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 اعتباري مؤسسه منابع محل از( خدمت - كاال) واردات بابت تسهيالتالف( 

 

 یـا توليدي واحدهاي واردكنندگان به مجاز، اعتباري مؤسسات توسط ارزي تسهيالت اعطاي

 اعتبـارات تأمين اداره تأیيد حسب كه تمامنيمه يهاطرح اولویت با توليدي يهاطرح مجریان

 اسـتفاده نظـر مـورد طـرح مالی تأمين جهت خارجی مالی تسهيالت سایر از بانك،این ارزي

  ارزي حواله/اسـنادي برات/اسنادي اعتبار قالب در خدمت و كاال واردات بابت باشند، ننموده

 و قسمت این مفاد چارچوب در ارزي مقررات مجموعه و ضوابط سایر رعایت با ذینفع وجه در

 .بود خواهد پذیرامكان زیر شرایط با ربا،بدون بانكی عمليات قانون عقود از یكی قالب در

 تسهيالت استفاده موارد و مالي تأمين دوره (1

 وزارتخانـه از یـهتأیيد اخـذ با توليد با مرتبط مصرفی و اوليه مواد واردات براي: سالهدو( 1-1

 .ربطذي

 يهـاطرح تكميـل یـا مربوطه خدمات و توليدي آالتماشين واردات براي: ساله هشت( 1-2

 .ربطذي وزارتخانه از یهتأیيد اخذ با و توليدي تمامنيمه

 مالي تأمين دوره مدت (2

( بازپرداخـت و تـنفس اسـتفاده، هـايدوره مجمـو ) مـالی تأمين دوره مدت حداكثر( 2-1

 دوره بـراي آن ماهشش حداكثر كه بود خواهد سالهدو ،(1-1) بند به مربوط اعطایی تسهيالت

 منظور بازپرداخت و تنفس هايدوره براي مالی تأمين دوره پایان تا باقيمانده زمان و استفاده

 تجاوز دوسال از( بازپرداخت و تنفس استفاده،) مذكور هايدوره مجمو  كه نحوي به گرددمی

 .ننماید

( بازپرداخـت و تـنفس اسـتفاده، هـايدوره مجمـو ) مالی تأمين دوره مدت حداكثر( 2-2

 بـراي آن سـال دو حداكثر كه بود خواهد سالههشت ،(1-2) بند به مربوط اعطایی تسهيالت

 بازپرداخـت و تـنفس هايدوره براي مالی تأمين دوره پایان تا باقيمانده زمان و استفاده دوره

 از( بازپرداخـت و تـنفس اسـتفاده،) مـذكور هـايدوره مجمو  كه نحويبه گرددمی منظور

 .ننماید تجاوز سالهشت

 ثبت یا و اعتباراسنادي گشایش اولين تاریخ تسهيالت، از استفاده دوره شرو  مالک( 2-3

 .باشدمی ارزي حواله انجام یا و اسنادي برات

 تـأمين دوره طـول در حداكثر تسهيالت، از كامل استفاده از پيش استفاده دوره تمدید (2-4

 دوره داشـتن ملحـو  با) بازپرداخت و تنفس هايدوره كاهش متناسب طوربه و مربوطه مالی

 پـذیرامكان جـاري مقـررات رعایـت با ربطذي اعتباري مؤسسه تشخيص بربنا ،(مالی تأمين

 .باشدمی
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 تسهيالت سقف (3

 معـادل سـقف تـا حـداكثر ،متقاضی از اعتباري مؤسسه ارزیابی استناد به تسهيالت اعطاي

 حقـوقی هرشخص براي یورو ميليونبيست معادل و حقيقی شخص هر براي یورو ميليونپنج

 به منوط مبلغ این از بيش تسهيالت اعطاي. است پذیرامكان سایر و دولتی یا خصوصی از اعم

 .بود خواهد مركزي بانك از مجوز اخذ

 در بانكاین ربطذي ادارات توسط صادره هايدستورالعمل و مقررات و ضوابط رعایت: 1 تبصره

 اعتباري تسهيالت سقف و متقاضی اعتباري و مالی وضعيت بررسی و تسهيالت اعطاي زمينه

 .است الزامی

 موضـو  مجوز اخذ به منوط دولتی مؤسسات و هاشركت به ارزي تسهيالت اعطاي :2 رهصتب

 .باشدمی بانكاین اعتبارات اداره از ربا بدون بانكی عمليات قانون( 22) ماده

 اطالعـات تسـهيالت، اعطاي سقف رعایت ضمن هستند مكلف اعتباري مؤسسات: 3 تبصره

 را نشـدهتسویه اقسـاط و شـدهتسویه اقسـاط پرداختی، مصوب، تسهيالت جمله از مربوطه

 در بانـكاین ارزي تعهـدات و آمار اداره هماهنگی با گيرندگانتسهيالت از یك هر تفكيكبه

 .نمایند ثبت مربوطه سامانه

 و اعطاء تسهيالت تأمين محل (4

 توسـط شـدهگذاريسپرده منـابع از غيربـه) اعتبـاري مؤسسات نزد ارزي هايسپرده( 4-1

 (.خاص ضوابط تحت شده گذاريسپرده منابع سایر یا و ملی توسعه صندوق

 باشد، پذیرفته صورت خاصی مقررات و ضوابط تحت شده،گذاريسپرده منابع چنانچه:  تبصره

 .بود خواهد تسهيالت، اعطاي جهت عمل مالک مربوطه ضوابط و شرایط

 .اعتباري مؤسسات ارزي ذخایر( 4-2

 كارگزاران و كشور از خارج شعب خارجی، يهابانك نزد اعتباري مؤسسات ارزي منابع( 4-3

 .اعتباري مؤسسات

 نرخ سود تسهيالت (5

 توجـه با ربطذي اعتباري مؤسسات تشخيصبه تسهيالت، اعطاي جهت انتظار مورد سود نرخ

 .گرددمی تعيين ضوابط سایر نمودن ملحو  و متقاضی اعتباري و مالی وضعيت و ارز نو  به

 (Commitment Fee) تعهد هزينه (6

 روز تـا تسـهيالت تصـویب روز از تسهيالت نشدهاستفاده مانده براساس درسال درصد2/0تا

 .تسهيالت از كامل استفاده
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 دين تأديه تأخير التزام وجه نرخ (7

 ادارات توسط صادره هايدستورالعمل چارچوب در بایستمی دین تأدیه تأخير التزام وجه نرخ

 امضـاي و تأیيـد بـه و درج قـرارداد، در عقد ضمن شرط صورتبه و تعيين بانكاین ربطذي

 .برسد متقاضی

 وثايق دريافت و مالي تأمين قرارداد انعقاد (8

 تسـهيالت از كنندگاناسـتفاده و گردنـدمی منعقـد ارز به تسـهيالت اعـطاي قراردادهـاي

 تسـهيالت ریال به تبدیل. بود خواهند مربوطه سررسيدهاي در ارزعين بازپرداخت به متعهد

 و سـود اضـافه بـه تسـهيالت مبلـغ كـل با متناسب ،وثایق اخذ و نبوده پذیرامكان اعطایی

 .شد خواهد دریافت تسهيالت اعطاءكننده اعتباري مؤسسات توسط مربوطه ارزي هايهزینه

 گيريتصميم و ارزيابي (9

 تسـهيالت از اسـتفاده جهت متقاضی درخواست به بنا بایستمی ربطذي اعتباري مؤسسات

 طـرح، محيطیو زیسـت اقتصـادي ،مالی فنی، توجيه گزارش ارزیابی و بررسی از پس ارزي،

 اقـدام العملدسـتور این مفاد چارچوب در اعطایی تسهيالت شرایط و مبلغ تعيين به نسبت

 .نماید

 ارزي حواله پرداخت سقف (10

 مقـررات مجموعـه اول بخش در مندرج مبلغ سقف در حداكثر ارزي، حواله روش به پرداخت

 .بود خواهد پذیرامكان (خدمت-كاال واردات) ارزي

 اعتباراسنادي، از اعم) پرداخت ابزارهاي با مرتبط اسناد مغایرت یا اصالح تغيير، هرگونه  (11

 اول بخش در مقرر ضوابط تابع دستورالعمل، این مفاد رعایت با( ارزي حواله یا و اسنادي برات

 .بود خواهد( خدمت-كاال واردات) ارزي مقررات مجموعه

صنعتی و ویژه  ـ خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاري  وبابت واردات كاال  اعطاي تسهيالت (12

شده در منـاطق آوريقسمت و صرفاً از محل منابع ارزي جمع در چارچوب مفاد ایناقتصادي 

 باشد.پذیر میمزبور امكان
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1ارزي ذخيره حساب محل از (خدمت - كاال) واردات براي تسهيالتب( 
 

 

 توسـعه هايبرنامـه دائمی احكام قانون (17) ماده كشور، توسعه هايبرنامه قوانين اجراي در

 مصـوبات مربوطـه، عامليـت قرارداد و ضوابط و شرایط مربوطه، اجرایی هاينامهآیين كشور،

 اعطـاي نحـوه ،(3) ردیف هايپيوست مفاد داشتن ملحو  و ارزي ذخيره حساب امناء هيئت

 از ارزي تسهيالت بازپرداخت و بوده پذیرامكان زیر موارد رعایت با الذكرفوق ارزي تسهيالت

 پذیررقابت توليد موانع رفع قانون (20) ماده مفاد چارچوب در ارزي ذخيره حساب منابع محل

(( 3) ردیف هايپيوست) آن اصالحات و مربوطه اجرایی نامهآیين و كشور مالی نظام ارتقاي و

 :بود خواهد

 

 تعاریف( 1

 (:Disbursement Period( دوره استفاده از تسهيالت )1-1

 دقيقی تاریخ بایستمی و گرددآغازمی یافتهگشایش اسنادي اعتبار اولين پادارشدن ازتاریخ

 .شود مشخص تسهيالت ازمحل برداشت فرجه آخرین عنوانبه

 (:Grace Period( دوره تنفس )1-2

 تسـهيالت از اسـتفاده دوره پایـان یـا تسهيالت از كامل استفاده از پس تنفس دوره شرو 

 براسـاس و بانـكآن نظـر و تشـخيص طبق آن مدت و بود خواهد( باشد زودتر كه هركدام)

 .باشدمی ارزي ذخيره حساب امناء هيئت مصوبات

 (:Repayment Period( دوره بازپرداخت تسهيالت )1-3

 قسط نخستين سررسيد كه شودمی بازپرداخت اعطایی تسهيالت آن درطی كه است ايدوره

 .بود خواهد دورةتنفس شدنسپري از پس بازپرداخت

 تعيـين بانـكآن توسط هرطرح خاص شرایط به باتوجه هرطرح مالی تأمين دقيق( مدت 1-4

 استفاده دوره آن سال3 حداكثر كه نخواهدكرد تجاوز سال 8 از حداكثر مزبور مدت گردد،می

 و استفاده دوره مجاز زمان حداكثر از بخشی. بود خواهد بازپرداخت دوره آن سال5 حداكثر و

 تـنفس دوره به عامل بانك تشخيص به و طرح به توجه با بازپرداخت دوره مجاز زمان حداكثر

