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 «يتعالبسمه»

 

«اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي يدستورالعمل حسابدار»  

 

 :مقدمه

بـا هـدا ايدـاد وحـدت رويـهس شناسـايي و ثبـت دقيـق  کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري

س هـاهاي مـالي آندر مؤسسات اعتباري و نيز ارتقاء شفافيت صورت اعتبار اسنادي داخليويدادهاي مالي مربوط به ر

( از پانصد و سـي و يممـين 2بند ) سره مؤسسات اعتباري غيردولتينامه نحوه تأسيس و ادا( آيين86ماده )به استناد 

ي ـ دستورالعمل اعتبـار اسـنادي داخلـ»با توجه به مفاد نيز و  شوراي محترم پول و اعتبار 3/4/1363جلسه مورخ 

 ضـواب  نـا ر بـر»و شوراي پول و اعتبـار  17/9/1394يمهزار و دويست و يازدهمين جلسه مورخ  س مصوب«ريالي

کميسيون مقـررات  2/12/1394مورخ  جلسه مينبيست و سو مصوبس «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليتعرفه

کـه از ايـن پـس بـه اختصـار  را «اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي يدستورالعمل حسابدار»س ات اعتبـاريو نظارت مؤسس

 اعتبار ملدستورالع» در مندرج اصطالحات و عبارات تعاريف به شرح زير تصويب نمود. شودناميده مي« دستورالعمل»

 .باشدمي نافذ نيز دستورالعمل اين در «ريالي ـ داخلي اسنادي

 

 در قالب عقد جعاله اعتبار اسنادي داخليل: عمليات حسابداري بخش او

 

کننده صرفًا قصد چه بانک گشايشچنانس «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»( 14طبق مفاد ماده )

ا نظر از موضوع اعتبارس بـتواند صراارائه خدمت به متقاضي در قالب گشايش اعتبار اسنادي داخلي داشته باشدس مي

هيچ يـک  متقاضي قرارداد جعاله گشايش اعتبار اسنادي داخلي منعقد نمايد. در اين صورتس تأمين مالي متقاضي در

اعتبـار ربـوط بـه معمليات حسابداري لذا با عنايت به مراتب فوقس  باشد.از مراحل اعتبار اسنادي داخلي مقدور نمي

 :باشدبه شرح ذيل ميدر قالب عقد جعاله  اسنادي داخلي

 

 دريافت و وثايق مأخوذه:هاي حسابداري پيشـ ثبت1

س بايد به شرح «ل اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليدستورالعم»( 4دريافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده )مبلغ پيش ـ1ـ1

 ها ثبت شود:ذيل در حساب

@ACCPress
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مفـاد  کـافي وفـق والزم  و تضامين کنندهس بايد وثايقشايشمابين متقاضي و بانک گقبل از انعقاد قرارداد في ـ2ـ1

ق از از متقاضـي اخـذ شـود. پـس از اخـذ وثـاي «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»( 7)( و 6واد )م

چه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشدس به مبلـغ تـرهينس اگـر از نـوع اشـياء متقاضيس چنان

 ني باشدس به مبلغ تعهدکه از نوع اوراق بهادار تضميقيمتي باشدس به ارزش کارشناسي اشياء مزبورس در صورتي

 شود:ها ثبت ميچه از نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت مورد محاسبهس به شرح ذيل در حسابشده و چنان

 

متي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در هاي اشياء قيهاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ3ـ1

 شود:ها ثبت ميحساب

 

 گردد:ها ثبت ميمحاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وثايق در چارچوب ضوابط ابالغيس به شرح زير در حساب ـ4ـ1

 

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پيش ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيشبس:  

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پيش ××××

 هاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساببد:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــد  ـــغ تعه ـــادارقيمتي/مبل ـــده اوراق به  ش

 مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

 هاي انتظاميطرا حساب بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــغ  ـــادار تعهـــدقيمتي/مبل  شـــده اوراق به

 مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

 هاي اوراق بهادار و اشياء قيمتيهاي انتظامي ـ برگحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 ر برگ و يا قطعه يک ريالبه ازاي ه ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 غ کارمزد متعلقهبه مبل ××××
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 هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب عقد جعاله:ـ ثبت2

 گردد:حساب انتظامي قراردادها به شرح ذيل ثبت ميدر جعاله  عقد قالب در متقاضي با قراردادـ 1ـ2

 

 ها ثبت شود:مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ 2ـ2

 

 هاي حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفع:ـ ثبت3

کننده و متقاضـيس بانـک مزبـور در چـارچوب ضـوابط و مابين بانک گشايشپس از انعقاد قرارداد جعاله في ـ1ـ3

نمايد. در اين مرحله بابـت تعهـدات بانـک ر اسنادي داخلي به نفع ذينفع ميمقرراتس اقدام به گشايش اعتبا

 گردد:مي کننده به ذينفعس سند حسابداري زير صادرگشايش

 

 ها ثبت شود:مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ 2ـ3

 

 

 عتبار اسنادي داخلي ـ رياليا جعالههاي انتظامي ـ قراردادهاي حساب بد: 
 (0210/1/3/5اب: )کد حس

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده بد: 

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 اعتبـار اسـنادي داخلـيبه مبلغ  ××××

 شدهگشايش

 دارساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتحبس:  
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 اعتبـار اسـنادي داخلـيبه مبلغ  ××××

 شدهگشايش

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 به مبلغ تمبر ××××
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هاي بانکي اعتبار اسنادي ضواب  نا ر بر تعرفه»( 3س بر اساس مفاد مـاده )اعتبار اسنادي داخليدر زمان گشايش  ـ3ـ3

کـه در ايـن مقطـع شـرايط توجه به اين محاسبه و با کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي س«داخلي ـ ريالي

هـا تحقق درآمد مزبور کامل نشده استس در صورت دريافت وجهس رويداد مالي يادشده به شرح ذيل در حساب

 گردد:ثبت مي

 

 

بانـک چه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس چنان ـ تبصره

هاي مـالي ثبـت غي از سـوي بانـک مرکـزيس در مقطـع تهيـه صـورتبايد حسب ضوابط ابال هکننگشايش

 يد.اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نما گشايشحسابداري الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد 

 

اعتبـار اسـنادي تأمين مبلـغ  س متقاضي نيز در خصوصاعتبار اسنادي داخليجايي که در زمان گشايش از آن ـ4ـ3

گردد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک کننده متعهد ميشدهس در قبال بانک گشايشگشايش داخلي

 «شود:يادشده ثبت مي

 

بـالغ پيـام س درصـورتي ا«هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليضواب  نا ر بر تعرفه»( 5بر اساس مفاد ماده ) ـ5ـ3

گردد که از طريق بانک ديگري به غير به ذينفع مشمول اخذ کارمزد مي اعتبار اسنادي داخليگشايش/اصالح 

 اعتبار اسنادي داخلـيکننده بابت ابالغ کننده صورت پذيرد. لذا در اين مرحلهس بانک گشايشاز بانک گشايش

باشـد. پذيردس مداز به دريافت کارمزد ابالغ نميکه از طريق شعب ديگر همان بانک صورت به ذينفعس ولو اين

دفاتر به ذينفعس به شرح ذيل در  اعتبار اسنادي داخليکننده بابت ابالغ پيام گشايش/اصالح بانک ابالغليمن کارمزد 

 گردد:ثبت مي يادشدهبانک 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 صندوق/حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

گشــايش اعتبــار متعلقــه کــارمزد بــه مبلــغ  ××××

 اسنادي داخلي

1اي آيندههکارمزد سال بس:   ـ کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

گشــايش اعتبــار متعلقــه  بــه مبلــغ کــارمزد ××××

 اسنادي داخلي

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بد: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

شـده پـس از گشايش اعتبار اسنادي داخليبه مبلغ  ××××

 دريافت از متقاضيکسر پيش

 طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ رياليبس:  
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

شـده پـس از گشايش اعتبار اسنادي داخليبه مبلغ  ××××

 دريافت از متقاضيکسر پيش
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 :اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري تأييد ـ ثبت4

 اعتبار اسنادي داخلـير کنندهس بانک ديگري تأييد خود را بدرخواست و يا اجازه بانک گشايش بهچه بنا چنان ـ1ـ4

 کننده بايد ثبت حسابداري زير را بابت تأييديه مذکور در دفاتر خود اعمال نمايد:بيافزايدس بانک تأييد

 

س مبلـغ کـارمزد بانـک «اسنادي داخلي ـ ريـالي هاي بانکي اعتبارضواب  نا ر بر تعرفه»( 6بر اساس مفاد مـاده ) ـ2ـ4

 گردد:به شرح زير در دفاتر وي ثبت مي ساعتبار اسنادي داخليبابت تأييد  کنندهأييدت

 

چه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک چنان ـ تبصره

هاي مالي ثبت حسـابداري کننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزيس در مقطع تهيه صورتتأييد

 مزد تأييد اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.الزم را بابت تعديل درآمد کار
 

 پرداخت به ذينفع:ـ ثبت حسابداري پيش5

 پرداخت بانکي از وي:پيش نامهاخذ ضمانت همراه باپرداخت به ذينفع ـ پيش1ـ5

 

ي از وجـه بخش« دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي( »12وفق ماده )چه مقرر شده باشد؛ چنان ـ1ـ1ـ5

 سمزبـوردسـتورالعمل پرداخت به ذينفع پرداخت گرددس حسب مفـاد به عنوان پيش اعتبار اسنادي داخلي

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3ا )کد حساب: ( ي0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 

 

 به مبلغ کارمزد متعلقه  ××××

 هاانکبتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير  طرا بد: 

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

ــل  ×××× ــغ ک ــه مبل ــيب ــنادي داخل ــار اس  اعتب

 شدهيشگشا

 هانکتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بابس:  

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

ــل  ×××× ــغ ک ــه مبل ــيب ــنادي داخل ــار اس  اعتب

 شدهگشايش

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

1هاي آيندهکارمزد سالحساب بس:    

 (0580/2/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××
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گرددس لذا ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه از متقاضي به  ابتدا بايد وجه آن از سوي متقاضي تأمين

 گردد:کننده اعمال ميشرح زير در دفاتر بانک گشايش

 

پرداخت بـانمي نامه پيشمقابل اخذ ضمانتدر بايد صرفًا پس از دريافت وجه از متقاضيس مبلغ مزبور ـ 2ـ1ـ5

معادل پرداخت بانمي از ذينفع نامه پيشهاي حسابداري اخذ ضمانتگردد. ثبت پرداختاز ذينفعس به وي 

 گردد:به شرح زير در دفاتر اعمال ميمبلغ تعهد شدهس 

 :نامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختيـ ثبت مبلغ ضمانت1ـ2ـ1ـ5

 

 نامه:هاي ضمانتـ ثبت تعداد برگ2ـ2ـ1ـ5

 

 شود:ها ثبت ميپرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حساب ـ3ـ1ـ5

 

 ب متقاضيصندوق/حسا بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بس: 

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليپرداخت نامه پيشضمانتهاي انتظامي ـ حساببد:  

 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي اوراق بهادار و اشياء قيمتياي انتظامي ـ برگهحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 يساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالح بد: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  

 (0310/2/3: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××



9 

 

کننده به ذينفعس تعهدات بانک گشايش خلياعتبار اسنادي داجايي که با پرداخت بخشي از وجه از آنـ 4ـ1ـ5

هـاي يادشـدهس يابدس لذا در دفـاتر بانککننده )در صورت وجود( نسبت به ذينفع کاهش ميو بانک تأييد

 گردد:ت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميهاي حسابداري برگشثبت

 کننده:گشايش ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک1ـ4ـ1ـ5

 ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:2ـ4ـ1ـ5

 

شده از سوي متقاضيس تعهـد وي در قبـال گشايش اعتبار اسنادي داخليتأمين بخشي از مبلغ با توجه به ـ 5ـ1ـ5

 گردد:ره برگشت ميرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاشيابد لذا تعهدات وي به يکننده کاهش مبانک گشايش

 

 ي:پرداخت بانکي از وپيش نامهاخذ ضمانت بدونخت به ذينفع پرداـ پيش2ـ5

 

بـا قبـول س «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»( 12ماده ) (2) چه به استناد مفاد تبصرهچنان ـ1ـ 2ـ5

پرداخت نامه پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتمترتبه توسط متقاضيس پيش هايمسئوليتتمامي 

س مطالبه و يا بدهي نخواهد داشـت مزبورکننده در رابطه با وجه وي صورت پذيردس بانک گشايشبانمي از 

نمايد. در اين حالت و صرفًا به عنوان واسطهس مبلغ يادشده را از متقاضي دريافت و به ذينفع پرداخت مي

هاي اصالحي ل ثبتيابد و عالوه بر اعماکاهش مي اعتبار اسنادي داخليمبلغ تعهد بانک و مشتري بابت 

( بخـش اول ايـن دسـتورالعملس سـاير 8به شرح رديـف ) اعتبار اسنادي داخليالزم بابت کاهش مبلغ 

 دارديداري/مدتحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ  بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شدهبس:  

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 ذينفعبه مبلغ پرداخت شده به  ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاانکلي ـ ريالي ساير بتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخ طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××
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رو ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه مزبور از از اينگردد. رويدادها به شرح ذيل در دفاتر اعمال مي

 گردد:کننده اعمال ميمتقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايش

 

 شود:ها ثبت ميپرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حساب ـ2ـ 2ـ5

 

کننده به ذينفعس تعهدات بانک گشايش ياعتبار اسنادي داخلجايي که با پرداخت بخشي از وجه از آنـ 3ـ2ـ5

هـاي يادشـدهس يابدس لذا در دفـاتر بانککننده )در صورت وجود( نسبت به ذينفع کاهش ميک تأييدو بان

 گردد:ت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميهاي حسابداري برگشثبت

 کننده:ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش1ـ3ـ2ـ5

 

 تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده: ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از2ـ3ـ2ـ5

 

 صندوق/حساب متقاضي بد: 
 ( 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 بستانماران موقت/ريال بس: 
 (0650/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 ريال/بستانماران موقت  بد: 
 (0650/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  

 (0310/2/3: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 دارديداري/مدتعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ حساب تعهدات بانک بابت ا بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شدهبس:  

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ  پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاانکتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير ب طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××
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شده از سوي متقاضيس تعهـد وي در قبـال گشايش اعتبار اسنادي داخليتأمين بخشي از مبلغ با توجه به ـ 4ـ2ـ5

 گردد:يابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميکننده کاهش ميبانک گشايش

 

 

 ناد:کننده در زمان ارائه اسهاي حسابداري بانک گشايشـ ثبت6

بـه بانـک  شده جهـت پرداخـت يـا بانـک تأييدکننـدهبانک تعييندر صورتي که اسناد مستقيمًا يا از طريق  ـ1ـ6

امـر و قبـل از بررسـي اسـنادس نسـبت بـه اعمـال  بايد در بدو کنندهکننده ارائه شودس بانک گشايشگشايش

 نمايد:هاي حسابداري ذيل در دفاتر خود اقدام ثبت

 هاي انتظامي:اسناد واصله در حساب ـ ثبت مبلغ1ـ1ـ6

 

 هاي انتظامي:اسناد واصله در حساب هايـ ثبت تعداد برگ2ـ1ـ6

 

 

 

 

ير بوده و به ذينفـع رسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفعس مشخص گردد اسناد مزبور مغاچه پس از برچنان ـ تبصره

ر اعتبـاعودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصوص پرداخـت وجـه بـه وي در 

ف گرددس دار تعيين تمليمدت اعتبار اسنادي داخليديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در  اسنادي داخلي

 شود.فوق عينًا برگشت مي (2ـ1ـ6)و  (1ـ1ـ6)هاي حسابداري رديف هايثبت

 

 ن بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ رياليطرا تعهدات مشتريا بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 هاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 يهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××
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ر بـضواب  نا ر ( »7پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد ماده ) بررسي اسناد يا ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد3ـ1ـ6

 «:هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليتعرفه

و يـا در صـورت  مطـابق باشـد اسناد ارائه شده از سوي ذينفع، پس از بررسي حسب ضواب  بررسي اسناد،چه چنان ـ2ـ6

کننده (س بانـک گشـايشUCPدر چارچوب مفاد مقررات متحدالشمل اعتبـارات اسـنادي )مغايرت در اسنادس 

بانـک  باشـدسمغايرت مزبور را به متقاضي اعالم و وي نيـز موافقـت خـود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته 

 خود اعمال نمايد:هاي حسابداري زير را در دفاتر کننده بايد ثبتگشايش

 باشد:ثبت حسابداري پرداخت وجه به ذينفع به شرح ذيل مي سديداري اعتبار اسنادي داخليدر  ـ1ـ2ـ6

 باشد:به شرح ذيل مي سند تعهد پرداختس ثبت حسابداري صدور دارمدت اعتبار اسنادي داخليدر  ـ2ـ2ـ6

 ضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريالصندوق يا حساب متقا بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 پرداخت شده  داخلي بدهماران بابت اعتبارات اسنادي بد: 

 ()دولتي/غيردولتي

 (0781/1/3و  791هاي: )کدحساب

پس از کسر  مبلغ اسناد ارائه شدهبه  ××××

 ت مأخوذه از متقاضيدريافپيش

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي پيشبد: 

 )دولتي/غيردولتي(

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

ــغ پيش ×××× ــه مبل ــأخوذه از ب ــت م درياف

 متقاضي

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 يحساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريال بس: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

به ذينفـع شده پرداختمبلغ پيشبه  ××××

 بابت اسناد مذکور

ريال  دار بهو بروات مدتبارات اسنادي بدهماران بابت اعت بد: 

 )دولتي/غيردولتي(

 (0784/1/3و  794هاي: )کدحساب

به مبلغ اسناد ارائـه شـده پـس از  ××××

دريافت و ميان دريافت کسر پيش

 مأخوذه از متقاضي

دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي پيشبد: 

 )دولتي/غيردولتي(

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

دريافــت و ميــان مبلــغ  پيشبــه  ××××

 دريافت مأخوذه از متقاضي

 حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

ــه پرداختبــه مبلــغ پيش ×××× شــده ب

 ذينفع بابت اسناد مذکور

و بروات ريـالي حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي بس:  

 ر اسنادي داخلي ـ رياليـ سند تعهد پرداخت اعتبا دار )دولتي/غيردولتي(مدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

به مبلغ باقيمانده وجـه اسـناد کـه  ××××

 بايد در سررسيدس پرداخت گردد
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ينفع و تسويه حسـاب ذوجه به  زمان با پرداختس همسررسيد پرداختدر  سدارمدتاعتبار اسنادي داخلي در  ـ1ـ2ـ2ـ6

 با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر اعمال شود:

 

 

 

 

 گردد:برگشت تعهدات بانک نسبت به ذينفع در زمان ارائه اسناد مطابقس به شرح زير در دفاتر ثبت ميـ 3ـ2ـ6

