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  تي حَالِ ٍ ؾپطزُ اظ تيف حَالِ يا جاضي حؿاب زض تطزاقت اضاكِ يا جاضي حؿاب زض اػتثاض
 .اؾت قسُ تؼطيق شيل نَضت تِ ٍ قسُ گطكتِ Overdraft(s) ٍاغُ اظ اػتثاضي ٍ هحل

 تيف گيطًسُ ٍام هي زّس اجاظُ كِ اؾت تاًك ّا زض ٍام پطزاذت اتعاض يك تطزاقت اضاكِ»
  تِ تَجِ تا تطزاقت اضاكِ هيعاى ٍ ظهاى تٌسي .ًوايس تطزاقت حؿاتف اظ هَجَزي حس اظ

 .زاضز گيطًسُ ٍام تستيط تِ تؿتگي قسُ، زازُ ترهيم اػتثاض هحسٍزيت
 هؿاػست  ايي اها قَز تطزاقت اػتثاضي ؾوق اظ كطاتط ٍجَُ اؾت هوكي ككَضّا تطذي زض 

ِ اي ًطخ زضهثال  اؾت هوكي .هي قَز اذص تْطُ هؼوَل ًطخ تط ػالٍُ كِ اؾت جطيو
 .«تاقس اػتثاضي حس اظ تيف هؿاػست ّا ؿيطضؾوي ٍ ضؾوي ؾوق ّاي

 

 جاريحسابدراعتبارويژگيهاي
 

 ًياظّا تَزى حياتي ٍ كَضي  
 هست ُ   ًياظّا  تَزى كَتا
 ًياظّا تجاضي هاّيت كوساى 

  اػتثاض هثلؾ تَزى پائيي 
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حاضرعصردرجاريحسابدراعتبار
 ظيازي تحَالت الكتطًٍيك، تاًكساضي ػهط زض جاضي حؿاب زض اػتثاض يا تطزاقت اضاكِ

 تٌْا تطزاقت اضاكِ زًيا، تاًكساضي زض .اؾت ياكتِ تَؾؼِ آى كاضتطزّاي ٍ تَزُ قاّس ضا
 ضٍظاًِ تسّي كاضت الكتطًٍيكي، تطٍات پطزاذت زض ٍ ًثَزُ هحسٍز جاضي حؿاب تِ

 .هي گيطز هطاض اؾتلازُ هَضز اػتثاضي كاضتٍ
 

 روش و هزينه تامين مالي اضافه برداشت در بانك مركزي آمريكا
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 روشپوضصاضافهبرداضت (دالر)هسينههرروش

 مديريت خًب حساب جاري 0

 اوتقال از ساير حساب َا زالض 5ّط اًتوال 

 خظ اعتباري اضافٍ برداشت %12تْطُ + زالض  15كاضهعز ؾاالًِ 

 ارتباط بٍ كارت اعتباري %18تْطُ + زالض كاضهعز  3

 بروامٍ اضافٍ برداشت حمايتي زالض 30تا  20: كاضهعز

 زالض 60تا  40كاضهعز 

زالض كاضهعز  30تا  20+ زالض كاضهعز تاًك  30تا  20) 
 (تاظضگاًي

 چك برگشتي

ُ هست اػتثاضات هْن اتعاضّاي اظ يكي ػٌَاى تِ حؿاب جاضي زض اػتثاض  كَتا
 ٍ ًكسُ پيف تيٌي هالي ًياظّاي اظ تركي ٍ زاقتِ كاضتطز زًيا تاًكساضي زض

  تاهيي ضا كاض ٍ كؿة ػطنِ اهتهازي كؼاالى ؿيطهتطهثِ هالي ضذساز
  .هي ًوايس

  ّوِ اهتهازي كاض ٍ كؿة هحيظ زض ًكسُ پيف تيٌي ٍاهؼي ًياظ ايي
 تطآٍضزُ تطاي  ٍ زاقتِ ٍجَز اؾالهي ككَضّاي جولِ اظ جْاى ككَضّاي

 تا هٌاؾة ضاّكاضّاي اظ تايؿتي اؾالهي، جاهؼِ اؾاؾي ًياظ ايي كطزى
 .كطز اؾتلازُ اؾالم هثيي زيي پَياي قطيؼت ٍ ؿٌي كطٌّگ

 

  زضػطنِ اذيط زِّ ؾِ زض قسُ ايجاز كي آٍضي تحَالت ايٌكِ ٍيػُ تِ
 زض تكٌَلَغيك ٍ ػلوي هَضَػات قسى هغطح ايطاى، جولِ اظ جْاًي
ُ ّاي پيَؾتي العاهات ؾال، ّط زض كاض ٍ كؿة ػطنِ  هؿيط تِ اهتهازي تٌگا
 اتعاضي چٌيي تِ تاًكي ًظام قسى هجْع ؾاظهاًي، تواي تطاي تَؾؼِ ٍ ضقس

