 ریال 32.181.241 فروش اقساطی -:  حساب مطالبات معوق بدهكار  -1

 ریال 32.181.241 حساب مطالبات سررسید گذشته فروش اقساطی بستانكار:  

 ریال 183.111              سود سالهای آینده : بدهكار  -4

 ریال 183.111   تسهیالت فروش اقساطی بستانكار:  

 ریال 31.111  فروش اقساطی -حساب مطالبات معوق بدهكار:  -3

 ریال 31.111   حساب تمبر صدور اجرائیه  بستانكار:  

89.121.118  =34.118.381 - 21.149.298 

 ریال 89.121.118  فروش اقساطی -حساب مطالبات معوق بدهكار:  -1

 ریال 89.121.118  حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی بستانكار:  

 ریال 4.118.311   حساب سود سالهای آینده بدهكار:  -1

 ریال 4.118.311             حساب سود معوق بستانكار:  

 )سود مستتر در شش قسط سررسید گذشته(

از حساب  3121ریال بابت سه قسط وصول شده در پایان سال  1.411.311ینکه مبلغ توضیح ا

 است.درآمد سالهای آینده کسر و به حساب درآمد فروش اقساطی منظور شده
 

L( L +3)  ـK(K+3) 
R = r 

N(N+3) 

 

1.411.311  = 
 38(31ـ) 9(31)

 ×2.383.111  = 
(31)38 



  

463 

 

 وششمسئواالت بخش بيست

 

 سه دلیل از دالیل به وجود آمدن مطالبات معوق را توضیح دهید. -3

 مطالبات سررسیدگذشته و معوق را شرح دهید. -8

 های دیوانی)قانونی( چیست؟هزینه -1

 وجه التزام را توضیح دهید. -4

 نحوه پیگیری وصول مطالبات را بنویسید. -3

 منظور از امهال و تقسیط چیست؟ -1
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 :  صـدور اجـرائيـههفتموبخش بيست
 

از جمله اهداف بانکداری بدون ربا ارائه خدمات در تسهیالت بانکی به مشتریان و کسب 

سود مشروع و کارمزد قانونی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و 

ها بتوانند در اسرع وقت منابع مالی خود را مستردنموده و بانکرشد اقتصاد کشور است تا 

دارد واحدها از مقررات قانونی اقتصادی بکارگیرند. بنابراین ضرورتدرجهت تحقق اهداف

صدور اجرائیه مطلع بوده و وثائق و تضمینات کافی اخذ نمایند. هدف از اخذ تضمین و وثائق و 

ت اموال و یا حقوق مالی متعهدین قراردادها و سایر مستندات تنظیم قراردادها، تملیک یا بازداش

ازقرارداد و امرصرفاً تمهیدی برای الزام مشتری به ایفاء تعهدات ناشیقانونی نبوده، بلکه این

 .باشدبانک میمطالباتحقوق و وصولاستیفاء

ضروری اینک قبل از ورود به بحث چگونگی صدور اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی، 

 است مختصری پیرامون چگونگی و شرایط اسناد، قراردادها و انواع آنها بپردازیم.

 تعريف سند و انواع آن

قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوی  3824به موجب ماده 

 قابل استناد باشد.

 ـ سند رسمي:  

دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالك و یا 

 رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

 ـ سند عادي:  

بنا به تعریف، آنچه خارج از محدوده اسناد رسمی است از نظر قانون مدنی، سند عادی 

 .گرددمحسوب می



  

466 

 

 االجرا: ـ سند الزم

به طرح دعوی و رسیدگی قضایی و صدور حکم از جانب دادگاه  اجرای اینگونه اسناد، نیاز

االجرا ممکن است سند رسمی و یا در حکم ندارد، بلکه ذاتاً قابل صدور اجرائیه است. سند الزم

االجرا بوده و اسنادی که در حکم سند رسمی است، سند رسمی باشد. اسناد رسمی الزم

بض ق و چک مانند ،است نموده مترتب آن بر را بودن جرااالالزم امتیاز جهاتی به بنا گذارقانون

قانون اصالحی چک  8انبارهای عمومی که هر دو از اسناد تجاری محسوب شده و حسب ماده 

از قدرت اجرایی الزم برخوردار  3141و قبض انبارهای عمومی مصوب سال  3128مصوب سال 

 د.باشنمی

، کلیه  89/33/3111قانون عملیات بانکی بدون ربا اصالحی  33به موجب ماده  -3تبصره

گردد به موجب قراردادی که بین طرفین قانون مبادله میقراردادهایی که در اجرای این

 ،باشند نداشته اختالفی طرفین آن مفاد در که درصورتی و بوده اسنادرسمی درحکم شودمنعقدمی

 .باشدمی رسمی اسناد اجرایی نامه ئینآ مفاد عتاب و بوده االجراالزم

قانون عملیات بانکی  33جز قراردادهای رسمی و قراردادهای مشمول ماده به -1تبصره

 248بدون ربا، سایر قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان آنها عادی است. مانند تعهدنامه 

 یا و داشتن نظر از شوند،قراردادهایی را که بین بانکها و مشتریان آنها منعقد می -1تبصره

  د:کر تقسیم دسته دو به توانیم وثیقه نداشتن

 قراردادهاي داراي وثيقه -1

 ايقراردادهاي ذمه -2

قراردادهای دارای وثیقه متضمن وثیقه هستند یعنی ضمن قرارداد، مالی که ممکن است 

 مثل د.هستن وثیقه بدون ایذمه قراردادهای اما شود،باشد به رهن گرفته می غیرمنقول یا منقول

  ث.ثال شخص تعهد
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 محسوب االجراالزم و رسمی اسناد از رسندمی ثبت به که مواردی در ایقراردادهای ذمه

 گردندمنعقدمی بانک در ربا بدون بانکی عملیات قانون 33ماده  استناد به که مواردی در و شده

 .باشندمی االجراالزم اسناد حکم در

 

  االجرا:االجرا يا در حكم الزمتفاوت بين قراردادهاي عادي و الزم

االجرا، وصول طلب یا الزام متعهد به انجام تعهد موضوع قرارداد به استناد قراردادهای الزم

اجرای ثبت نیازی به مراجعه به محکمه)دادگاه( و طی تشریفات رسیدگی و صدور حکم ندارد و 

نماید، به تقاضای ذینفع اقدام به صدور اجرائیه برای وصول طلب یا الزام متعهد به ایفای آن می

لیکن اقدام به وصول طلب یا الزام به انجام تعهد به استناد قراردادهای عادی مستلزم مراجعه به 

ه است. دادگستری و رعایت تشریفات رسیدگی به دعاوی و اخذ حکم و سپس صدور اجرائی

االجرا به محاکم دادگستری مراجعه شود دادگاه، ذینفع البته چنانچه به استناد قراردادهای الزم

 .انکارکند را خود بدهی یا تعهد تواندقرارداد را محق تشخیص داده و متعهد یا بدهکار نمی

 

 مقدمات صدور اجرائيه: 

فاقد آن هستند. هرگاه قرارباشد  االجرا متضمن وثیقه یاهمانطور که ذکرگردید، اسناد الزم

بانک به استناد اسناد متضمن وثیقه، اجرائیه صادر کند، ضروری است بدواً وضع، موقعیت و 

 ارزش وثیقه، مورد بررسی قرارگیرد و از کفایت ارزش آن اطمینان حاصل شود.

 ثیقه،و از اعراض با توانددر صورتی که وثیقه قرارداد ارزش کافی نداشته باشد، بانک می

 آن از که ایوثیقه )و بدهکار اموال ایرسصدور اجراییه به استناد قرارداد اقدام و  به نسبت

 .نماید ب به مرجع ذی صالح معرفیطل وصول بازداشت جهت را (نموده اعراض

تقاضانامه چنانچه ارزش وثیقه کفایت مطالبات بانک را بنماید، صرفاً با تکمیل برگ  

 .شودتسلیم آن به دفتر اسناد رسمی، صدور اجرائیه درخواست میو صدور اجراییه 
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الزم به توضیح است، اعراض از وثیقه وقتی صحیح است که بانک اطمینان داشته  تذکر:

باشد که مورد وثیقه توسط اشخاص دیگری بازداشت نشده است. زیرا چنانچه مورد وثیقه توسط 

 بازداشت حق که شوداز وثیقه موجب می بازداشت شده باشد، اعراض بانکاشخاص دیگری 

 .گردد مواجه اشکال با هوثیق از بانک طلب وصول نتیجه در و کند پیدا تقدم بانک برحق کننده

االجرا فاقد وثیقه باشد، الزم است که بدواً اموالی از مشتری یا ضامن وی اگر قرارداد الزم

 .گردد به اجرای ثبت معرفیجهت بازداشت اجرائیه و ابالغ صدور پس از شناسایی شود تا 

 

  :تقاضانامه صدور اجراييهتنظيم 

برگ تقاضانامه صدور اجراییه را از پایگاه اطالع رسانی سازمان ثبت برای صدور اجرائیه ، 

 شود،میتکمیل، امضاء و به مرجعی که صدوراجرائیه از آن درخواستاسناد و امالك تهیه، 

 .نمایندمی تسلیم

یکی مخصوص صدور اجرائیه در  ،نمونه متفاوت تهیه شدهچند در تقاضانامه صدور اجرائیه 

و دیگری جهت صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت  )اسناد رهنی( دفاتر اسناد رسمی است

)قرارداد داخلی یا ذمه ای( و صدور اجراییه به استناد چک می باشد که حسب نوع سند موضوع 

 شود.فاده واقع میمورد استاجراییه 

 

