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 فصل اول

 

 

آشنایی با تشکیالت بانک 

 ملت شعبه مرکزی شیروان
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 مقدمه

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شدده در ممعدع وعدوما کان،بانکاندک مهد  کده       

 81ممعع وعوما کان،بدا کدا اجداحه لااد  اح مداده       92/5/8551موجب تصویب نامه مورخه 

اوتبدارات تاداینا    –تبران نپارس  -امور کان،با کا ادغام کان،با ی داریوشالیحه قانونا اداره 

تمدارت خدارجا ایدران     –کیعده ایدران    –وعدران   –کین العه  ایران  –ایران یورب  –یتوحیع 

 یفرهنگیان تش،ی  گردید.

 

 

 

 

 

 

ای شدابه مرزدزی یشدابه    دراین میان شبرستان شیریان نیز کا داشتن دی شابه کانک مه  کنامبد 

خیاکان امام خعینا سبم کسزایا در ارائه خدمات که مشتریان داشته یزارزنان ایدن شدابات کدا    

 شاار ادبندق  یسرو  خدمتگزاری که مردم شریف یفبیم منطقه را افتخار ما دانند.

 

 

 داریوش

 پارس

 اعتبارات

 ایران و عرب

 بیمه یران

 بین الملل ایرانی

 عمران

 تجارت خارجی ایران

 فرهنگیان

 تهران
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 موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی 

ع در ضهع شعال غرکا میدان انقالب متر مرک9222کانک مه   شابه مرززی کا مسالتا لدید 

متدر مرکدع مبعانسدرا    8222متر مرکع فضای اداری ینزدیدک  522شیریان  قرار داشته زه لدید 

 متر مرکع حیر حمین ما کاشد.522ی

        

 خ  امام رضا                                          

                    خ                                                            

    خ زاشانا                                     خ سادی                            

                                                                                 

                                                                                  

                                                          

                                                                                  

 

 چارت سازمانی وتعداد کارکنان شعب                         

کوده زه که اورت چارت ساحمانا حیر ایفاء یظیفه ما نفر  85تاداد زارزنان این شابه 

 نعایند.

 

 

 

 

 میدان انقالب 

 کانک مه 

ی
ین
خم

م 
ما

 ا
خ
 



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

5 

 

 

 

 رئیس شابه

 

 مااین شابه

 

 معیز لساب      تحصیهدار   کایگان   خدمتگزار        لواله جات رئیس دایره    رئیس دایره اندیق      رئیس دایره اوتبارات

 

 زارمند اوتبارات                                 

 

 

 مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه :

 :  رئیس شعبه

مسئولی  شابه کا رئیس ما کاشد زه مدیری  ینظارت  که زهیه امورات شابه یارتباط کا 

 مشتریان یجذب مناکع  یتصویب اوتبار راکه وبده دارد.

 :معاون شعبه

تحویهدا تحویهدار

 ر
 تحویهدار تحویهدار تحویهدار
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،درد سدایر پرسدن  یامدورات داخهدا       در یاقع مدیر داخها کوده زه مسئولی  ینظدارت کروعه  

 کانک را دارد.

 

 

 : رئیس دایره صندوق

مسئولی  زهیه وعهیات مرکوط که خزانه یاندیق شدابه را کدر وبدده داشدته یزنتدرل ن تدامین        

یجه نقد مورد نیاح شابهنتقسیم اس،نا س یایران چک کین تحویهدداران کدا شدریو ریح زداری     

زهیه تحویهداران در پایان ریح زاری یاوداده نن کده    نزنترل یتحوی  مانده موجودی اندیق

 خزانه ن  مطاکق  مانده خزانه کا خالاه   دفتر ز  راکه وبده دارد.

 تحویلداران: 

امورمرکوط که افتتاح انواو لساکبای کان،ا ن دریاف  ی پرداخ  یجه نقد ی ایران چکن 

ر گواها نامه ودم یاریز یجه که لساب مشتریان ن پرداخ  چ،بای مشتریان ن ادی

پرداخ  چک ن ادیر دسته چک ن فریش تعبر مالیات دریاف  قبوض اب ی کرق ی گاح ی 

تهفن ثاک  ی هعراه ی ... ی سرییس دها ی پول گذاری دستگاهبای خودپرداح را انمام ما 

 دهند. 
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خود یاریز ما نعاید سند ذی   892ریال که لساب جاری  82222مبهغ   Aمثال اگر مشتری 

 سط تحویهداراادر ی ماشین ما گردد. تو

 بستانکار                                  بدهکار                                       

   82222                     حساب صندوق

 82222                                                          حساب جاری مشتری

ریال اح لساب پس انداح قرض الحسنه خود کرداش  نعاید  5222مبهغ   Bیا اگر مشتری 

 سند که شرح ذی  اادر ما شود.

              بدهکار                     بستانکار                                                                           

     5222                                    حساب سپرده پس انداز

 5222                          صندوق شعبه                                                           

 دایره حوالجات :

زهیه امورات مرکوط که لواله یجوه مشتریان که سایر شبرستانبا دریاف  لواله اح سایر 

بای سایر شبرستانبا اح طریق فازس ن  شبرستانبا ی یاریز که لساب مشتری ن یاول چ،

 یاول چ،بای وعده شاب شبرستان اح طریق اتاق اسناد پایاپای ی ... را انمام ما دهد.

ریال اح شبرستان  52222لواله ای که مبهغ  852مثال اگر کرای یک مشتری که لساب جاری 

 زرج یاول ما گردد سند ذی  اادر ما نعاید.
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 بدهکار                         بستانکار                                                       

                                 52222                                  حوالجات عمده ما

 52222                                                                                حساب جاری 

 یز حساب: مم

وعهیات مرکوط که لساکداری شابه را انمام ما دهد زه زهیه اسناد اادره اح یالد های 

اندیق ن اوتبارات ی لوالمات ی سایر قسعتبا را جعع نیری نعوده ی پس اح معیزی ی 

تف،یک که ترتیب سر فص  های خالاه دفتر ز  ی جعع اسناد هر سر فص  ی مطاکق  کا 

 نس لساکبا اسناد را تحوی  کایگان ما دهد.خالاه دفتر ز  ی کاال

تبیه اورت مغایرت کان،ا ن درخواس  یجه اح خزانه دارای مدیری  شاب خراسان شعالا 

را ی زنترل اقالم  کاح مث  کستان،اران یکده،اران ن ادیر انواو چ،بای کان،ا ن ادیر اسناد 

 .لقوق ی چ،بای مالیات ی ... کر وبده لساکدار شابه ما کاشد

 تحصیلدار :

تحصیهدار شابه زار نامه رسان ی ریاکط کین کان،با ی ادارات شبرستان ی سایر امور محوله اح  

 طرف رئیس یمااین شابه را کر وبده دارد.

 خدمتگزار شعبه :

 امورات مرکوط که خدمات ی پذیرایا ی تنظیفات را انمام ما دهد. 
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 دایره اعتبارات :

در یاقع کیشترین امور لساکداری ی اسناد لساکداری در این  اهم یظایف قسع  اوتبارات زه

 قسع  انمام ما گردد که شرح ذی  ما کاشد:

مطالاه دقیق دستوالاعهبای اادره ی روای  سیاستبای اوتباری سالیانه ن زنترل ی نظارت  -8

 دائم لدید اوتبارات تایین شده کرای شابه در راکطه کا وقود مختهف

اضاهای یااهه اح مشتریان در خصوص تقاضای تسبیالت ی کررسا ننبا اخذ ی کررسا تق -9

 ی موافق  کا اوطای تسبیالت ن تنظیم پیشنباد مرکوطه ی ارسال که مراجع تصویب اوتبار.

تش،ی  پرینده اوتباری پس اح تصویب تسبیالت ی اخذ مدارک الحم در خصوص هر  -5

 یک اح تسبیالت 

ا متقاضیان یکررسا یضای  لساب ی چک کرگشتا ننبا استاالم میزان تابدات ی کده -4

 قب  اح اوطای تسبیالت.

اوطای تسبیالت کا توجه که مطاکق  شغها مشتری کا انواو تسبیالت مث  فریش اقساطا ن  -5

 مشارز  مدنا ن مضارکه ن سهف ن اجاره که شرط تعهیک ن جااله ی ....

یعان،اران ی سایر اشخاص لقیقا ی ادیر انواو ضعانتنامه کان،ا جب  شرزتبا ن پ -6

 لقوقا کاتوجه که نوو درخواس  مشتری.
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اخذ تضعین زافا ) سفته ن غیر منقول ن ایراق کبادار ی ....( اح مشتریان کا ضامن ماتبر ی  -1

 نگبداری ننبا در محیط ایعن تا هنگام تسویه کدها مشتری

 اء ننباتنظیم زهیه قردادهای وقود اسالما کا مشتریان ی امض -1

 اوطا انواو تسبیالت که مشتریان پس اح طا مرال  فوق -2

پیگیری یاول اقساط مشتری در سررسید ی اقدامات جب  یاول تسبیالتا زه در -82

 سررسید پرداخ  نشده ی اقساط ماوق گردیده اس .

ادیر ی امضاء اسناد لساکداری مرکوط که زهیه تسبیالت ی ثب  زد هر سر فص  ز  ی  -88

 ن لساب مرکوطه در اسناد ی ایراق اادره ی تحوی  ننبا که یالد لساکداریمای

 یرید اطالوات مشتری ی ثب  تسبیالت اوطایا در سیستم های رایانه ای -89

شناسایا سود ی درنمد اقساط سررسید شده در ایل ریحزاری ی ثب  اسناد در سیستم  -85

 رایانه ای

 بیالت کا خالاه دفتر ز  شابه در پایان هر ریح.کاالنس نعودن دفاتر ماین زهیه تس -84

تسویه لساب کا مشتریان در سر  رسید تسبیالت  یاواده تضعین ننان پس اح تسویه  -85

 زام  کدها .

لفظ اطالوات محرمانه مشتریان زه سرمایه های کانک کوده ی ت،ریم ی الترام ارکاب  – 86

 رجوو .
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 :معرفی انواع محصوالت خدمات بانک ملت 

 حساب جاری الکترونیک )جام( : -1

نووا لساب قرض الحسنه جاری اس  زه یاریز ی کرداش  اح لساب در تعاما شاب  

ام،ان پذیر اس  کا استفاده اح لساب   ( on lineاین کانک زه که اورت لحظه ای )

جام فااهه ها زوتاه گردیده ی مشتریان نیاح که مراجاه لضوری که شابه افتتاح زننده 

نداشته ی ما توانند کا مراجاه که نزدی،ترین شابه کانک مه  نسب  که دریاف   لساب

خدمات متنوو )دریاف  دسته چک ن یاریز ی دریاف  یجه ن یاگذاری چک ن دریاف  

 موجودی ن گردش لساب ی ...( اح لساب جام اقدام نعاید .

 

 

  حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت : -2

کا افتتاح لساب ال،ترینیک قرض الحسنه ام،ان دریاف  ی پرداخ  در تعام شاب کانک 

مه  سراسر زشور ی شرز  در قروه زشا ی استفاده اح تسبیالت کان،ا کا توجه که 

مادل لساب کرای مشتریان فراهم کوده ی که لساکبای ال،ترینیک سپرده زوتاه مدت ی 

اوالم شده اح سوی کانک مرززی تاهق گرفته ی  کهند مدت سود وها الحساب ماادل نرخ

ماهیانه که لساب مشتری یاریز ما گردد در لال لاضر نرخ سود سپرده های زوتاه 
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 5/85دراد سه ساله  85دراد دی ساله  84% یک ساله 89ماهه  6% ی کهند مدت 1مدت 

 دراد ما کاشد. 5/86ی پنج ساله 86چبار ساله 

 :ساعته 22خدمات اینترنتی  -3

  ام،ان انمام لواله اینترنتا فا ماکین تعاما لساکبای ال،ترینیک در لحظه که دی

اورت محدید ی سقف کاال ) کا استفاده اح سخ  افزار ی نرم افزار ییژه زه اح 

 سوی کانک در اختیار مشتری قرار ما گیرد.(

  دریاف  سا گردش نخر هر یک اح لساکبای ال،ترینیک که اورتonline 

 بوض نب ن کرق ن گاح ن تهفن ثاک  ی هعراهپرداخ  ق 

 ام،ان خرید اینترنتا زاال ی خدمات 

  گردش ی ارسال که ندرس پس   922ام،ان دریاف  اورت لساب تا

 ال،ترینیک

 ام،ان تغییر نام زارکری ی زهعه وبور 

 همراه بانک ملت: -2

ند کا نصب نرم افزار زوچ،ا اس  زه دارندگان هر یک اح لساکبای متعرزز ن ما توان

کر ریی گوشا تهفن هعراه خود اح خدماتا مث  اوالم مانده ی سه گردش           اخر 
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لساب ن پرداخ  قبوض ن انتقال یجه کین لساب جام ن مه  زارت ی سایر لساکبای 

 متعرزز ن تایید مبهغ ی تاریخ چک های جام ی تغییر رمز وبور استفاده نعایند.

  :013200ام و تلفن بانک ج 20033پیامک   -5

دریاف  اورت لساب اح طریق نعاکر ی  –اوالم موجودی  –نیز ام،ان پرداخ  قبوض 

 اطالو اح یک سند خاص را که مشتری ما دهد.

 ملت کارت متمرکز : -6

که دارندگان   ( on lineزارتا اس  کرای ارائه خدمات شبانه ریحی ی که هنگام )

الحسنه پس انداح ال،ترینیک ی سپرده  لساکبای متعرزز کانک مه  نظیر جام ن قرض

سرمایه گذاری زوتاه مدت ال،ترینیک ی ام،ان کرداش  یجه اح خودپرداحهای وضو 

شتاب ی خرید اح فریشگاها ی انتقال یجه که لساکبای متعرزز ی زارتبای سایر کان،با ن 

 خرید اینترنتا را که مشتری ما دهد.

 

 

 ی :پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاه -7

این دستگاه ام،ان خرید اح طریق زارتبای ال،ترینیک را که مشتریان فریشگاه ها ما 

دهد کا وبور دادن زارت ال،ترینیک اح شیار دستگاه زارت خوان ی یارد زردن مبهغ 
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مورد نظر ی شعاره رمز توسط دارندگان زارت ترازنش انمام شده ی رسید خرید زاال 

ساب دارنده زارت زسر ی که لساب ال،ترینی،ا اادر ما گردد ی یجه زاال اح ل

 االب فریشگاه یاریز ما گردد .

 بن کارت ملت:  -0

ادارات ی نباد ها ی زارخانمات ما توانند زع،بای غیر نقدی زارزنان خود را تح  کن 

زارت که کانک سفارش داده ی کانک کا ادیر کن زارت ی شارژ مبهغ دستوری توسط 

ی اختصااا کنام زارزنان در اختیار ننبا قرار داده ی ام،ان اداره مورد نظر کا رمز ها

 خرید زاال اح فریشگاهبای اداری پایانه ال،ترینی،ا را که زارزنان ما دهد.

 هدیه کارت ملت:  -9

مشتریان ما توانند جب  مناسبتبای مختهف یا سبول  در لع  اس،ناس نسب  که خرید 

نعایند . هدیه زارت قاک  دریاف  یجه هدیه زارت ی،صد تا یک میهیون ریالا اقدام 

 نقد اح خودپرداح ی یا خرید زاال اح فریشگاهبای دارای پایانه ما کاشد.

 

 

 : انواع تسهیالت بانکی -10
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وبارتند اح قرض الحسنه ن مضارکه ن ماامالت سهف ن مشارز  مدنا ن فریش اقساطا ن 

ن  نامه کان،ا  زه تراح نامه جز اجاره که شرط تعهیک ن جااله ن مزاروه ن مساقات  ی ضعا

 دارایا های کانک ما کاشد ی در فص  وقود اسالما که جزئیات ننبا اشاره خواهد شد.
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 فصل دوم:

 عقوداسالمی
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 قرض الحسنه -1

قرض الحسنه اوطایا وقدی اس  زه که موجب نن کانک )کانوان قرض دهنده(مبهغ ماینا را 

اشخاص لقیقا یلقوقا )که ونوان قرض گیرنده (که قرض یاگذار ما طبق ضواکط مقرر که 

نعاید .تابد کاح پرداخ  قرض گیرنده نارفا ماادل مبهغ دریافتا کاالیه زارمزد نن خواهد 

کود .سبم قرض الحسنه اوطایا هر کانک نسقف تسبیالت اوطایا که متقاضیان یزارمزد نن 

ازثر ممعوو ز  دیران مشخص ما گردد .لساالنه توسط کانک مرززی جعبوری اسالما ا

 قرض الحسنه های اوطایا هر کانک ماادل ز  سپرده های پس انداح قرض الحسنه ما کاشد.

ص لقیقا در راکطه تیاجات اشخاقرض الحسنه های اوطایا کرای رفع المدت کاحپرداخ  

ه تحصیها دیاج نتبیه جبیزیه ندرمان کیعاری  تاعیر مس،ن نزعک هزینکا هزینه های اح

 سال ما کاشد.5یزعک کرای ایماد مس،ن در ریستاها لدازثر 

 کارمزد

زارمزد تسبیالت اوطایا قرض الحسنه موضوو این دستورالاع  در لال لاضر لداق  

% ما کاشد مشریط کر این زه اح هزینه های تمبیز مناکع قرض الحسنه ینیز 4%یلدازثر5/9

 هزینه های اوطای نن تمایح ننعاید .
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الحسنه یکراساس نامه شعاره قرض  نا نحوه محاسبه نن کدین گونه اس  زه زارمزدضع

اداره مطالبات یمقررات کان،ا نکه ریش تابدی اورت ما  82/6/8515مورخ  284ثب 

گیرد .لذا مالک شناسایا درنمد حمان دریاف  زارمزد نبوده یارفا هر سال که میزان مدت 

منظور ما شود یزارمزد مرکوط که سال نینده در مرکوط که هعان سال که لساب درنمد 

لساکا یاسطه نگبداری ما شود تا در سال نتا اح لساب فوق خارج یکه لساب در نمد 

 قطاا کانک منظور گردد.