 

 نامه مأخوذهثبت برگشت مبلغ ضمانتنامه اخذ شده باشدس پرداختس ضمانتدر صورتي که از ذينفع بابت پيشـ 4ـ2ـ6

 باشد:به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي به ذينفعس به شرح زير مي

 

هـاي ثبـت برگشـت تعـداد برگنامه اخذ شـده باشـدس پرداختس ضمانتدر صورتي که از ذينفع بابت پيشـ 5ـ2ـ6

 باشد:مأخوذه به شرح زير مينامه ضمانت

 

 

 

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي بد: 

 بار اسنادي داخلي ـ رياليـ سند تعهد پرداخت اعت دار )دولتي/غيردولتي(مدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

 شدهغ پرداختبه مبل ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 داردي داخلي باز شده ـ ديداري/ مدتحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنا بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از  ××××

 پرداخت مربوطکسر پيش

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده بس: 

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از  ××××

 پرداخت مربوطکسر پيش

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

دي اعتبار اسناپرداخت نامه پيشضمانتاي انتظامي ـ هحساب بس: 

 داخلي ـ ريالي
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي انتظاميطرا حساب: بد 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي اوراق بهادار و اشياء قيمتيهاي انتظامي ـ برگحساب بس: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××
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يافته محسوب و بـه شـرح زيـر در قتحق کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخليس پس از ارائه اسناد مطابقـ 6ـ2ـ6

 :گردددفاتر شناسايي مي

بانـک  چه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدسچنان ـ تبصره

ثبـت  هاي مـاليمقطـع تهيـه صـورتکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانـک مرکـزيس در گشايش

در  ا بابت تعديل درآمد کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خـود اعمـال نمايـد.حسابداري الزم ر

صورت اتمام ارائه خدمات بانمي موضوع اين بند قبل از سررسيد اعتبار اسنادي داخلي از طريق ارائـه اسـناد 

 د.جا در مقطع مزبور شناسايي شومطابقس تمامي مبلغ کارمزد باقيمانده بايد به صورت يک

 باشد:دريافت از متقاضي به شرح ذيل ميدارس ثبت حسابداري اخذ ميانمدت اعتبار اسنادي داخليدر ـ 7ـ2ـ6

 

 کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق يـادريافت به بانک گشايشبه منظور الزام متقاضي به پرداخت ميانـ 1ـ7ـ2ـ6

زم تواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد البانک يادشده مي تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضيس

مـدني بـا وي  ( قـانون230( و )221خود و متقاضي درج نمايد و مستند به مـواد ) مابينفيخارجس در قرارداد 

دريافتس وي ملزم به پرداخـت مبلغـي بـه شرط نمايد که در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد مربوط به ميان

دريافـت بـه بانـک اخـت ميانپرددر اين حالت و در صورت اسـتنماا متقاضـي از  باشد.عنوان خسارت مي

 متعلقه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي هايصورت تهيه مقطع در باشدمي س بانک مزبور مودفکنندهگشايش

 :نمايد ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه را

 

 

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

1هاي آيندهکارمزد سال بد:   داخلي اسنادي اعتبار گشايش کارمزدـ  

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

 اعتبــار گشــايش کــارمزدبــه مبلــغ  ××××

 اسناد ارائه شده داخلي اسنادي

 کارمزد دريافتيحساب  بس: 

 (0800/2/3)کد حساب: 

 اعتبــار گشــايش کــارمزدمبلــغ  بــه ××××

 اسناد ارائه شده داخلي اسنادي

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 دريافت مأخوذهبه مبلغ ميان ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيشبس:  

 (0368/2/3و  369هاي: حساب )کد

 دريافت مأخوذهبه مبلغ ميان ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

جه التزام تأخير تأديه ديـن به ميزان و ××××

 متعلقه 

 وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانکبس:  

 (0760/2/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 
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س کنندهگشـايش توسط بانـکپرداخت  پذيرشزمان با باشدس بايد هم ديداريس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 3ـ6

 هاي حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:ثبت

 :دريافت وجه از متقاضيثبت حسابداري  ـ1ـ3ـ6

 

 

بانـک س ديـداري بـر پايـه جعالـه اعتبار اسنادي داخلـياستنماا متقاضي از پرداخت وجه در  صورتدر  ـ2ـ3ـ6

طبـق مفـاد  پرداخـت شـدهسداخلي اران بابت اعتبار اسنادي بدهمبندي باشدس ضمن طبقهکننده مودف ميگشايش

ه ديـن التزام تـأخير تأديـهاي مالي وجـهتهيه صورت در مقطعس «هاي مؤسسات اعتباريبندي داراييدستورالعمل طبقه»

 ها ثبت نمايد:به شرح زير در حسابمتعلقه را 

 

 

 

 

 

کننده هاي حسابداري زيـر در دفـاتر بانـک گشـايشباشدس بايد ثبت دارمدتس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 4ـ6

 اعمال شود:

 :دارمدت اعتبار اسنادي داخليدريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت  حسابداري در صورت ثبت ـ1ـ4ـ6

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر  ××××

 دريافت مأخوذه از متقاضيپيش

 پرداخت شده  داخلي بدهماران بابت اعتبارات اسناديبس:  

 )دولتي/غيردولتي( 

 (0781/1/3و  791هاي: )کدحساب

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر  ××××

 دريافت مأخوذه از متقاضيپيش

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3حساب: )کد 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

 وجه التزام دريـافتي از محـل سـاير مطالبـات بس:  
 اعتبار اسنادي داخلي ـبانک 

 (0760/2/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

 صندوق يا حساب متقاضي: بد 
 (0010/1/3)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر  ××××

يافت و ميان دريافت  مأخوذه درپيش

 از متقاضي

دار به ريال بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتبس:  

 )دولتي/غيردولتي(

 (0784/1/3و  794هاي: )کدحساب

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر  ××××

دريافت و ميان دريافت  مأخوذه پيش

 از متقاضي
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دار در سررسيد پرداخت: مدت اعتبار اسنادي داخلياستنکاف متقاضي از پرداخت وجه در  ثبت حسابداري در صورت ـ2ـ4ـ6

در  جعالـهدار بـر پايـه عقـد مـدت اعتبار اسـنادي داخلـيدر صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در 

ال کننده اعمـدار ثبت حسابداري زير در دفاتر بانک گشـايشمدت ار اسنادي داخليسررسيد پرداخت اعتب

 شود:مي

 

جعالـه در  دار بـر پايـه عقـدمـدت اعتبار اسنادي داخليدر صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در  ـ3ـ4ـ6

 سـناديا اعتبـارات بابـت بـدهمارانحساب که ضمن ايندار سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدت

بنـدي لعمل طبقهدسـتورا»بنـدي طبـق مفـاد مشـمول طبقه (غيردولتي/دولتي) ريال به شده پرداخت داخلي

هاي مـالي رتقطع تهيه صـودر مباشد کننده مودف ميشودس بانک گشايشمي «هاي مؤسسات اعتباريدارايي

 ها ثبت نمايد:ر حسابرا محاسبه و به شرح زير دالتزام تأخير تأديه دين متعلقه وجه

 

 

 

 

کننده مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمد وفق ضوابط ابالغـي از بانک گشايشـ 4ـ4ـ6

و  2ــ3ــ6هاي رديـف )موضوع ثبتبه روش تعهدي  التزام متعلقهوجهشناسايي درآمد سوي بانک مرکزيس 

 متوقف نموده و ثبت حسابداري زير را براي تعديل حسـاب وجـه التـزام تـأخيراين بخش( را  3ـ4ـ6رديف 

 دفاتر خود اعمال نمايد: مقاطع مزبور در تأديه دين در

 پرداخت شده )دولتي/غيردولتي(داخلي : بدهماران بابت اعتبارات اسنادي بد 

 (0781/1/3و  791هاي: )کدحساب

 قابل مطالبه از متقاضي به مبلغ ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

ــه م ×××× ــغ پيشب ــأخوذه از بل ــت م درياف

 متقاضي

دار به ريال بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتبس:  

 )دولتي/غيردولتي(

 (0784/1/3و  794هاي: )کدحساب

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي وجه التزام دريافتني ـ بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

بانک  حل ساير مطالباتوجه التزام دريافتي از مبس:  
 اعتبار اسنادي داخلي ـ

 (0760/2/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××

 ساير مطالبات التزام معوقوجه بس: 

 (0769/2/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××
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متقاضـي در قبـال بانـک  شدهس مانده تعهـدات گشايشمبلغ اعتبار اسنادي داخلي تعيين تمليف با توجه به ـ 5ـ6

1گرددکننده در زمان ارايه اسناد مطابق به وي در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگشايش : 

 

 شده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع:کننده و تعيينهاي تأييدهاي حسابداري بانکـ ثبت7

 بايد در بدو امر و قبـلمزبور هاي ارائه شودس بانک شدهيا بانک تعيين تأييدکننده بانک به اسناددر صورتي که  ـ1ـ7

 نمايند:ر دفاتر خود اعمال دهاي حسابداري ذيل را از هر گونه اقدامس ثبت

 هاي انتظامي:ـ ثبت اسناد واصله در حساب1ـ1ـ7

 

 هاي انتظامي:هاي اسناد واصله در حسابـ ثبت تعداد برگ2ـ1ـ7

 

 

 

 

کننده ارسال شـود يـا پـس از کننده يا بانک تأييدشده به بانک گشايشچه اسناد توسط بانک تعيينچنان ـ تبصره

اد مزبور مغاير بوده و به سناکنندهس مشخص گردد بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفع توسط بانک تأييد

ر ذينفع عودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصـوص پرداخـت وجـه بـه وي د

دار تعيين تمليـف مدت اعتبار اسنادي داخليديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در  اعتبار اسنادي داخلي

 شود.ق عينًا برگشت ميحسابداري فو هايشودس ثبتکننده جهت وصول ارائه گردد يا توسط بانک تأييد

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه ننهميمصوب  1

 طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

ــغ  ×××× ــه مبل ــداتب ــده تعه  باقيمان

 متقاضي 

 بارات اسنادي داخلي ـ رياليتعهدات مشتريان بابت اعت بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

ــدات  ×××× ــده تعه ــغ باقيمان ــه مبل ب

 متقاضي 

 هاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 هبه مبلغ اسناد ارائه شد ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 يهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××
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( 7پذيرش پرداخت، بر اساس مفـاد تبصـره ذيـل مـاده )بررسي اسناد يا ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد 3ـ1ـ7

 «:هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليضواب  نا ر بر تعرفه»

 

زمـان بـا پـذيرش پرداخـتس تعهـد بانـک باشـدس هم مطـابقکه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع در صورتي ـ2ـ7

 شود:کننده اندام شده استس لذا برگشت تعهدات بانک يادشده به شرح زير در دفاتر ثبت مييدتأي

 

کننده ارائـه دار باشد و اسناد مطابق از سوي ذينفع بـه بانـک گشـايشچه اعتبار اسنادي داخلي مدتچنان ـ تبصره

ر ق دفوديده و لذا تعهدات بانک تأييدکننده وفق ثبت گرددس سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبور صادر گر

 شود.ده ميسررسيد سند تعهد پرداخت برگشت دا

 

)در ده شـبانـک تعيينباشـدس  ديداري اعتبار اسنادي داخليکه اسناد مطابق ارائه شده مربوط به  در صورتيـ 3ـ7

اخت و پرداخت وجـه به پذيرش پردمودف کننده و يا بانک تأييدکننده( صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايش

يخ يادشـده ثبـت ذيـل در (س در تـار2ـ7) ( و1ـ7هاي حسابداري رديف )بر ثبت باشدس لذا عالوهبه ذينفع مي

 شود:اعمال مي اي مزبورهدفاتر بانک

 

 موقت به ريال صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء  ××××

 گرديده است

 هانکعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير باتعهدات بانک بابت تأييد ا طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء  ××××

 گرديده است

 هابانک حساب بين بد: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شده به ذينفعپرداختبه مبلغ  ××××

 هاي بانمي فروخته شدهساب انواع چکحساب ذينفع/حبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شده به ذينفعپرداختبه مبلغ  ××××
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بوط به آن را جهت وصـول پرداخت وجه به ذينفعس اسناد مرکننده پس از تأييدبانک و يا  شدهبانک تعيينـ 1ـ3ـ7

کننده وصول مبلغ بانک تأييدشده و يا بانک تعيين س. پس از دريافت وجه مزبورداردميارسال  ربطذيبه بانک 

 نمايد:ها ثبت ميمذکور را به شرح ذيل در حساب

 

شـده )در بانـک تعيينباشـدس  دارمدت اعتبار اسنادي داخليکه اسناد مطابق ارائه شده مربوط به  در صورتيـ 4ـ7

تعهد پرداخت  مودف به پذيرش پرداخت وکننده کننده( و يا بانک تأييدصورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايش

هاي حسابداري رديـف عالوه بر ثبت مزبور بايد هايلذا بانک باشدسوجه آن به ذينفع در سررسيد پرداخت مي

زيـر  در تاريخ پذيرش پرداخت )صدور سند تعهد پرداخت(س رويداد مالي يادشده را به شرح(س 2ـ7( و )1ـ7)

 د:ندر دفاتر خود ثبت نماي

 

زمان با پرداخت وجه به ذينفـع و تسـويه هم کنندهبانک تأييدو يا  هشدبانک تعييندر سررسيد پرداختس ـ 1ـ4ـ7

 د:نحساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر خود صادر نماي

 

 

 

 

 

 

 کنندهبانک تأييد/کنندهصندوق يا حساب بانک گشايش بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بس: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بد: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت  ××××

 گردد

ساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات حبس:  

رداخـت اعتبـار اسـنادي پـ سند تعهـد  دار )دولتي/غيردولتي(ريالي مدت

 داخلي ـ ريالي
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت  ××××

 گردد

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي بد: 

 رياليبار اسنادي داخلي ـ ـ سند تعهد پرداخت اعت دار )دولتي/غيردولتي(مدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××
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نـک باشـده و يـا بانـک تعيينس به شرح ذيـل در دفـاتر ذيربطوصول وجه از بانک در سررسيد پرداختس ـ 2ـ4ـ7

 شود:اعمال مي کنندهتأييد

 

 هـايو پذيرش پرداخت توسط بانک شدهبانک تعيين و يا کنندهدر صورت ارائه اسناد مطابق به بانک تأييد ـ تبصره

هاي حسابداري الزم از جمله شناسايي بدهي بايست به محض اطالعس ثبتکننده مييادشدهس بانک گشايش

1را در دفاتر خود اعمال نمايد. و متقاضيو برگشت تعهدات در قبال ذينفع  تعيين شده/به بانک تأييدکننده  

 

 :اعتبار اسنادي داخليالح هاي حسابداري اصـ ثبت8

سـب درخواسـت متقاضـيس س ح«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»چه وفق مفاد فصل پندم چنان ـ1ـ8

ال؛ سررسيد يـا به عنوان مث اصالح گرددس اعتبار اسنادي داخليذينفعس  موافقتکننده و پذيرش بانک گشايش

هـاي حسـابداري ربط مودفند در دفاتر خـود تمـامي ثبتهاي ذيبانکتغيير يابدس  اعتبار اسنادي داخليمبلغ 

هاي حسابداري تعديل وثايقس کارمزد و تعهدات را به شرح مندرج در اين مرتبط با آن اصالحيهس از جمله ثبت

 مزبور نيز س بانکاعتبار اسنادي داخليدستورالعمل اعمال نمايند. در صورت موافقت بانک تأييدکننده با اصالح 

 هاي اصالحي الزم را در دفاتر خود اعمال نمايد.باشد؛ ثبتف ميمود

 

 و عدم ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع: اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت ـ ثبت9

 اسـنادي داخلـياعتبـار س بنا به هر دليلي درخواست ابطال اعتبار اسنادي داخليکه قبل از سررسيد در صورتي ـ1ـ9

مزبور ابطـال گـردد و يـا  اعتبار اسنادي داخليمطرح و بر اساس ضوابط و مقرراتس با اين موضوع موافقت و 

باشد و در طي اين مدتس ذينفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد  به اتمام رسيده اعتبار اسنادي داخليمدت 

وي عدم موافقت خود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته  متقاضيسدر صورت مغايرت در اسناد و اعالم به و يا 

دريافـتس تعهـداتس هاي حسابداري مربوط بـه برگشـت پيشباشندس ثبتربط مودف ميهاي ذي؛ بانکباشد

در باشـد؛ کننده مودـف ميوثايقس قراردادها و ... را در دفاتر خود اعمـال نماينـد. همينـين بانـک گشـايش

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 کنندهبانک تأييد/کنندهصندوق يا حساب بانک گشايش بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بس: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××
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کـارمزد گشـايش اعتبـار مبلغ « هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ر بر تعرفهضواب  نا»( 4ماده ) چارچوب

هاي درصد به عنوان جبـران هزينـه 90( ضوابط مذکور را پس از کسر حداکثر 3موضوع ماده ) اسنادي داخلي

 عملياتي بانکس به متقاضي عودت دهد. لذا ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال خواهد شد:

 

 
 

 :زمان وصول بدهي سررسيدشده پرداخت نشده متقاضيکننده در گشايشهاي حسابداري بانکـ ثبت10

من متقاضـيس ضـ نشـده پرداخـت سررسيدشـده بـدهي وصـول زمان در کننده مودف استبانک گشايش ـ1ـ10

از تاريخ آخـرين محاسـبه تـا تـاريخ  (0798/1/3)کد حساب ريافتني التزام دوجه بروزرساني سرفصل حساب 

 :اقدام نمايده شرح ذيل ب بدهي وصول(س نسبت به ثبت 4ـ4ـ6و  3ـ4ـ6 رديف هاي)وفق ثبت وصول

 

 

س بدهي سررسيدشـده پرداخـت نشـده متقاضـي وصولزمان با ثبت هم کننده مودف استشايشبانک گ ـ1ـ1ـ10

وفق ضوابط ابالغـي از سـوي ها متوقف شده است را که شناسايي درآمد آن يدرآمد مطالباتمددد شناسايي 

2س در دفاتر خود ثبت نمايد.بانک مرکزي  

 :جعالهحسابداري زمان تسويه قرارداد  هايـ ثبت11

 شود:هاي انتظامي برگشت ميس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حسابجعالهپس از تسويه کامل قرارداد  ـ1ـ11

 

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 اعتباري سساتمؤ نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  2

1هاي آيندهکارمزد سال :بد   کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخليـ  

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

 مانده حساببه مبلغ  ××××

 صندوق/حساب متقاضي بس: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شده به متقاضيبه مبلغ برگشت ××××

 حساب کارمزد دريافتي بس: 

 (0800/2/3)کد حساب: 

هـاي بابت جبران هزينـه تالتفاومابهبه مبلغ  ××××

 کنندهعملياتي بانک گشايش

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ وصولي ××××

داخت شده بدهماران بابت اعتبارات اسنادي داخلي پر بس:  

