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    بانك و پول : اول قسمت

 پول -اول فصل

 پول پيدايش: اول بخش
 پذيرامكان كاال دو مبادله و تعويض طريق از صرفاً مصرف جهت شده توليد كاالهاي انواع تحصيل نخستين جوامع در

 : هجمل از داشت، همراه به بسياري مشكالت مبادله اين و بود

 .باشد معامله طرفين تاييد مورد كه معيني واحد قبول اساس بر كاال ارزش تعيين امكان -الف

 آماده و داشته ديگر طرف شده عرضه كاالهاي به نياز دو هر كه (گندم و گوسفند) كاال دو مبادله طرفين يافتن -ب

 .نبود آسان چندان ،باشند مبادله

 ستد و داد سهولت جهت به مبادالت واسطه عنوان به را كاالهايي و اشيا مشكالتي چنين حل براي ابتدا در بشر

 در صدف مثل داشت شهر يا محدوده آن در واسطه كاالي يا شي آن فراواني و نوع به بستگي آن انتخاب و كرد انتخاب

 يا مبادالت عددي مقدار حفظ براي هم زمان همان در .لدمعت و كوهستاني نواحي در گاو و گوسفند و دريا سواحل

 .جستند مي بهره خط چوب يا دار گره هاي ريسمان از معامالت نتيجه

 غير علت به نيز واسطه كاالي گاهي اما بود شده حل ظاهراً فوق اساسي اشكال دو واسطه كاالهاي انتخاب با گرچه

 ذخيره كه را اساسي نقش كم ارزش و زياد حجم علت به يا و گرديد مي كوچك معامالت انجام مانع بودن تقسيم قابل

 علت به واسطه كاالي نگهداري مواقع بعضي در و ساخت مي ممكن غير باشد معامله به احتياج زمان تا واسطه كاالي

  .نداشت امكان فسادپذيري
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 .گرددمي مبادله پول با شده عرضه خدمات و كاالها كليه يعني است مبادله وسيله پول ( 2

 .شودمي سنجيده پول با خدمات و كاالها ارزش يعني است ارزش سنجش وسيله پول ( 1.2

 .گرددمي حفظ آينده زمان در خريد قدرت پول اندوختن با يعني است ارزش ذخيره پول (2.2

 گرددمي آينده به موكول آن تسويه كه يشود م انجام حاضر حال در معامالتي يعني است آتي هايپرداخت وسيله (3.2

 .سلف معامالت مانند بالعكس يا

 .است حسابداري دفاتر در بازرگاني معامالت ثبت واحد پول( 4.2

 

 

 پول هايويژگي و تعريف: دوم بخش

 پول تعريف .1

 

  مجموع حتي و دانسته برتر آن تعريف بر را پول وظايف شرح اكثرا شده برده بكار پول تعريف براي كه جمالتي در

 

  .اند كرده قلمداد (قانوني )رسمي پول تعريف نوع يك را پول وظايف 

 اي هوسيل آن و دارد را مجرد و ذهني جنبه با مجسم و مادي صورت كه ويژه، عالمت با (كاغذ – فلز) است كااليي پول

 تي،آ مصرف براي است ارزشي ذخيره خدمات، و كاالها ارزش تعيين براي است معياري معامالت، انجام براي است

 پولي و مالي سياست يندافر كشيدن تصوير به براي گويا است واحدي باالخره و تعهدات تسويه براي است عاملي

  .شود مي آشكار قيمت نماد در كه دولت

 ارزش – قانوني ارزش) ذهني جنبه يا (كاغذ – فلز) يماد صورت پذيراي بايد است پول وظايف جامع كه تعريف اين در

  .بود آن (آزاد

 پول وظايف 2.
 

 

 

 

 

 

 

 ابرا قدرت و بوده مردم عامه پذيرش مورد و مبادله وسيله كه است كشور رسمي و قانوني واحد پول: تعريف پول

 .باشده داشت نامحدود
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 پول جانشينان و پول: سوم بخش

 (مسكوك – اسكناس )قانونييا  رسمي پول -1

ترين و بهترين وسايل مهم ،پول رسمي و قانوني كشور كه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قانوناً در جريان گذارده

مل و أاست كه در دست عامه مردم و موردپذيرش همگان بوده و هزينه كردن آن به هيچ استنادي قابل تپرداختي 

 .تعمق نبوده و نخواهد بود

 سامان به زماني محدوده يك در را پول وظايف ،پول نمايندگي يا جانشيني به واندت يم كه پرداختي وسايل ديگر

  .است دولت مالي و پولي سياست اصول حفظ بر مركزي بانك مداوم نظارت و بانكي قوانين تابع ،رساند

 پول جانشين.2

 تحريري يا بانكي پول -الف

 به (اعتباري ( اعطايي تسهيالت و ) جاري حساب (مردم ديداري هاي ه سپرد از ستا  اي همجموع تحريري يا بانكي پول

 وسيله از ديگر حساب به حساب يك از آن انتقال و نقل يا و برداشت براي كه مالي مؤسسات و ها كبان نزد مشتريان

 هاي چك انواع و - تضميني چك – عادي چك – بانكي چك( .شود مي استفاده بانكي حواله يا چك نام به پرداختي

 .هستند تحريري يا بانكي پول مجموعه جزء (رايج

 پول شبه - ب

 و خزانه اسناد و قرضه اوراق مدت، كوتاه گذاري سرمايه سپرده مانند (دار مدت غيرديداري هاي سپرده از است عبارت

 قابل شده اندوخته وجوه جز به) دارد نياز قانوني زمان گذشت به آن شدن نقد براي كه اوراقي كليه ديگر عبارتي به

 پول به تبديل در اوراق اين (است شخصي مراجعه با زمان هر در كه انداز پس الحسنهقرض « حساب دارنده » وصول

 را اوراق اين توان مي ولي نيست عامه قبول مورد و نداشته را قانوني) رسمي پول مطلوبيت (سررسيد از قبل) نقد

 .نمود نقد پول به تبديل را ها آن برات، و سفته واگذاري با و قرارداد ها بانك اعطايي تسهيالت پشتوانه

 

 



8  
 

 

 

 

 

 

 الكترونيكي هاي كارت – پ

 .شود مي نگهداري اشخاص بانكي هاي حساب در كه است وجوهي انتقال و نقل همچنين و پرداخت و دريافت ابزار

 اصطالحات: چهارم بخش

 گردش در پول حجم .1

 مردم دست در نقد هاي پول مجموع آن و دارند اختيار در زمان از معيني واحد در مردم كه است خريدي قدرت منظور

  .است ) ها بانك نزد جاري حساب( ديداري هاي حساب كليه موجودي و  )ها بانك از خارج (

 پول گردش سرعت .2

( معامله( ستد و داد معين و محدود زمان در پول واحد يك با كه است دفعاتي تعداد ،پول گردش سرعت از منظور

 .گيرد مي انجام

 ها بانك نقدينگي 3.

 پاسخگوي محل آن زا ات نمايند مي نگهداري خود نزد نقد صورته ب ها بانك كه است ذخايري معموالً ها بانك نقدينگي

 .باشند گذاران ه سپرد پولي هاي خواسته

 مجموعه از نسبتي تابع كشور يك بانكي نظام كلي طور به و ها بانك پولي ذخاير يا نقدينگي ديگر عبارت به

 مركزي بانك در آن از سهمي يا ها كناب خزانه در نقد صورتبه  كه است اشخاص ديداري غير و ديداري هايسپرده

 به خود نزد را اشخاص هاي سپرده از هم مقداري مركزي، بانك نزد قانوني ذخاير بر عالوه ها بانك لذا .شود مي نگهداري

 .نماينديم ينگهدار بانك نقدي ذخاير عنوان

 بانكداري – دوم فصل

به معناي نوعي شركت، اخذ و رواج يافته و شايد هم از  Bankكلمه بانك اصطالحي است قديمي كه از واژه آلماني 

 .اشتقاق يافته است ،شدايتاليايي كه براي نيمكت صرافان به كار برده مي Bancoفرانسوي و يا  Banqueكلمه 
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 ايران بانكداري قوانين در تحول روند: اول بخش

 :ها بانك شدن ملي. 1

 بكارانداختن و داران سرمايه و گذاران سپرده حفظ براي انقالب شوراي مصوبه طبق 1358 ماه خرداد هفده تاريخ در

 كشور هاي بانككليه  ،ها بانك در مردم ديداري غير و ديداري هايسپرده بازپرداخت تضمين و كشور توليدي هاي چرخ

 . شد اعالم ملي

  :(شوراي انقالب اسالمي 11/3/1358مصوب )ها  قانون ملي شدن بانك. 2

 و ها سپرده تضمين و كشور توليدي هايچرخ انداختن بكار و ملي هاي سرمايه و حقوق حفظ براي  1-ماده  «

 ها بانك كليه قانون، اين تصويب تاريخ از ... مشروط مشروع مالكيت اصل قبول ضمن ،ها بانك در مردم اندازهاي پس

  ... »گرددمي اعالم ملي

 ،تعداد اين از. شد قانون اين مشمول بانك 28 جمعا كشور بانكي سيستم در ها بانك كردن ملي طرح اجراي با همزمان

 . بود ايراني گذاران سرمايه به متعلق بقيه بانك 15 و بودند سهيم خارجي گذاران سرمايه بانك 13 در

 :ها بانك امور اداره .3

 مهر سوم تاريخ در ها بانك اداره قانوني اليحه لذا .گرديد مطرح ها بانك اركان در نظر تجديد ،ها بانك شدن ملي پي در

 : دگردي مشخص ذيل شرح به بانك هر اركان و رسيد اسالمي انقالب شوراي تصويب به 1358 ماه

 ها بانك عمومي مجمع (3.1 

 ها بانك عالي شوراي (3.2

 بانك مديره هيات (3.3

 بانك ديرعاملم (3.4

 بانك قانوني بازرسان (5.3

 :ها بانك عمومي مجمع .4

 وزير ،كشاورزي جهاد وزير ،بازرگاني وزير ،معادن و صنايع وزير ،ييدارا و اقتصادي امور وزير ازها  بانك عمومي مجمع

  .گردد مي تشكيل جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت و تعاون وزير ،شهرسازي و مسكن
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 ها بانك عمومي مجمع .است بازرگاني وزير با وي غياب در و دارايي و اقتصاد امور وزير با ها بانك عمومي مجمع رياست

 . گردد مي تشكيل العاده فوق و عادي صورت دو به

 بانك) بانك پست براي و معادن و صنايع وزير معدن، و صنعت بانك براي عمومي مجمع رياست حاضر حال در: هنكت

 .باشد مي اطالعات فناوري و ارتباطات وزير، (است نموده اخذ بانكي فعاليت اجازه 1383 سال در كه دولتي

 :  ها بانك عادي عمومي مجمع وظايف .5

 و ييدارا صورت و قبل مالي سال زيان و سود حساب و ترازنامه به رسيدگي و بانك هر ساالنه گزارش استماع (5.1

 . آن بودجه و ترازنامه تصويب و ساالنه عمل دوره صورتحساب و ديون

 . ويژه سود تصويب و ها بانك از ياك هر اندوخته درباره تصميم اتخاذ و سيدگير (5.2

 . ها بانك عالي شوراي پيشنهاد به بنا ها بانك مديره هيات اعضاي انتخاب( 5.3

 پيشنهاد به تجاري هاي بانك مديران انتخاب و مربوط وزير پيشنهاد به تخصصي هاي بانك عامل مديران انتخاب( 5.4

 . ها بانك عالي شوراي مشورتي نظر با بازرگاني وزير

 . شد خواهد صادر دارايي و اقتصادي امور وزير امضاي به ها بانك مديره هيات اعضاي و عامل مديران احكام( 5.5

 . ها بانك از يك هر قانوني بازرسان انتخاب( 5.6

 .ها بانك از يك هر اساسنامه تصويب( 5.1

 . معامالتي و اداري ،مالي ،استخدامي هاي هنام ينيآ تصويب( 8.5

 به نسبت ها بانك عالي شوراي طرف از كه بانكي عمليات به مربوط ديگر مسائل گونههر به نسبت تصميم اتخاذ( 9.5

 . شود مي پيشنهاد عمومي مجمع به ها بانك عالي شوراي طرف از كه بانكي عمليات به مربوط ديگر مسائل گونههر

  .شد خواهد تشكيل سال هر تيرماه پايان تا مرتبه يك سالي حداقل ها بانك عادي عمومي مجمع جلسات -

 سرمايه افزايش يا كاهش ،اساسنامه موارد در تغيير گونه هر : زا است عبارت العاده فوق عمومي مجمع وظايف -

 . نمايد مي تصميم اتخاذ و تشكيل مقتضي زمان در كه ها آن ادغام يا انحالل ،تاسيس ،ها بانك از يك هر

  :ها بانك عالي شوراي. 6

 . شود مي تشكيل ديگر عضو 8 حضور با ا.ا.ج مركزي بانك كل يسير رياست به ها بانك عالي شوراي
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 راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت نماينده ،ييدارا و اقتصادي امور وزارت نماينده ،ايران ملي بانك مديرعامل

 و معدن و صنايع وزارت نماينده ،كشاورزي جهاد وزارت نماينده ،شهرسازي و مسكن وزارت نماينده ،جمهوري رياست

 . تعاون وزارت نماينده

 بانك كل يسير ءاستثنا به) افراد عضويت مدت .است ايران مركزي بانك كل رئيس با ها بانك عالي شوراي رياست

 نفر سه پيشنهاد به يا و شورا يسير دعوت به باريك اي هفته و باشد مي سال دو( ايران ملي بانك مديرعامل و مركزي

 . شود مي تشكيل شورا جلسات از اعضا

 : ها بانك عالي شوراي اختيارات و وظايف  .1

 . عمومي مجمع به ها بانك مديره هيات اعضاي پيشنهاد( 1.1

 .ها بانك عامل مديران انتخاب مورد در مشورتي نظر اظهار( 2.1

 .ها بانك امور در هماهنگي ايجاد( 3.1

 مجمع تصويب برايها  بانك امور به مربوط معامالتي و اداري ،مالي هاي نامه آئين ساير و استخدامي نامه آئين تهيه( 4.1

 . عمومي

 . عمومي مجمع تصويب برايها  بانك از يك هر بودجه به رسيدگي( 5.1

 مجمع به تقديم برايها  بانك از يك هر ساالنه گزارش و زيان و سود حساب و ترازنامه به نسبت نظر اظهار( 6.1

 . عمومي

 .ها بانك از يك هر سرمايه كاهش يا افزايش به نسبت نظر ظهارا( 1.1

 ارسال عالييشورا بهها  بانك از يك هر مديره هيات كه هايي گزارش بررسي وها  بانك از الزم اطالعات كسب( 8.1

 . دارد مي

  .كشور از خارج يا ايران از نقطه هر در ديگر بانكي واحد هر يا شعب تعطيل و تاسيس مورد در كلي سياست اتخاذ( 9.1

 .ها بانك عمومي مجمع به آن پيشنهاد وها  بانك از يك هر اساسنامه مواد تغيير به نسبت نظر اظهار( 11.1

 امور اداره به مربوط مسائل ساير و ها بانك اداري و اعتباري ،اقتصادي كلي هاي سياست درباره تصميم اتخاذ( 11.1

 .ها بانك
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 به و مردم به خدمت جهت در ها آن وضع مستمر بهبود وها  بانك حاصل سود و اداره حسن در ابتكار و كوشش( 12.1

 . اسالمي موازين طبق بر درآمدها افزايش و كشور اقتصاد

  :كبان مديره هيات.8

 هيات .است گرديده قيد بانك اساسنامه در ها آن از يك هر مسئوليت و وظايف و بانك هر مديره هيات اعضا تعداد

  شده ذكر اساسنامه در كه هايي هدف و موضوع به توجه با ،بانك امور اداره براي كه اختياراتي كليه داراي مديره

 و شورايعالي يا و مديرعامل صالحيت در آن درباره تصميم اخذ اساسنامه، قانون موجببه  كه مواردي در مگر ،باشدمي

 . باشد ها بانك عمومي مجمع يا

  :بانك مديرعامل 9 .

ها  بانك عالي شوراي مشورتي نظر و بازرگاني وزير پيشنهاد با تجاري هاي بانك در كه است بانك اداري و اجرايي مقام

 .گرددمي پيشنهاد مرتبط وزير توسط تخصصي هاي بانك مديرعامل .گردد مي انتخابها  بانك عمومي مجمع تاييد و

 و صادر دارايي و اقتصادي امور وزير توسطها  بانك عامل مديران احكام .باشد مي نيز مديره هيات رئيس مديرعامل

 . گردد مي ابالغ

 :بانك قانوني بازرسان11. 

 البدل علي و اصلي بازرس سال هر در بانك عمومي مجمع .است بانك هر اساسنامه طبق ها آن وظايف و بازرسان تعداد

 بازرس غياب در البدل علي بازرس .ندارد مانعي ،بازرس انتخاب تجديد يا عزل .كند مي انتخاب ساليك مدت براي را

 . دهد مي انجام را بازرسي وظايف اصلي

 اسالمي بانكداري: دوم بخش

 اسالمي جمهوري برقراري و اسالمي انقالب پيروزي دنبال به بانكي سيستم كردن اسالمي جهت در گام نخستين

 عملي اقدام مهمترين .شد مطرح كشور اساسي هاي ضرورت از يكي بعنوان اسالمي اقتصاد نظام استقرار لزوم ،ايران

 توحيدي اقتصاد يك بنيان بدينوسيله تا باشد كشور بانكي سيستم از ربا كردن كن ريشه توانست مي جهت اين در

 كردن اسالمي جهت در اقداماتي 1358 سال در انقالب از پس منظور همين به .شود گذارده عدل و قسط بر مبتني
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 سيستم در كارمزد برقراري و بهره حذف براي اوليه هاي كوشش در توان مي را اقدامات اين كه آمد بعمل بانكي نظام

 .نمود خالصه الحسنهقرض هاي صندوق توسعه و اسالمي بانك تاسيس و بانكي

 : كارمزد برقراري و بهره حذف 

 ها سپرده براي شده تضمين سود حداقل .1

 اعتباري تسهيالت ساير و ها وام براي شده تضمين سود حداقل و كارمزد .2

 خصوصي هاي بانك – دولتي هاي بانك سوم بخش

 : دولتي هايبانك .1

 ايران ملي بانك

 سپه بانك

 رفاه بانك

 تجارت بانك

 ملت بانك

 : تخصصي هاي بانك

 ايران صادرات بانك

 معدن و صنعت بانك

 مسكن بانك

 كشاورزي بانك

 صادرات توسعه بانك

 : خصوصي هاي بانك .2

 سوم برنامه قانون 98 ماده و 1319 سال مصوب دولتي غير هاي بانك سيسأت اجازه قانون موجب به: تشكيل مجوز

 با سهام و عام سهامي صورته ب صرفاً دولتي غير بانك ،ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي توسعه
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 سيسأت ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك مجوز با و ضوابط آن اساس بر ريال ميليارد دويست سرمايه حداقل و نام

 . گردد مي

 كارآفرين بانك

 سامان بانك

 نوين اقتصاد بانك

 بانك پست

 پارسيان بانك

 پاسارگاد بانك

 سرمايه بانك

 كشور بانكي و پولي قانون: چهارم بخش

 پول درباره قانوني مواد بعضي: اول قسمت

 . است دينار صد برابر ريال .است ريال ،ايران پول واحد: الف -1 ماده

 .گرم طالي خالص است (1/1118155) ميليونيم ده پنج و پنجاه و هزار هشت و يكصد برابر ريال يك: ب             

 . است انتشار قابل فلزي هاي سكه و اسكناس صورته ب كشور رايج پول: الف 2 -ماده

 ... است دولت انحصار در كشور رايج پول انتشار امتياز: الف 3 -ماده

 ... اعتبار و پول شوراي تاييد با ... كشور رايج فلزي هاي سكه ابراء قوه ميزان:  ب             

 هايي دارايي همواره شده منتشر هاياسكناس درصد صد برابر بايد ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك:  الف -5 ماده

  :دباش داشته اختيار در پشتوانه عنوان به ذيل شرح به

  6طال  طبق ماده  .1

  1ارز طبق ماده  .2

 9 و 8 مواداسناد و اوراق بهادار طبق  .3

 ... ماده اين اجراي از ناشي تعهدات كليه وثيقه 1316 آبان 25 قانون موضوع ملي جواهرات: تبصره -8 ماده
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 دوم قسمت

 كليات: اول فصل

 ... اعتباري و پولي سياست اجراي و تنظيم مسئول ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك: الف – 11 ماده

 . بازرگاني مبادالت تسهيل و ها پرداخت موازنه و پول ارزش حفظ ... : ب

 اختيارات و وظايف: دوم فصل

  :باشد مي زير وظايف انجام به موظف ... مركزي بانك - 11 ماده

 . ... فلزي هاي سكه و اسكناس انتشار : فال

 . ... اعتباري موسسات و ها𥉝بانك بر نظارت :ب

 . ارزي معامالت به مربوط مقررات تنظيم :ج

 . طال معامالت بر نظارت :د

 ... و ايران رايج پول ورود و صدور بر نظارت : ه

 : است زير وظايف انجام به موظف ... مركزي بانك - 12 ماده

 همچنين و ها شهرداري و دولتي هاي شركت و دولت به وابسته و دولتي موسسات و ها وزارتخانه هاي حساب نگهداري: الف

  .كشور از خارج و داخل در ها آن بانكي عمليات كليه انجام و ... وزارتخانه به متعلق ها آن سرمايه نصف از بيش كه موسساتي

 . ... خزانه اسناد و دولتي قرضه اوراق انواع بهره و اصل بازپرداخت و فروش: ب

 . كشور طالي و ارزي ذخاير كليه نگهداري: ج

 . كند نظارت و دخالت بانكي و پولي امور در ... مركزي بانك - 14 ماده

 . ... ها وام بهره و مجدد تنزيل رسمي نرخ تعيين .1

 ها آن هاي بدهي انواع به هادارايي كليه به ها بانك آني هايدارايي نسبت تعيين .2

 .ها بانك قانوني سپرده بهره نرخ و نسبت تعيين .3

 .ها بانك پرداختي و دريافتي كارمزد و بهره حداكثر و حداقل ميزان تعيين .4

 . ها حساب ساير و انداز پس و جاري حساب افتتاح مقررات تعيين .5
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 در اصطالحات و تعاريف

 بانكي نظام
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 بانكي نظام در اصطالحات و تعاريف: دوم قسمت

 آن انواع و قراردادها ،اسناد ،عقود - اول فصل

 معامالت به مربوط مقررات و هابانك كار مناسبت به اما ،گرديده استخراج جاري قوانين و حقوقي متون از ،ذيل تعاريف