 وثایق وتضمینات

قانون وعهیات کان،ا کدین رکا قراردادهای قرض الحسنه نکناکر توافق  85اگر چه کراساس ماده

ینیاحی که دریاف  د الحم االجرا یتاکع نیین نامه اجرایا رسعا ما کاشد طرفین ندر ل،م اسنا

کیشتر یثایق یتضعینات دیگری نعا کاشد نمابذا کان،با ما توانند که منظور لصول اطعینان 

ال قرض الحسنه اوطایا نتامین زافا اح کین انواو یثایق اح یاول مطالبات خود در قب

 ید.یتضعینات قاک  قبول خود اخذ نعا

 نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی 

 =زارمزد قاک  دریاف  هنگام پرداخ  قرض الحسنهمیزان قرض الحسنه اوطایا در کدی امر×نرخ زارمزد× (89تاداد ماهبای سال )

            

822×89                               

 که سال جاریز  زارمزد دریافتا=زارمزد مرکوط  -سبم زارمزد سال نتا
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 میزان قرض الحسنه اوطایا = محاسبه زارمزد درسررسید سال کاد×نرخ زارمزد×( 89تاداد ماهبای سال )

822×89                             

 جب  سبول  محاسبه نکاحپرداخ  اقساط که اورت ماهانه در نظر گرفته شده اس .

ه پرداخ  گردد  ماه مذکور که طور قاک  توجه اس  چنانچه قرض الحسنه در نیعه ایل ما

زام  در محاسبه زارمزد منظور ما شود یدر غیر اینصورت زسر ماه اح محاسبه لذف ما 

گردد .اگر مدت قرض الحسنه در نیعه ایل ماه  خاتعه یاکد نن ماه درمحاسبه زارمزد  که 

 . لساب نعا نید یدر اورتا زه در نیعه دیم کاشد ی،عاه زام  منظور خواهد شد

 عملیات حسابداری قرض الحسنه

پس اح کررسا یتایید پرداخ  قرض الحسنه یاخذ یثایق یتضعینات الحم وعهیات 

 لساکداری که شرح ذی  انمام ما گردد.

 ثبت حساب انتظامی قراردادهای : -1

 ریال 8ا(که مبهغ لساب انتظاما قراردادها)قرض الحسنه اوطای–کده،ار 

 ریال8ا که مبهغ طرف لساکبای انتظام–کستان،ار 

 ثب   یثایق یتضعینات -9

 لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط    که مبهغ ترهین /اسعا –کده،ار 

 طرف لساب انتظاما                        که مبهغ ترهین اسعا ریال -کستان،ار
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 پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد : -3

 که مبهغ پرداختا    لساب قرض الحسنه اوطایا            –کده،ار 

لساب قرض الحسنه پس انداح/اندیق    که مبهغ  لساب قرض الحسنه جاری  / -کستان،ار

 پرداختا

 لساب قرض الحسنه جاری/ پس انداح              که مبهغ زارمزد مقرر-کده،ار

 لساب زارمزد سال نتا )قسعتا اح زارمزد سال نتا تاسررسید ی،سال(–کستان،ار 

لحسنه اوطایا که ترتیب شعاره قرض الحسنه در دفاتر ماین ثب  ینگبداری لساب قرض ا

ما شود یجعع مانده قرض الحسنه اوطایا در دفاتر ماین کا مانده ی هعین لساب در دفتر 

 ز  کاید مطاکق  داشته کاشد .

 دریافت اقساط-2

قساط لساب اندیق /قرض الحسنه جاری/ قرض الحسنه پس انداح   که مبهغ ا -کده،ار

 دریافتا 

 لساب قرض الحسنه اوطایا                         که مبهغ اقساط دریافتا  -کستان،ار 

سند اادره در لساب قرض الحسنه مرکوط دردفاتر ماین یجعع این گونه دریاف  ها 

دردفتر ز  ثب  ما شود .کدیبا اس  اسناد فوق درهر مرلهه ت،رار ما شود تا مطالبات 

 ردد.کانک تسویه گ
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 خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه: -5

د پس اح یاول زهیه مطالبات کانک طبق قراردادهای مناقده نضعن فک رهن یثایق یااستردا

ر خصوص قرارداد یتضعینات کرگش  یلساب های تضعینات ناسناد انتظاما اادره د

 مرکوطه تسویه گردد.

 که مبهغ اسعا/ترهین            طرف لساکبای انتظاما یثایق یتضعینات  -کده،ار

 که مبهغ اسعا/ترهین                لساب انتظاما یثایق یتضعینات            -کستان،ار

 ریال 8که مبهغ          طرف لساکبای انتظاما قرارداها                 -کده،ار

 لساکبای انتظاما قراردادها )قرض الحسنه اوطایا( -کستان،ار

دایر ما شوددر اورتا زه قرض گیرنده اح پرداخ  اقساط تایین شده درخاتعه یا

خودداری نعاید یکرای تسویه کدها خود اقداما که وع  نیایرد یالدهای کان،ا ما کاید 

مانده کدها راکه لساب مطالبات سررسید گذشته یا ماوقه قرض الحسنه اوطایا منتق  

 ارند.یاقدامات الحم جب  یاول مطالبات کانک ماعول د

 مضاربه -2

مضارکه نی،ا دیگر اح وقود ماین قانون مدنا اس  زه که موجب ان تسبیالت الحم در 

 اختیاراشخااا زه در امر تمارت یکاحرگانا اشتغال دارند قرار ما گیرد .
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 گردد زه که موجب نن ی،ا اح طرفینوقدمضارکه در تاریف که قراردادی اطالق ما 

.کا قید این،ه طرف دیگر )وام ( کانن ه )نقدی ( ما گردد )مالک(وبده دار تامین سرمای

 تمارت زرده یدر سود لااهه نهردی طرف شریک کاشند.

کانک که ونوان مالک نسرمایه نقدی را دراختیار وام  اوم اح شخص لقیقا یا لقوقا 

قراردهد .این سرمایه ما تواند کصورت ی،ما ییا کرلسب نیاح کتدریج در اختیار استفاده 

ننده اح تسبیالت قرار گیرد .کان،با در امر یاردات نمماح که اناقاد قرارداد مضارکه کا کخش ز

خصواا نعا کاشند .مدت قرارداد لدازثر ی،سال اح حمان اناقاد تا تسویه زام  موضوو 

 قرارداد ما کاشد.

ی در وقد مضارکه که سبم هریک اح طرفین ما کاید که نحو مشاو یکه اورت نسب  یا دراد

تایین یتوافق گردد.کناکراین که هیچ یجه نعا توان  مبهغ ماینا سود یا اح ز  سود ماامهه 

دراد ماینا اح سرمایه مضارکه راکه ونوان سبم سود طرفین قرارداد .اح نن جا زه نرخ سود 

منا،س گردیده  "لداق  پیش کینا"تسبیالت مضارکه در تارفه وعوما ماامالت که اورت 

تقسیم منافع کین کانک یمشتری که ترتیبا توافق ما شود زه لداق  سود مورد  اس  .کناکراین

 انتظار کرای کانک لاا  شود.
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ق  سود مورد انتظار کانک در مضارکه کاتوجه که تارفه های کانک نیهعچنین نسب    لدا

ر تسبیم سود کین کانک یوام  کا توجه که میزان سرمایه نمدت قرارداد ینرخ سود مورد انتظا

 کانک پیش کینا یکه شرح ذی  تایین ما گردد.

 اکتدا سود مورد نظر را در مرلهه فریش پیش کینا ما نعاییم .-8

 لداق  سود مورد انتظار کانک را در مدت تایین شده محاسبه ما نعاییم .-9

 کا یک تناسب لداق  نسب  سبم سود کانک راکه دس  ما نیریم .-5

ریال نزه طبق کررسا های که وع  52222222ضارکه کا سرمایه که ونوان مثال :دریک ماامهه م

ماه که فریش  5% ظرف  82شود زاالی موضوو مضارکه کا سود نمده پیش کینا ما

% در سال کاشد ننسب  تقسیم سودکین 94کرسدیپیش کینا لداق  سود مورد انتظار کانک

                                       کانک یوام  که شرح ذی  خواهد کود:

500000پیش کینا سود ز  در مرلهه فریش زاال  
100

1
5000000  

3000000      لداق  سود مورد انتظار کانک    
12100

32450000000





                 

لداق  نسب  سبم سود کانک               نسب  ز  سود                         پیش کینا ز  سود در مرلهه 

 فریش

822                                                5222222 

       %60
5000000

3000000100



  X                   5222222 
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 %822-%62%=42 نسب  سبم سود وام 

کاید توجه داش  زه سبم سود کانک پس اح فریش کراساس نسب  فوق زه مع،ن اس  

اد کاشد اخذ ما گردد نه کراساس لداق  پیش کینا خیها کیشتر احپیش کینا حمان اناقاد قرارد

 شده در اکتدای قرارداد.

 عملیات حسابداری مضاربه 

یتنظیم قرارداد ناسناد لساکداری که  پس اح کررسا های هعه جانبه یتایین یثایق یتضعینات

 شرح ذی  اادر ما گردد:

 ثبت قرارداد مضاربه -1

 ریال8ای مضارکه(لساب انتظاما قراردادها)قرارداده-کده،ار

 ریال8طرف لساب های انتظاما) قراردادهای مضارکه( -کستان،ار

 ثب  این سند ارفا جب  نشان دادن تاداد قراردادهای مناقده مضارکه ما کاشد.

 

 

 ثبت وثایق وتضمینات -2

یثیقه غیرمنقول یزاال که مبهغ ارحیاکا یاسناد تماری که مبهغ اسعا در لساکبای انتظاما ثب  

 هد شد.خوا
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 لساب انتظاما یثایق یتضعینات            که مبهغ ترهین یا اسعا -کده،ار

 طرف لساب های انتظاما یثایق یتضعینات  که مبهغ ترهین یا اسعا -کستان،ار

 ثبت حق صلح هزینه های احتمالی-3

ق  یا زه انمام ما دهد مواف هزینه های قاک  قبول کا اهح هزینه هاچنانچه وام  والیه کر 

 ریال اادر ما گردد.8222نعاید ناسناد ذی  )که مبهغ لق اهح (ماعوال که مبهغ 

 ریال8222لساب هزینه های متفرقه )لق اهح قراردادهای مضارکه(          -کده،ار

 ریال8222لساب جاری وام                                                            -کستان،ار

 کثبت تعهدات بان-2

ی کانک تابدی احکاک  ماامهه چنانچه مقرر کاشد سرمایه مضارکه دفاه یالده پرداخ  گردد 

انمام شده نداشته کاشد ثب  تابدات لزیما نخواهد داش  نیلا چنانچه پرداخ  سرمایه 

مضارکه که دفاات اورت پذیرد نن میزان احسرمایه زه در تابد کانک ما کاشد در لساب 

 :ب  ما گرددتابدات که شرح ذی  ث

 طرف لساب تابدات کانک کاک  مضارکه که میزان مانده سرمایه پرداخ  نشده -کده،ار

 لساب تابدات کانک کاک  مضارکه که میزان مانده سرمایه پرداخ  نشده .-کستان،ار

  پرداخت سرمایه مضاربه -5
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د که شرح پرداخ  سرمایه مضارکه زه کا توجه که قیع  زاال یهزینه های مرکوط خواهد کو

 ما شود:ذی  انمام 

 تسبیالت اوطایا که میزان سرمایه پرداخ  شده –لساب مضارکه -کده،ار

 لساب اندیق یا جاری وام  که میزان مانده سرمایه پرداخ  شده-کستان،ار

لال چنانچه سرمایه مضارکه قرار کاشد که دفاات پرداخ  گردد اسناد لساکداری کاال ت،رار 

 اح لساب تابدات کانک کرگش  ما شود. شده یکه هعان میزان

 لساب تابدات کانک کاک  مضارکه  که میزان انمام تابد -کده،ار

 طرف لساب تابدات کانک کاک  مضارکه که میزان انمام تابد -کستان،ار

 فروش کاالی موضوع مضاربه-6

کا  کاونای  که این زه وام  طبق قرارداد موظف اس  مالص  فریش را که تدریج یهعزمان

فریش زاال)کتدریج یا ش زاال کالفااهه که لساب کانک یاریز نعاید نلذا یجوه لاا  اح یفر

یجوه دریافتا کاک  تسبیالت پرداختا که شرح ذی  یارد ما -ی،ما (که لساب مضارکه

 گردد:

 مبهغ یاریز شده لساب اندیق یا جاری وام  ماادل-کده،ار

  ادل مبهغ یاریز شدهیجوه دریافتا ما–لساب مضارکه  -کستان،ار
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 مشارکت مدنی-3

مشارز  مدنا ی،ا احوقود موثر کعنظور ایماد تسبیالت کرای توساه فاالیتبای تولیدی 

نمیختن سبم ر اریف مشارز  مدنا وبارت اس  اح دنکاحرگانا یخدماتا ما کاشد طبق ت

مشاو نکعنظور زه نقدی یا غیر نقدی متاهق کا اشخاص لقیقا یا لقوقا متادد نکه نحو الشر

 انتفاو یطبق قرارداد.

متقاضیان ما توانند کا توجه که زارایا این وقد احتسبیالت کان،ا استفاده نعایند .در موارد 

 وقد مشارز  مدنا استفاده نعود:اح توان حیر ما

 تولید یفریش محصول-8

 یاردات ماشین االت نمواد ایلیه یاکزار زار-9

 یاردات زاال که قصد فریش -5

 اادرات زاال-4

 کاحرگانا داخها-5

 الداث مس،ن انفرادی یانبوه ساحی-6

 کخش خدمات-1
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کرای انمام ماامهه مشارز  مدنا موضوو ماامهه نسرمایه الحم کرای مشارز  نیثایق یکبای 

ننسب  سبم سود کانک تقریبا یقیع  تعام شده نقیع  فریش ینحوه ننزاالیهزینه های 

.مدت قرارداد مشارز  مدنا کا توجه که اقتضای فاالی   یمتقاضا ما کایستا مشخص شود

موضوو قرارداد که تشخیص کانک یموافق  شریک در اکتدای قرارداد ماین ما گردد 

 مدنا هشتاد دراد ز  سرمایه ما کاشد. در هر شرز  یلدازثر مشارز  کانک 

 عملیات حسابداری مشارکت مدنی

الت اوطایا وعهیات لساکداری که شرح پس اح کررسا درخواس  متقاضا یتصویب تسبی

 ذی  انمام ما گیرد:

 ثبت قرارداد  -1

قرارداد مشارز  مدنا زه کا توافق طرفین تنظیم یمورد قبول یاقع گردیده یکه مبهغ  یک 

 ریال 

 در لساکبای انتظاما قراردادها ثب  ما شود

 ریال8لساب انتظاما قراردادهای مشارز  مدنا -کده،ار

 ریال8قراردادهای مشارز  مدنا لساب انتظاما  طرف-کستان،ار

 اخذ وثایق وتضمینات-2
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غیر منقول اخذ شده که مبهع ترهین یاسناد دریافتا که ونوان تضعین که مبهغ اسعا در 

 لساکبای  

 انتظاما ثب  ما گردد.

 لساب انتظاما یثایق تضعینات مرکوط که مبهغ ترهین یا اسعا-کده،ار

 انتظاما یثایق تضعینات مرکوط که مبهغ ترهین یا اسعا طرف لساکبای -کستان،ار

 واریز مشارکت مدنی-3

سرمایه شرز  مدنا توسط کانک یشریک تامین یکه لساب مشترک مشارز  مدنا زه 

 کرای این منظور در کانک افتتاح ما شود یاریز یکه شرح ذی  در لساکبا ثب  گردد.

یک یا شرزا ءکه مبهغ سبم الشرزه لساب سپرده الحسنه جاری/پس انداح شر-کده،ار

 شریک یا شرزاء

 لساب مشترک مشارز  مدنا -کستان،ار

 مشارز  مدنا که مبهغ سبم الشرزه کانک -لساب تسبیالت اوطایا -کده،ار

 مشارز  مدنا که مبهغ سبم الشرزه کانک -لساب مشترک مدنا-کستان،ار

نگردد الحم اس  لساب  چنانچه تسبیالت اوطایا مشارز  مدنا دفاه یالده پرداخ 

تابدات نگبداری یکه هر میزان زه اح سبم کانک پرداخ  ما شود اح لساب مرکوطه 
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کرگش  شود.لال چنانمه تعام یا قسعتا اح سبم الشرزه شریک غیرنقدی کاشدنپس اح 

 تقویم که شرح ذی  در لساکبای مرکوط ثب  ما گردد.

 که مبهغ تقویم شده سبم شریک           لساب کده،اران موق                   -کده،ار

 لساب کده،اران موق                             که مبهغ تقویم شده سبم شریک -کستان،ار

 در اورتا زه نیرده کانک نیز غیرنقدی کاشد اسناد ذی  اادر ما گردد

 مشارز  مدنا که مبهغ تقویم شده سبم کانک–لساب تسبیالت اوطایا -کده،ار

 مشارز  مدنا که مبهغ تقویم شده سبم کانک -لساب مشترک مدنا -،ارکستان

 کدین ترتیب تحوی  یتحول اموال شرز  مدنا توسط شریک یاشرزاء تحقق ما پذیرد

 استفاده از سرمایه مشارکت مدنی-2

هنگام استفاده اح لساب مشترک مدنا نکراساس قرارداد نکعنظور خریدیا پرداخ  هزینه ها 

که میزان مبهغ استفاده شده که شرح ذی  اورت ما رز  مدنا ثب  لساکبا ی مرکوط که ش

 گیرد .

 لساب مشترک مشارز  مدنا که مبهغ هزینه های الحم جب  انمام زار-کده،ار

 لساب سپرده قرض الحسنه /پس انداح/جاری ذینفع-کستان،ار

 دریافت وجوه حاصل ازفروش کاال یا اموال موضوع مشارکت-5

 /پس انداح خرید           که مبهغ فریخته شدهسپرده قرض الحسنه جاری لساب–کده،ار 
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 لساب مشترک مدنا-کستان،ار

 این سند مع،ن اس  چندین کار ت،رار شود تا زهیه زاالی موضوو مشارز  که فریش رسد.

 محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی-6

رز  مدنا یمنظور نعودن پس احیاریز مالص  فریش تعام اموال یا زاالی موضوو مشا

هزینه های قاک  قبول که موضوو مشارز  مدنا نشرز  مدنا خاتعه یافته یاسناد 

 لساکداری که شرح ذی  اادر ما گردد

 لساب مشترک مدنا که مبهغ ز  سرمایه مشارز )کانک یشریک( -کده،ار

   مدناکانک در مشارز مشارز  مدنا که مبهغ سرمایه-لساب تسبیالت اوطایا-کستان،ار

 لساب قرض الحسنه جاری/پس انداح شریک   که مبهغ سبم سرمایه شریک -کستان،ار

کدین ترتیب کاد اح ثب  اسناد فوق مانده لساب مشترک مشارز  مدنا نشان دهنده سود یا 

 حیان لاا  اح مشارز  مدنا اس .

کیانگر حیان  در اورتا زه مانده لساب فوق کستان،ار کاشد نعایانگرسود یاگر کده،ار کاشد

 مدنا ما کاشد. مشارز 

 ف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد:ال

 لساب مشارز  مدنا       ماادل ز  سود -کده،ار

 لساب درنمد ماامالت )مشارز  مدنا( که مبهغ سبم سود کانک طبق قرارداد-کستان،ار
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 طبق قرارداد لساب قرض الحسنه جاری/پس انداح شریک    که مبهغ سود شریک-کستان،ار

کا ثب  سند فوق نلساب مشترک مشارز  مدنا یلساب مشارز  مدنا در دفاتر کانک 

 ما یاکد.تسویه یمشارز  مدنا خاتعه 

 ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد:

کانک توسط شریک تضعین شده اس  یه  کاونای  که قرارداد مناقده یاین،ه کرگش  سرما

 لذا :

نا کیش اح سرمایه کانک کاشد ه کستان،ار لساب مشترک مشارز  مددر اورتی،ه ماند-8

 دذی  اادر ما گردد.اسنا

 لساب مشترک مشارز  مدنا  که مبهغ مانده لساب -کده،ار 

 مشارز  مدنا که مبهغ سبم سرمایه پرداختا کانک -لساب تسبیالت اوطایا  -کستان،ار

 لساب قرض الحسنه جاری/پس انداح شریک -کستان،ار

 اک  قسعتا اح سرمایه پرداختا شریکمبهغ کاقا مانده لساب مشترک مشارز  مدنا ک که

در اورتا زه مانده لساب مشترک مشارز  مدنا ت،افوی سبم سرمایه کانک را -9

 ننعاید اسناد لساکداری که شرح ذی  اادر ما گردد:

 یه کانکماادل سبم سرما        لساب مشارز  مدنا                     -کده،ار

 لساب تسبیالت مشارز  مدنا               ماادل سبم سرمایه کانک-کستان،ار
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در این لال نمانده لساب مشترک مدنا کده،ار خواهد شد.یلا اح نن جا زه تامین حیان 

لاا  اح سرمایه کانک اح اموال شریک تابد شده اس  .مانده ی لساب فوق اح لساب 

 جاری شریک کرداشته ما گردد.

 که میزان حیان لاا        لساب قرض الحسنه/پس انداح /جاری شریک        -ده،ارک

 که میزان حیان لاا            لساب مشترک مشارز  مدنا                        -کستان،ار

پس اح ثب  لساکبای فوق لساب مشارز  مدنا تسویه یاسناد انتظاما که شرح ذی  

 کرگش  ما شود.

 یات وبرگشت حساب های انتظامیخاتمه عمل-7

 ریال8                طرف لساب های انتظاما قرارداد )مشارز  مدنا(–کده،ار 

 ریال8                    لساب انتظاما قراردادها)مدنا(                         -کستان،ار

 طرف لساب انتظاما یثایق یتضعینات که مبهغ ترهین یا اسعا -کده،ار

 لساب انتظاما یثایق تضعینات که مبهغ ترهین یا اسعا -ارکستان،

توضیح نن،ه چنانچه سبم الشرزه کانک در مشارز  مدنا که اورت فریش اقساطا قاک  

 یاگذاری کاشد اسناد لساکداری ذی  اادر ما گردد.

که قیع  فریش نسیه سبم      لساب تسبیالت اوطایا فریش اقساطا        -کده،ار

 کالشرزه کان
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 که قیع  تعام شده سبم الشرزه       مشارز  مدنا    -لساب تسبیالت اوطایا  -کستان،ار

 مشارز  مدنا که میزان سود دیران مشارز –لساب درنمد ماامالت -کستان،ار

 فریش اقساطا  که میزان سود دیران تقسیط -سالبای نتا کستان،اردرنمد 

 فروش اقساطی-2

وم که غیرنکه وبارتس  اح یاگذاری وین که کبای ماه فریش اقساطا در یک تاریف زها

ساط مسایی ییا غیر مسایی در سررسید های ترتیبا زه تعام یا قسعتا اح کبای مزکور که اق

ماین دریاف  گردد موارد استفاده اح وقد فریش اقساطا وبارتند اح :فریش اقساطا مس،ن 

  نزاالی مصرفا کادیام نیسای  تولید نمواد ایلیه نلواحم یدزا یاکزار زارنیسای  لع  ینق

 نماشین نالت یتاسیسات

 

 

 

 فروش اقساطی مسکن

کدین رکا نکانک ما تواند کعنظور ایماد تسبیالت الحم جب  کعوجب قانون وعهیات کان،ا 

گسترش امر مس،ن نیالد های مس،ونا ارحان قیع  را زه مستقیعا یا اح طریق اوطای 
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توسط انباالداث شده کاشد نمنحصرا  کناکر درخواس  زتبا  هریک اح انواو تسبیالت کان،ا

 یتابد متقاضیان مبنا کر خریداینگونه یالدها نکصورت اقساطا که ننبا که فریش کرساند.

کانک قب  اح اناقاد قرارداد اح متقاضیان یالدهای مس،ونا مبهغا که ونوان پیش پرداخ  

ام شده ما کاشد.هعچنین کانک م،هف دراد قیع  تع92اخذ ما نعاید .این مبهغ ازنون 

اس  شش دانگ یالد مس،ونا را تایاول زهیه مطالبات در قالب قرارداد رهنا که یثیقه 

 کگیرد .

مدت قرارداد تاکع ضواکط مرکوطه کوده ینرخ سود این قرارداد نسب  که مورد متفایت ما 

 کاشد .

 فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار

کعنظور تامین سرمایه  در گردش یالدهای تولید اوم اح این،ه یالدهای تولیدی  کانک مه 

متاهق که شخص لقیقا یا لقوقا کاشد نارفا کراساس درخواس  زتبا مشتری یتابد خرید 

اح سوی یی مواد ایلیه نلواحم یدزا یاکزار زار مصرفا یسایرنیاحهای ایلیه ننبا راخریداری 

 یان که فریش ما رساند.یکه اورت اقساطا که متقاض

مالک محاسبه این تسبیالت نقیع  رسعا مواد ایلیه کوده یکرای نن دسته اح زاالهایا زه 

کرای نن قیع  رسعا یجود نداردکه تشخیص کانک خواهد کود .مدت یاول قیع  فریش 

موضوو دستورالاع  سبیالت ننباید احیک دیره تولید یا لدازثر  اقساطا اموال یزاالهای
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در گردش طرلبای تولیدی جدید مدت یاول کیش ال یکرای تسبیالت تامین سرمایه دیس

 اح ی،سال لسب مورد توسط کانک تایین یمشخص خواهد شد.

 نرخ سود این قرارداد متناسب کاکخش فاالی  متغییر ما کاشد.

 نحوه تعیین سود معامالت فروش اقساطی 

ط ماامهه اح نظر مدت یمیزان پیش در سود کانک کراساس نرخبای مصوب یکا توجه که شرای

 ذی  تایین ما گردد.

الف :چنانچه یاول قیع  فریش اقساطا اموال مورد نظر دفاه یالده در یک قسط در 

 پایانعدت قرارداد کاشد .در این لال  محاسبه سود که شرح ذی  خواهد کود:

           اری شده(=سود فریش اقساطاقیع  تعام شده اموال خرید -)پیش پرداخ ×نرخ×مدت                

 ×822یالد حمان                                           

 8منظور اح یالد حمان این اس  زه چنانچه مدت که سال کاشد که جای یالد حمان نودد 

یدر اورتا زه مدت که ریح کاشد که جای یالد حمان  89یچنانچه که ماه کاشد 

 گرف قرار خواهد 565نودد

چنانچه یاول اقساط که اورت مسایی یمتوالا مثال ماهانه کاشد کرای محاسبه سود اح -ب

 فرمول حیر استفاده ما شود:

 قیع  تعام شده اموال(=سود مدت فریش اقساطا -)پیش پرداخ  مشتری×نرخ×+تاداد اقساط(8)      

 822×9×تاداد اقساط درسال                                      
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 عملیات حسابداری فروش اقساطی 

وعهیات لساکداری مرکوط که تامین قیعتا اح نیاحهای مالا اشخاص لقیقا یلقوقا مبنا کر 

فریش اقساطا ماشین نالت نیسای  تاسیسات نمواد ایلیه نلواحم یدزا یاکزار زار کرای 

 تولیدی یخدماتا که شرح ذی  ما کاشد:

 ثبت قرارداد :-1

ارداد فریش اموال مورد لزیم نقرارداد مرکوط در لساب انتظاما قراردادها که پس اح اناقاد قر

 ریال که شرح ذی  ثب  ما گردد: 8مبهغ 

 ریال8لساب انتظاما قراردادها         قراردادهای اقساطا                که مبهغ  -کده،ار

 ریال 8که مبهغ طرف لساب های انتظاما قراردادها    قرارداد فریش اقساطا -کستان،ار

 واحد وثایق وتضمینات-2

که منظور لصول اطعینان اح انمام تابدات مشتریان نیثایق یتضعینات اخذ شده در   

که مبهغ ترهین یدر مورداسناد تضعینا که مبهغ اسعا در لساکبای  مورد غیر منقول

 انتظاما ثب  ما گردد:

 هغ ترهین یا اسعا   لساب انتظاما یثایق ی تضعینات مرکوط که مب -کده،ار 

 طرف لساب های انتظاما یثایق تضعینات مرکوط که مبهغ ترهین یا اسعا             -کستان،ار
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 پیش پرداخت فروش اقساطی-3   

 مبهغ پیش دریاف  کاک  اقساطا که شرح ذی  در لساکبا منا،س ما گردد:

 هغ پیش پرداخ که مب   لساب اندیق/قرض الحسنه جاری/پس انداح متقاضا -کده،ار

 که مبهغ پیش پرداخ     فریش اقساطا         –لساب پیش پرداخ  مشتریان -کستان،ار

 ثبت تعهدات بانک:-2

ابدات کانک که میزان ز  مبهغ قرارداد تهعزمان کا انا،اس قرارداد یاخذ پیش دریاف  ن

 پس اح زسر رقم پیش دریاف  که شرح ذی  در لساکبا ثب  ما گردد:

رف لساب تابدات کانک کاک  فریش اقساطا        که مبهغ کاقا مانده قیع  ط-کده،ار

 اموال مورد خرید

لساب تابدات کانک کاک  فریش اقساطا  که مبهغ کاقا مانده قیع  اموال -کستان،ار

 مورد خرید

 خرید اموال موضوع فروش اقساطی -5

 هنگام خرید یتحوی  اموالناسناد ذی  اادر ما گردد:

 فریش اقساطا که مبهغ خرید اموال موضوو فریش اقساطا-لساب اموال -کده،ار

 لساب اندیق /سپرده قرض الحسنه جاری/پس انداح فریشنده زاال-کستان،ار

 که مبهغ خرید اموال موضوو فریش اقساطا
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هعزمان کا پرداخ  قیع  اموال خریداری که فریشنده نلساب تابدات که شرح ذی  

 کرگش  ما شود:

 ساب تابدات کانک کاک  فریش اقساطا               که مبهغ پرداخ  شدهل -کده،ار

 طرف لساب تابدات کانک کاک  فریش اقساطا            که مبهغ پرداخ  شده -کستان،ار

 کا پرداخ  تعام کبای زاالی خریداری نلساب تابدات کانک کاید تسویه ییاریز شد.

 واگذاری یا فروش کاال به متقاضی -6

م تحوی  یا در اختیار قراردادن زاالی موضوو فریش اقساطا که متقاضا اسناد ذی  هنگا

 اادر ما گردد:

 فریش اقساطا که قیع  فریش–لساب تسبیالت اوطایا -کده،ار

 التفایت فریش یقیع  تعام شدهدرنمد سالبای نینده ماادل ماکه  لساب-کستان،ار

 تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی:-7

فریش اقساطا کا  -اموال پیش پرداخ  مشتریان اح لساب تسبیالت اوطایاکا یاگذاری 

 شرح ذی  زسر تا مانده کدها مشتری مشخص گردد:

 مبهغ پیش پرداخ         فریش اقساطا که  -پیش پرداخ  مشتریان -کده،ار

 که مبهغ پیش پرداخ       فریش اقساطا  -لساب تسبیالت اوطایا  -کستان،ار
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 قساط:دریافت ا-0

مبهغ هر قسط زه اح تقسیم تسبیالت اوطایا )پس اح زسر پیش پرداخ (کرتاداد اقساط 

 لاا  ما شود که شرح ذی  در لساکبای مرکوط ثب  ما گردد:

 که مبهغ قسط   ندیق/جاری / پس انداح خرید   کده،ار لساب ا

 طا که مبهغ قسطلساب تسبیالت اوطایا                            فریش اقسا -کستان،ار

چنانچه اقساط کاتاخیر یاول شودنخسارت تاخیر تادیه کراساس ضواکط مرکوط محاسبه 

یدریاف  یکه لساب درنمد کانک منظور ما گرددیدر اورت ودم یاول که موقع 

اقساط نمبالغ یاول نشده طبق ضواکط اح لساب تسبیالت اوطایا فریش اقساطا 

فریش –که لساب مطالبات سررسید گذشته  کرگش  یپس اح گذش  موود مقرر کدیا

 فریش اقساطا که شرح ذی  منظور ما گردد–اقساطا یسپس که لساب مطالبات ماوق 

 فریش اقساطا که مبهغ اقساط یاول نشده –لساب مطالبات سررسید گذشته -کده،ار

 فریش اقساطا که مبهغ اقساط یاول نشده–ساب تسبیالت اوطایا  ل-کستان،ار

 -کستان،ار فریش اقساطا که مبهغ اقساط یاول نشده–مطالبات ماوق  لساب-کده،ار

در اورت  فریش اقساطا که مبهغ اقساط یاول نشده–لساب مطالبات سررسید گذشته 
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یاول اقساط سررسید گذشته یا ماوق که هر طریق مع،ن مراتب درلساکبا که شرح ذی  

 ثب  ما شود :

 گذشتهبهغ کدها ماوق یا سررسید اندیق/جاری/پس انداح مشتری که م-کده،ار

 تسویه حسابها فروش اقساطی :-9

پس اح ایفای زام  تابدات خریدار طبق مفاد قرارداد ییاول زهیه مطالبات کانک کاک  

ماامالت فریش اقساطا  یثایق مورد رهن کانک فک یتضعینات مأخوذه که مشتری 

 د:مسترد یکه لساکبای مرکوط که شرح ذی  کرگش  داده ما شو

 ریال(8قراردادها         )که مبهغ –طرف لساکبای انتظاما -کده،ار

 ریال(8)که مبهغ         لساب انتظاما قراردادها            –کستان،ار 

 لساب انتظاما یثایق تضعینات مرکوط  که مبهغ ترهین یا اسعا -کده،ار 

 یا اسعالساب انتظاما یثایق تضعینات مرکوط  که مبهغ ترهین  -کستان،ار

 اجاره به شرط تملیک-5

یگر اح تسبیالت اوطایا کان،با اجاره که شرط تعهیک اس  .اجاره که شرط دی،ا 

تعهیک وقد اجاره ای اس  زه در نن شرط ما شود مستأجر در پایان مدت اجاره که 

 را مالک گردد. د اجاره رواورت وع  که شرایط قراردادنوین م
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الحم کرای گسترش امور خدماتا نزشایرحی ناناتا کانک که منظور ایماد تسبیالت 

یمادنانساختعان یمس،ن یکاحرگانا یزسب یزار یمصرف زاالی کا دیام )ساخ  

 داخ  زشور(

 .که ونوان موجر مبادرت که ماامالت اجاره که شرط تعهیک ما نعاید

هیک کانک منحصرا کنا کردرخواس  زتبا یتابد متقاضا مبنا کر انمام اجاره که شرط تع

قول یغیرمنقول را خریداری یکه اورت اجاره که ش،  تعهیک یاستفاده خود ناموال من

 در اختیار متقاضا قرار ما دهد .

ه که در این وقد مدت قرارداد کا توجه که وعر مفید اموال زه قرار اس  که اورت اجار

 یر ما کاشد.شرط تعهیک  یاگذار گردد متغ

 متقاضا تایین ما گردد.کا توجه که کخش فاالی  -نرخ سود

 عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک

مرال  یترتیب وعهیات ادیر اسناد لساکداری ماامالت اجاره که شرط تعهیک  کا توجه 

اداره نظارت کر کانک مرززی جعبوری  86/82/16مورخ 1185که نامه ثب  شعاره /

 اسالما ایران که شرح ذی  ما کاشد:

 ثبت قرارداد-1
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اناقاد قرارداد کا متقاضا تسبیالت اجاره که شرط تعهیک نقرارداد مرکوط که یک پس اح 

 ریال در لساکبای انتظاما ثب  ما گردد.

 ریال8قراردادهای اجاره که شرط تعهیک –لساب انتظاما قراردادها -کده،ار

 ریال8ردادهای اجاره که شرط تعهیک قرا–طرف لساکبای انتظاما قراردادها –کستان،ار 

 

 

 

 ثبت وثایق وتضمینات-2

چنانچه که تشخیص کانک یکه منظور لصول اطعینان اح لسن انمام قرارداد یجهوگیری 

اح هرگونه ضرر یحیان التعالا اح متقاضا یثیقه یا تضعین اخذ گردد یثیقه دریافتا که 

 مبهغ رهینه یاسناد که مبهغ اسعا در لساکبای انتظاما ثب  ما گردد.