 .هي ًوايس ضطٍضي ضا
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 تْطُ تسٍى هطو ضاّكاض 

ػام هضاضتِ ضاّكاض 

هغلن هضاضتِ ضاّكاض 

قٌاٍض ؾطهايِ ضاّكاض 

ٍكالتي كطٍـ ٍ ذطيس ضاّكاض 

(تٌعيل) زيي كطٍـ ٍ ذطيس ضاّكاض 
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ُ گيطي ضاّكاض، ايي زض كاض اؾاؼ   تِ ػوس ضوي قطط تا هسًي هكاضكت اظ تْط

  ػوس هالة زض هكتطي .اؾت اؾالهي هؼاهالت اؾاؾي اضكاى اظ يكي ػٌَاى

 اٍال كِ قطط ايي تا گصاقتِ هكاضكت تِ تاًك تا ضا ذَز اهَال هسًي، هكاضكت

 هَضز اهَال ثوي پطزاذت تِ ًؿثت (ؾال يك حساكثط) هؼيي هست تا چٌاًچِ

  هكتطي تِ ضا هكاػي اهَال تاًك ًوايس، اهسام (هكاػي اهَال) هكاضكت

ُ اي زض ثاًيا تطگطزاًس،  هكاضكت تاًك تا ضا ذَز اهَال هكتطي كِ زٍض

ُ اؾت،  اذتياض زض اجاضُ ػوس هالة زض ضا هصكَض اهَال اظ ذَز ؾْن تاًك ًوَز

  .ًوايس زضياكت اجاضُ هطاضزازُ، هكتطي
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 باًك بِ اهَال هعرفي ٍ هشتري شٌاسايي :اٍل هرحلِ

 حؿاب زض اػتثاض اتعاض اظ اؾتلازُ تَزى قطايظ حايع ٍ هكتطي اّليت قٌاؾايي اظ تؼس

ـ حؿاتي،) جاضي ِ هَهغ ايلاي هطاٍزات، توطكع ذَ  حس هيعاى تاًك ،(...ٍ تؼْسات ت

ـ ّاي تطاؾاؼ ضا جاضي حؿاب تِ هطتَط اػتثاضي  ٍ ًوَزُ تؼييي ؾٌجي، اػتثاض ضٍ

 هؼطكي تِ ًؿثت ذَز، جاضي حؿاب تِ ترهيهي اػتثاض ؾوق تا هتٌاؾة تايؿتي هكتطي

  .ًوايس اهسام تاًك تِ اهَال

 تا حؿاب جاضي زض اػتثاض حس هيعاى .تاقس ؾْل الثيغ ٍ اضظًسُ تايؿتي قسُ هؼطكي اهَال

ـ ّاي اؾاؼ تط ٍ هكتطي هالي ٍضؼيت تِ تَجِ  تاًك ّا اظ يك ّط اػتثاضؾٌجي ضٍ

 تطاتط زٍ حساهل تايؿتي قسُ اضظياتي ٍ هؼطكي هكاػي اهَال اضظـ ٍ هي قَز تؼييي

 .تاقس قسُ زازُ ترهيم اػتثاض حس
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   هشاعي اهَال ترّيي ٍ ارزيابي :دٍم هرحلِ

 تا هتٌاؾة ٍ زازُ اًجام ضا هكتطي تَؾظ قسُ هؼطكي اهَال اضظياتي تاًك

  حؿاب زض اػتثاض هالة زض) هكتطي جاضي حؿاب تِ ترهيهي اػتثاض هثلؾ

  .هي ًوايس اهسام ضؾوي اؾٌاز زكاتط زض هطتَعِ اهَال تطّيي تِ ًؿثت (جاضي

  .هي قَز قٌاؾايي «هكاػي اهَال » ػٌَاى تِ تاًك زض ضّي هَضز اهَال

  ترهيم اػتثاضي حس ٪200 حساهل تايؿتي قسُ هؼطكي اهَال تطّيي هيعاى

 ُ  ًظط هَضز تضاهيي ٍ ٍثاين جْت اظ الظم پَقف تا تاقس هكتطي تِ قسُ زاز

ِ  ضا  .تاقس زاقت
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   هشاعي اهَال هالكيت :سَم هرحلِ
  زض «هكاػي اهَال » كل ًٌوايس، اؾتلازُ ذَز اػتثاض اظ هكتطي كِ ظهاًي تا