 تسهيالت مدت ارزي ذخيره حساب ءامنا هيئت مصوبات براساس آنكه مگر. یابدمی اختصاص

 .باشد یافته تغيير الذكرفوق هاي دوره

  

                                                           
1

 ايفاا  اياران  اسامم  جمهاوي  توساهه پانم  سااههپنج برنامه قانون( 85) ماده( د) بند وفق 

 همين عهده بر تهاون   و خصوص  غيردوهت   ها بخش به ايز  ذخيره حساب تههدات باقيمانده

 .است ممنوع جديد تههد هرگونه ايماد و است حساب
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 ( مبناي نرخ سود:1-5

 قـرارداد موضو  ارزهاي ماههشش (LIBOR) ليبور نرخ تسهيالت، سود نرخ محاسبه مبناي

 دسترسی قابل رویترز سيستم SIOR و LIBOR01 ، LIBOR02 درصفحات كه تسهيالت

 3750 صفحات هاينرخ الذكر،فوق صفحات به دسترسی عدم درصورت. بود خواهد باشند،می

 .شود جایگزین ریتتله 20785 و

 آن بعـدي تغييرات و كشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان با منعقده عامليت قرارداد مبلغ( 2

 يهـابانك. نماینـد دریافـت ارز مسدودي اعالميه و اعالم بانك این ارزي عمليات اداره به را

 از متقاضـيان بـا تسـهيالت اعطاي قرارداد انعقاد طرح، تصویب به نسبت مجاز هستند عامل

 را مراتـب و اقـدام الذكرفوق عامليت قرارداد سقف مبلغ از فراتر ارزي، ذخيره حساب محل

ها و مقـررات سياست اداره و ارزي عمليات اداره به مورد هر در مسدودي اعالميه صدور براي

 .نمایند اعالم بانكارزي این

 بـا بانـك آن اعطـائی تسـهيالت مجاز هايدرسقف باید بخشنامه این موضو  تسهيالت (3

 و واحدها توسط صادرههايدستورالعمل و مقررات ،ضوابط بهباتوجه و فردي هايسقف رعایت

 .گردد اعطاء و منظور بانك این ربطذي ادارات

ــاي (4 ــهيالت اعط ــه تس ــا، ب ــادا، دالرآمریك ــتراليا، دالركان ــدانگليس دالراس ــورو، ،پون  ی

 .است مجاز سوئد كرون و دانمارک كرون ژاپن،ین سوئيس،فرانك

 .بود خواهد بازار روز نرخ كند پيدا ضرورت كه مورد هر در تسعير نرخ( 5

 ریزيبرنامـه و مـدیریت سـازمان بـا منعقده عامليت قرارداد به توجه با بایستمی عامل بانك (6

 ،(شودمی محسوب تعهد مشتري با قرارداد امضاء) مذكور قرارداد تعهدنشده مانده به نسبت كشور

 نزد ارزي ذخيره حساب به و محاسبه سال در درصد125/0 معادل تعهدي هزینه باریك ماههرشش

 1.نماید واریز بانك این ارزي عمليات اداره

 مشـتري و بانك آن بين اسالمی عقود از یكی درچارچوب بایستمی ارزي تسهيالت اعطاي( 7

 .گيرد صورت

  مربوطـه اعتباراسـنادي اولـين شـدن پـادار تاریخ تسهيالت، از استفاده دوره شرو ( 7-1

 .بود خواهد

 اینكهبه مشروط. است تغيير قابل مجاز هايسقف در حداكثر ازتسهيالت استفاده دوره (7-2

 هايدوره براي( ارزي ذخيره حساب ءامنا هيئت تصميمات طی) شدهمعين زمانی سقف كل از

 .ننماید تجاوز مذكور

                                                           
 و 01/10/1388 ماويخ 1032/60 و 26/03/1387 مويخ 1017/60 شمايه ها بخشنامه مفاد وفق 1

 تساهيمت استثنا  به) مديريت و تههد هزينه اخذ 14/07/1387 مويخ 15009/87 شمايه عموم  نامه

 .است گرديده حذف 16/05/1386 ازتاييخ( خريداي اعتباي قاهب دي صاديات  ايز 
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 شـرایط لذا ،است مجاز اسالمی عقود از یكی درچارچوب تسهيالت اعطاي كهازآنجائی( 7-3

 عقـود بر حاكم مقررات و دستورالعمل این مفاد بارعایت بایستیمی نيز تسهيالت بازپرداخت

 دوره و تـنفس دوره تسـهيالت، از اسـتفاده دوره شامل) مالی تأمين مدت حداكثر و اسالمی

 تنظيم ارزي ذخيره حساب ءامنا هيئت مصوب ضوابط و شرایط موجبهب طرح هر( بازپرداخت

 .گردد

 شـدهاستفاده مانـده بـه نسـبت ماهشـش هر پایان در عامل بانك توسط تسهيالت سود (8

 .شودمی محاسبه تسهيالت( نشده یاپرداخت)

 دوره اقسـاط در و محاسـبه مربوطـه عقد چارچوب در تسهيالت از استفاده دوره سود( 8-1

 .گرددمی منظور بازپرداخت

 دربـازار مربوطـه ارزهـاي بـانكی بين سود نرخ به باتوجه اعطایی تسهيالت سود نرخ( 8-2

 براسـاس كـه مواردي در مگر بود خواهد دودرصد اضافههب ماههشش( LIBOR) المللیبين

 .شود تعيين دیگري رویه و نرخ ارزي ذخيره حساب ءامنا هيئت تصميمات

 به نيز بقيه درصد( چهل) 40 و عامل بانك به اعطایی تسهيالت سود درصد( شصت) 60( 8-3

 یـا درصـد2 حـداقل بانـك سـود سـهم نرخ اینكه توضيح. گردد واریز ارزي ذخيره حساب

 .بود خواهد باشد، بيشتر كه هركدام اعطایی، تسهيالت سود درصد60

 ( نحوه محاسبه نرخ سود:8-4

 اولـين از قبـل كـاري روز دو ماههشش LIBOR نرخ تسهيالت سود محاسبه نرخ( 8-4-1

 نـرخ شـود،می گرفته درنظر تسهيالت سود محاسبه دوره شرو  كه بود خواهد اسناد معامله

 ترتيب مينهبه و است اعمال قابل مربوطه ماههشش دوره طول در سود محاسبه جهت مذكور

 زمـانی مـدت وجـود درصورت. شد خواهد محاسبه سود و اعمال بعدي ماههشش ليبور نرخ

 خواهـد ماههشش ليبور نرخ محاسبه مبناي تسهيالت، از استفاده دوره درپایان ماه6 از كمتر

 .بود

 هـر شرو  از پيش كاري روز 2 ماههشش LIBOR نرخ اقساط بازپرداخت دوره در( 8-4-2

 شد خواهد محاسبه و اعمال( ماهه6) اقساط بازپرداخت دوره

 ارز همـان بـه را دولـت سهم سود و اصل ،بازپرداخت سررسيد در بایستمی بانكآن( 8-5

  بانـك ایـن نـزد ارزي ذخيـره حسـاب بـه روزكاري چهار از پس مشتري با قرارداد موضو 

 .نماید واریز

 SIORبه كرون سوئد در مورد ارز مزبـور نـرخ  LIBORتبصره: باتوجه به عدم شمول نرخ 

 بود. درصد مالک محاسبه خواهد2ماهه به اضافه شش

 افتتاح ازطریق و خدمات و كاال واردات به مربوط مقررات درچارچوب ازتسهيالت استفاده( 9

 .بود خواهد دیداري اسنادي اعتبار
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 اعطـایی ارزي تسـهيالت ميزانهبـ باید آن بعدي هاياصالحيه و سفارشثبت ايهبرگه (9-1

 بازرگـانی وزارت نـزد و بوده «ارزي ذخيره حساب ازمحل» عبارت درج با بانكآن مُهر داراي

 نـزد سـفارشثبت انجام مربوطه مقررات براساس كه مواردي در مگر. باشد شده سفارشثبت

 .نباشد ضروري بازرگانی وزارت

بـا را  آن سـفارشثبت ، اطالعـاتاعتباراسـنادي از گشـایش پس بایستمی بانكآن (9-2

 (3-9پيوست شماره ) بانك ارسال نماید.هماهنگی مدیریت كل عمليات و تعهدات ارزي این

 محـدوده نظرگـرفتن در بـا دفعات،به یافتهگشایش اسنادي اعتبارات سررسيد تمدید( 9-3

 .استپذیر امكان التتسهي بازپرداخت و استفاده هايدوره مجاز

تـابع بخـش اول مجموعـه ، دفعـات به یافتهگشایش اسنادي اعتبارات اصالحات ( انجام9-4

 بود. خواهد «خدمت-واردات كاال»مقررات ارزي 

 شودمی پرداخت اعطایی ارزي تسهيالت ازمحل اعتباراسنادي اسناد وجه اینكه هب نظر( 9-5

 نقـدي آورده از بـيش) متقاضـی توسط اسنادي اعتبارات ریالی پرداختپيش تأمين بنابراین

 .ندارد موضوعيت( مربوطه عقد و تسهيالت اعطاي ضوابط و شرایط موجبهب متقاضی

مورد كليه كاالهاي وارداتی، طبق مقررات مربوطه در ( درج شرط ارائه گواهی بازرسی در 9-6

، در شرایط اعتباراسنادي «مه و بازرسیحمل و نقل كاال، بي»بخش دوم مجموعه مقررات ارزي 

 بود. الزامی خواهد

 مشـتري بـا قـرارداد انعقـاد ازتـاریخ سالیك حداكثر اعتباراسنادي گشایش مهلت( 9-7

 .باشدمی

 یا و بانكآن از ارز خرید ازمحل نياز، درصورت ،تسهيالت كنندهدرخواست نقدي آورده( 9-8

 .است تأمين قابل ،متقاضی توسط ارز ارائه

 هزینـه ارزيتسهيالت نشدهاستفاده مانده بهنسبت قرارداد انعقاد تاریخ از ماهسه از پس (10

 بارتوسـطیك ماههرشـش بایسـتمی كـه گيردمیتعلق درسال درصد 125/0 ميزانبه تعهد،

 .گردد دریافت ازمشتري و محاسبه بانكآن

 روز نـرخ بـه مشـتري از عامـل بانـك بـه متعلقه تعهد هزینه ریالی معادل دریافتتبصره: 

 .است پذیرامكان

 هايحسـابصورت و شـدهمعامله اسـناد وجـه پرداخـت بهنسبت بایستمی عامل بانك( 11

 و المللبين امور كل مدیریت 30/5/80 مورخ 880/مد شماره دستورالعمل براساس شدهتأیيد

 (3-10 شماره پيوست.)نماید اقدام بانك این ارزي عمليات

 ممكـن ارز، به ارزي تسهيالت بازپرداخت ارزي ذخيره حساب ءامنا هيئت مصوبات طبق (12

 .باشدمی
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 از بخشی یا تمام صدور ،دولت ویاتصميمات مقررات و قوانين تغيير اثر در كهدرصورتی :تبصره