ماادل رهینه یا  اجاره که شرط تعهیک– یثایق یتضعینات نتظامالساکبای ا  -کده،ار

  مبهغ اسعا

ماادل  اجاره که شرط تعهیک– یثایق یتضعینات  طرف لساکبای انتظاما-کستان،ار

  رهینه یا مبهغ اسعا اجاره که شرط تعهیک 

 وصول پیش دریافت از مشتری-3
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 اد ذی  اادر ما گردد:ماادل مبهغ پیش دریاف  کاک  اجاره که شرط تعهیک ناسن

 ساب اندیق یا قرض الحسنه جاری/پس انداح مشتری که مبهغ پیش دریاف ل-کده،ار

لساب پیش دریاف  اح مشتریان کاک  تسبیالت اجاره که شرط تعهیک که مبهغ -کستان،ار

 پیش دریاف  

 پیش پرداخت به فروشنده/سازنده-2

تا مبهغا که ونوان پیش پرداخ  که اگردرجریان خرید اموال موضوو قراردادالحم کاشد 

 تولید زننده یا فریشنده اموال پرداخ  گرددثب  ذی  اورت ما گیرد:

لساب پیش پرداخ  کاک  خرید اموال ماامالت اجاره که شرط تعهیک -کده،ار

 )خصواا/دیلتا( که مبهغ پیش پرداخ 

 داخ  لساب اندیق /لساب جاری فریشنده یا ساحنده که مبهغ پیش پر-کستان،ار

اح میزان پیش کدیبا اس  که منظور لفظ منافع کانک میزان پیش پرداخ  مذزور نباید

 اح مشتری کاک  تسبیالت اجاره که شرط تعهیک تمایح نعاید. دریاف 

 خرید اموال اجاره به شرط تملیک-5

تح  ونوان اموال اجاره که شرط تعهیک که اورت منقول یا غیرمنقول در سر فصها  

 ثب  ما گردد. "یداری شده جب  اجاره که شرط تعهیکاموال خر"

 لساب اموال خریداری شده کرای اجاره که شرط تعهیک )خصواا/دیلتا(-کده،ار
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 لساب پیش پرداخ  کاک  خرید اموال ماامالت  )خصواا/دیلتا(  -کستان،ار

 لساب اندیق /لساب جاری فریشنده یا ساحنده -کستان،ار

ساحنده ی اموال پیش پرداخ  ن،رده کاشد نلساب مرکوط  چنانچه کانک که فریشنده یا

 در ثب  فوق یجود نخواهد داش .

 واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک-6

که ممرد یاگذاری اموال که مستأجر اموال خریداری شده کرای اجاره که شرط تعهیک 

ال خواهد یپیش دریاف  اح مشتری که لساکبای تسبیالت اوطایا یسودسالبای نینده انتق

 یاف  یلساب اموال خریداری شده کرای اجاره که شرط تعهیک تسویه خواهد شد.

 اجاره که شرط تعهیک)خصواا/دیلتا(–لساب تسبیالت اوطایا  -کده،ار

کده،ار لساب پیش دریاف  اح مشتریان کاک  تسبیالت اجاره  که شرط 

 تعهیک)خصواا/دیلتا(

 اجاره که شرط تعهیک )خصواا/دیلتا(لساب اموال خریداری شده کرای -کستان،ار

تسبیالت اجاره که شرط تعهیک –لساب سود سالبای نینده -کستان،ار

 )خصواا/دیلتا(

کدین ترتیب در هر مورد نکا اوطای تسبیالت نمانده لساب اموال پیش دریاف  تسویه 

 خواهد شد.
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 انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط-7

نثب  ذی  )که قیع  "اموال موضوو قرارداد"ثب  نماری مال،ی  کانک کر کعنظور

 اموال(در حیر خط اورت ما گیرد.

 اموال اجاره که شرط تعهیک که قیع  اموال-لساب انتظاما-کده،ار

 اموال اجاره که شرط تعهیک که قیع  اموال-طرف لساب انتظاما-کستان،ار

 تغییرات قرارداد-0

ساکبای فوق ت ذیرکط در لاد که هر دلی  مستهزم ثب  تغییراافزایش یا زاهش قرارد

 محسوب خواهد کود.

 

 دریافت مال االجاره-9

 که مبهغ دریاف  اقساط اجاره وعهیات لساکداری ذی  اورت ما گیرد.

 لساب اندیق /جاری متقاضا که مبهغ اقساط مال االجاره -کده،ار

 هیک که مبهغ مال االجاره اجاره که شرط تع-لساب تسبیالت اوطایا-کستان،ار

 تعدیل حساب سود سالهای آینده -10

که منظور شفاف نعودن مانده لساب ها الحم اس  پس اح دریاف  هر قسط لساب سود 

 سالبای نینده که ترتیب ذی  تادی  گردد.
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تسبیالت اجاره که شرط تعهیک –لساب سود سالبای نینده -کده،ار

 )خصواا/دیلتا(که مبهغ سود هر قسط

 که شرط تعهیک که مبهغ سود هر قسط سود دریافتا تسبیالت اجاره-کستان،ار

کرای دسترسا که خالص پرداختا کانک کاک  تسبیالت اجاره که شرط تعهیک ضریری 

 اس  زه کا پرداخ  هر قسط نلساب سود سالبای نینده نیز تادی  گردد.

 عدم وصول به موقع اقساط اجاره-11

الجاره در حمانبای تایین شده اح طرف مشتری پرداخ  در اورتا زه اقساط مال ا

نشود.ماادل مبهغ یاول نشده اح لساب تسبیالت اوطایا کرگش  شده یطبق مقررات 

 اکتداکه لساب مطالبات ماوق تسبیالت که شرح ذی  منتق  ما گردد.

 لساب مطالبات سررسید گذشته /ماوق تسبیالت که مبهغ اجاره ماوق-کده،ار

 اجاره که شرط تعهیک که مبهغ اقساط اجاره ماوق–اب تسبیالت اوطایا لس-کستان،ار

کا منظور نعوده هر قسط اجاره که لساب مطالبات ماوقنتسبیالت ما کاید که میزان 

مرکوط که هرقسط اح لساب سود سالبای اینده خارج یکه لساب سود ماوق تسبیالت 

 منتق  شود نپس اح این مرلهه سند ذی  اادر ما گردد

اجاره که شرط تعهیک )خصواا/دیلتا(که میزان –لساب سود سالبای نینده  -کده،ار

 سود اقساط



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

48 

که میزان سود اجاره که شرط تعهیک) خصواا/دیلتا(–سود ماوق تسبیالت -کستان،ار

 اقساط

 وصول اقساط سررسید گذشته /معوق-12

 گذشتهلساب اندیق /لساب جاری متقاضا که مبهغ یاولا اقساط سررسید -کده،ار

لساب سررسید گذشته/ماوق تسبیالت که مبهغ یاولا اقساط سررسید -کستان،ار

 گذشته

چون کا یاول اقساط ماوق نسود هرقسط ماوق نیز یاول ما شود نلذا سود ماوقه 

 تسبیالت نیز زه قبال منظور شده اس  ما کاید کرگش  شود.

سود ماوق یاول  اجاره که شرط تعهیک که مبهغ-لساب سودماوق تسبیالت-کده،ار

 شده

اجاره که شرط تعهیک که مبهغ سود ماوق -لساب سود دریافتا تسبیالت-کستان،ار

 یاول شده

 تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد-13

کدیبا اس  زه دراین ریش پس اح خاتعه قرارداد مانده مرکوط که لساب تسبیالت 

دضعنا پس اح سالبای نینده افر خواهد ش اوطایا اجاره که شرط تعهیک یهعچنین سود
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انتقال رسعا اموال مشتری لساکبای انتظاما قبها شام  قراردادهای مرکوط یاموال 

 اجاره که شرط تعهیک که شرح ذی  کرگش  داده ما شود.

 ریال8قراردادهای اجاره که شرط تعهیک –طرف لساکبای انتظاما قراردادها  -کده،ار

 ریال8قراردادهای اجاره که شرط تعهیک  –قراردادها  لساب انتظاما-کستان،ار

 طرف لساکبای انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط که مبهغ رهینه یا اسعا-کده،ار

 لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط که مبهغ رهینه یا اسعا -کستان،ار

 قاک  توجه اس  زه ثب  های ریش تابدی دروقد اجاره که شرط تعهیک طبق کخشنامه

مدیری  ز  نظارت کر کان،با یموسسات اوتباری  85/89/19مورخ 9242شعاره ثب  /

 مانند ثب  های تادی  لساکبای سود سالبای نینده فریش اقساطا خواهد کود.

 سلف-6

پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی که قیع  ماین را سهف ما گویند .طبق قانون 

ظور ایماد تسبیالت الحم جب  تامین وعهیات کان،ا کدین رکانکانک ما تواند که من

قسعتا اح سرمایه در گردش یالدهای تولیدی )اوم اح این،ه مال،ی  این یالدها متاهق 

که  که شخص لقیقا یا لقوقا کاشد(منحصرا کنا که درخواس  اینگونه یالدها مبادرت

 .دپیش خرید محصوالت تولیدی ننبا  نعای
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خرید شده قب  اح تحوی  معنوو ما کاشد  توضیح این،ه فریش محصوالت تولیدی پیش

مگر این زه مبیع قب  اح سررسید که کانک تحوی  شده کاشد هعچنین یالدهای اجرایا 

الت تولیدی کانک مماحند پس اح انقضای تاریخ تحوی  لتا قب  اح تحوی  زاالنمحصو

ش کرسانند .پیش خرید محصوالت یالدهای تولیدی توسط پیش فریش شده را کفری

نک دراورتا مماح اس  زه توسط یالد درخواس  زننده تولید شده نسریع الفساد کا

 نبوده یسب  البیع کاشد.

منظور اح سب  البیع نن اس  زه هنگام پیش خرید کانک اطعینان لاا  نعاید زه 

 محصوالت تولیدی مورد ماامهه در حمان تحوی  که سبول  قاک  فریش خواهد کود.

ادل یک دیره تولید کوده مشریط کر نن،ه اح ی،سال تمایح مدت قرارداد لدازثر ما

 ننعاید .نرخ سود قرارداد کا توجه که کخش فاالی  متقاضا تایین ما گردد.

 سود معامالت سلف

د های تولیدی )اناتا نظر کانک در پیش خرید محصوالت یاللداق  سود مورد 

ارداد طبق نرخبای تایین نمادنا یزشایرحی (کا توجه که پیش کینا ننبادر سررسید قر

 توسط شورای پول یاوتبار اح فرمول ذی  کدس  ما نید . شده

 c           =قیع  پیش خرید هر یالد زال

 r نرخ سود مورد نظر انتظار=
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N     =مدت که سال 

 A=قیع  نقدی وعده فریشا هر یالد زاال در حمان ماامهه

nr

A
C

.1
 

 ا هر یالد زاال در حمان ماامهه= قیع  پیش خرید هریالد زاالقیع  نقدی وعده فریش

               +8   نرخ(×)مدت که سال             
 

 عملیات حسابداری

 مرال  یوعهیات ادیر اسناد لساکداری در ماامالت سهف که شرح ذی  اس :

 ثبت قرارداد-1

 ا ثب  ما گردد .ریال  در  لساکبای انتظام 8قرارداد ماامالت سهف که قیع  

 ریال 8لساب انتظاما قراردادها    قراردادهای ماامالت سهف -کده،ار

 ریال 8طرف لساکبای انتظاما قراردادها    قراردادهای ماامالت سهف   -کستان،ار

 ثبت وثایق وتضمینات :-2

 یثایق یتضعینات دریافتا اح متقاضا که مبهغ ارحیاکا یاسعا در لساکبا ثب  ما گردد.

لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط غیرمنقول که مبهغ ترهین اسناد که مبهغ -ه،ارکد

 اسعا
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طرف لساکبای انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط غیرمنقول که مبهغ ترهین -کستان،ار

 اسناد که مبهغ اسعا

 جعاله -7

 ی،ا دیگر اح تسبیالت کان،ا جااله اس  زه که موجب نن جاو  یا زارفرما در مقاک 

انمام وع  ماین )طبق قرارداد(مهزم که ادای مبهغ یا اجرت ماهوم ما گردد طرفا زه 

ما شود .این وقد در کخش  یا پیعان،ار نامیده  "وام "دهد  وع  یا زار راانمام ما

های انا  یمادن نزشایرحی نمس،ن یساختعان یکاحرگان یخدمات مورد استفاده 

درمواردی زه کانک وام  ما کاشد وبارتس  اح قرار ما گیرد .نحوه اجرای وقد جااله 

این زه کانک ضعن اناقاد قرارداد کا متقاضا نانمام زار مشخصا را قبول ما نعاید 

سپس کا توجه که شرایط خاص زار موضوو قرارداد نکانک لسب مورد تعام یا قسعتا 

ه این ترتیب اح وعهیات اجرایا زار پذیرفته شده را طبق قرارداد دیم که غیر یاگذار یک

 ایفای تابد ما نعاید.

توضیخ این ن،ته الحم اس  زه کانک قسعتا اح قرارداد را تح  ونوان )پیش 

 %ما کاشدندریاف  ما نعاید.42دریاف (یا)پیش پرداخ (زه لدازثر 

سال اس  لی،ن در طرلبای تولیدی 9لدازثر مدت انمام یتسویه مطالبات جااله 

که اقتضای فاالی  یموضوو قرارداد نمدت مذزور نخدماتا تاعیر مس،ن نکا توجه 
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مشخص خواهد شد.نرخ سود تسبیالت جااله کستگا که نوو فاالی  متقاضا متفایت 

 اس .

 نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت

 ز  مبهغ پیش کینا پرداخ  کانک= سود دیران کاحپرداخ  -)پیش دریاف  اح مشتری×نرخ سود×+تاداد ز  اقساط(8)

 822×9×تاداد اقساط درسال                                            

 سوددیران اجرای زار+سود دیران کاحپرداخ +مبالغ پرداختا کانک= جا  کانک

 ز  مبهغ قرارداد جااله= مبهغ هر قسط -پیش پرداخ  مشتری

 تاداد ز  اقساط              

 

 عملیات حسابداری جعاله

 ثبت قرارداد-1

 که مبهغ یک ریال در خساکبای انتظاما که شرح ذی  ثب  ما گردد.ثب  قرارداد  

 ریال8قرارداهای جااله                         که مبهغ  -لساب انتظاما قراردادها-کده،ار

 ریال8قرارداهای جااله           که مبهغ  -طرف لساکبای انتظاما قراردادها-کستان،ار

 یناخذ وثیقه یا تضم-2

یثایق یتضعینات مرکوط در خصوص غیرمنقول که مبهغ ترهین در مورد اسناد که مبهغ 

 اسعا در لساکبا ثب  ما شود.
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 که مبهغ ترهین یا اسعا            لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط           -کده،ار

 ترهین یا اسعا ا یثایق یتضعینات مرکوط             که مبهغانتظامطرف لساکبا-کستان،ار

 اخذ پیش دریافت-3

 لساب اندیق قرض الحسنه جاری /پس انداح مشتری که مبهغ پیش پرداخ  -کده،ار

 لساب پیش پرداخ  مشتریان کاک  وعهیات جااله که مبهغ پیش پرداخ  -کستان،ار

 ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار-2

لساکبا که شرح ذی  ثب  ما لساب تابدات کانک کاک  قرارداد جااله ثانوی در 

 گردد:

طرف لساب تابدات کانک کاک  جااله ماادل مبهغ پرداخ  نشده که –کده،ار 

 پیعان،ار

در لساب تابدات کانک کاک  جااله ماادل مبهغ پرداخ  نشده که پیعان،ار-کستان،ار-

 هر مرلهه اح پرداخ  که پیعان،ار که شرح ذی  اادر ما گردد:

جااله              ماادل مبهغ پرداخ  نشده که –ن موق  لساب کده،ارا-کده،ار

 پیعان،ار

طرف لساب تابدات کانک کاک  جااله     ماادل مبهغ پرداخ  شده که -کستان،ار

 پیعان،ار
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 اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار )عامل ثانوی(-5

رح ذی  تسویه پس اح اتعام زار توسط پیعان،ار نلساب کده،اران موقتا جااله که ش

 ما گردد

 جااله          ز  مبهغ پرداختا که پیعان،ار–لساب تسبیالت اوطایا -کده،ار

 جااله                ماادل تفایت دیرقم فوق–درنمد سالبای نینده -کستان،ار

 ضعنا پیش پرداخ  مشتریان کاک  وعهیات جااله که مبهغ پیش پرداخ 

 جااله         که مبهغ پیش پرداخ      –لساب تسبیالت اوطایا  -کستان،ار

 مزارعه  -6

نیاحهای مالا زوتاه مدت در کخش ی،ا اح ریشبای تامین  مزاروه را ما توان

زشایرحی دانس  نکراساس تاریفنمزاروه قراردادی اس  زه کعوجب نن ی،ا اح 

 طرفین حمینا را کرای مدت ماینا کطرف دیگر یاگذار ما زند تادر نن حراو  زرده

یمحصول را که نسبتا زه ورفا مورد توافق کاشد کین خود تقسیم زنند نطرف ایل مزارو 

یطرف دیم وام  نامیده ما شودنکه وبارت دیگر االب حمین رامزارو یحارو را وام  

 ما نامند.

ی،سال ما کاشدندر اورتا زه دیره حراوا حراو  موضوو لدازثر مدت مزاروه 

دره حراوا خواهد ت مزاروه  در لد یک قرارداد کیش احی،سال کاشد مد
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کود .دروقدقرارداد مزاروه نکانک هعواره مزارو خواهد کود یدر هیچ شرایطا نعا 

 توان در مقام وام  اقدام که اناقاد قرارداد مزاروه کنعاید.

کا تقسیم محصول یتحوی  سبم کانک خاتعه ما یاکد.یدر مواردی کسته قرارداد مزاروه 

،ن اس  زه کانک ترجیحا سبم محصول خود را توسط وام  که که نوو محصول مع

 فریش کرساند یدراین لال  موضوو در قرارداد ذزر خواهد شد.