 حؿاب هَجَزي كؿط تاهيي تِ ًؿثت تاًك كِ ظهاًي .اؾت هكتطي هالكيت
 اػتثاض هثلؾ هيعاى تِ ًوايس، اهسام جاضي حؿاب زض اػتثاض هالة زض هكتطي جاضي

 زضنس 50 تا هكاضكت ايي) هي قَز «هكاػي اهَال » قطيك تاًك پطزاذتي، 
  .(اؾت اكعايف هاتل تاًك تطاي هكاػي اهَال

 :اؾت هتؼْس تاًك هكطٍط، هسًي هكاضكت هوتضاي تِ تَجِ تا
 ضا هكاػي اهَال كل يا تركي هيوت هطاضزاز، زٍضُ زض هكتطي كِ ظهاى ّط .1 

 ضا هكاػي اهَال ؾْن الكطكِ اظ ضا ذَز ؾْن اًساظُ آى تِ ًوايس، پطزاذت
 .هي زّس اكعايف

ُ اي ّط زض تاًك .2  تاقس، زاقتِ ضا «هكاػي اهَال» ؾْن الكطكِ هالكيت كِ زٍض
ُ تْا هكتطي اظ ًظط هَضز زٍضُ تا هتٌاؾة ٍ زازُ اجاضُ هكتطي تِ ضا آى  اجاض

  .هي كٌس زضياكت
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   هشاعي اهَال براي بْا اجارُ تعييي :چْارم هرحلِ
 هي زّس اجاضُ هكتطي تِ ضا هكاػي اهَال اظ ذَز ؾْن زٍم قطط هوتضاي تِ تاًك

ُ ؾاظي تطاي ٍ  تاًك ٍ هي قَز تؼييي اجاضُ ًطخ يك هكاػي اهَال كل تطاي ؾاز
ُ ّاي زض  ضا هكاػي اهَال ؾْن الكطكِ چوسض ّط هطاضزاز، عَل زض هرتلق زٍض

ُ تْا ذَز، هالكيتي ؾْن تِ ًؿثت  تاقس زاقتِ   .هي ًوايس زضياكت اجاض
 تْا اجاضُ اذص ضٍـ

 هكتطي ٍ تاًك تطاي هكاػي اهَال كل تطاي تَاكن هَضز اجاضُ هيعاى :اٍل ضٍـ
  اظ هطحلِ ّط زض هي قَز؛ هكرم ضٍظاًِ ٍ هاّاًِ ؾاالًِ، هواعغ تطاي ٍ قسُ تؼييي

 هكاػي، اهَال اظ الكطكِ ؾْن اكعايف ٍ هكتطي حؿاب هَجَزي كؿطي پطزاذت
 هحاؾثِ هطتَعِ اجاضُ ضٍظ ّط زض هكاػي، اهَال اظ تاًك الكطكِ ؾْن هيعاى تِ

 .هي قَز اذص هكتطي اظ هاّاًِ هواعغ زض ٍ قسُ
 هكتطي ٍ تاًك تطاي هكاػي اهَال كل تطاي تَاكن هَضز اجاضُ هيعاى :زٍم ضٍـ

 هالي، زٍضُ پاياى زض ٍ هي قَز؛ هكرم هاّاًِ ٍ ؾاالًِ هواعغ تطاي ٍ قسُ تؼييي
ِ ّاي هَظٍى هياًگيي تا هتٌاؾة    .هي قَز زضياكت زٍضُ عَل زض تاًك ؾْن الكطك
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 قرارداد خاتوِ يا توديد  :پٌجن هرحلِ

 اظ ضا قطايظ هكتطي زاز تكريم كِ ظهاًي ّط يا) هطاضزاز هست پاياى زض تاًك

 هطاٍزات ًحَُ ٍ هكتطي اػتثاضي ٍ هالي ٍضؼيت تطضؾي تا (اؾت زازُ زؾت

 .هي ًوايس تهوين گيطي هطاضزاز ذاتوِ يا توسيس ذهَل زض تاًكي،

  هيوت زض ٍ زٌّس تكريم هكتطي ٍ تاًك چٌاًچِ هطاضزاز، توسيس تطاي 

  ًثَزُ هجسز اضظياتي تِ ًياظ تاقٌس، زاقتِ تَاكن هثل ؾال زض قسُ اًجام اضظياتي

 اهَال ٍ گطكتِ اًجام قسُ هؼطكي اهَال هجسز اضظياتي نَضت ؿيطايي زض ٍ

 تِ ًؿثت هكتطي يا هطاضزاز، ذاتوِ زض .هي قَز تؼسيل تطّيي هيعاى ٍ هكاػي

 ؾْن الكطكِ هالك تاًك يا ٍ هي ًوايس اهسام ذَز هكاضكت هَضز اهَال ذطيس

  .هي ًوايس تهوين گيطي ذَز اهَال تِ ًؿثت ٍ قسُ هكاػي اهَال
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 هكتطي اػتثاضي حس تؼييي -1-6