 ،اسـت شـده دریافـت آن یاتوسـعه ایجاد براي تسهيالت كه توليدي واحد خدمات و كاالها

 تـأمين ارز بـه تسـهيالت بازپرداخـت براي را الزم درآمد نتواند بانك مشتري و شود ممنو 

 .گردد منعكس بانك این به الزم اقدامات جهت مراتب نماید،

 ارزي ذخيره حساب امنايهيئت مصوبات طبق محروم مناطق موضو  اعطایی هايتخفيف( 13

 .گرددمی كسر دولت سود ازسهم

 مطـابق را منعقـده قراردادهاي عملكرد و شدهانجام اقدامات گزارش بایستمی بانكآن( 14

 هيئت دبيرخانه به را آن از نسخهیك نموده تنظيم ماهانه صورتبه( 3-11 شماره) پيوست فرم

 تعهدات و آمار اداره به نسخهیك و كشور ریزيبرنامه و مدیریت درسازمان مستقر ارزي ءامنا

 .نماید ارسال ارزي
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 (Finance - فاينانس) خارجي مدت بلند و مدتميان مالي تسهيالتج( 

 

هــ /35915ت69807و  1/5/1384هــ مـورخ 33422ت/22658در اجراي مصوبات شماره 

وزیـران و دسـتورالعمل  هيئـت 14/11/1395هـ مورخ 53528ت/142064 ،6/8/1385مورخ 

 1447422/96چگونگی صدور مجوز تسهيالت مالی خارجی ) فاینانس( موضو  مصوبه شماره 

كـاالیی،  ( گشـایش اعتباراسـنادي5-1شـماره  شوراي اقتصاد )پيوست 22/07/1396مورخ 

خدماتی بـا اسـتفاده از تسـهيالت مـالی ميان/بلنـد مـدت خـارجی  -خدماتی و یا كاالیی 

بانك اعتبارات ارزي  تأمينشرایط مالی قراردادهاي مربوطه از اداره  تأیيدمنوط به )فاینانس(، 

هایی كـه داراي نيـاز  و با اولویت طرحمابين طرفين قرارداد فی پيش از انعقاد بوده و مركزي

باشــند داري میبــردوره ســاخت و ارزآوري و یــا كاهنــده نيــاز ارزي در دوره بهره ارزي در

 پـذیرامكانبا رعایت سایر ضـوابط مجموعـه مقـررات ارزي  اداره مذكور تأیيدتشخيص و به

 خواهد بود:

 قانوني ضوابط (1

 فرهنگـی و اجتمـاعی اقتصـادي، توسعه سالهپنج هايبرنامه در مندرج مقررات رعایت( 1-1

 بودجه و برنامه سازمان تضمين یا و كافی وثایق دریافت نيز و آن اجرایی هاينامهآئين و كشور

 .است الزامی دولتی متقاضيان براي كشور

 مجوز یا و محدود/المللیبين مناقصه انجام به مربوط مدارک و اقتصاد شوراي مجوز اخذ( 2-1

 مصوبه( 5) تبصره( ب) قسمت( 4) جزء موضو ( دولتی بخش هايطرح براي) تشریفات ترک

( 8) مـاده اصـالح درخصـوص وزیـران هيئت 6/8/1385 مورخ هـ35915ت/69807 شماره

 .وزیران هيئت 1/5/1384 مورخ هـ33422ت/22658 شماره مصوبه

 شـماره مصـوبه( 5) تبصـره( ب) قسـمت( 3) بنـد( الـف) جزء به مربوط مدارک ارایه( 3-1

ـــ35915ت/69807 ــورخ ه ــت 6/8/1385 م ــران، هيئ ــو  وزی ــام موض ــه انج  مناقص

 و اقتصـادي امور وزیر از متشكل نفرهسه كميته تشریفات ترک مجوز یا و محدود/المللیبين

 اجرایـی مقـام بـاالترین یـا ربـطذي وزارتخانه وزیر و كشور بودجه و برنامه سازمان دارایی،

 .دالر ميليون ده از بيش مبالغ براي ربطذي

 كلي ضوابط (2

 اجـرا مـالک هركـدام مورد حسب) فروشنده   1فاكتور/فاكتورپيش یا و تجاري قرارداد( 2-1

 .باشد رسيده نيز ربطذي وزارتخانه تأیيد به بایستخریدار می تأیيدضمن ( باشد

                                                           
1

 (invoice(/اینویس )proformaپروفرما ) 
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ها و مؤسسات كه تحت پوشـش وزارتخانـه ، شركتهاسازمانمقام مربوط به  باالترین: تبصره

 نماید.اقدام می فاكتور/فاكتورپيشتجاري و یا  مفاد قرارداد تأیيدباشند نسبت به خاصی نمی

بایست مبلغ تجهيزات، لوازم یـدكی، كرایـه می فاكتور/فاكتورپيشتجاري/ قرارداد در( 2-2

)داخل و یـا خـارج كشـور( و...  حمل، دانش فنی، خدمات كارشناسی، حق ليسانس، آموزش

 تفكيك از نظر شرح خرید كاال و خدمات، اسناد و مدارک مشخص شده باشد.به

اعطاي تسـهيالت صورت ریالی در داخل كشور قابل اقدام باشد، تبصره: چنانچه موارد فوق به

 بابت آن فاقد موضوعيت است.ارزي 

منظور شده  فاكتور/فاكتورپيشمدت و تعهدات هریك از طرفين درقرارداد یا  موضو ،( 2-3

 باشد.

نونی منطبق بـا كسور قا ،فاكتور/فاكتورپيشوجود خدمات در قرارداد تجاري/ درصورت( 2-4

 بينی شده باشد.بخش اول این مجموعه پيش )ب(قسمت  مفاد

 حسـن انجـام كـار وفـق  سـپردهكار/تعهـدات و یـا نامه حسن انجام ضمانت دریافت( 2-5

 بينی شده باشد.پيش فاكتور/فاكتورپيشبخش اول این مجموعه در قرارداد/ )ب(قسمت 

 بارعایـت خدمت - كاال خرید بابت (Provisional Sum) نشده بينیپيش هايهزینه( 2-6

 :است قبول قابل ذیل موارد

 .باشد تجاري قرارداد مبلغ ٪10 تا حداكثر تواندمی مزبور هايهزینه (2-6-1

انجام  حسابصورتهاي مذكور در مقابل ارایه اسناد حمل كاالیی و یا پرداخت هزینه( 2-6-2

  بينـیپيشدر قـرارداد تجـاري  شـده( بایسـتیخدمات )مرتبط با اعتبار اسـنادي گشایش

 شده باشد.

 یـا خـدمات( كـه انجام كار اضافی )افزایش كـاال  دليلمبلغ قرارداد تجاري به افزایش( 2-7

حـداكثر  منوط به اصالح ثبت سـفارش مربوطـه ،گرددمنجر به افزایش مبلغ اعتبار اسنادي 

شرط ارائه الحاقيه در مورد اعتبارات اسنادي مربوط به كل مبلغ اوليه قرارداد به 25٪ميزان به

 باشد.می پذیرامكانبخش دولتی 

 پرداخت شرايط/ارزي ضوابط (3

ـــهاز آنجایی( 3-1 ـــدتاً ك ـــأمين عم ـــالی ت ـــاي م ـــر مبن ـــداكثر ب   ارزش ٪85 ح

ــذا پــذیرد،می انجــام فــاكتور/فاكتورپيش/تجاري قــرارداد  صــورتبه ٪15 حــداكثر درج ل

 فـاكتور/فاكتورپيش/تجاري قرارداد متن وفق اعتباراسنادي در پرداختميان یا پرداختپيش

 :است پذیرامكان ذیل شرحبه

 .ميزان همان به شرط و قيد بدون بانكی معتبر نامهضمانت مقابل در پرداختپيش( 3-1-1

 هايحسابصورت یا و كاال حمل اسناد از بخش هر صددرصد مقابل در پرداختميان( 3-1-2

 .باشد رسيده كارفرما تأیيد به كه خدمات انجام
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 یـا و كـاال حمـل اسـناد صددرصـد مقابـل در فاینـانس تسـهيالت محل از ٪85( 3-1-3

 مربوط ارزي مقررات طبق( باشد كارفرما رسيده تأیيد به كه) خدمات انجام هايحسابصورت

 .خدمت و كاال واردات به

 فاكتور/فاكتورپيش/تجاري قرارداد( 100٪) مبلغ كل تا مالی تأمين درخواست درصورت( 3-2

 همـاهنگی بـا بایستی دهنده به ارائه تسهيالت به كل مبلغ مراتبو اعالم آمادگی تسهيالت

 .پذیرد اداره تامين اعتبارات ارزي صورت قبلی

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی كشور و حمایت از  اجراي در راستاي( 3-3

ریـال مجلس شوراي اسـالمی درخواسـت تبـدیل ارز بـه  15/02/1398كاالي ایرانی مصوب 

درخواست براي استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعایت  بانك( درصورتحساب این)به

 بود. خواهد پذیرامكانضوابط و كسب مجوز تامين كننده تسهيالت 

 خارجي تسهيالت منابع محل از شدهگشايش اسنادي اعتبارات سررسيد تمديد (4

اسنادي فاینانس تا قبل از تاریخ شرو  بازپرداخـت، مطـابق  تمدید سررسيد اعتبارات( 4-1

 .است پذیرامكان اسناديمقررات كلی مربوط به تمدید اعتبارات 

 از اسـتفاده دوره تمدید به منجر كهنحويبه فاینانس اسنادي اعتبارات سررسيد تمدید (4-2

 ضـرورت به باتوجه شود بازپرداخت دوره شرو  تعویق یا و بازپرداخت دوره تغيير تسهيالت،

 بانك اعتبارات تأمين اداره قبلی موافقت كسب و هماهنگی نيازمند اعتباردهنده، با هماهنگی

 .بود خواهد مركزي

شـده و  اضافی هايهزینه مستلزم فاینانس اسنادي اعتبارات سررسيد تمدید چنانچه( 4-3

 .گردد تأمين وي توسطهاي مزبور باشد، الزم است هزینههاي اضافی بر عهده خریدار هزینه

 اجرائي مراحل (5

 :است زیر شرح به فاینانس اسنادي اعتبارات دریافتپيش( 5-1

( ٪5)حـداقل  نقدي بخش براي پرداختریالی پيش مبغ ارزي و یا معادل درصد صد( 5-1-1

 اعتباراسنادي گشایش هنگامگردد، بهوزارتخانه مربوطه تخصيص میكه از محل سهميه ارزي 

 .خواهد شد دریافت

 هاداختپرشامل سایر ميان( ٪95)بخش حداكثر  مبلغ ارزي و یا معادل ریالی دریافت( 5-1-2

 گشایش در زمان، شودمی ستفادهاخارجی) فاینانس(  تسهيالت از محل منابع و تسهيالت كه

  معتبـر و كـافی هايتضـمين و وثـایق دریافت ليكن ندارد، فاینانس ضرورت اعتباراسنادي

 است. ضروري اعتباري، مؤسسه آن تشخيصر و بناب متقاضی اعتبار به با توجه
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 بـراي( آن بـا مرتبط هايهزینه و) فاینانس اعتباراسنادي سررسيد تمدید و گشایش: تبصره