 . گرددمي نيز بانكي قراردادهاي شامل تعاريف اين غالباً هاآن

 : يبانك سپرده 1-

 خاص عناوين تحت ،حساب آن در را خود هاي پول و نموده باز بانك در حقوقي يا حقيقي شخص هر كه است سابيح

 . كند مي نگهداري  (رسمي و قانوني(

 :  تعهد تعريف 2-

 از است عبارت تعهد حقوقي، اصطالح در است، آمده كردن موظف و مديون را خود گرفتن، عهده به معني به لغت در

 ييتوانا شخص به كه است حقوقي رابطه تعهد ديگر، عبارت به ،ديگري برابر در عملي ترك يا انجام گرفتن عهده به

 ايجاد متعهد، براي تعهد بنابراين .كند تقاضا را امري از امتناع يا انجام يا و مطالبه را مالي ديگري شخص از كه دهد مي

  گيردمي عهده به را عمل ترك يا انجام كه را شخصي .كند مي حق ايجاد له، متعهد براي و نمايديم تكليف و دين

 گفته» تعهد موضوع« تعهد مورد و  »له متعهد« شود مي گرفته عهده به او سود به تعهد كه شخصي و »متعهد«

 . باشد ايقاع يا عقد است ممكن كه گويند تعهد ايجاد سبب يا تعهد منشا ،نمايدمي تعهد ايجاد كه را امري .شودمي

 : ايقاع 3-

 كه است طرفه يك حقوقي عمل ايقاع ،حقوقي اصطالح در ،است آمده بخشيدن تحقق و ساختن واقع معني به لغت در

 تعريف برابر در .مالكيت از اعراض و (خود حق از طلبكار كردن صرفنظر يعني) ابراء مثل شود مي انجام اراده يك با

 آنكه بدون و طرف يك اراده با ايقاع ،يابد نمي تحقق اراده يك با و است تراضي نتيجه آن مطلوب حقوقي اثر كه عقد

 ايجاد در دومي اراده ديگر عبارت به .نمايد مي اسقاط يا و ايجاد را حقي و واقع باشد ديگر طرف موافقت به محتاج

 فسخ و ندارد احتياج بدهكار رضاي به حق سقوط و شود مي انجام طلبكار دهاار با ابراء مثال براي ندارد دخالت ايقاع

 . دارد اختياري چنين قرارداد يا قانون حكم به كه است كسي با تنها قرارداد
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  :قرارداد تعريف 4-

                     نيز عقود آن وقوع شرايط متضمن و كند مي عقد چند يا يك وقوع تار حكايت كه سندي از ستا عبارت قرارداد

 . شود تعريف هم عقد و سند است الزم ،شود مفهوم بهتر قرارداد تعريف كه اين منظور به .باشدمي

 نافذ نباشد قانون صريح مخالف كه صورتي در اندنموده منعقد را آن كه كساني به نسبت خصوصي قراردادهاي: توضيح

 . است

 : سند تعريف 5-

 اسنادي هاآن مشتريان و هابانك بين قراردادهاي  .باشد استناد قابل دفاع يا دعوي مقام در كه است اينوشته سند

 درج هاآن در شده واقع عقود شرايط و كنندمي حكايت مشتري و بانك بين عقد چند يا يك وقوع از كه هستند

 هاآن به تواندمي ،باشد داشته ييادعا مشتري بر يا كند دعوي اقامه مشتري عليه بخواهد بانك چنانچه و گرديده

 بانك دفاع مستند تواندمي مربوط قرارداد ،بنمايد ادعايي يا كند دعوي اقامه بانك عليه مشتري گاه هر و كند استناد

 . باشد مشتري برابر در

 : عقد– 6

 امري بر تعهد ديگر نفر چند يا يك مقابل در نفر چند يا يك آنكه از ستا عبارت عقد« مدني قانون تعريف برابر 

 : نمود تعريف صورت بدين را آن است بهتر و دارد اشكاالتي تعريف اين ليكن  »باشد هاآن قبول مورد  و نمايند

  »حقوقي رابطه ايجاد منظور به طرف دو اراده توافق«

 چند يا يك يا حقوقي شخص چند يا دو بين اراده توافق است ممكن كه است علت اين به طرف كلمه بردن بكار 

 كه است اين تعريف اين در حقوقي رابطه از منظور ،باشد شده منعقد حقوقي شخص چند يا يك با حقيقي شخص

 فروش مثل مال انتقال يا كمد يك ساختن به نجار يك تعهد مانند ،باشد مال انتقال يا تعهد انجام تواند مي عقد موضوع

 . آپارتمان
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 . نمايد حق ايجاد ديگري براي و ساخته متعهد را خود تواندمي ،دارد كه اراده آزادي واسطهه ب كسي هر

 : است اساسي شرط دو داراي عقد هر پس

 .آيدمي بوجود اراده چند يا دو توافق اثر در -1

 . است تعهد ايجاد ،توافق از منظور و نتيجه -2

 : عقود بندي تقسيم 1-

 : جمله از شود مي متمايز يكديگر از مختلف اعتبار به عقود

 . باشد جائز و الزم است ممكن عقد ،دارند خود پيمان حفظ در طرفين كه اجباري درجه اعتبار به -الف

 كرده تعيين آن براي خاصي شرايط و نام قانون يا است عمومي قواعد تابع عقد درستي شرايط كه لحاظ اين از -ب

 . كرد تقسيم نامعين و معين به توان مي را عقود ،است

 : الزم عقد 1-1-

       (م.ق 184 م( معينه موارد در مگر باشد نداشته را آن فسخ حق معامله طرفين از يك هيچ كه است عقدي

 

  :كه عبارتند از

 . باشند داده كسي به را فسخ اختيار و كرده شرط عقد ضمن در طرفين كه موردي :خياري عقد – الف

 . شود پيدا طرفين از يكي براي ،قانون حكم موجب به فسخ حق كه موردي: خيارات -ب

 .معامله زدن هم بر براي طرفين تراضي :اقاله -ج

 : جايز عقد 1-2-

 . جعاله و مضاربه مانند كند فسخ را آن بخواهد وقت هر دتوانمي طرفين از يك هر كه است عقدي

 : منجز عقد 1-3-

 . بيع مانند.نباشد امري وقوع يا انجام به مشروط آن قطعيت كه است عقدي

  :معلق عقد 1-4-

 اجاره قرارداد در مستاجر شدن مالك مثل .باشد ديگري امر وقوع يا انجام به مشروط آن شدن قطعي كه است عقدي

 . تمليك بشرط
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 : معينه عقود-5-1

 .بيع مثل موسومند خاص نام به يك هر و بوده خود به مخصوص احكام و آثار داراي كه هستند عقودي

  :معينه غير عقود 1-6-

 در  خود معين غير شروط و مقتضا عقد طرفين و گيردنمي قرار معينه عقود از يك هيچ قالب در كه هستند عقودي

 .شودمي قراردادها شامل عمدتاً كه نمايندمي تعيين عقد ضمن

 :اهليت-8

 :تاس نوع دو بر اهليت پس .آن اجراي و اعمال و حق شدن دارا براي اشخاص توانايي از است عبارت اهليت

 استيفاء اهليت و تمتع اهليت

 . مدني حقوق شدن دارا براي است شخص قابليت تمتع اهليت (1

 .»شودمي تمام او مرگ با و شروع انسان شدن متولد زنده با حقوق بودن دارا براي اهليت -«م.ق 956 ماده 

 . شودمي حاصل حجر رفع و رشد حصول از پس كه است قانوني اهليت همان استيفاء اهليت (2

 . نمايد اعمال و استيفاء را خود حق بتواند كهآن براي است شخص قابليت آن

 داشته قانوني اهليت امر اين براي كه اين مگر كند اجرا و اعمال را خود حقوق تواندنمي كس هيچ«... -م.ق 958 ماده

 » باشد

 . باشند رشيد و عاقل و بالغ بايد شوند محسوب اهل متعاملين كهاين براي -م.ق 211 ماده

 ذيصالح ييقضا مراجع نظر اظهار به موكول رشد تشخيص ،رشد حد به راجع قانوني صريح نص فقدان علت به بنابراين

 . است شده

 شايد ،است مشكل ( بانكي عمليات انجام ،معامالت انجام ،قرارداد تنظيم) موارد تمام در يديهيأت اين تحصيل چون ولي

  :نمود استفاده 1313 شهريورماه 13 مصوبه واحده ماده از بتوان

 ادارات و عدليه محاكم طالق و نكاح استثنا به ايقاعات و عقود و معامالت كليه مورد در قانون اين اجراي تاريخ از«

 رشيد غير اناث و ذكور از اعم اندنرسيده تمام شمسي سال 18 سن به كه را كساني بايد رسمي اسناد دفاتر و دولتي

 ...»بشناسند
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 : محجور-9 

 . ندارد ءاستيفا اهليت ديگر عبارت به و است ممنوع خود مالي حقوق و اموال در تصرف از كه است محجوركسي

  ممنوع خود مالي حقوق و اموال در تصرف از و محجور ذيل اشخاص «كه گويدمي «1211» ماده در مدني قانون   

  :دهستن

 مجانين          3 )رشيد غير اشخاص          2) صغار )1

 رشد عدم كه آن مگر شوندمي شناخته رشيد و عاقل ،باشند شده بالغ كه كساني بلوغ سن قانوني ضابطه به توجه با و

 . شود ثابت دادگاه در شخص جنون يا

 رشد عدم يا جنون عنوان به بلوغ سن به رسيدن از بعد تواننمي را كس هيچ «:گويدمي مدني قانون  «1211»ماده

 .»باشد شده ثابت او جنون يا رشد عدم كه آن مگر نمود محجور

 . نباشد عقالني خود مالي حقوق و اموال در او تصرفات كه است كسي (رشد عدم) رشيد غير :توضيح

 .نمايد (بانكي حساب دارنده) شخص بودن مجنون يا محجور بر داللت و كرده صادر دادگاه كه حكمي نوع هر ارائه با

 بانكي كارهاي انجام براي تا شويممي قيم تعيين به نسبت دادگاه بعدي حكم صدور تابع و مسدود فرد آن هايحساب

 . آيد عمل به قانوني اقدامات بانك در موجود هايدارايي حفظ ويژه به

  :ورشكستگي 11-

  :تجارت قانون 412 ماده موجب به

 ...» شودمي حاصل ،است او عهده بر كه وجوهي ديهأت از توقف نتيجه در تجارتي شركت يا تاجر ورشكستگي«

 ... خود اموال تمام در مداخله از حكم صدور تاريخ از ورشكسته تاجر « :كه دارد صراحت تجارت قانون 418 ماده در و

 »حال قروض«به  حقوقي يا حقيقي شخص »موجل قروض «ورشكستگي حكم صدور محض به و… » است ممنوع

 .شودمي مبدل

 قروض به مدت به نسبت مقتضيه تخفيفات رعايت با موجل قروض شد صادر ورشكستگي حكم كه همين 421- ماده

 . شودمي مبدل حال

 مختلف هايحساب داراي بانك در كه حقوقي يا حقيقي شخص ورشكستگي حكم از اطالع از پس هابانك بنابراين

 . شوندمي ورشكسته بانكي عمليات مانع ورشكستگي قوانين استناد به است بانكي
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 آن انواع و اشخاص - دوم فصل

  :حقوقي و حقيقي اشخاص

 : اندمقس دو بر اشخاص است اشخاص به راجع فقط تكليف و حق ،حقوق در

 خاتمه هاآن مرگ با كه شوندمي حقوقي داراي شدن متولد هنگام كه هستند هاانسان همان -حقيقي اشخاص (الف

 . يابدمي

 يا انتفاعي از اعم ،خاص مقاصد انجام منظور به اموال تمركز يا انسان افراد از اي عده اجتماع – حقوقي اشخاص (ب

 . هابنگاه و هاسازمان ،هاانجمن ،هاشهرداري ،تجارتي هايشركت ،دولتي موسسات مانند است انتفاعي غير

 مقررات رعايت با يا و آيندمي بوجود (عمومي حقوق) خاص قانون موجب به يا حقوقي اشخاص مذكور تعريف بنابر

 تجارتي غير موسسات و هاانجمن ثبت نامهينيآ يا و تجارتي هايشركت ثبت قانون قبيل از (خصوصي حقوق) عمومي

 . است قائل مدني اهليت و حقوقي شخصيت آنان براي قانون و شوندمي تشكيل

 . دارند حقوقي شخصيت قانون اين در مذكور تجاري هايشركت كليه-تجارت قانون 583 ماده

 در ثبت تاريخ از بشوند يا شده سيسأت تجاري غير مقاصد براي كه موسساتي و تشكيالت-تجارت قانون 584 ماده

 . كنندمي پيدا حقوقي شخصيت ،كرد خواهد معين عدليه وزارت كه مخصوصي ثبت دفتر

  :است قسم هفت بر تجاري هايشركت: مذكور قانون 21 ماده طبق بر

 . سهامي هايشركت 1-

 . محدود مسئوليت با شركت 2-

 . تضامني شركت 3-

 . سهامي غير مختلط شركت 4-

 . سهامي مختلط شركت 5-

 . نسبي شركت 6-

 . مصرف و توليد تعاوني شركت 1-
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 است قائل افراد براي قانون كه شود تكاليفي و حقوق كليه داراي تواندمي حقوقي شخص – تجارت قانون 588 ماده

 امثال و بنوت و ابوت وظايف و حقوق مانند باشد آن داراي است ممكن انسان فقط بالطبيعه كه وظايفي و حقوق مگر

 . ذلك

 :حقوقي اشخاص

 داراي رسندمي ثبت به و آيندمي وجود به خاص شرايطي تحت و حقيقي اشخاص اجتماع از كه حقوقي اشخاص

 موسسين فوت از پس متمادي هايسال است ممكن ،باشندمي آن كنندگان ايجاد از منفك و مستقل مدني شخصيت

 كه هستند خاصي نام داراي حقيقي اشخاص مانند هاآن .دهند ادامه خود سياسي و اقتصادي و بازرگاني حيات به آن

 588 ماده طبق بر كه هستند هاييشركت يا موسسات حقوقي اشخاص پس .كنند اختيار را نام آن توانندنمي ديگران

 : تجارت قانون

 فقط بالطبيعه كه وظايفي و حقوق مگر است قائل افراد براي قانون كه شود تكاليفي و حقوق كليه داراي تواندمي« ...

 و حقوق داراي توانندمي عنيي » ذالك امثال و بنوت ،ابوت وظايف و حقوق مانند باشد آن داراي است ممكن انسان

 پيدا حقوقي شخصيت ،اندنرسيده ثبت به كه زماني تا ولي  (قانوني اهليت) باشند حقيقي و طبيعي اشخاص كاليفت

 . كنندنمي

 ثبت قانون مقررات جميع تابع و الزامي (تجارت قانون (قانون اين در مذكور هايشركت كليه ثبت«-ت .ق. 195 ماده

  » ست هاشركت

 : هاشركت انواع

مي هاآن از مختصري شرحه ب ،تجارت قانون مشمول هايشركت انواع هايويژگي از آگاهي و شناخت منظور به

 :پردازيم

 مبلغ به محدود سهام صاحبان مسئوليت و شده تقسيم سهام به آن سرمايه كه است شركتي « :سهامي شركت(1

   »است هاآن سهام اسمي

 

 شركت – عام سهامي شركت: است نوع دو سهامي شركت باشد و كمتر نفر سه از نبايد شركا تعداد سهامي شركت در

 .خاص سهامي
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 :عام سهامي شركت -الف

 .كنندمي مينأت مردم به سهام فروش طريق از را شركت سرمايه از قسمتي هاآن موسسين كه است شركتي

 درصد 21 حداقل بايد موسسين«… و باشد كمتر ريال 5.111.111از  نبايد عام سهامي شركت سرمايه ،سيسأت موقع در 

 نزد  » ..سيسأت شرف در شركت «نام به حسابي در را شده تعهد مبلغ %35 الاقل و كرده تعهد خود را شركت سرمايه

 .كنند توديع هابانك از يكي

 :خاص سهامي شركت  - ب

 سرمايه حداقل» است گرديده موسسين تامين توسط منحصراً ،سيسأت موقع در نهاآ سرمايه تمام ه ك «است شركتي 

 .است ريال 1.111.111

 بايد »شركت سهامي خاص« عبارت خاص سهامي شركت  در و »عام سهامي شركت «عبارت عام سهامي شركت در 

 . شود قيد خوانا ،فاصله بدون آن از بعد يا شركت نام از قبل

 و گرديده تعهد صريحاً شركت سرمايه تمام بايد سهامي هايشركت در موسسين عمومي مجمع تشكيل موقع در

 . باشد شده پرداخت سرمايه كل % 35 حداقل

  :محدود مسئوليت با شركت( 2

 يا سهام به سرمايه كهاين بدون شركا از يك هر و شده تشكيل تجارتي امور براي نفر چند يا دو بين كه است شركتي«

          »است شركت تعهدات و قروض مسئول شركت در خود سرمايه ميزان تا فقط باشد شده تقسيم سهام قطعات

  )ت-ق 94 ماده)

و اال آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت ... «در اسم شركت الزامي است  »با مسئوليت محدود« عبارت قيد

 » .تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود

 :تضامني شركت (3

  شودمي تشكيل تضامني مسئوليت با نفر چند يا دو بين تجارتي امور براي مخصوص اسم تحت در كه است شركتي « 

 ».است شركت قروض تمام پرداخت شركاءمسئول از يك هر نباشد كافي قروض تمام تاديه براي شركت ييدارا اگر

 (ت-ق 116 ماده)

  »شود ذكر شركا از نفر يك اسم الاقل و  »تضامني شركت« عبارت بايد تضامني شركت اسم در«



25  
 

 

 

 

 

  :سهامي غير مختلط شركت (4

 نفر چند يا يك و ضامن شريك نفر چند يا يك بين مخصوصي اسم تحت در تجارتي امور براي كه است شركتي«

 . شودمي تشكيل سهام انتشار بدون محدود مسئوليت با شريك

 .)ت– ق 141 ماده)  »شود پيدا شركت ييدارا بر عالوه است ممكن كه است قروضي كليه مسئول ضامن شريك

 »شود قيد ضامن شركاء از يكي اسم الاقل و  )مختلط شركت) عبارت بايد شركت اسم در«

 :سهامي مختلط شركت (5

                        تشكيل ضامن شريك نفر چند يا يك و سهامي شركا عده يك بين مخصوصي اسم تحت در كه است شركتي

 .شودمي

 مسئوليت و آمده در هالقيم متساوي سهام قطعات يا سهام صورت به هاآن سرمايه كه هستند كساني سهامي شركا 

 در سهام صورته ب او سرمايه كه است كسي ضامن شريك .دارند شركت در كه است سرمايه همان ميزان تا هاآن

  )ت– ق 162 ماده » )...شود پيدا شركت ييدارا بر عالوه است ممكن كه است قروضي كليه مسئول و نيامده

 » .شود قيد ضامن شركا از يكي اسم الاقل و  »مختلط شركت «عبارت بايد شركت اسم در «

 )ت.ق 164 و 163 ماده) »است ضامن شركا يا شريك به مخصوص سهامي مختلط شركت مديريت«

 :نسبي شركت( 6

 به شركا از يك هر مسئوليت و تشكيل نفر چند يا دو بين مخصوص اسم تحت در تجارتي امور براي كه است شركتي «

  )ت-ق 183 ماده) »گذاشته شركت در كه ستا ايسرمايه نسبت

  »شود ذكر بايد شركا از نفر يك اسم الاقل و ) نسبي شركت( عبارت نسبي شركت اسم در«

 شركت در كه سرمايه نسبت به شركا از يك هر نباشد كافي شركت قروض تمام تاديه براي نسبي شركت ييدارا اگر«

  )ت– ق 186 ماده)   »است شركت قروض ديهتأ مسئول داشته

  :ومصرف توليد تعاوني هايشركت(1

  :است كرده بيان شرح بدين را توليد تعاوني شركت تجارت قانون 191 ماده: توليد تعاوني شركت -الف

 يا اشيا فروش و توليد براي را خود مشاغل شركا و شودمي تشكيل حرف ارباب از ايعده بين كه است شركتي«…

  …»برندمي بكار اجناس
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 : نموده تعريف را مصرف تعاوني شركت تجارت قانون 192 ماده در: مصرف تعاوني شركت - ب

 :شودمي تشكيل ذيل مقاصد براي كه است شركتي مصرف تعاوني شركت«

 .باشند خريده يا كرده ايجاد شركاء را مزبوره اجناس كه اين از اعم زندگاني مصارف براي الزمه اجناس فروش 1-

 »هاآن از يك هر خريد نسبت به شركا بين ضرر و نفع تقسيم 2-

  :حقوقي شخص اقامتگاه

 : مدني قانون 1112 ماده از ستا آنجا در حقوقي شخص اداره كه است محلي

  :تتجار قانون 591 ماده و »بود خواهد هاآن عمليات مركز حقوقي اشخاص اقامتگاه«

 شده ذكر ت.ق 591  ماده در بعالوه »ستا آنجا در حقوقي شخص اداره كه است محلي حقوقي شخص اقامتگاه«

 »است مملكت آن در هاآن اقامتگاه كه دارند را مملكتي تابعيت حقوقي اشخاص«

 وكالت - سوم فصل

 اول بخش

 : تعريف 1-

 امور انجام براي خود نتواند مشابه موارد و شغلي گرفتاري يا بيماري و مسافرت مانند عللي به حساب صاحب هرگاه

 صدور با و انتخاب بانكي امور از قسمتي يا تمام انجام براي خود طرف از وكالت به را شخصي كند اقدام خويش بانكي

 . كندمي معرفي بانك به وكالتنامه

-سپرده و حساب صاحب طرف از وكيل عنوان به بانك ،بانكي عمليات از برخي در اسالمي بانكداري نظام در: توضيح

 توكيل حق با و وكيل عنوان به را بانك مشتري قراردادها متن در بانكي عمليات گونه اين در لذا كندمي عمل گذار

 . است كرده قبول

            خود نايب ،امري انجام براي را ديگر طرف ،طرفين از يكي آن موجبه ب كه است عقدي وكالت«م .ق 656 ماده

 از بايد نيز وكيل لذا دهد انجام را آن تواندمي و دارد قانوني اهليت موكل كه است اموري براي وكيل انتخاب» نمايدمي

 . باشد برخوردار قانوني اهليت همان
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 براي كه باشد كسيد يبا هم وكيل ،آورد بجا راآن بتواند موكل خود كه شود داده امري در بايد وكالت «-م .ق 662 ماده

 »باشد داشته اهليت امر آن انجام

  »است وكيل قبول به منوط وكالت تحقق «-م.ق 651 ماده

 در وكيل) واگذاري حق اين بايد كند واگذار ديگري به است شده محول او به كه را اموري انجام بخواهد وكيل چنانچه