 عملیات حسابداری مزارعه

 ثبت قرارداد-1

 دردفاتر ثب  ما گردد: یلذمزاروه که مبهغ یک ریال که شرح  قرارداد

 ریال8که مبهغ  قراردادهای مزاروه–لساب انتظاما قراردادها  -کده،ار

 ریال8قراردادهای مزاروه که مبهغ –طرف لساب انتظاما قراردادها  -کستان،ار

 ثب  یثایق یتضعینات-9

 دراورت اخذ یثیقه یا تضعین ناسناد ذی  اادر ما گردد:

لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط    غیر منقول ترهین/اسناد که مبهغ  -کده،ار

 اسعا

طرف لساکبای انتظاما یثایق مرکوط    غیر منقول که مبهغ ترهین/اسناد که مبهغ -کستان،ار

 اسعا
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 پرداخت بابت مزارعه -3

هرنوو یجبا زه کاک  تامین یتحوی  ووام  تولید طبق قرارداد توسط کانک پرداخ  

 شود که اورت ذی  در دفاتر کانک ثب  ما گردد:

 روه                        که مبهغ تسبیالت اوطایامزا–لساب تسبیالت اوطایا -کده،ار

 جاری قرض الحسنه متقاضا      که مبهغ تسبیالت پرداختا–لساب اندیق -کستان،ار

 دریافت سهم بانک-2

پس اح تولید محصول یتایین سبم کانک طبق قرارداد یفریش نن نمالص  فریش ما 

  اادر یدر لساب ها ثب  ما کاید که کانک پرداخ  گرددندر این اورت اسناد ذی

 گردد

 لساب اندیق یا لساب جاری خریدار              که مبهغ فریش -کده،ار

 که مبهغ فریش     مزاروه                –لساب تسبیالت اوطایا -کستان،ار

 تسویه حساب مزارعه -5

 شرح ذی  که لساب درنمدکانک منظور شده یلساب مزاروه تسویه ما گردد:

 مزاروه                   که مبهغ سود–لساب تسبیالت اوطایا  -رکده،ا

 مزاروه                   که مبهغ سود–لساب درنمد ماامالت  -کستان،ار
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یدر اورتی،ه مانده لساب مزاروه کده،ار کاشد ننتیمه وعهیات مزاروه حیان کوده 

ساب مزاروه تسویه ما یمانده مزکور که شرح ذی  که لساب حیان  کانک منظور شده یل

 گردد:

 که مبهغ حیان       لساب حیان لاا  اح مزاروه                     -ه،اردک

 که مبهغ حیان       مزاروه              –کستان،ار لساب تسبیالت اوطایا 

چنانچه در سررسید قرارداد نوام  سبم کانک را پرداخ  ننعاید میزان سبم کانک کدیا 

لبات سررسید گذشته سپس که لساب مطالبات ماوق که شرح دی  منتق  که لساب مطا

 :ما شود

 که مبهغ حیان             لساب حیان لاا  اح مزاروه                -کده،ار

 که مبهغ حیان        مزاروه             –لساب تسبیالت اوطایا  -کستان،ار

د چنانچه کستان،ار کاشد که مزاروه لسب مور–کدیبا اس  مانده لساب تسبیالت 

 لساب در نمد ماوق یچنانچه کده،ار کاشدکه لساب حیان وعهیات منظور خواهد شد.

 برگشت حسابهای انتظامی -6

مزاروه لساکبای انتظاما قراردادها ییثایق –پس اح تسویه لساب تسبیالت اوطایا 

 تضعینات کرگش  ما شود.

 ریال 8که مبهغ    اردادهای مزاروه        قر–طرف لساب انتظاما قراردادها  -کده،ار
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 ریال 8که مبهغ        قراردادهای مزاروه            –لساب انتظاما قراردادها  -کستان،ار

کده،ار:طرف لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکوط)غیرمنقول که مبهغ ترهین اسناد 

 که مبهغ اسعا(

ط)غیرمنقول که مبهغ ترهین اسناد که کستان،ار: لساب انتظاما یثایق یتضعینات مرکو

 مبهغ اسعا(

 

 مساقات-9

مساقات ماامهه ای اس  زه کین االب درخ  یامثال نن یا وام  در مقاک  لصه 

 مشاو ماین اح ثعره یاقع شود ثعره اوم اح میوه کرگ یگ  یغیره نن.

ات مساقات هنگاما مورد استفاده قرار ما گیرد زه کانک مالک وین ییا منفا  کاغ

 هر ونوان دیگر مماح که تصرف یکبره کرداری اح ننبا ما کاشد.یدرختان مثعرکاشدیا که 

کرای تامین مالا ووامها دیگر نظیر نب نزودنسم ییسیهه لع  ینق  نیز قاک  استفاده 

 ما کاشد

دراورتا زه مدت ی،سال کرای ثعره زافا نباشد.مدت قرارداد که نحوی تایین خواهد 

 گردد. شد زه ثعره لاا 

 حسابداری مساقات



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

61 

 مرال  یوعهیات ادری اسناد لساکداری مساقات که شرح ذی  ما کاشد:

 ثبت قرارداد -1

 ریال که شرح ذی  در دفاتر ثب  ما گردد:8قرارداد مساقات که مبهغ 

 ریال 8که مبهغ      قراردادهای مساقات                 –لساب انتظاما قراردادها  -کده،ار

 ریال 8که مبهغ    قراردادهای مساقات        –طرف لساب انتظاما قراردادها  -کستان،ار

 ثبت وثیقه یا تضمین-2

 در اورت اخذ یثیقه یا تضعین اح وام  ناسناد ذی  اادر ما گردد:

 لساب انتظاما یثایق یتضعینات   که مبهغ ترهین یا اسعا -کده،ار

 طرف لساکبای انتظاما یثایق یتضعینات-کستان،ار

 پرداخت بابت مساقات-3

هرنوو یجبا زه کاک  تامین یتبیه ووام  الحم طبق قرارداد توسط کانک پرداخ  

 میشود که شرح ذی  در دفاتر ثب  ما گردد:

 مساقات               که مبهغ پرداختا–لساب تسبیالت اوطایا –کده،ار 

 داختالساب اندیق /جاری گیرنده یجه            که مبهغ پر-کستان،ار

 دریافت حاصل فروش )سهم بانک(-2

 لساب اندیق ییا لساب جاری وام  ییا خریدار که مبهغ سبم کانک -کده،ار
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 مساقات               که مبهغ سبم کانک–تسبیالت اوطایا  -کستان،ار

 تسویه حساب مساقات-5

ناین امر در پایان مدت قرارداد نچنانچه مانده تسبیالت اوطایا مساقات کستان،ار کاشد

که مانا تحصی  سود کرای کانک اس  یسودلااهه ما کاید که شرح ذی  که لساب 

 درنمد کانک منظور یلساب مساقات تسویه گردد:

 که مبهغ سبم سود کانک       مساقات                –تسبیالت اوطایا  -کده،ار

 د کانکلساب درنمد ماامالت ناشا اح مساقات      که مبهغ سبم سو-کستان،ار

مساقات کده،ار کاشد مبین حیان کرای کانک -در اورتا زه مانده تسبیالت اوطایا

 اس  یحیان مذزور ما کاید که شرح ذی  در دفاتر کانک ثب  شود:

 لساب حیان ناشا اح قرارداد مساقات           که مبهغ حیان سبم کانک -کده،ار

 که مبهغ حیان سبم کانک         لساب تسبیالت اوطایا                  -کستان،ار

چنانچه درسررسید قرارداد نوام  سبم کانک را پرداخ  ننعاید میزان سبم کانک کدیا 

که لساب مطالبات سررسید گذشته  سپس که لساب مطالبات ماوق که شرح ذی  منتق  

 ما شود:

 لساب مطالبات سررسید گذشته که مبهغ مطالبات کانک-کده،ار

 مساقات                        که مبهغ مطالبات کانک–ت اوطایا تسبیال -کستان،ار



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

62 

 لساب مطالبات سررسید گذشته مساقات       که مبهغ مطالبات کانک  -کستان،ار

مساقات کستان،ار –پس اح انمام ثب  فوق نلسب مورد چنانچه مانده تسبیالت اوطایا 

ساب حیان وعهیات مساقات کاشد که لساب درنمد ماوق یچنانچه کده،ار کاشد که ل

 منظور خواهد شد.

 برگشت حسابهای انتظامی-6

 پس ار تسویه قرارداد ناسناد انتظاما قراردادها ییثایق کرگش  ما شود.

 ریال8قراردادهای مساقات که مبهغ –طرف لساب های انتظاما قراردادها -کده،ار

 ریال8که مبهغ         قراردادهای مساقات     –لساب انتظاما قراردادها  -کستان،ار

 طرف لساکبای انتظاما یثایق یتضعینات             که مبهغ ترهین یا اسعا -کده،ار

 لساب انتظاما یثایق یتضعینات                       که مبهغ ترهین یا اسعا -کستان،ار
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 فصل سوم



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

64 

 ضمانت نامه های  بانکی

 
 

 
 

 مبحث اول

 کلیات

سندی اس  زه که موجب نن کانک اادر زننده ضعانتنامه نپرداخ   نامه بانکی :ضمانت

یجه ماین مورد تابد اشخاص اوم اح لقیقا یلقوقا)مضعون ونه(را در قبال 

 ذینفع)مضعون له(در مدتا ماهوم که وبده ما گیرد.

 ضعانتنامه دارای ارزان ذی  ما کاشد:
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زه کانک تابدات ای را ضعان   مضعون ونه)ضعانتخواه(:شخص لقیقا یا لقوقا -8

 ما زند.

مضعون له)ذینفع ضعانتنامه(:شخص لقیقا یا لقوقا زه ضعانتنامه که نفع ای اادر  -9

 ما گردد.

 ضامن )کانک(: تضعین زننده ضعانتخواه -5

 یجه الضعان:مبهغ ضعانتنامه -4

 سررسید:تاریخ انقضای اوتبار ضعانتنامه زه کایستا در متن ضعانتنامه درج شود. -5

 و ضعانتنامه: پرداخ  یجبا ماین زه مورد ضعان  کانک قرار گرفته اس .موضو -6

 

 

 

 

 

 مبحث دوم

 انواع ضمانتنامه های بانکی

خواه)مضعون ونه(در قبال ذینفع  ضعانتنامه های کان،ا کدلی  تنوو تابداتا زه ضعان 

 )مضعون له(کابده دارد یکا توجه که ورف کان،داری شام  انواو ذی  ما کاشد:
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 تنامه های شرز  در مناقصه یمزایدهضعان -8

 ضعانتنامه های لسن انمام تابدات -9

 ضعانتنامه های پیش پرداخ  -5

 ضعانتنامه های استرداد لسن انمام زار -4

 ضعانتنامه تابد پرداخ  -5

 ضعانتنامه گعرزا -8-5

 ضعانتنامه نظام یظیفه  -5 -9

 ضعانتنامه دادگستری -5-5

 ضعانتنامه متفرقه -4-5

 ومزایدههای شرکت در مناقصه  ضمانتنامه -1

ماعوال ساحمان ها ی موسسات دیلتا یشرز  های یاکسته جب  اجرای طرح های خود در 

حمینه های مختهف یهعچنین خرید اموال مورد نیاح ییا فریش اموال ماحاد نکرای انتخاب 

کبترین پیعان،ار نفریشنده یا خریدار اح نظر کبترین شرایط پیشنبادی ننن را اح طریق جراید 

عوم دایطهبان دارای االلی  الحمننگبا ما نعایند.ضعانتنامه های اادره در که اطالو و

قالب یجه نقد یا ضعانتنامه ها ی کان،ا نزد مرجع مذزور تودیع نعایند.ضعانتنامه های اادره 

در این خصوص لسب مورد ضعانتنامه شرز  در مناقصه یا شرز  در مزایده نامیده ما 
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مناقصه در موود مقرر یکررسا پیشنبادات یتایین کرندهنسایر شود.پس اح کرگزاری مزایده یا 

ضعانتنامه های اخذ شده اح دایطهبین که نن ها مسترد یلا شعانتنامه شخص کرنده تا امضای 

 قرارداد نبایا)درخصوص انمام تابد(نزد زار فرما کاقا ما ماند.

 ضمانتنامه حسن انجام تعهدات -2

تابدات(کرای تضعین انمام احیح یکه موقع  ضعانتنامه لسن انمام تابدات )اجرای

تابدات پیعان،ار )ضعانتخواه(در مقاک  زارفرما )ذینفع(طبق مفاد قراردادپیعان،اری مناقده 

%مبهغ ایلیه 5کین ننبا یا اکالغیه ارجاو زار اح طرف کانک اادر ما شود زه مبهغ نن وعوما

نام کرنده مناقصه که هنگام امضا پیعان اس .حمان ادیر این نوو ضعانتنامه پس اح اوالم 

یتبادل قراردادپریژه فا ماکین زارفرما یپیعان،ار ما کاشد یماعوال پس اح تصویب 

اورتعمهس تحوی  موق  یدر اورت فقدان کدها پیعان،ار که مضعون له ما کایس  کاط  

نک اادر شود ینامه اکطال نن هعراه کا اواده اا  ضعانتنامه یتعدید نامه های مرکوط که کا

 زننده ارسال یتحوی  گردد.

 

 

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت -3
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پیعان،ار ما تواند پس اح امضای قرارداد یارائه ضعانتنامه لسن انمام تابدات یکه منظور 

تسبی  در اجرای پریژه نلتا قب  اح شریو اجرای زار ناح زارفرما درخواس  یجه 

قرار ما گیرد یجوه پیش پرداخ  نامیده  نعاید .یجوها زه کدین ترتیب در اختیار پیعان،ار

%مبهغ پیعان خواهد کود .یجوه مذزوردرسه مرلهه که شرح 92ما شود زه لدازثر ماادل 

ذی  یارفادرقبال ضعانتنامه پیش پرداخ  یدر طول مدت پیعان که تدریج اح اورتحساب 

ک پیعان،ار زسرنکه نحوی،ه قب  اح نخرین اورت یضای  موق نمبهغ مزکورمستبه

 خواهدشد.

 % مبهغ ایلیه پیعان پس اح تحوی  حمین یا مح  اجرای پریژه 1مرلهه ایل: ماادل

%وعهیات تمبیز زارگاه 62% مبهغ ایلیه پیعان پس اح اجرای لداق  5/6مرلهه دیم:ماادل

 یلع  ماشین نالت یلواحم اجرای پریژه که مح  طرح

% زارکه موجب اورت 52ه لداق  % مبهغ ایلیه پیعان در حمانا ز5/5مرلهه سوم: ماادل

 یضای  ارائه شده اح سوی پیعان،ار زه که تأئید ناظرپریژه )مبندسین مشایر( رسیده کاشد.

% مبهغ ایلیه اس .اقساط 95تبصره: مبهغ پیش پرداخ  قراردادهای ساخ  تمبیزات ماادل 

حگرداندن پیش پرداخ  کا توجه که کرنامه حمینا ساخ  یتحوی  تمبیزات ینیز اقساط کا

پیش پرداخ  که تناسب تحوی  تمبیزات یپرداخ   یجه ننبا تایین یدر شرایط خصواا 

 قراردادهای مرکوط درج ما شود.
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 ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار -2

ماعوال زارفرما کرای اطعینان اح اح  انمام زار توسط پیعان،ار پساح تحوی  قطاا 

دراد  82ن لسن انمام زار )ماادل ممعوو یتامدت تایین شدهنمبالغا که ونوان تضعی

احزسورات اورت یضای  های پیعان،ار در طول اجرای پریژه (اح مطالبات پیعان،ار را در 

لساکا نزدخود نگبداری ما نعاید.زارفرما ما تواند در قبال اخذ ضعانتنامه استرداد لسن 

رایط وعوما پیعان نزارفرما انمام زارنمبالغ زسرشده را که پیعان،ار مسترد نعاید.که موجب ش

مخیر اس  ماادل نصف کاقیعانده یجه الضعان تا تصویب اورتمهسه تحوی  موق  اکطال 

نعاید کدیبا اس  نصف کاقیعانده یجه الضعان تا تصویب اورتعمهس تحوی  قطاا 

زعازان ماتبر کوده یاکطال نن پسس اح سپری شدن دیران تضعین پریژه یامضای 

قطاا زار یهعچنین کا ارائه مفااالساب های پیعان،ار اح ساحمان های اورتمهسسه تحوی  

 تأمین اجتعاوا ندارایا نشبرداری منطقه ی... ام،ان پذیر خواهد کود.

تذزر مبم: جب  ادیر ضعان  نامه های لسن انمام تابداتنپیش پرداخ  یاسترداد 

پیعان،ار توسط شابه الزاما لسن انمام زار اخذ قراردادهای پیعان،اری فا ما کین زارفرما ی

کوده یمراجع تصویب اوتبار کاید دق  نعایند زه این نوو ضعانتنامه ها را کا روای  مقررات 

 موضووه ارفا کرای امور پیعان،اری اادر نعایند.
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 ضمانتنامه تعهد پرداخت -5

فا نظر که این،ه پرداخ  دیون متقاضیان که اشخاص )ذینفع(زه مرتبط کا مسائ  مالا یار

مبادله یجه نقد کوده یکه اورت ننا کاضا اح وبده ننان خارج ما کاشد .لذا ذینفع ما تواند 

دریاف  مطالبات خود را در اورت ارائه ضعانتنامه کان،ا کرای مدت ماینا که تاویق 

انداخته یاتقسیط نعایدنکه این ضعانتنامه ها نضعانتنامه هانضعانتنامه تابد پرداخ   ما گویند 

 دایلترین ننبا وبارتند اح:زه مت

: این نوو ضعانتنامه ی،ا اح انواو ضعانتنامه های تابد پرداخ  ضمانتنامه گمرکی -8-5

ما کاشد زه که منظور تضعین پرداخ  سود یووارض گعرزا نترخیص موق  

 زاالنترانزی  زاالپاسایان زاال اادر ما شود.

 : انواع ضمانتنامه های گمرکی

: این نوو ضعانتنامه در مواقاا رداخت سود وعوارض گمرکیضمانتنامه پ -8-8-5

زه یارد زننده زاال توان پرداخ  نقدی سود یووارض گعرزا زاالی یارده را ندارد ناح 

گعرک درخواس  ما زند کا تایین مبهتا کرای پرداخ  کدها نمموح ترخیص زاال را قب  
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وح مذزور را منوط که ارائه اح پرداخ  سود یووارض گعرزا اادر نعاید یگعرک نیز مم

 ضعانتنامه کان،ا ما نعاید.