 ،(نماینـدمی استفاده دولت عمومی بودجه از كه) دولتی هايشركت و هاسازمان ها،وزارتخانه

 الزم ریـالی بودجـه بينـیپيش برمبنی كشور بودجه و برنامه سازمان یهتأیيد ارائه به موكول

 در تبعـی هايهزینـه و اقسـاط شـامل فاینـانس بخـش ریـالی معـادل پرداخـت منظوربه

 .بود خواهد اقساط بازپرداخت سررسيدهاي

 پرداختاز پيش بخش آن ریالی مبلغ ارزي و یا معادل تواننداعتباري میموسسات ( 5-1-3

 گشایش خصوصی بخش توسط فاینانس تسهيالت از كه با استفاده اسنادي اعتبارات ارزي

اعتبـارات  تـأمينشده از سـوي اداره  تأیيدمربوطه ) تأمين مالی شوند باتوجه به قراردادمی

 بخش ریالی معادل و مابقی نموده دریافت اعتبار اسنادي گشایش هنگامبه بانك( راارزي این

 یـا ارزش و در هـر مرحلـه دهشـحمل كـاالي ارزش اسـناد ميزانبه اعتباراسنادي نقدي

 دریافت است نمایند. بدیهی دریافت را به تناسب ازكارگزار دریافتی خدماتی حسابصورت

 و بـا تشـخيص مبالغ فاینانس و نقدي بخش مانده براي معتبر و كافی هايتضمين و وثایق

 خواهد بود. اعتباراسنادي كنندهاعتباري گشایش مؤسسه مسئوليت

 مـالی تأمين قرارداد مفاد مطابق باید هاهزینه و كارمزدها سایر و تسهيالت هزینه نرخ( 5-2

 مفـاد چـارچوب در دریـافتی كارمزدهـاي سـقف و گـردد اعمـال متقاضـی بـراي خارجی

 .گردد می تعيين مركزي بانك هايبخشنامه

 هـ35915ت/69807 شماره مصوبه( 5) تبصره( الف) بند( 4) الی( 1) اجزاء دقيق رعایت( 5-3

 شــماره مصــوبه( 8) مــاده اصــالح درخصــوص وزیــران هيئــت 6/8/1385 مــورخ

 .است الزامی اعتباري مؤسسه توسط وزیران هيئت 1/5/1384 مورخ هـ33422ت/22658

با ذكر “ مسدودي سهميه ارزي”)گواهی( تحت عنوان  بانك مركزي نامهنظارت ارز  اداره( 5-4

و ردیـف  فاكتور/فاكتورپيشهاي جانبی تسهيالت و نو  ارز قرارداد/مبلغ شامل اصل و هزینه

 صادر خواهد نمود. اعتباري مؤسسهنام  مربوط بهسهميه ارزي 

و انطباق آن با  فاكتور/فاكتورپيشتجاري/ با بررسی قرارداد اعتباري مؤسسهاست  الزم( 5-5

 ( 2-5شده مراتب را بـا تكميـل فـرم پيوسـت هـاي شـماره )مقررات ارزي در مهلت تعيين

منظور انتخاب منبـع )منـابع( (، مراتب به اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي به3-5و )

از اداره مزبـور دریافـت  تأمين مالی كننده اعالم نماید و مجوز انعقاد قرارداد تأمين مـالی را

 نماید.
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 بلندمدت و مدتميان تسهيالت بازپرداخت دارایی و اقتصادي امور وزارت كهدر مواردي( 5-6

 و اجتمـاعی ،اقتصـادي توسـعه يهاهبرنام هايطرح اجراي براي كه خارجی اعتباردهندگان

 گرفته قرار اجرایی هايدستگاه و بانكی شبكه استفاده مورد ایران اسالمی جمهوري فرهنگی

 (85) ماده و دوم برنامه قانون (22) درتبصره مندرج مقررات رعایت ،نمایدمی ضمينت را است

با دریافت وثایق كافی یا تأیيد سازمان برنامه و بودجه  آن اجرایی نامهآئين و سوم برنامه قانون

 الزامی است.كشور بابت اشخاص غيردولتی/دولتی حسب مورد 

( الـف) بنـد( 6) جـزء اجـراي در مالی تأمين قرارداد انعقاد از پس اقدامات سایر انجام( 5-7

 دریافـت عـدم درصورت استبدیهی. است الزامی عامل بانك توسط مزبور مصوبه( 5) تبصره

 بایسـتمی ارز، نظـارت اداره از هفتـه 2 مـدت حداكثر ظرف آماري ثبت( هاي)گواهی اصل

 .آورند عملبه موردنظر( هاي)گواهی وصول برايرا  الزم هايپيگيري

 ثبـت سـمتاک سـامانه در اعتباري مؤسسه توسط مفتوحه اسنادي اعتبارات اطالعات( 5-8

 .گردد

 ساير (6

 “قانونی ضوابط” رعایت است غيردولتی بخش تسهيالت، از استفاده متقاضی كه مواردي( 6-1

 .داشت نخواهد موضوعيتی بخش این (1) بند (3) و (2) هايجزء

 هايبخش كليه مفاد نيز و( بخش این هايپيوست) الذكرفوق مصوبات مفاد سایر رعایت( 6-2

 تأكيـد مـورد بانكاین ربطذي ادارات سایر ابالغی هايدستورالعمل و ارزي مقررات مجموعه

 .است

 تعهـداتی ارائـه قالـب در ارزي تسـهيالت دریافـت ینـدفرآ به عامل هايبانك( ورود 6-3

 بـانكی نامهضـمانت آنكه بر مشروط دیگر، عناوین ( یاSide Letterجنبی ) نامةعنوان تحت

 بـه ملـزم بانـك و شـود قطعـی ،تسهيالت دریافت از پس صرفاً بانك تعهد و نگردیده تلقی

 بالمـانع نگـردد، تسـهيالت قرارداد در شدهتنظيم سررسيدهاي/سررسيد از پيش پرداخت،

 و بررسی مورد ،خارجی هايطرف به ارائه و امضاء از پيش بایستمی مربوطه متون ضمناً .است

 .گيرد قرار بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره یيدأت

 آن، ظـایر( و نSupplier’s Creditفروشنده ) اعتبار عناوین تحت تسهيالت دریافت( 6-4

 انجـام مسـتلزم و بـوده( فاینـانس) خـارجی مـالی تسهيالت دریافت ترتيبات طی مشمول

 باشد.می بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره با هماهنگی

 طـرح ارزآوري همچنين و اجراء زمان در طرح ارزي نياز ارزي، تسهيالت دریافت الزمه( 6-5

 كشـور داخلـی امكانات از استفاده با كه طرح از بخش آن براي. باشدمی بازپرداخت زمان در

 از اجـازه كسـب مستلزم استثناء موارد و نبوده مجاز ارزي تسهيالت دریافت شود،می انجام

  .باشدمی مركزي بانك
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 (Re-Finance ريفاينانس) خارجي مدتكوتاه مالي تسهيالتد( 

 

 بازپرداخـت دوره با( ریفاینانس) خارجی مدتكوتاه مالی تسهيالت از استفاده شرایط و نحوه

 بـه كاال واردات بابت اسنادي اعتبارات گشایش قالب در واردكنندگان براي سالهیك حداكثر

 :گرددمی اعالم زیر شرحبه اصلی، سرزمين مقصد

 اداره از (ریفاینانس) خارجی مدتكوتاه مالی تسهيالت قراردادهاي مالی شرایط تأیيد اخذ (1

 انعقـاد و بـوده الزامی طرفين، مابينفی قرارداد انعقاد از پيش بانكاین ارزي اعتبارات تأمين

 اداره از مـوردي مجوز اخذ به منوط كارگزار، يهابانك با سالیك از فراتر مالی تأمين قرارداد

 .بود خواهد مذكور

  قسـمت ایـن در منـدرج ضوابط با مجاز اعتباري مؤسسات طریق از توانندمی واردكنندگان (2

 بـرمبنی تجـارت و معـدن صـنعت، وزارت تأیيـد نيـز و ربطذي وزارتخانه از مجوز اخذ از پس

 سـفارشثبت وارداتـی كاالهـاي بـه( ریفاینـانس) خارجی مدتكوتاه مالی تسهيالت شموليت

 .نمایند اقدام مربوطه،

 و هاشـركت بـا ارتبـاط در( ریفاینانس) خارجی مدتكوتاه مالی تسهيالت از استفاده: تبصره

 حسـابذي یـا و كشـور بودجه و برنامه سازمان تأیيد به منوط دولت به وابسته يهاسازمان

 مربوطه سفارشثبت بابت كشور عمومی بودجه منابع از استفاده عدم برمبنی ربطذي دستگاه

 .بود خواهد پذیرامكان بخش این در مندرج شرایط رعایت با

 مراحل اجرایی( 3

( دریافـتپيش صـورتبه) اعتباراسـناديمبلـغ  اصل( درصد ده) ٪10 حداقل دریافت (3-1

 متقاضـی توسـط مربوطـه ارز اسـت الزم ارتباط این در كه اعتباراسنادي گشایش هنگامبه

 .گردد ارائه اعتباري مؤسسه به و تأمين( گيرندهتسهيالت)

( دریافـتميان صـورتبه) اعتباراسـنادي مبلـغ اصل( درصد ده) ٪10 حداقل دریافت (3-2

 متقاضـی توسـط مربوطـه ارز اسـت الزم ارتبـاط ایـن در كـه اسناد معاملهاولين  هنگامبه

 .گردد ارائه اعتباري مؤسسه به و تأمين( گيرندهتسهيالت)

 الشـركهسهم) گيرندهتسـهيالت توسـط ٪20 حـداقل اسـناد معاملهاولين  تا مرحلهتبصره: 

 مدتكوتاه مالی تسهيالت محل از تسهيالت صورتبه مابقی و تأمين ارزي صورتبه( متقاضی

تفكيك كه حسب اسناد واصـله بـه گرددمی تأمين( كارگزار بانك منابع-ریفاینانس) خارجی

 .گرددآورده متقاضی و بخش تسهيالتی مستهلك )تسهيم( می

 تـا مربوطـه ارز منعقـده، قـرارداد مطـابق بایستمی تسهيالت، بازپرداخت هنگامبه (3-3

 بـا تسـویه منظوربه اعتباري مؤسسه به و تأمين( گيرندهتسهيالت) متقاضی توسط سررسيد

 .گردد ارائه كارگزار
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 مبلـغ پرداخـت شـيوه تبيين درصورت ،و نحوه اجرا فوق شدهتعيين درصدهاي تغيير( 3-4

 تأمين اداره تأیيد به منوط و مالی تأمين قرارداد نویسپيش در تسهيالت تسویه نحوه و اسناد

 .است پذیرامكان بانكاین ارزي اعتبارات

 و تـأمين بـه نسـبت شـدهتعيين هايتاریختا  مقرر هايميزانبه است موظف متقاضی( 3-5

 هزینـه نرخ پذیرد،صورت تأخير با ارزي وجه تأمين چنانچه و نماید اقدام ارزي وجه پرداخت

 سقف و گردد اعمال متقاضی براي خارجی مالی تأمين قرارداد مفاد مطابق عيناً باید تسهيالت