  باید به موارد ذیل توجه شود:تقاضانامه صدور اجراییه در تنظیم برگ  

اسناد اقامت او و شماره دفتردقیق محل مشخصات متقاضی صدور اجرائیه و نشانی  -3

 )در مواردی که قرارداد در دفترخانه ثبت شده باشد(رسمی 

صورتی که از بین متعهدین کسانی کلیه متعهدین در و  نام و نشانی محل اقامت مشتری -8

وارث متعهد اصلی بوده باشند، نشانی دقیق آنها و هرگاه تحت قیمومیت یا والیت 

هرگاه متعهدین اشخاص  مشخصات و نشانی قیم یا ولی آنها دقیقاً قید گردد. باشند،
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باشند، الزم است نام و شماره ثبت و نشانی شخص حقوقی و نام مدیرعامل در حقوقی 

 االجرا قید و تصویر روزنامه رسمی مشتمل بر آخرین تغییرات، ضمیمه شود.ه الزمورق

 موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است، صریحاً قید گردد. -1

 مطالبه خسارات تأخیر در انجام تعهدتا روز صدور اجرائیه -4

 .شوددرج شماره و تاریخ قراردادی که به استناد آن اجرائیه صادر می -3

و به طلب و میزان جرائم تأخیر تا روز صدور اجرائیه به طور جداگانه ضروری است اصل 

 قید شود.تفکیک 

گذار غیر از مشتری باشد، الزم است نام و مشخصات و نشانی محل هرگاه در قرارداد، وثیقه

 )راهن( نیز قید گردد. گذاراقامت وثیقه

در قبال اخذ رسید به ثیقه تقاضانامه صدور اجراییه، در قراردادهای متضمن وپس از تکمیل 

دایره و در مورد قراردادهای الزم االجرا به همراه یک نسخه اصل قرارداد به دفتر اسناد رسمی 

 .شوداجرای ثبت تسلیم می

 42به دفتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف است ظرف  تقاضانامه صدور اجراییهتسلیم  با

تحویل و و به دایره اجرای ثبت به مهر اجرا نموده امضاء و ممهور صادر، ساعت اجرائیه را 

 نماید.رسید اخذ 

)مشتری(  ساعت باید اوراق را به متعهد 42دایره اجرای ثبت با وصول اوراق اجرائیه ظرف 

)مشتری( باشد، به متعهدین و وثیقه گذار قرارداد، شخصی غیر از متعهدو در صورتی که وثیقه

 گذاران ابالغ نماید.

گذار ابالغ و در ذیل یک نسخه )مشتری( و وثیقه جرا اوراق اجرایی را به متعهدمأمور ا

 .نماید)متعهد( رسید اخذ می دیگر از اوراق اجرائیه از مشتری
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 مراحل تقاضاي صدور اجرائيه:

 قراردادهاي رهني به استناد اموال منقول و غيرمنقول:  -الف 

از نکات حائز اهمیت در شروع اقدام تنظیم و تکمیل برگ تقاضای صدور اجرائیه  -3

 تحمیل احتماالً و اجرایی عملیات لهاطا موجب آنها رعایت عدم که باشد،اجرایی می

 . خواهدشد بانک به آن تنظیم در اشتباه از ناشی خسارات

 امضاء صاحبان امضاء به و تکمیل نسخه یک در بایستمی اجرائیه صدور نامهتقاضا

 چنانچه و قید اجرائیه موضوع سند تاریخ و شماره مزبور برگ صدر در. برسد شعبه مجاز

)اعم از قرارداد متمم افزایش  دهای متممقراردا یا قرارداد ،مزبور قرارداد با ارتباط در

مبلغ، مدت، وثیقه و . . . . ( نیز به ثبت رسیده باشد، شماره و تاریخ آنها در ردیف مزبور 

گذار و ضامن در ردیف وثیقه و اسامی متعهدین سند اعم از تسهیالت گیرنده، درج 

گردد. چنانچه متعهدین متعدد طبق مندرجات سند رسمی قید می آنهامربوط به مشخصات 

 درج چنانچه و گرددباشند، اسامی همه آنها در برگ تقاضای صدور اجرائیه تصریح می

 ظهر یا و حاشیه در متعهدین بقیه اسامی ،نباشد میسر مذکور ردیف در آنها همگی اسامی

 .گرددمی قید اجرائیه صدور برگ

مطالبات بانک با توجه به مفاد سند به تفکیک اعم از اصل طلب، سود ، خسارت 

وصول خسارت تأخير » که گرددمی تأکید و تصریح هاتأخیر تأدیه و سایر هزینه

« کل مطالبات مورد تقاضاستتأديه از تاريخ صدور اجرائيه تا روز وصول 

مربوطه کننده( در ردیف)شعبه درخواست مشخصات و اقامتگاه متقاضی صدور اجرائیه

 یا و غیرمنقول ،اجرائیه موضوع قرارداد موردوثیقه چنانچه. شوددربرگ تقاضا قیدمی

  د.گردمی ثبت مربوطه ردیف در نیز زیر عبارت ،باشد نقولم اموال با توأم

 «. . . مزايده، تخليه و تحويل مورد وثيقه را داريم. »

گواهی آن ، برگه مزبور را منضم به ضمائم صدور اجراییه  پس از تنظیم تقاضانامه -8

 سند کنندهتنظیماسناد رسمی دفتر به ایانحصار وراثت، در صورت فوت متعهد، طی نامه
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 زیرین قسمت ،آن ضمائم و نامه دریافت زمان در است موظف سردفتر. شود می تسلیم

پس از ذکر تاریخ و مهر و امضاء، تحویل متقاضی  جرائیه راا صدور تقاضانامه برگ

 .شود)بانک( نماید. رسید مزبور در سوابق شعبه نگهداری می صدور اجرائیه

 یهاهسند را در برگ مفادتقاضای صدور اجرائیه وظیفه دارد دریافت سر دفتر از تاریخ  -1

)اگر متعهد یک نفر باشد در سه نسخه و چنانچه متعهدین متعدد باشند به  الزم االجرا

 امضاء را اجرائیه هایبرگه ساعت 42 ظرف ات ازاء هریک از آنان دو نسخه اضافه(

 رسید و ارسال و به اجرای ثبت محل تحویل رممهو «شود ااجر» مهرویژه هب و کرده

 .نماید دریافت

براساس آیین نامه اجرای مفاد  اجرای ثبت به متعهدینابالغ اوراق اجرایی از جانب  -4

 اسناد رسمی الزم االجرا انجام خواهد شد.

پس از ابالغ اجرائیه درخصوص آن دسته  قراردادهاي رهني متضمن وثيقه غيرمنقول:  -3

)مثل قرارداد تخصیص  باشنداز قراردادهای ثبتی که متضمن وثیقه غیرمنقول می

ول، قرارداد فروش اقساطی مسکن مشتمل به رهن، جعاله در تسهیالت با توثیق غیرمنق

روز از تاریخ ابالغ اجرائیه مهلت دارد نسبت به  31قبال توثیق غیرمنقول و ...( مدیون 

درصورت تعدد متعهدین قرارداد و تعدد تاریخ ابالغ  ایفای تعهدات خود اقدام نماید.

  3خواهد بود. ،ه مهلت مقرراجرائیه، آخرین تاریخ ابالغ اجرائیه، مالك محاسب

که نماینده بانک در جلسه ارزیابی حاضر باشد با درنظر گرفتن ارزیابی در صورتی

بانک، چنانچه به ارزیابی کارشناس منتخب اداره ثبت معترض باشد، ضمن امضاء 

صورت مجلس، اعتراض خود را اعالم و حداکثر ظرف سه روز با مراجعه به اجراء ثبت 

پردازد و اگر در جلسه حضور نداشت، پس از ابالغ آن را میارزیابی تجدید هزینه 

                                                 
چنانچه ظرف مهلت مقرر متعهد نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدامی ننماید، غیرمنقول مورد وثیقه وی، : 3121قانون ثبت مصوب سال  14ماده  1 

شود. با توجه به اینکه در اسناد رهنی، مالی که طلب بانک از آن استیفاء مینک پرداخت میپس از کارشناسی و قطعیت قیمت فروخته شده و مطالبات با

قول و حقوق و منافع گردد معین شده، نیازی به معرفی مجدد آن نیست. بنابراین پس از انقضاء ده روز از ابالغ اجرائیه، مرهونه )اعم از اموال منقول و غیرمن

 گردد.آن( ارزیابی می
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نظریه ارزیاب بایستی حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تسلیم اعتراض مکتوب و 

 1شود.صورت، ارزیابی قطعی میپرداخت هزینه ارزیابی مجدد اقدام نماید. درغیر این

آگهی مزایده یک نوبت در گردد. پس از قطعیت ارزیابی، آگهی مزایده منتشر می

روزنامه کثیراالنتشار منتشر و عالوه بر آن به محل وقوع ملک، محل مزایده و مکان

های عمومی مانند شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت 

 روز کمتر باشد. 33شود. فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از الصاق مینیز اسناد محل 

تواند با نباشد، بانک میدرجلسه مزایده که خریداری پس از انجام مزایده درصورتی

االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع شده نسبت به پرداخت حق

را التفاوت مال بازداشتی اقدام و اگر مازاد بر طلب بانک ارزش داشته باشد  مابهتملیک 

لذا الزم است تا قبل از جلسه مزایده، بانک ارزیابی   2به اجراء ثبت پرداخت نماید.