: این نوو ضعانتنامه در مواقاا زه زاال یا ماشین ضمانتنامه ترخیص موقت کاال -9-8-5

نالتا که منظور کاحاریاکا ننعایش در نعایشگاهبای تماری ییا زپا کرداری کرای ساخ  

ر ما شوند یقصد یارد زننده مرجع داخها یا که دالی  دیگر کرای مدت زوتاها یارد زشو

نعودن زاال یا ماشین نالت مزکور که زشور مبدأ ما کاشدنگعرک اجاحه ما دهد کا تودیع 

ضعانتنامه ای ماتبر ماادل مبهغ سود کاحرگانا یووارض گعرزا زاالی مزکور کدین 

ت پرداخ  یجبا یکرای مدت مورد قبول که زشور یارد شود یچنانچه زاال یا ماشین نال

مرکوطه ظرف مدت مزکور اح زشور خارج زردد ضعانتنامه کاط  در غیر اینصورت نیجه 

 ضعانتنامه در سررسید توسط یانک اادرزننده کایستا پرداخ  گردد.

: اینگونه ضعانتنامه که منظور پرداخ  سود یووارض ضمانتنامه ترانزیت کاال -5-8-5

هنارفاترانزی  زاال)یرید اح مرحهای گعرزا زاالهایا اادر ما شود زه قصد یارد زنند

گعرزا یوبور نن اح داخ  زشور یخریج نن اح سایر مرحهای گعرزا زشور(ما کاشدنلذا 

یارد زننده لسب درخواس  گعرک نمبنا کرلصول اطعینان اح جب  خریج یترانزی  

 زاال نسب  که اخذ ضعانتنامه مواوف اح کانک اقدام ما نعاید.
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رداخ  سود ÷: این نوو ضعانتنامه کرای تضعین اوان کاالضمانتنامه پاس -2-1-5

یووارض گعرزا زاالی یارداتا ما کاشد که لحاظ وم ام،ان نگبداری زاال در گعرک 

یریدی زشور یا گعرزات زشور یا انبارهای مورد قبول گعرک منتق  یپس اح پرداخ  

 ووارض مرکوطه نضعانتنامه کاط  ما گردد.

 

 

 

 دور ضمانتنامه گمرکینکات مهم در خصوص ص

نظر که این،ه کاضا اح ادارات دیلتا که ییژه گعرزاتنضعانتنامه های اادره که نفع  -8

خودرا پس اح تصدیق امضای ضضعانتنامه های ضادره زننده یاقع درشبرمح  فاالی  

خودما پذیردنلذاتصدیق امضای ضعانتنامه های اادره شاب این کانک که نفع ادارات 

میدان –میدان نرژانتین  -سه راه طالقانا -تبران توسط ی،ا اح شاب کاحاردیلتا یگعرزات 

دخانیاتوشابه مستق  مرززی درتبران –دانشگاه تبران –خیاکان اسالمبول -هف  تیر

یضعانتنامه های اادره که نفع ادارات دیلتا یگعرزات مقیم شبر ستانبا توسط شاب 

 اورت ما پذیرد. مرززی یا ااها شبرستانبای مح  استقرار ذینفع
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کناکراینضریری اس  زهیه یالدهای کانک)شاب اادر زننده ضعانتنامه یسایر 

شاب(مراجاین راجب  تصدیق امضاء ضعانتنامه های اادرنکه شاب فوق الذزر 

راهنعایا نعایند.شاب مذزور م،هفند ضعن استاالم تهفنا ننا اح شابه اادر زننده 

 د.ضعانتنامه های مراجاین اقدام نعاین

متن ضعانتنعه های گعرزا کا توجه که مح  گعرک ینحوه پرداخ  یجه ضعانتنامه -9

متفایت ما کاشد کناکراین هنگام ادیر این قبی  ضعانتنامه ها کایستا دق  شود زه اح 

 فرم مرکوطه استفاده گردد تا موقع پرداخ  یجه ضعانتنامه مش،ها پیش نیاید.

عرزا رادر موود مقرر )سررسید(کدین نیاح که شاب موظفند یجه ضعانتنامه های گ -5

مطالبه گعرک)ذینفع(که لساب مارفا شده گعرک یاریز نعایند.دراورت تاخیر در 

ریال کدها 5222پرداخ  یجه ضعانتنامه در سررسید نریحانه مبهغ یک ریال کرای هر 

 کرذمه کانک ذیرکط شابه اادر زننده ضعانتنامه خواهد کود.

،ه شاب موظف که پرداخ  یجه در سررسید کدین تقاضای ذینفع ما کاتوجه که این  -4

کاشندنلذااخذیثایق زافا یمطعئن الزاما ما کاشد.کناکراین ااهح اس  یجه در سررسید 

 نمنافع کانک دچار مخاطره نگردد.

ضعانتنامه گعرزا کاک  یرید ماشین نالت مستاع  )دس  دیم (در مقاک  اددر  -5

 خواهد کود. اد یجه نقد قاک  ادیر
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درمتن چک کان،ا نفیش یاریزی یا لواله هایا زه کاک  پرداخ  یجه ضعان  نامه  -6

گعرزا اادر ما گردد کایستا شعاره ضعانتنامهننام ضعانتخواه ینام ذینفع )گعرک(که 

 طور خوانا قیدگردد.

شاب ما کایس  اا  فیش کان،ا/رسید لواله را طا نامه ای خطاب که گعرک  -1

ارسال یضعن نن وودت اا  ضعانتنامه یتعدید نامه های مرکوطه رانیز مرکوطه 

 درخواس  نعایند.

: این ضعانتنامه کاروای  نیین نامه ادیر ضعانتنامه  ضمانتنامه نظام وظیفه -9-5

یظبرنویسا اح طرف کان،با یموسسات اوتباری در قبال سب  الواول )ترجیحا یجه نقد 

ریالا یارحی یا یثایقا زه دارای قاکهی  نقد شوندگا کاال یا انواو سپرده سرمایه گذاری 

کاشند(کرای تضعین کاحگش  مشعوالن نظام یظیفه وعوما زه اح زشور خارج ما 

 (اادر ما گردد.17مطابق متن پیوست شمارهشوندنکه نفع ساحمان نظام یظیفه)

کاشد زه : ی،ا احانواو شعانتنامه های تابد پرداخ  ما ضمانتنامه دادگستری -5-5

لسب درخواس  ضعانتخواه که نفع مراجع قضایا جب  دوایی مطریله در دادگستری 

( توسط کانک اادر گرددلذا کا توجه که ریسک 81 مطابق متن پیوست شماره)

کاالی این نوو ضعانتنامه نکایستا نبای  دق  یتوجه ماعول نتانسب  که اخذ یثایق سب  
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پرده های سرمایه گذاری ریالا یارحی یا یثایقا الواول )ترجیحا یجه نقد یا انواو س

 زه دارای قاکهی  نقد شوندگا کاال کاشند(اقدام الحم کاع  نید.

: این نوو ضعانتنامه ها وعدتا دارای فرم خااا نیستند ضمانتنامه های متفرقه -4-5

یطبق متن مورد نظر ذینفع یکه درخواس  متقاضا که منظور تضعین موارد خاص مانند 

ین تقسیط کدها های مالیانانکیعه ای یتامین اجتعاوا ... یپس اح اخذ تاییدیه اح تضع

اداره ز  لقوقا اادرگردد.درهعین راستا شاب موظفند در اورت مراجاه مشتری 

یدرخواس  ادیر ضعانتنامه مزکور ننسب  که تایپ متن تایید شده در فرم ضعانتنامه 

ین نامه ادیر ضعانتنامه یظبر نویسا اح ( یکا روای  نئ8562پیوس  )نعونه شعاره 

سوب کانک یسیاستبای اوتباری در قبال اخذ یثائق سب  الواول )ترجیحا یجه نقد یا 

انواو سپرده های سرمایه گذاری ریالا یارحی یا یثایقا زه دارای قاکهی  نقد شوندگا 

تیفای طهب کاال کاشند(اقدام نعایند تا در اورت لزیم کانک کتواند در اسرو یق  اس

 نعاید.

(نیحارت 82 پیوست شمارهمتن تادادی اح ضعانتنامه های مزکور جب  امور مالیاتا )

( ی یحارت کبداش ندرمان ینموحش 20پیوست شمارهوهوم یتحقیقات یفنایری )

 ( ضعیعه ما کاشد.98پزش،ا )پیوس  شعاره 
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باری با صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کامال معتبر یا سابقه اعت

 معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک:

ضعانتنامه هایا زه متقاضا ادیرننبا اح کانک درخواس  نعاید شخص دیگری زه نزد 

کانک فاقد فاالی  یمرایده کاشدکا تابد ای مورد تضعین قرارگیردنااطاللا که ونوان 

هها اح شناخته ما شود.که ونوان مثال اشخااا زه که و "ضمانتنامه شخص ثالث"

جعهه نداشتن یثائق زامال ماتبر یا ساکقه اوتباری درکانک مه  ام،ان اخذ ضعانتنامه 

کان،ا را ندارند ما توانند اح مشتریان اوتباری کانک زه این ام،ان کرای ننبا یجود دارد 

درخواس  زنند زه اح شابه ضعانتنامه ای که تابد یتضعین مشتری اوتباری که نام یی 

ین قبی  ضعانتنامه نضعانتخواه )مضعون ونه(یاقاا غیر احمشتری اوتباری اادر شود.درا

ما کاشد یکاید توجه شودزه کین مشتری اوتباری شابه یضعانتخواه )شخص 

ثالث (ارتباط منطقا یجود داشته کاشد.ضعن این،ه الحم اس  دراین خصوص یثایق 

ارفا زننده کایستا ی،ا ماتبر اخذ گرددیدر اورت اخذ سفته که ونوان تضعیننالزاما م

 اح ضامنین کاشد.

 صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن:

که موجب نئین نامه ادیر ضعانتنامه یظبر نویسا اح طرف کان،با نکانک م،هف که اخذ 

دراد سپرده نقدی ضعانتنامه ما کاشد.لذا در مواقاا زه ام،ان یاریز یجوه 82لداق  
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دراد(کرای ضعانتخواه )مضعون ونه( مقدیر نباشد کانک ما 82سپرده نقدی )لداق  

تواند اخذ سپرده نقدی را کا درج شرط یا شرایطا در متن ضعانتنامه )ضعانتنامه پیش 

پرداخ  یاسترداد لسن انمام زار(که شرح ذی نکه کاد اح ادیر ضعانتنامه موزول نعاید 

 .شناخته ما شود "ضعانتنامه مشریط"زه ااطاللا کانوان 

اوتبار این ضعانتنامه منوط که یاریز یجوه پیش پرداخ  / استرداد لسن انمام زارکه "

شعاره ................ کنام مضعون ونه نزد شابه .................  این کانک خواهد  " "لساب

 "غیر اینصورت ضعانتنامه لاضر فاقد اوتبار ما کاشد. "کود در

ور کانک کدیا یجوه را کرای تامین سپرده های نقدی کدیبا اس  پس اح یاریز یجوه مزک

ضعانتنامه ییا یثیقه مصوب مورد استفاده قرار خواهد دادیدر اورت ودم یاریز یجوه 

توسط زارفرما که لساب مشتری )ضعانتخواه(نزد شابه اادر زنندهنضعانتنامه که موجب 

 شرط مندرج در نن فاقد اوتبار خواهد کود.

ق  ینظارت زافا را جب  یاریز یجوه مزکور که لساب ها : شاب م،هفند دتذکر

 مرکوطه کاع  نیرند.

 ضمانتنامه ارزی 

ادیر مصوکه ضعانتنامه های ارحی در چارچوب لدید اختیارات تفویضا ام،ان پذیر 

 -خواهد کود ل،ن ادیر یپذیرش اینگونه ضعانتنامه هان در اداره ز  وعهیات ارحی
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زز ما کاشد یشاب در اورت ارائه درخواس  توسط اداره ضعانتنامه ارحین متعر

 مشتریاننکایستا کا هعاهنگا اداره ز  مذزور اقدام نعایند.

 صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی

طرح های وعرانا دیل  طرح هایا هستند زه در قالب قوانین کودجه سنواتا ییا سایر 

ن اح مح  کودجه وعرانا مصوکات دیل  یغیره جب  اجرای نن تصویب یاوتبار ن

دیل  تامین ما گردد.کناکراین در این طرح ها ذینفع ضعانتنامه کخش دیلتا کوده زه 

 اجرای این طرح ها را کا شرایط پیشنبادی که مناقصه ما گذارد.

نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی 

 دولت

ا یکعنظور ادیر ضعانتنامه های طرح های در اجرای قانون نیین نامه ماامالت دیلت -8

)ضعانتنامه شرز  9/8564وعرانا الزاما کایستا اح نعونه فرم های موجود که شعاره 

)ضعانتنامه 9/8569)ضعانتنامه انمام تابدات (ن شعاره9/8562در مناقصه(یشعاره

)ضعانتنامه استرداد لسن انمام زار(استفاده گردد.لذا 9/8512پیش پرداخ (یشعاره

شاب کایستا اح طریق یالد زارپرداحی /تدارزات مدیری  شاب منطقه نسب  که 

 تبیه فرمبای مذزور اقدام نعایند.
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ماه اح تاریخ 5مدت ضعانتنامه شرز  در مناقصه مرتبط  کا طرح های وعرانا دیل   -9

ماه 5ادیر ضعانتنامه ما کاشد زه این مدت کنا که درخواس  مناقصه گذار لدازثر 

ماه  6ماه تعدیدن5تعدید اس .نظر که این،ه لدازثر مدت مماح کا التساب دیگر قاک  

تایین گردیده اس نکاد اح سپری شدن مدت مذزور ام،ان تعدید یجود 

هیئ  محترم  92/88/19ه مورخ 64958/91425ندارد.لذانکه موجب تصویبنامه شعاره 

مراجع تصویب یحیران یکه منظور لفظ مصالح یمنافع کانک یفق متن ضعانتنامه ن

اوتبار ما کایستا اح قبول درخواس  دستگاه های اجرایا مبنا کر تعدید کیش اح 

 مدت فوق الذزر ازیدا خود داری نعایند.

در ادیر ضعانتنامه های طرح های وعرانا کایستا نسب  که اخذ یثیقه طبق ضواکط  -5

 اقدام گردد.

 

 

 

 

 

 

 مبحث سوم

 نده اعتباریمدارك مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرو
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 الف(اشخاص حقیقی 

 تصویر زهیه افحات شناسنامه یزارت مها متقاضا  -8

تصویر پریانه زسب /پریانه کبره کرداری/گواها تأئید االلی  پیعان،اری ییا سایر  -9

 مموحات قانونا فاالی  متقاضا

تصویر اسناد مال،ی  مح  فاالی  متقاضا  که نحوی زه منا،س زننده نخرین  -5

 تقال ییا توثیق مهک کاشد/تصویر اجاره نامه مح  فاالی  ی...یضای  نق  یان

 پرسشنامه اوتباری ت،عی  شده توسط متقاضا )که اورت سالیانه ( -4

اوالم زتبا متقاضا در راکطه کا میزان تابدات یکدها های ریالا یارحی )در مقطع  -5

اوتبارات ارائه درخواس (ناشا اح قراردادهای وقود اسالما نضعانتنامه ها نکریات ی

اسنادی )که تف،یک تابدات دیدارینمدتدار اسناد تحوی  شده(نتسبیالت لساب 

ذخیره ارحی نتسبیالت کانک توساه اسالما ی... نزد سیستم کان،ا .ی سایر موسسات 

مالا یاوتباری )اوم اح خصواا یدیلتا (که تف،یک کانک /موسسه .شابه مرکوطه 

در گردشنسرمایه گذاری ثاک  کا ذزر یثایق ینوو تسبیالتوتابدات اح جنبه سرمایه 

 یتضعینات مرکوطه.

 تصویر کیعه نامه دارائا های متقاضا )در اورت یجود( -6
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اورت های مالا یاظبارنامه مالیاتا نخرین دیره مالا متقاضا )چنانچه متقاضا  -1

تسبیالت لسب قوانین یمقررات مهزم که لساکرسا اورت های مالا کاشدنگزارش 

مشتع  کرگزارش لساکرسان ناورت های مالا ییادداش  های  زام  لساکرسا

 مرکوطه اخذ شود.(

 نخرین تراح نحمایشا متقاضا در پایان ماه قب  -1

 تصویر دووتنامه یافراخوان در مورد ضعانتنامه های شرز  در مناقصه /مزایده -2

تصویر قراردادمناقده که هعراه اوالم زتبا ذینفع یضعانتخواه یا تصویر  -82

 88ارجاو زار اادره اح سوی ذینفع درمورد ضعانتنامه های انمام تابدات اکالغیه 

 تصویر قراردادمناقده در مورد ضعانتنامه های پیش پرداخ  -88

تصویر قراردادمناقده که هعراه اوالم زتبا ذینفع مبنا کرمیزان زارانمام شده  -88

اکطه کاضعانتنامه )پیشرف  فیزی،ا یمبهغ ریالا نن (یمبهغ ضعانتنامه مورد نیاح در ر

 های استرداد لسن انمام زار

 تصویر نامه ذینفع کا ذزر موضوو درمورد ضعانتنامه های تابد پرداخ  -89

فبرس  ضعانتنامه های موجود متقاضا کا ذزر مشخصات مرکوطه مشتع  کرنام کانک اادر 

نخرین زننده نشعاره یتاریخ ادیر ننووضعانتنامهنموضوونذینفعنمبهغ ایلیهن مبهغ فاها ن

 سررسیدنمبهغ سپرده ها ییثایق هر یک )در مورد تقاضای تخصیص لد ادیر ضعانتنامه(



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

82 

فبرس  قراردادهای مناقده متقاضا اح سه دیره مالا قب  تازنون اوم اح قراردادهای  -85

خاتعه یافته یقراردادهای در دس  اجرا کا اوالم تاریخ اناقاد قراردادنمبهغ قرارداد یمیزان 

)درمورد تقاضای زی،ا ینخرین اورت یضای  های تأیید شده هر یکپیشرف  فی

 (تخصیص حد صدور ضمانتنامه

فبرس  پریژه های زاریاکا شده متقاضا )قراردادهای التعالا نتا(کا اوالم  -86

مشخصات ینخرین یضای  یاقدامات انمام شده یمیزان ضعانتنامه های مورد نیاح که 

 (د صدور ضمانتنامهدر مورد تقاضای تخصیص حتف،یک )

 تصویر کرگه تخصیص زد اوتباری متقاضا  -81

 تصویر نخرین گزارش اطالوات اوتباری متقاضا -81

پاسخ نخرین استاالم تابدات یکدهیبای متقاضا اح کانک مرززی جعبوری اسالما  -82

 ایران که نحوی،ه اح تاریخ ادیر نن کیش اح ی،عاه سپری نشده کاشد.