 )دولتي/غيردولتي(

 (0781/1/3و  791هاي: )کدحساب

 بدهي متقاضي بابت اصلوصولي از به مبلغ  ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بس: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

التزام بدهي متقاضي بابت وجـهوصولي از  به مبلغ ××××

 تأخير تأديه دين
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ها هاي انتظامي مربوط به وثـايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابپس از استرداد وثايق مأخوذهس حساب ـ2ـ11

 شود:برگشت مي

 

هاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از و قطعه هاي اوراق بهادارتعداد برگ ـ3ـ11

 شود:ها برگشت ميحساب

 

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 عتبار اسنادي داخلي ـ رياليا جعالههاي انتظامي ـ قراردادهاي حساببس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــا ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه دار قيمتي/مبل

 مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

هاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ حساببس:  

 ريالي
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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 در قالب عقد مرابحه اعتبار اسنادي داخلي: عمليات حسابداري دومبخش 

 

 باشد:به شرح ذيل ميدر قالب عقد مرابحه  اعتبار اسنادي داخليعمليات حسابداري مربوط به 

 

 وثايق مأخوذه: دريافت وپيش هاي حسابداريـ ثبت1

بايد به شرح  س«ل اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليدستورالعم»( 4دريافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده )پيش مبلغ ـ1ـ1

 ها ثبت شود:ذيل در حساب

 

کنندهس بايد وثايق و تضامين الزم و کـافي وفـق مفـاد مابين متقاضي و بانک گشايشقبل از انعقاد قرارداد في ـ2ـ1

از متقاضيس  پس از اخذ وثايقاز متقاضي اخذ شود. «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»( 7( و )6مواد )

شدس به چه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشدس به مبلغ ترهينس اگر از نوع اشياء قيمتي باچنان

چه س به مبلغ تعهد شده و چناندار تضميني باشدکه از نوع اوراق بهادر صورتيس ارزش کارشناسي اشياء مزبور

 شود:ها ثبت ميس به شرح ذيل در حسابغ قيمت مورد محاسبهاز نوع سهام باشدس به مبل

 

به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در  قيمتيهاي اشياء هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ3ـ1

 شود:ثبت ميها حساب

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پيش ××××

 ولتي/غيردولتي(دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دپيشبس:  

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پيش ××××

 هاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساببد:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه  قيمتي/مبل

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 هاي انتظاميبطرا حسا بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــغ  ـــادار تعهـــدقيمتي/مبل  شـــده اوراق به

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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 گردد:ها ثبت ميايق در چارچوب ضوابط ابالغيس به شرح زير در حسابمحاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وث ـ4ـ1

 

 متقاضي در قالب عقد مرابحه:هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با ـ ثبت2

در زمـان  اخلـياعتبـار اسـنادي دچـه موضـوع س چنان«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»طبق مفاد ـ 1ـ2

بـر پايـه عقـد مرابحـه صـورت  اعتبار اسـنادي داخلـييا خدمت باشدس گشايش  موجودگشايش آنس کاالي 

حسـاب عقد مرابحـه منعقـد شـود کـه در  سده و متقاضيکننصورت بايد بين بانک گشايشپذيرد. در اينمي

 گردد:انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به شرح ذيل ثبت مي

 

 ها ثبت شود:مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ 2ـ2

 

 و ابالغ آن به ذينفع: اعتبار اسنادي داخليسابداري گشايش هاي حـ ثبت3

کننده و متقاضيس بانـک مزبـور در چـارچوب ضـوابط و مابين بانک گشايشپس از انعقاد قرارداد مرابحه في ـ1ـ3

نمايد. در اين مرحله بابـت تعهـدات بانـک به نفع ذينفع مي اعتبار اسنادي داخليمقرراتس اقدام به گشايش 

 گردد:ننده به ذينفعس سند حسابداري زير صادر ميکگشايش

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

 هاي انتظامي ـ قراردادهاي مرابحه اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده بد: 

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 اعتبـار اسـنادي داخلـيبه مبلغ  ××××

 شدهگشايش

 دارمدت/حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداريبس:  
 (0115/2/3/5ب: )کد حسا

 اعتبـار اسـنادي داخلـيبه مبلغ  ××××

 شدهگشايش
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 ها ثبت شود:مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ 2ـ3

 

هاي بانکي اعتبار اسنادي ضواب  نا ر بر تعرفه» (3)س بر اساس مفاد مـاده اعتبار اسنادي داخليدر زمان گشايش  ـ3ـ3

که در اين مقطع شرايط تحقـق درآمـد مزبـور سود مرابحه نقدي محاسبه و با توجه به اين  س«داخلي ـ ريالي

 گردد:ها ثبت ميمالي يادشده به شرح ذيل در حسابکامل نشده استس در صورت دريافت وجهس رويداد 

 

 

بانـک  وره ديگري باشدسچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دچنان ـ تبصره

هاي مـالي ثبـت بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانـک مرکـزيس در مقطـع تهيـه صـورت کنندهگشايش

 د.ال نماياعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعم را بابت تعديل درآمد کارمزد گشايشحسابداري الزم 

 

اعتبـار اسـنادي تأمين مبلـغ  س متقاضي نيز در خصوصاعتبار اسنادي داخليجايي که در زمان گشايش از آن ـ4ـ3

گردد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک کننده متعهد ميبانک گشايشدر قبال  سشدهگشايش داخلي

 :شودثبت مي يادشده

 

ابـالغ پيـام  درصـورتيس «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليضواب  نا ر بر تعرفه» (5)بر اساس مفاد ماده  ـ5ـ3

گردد که از طريق بانک ديگري به غير به ذينفع مشمول اخذ کارمزد مي اعتبار اسنادي داخليگشايش/اصالح 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 مبلغ تمبربه  ××××

 صندوق/حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدي ××××

 ـ سود مرابحه نقدي هاي آيندهکارمزد سال بس: 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدي ××××

 ـ رياليت اسنادي داخلي تعهدات مشتريان بابت اعتبارا بد: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

شـده پـس از گشايش اعتبار اسنادي داخليبه مبلغ  ××××

 دريافت از متقاضيکسر پيش

 ـ رياليمشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي  تعهداتطرا بس:  
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

شـده پـس از گشايش اعتبار اسنادي داخليبه مبلغ  ××××

 دريافت از متقاضييشکسر پ
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 اعتبار اسنادي داخلـيکننده بابت ابالغ لذا در اين مرحلهس بانک گشايشکننده صورت پذيرد. از بانک گشايش

باشـد. که از طريق شعب ديگر همان بانک صورت پذيردس مداز به دريافت کارمزد ابالغ نميبه ذينفعس ولو اين

دفاتر ح ذيل در به ذينفعس به شر اعتبار اسنادي داخليکننده بابت ابالغ پيام گشايش/اصالح بانک ابالغليمن کارمزد 

 گردد:ثبت مي بانک يادشده

 

 

 :اعتبار اسنادي داخليي حسابداري تأييد هاـ ثبت4

 اعتبار اسنادي داخلـيکنندهس بانک ديگري تأييد خود را بر درخواست و يا اجازه بانک گشايش بهچه بنا چنان ـ1ـ4

 کننده بايد ثبت حسابداري زير را بابت تأييديه مذکور در دفاتر خود اعمال نمايد:بيافزايدس بانک تأييد

 

مبلـغ کـارمزد بانـک  س«اسنادي داخلي ـ ريـالي هاي بانکي اعتبارضواب  نا ر بر تعرفه» (6)بر اساس مفاد مـاده  ـ2ـ4

 گردد:ثبت ميوي به شرح زير در دفاتر  ساعتبار اسنادي داخليبابت تأييد  کنندهتأييد

چه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک چنان ـ تبصره

هاي مالي ثبت حسـابداري کننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزيس در مقطع تهيه صورتييدتأ

 الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد تأييد اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

  کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

  کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

 هاانکساير بداخلي ـ ريالي بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي تعهدات  طرا بد: 

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

ــل  ×××× ــغ ک ــه مبل ــيب ــنادي داخل ــار اس  اعتب

 شدهگشايش

 هاکساير بانداخلي ـ ريالي  تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسناديبس:  

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

ــل  ×××× ــغ ک ــه مبل ــب ــنادي داخل ــار اس  ياعتب

 شدهگشايش

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 متعلقهبه مبلغ کارمزد  ××××

1هاي آيندهکارمزد سال حساببس:    

 (0580/2/3)کد حساب: 

 متعلقهبه مبلغ کارمزد  ××××
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 پرداخت به ذينفع:ـ ثبت حسابداري پيش5

 پرداخت بانکي از وي:پيش نامهاخذ ضمانت با همراه پرداخت به ذينفعـ پيش1ـ5

 

بخشي از وجـه « لي ـ رياليدستورالعمل اعتبار اسنادي داخ( »12وفق ماده )چه مقرر شده باشد؛ چنان ـ1ـ1ـ5

حسب مفـاد دسـتورالعمل مزبـورس رددس پرداخت به ذينفع پرداخت گبه عنوان پيش اعتبار اسنادي داخلي

از  ددس لذا ثبت حسابداري زيـر بابـت دريافـت وجـه مزبـورگر ابتدا بايد وجه آن از سوي متقاضي تأمين

 گردد:اعمال مي کنندهبانک گشايش متقاضي به شرح زير در دفاتر

پرداخت بانمي نامه پيشدر مقابل اخذ ضمانتبايد صرفًا پس از دريافت وجه از متقاضيس مبلغ مزبور ـ 2 ـ1ـ5

معادل پرداخت بانمي از ذينفع نامه پيشهاي حسابداري اخذ ضمانتگردد. ثبت پرداختاز ذينفعس به وي 

 گردد:به شرح زير در دفاتر اعمال ميمبلغ تعهد شدهس 

 :نامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختيثبت مبلغ ضمانت ـ1ـ2ـ1ـ5

 

 نامه:هاي ضمانتثبت تعداد برگ ـ2ـ2ـ1ـ5

 شود:ها ثبت ميپرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حساب ـ3ـ1ـ5

 حساب متقاضي/صندوق بد: 
 ( 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 (دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتيپيش بس: 

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 ياليراعتبار اسنادي داخلي ـ پرداخت نامه پيشضمانتهاي انتظامي ـ حساببد:  

 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي انتظاميحسابطرا  بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5ساب: )کد ح

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 يحساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريال بد: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 بانمي فروخته شده هايحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  

 (0310/2/3: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××
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کننده به ذينفعس تعهدات بانک گشايش ياعتبار اسنادي داخلجايي که با پرداخت بخشي از وجه از آن ـ4ـ1ـ5

هـاي يادشـدهس يابدس لذا در دفـاتر بانککننده )در صورت وجود( نسبت به ذينفع کاهش ميو بانک تأييد

 گردد:تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميبخشي از هاي حسابداري برگشت ثبت

 کننده:ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش ـ1ـ4ـ1ـ5

 

 ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده: ـ2ـ4ـ1ـ5

 

ر قبـال دمتقاضيس تعهـد وي  از سويشده گشايش داخلياعتبار اسنادي تأمين بخشي از مبلغ با توجه به ـ 5ـ1ـ5

 گردد:يابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميکننده کاهش ميبانک گشايش

 

 پرداخت بانکي از وي:پيش نامهاخذ ضمانت بدونپرداخت به ذينفع ـ پيش2ـ5

بـا قبـول س «داخلي ـ ريالي دستورالعمل اعتبار اسنادي»( 12ماده )( 2)چه به استناد مفاد تبصره چنان ـ1ـ 2ـ5

 پرداختنامه پيشاخذ ضمانتبدون  به ذينفعپرداخت مترتبه توسط متقاضيس پيش هايمسئوليتتمامي 

نخواهد داشـت مطالبه و يا بدهي  سمزبورکننده در رابطه با وجه صورت پذيردس بانک گشايش بانمي از وي

 . در اين حالتنمايددريافت و به ذينفع پرداخت ميو صرفًا به عنوان واسطهس مبلغ يادشده را از متقاضي 

هاي اصالحي يابد و عالوه بر اعمال ثبتکاهش مي اعتبار اسنادي داخليمبلغ تعهد بانک و مشتري بابت 

س سـاير ايـن دسـتورالعمل دوم( بخـش 8به شرح رديـف ) اعتبار اسنادي داخليالزم بابت کاهش مبلغ 

 دارديداري/مدتحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ  بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 ه به ذينفعبه مبلغ پرداخت شد ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شدهبس:  

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاساير بانک ليداخلي ـ ريا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

 پرداخت شده به ذينفع به مبلغ ××××

 هانکساير با داخلي ـ ريالي تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

 پرداخت شده به ذينفعبه مبلغ  ××××

 ـ رياليمشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي  تعهداتطرا  بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 ـ رياليتعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي  بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××
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ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه مزبور از رو از اين گردد.مال ميرويدادها به شرح ذيل در دفاتر اع

 گردد:کننده اعمال ميمتقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايش

 

 شود:ها ثبت ميپرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حساب ـ2ـ 2ـ5

 

کننده به ذينفعس تعهدات بانک گشايش ياعتبار اسنادي داخلجايي که با پرداخت بخشي از وجه از آنـ 3ـ2ـ5

هـاي يادشـدهس يابدس لذا در دفـاتر بانککننده )در صورت وجود( نسبت به ذينفع کاهش ميو بانک تأييد

 گردد:شرح ذيل اعمال مي هبهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور ثبت

 کننده:ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش1ـ3ـ2ـ5

 

 ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:2ـ3ـ2ـ5

 

 حساب متقاضيصندوق/ بد: 
 ( 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 بستانماران موقت/ريال بس: 
 (0650/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 بستانماران موقت/ريال  بد: 
 (0650/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  

 (0310/2/3: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 دارديداري/مدتحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ  بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 اعتبارات اسنادي داخلي باز شده حساب طرا تعهدات بانک بابتبس:  

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ  پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاانکتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير ب طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××
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قبـال شده از سوي متقاضيس تعهـد وي در گشايش اعتبار اسنادي داخليتأمين بخشي از مبلغ با توجه به ـ 4ـ2ـ5

 گردد:يابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميکننده کاهش ميبانک گشايش

 

 کننده در زمان ارائه اسناد:هاي حسابداري بانک گشايشـ ثبت6

بـه بانـک  شده جهـت پرداخـت يـا بانـک تأييدکننـدهبانک تعييندر صورتي که اسناد مستقيمًا يا از طريق  ـ1ـ6

ز بررسـي اسـنادس نسـبت بـه اعمـال در بدو امـر و قبـل ابايد  کنندهکننده ارائه شودس بانک گشايشگشايش

 نمايد:هاي حسابداري ذيل در دفاتر خود اقدام ثبت

 هاي انتظامي:اسناد واصله در حساب مبلغ ـ ثبت1ـ1ـ6

 

 هاي انتظامي:هاي اسناد واصله در حسابـ ثبت تعداد برگ2ـ1ـ6

 

 

 

 

و به ذينفـع بوده مغاير مزبور اسناد شده از سوي ذينفعس مشخص گردد  چه پس از بررسي اسناد ارائهچنان ـ تبصره

ر اعتبـاپرداخـت وجـه بـه وي در  خصوصدر مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع يادشده شود يا اسناد  عودت

دار تعيين تمليف گرددس مدت اعتبار اسنادي داخليديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در  اسنادي داخلي

 شود.برگشت ميفوق عينًا  (2ـ1ـ6)و  (1ـ1ـ6)هاي حسابداري رديف هايثبت

 

 مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي تعهداتطرا  بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 داخلي ـ رياليتعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي  بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 هاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 اسناد ارائه شدهبه مبلغ  ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 يهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 هر برگ يک ريالبه ازاي  ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××
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ر بـضواب  نا ر »( 7پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد ماده ) کارمزد بررسي اسناد ياـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه 3ـ1ـ6

 «:هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليتعرفه

 

 و يـا در صـورت پس از بررسي حسب ضواب  بررسي اسناد، مطـابق باشـد ،اسناد ارائه شده از سوي ذينفعچه چنان ـ2ـ6

کننده (س بانـک گشـايشUCPدر چارچوب مفاد مقررات متحدالشمل اعتبـارات اسـنادي )مغايرت در اسنادس 

بانـک  باشـدسمتقاضي اعالم و وي نيـز موافقـت خـود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته مغايرت مزبور را به 

 هاي حسابداري زير را در دفاتر خود اعمال نمايد:کننده بايد ثبتگشايش

 

 باشد:ثبت حسابداري پرداخت وجه به ذينفع به شرح ذيل مي سديداري اعتبار اسنادي داخليدر  ـ1ـ2ـ6

 

 باشد:به شرح ذيل مي سند تعهد پرداختس ثبت حسابداري صدور دارمدت اعتبار اسنادي داخليدر  ـ2ـ2ـ6

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3حساب:  )کد

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 ي شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي(اموال/خدمات خريدار بد: 

 (0885/1/3و  875هاي: )کدحساب

شـده اموال/مبلـغ به مبلغ بهاي تمام ××××

 اسناد ارائه شده

 يحساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريال بس: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

به ذينفع  شدهپرداختپيش  به مبلغ  ××××

 بابت اسناد مذکور

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهپرداختبه مبلغ  ××××

 اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي( بد: 

 (0885/1/3و  875هاي: اب)کدحس

شده اموال/مبلغ به مبلغ بهاي تمام ××××

 اسناد ارائه شده

 حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

ــه پرداختبــه مبلــغ پيش ×××× شــده ب

 ذينفع بابت اسناد مذکور

ارات اسنادي و بروات ريـالي حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتببس:  

 ياليـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ر )دولتي/غيردولتي( دارمدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

به مبلغ باقيمانده وجـه اسـناد کـه  ××××

 بايد در سررسيدس پرداخت گردد
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حسـاب  زمان با پرداخت وجه به ذينفع و تسويهس همسررسيد پرداختدر  سدارمدت اعتبار اسنادي داخليدر  ـ1ـ2ـ2ـ6

 با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر اعمال شود:

 

 

 

 

 

 گردد:س به شرح زير در دفاتر ثبت ميارائه اسناد مطابقبرگشت تعهدات بانک نسبت به ذينفع در زمان ـ 3ـ2ـ6

 

 نامه مأخوذهثبت برگشت مبلغ ضمانتنامه اخذ شده باشدس پرداختس ضمانتدر صورتي که از ذينفع بابت پيشـ 4ـ2ـ6

 باشد:به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي به ذينفعس به شرح زير مي

 

هـاي ثبـت برگشـت تعـداد برگنامه اخذ شـده باشـدس پرداختس ضمانتدر صورتي که از ذينفع بابت پيشـ 5ـ2ـ6

 باشد:ر ميمأخوذه به شرح زينامه ضمانت

 

 

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي بد: 

 ريالي ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ )دولتي/غيردولتي( دارمدت
 (0784/2/3 و 794 :هاي)کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 دارمدت /ت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداريحساب تعهدات بانک باب بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