که مال دار را اخذ نماید تا درصورتیالزم را انجام و عنداللزوم نظر مقامات صالحیت

بازداشتی خریداری نداشت و تملیک آن توسط بانک به مصلحت بود، اعالم و 

 ده قید گردد. مجلس مزایکه مالکیت مشاعی بانک موردنظر باشد، در صورتدرصورتی
  

نویس سند انتقال اجرایی صدور پیشنويس سند انتقال اجرايي: ( صدور پيش3-3

های اجرایی موضوع )خریداری شده در مزایده( موکول به پرداخت هزینه مورد وثیقه

نویس سند انتقال از طرف اداره ثبت در تهران جهت تعیین باشد. پیشاجرائیه می

دفترخانه به کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران و دفتر یاران ارسال تا 

شود و در مزبور ارسال اسناد رسمی ، سوابق به دفتراسناد رسمی دفترپس از تعیین 

                                                 

ین مورد الزم است قبل از انجام ارزیابی اداره ثبت، بررسی کاملی توسط ارزیاب مورد اعتماد بانک در ا 1 

های احتمالی آن در حد امکان مشخص گردد. البیع بودن مورد معامله و بدهیبعمل آمده و قیمت تقریبی و سهل

 (کل حقوقیاداره  31/33/3121مورخ  4/8/38134)موضوع نامه عمومی شماره 

 3121االجرا مصوب نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 381ماده  2 
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ه یکی از دفاتر اسناد رسمی ها نیز سوابق امر جهت ثبت سند انتقال اجرایی بشهرستان

 گردد. ارسال می

دفتر اسناد رسمی پس از وصول نامه ( تشريفات ثبت سند انتقال اجرايي: 1-3

)یا اداره ثبت( به منظور انتقال رسمی وثیقه غیرمنقول به  کانون سردفتران و دفتر یاران

نون تسهیل نام بانک، مکلف به رعایت تشریفات قانونی و سرعت عمل با عنایت به قا

 باشد.تنظیم اسناد رسمی می

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه  اجرائيه: صدور فوت متعهد قبل از  (1-3

فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث 

از که ابالغ واقعی در محل مزبور به هر یک گردد. درصورتیبه آنان ابالغ واقعی می

اقامتگاه  ،آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابالغ واقعی به او ممکن نگردیده

ترتیبی که ابالغ واقعی میسر اعالم ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به را  خود

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  32ابالغ اجرائیه با رعایت ماده  ،گردد تعیین نماید

 عمل آید.وسیله درج در جراید بهبهجرا الزم اال

که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز درصورتیتبصره: 

 ابالغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.

مجلس بانک قبل از تنظیم صورت: ابالغ اجرائيه( حقوق بانك پس از 4-3

درصورتی که وصول طلب را از سایر اموال دهد و های الزم را انجام میمزایده، بررسی

مجلس مزایده از مورد تواند تا قبل از تنظیم صورتبدهکار به مصلحت تشخیص داد، می

ای اموال دیگری جهت صورت برابر مقررات اسناد ذمهرهن اعراض نماید. دراین

گردد و اجرا مکلف است مراتب فک رهن را به دفترخانه تنظیمبازداشت معرفی می

 کننده سند اعالم کند.
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چنین در مواردی که به علت عدم تکافوی مورد وثیقه، بانک به کل طلب خود هم

ای، اموال تواند برای وصول مانده طلب براساس مقررات راجع به اسناد ذمهمیرسد نمی

 دیگری از متعهدین را نیز جهت بازداشت به اجرای ثبت معرفی نماید.

درصورت بازداشت مازاد وثیقه ( بازداشت مازاد وثيقه به نفع اشخاص ثالث: 3-3

توانند کلیه مطالبات بانک را پرداخته و بانک توسط مراجع قانونی، اشخاص ثالث می

جانشین بانک در پرونده اجرایی شوند.در این صورت عملیات اجرایی به نفع آنها 

 پیگیری خواهد شد. 

پس از طی تشریفات قانونی و تنظیم ملك واگذارشده: ( تخليه و تحويل 6-3

توان به استناد سند مزبور سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی به نام بانک، می

 تقاضای تخلیه و تحویل ملک واگذاری را از اجرای ثبت به عمل آورد.

ای ثبت جهت تهیه مقدمات الزم بر نویس سند انتقال اجرایی مورد وثیقهصدور پیش -1

های اجرایی موکول به پرداخت هزینه سند انتقال اجرایی ملک مورد رهن به نام بانک

 باشد.موضوع اجرائیه می

 

 قرارداد داخلي:  -ب

اصل داخلی )قرارداد الزم االجرا یا قرارداد ذمه ای(  رای صدور اجراییه به استناد قراردادب

( 3-)اشاره شده دربند الف صاویرمدارك مربوطهتقاضانامه صدور اجرائیه به انضمام ت و قرارداد

 ابالغ و اجرائیه صدور از پسشود.  یم به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال و صدور اجرائیه تقاضا

 مذکور اداره جانب از نمایندن بانک مطالبات پرداخت به اقدام ضامنین و گیرنده وام چنانچه ،آن

دام و پس از معرفی اق بازداشت جهت ضامنین و متعهد اموال معرفی به نسبت تا اعالم شعبه به

 .نمایداموال اعم از منقول و غیرمنقول، اداره اجرا مبادرت به بازداشت آنها می
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 سفته داراي سررسيد: 

 واخواست و هاشده و اصل سفتهواخواستدر موعد مقرر سررسید  سفته پس از انقضاء

 ضامنین و متعهد علیه دعوی اقامه به اقدام مزبور اداره تا ارسال دعاوی و حقوقی اداره به هانامه

 .شودمیخواسته صدورقرارتأمین تقاضای ،دادخواست ضمن و بنماید
  

روز پس از انقضای سررسید واخواست شده  31سفته های دارای سررسید باید ظرف 

ین متعهد و ضامنو پس از وصول واخواست نامه های ابالغ شده، اقدام به اقامه دعوی علیه 

 شود. ضمن دادحواست تقاضای صدور قرارتامین خواسته می شود.

 

 سفته عندالمطالبه: 

 و نامعلوم آن سررسید که ای)سفته در صورتی که بابت تضمینات بانک، سفته عندالمطالبه

قرارداد اخذ سفته  اخذ به نسبت شعبه ،باشد شده اخذ (باشد ذینفع اختیار در آن سررسید تعیین

 استناد به مشتری جانب از تعهدات ایفای عدم صورت در است بدیهی. نمایداقدام میعندالمطالبه 

انجام تشریفات قانونی، در هر زمان که مقتضی  و قبلی اعالم بدون تواندمی شعبه ،مزبور تعهدنامه

علیه متعهد و دادخواست  تقدیم به نسبت مورد حسب و نموده واخواست را هابداند، سفته

ظهرنویسان اقدام نماید. ضمناً چنانچه شعبه نسبت به اخذ تعهدنامه اقدام ننموده باشد، ضمن تنظیم 

، تقاضای پرداخت وجه سفته به عمل دفاتر خدمات قضایی اظهارنامه و ابالغ به متعهد از طریق 

همانند  دعوی اقامههتجآید. پس از ابالغ اظهارنامه، سفته مأخوذه واخواست و سپسمی

 .شودمی عمل سررسید دارای هایسفته

 

 صدور اجرائيه باستناد قراردادهاي بدون وثيقه: 

قانون عملیات بانکی  33قراردادهای بدون وثیقه ممکن است در بانک با رعایت مفاد ماده 

 رسمی به ثبت برسند.بدون ربا منعقد شوند و یا در دفاتر اسناد 
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اسناد رسمی تنظیم کننده سند دفتر مرجع صدور اجرائیه نسبت به قراردادهای ثبت شده، 

دوایر  االشعارفوق قانون 33 ماده مشمول قراردادهای باستناد اجرائیه صدور مرجع اما باشد،می

است. به  و یکسان تشریفات مشابهسایراجرای ثبت است. اما از نظر تعقیب عملیات اجرایی ، 

 .است ایالذکر مشابه اسناد ذمهقانون فوق 33عبارت دیگر اجرای قراردادهای مشمول ماده 

باتوجه به اینکه قراردادهای مذکور فاقد وثیقه هستند، لذا ضروری است هنگام صدور 

و  ، اموال متعهد شناساییتقاضانامه صدور اجراییه اجرائیه به استناد آنها و هنگام تنظیم و تکمیل 

 برای بازداشت به اجرای ثبت معرفی شوند.

 

  بازداشت اموال:

 بازداشت اموال غيرمنقول -3

 امالك از کند)بانک( برای بازداشت به اجرای ثبت معرفی می هرگاه اموالی که متعهدله

 ورقه تسلیم با. شود قید االجراالزم ورقه در امالك آن ثبتی پالك است الزم ،باشد شده ثبت

 بازداشت به اقدام مذکور اجرای ثبت،اجرای به آن وصول و ()بانک متعهدله طرف از االجراالزم

. دهدمی اطالع محل ثبت ( و)مشتری متعهد به را زداشتبا موضوع و نمایدمی شدهمعرفی امالك

 امالك ثبت دفتر مالحظات ستون و بازداشتی دفتر در را بازداشت موضوع ،محل ثبت اداره

 ملک انتقال و نقل متعهد() ملک صاحب به بازداشت ابالغ از پس. نمایدیم یادداشت

بازداشت نگردد، هرگونه نقل و انتقال  رفع ملک از که هنگامی تا و شودمی ممنوع شدهبازداشت

البیع آن میسر نخواهدبود. در معرفی امالك ثبت شده برای بازداشت، ترجیحاً امالکی را که سهل

 شوند.هستند، معرفی می

 

 بازداشت اموال منقول -1

منقولی را که ازمشتری)متعهد( در مواقعی که قرار باشد بانک درخواست بازداشت اموال 

 به بانک نماینده کند،می است بعمل آورد باید زمانی را که اجرای ثبت تعیینکردهشناسایی
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 به نسبت شده،ناساییش اموال معرفی با تا مراجعه مذکور اموال وقوع محل به مأموراجرا اتفاق

 با شدهشناسایی ،بازداشت برای که منقولیاموال اختیاروانتخاب. شوداقدام اموال آن بازداشت

شوند. ارزش اموال البیع و بالمعارض برای بازداشت معرفی میسهل بنابراین اموال. است بانک

هرگاه مأمور اجرا شخصاً ارزش شده باید کفایت حقوق و مطالبات بانک را بنماید. بازداشت

دهد، اقدام به بازداشت و درغیراینصورت هنگام اموال بازداشتی و کفایت آنها را تشخیص

 .نمایدمیبازداشت نظر ارزیاب را جلب

 

  نگهداري و حفاظت اموال بازداشت شده:

 در حافظ انتخاب. شود حافظ تحویل بایستی شود،اموالی که به تقاضای بانک بازداشت می

 تنظیم با شده بازداشت اموال برداری، صورت و حافظ تعیین از پست. اس اجرا مأمور راختیا

 و است حافظ با بازداشتی اموال از حفاظت مسئولیت. گرددمی تحویل حافظ به صورتجلسه

 اموال از حفاظت بابت دارد حق وی. دهد تحویل را اموال باید ،بخواهد ثبت اجرای هرموقع

مطالبه حقوق بنماید. چنانچه کسی حاضر به حفاظت از اموال بازداشت شده نباشد، ی بازداشت

 ممکن است اموال بازداشت شده به متعهد یا بانک سپرده شود.