  :باشد شده تحصيل موكل از قبالً ) توكيل

 وكيل قرائن بداللت يا صريحاً كهاين مگر دهد وكالت ديگري به امر آن براي تواندنمي امري در وكيل« -م .ق 612 ماده

 »باشد توكيل در

 وكالت به« بنويسد  امضا از قبل بايد است پذيرفته او و شده ذكر نامهوكالت در كه وظايفي انجام موقع در وكيل: توجه

 .كند امضا سپس »...طرف از

 : وكالت مدت 2-

-وكالت رسيدسر بايد ضرورتاً باشد معيني مدت براي وكالت اگر باشد نامحدود يا معيني مدت براي است ممكن وكالت

 چون برسد نظر به سررسيد تاريخ مراجعه هر در تا شود يادداشت هاسپرده حساب كارت و امضا نمونه كارت در نامه

 .بود خواهد مسئول حساب صاحب مقابل در پذيرفت وكيل از نامهوكالت مدت انقضاي از پس را دستوري بانك اگر

 ابقاي از اطمينان منظور به است گذشته رسمي نامهوكالت صدور تاريخ از مدتي و است رسمي نامهوكالت كه مواقعي در

 چنانچه تا شود استفسار است وكالتنامه كننده صادر كه رسمي اسناد دفترخانه از كتبا مراتب است الزم ،رسمي وكالت

 به نسبت باشد نكرده عزل را خود وكيل است شده استعالم دفترخانه از كه زماني تا نامهوكالت صدور از پس موكل

 ) است موكل با فسادي گونه هر مسئوليت( .شود داده اثر ترتيب وكيل تقاضاي

 ثبت انتظامي هايحساب در و مشخص خاصي شماره با را نامهوكالت هر است الزم هانامهوكالت نگهداري و حفظ براي

 .باشد آسان آن به مراجعه لزوم مواقع در كه شود بايگاني هاسپرده اسناد جزء سپس و كرده

 تعهدات اوراق و آمار به متكي كه است هابانك نزد اماني اسناد و اوراق نگهداري براي انتظامي هايحساب: توضيح

 . است
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 نامهوكالت و وكالت انواع: دوم بخش

 : وكالت انواع 1-

 به شركتي باالخره و شركت به شخصي يا و شخص به شركت يا ديگر شخص به شخصي طرف از كه است ممكن وكالت

 : شود داده ديگر شركت

 وكالت ديگري شخص به بخواهد شخصي چنانچه شد گفته كه گونههمان :ديگر شخص به شخصي وكالت -الف

 كند امضا را او تجاري اوراق و اسناد تمامي بتواند موكل جاي به همچنين و دهد انجام وكالت به را او بانكي امور كه دهد

 . كند استفاده بانكي يا رسمي نامهوكالت از بايد

 دقت به شركت اساسنامه است الزم ،اشخاص يا شخص يك به شركت وكالت مورد در :شخص به شركت وكالت -ب

 . نه يا باشدمي ديگر شخص به اختياراتي واگذاري به مجاز ،شركت آن مديره تأهي آيا كه شود بررسي و مطالعه

 در كه مديره تأهي اختيارات مدت از بيش نبايد ديگر اشخاص به شركت وكالت اعتبار مدت كه شود توجه بايد – نكته

 مجمع جلسهصورت متن طريق از مدت اين از اطالع و باشد ،است شده تصريح شركت عمومي مجمع جلسه صورت

 .شودمي حاصل ،دهدمي قرار بانك اختيار در را آن از نسخه يك شركت كه عمومي

 اساسنامه در كه است ضروري هاشركت به اشخاص وكالت درباره :هاشركت يا شركت به شخص وكالت -پ

 در باشد شده تصريح و بيني پيش مديره هيات طرف از ،ديگران مالي امور انجام و وكالت قبول حق  )وكيل( شركت

 هيات تغييرات و است الزامي وكالت واگذاري موقع در شركت مديره هيات اختيارات سررسيد به توجه هم مورد اين

-وكالت در كهآن مگر شودمي واگذار جديد منتخب مديره تأهي به آن انجام بلكه ندارد وكالتنامه تنفيذ به نياز مديره

 . باشد شده مذكور اين از غير اساسنامه يا نامه

 اساسنامه به است الزم ديگر شركت به شركتي طرف از وكالت مورد در :ديگر شركت به شركتي وكالت-ت

 ديگر شركت مديره تأهي به شركتي مديره تأهي اختيارات تفويض كه شود توجه دقت به وكيل و موكل  هايشركت

 و حدود كه است واضح .باشد شده تصريح و قيد اساسنامه در )وكيل) شركت آن مديره تيأه پذيرفتن و ) موكل(

 مرعي كامالً بايد بانك به آنان واگذاري نامهوكالت رسيدرس تنظيم در شركت دو هر مديره تأهي اختيارات رسيدرس

 . شود
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 : نامه وكالت انواع 2-

 :رسمي نامهوكالت -الف

-سفارتخانه دفاتر و كنسولگري مانند ،ديگر رسمي مقام هر يا رسمي اسناد دفاتر يا ثبت اداره توسط كه است وكالتي 

 وكيل به خواهدمي كه را اختياراتي موكل .باشد يافته قانوني صورت و شده صادر بيگانه كشورهاي مقيم ايران هاي

 . كند عمل نامهوكالت آن طبق دقيقاً هم بانك تا كند قيد وكالتنامه در صريحاً بايد ،كند تفويض خود

 قرار خارج در ايران هايكنسولگري يا و هاسفارتخانه گواهي مورد موكل امضاي فقط كه هانامهوكالت گونهاين: توضيح

 شود نگهداري بايگاني در و اخذ نامهوكالت اصل بايد شود ارائه وكيل طرف از بانكي امور انجام جهت اگر است گرفته

 به نيازي ديگر اسناد گونهاين ،است كرده اعالم رسماً ايران خارجه امور وزارت شخصيه احوال و سجالت اداره ضمناً

 . ندارد اداره آن ييدأت

 :بانكي نامهوكالت -ب

 اختيار در كنند انتخاب خود بانكي امور انجام براي وكيل بخواهند كه خود مشتريان براي هابانك كه چاپي است فرمي 

 .دهند مي قرار هانآ

 آن انجام نيست مايل كه را موارد از يك هر تواندمي (موكل) مشتري ،است شده قيد بانكي امور تمام نامهوكالت اين در

 ذيل در را وكيل و خود امضاي ،بانك صالحديد صورت در است موظف موكل .بزند خط كند، تفويض خود وكيل به را

 . كند تسليم بانك به راآن سپس و برساند رسمي اسناد دفتر گواهي به بانكي نامهوكالت

 كه كارتي .كندمي تنظيم ،موكل و وكيل امضاي به ،امضا نمونه كارت نسخه دو ،نامهوكالت متن به رسيدگي از پس بانك

 ،است كرده امضا سپرده گشايش موقع در قبالً مشتري كه باشد كارتي از جدا بايد كنندمي امضا مجتمعاً موكل و وكيل

 امضاي كه آيدمي الزم نامهوكالت مدت انقضاي يا وكيل عزل از پس شود گرفته كارت آن روي وكيل امضاي اگر زيرا

 خود موكل طرف از وكيل كه است معامالتي مجوز امضا آن زيرا نيست صحيح كار اين و شود باطل كارت آن روي وكيل

 محل در و مجزا اصلي كارت از راآن وكالت انقضاي يا عزل از پس باشد جداگانه كارت اگر ولي است داده انجام

 . دارندمي نگاه احتمالي مراجعات براي محفوظي
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 در ريال 1 مبلغ به را نامهوكالت هر و زده شماره را هاآن ،هاوكالتنامه انواع نگهداري براي ترجيحاً :نامهوكالت نگهداري

 . كنندمي نگهداري انتظامي هايحساب

 وكالت انقضاء :سوم بخش

  :شودمي مرتفع ذيل طريق به وكالت

  :موكل كتبي تقاضاي به بنا وكيل عزل 1-

 موكل لذا »كند عزل را وكيل بخواهد وقت هر تواندمي«...م .ق 619 ماده طبق موكل باشد رسمي نامهوكالت اگر -الف

 عزل ،كتبي ابالغ موجبه ب بايد رسمي اسناد دفترخانه .كندمي تقاضا رسمي اسناد دفترخانه از را نامهوكالت ابطال

 است باقي خود قوته ب وكالتنامه است نيافته انجام كتباً ابالغ كه زماني تا ،كند اعالم بانك به را وكالت مورد از وكيل

 ساعت حتي و تاريخ است الزم ،كرد دريافت را وكالتنامه ابطال نامه ،بانك كه موقعي در (م.ق 681 ماده استناد(

 . كند ثبت دقيق طوره ب را آن دريافت

 برسد بانك به وكيل عزل بر موكل كتبي تقاضاي آنكه محض به صورتاين در باشد  )عادي( بانكي نامهوكالت اگر -ب

 . شودمي باطل نامهوكالت ،موكل امضا صحت احراز و تطبيق از پس

 : وكيل استعفاي 2-

 اگر كندمي خودداري وكالت انجام از استعفا علته ب وكيل كه زماني در .شودمي نامهوكالت لغو سبب وكيل استعفاي

 )م.ق 681 ماده استناده ب( . كند اقدام است داشته وكالت آنچه در تواندمي وكيل باشد باقي خود اذن به هنوز موكل

 : موكل يا وكيل فوت 3-

      وكيل شخص بر قائم كه را وكالتنامه از استفاده هم وكيل فوت و گرددمي معزول وكالت از موكل فوت از پس وكيل

 . سازدمي مقدور غير ،باشدمي

 : موكل يا وكيل حجر يا جنون 4-

 مراجع طرف از بايد موكل جنون اعالم كه شرط اين با است نامهوكالت ابطال موجب موكل يا وكيل حجر يا جنون

 . باشد قانوني
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  :شرح بدين است شده قائل استثنا قانون محجوريت مورد در اما

 باشدنمي هاآن در توكيل از مانع حجر كه اموري در مگر شودمي وكالت بطالن موجب موكل محجوريت -م.ق 682 ماده

 . نباشد آن در اقدام از مانع حجر كه اموري در مگر وكيل محجوريت است همچنين و

  :موكل يا وكيل بوسيله موكل بانكي هايحساب شدن بسته 5-

 . ببندد را بانكي هايحساب تواندمي وكالتنامه ستناده اب وكيل و شخصاً موكل

 مختلف موارد به مربوط وكالت اگر ولي »شودمي منفسخ وكالت ...دبرو بين از وكالت متعلق هرگاه« م .ق 683 ماده

 باقي خود قوته ب موارد ساير در و لغو است شده بسته كه حسابي مورد در وكالت بلكه شد نخواهد لغو وكالتنامه باشد

 . ماند خواهد

  :وكالت مدت انقضاء6-

 حساب و امضا نمونه كارت در وكالت مدت است الزم باشد شده مدت قيد  )عادي يا رسمي( نامه وكالت در چنانچه

  .نشود انجام بانكي عمل گونههيچ وكالت مدت انقضا از پس تا و گردد يادداشت هاسپرده

 از پس ،نامه وكالت الغاي– موكل يا وكيل شدن محجور يا فوت ،وكيل استعفاي ،موكل تقاضاي :شده ياد موارد كليه در

 سپس .شود منعكس دريافت ساعت حتي و تاريخ ،شماره ذكر با بانك دفاتر در بايد ،كتبي درخواست دريافت

 اوراق عين و شود نگهداري محفوظي محل در و خارج جريان از است كرده امضا وكيل كه هاييكارت و يادداشت

  .شود بايگاني روزانه اسناد ضميمه به و خارج انتظامي هايحساب از نيز وكالتنامه

 .باشدنمي مجاز وجه يچه به موكل يا وكيل از اعم مشتريان به شده لغو هايوكالتنامه اوراق استرداد – نكته
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سوم قسمت  

 تجهيز منابع پولي
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 پولي منابع تجهيز -سوم قسمت

 انداز پس الحسنهقرض سپرده - اول فصل

 هابانك ،شده گفته )3) ماده در» پولي منابع تجهيز«عنوان  تحت ربا بدون بانكي عمليات قانون دوم فصل در –مقدمه

 و الحسنهقرض هايسپرده: است گونه دو بر نيز هاسپرده و ورزند مبادرت (اعم طوره ب) سپرده قبول به توانندمي

 نموده تقسيم اندازپس و جاري قسمت دو به را الحسنهقرض هايسپرده ضمناً .دارمدت گذاريسرمايه هايسپرده

 .است

  :پس انداز تعريف

 اميد به و يابدنمي تخصيص زودگذر و جاري مصارف به كه كشور يك مردم درآمد از سهمي از ستا عبارت انداز پس

 سررسيد داراي انداز پس .شودمي ) انداز پس ( اندوخته باشدمي ملي سرمايه افزايش در ثرؤم كه آتي درآمد تحصيل

 . است انتقال قابل غير كالً و شود مي مسترد زمان هر در ،كننده انداز پس تقاضاي به بنا و نيست معيني

 و مينأت براي امكانات حداكثر آوردن بوجود ،توسعه حال در كشورهاي در اقتصادي ريزي برنامه در هدف ترينمهم

 لذا .دارد مستقيم رابطه گذاري سرمايه ميزان با هم آن كه است اقتصادي رشد و توسعه جهت به ملي سرمايه افزايش

جمع راه از تا شده اعالم قانون در( الحسنهقرض هايسرمايه (پولي منابع تجهيز عنوان به هابانك وظيفه از قسمت اين

 و مدني مشاركت مثل قانوني و شرعي عناوين حتت ،كاال كنندگان توزيع يا كنندگان توليد به مردم هاياندوخته آوري

 به نيل تا كالن و خرد هايسرمايه بيشتر جذب و عموم نظر جلب براي نيز و كند كمك ... و مساقات و مضاربه ،حقوقي

 اصل بازپرداخت و مردم اعتماد جلب خاطر به و باشند كرده عمل كشور اقتصادي رشد نتيجه در و اقتصادي اهداف

 الحسنهقرض هايسپرده اصل بازپرداخت مينأت و تضمين به مكلف را هابانك قانون همان چهارم ماده در هاسپرده

 بوده انداز پس مردم تشويق و انداز پس حساب سوي به پول دادن سوق براي حتي و است نموده( انداز پس و جاري(

 : است آمده ششم ماده در كه

 اعطا هاسپرده به ذيل امتيازات از ،تشويقي هايروش اتخاذ با ،هاسپرده تجهيز و جذب منظور به توانندمي هابانك«

 : نمايند

 . الحسنهقرض هايسپرده براي جنسي يا نقدي ثابت غير جوايز اعطاي -الف

 . الوكاله حق يا و كارمزد پرداخت از گذاران سپرده معافيت يا و تخفيف -ب
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 »سوم فصل در مذكور موارد در ،بانكي اعطايي تسهيالت از استفاده براي گذارانسپرده به تقدم حق دادن -پ

 : سپرده قبول 1-

 قبول به ذيل عناوين از يك هر تحت ،توانندمي هابانك ربا بدون بانكي عمليات قانون دوم فصل از 3 ماده موجب به

 : نمايند مبادرت سپرده

 : الحسنه قرض هايسپرده -الف

 جاري 1-

 انداز پس 2-

 : دارمدت گذاريسرمايه هايسپرده – ب

 اجاره ،مضاربه ،مشاركت امور در باشد مي وكيل هاآن گرفتن بكار در بانك كه دارمدت گذاريسرمايه سپرده:  تبصره

 استفاده مورد جعاله و سلف معامالت ،مستقيم گذاريسرمايه ،مساقات ،مزارعه ،اقساطي معامالت ،تمليك شرط به

 . گيردمي قرار

 4: ماده

 هايسپرده اصل توانندمي و باشندمي (جاري و انداز پس) الحسنهقرض هايسپرده اصل بازپرداخت به مكلف هابانك

 . نمايند بيمه يا و تعهد را دارمدت گذاريسرمايه

 5: ماده

سپرده ،مبالغ و مدت با متناسب ،منعقده قرارداد اساس بر ،قانون اين 3 ماده تبصره در مذكور عمليات از حاصل منافع

 ،عمليات اين در شده گرفته بكار وجوه كل در مبلغ و مدت نسبت به بانك منابع سهم رعايت و گذاريسرمايه هاي

 . شد خواهد تقسيم
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 انداز پس حساب گشايش: اول بخش

 : حقيقي اشخاص براي انداز پس حساب گشايش 1-

 اندازپس حساب افتتاح كارت تكميل با ،تواندمي باشد رسيده تمام سال هجده به او سن كه بالغي و عاقل شخص هر

 اندازپس حساب يك خود براي انداز پس حساب گشايش اختصاصي و عمومي شرايط و مقررات قبول و الحسنهقرض

 . كند باز

 : محجورين براي انداز پس حساب گشايش 2-

 : هستند ممنوع خود مالي حقوق و اموال در تصرف از و محجور ذيل اشخاص: مدني قانون 1211 ماده طبق بر

 . مجانين -3 رشيد غير اشخاص -2 صغار 1-

  :كنيممي تقسيم گروه دو به سني نظر از را مذكور بندي تقسيم ،بحث سهولت براي

 )صغار). است تمام سال 18 از كمتر هاآن سن كه هستند كساني :اول گروه

 . باشند مي مجنون و رشيد غير ولي دارند سال 18 از بيش كه هستند افرادي: دوم گروه

تمام  سال هيجده سن به كه كسي يعني ،صغير براي: است تمام سال 18 از كمتر هاآن سن كه افرادي :اول گروه

 بر وظيفه اين پدري جد و پدر فوت صورت در و گيردمي عهده بر را او مالي امور  (ولي قهري) پدري جد يا پدرنرسيده 

 . هاستآن قانوني قيم يا وصي عهده

 : (قهري ولي( پدري جد يا پدر توسط انداز پس حساب افتتاح -الف

 پدري جد لذا»  دارند واليت خود اوالد به نسبت پدري جد و پدر از يك هر «مدني قانون 1181 ماده طبق اينكه به نظر

 چنانچه و كند افتتاح انداز پس الحسنه قرض حساب خود فرزند صغير طفل براي ،پدر بودن حيات قيد در با تواندمي

 اين از برداشت صورت اين در ،دارد را مذكور حساب از برداشت حق ،خود كه نمايد قيد حساب افتتاح زمان در

 قانون 1181 ماده در گذارقانون كه واليت سمت به توجه با صورتاين غير در ،باشد مي پدري جد با منحصر ،حساب

 برداشت حق ،كبر سن به صغير رسيدن تا ايشان از يك هر ،است داده قرار يكديگر عرض در را پدري جد و پدر مدني

 . داشت خواهند را مزبور حساب از
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 : مادران توسط انداز پس حساب افتتاح - ب

 نامه موضوع) قضايي عالي شوراي اظهارنظر اساس بر و شمسي 1351 ماه فروردين 21 مصوب واحده ماده موجب به

 ) پدري جد و پدر( قهري ولي داراي حتي كه اطفالي مادران ) هابانك امور بر نظارت اداره 11/12/5مورخ 6441 شماره

 حساب از برداشت حق و نمايند افتتاح انداز پس الحسنهقرض حساب فقط خود صغير فرزندان براي توانندمي هستند

 . بود خواهد (مادر) حساب بازكننده با منحصراً سال 18 سن به طفل رسيدن تا مزبور

 : مميز صغير براي انداز پس حساب گشايش -پ

 رسمي روزنامه در مندرج 1351/1/28مصوب اطفال براي انداز پس حساب افتتاح اجازه قانون «واحده ماده به توجه با

 حساب خود نام به شخصاً توانندمي باشند رسيده تمام سال 12 سن به كه اطفالي 16 /1351/2»مورخ 9124 شماره

 . باشدمي حساب صاحب با منحصراً هاحساب اين از برداشت حق .نمايند افتتاح انداز پس

  .نمايند برداشت خود حساب موجودي از توانندمي تمام سال 15 سن به رسيدن از پس هاحساب قبيل اين دارندگان

  :اطفال براي غير اشخاص توسط انداز پس حساب گشايش - ت

 چنان ديگر اشخاص و ستا هاآن قيم يا و وصي يا و اولياء حقوق از فقط اطفال براي آن از برداشت و حساب افتتاح

 به نسبت كه اطفالي براي حساب افتتاح به نسبت نيز ديگر اشخاص كه افتدمي ياتفاق چنين كه آنجا از .ندارند را حقي

 با هابانك هماهنگي كميسيون حقوقي بخش لذا ،نمايندمي تمايل ابراز ندارند قيوميت يا و وصايت يا و واليت حق هاآن

 اعطاي طريق از (قيم و وصي ،ولي از غير) اشخاص توسط را اطفال نام به انداز پس حساب افتتاح ،خاصي ضوابط تدوين

 صاحب كه زماني در را شده افتتاح حساب وكالتاً تواندمي بانك كهآن بر مشروط است شمرده مجاز بانك به وكالت

 . دهد تغيير هاآن نام به ،است رسيده قانوني سن به حساب

 . است تمام سال 18 از بيش هاآن سن كه هستند افرادي: دوم گروه

  :مجانين و رشيد غير اشخاص براي انداز پس حساب گشايش -

 يا سفيه از اينكه مجرد به .كند باز اندازپس حساب تواندمي قانوني قيم (سالگي 18 از بعد) مجنون يا سفيه براي

 استفاده ،است يافته گشايش قبل از او نام به كه حسابي از تواندمي خود ،شد حجر رفع قانوني مراجع يدأيت با محجور

 . نمايد
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 انداز پس الحسنهقرض حساب انواع: دوم بخش

  :عادي انداز پس الحسنهقرض حساب

  :انداز پس الحسنهقرض سپرده افتتاح شرايط (الف

 رسيدن تا حساب از برداشت حق و بوده پذير امكان فرزند نام به صغير مادر توسط الحسنهقرض حساب افتتاح 1-

 . است مادر با فقط قانوني سن به صغير

 نمايند اقدام الحسنهقرض انداز پس حساب افتتاح به نسبت توانندمي شخصاً باشند داشته تمام سال 12 كه افرادي 2-

 . نمايند برداشت حساب موجودي از خودشان تمام سال 15 سن به رسيدن از پس و

 تواندمي ديگري شخص يا و( غيره و خواهر ،برادر مادر،) او اقوام و قيم ،قهري ولي بر عالوه صغير اطفال براي 3-

 اعطاي طريق از(وصي و قيم ،ولي از غير) اشخاص ساير توسط اطفال نام به انداز پس حساب افتتاح .كند باز حساب

 سن به حساب صاحب كه زماني در را شده افتتاح حساب وكالتاً بتواند بانك آنكه بر مشروط است مجاز بانك به وكالت

 . دهد تغيير او نام به رسدمي قانوني

 تنظيم طفل قيم / ولي يا وي با مورد حسب ،جديدي حساب افتتاح قرارداد ،شده تعيين سن به طفل رسيدن از پس