پـس از  به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 پرداخت مربوطکسر پيش

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده بس: 

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از  ××××

 پرداخت مربوطکسر پيش

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 هناممبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

دي اعتبار اسناپرداخت نامه پيشضمانتهاي انتظامي ـ حساب بس: 

 داخلي ـ ريالي
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي انتظاميطرا حساببد:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بس: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××
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اري اسناد سود ناشي از واگذ ساموال يا خدمات به متقاضيفرآيند واگذاري و تمميل  ارائه اسناد مطابقپس از ـ 6ـ2ـ6

 :گردددر دفاتر شناسايي مي يافته محسوب و به شرح زيرارائه شدهس تحقق

 

 باشد:دريافت از متقاضي به شرح ذيل ميدارس ثبت حسابداري اخذ ميانمدت اعتبار اسنادي داخليدر ـ 7ـ2ـ6

 

 کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق يـادريافت به بانک گشايشبه منظور الزام متقاضي به پرداخت ميانـ 1ـ7ـ2ـ6

تواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد الزم بانک يادشده مي تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضيس

دني بـا وي مـقـانون  (230)و  (221)خود و متقاضي درج نمايد و مستند به مـواد  مابينفيخارجس در قرارداد 

ت مبلغـي بـه وي ملزم به پرداخـ دريافتسشرط نمايد که در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد مربوط به ميان

دريافـت بـه بانـک پرداخـت مياندر اين حالت و در صورت اسـتنماا متقاضـي از  باشد.عنوان خسارت مي

 متعلقه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي هايصورت تهيه مقطع در باشدميس بانک مزبور مودف کنندهگشايش

 :دنماي ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه را
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1هاي آيندهکارمزد سال بد:   ـ سود مرابحه نقدي 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

به مبلغ سود محاسبه شـده مرابحـه  ××××

 نقدي اسناد ارائه شده

 درآمدهاي متفرقه حساب بس: 

 (0820/2/3)کد حساب: 

به مبلغ سود محاسبه شـده مرابحـه  ××××

 نقدي اسناد ارائه شده

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 دريافت مأخوذهنبه مبلغ ميا ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيشبس:  

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذهبه مبلغ ميان ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه

 وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانکبس:  

 (0760/2/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه
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پـذيرش پرداخـت زمـان بـا باشدس بايـد هم ديداري و بر پايه عقد مرابحه نقديس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 3ـ6

 هاي حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:کنندهس ثبتتوسط بانک گشايش

 

 به متقاضي: اعتبار اسنادي داخليثبت حسابداري تحويل اموال/خدمات موضوع  ـ1ـ3ـ6

 

 ثبت دريافت وجه از متقاضي: ـ2ـ3ـ6

 

قـديس ديداري بر پايه عقد مرابحه ن اعتبار اسنادي داخلياستنماا متقاضي از پرداخت وجه در  صورتدر ـ 3ـ3ـ6

دستورالعمل »د طبق مفا (1ـ3ـ6)بندي تسهيالت موضوع بند باشدس ضمن طبقهکننده مودف ميبانک گشايش

 را متعلقـه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي هايورتص تهيه مقطع درس «هاي مؤسسات اعتباريبندي داراييطبقه

 :نمايد ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه
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 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيطايي تبصرهتسهيالت اع بد: 
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 مبلغ تسهيالت اعطايي ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

ــغ پيش ×××× ــه مبل ــأخوذه از ب ــت م درياف

 متقاضي

 ل/خدمات خريداري شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي(اموابس:  

 (0885/1/3و  875هاي: )کدحساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تسهيالت اعطايي ××××

 لتيحه/دولتي/غيردواي مرابتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 به مبلغ تسهيالت اعطايي ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

وجه التزام تأخير تأديه ديـن به ميزان  ××××

 متعلقه

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

1)دولتي/غيردولتي(   

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 



35 

 

هاي حسابداري زير در دفـاتر دس بايد ثبتشبادار و بر پايه عقد مرابحه نقدي مدتس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 4ـ6

 کننده اعمال شود:بانک گشايش

 به متقاضي در زمان صدور سند پذيرش پرداخت: اعتبار اسنادي داخليثبت تحويل اموال/خدمات موضوع  ـ1ـ4ـ6

 

 :اعتبار اسنادي داخليدر سررسيد پرداخت ـ ثبت انتقال به سرفصل تسهيالت مرابحه 2ـ4ـ6

 

 :ار اسنادي داخلياعتبثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت  ـ3ـ4ـ6

 

دار بر پايه عقد مرابحه نقـدي مدت عتبار اسنادي داخليادر صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در ـ 4ـ4ـ6

اعتبـار ر سررسيد ثبت دريافت وجه از متقاضي دکه ضمن ايندارس مدت اعتبار اسنادي داخليپرداخت در سررسيد 

دسـتورالعمل »بندي طبق مفـاد مشمول طبقه (2ـ4ـ6)گردد و تسهيالت موضوع بند اعمال نمي اسنادي داخلي

 هايصورت تهيه مقطع در باشدميکننده مودف شودس بانک گشايشمي «هاي مؤسسات اعتبارياييبندي دارطبقه

 :نمايد ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه را متعلقه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي

 

دار به ريال )دولتي /غيردولتي( ـ : بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتبد 

 دارداخلي ـ ريالي مدتاعتبار اسنادي 

 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

ــغ پيش ×××× ــه مبل ــأخوذه از ب ــت م درياف

 متقاضي

 مرابحه )دولتي/غيردولتي(اموال/خدمات خريداري شده براي بس:  

 (0885/1/3و  875هاي: )کدحساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصره بد: 
 (0575/1/3 و 565س 555س 545: هاي)کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

( غيردولتي/دار به ريال )دولتيو بروات مدت بدهماران بابت اعتبارات اسنادي بس: 

 دارـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت

 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهدريافت به مبلغ ××××

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 شدهدريافت به مبلغ ××××
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توسط پذيرش پرداخت زمان با ايد همباشدس ب ديداري و بر پايه عقد مرابحه نسيهس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 5ـ6

 حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود: کنندهس ثبتبانک گشايش

 ثبت اعطاي تسهيالت به متقاضي: ـ1ـ5ـ6

 

هاي حسابداري زير در دفـاتر دس بايد ثبتباش دار و بر پايه عقد مرابحه نسيهمدتس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 6ـ6

 کننده اعمال شود:بانک گشايش

 زمان با صدور سند پذيرش پرداخت:به متقاضي هم اعتبار اسنادي داخليثبت تحويل اموال/خدمات موضوع  ـ1ـ6ـ6

 

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات ميسيونک 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

وجه التزام تأخير تأديه ديـن  به ميزان ××××

 متعلقه

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

1)دولتي/غيردولتي(   

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه

 غيردولتي/اي مرابحه/دولتيتسهيالت اعطايي تبصره بد: 
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

روش مبلغ تسهيالت اعطايي )به مبلغ ف ××××

 دريافت(نقدي پس از کسر پيش

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذه از متقاضيبه مبلغ پيش ××××

 سود دريافتني تسهيالت بد:

 (0797/1/3)کد حساب: 

ر بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت د ××××

 مرابحه نسيه

 اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي(بس:  

 (0885/1/3و  875هاي: )کدحساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 ت )دولتي/غيردولتي(هاي آينده تسهيالسود سالبس:  

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در  ××××

 بحه نسيهمرا

دار به ريال )دولتي /غيردولتي( ماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتبده بد: 

 دارـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت

 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

ــغ پيش ×××× ــه مبل ــأخوذه از ب ــت م درياف

 متقاضي

 اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه )دولتي/غيردولتي(بس:  

 (0885/1/3و  875هاي: )کدحساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××
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 وجه به ذينفع: سررسيد پرداختثبت اعطاي تسهيالت مرابحه به متقاضي در  ـ2ـ6ـ6

 

در  ار اسـنادي داخلـياعتبس در اعتبار اسنادي داخليدستورالعمل  (15)ماده ( 3تبصره ) چه حسب مفادچنانتبصره ـ 

نـک س در زمان ارائه اسناد مطابقس متقاضي درخواست دريافـت تسـهيالت نمايـد و بانقديقالب عقد مرابحه 

و سـسس قـرارداد  اقالـهرارداد مرابحه نقدي داشته باشدس بايد ابتدا ق کننده نيز موافقت خود را اعالمگشايش

گردد. لذا در صورت بروز چنين موضوعيس ها منعقد مرابحه نسيه به ترتيب مقرر در دستورالعمل مذکور بين آن

اعتبـار کـه (س حسـب اين4ـ6( و )3ـ6) هاي حسابداري رديفجاي ثبتکنندهس بهبايد در دفاتر بانک گشايش

رويـدادهاي  سـاير( صادر و 6ـ6( و )5ـ6) س اسناد حسابداري رديفباشددار ميمدت ، ديداري يااسنادي داخلي

اين  دومبخش  (15)الي  (10)هاي هاي حسابداري رديفس مطابق با ثبتمربوط به بازپرداخت تسهيالت مالي

وثايق هاي حسابداري الزم در خصوص اخذ دستورالعمل اندام گيرد. در صورت لزوم اخذ وثايق اضافيس ثبت

 عمال گردد.اين دستورالعمل ا دوم( بخش 1و نيز کارمزدهاي مترتب بر ارزيابي آنس بايد مطابق با مفاد رديف )

 

ر قبـال بانـک د متقاضـيشدهس مانـده تعهـدات گشايش اعتبار اسنادي داخليتعيين تمليف مبلغ با توجه به  ـ7ـ6

1گردديل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميبه شرح ذ وي بهزمان ارايه اسناد مطابق کننده در گشايش : 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيهيالت اعطايي تبصرهتس بد: 
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 به مبلغ تسهيالت اعطايي  ××××

 سود دريافتني تسهيالت بد:

 (0797/1/3)کد حساب: 

به ميزان سـود دوران بازپرداخـت در  ××××

 مرابحه نسيه

دار به ريال )دولتي دتبدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مبس:  

 دارغيردولتي( ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت/

 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

 دولتي/غيردولتي()هاي آينده تسهيالت سود سال بس: 

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

به ميزان سـود دوران بازپرداخـت در  ××××

 مرابحه نسيه

 طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

ــدات  ×××× ــده تعه ــغ باقيمان ــه مبل ب

 متقاضي 

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

ــغ  ×××× ــه مبل ــدات ب ــده تعه باقيمان

 متقاضي 
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 شده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع:کننده و تعيينهاي تأييدهاي حسابداري بانکـ ثبت7

ل بايد در بدو امر و قبـهاي مزبور ارائه شودس بانک شدهيا بانک تعيين بانک تأييدکننده به اسناددر صورتي که  ـ1ـ7

 د:ننماياعمال در دفاتر خود  را ري ذيلهاي حسابدااز هر گونه اقدامس ثبت

 هاي انتظامي:ـ ثبت اسناد واصله در حساب1ـ1ـ7

 

 هاي انتظامي:هاي اسناد واصله در حسابـ ثبت تعداد برگ2ـ1ـ7

 

 

 

 

کننده ارسال شـود يـا پـس از کننده يا بانک تأييدشده به بانک گشايشچه اسناد توسط بانک تعيينچنان ه ـتبصر

کنندهس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفع توسط بانک تأييد

ر قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصـوص پرداخـت وجـه بـه وي د ذينفع عودت شود يا اسناد يادشده مورد

دار تعيين تمليـف مدت اعتبار اسنادي داخليديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در  اعتبار اسنادي داخلي

 شود.حسابداري فوق عينًا برگشت مي هايس ثبتکننده جهت وصول ارائه شوديا توسط بانک تأييد گردد

 

( 7مـاده ) تبصـره ذيـل پذيرش پرداخت، بر اساس مفـادبررسي اسناد يا ابداري محاسبه و مطالبه کارمزد ـ ثبت حس3ـ1ـ7

 «:هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليضواب  نا ر بر تعرفه»

 هاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 مبلغ اسناد ارائه شده به ××××

 يهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 زاي هر برگ يک ريالبه ا ××××

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××
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زمـان بـا پـذيرش پرداخـتس تعهـد بانـک باشـدس هم مطـابقکه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع در صورتي ـ2ـ7

 شود:ت ميزير در دفاتر ثببه شرح  بانک يادشده تعهدات برگشت شده استس لذا کننده اندامتأييد

 

کننده ارائـه دار باشد و اسناد مطابق از سوي ذينفع بـه بانـک گشـايشچه اعتبار اسنادي داخلي مدتچنان تبصره ـ

وق در بانک تأييدکننده وفق ثبت فگرددس سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبور صادر گرديده و لذا تعهدات 

 شود.اده ميعهد پرداخت برگشت دسررسيد سند ت

 

شـده )در باشـدس بانـک تعيين ديداريکه اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي  در صورتيـ 3ـ7

کننده مودف به پذيرش پرداخت و پرداخت وجـه کننده( و يا بانک تأييدصورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايش

(س در تـاريخ يادشـده ثبـت ذيـل در 2ـ7( و )1ـ7هاي حسابداري رديف )بتباشدس لذا عالوه بر ثبه ذينفع مي

 شود:هاي مزبور اعمال ميدفاتر بانک

 

ناد مربوط به آن را جهت وصـول پرداخت وجه به ذينفعس اسکننده پس از بانک تأييدشده و يا بانک تعيين ـ1ـ3ـ7

کننده وصول بانک تأييد شده و يابانک تعيين سدريافت وجه مزبور. پس از داردميارسال  ربطذيوجه به بانک 

 نمايد:ها ثبت ميدر حساب مبلغ مذکور را به شرح ذيل

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 هاساير بانک داخلي ـ ريالي تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي بد: 

 (0118/2/3/5 :)کد حساب

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء  ××××

 گرديده است

 هاکساير بانداخلي ـ ريالي  تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي طرابس:  

 (0118/1/3/5 )کد حساب:

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء  ××××

 گرديده است

 هابانک بينحساب  بد: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شده به ذينفعپرداختبه مبلغ  ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شده به ذينفعپرداختبه مبلغ  ××××

 بانک تأييدکننده/کنندهصندوق يا حساب بانک گشايش بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 شدهبه مبلغ دريافت ×××× هابانک حساب بين بس: 
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شـده )در بانـک تعيينباشـدس  دارمدت داخلياعتبار اسنادي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به  در صورتيـ 4ـ7

تعهد پرداخت  کننده مودف به پذيرش پرداخت وبانک تأييدکننده( و يا صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايش

هاي حسابداري رديف عالوه بر ثبت مزبور بايد هاي لذا بانک باشدسوجه آن به ذينفع در سررسيد پرداخت مي

يـر زرا به شرح  رويداد مالي يادشده سيرش پرداخت )صدور سند تعهد پرداخت(در تاريخ پذ(س 2ـ7( و )1ـ7)

 د:نثبت نمايدر دفاتر خود 

 

 

تسـويه  زمان با پرداخت وجه به ذينفـع وهم کنندهبانک تأييد شده و يابانک تعييندر سررسيد پرداختس ـ 1ـ4ـ7

 د:نحساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر خود صادر نماي

 

 

 

 

 

شـده و يـا بانـک بانـک تعييندفـاتر س به شرح ذيل در ربطذيوجه از بانک وصول در سررسيد پرداختس ـ 2ـ4ـ7

 :شودکننده اعمال ميتأييد

 (0230/1/3)کد حساب: 

 هابانک حساب بين بد: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت  ××××

 گردد

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات بس:  

رداخـت اعتبـار اسـنادي پـ سند تعهـد  دار )دولتي/غيردولتي(يالي مدتر

 داخلي ـ ريالي
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت  ××××

 گردد

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي بد: 

 بار اسنادي داخلي ـ رياليـ سند تعهد پرداخت اعت دار )دولتي/غيردولتي(مدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 کنندهبانک تأييد/کنندهايشصندوق يا حساب بانک گش بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بس: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××
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هاي کننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت توسط بانکدر صورت ارائه اسناد مطابق به بانک تأييد ـ تبصره

هاي حسابداري الزم از جمله شناسايي بدهي بايست به محض اطالعس ثبتکننده ميک گشايشيادشدهس بان

1خود اعمال نمايد. را در دفاتر يو متقاض قبال ذينفعبه بانک تأييدکننده/تعيين شده و برگشت تعهدات در   

 :اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري اصالح ـ ثبت8

سـب درخواسـت متقاضـيس س ح«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»چه وفق مفاد فصل پندم چنان ـ1ـ8

ال؛ سررسيد يـا به عنوان مث اصالح گرددس اعتبار اسنادي داخليذينفعس  موافقتکننده و پذيرش بانک گشايش

هـاي حسـابداري ربط مودفند در دفاتر خـود تمـامي ثبتهاي ذيبانکتغيير يابدس  اعتبار اسنادي داخليمبلغ 

به شرح مندرج در اين  هدات راعثايقس کارمزد و تهاي حسابداري تعديل واز جمله ثبت سبط با آن اصالحيهمرت

 مزبور نيز س بانکاعتبار اسنادي داخليدستورالعمل اعمال نمايند. در صورت موافقت بانک تأييدکننده با اصالح 

 د.مايرا در دفاتر خود اعمال نالزم هاي اصالحي باشد؛ ثبتمودف مي

 و عدم ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع: اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت ـ ثبت9

 اعتبـار اسـنادي داخلـيبطال س بنا به هر دليلي درخواست ااعتبار اسنادي داخليکه قبل از سررسيد در صورتي ـ1ـ9

و يـا  مزبور ابطـال گـردد اعتبار اسنادي داخليوافقت و مطرح و بر اساس ضوابط و مقرراتس با اين موضوع م

 باشد و در طي اين مدتس ذينفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد به اتمام رسيده اعتبار اسنادي داخليمدت 

اشـته متقاضيس وي عدم موافقت خود را در ايـن رابطـه ادهـار ددر صورت مغايرت در اسناد و اعالم به و يا 

تعهـداتس دريافـتس پيشهاي حسابداري مربوط بـه برگشـت باشندس ثبتربط مودف ميهاي ذي؛ بانکباشد

 درباشـد؛ کننده مودـف ميرا در دفاتر خود اعمـال نماينـد. همينـين بانـک گشـايش و ... قراردادها سوثايق

د مرابحـه نقـدي مبلـغ سـو« ي داخلي ـ ريـاليهاي بانکي اعتبار اسنادضواب  نا ر بر تعرفه» (4)مـاده  چارچوب

هاي عملياتي بانکس به درصد به عنوان جبران هزينه 90( ضوابط مذکور را پس از کسر حداکثر 3موضوع ماده )

 متقاضي عودت دهد. لذا ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال خواهد شد:

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  2

2هاي آيندهکارمزد سال بد:   ـ سود مرابحه نقدي 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

 مانده حساببلغ به م ××××

 صندوق/حساب متقاضي بس: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شده به متقاضيبه مبلغ برگشت ××××