 بانـكاین ربـطذي ادارات توسـط صـادره هايدستورالعمل چارچوب در دریافتی كارمزدهاي

 وجـه و احتمـالی هايخسارت یا هزینه دریافت به نسبت اعتباري مؤسسه ضمناً. بود خواهد

 صـادره هايدستورالعمل چارچوب در و منعقده قراردادهاي بهباتوجه دین تأدیه تأخير التزام

 .نمود خواهد اقدام بانك،این ربطذي ادارات توسط

 تسهيالت از كنندگاناستفاده و گردندمی منعقد ارز به ریفاینانس تسـهيالت قراردادهـاي (4

 تسـهيالت ریال به تبدیل. بود خواهند مربوطه سررسيدهاي در ارزعين بازپرداخت به متعهد

 و سـود اضـافه بـه تسـهيالت مبلـغ كـل با متناسب ،وثایق اخذ و نبوده پذیرامكان اعطایی

 هايوثيقـه است الزم. شد خواهد دریافت اعتباري مؤسسات توسط مربوطه ارزي هايهزینه

 درصورت تا باشد بالمعارض و بوده برخوردار باالیی نقدشوندگی درجه از مشتریان از مأخوذه

 .گردد استيفاء زمان حداقل در اعتباري مؤسسه حقوق تعهدات، ایفاء عدم

 خـارجی مـدتكوتاه مـالی تسهيالت از استفاده درخواست بایستمی اعتباري مؤسسات (5

 ارزي اعتبارات تأمين اداره به سفارش،ثبت مورد هر براي را مركزي بانك توسط( ریفاینانس)

 بـه را مراتـب و اقدام اعتباري خط تعيين به نسبت ارزي اعتبارات تأمين اداره. نمایند ارسال

 .نمایدمی اعالم اعتباري مؤسسه

 اعتباري مؤسسه قرارداد، متن در Letter Of Inclusion صدور بينیپيش صورت درتبصره: 

 را یافتهگشـایش اعتباراسـنادي مـتن از اينسخه بایستمی اعتباراسنادي، گشایش از پس

 .نماید ارسال بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره به Letter Of Inclusion صدور جهت

 مسـئوليت با و بانكاین ارزي اعتـــبارات تأمين اداره موافقت با توانندمی اعتباري مؤسسات (6

 شـعب بـا( ریفاینـانس) سـالهیك حـداكثر مـدتكوتاه مالی تأمين قرارداد انعقاد به نسبت خود

ــابانك ــی يه ــارج در ایران ــور از خ ــدام كش ــد اق ــن در. نماین ــوارد ای ــازي م ــه ني ــدور ب  ص

 Letter Of Inclusion باشدمین. 

 هايسـقف رعایت با اعتباري مؤسسه اعطایی تسهيالت مجاز هايسقف در باید فوق تسهيالت( 7

 ربـطذي ادارات توسـط صـادره هايدسـتورالعمل و مقـررات ضوابط، به باتوجه و بخشی و فردي

 زمـان از ،(ریفاینـانس) خارجی مدتكوتاه مالی تسهيالت از استفاده. گردد اعطاء و لحا  بانكاین

 .است مشتري به تسهيالت قطعی اعطاي اسناد، معامله

 اداره همـاهنگی بـا اعتباري مؤسسه توسط بایستمی مفتوحه اسنادي اعتبارات اطالعات( 8

 .گردد ثبت سمتاک سامانه در ارزي تعهدات و آمار
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 تبيـين بـه منوط اسنادي، اعتبار جايبه( حواله اعم از) هاي پرداختابزار دیگر از استفاده( 9

 و مـالی تـأمين قـرارداد نویسپيش در تسهيالت تسویه نحوه و اسناد وجه پرداخت سازوكار

 .بود خواهد بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره سوي از موضو  تأیيد بهمنوط

 از اعــم) پرداخــت ابزارهــاي بــا مــرتبط اســناد مغــایرت یــا اصــالح تغييــر، هرگونــه (10

 در مقرر ضوابط تابع دستورالعمل، این مفاد رعایت با( ارزي حواله/اسنادي براتاعتباراسنادي/

 .بود خواهد( خدمت-كاال واردات) ارزي مقررات مجموعه اول بخش
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 (IDB) اسالمي توسعه بانك گروه تسهيالتهـ( 

 

 (IDB) اسالمي توسعه بانك گروه بلندمدت و مدتميان تسهيالت( 1

 و دولتـی يهـاطرح مـالی تـأمين جهت ايپروژه بلندمدت و مدتميان تسهيالت از استفاده

 قسـمت موضو  فاینانس يهاطرح از استفاده مقررات و الزامات تابع شرایط واجد غيردولتی

 .بود خواهد ارزي مقررات مجموعه چهارم بخش( ج)

 

 (ITFC) اسالمي توسعه بانك گروه مدتكوتاه تسهيالت( 2

 حـداكثر بازپرداخـت دوره بـا ITFC اسالمیتوسعه  بانك گروه از شده اخذ مالی تسهيالت

 .سالدو

 تـأمين اداره از مجوز اخذ دوسال، از بيش بازپرداخت دوره با تسهيالت ارائه درصورت: تبصره

 .باشدمی ضروري بانك این ارزي اعتبارات

 

 مدتكوتاه تسهيالت از استفاده شرايط( 3

 سـازمان بـه ربـطذي وزارتخانـه طریق از باید مذكور تسهيالت از هاستفاد درخواست( 3-1

 بـه مربوطـه مجوزهـاي اخـذ از پس و ارائه ایران فنی و اقتصادي هايكمك و گذاريسرمایه

 .گردد ارائه مجاز اعتباري مؤسسات

 یـهتأیيد و ارسـال بانـكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره به را مالی قرارداد از اينسخه( 3-2

 و حقـوقی شـرایط تأیيد ضمناً. نمایند دریافت را قرارداد مالی شرایط درخصوص مذكور اداره

 مقـررات بـه توجه با و اعتباري مؤسسات مسئوليت و تشخيص به قراردادها گونهاین اجرایی

 .بود خواهد مربوطه

 جمله از تسهيالت اخذ به مربوط اطالعات است الزم مالی، تأمين قرارداد انعقاد از پس (3-3

 سـود نرخ ،...( و استصنا  مرابحه،) تسهيالت نو  تسهيالت، ارز و مبلغ گيرنده،تسهيالت نام

 از پـس و ارسـال بانـكاین ارزي اعتبـارات تأمين اداره به قرارداد تاریخ و شماره تسهيالت،

 صورتبه( 6-1) شماره پيوست طبق تسهيالت مصرف آمار مربوطه، اسنادي اعتبارات گشایش

 .گردد ارسال بانكاین ارزي تعهدات و آمار اداره و مذكور اداره به ماه هر پایان در جداگانه

 

 اعتباراسنادي افتتاح براي الزم شرايط (4

 .است الزامی تجارت و معدن صنعت، وزارت در سفارشثبت انجام (4-1

 افتتاح فوق،( 3) بند مفاد داشتن ملحو  و IDB و خریدار توسط قرارداد انعقاد از پس( 4-2

 مجـاز است، نموده امضاء را مالی تأمين قرارداد كه متقاضی درخواستبه صرفاً اسنادي اعتبار

 .باشدمی
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 ارزي تعهـدات و آمـار اداره بـه مربـوط سامانه در مرتباً بایستمی تسهيالت اطالعات( 4-3

 ثبت گردد. بانكاین

 وزارت سـفارشثبت «اصـالحيه» مراحـل طـی از پس دفعاتبه اسنادي اعتبار اصالح (4-4

 تمدید و بوده پذیرامكان مالی تأمين قرارداد شرایط رعایت به مشروط تجارت و معدن صنعت،

 مندرج مقررات تابع مربوطه، مالی تأمين دوره رعایت به مشروط اسنادي، اعتبارات سررسيد

 .باشدمی ارزي مقررات مجموعه اول بخش در

 

 تسويه و اعتباراسنادي گشايش براي الزم شرايط( 5

( دریافـتپيش صـورتبه) مبلـغ اعتباراسـنادي اصـل( درصد ده) ٪10 حداقل دریافت (5-1

 متقاضـی توسـط مربوطـه ارز اسـت الزم ارتباط این در كه اعتباراسنادي گشایش هنگامبه

 .گردد ارائه اعتباري مؤسسه به و تأمين( گيرندهتسهيالت)

( دریافـتميان صـورتبه) اعتباراسـنادي اصل مبلـغ( درصد ده) ٪10 حداقل دریافت (5-2

 متقاضـی توسـط مربوطـه ارز اسـت الزم ارتبـاط ایـن در كـه اسناد اولين معامله هنگامبه

 .گردد ارائه اعتباري مؤسسه به و تأمين( گيرندهتسهيالت)

 گيرندهتسـهيالت توسـطاعتباراسـنادي  مبلـغ اصل ٪20 حداقل اسناد معامله هنگام درتبصره: 

 بانـك منـابع محـل از تسـهيالت صورتبه مابقی و تأمين ارزي صورت به( متقاضی الشركهسهم)

 .گرددمی تأمين( مورد حسب...  و IDB، ITFC، ICD) اسالمی توسعه

 تـا مربوطـه ارز منعقـده، قـرارداد مطـابق بایستمی تسهيالت، بازپرداخت هنگامبه (5-3

 بـا تسـویه منظوربه اعتباري مؤسسه به و تأمين( گيرندهتسهيالت) متقاضی توسط سررسيد

 .گردد ارائه كارگزار

 و اسـناد پرداخت شيوه تبيين درصورت ،و نحوه اجرا فوق شدهتعيين درصدهاي تغيير( 5-4

 تـأمين اداره تأیيـد بـه منـوط و مـالی تـأمين قرارداد نویسپيش در تسهيالت تسویه نحوه

 .است پذیرامكان بانكاین ارزي اعتبارات

 و تـأمين بـه نسـبت شـدهتعيين هايتا تاریخ مقرر هايميزانبه است موظف متقاضی( 5-5

 هزینـه نرخ پذیرد،صورت تأخير با ارزي وجه تأمين چنانچه و نماید اقدام ارزي وجه پرداخت

 سقف و گردد اعمال متقاضی براي خارجی مالی تأمين قرارداد مفاد مطابق عيناً باید تسهيالت

 بانـكاین ربـطذي ادارات توسـط صـادره هايدستورالعمل چارچوب در دریافتی كارمزدهاي

 وجـه و احتمـالی هايخسارت یا هزینه دریافت به نسبت اعتباري مؤسسه ضمناً. بود خواهد

 صـادره هايدستورالعمل چارچوب در و منعقده قراردادهاي بهباتوجه دین تأدیه تأخير التزام

 .نمود خواهد اقدام بانك،این ربطذي ادارات توسط
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 بـه متعهد تسهيالت از كنندگاناستفاده و گردندمی منعقد ارز به تسـهيالت قراردادهـاي( 6

 اعطـایی تسـهيالت ریـال به تبدیل. بود خواهند مربوطه سررسيدهاي تا ارزعين بازپرداخت

 ارزي هايهزینه و سود اضافه به تسهيالت مبلغ كل با متناسب ،وثایق اخذ و نبوده پذیرامكان