 

  مستثنيات ديـن:

 بعضی اموال متعلق به متعهد به شرح ذیل قانوناً غیرقابل بازداشت است: 

 خانواده او الزم است.لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و  -3

 النفقه وی.آذوقه موجود به مقدار سه ماه متعهد و اشخاص واجب -8

ها و استثنای اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و اوراق سهام شرکت)به متعهدنوشتجات -1

 های بهادار دیگر(برگ

 مسکن مورد نیاز و متناسب متعهد و عائله او  -4

 وآمد معمولی تکفل او مانند تلفن و وسیله رفتافرادتحتدیگر موردنیاز متعهد و وسائل -3
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 وسائل کار و حرفه متعهد که برای تأمین معیشت روزانه وی ضروری است. -1

چنانچه مستثنیات دین در رهن و وثیقه بانک باشد، از شمول مستثنیات خارج است. 

 یفا خواهدبود.همچنین هرگاه متعهد فوت کند، حقوق بانک از کلیه اموال متعهد قابل است

 
 شرایط مختلفی که از هنگام صدور اجرائیه تا ختم عملیات اجرائی ممکن است بوجود آید

روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا  31از تاریخ ابالغ اجرائیه متعهد باید ظرف  -3

ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر 

صورت  ،خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدتاگر  گرداند.

جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم کند. 

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع 

 آن را بپردازد. که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد

شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به مقررات این ماده مانع نمی: تبصره

 دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به  -8

که ابالغ گردد. در صورتیان ابالغ واقعی میعمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آن

واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابالغ 

واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه 

الغ اجرائیه به وسیله درج در تعیین نماید اب ،او را به ترتیبی که ابالغ واقعی میسر گردد

 آید.جراید به عمل می

که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز درصورتی: تبصره

 ابالغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.

هرگاه وراث متعهد، بدهی او را قبول کنند، تعهدات متوفی بعهده آنها خواهدبود. لذا  -1

انک و متوفی، بدون وثیقه باشد، بانک با صدور اجرائیه علیه چنانچه قرارداد بین ب
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 به وراث از هریک دیگر اموال یا متوفی ماترك از آنها سهم نسبت به تواندوراث می

 .کند بازداشت تقاضای گیرد،بعهده آنها از تعهدات متوفی قرار می آنچه میزان

مستند به مدرك رسمی اعالم  هرگاه بعد از ابالغ اجرائیه به مدیون، وقوع فوت بدهکار -4

ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا ضمن عملیات اجرایی اطالعیه، شود

کند چنانچه ابالغ ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میاجرائی در چه مرحله

اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعیه موصوف یک 

شود. در این صورت روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می نوبت در

چنین ثبت ملک در دفتر مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همتنظیم صورت

امالك به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهدبود 

پرداخت مازاد به وراث موکول به درمورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد 

 ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.

درصورت فوت مدیون درخالل عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به  :تبصره

 معرفی ورثه از طریق متعهدله خواهدبود.

در مورد اموالی که در مقابل مطالباتی به وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار  -3

کنندگان مقدم و های قانونی بازداشتتواند تمام دیون و هزینهکننده مازاد میبازداشت

حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود 

صورت از اموال توقیف شده، رفع اثر نموده و مال بابت کل یا را از آن بنماید. دراین

جوه تودیع شده بالفاصله توقیف و از طریق مزایده به قسمتی از طلب او و مجموع و

 رسد.فروش می

شود، های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میدر کلیه پرونده :تبصره

تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد بدهکار می

 اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
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ماه به درخواست اشخاص  1اجرائیه و قبل از انقضای  از صدور که بعد درصورتی -1

دارد از  شود، متقاضی بازداشت حق وثیقه بازداشت قانونی، مازاد مراجع طرف ثالث از

محل حراج  مرتهن از بگذارد. استیفای حقوق اجرای ثبت بخواهد وثیقه را به حراج

 مقدم است.

ابالغ اجرائیه و سایر عملیات  ،غیر از مدیون اصلی استدهنده در مواردی که وثیقه -1

 جریان یابد. ،رفیت مالک وثیقه و مدیونطاجرائی باید به 

لکن مزایده آن به لحاظ رعایت  ،بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است -2

منافع اشخاص ثالث جایز نیست درصورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره 

جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابالغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه  ،ثبت محل

 گردد.اعالم می

چنانچه اموال مورد وثیقه تلف شود یا به علت قانونی به مالکیت اشخاص ثالث درآید  -9

 استناد به تواندو در نتیجه بانک نتواند از وثیقه، حقوق خود را بدست آورد، می

 عملیات ،مواردی چنین در. بنماید را متعهد دیگر اموال بازداشت تقاضای ،قرارداد

 .خواهدبود ای(ذمه اسناد) وثیقه بدون رسمی اسناد اجرای همانند اجرایی

هرگاه قسمتی از وثیقه تلف شده باشد و بانک از باقیمانده وثیقه عدول نکند، اجرای  -31

اجرائیه را تا حراج یا قرارداد نسبت به قیمت آن قسمت از وثیقه که باقی مانده است، 

 عمل یاذمه اسناد همانند کانب حقوق بقیه برای و ددهیتملیک وثیقه به بانک ادامه م

 .آورد بعمل را متعهد از دیگری اموال بازداشت تقاضای دتوانیم بانک و دشومی

لذا چنانچه با صدور  .شودبه استناد هر قرارداد بيش از يك بار اجرائيه صادر نمي -33

پرونده اجرایی  اجرائیه، بازداشت اموالی از متعهد، کفایت حقوق بانک را ننماید،

 ممکن است برای استیفای باقیمانده حقوق بانک مفتوح بماند.
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  خاتمه عمليات اجرايي:

عملیات اجرایی با استیفای حقوق بانک که با تملیک و تحویل وثیقه یا اموال بازداشت 

 .پذیردمی خاتمه گیرد،مزایده صورت می شده یا پرداخت طلب حاصل از

با ختم عملیات اجرایی اسناد دارای وثیقه  غیرمنقول، بانکها مکلفند یا از امالك تملیک 

سال از تاریخ تملیک  8شده برای رفع احتیاجات تدارکاتی خود استفاده کنند و یا آنها را ظرف 

بفروش نرسد و بانک ناچار به اجاره بفروش برسانند. چنانچه ملک تملیک شده در مدت مذکور 

 دادن آن باشد، اخذ موافقت بانک مرکزی ضرورت خواهدداشت.

درقراردادهای بانکها با مشتریان چنانچه صدور اجرائیه برای انجام تعهدات مشتری از جمله 

)در اجاره بشرط تملیک( باشد، خاتمه  )در سلف( یا تخلیه مورد اجاره تحویل مورد معامله

اجرایی، انجام تعهدات مشتری در نتیجه صدور اجرائیه خواهدبود و چنانچه صدور  عملیات

یقه وث دارای اداسن یا ایالحسنه(، همانند اسناد ذمه)در قرض اجرائیه برای وصول طلب باشد

 شدهبرحسب نوع قرارداد، اقدامات اجرایی با استیفای حقوق بانک از وثایق یا اموال بازداشت

 .فتخواهدیا خاتمه
 

 اقاله امالك تمليكي

چنانچه پس از تملیک، بدهکاران یا مالکان سابق تقاضای پرداخت بدهی خود و اعاده 

مالکیت نسبت به ملک تملیکی بانک را داشته باشند، تقاضای ایشان با شرایط ذیل مورد قبول 

 گردد: اعاده میواقع و با اقاله ملک، موضوع سند انتقال اجرایی، مالکیت ملک به مالکان سابق 

 ملک موردنظر تنها مایملک مسکونی بدهکار باشد. -3

 عین ملک در مالکیت بانک باشد. -8

 مقام قانونی وی اقاله را تقاضا نماید.مالک یا قائم -1
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)قیمت تمام  کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه به بدهی تا زمان اقاله وصول شده باشد. -4

 یالت از زمان تملیک تا زمان اقاله( اضافه بر نرخ تسه %1+  3شده

                                                 
 های قانونی()قیمت تمام شده = اصل تسهیالت + سود متعلقه + خسارت تاخیر + هزینه 3
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 هفتموسئواالت بخش بيست

 

 منظور از صدور اجرائیه چیست؟ -3

 سند و انواع آن را تعریف کنید. -8

 ای چه نوع قراردادهایی هستند؟قراردادهای ذمه -1

 االجرا چیست؟االجرا یا در حکم الزمتفاوت بین قراردادهای عادی و قراردادهای الزم -4

 بایست رعایت شود، مختصراً توضیح دهید.االجرا مینکاتی که در تنظیم برگ الزم -3

 مراحل تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای رهنی را شرح دهید. -1