 ساب درآمدهاي متفرقهح بس: 

 (0820/2/3)کد حساب: 

هاي هبابت جبـران هزينـ التفاوتمابهبه مبلغ  ××××

 کنندهعملياتي بانک گشايش
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 مراحل بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه نسيه:کننده در گشايشهاي حسابداري بانکـ ثبت10

در سررسـيدس  وصول تسهيالتبازپرداخت گرددس  نسيه دفعيدر صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت  ـ1ـ10

 شود:ثبت مي هاحساببه شرح ذيل در 

 

در سررسـيد  شناسايي درآمدبازپرداخت گرددس  نسيه دفعيتسهيالت اعطايي مرابحه به صورت  در صورتي که ـ2ـ10

 شود:ها ثبت ميبتسهيالت به شرح ذيل در حسا

 

 در سررسيد وصول تسهيالتبازپرداخت گرددس  نسيه اقساطيدر صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت  ـ3ـ10

 شود:ثبت مي هاحسابذيل در هر قسطس به شرح 

 

در  شناسـايي درآمـدبازپرداخـت گـرددس  نسيه اقسـاطياعطايي مرابحه به صـورت  تسهيالتدر صورتي که  ـ4ـ10

 شود:ها ثبت ميبسررسيد هر قسط به شرح ذيل در حسا

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

اعطـايي و سـود مربوط/مبلـغ به مبلغ تسـهيالت  ××××

 وصولي

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه  ××××

 اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

 سود دريافتني تسهيالت بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

سود تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه به مبلغ  ××××

 سود تسهيالت از مبلغ وصولي

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: ساب)کد ح

 به ميزان سود دوران بازپرداخت ××××

 سود دريافتي تسهيالت بس:  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود دوران بازپرداخت ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به ميزان مبلغ هر قسط ××××

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 قسط اصلبه ميزان  ××××

 سود دريافتني تسهيالت بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

 قسط سودبه ميزان  ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود مربوط به قسط ××××

 سود دريافتي تسهيالتبس:  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود مربوط به قسط ××××
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چه تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي در سررسيد مقرر بازپرداخت نگرددس در سررسـيد چنان ـ5ـ10

 شود:ها ثبت ميدر حسابمربوط شناسايي و به شرح ذيل  درآمدتسهيالت يا هر قسطس 

 

 

 :هاي ماليمقطع تهيه صورت هاي آينده تسهيالت مرابحه نسيه درسود سال هاي حسابداري تعديل حسابـ ثبت11

مالي دوره  از سود آن مربوط به يک يباشد که بخش يا)تسويه( قرارداد به گونه سررسيد زمانکه درصورتي ـ1ـ11

کننده بايد حسب ضوابط ابالغـي از سـوي بانک گشايشباشدس  مالي آتي هاي/دوره ديگر مربوط به يو بخش

اعمـال  در دفاتر خـود يمال يهاتهيه صورت مقطعدر را زير  حسابداري ثبتبابت تعديل سودس  بانک مرکزيس

 :نمايد

 

 باشد:بودس دو حالت به شرح ذيل محتمل مي خواهدآينده  دوره که در تسهيالت/قسط در زمان سررسيد ـ2ـ11

وصـول  هاي حسـابداريبتعالوه بر ثتسويه )وصول( شـودس  سکه تسهيالت در سررسيددرصورتيول: ـ حالت ا1ـ2ـ11

س ثبت حسـابداري زيـر اين بخش (3ـ10( و )1ـ10هاي رديف )نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبت تسهيالت

 شود:نيز اندام مي

 

 

 

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

به ميزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسيه دفعـي يـا سـود  ××××

 مربوط به قسط در مرابحه نسيه اقساطي

 سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

ان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسيه دفعـي يـا سـود به ميز ××××

 مربوط به قسط در مرابحه نسيه اقساطي

 )دولتي/غيردولتي(  هاي آينده تسهيالتسود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 متعلقه به ميزان سود ××××

 سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

 متعلقه به ميزان سود ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: ب)کد حسا

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

 سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

 دوره مالي متعلقه به ميزان سود ××××
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اعمـال  حسـابداري ذيـل صرفًا ثبتس تسويه )وصول( نشود سکه تسهيالت در سررسيددرصورتيـ حالت دوم: 2ـ2ـ11

 :شودمي

 

 التزام تأخير تأديه دين:هاي حسابداري شناسايي وجهـ ثبت12

باشد در مقطـع تهيـه کننده مودف ميبانک گشايشورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشده استس در م ـ1ـ12

 ها ثبت نمايد:التزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابهاي مالي وجهصورت

 

وابط ابالغـي از درآمد وفق ض در صورت عدم تحقق معيارهاي شناساييکننده مودف است بانک گشايش ـ1ـ1ـ12

التزام متعلقه را بـه روش تعهـدي متوقـف س شناسايي درآمد تسهيالت اعم از سود و وجهسوي بانک مرکزي

 يند تأديهالتزام و وجه هاي آينده تسهيالتحسابداري زير را براي تعديل حساب سود سال هاينموده و ثبت

 ايد:در دفاتر خود اعمال نم متعلقه شناسايي نشده

 

 هاي آينده تسهيالت:ـ ثبت حسابداري تعديل حساب سود سال1ـ1ـ1ـ12

 

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه ميننهمصوب  1

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سال سود بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

 سود دريافتي تسهيالتبس:  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 

 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

 وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي بس: 

1)دولتي/غيردولتي(   

 (0750/2/3 و 0751 )کد حساب:

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 ي شناسايي نشدهبه ميزان سودهاي سررسيد شده ××××

 سود معوق تسهيالت )دولتي/غيردولتي( بس:  

 (0590/2/3و  600هاي: )کد حساب

 ي شناسايي نشدهبه ميزان سودهاي سررسيد شده ××××
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 نشده: شناسايي متعلقه دين تأديه التزامـ ثبت حسابداري تعديل وجه2ـ1ـ1ـ12

 هاي حسابداري وصول تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:ـ ثبت13

بقات س پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور به طمرابحه نسيه دفعي اعطاييتسهيالت ورتي که در ص ـ1ـ13

 شود:وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميغيرجاري 

س پس از سررسيد و قبل از انتقـال تسـهيالت مـذکور بـه تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطيدر صورتي که  ـ2ـ13

 شود:م ميوصول گرددس ثبت حسابداري زير انداطبقات غيرجاري 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

 ايي نشدهبه ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناس ××××

 (غيردولتي/دولتي)التزام معوق تسهيالت  وجه  بس: 

 (0765/2/3س 0766 س0767و  0768هاي: )کد حساب

 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

التزام تأخير تأديـه ديـن و وجهسود  سبه مبلغ اصل ××××

 مبلغ وصوليتسهيالت اعطايي/

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه  ××××

 اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

 سود دريافتني تسهيالت بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

سهم مربـوط بـه به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/ ××××

 سود تسهيالت از مبلغ وصولي

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بس: 

 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن شناسـايي  ××××

 شده

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

1 )دولتي/غيردولتي(  

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه التفاوت کل وجهبه ميزان مابه ××××

ديـن متعلقـه و وجــه التـزام تــأخير تأديـه ديــن 

 شناسايي شده

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

التزام تأخير تأديـه ديـن و وجه سودلس به مبلغ اص ××××

 يا اقساط وصولي قسط

 اي مرابحه/دولتي/غيردولتيتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 به مبلغ اصل قسط يا اقساط وصولي ××××

 سود دريافتني تسهيالت بس: 
 (0797/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ سود قسط يا اقساط وصولي ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بس: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن شناسـايي  ××××

 شده

طايي وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اع بس: 
  1)دولتي/غيردولتي(

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه التفاوت کل وجهبه ميزان مابه ××××

ديـن متعلقـه و وجــه التـزام تــأخير تأديـه ديــن 

 شناسايي شده
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 حسابداري وصول تسهيالت قبل از سررسيد: ـ ثبت14

 شود:ابداري زير اندام ميدر صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيدس ثبت حس ـ1ـ14

 

 زمان تسويه قرارداد مرابحه نقدي يا نسيه: حسابداري هايـ ثبت15

 شود:هاي انتظامي برگشت ميپس از تسويه کامل قرارداد مرابحهس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حساب ـ1ـ15

 

 

ها هاي انتظامي مربوط به وثايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابپس از استرداد وثايق مأخوذهس حساب ـ2ـ15

 شود:برگشت مي

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به ميزان مبلغ وصولي ××××

 الت )دولتي/غيردولتي(هاي آينده تسهيسود سال بد:

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

  يبه ميزان سود تسهيالت وصول ××××

 دولتياي مرابحه/دولتي/غيرتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0575/1/3و  565س 555س 545: هاي)کد حساب

 به ميزان اصل تسهيالت وصولي ××××

 سود دريافتني تسهيالتبس:  

 (0797/1/3)کد حساب: 

 به ميزان سود تسهيالت وصولي ××××

 سود دريافتي تسهيالت  بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود دريافتي ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 تبار اسنادي داخلي ـ ريالياي مرابحه اعهاي انتظامي ـ قراردادهحساببس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب :بد 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

زش کارشناسـي اشـياء به مبلغ ترهين اموال/ار ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

هاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ حساب: سب 

 ريالي
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 محاسبه سهام قيمت مورد/مأخوذه
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به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از  قيمتيهاي اشياء هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ3ـ15

 شود:ها برگشت ميحساب

 

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء برگهاي انتظامي ـ حساب بس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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 در قالب عقد استصناع اعتبار اسنادي داخليوم: عمليات حسابداري بخش س

 

 باشد:به شرح ذيل مي در قالب عقد استصناع اعتبار اسنادي داخليعمليات حسابداري مربوط به 

 وثايق مأخوذه: دريافت وپيش هاي حسابداريـ ثبت1

بايد به شرح  س«ـ ريالي ل اعتبار اسنادي داخليدستورالعم»( 4دريافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده )مبلغ پيش ـ1ـ1

 ها ثبت شود:ذيل در حساب

 

کنندهس بايد وثايق و تضامين الزم و کـافي وفـق مفـاد مابين متقاضي و بانک گشايشقبل از انعقاد قرارداد في ـ2ـ1

از متقاضيس  پس از اخذ وثايقاز متقاضي اخذ شود. «ل اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليدستورالعم»( 7( و )6مواد )

شدس به چه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشدس به مبلغ ترهينس اگر از نوع اشياء قيمتي باچنان

چه مبلغ تعهد شده و چنان بهادار تضميني باشدس به که از نوع اوراقارزش کارشناسي اشياء مزبورس در صورتي

 شود:ها ثبت مياز نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت مورد محاسبهس به شرح ذيل در حساب

 

هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در  به ازايقيمتي هاي اشياء هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ3ـ1

 شود:ها ثبت ميحساب

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پيش ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(شپيبس:  

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذهبه مبلغ پيش ××××

 هاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساببد:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــده اوراق ب ـــد ش ـــغ تعه ـــادار قيمتي/مبل ه

 مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

 هاي انتظاميطرا حساب بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

 قيمتي هاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 قطعه يک ريال به ازاي هر برگ و يا ××××
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 گردد:ها ثبت ميمحاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وثايق در چارچوب ضوابط ابالغيس به شرح زير در حساب ـ4ـ1

 

 هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب عقد استصناع:ـ ثبت2

س کـااليي باشـد اخلياعتبار اسنادي دچه موضوع س چنان«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»طبق مفاد  ـ1ـ2

س آن در آينـده باشـدنزد ذينفع موجـود نبـوده و مسـتلزم سـاخت  اعتبار اسنادي داخليکه در زمان گشايش 

صـورت بايـد بـين بانـک پـذيرد. در اينبر پايه عقـد استصـناع صـورت مي اعتبار اسنادي داخليگشايش 

ن متقاضي و بانک پس از انعقاد قرارداد استصناع اول بيکه شود عقد استصناع منعقد  متقاضيکننده و گشايش

 گردد:ه مبلغ يک ريال به شرح ذيل ثبت ميي قراردادها بکنندهس قرارداد مذکور در حساب انتظامگشايش

 

 ها ثبت شود:بطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابمبلغ دريافتي بابت اـ 2ـ2

 

 و ابالغ آن به ذينفع: اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري گشايش ـ ثبت3

کننده و متقاضيس بانک مزبـور در چـارچوب ضـوابط و مابين بانک گشايشپس از انعقاد قرارداد استصناع في ـ1ـ3

نمايد. در اين مرحله بابـت تعهـدات بانـک به نفع ذينفع مي اعتبار اسنادي داخلياقدام به گشايش  سمقررات

 گردد:مي کننده به ذينفعس سند حسابداري زير صادرگشايش

 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 متعلقهکارمزد به مبلغ  ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي استصناع اول هاي انتظامي ـ قراردادهايحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 به مبلغ تمبر ××××
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کننده و متقاضي بر پايه عقد استصـناع مابين بانک گشايشکه قرارداد فيشايان ذکر است؛ با عنايت به اينـ تبصره 

به نفع ذينفـع  اعتبار اسنادي داخليه قرارداد استصناع دوم در قالب گشايش کباشد و نيز لحاظ اين مهم مِي

س «دستورالعمل حسابداري عقد استصناع»دوم مـذکور در هاي حسابداري استصناع شودس لذا اعمال ثبتمتدلي مي

هايي درج گردد که در اين دستورالعمل موضوعيت نداشته و صرفًا بايد ثبت اعتبار اسنادي داخليدر خصوص 

 ذکر گرديده است.

 ها ثبت شود:مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ 2ـ3

 

هاي بانکي اعتبار اسنادي ضواب  نا ر بر تعرفه» (3)س بر اساس مفاد مـاده اعتبار اسنادي داخليدر زمان گشايش  ـ3ـ3

که در اين مقطع شرايط تحقق درآمـد مزبـور به و با توجه به ايننقدي محاس استصناعسود  س«داخلي ـ ريالي

 گردد:ها ثبت ميکامل نشده استس در صورت دريافت وجهس رويداد مالي يادشده به شرح ذيل در حساب

 

وره ديگري باشدس بانـک اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در د چه تاريخ گشايشچنان ـ تبصره

هاي مـالي ثبـت يـه صـورتبايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانـک مرکـزيس در مقطـع ته کنندهگشايش

 يد.اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نما را بابت تعديل درآمد کارمزد گشايشحسابداري الزم 

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شدهحساب بد:  

  (0115/1/3/5)کد حساب: 

 اعتبار اسـنادي داخلـيبه مبلغ  ××××

 شدهگشايش

 دارمدت/ديداريحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ  بس: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 اعتبار اسـنادي داخلـيبه مبلغ  ××××

 هشدگشايش

 متقاضي صندوق يا حساب بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 به مبلغ تمبر ××××

 صندوق/حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ سود محاسبه شده استصناع نقدي  ××××

1يندههاي آکارمزد سال بس:   ـ سود استصناع نقدي 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

 يبه مبلغ سود محاسبه شده استصناع نقد ××××
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اعتبـار اسـنادي تأمين مبلـغ  س متقاضي نيز در خصوصاعتبار اسنادي داخليجايي که در زمان گشايش از آن ـ4ـ3

گردد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک تعهد ميکننده مبانک گشايش در قبالشده گشايش داخلي

 گردد:ثبت مي يادشده

 

س در صورتي ابـالغ پيـام «اسنادي داخلي ـ ريالي هاي بانکي اعتبارضواب  نا ر بر تعرفه» (5)بر اساس مفاد ماده  ـ5ـ3

گردد که از طريق بانک ديگري به غير به ذينفع مشمول اخذ کارمزد مي نادي داخلياعتبار اسگشايش/اصالح 

 ر اسنادي داخلـياعتباکننده بابت ابالغ کننده صورت پذيرد. لذا در اين مرحلهس بانک گشايشاز بانک گشايش

باشـد. الغ نميکه از طريق شعب ديگر همان بانک صورت پذيردس مداز به دريافت کارمزد اببه ذينفعس ولو اين

دفاتر به ذينفعس به شرح ذيل در  نادي داخلياعتبار اسکننده بابت ابالغ پيام گشايش/اصالح بانک ابالغليمن کارمزد 

 گردد:ثبت مي بانک يادشده

 

 :اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري تأييد ـ ثبت4

 اعتبار اسنادي داخلـيکنندهس بانک ديگري تأييد خود را بر درخواست و يا اجازه بانک گشايش بهچه بنا چنان ـ1ـ4

 کننده بايد ثبت حسابداري زير را بابت تأييديه مذکور در دفاتر خود اعمال نمايد:بانک تأييد بيافزايدس

 

 

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بد: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

شـده پـس از گشايش اعتبار اسنادي داخليبه مبلغ  ××××

 دريافت از متقاضيکسر پيش

 عتبارات اسنادي داخلي ـ رياليطرا تعهدات مشتريان بابت ابس:  
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

شـده پـس از گشايش اعتبار اسنادي داخليبه مبلغ  ××××

 دريافت از متقاضيکسر پيش

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

  کارمزد متعلقهبلغ به م ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

  کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

 هاانکبتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير  طرا بد: 

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

ــل  ×××× ــغ ک ــه مبل ــيب ــنادي داخل ــار اس  اعتب

 شدهگشايش

 هانکتأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير باتعهدات بانک بابت بس:  

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

ــل  ×××× ــغ ک ــه مبل ــيب ــنادي داخل ــار اس  اعتب

 شدهگشايش
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مبلـغ کـارمزد بانـک  ،«ر اسنادي داخلي ـ ريـاليهاي بانکي اعتباضواب  نا ر بر تعرفه»( 6بر اساس مفاد مـاده ) ـ2ـ4

 گردد:به شرح زير در دفاتر وي ثبت مي سسنادي داخلياعتبار ابابت تأييد  کنندهتأييد

چه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک چنان ـ تبصره

هاي مالي ثبت حسـابداري کننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزيس در مقطع تهيه صورتتأييد

 ر دفاتر خود اعمال نمايد.الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد تأييد اعتبار اسنادي داخلي د

 پرداخت به ذينفع:ـ ثبت حسابداري پيش5

 پرداخت بانکي از وي:پيش نامهاخذ ضمانت همراه باپرداخت به ذينفع ـ پيش1ـ5

 

بخشي از وجـه « دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي( »12چه مقرر شده باشد؛ وفق ماده )چنان ـ1ـ1ـ5

حسب مفـاد دسـتورالعمل مزبـورس رددس پرداخت به ذينفع پرداخت گعنوان پيشاعتبار اسنادي داخلي به 

از  گرددس لذا ثبت حسابداري زيـر بابـت دريافـت وجـه مزبـور ابتدا بايد وجه آن از سوي متقاضي تأمين

 گردد:کننده اعمال ميمتقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايش

 

پرداخت بانمي نامه پيشدر مقابل اخذ ضمانتبايد صرفًا پس از دريافت وجه از متقاضيس مبلغ مزبور ـ 2 ـ1ـ5