 از مـأخوذه هايوثيقـه اسـت الزم. شـد خواهـد دریافـت اعتباري مؤسسات توسط مربوطه

 ایفـاء عدم درصورت تا باشد بالمعارض و بوده برخوردار باالیی نقدشوندگی درجه از مشتریان

 .گردد استيفاء زمان حداقل در اعتباري مؤسسه حقوق تعهدات،

 

 و مديريت ( هزينه تعهد7

 بانـكاین ارزي اعتبـارات تأمين اداره تأیيد به منوط هاهزینه سایر و مدیریت و تعهد هزینه

 .بود خواهد

 

 دولت به وابسته يهاسازمان و هاشركت با ارتباط در اسالمی توسعه بانك منابع از استفاده( 8

 عـدم بـرمبنی ربـطذي دستگاه حسابذي یا و كشور بودجه و برنامه سازمان تأیيد به منوط

 در منـدرج شرایط رعایت با مربوطه سفارشثبت بابت كشور عمومی بودجه منابع از استفاده

 .بود خواهد پذیرامكان بخش این

 

 ارزي نامهضمانتصدور  (9

 تعهد نامهضمانت صدور اسالمی، مالی تأمين شركت یا اسالمی توسعه بانك درخواست درصورت

 اقتصادي امور وزارت توسطغيردولتی /بخش دولتی تجه مزبور تسهيالت با ارتباط در پرداخت

 .باشدمی دارایی و

 

 ساير مقررات( 10

 اسـالمی توسـعه بانـك به وابسته يهاشركت سایر تسهيالت محل از ارزي تسهيالت اعطاي

 مجموعـه ضوابط و شرایط رعایت با...( و  ICD خصوصی بخش توسعه اسالمی شركت ازاعم)

 .است پذیرامكان بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره از مجوز اخذ و ارزي مقررات

 تبيين به منوط اسنادي، اعتبار جايبه( حواله اعم از) ابزارهاي پرداخت دیگر از ( استفاده10-1

 و مـالی تـأمين قـرارداد نویسپيش در تسهيالت تسویه نحوه و اسناد وجه پرداخت سازوكار

 بود. خواهد بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره سوي از موضو  تأیيد بهمنوط

 از اعـم) پرداخـت ابزارهـاي بـا مـرتبط اسـناد مغـایرت یـا اصـالح تغييـر، هرگونه (10-2

 در مقرر ضوابط تابع دستورالعمل، این مفاد رعایت با( ارزي اسنادي/حواله اعتباراسنادي/برات

 .بود خواهد( خدمت-كاال واردات) ارزي مقررات مجموعه اول بخش
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 (ECO) اكو توسعه و تجارت بانك تسهيالتو( 

 

 اكـوتوسـعه  و تجـارت بانك اكو، عضو كشورهاي مابينفی تجاري مبادالت افزایش منظوربه

 مؤسسـه و بانـك آن مـابينفی مـالی تأمين قرارداد انعقاد طریق از را تسهيالتی( اكو بانك)

 تـأمين اداره تأیيد از پس اكو، بانك و متقاضی مابينفی مستقيم صورتبه یا و مجاز اعتباري

 .نمایدمی فراهم ذیل شرایط احراز با و ارزي مقررات مجموعه رعایت با و ارزي اعتبارات
 

 ( نوع تسهيالت1

 (STTFتجاري ) مدتكوتاه تسهيالت( 1-1

 اخـذ و سـفارش ثبت انجام از پس) شرایط واجد كاالهاي واردات جهت تسهيالت این اعطاي

 شـموليت برمبنی تجارت و معدن صنعت، وزارت یهتأیيد اخذ نيز و ربطذي وزارتخانه از مجوز

 سـازمان عضـو كشورهاي از( مربوطه سفارشثبت وارداتی كاالهاي به ECO بانك تسهيالت

 .باشدمی تسهيالت دریافت تاریخ از سالیك حداكثر بازپرداخت دوره با اكو

 بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره توسط بدواً باید مربوطه قراردادهاي مالی شرایط :1تبصره 

 .شود تأیيد

 از پـس و اعتباري مؤسسه تشخيص به سال دو تا حداكثر بازپرداخت دوره افزایش :2 تبصره

 .بود خواهد بانك این ارزي اعتبارات تأمين اداره و اكوتوسعه  و تجارت بانك یهتأیيد اخذ
 (SME)متوسط و كوچك يهاشركت براي مدتميان تسهيالت( 1-2

 و كوچـك يهاشـركت يهاطرح مالی تأمين براي مجاز اعتباري مؤسسات به مزبور تسهيالت اعطاي

 .اكوتوسعه  و تجارت بانك ضوابط و تعاریف براساس (SME) متوسط

 بانكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره توسط بدواً باید مربوطه قراردادهاي مالی شرایط تبصره:

 .شود تأیيد

 پروژه مالي تأمين براي بلندمدت و مدتميان تسهيالت( 1-3

 و دولتـی يهـاطرح مـالی تـأمين جهت ايپروژه بلندمدت و مدتميان تسهيالت از استفاده

 قسـمت موضو  فاینانس يهاطرح از استفاده مقررات و الزامات تابع شرایط، واجد غيردولتی

 مـوردي صـورتبه تسهيالت این اعطاي .بود خواهد ارزي مقررات مجموعه چهارم بخش( ج)

 منعقـده قـرارداد هـر مـالی شـرایط. گرددمی ارائه شرایط واجد يهاطرح مالی تأمين جهت

 مـدیریت، هزینـه) كارمزدهـا و تسـهيالت هزینه نرخ شامل ،(متقاضی و اكو بانك مابينفی)

 بانـكاین ارزي اعتبارات تأمين اداره تأیيد به طرفين امضاء از قبل بایستی...(  و تعهد هزینه

 سـایر طریـق از یـا و اعتباراسـنادي گشـایش طریق از نيز اعتباري مؤسسه متعاقباً. برسد

 اجراي جهت خدمت - كاال واردات منظوربه را مقتضی اقدامات شده، اعالم پرداخت هايروش

 .آوردمی عملبه هاپروژه
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 سـامانه طریق از بایستمی بلندمدت و مدتميان مدت،كوتاه تسهيالت با مرتبط اطالعات( 2

 .گردد ارسال بانكاین ارزي تعهدات و آمار اداره به سمتاک

 تسهيالت ارز نوع و قرارداد( 3

 و بـوده یـورو تسـهيالت ارز نـو  و گردنـدمی منعقـد ارز بـه تسهيالت اعطاي قراردادهاي

 خواهند مربوطه سررسيدهاي در ارز عين بازپرداخت به متعهد تسهيالت از كنندگاناستفاده

 مبلـغ كـل بـا متناسب ،وثایق اخذ و نبوده پذیرامكان اعطایی تسهيالت ریال به تبدیل. بود

 خواهـد دریافت اعتباري مؤسسات توسط مربوطه ارزي هايهزینه و سود اضافه به تسهيالت

 بـه اسناد وجه پرداخت امكان یوروئی، پرداخت تعهد/قرارداد انعقاد رغمبه چنانچه ضمناً. شد

 قبـول مـورد ارزهـاي با بایستمی آن یورویی معادل نشود، ميسر( یورو) مزبور ارز با ذینفع

 از بازپرداخـت روز در احتمالی دین تأدیه تأخير التزام وجه و سود همراه به اعتباري مؤسسه

 بـاالیی نقدشـوندگی درجـه از مشتریان از مأخوذه هايوثيقه است الزم. گردد اخذ مشتري

 در اعتبـاري مؤسسـه حقوق تعهدات، ایفاء عدم درصورت تا باشد بالمعارض و بوده برخوردار

 .گردد استيفاء زمان حداقل

 و تـأمين بـه نسبت شده،تعيين هايدرتاریخ مقرر هايميزانبه است موظف متقاضیتبصره: 

 مؤسسـه پذیرد،صـورت تـأخير با ارزي وجه تأمين چنانچه و نماید اقدام ارزي وجه پرداخت

 دیـن تأدیـه تـأخير التـزام وجه و احتمالی هايخسارت یا هزینه دریافت به نسبت اعتباري

 ربـطذي ادارات توسـط صـادره هايدستورالعمل چارچوب در و منعقده قراردادهاي بهباتوجه

 .نمود خواهد اقدام بانك،این

 

 تسهيالت سود نرخ( 4

 اعتبـاري، مؤسسـه توسـط مشـتري بـه اعطایی مدتميان و مدتكوتاه تسهيالت سود نرخ

 نـرخ و بوده اكوتوسعه  و تجارت بانك با اعتباري مؤسسه منعقده قرارداد سود نرخ از متفاوت

 .شودمی تعيين اكو بانك توسط پروژه مالی تأمين بابت تسهيالت سود

 

 تسهيالت دين تأديه تأخير التزام وجه( 5

 مربوطه هاينامهآیين مفاد چارچوب در و اعتباري مؤسسه توسط دین تأدیه تأخير التزام وجه

 اعتبـارات تـأمين اداره تأیيد و اكوتوسعه  و تجارت بانك با منعقده قرارداد شرایط به توجه با

 متقاضی امضاي و تأیيد به و درج قرارداد، در عقد ضمن شرط صورتبه و تعيين بانكاین ارزي

 .رسيد خواهد
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 مديريت و تعهد هزينه( 6

 بانـكاین ارزي اعتبـارات تـأمين اداره تأیيـد به منوط هاهزینه سایر و مدیریت و تعهد هزینه

 .بود خواهد

 ارزي نامهضمانت صدور (7

 بـا ارتباط در پرداخت تعهد نامهضمانت صدور اكو،توسعه  و تجارت بانك درخواست درصورت

 .باشدمی دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط غيردولتی/دولتی بخش جهت مزبور تسهيالت

 از اعــم) پرداخــت ابزارهــاي بــا مــرتبط اســناد مغــایرت یــا اصــالح تغييــر، هرگونــه( 8

 در مقرر ضوابط تابع دستورالعمل، این مفاد رعایت با( ارزي حواله/اسنادي برات/اعتباراسنادي

 .بود خواهد( خدمت-كاال واردات) ارزي مقررات مجموعه اول بخش
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 (W.B) جهاني بانك گروه تسهيالتز( 

 

 و گذاريسرمایه سازمان تأیيد مورد يهاطرح اجراي جهت جهانی بانك تسهيالت از استفاده

 بانـك ایـن ارزي اعتبارات تأمين اداره یهتأیيد اخذ مستلزم ایران فنی و اقتصادي هايكمك

 هايحسـاب عمليـات گردش حسابصورت ارائه و آن دریافت و یهتأیيد ارسال امكان و بوده

 پرتـال سـامانه در ثبت با و واردات و صادرات مقررات قانون رعایت با جهانی، بانك به مربوط

 :باشدمی ذیل شرح به ارزي

 بـه جهـانی بانـك مـالی تسهيالت چارچوب در كارگزار بانك از واصله هايسوئيفت واریز (1

 نامبـه اعتبـاري مؤسسـه شـعب نـزد مربوطـه مقررات طبق كه ارزي مخصوص هايحساب

 خواهنـد یا گردیده افتتاح منظور همين به تسهيالت از كنندهاستفاده يهاسازمان/هادستگاه

 پـذیرامكان مقـررات و ضـوابط سایر رعایت با بانكاین ارزي عمليات اداره هماهنگی با شد،

 پـذیرامكاناستفاده از منابع ارزي مورد بحث در چارچوب ضـوابط و مقـررات ارزي  .باشدمی

 خواهد بود.