 نکات مهم در برگ تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای رهنی کدام است؟ -1

 ح دهید.ابالغ اجرائیه چیست؟ انواع آن را توضی -2

 مواعد قانونی صدور اجرائیه به استناد قراردادهای رهنی غیرمنقول را شرح دهید. -9

 صدور اجرائیه به استناد قراردادهای داخلی را شرح دهید. -31

 سفته عندالمطالبه چیست؟ نحوه وصول طلب به استناد آن چگونه است؟ -33

 منظور از بازداشت اموال چیست؟ -38

 ا شرح دهید.وظایف حافظ ر -31

 مستثنیات دین چیست؟ چهار مورد آن را نام ببرید. -34

 خاتمه عملیات اجرایی را شرح دهید. -33

 اقاله را شرح دهید. -31
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قانون عمليات بانكي  08اجراي ماده شده در   تنظيم    82501865موضوع سند شماره    

خرداد، سبزه  08خيابان ساكن      بانك ملي ايران شعبه بازاربين اينجانب    بدون ربا

جاده قديم  05تهران، كيلومتر ساكن   . . . . . . . . . . . . . . . . و آقاي / خانم / شركت  ميدان

ريال بابت سود و  2.811.111ريال بابت اصل و مبلغ  81.111.111راجع به مبلغ / مقدار       كرج

 80.111.111جمعاً به مبلغ  65/06/0851ريال بابت خسارت تأخير تأديه تا روز  6.811.111مبلغ 

نظر بامتناع    ريال و مطالبه خسارت تأخير تأديه از اين تاريخ تا روز وصول كل طلب
نمايم و چنانچه طابق مقررات ميمديون از پرداخت آن تقاضاي وصول طلب خود را م

اجرائيه را به موقع اجرانگذارد توقيف شخص / اموال   مقرر متعهد مفاد برگدرظرف مدت
 اورا تقاضادارم.   منقول و غيرمنقول مديونين

 
 محل امضاء تقاضاكننده

 بانك ملي ايران ـ دو امضاء مجاز
 

 شود.ميامضاء مديرثبت ارسالوبراياجرائي تهيههايكننده محرز وبرگمتقاضي وصالحيت درخواستهويت
 

 متصدي اجراء . . . . . . . . .
 

تقاضاي صدور اجرائيه از طرف آقاي / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . در موضوع سند شماره 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . نسبت به مبلغ . . . . . . . . . . . . . بابت قبض / قبوض شماره . 

 در تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به اجراي اداره ثبت . . . . . . . . . . . . . . . . واصل گرديد.

 محل امضاء

 تاریخ . . . . . . . . . . . . . .

 پیوست . . . . . . . . . . . . . 

 از پنجهزارویکریال تا یکصدهزار ریال(های )برای اجرائیه

 )با هزینه ابالغ(

 446000    *شماره      

22/12/1821 
 

 
 

 

 
 

 
066  
 ريال

 (2سري )
تقاضانامه صدور  1-2-40كد 

 اجرائيه
ا

ج
ر
ا
ء
ث
ب

 ت
/

  / / 



  

485 

 

  

بانك    بين اينجانب 68/2/0858مورخ      0211در موضوع سند شماره      كيشحوزه ثبتي       1آقاي سردفتر دفترخانه شماره    

.  . . . . . . . . . . . . .ساكن   . . . . . . . . . . . . . . . . آقاي / خانم / شركت     جزيره كيشساكن      ملي ايران جزيره كيش

پنجاهراجع به مبلغ      . . . . . . . . . . .    و مبلغريال سود   2.681.111و مبلغ     ميليون ريال اصل طلب

ريال موضوع قرض 01.111و مبلغ  80/2/0851ريال خسارت تاخير تا تاريخ  1.882.681 الحسنه 

ون   چ   ماده . . . . قرارداد و مطالبه خسارت تأخير تأديه از اين تاريخ تا روز وصول كل طلب

 8.502.6812جمعاً مبلغ تقاضاي صدور برگ اجرائي به      متعهدين از انجام تعهدات خود امتناع ورزيده

مطابق مقررات مي   ريال مزايده ـ نمايم چنانچه در ظرف مدت مقرر متعهد مفاد برگ اجرائيه را به موقع اجرا نگذارد تقاضاي بازداشت اموال   

مديون را دارم.   تخليه و تحويل مورد وثيقه  

 

 محل امضاء تقاضاكننده
 بانك ملي ايران ـ دو امضاء مجاز

 شود.ميارسالثبتادارهامضاء بهوبرايتهيهاجرائيهاياجراء محرزوبرگكنندهدرخواستوصالحيتمتقاضيهويت
 

 محل امضاء سردفتر و مهر دفترخانه

تقاضاي صدور برگ اجرائي از طرف آقاي / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . در موضوع سند 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در  شماره . . . . . . . . . . . نسبت به . . . . . . .

تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . سردفتر دفتر اسناد رسمي 
 شماره . . . . . . . . . . . . . .  رسيده است.

 مهر دفترخانه محل امضاء سردفتر و
 

 

 

 

 
 

 31. . . . . . . تاریخ . . . . . . . . . . . . . 

 پیوست . . . . . . . . . . . . . 

 
066  
 ريال

*    441000 

 37سري الف/
 1-2-11كد 

تقاضانامه صدور اجرائيه 
 دفترخانه 

 هزار ريال بيشتر()از ده

81/0/21 
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 معامالت شعب افزارنرم هشتم:وبخش بيست
 

جهت کلیه شعب بانک ملی ایران  Novellو تحت شبکه  Dosسیستم تسهیالت در محیط 

 سازی شده است.طراحی و پیاده

پارامترهای الزم، هرنوع است با تعریف  شده که قادر ای طراحیسیستم تسهیالت به گونه

)اصل  های سیستم را به تفکیککلیه تراکنش و کند حمایت را تسهیالت موجود یا جدید

 نماید. تسهیالت، قسط، سود، کارمزد و...( مشخص

کلیه عملیات اعتباری در شعب، از مرحله پرداخت تسهیالت تا تسویه کامل آن و محاسبه 

های مالی انتظامی، صدور اخطاریه و همچنین تنظیم گزارشمالی، صدور اسناد حسابداری، اسناد 

 باشد.پذیر میو آمارهای مختلف، محاسبه کارمزد و تعدیل سود هر قسط، در سیستم انجام

در این سیستم با ایجاد و تعریف یک کد اعتباری جهت هرشخص حقیقی و یا حقوقی، 

ها را تهیه نمود. اطالعات و گزارش توان کلیهها، میظهرنویسان سفته، ضامنین، مدیران شرکت

گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی چه میزان و در قالب چه عقودی از بعنوان مثال مشخص می

های اقتصادی توان براساس بخشاند. همچنین در این سیستم میشعبه تسهیالت دریافت نموده

، سررسید گذشته و ... ها و آمارهای مختلف از قبیل اطالعات تسهیالت، اقساط معوقگزارش

 1تهیه نمود. 

هرچند فراگیری و کار با سیستم تسهیالت بسیار آسان است اما آشنایی با رایانه و 

های اعطای ورودی و خروجی و جانبی آن و نیز آشنایی با قوانین و دستورالعملهای دستگاه

 تسهیالت، کمک موثری در این راه خواهدبود.

 باشد: بصورت زیر میعملکرد سیستم بطور کلی 

 

                                                 

 محتمل است در آینده امکاناتی برای سیستم فوق نظیر چاپ قراردادها، چاپ دفترچه اقساط و تنظیم  1 

 های مالی فراهم گردد.شده و تجزیه و تحلیل نسبتاعطای تسهیالت از محل وجوه ادارههای ریالی نامهضمانت
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معرفي کاربران سيستم -3  

شوند که هریک های زیر تقسیم میکاربران سیستم تسهیالت از لحاظ مسئولیت به گروه

 باشند.دارای عملیات مخصوص به خود می
   معاون شعبه     رئيس شعبه  

        

            

   معاون دايره     رئيس دايره  

        

            

           

 کاربر ب  کاربر آ  سوپروايزر  کنترلر

 

نحوه ثبت کد کاربران به صورتی است که ابتدا باید رئیس دایره آنرا معرفی و سپس 

 رئیس شعبه تائید نماید.

 

هاي انتظاميمعرفي سرفصل -1   

گردد. می های انتظامی مرتبط جهت اعطای تسهیالت به سیستم معرفیابتدا کلیه سرفصل

شود. سرفصل انتظامی که در های انتظامی توسط رئیس و یا معاون دایره انجام میمعرفی سرفصل

شود حتماً باید در سیستم صندوق شعبه موجود باشد و پس از گزینه این گزینه انتخاب می

گردد. همچنین آخرین شماره انتظامی استفاده شده سرفصل، محدوده شماره انتظامی مشخص می

 شود.در شعبه وارد می

 

هاي تسهيالتمعرفي سرفصل -1   

های مختلف های تسهیالت موردنیاز شعبه براساس بخشدر این قسمت کلیه سرفصل

ای، دولتی یا غیردولتی و نوع تسهیالت معرفی و سپس محدوده ای یا غیرتبصرهاقتصادی، تبصره

 شود.نرخ هریک از تسهیالت نیز معرفی می
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رفصل دارای نرخ، سقف مبلغ و مدت ثابت باشد کاربر آنها را معرفی چنانچه این س

ریال  3.111.111الحسنه ازدواج دارای مبلغ ثابت . بعنوان مثال در حال حاضر وام قرضنمایدمی

باشد. سپس کد بانک مرکزی و سرفصل انتظامی مربوطه را می %4ماه و کارمزد  11و مدت 

 باشد.نتظامی بطور ثابت همان سرفصل قراردادها میکنیم. معموالً سرفصل اتعریف می

)سرفصل سود،  نمایدهای مرتبط را ایجاد میهای فوق، سیستم سرفصلبعد از انتخاب گزینه

 دریافت و ...(پیش

 

معرفي کد اعتباري -4  

 باشد.کد اعتباری، کدی است که معرف یک شخص حقیقی و یا حقوقی می

های شود. کلیه گزارشهرشخص یک کد اعتباری تعریف میقبل از اعطای تسهیالت برای 

گردد. کد اعتباری به دو صورت کد سیستمی و کد ملی سیستم، براساس کد اعتباری تهیه می

 شود.ایجاد می

 کد سيستمي: 

سیستم براساس شماره شناسنامه و تاریخ تولد اشخاص حقیقی و شماره و تاریخ ثبت 

 نماید: زیر، کد اعتباری را ایجاد میاشخاص حقوقی با توجه به مثال 

باشد،  4181و شماره ثبت آن  13/13/3131بعنوان مثال چنانچه تاریخ ثبت یک شرکت 

 گردد.می 314181کد اعتباری این شرکت 

 کـد ملـي: 

 نماید.تواند کد ملی هرشخص حقیقی را بعنوان کد اعتباری معرفیکاربر می

هر کد اعتباری یک شماره حساب معرفی شود تا بتوانیم در معرفی کد اعتباری، باید برای 

 اطالعات شخصی مشتری را از سیستم صندوق بازیابی نمائیم.