معادل پرداخت بانمي از ذينفع نامه پيشهاي حسابداري اخذ ضمانتگردد. ثبت پرداختاز ذينفعس به وي 

 گردد:به شرح زير در دفاتر اعمال ميمبلغ تعهد شدهس 

 :نامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختيـ ثبت مبلغ ضمانت1ـ2ـ1ـ5

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 کارمزد متعلقهبه مبلغ  ××××

1هاي آيندهکارمزد سال حساببس:    

 (0580/2/3)کد حساب: 

 هکارمزد متعلقبه مبلغ  ××××

 صندوق/حساب متقاضي بد: 
 ( 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بس: 

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليپرداخت ه پيشنامضمانتهاي انتظامي ـ حساببد:  

 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××
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 نامه:هاي ضمانتـ ثبت تعداد برگ2ـ2ـ1ـ5

 شود:ها ثبت ميپرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حساب ـ3ـ1ـ5

 

کننده گشايشبه ذينفعس تعهدات بانک  ياعتبار اسنادي داخلجايي که با پرداخت بخشي از وجه از آنـ 4ـ1ـ5

هـاي يادشـدهس يابدس لذا در دفـاتر بانککننده )در صورت وجود( نسبت به ذينفع کاهش ميو بانک تأييد

 گردد:ت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميهاي حسابداري برگشثبت

 

 کننده:ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش1ـ4ـ1ـ5

 

 داري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:ـ ثبت حساب2ـ4ـ1ـ5

 

 

 ق بهادار و اشياء قيمتيهاي اوراهاي انتظامي ـ برگحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 يعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بدهماران موقت/ريال ـ ا بد: 
 (1170/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  

 (0310/2/3: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 دارديداري/مدتتعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ حساب  بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شدهبس:  

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاانکتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير ب طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××
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شده از سوي متقاضيس تعهد وي در قبال گشايش اعتبار اسنادي داخليتأمين بخشي از مبلغ با توجه به ـ 5ـ1ـ5

 گردد:يابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميکننده کاهش ميبانک گشايش

 

 

 پرداخت بانکي از وي:پيش نامهمانتاخذ ض بدونپرداخت به ذينفع ـ پيش2ـ5

 

بـا قبـول س «ار اسنادي داخلي ـ رياليدستورالعمل اعتب»( 12ماده ) (2)چه به استناد مفاد تبصره چنان ـ1ـ 2ـ5

پرداخت نامه پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتمترتبه توسط متقاضيس پيش هايمسئوليتتمامي 

طالبه و يا بدهي نخواهد داشـت س ممزبورکننده در رابطه با وجه ايشبانمي از وي صورت پذيردس بانک گش

نمايد. در اين حالت و صرفًا به عنوان واسطهس مبلغ يادشده را از متقاضي دريافت و به ذينفع پرداخت مي

هاي اصالحي يابد و عالوه بر اعمال ثبتکاهش مي اعتبار اسنادي داخليمبلغ تعهد بانک و مشتري بابت 

ايـن دسـتورالعملس سـاير  سـوم( بخش 8به شرح رديف ) اعتبار اسنادي داخليبابت کاهش مبلغ الزم 

رو ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه مزبور از از اينگردد. رويدادها به شرح ذيل در دفاتر اعمال مي

 گردد:کننده اعمال ميمتقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايش

 

 شود:ها ثبت ميپرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حساب ـ2ـ 2ـ5

 

 مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي تعهداتطرا  بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 ضيصندوق/حساب متقا بد: 
 ( 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 بستانماران موقت/ريال بس: 
 (0650/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 بستانماران موقت/ريال  بد: 
 (0650/2/3هاي: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  

 (0310/2/3: )کد حساب

 به مبلغ پرداخت شده ××××
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کننده به ذينفعس تعهدات بانک گشايش ياعتبار اسنادي داخلجايي که با پرداخت بخشي از وجه از آنـ 3ـ2ـ5

هـاي يادشـدهس يابدس لذا در دفـاتر بانکوجود( نسبت به ذينفع کاهش مي کننده )در صورتو بانک تأييد

 گردد:ت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميهاي حسابداري برگشثبت

 کننده:ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايش1ـ3ـ2ـ5

 

 تأييدکننده:ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک 2ـ3ـ2ـ5

 

شده از سوي متقاضيس تعهد وي در قبال گشايش اعتبار اسنادي داخليتأمين بخشي از مبلغ با توجه به ـ 4ـ2ـ5

 گردد:يابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميکننده کاهش ميبانک گشايش

 

 کننده در زمان ارائه اسناد:هاي حسابداري بانک گشايشـ ثبت6

بـه بانـک  شده جهت پرداخت يـا بانـک تأييدکننـدهبانک تعيينناد مستقيمًا يا از طريق در صورتي که اس ـ1ـ6

امـر و قبـل از بررسـي اسـنادس نسـبت بـه اعمـال  بايد در بدو کنندهکننده ارائه شودس بانک گشايشگشايش

 نمايد:هاي حسابداري ذيل در دفاتر خود اقدام ثبت

 

 

 

 دارديداري/مدتاز شده ـ حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي ب بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شدهبس:  

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ پرداخت شده به ذينفع ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

 پرداخت شده به ذينفع به مبلغ ××××

 هاانکتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير ب طرابس:  

 (0118/1/3/5)کد حساب: 

 ت شده به ذينفعبه مبلغ پرداخ ××××

 داخلي ـ رياليمشتريان بابت اعتبارات اسنادي تعهدات طرا  بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ دريافتي از متقاضي ××××
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 نتظامي:هاي اـ ثبت اسناد واصله در حساب1ـ1ـ6

 

 نتظامي:هاي اهاي اسناد واصله در حسابـ ثبت تعداد برگ2ـ1ـ6

 

عس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به ذينفـع نفچه پس از بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذيچنان ـ تبصره

ر اعتبـاعودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصوص پرداخـت وجـه بـه وي در 

دار تعيين تمليف گرددس مدت اعتبار اسنادي داخليديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در  اسنادي داخلي

 شود.فوق عينًا برگشت مي (2ـ1ـ6)و  (1ـ1ـ6) هايثبت حسابداري رديف

 

ر بـضواب  نا ر » (7کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفاد ماده )ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه 3ـ1ـ6

 «:هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليتعرفه

 

و يـا در صـورت  اسناد ارائه شده از سوي ذينفع پس از بررسي حسب ضواب  بررسي اسـناد، مطـابق باشـد چهچنان ـ2ـ6

کننده (س بانـک گشـايشUCPدر چارچوب مفاد مقررات متحدالشمل اعتبـارات اسـنادي )ر اسنادس مغايرت د

بانـک  باشـدس مغايرت مزبور را به متقاضي اعالم و وي نيـز موافقـت خـود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته

 هاي حسابداري زير را در دفاتر خود اعمال نمايد:کننده بايد ثبتگشايش

 

 هاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 يهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××
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 باشد:ثبت حسابداري پرداخت وجه به ذينفع به شرح ذيل مي سديداري ر اسنادي داخلياعتبادر  ـ1ـ2ـ6

 

 باشد:به شرح ذيل مي د تعهد پرداختسنس ثبت حسابداري صدور دارمدت اعتبار اسنادي داخليدر  ـ2ـ2ـ6

 

زمان با پرداخت وجه بـه ذينفـع و تسـويه در سررسيد پرداختس هم دارسمدت اعتبار اسنادي داخليدر  ـ1ـ2ـ2ـ6

 حساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر اعمال شود:

 

 

 

 

 

 گردد:س به شرح زير در دفاتر ثبت ميارائه اسناد مطابقينفع در زمان برگشت تعهدات بانک نسبت به ذـ 3ـ2ـ6

 

 اموال در جريان ساخت استصناع )دولتي/غيردولتي(  بد: 

 (0886/1/3و  876هاي: )کد حساب

مبلـغ /بهاي تمام شده اموالبه مبلغ  ××××

 اسناد ارائه شده

 يدي داخلي ـ ريالحساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنابس:  
 (1170/1/3)کد حساب: 

به ذينفع پرداخت شده پيش به مبلغ  ××××

 بابت اسناد مذکور

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 

 پرداخت شده  به مبلغ  ××××

 اموال در جريان ساخت استصناع )دولتي/غيردولتي(  بد: 

 (0886/1/3و  876هاي: )کد حساب

ــده  ×××× ــام ش ــاي تم ــغ به ــه مبل ب

 مبلغ اسناد ارائه شده/اموال

 حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليبس:  
 (1170/1/3)کد حساب: 

شـده بـه پرداختبه مبلغ پيش ××××

 ذينفع بابت اسناد مذکور

حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريـالي بس:  

 ر اسنادي داخلي ـ رياليـ سند تعهد پرداخت اعتبا دار )دولتي/غيردولتي(مدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

به مبلغ باقيمانده وجه اسناد کـه  ××××

 ايد در سررسيدس پرداخت گرددب

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي بد: 

 ريالي ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ )دولتي/غيردولتي( دارمدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 داردتحساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري يا م بد: 
 (0115/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از  ××××

 پرداخت مربوطکسر پيش

 تبارات اسنادي داخلي باز شدهحساب طرا تعهدات بانک بابت اع بس: 

 (0115/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از  ××××

 پرداخت مربوطکسر پيش
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 نامه مأخوذهثبت برگشت مبلغ ضمانتنامه اخذ شده باشدس پرداختس ضمانتدر صورتي که از ذينفع بابت پيشـ 4ـ2ـ6

 د:باشبه عنوان وثيقه مبلغ پرداختي به شرح زير مي

 

هـاي رگشـت تعـداد برگبثبـت نامه اخذ شـده باشـدس رداختس ضمانتپدر صورتي که از ذينفع بابت پيشـ 5ـ2ـ6

 :باشدمأخوذه به شرح زير مينامه ضمانت

 

اري اسناد سود ناشي از واگذس اموال يا خدمات به متقاضيپس از ارائه اسناد مطابق و تمميل فرآيند واگذاري ـ 6ـ2ـ6

 :گردددر دفاتر شناسايي مي يافته محسوب و به شرح زيرارائه شدهس تحقق

 

 

 باشد:ضي به شرح ذيل ميدريافت از متقاخذ مياندارس ثبت حسابداري امدت اعتبار اسنادي داخليدر ـ 7ـ2ـ6

 

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

اعتبار پرداخت نامه پيشضمانتهاي انتظامي ـ حساب بس: 

 اسنادي داخلي ـ ريالي
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 نامهمبلغ تعهد شده در ضمانت ××××

 هاي انتظاميطرا حساببد:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بس: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 ـ سود استصناع نقدي هاي آيندهکارمزد سال بد: 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

به مبلغ سود محاسـبه شـده استصـناع  ××××

 نقدي اسناد ارائه شده 

 حساب درآمدهاي متفرقه بس: 

 (0820/2/3)کد حساب: 

به مبلغ سود محاسـبه شـده استصـناع  ××××

 نقدي اسناد ارائه شده

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 دريافت مأخوذهبه مبلغ ميان ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيشبس:  

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذهبه مبلغ ميان ××××
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 کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق يـادريافت به بانک گشايشميان پرداختالزام متقاضي به  به منظورـ 1ـ7ـ2ـ6

تواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد الزم بانک يادشده مي تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضيس

قـانون مـدني بـا وي  (230)و  (221)مايد و مستند به مـواد مابين خود و متقاضي درج نخارجس در قرارداد في

دريافتس وي ملزم به پرداخـت مبلغـي بـه شرط نمايد که در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد مربوط به ميان

دريافـت بـه بانـک پرداخـت مياندر اين حالت و در صورت اسـتنماا متقاضـي از  باشد.عنوان خسارت مي

 متعلقه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي هايصورت تهيه مقطع در باشدس بانک مزبور مودف ميکنندهگشايش

 :نمايد ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه را

 

 

 

 

 

پـذيرش پرداخـت زمـان بـا باشدس بايد هم ديداري و بر پايه عقد استصناع نقديس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 3ـ6

 هاي حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:کنندهس ثبتتوسط بانک گشايش

 

 به متقاضي: اعتبار اسنادي داخليتحويل اموال موضوع  حسابداريثبت  ـ1ـ3ـ6

 

 ثبت دريافت وجه از متقاضي: ـ2ـ3ـ6

 اعتبار اسنادي داخلي رياليـ  وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

 ت بانکوجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبابس:  

 (0760/2/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصره بد: 
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 مبلغ تسهيالت اعطايي ××××

 دولتي(دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيرپيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذه از متقاضيبه مبلغ پيش ××××

 اموال در جريان ساخت استصناع )دولتي/غيردولتي( بس:  

 (0886/1/3و  876هاي: )کد حساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تسهيالت اعطايي ××××

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصره بس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 به مبلغ تسهيالت اعطايي ××××
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قديس نپايه عقد استصناع ديداري بر  اعتبار اسنادي داخليوجه در  پرداختدر صورت استنماا متقاضي از ـ 3ـ3ـ6

دستورالعمل »د طبق مفا (1ـ3ـ6)بندي تسهيالت موضوع بند باشدس ضمن طبقهکننده مودف ميبانک گشايش

 را متعلقـه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي هايورتص تهيه مقطع درس «هاي مؤسسات اعتباريبندي داراييطبقه

 :دنماي ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه

 

 

 

 

 

هـاي حسـابداري زيـر در باشدس بايـد ثبتي دار و بر پايه عقد استصناع نقدمدتس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 4ـ6

 کننده اعمال شود:دفاتر بانک گشايش

 

 به متقاضي در زمان صدور سند پذيرش پرداخت: اعتبار اسنادي داخليثبت تحويل اموال موضوع  ـ1ـ4ـ6

 

 :اعتبار اسنادي داخليـ ثبت انتقال به سرفصل تسهيالت استصناع در سررسيد پرداخت 2ـ4ـ6

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 اعتبار اسنادي داخلي رياليـ  وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

1)دولتي/غيردولتي(   

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

ه ديـن به ميزان وجه التزام تأخير تأدي ××××

 متعلقه 

دار بـه ريـال )دولتـي هماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتبد بد: 

 دارغيردولتي( ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت/
 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

ــغ پيش ×××× ــه مبل ــأخوذه از ب ــت م درياف

 متقاضي

 اموال در جريان ساخت استصناع )دولتي/غيردولتي(بس:  

 (0886/1/3و  876هاي: )کد حساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولهيالت اعطايي تبصرهتس بد: 
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××

تي( دار به ريال )دولتي /غيردولبدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتبس:  

 دارـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت

 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافت به مبلغ ××××
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 :اعتبار اسنادي داخليثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت  ـ3ـ4ـ6

 

دار بر پايه عقد استصناع نقدي مدت اعتبار اسنادي داخليدر صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در ـ 4ـ4ـ6

اعتبـار ر سررسيد ثبت دريافت وجه از متقاضي دکه ضمن ايندارس مدت اعتبار اسنادي داخلي پرداخت در سررسيد

دسـتورالعمل »بندي طبق مفـاد مشمول طبقه (2ـ4ـ6)گردد و تسهيالت موضوع بند اعمال نمي لياسنادي داخ

 هايصورت هيهت مقطع درباشد کننده مودف ميشودس بانک گشايشمي «هاي مؤسسات اعتباريبندي داراييطبقه

 :نمايد ثبت هاحساب در زير شرح به و محاسبه را متعلقه دين تأديه تأخير التزاموجه مالي

 

 

 

 

 

پـذيرش پرداخـت زمـان بـا باشدس بايـد هم ديداري و بر پايه عقد استصناع نسيهس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 5ـ6

 فاتر وي اعمال شود:دکنندهس ثبت حسابداري زير در توسط بانک گشايش

 ثبت اعطاي تسهيالت به متقاضي: ـ1ـ5ـ6

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهدريافت به مبلغ ××××

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 شدهدريافتبه مبلغ  ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن  ××××

 متعلقه 

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

1 )دولتي/غيردولتي(  

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

تأديه ديـن  به ميزان وجه التزام تأخير ××××

 متعلقه 

 استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولاي تسهيالت اعطايي تبصره بد: 
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

مبلغ تسهيالت اعطايي )به مبلغ فروش  ××××

 دريافت(نقدي پس از کسر پيش

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 ريافت مأخوذه از متقاضيدبه مبلغ پيش ××××

 سود دريافتني تسهيالت بد:

 (0797/1/3)کد حساب: 

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در  ××××

 نسيه استصناع

 اموال در جريان ساخت استصناع )دولتي/غيردولتي( بس:  

 (0886/1/3و  876هاي: )کد حساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(هاي سود سال بس:  

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در  ××××

 نسيه استصناع
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هاي حسابداري زير در دفاتر باشدس بايد ثبت دار و بر پايه عقد استصناع نسيهمدتس اعتبار اسنادي داخليچه چنانـ 6ـ6

 کننده اعمال شود:بانک گشايش

 زمان با صدور سند پذيرش پرداخت:به متقاضي هم اعتبار اسنادي داخليثبت تحويل اموال/خدمات موضوع  ـ1ـ6ـ6

 

 ثبت اعطاي تسهيالت استصناع به متقاضي در سررسيد پرداخت وجه به ذينفع: ـ2ـ6ـ6

 

در  بار اسـنادي داخلـياعتس در اسنادي داخلي دستورالعمل اعتبار( 15( ماده )3تبصره )چه حسب مفاد چنانتبصره ـ 

انـک قس متقاضي درخواست دريافت تسهيالت نمايـد و بقالب عقد استصناع نقديس در زمان ارائه اسناد مطاب

 و سسس قـرارداد اقالهکننده نيز موافقت خود را اعالم داشته باشدس بايد ابتدا قرارداد استصناع نقدي گشايش

ضوعيس گردد. لذا در صورت بروز چنين موها منعقد مرابحه نسيه به ترتيب مقرر در دستورالعمل مذکور بين آن

 کننده مودف است:بانک گشايش

جاي آن ثبت رديـف دستورالعمل را در خصوص قرارداد استصناع برگشت و به اين سوم( بخش 1ـ2ثبت رديف ) (1

 اين دستورالعمل را اعمال نمايد؛ دوم( بخش 1ـ2)

تسـهيالت اعطـايي »(س سرفصل حسـاب 1ـ3ـ6باشدس در ثبت رديف ) ديداري اعتبار اسنادي داخليدر صورتي که ( 2

جـايگزين سرفصـل را  «0575/1/3و  565، 555، 545: هاياي مرابحه/دولتي/غيردولتي بـا کـد حسـابهتبصر

دار به ريال )دولتي بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت بد: 

 دارغيردولتي( ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت/
 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 دريافت قابل به مبلغ ××××

 دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي )دولتي/غيردولتي(پيش بد:

 (0368/2/3و  369هاي: )کد حساب

 دريافت مأخوذه از متقاضيبه مبلغ پيش ××××

 اموال در جريان ساخت استصناع )دولتي/غيردولتي( بس:  