 طفل قيم يا ولي با بايد قرارداد باشد رشد حكم صدور يا سالگي 18 از قبل شده تعيين سن كه صورتي در) گرددمي

 قهري صورت به و بوده بانك تعهد مورد ،ذينفع به حساب تسليم و تحويل اينكه به توجه با همچنين .)دگرد تنظيم

 . ندارد ضرورتي مالياتي تمبر ابطال ،شودمي انجام

 نامهوكالت ارائه و عمومي شرايط قبول با (حقوقي يا حقيقي از اعم) اشخاص ساير طرف از وكالت به توانندمي افراد 4-

  .نمايند اقدام حساب افتتاح به نسبت باشد شده ذكر نظر مورد الحسنهقرض اندازپس حساب گشايش آن در كه رسمي

 

 

 مفقوداالثر و غايب و محجور براي و قيم و ولي وسيله به صغير اطفال براي الحسنهقرض اندازپس حساب افتتاح 5-

 . است پذيرامكان دادگاه طرف از منصوب امين توسط
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 در نمايند اقدام الحسنه قرض انداز پس حساب افتتاح به نسبت بانك نزد توانندمي مشترك طور به نفر چند يا دو-6 

 كساني چه امضا با) حساب از برداشت نحوه همچنين و حساب دارندگان از يك هر سهم بايستي موارد گونهاين

 در نباشد معين برداشت نحوه يا حساب دارندگان از يك هر سهم كه صورتي در .باشد مشخص (شود انجام برداشت

 پذيرامكان دارندگان كليه امضا با فقط آن از برداشت و باشد مي حساب دارندگان به متعلق بالسويه سپرده صورت اين

 . است

 صاحبان وسيله به حساب افتتاح ،نمايند اقدام انداز پس حساب افتتاح به نسبت توانندمي نيز حقوقي اشخاص1-

  .گيردمي صورت ذيربط مدارك ارائه و مجاز امضا

 قائم يا وكيل از غير اشخاص توسط قانوني اهليت داراي كبير افراد نفع به انداز پس الحسنه قرض حساب افتتاح8-

 ،حساب صاحب ايشناسنامه كامل و دقيق مشخصات ،افتتاح زمان در كه نحوي به .است پذيرامكان آنان قانوني مقام

 حساب كننده افتتاح شخص به صادره حساب دفترچه و گرفته قرار شعبه اختيار در ،حساب كننده افتتاح توسط

 دفترچه ارائه با حساب صاحب و نبوده پذيرامكان ،كننده افتتاح توسط ،مذكور حساب از برداشت حق.گرددمي تحويل

 . نمايد برداشت ،مفتوحه حساب از ،بود خواهد قادر شعبه به حساب

 به مشروط ،حساب از پرداخت « عبارت ،حساب افتتاح كارت و دفترچه مشخصات صفحه باالي در است موظف شعبه)

 )نمايد درج قرمز با خودكار را »است بانكي اسناد تكميل و وي شناسايي ،شعبه به حساب صاحب مراجعه

 مهر اشخاص اين مورد در .است الزامي حساب دفترچه و امضا نمونه كارت به عكس الصاق بيسواد اشخاص مورد در-9

 به حساب صاحب توسط كتبا مراتب بايد ،حساب صاحب مهر شدن مفقود صورت در .بود خواهد امضا جايگزين آنان

 (مهر)  امضا نمونه و گردد يادداشت سابق امضا نمونه كارت در مهر فقدان كامل هويت احراز از پس تا گردد اعالم بانك

 . شود نگهداري بانك در قبلي كارت انضمام به عكس الصاق از پس و تكميل جديد

 حساب افتتاح كارت به مربوط اوراق كليه امضا و شرايط قبول مستلزم سپرده و اندازپس هايحساب انواع گشايش-11

 . باشدمي حساب كننده افتتاح توسط

 : عادي انداز پس الحسنه قرض حساب هايويژگي (ب

 . است نموده تضمين و تعهد را اندازپس الحسنهقرض هايسپرده اصل استرداد بانك 1-

 . گيردنمي تعلق سود حساب نوع اين به 2-
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 اعتبار و پول شوراي وسيله به ،حساب كشي قرعه در شركت براي مبلغ حداقل و حساب افتتاح براي مبلغ حداقل 3-

 داده شركت كشي قرعه در ،برسد شده تعيين مبلغ حداقل از كمتر به حساب موجودي چنانچه و شودمي تعيين

 . شد نخواهد

 . گرددمي پرداخت بانك طرف از سپرده مبلغ ،وي قانوني وكيل يا و حساب دارنده مراجعه با 4-

  :حقيقي اشخاص براي الحسنهقرض اندازپس حساب افتتاح نياز مورد مدارك ( ج

 يا پاسپورت ،رانندگي گواهينامه(  ،بانك قبول مورد شناسايي كارت يا حساب صاحب شناسنامه مصدق تصوير 1-

 )مزبور مدارك اصل عالوه به اعتبار داراي ملي كارت

 معتبر شناسايي كارت يا شناسنامه مصدق تصوير ،مفقوداالثر و غايبين ،صغار ،محجورين براي حساب افتتاح هنگام

 . است ضروري نيز ولي يا قيم ،امين

 حساب افتتاح وكالت به كه امين و قيم سمت ييدأت برگ و ولي معتبر شناسايي كارت يا شناسنامه فتوكپي تسليم 2-

 . باشد مي الزامي حساب كارت به هاآن الصاق و ،اند نموده

 فتوكپي.باشدمي ضروري وكالتنامه اصل همچنين و وكيل شناسنامه اصل ارائه وكيل وسيله به حساب افتتاح در 3-

 در است ضروري ضمن در .گرددمي امضا نمونه كارت ضميمه و اخذ نيز وكالتنامه فتوكپي همچنين و وكيل شناسنامه

 . باشد شده تفويض وكيل به صراحتاً اندازپس الحسنهقرض حساب افتتاح اختيار ،وكالتنامه متن

 . باشد خارجي اتباع از حساب بازكننده كهصورتي در ،اقامت برگ و گذرنامه 4-

 .باشدمي الزامي حساب افتتاح جهت ملي كارت ارائه از بعد به 1/1/1386 مورخ از-5 

 ئهاار و حساب افتتاح برگ تكميل بر عالوه ،قيم و ولي از غير اشخاص توسط صغير اطفال براي حساب افتتاح در 6-

 . گرددمي ابطال و الصاق مذكور فرم روي بر مالياتي تمبر و شده استفاده فرم نمونه از ،نياز مورد عمومي مدارك

  :حقوقي اشخاص براي الحسنهقرض اندازپس حساب افتتاح جهت نياز مورد مدارك ( د

 ايران اسالمي جمهوري كشور رسمي روزنامه و حقوقي شخص شركتنامه يا اساسنامه مصدق تصوير از نسخه يك 1-

 . باشد شده چاپ مجاز امضاهاي صاحبان اسامي و تغييرات آخرين ،شركت ثبت آگهي اولين آن در كه

 تعاوني هايشركت خصوص در مورد حسب بر كشور تعاون مركزي سازمان يا اجتماعي امور و كار وزارت ييديهأت 2-

 (كارگري غير و كارگري) مسكن
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 و حساب افتتاح مدارك نمودن ممهور جهت حقوقي اشخاص مهر ارائه و مجاز امضاي صاحبان شناسنامه اصل ارائه 3-

  . مجاز امضا صاحبان هايشناسنامه مصدق تصوير از نسخه يك

  :حقيقي اشخاص توسط الحسنهقرض اندازپس حساب استرداد يا برداشت شرايط (ه

 بانك قبول مورد معتبر ييشناسا كارت يا شناسنامه اصل ارائه با ،باشند رسيده تمام سال 18 سن به كه اشخاصي 1-

 . نمايند برداشت حساب از توانندمي

 رشد حكم ارائه با ،باشد داشته را خود اموال در تصرف اجازه دادگاه حكم به كه سال 18 از كمتر حقيقي شخص هر 2-

 . نمايد برداشت حساب از تواندمي شناسنامه اصل همچنين و

 15 سن به آنكه از پس ،باشد شده افتتاح دارد تمام سال 12 كه فردي وسيله به الحسنهقرض اندازپس حساب اگر 3-

 .كند برداشت خود حساب از شخصاً تواندمي برسد تمام سالگي

 سال 18 به صغير سن رسيدن تا برداشت حق ،باشد شده افتتاح او صغير فرزند نامه ب و مادر وسيله به حساب اگر 4-

 . است مادر با فقط تمام

 شناسنامه اصل ارائه همچنين و) سرپرستي) دادگاه اجازه ارائه به منوط امين و قيم توسط صغير حساب از برداشت 5-

 . باشد مي امين و قيم

 مي )سال 18 از قبل ( صغير توسط رشد حكم ارائه زمان تا يا و تمام سال 18 به صغير سن رسيدن از قبل تا ولي 6-

 . نمايد اقدام شناسنامه ارائه با حساب از برداشت به نسبت تواند

 رفع فوت، ،رشد قبيل از) مفقوداالثر و غايب و محجور يا صغير وضع در تغييرات گونه هر موظفند امين يا قيم ،ولي 1-

  .دهند اطالع بانك به رسيد اخذ مقابل در و كتباً آن از قبل يا حساب از برداشت هنگام را (غيره و غايب حضور و حجر

 آنان قانوني مقام قائم يا وكيل از غير اشخاص توسط كه كبير افراد براي الحسنهقرض اندازپس حساب از برداشت 8-

 پذيرامكان امضا نمونه كارت تكميل و حساب دفترچه ارائه ،شعبه به حساب صاحب مراجعه با ،است گرديده افتتاح

 . ندارد  برداشت حق كننده افتتاح و بوده

                    معين حساب افتتاح هنگام در حساب دارندگان كه روشي به توجه با برداشت نحوه مشترك هايحساب در - 9

 . باشدمي الزامي برداشت براي معتبر شناسايي كارت يا شناسنامه اصل ارائه .بود خواهد ،اندكرده
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 قبلي دستور مغاير كه نمايند اعالم بانك به حساب براي جديدي دستور كتباً حساب شركا از يك هر چنانچه: 1توضيح

 ذيصالح قانوني مراجع يا و شركا ساير نظر اعالم تا قبلي شده تعيين امضاهاي يا امضا مقابل در پرداخت از بانك ،باشد

 . نمايديم خودداري

 بدهد وكالت ثالثي شخص به حساب موجودي تمام از استفاده براي بخواهد امضا صاحبان از يك هر گاه هر:  2توضيح

 شخص كه باشند داده اطالع بانك به صريحاً و كتباً امضا صاحبان بقيه كه است اين مستلزم بانك طرف از آن قبول

 . بدهد وكالت ديگري به حساب موجودي تمام از برداشت براي دارد حق  )امضا صاحبان از يكي( مذكور

  :حقوقي اشخاص توسط الحسنهقرض اندازپس حساب استرداد يا برداشت شرايط (و

 شخص طريق از كتباً كه است مجازي امضاي صاحبان با فقط حقوقي اشخاص سپرده استرداد يا و حساب از برداشت1-

 اصل ارائه .است گرديده درج ايران اسالمي جمهوري رسمي روزنامه در هاآن نام و شده معرفي بانك به حقوقي

 . است الزامي مجاز امضا صاحبان معتبر شناسايي كارت يا شناسنامه

 كتبي نامه وصول به منوط حساب از برداشت يا استرداد براي حقوقي شخص مهر يا مجاز امضاهاي در تغيير گونههر2-

 . بود خواهد جديد مجاز امضا صاحبان اسامي بر مشتمل رسمي روزنامه تسليم و حقوقي شخص طرف از

 تاريخ تا است موظف شعبه ،نمايد اعالم شعبه به را مجاز امضاهاي تغيير ،نامه ارسال با حقوقي شخص چنانچه3-

 . نمايد خودداري وجه پرداخت از ،رسمي روزنامه وصول

 جديد امضا نمونه كارت تكميل به نسبت ،جديد امضا صاحبان شناسنامه اصل ارائه با رسمي روزنامه وصول از پس4-

 . گرددمي اقدام

 و خزانه نظر با ،شعب نزد دولتي موسسات و ها وزارتخانه هايحساب از يك هر انسداد يا و مجاز هايامضا تغيير5-

 . شود مي انجام كل حسابداري اداره اعالم

 برخوردار آن جوايز از و نمود خواهند شركت الحسنهقرض هايحساب كشي قرعه در ،حساب اين كنندگان افتتاح6-

 . گردندمي

 يا متوالي ماه 3 مدت براي موجودي حداقل داشتن و كشي قرعه تاريخ در حساب بودن مفتوح ،جايزه اعطا شرايط1-

 . باشدمي كامل روز 91

 . گرددمي اعالم ساالنه اعتبار و پول شوراي مصوبه و بانك جاري قوانين طبق امتياز و كشي قرعه نحوه8-
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  :انداز پس دفترچه شدن مفقود (ز

 مربوطه شعبه به كتباً را مراتب بايستي حساب صاحب ،شود مفقود حساب دارندگان انداز پس دفترچه چنانچه) 1-

 .) بود خواهد حساب دارنده عهده به حساب از استفاده سوء گونه هر مسئوليت ،اطالع عدم صورت در نمايد اعالم

 مزايا انتقال با ،حساب دفترچه شدن مفقود بر مبني مشتري از كتبي درخواست اخذ از پس شعب موارد گونهاين در2-

 روي بر قرمز خط با را مفقودي حساب جايگزين حساب شماره ،(مسيست در)  جديد حساب به قديم حساب سوابق و

 . دهندمي تحويل وي به را جديد دفترچه و درج مشتري حساب افتتاح كارت

  :الحسنهقرض اندازپس حساب دارنده فوت صورت در عمل نحوه ( ح

 و امضا نمونه كارت روي بر را موضوع و مسدود را مذكور حساب بايستي حساب دارنده فوت از اطالع محض به شعبه1-

 . نمايد درج حساب افتتاح برگ

 قانوني وراث بين وراثت انحصار برگ طبق ورثه از يك هر سهم نسبت به آن به متعلق جوائز يا اندازپس مبلغ2-

 موجودي كه مالياتي حساب مفاصا گواهي و وراثت انحصار دادنامه بايستي وراث امر اين انجام براي ،گرددمي تقسيم

 . نمايند تسليم بانك به را باشد شده قيد آن در متوفي حساب

 و پرداخت را حاضرين سهم بايستي شعبه نباشند حاضر بانك در اندازپس مبلغ دريافت براي وراث كليه چنانچه3-

 .گردد پرداخت آنها به وراث بقيه مراجعه از پس و دهد انتقال موقت بستانكاران حساب به انتقالي سند صدور با را بقيه

 تواندمي ،دارند پول به نياز ترحيم مراسم و تدفين ضروري هايهزينه براي وراث دهد تشخيص شعبه چنانچه4-

 اول طبقه وراث اختيار در نمايد كفايت متوفي موجودي كهصورتي در ريال11.111.111  مبلغ تا حداكثر نمايد موافقت

 . گيرد قرار متوفي

 در و دوم طبقه در متوفي الفوتحين وراث به وجه پرداخت ،باشد نداشته اول طبقه وراث ،متوفي صورتيكه در

 به متوفي وصي همچنين و سوم طبقه در الفوتحين وراث به ،باشد نداشته نيز دوم طبقه وراث متوفي كهصورتي

 انجام جهت ،است رسيده اثبات به محكمه در كه عادي نامه وصيت يا معتبر تنظيمي رسمي نامهوصيت آخرين موجب

 . باشدمي بالمانع تدفين مراسم برگزاري و دفن و كفن به مربوط ضروري هايهزينه

 :بود خواهد ذيل ترتيب به وي قانوني وصي نيز و ارث گانهسه طبقات در الفوتحين وراث به پرداخت4-1-

  متوفي همسر و ) اوالد اوالد اوالد، مادر، پدر،)ل او طبقه وراث تقاضاي و مراجعه صورت در4-1-1-
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  متوفي همسر و (هاآن اوالد ،خواهر ،برادر اجداد،( دوم طبقه وراث تقاضاي و مراجعه صورت در4-1-2-

  متوفي همسر و  )هاآن اوالد و خاله دائي، عمه، عمو،) سوم طبقه وراث تقاضاي و مراجعه صورت در4-1-3-

 عادي نامهوصيت يا معتبر رسمي نامهوصيت آخرين موجب به قانوني وصي تقاضاي و مراجعه صورت در4-1-4-

 .قضايي مرجع در شده تصديق

 امور ادارات به هاشهرستان در و باير اراضي و ارث بر ماليات كل اداره به تهران در مراتب فوق شرح به پرداخت از پس

 امور سازمان 1382/2/2مورخ 211-3186/649شماره بخشنامه (مورخ .شودمي داده اطالع محل دارايي و اقتصادي

 ) كشور مالياتي

 ،مستقيم مالياتي قانونه 35 ماده موضوع گواهي ارائه به نيازي ،فوق شرح به ريال ميليون ده سقف تا مجموعاً پرداخت

  .ندارد 1366 سال اسفندماه مصوب

 .باشدمي الزامي نامه تعهد اخذ 4-2-

 . بود خواهد پرداخت قابل متوفي به متعلق سپرده يا اندازپس حساب نوع هر محل از شده ياد هزينه 4-3-

 . پذيرد صورت مرحله يك در ترجيحاً پرداخت 4-4-

 مرجع از صادره وراثت حصر گواهي اخذ ،پيشين طبقات يا طبقه در ورثه نبود احراز امكان عدم صورت در 4-5-

 . بود خواهد الزامي ييقضا

 همچنينو  دننمايمي ثبت له موصي يا وراث اسم به را منقول غير مال كه موقعي امالك و اسناد ثبت ادارات - 35 ماده

 بايد ،كنند ثبت را ترك ما به راجع وراث معامله نوع هر يا نامهتقسيم خواهندمي كه موقعي در رسمي اسناد دفاتر كليه

 يا ترتيب يا پرداخت كالً مربوطه ماليات اينكه يا ماليات شمول عدم بر مبني را صالحيتدار مالياتي امور اداره امهينگواه

 . نيستند ثبت به مجاز گواهينامه اين ارائه از قبل و نمايند مطالبه ،استشده داده آن پرداخت براي الزم تضمين

 و مسدود بانك توسط مشترك حساب ،بانك به كتبي اطالع با ،مشترك حساب دارندگان از يك هر فوت صورت در 5-

 شركا ساير و ورثه به قانوني مدارك اخذ با است شده تعيين حساب افتتاح هنگام كه نسبتي به حساب موجودي

 موقت بستانكاران حساب در هاآن سهم ،نباشند حاضر شعبه در شركا از يك هر يا ورثه چنانچه شد خواهد پرداخت

 . شد خواهد نگهداري

- 
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 جاري الحسنهقرض حساب - دوم فصل

 تعريف:اول بخش

 قانوني ضوابط رعايت با كه است جاري الحسنهقرض هايسپرده حساب ،بانكي هايسپرده انواع از يكي :جاري حساب

              افتتاح مشتري و بانك بين قراردادي تنظيم با حقوقي يا حقيقي اشخاص نام به بانك دفاتر در موضوعه مقررات و

 . است الزامي مشتري و بانك براي قرارداد آن مفاد رعايت مدني قانون ) 11 ( ماده طبق و شودمي

  . گرددمي محسوب مدت بدون و جايز عقود جزء جاري حساب قرارداد

 توجه قابل هاينكته :مدو بخش

 :)حقوقي يا حقيقي)  شخص يك براي جاري حساب چند يا دو افتتاح 1-

 است الزم ،ندارد اينامهينيآ و قانوني منع حقوقي يا حقيقي از اعم شخص يك براي جاري حساب چند يا دو افتتاح

 . كنند اقدام مشتري كافي توجيه از پس و شوند آگاه زمينه اين در حساب صاحب نيت از امر متصديان كه

  :مالياتي هايهزينه 2-

 تمبر حق-الف

  اخذ تمبر حق ريال ) 211 ( دويست چاپ موقع در شودمي چاپ هابانك طرف از كه چك برگ هر از«م .ق 44 ماده

 »شودمي

  :شود مي اخذ تمبر حق هزار در سه معادل هاآن مبلغ به نسبت زير مشروحه اوراق از «م.ق 45 ماده

 .هاآن نظاير و (سفته( طلب فته ،برات

 »بود خواهد ريال هزار تمبر حق معادل ريال هزار از كمتر بابت ماده اين در مقرر تمبر حق – تبصره

 :  ... و نامهضمانت – نامهوكالت – جاري حساب گشايش - ب

 ذيل شرح به هاآن مشابه اسناد و قراردادها كليه از« 21/11/1381 مصوبه مستقيم هايماليات قانون 41 ماده اساس بر

 ثبت رسمي اسناد دفاتر در كهصورتي در ،شودمي تعهد مشتريان طرف از يا مبادله هاآن مشتريان و هابانك بين كه

 : شودمي اخذ تمبر حق ريال (111،11) هزار ده معادل ،نشود

 . جاري حساب عمومي شرايط قبول برگ 1-

 . ... باشد كه نوع هر از تسهيالت اعطاي يا وام قرارداد 2-



45  
 

 . گذاريسرمايه هايسپرده انواع قراردادهاي 3-

 . نمايندمي واگذار ديگري به را خود امضاي حق مشتريان و شودمي تنظيم بانك دفتر در كه بانكي هاينامهوكالت 4-

-مي عهده به را هاييمسئوليت و تعهدات طرفين و شودمي منعقد مشتريان و هابانك بين كه ديگري قراردادهاي 5-

 . ... گيرند

 . هابانك طرف از صادره هاينامه ضمانت 6-

 »صادرگردد نامهضمانت و شده قبول بانك طرف از تقاضا كه صورتي در نامهضمانت صدور تقاضاي 1-

 جاري حساب موضوعه مقررات و قانوني ضوابط - سوم فصل

 جاري حساب گشايش عمومي شرايط و مقررات: اول بخش

 حساب گشايش عمومي شرايط و مقررات برگ ،شد پذيرفته جاري حساب گشايش براي مشتري تقاضاي آنكه از پس

 . دهندمي قرار اختيارش در مشتري و بانك بين قرارداد عقد و مطالعه براي را جاري

 چك ،است نشده ثبت او حساب به هاآن وجوه كه مادامي بانك خود معامالت اعتبار به ندارد حق حساب دارنده 1-

 . داشت نخواهد اايي رهچك چنين وجه پرداخت در الزامي بانك و كند صادر

 جبران و احتمالي دعواي گونههر جوابگوي نشود پرداخت بانك طرف از چك وجه ،مقررات به توجه با چنانچه 2-

 نيز چك وجه پرداخت عدم از ناشي قانوني مسئوليت گونههر و باشدمي حساب صاحب عهده به چك دارنده خسارت

 . بود خواهد حساب صاحب عهدهه ب

 يك هر چنانچه ،كنند حفظ شودمي داده هاآن به بانك طرف از كه را هاييچك دسته بايد بانك حساب دارندگان 3-