همچنین در معرفی کد اعتباری مشخصات کامل شخص حقیقی و یا حقوقی تعریف 

 توان نام برد.. بعنوان مثال نام پدر، محل صدور و ... را میشودمی
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کسان، سیستم ضمن اعالم پیغام، مشخصات کد اعتباری را درصورت وجود کد اعتباری ی

پذیر است که کد حوزه دهد. چنانچه بخواهیم کد جدید ایجاد نمائیم، درصورتی امکاننمایش می

 شده مغایر باشد.و محل تولد / ثبت با کدهای نمایش داده

 

کد اعتباري مشترك -3  

زم است کاربر یک کد گردد الدرخصوص تسهیالتی که به صورت مشترك اعطا می

اعتباری مشترك ایجاد نماید. برای این منظور ابتدا باید برای هرشخص یک کد اعتباری حقیقی 

 تعریف و یک کد نیز به صورت مشترك معرفی شود.

 

مديره اشخاص حقوقي معرفي اعضاء هيئت -6   

حقیقی و مدیره و سهامداران بعد از معرفی کد اعتباری اشخاص حقوقی، اعضای هیئت

 گردد.حقوقی شرکت معرفی می

 شود.در این قسمت برای هر یک از اشخاص مذکور یک کد اعتباری ایجاد می

 

معرفي وثائق و تضمينات -1  

 وثائق و تضمینات قابل قبول، به شرح ذیل به سیستم معرفی شده است: 

 گذاری بلندمدتسپرده سرمایه -3

 مدتگذاری کوتاهسپرده سرمایه -8

 انداز ارزیالحسنه جاری و پسدار، قرضرده مدتسپ -1

 رهن اموال غیرمنقول -4

 رهن اموال منقول -3

 های داخلینامه بانکضمانت -1

 های خارجینامه بانکضمانت -1

 قبوض انبارهای عمومی -2
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 سفته به تعهد مشتری -9

 های جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالثسفته -31

 اوراق مشارکت -33

 وجه نقد -38

 انواع کاالهای رهن امانی -31

 انواع کاالی زیرکلید بانک -34

 4113قرارداد اخذ سفته عندالمطالبه نمونه  -31

تواند دارای یک یا چند نوع از این وثایق باشد که باید آنها را به سیستم هر کد اعتباری می

باری به سیستم معرفی معرفی نمود. به عنوان مثال کلیه ظهرنویسان سفته بر اساس کد اعت

 .شوندمی

توان یکبار استفاده نمود. از سفته به تعهد مشتری یا سفته جنسی یا قرارداد ثبتی فقط می

نحوه ثبت وثائق هم به این صورت است که ابتدا اپراتور اول، وثیقه را ثبت نموده، سپس 

نماید. مادامی که ثبت میاپراتور دوم یا به عبارتی رئیس یا معاون دایره مربوطه آن را تائید 

ای را توان از آنها استفاده نمود. چنانچه بخواهیم وثیقهوثایق یا تضمینات تائید نشده باشد نمی

حذف یا اصالح نمائیم، اگر وثیقه تائید نشده باشد فقط اپراتوری که اطالعات را ثبت نموده، 

دایره قادر به اصالح یره، فقط رئیسداآن را حذف یا اصالح نماید و بعد از تائید رئیستواند می

 باشد.نمود که تسهیالتی با این وثیقه اعطا نشدهتوان آنرا حذفباشد و زمانی مییا حذف آن می

 آنها از که شودهمچنین در این سیستم به هریک از وثائق یک ردیف اختصاص داده می

 .آیدمی بعمل استفاده گیریگزارش جهت
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حدود اختيارات شعبمعرفي حد مجاز يا  -9  

شده، به سیستم تعیین  کل اعتباراتدر این قسمت حد مجاز تسهیالت که توسط اداره 

 شود.ها توسط رئیس دایره تعریف میمعرفی و مصوبه

 گردد: حد مجاز در شعب به دو صورت تعریف می

 * حد مجاز ساده

 * حد مجاز ترکیبی
 

 الف( حد مجاز ساده: 

شود که مربوط به یک نوع کد حد وهی از حد مجازها گفته میحد مجاز ساده به آن گر

شود که در مورد کد معامالت صادراتی، مجاز به اعطای ای ابالغ میمجاز باشد بطور مثال به شعبه

 شود.ریال است. به این نوع حدمجاز، حد مجاز ساده گفته می 4.111.111.111تسهیالت تا سقف 
 

 ب( حد مجاز ترکيبي: 

شود که مربوط به مجموع چند کد ترکیبی به آن گروهی از حد مجازها گفته میحد مجاز 

شود که حدود اختیارات شعبه به منظور باشد. بطور مثال به شعبه مرکزی ابالغ میحد مجاز می

 اعطای تسهیالت بشرح ذیل است : 

 «ریال ارقام به میلیون» 

 صادرات هاطرح معامالت
ها، مجموع)معامالت، طرح

 صادرات(

 حقوقی حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی حقیقی

4.111 38.111 4.111 31.111 3.111 31.111 9.111 81.111 

 

ها و صادرات تعیین نموده، شعبه مرکزی ابتدا باید سه کد حد مجاز، جهت معامالت، طرح

مشخص نماید. آنگاه  سپس با استفاده از تعریف حد مجاز ساده، مبالغ جدول را جهت این سه کد

 شود.جهت حد مجاز ترکیبی از کدهای حد مجاز ساده استفاده می
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هامعرفي مصوبه -8  

برای هر مصوبه باید ابتدا مبلغ حد مجاز یا به عبارتی حدود اختیارات شعبه را تعریف نمود. 

 تعریف مصوبه به عهده رئیس یا معاون دایره است. 

 

نواقص -31  

توان با استفاده از این گزینه اسناد و مدارك تسهیالت مربوطه باشد، میچنانچه نواقصی در 

اطالعات مذکور را در سیستم ثبت نمود. در صورتی که برای کد اعتباری توضیحی در این 

 دهد.قسمت ثبت شود هنگام اعطای تسهیالت با این کد اعتباری، سیستم پیغام می

 

محاسبه ارزيابي و بيمه  -33  

 کل اعتباراتهای اداره ه، سیستم مبالغ ارزیابی و بیمه وثائق را براساس مصوبهدر این گزین

 نماید.محاسبه و اسناد مربوطه را صادر می

 

اعطاي تسهيالت  -31  

های فوق الذکر، اعطای تسهیالت امکان پذیر خواهدبود. نحوه ثبت بعد از معرفی گزینه

نموده، سپس توسط رئیس ، تسهیالت را ثبتتسهیالت نیز بدین صورت است که ابتدا کاربر اول

 .گرددیا معاون دایره تسهیالت تائید می

در اعطای تسهیالت، سیستم کلیه محاسبات از قبیل میزان سود، قسط، تاریخ سررسید نهایی 

دهد. همچنین سیستم کلیه اسناد را اعم از تسهیالت و انتظامی بصورت اتوماتیک و ... را انجام می

 اید.نمصادر می

نماید. بدیهی است از میپس از تائید تسهیالت، سیستم کلیه اسناد را در سیستم صندوق ثبت

 .گردداسناد صادره، چاپ تهیه شده، پس از امضاء در پرونده تسهیالتی متقاضی نگهداری می
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پرداخت اقساط -31  

م تاخیر و ... در هنگام وصول اقساط سیستم کلیه محاسبات شامل مبلغ هر قسط، میزان جرائ

 شود.نماید همچنین سود هرقسط به درآمد شعبه منتقل میرا بطور خودکار محاسبه می

 

تسويه تسهيالت -34  

در هنگام تسویه تسهیالت، سیستم حسب مورد بدهی مشتری از قبیل جریمه تاخیر، سود 

نماید. ادر میتسهیالت، سود دوران، تخفیف مربوطه و... را محاسبه نموده و اسناد ذیربط را ص

همچنین در این گزینه کاربر قادر خواهدبود تسهیالت مشارکت را از حساب اموال فروش 

 اقساطی تسویه نماید.