 (0886/1/3و  876هاي: )کد حساب

 شده اموالبه مبلغ بهاي تمام ××××

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصره بد: 
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 به مبلغ تسهيالت اعطايي  ××××

 سود دريافتني تسهيالت بد:

 (0797/1/3)کد حساب: 

به ميزان سـود دوران بازپرداخـت در  ××××

 استصناع نسيه

دار بـه ريـال بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بـروات مـدتبس:  

 دار)دولتي /غيردولتي( ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت
 (0784/1/3و 0794هاي: )کد حساب

 قابل دريافتبه مبلغ  ××××

 سهيالت )دولتي/غيردولتي(هاي آينده تسود سال  بس: 

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

ميزان سود دوران بازپرداخـت در به  ××××

 استصناع نسيه
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و  556، 566، 546: هاياي استصـناع/دولتي/غيردولتي ـ اول بـا کـد حسـابتسهيالت اعطايي تبصره»حسـاب 

 (10)هـاي ا رديفرا مطابق بـ مربوط به بازپرداخت تسهيالت هاي حسابداريثبت سايرنمايد و  «0576/1/3

 اين دستورالعمل اندام دهد؛ دومبخش  (15)الي 

طـايي تسـهيالت اع »(س سرفصل حساب 2ـ4ـ6باشدس در ثبت رديف ) دارمدت اعتبار اسنادي داخليدر صورتي که  (3

را جـايگزين سرفصـل  «0575/1/3و  565، 555، 545: هايد حسـابکـاي مرابحه/دولتي/غيردولتي با تبصره

و  556، 566، 546: هاياي استصـناع/دولتي/غيردولتي ـ اول بـا کـد حسـابهيالت اعطايي تبصرهتس»حسـاب 

 (10)هـاي رديف را مطابق بـا مربوط به بازپرداخت تسهيالت هاي حسابداريثبت سايرنمايد و  «0576/1/3

 اين دستورالعمل اندام دهد؛ دومبخش  (15)الي 

هاي حسابداري الزم در خصوص اخذ وثـايق و کارمزدهـاي مترتـب بـر وثايق اضافيس ثبت اخذدر صورت لزوم  (4

 اين دستورالعمل اعمال نمايد. سوم( بخش 1ارزيابي آن را مطابق با مفاد رديف )

 

شدهس مانـده تعهـدات متقاضـي در قبـال بانـک گشايش اعتبار اسنادي داخليتعيين تمليف مبلغ با توجه به ـ 7ـ6

1گردددر دفاتر بانک مورد اشاره برگشت مي وي به سناد مطابقارايه ازمان کننده در گشايش : 

 

 شده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع:کننده و تعيينهاي تأييدهاي حسابداري بانکـ ثبت7

ل بايد در بدو امر و قبـهاي مزبور ارائه شودس بانک شدهيا بانک تعيين بانک تأييدکننده به اسناددر صورتي که  ـ1ـ7

 نمايند:هاي حسابداري ذيل را در دفاتر خود اعمال از هر گونه اقدامس ثبت

 هاي انتظامي:ـ ثبت اسناد واصله در حساب1ـ1ـ7

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بد: 
 (0015/2/3/5)کد حساب: 

ــغ  ×××× ــه مبل ــدات ب ــده تعه باقيمان

 متقاضي

 تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي بس: 

 (0015/1/3/5)کد حساب: 

ــدات  ×××× ــده تعه ــغ باقيمان ــه مبل ب

 متقاضي

 هاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ اسناد ارائه شده ××××
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 هاي انتظامي:هاي اسناد واصله در حسابـ ثبت تعداد برگ2ـ1ـ7

 

 

 

 

کننده ارسال شـود يـا پـس از کننده يا بانک تأييدشده به بانک گشايشچه اسناد توسط بانک تعيينچنان ه ـتبصر

کنندهس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفع توسط بانک تأييد

ر دشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصـوص پرداخـت وجـه بـه وي دذينفع عودت شود يا اسناد يا

دار تعيين تمليـف اعتبار اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدت

 شود.حسابداري فوق عينًا برگشت مي هايکننده جهت وصول ارائه شودس ثبتگردد يا توسط بانک تأييد

 

( 7ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت، بر اساس مفـاد تبصـره ذيـل مـاده )3ـ1ـ7

 «:هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليضواب  نا ر بر تعرفه»

 

زمـان بـا پـذيرش پرداخـتس تعهـد بانـک باشـدس هم مطـابقکه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع در صورتي ـ2ـ7

 شود:ه به شرح زير در دفاتر ثبت ميات بانک يادشدکننده اندام شده استس لذا برگشت تعهدتأييد

کننده ارائـه دار باشد و اسناد مطابق از سوي ذينفع بـه بانـک گشـايشچه اعتبار اسنادي داخلي مدتچنان تبصره ـ

وفق ثبت فوق در گرددس سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبور صادر گرديده و لذا تعهدات بانک تأييدکننده 

 شود.ت داده مييد سند تعهد پرداخت برگشسررس

 يهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال بد: 
 (1170/1/3( يا )کد حساب: 0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 حساب کارمزد دريافتيبس:  

 (0800/2/3)کد حساب: 

 به مبلغ کارمزد متعلقه ××××

 هاتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانک بد: 

 (0118/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء  ××××

 گرديده است

 هانکتعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير با طرابس:  

 (0118/1/3/5 )کد حساب:

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء  ××××

 گرديده است
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شـده )در باشـدس بانـک تعيين ديداريکه اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي  در صورتيـ 3ـ7

کننده مودف به پذيرش پرداخت و پرداخت وجـه کننده( و يا بانک تأييدصورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايش

(س در تـاريخ يادشـده ثبـت ذيـل در 2ـ7( و )1ـ7هاي حسابداري رديف )وه بر ثبتباشدس لذا عالبه ذينفع مي

 شود:هاي مزبور اعمال ميدفاتر بانک

 

ناد مربوط به آن را جهت وصـول پرداخت وجه به ذينفعس اسکننده پس از بانک تأييدشده و يا بانک تعيينـ 1ـ3ـ7

کننده وصول شده و يا بانک تأييد. پس از دريافت وجه مزبورس بانک تعيينداردميربط ارسال وجه به بانک ذي

 نمايد:ها ثبت ميرح ذيل در حسابمبلغ مذکور را به ش

 

شـده )در باشـدس بانـک تعيين دارمدتسنادي داخلي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار ا در صورتيـ 4ـ7

تعهد پرداخت  ش پرداخت وکننده مودف به پذيرکننده( و يا بانک تأييدصورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايش

هاي حسابداري رديف عالوه بر ثبت لذا بانک هاي مزبور بايد باشدسوجه آن به ذينفع در سررسيد پرداخت مي

زيـر  ريخ پذيرش پرداخت )صدور سند تعهد پرداخت(س رويداد مالي يادشده را به شرحدر تا(س 2ـ7( و )1ـ7)

 در دفاتر خود ثبت نمايند:

 

 هابانک حساب بين بد: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شده به ذينفعپرداختبه مبلغ  ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شده به ذينفعپرداختبه مبلغ  ××××

 کننده/بانک تأييدکنندهصندوق يا حساب بانک گشايش بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بس: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بد: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت  ××××

 گردد

وات حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بربس:  

رداخـت اعتبـار اسـنادي پـ سند تعهـد  دار )دولتي/غيردولتي(ريالي مدت

 داخلي ـ ريالي
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت  ××××

 گردد
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نفـع و تسـويه زمان با پرداخت وجه به ذيهم کنندهبانک تأييد شده و يابانک تعييندر سررسيد پرداختس ـ 1ـ4ـ7

 حساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر خود صادر نمايند:

 

 

 

 

 

شـده و يـا بانـک ربطس به شرح ذيل در دفـاتر بانـک تعيينوصول وجه از بانک ذيدر سررسيد پرداختس ـ 2ـ4ـ7

 شود:کننده اعمال ميتأييد

 

هاي کننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت توسط بانکدر صورت ارائه اسناد مطابق به بانک تأييد ـ تبصره

هاي حسابداري الزم از جمله شناسايي بدهي بايست به محض اطالعس ثبتکننده ميس بانک گشايشيادشده

1خود اعمال نمايد را در دفاتر يو متقاض قبال ذينفعبه بانک تأييدکننده/تعيين شده و برگشت تعهدات در  . 

 

 :اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري اصالح ـ ثبت8

س حسـب درخواسـت متقاضـيس «ـ ريـاليدستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي »پندم چه وفق مفاد فصل چنان ـ1ـ8

به عنوان مثال؛ سررسيد يـا  اصالح گرددس اعتبار اسنادي داخليذينفعس  موافقتکننده و پذيرش بانک گشايش

ري هـاي حسـابداربط مودفند در دفاتر خـود تمـامي ثبتهاي ذيبانکتغيير يابدس  اعتبار اسنادي داخليمبلغ 

دات را به شرح مندرج در اين ههاي حسابداري تعديل وثايقس کارمزد و تعمرتبط با آن اصالحيهس از جمله ثبت

س بانک مزبور نيز اعتبار اسنادي داخليدستورالعمل اعمال نمايند. در صورت موافقت بانک تأييدکننده با اصالح 

ل نمايـــــد.هـــــاي اصـــــالحي الزم را در دفـــــاتر خـــــود اعمـــــاباشـــــد؛ ثبتمودـــــف مي

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي بد: 

 بار اسنادي داخلي ـ رياليـ سند تعهد پرداخت اعت دار )دولتي/غيردولتي(مدت
 (0784/2/3و  794هاي: )کد حساب

 شدهداختبه مبلغ پر ××××

 هاي بانمي فروخته شدهحساب ذينفع/حساب انواع چکبس:  
 (0310/2/3: )کد حساب

 شدهبه مبلغ پرداخت ××××

 کنندهکننده/بانک تأييدنک گشايشصندوق يا حساب با بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××

 هابانک حساب بين بس: 

 (0230/1/3)کد حساب: 

 شدهبه مبلغ دريافت ××××
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 و عدم ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع: اعتبار اسنادي داخليهاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت ـ ثبت9

 اعتبـار اسـنادي داخلـيبطال س بنا به هر دليلي درخواست ااعتبار اسنادي داخليکه قبل از سررسيد در صورتي ـ1ـ9

و يـا  مزبور ابطـال گـردد اعتبار اسنادي داخليموضوع موافقت و مطرح و بر اساس ضوابط و مقرراتس با اين 

ا يـباشد و در طي اين مدتس ذينفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد و  به اتمام رسيده اعتبار اسنادي داخلي

؛ باشـدمتقاضيس وي عدم موافقت خود را در اين رابطه ادهـار داشـته در صورت مغايرت در اسناد و اعالم به 

 ستعهـداتس وثـايق دريافـتسپيش هاي حسابداري مربوط به برگشتباشندس ثبتربط مودف ميهاي ذيانکب

 (4)باشد؛ بر اساس ماده کننده مودف ميرا در دفاتر خود اعمال نمايند. همينين بانک گشايش و ... قراردادها

( 3ود استصـناع نقـدي موضـوع مـاده )سـ مبلـغ« هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليضواب  نا ر بر تعرفه»

هاي عملياتي بانکس به متقاضي عـودت درصد به عنوان جبران هزينه 90ضوابط مذکور را پس از کسر حداکثر 

 دهد. لذا ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال خواهد شد:

 

 در مراحل بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد استصناع نسيه:کننده گشايشهاي حسابداري بانکـ ثبت10

 در سررسيدسوصول تسهيالت بازپرداخت گرددس نسيه دفعي اعطايي استصناع به صورت  تسهيالتدر صورتي که  ـ1ـ10

 شود:ها ثبت ميبه شرح ذيل در حساب

 

 

 

 ـ سود استصناع نقدي هاي آيندهکارمزد سال بد: 

 (0580/2/3هاي: )کد حساب

 مبلغ مانده حساب به ××××

 صندوق/حساب متقاضي بس: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 شده به متقاضيبه مبلغ برگشت ××××

 حساب درآمدهاي متفرقه بس: 

 (0820/2/3)کد حساب: 

هاي هبابت جبـران هزينـ التفاوتمابهبه مبلغ  ××××

 کنندهعملياتي بانک گشايش

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

يالت اعطـايي و سـود مربوط/مبلـغ به مبلغ تسـه ××××

 وصولي

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه  ××××

 اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

 سود دريافتني تسهيالت بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه  ××××

 سود تسهيالت از مبلغ وصولي
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 در سررسيدشناسايي درآمد بازپرداخت گرددس  نسيه دفعياعطايي استصناع به صورت  تسهيالت در صورتي که ـ2ـ10

 شود:ها ثبت ميبتسهيالت به شرح ذيل در حسا

 

در  وصـول تسـهيالتبازپرداخـت گـرددس  نسيه اقسـاطياعطايي استصناع به صورت  تسهيالتدر صورتي که  ـ3ـ10

 شود:ها ثبت ميهر قسطس به شرح ذيل در حساب سررسيد

 

 

در  شناسـايي درآمـدبازپرداخـت گـرددس  نسيه اقساطياعطايي استصناع به صورت  تسهيالتدر صورتي که  ـ4ـ10

 شود:ها ثبت ميبسررسيد هر قسط به شرح ذيل در حسا

 

چه تسهيالت اعطايي استصناع نسيه دفعي و اقساطي در سررسيد مقرر بازپرداخت نگرددس در سررسيد چنان ـ5ـ10

 شود:ها ثبت ميدرآمد مربوط شناسايي و به شرح ذيل در حساب تسهيالت يا هر قسطس

 يردولتي( هاي آينده تسهيالت )دولتي/غسود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود دوران بازپرداخت ××××

 سود دريافتي تسهيالت بس:  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود دوران بازپرداخت ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به ميزان مبلغ هر قسط ××××

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 هر قسط اصلبه ميزان  ××××

 يافتني تسهيالتسود در بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

 هر قسط سودبه ميزان  ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال  بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 سود مربوط به قسطبه ميزان  ××××

 سود دريافتي تسهيالتبس:  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود مربوط به قسط ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال  بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

به ميزان سود دوران بازپرداخت در استصناع نسيه دفعي يا سـود  ××××

 مربوط به قسط در استصناع نسيه اقساطي

 هيالتسود دريافتي تس بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

به ميزان سود دوران بازپرداخت در استصناع نسيه دفعي يا سـود  ××××

 مربوط به قسط در استصناع نسيه اقساطي
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 :هاي ماليمقطع تهيه صورتهاي آينده تسهيالت استصناع نسيه در سود سال هاي حسابداري تعديل حسابـ ثبت11

ربوط بـه ماز سود آن  يباشد که بخش ياسويه( قرارداد استصناع اول به گونه)ت سررسيد زمانکه درصورتي ـ1ـ11

کننده بايـد حسـب ضـوابط ديگر مربوط به دوره/هاي مالي آتي باشدس بانک گشايش ييک دوره مالي و بخش

در  يمـال يهاابالغي از سوي بانک مرکزيس بابت تعديل سودس ثبت حسابداري زير را در مقطع تهيـه صـورت

 ر خود اعمال نمايد:دفات

 

 باشد:دس دو حالت به شرح ذيل محتمل ميبو خواهدآينده  دوره که درتسهيالت/قسط  در زمان سررسيد ـ2ـ11

وصـول  هـاي حسـابداريعالوه بر ثبتل( شودس که تسهيالت در سررسيد تسويه )وصودرصورتيـ حالت اول: 1ـ2ـ11

س ثبت حسـابداري زيـر اين بخش (3ـ10( و )1ـ10هاي رديف )نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبت تسهيالت

 شود:نيز اندام مي

 

اعمـال صرفًا ثبت حسابداري ذيل  س( نشـودکه تسهيالت در سررسيد تسويه )وصولدرصورتيـ حالت دوم: 2ـ2ـ11

 :شودمي

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال  بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 متعلقهبه ميزان سود  ××××

 سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود متعلقه ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال  بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 متعلقه دوره ماليبه ميزان سود  ××××

 سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

 سود دريافتي تسهيالتبس:  

 (0770/2/3)کد حساب: 

 

 

 

 

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××
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 التزام تأخير تأديه دين:داري شناسايي وجههاي حسابـ ثبت12

 

باشد در مقطـع تهيـه کننده مودف ميدر مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشده استس بانک گشايش ـ1ـ12

 ها ثبت نمايد:التزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابهاي مالي وجهصورت

 

کننده مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمد وفق ضوابط ابالغـي از شايشبانک گ ـ1ـ1ـ12

التزام متعلقه را بـه روش تعهـدي متوقـف سوي بانک مرکزيس شناسايي درآمد تسهيالت اعم از سود و وجه

 دين م تأديهالتزاالت و وجههاي آينده تسهيهاي حسابداري زير را براي تعديل حساب سود سالنموده و ثبت

 متعلقه شناسايي نشده در دفاتر خود اعمال نمايد:

 

 هاي آينده تسهيالت:ـ ثبت حسابداري تعديل حساب سود سال1ـ1ـ1ـ12

 

 نشده: شناسايي متعلقه دين تأديه التزامـ ثبت حسابداري تعديل وجه2ـ1ـ1ـ12

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي وجه التزام دريافتني ـ بد: 

 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي   بس: 

1 )دولتي/غيردولتي(  

 (0750/2/3و  0751)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي( سود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 ي شناسايي نشدهبه ميزان سودهاي سررسيد شده ××××

 د معوق تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سو بس:  

 (0590/2/3و  600هاي: )کد حساب

 

 ي شناسايي نشدهبه ميزان سودهاي سررسيد شده ××××

 وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××

 (غيردولتي/دولتي)التزام معوق تسهيالت  وجه  بس: 

 (0765/2/3س 0766 س0767و  0768هاي: )کد حساب

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××
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 از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري: هاي حسابداري وصول تسهيالت پسـ ثبت13

بـه  استصناع نسيه دفعيس پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور اعطايي تسهيالتدر صورتي که  ـ1ـ13

 شود:وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميطبقات غيرجاري 

 

ور ل تسهيالت مذکدر صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع نسيه اقساطيس پس از سررسيد و قبل از انتقا ـ2ـ13

 شود:وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميبه طبقات غيرجاري 

 

 

 

 

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه ديـن و وجـه سـود سلغ اصـلبه مب ××××

 تسهيالت اعطايي/مبلغ وصولي

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه اصـل  ××××

 تسهيالت از مبلغ وصولي

 ني تسهيالتسود دريافت بس: 
 (0797/1/3)کد حساب: 

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه سـود  ××××

 تسهيالت از مبلغ وصولي

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بس: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده ××××

از محل تسهيالت اعطايي وجه التزام دريافتي  بس: 

1 )دولتي/غيردولتي(  

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه ديـن التفاوت کل وجهبه ميزان مابه ××××