 هؼسى، ٍ نٌؼت ككاٍضظي،) اهتهازي ترف ّاي كليِ زض اؾتلازُ هاتل -2-6
 (ذسهات ٍ تاظضگاًي

  تؼييي اػتثاضي حس زضنس 200 هيعاى تِ حساهل ؿيطهٌوَل تطّيي ٍ هؼطكي -3-6
 قسُ

 قسُ اضايِ عطح هغاتن هكطٍط هسًي هكاضكت هطاضزاز تٌظين -4-6

 ؾْن هيوت هثٌاي كِ ،هكاػي اهَال (تاًك اضظياتاى تَؾظ اضظياتي)اضظياتي -5-6
 هطاضزاز اًؼواز تاضيد اظ يك ؾال تا هكتطي ٍ تاًك تيي هكاػي اهَال زضنس

 .زگيطهي 
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  ضا هكتطي حؿاب جاضي هَجَزي كؿطي ههَب، اػتثاضي حس تا تاًك -6-6
 .ايسًوهي  پطزاذت

 اهَال كل) ضٍظاًِ تْاي اجاضُ هثلؾ قسُ، اًجام اضظياتي هيوت اؾاؼ تط -7-6
  نَضت زض تا هي قَز تؼييي حؿاب جاضي زض اػتثاض ؾَز ًطخ اؾاؼ تط (هكاػي

 توليكي زضنس ؾْن تْاي اجاضُ تطاي تاًك، تَؾظ هكاػي اهَال زض هكاضكت
 .قَز زضياكت هكتطي اظ هاّاًِ هواعغ زض ٍ قسُ هكرم

 تِ هثلؾ ٍاضيع تِ ًؿثت ظهاى ّط (هكتطي) هكاػي اهَال كطٍقٌسُ -8-6
 هكاػي اهَال زضنس ؾْن ذطيس تطاي آهازگي هٌعلِ تِ ًوايس، اهسام حؿاب جاضي

 اهَال زضنس ؾْن توليك تِ ًؿثت تاًك ٍ تَزُ هثل هواعغ زض هكاضكت هَضز
 تْاي اجاضُ هيعاى .هي ًوايس اهسام هكتطي تِ ٍاضيعي هثلؾ تا هتٌاؾة هكاػي

 .اؾت ضٍظاًِ هواعغ زض هكاػي اهَال اظ تاًك هالكيتي ؾْن تا هتٌاؾة زضياكتي
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 قسُ هؼطكي اهَال تطّيي ٍ اضظياتي -1-7

 هكاػي اهَال تطّيي ٍ اضظياتي -2-7

 جاضي حؿاب زض اػتثاض ػوليات اًجام -3-7
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   پيكٌْازي ضاّكاضّاي هوايؿِ
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جمع
 امتيازها