 

گيرينمايش و گزارش -33  

ها را از قبیل اطالعات تسهیالت، اقساط معوق، سیستم قادر است که انواع آمارها و گزارش

، 231و  244ها، فهرست اقساط، آمارهای مصوبهسررسید گذشته، تعدیالت، کارمزد، وثائق، 

 های مختلف تهیه نماید.صدور اخطاریه و ... را براساس کد اعتباری یا براساس بخش

با توجه به انتقال عمليات مربوط به اعطاي تسهيالت به سيستم سيبا، راهنماي مربوط به شرح 

 گردد: زير درج مي

  حساب تسهیالت بنام متقاضی تسهیالت اعم از  133از گزینه در مرحله اول با استفاده

براساس کد مربوطه تعیین گردد. در گام بعد نوع تسهیالت شخص حقیقی یا حقوقی افتتاح می

 برای سلف و ... 1الحسنه کد برای قرض 3شود مثالً کد می

بدیهی است پس از تعیین سرفصل تسهیالت کد زیر نوع تسهیالت انتخاب و با تکمیل 

 گردد.اطالعات و اخذ گزارش از رایانه، شماره حساب تسهیالت معین می

  شده که کاربر بایستی  3/82بعد از مراحل فوق سیستم وارد اطالعات تکمیلی فرم

 مورد مصرف و غیره تکمیل نماید. -محل مصرف -اطالعات آن را درخصوص نوع بخش

 



  

495 

 

 مرحله دوم:  ارتباط تسهیالت با ساختارها

این مرحله ابتدا با انتخاب شخص حقیقی/ حقوقی)حسب مورد( با استفاده از الف( در 

به شرح زیر نیز « ب»بخشی از ساختارهای بند  3/82و تکمیل بخش دوم اطالعات  1143گزینه 

 گردد.کامل می

مربوطه به هدف از اطالعات  ،و واردنمودن شماره تسهیالت 114استفاده از گزینه ب( با 

 -= نوع تأمین تسهیالت })ایجاد)جدید(، توسعه، تأمین سرمایه در گردش({دریافت تسهیالت 

ارتباط تسهیالت با  118های فعالیت اقتصادی را تکمیل نموده و با استفاده از گزینه بخش

 گردد.ساختارها ایجاد می

 مرحله سوم:  تخصیص وثیقه 

درج شماره مشتری،  و معرفی وثیقه و تکمیل مشخصات آن و 1313با استفاده از گزینه 

و  1318گردد. سپس با استفاده از گزینه شماره انتظامی تضمینات بصورت سیستمی تولید می

وارد نمودن شماره تسهیالت و شماره انتظامی تضمینات دریافتی، بخشی از وثیقه موردنظر را 

 .شودداده میمعادل اصل و سود به تسهیالت پرداختی تخصیص 

ها بصورت یکجا و با دریافت یک شماره انتظامی ثبت فتهدرمورد سفته جمع کل س

و ورود شماره شناسایی فرد  138ضمناً حسب مورد برای معرفی ضامن ازگزینه  .گرددمی

 گردد.استفاده می

 )مرحله چهارم: )عملیات مالی 

بت و وارد نمودن شماره تسهیالت به ترتیب اقدام به ث 18در این مرحله با استفاده از گزینه 

 .شودمیپرداخت تسهیالت و ... ، قرارداد

 گردد.های موردنیاز از سیستم اخذ میمرحله پنجم:  در این مرحله گزارش 

 برای صدور کارت تسهیالت 133الف( گزینه 

 خالصه وضعیت حساب تسهیالت 1381ب( گزینه 

 کارکرد حساب تسهیالت 1384ج( گزینه 
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 اسناد صادره -1389د( گزینه 

 جدول اقساط مرحله ای  1333 گزینه ه(

 جدول اقساط معوق 1318 گزینه و(

 جدول اقساط اولیه  1311ز(گزینه 

 گزارش ریز کارکرد 1383ح( گزینه 

 گزارش معین تسهیالت 1311ت( گزینه 

 نكات مهم: 

 های زیر استفاده کرد.توان از گزینهبرای انجام سایر امور می

 1449و  1443های از گزینه هااصالح اشتباهات و برگشت تراکنش 

  1313و  1318حذف و آزادسازی وثایق به ترتیب 

 در این مورد الزم است ابتدا وثیقه جدید تعریف گردد. : تبصره
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 هشتموسئواالت بخش بيست

 افزاری معامالت شعب را مختصراً توضیح دهید.مزایای سیستم نرم -3

 کد اعتباری را تعریف کنید. -8

 سیستمی را تعریف نمائید.کد  -1

 کد اعتباری مشترك چیست؟ نحوه ایجاد آنرا توضیح دهید. -4

 انواع حدمجاز را نام ببرید. -3

 حدمجاز ساده و ترکیبی را توضیح دهید. -1

 افزاری معامالت چگونه است؟معرفی مصوبه به سیستم نرم -1

 گیری از سیستم به چه نحوی است؟نمایش و گزارش -2
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 آمارهاي مورد نياز  نهم:وبيستبخش 
 

ریزی صحیح مالی و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای تخصیص بهینه منابع منظور برنامهبه

و رعایت توازن بین میزان منابع و مصارف، الزمست آمار موارد زیر بصورت مستند و مستمر 

 استخراج گردد.

 میزان تسهیالت اعطایی به تفکیک نوع عقد و بخش -الف

 (8و  3بندی مقرر )سررسید گذشته، معوق و مشکوك مطالبات معوق براساس طبقه -ب

 سرانه تسهیالت اعطائی و مطالبات معوق و نسبت بین منابع و مصارف -ج

 (NPLنسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی ) -د
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 نـظارت بر امور دايـره معامـالتام: بخش سي

 
 

اینکه آقایان روسای شعب همواره مسئول حفظ حقوق و وصول مطالبات بانک با عنایت به 

 ،و از طرفی اعمال دقتها و رعایت مقررات و دستورالعملهای صادره ادارات مرکزی باشندمی

بسزائی در جلوگیری از معوق شدن تسهیالت دارد لذا ضروریست آقایان روسای شعب در  نقش

 ت موارد زیر را مد نظر داشته و نظارتهای الزم را معمول نمایند. تسهیال یهنگام اعطا

قبل از تشکیل پرونده و ایجاد تعهد برای بانک بررسی گردد آیا درخواست تسهیالت  (3

مشتری، متناسب با وضعیت شغلی، سرمایه ، توان بازپرداخت وی و در چارچوب معامالت 

 یا خیر؟ باشدعقوداسالمی بدون ربا می

شکیل شده توسط مسئولین دایره معامالت ویا معاون شعبه از نظر تکمیل کلیه پرونده ت (8

« ب 81»مدارك الزمه با توجه به نوع تسهیالت مورد درخواست مشتری و مفاد بخشنامه 

رسیدگی و کنترل شده و دقت گردد که کلیه مدارك با اصل آنها مطابقت و اصالت آنها 

تائید و امضاء گردد. کنترلهای فوق عالوه بر متصدی  «باشدبرابر با اصل می»با درج جمله 

 توسط یک نفر از پایوران شعبه نیز صورت پذیرد.  ،اعطای تسهیالت

باتوجه به اهمیت آگاهی از وضعیت مالی مشتریان، اطالعات ماخوذه اعم از اینکه از طریق  (1

کامل حاوی  بصورت جامع و بایدادارات مرکزی تهیه شده و یا توسط پایوران شعبه ، می

های مشتری شامل محل دفتر، کارگاه، به تفکیک و آخرین نشانی هامشخصات کلیه دارائی

انبار، سکونت متقاضی ویا متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. بدیهی است 

  .باشدخوذه بدون دسترسی به منابع مالی مشتری فاقد ارزش و کارآئی الزم میأمستندات م

تسهیالت سقف تسهیالت اعطائی در بخشهای مختلف اقتصادی و حدود اختیارات  دراعطای (4

بررسی و  ،شده از سوی اداره مرکزی رعایت و اعطای تسهیالت در کمیته معامالتتعیین

گردد. پس از تصویب تسهیالت توسط کمیته معامالت )شعبه، حوزه، اداره اتخاذ تصمیم

 زم در خصوص اجرای مفاد مصوبه بنماید. نظارت ال بایدامورشعب( رئیس شعبه می
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با عنایت به اینکه کلیه محاسبات مربوط به حق کارشناسی، حق ارزیابی، کارمزد بیمه  (3

التزام و اسناد واریز تسهیالت  وجه الحسنه،های آینده، کارمزدهای قرضوثایق، سود سال

بانک و اطمینان از درستی منظور حفظ حقوق هب پذیرد،افزار تسهیالت صورت مینرمتوسط 

از اهمیت باالیی برخوردار  افزارمعامالتی به نرم هایمحاسبات، انتقال اطالعات از پرونده

آید. بدیهی است قبل از تصفیه تسهیالت، خصوصاً عملهبوده و نهایت دقت در انجام آن ب

حتماً  عبهمعامالت ش متصدی باشد،تسهیالتی که مربوط به قبل از نصب نرم افزار می

با اطالعات اطالعات صورتحساب را مجدداً اطالعات منتقل شده به نرم افزار خصوصاً

پرونده کنترل نموده، سپس اقدام به تصفیه تسهیالت و وصول حقوق بانک نمایند. بدیهی 

 های موجود قبل از تصفیه نیز  مرتفع شود. است مغایرت

 اعطایبا توجه به اهمیت وثائق ماخوذه، اسناد انتظامی مرتبط با وثائق همزمان با   (1

 تسهیالت صادر و در روزنامه ثبت گردد. 

صورت صحیح و بدون قلم خوردگی تنظیم ه دقت شود که قراردادهای تسهیالت اعطائی ب (1

 تمبر مالیاتی ابطال گردد.  ،و در قراردادهای داخلی حتماً طبق مقررات

یه قراردادهای تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی بالفاصله پس از ارائه به شعبه مورد کل (2

 بازخوانی قرارگرفته و مندرجات آن با مفاد دستورصادر شده از سوی شعبه مطابقت گردد. 