گزارشس ارحیاکا یاسناد رهنا امالک یماشین نالت در توثیق کانک تصاییر نخرین  -92

 یهعچنین تصاییر اسناد امالک یماشین نالت پیشنبادی جب  ترهین

 ب( اشخاص حقوقی

 تصویر شرزتنامه -8

 تصویر اساسنامه ینخرین نگبا تغییرات -9
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 تصویر اظبار نامه ثب  شرز  -5

گواها تأیید االلی  پیعان،اری ییا سایر  تصویر پریانه زسب/پریانه کبره کرداری/ -4

 مموحات قانونا فاالی  متقاضا

 تصویر ریحنامه رسعا مرکوط که نگبا تاسیس -5

 تصویر زهیه افحات شناسنامه یزارت مها مدیران -6

 تصاییر نخرین مدارک تحصیها مدیران یسایر مستندات مرکوط که سواکق زاری ننان-1

االی  که نحوی زه منا،س زننده نخرین یضای  نق  تصویر اسناد مال،ی  مح  ف -1

 یانتقال ییا توثیق مهک کاشد/تصویر اجاره نامه مح  فاالی  ی...

فبرس  اساما نخرین سبامداران/شرزاء که هعراه میزان یدر اد سبام/سبم الشرزه هر  -2

 یک اح ننبا )در اورت تادد سبامداران نفبرس  سبامداران وعده مد نظر ما کاشد.(

 پرسشنامه اوتباری ت،عی  شده توسط متقاضا )که اورت سالیانه( -82

اوالم زتبا متقاضا در راکطه کا میزان تابدات یکدهیبای ریالا یارحی )در مقطع ارائه  -88

در خواس (ناشا اح قراردادهای وقود اسالمانضعانتنامه هانکریات یاوتبار اسنادی )که 

تحوی  شده (نتسبیالت لساب ذخیره تف،یک تابدات دیدارینمدتدار اسناد 

ارحینتسبیالت کانک توساه اسالما ی... نزد سیستم کان،ا یسایر موسسات مالا یاوتباری 
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)اوم اح خصواا یدیلتا(که تف،یک کانک/ موسسه یشابه مرکوطه ینوو تسبیالت یتابدات 

 رکوطه.اح جنبه سرمایه در گردش نسرمایه گذاری ثاک  ی... کا ذزر یثایق یتضعینات م

 تصویر کیعه نامه دارائا های متقاضا )در اورت یجود( -89

فبرس  سرمایه گذاری متقاضا درسایر شرز  ها یموسسات کا ذزر مشخصات نمبهغ  -85
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 تصویر نخرین گزارش اطالوات اوتباری متقاضا  -96

ن استاالم تابدات ی کدها های نتقاضا اح کانک مرززی جعبوری اسالما پاسخ نخری -91

 ایران که نحوی زه اح تاریخ ادیر نن کیش اح یک ماه سپری نشده کاشد.

تصویر نخرین گزارش ارحیاکا یاسناد رهنا امالک یماشین نالت در توثیق کانک  -91

 هینیهعچنین تصاییر اسناد امالک یماشین ؟نالت پیشنبادی جب  تر

 

 

 

 مبحث چهارم

 عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه

 الف(عملیات صدور ضمانتنامه:

کرای ادیر ضعانتنامه های ریالا والیه کر در نظر گرفتن نئین نامه ادیر ضعانتنامه ها  

 یظبرنویسا موارد ذی  کایستا دقیقا روای  گردد:

ط مشتری یامضای (توس8552تنظیم فرم درخواس  ادیر ضعانتنامه )نعونه شعاره -8

ذی  نن یتایید امضا توسط شابه یدر خصوص اشخاص لقوقا دارندگان لق 

 (8امضای مماح کر اساس نخرین نگبا تغییرات شرز  )پیوس  شعاره 

 زام  نعودن مدارک مورد نیاح پرینده اوتباری اشخاص اوم اح لقیقا یلقوقا  -9
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جب  ارسال که مراجع (8528ت،عی  فرم پیشنباد ادیر ضعانتنامه )نعونه شعاره  -5

 (9تصویب اوتبار )پیوس  شعاره 

 اخذ مصوکه اح مراجع تصویب اوتبار  -4

 اخذ یثایق تایین شده کر اساس مصوکات اادره  -5

 (4()پیوس  شعاره 8554تنظیم قراردادادیر ضعانتنامه )نعونه شعاره -6

 اخذ سپرده نقدی یزارمزدهای متاهقه  -1

 تحریر متن ضعانتنامه  -1

انتنامه کایستا کا توجه که نوو ضعانتنامه  اح فرم های مرکوطه استفاده کرای تحریر متن ضع

شود در مواردی زه متن ضعانتنامه توسط ذینفع پیشنباد ما شود الحم اس  متن 

پیشنبادی که اداره ز  لقوقا  ارسال یپس اح تآیید نن توسط اداره ز  مذزورننسب  

قبی  ضعانتنامه ها کایستا در نعونه  که انمام وعهیات ادیر ضعانتنامه اقدام شود.این

 (تحریر شود.86)پیوس  شعاره 8562شعاره 

 شعاره ضعانتنامه ها اح سه جزء تش،ی  ما گردد زه که ترتیب اح چپ که راس  شام :

شعاره  لساکگری شابه نسال ادیر ضعانتنامه یشعاره ردیف ضعانتنامه های اادره  -

 ما شود.هر شابه زه در ایل هر سال اح یک شریو  
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شعاره لساکگری شابه اادر زننده  6928ن ودد 84/11/6928در ضعانتنامه شعاره مثال:

نعایانگر چباردهعین ضعانتنامه اادره شابه در 84سال ادیر یودد 11ضعانتنامه یودد 

 ما کاشد. 8511اسال 

ریال کاک  تعبر 82222پس اح ت،عی  فرم ضعانتنامه مورد نظر )در پنج نسخه(مبهغ -2

ا )در لال لاضر(دریاف  یدر قسع  کاالی نسخه ایل ضعانتنامه الصاق یمبهغ مالیات

ذی  نعونه ضعانتنامه اادره کایستا توسط دی نفر اح اوضای زعیته اوتباری شابه 

 امضان شود یکه نحوی،ه ی،ا اح ننبا وضو ااها زعیته کاشد.

استفاده قرار ما  ضعانتنامه های اادره در پنج نسخه تنظیم ینسخ نن کترتیب ذی  مورد

 گسرد.

نسخه ایل: نسخه ااها ضعانتنامه ما کاشد زه در قبال اخذ رسید کر ریی نسخه سوم که 

 متقاضا ادیر ضعانتنامه یا نعاینده یی تحوی  ما گردد.

 نسخه دیم: مخصوص متقاضا

 نسخه سوم: جب  کایگانا در پرینده ضعانتنامه مشتری

 هنسخه چبارم:جب  اداره اوتبارات منطق

 نسخه پنمم: جب  نگبداری در زالسور سررسید ضعانتنامه هان که ترتیب سررسید

 ب( عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه :
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 ثبت انتظامی قرارداد -ب-1

 (                                  )که مبهغ یک ریال(1699کده،ار:سایر قراردادها /ضعانتنامه ها )زد

 (                                     )که مبهغ یک ریال(1111اما )زدکستان،ار : طرف لساکبای انتظ

 ثبت انتظامی تعهد نامه -ب-2

 (     )که مبهغ یک ریال(1689کده،ار:تابد نامه های دریافتا اح مشتریان / ضعانتنامه ها)زد

 که مبهغ یک ریال((                                        )1111کستان،ار:طرف لساکبای انتظاما)زد

 ثبت تعهدات  –ب -3

 (1898کده،ار:تابدات مشتریان کاک  ضعانتنامه ها یپذیرش ها/ ریال)زد

 )ماادل مبهغ ضعانتنامه اادره(  

 (1598کستان،ار:تابدات کانک کاک  ضعانتنامه ها یپذیرش های اادره که ریال )زد

 )ماادل مبهغ ضعانتنامه اادره(

 ثبت سپرده نقدی -ب-2

 ار :لساب مشتری /اندیق                      )ماادل مبهغ سپرده نقدی که میزان مصوب(کده،

 (4586/4589کستان،ار:سپرده نقدی ضعانتنامه که ریال )دیلتا/غیر دیلتا (  )زد

 )ماادل مبهغ سپرده نقدی که میزان مصوب(

 ثبت تمبر مالیاتی  -ب-5
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 کده،ار:لساب مشتری /اندیق

 تعبرهای استفاده شده کاک  قراردادناا  ضعانتنامه یتابدنامه( )ماادل ممعوو کبای

 (8859کستان،ار:تعبرمالیاتا)زد

 )ماادل ممعوو کبای تعبرهای استفاده شده کاک  اا  ضعانتنامهنقرارداد یتابدنامه(

 ثبت کارمزد -ب-6

 زارمزد دریافتا (کده،ار :لساب مشتری/اندیق                                          )ماادل ز  

 (5488کستان،ار:زارمزد دریافتا /تفضی  زارمزد ضعانتنامه های ریالا یارحی )زد 

 )ماادل زارمزد دریافتا(

 (4159کستان،ار:سود یزارمزد سا له ای نینده /ضعانتنامه ها )زد

 )ماادل زارمزد لصه سالبای نتا در اورت یجود(

 

 ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد:

 ( 4159کده،ار:سود یزارمزد سالبای اینده/ضعانتنامه ها )زد

 )ماادل زارمزد لصه سال مرکوطه(  

 (                          )ماادل زارمزد لصه سال مرکوطه(5488کستان،ار:زارمزد دریافتا )زد
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عالوه بر صدور اسناد فوق بایستی بر حسب نوع وثیقه ،اسناد انتظامی صادر 

 گردد.

ان مثال در اورتا زه کخشا اح یثایق در قبال غیر منقول نسبامنایراق مشارز  که ونو

یسفته یسایر یثایق تایین شده کاشد ادیر اسناد مرکوط که این نوو یثایق که قرار ذی  خواهد 

 کود:

 (     )که مبهغ مندرج در سند رهنا(1999کده،ار:غیر منقول در گری کانک/ضعانتنامه ها)زد

 (                    )که مبهغ مندرج در سندرهنا(1111لساب های انتظاما )زدکستان،ار:طرف 

 (1988کده،ار: سبام ی ایراق در گری کانک/ضعانتنامه ها )زد

 )ماادل ارحش سبام قاک  توثیق طبق مصوکهنایراق مشارز نسپرده مدتداری...(

 (1111کستان،ار:طرف لساب های انتظاما )زد

 توثیق طبق مصوکهنایراق مشارز نسپرده مدتداری...( )ماادل ارحش سبام قاک 

 (     )ماادل مبهغ کریات تضعینا اخذ شده(1898کده،ار: کریات تضعینا/ضعانتنامه ها)زد

 (    )ماادل مبهغ کریات تضعینا اخذ شده(1111کستان،ار: طرف لساب های انتظاما )زد 

 (1188کده،ار: سایر لساب های انتظاما /ضعانتنامه ها )زد 

 )ماادل مبهغ سایر یثایق لسب مورد( 

 (      )ماادل مبهغ سایر یثایق لسب مورد(1111کستان،ار: طرف لساب های انتظاما )زد
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 مبحث پنجم

 کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی

محاسبه زار مزد ضعانتناهعببر اساس نوو یثیقه دریافتا مطاکق قفرمول ذی  خواهد کود زه 

 ص کایستا ریح ادیر ضعانتنامه یریح سررسید در ممعوو مدتعنظور گردد.در این خصو

 مبهغ ضعانتنامه(-میزان زارمزد دریافتا   =   مدت که ریح *نرخ*)مبهغ سپرده نقدی

56522 

 مجموعاادر شود  95/88/11که سررسید   81/5/11مثال: چنانچه ضعانتنامه ای در تاریخ 

 ارمزد کدین ترتیب که دس  ما نید:مدت نن کر لسب ریح کرای محاسبه ز

 ریح  84مرداد ماه                  :

 ریح58شبریور                    : 

 ریح892مبرننکانننذرندی    :  

 ریح 95کبعن                      :    

 ریح 822ممعوو مدت        :    

تارفه های جاری ننافذ  توجه: زارمزد ادیر نتعدید نتقهی  یاکطال ضعانتنامه هانمطاکق

 یاکالغا کانک خواهد کود.

 عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه 

 کده،ار: لساب مشتری/ اندیق                              )ماادل کبای تعبر مالیاتا الصاقا(
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 قا((                            )ماادل کبای تعبر مالیاتا الصا8859کستان،ار: تعبر مالیاتا )زد 

 کده،ار: لساب مشتری /اندیق                                 )ماادل ممعوو زارمزد تعدید(

 (                           )ماادل زارمزد لصه سالماری(5488کستان،ار:زارمزد دریافتا )زد

صه (       )ماادل زارمزد ل4159کستان،ار: سود  یزارمزد سالبای نینده/ ضعانتنامه ها )زد 

 سالبای نتا در اورت یجود(

دراورتا زه در لساب های مشتری موجودی زافا کرای تامین هزینه های مرکوط که 

تعدید ضعانتنامه یجد نداشته کاشد یوهیرقم اوالم کانک هزینه ها اح سوی متقاضا تامین 

ن نگردد هزینه های تعدید ضعانتنامه اح مح  سرفص  کده،اران موق  )که نام مشتری(تامی

 یاسناد که شرح ذی  اادر خواهد شد:

 (8598ماین تعیدید ضعانتنامه )زد  -کده،ار: کده،اران موق /ریال

 )ماادل مبهغ زارمزد تعدید یکبای تعبر مالیاتا الصاقا(

 (   4164کستان،ار : سود یزارمزد ماوق / سود یزارمزد ماوق ضعانتنامه ها )زد 

 )ماادل مبهغ زارمزد تعدید( 

 (                            )ماادل کبای تعبر مالیاتا الصاقا (8859تعبر مالیاتا )زد کستان،ار:

 

 در صورت تامین وجه فوق الذکر توسط مشتری اسناد بشح ذیل صادر می گردد:
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 کده،ار : لساب مشتری /اندیق  

 )ماادل مبهغ زارمزد تعدید یکبای تعبر مالیاتا الصاقا(  

 ( 8598ماین تعدید ضعانتنامه )زد  –ق   /ریال کستان،ار: کده،اران مو

 )ماادل مبهغ زارمزد تعدید یکبای تعبر مالیاتا الصاقا(

(   )ماادل مبهغ  4164کده،ار: سود یزارمزد ماوق/ سود یزارمزد ماوق ضعانتنامه ها )زد 

 زارمزد تعدید(

 لصه سال جاری((               )ماادل مبهغ زارمزد5488کستان،ار:زارمزد در یافتا)زد

 ( 4159کستان،ار: سود یزارمزد سا ل های نینده/ضعانتنامه ها )زد 

 )ماادل زارمزد لصه سال های نتا در اورت یجود(

 نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها

تعدید ضعانتنامه که استناد در خواس  زتبا ذینفع یااهه قب  اح سر رسید ضعانتنامه  -8

ای ضبط ییا اکطال نن نشده کاشدنکالمانع اس .چنانچه درخواس  تا ماداما زه تقاض

زتبا ذینفع مبنا کر تعدید ضعانتنامه کاد اح سررسید که شابه تحوی  گردد ضعانتنامه 

 اح درجه اوتبار ساقط یشابه مماح که تعدید نخواهد کود.



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

95 

چنانچه تقاضای تعدید اح طرف ذینفع)مضعون له(که وع  نمده کاشد کانک ما  -9

یس  مراتب را که متقاضا )مضعون ونه (اوالم تا مشارالیه نسب  که پرداخ  کا

 زارمزد اقدام نعاید.

چنانچه تقاضای تعدید اح طرف ضعانتخواه ارائه شده کاشد نتعدید ضعانتنامه ارفا  -5

که موجب درخواس  زتبا ذینفع یااهه که شابه قب  اح سررسید ام،انپذیر خواهد 

 کود.

د یسایر هزینه ها توسط ضعانتخواه تامین نشده کاشد مبالغ چنانچه زارمزد تعدی -4

مرکوطه اح مح  کده،اران موق  که نام مشتری تامین یدر لساب مرکوطه ثب  ما 

 گرددی

تعدید ضعانتنامه های شرز  در مناقصه کرای طرح های وعرانا که تقاضای  دستگاه  -5

 ما کاشد.ماه ام،انپذیر  5اجرایا )ذینفع ضعانتنامه (لدازثر کرای 

تعدید سایر ضعانتنامه های شرز  در مناقصه لسب درخواس  ذینفع  -6

 ضعانتنامبوارائه نگبا تعدید مناقصه کالمانع ما کاشد.

در تعدید انواو ضعانتنامه هانتعدید قراردادهای رهنا یکیعه یثایق مه،ا ماخوذه تا  -1

ما کای  موخر سررسید ضعانتنامه ها الزاما ما کاشد که طوری زه مدت اسناد رهنا 

 کر سر رسید تعدید ضعانتنامه کاشد.
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 مبحث هفتم

 تقلیل ضمانتنامه

در مواقاا ذینفع ضعانتنامه کنا که دالیها اح جعهه زاهش میزان تابدات متقاضا 

)مضعون ونه( زتبا اح کانک در خواس  نعاید زه مبهغ ضعانتنامه اادره ماادل مبهغ 

شابه موظف اس  پس اح ثب  مشخصات نامه ماینا زاهش یاکد.در این گونه موارد 

یارده نسب   که تقهی  مبهغ ضعانتنامه یزارمزد اقدام یمراتب را طا نامه ای کا مضعون 

تایپ یکه اطالو ذینفع )مضعون له( یمتقاضا ضعانتنامه  8562ذی  در نعونه شعاره 

 ) مضعون ونه( کرساند.

 نام مضعون له...............