آساني
 معامله

توجيه
 بانكي

پوضص
 اقتصادي

مقبوليت
 قانوني

مطروعيت
 فقهي

 معيارها/راهكارها

 قرض بدين بُرٌ (100)ػالي (100)ػالي (20)ضؼيق (20)ضؼيق (80)ذَب 320

 مضاربٍ عام ي جاري (100)ػالي (60)هتَؾظ (20)ضؼيق (60)هتَؾظ (20)ضؼيق 260

 سرمايٍ شىاير (80)ذَب (60)هتَؾظ (80)ذَب (60)هتَؾظ (20)ضؼيق 300

 خريد ي فريش يكالتي (80)ذَب (60)هتَؾظ (100)ػالي (100)ػالي (60)هتَؾظ 400

 خريد ي فريش ديه (80)ذَب (80)ذَب (100)ػالي (100)ػالي (60)هتَؾظ 420

 مشاركت مدوي مشريط (100)ػالي (100)ػالي  (100)ػالي (100)ػالي (80)ذَب 480

   پيكٌْازي ضاّكاضّاي هوايؿِ

 هطاضزازّاي اًَاع اظ هسًي هكاضكت ػوس ايٌكِ تِ ػٌايت تا :كوْي هكطٍػيت -1

 اظ تٌاتطايي زاضًس، ًظط اتلام ػوس ايي تَزى نحيح ذهَل زض كوْا ٍ اؾت اؾالهي

   .اؾت (100:اهتياض) ػالي ضتثِ زض كوْي هكطٍػيت جْت

 اؾت هسًي هكاضكت ػوس تطاؾاؼ ضاّكاض ايي ايٌكِ تِ تاتَجِ :هاًًَي هوثَليت -2

  ًساقتِ هاًًَي هككالت اؾت، پصيطـ ٍ هثَل هاتل ضتا تسٍى تاًكساضي هاًَى زض كِ

  ضاّكاض ايي زض ًيع هكاضكتي ػوَز تِ هطتَط ٍاهؼي ؾَز تؼييي تِ هطتَط چالف ٍ

  .اؾت (100:اهتياض) ػالي ضتثِ زض ًيع هاًًَي جْت اظ اؾاؼ ايي تط ًساضز هَضَػيت

ُ هٌسي تطاي ضاّكاض ايي :اهتهازي پَقف -3  ككَض اهتهازي ترف ّاي كليِ تْط

 ضا پيكٌْازي ضاّكاضّاي ؾايط تِ هطتَط هككالت ٍ هحسٍزيت ّا ٍ زاقتِ كاضتطز

  .اؾت (100:اهتياض)ػالي ضتثِ زض ًيع اهتهازي جْت اظ تٌاتطايي ًساضز
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   پيكٌْازي ضاّكاضّاي هوايؿِ

 تاًك، تِ هكتطي تَؾظ اهَال كطٍـ ٍ ٍثاين تحكين تِ  ػٌايت تا :تاًكي تَجيِ -4

 تطاي تااليي تَجيِ اظ تاًكي ؾيؿتن تطاي ... ٍ تاًك هكتطياى كليِ قوَليت ػوس، ًَع

 .اؾت(100:اهتياض) ػالي ًيع تاًكي جْت اظ تَزُ تطذَضزاض كاضتطز

 تاًكي ًظام زض قسى ػولياتي تطاي قيَُ آؾاًتطيي ضاّكاض ايي :هؼاهلِ آؾاًي-5 

 اهَال اضظياتي تِ ًؿثت ؾاالًِ هوغغ زض حساكثط هكتطي ٍ تاًك ايٌكِ زليل تِ .اؾت

 ٍ تاًك ؾْن الكطكِ تٌْا زضياكت، ٍ پطزاذت اظ هطحلِ ّط زض ٍ ًوَزُ اهسام هكاػي

 ٍ تاًك هكاضكت ؾْن تطاؾاؼ هتؼلوِ ؾَز ٍ ًوَزُ تـييط هكاػي اهَال اظ هكتطي

 .هي پصيطز اًجام هَضزًظط هواعغ زض اجاضُ هالة ٍزض قٌاؾايي عطكيي تَاكن

   .اؾت (80:اهتياض) ذَب ضتثِ زض ًيع هؼاهلِ ؾَْلت جْت اظ تٌاتطايي
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 هككالت هكطٍط، هسًي هكاضكت زضهالة جاضي حؿاب زض اػتثاض ضاّكاض عطاحي

 ضٍـ ٍ ؾاذتِ هطتلغ ضتا تسٍى تاًكساضي زض ضا تاًكي اتعاض ايي تط حاكن هرتلق

  اهتياظات جوغ .قَز اجطايي تاًكي ؾيؿتن زض ؾَْلت تِ هي تَاًس كِ اؾت هٌاؾثي

 تِ تاكٌَى قسُ اضايِ ضاّكاضّاي هياى زض ضا اهتياظ تاالتطيي ٍ تَزُ 480 ضاّكاض ايي

 .اؾت زازُ اذتهال ذَز

  هكاضكت ػوس هالة زض جاضي حؿاب زض اػتثاض قسُ عطاحي ضاّكاض هي قَز پيكٌْاز

 تاًك عطف اظ ًساضز، ضا ضاّكاضّا ؾايط تِ هطتَط هككالت كِ هكطٍط، هسًي

 قَز زازُ هجَظ تاًك ّا اظ يكي تِ اجطا تطاي ايطاى اؾالهي جوَْضي هطكعي

  زض اػتثاض جايگعيي ٍ اتالؽ تاًكي ؾيؿتن كل تِ ػولي هَكويت نَضت زض ؾپؽ

 زض اجطايي ٍ كوْي هككالت زاضاي كِ زيي كطٍـ ٍ ذطيس زضهالة جاضي حؿاب

 .قَز اؾت، تاًكي ًظام

شَراي فقْي باًك  90/2/14کليات ايي طرح در جلسِ هَرخ : تَضيح
 20 .هرکسي جوَْري اسالهي ايراى هَرد هَافقت قرار گرفتِ است
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