 تسـهيالت از كنندهاستفاده يهاسازمان/هادستگاه تقاضاي موجببه كه ارزي وجوه انتقال (2

 مهندسـين و پيمانكاران/هاشـركت ارزي هايحسـاب به جهانی بانك توسط مستقيم طوربه

 در منـدرج هايحسـاب بـه گـردد،می حواله مزبور هايدستگاه قرارداد طرف ایرانی مشاور

 نـزد ایرانـی يهاشـركت و پيمانكاران جاري حساب و مخصوص هايحساب از اعم سوئيفت

استفاده  .باشدمی پذیرامكان بانكاین ارزي عمليات اداره هماهنگی با اعتباري مؤسسه شعب

 خواهد بود. پذیرامكاناز منابع ارزي مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي 

 شـعب توسـط ارز وصـول و بانكاین ارزي عمليات اداره از سوئيفت پيام دریافت از پس (3

 ارز ميزانبـه درهرمورد است الزم ،فوق ارزي هايحساب به آن واریز جهت اعتباري مؤسسه

 .نمایند ارسال مذكور اداره به را مربوطه اسناد و اطالعات شده،حواله

 ارزي حسـاب موجـودي محـل از بایسـتمی كـهدر رابطه با مصارف ریالی طرح/پـروژه  (4

و یا از طریق خریداري  بانكاین حساب بهارز مذكور  گيرد قرار پوشش مورد مربوطه مخصوص

  ربوطـهم مقـررات رعایـت باوجوه ریالی  به فروش رسيده و اعتباري در سامانه نيما مؤسسه

 كنندهاستفاده يهاسازمان/هادستگاه معرفی و برداشت دستور مطابق ذینفع اشخاص وجه در

 .گردد پرداخت ،تسهيالت از

 مخصوص ارزي هايحساب به مربوط انتقاالت و نقل (5

 ،برداشـت لـيكن ،نبـوده مجاز كشور از خارج به مخصوص ارزي هايحساب موجودي انتقال

 موكول( 4) بند در مندرج مراتب جز به هاحساب این موجودي انتقال و نقل هرگونه و استفاده

 .بود خواهد ذیل ضوابط رعایت به
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 قـرارداد موضـو  يهاطرح اجراي موردنياز یدكی لوازم و آالتماشين ،تجهيزات ورود (5-1

 تأیيـد مـورد ،آن ضـرورت برآنكه مشروط تسهيالت از كنندهاستفاده دستگاه/سازمان نامبه

 حـد در و حواله ارزي/اسـناديبرات /اسـنادي اعتبار گشایش ازطریق قرارگيرد، نيز دستگاه

 از ،دسـتورالعمل ایـن تحت ربطذي مقررات سایر منظورداشتن و مربوطه قرارداد ارزي سقف

 .بود خواهدپذیر امكان ،مربوطه مخصوص ارزي حساب موجودي محل

 اجـراي موردنياز شدهاستخدام خارجی كارشناسان المشاورهحق و الزحمهحق پرداخت (5-2

 دسـتگاه توسـط آن تأیيـد بر مشروط خدماتی، هايهزینه سایر و قرارداد موضو  يهاطرح

 ارزي هايحسـاب محـل از ،مربوطـه مقررات و قوانين رعایت با و تسهيالت از كنندهاستفاده

 حساب به مخصوص هايحساب مانده انتقال. بود خواهد پذیرامكان بانكاین مجوز با و ربطذي

 بانـكاین ارزي عمليـات اداره طریق از صرفاً پروژه، شدنمنقضی و اتمام از پس جهانی بانك

 .بود خواهد مجاز

 ارزي جـاري حسـاب موجـودي محـل از انتقـا  و نقـل هرگونـه و استفاده ،برداشت (6

 بود خواهد زير شرايط و ضوابط تابع ايراني يهاشركت و پيمانکاران

 محـل از واریـزي ارزهـاي) قـرارداد طـرف پيمانكـاران ارزي نيازهاي بر مازاد بخش خرید( 6-1

بانـك یـا فـروش در به حسـاب این (جهانی بانك توسط مستقيم یا و مخصوص ارزي هايحساب

 باشد.پذیر میسامانه نيما از طریق مؤسسه اعتباري در روز درخواست متقاضی امكان

 قـرارداد موضـو  يهاطرح اجراي موردنياز یدكی لوازم و آالتماشين ،تجهيزات ورود( 6-2

 ارزهـاي) هاحسـاباین موجودي محل از ایرانی مشاور مهندسين/پيمانكاران/هاشركت نامبه

 چـارچوب در جهـانی بانـك گـروه توسـط مسـتقيم یا و مخصوص حساب طریق از واریزي

 سـایر رعایـت و سـفارشثبت انجـام از پس زیر مراتب داشتن بامنظور( مربوطه قراردادهاي

 :بود خواهدپذیر امكان مربوطه ضوابط

 ،آالتماشـين قبيل از قرارداد اجراي نياز مورد اقالم و نو  ارزي، مبلغ درصد، تأیيد( 6-2-1

 .تسهيالت از كنندهاستفاده سازمان/دستگاه توسط ... و یدكی لوازم ،تجهيزات

 توسـط وارداتی اقالم ارزش ميزانبه موردنظر ارزي جاري حساب محل از ارز نمودن مسدود( 6-2-2

 .اعتباري مؤسسه

 هاحساباین موجودي محل از هاقرارداد اجراي جهت خدماتی ارزي هايهزینه پرداخت( 6-3

 ســازمان/دستگاه ســوي از مزبــور خــدماتی مبــالغ ریزفهرســت یــهتأیيد ارائــه درصــورت

 .بود خواهد پذیرامكان تسهيالت از كنندهاستفاده

 توسط مستقيماً تسهيالت از كنندهاستفاده هايدستگاه تقاضاي حسب كه ارزي وجوه كليه( 7

 نيز گرددمی حواله قرارداد طرف پيمانكاران ارزي هايحساب به واریز جهت جهانی بانك گروه

 .باشندمی( 6) بند در مقرر ضوابط تابع مورد هر در
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 طـرف مجـري یـا تسـهيالت از كنندهاسـتفاده سازمان/دستگاه نامبه اعتباراسنادي گشایش( 8

 محـل از كنندهاستفاده سازمان/دستگاه تأیيد با قرارداد طرف پيمانكاران یا و جهانی بانك قرارداد

 وجـه دریافـت برمبنی فروشنده قبول به مشروط و Non-Operative شكلبه مذكور تسهيالت

 مقـررات قـانون منظورداشـتن و ربطذي مقررات سایر رعایت با ،مربوطه تسهيالت محل از اسناد

 .باشدمی پذیرامكان واردات و صادرات

 نيـز و فوق ارزي هايحساب به وجوه واریز و دریافت ابالغيه ارائه درخصوص الزم اقدامات (9

 .گرددمعمول جهانی بانك گروه به آنها عمليات گردش حسابصورت ارائه

 ادارات بـا همـاهنگی بایسـتی دسـتورالعمل این تحت تسهيالت به مربوط اطالعات كليه( 10

 .گردد ثبت مربوطه، سامانه در بانكاین ارزي تعهدات و آمار تأمين اعتبارات ارزي و
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  (خدمات و كاال) صادرات مالي تأمين نامهح( آئين

 

 اعتبار و پول شوراي 4/7/1383 مصوب

 و كاالها صادركنندگان رقابت توان افزایش و ایران اسالمی جمهوري صادرات توسعه منظوربه

 خـود، ارزي ازمنابع استفاده با ندتوانمی هابانك كشورها، سایر در ایرانی صدور قابل خدمات

 منـابع سایر و خارجی موسسات و هابانك سایر از دریافتی تسهيالت ،1ارزي ذخيره حساب”

 سـندیكایی یـا انفرادي صورتهب نامهآیين این چارچوب در تسهيالت اعطاي به نسبت ارزي

 .نمایند اقدام
 

 ( تعاريف1

 .كشورها سایر در ایران از خدمات و كاالها واردكننده: خریدار( 1-1

 .كشورها سایر به ایران از خدمات و كاالها صادركننده: فروشنده( 1-2

 سوي از مجاز غيربانكی اعتباري مؤسسه هر یا تخصصی یا تجاري بانك هر: داخلی بانك( 1-3

 .ایراناسالمیجمهوري مركزي بانك

 المللی در سایر كشورها.بانك فعال در عمليات بانكی بينبانك خارجی: ( 1-4

 .ایران اسالمی جمهوري مركزي بانك :مركزي بانك( 1-5

 .ایران صادرات ضمانت صندوق :صندوق( 1-6

 كه معتبر بانكی یا ايبيمه یالمللبين مؤسسه هر یا ایران صادرات ضمانت صندوق :ضامن( 1-7

 .نمایدمی ضمانت را سررسيد در تسهيالت بازپرداخت مشتركاً یا منفرداً

 خریدار و فروشنده بين منعقده صادراتی خدمات و كاالها فروش قرارداد: تجاري قرارداد( 1-8

 .خریدار قبول مورد و فروشنده توسط صادره پروفرم یا

( دهندهتسهيالت) داخلی بانك بين منعقده تسهيالت اعطاي قرارداد: تسهيالت قرارداد( 1-9

 .دیگر ازسوي( گيرندهتسهيالت) ایرانی فروشنده یا خارجی خریدار/بانك و سویك از

 خـارجی بانـك توسـط شدهگشایش برگشت غيرقابل اسنادي اعتبار:  اسنادي اعتبار( 1-10

 بازرگـانی اتـاق اسـنادي اعتبارات متحدالشكل مقررات آخرین چارچوب در فروشنده نفعبه

 .(UCP600) المللیبين

 تسـهيالت قـرارداد مــوجبهب كـه تسهيالتی (:Buyer’s Credit) خریدار ( اعتبــار1-11

 بانـك دراختيـار( دهنده تسهيالت) داخلی بانك ازطریق( خدمات/كاال صادرات با درارتباط)

 .گيردمی قرار( گيرندهتسهيالت) خارجی خریدار/

                                                           
1

 مقاريات يعايت به منوط نامه آئين اين چايچوب دي ايز  ذخيره حساب تسهيمت از استفاده 

 مركاز  بانا  طرياق از كاه ايز  ذخيره حساب از استفاده نحوه به مربوط ها دستوياههمل و

 .باشدم  مربوطه مقريات ساير يعايت و گرديده ابمغ بان  آن به ايران اسمم  جمهوي 
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 تسـهيالت قـرارداد موجبهبـ كه تسهيالتی (:Supplier’s Credit)فروشنده  اعتبار( 1-12

 .گيردمی قرار فروشنده اختيار در( خدمات/كاال صادرات با درارتباط)