 در و سازند آگاه كتباً خيرأت بدون را بانك بايد حساب دارندگان رود سرقت به يا شود مفقود علتي به چك هايبرگ از

 . داشت نخواهد مسئوليتي ،بپردازد را هاچك يا چك چنين وجه بانك و ندهند اطالع كهصورتي

 حال اين با .داشت خواهد كننده صادر امضاي و مندرجات صحت در را الزم دقت چك وجه پرداخت هنگام بانك 4-

 ظاهراً و نباشد ممكن نظر بادي در آن تشخيص صورتيكه در ،چك مندرجات در دستبردگي يا امضا جعل مورد در

 .بود نخواهد بانك متوجه مسئوليتي هيچگونه ،است شده معرفي بانك به كه باشد اينمونه طبق صادركننده امضاي

 كليه بنابراين .داشت نخواهد نويسان پشت امضاي جعل يا چك ظهر در الحاق و تقلب به نسبت مسئوليتي بانك بعالوه
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 حساب صاحب متوجه ،آيد پيش هاآن شدن گم يا چك دسته درخواست برگ و چك در تقلب اثر بر كه هاييزيان

 . بود خواهد

 . شد نخواهد محسوب امضا جزء ،گذارندمي امضا ذيل عادت به بنا اشخاص بعضي كه تاريخي 1-تبصره

 يا دستبردگي االمكان حتي كه قسمي به برند بكار هاچك تنظيم در را دقت نهايت بايد حساب صاحبان 2-تبصره

 بر عالوه كه شود نوشته طوري اعداد و چك مبلغ است الزم منظور اين براي ،نباشد ميسر چك مندرجات در الحاق

 به نسبت مسئوليتي بانك صورت اين غير در نباشد مقدور آن به عددي يا كلمه كردن اضافه امكان ،بودن خوانا

 . داشت نخواهد چك وجه پرداخت

 پشت رديف اينكه به بانك مالحظه صرف ،باشدمي متعددي ظهرنويسان داراي كه هاييچك مورد در -3 تبصره

 بانك و است كافي كندمي ارائه دريافت براي را چك كه كننده امضا آخرين هويت احراز با است مرتب هانويسي

 . داشت نخواهد نويسان پشت ساير امضاي صحت به نسبت مسئوليتي هيچگونه

 است كشور آن به متعلق ارز كه كشوري هر و ايران ارزي قوانين تابع ،حساب دارندگان ارزي هايحساب مانده 5-

 . بود خواهد

 اوراق و اسناد و اعتبار نوع هر از دارد حق ،بانكي معامالت از ناشي خسارات و مطالبات نوع هر وصول براي بانك 6-

 حساب دارنده طلب و مال قسم هر و غيره و سپرده نوع هر و ريالي و ارزي هايموجودي و ريالي و ارزي از اعم بهادار

 و تهاتر ساأر تشريفاتي هيچگونه بدون باشد كه عنوان هر تحت خود نزد او واليت تحت اشخاص يا شخص همچنين

 صورت در و دارد محسوب باشد مايل كه حساب دارنده از طلب نوع هر بابت خود تشخيص و نظر به بنا و كند برداشت

 هر تحت را گفتگويي و اعتراض گونه هر حق حساب دارنده و دارد دريافت و مطالبه او از را خود طلب بقيه ،تكافو عدم

 . كند مي سلب خود از باشد كه عنوان

 . بود خواهد معتبر دليل و سند حساب دارندگان مقابل در بانك حسابداري هايكارت و دفاتر 1-

 طرف از نباشد موجود حساب دارنده جاري حساب در آن محل از قسمتي يا تمام كه هاييچك يا چك وجه گاههر 8-

 و عمل و معامله نوع هر بابت  دفعتاً يا بتدريج مبالغي يا مبلغ هر بانك كه موقعي هر در كلي بطور و شود پرداخت بانك

 جاري حساب ،غيره و قانوني و بانكي هايهزينه و خسارت و كارمزد و اصل از ،باشد كه جهتي و عنوان هره ب اقدامي

 بانك به حساب صاحب قطعي و مسلم دين موقع هر در و حال هر در جاري حساب بدهي كند بدهكار را حساب دارنده
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 و ارائه به محتاج اينكه بدون و عمومي شرايط و مقررات همين استناد به ،بانك مطالبه صرف به و شودمي محسوب

 همين 6 ماده به توجه با بعالوه باشدمي حساب صاحب از وصول و مطالبه قابل ،باشد ديگري دليل و مدرك اقامه

 . كند برداشت مستقيماً و ساًأر حساب دارنده هايحساب موجودي و اموال نوع هر از تواندمي بانك ،عمومي شرايط

 يا و نمايد منظور حساب دارنده حساب به ارقامي يا وجوه ،حق غير من يا اشتباه به عنوان هر تحت بانك اگر -9

 در بانك كند استفاده بانك وجوه از حساب دارنده مجازي غير نحو هر به كلي بطور و بنمايد اشتباهي نوع هر محاسبه

 برگشت و اشتباه رفع در ييقضا و اداري تشريفات هيچگونه انجام بدون و مستقالً و ساًأر است مختار و مجاز موقع هر

 از برگشت لزوم و حق بدون پرداخت يا اشتباه وقوع به نسبت بانك تشخيص و كند اقدام حساب دارنده هايحساب از

 دارنده و است كرده سلب خود از جهت هر از بانك عمل به را اعتراض گونههر حق حساب صاحب و است معتبر حساب

 ميزاني به را آن از ناشي خسارت است داده قرار استفاده مورد حق غير من كه وجوهي بر عالوه است مكلف هم حساب

  .بپردازد بانك به خدماتي بخش در كارمزد و سود معادل كند اظهار بانك كه

 (حساب صاحب) وي به صرفاً آن تصوير ارائه بخواهد را خود صادره چك ظهر و متن تصوير حساب صاحب چنانچه11-

 بانك هايبانك بر نظارت اداره 28/11/1381مورخ  1151/35ه شمار بخشنامه).باشدمي مانعبال قضايي مراجع يا و

 (مركزي

 طرف از وكالت به بانك در شده تنظيم يا ثبتي نامهوكالت موجبه ب كه وكيلي اختيارات تغيير يا عزل مورد در-11

 معامالتي بانك با حساب دارنده نام به است گرديده مجاز وكيل آن موجب به و شده معرفي و تعيين حساب دارنده

 به (رسيد اخذ با) كتبي را اختيارات تغيير يا عزل بايد حساب دارنده كند استفاده حساب دارنده وجوه از و دهد انجام

 خواهد معتبر را نامهوكالت است نرسيده بانك شعبه به حساب دارنده كتبي اطالع كه مادام و دهد اطالع مربوط شعبه

 . باشد رسيده ثبت به رسمي اسناد دفتر در آن شرايط تغيير يا فسخ اينكه لو و دانست

 سال اسفندماه پايان در و  (صفحه هر شدن پر از پس) سال جريان در حساب دارندگان جاري حساب هايكارت-12

 در باشند كرده تقاضا بانك از كه حسابي دارندگان مورد در مگر شودمي فرستاده حساب صاحبان براي صفحه آخرين

 آخرين سال هر ماه فروردين پايان تا چنانچه حال هر در .شود فرستاده هاآن براي حساب صورت تريكوتاه هايمدت

 غير در .سازد مطلع كتبي را بانك است موظف حساب دارنده نرسد حساب دارنده بدست صورتحساب صفحه

 . شد خواهد تلقي رسيده صورتحساب بانك طرف از اينصورت
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 ايران نقاط ساير در مقيم حساب دارندگان و ماه يك مدت در بانك شعبه محل در مقيم حساب دارندگان اگر -1 تبصره

 به ( هاآن براي كه صورتحسابي دريافت تاريخ از ماه 4 مدت در كشور از خارج مقيم حساب دارندگان و ماه دو مدت در

 خواهد تلقي چنين بانك باشند نداشته صورتحساب به ايرادي ،شود فرستاده ) هاآن طرف از شده معين نشاني آخرين

 . است گرفته قرار حساب دارنده تصديق مورد مزبور هايصورت صحت كه نمود

 مطلع تلگرافي يا كتبي خود جديد نشاني از را بانك ،اقامت محل تغيير محضه ب است موظف حساب دارنده -2 تبصره

 و اوراق و مراسالت كليه است نرسيده حساب طرف شعبه اطالع به مذكور شرح به جديد نشاني كه مادام و سازد

 . شد خواهد ارسال حساب دارنده نشاني آخرين به هاصورتحساب و ها اخطاريه

 بانك اطالع به كتبي و موقع به ،مدارك ارسال با بايد نيز مجاز امضاي دارندگان و مديره تأهي در تغييرات همچنين

 .برسد

 دارنده يا بانك(  طرفين از يكي تصميم به بنا موردي و موقع هر در و قانوني موارد بر عالوه جاري هايحساب -13

 . شود بسته است ممكن ) حساب

 و تصحيح 11/12/3مورخنت   1859 /شماره نامه موجب به ايران مركزي بانك هايبانك امور بر نظارت اداره: توضيح

  :است شده خواستار هابانك از الزاماً زير شكل به را بند اين كامل تغيير

 چك دارنده تقاضاي به بنا و بنمايد بالمحل چك فقره يك صدور به مبادرت كه را اشخاصي جاري حساب بانك« 1-

 جاري حساب عنوان تحت شود موجودي كسر يا و موجودي فقدان علت به پرداخت عدم گواهينامه صدور به منجر

 »نمايدمي خودداري هاحساب قبيل اين صاحبان به جديد چك دسته اعطاي از و تلقي درگير

 نيت حسن پرداخت عدم گواهينامه صدور تاريخ از روز ده مدت ظرف درگير حساب صاحب كه صورتي در: تبصره«

    بند مفاد مشمول نمايد اثبات مزبور چك دارنده نامهرضايت ارائه يا و بانك در شده برگشت چك وجه مينأت با را خود

 »بود نخواهد 1

 : است شده آورديا آن تبصره و يك بند اجراي در را هابانك وظايف مذكور بخشنامه در سپس

 چك دسته دريافت از بانك آن تشخيص به كه يك بند در مذكور درگير هايحساب مشخصات و اسامي فقط « 2-

 به بانك آن مناطق امور مديريت يا و اطالعات و آمار دفاتر طريق از ماه هر پايان در ،بايدمي اندشده محروم جديد
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 ،هاكبان امور بر نظارت مديريت به جا يك طور به تهيه پيوست نمونه طبق فهرستهايي در كشور هاي استان تفكيك

 ».گردد ارسال بانكي اطالعات اداره

 دريافت از درگير حساب صاحب محروميت و پرداخت عدم گواهينامه صدور تاريخ از روز ده گذشت از بعد «3-...

 چك دسته ارائه ...آن  دارنده نامهرضايت ارائه يا و شده برگشت چك وجه مينأت صورت در فقط جديد چك دسته

 »...بود خواهد پذيرامكان جديد

 اشاره با كشور هايبانك كليه به خطاب ايران مركزي بانك 1311/12/3مورخ 1859/35شماره بخشنامه پنج بند در

 »شود بسته است ممكن) حساب دارنده يا بانك (طرفين از يكي تصميم به بنا « ...به

 جاري حساب :« ...نويسداست مي شده نوشته جاري حساب گشايش عمومي شرايط و مقررات تمام متن در كه

 انسداد قابل بانك طرف از ،صالح ذي قضايي مقامات صريح دستور يا چك صدور قانون مقررات طبق فقط اشخاص

 حساب قرارداد جانبه يك طور به نمايد مجاز را حساب كننده گشايش بانك كه شرطي گونههر قيد رو اين از .باشدمي

 ... »ندارد اجرا قابليت بانك اين نظر از .نمايد فسخ را اشخاص جاري

 كتبي اطالع كه مادام ،نمايد فوت حساب دارندگان از يكي مشترك هايحساب مورد در و حساب صاحب چنانچه-14

 بانك متوجه مسئوليتي  هيچگونه ،شود پرداخت مزبور حساب عهده صادره هايچك و باشد نرسيده بانك شعبه به

 باشد فوت تاريخه ب مقدم آن در مندرج تاريخ كه را هاييچك بانك نيز حساب دارنده فوت از اطالع از پس.بود نخواهد

 . نمود خواهد پرداخت شرايط ساير احراز با

 نداشته هم گردش و بوده راكد شمسي تمام سال دو مدت در جاري حساب در حساب دارنده حساب مانده چنانچه-15

 باشد باقي حال همينه ب وضع كه مادام بعد به آن از و منظور نشده مطالبه هايمانده حساب به دوم سال پايان در باشد

 حساب بدهكار به بانك تعرفه و مقررات طبق دفتري هايهزينه جبران براي كارمزد عنوان به مبلغي سال هر پايان در

 . شد خواهد برداشت و منظور

 حساب دارنده استفاده مورد هاآن وجوه وصول از قبل و گردد واگذار بانك به عنوان هر به اسنادي صورتيكه در-16

 باقي بانك به حساب دارنده بدهي آن اثر در و گردد واخواست به منجر يا و نشده وصول رسيد سر در و گيرد قرار

 تعلق حساب دارنده ذمه بر مبلغي بدهي كامل تسويه تاريخ تا رسيدسر تاريخ از تاديه در خيرأت علت به چون ،بماند

 خيرأت جريمه نشده تاديه بدهي بر عالوه نمايدمي تعهد مقررات اين ذيل امضاي با حساب دارنده لذا گرفت خواهد
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 و گرفته بعهده واگذاري اوراق حسب بر كه مذكور بدهي به نسبت سال هر براي بدهي مانده بانكي تعرفه معادل ديهأت

 حساب دارنده منظور همين به و نمايد پرداخت بانك به را الوكاله حق و دادرسي و واخواست هايهزينه كليه همچنين

 بدهي اصل كامل تسويه تاريخ تا رسيدسر تاريخ از كه داد اختيار بانك به برگشت قابل غير بطور ورقه اين امضا ضمن

 . نمايد تملك وي هايسايردارايي از ميزان همان به يا و برداشت حساب دارنده هاي حساب از تعهد مورد مبلغ معادل

 . شد نخواهد بانك مطالبات ساير وصول براي اجرايي عمليات تعقيب مانع ماده اين موضوع مقرر مبلغ اخذ

 يا امضاكننده از اختيارات و سمت بعدي سلب يا و دخالت عدم ادعاي حقوقي اشخاص جاري حساب مورد در11-

 چنانچه نيست ثرؤم باشد آنان يا وي عمل به مستند هاآن پرداخت عدم كه هاييچك مورد در حساب امضاكنندگان

 شده صادر قبلي امضاهاي يا و امضا تغيير تاريخ از قبل كه را هاييچك بانك ،كند پيدا تغيير حساب صاحبان امضا

 . پرداخت خواهد

 شودمي تعيين حساب صاحبان طرف از حساب افتتاح موقع كه سهمي نسبت به مشترك جاري حساب موجودي-18

 بالسويه باشد نشده تعيين سهمي ،كارت در اگر و بود خواهد حساب صاحبان به متعلق (نامساوي سهم با يا بالسويه(

 . دارد تعلق حساب صاحبان به

 ،حساب بازكننده شعبه به كتبي اطالع و حساب صاحبان از يك هر ورشكستگي يا و حجر يا فوت صورت در 19-

 از يك هر عليه حساب موجودي بازداشت براي ،حساب بازكننده شعبه به نامه بازداشت وصول صورت در همچنين

 موجودي و نموده مسدود را حساب بانك ،دارند را اشخاص اموال بازداشت حق قانوناً كه مراجعي از حساب صاحبان

 اين در كه نمود خواهد تقسيم ( 18 ماده شرح به(  است شده تعيين حساب افتتاح موقع كه سهمي نسبت به را حساب

 و شده پرداخت ذيصالح قانوني مراجع يا و ورثه به مورد حسب بر مديون و ورشكسته و محجور و متوفي سهم صورت

 . گرديد خواهد منظور بانك در موقت حساب به شركا بقيه يا ديگري سهم

 احتساب مالك ورشكستگي يا و حجر يا فوت تاريخ در موجودي ،مشترك حساب صاحبان سهم تعيين مورد در-21

 ،نمايد پرداختي بانك و باشد نشده اعالم بانك به كتباً ورشكستگي و حجر يا فوت تاريخ اگر ليكن بود خواهد

 . بود نخواهد بانك متوجه مسئوليتي هيچگونه
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 از بعضي يا يك هر سهم و نموده مسدود را مشترك حساب دارد حق بانك ،ديگر مورد هر يا 19 بند مورد در-21

 حساب صاحبان به را مراتب بانك ،موارد قبيل اين در  .نمايد منتقل مخصوص موقت حساب به را حساب صاحبان

 . گيردنمي تعلق سود موقت حساب موجودي به . داد خواهد اطالع

 مشترك جاري حساب شرايط و مقررات: دوم بخش

 حقيقي اشخاص به اختصاص و باشد نفر يك از بيش حساب صاحب كه شودمي گفته حسابي به مشترك حساب 1-

 . دارد

 با( شودمي تعيين حساب صاحبان طرف از حساب افتتاح موقع كه سهمي نسبت به مشترك حساب موجودي 2-

 . بود خواهد حساب صاحبان به متعلق  )نامساوي يا مساوي هاي نسبت

 خواهد معتبر بانك براي زماني تا شودمي تعيين حساب از استفاده براي حساب افتتاح موقع كه ييامضاها يا امضا 3-

 در ،باشد نشده واصل بانك شعبه به حساب صاحبان از يك هيچ طرف از مخالفي كتبي دستور يا درخواست كه بود

 . نمود خواهد خودداري قبلي شده تعيين امضاهاي يا امضا مقابل در پرداخت از بانك اينصورت غير

 بدهد وكالت ثالثي شخص به حساب موجودي تمام از استفاده براي بخواهد امضا صاحبان از يك هر گاههر: تبصره

 شخص كه باشند داده اطالع بانك به صريحاً و كتباً امضا صاحبان بقيه كه است اين مستلزم بانك طرف از آن قبول

 . بدهد وكالت ديگري به حساب موجودي تمام از استفاده براي دارد حق مذكور

 صورت در همچنين و بانك به كتبي اطالع و حساب صاحبان از يك هر ورشكستگي يا حجر يا و فوت صورت در 4-

 از حساب صاحبان از يك هر عليه حساب موجودي بازداشت براي حساب بازكننده شعبه به نامهبازداشت وصول

 را حساب موجودي و نموده مسدود را مشترك حساب بانك ،دارند را اشخاصي اموال بازداشت حق قانوناً كه مراجعي

 و محجور و متوفي سهم اينصورت در كه نمود خواهد تقسيم است شده تعيين حساب افتتاح موقع كه سهمي نسبت به

 حساب به ديگران يا ديگري سهم و شده پرداخت ذيصالح قانوني مراجع يا ورثه به مورد حسب بر مديون و ورشكسته

 . گرديد خواهد منظور بانك در موقت بستانكاران

 از بعضي يا يك هر سهم و نموده مسدود را مشترك حساب دارد حق بانك ،ديگري مورد هر يا 4 و 3 بند مورد در 5-

 حساب صاحبان به را مراتب بانك ،موارد قبيل اين در .نمايد منتقل موقت بستانكاران حساب به را حساب صاحبان

 در قبالً موجودي چنانچه، شود منظور موقت بستانكاران حساب به حساب موجودي كهصورتي در.داد خواهد اطالع
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 اين غير در و گيردمي تعلق سود آن به مربوطه شرايط طبق ،باشد مدتكوتاه يا مدتبلند گذاريسرمايه سپرده حساب

 . گيردنمي تعلق آن به سودي صورت

 خود اعتبار و بقوت كماكان (مشترك غير(گذاريسرمايه سپرده و انداز پس ،جاري هايحساب مقررات و شرايط 6-

 . است باقي

 برگشتي هايچك و هابانك: سوم بخش

  :درگير حساب 1-

 مراجع و ييقضا مقامات سوي از صادره قرارهاي اجراي و چك صدور قانون 21 ماده در مقرر قانوني تكليف بر عالوه

 آن دارندگان كه را جاري الحسنهقرض هايحساب هابانك است مقتضي ،باشديم الرعايه الزم هابانك براي كه كيفري

 به پرداخت عدم گواهينامه صدور به منجر ،چك دارنده تقاضاي به بنا و نموده بالمحل چك فقره يك صدور به مبادرت

 به جديد چك دسته ارائه از و تلقي »درگير حساب« عنوان تحت ،باشد شده موجودي كسر يا و موجودي فقدان علت

 .نمايند خودداري مذكور هايچك از اثر سوء رفع تا »درگير حساب«جاري الحسنهقرض هايحساب اينگونه دارندگان

 ( مركزي بانك بخشنامه(

 :نكته

 شده برگشت (موجودي كسر) بودن بالمحل علت به هاآن صادره هايچك كه است افرادي به مختص »ردرگي حساب«

 . است شده گواهي مشتري امضا صحت و
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 »درگير حساب« صاحبان از اثر سوء رفع

 نيت حسن ،پرداخت عدم گواهينامه صدور تاريخ از روز 11 مدت ظرف » درگير حساب «صاحب  كهصورتي در - تبصره

 :نمايد مينأت ذيل طرق از يكيه ب را خود

 . باشد شده پرداخت بانك توسط كننده صادر جاري حساب از برگشتي چك وجه -الف

 . گردد ارائه بانك به چك الشه -ب

 موجود مشخصات با بايد چك دارنده نامهرضايت در مندرج مشخصات ضمناً ،شود ارائه چك ذينفع از نامهرضايت -پ

 مضافاً .شود گواهي رسمي اسناد دفاتر توسط آن امضاي و داشته كامل مطابقت چك پرداخت عدم گواهينامه در

 . باشدنمي قبول قابل وجه هيچ به عادي هاينامهرضايت

 پرداخت عدم گواهينامه كه كسي( ذينفع نامه رضايت يا و چك الشه ارائه به قادر چك كننده صادر صورتيكه در -ت

 : كه صورتي در و نباشد بانك به) شده صادر وي نام به چك

 . باشد مفتوح شعبه نزد مشتري جاري حساب 1-

 . باشد نشده مسدود قضايي مراجع توسط مشتري جاري حساب 2-

 . ننمايد تجاوز فقره سه از مشتري بالمحل صادره هايچك تعداد 3-

 . نباشد مطرح رسيدگي براي قضايي صالحذي مراجع در و نبوده دعوي مورد مطروحه هايچك 4-

 چك دسته تواندمي ،ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك به فوق مراتب كتبي گزارش ارسال از پس عليه محال بانك

 آن شعب ساير به هاحساب قبيل اين اسامي ،است ضروري نيز مرحله اين در .دهد قرار مشتري اختيار در جديدي

 . شوند اعالم بانك

 كتباً شعبه از و واريز خود جاري حساب به را برگشتي هايچك يا چك وجه معادل تواندمي حساب دارنده :توجه

