
 

 

 کاالی امانی:

به صررورا اما ت یاا مخالف در برخی مواقع امکان دارد که شرررکت دادادا اک کاایاا خود را در اخارار ااراد ش شرررکت

 کااا اما ی شجود دارد: براات قرار دید دا براا شرکت به ارشش رسا ند ش یا بالاکس که در این صورا دش حال

 

 

 

 پرداخت کاالی امانی .1

شرکت صورا اما ت در اخارار ااراد ش  صادا دادادا اک دادا کاایاا خود را به  شرکت یا شاحد اقا یاا دیگر قرار یرگاه 

 .کنرمدید باید اک این قسمت اسافاده 

 کصدشر ااکاور با نداا یما پنجره  مائرممی کما ی که بر رشا کااا اما ی پرداخانی کلرک 

کاارست در این قسمت طرف حساب ش اطالعاا آن، داداد، قرمت ش  وع کاا را مشخص  موده ش گزینه دایرد را  می شود

 . مائرما اخاب 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ایم.اازار یلو داریف  مودهبدین دردرب کااا اما ی پرداخانی را براا  رم

 

 ی نتسویه حساب امانی پرداخت

 اااد:براا کااا اما ی پرداخانی دش حالت ادفاق می

ساب کاالی امانی )حق.1 شرکت طرف ح صل از فروش را در اختیار  سانده و مبلغ حا العمل کار( را به فروش ر

 .دهدقرار می

 دهد.العمل کار کاالی امانی را به شرکت برگشت میحق.2

 .می کنرمرداخانی کلرک پ اازار بر رشا گزینه دسویه حساب کااا اما یلذا براا شارد کردن این اطالعاا در  رم

حساب را کده ش اگر حالت اشل ادفاق ااااده باشد کاارست در قسمت مقدار دسویه داداد کاا را شارد  موده ش گزینه دسویه 

 دایرد  هایی را ا جام دیرم.

شای را شارد  موده ش گزینه عودا کاا  سویه داداد کااا برگ سمت مقدار د ست در ق شد کاار اگر حالت دشم ادفاق ااااده با

 . مائرمرا در قسمت پایرن پنجره کلرک 



 

 

 

 

 

 دریافت کاالی امانی .2

ساب کااا اما ی سویه ح ست با  کااا اما ی دریااای ش د شده در کااا اما ی پرداخانی ا دریااانی یما ند مطالب گفاه 

می اقدام به ارشش کااا اما ی  االامل کارکند ش به عنوان حقاین دفاشا که این بار شررررکت کااا اما ی را دریاات می

 . مائرم

 .کنرممی یاا مخالف را در این قسمت ثبت داداد کااا اما ی دریااای اک ااراد ش شرکت

 