یا سایر  و 4111داخلی و یا قراردادهای رسمی نمونه  یک نسخه از کلیه قراردادهای (9

 شود. نگهداریسنگینزیرکلید و در صندوقشتریان و بانک حتماًتنظیمی بین مقراردادهای

مطالبات  هایصورت ریز اقساط معوق )بیش از دو قسط( معامالت و همچنین پرونده (31

سررسید گذشته و سررسید شده مستمراً توسط رئیس شعبه مورد رسیدگی قرارگرفته و 

  .اقدام الزم در خصوص حفظ حقوق و منافع بانک بعمل آید

 گردد. تسهیالت مجدد به اشخاص بدحساب و بدنام خودداریباید دقت گردد که از اعطای  (33

 کنترل بیشتر منظورکه نیاز به تائید کاربر ارشد دارد به عملیاتی ،تسهیالت افزاردرنرم (38

از کد شخصی و  تگردیده بر همین اساس کاربران ارشد ضمن حفظ و حراس بینیپیش
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ری نمایند. مسئولین شعبه خودداگذاشتن آن به سایر کاربران جداً ررمز متعلقه از در اختیا

در پایان هر روز لیست بروز رسانی نرم افزار تسهیالت را نیز استخراج و موارد گزارش

به ترتیب در شده در آن را بدقت بررسی، ردیابی و کنترل نموده و پس از مهر و امضاء

های سیستم از اهمیت باالئی برخوردار بوده و مغایرتسوابق، بایگانی نمایند. ردیابی و رفع 

 اقدام نماید.شعبه باید همواره نسبت به رفع آن 
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* نرخ سود تسهیالت اعطائی در زمینه ایجاد و توسعه)سرمایه گذاری ثابت( و همچنین خرید تجهیزات 

 .باشدش صنعت میو تعمیرات و بازسازی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول بخ

 
 آالت، تاسيسات و وسايل کارعمر مفيد ماشين

 
آالت، تاسیسات و وسایل کار عبارت است از حداقل مدت زمان عمر مفید ماشین تعريف: 

 برداری اقتصادی از آنها.بهره

برداری از دارائیهای موصوف، ارزش اقتصادی آنها از آنجائیکه به موازات استفاده و بهره

شوند، لذا تسهیالت اعتباری که به منظور خرید آنها در اختیار و کهنه و فرسوده می کاسته شده

های اقتصادی مورد استفاده و بهرهگیرد تا در جهت امور تولیدی و فعالیتمتقاضیان قرار می

گروه  18که در  3برداری قراردهند، لزوماً باید حداکثر در طول عمر مفید آنها بشرح جدول

 گردیده بازپرداخت شود.بندی تقسیم

آالت، تاسیسات و وسایل کار که عمر ضمناً اعطای هرگونه تسهیالت به منظور تهیه ماشین

 سال باشد منوط به کسب مجوز قبلی از اداره مرکزی خواهدبود. 2مفید آنها بیشتر از 

  

                                                 
( با عنوان 3191ماه  وریب )شهر 13در فصل سوم از بخش چهارم بخشنامه  عمر مفید ماشین آالت ، تاسیسات و وسایل کار ( 3

 است . دهیجداول و فهرست ها درج گرد
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  توضيحاتي در رابطه با نحوه محاسبه سود عقود با بازدهي معين به روش جديد

 )خالصه دستورالعمل بانك مرکزي(

 

گردد که نخستین بار از سوی باز می 3111سابقه استفاده از فرمول گذشته به اوایل دهه 

های دولتی ابالغ گردید و برای محاسبه سود و اقساط ها جهت اجرا به بانکشورای عالی بانک

هایی به ارای ضعفهای دولتی قرارگرفت. فرمول گذشته دتسهیالت، مالك عمل کلیه بانک

 باشد:شرح ذیل می

های سود نرخ بامطابق  -با به کار گیری فرمول مذکور، امکان دستیابی به بازدهی واقعی -

های گردد. بر این اساس از آنجا که نرخها میسر نمیبرای بانک -مصوب شورای پول و اعتبار

نمایی است، لذا شبهه نوعی گران های بازدهی واقعیشده عموماً باالتر از نرخاسمی یا اعالم 

 ها به وجود آمد.های باالتر( از سوی بانک)اعطای تسهیالت با نرخ

ها بیانگر این نکته است که با افزایش مدت زمان پرداخت در همین رابطه، بررسی

گردد. به عنوان مثال تر، بارز میدارتر شده، به صورت مشخصتسهیالت، این تفاوت معنی

در سال اعطاء شود بازدهی واقعی آن برای  %34تسهیالتی با نرخ رسمی سود چنانچه 

در سال قابل  %33و  %1/38،  %1/31ساله به ترتیب برابر  33ساله و  3ساله، سررسیدهای یک

های ناشی از ها جهت جبران کاستیمحاسبه است. طبیعی است تحت چنین شرایطی بانک

 نشان دهند. ،گرایشمدتیشتر به اعطای تسهیالت کوتاهفرمول و به منظور نیل به بازدهی ب

در تسهیالت اعطایی با بازپرداخت بلندمدت، چنانچه مشتری پس از پرداخت چند قسط  -

خواستار بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسویه پیش از موعد بدهی خود باشد، مشاهده 

ل تسهیالت و همچنین بخشی که در عمل علیرغم بازپرداخت چند قسط هنوز بابت کشود می

 از سود بدهکار است.

نماید. جهت توضیح بازی در سیستم بانکی را تشریح میاستفاده از فرمول قبلی، فضای سفته -

در سال و  %31میلیارد ریال با نرخ سود  3نماییم که تسهیالتی به مبلغ موضوع، فرض می
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براساس روش گذشته قسط ماهانه  ساله )به صورت ماهانه( اعطاء شده است. 33بازپرداخت 

گردد. از جانب دیگر مبلغ سود ماهانه قابل ریال محاسبه می 38.112.841مشتری برابر 

درصد  3/33میلیارد ریال و با نرخ سود  3ای )یا اوراق مشارکتی( به مبلغ پرداخت به سپرده

زیادی را برای ریال خواهد بود. وجود چنین شرایطی، انگیزه  38.931.111در سال برابر 

ها و ها جهت دریافت تسهیالت اضافی از بانکمشتریان )خصوصاً مشتریان بزرگ( بانک

گذاری آن در سیستم بانکی به منظور کسب منفعت حاصل از این نقل و انتقال فراهم سپرده

 نماید.می

مواره شد و هباتوجه به اینکه در سنوات قبل، سود تسهیالت به صورت چند نرخی اعالم می -

های اقتصادی از رقم باالتری های خدمات و بازرگانی در قیاس با سایر بخشنرخ سود بخش

ها اکثراً به اعطای تسهیالت در دو برخوردار بود، به منظور دستیابی به بازدهی باالتر، بانک

 دادند.بخش فوق تمایل نشان می

کشور از بانکیسیستم بود کهفوق، نهایتاً موجب گردیدهاشکاالت موجود در فرمول

های متفاوتی جهت محاسبه سود و اقساط تسهیالت استفاده نماید. این موضوع منجر به فرمول

جدیدی را بر مشکالت قبلی های کشور گردید و در نتیجه مشکلرویه در بانکعدم وحدت

 افزود.

اعتبار  شده، مراتب به تفصیل به شورای محترم پول وباتوجه به مجموع اشکاالت مطرح

گزارش گردید. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، در جلسات متعدد شورای محترم 

 ها و با استناد به دالیل زیر:پول و اعتبار و به منظور ایجاد وحدت رویه واحد در بانک

 قابلیت تسهیم هر قسط پرداخت مشتری به اصل و سود واقعی متعلقه  -

های سودمصوب شورا برای دورههایها مطابق با نرخبانکمحقق شدن بازدهی واقعی برای  -

 تسهیالت.مختلف اعطای

های بلندمدت و درنتیجه ایجاد زمینه مناسب جهت گذاریها به سمت سرمایهگرایش بانک -

 زایی بیشتر.واشتغالگذاریسرمایه
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نهایتاً فرمول پیشنهادی بانک مرکزی ج.ا.ا، در جلسه یکهزار و هشتادمین جلسه مورخ 

ذيالً در رابطه با نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود مورد تصویب قرارگرفت.  81/38/3123

معين توضيحاتي ارائهو همچنين نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود در عقود با بازدهي

 :شودمي

 

 سبه اقساط ماهانه و کل سود در قراردادهاي با بازدهي معيننحوه محا

 

 
N)

12

r
(1

12

pr
 

A  = ماهيانهقسط 

1)
12

r
(1 N  

 

(N×A)-P Q  = کل سود 

 باشند:پارامترهای به کار رفته در دو فرمول به شرح ذیل می

P مبلغ اصل تسهيالت : 

r  نرخ سود ساالنه به درصد : 
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 413 ...............................................................وثيقه بدون قراردادهاي باستناد اجرائيه صدور

 416 ..................................................................................................... اموال بازداشت

 411 ...................................................................... شده بازداشت اموال حفاظت و نگهداري

 411 ..................................................................................................... ديـن مستثنيات

 493 ............................................................................................ اجرايي عمليات خاتمه

 493 ............................................................................................... تمليكي امالك اقاله

 491 ...................................................................................... هفتموبيست بخش سئواالت

 494 .......................................................................................................... اجراءثبت

 581 ........................................................................... شعب معامالت افزارنرم: وهشتمبيست بخش

 481 ......................................................................................وهشتمبيست بخش سئواالت

 522 ........................................................................................ نياز مورد آمارهاي: ونهمبيست بخش

 403 ........................................................................ معامـالت دايـره امور بر نـظارت: امسي بخش

 406 ............................................................................................................................................ ضمـائـم

 311 ............................................................... کار وسايل و تاسيسات آالت،ماشين مفيد عمر
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 318 ......................... ديجد روش به نيمع يبازده با عقود سود محاسبه نحوه با رابطه در يحاتيتوض

 333 ................................... نيمع يبازده با يقراردادها در سود کل و ماهانه اقساط محاسبه نحوه

 

 
 