 تا و بوده مسدود شعبه نزد برگشتي هايچك يا چك وجه پرداخت براي ،بحث مورد واريزي مبالغ كه كند درخواست

 مراتب ييدأت ضمن شعبه باشدنمي برداشت قابل عنوان هر تحت ماه 24 مدت به حداقل يا و هاآن قطعي تكليف تعيين

 اداره طريق از اثر سوء رفع جهت (حساب دارنده) مشتري كتبي تقاضاي انضمام به را وجه واريز سند تصوير فوق

 . نمايدمي اعالم ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك به اعتباري اطالعات
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  :چك وجه پرداخت عدم گواهينامه صدور 2-

 تقاضاي به بنا ،نشود پرداخت ،قانون همان 14 ماده يا چك صدور قانون 3 ماده در مندرج علل به ،چك وجه گاههر

 در .كند صادر چك وجه پرداخت عدم گواهينامه است مكلف بانك ،چك صدور قانون 4 ماده موجبه ب و چك دارنده

 ،چك مشخصات همچنين شود قيد شعبه مخصوص كد و شعبه ،بانك نام بايد چك وجه پرداخت عدم گواهينامه برگ

 ذكر با ،چك كننده صادر كامل مشخصات و هويت و چك در مندرج تاريخ در چك ارائه هنگام حساب موجودي مبلغ

 . شود تسليم چك دارنده به شعبه مهر و امضا از پس و گردد قيد صريحاً ،پرداخت عدم علل يا علت

 مطابقت عدم يا و (بانكداري عرف حدود) بانك در موجود امضا نمونه با كننده صادر امضا مطابقت بايد مزبور برگ در

 ،است مكلف بانك .شود قيد نيز چك دارنده كامل نشاني و خانوادگي نام و نام همچنين .شود گواهي بانك طرف از آن

 صاحب نشاني به را چك وجه پرداخت عدم گواهينامه از نسخه يك بالفاصله ،چك كننده صادر اطالع منظور به

 . دارد ارسال حساب

  :است ذيل شرح به برگ 5 بر مشتمل چك وجه پرداخت عدم گواهينامه

 .گرددمي تحويل چك وجه پرداخت عدم گواهينامه صدور متقاضي و چك دارنده به اول برگ -

 . شودمي ارسال ،است موجود بانك در كه حساب صاحب نشاني به چك صادركننده اطالع منظور به دوم برگ -

 . شودمي فرستاده بانك مركزي اداره به سوم برگ -

 . شودمي بايگاني حساب دارنده پرونده در چهارم برگ -

 . شودمي ارسال ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك براي پنجم برگ -

  (:چك وجه از قسمتي پرداخت (حساب موجودي كسر گواهينامه صدور 3-

 بانك چك دارنده تقاضاي به بنا باشد چك مبلغ از كمتر بانك نزد چك صادركننده حساب موجودي كهصورتي در

 و چك پشت در شده دريافت مبلغ قيد با چك دارنده .بپردازد چك دارنده به را حساب در موجود مبلغ است مكلف

 . كندمي دريافت بانك از نشده پرداخت كه مبلغي و چك مشخصات بر مشتمل اي گواهينامه بانك به آن تسليم

 كه مبلغي به نسبت گواهينامه اين و شودمي چك اصل جانشين چك براي مورد اين در بانك صادره گواهينامه

 در يموجود چك روي بر (رنگ قرمز) مورب خط دو كشيدن با بانك .شودمي محسوب محل بي چك نشده پرداخت
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 را آن سپس و ممهور شد پرداخت مهر به و نويسدمي چك روي و است پرداخته چك دارنده به كه راجاري  حساب

 . كندمي نگهداريخود  اسناد زءج

 ارسال حساب صاحب براي (چك اصل جانشين) را مذكور گواهينامه از نسخه يك ،است مكلف بانك نيز مورد اين در

 مبلغ ) گواهينامه) برگ اين دريافت با بايد بانك ،چك كسري وجه بودن موجود و ذينفع مجدد مراجعه صورت در .دارد

 . بپردازد ذينفع به را كسري

 عدم برگ ،مذكور گواهينامه صدور بر عالوه بايد بانك ،باشد چك كننده صادر قانوني تعقيب بر مصمم چك دارنده اگر

 تا دهد قرار ذينفع اختيار در را برگ يك و كند صادر ،است شده تهيه برگ پنج در كه را چك وجه از قسمتي پرداخت

 بعمل قانوني اقدام چك وجه از قسمتي پرداخت عدم برگ با چك جانشين گواهينامه نمودن پيوست با بتواند ذينفع

 . آورد

 دارمدت گذاريسرمايه سپرده - چهارم فصل

 امر در كنندمي تالش ،پولي منابع تجهيز از گيريبهره و خود سرمايه بر عالوه اعتباري موسسات و هابانك :مقدمه

 اختيار در »دارمدت گذاري سرمايه سپرده« عنوان تحت كه حقوقي يا حقيقي اشخاص وجوه از ويژه به گذاريسرمايه

 بر ،هابانك پولي  هايفعاليت گسترش امكان ،ديگر تعبير به ،جويند بهره ،اندگذاشته اعتباري موسسات يا هابانك

 بر و هاسپرده گونهاين آوريجمع با كه است تسهيالتي پرداخت و تسهيالت اعطاي براي الزم وجوه مينأت اساس

 فروش ،سلف معامالت ،تمليك شرط به اجاره ،مضاربه ،مدني مشاركت طريق از مركزي بانك پولي سياست اساس

 بر عالوه ،بوده پيشقدم قراردادها بسط در گذاريسرمايه هايسپرده صاحبان از وكالت اخذ با ... و جعاله ،اقساطي

 سياست جهت در ،صنايع صاحبان و تجار حمايت و ارشاد از ناشي كه جامعه اقتصادي هايفعاليت گسترش به كمك

 به سرمايه صاحبان تحريص و تشويق با باشد كه عنوان هر به سود تحصيل در نيز خود است دولت اقتصادي توسعه

 . سازندمي خود پيشه سرمايه آوريجمع در را اي وقفه بي تالش ،هاآن شدن مند بهره

 هايفعاليت در قانوني طريق از هاآن انداختن جريان به و كالن و خرد هايسپرده آوريجمع در هابانك كوشش

 تحت نيز وجوه گونهاين صاحبان و است بوده جامعه فعال گروه به فعال غير گروه از سرمايه انتقال موجب اقتصادي

 . شوندمي منتفع نيز خود سپرده از برداري بهره در ،هابانك به اختيار واگذاري با ربا بدون بانكي عمليات عنوان
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 با دانندنمي ثرؤم چندان را خود ،مالي نقش معادن از برداري بهره و صنايع ايجاد يا و توليد در كه گراني اندوخته

 انجام در شد خواهند برخوردار بيشتري مالي تامين از آنكه بر عالوه مشاركت قبول و بانك به خود نقدينگي سپردن

 موجب و گذارده آزاد بانكداران هدايت و حمايت به نيز را ديگر فعال افراد دست كشور اقتصادي توسعه هايبرنامه

-پس صورته ب انباشته هايپول بكارگيري .شوندمي هدف با حرف گونهاين پردامنه فعاليت و ابتكار تزايد و ابداع رشد

 آمددر فزوني و اشتغال سطح افزايش و توليدي هايرشته تحرك سبب صحيح طريق در دارمدت هايسپرده يا انداز

 اقتصاد يك انتخاب در ،جامعه يك افراد فرد فرد براي را بيشتري آسايش و رفاه مسلماً كه شد خواهد جامعه ملي

 كه شودمي اطالق هاييسپرده از دسته آن به دارمدت گذاريسرمايه هايسپرده بنابراين .داشت خواهد مراهه به ،سالم

 هاآن ،ديداري غير هايسپرده صاحبان طرف از وكالت قبول با هابانك و شودمي سپرده بانك هب (سود( انتفاع قصد به

 گذاريسرمايه هايسپرده اصل استرداد در قانوني تعهد علت به هابانك .گيرندمي بكار بانكي مجاز عمليات در را

 . نمايند بيمه خود هزينه با را هاسپرده گونهاين اصل پرداخت باز است بهتر ، دارمدت

 و نامهآيين طبق سپرده مبلغ و مدت نسبت به دوره هر پايان در خود الوكالهحق وضع از پس را حاصله منافع بانك

 . نمايدمي تقسيم گذارانسپرده بين بانكي هايالعملردستو

 . شوندمي نگهداري مدت بلند و مدت كوتاه عناوين تحت هابانك در دارمدت گذاريسرمايه سپرده

 دارمدت گذاريسرمايه هايسپرده انواع: اول بخش

  :عادي مدت كوتاه گذاريسرمايه سپرده 1-

 با وكالت حق بانك به متقاضي آن در كه شودمي استفاده خوده ب مخصوص كارت از هاحساب گونهاين افتتاح براي

 كاره ب مشاع صورته ب مختلف عقود قالب در (بهره( ربا بدون بانكي عمليات قانون طبق را وي سپرده تا دهدمي توكيل

 تناسب  به گذار سپرده و بانك بين مصالحه حق داشتن با مربوط نامهينيآ و مقررات طبق را حاصله منافع و گرفته

 . نمايد پرداخت الوكاله حق كسر از پس مدت و مبلغ

 

 از كه (شودهر ساله توسط بانك اعالم مي) عادي مدت كوتاه گذاري سرمايه سپرده حساب گشودن جهت مبلغ حداقل

 كه عادي مدتكوتاه گذاريسرمايه هايسپرده به و است شده تعيين ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك طرف

             صورت به عادي مدت كوتاه گذاريسرمايه سپرده سود .گيردنمي تعلق سود ،باشدحداقل از كمتر آن موجودي
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 پايان در و محاسبه نباشد كمتر مذكور حداقل از اينكه بر مشروط روز هر در مانده كمترين مبناي بر و الحسابعلي 

 روز صورته ب كه است حساب افتتاح زمان از روز سي سود دريافت براي الزم زمان حداقل .است پرداخت قابل ماه هر

 . سازد متمركز را كوچك اندازهايپس بتواند روش اين اتخاذ شايد و رددگمي محاسبه ماه هر پايان در شمار

 بانكي عمليات كليه كه بود خواهد ايدفترچه وسيله به عادي مدت كوتاه گذاريسرمايه سپرده حساب از وجه پرداخت

 . شودمي ثبت آن در (پرداخت و دريافت(

  :ويژه مدت كوتاه گذاري سرمايه سپرده 2-

 مدتكوتاه سپرده حساب توان مي اعتبار و پول شوراي مصوبه طبق ،مشتريان جذب و گذاران سپرده تشويق جهت

 .باشدنمي كاهش يا افزايش قابل و بوده ثابت گذاري سپرده دوره مدت طول در هاسپرده اين مبلغ .نمود افتتاح ويژه

 دريافت عدم صورت در سررسيد در و بوده صدور تاريخ از ماههشش ويژه مدت كوتاه گذاريسرمايه سپرده مدت

 اين براي. گرددمي تمديد ماهه شش بعدي هايدوره براي نيز گذارسپرده سوي از قرارداد مفاد به توجه با كتبي دستور

 .شودمي صادر »ويژه مدت كوتاه گذاري سرمايه سپرده گواهي برگ« سپرده

  :مدت بلند گذاري سرمايه سپرده 3-

 از دنتوانمي ،باشند نداشته گذاري سپرده مدت طول در خود وجوه از استفاده به تمايلي گذاران سپرده چنانچه

 . نمايند استفاده مدت بلند  گذاريسپرده

  ساله سه ،ساله دو ،ساله يك هايسپرده دسته پنج به مدت نظر از حاضر حال در مدت بلند گذاريسرمايه سپرده

 رعايت بايد گذار سپرده كه است حداقلي داراي ،مدت به توجه با سپرده نوع هر .دشومي تقسيم ساله پنج و سالهچهار

 . است گذاريسپرده مدت از تابعي نيز هاسپرده سود نرخ و نمايد

 عمليات قانون طبق بر را سپرده اين وجه ،غير به توكيل حق داشتن با ،گذار سپرده طرف از وصايت و وكالت به بانك

 حق داشتن با يا و الوصايهحق و الوكالهحق كسر از پس حاصله منافع و گرفته بكار مشاع طور به ربا بدون بانكي

مي پرداخت وي قانوني مقام قائم يا گذار سپرده به مدت و مبلغ تناسب به ،مربوط مقررات و نامهآيين طبق مصالحه

 . نمايد
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 به نياز سپرده صاحب كه مواقعي در اما نمود اضافه مبلغي تواننمي مدت بلند گذاريسرمايه سپرده موجودي به

 با را نياز مورد مبلغ و مراجعه بانك به تواندمي ،باشد داشته مدت بلند گذاريسرمايه سپرده وجه از قسمتي دريافت

 . دارد دريافت خاص شرايط به توجه

  :مدتبلند گذاريسرمايه سپرده وجه از قسمتي پرداخت - الف

 به مبرمي نياز گذار سپرده اگر و نبود عملي مدت بلند گذاري سرمايه هايسپرده وجه از قسمتي پرداخت گذشته در

 كه مبلغي با جديدي قرارداد مجدداً و فسخ دارمدت سپرده قرارداد ابتدا بايستي ،داشت خود سپرده وجه از قسمتي

 سود از قسمتي دريافت از گذارسپرده ،عمل اين حاصل .نمودمي منعقد ،گذاشتمي بانك اختيار در گذار سپرده

 سپرده مبالغ حداقل از هيچكدام كه قطعاتي به را سپرده مبلغ سپرده برگ پشت در اكنون .شدمي محروم خود سپرده

 نياز مورد كه را قطعاتي تعداد بخواهد كه زماني هر در تواندمي گذار سپرده و شده تقسيم نباشد كمتر مدت به نسبت

 و صادر قبلي شماره همان با جديد مبلغ با ديگري سپرده گواهي حالت اين در دارد دريافت را آن وجه و انتخاب اوست

 تغييري سپرده فقرات بقيه در آنكه بدون داشته دريافت را نياز مورد وجه صورت اين در .گرددمي تحويل مشتري به

 . باشد شده حاصل

 سود دريافت نحوه دارمدت گذاريسرمايه سپرده حساب گشايش هنگام متقاضي: سود دريافت و محاسبه نحوه -ب

 از قبل   ،باشد نقدي دريافت يا و مدتكوتاه گذاريسرمايه سپرده يا جاري يا اندازپس حساب به واريز كه را خود

  . نمايدمي واريز شده تعيين هايحساب به معين مقاطع در را متعلقه سود بانك و نمايدمي مشخص

 ،ساله سه ،ساله دو ،ساله يك هايسپرده از قطعاتي ،دوم سال پايان از قبل و سال يك گذشت از پس كهصورتي در

 و شودمي پرداخت و محاسبه سالهيك سود از كمتر درصد نيم معادل سودي، گردد برداشت ساله پنج و چهارساله

 سپرده سود از كمتر درصد نيم معادل سودي ،گردد برداشت مذكور هايسپرده از سوم سال پايان از قبل اگر همچنين

 تمام يا سپرده وجه از مقدار هر پرداخت كه شد روشن فوق مثال دو ذكر با .كرد خواهد دريافت و محاسبه ساله دو

 مانده بانك نزد سپرده كه مدتي رسمي نرخ از درصد نيم ،باشد قرارداد مدت پايان از قبل مدتي اگر هاسپرده وجه

 . پذيردمي كاهش ،است
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 خاص و عام گذاري سرمايه ويژه دارمدت سپرده: سوم بخش

 پولي سيستم به كه اطميناني و اعتماد با همراه ،كشور مردم امان بي تالش حاصل كشور هر اقتصاد واقعي رشد: مقدمه

 به ،است كشور بانكي و پولي موسسات برگزيده هاينوآوري و كاري هايگزينه گروي در هم آن كه دارند كشور آن

-شبكه عمليات بر نظارت كشورها تمامي در .است مالي موسسات گونهاين عهده به ايپردامنه مسئوليت لحاظ همين

 كه بانكي است كشور آن مركزي بانك عهده بر پولي سياست اجراي و تنظيم و پول ارزش تثبيت عالوه به بانكي هاي

 ضامن باالخره و هاكاري اشتباه مصحح و عمليات ناظر تجاري فعاليت هر از دور و است بانكي امور در دولت كارگزار

 . ستا هابانك نزد مردم اماني هايسپرده انواع بازپرداخت

 امور در هابانك گذاريسرمايه باالخره و اعطايي تسهيالت كننده تامين و اعتبارات پشتيبان »پولي منابع تجهيز«

پس صاحبان تشويق به هادستورالعمل وضع با سرمايه اصل بازپرداخت تضمين بر عالوه مركزي بانك .است توليدي

 درآمد كسب توقع كه سرمايه صاحبان نظرات پذيرش براي و شد (سود) پرداخت گذارانسپرده و  )جايزه) اهدا انداز

 دارمدت سپرده)طرح  داشتند كمتر مالياتي پرداخت ضمن نقدينگي تامين با سرمايه ارزش رشد و زماني فواصل در

گذاري دار ويژه سرمايهاوراق سپرده مدت از توانندمي گذارانسپرده كه نمود اعالم را (خاص و عام گذاريسرمايه ويژه

 .باز پرداخت اصل و سود حاصله آن توسط بانك ارائه كننده تضمين گرديده است. عام و خاص استفاده نمايند

 :»عام«گذاري سرمايه ويژه دارمدت سپرده -1

 . شودمي افتتاح مشخص رسيدسر با اعتباري موسسات و هابانك نزد كه است ايسپرده

 تحت را آن گواهي»گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده « افتتاح ازاي در اعتباري موسسات و هابانك –گواهي  صدور

 . نمايندمي صادر نام همان

 . است نام بي يا نام با عام گذاريسرمايه ويژه ارمدت سپرده گواهي -الف

 . است غير به انتقال قابل -ب

 علت به. )نمايند صلح را خود حقوق و معامله توانندمي اعتباري موسسات يا هابانك ،بهادار اوراق بورس سازمان در

 )گذاريسرمايه سپرده حساب گشايش در هابانك داشتن وكالت

سرمايه ويژه دارمدت سپرده گواهي خريد براي حقوقي يا حقيقي متقاضيان طرف از سفارش قبول به مجاز هابانك

 . باشندمي عام گذاري
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سرمايه ويژه دارمدت سپرده آگهي در بايد (گذار سپرده درخواست به) سپرده گواهي موضوع وجه استرداد امكان -ت

 . باشد شده ذكر عام گذاري

 منتشر اعتباري موسسات و هابانك اختيار در هاسپرده ساير با متناسب عام هايسپرده گونهاين سود و مدت -ث

 . باشدمي كننده

 »خاص«گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده 2-

 مشخص هايطرح مالي تامين براي منابع تجهيز منظور به اعتباري موسسات و هابانك كه است ايسپرده: تعريف

 هم گردش در سرمايه و موجود سودآور هايطرح تكميل و توسعه نيز و خدماتي و ساختماني و توليدي سودآور جديد

 . نمايدمي افتتاح مشخص رسيد سر با

 همين به گواهي ،خاص گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده افتتاح ازاي در اعتباري موسسات و هابانك: گواهي صدور

 طرح يا طرح نياز مورد مالي منابع تامين جهت كه است حقوقي شخص سپرده ايجاد متقاضي .كنندمي صادر نام

 را كشور اعتباري موسسات يا هابانك از يكي نزد» خاص« گذاريسرمايه ويژه دارمدت سپرده ايجاد تقاضاي مشخص

 . دارد

 . گرددمي قيد آن در قرارداد عمده شرايط و بوده نام بي يا نام با هصادر گواهي -الف

 . نمايند صلح را خود حقوق وكالت عقد فسخ بدون توانندمي گذارانسپرده و بوده غير به انتقال قابل -ب

 ويژه سپرده گواهي براي حقوقي يا حقيقي متقاضيان طرف از سفارش قبول به مجاز اعتباري موسسات و هابانك -پ

 . باشندمي خاص گذاري سرمايه

مدت سپرده هايگواهي انتشار به مجاز تخصصي هايبانك و بانكي غير اعتباري موسسات و تجاري هايبانك: انتشار

 . باشندمي خاص و عام صورت به گذاريسرمايه ويژه دار

 سهام ،سرمايه آوريجمع براي و تقسيم القيمهمتساوي سهام به آن سرمايه كه است شركتي عام سهامي شركت: نكته

 . باشد شده تعهد موسسين توسط آن سهام تمام كه است شركتي خاص سهامي شركت ،گردد عرضه بازار در آن
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 چهارم قسمت

 تجاري و بازرگاني اسناد
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 تجاري و بازرگاني اسناد: چهارم قسمت

 تجارت در آن نقش و تجارتي اسناد - اول فصل

 رفع و ثروت گردش تسهيل براي ،حقوقي و حقيقي اشخاص و بازرگانان بين روزانه ستد و داد در كه اسنادي: مقدمه

 اسناد دراز ساليان طي در .شودمي ناميده تجارتي اسناد ،رودمي كار به مختلف هايپول تسعير و طلب انتقال مشكالت

 يافت قانوني و رسمي صورت ،ايران تجارت حقوق در االمرآخر و يافته تكامل ،مردم عام پذيرش و رواج علت به تجاري

 مسئوليت و شد قائل اسناد گونهاين صدور عنوان تحت »چك و سفته ،برات« براي گذار قانون كه اجرايي ضمانت با و

 بدون .است كرده تعيين ،اندداشته اساسي نقش اسناد صدور و تنظيم در انحاء از نحوي به كدام هر كه را افرادي قانوني

 . است گرديده هاآن حرفه گسترش در آنان تالش موجب و هديبخش بيشتري استحكام بازرگانان مادي روابط به شك

 برات: اول بخش

 موجب به كه است عقدي« ... گويدمي حواله درباره كه مدني قانون 124 ماده به توجه با ايران تجارت قانون در: برات

 ننموده تعريف را برات» گرددمي منتقل ) عليه محال(  ثالثي شخص ذمه به ) محيل)  مديون ذمه از شخصي طلب آن

 برات توانمي شرايط آن داشتن نظر در با كه است كرده ذكر را برات صحت شرايط ،تجارت قانون 223 ماده در .است

  :نمود تعريف را

  :برات تعريف 1-

  :بگوييم توانيممي برات صحت گانه نه شرايط گرفتن نظر در با

 مبلغ كه دهدمي دستور (براتگير) ديگري به (براتكش) برات كشنده يا طلبكار آن موجبه ب كه است اينوشته برات

 شده تعيين محل در او كرد بحواله يا (وجه گيرنده) معين شخص وجه در رويت به يا معين رسيدسر در را معيني

 يا برات گيرنده ،بپردازد بايد را برات وجه كه كسي و براتكش يا برات دهنده كندمي صادر برات كه كسيبه  .بپردازد

 . گويندمي برات ذينفع يا برات دارنده ،گيردمي را برات وجه كه شخصي و براتگير

 : برات صحت شرايط 2-

  تجارت قانون 223 ماده طبق بر «:باشد ذيل شرايط داراي بايد دهنده برات مهر يا امضا بر عالوه برات

 . ورقه روي در (برات) كلمه قيد 1-

 (.سال و ماه و روز) تحرير تاريخ 2-



63  
 

 . كند ديهأت را برات بايد كه شخصي اسم 3-

 . برات مبلغ تعيين 4-

 . برات وجه يهدأت تاريخ 5-

 . ديگر محل يا باشد عليه محال اقامت محل اينكه از اعم برات وجه يهأدت مكان 6-

 . شودمي پرداخته او كرد حواله يا وحه در برات كه شخصي اسم 1-

 .»است الخ ... چهارم يا سوم يا و دوم يا اول نسخه اينكهه ب تصريح 8-

 كلمه قيد استثنا به) را گانه نه شرايط كه براتي هر گذارقانون ،مذكور موارد اهميت و برات قانوني ارزش حفظ براي

 باشد( 2،3،4،5،6،1،8) فوق شرايط از يكي فاقد اگر و داندمي محسوب تجاري اسناد جزء ،باشد داشته 1( بند برات

 226 )ماده از مستفاد) .داندمي عادي سند را آن و ندانسته تجارتي بروات به مربوط مقررات مشمول ديگر

 و گواهي صادره اسناد و اوراق ذيل در بايد متعهد ،پذيرد تحقق تعهدي آنكه براي: (محيل) براتكش مهر يا امضا – الف

 او مهر يا براتكش امضا فاقد كه براتي .شودمي نيز ذينفع به دين پرداخت متعهد خود امضا با براتكش .نمايد امضا

 . است اعتبار و ارزش بدون ،باشد

 كه است الزم تذكر اين .است شده قيد برات صحت شرط عنوانه ب براتكش امضا يا مهر ،تجارت قانون 223 ماده در

  . شود تلقي تر جدي برات در براتكش امضا نقش است بهتر مهر جعل و استفاده سوء از گيريپيش براي

 را آن ذكر كشورها از بعضي در كه است سند نوع تشخيص و ييدأت براي »برات« كلمه قيد :برات كلمه ذكر – ب

 قانون مشمول شده تنظيم برات كه شودنمي موجب آن رعايت عدم 226 ماده تجارت قانون در ولي انددانسته ضروري

 . نباشد تجارت

 گاهي زيرا است موثر براتكش قانوني اهليت و زمان مرور محاسبه نظر از برات تحرير تاريخ: برات تحرير تاريخ – پ

 مشخص را برات رسيدسر و دهدمي قرار برات تحرير تاريخ از پس معيني مدت را برات وجه پرداخت موعد براتكش

 تحرير تاريخ: ت.ق 225 ماده (است ارجح عددي تاريخ به نسبت حروف با سال و ماه ،روز ذكر صورت اين در ،كندنمي

 ) .شودمي نوشته حروف تمام با  ................