 متعلقه و وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

التزام تأخير تأديـه ديـن و وجه سودس به مبلغ اصل ××××

 يا اقساط وصولي قسط

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هايحساب )کد

 به مبلغ اصل قسط يا اقساط وصولي ××××

 سود دريافتني تسهيالت بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ سود قسط يا اقساط وصولي ××××

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بس: 

 (0798/1/3)کد حساب: 

م تأخير تأديه ديـن شناسـايي به ميزان وجه التزا ××××

 شده

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

 1 )دولتي/غيردولتي(

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه التفاوت کل وجهبه ميزان مابه ××××

ديـن متعلقـه و وجــه التـزام تــأخير تأديـه ديــن 

 شناسايي شده
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 تسهيالت قبل از سررسيد:حسابداري وصول  ـ ثبت14

 شود:در صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيدس ثبت حسابداري زير اندام مي ـ1ـ14

 حسابداري زمان تسويه قرارداد استصناع نقدي يا نسيه: هايـ ثبت15

 شود:هاي انتظامي برگشت ميپس از تسويه کامل قرارداد استصناعس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حساب ـ1ـ15

ها هاي انتظامي مربوط به وثايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابپس از استرداد وثايق مأخوذهس حساب ـ2ـ15

 شود:شت ميبرگ

به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از  قيمتيهاي اشياء هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ3ـ15

 شود:ها برگشت ميحساب

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به ميزان مبلغ وصولي ××××

 )دولتي/غيردولتي( هاي آينده تسهيالتسود سال بد:

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 يبه ميزان سود تسهيالت وصول ××××

 اي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اولتسهيالت اعطايي تبصرهبس:  
 (0576/1/3و  556س 566س 546: هاي)کد حساب

 به ميزان اصل تسهيالت وصولي ××××

 سود دريافتني تسهيالتبس:  

 (0797/1/3)کد حساب: 

 به ميزان سود تسهيالت وصولي ××××

 افتي تسهيالتسود دري  بس: 

 (0770/2/3)کد حساب: 

 

 به ميزان سود دريافتي ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5اب: )کد حس

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظامي ـ قراردادهاي استصناع اول اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساببس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

 قيمتي/مبلغ تعهد شـده اوراق بهـادار مـأخوذه

 قيمت مورد محاسبه سهام/

 هاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساببد:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

ه مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء ب ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5کد حساب: )

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 يقيمتهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساب بس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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ار در قالب عقد دمدت اعتبار اسنادي داخليسند تعهد پرداخت م: عمليات حسابداري تنزيل بخش چها

 خريد دين

 

دار بـر اسـاس مفـاد فصـل هفـتم مـدت اعتبار اسنادي داخلـي سند تعهد پرداخت عمليات حسابداري تنزيل

س بـه و نيز در چارچوب مقررات خريد دين )مصوب شوراي پول و اعتبـار( «ـ رياليدستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي »

 :باشدشرح ذيل مي

 

 ايق مأخوذه:هاي حسابداري وثـ ثبت1

و  چه وثايق مزبور از نوع اموال منقـولس در صورت اخذ وثيقه از ذينفعس چناناعتبار اسنادي داخليقبل از تنزيل  ـ1ـ1

ر و در يا غيرمنقول باشدس به مبلغ ترهينس اگر از نوع اشياء قيمتي باشـدس بـه ارزش کارشناسـي اشـياء مزبـو

چه از نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت ده و چنانش س به مبلغ تعهدکه از نوع اوراق بهادار تضميني باشدصورتي

 شود:ها ثبت ميمورد محاسبهس به شرح ذيل در حساب

 

به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در  تيقيمهاي اشياء هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ2ـ1

 شود:ها ثبت ميحساب

 هاي انتظامي ـ وثايق تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ رياليحساببد:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــ ـــد ش ـــغ تعه ـــادار قيمتي/مبل ده اوراق به

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 هاي انتظاميطرا حساب بس: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 قيمتي هاي اوراق بهادار و اشياءهاي انتظامي ـ برگحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساببس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 

 

 

 

 

 

 

 ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريالبه  ××××



74 

 

 هاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد خريد دين:ـ ثبت2

شرح ذيـل  پس از انعقاد قرارداد خريد دينس قرارداد مذکور در حساب انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به ـ1ـ2

 گردد:ثبت مي

 

 ها ثبت شود:مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابـ 2ـ2

 

 هاي حسابداري خريد سند تعهد پرداخت:ـ ثبت3

س به شرح اعتبار اسنادي داخليريد سند تعهد پرداخت کننده به داين بابت خمبلغ پرداختي توسط بانک تنزيل ـ1ـ3

 شود:ها ثبت ميذيل در حساب

 

 

ي هر برگس يک ريال به شرح خريداري شدهس به ازا عتبار اسنادي داخلياهاي سند تعهد پرداخت تعداد برگ ـ2ـ3

 شود:ها ثبت ميذيل در حساب

 

 داخلي ـ رياليدي اعتبار اسنا قراردادهاي خريد دين هاي انتظامي ـحساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ تمبر ××××

 حساب تمبر مالياتيبس:  

 (0050/1/3: )کد حساب

 به مبلغ تمبر ××××

 تسهيالت اعطايي/خريد دين/ دولتي/ غيردولتي بد: 
 (0577/1/3و  567)کد حساب: 

سـند تعهـد  به مبلغ پرداختي بابت خريـد ××××

 پرداخت

 سود دريافتني تسهيالت بد:

 (0797/1/3)کد حساب: 

التفاوت مبلـغ اسـمي سـند به ميزان مابـه ××××

 تعهد پرداخت و مبلغ پرداختي به داين

 ا حساب داينصندوق يبس:  
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ پرداختي به داين ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سالبس:  

 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

التفاوت مبلـغ اسـمي سـند به ميزان مابـه ××××

 تعهد پرداخت و مبلغ پرداختي به داين
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 هاي حسابداري در سررسيد سند تعهد پرداخت:ـ ثبت 4

ها س در سررسيد به شرح زيـر در حسـاباعتبار اسنادي داخليوجه سند تعهد پرداخت خريداري شده وصول  ـ1ـ4

 گردد:ثبت مي

 

 گردد:ها ثبت ميوجه اسنادس شناسايي درآمد تسهيالت نيز به شرح ذيل در حساب وصولان با ثبت زمهم ـ2ـ4

 

هاي انتظامي مربوط به سند تعهد پرداخت خريداري شده به شرح زمان با ثبت وصول وجه اسنادس حسابهم ـ3ـ4

 شود: ها برگشت ميذيل از حساب

 

شودس در غير گرددس ثبت موضوع اين بند صرفًا در صورت وصول وجه اسناد برگشت داده ميمؤکدًا يادآور ميتبصره ـ 

 ماند.صورت در دفاتر باقي مياين

 

 سند تعهد پرداخت خريداري شدههاي انتظامي ـ حساب بد: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بس:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 ي هر برگ يک ريالبه ازا ××××

 صندوق يا حساب مديون بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

 به مبلغ اسمي سند تعهد پرداخت ××××

 تسهيالت اعطايي/خريد دين/ دولتي/ غيردولتيبس:  
 (0577/1/3و  567)کد حساب: 

به مبلغ پرداختي بابت خريـد سـند تعهـد  ××××

 پرداخت

 سود دريافتني تسهيالتبس:  
 (0797/1/3)کد حساب: 

التفاوت مبلـغ اسـمي سـند به ميزان مابـه ××××

 تعهد پرداخت و مبلغ پرداختي به داين

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سال  بد: 
 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود دوره مربوطه ××××

  سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3))کد حساب: 

 زان سود دوره مربوطهبه مي ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 دهتعهد پرداخت خريداري شسند هاي انتظامي ـ حساب بس: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××
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 ر تأديه دين:التزام تأخيهاي حسابداري شناسايي وجهـ ثبت5

که حساب تسهيالت عالوه بر اينس رسيد از مديون وصول نگرددکه وجه سند تعهد پرداخت در سردر صورتي ـ1ـ5

 «هاي مؤسسات اعتباريبندي داراييدستورالعمل طبقه» مشمولاعطايي خريد دين همانند ساير تسهيالت اعطايي 

التزام تأخير تأديه دين متعلقه هاي مالي وجههيه صورتباشد در مقطع تبانک تنزيل کننده مودف مي گرددسمي

 ها ثبت نمايد:را محاسبه و به شرح زير در حساب

 

از  مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمـد وفـق ضـوابط ابالغـي کنندهتنزيلبانک  ـ1ـ1ـ5

وده و لقـه را بـه روش تعهـدي متوقـف نمـمتعتـأخير تأديـه ديـن التزام سوي بانک مرکزيس شناسايي وجه

قـه متعل ديـن التزام تأديـههاي آينده تسـهيالت و وجـهحسابداري زير را براي تعديل حساب سود سالثبت

 شناسايي نشده در دفاتر خود اعمال نمايد:

 هاي آينده تسهيالت:ـ ثبت حسابداري تعديل حساب سود سال1ـ1ـ1ـ5

 

 نشده: شناسايي متعلقه دين تأديه التزامـ ثبت حسابداري تعديل وجه2ـ1ـ1ـ5

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي بد: 

 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

يالت اعطايي وجه التزام دريافتي از محل تسه بس: 

1)دولتي/غيردولتي(   

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه  ××××

 )دولتي/غيردولتي(  هاي آينده تسهيالتسود سال بد: 

 (550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 ي شناسايي نشدهبه ميزان سودهاي سررسيد شده ××××

 سود معوق تسهيالت )دولتي/غيردولتي( بس:  

 (0590/2/3و  600هاي: )کد حساب

 

 ي شناسايي نشدهبه ميزان سودهاي سررسيد شده ××××

 وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي بد: 
 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××

 (غيردولتي/دولتي)التزام معوق تسهيالت  وجه  بس: 

 (0765/2/3س 0766س 0767و  0768هاي: )کد حساب

 

 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده ××××
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 هاي حسابداري وصول تسهيالت خريد دين پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:ـ ثبت6

خريد دينس پس از سررسيد و قبل از انتقال تسـهيالت مـذکور بـه طبقـات  اعطايي تسهيالتدر صورتي که  ـ1ـ6

 شود:وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام مياري غيرج

 :هاي ماليمقطع تهيه صورت هاي آينده تسهيالت درسود سال هاي حسابداري تعديل حسابتـ ثب 7

ک دوره از سود آن مربـوط بـه يـ يباشد که بخش يا)تسويه( قرارداد به گونه سررسيد زمانکه درصورتي  ــ1ـ7

وابط ابالغـي از سـب ضـکننده بايد حديگر مربوط به دوره/هاي مالي آتي باشدس بانک گشايش يمالي و بخش

ود خـدر دفـاتر  يمال يهاسوي بانک مرکزيس بابت تعديل سودس ثبت حسابداري زير را در مقطع تهيه صورت

 اعمال نمايد:

 آينده خواهد بودس دو حالت محتمل است:دوره  در تسهيالت کهدر زمان سررسيد  ـ2ـ7

وصـول  حسـابداري دس عـالوه بـر ثبـتهيالت در سررسيد تسويه )وصول( شوکه تسدرصورتيـ حالت اول: 1ـ2ـ7

 شود:س ثبت حسابداري زير نيز اندام ميخشاين ب (1ـ4رديف ) خريد دين به شرح ثبت تسهيالت

                                                           
 اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون 9/3/1400 مورخ جلسه نهمينمصوب  1

 

 

 صندوق يا حساب متقاضي بد: 
 (0010/1/3)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه ديـن به مبلغ اصـلس سـود و وجـه ××××

 تسهيالت اعطايي/مبلغ وصولي

 تسهيالت اعطايي/خريد دين/ دولتي/ غيردولتيبس:  
 (0577/1/3و  567)کد حساب: 

اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه اصـل  به مبلغ ××××

 تسهيالت از مبلغ وصولي

 سود دريافتني تسهيالت بس: 

 (0797/1/3)کد حساب: 

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه سـود  ××××

 تسهيالت از مبلغ وصولي

 اعتبار اسنادي داخلي ريالي ـ وجه التزام دريافتني بس: 

 (0798/1/3)کد حساب: 

 به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده ××××

وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي  بس: 

1)دولتي/غيردولتي(   

 (0750/2/3 و 0751)کد حساب: 

التزام تـأخير تأديـه ديـن التفاوت کل وجهبه ميزان مابه ××××

 متعلقه و وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سال  بد: 
 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 متعلقهبه ميزان سود  ××××

  سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3د حساب: ))ک

 به ميزان سود متعلقه ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سال بد: 
 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 متعلقه دوره ماليبه ميزان سود  ××××
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اعمـال  صرفًا ثبـت حسـابداري ذيـلس دنشوتسهيالت در سررسيد تسويه )وصول( که صورتي رد ـ حالت دوم:1ـ2ـ7

 :شودمي

 

 هاي حسابداري بازخريد سند تعهد پرداخت:ـ ثبت 8

( 9( و )8بانک مرکـزيس موضـوع مـواد ) تنزيل آن نزد تعهد پرداخت توسط داين يا سنددر صورت بازخريد  ـ1ـ8

 اسـناد سود حاصل از نگهداري سند تعهد پرداخت و همينين بازخريـد دستورالعمل اجرايي عقد خريد دينس

 شود:ها ثبت ميمزبور به شرح زير در حساب

 

 ـ ثبت حسابداري سود حاصل از نگهداري سند تعهد پرداخت1ـ1ـ8

 

 ـ ثبت حسابداري بازخريد سند تعهد پرداخت2ـ1ـ8

 

 

 

  سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3))کد حساب: 

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سال  بد: 
 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

 به ميزان سود متعلقه دوره مالي ××××

  سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3))کد حساب: 

 ميزان سود متعلقه دوره مالي به ××××

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سال  بد: 
 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

به ميزان سـود ممتسـبه از زمـان خريـد سـند تعهـد  ××××

 ايي سود پرداخت يا آخرين مقطع شناس

  سود دريافتي تسهيالت بس: 

 (0770/2/3کد حساب: )

به ميزان سـود ممتسـبه از زمـان خريـد سـند تعهـد  ××××

 پرداخت يا آخرين مقطع شناسايي سود 

 صندوق يا حساب ذينفع/جاري نزد بانک مرکزي بد: 

 (0080/1/3يا  0010/1/3هاي: )کدحساب

به مبلغ فـروش نقـدي سـند تعهـد  ××××

 پرداخت

 هاي آينده تسهيالت )دولتي/غيردولتي(سود سال  بد:
 (0550/2/3و  560هاي: )کد حساب

به ميزان مانده حساب پس از اعمال  ××××

 ثبت رديف قبل

 تسهيالت اعطايي/خريد دين/ دولتي/ غيردولتيبس:  
 (0577/1/3و  567)کد حساب: 

به مبلغ پرداختي بابـت خريـد  سـند  ××××

 تعهد پرداخت

 سود دريافتني تسهيالتبس:  
 (0797/1/3)کد حساب: 

 به ميزان مانده حساب ××××
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 هاي انتظاميـ ثبت حسابداري برگشت حساب3ـ1ـ8

 

 نيز بايد اعمال گردد. (10)هاي حسابداري موضوع رديف هاي حسابداري فوقس ثبتعالوه بر ثبتتبصره ـ 

 

 کننده:ا بانک تأييدکننده يهاي حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توس  بانک گشايشـ ثبت9

نزد همـان بانـک تنزيـل  سکنندهکننده يا بانک تأييدصادره توسط بانک گشايش چه سند تعهد پرداختچنان ـ1ـ9

 اعتبـار اسـنادي داخلـييدادهاي مالي مرتبط با فرآيند تنزيـل باشدس تمامي روگرددس بانک يادشده مودف مي

رديـف هـاي ثبت وتعهـد پرداخـت سند در خصوص ( 8و )( 1ـ4) س(3(س )2هاي رديف )مشمل بر ثبتمربوط 

نمايـد. در  وفق مفاد اين دستورالعمل در دفاتر خود ثبـت در ارتباط با شناسايي درآمد را (7) ( و3ـ4(س )2ـ4)

داري مـدت اسنادي داخلي اعتباربابت  سخريد دين تسهيالت اعطاييجايي که بخشي از پايان دوره ماليس از آن

هاي ر يادداشـتمبلغ مزبور دبايد د تعهد پرداخت آن توسط همان بانک صادر شده استس لذا باشد که سنمي

ارات اسـنادي و بـروات حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتب” هايحساب هاي مالي در خصوصهمراه صورت

و  794هاي: حسـابـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي )کـد  دار )دولتي/غيردولتي(ريالي مدت

 شود. افشاء “(0577/1/3و  567کد حساب: )“تسهيالت اعطايي/خريد دين/ دولتي/ غيردولتي” و “(0784/2/3

 

 هاي حسابداري زمان تسويه قرارداد خريد دين:ثبتـ 10

 شود:هاي انتظامي برگشت ميپس از تسويه کامل قرارداد خريد دينس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حساب ـ1ـ10

 

 

 

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ يک ريال ××××

 سند تعهد پرداخت خريداري شدهي انتظامي ـ هاحساب بس: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 زاي هر برگ يک ريالپبه ا ××××

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××

 ادي داخلي ـ ريالياعتبار اسن قراردادهاي خريد دين هاي انتظامي ـحساببس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به مبلغ يک ريال ××××
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ها ه شـرح ذيـل از حسـاببـوثـايق مـأخوذه هاي انتظامي مربوط به پس از استرداد وثايق مأخوذهس حساب ـ2ـ10

 شود:برگشت مي

 

به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از  قيمتيهاي اشياء هاي اوراق بهادار و قطعهتعداد برگ ـ3ـ10

 شود:ا برگشت ميهحساب

 

کميسـيون  14/9/1395جلسه مورخ  نيچهارم و ستيبدر که  «نادي داخلي ـ ريالياعتبار اس يدستورالعمل حسابدار»

ت و در خصوص اعتبارا همقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيد

زبـور خ ماالجـرا بـوده و از تـارياندس الزمبه بعد گشـايش شـده 15/11/1394اسنادي داخلي ـ ريالي که از تاريخ 

کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات  25/3/1392جايگزين دستورالعمل قبليس موضوع مصوبه نهمين جلسه مورخ 

کميسـيون مقـررات و  9/3/1400جلسه مـورخ  نيمکزي جمهوري اسالمي ايران شده بودس در نهاعتباري بانک مر

 .دگرديی به شرح مندرج در متن اصالح با اصالحات نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 هاي انتظاميطرا حساببد:  

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 داخلي ـ ريالي وثايق تنزيل اعتبار اسنادي ـهاي انتظامي حساب بس: 
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء  ××××

ـــادار  ـــده اوراق به ـــد ش ـــغ تعه قيمتي/مبل

 قيمت مورد محاسبه سهام/مأخوذه

 هاي انتظاميطرا حساب بد: 

 (0200/2/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××

 قيمتيهاي اوراق بهادار و اشياء هاي انتظامي ـ برگحساببس:  
 (0210/1/3/5)کد حساب: 

 به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال ××××
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