 تنامه ............... )نوو ضعانتنامه(موضوو: تقهی  ضعان

وطف که نامه شعاره ...............مورخ ................. کدینوسیهه اوالم ما دارد 

ضعانتنامه .................. )نوو ضعانتنامه ( شعاره..................که نفع.................. 

ونه( که سر رسید .................. اح  )نام ذینفع( یکه نام ................. )مضعون

مبهغ  .....................ریال که مبهغ .........................................ریال )که 

 لریف(......................... ریال )که ودد( تقهی  یاف .

 سایر شرایط ضعانتنامه زعازان که قوت خود کاقا اس .

 ......کانک مه  شابه........
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 نام یشعاره امضاء               نام یشعاره امضان

 

   

که ونوان مثال چنانچه ضعانتنامه ای در قبال ترزیبا اح یثایق اح جعهه سفتهنیثیقه غیر منقول   

ی سپرده مدتدار اادر گردیده کاشدکه هنگام تقهی  ضعانتنامه کا توجه که مبهغ تقهی  که ترتیب 

ه نیثیقه غیر منقول یسپرده مدتدار ماادل میزان تقهی   یافته نحاد تعام یا قسنتا اح سفت

یزارمزد هعان یثایق نسب  که مدت کا قیعانده پس اح زسر ی،عاه که نفع کانک مسترد ما 

گردد.هعچنین سپرده نقدی نیز متناسب کا مبهغ تقهی  یکه نسب  دراددریافتا که هنگام 

 ادیر ضعانتنامه مسترد خواهد گردید.

نن کخش اح یثیقه زه قاکهی  نقدشوندگا یسب  الواول : در حمان تقهی   ضعانتنامه ن کرتذ

 کودن نن کیشتر زعا زان در ید کانک کاقا خواهد ماند.

 عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه 

وعهیات که شرح ذی  اورت ما  8526هنگام تقهی  ضعانتنامه کا استفاده اح نعونه شعاره 

 پذیرد :

 )ماادل ارحش تعبر مالیاتا الصاقا(                        لساب مشتری/ اندیق     کده،ار:

 )ماادل ارحش تعبر مالیاتا الصاقا(                          ( 8859کستان،ار : تعبر مالیاتا )زد
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 برگشت تعهدات :

 ( 1598کده،ار :  تابدات کانک کاک  ضعانتنامه ها یپذیرش های اادره که ریال )زد 

 ) ماادل مبهغ تقهی  یافته(

 (1898کستان،ار: تابدات مشتریان کای  ضعانتنامه ها پذیرش ها /ریال )زد 

 ) ماادل مبهغ تقهی  یافته(  

 برگشت سپرده نقدی :

(      4586/4589کده،ار : سپرده نقدی ضعانتنامه ها که ریال )دیلتا / غیر دیلتا ( )زد 

 ( )ماادل سپردهنقدی قاک  کرگش 

 )ماادل سپردهنقدی قاک  کرگش  (                           کستان،ار : لساب مشتری / اندیق  

 برگشت کارمزد:

 (4159کده،ار: سود یزارمزد سالبای نینده / ضعانتنامه ها )زد 

 )که نسب  مبهغ زاهش یافته مرکوط که سال های نتا در اورت یجود (

) که نسب  مبهغ زاهش یافته تا کاقیعانده مدت کا زسر   ( 5488کده،ار: زارمزد دریافتا )زد

 یک ماه(

 ) ماادل ممعوو زارمزد سرفص  های فوق(               کستان،ار: لساب مشتری / اندیق   

 برگشت وثایق:
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ادیر اسناد انتظاما یاسترداد یثایق کنا که مورد یکا تنوجه که نوو یثیقه ییضای  اوتباری 

 تابدات یی انمام خواهد شد. مشتری ینحوه ایفای

(    )ماادل مبهغ تقهی  یافته هر یک اح یثایق 1111کده،ار: طرف لساب های انتظاما )زد 

 لسب مورد(

 کستان،ار: غیر منقول درگری کانک /سبام یایرتاق کبادر در گری کانک /کریات تضعینا....

 )ماادل مبهغ تقهیها یافته هریک اح یثایق لسب مورد(

 ممبحث هشت

 ابطال ضمانتنامه

مدت تابد کانک کاک  ضعانتنامه های اادره لدازثر تا سررسید ضعانتنامه ما کاشد یدر 

اورتی،ه قب  اح سررسید ضعانتنامهندرخواستا مبنا کر اکطتال ضعانتنامه اح طرف ذینفع یکا 

امضای االبان امضای مماح زتبا که شابه یاا  گردد شابه ما کایس  نسب  که اکطال 

انتنامه اقدام مراتب های مرکوطه نیاحمند ارائه اا  ضعانتنامه نتقهی  نامه ها یتعدید نامه ضع

ها)در اورت یجود(که کانک خواهد کود.لی،ن در اورت تحقق هریک اح شرایط ذی  

نضعانتنامه های اادره کان،ا کاط  ما گردد ینحاد ساحی یثایقننیاحمند ارائه اا  

 کود:ضعانتنامه که کانک نخواهد 

 اوالم زتبا ذینفع مبنا کر اکطال ضعانتنامه -8
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 انقضای سررسید مدت اوتبار ضعانتنامه  -9

 ارائه سند یا اسنادی زه نشانگر لصول شرایط خاص در متن ضعانتنامه کاشد. -5

خاطر نشان ما نعاید کانک در مواجبه کا این اسناد تنبا مسئول انطباق اسناد کا شرایط مندرج 

سئولی  های ناشا اح قبی  جا نااال  نداشتن ی ... را وبده دار نعا در ضعانتنامه اس  ی م

 کاشد.

شابه کایستا نسب  که اخذ تابدنامه احضعانتخواهد کا مضعون ذی  که منظور نحاد  :1تذکر

 ساحی یثایق ضعانتخواه کدین دریاف  اا  ضعانتنامه اقدام نعاید:

 "رائه اا  ضعانتنامه که هر نحویچنانچه درنینده مشخص شود زه ضعانتخواه کا ودم ا "

 "اح انحاء قصد سوء استفاده اح نن را داشته اس  یمناقع اینبانک که خطر افتدن "

ضعانتخواه وبده دار جبران ضرری حیان یارده کوده یکانک محق که استیفاء لقوق تضییع "

 "شده

 "که هر نحو یزیفی  اس ."

ینفع مبنا کر اکطال ضعانتنامه هعراه کا اا  چنانچه تا سررسید ضعانتنامه ننامه ذ :2تذکر 

ضعانتنامه که شابه یاا  نگرددالحم اس  شابه ضعن اوالم اکطال نعودن ضعانتنامه ناسترداد 

 اا  ضعانتنامه را اح ذینفع درخواس  نعاید.
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پس اح تحقق موارد فوق الحم  اس  مبهغ سپرده نقدی اح لساب های سپرده نقدی ضعانتنامه 

یکه ضعانتخواه مسترد ی یثایق یتضعینات مرکوطه  نحاد گردیده ینسب  که ها کرداش  

 کرگش  لساب ها اقدام شود.

شابه در کدی یاول درخواس  زتبا ذینفع مبنا کر اکطال ضعانتنامه نکایستا شعاره  توجه:

یتاریخ نن را در دفتر یاول م،اتبات ثب  نعوه یتاریخ یاول نن را در لاشیه نامه درج 

این تاریخ مبنای محاسبات زارمزد کاقیعانده مدت زسر یک ماه یکرگش  که مشتری نعاید.

خواهد کود.اگر مدت استفاده شده که والیه یک ماهناح سررسید ضعانتنامه فراتر رید 

 نهیچگونه زارمزدی اح مشتری دریاف  یاکه ای کرگش  داده نخواهد شد.

 عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه 

یاول درخواس  اکطال ضعانتنامهنتاریخ خاتعه تابدات کانک در مقاک   نظر که این،ه

مضعون له )ذینفع(ما کاشدن لذا شابه کایستا کا معبور نعودن اا  ضعانتنامه ریالتعدید نامه 

 ها یتقهی  نامه ها )در اورت یجود(که مبر اکطال ننسب  که ادیر اسناد ذی  اقدام نعاید.

 ) که مبهغ یک ریال(                               (   1111ما )زدکده،ار: طرف لساب های انتظا

  ) که مبهغ یک ریال(                                (1699کستان،ار: سایر قراردادها/ضعانتنامه ها )زد

 ) که مبهغ یک ریال(                                   (1111کده،ار: طرف لساب های انتظاما)زد  

 ) که مبهغ یک ریال( (1689تان،ار: تابد نامه های دریافتا  اح مشتریان/ضعانتنامه ها )زدکس
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 (1598کده،ار: تابدات کانک کاک  ضعانتنامه ها یپذیرش های اادره که ریال )زد 

 )ماادل نخرین مانده تابدات(

 (1898کستان،ار:تابدات مششتریان کاک  ضعانتنامه ها یپذیرش های اادره /ریال)زد

 )ماادل نخرین مانده تابدات(

یادنیری: شاب قب  اح استرداد سپرده نقدی ضعانتنامه ی یثایق نالحم اس  کررسا های الحم 

در خصوص تسویه هرگونه اقالم ماوق مشتری خصواا کده،اران موق  دق  الحم را کاع  

 نیرند.

ناسناد ذیهصادر  پس اح یاول درخواس  زتبا اکطال ضعانتنامه که انضعام اتص  ضعانتنامه

 ما گردد:

 (4586/4589کده،ار: سپرده نقدی ضعانتنامه ها که ریال )دیلنا / غیر دیلتا()زد 

 )ماادل کاقیعانده سپرده نقدی ضعانتنامه مورد نظر(

 کستان،ار: لساب مشتری /اندیق  

 )ماادل کاقیعانده سپرده نقدی ضعانتنامه مورد نظر(

  زارمزد قاک  کرگش  پس اح زسر یک ماه ناسناد که در اورت اکطال قب  اح سررسید کاک

 شرح ذی  اادر ما گردد:

 (4159کده،ار: سود یزارمزد سا ل های نینده/ضعانتنامه ها )زد
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 )دراورت یجود ماادل زارمزد سال نتا(

 )ماادل مبهغ زارمزد کرگشتا(                                      کستان،ار: لساب مشتری/اندیق  

 )ماادل هریک اح یثایق لسب مورد(           (   1111ه،ار: طرف لساکبای انتظاما)زدکد

 کستان،ار:غیر منقول درگری کانک /سبام یایراق کباداریر گری کانک/کریات تضعینا...

 )ماادل هریک اح یثایق لسب مورد(

ناسناد : دراورت ودم یاول اا  ضعانتنامه که انضعام درخواس  زتبا ذینفع  تذکر مهم

 که شرح ذی  اادر ما گردد:

 (4586/4589کده،ار : سپرده نقدی ضعانتنامه که ریالا )دیلتا /غیر دیلتا ()زد

 )ماادل کاقیعانده سپرده نقدی ضعانتنامه مورد نظر(

کستان،ار: کستان،اران موق /ریالا/ ماین سپرده ضعانتنامه های در شرف پرداخ  یاکطال 

 (4585)زد

 سپرده نقدی ضعانتنامه مورد نظر( )ماادل کاقیعانده

 -پس اح یاول اا  ضعانتنامه شاب موظفند نسب  که کررسا سرفص  )کده،اران موق (

ماین )تعدید ضعانتنامه ها( اقدام یدر اورتا زه زارمزد تعدید اح مح  کده،اران موق  

 تامین شده کاشد نسب  که ادیر اسناد که شرح ذی  اقدام نعایند:

 تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید :برگشت کارمزد 
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 (4164کده،ار :سود یزارمزد ماوق/ سود یزارمزد ماوق ضعانتنامه ها)زد

 )ماادل ز  مانده لساب مشتری کاک  ضعانتنامه(

 ( 8598کستان،ار:کده،اران موق /ریال/ تعدید ضعانتنامه )زد

 ل مبهغ زارمزد کرگشتا که مشتری (اد)ما 

ا /زارمزد دریافتا /زارمزد ضعانتنامه های ریالا کستان،ار : زارمزد دریافت

 (5488زد(یارحی 

 )ماادل زارمزد سبم کانک(

کده،ار : کستان،اران موق  /ریالا/ماین سپرده ضعانتنامه های در شرف پرداخ  یاکطال 

 (4585)زد

 )ماادل مانده سپرده نقدی ضعانتنامه مورد نظر(

( )ماادل مبهغ کدها دراورت 8598نامه)زد کستان،ار: کده،اران موق /ریال/تعدید ضعانت

 یجود (

 )ماادل الباقا سپرده نقدی(                                       شتری /اندیق   م،ار:لساب نکستا

که هنگام استرداد یثایق ما کایس  سفته های مورد یثیقه کا معبور شدن که مبر اکطال ناح 

ود یسایر یثایق کا روای  ضواکط مرکوطه کا اخذ درجه اوتبار ساقط یسپس تحوی  مشتری ش
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رسید در اختیار مشتری قرار گیرد ینسب  که ادیر اسناد مرکوط که کرگش  یثایق اقدام 

 گردد.
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 فصل چهارم 

 نتیجه گیری و راهکارها

 

 

 



 

ابل ویرایش می باشد . برای خرید فایل ورد وقفایل فقط برای مشاهده این 

شی این گزارش کارآموزی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوه

 www.asemankafinet.ir اسمان مراجعه کنید .

 

117 

کا  محترم کانک که دایره اندق هدای  شده ی کا رئیس شابهاینمانب در کدی یرید که شابه 

تحویهداری شریو که زار نعودم پس اح انمام زهیه فاالیتبای اندیق که قسع  لوالمات 

شابه رفته ی امورات مرکوط که لواله یجه شبرستان ی دریاف  لواله ی یاریز که لساب 

مشتریان ی انمام سایر خدمات اح جعهه یاگذاری چ،با ی زار کا دستگاه فازس ی ...را فرا 

  لساکداری شابه رفته ی زار جعع نیری اسناد در پایان ریح ی ردیف گرفته ن پس که قسع

نعودن ننبا طبق سرفصهبای دفتر ز  شابه ی معیزی اسناد ن تبیه اورت مغایرت کان،ا ن 

تبیه اورت ریز هزینه ی درنمد شابه ی نبایتاً کستن لساکبا در پایان ریح ی ارسال نن که 

نمام داده ی سپس در قسن  اوتبارات شابه زه اح مدیری  شاب استان خراسان شعالا را ا

لمم فاالی  کاالیا کرخوردار اس  کا انمام زهیه امورات اوتبارات اح تش،ی  پرینده گرفته 

تا مرلهه یاریز تسبیالت که لساب مشتری ی دریاف  اقساط مشتری ن ادیر اسناد شناسایا 

زاری ن ادیر انواو ضعان  نامه های  درنمد سه ما ایل ریح ی اسناد طبقه کندی در پایان ریح

قرار داد زهیه وقود اسناد کا مشتریان ی... ایفاء یظیفه  ن،ا پرداخ  زهیه تسبیالت ی اناقادکا

 نعودم.

یک کرنامه  پس اح انمام این فاالیتبا که این نتیمه رسیدم زه کانک مه  شابه شیریان نیاح که

 نوعهیاتا دارد زه طا ن
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ح یاستفاده کبینه اح شاخصبای مرکوط که زارزنان یمحوری  قراردادن رنامه ریزی احید ک8 

  کرنامه وعهیاتا که فاالیتبای ریحمره شابه

  ایماد راکطه منطقا کین مشتری یمحصوالت یخدمات ارائه شده9- 

 کرنامه ریزی مناسب درجب  دستیاکا که هدف افزایش دراد رشد یمانده سپرده هاد  5

 نامه ها کا مراجاه مستقیم که مشتریان ی جذب ایشان ضعان  افزایش شاخص ادیرد  4

 لفظ یارتقاءسبم اح کاحار ز  مناکعد  5

 ترزیب کبینه سپرده ها تالش در جب  لفظ سپرده های کهند مدت ی افزایش سپرده هاد  6

  قرض الحسنه یزوتاه مدت

  یتالش در جب  یاول مطالبات زاهش اقالم ماوقد  1

 یش سود نیری کا ایماد تناسب کین هزینه هایدرنمدتوجه که افزاد  1

 افزایش نسب  نرخ گردش تسبیالت اح طریق زوتاه مدت نعودن مدت تسبیالتد  2

  مدیری  احیح مناکع یمصارفد  82

فریشگاها ی افزایش متوسط ریحانه pos افزایش سرانه ترازش که احاءهر دستگاهد 88

 :شتریان کاپرداخ  دستگاه های خود پرداح یرضای  م

 مراقب  اح سرمایه گذاری های انمام شده_

 نظارت ی زنترل که نحو پول گذاری پایانه های خود پرداح -
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 افزایش سبم کانک اح ارائه انواو خدمات نوین -

 افزایش سبم اح کاحار زارتبای کان،ا -

 تالش در جب  افزایش سبم کانک در ارائه انواو خدمات ی پرداختبای غیر لضوری -

 کالم آخر:

یقتا زه وهم ی تمرکه در زنار ی،دیگر قرار ما گیرد لذت یادگیری وهم کیشتر شده ی تمرکه 

 توان فاالی  کیشتر را در انسان که ارمغان ما نیرد.

یالد زارنموحی کرای دانشمویان در ادارات نشرزتبا یموسسات مرتبط 5کراستا زه ارائه 

 ده تمرکیات یک،ارگیری وهم کرای دانشموکارشته مح  تحصی  طرلا مفید یارائه دهن

ما کاشد چرا زه دانشمویان کا یرید که مح  زارنموحی اح نزدیک کا یالد های مشاغ   

نتا خود نشنا شده یدر یاقع تبادل اطالوات وهعا یوعها کرای ننباکوده یمسیر تاحه ای را 

 . کرای تصعیم گیری شغها خود فرا ما گیرد

زه این دیره کرای کنده کسیار پر کار کوده ی کر تمرکیاتم افزیده  در خاتعه اوالم میدارم

اح استاد گرانقدر جناب نفای مصطفا مرادحاده زه استاد راهنعا کنده در این دیره .گردید

کوده اند ی جناب نقای محعود یوسفا ریاس  محترم شابه ی سایر زارزنان  زارنموحی

 ین پریژه مرا یاری نعودند تقدیر یتش،ر ما نعایمکانک مه  ی وزیزانا زه در اجراء یارائه ا

 کا تقدیم الترام
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