 در اوست عهده به برات وجه پرداخت كه را حقوقي يا حقيقي شخص نام بايد براتكش: (عليه محال)براتگير نام – ت

 نام اعتباره ب نويسان ظهر نيز و كند رجوع (براتگير) عليهمحال به آن وجه وصول براي برات دارنده تا بنويسد برات
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 صورت اين در باشد حقوقي شخص است ممكن برات عليهمحال .دهندمي انتقال را برات (براتگير) عليهمحال

 . دارند عهده به را برات وجه پرداخت مسئوليت ،برات قبولي صورت در ،حقوقي شخص قانوني نمايندگان

 بار دو برات مبلغ چنانچه .شود نوشته حروف تمام با بايد شودمي ذكر برات در كه مبلغي :برات مبلغ تعيين – ث

 باريك برات مبلغ اگر ولي .است اعتبار مورد كمتر مبلغ ،باشد اختالف هاآن ارقام بين و باشد شده نوشته حروفي

  ) تجارت قانون 225 ماده از مستفاد(. است معتبر حروفي مبلغ ،باشد شده نوشته عددي ديگر بار و حروفي

 نشده پرداخت تاريخ از ذكري برات در چنانچه .باشد معين رسيدسر تاريخ بايد برات در :برات وجه پرداخت تاريخ – ج

 . شودمي تلقي رسيدسر برات قبولي تاريخ ،باشد

 (ت.ق 242ماده ) »شود پرداخته فوراً بايد ،شد قبول وعده بي برات گاههر«

 روز اگر و شد نخواهد محاسبه 255 ماده طبق ت،اس رويت از وعدهه ب كه برواتي رويت روز و برات صدور تاريخ

 244)ماده). شود ديهأت بايد برات وجه تعطيل از بعد روز ،شد رسمي تعطيل با مواجه برات پرداخت

 نوشتن از پس معهذا .است عليه محال اقامت محل معمول بر بنا پرداخت مكان برات در :برات وجه پرداخت مكان – چ

 محل يا باشد عليه محال اقامت محل كه اين از اعم برات وجه ديهأت مكان« .شود ذكر بايد پرداخت جاي عليهمحال نام

 »ديگر

ه ب يا معين شخص وجه در توانمي را برات .است ممكن غير حامل وجه در برات صدور: وجه گيرنده يا برات ذينفع – ح

 . كرد صادر (براتكش حتي) معيني شخص كرد حواله

 يك با نفر يك عهدهه ب برات يك صدور براي نسخ تعدد از حاكي ديرين رويه: ...دوم يا اول نسخه اينكه به تصريح – خ

 دليل همينه ب و است آمده برات صحت براي الزم شرايط جزء موضوع اين تجارت قانون در كه است بوده معين مبلغ

 ويژه به ،حاضر زمان در بازرگاني فعاليت توسعه شرايط در ولي است شده نيز چندم نسخه از ذكر (چاپي( برات متن در

 انجام قانون برخالف عملي آنكه براي اما .است منتفي نسخه چند در برات صدور ،مالياتي هزينه گرفتن نظر در با

 از المللي بين تجارت روابط در است ممكن ولي شودمي اكتفا (اول نسخه( نوشتن به چاپي برات روي در باشد نپذيرفته

 . شود استفاده برات متعدد هايخهسن
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 : برات قبولي 3-

 انجام علت به را براتكش دستور و دارد قانوني اهليت كه است حقوقي يا حقيقي شخص تمايل اعالم برات قبولي

 قبول ،ارائه تاريخ از ساعت 24 ظرف حداكثر يا ارائه محضه ب بايد برات .داندمي مديون را خود و است پذيرفته معامله

 وعده به برات وجه پرداخت چنانچه .شودمي مهر يا امضا و نوشته تاريخ ذكر با برات برگ در برات قبولي .شود نكول يا

 نوشته رسيدسر تاريخ ذكر بدون قبولي كه صورتي در ،شد خواهد نوشته حروف تمام با قبولي تاريخ ،باشد رويت از

  . شودمي محسوب برات رسيدسر تاريخ رويت تاريخ ،شود

 مگر است كرده قبول را برات وجه پرداخت ،كند مهر يا امضا نوشته برات در كه را عبارتي هر (براتگير) عليه محالاگر 

 بقيه ،باشد برات از جزء يك قبول عدم بر دليل فقط عبارت اگر .باشد نوشته  (نكول( قبول عدم بر دال عبارتي اينكه

 چنانچه .شودمي واخواست بالفاصله ،است نشده قبول كه جزيي به نسبت و شودمي تلقي شده قبول برات وجه

 . است شده قبول برات ،كند مهر يا امضا را برات عبارتي قيد بدون براتگير

 پذيرفته كه شرطي حدود در براتگير معهذا شود محسوب شده نكول برات كه شودمي موجب شرط ذكر با برات قبول

 . باشدمي برات وجه پرداخت مسئول ،است

 :برات نكول 4-

 نكول .داردمي اعالم كتباً برات برگ در كه برات وجه پرداخت براي است (براتگير( عليه محال تمايل عدم اعالم ،نكول

 . شودمي محقق (واخواست) رسمي گواهينامه صدور موجبه ب برات

 واخواست: دوم بخش

 دارنده و است دادگستري آن ناشر كه است رسمي برگ از عبارت برات واخواست: (پروتست يا اعتراض) واخواست

 . دهد قرار قانوني اقدام براي مدرك را آن تواندمي خود مالي حقوق فاءاستي براي ذيل علل به) وجه گيرنده( برات

 . كند خودداري ،است نوشته قبولي كه براتي وجه پرداخت از براتگير – الف

 . است كرده نكول را برات وجه پرداخت صريحاً براتگير – ب

 . است كرده نكول وجه بقيه به نسبت و پذيرفته را برات وجه از قسمتي براتگير – پ

 . است كرده خودداري برات نكول يا قبولي اعالم و برات رويت از حتي براتگير – ت
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 يا منفرداً ،برات ظهرنويسان و مسئولين عليه تواندمي (نامه واخواست( اعتراض برگ داشتن دست در با برات دارنده

 . كند دعوي اقامه مجتمعاً

  :شده تعيين زير شرحه ب نامه اعتراض صدور موارد تجارت قانون 293 ماده در

 . نكول مورد در 1-

 . نكول يا قبول از امتناع مورد در 2-

 . ديهأت عدم مورد در 3-

 

  :نكول يا قبول از امتناع يا نكول موارد در واخواست 1-

 ارائه از بعد ساعت 24 تا حداكثر يعني»شود نكول يا قبول ،ارائه محض به بايد برات«235 ماده طبق :شد ذكر چنانچه

 . شود اعالم آن نكول يا قبولي ،برات

  :دارد را زير حاالت از يكي ،باشد نرسيده براتگير قبولي به كه براتي

  .باشد قبول عدم بر دال كه عبارتي هر يا و (ندارم قبول) يا (است نكول( است نوشته يعني كرده نكول براتگير – الف

 . بنويسد چيزي برات روي است نشده حاضر يعني است كرده امتناع نكول يا قبول از براتگير – ب

 . شد خواهد برات وجه بقيه براي واخواست موجب برات وجه از قسمتي قبولي – پ

 . است نكول حكم در نيز مشروط قبولي – ت

 چون . گرددمي تلقي نكول يا قبول از امتناع حكم در برات ابالغ محل در براتگير حضور عدم – براتگير غيبت – ث

 . باشد تعمدي غيبت اين است ممكن

 . شود واخواست قبول عدم علت به بايد برات فوق موارد از يك هر در

    تا بانك پرتفوي در دادگستري از برگشتي واخواست برگ همراه با،گرديد واخواست قبولي عدم علت به براتي اگر

 واخواست نيز پرداخت عدم علت به بار اين ،نشد واريز آن وجه رسيدسر تاريخ در اگر و ماندمي باقي برات رسيدسر

-مي برات دارنده .گردد وجه پرداخت عدم واخواست جانشين تواندنمي برات قبولي عدم واخواست بنابراين ،گرددمي

-سر در برات وجه ديهأت منظور به را ضامن كه بخواهد دهنده برات و هاظهرنويس از اوليه واخواست صدور از پس تواند

 . كنند معرفي رسيد



67  
 

 

 

 

 

  :ديهأت عدم واخواست 2-

 . گردد واخواست وجه، پرداخت عدم علت به بايد ،نگردد  پرداخت رسيدسر در براتي وجه گاههر

 كه اينوشته وسيلهه ب رسيدسر تاريخ از روز ده ظرف در بايد ،برات وجه تاديه از امتناع علته ب نامه واخواست صدور

 عمل به آن از بعدكاري  روز اعتراض ،باشد تعطيل دهم روز چنانچه و گردد اعالم ،شودمي ناميده  ديهأت عدم اعتراض

 ديهأت عدم واخواست انجام از را برات دارنده ،نكول واخواست يا و ورشكستگي يا و عليه محال فوت ضمناً .آمد خواهد

 تاريخ از روز ده ظرف در بايد برات دارنده شد واخواست ديهأت عدم علته ب براتي آنكه از پس .كرد نخواهد مستغني

 واگذار او به را برات كه كسي به  (قبضه دو) سفارشي نامه يا رسمي نامهاظهار وسيلهه ب را مراتب نامهواخواست صدور

 . است شده معين نيز نويسان ظهر از يكهر آگاهي براي وظيفه اين .دهد اطالع نموده

 واخواست صدور تاريخ از ساليك تا حداكثر دارد حق ت.ق 286 ماده طبق برات دارنده نامه واخواست صدور از بعد

 . نمايد دعوي اقامه هانويسظهر و براتكش عليه

 مقيم كه هاييظهرنويس يا براتكش عليه دعوي اقامه شود پرداخت آن وجه كشور از خارج در بايد كه برواتي مورد در

 ) انقالبشوراي 1358/11/26 مصوب(.آيدمي عمل به واخواست صدور تاريخ از سال 2 ظرف هستند ايران

  :نامه واخواست ابالغ 3-

 ذيل اشخاص اقامت محل به اجرا مامور توسط (شهرستان( بدايت محكمه امر موجبه ب و تنظيم نسخه يك در بايد

 : شود ابالغ

 . عليه محال 1-

 . اندشده معين عنداالقتضا وجه تاديه برات در كه اشخاصي 2-

 . است كرده قبول را برات كه ثالثي شخص 3-

 امين عهده به ترتيب رعايت با او وظايف ،نباشد (شهرستان) بدايت محكمه آيدمي عمل به اعتراض كه محلي در اگر

 . بود خواهد محل محاكم يا اسناد ثبت يسير يا لحاص

  :شود نوشته ذيل مراتب بايد واخواست متن در

 . غيره و ظهرنويسي و قبولي از اعم ،آن محتويات تمامي با برات كامل متن 1-
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 . برات وجه ديهأت به امر 2-

 همچنين و قبول از يا ديهأت از امتناع علل و بدهد را برات وجه بايد كه شخصي غياب يا حضور است ملزم اجرا مامور

 . كند امضا و قيد نامهاعتراض ذيل در را امضا از امتناع يا امضا امكان عدم علل

 ،برات ديهأت عدم يا برات نكول برابر در ،واخواست صدور درباره ،را بانك جمله از برات دارنده تكليف تجارت قانون

 تسليم تاريخ كه آنجا از ،دادگستري به واخواست تسليم تاريخ يا واخواست صدور مورد در و است كرده روشن كامالً

 دادگستري مامورين بايد لذا .كندمي ذكر نامهواخواست در بانك كه تاريخي تا است ترمهم قانوني مراجع به واخواست

 امضا و تسليم تاريخ همان در و منقوش نامهواخواست روي كامل بطور را دادگستري به واخواست تسليم تاريخ مهر

 . شود گرفته

  :مستقيم غير و مستقيم تعهدات

 مشتري همين مقابل در ديگران يا و ديگران مقابل در مشتري يك كه تعهداتي نوع و مقدار از اطالع براي هابانك

 را الزم اطالعات ،اندنموده آوريجمع را مشتري يك مستقيم غير و مستقيم تعهدات آن در كه هاييبرگ از ،دارند

 : آورندمي بدست

 پرداخت متعهد كه است براتي و سفته فروش يا واگذاري از عبارت مشتري مستقيم تعهدات: مستقيم تعهدات – الف

 )مشتري به ثالث اشخاص دين. )هستند ديگران ،آن وجوه

 ،آن وجوه پرداخت متعهد كه است برواتي و سفته از عبارت مشتري مستقيم غير تعهدات: مستقيم غير تعهدات – ب

 .)ديگرانه ب الف بند مشتري دين).اندكرده واگذار يا فروخته بانك به را اسناد اين ثالث اشخاص و است بانك مشتري

 سفته يا طلب فته: سوم بخش

 : تعريف 1-

 :كه است شده تعريف چنين سفته يا طلب فته  311  ماده طبق تجارت قانون در

 حامل وجه در المطالبه عند يا معين موعد در مبلغي كندمي تعهد كننده امضا آن موجبه كه ب است سندي طلب فته«

 »نمايد كارسازي شخص آن كرد بحواله يا و معين شخص يا
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  :سفته يا طلب فته صحت شرايط-2

 : تجارت قانون 318 ماده موجب به

 :باشد ذيل مراتب متضمن و تاريخ داراي بايد مهر يا امضا بر عالوه طلب فته«

 . حروف تمام با شود ديهأت بايد كه مبلغي 1-

 . وجه گيرنده 2-

 . پرداخت تاريخ 3-

 الرعايهالزم سفته مورد در (316 تا 241 مواد از (را تجارتي بروات به مربوط مقررات تمام قانون ،مذكور شرايط بر عالوه

 (ت.ق 319 ماده).است دانسته

  :از عبارتست سفته صحت شرايط بنابراين

 . متعهد اشخاص يا شخص مهر يا امضا -الف

مي ييدأت تعهد ايجاد زمان در را متعهد قانوني اهليت لزوم صورت در: (حروف به - سال – ماه – روز( تحرير تاريخ – ب

 .)نباشد محجور يا ورشكسته. )كند

 . گردد ذكر حروف تمام به بايد ،شودمي آن پرداخت متعهد ،شخص كه مبلغي: تعهد مبلغ – پ

 . باشد حقوقي شخص يا و حامل يا حقيقي شخص است ممكن كه ذينفع يا: وجه گيرنده – ت

 مدت به گاهي(.باشد شده قيد معين تاريخ يا عندالمطالبه است ممكن سفته وجه پرداخت: وجه پرداخت تاريخ – ث

 .(شودمي اشاره تحرير تاريخ از معين
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 : برات و سفته بين تفاوت 3-

 سفته صدور كهحالي در باشد شده صادر بازرگانان غير طرف از چه اگر است تجارتي معامله از حاكي برات صدور – الف

 . گردد صادر بازرگاني امور براي يا بازرگانان بين آنكه مگر نيست تجارتي معامله

                دخالت نفر دو سفته در كهحالي در (له محال  –عليه محال – محيل) نمايند مي دخالت نفر سه معموالً برات در – ب

 (لهمتعهد و متعهد (.نمايندمي

     .باشد داشته وي نزد اعتباري يا و بوده طلبكار براتگير از بايد براتكش يعني است الزم محل وجود ،برات براي – پ

 . ندارد ضرورت ،محل وجود سفتهدر  كهصورتي در

 ديگر عبارت به است شده قبول متعهد طرف از خود سفته كهصورتي در رسانيد براتگير قبولي به بايد را برات – ت

 . شودمي تلقي وي بدهي ،براتگير قبولي از پس برات كهصورتي در است متعهد دين ،صدور محض به سفته

 . نمود صادر حامل وجه در له محال ذكر بدون توانمي را سفته ولي است الزامي له محال اسم قيد برات در – ث

 . نيست آن ذكر به نيازي سفته در كه حالي در است نسخه چندمين كه شود تصريح بايد برات در – ج

 . شودمي مبادله شهر يك در ،بيشتر سفته كهحالي در گرددمي بدل و رد شهر دو بين معموالً برات – چ

 دين خريد اسناد - دوم فصل

 سفته و برات انواع: اول بخش

 تحت آن وجه وصول براي معموالً و تنظيم معامله طرفين بين واقعي ستد و داد مبناي بر تجارتي اسناد شد گفته

 نحوه و حسابداري عمل نوع و واگذارندگان هايهدف اساس بر هابانك .گرددمي واگذار تجاري هايبانك به طييشرا

  :اندكرده تقسيم گروه سه به را هاآن ،اسناد گونهاين نگاهداري

 وصولي بروات 1-

 تضميني بروات 2-

 (دين خريد( خريداري بروات 3-
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 : وصولي بروات 1-

 بانكي دراصطالح (.كنندمي واگذار بانك به آن وجه وصول براي نويسي پشت با مشتريان كه هستند برواتي و سفته

 .)  نامندمي واگذارنده را اشخاصي چنين

 .شوندمي نگهداري انتظامي هايحساب در (وصول عدم علت به( اسناد برگشت يا وجه دريافت زمان تا اسناد گونهاين

 . كندمي اكتفا مربوط هايهزينه و كارمزد دريافت به فوق اسناد قبول موقع در بانك

 : باشدمي زير انواع شامل خود وصولي بروات

 .تهران در دو هر مثالً .باشد واگذارنده محل همان براتگير يا متعهد محل كه است براتي و سفته: محلي وصولي – الف

 مثالً .باشد ديگري شهرستان در براتگير يا متعهد محل كه است براتي و سفته: هاشهرستان عهده وصولي – ب

 . است اصفهان در براتگير يا متعهد محل و تهران در واگذارنده

 " هاشهرستان عهده وصولي بروات " انتظامي هايحساب در را بروات يا هاسفته گونهاين اسمي مبلغ و تعداد ابتدا

مي ارسال وصول براي شهرستان شعبه به مشتري درخواست برگ ضميمه به را برات يا سفته اصل سپس و نگهداري

 . دارند

 شعبه به وصول براي كه (ب بند( هاشهرستان وصولي بروات و هاسفته: (هاآن وصولي) هاشهرستان از دريافتي – پ

 هاشهرستان از دريافتي«عنوان تحت را هاآن وصولي اسناد كننده دريافت شعبه ،است شده ارسال مربوط شهرستان

 واريز به نسبت براتگير يا سفته متعهد ،رسيدسر زمان در تا نمايدمي نگهداري انتظامي هايحساب در »(هاآن وصولي(

 . دارند دريافت ار خود برات و سفته الشه و اقدام شعبه نزد در وجه

 : تضميني بروات 2-

      قرار مشتري اختيار در كه تسهيالتي پرداخت باز تضمين عنوانه ب را هاآن بانك كه هستند برواتي تضميني بروات

  .نمايدمي دريافت ،دهدمي

ه ب ايسفته ،قرارداد اجراي حسن منظوره ب  (سلف معامالت( نمايد خريد پيش مشتري از را كااليي اگر بانك مثالً

 از بتواند بانك ندهد تحويل را شده خريد پيش كاالي مشتري مقرر موعد در چنانچه تا نمايدمي اخذ تضمين عنوان

 فروش و الحسنهقرض اعطاي مورد در همچنين .نمايد مطالبه را خود حقوق دارد اختيار در كه تضميني بروات طريق

 ... و اقساطي
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 : باشدمي نوع دو بر خود تضميني بروات

  .است شده دريافت تسهيالت بازپرداخت تضمين صورته ب كه است محلي وصولي همان :محلي تضميني بروات – الف

 بازپرداخت تضمين براي كه هستند هاشهرستان عهده وصولي بروات همان :هاشهرستان عهده تضميني بروات – ب

 . شوندمي نگهداري انتظامي هايحساب در اسناد گونهاين .اندشده دريافت تسهيالت

 : (دين خريد)خريداري بروات 3-

 كه هستند اسنادي  ،گيردمي قرار بحث مورد  (تجاري اسناد خريد) دين خريد عنوان تحت اكنون كه خريداري بروات

 . باشد واقعي دين يك يا تجارتي معامله يك انجام از حاكي بايد آن مفاد

 تجاري اوراق و اسناد خدماتي و بازرگاني ، توليدي واحدهاي جهت الزم تسهيالت ايجاد منظور به توانندمي هابانك

          رسيدسر اينكه بر مشروط ،مركزي بانك هاينامهينيآ و ضوابط طبق را واحدها قبيل اين به متعلق (برات و سفته(

 و (تجاري معامله انجام) دين بودن حقيقي از ايدب فوق اسناد تنزيل از قبل .نمايند تنزيل كند،ن تجاوز يكسال از هاآن

 . دگرد حاصل كامل اطمينان ،دين پرداخت متعهد بودن معتبر

 دين ميزان از حاكي و شده نوشته برات و سفته متن در كه اسمي مبلغ از كمتر مبلغي ،بازرگاني اسناد تنزيل با هابانك

 . شوند مي محسوب بانك هاي دارايي جزء اسناد گونهاين .پردازند مي اسناد واگذارنده به است متعهد

 : نوعند دو بر بانك خريداري بروات

 صحت علت به بانك و باشد واگذارنده محل همان براتگير يا متعهد محل كه را براتي و سفته :محلي دين خريد – الف

 . نمايد خريداري را آن معامله

 مختلف شهر دو در براتگير يا متعهد محل و واگذارنده محل كه است براتي و سفته :هاشهرستان عهده دين خريد – ب

 – هاشهرستان از دريافتي) سرفصل تحت و وصول محل شهرستان در براتي چنين .نمايد خريداري نراآ بانك و باشد

 . شودمي نگهداري (هاآن خريداري
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 سفته و برات كنندگان امضا مسئوليت:  دوم بخش

 و دارند تضامني مسئوليت سفته يا برات دارنده مقابل در ،اندنموده امضا عنوان هر به را سفته يا برات كه كساني كليه

 كه هاآن از كدام هره ب خرأت و تقدم رعايت بدون تواندمي برات دارنده ،رسيدسر در برات پرداخت عدم درصورت

 تمام به يا نفر چند به يا نويسان پشت از يك هر به تواندمي برات دارنده ،نمايد مراجعه برات وجه وصول براي بخواهد

 انتقال يك فقط نويسي پشت نمود توجه بايد لذا نمايد رجوع مجتمعاً يا منفرداً (متعهد به سفته در) براتكش به يا هاآن

 در تواندمي برات دارنده ضمناً .شودمي تضمين برات وجه پرداخت نويسي پشت عمل با بلكه نيست ساده طلب

 است شده متحمل برات براي كه را خساراتي برات اسمي مبلغ بر عالوه ،نشود وصول رسيدسر در برات وجه كهصورتي

 )ت.ق 249 ماده(.نمايد مطالبه سفته يا برات كنندگان امضا از يك هر از

  (:نويسي پشت) نويسي ظهر انواع

 برات واگذاري ديگر عبارت به ،كردن منتقل ديگران به را برات از ناشي حقوق كليه يعني :انتقال جهت نويسي ظهر 1-

 )ت.ق 245 ماده(.است ديگري به

 خود بروات وجه وصول براي وكيل عنوانه ب را شخصي سفته يا برات دارنده يعني :وكالت عنوانه ب نويسي پشت 2-

 .كندمي معين

 .شودمي نويسي پشت بانك به وكالت عنوانه ب ،شودمي واگذار بانك به وصول براي برات دارنده توسط كه برواتي مثالً 

 فوت از پس حالت اين در  )ت.ق 241 ماده(  .نمايد وصول را برات وجه تا نموده خود وكيل را بانك برات دارنده يعني

 .باشد واخواست با فوق بروات چنانچه و اقدام بروات وجه وصول به نسبت بانك بلكه شد نخواهد معزول وكيل ،موكل

 صغير متوفي وراث كهصورتي در و نمود خواهد ارسال مربوط ورثه براي و تهيه را نامهواخواست ،وصول عدم علت به

 .داشت خواهد ارسال سرپرستي يا قيمومت اداره به را مزبور نامه واخواست ،باشند

 تحصيل براي آن دارنده وسيلهه ب است ممكن است مالي ارزش داراي چون برات :وثيقه عنوانه ب نويسي پشت 3-

 آن دارنده طرف از شودمي  گذاشته وثيقه به بانك در كه براتي معموالً .شود گذاشته وثيقه به تسهيالت اخذ يا اعتبار

 . كندمي اكتفا برات ظهر امضاه ب برات واگذارنده ،گرددمي سفيد نويسي پشت

ه ب ديگري اشخاص ،برات متعهد بر عالوه بخواهد طلبكار چنانچه: )جيرو( پرداخت تضمين عنوانه ب نويسي پشت 4-

 . نمايند امضا را مذكور اسناد ظهر كه خواهدمي آنان از ،نمايند تضمين را برات يا سفته مبلغ ،ضامن عنوان
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 چك - سوم فصل

 چك صدور شرايط و تعريف: اول بخش

 : چك تعريف 1-

 ديگريه ب يا مسترد بعضاً يامي باشدكالً  عليه محال نزد كه را وجوهي صادركننده آن موجبه ب كه است اينوشته چك

 »تجارت قانون 311 ماده « .نمايدمي واگذار

 ،كندمي صادر چك كه كسي ،دارند وجود نفر سه حداقل ،چك هر در و است وجه انتقال سند چك ،تعريف اين بنابر

 چك وجه كه كسي باالخره و (بانك ) است موجود وجه مقداري او نزد در يعني د،شومي صادر او عهده چك كه كسي

 (ذينفع.)نمايدمي دريافت را

 كتبي تقاضاي گونههر با و نبوده الزم (چك( نوشتن براي مخصوصي فرم كه گفت توانمي ،قانوني تعريف اين قبول با

 .است قبول قابل ،نمايد وجه پرداخت و انتقال براي (بانك( وجه نگهدارنده از (چك كننده صادر) حساب دارنده كه

 از وجه قبول و جاري حساب گشايش هنگام به بانك چون كه نمود رد توضيح اين با را موضوع اين توانمي ولي

 سپاردمي حساب بازكننده به باشد چك اوراق همان كه جاري حساب قرارداد طبق بر خاصي انتقال وسيله ،شخص

 كه (چك دسته( اوراق همان وسيلهه ب نيز (خاص طوره ب) وجه انتقال و استرداد كه شودمي مقرر طرفين بين يعني

 از كه را هاييچك دسته بايد حساب دارندگان«گذارند  وجه بازپرداخت و انتقال براي مشتريان اختيار در ها بانك

 را دارايي تمبر معين مبلغ ابطال هم مستقيم هايماليات قانون در و »... كنند حفظ شودمي داده هاآن به بانك طرف

 (بانك در شده تهيه اوراق( چك پس .است نموده تاكيد چك برگ هر روي بر بانك طرف از چك دسته تحويل از قبل

 چك وجه ذينفع كه ديگري شخص هر يا باشد حساب صاحب وجه كننده دريافت خواه است وجه انتقال وسيله تنها

 . است

 شده توديع وجوه انتقال و استرداد وسيله چك: كه نماييم تعريف نحو بدين را چك است بهتر شد داده كه توضيحي با

 كه ايويژه هايبرگ از استفاده با معموالً كه است قانوني هايبانك از يكي در موجود و مصوب اعتبار از استفاده يا

 . آيدمي بعمل ،اندگذارده جاري حساب دارندگان اختيار در قبالً عليه محال بانك

  :چك صوري شرايط 2-

    25  معموالً هاچك دسته ،بگذريم چك ابعاد از اگر ،بانكداري عمليات بر ناظر جاري قوانين و بانكداري عرف به بنا
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 چك برگ چند فقط ،آزمايش براي اول بار ،مشتري بسا چه و باشد كمتر يا بيشتر است ممكن گاهي و برگ 51 يا برگ

 . نمايد دريافت

 چك دسته نام به جديدي چك دسته هابانك اخيراً »دهندمي قرار اختيارش در برگي ده چك دسته ،كار شروع براي»

 . اندنموده ارائه داركاربن

 صادر كه است شده تهيه برگي 111 و برگي 51 صورته ب رونوشت برگ يك و اصلي برگ يك از چك دسته اوراق

 هر فاقد وجه دريافت لحاظ از رونوشت ليكن بود خواهد چك ذينفع به نسبت كافي اطالعات داراي همواره چك كننده

 : باشد ذيل شرح به هاييويژگي داراي بايد چك ،قانوني شرايط به توجه با .باشدمي اعتباري گونه

 . چك روي آن چاپ يا مالياتي تمبر الصاق و برگ هر متن در چك كلمه كد ذكر 1-

 .قانوني زمان مرور جهت نويسان پشت مدني مسئوليت به نسبت چك دارنده حقوق لحاظ به چك صدور محل ذكر 2-

 . شود نوشته چك باالي راست سمت گوشه در حروف با چك صدور يا تنظيم تاريخ 3-

 وجه پرداخت محل تا گردد قيد چك باالي در است مستقر آنجا در بانك شعبه كه محلي يا عليه محال بانك نام4-

 . باشد معين و مشخص ذينفع براي چك

 (.كندمي تعيين خود شعبه شناسايي براي مربوط بانك كه ايشماره (شعبه كد ذكر 5-

 مختلفي سري و رديف شماره داراي چك برگ هر ،تحويل هنگام به هاآن برگ تعداد شمارش و هاچك بازديد براي 6-

 . شودمي چاپ قرمز مركب با چك باالي در كه است

 )تومان يا ريال( پول واحد قيد با  (عدد با ديگري و حروف با يكي) محل دو در چك مبلغ ذكر 1-

 (حامل يا معين شخص( وجه گيرنده نام ،شودمي چاپ چك متن در كه (كرد حواله) يا (وجه در) كلمات از پس 8-

 . شود نوشته

 . باشد شده ثبت بانك طرف از حساب دارنده خانوادگي نام و نام چك برگ هر روي در-9

 كارت همچنين و حساب صاحب كارت يافتن براي كه حساب دارنده جاري حساب شماره چك پايين قسمت در-11

 . باشد شده قيد است الزم امضا نمونه

 . باشد تطبيق قابل آن نمونه با و مشخص چك صادركننده امضا-11
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 چك هايويژگي: دوم بخش

 : چك صحت شرايط 1-

 چك وجه پرداخت .برسد كننده صادر امضا به و شده قيد صدور تاريخ و محل بايد چك در« :تجارت قانون 311 ماده

 شرايط از چك بودن رويت به همچنين و كننده صادر امضا و صدور تاريخ و صدور محل پس »باشد داشته وعده نبايد

 لزوم دهنده نشان خود ...(نبايد چك وجه پرداخت( وجه استرداد يعني چك صدور ماهيت قبول اما .است چك اساسي

 . باشدمي چك در مبلغ ذكر

 : كرد خالصه ذيل شكل به را چك صحت شرايط توانمي اكنون

 صدور محل 1- 

 صدور تاريخ  2-

  چك صادركننده امضا 3- 

 مبلغ چك -4

 فقدان علت به بانك طرف از و است قانوني ارزش فاقد صادره چك ،فوق مندرجات و شرايط از يك هر فقدان با پس

 . شودمي برگشت صحت شرايط

 تجارت قانون در لذا .متفاوت يا باشد يكي يا ،آن وجه پرداخت محل با چك صدور محل دارد امكان :صدور محل – الف

 در چك اگر«: گويدمي 315 ماده در .است شده گرفته نظر در آن پرداخت محل تا چك صدور محل از مسافت بعد

 را آن وجه ،صدور تاريخ از روز پانزده ظرف در بايد چك دارنده ،گردد ديهأت بايد است شده صادر كه مكاني همان

 چك صدور تاريخ از روز پنج و چهل ظرف در بايد باشد شده صادر ايران ديگر نقطه به نقطه يك از اگر و كند مطالبه

 كه مهلتي ... شود پرداخته ايران در بايد و شده صادر كشور از خارج در كه هاييچك...« 311و در ماده  »...شود مطالبه

 ».است صدور تاريخ از ماه چهار كند مطالبه را چك وجه تواندمي چك دارنده

 شش تا چكدارنده ...«1382 سال شهريورماه مصوب چك صدور قانون 11 ماده با ظاهراً تجارت قانون از قسمت اين اما

 ،دارد تباين »داشت نخواهد كيفري شكايت حق ... نكند مراجعه بانك به آن وصول براي چك مندرج در تاريخ از ماه

مي سلب چك دارنده از را كيفري شكايت حق« چك صدور قانون 11 ماده در مذكور مدت رعايت عدم كه حالي در

 مسئول متضامناً كه ظهرنويسان عليه است چك دارنده حقوق حفظ تجارت قانون در مذكور مواعد لحاظ اما .نمايد
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 آن وجه پرداخت ماده اين در مذكور مواعد ظرف در چك دارنده اگر ...« (ت.ق 315 ماده(  هستند چك وجه پرداخت

 عليه محال به مربوط كه سببي به چك وجه اگر و بود نخواهد مسموع ظهرنويس عليه بر او دعوي ديگر نكند مطالبه را

-آمده چك صدور قانون 21 ماده در حتي نيست مسموع محكمه در نيز كننده صادر عليه بر چك برود بين از است

 عدم پس »است باقي خود قوت به كماكان مربوط مقررات و قوانين طبق چك نويسان پشت مدني مسئوليت« :است

 . شود محسوب چك صدور محل همان چك وجه پرداخت محل كه شودمي موجب چك »صدور محل«ذكر رعايت

 . است چك دارنده امتيازات لغو موجب (صدور محل) اصل اين رعايت عدم: نكته

 :است شده نوشته  1382)شهريورماه مصوب( چك صدور قانون 3 ماده در :مندرج تاريخ و صدور تاريخ -ب

 »... باشد داشته نقد وجه ،عليه محال بانك در مذكور مبلغ معادل ،آن در مندرج تاريخ در بايد چك كنندهصادر 

  ،چك رسيدسر در كه است داروعده چك صدور ضمني ييدأت مندرج تاريخ به صدور تاريخ تغيير و مندرج تاريخ ذكر

 داشته نقد وجه عليه محال بانك در مذكور مبلغ معادل خود جاري حساب در است ملزم كننده صادر ) مندرج تاريخ(

 ييدأت براي را قانون همان مكرر 3 ماده توانمي و نيست قانوني انطباق قابل مندرج تاريخ و صدور تاريخ بنابراين .باشد

 گونهاين صدور اما »بود خواهد بانك از وصول قابل مذكور تاريخ از پس يا آن در مندرج تاريخ در فقط چك«پذيرفت 

 تحرير زمان از خرؤم تاريخ كه هاييچك«مگر شد نخواهد چك صدور قانون مشمول مندرج تاريخ از قبل تا هاچك

 را آن ،پرداخت تاريخ بر مقدم زمان در چك تحرير و شده قيد آن در كه است تاريخي همان استفاده تاريخ چون است

 خواهد چك قانون مقررات مشمول كننده صادر و شودمي محسوب چك اوراق اين .كندنمي خارج چك صورت از

  18/11/21-2614كشور  عالي ديوان عمومي تأهي يأر» .بود

 سمت گوشه در معموالً كه مندرج تاريخ يا صدور تاريخ گاههر .چك وعده و صدور تاريخ بين است فرق: داروعده چك

 تاريخ در بايد چك كننده صادر .بود خواهد داروعده چك ،باشد آينده به مربوط شودمي نوشته چك باالي راست

 . باشد داشته موجودي مربوط حساب در چك مبلغ ميزانه ب چك در مندرج

 طبق بر باشند كرده معين وعده چك وجه پرداخت براي چك متن در ولي باشد صحيح چك صدور تاريخ اگر اما

 ذكر پرداخت برايشرطي  چك متن در گاههر«1382):سال شهريورماه مصوب( چك صدور قانون 3 ماده خرؤم قسمت

 »داد نخواهد اثر ترتيب شرط آن به بانك باشد شده
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 همان با برابر بايد امضا اين و شده چك صادركننده امضا به تصريح تجارت قانون در :چك صادركننده امضا – پ

 بانك به چك صادركننده معرف واقع در و شده معرفي (بانك( عليه محال نزد جاري حساب كارت در كه باشد ييامضا

 و صدور تاريخ صدور محل( مندرجات تمام وجود با امضا فقدان زيرا دهدمي آن به قانوني قطعي اثر چك امضا .است

 . كندنمي ايجاد چك صادركننده براي الزامي و تعهد وجههيچ به (چك مبلغ

 و (بانكداري عرف حدود در) بانك در موجود امضا نمونه با كننده صادر امضا مطابقت بايد...« :چك صدور قانون 4 ماده

 ».شود تصديق بانك طرف از آن مطابقت عدم يا

» برسد صادركننده امضاه ب...«كه  است آمده صراحت به قانون در چون كه گفت شودمي امضا بجاي مهر از استفاده در

 توصيه لذا .دانست حساب دارنده و بانك بين قراردادي عالئم از يكي يا امضا مكمل را مهر بردن بكار توانمي تقريباً

 مهر بكارگيري تنها چون باشد كرده هم امضا ،چك صادركننده حتماً چك پاي در مهر بكارگيري موقع در كه شودمي

 )روشندالن و معلوالن استثنا به(.باشدنمي مجاز امضا جاي به

 چك در مبلغ قيد به اياشاره ،شده ذكر چك صحت و اصلي شرايط كه تجارت قانون 311 ماده در :چك مبلغ -ت

 ارائه به محض بايد چك وجه « كه 313 ماده يا و »... باشد داشته وعده نبايد وجه پرداخت « ...آنكه  جز ،است نكرده

 تمام انتقال يا كه استردادقانون تجارت  311و با توجه به نفس و ماهيت صدور چك و مستفاد از ماده  »شود كارسازي

 الزامي چك در مبلغ قيد سفته، برات به مربوط قانوني مواد اعتبار به همچنين است و عليه محال نزد پول از قسمتي يا

 به مبلغ نوشتن .است وجه مقداري استرداد يا انتقال به نسبت چك كننده صادر تصميم بر ناظر مبلغ قيد زيرا .است

 جلوگيري اشتباه بروز از االمكانحتي صورت دو به نوشتن زيرا ستا هابانك كليه دستورالعمل و رويه حروف و عدد

 . شد خواهد علت ذكر با چك برگشت موجب عدد و حروف به چك مبلغ ارقام نوشتن از ناشي اختالف و كندمي

 وجه پرداخت اينكه به توجه با ،كند قبول را كمتر مبلغ چك ذينفع اگر حروفي و عددي ارقام بين اختالف مورد در

 بانك ولي نمود پرداخت را كمتر مبلغ ك،چ دارنده نويسي پشت با توانمي ،بود نخواهد چك كننده صادر زيان به كمتر

 . باشدمي چك رد يا قبول به مخير
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 : )استفاده قابل اعتبار يا نقدي) محل 2-

 داشته )استفاده قابل اعتبار يا نقد( محل عليه محال بانك در چك مبلغ معادل ،صدور تاريخ در بايد چك كننده صادر

 دستور يا نمايد خارج بانك از صورتيه ب ،كرده صادر چك آن اعتباره ب كه را وجهي از قسمتي يا تمام نبايد و باشد

 . بدهد قانوني توجيه بدون را چك وجه پرداخت عدم

 به داشت وجود سابق 3 كه در ماده» استفاده قابل اعتبار ...«1382 شهريورماه مصوب چك صدورقانون   3ماده در

 .است شده حذف ربا بدون بانكداري سيستم از آن بودن ربوي علت

 چك حقوقي آثار: سوم بخش

 : است االجراالزم سند چك 1-

 كشور داخل در ايران قوانين طبق كه هاييبانك عهده صادر هايچك 2 /1382/6 «مورخ چك صدور قانون دوم ماده

 »... است االجراالزم اسناد حكم در كشور از خارج در هاآن شعب همچنين شوندمي يا شده داير

 محاكم از حكمي احتياج بدون منقول اموال ساير و ديون به راجع اسناد كليه مدلول« :قانون ثبت 92 ماده استناد بهو  

 امضايه نمون با امضاي چك مطابقت كه كندمي صادر اجرا دستور صورتي در ثبت اجراي« و »...است االجراالزم عاليه

  »باشد شده گواهي بانك طرف از بانك در صادركننده

 هر به يا محل نبودن علت به وجه از قسمتي يا تمام دريافت عدم و بانك به مراجعه صورت در چك دارنده بنابراين

 اجراي به مربوط هاينامهآيين و قوانين طبق تواندمي ،گردد پرداخت عدم و چك برگشت به منتهي كه ديگري علت

 . نمايد اقدام زير نكات رعايت با و رسمي اسناد

 جمهوري مركزي بانك يدأيت(. باشند شده تشكيل ايران بانكي قوانين طبق بر كه باشد هاييبانك عهده چك 1-

 ) ايران اسالمي

 . باشد شده گواهي بانك طرف از چك صادركننده امضاي 2-

 نمايد درخواست ثبت اجراي از .شود ارائه ثبت اجراي به چك همراه 5 ماده يا 4 ماده در مذكور هاينامهگواهي 3-

 )ص.ق 5 ماده( را آن باقيمانده يا (ص.ق 4 ماده( چك وجه تمام و اقدام چك كننده صادر عليه اجراييه صدور به نسبت

 . دارد دريافت
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 : مدني مسئوليت 4-

 و ضمان و دعوي اقامه و اعتراض و هاظهرنويس و صادركننده ضمانت از قانون اين مقررات...«تجارت  قانون 314 ماده

 هاظهرنويس....« تجارت قانون 249 ماده استناد به و بنابراين» .بود خواهد نيز چك شامل بروات به راجع شدن مفقود

 ».دارند تضامني مسئوليت برات دارنده مقابل در

 و ديهأتدر صورت عدم «تواندمي چك دارنده و است صادق نيز چك مورد در نويسان پشت تضامني مسئوليت پس

 هر را حق همينو  »نمايد رجوع مجتمعاً هاآن تمام به يا نفر چند به يا منفرداً بخواهد كه هاآن از كدام هر به ... اعتراض

 موجب مسئولين از نفر چند يا يك عليه دعوي اقامه و دارد خود ماقبل هايظهرنويس به نسبت ظهرنويسان از يك

 تاريخ حيث از را ظهرنويسي ترتيب نيست ملزم دعوي كننده اقامه و نيست مسئولين ساير به رجوع حق اسقاط

 . كند رعايت

 چك صدور قانون 21 ماده در كه تجارت قانون 311 و 315 مواد طبق بر ،چك نويسان پشت مدني مسئوليت مدت اما

 : از عبارتست شده ييدأت نيز 1382 شهريورماه مصوب

 . روز پانزده ،باشد شهر يا محل يك در آن وجه ديهأت و چك صدور اگر (الف

 . روز 45 ،باشد (كشور يك(شهر دو در آن وجه ديهأت و چك صدور اگر (ب

 . تمام ماه 4 :،باشد كشور دو در آن وجه ديهأت و چك صدور اگر (ج