 دارمـدت اسنادي اعتبار گشایش ضامن، توسط صادره نامهضمانت: بازپرداخت ضمانت( 1-13

 تضـمين بـراي معتبـر يهـابانك توسـط دارمـدت اعتبارات تأیيد یا معتبر يهابانك توسط

 .متعلقه هايهزینه سایر و سود تسهيالت، اصل بازپرداخت

 دوره شـرو  نقطـه از سـال 7 مدت ظرف حداكثر كه تسهيالتی: مدتميان تسهيالت( 1-14

 .شودمی تسویه بازپرداخت،

 خدمات و تجهيزات ي،اسرمایه كاالهاي صدور با رابطه در: بازپرداخت دوره شرو  ( نقطه1-15

 نو  به باتوجه اعطایی تسهيالت بازپرداخت دوره شرو  براي نظر مورد تاریخ مهندسی و فنی

 كنندهءاعطا بانك تشخيصبه صادركننده هايمسئوليت و تسهيالت قرارداد شرایط و صادرات

 :شودمی تعيين ذیل هايگزینه از یكی به توجه با تسهيالت

 .كاال بارهیك تحویل درمورد اسناد معامله یا حمل ( تاریخ1-15-1

 و كاالهـا ارزش درصـد 90 حـداقل آن انجام با كه حملی تاریخ) عمده حمل ( تاریخ1-15-2

 (.شوندمی تحویل صادراتی خدمات

 و هـاپروژه اجراي درمورد كارفرما به آن موقت تحویل یا پــروژه اندازيراه ( تاریخ1-15-3

 زودتر كه هركدام) تسهيالت، ازمحل برداشت اولين از پس ماه 36 یا مهندسی و فنی خدمات

 (.گردد واقع

 

 صادراتي: تسهيالت اعطاي ( ضوابط2

 بانـك) گيرندهتسهيالت هر به خود مسئوليت و تشخيص به توانندمی داخلی يها( بانك2-1

 مـوردي قـرارداد یـا و عمومی قرارداد تحت خود، قبول مورد( فروشنده یا و خریدارخارجی/

 یـا انفـرادي صـورتبه فروشـنده اعتبـار یـا و خریدار اعتبار صورتبه صادرات مالی تأمين

 .نمایند اعطا تسهيالت، مجاز هايسقف رعایت با سندیكایی

 در مليتـی چنـد هايپروژه ایرانی بخش مالی تأمين براي توانندمی داخلی يهابانك تبصره:

 و هماهنگی/مشـاركت هـاپروژه آن در دهندهتسـهيالت خـارجی يهابانك با كشورها سایر

 .نمایند اعطا تسهيالت سندیكایی یا و مستقل صورتبه

 بـراي داخلـی بانك قبول قابل ضمانت ازجمله كافی پوشش درمقابل تسهيالت اعطاي( 2-2

 .است پذیرامكان، خسارت جبران و تسهيالت بازپرداخت تضمين

 صـدور بـراي خـود نظـر مـورد كشورهاي فهرست ایران صادرات ضمانت صندوق: 1تبصره 

 بـانكی شبكه و ا.ا.ج مركزي بانك به را آن بعدي اصالحات و صادرات مالی تأمين نامهضمانت

 .نماید می اعالم كشور
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 پوشـش را اعطـایی تسـهيالت مبلغ كل ضامن، توسط بازپرداخت ضمانت چنانچه: 2تبصره 

 یا و مطالبه پوشش بدون تسهيالت مبلغ با متناسب اضافی تضمين دتوانمی داخلی بانك ندهد

 .نماید ریسك قبول پوشش بدون تسهيالت مبلغ براي مناسب ریسك هزینه دریافت با خود

 پرداخـت بـراي برگشت غيــرقابل اسنادي اعتبار دریافت به موكول تسهيالت اعطاي( 2-3

 .دباشمی فروشنده به تجاري قرارداد در مندرج مبلغ

 داخلی بانك تقاضاي و تشخيص با اسنادي اعتبار چارچوب از خارج تسهيالت اعطايتبصره: 

 .است پذیرامكان مركزي بانك موافقت و

 بانــك داخلــی مقــررات و اعتبــاري ضــوابط رعایــت بــه موكــول تســهيالت اعطــاي( 2-4

 .باشدمی دهندهتسهيالت

 تعهدات فاقد كه شد خواهد اعطا كشورهایی به صادرات براي صرفاً نظر مورد تسهيالت( 2-5

 ج.ا.ا مركزي بانك توسط كشورها این نام. باشند ایران اسالمی جمهوري به نيافته سامان معوق

 .شودمی اعالم

 گشـایش یا و یالمللبين معتبر مؤسسه یا بانك توسط بازپرداخت تضمين درصورت: 1تبصره 

 بـه تسـهيالت اعطـاي ،هـابانك گونـهاین توسـط برگشت غيرقابل دارمدت اسنادي اعتبار

 .دباشمی بالمانع عامل بانك تشخيص با كشورها آن متقاضيان

 را كشـورها گونهاین به تسهيالت بازپرداخت ایران صادرات ضمانت صندوق چنانچه: 2 تبصره

 .دباشمی مجاز مركزي بانك مجوز اخذ از پس تسهيالت اعطاي نماید، تضمين

 درصد 60 حداقل كه است اعطا قابل خدماتی و كاالها صادرات براي نظر مورد تسهيالت( 2-6

 ایرانـی صـادركنندگان توسط خدمات آن ارزش درصد 60 یا و ایران ساخت كاالها آن ارزش

 خـدمات درخصوص و ربطذي دستگاه برعهده كاال درمورد امر این تشخيص. باشند ارائه قابل

 بـراي دولـت حمـایتی مقـررات نامـهآیين (19) ماده موضو  كميته برعهده مهندسی و فنی

 .دباشمی مهندسی و فنی خدمات صادرات

 ملزومات یا صادراتی كاالهاي تأمين یا توليد در ارز به نياز مورد سرمایه تأمين منظور( به2-7

 ارزي تسهيالت پرداخت به نسبت مجاز هستند هابانك مهندسی، و فنی هاي پروژه موردنياز

 اقـدام صادركننده یا توليدكننده به ،(ارزي نياز سقف در) خدمات ارایه یا و كاال حمل از قبل

 .نمایند
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 :تسهيالت اعطاي اجرايي ( مراحل3

 :تسهيالت اعطاي امكان بررسی( 3-1

 ذكـر با صادراتی تسهيالت از استفاده تقاضاي :داخلی بانك از مالی تأمين درخواست( 3-1-1

 .گردد می ارائه داخلی بانك به متقاضی ازسوي تجاري قرارداد مشخصات و مبلغ

 گشـایش از اطمينـان و تسـهيالت تضـمين براي ضامن اوليه گواهی دریافت از پس( 3-1-2

  ذیـل تبصـره رعایـت بـا) پرداخـت روشـهاي سـایر توافـق و تعيين یا و اسنادي اعتبارات

 بينـیپيش و مذاكـــرات انجـام و مدارک بررسی ضمن دهندهتسهيالت بانك ،( (3-2) بند

 .نمایدمی اعالم متقاضی به را خود مشــروط موافقت الزم، منابع

 كليـه درمـورد طـرفين توافـق از پـس: آن شـدن نافذ و تسهيالت قرارداد انعقاد( 3-1-3

 مبادلـه طـرفين بـين و امضـاء تسهيالت قرارداد ضمانتی، و اجرایی حقوقی، مالی، هايجنبه

 و قـرارداد شدن موثر دهندهتسهيالت بانك نظر، مورد هايشرطپيش شدنمحقق با. شودمی

 .نمایدمی اعالم گيرندهتسهيالت به را تسهيالت اعطاي با خود قطعی موافقت

 و حقـوقی مالی، جزئيات حاوي باید تسهيالت قرارداد: تسهيالت قرارداد انعقاد شرایط( 3-2

 :باشد زیر نكات ازجمله داخلی بانك نظر مورد اجرایی

 .گيرندهتسهيالت و دهندهتسهيالت مشخصات( 3-2-1

 .تجاري قرارداد هايطرف -خریدار و فروشنده مشخصات( 3-2-2

 .تجاري قرارداد موضو  خدمات و كاالها مشخصات( 3-2-3

 قرارداد ارز نو  و مبلغ( 3-4

 ( دهندهتسـهيالت بانـك سود و منابع هزینه شامل) اعطایی تسهيالت سود نرخ تعيين( 3-5

 سـود حاشـيه و مبنـا و( شـناور یا ثابت نرخ) سود محاسبه براي پایه نرخ نمودن مشخص با

 .شناور نرخ درمورد

 ضمانت صندوق پوشش داراي كه ییهاطرح جهت صادراتی ارزي تسهيالت سود نرخ:  تبصره

 .شودمی گرفته نظر در كمتر درصد یك باشند،می صادرات

 و برداشـت دوره در آن سررسيدهاي و تسهيالت سود پرداخت و محاسبه نحوه تعيين( 3-6

 .بازپرداخت

 اقساط اصل و دوره همان در برداشت دوره به مربوط هايهزینه سایر و تسهيالت سود:  تبصره

 .شودمی پرداخت گيرندهتسهيالت توسط بازپرداخت دوره در آن متعلقه سود همراه به

 .مدتميان اعتبارات براي آن پرداخت و محاسبه نحوه و تعهد هزینه نرخ تعيين( 3-7

 .مدتميان اعتبارات براي آن پرداخت و محاسبه نحوه و مدیریت هزینه نرخ تعيين (3-8

 .آن پرداخت و محاسبه نحوه و تأدیه تأخير خسارت پرداخت التزام وجه تعيين( 3-9

 پرداختقابل مبالغ سایر و سود اصل، وصول جهت مربوط هايحساب مشخصات تعيين (3-10

 .تسهيالت قرارداد تحت



 117132/01شماره:

 10/05/1401تاریخ:

 

31 

 

 بانـك ازسـوي شـدهتعيين شرایط احراز از پس:  تسهيالت قرارداد شدن نافذ شرایط (3-11

 شـدن مـوثر قبـول، قابل پرداخت روش تعيين و بازپرداخت ضمانت ازجمله دهندهتسهيالت

 .شد خواهد اعالم گيرندهتسهيالت به كتبی صورتبه تسهيالت قرارداد

 تسـهيالت قـرارداد شـدن مـوثر تـاریخ از: تسـهيالت از اسـتفاده یا برداشت دوره (3-12

 درج و مشـخص تسـهيالت برداشـت براي فرجه آخرین عنوانبه دقيقی تاریخ ستاضروري

 تجاري قرارداد اصالح با متناسب دهندهتسهيالت بانك و ضامن موافقت با مذكور دوره. گردد

 .دباشمی تمدید قابل

 مبلـغ كل حداكثر تا مدتكوتاه قراردادهاي در: تجاري قرارداد مبلغ پرداخت شرایط( 3-13

 و تجاري قرارداد مبلغ (85٪) درصد هشتاد و پنج مدتميان قراردادهاي در و تجاري قرارداد

 .دباشمی اعطا قابل تسهيالت محل از ضامن بيمه حق

  و تجـاري قـرارداد مبلـغ( 15٪) درصـدپـانزده  حـداقل مـدتميان درقراردادهايتبصره: 

 یا و پــرداخت ميان پرداخت،پيش صورتبه دتوانمی ضــامن بيمه حق( 15٪) درصدپانزده 

 توسط تسهيالت از استفاده زمان تا(خدمات ارائه/كاال حمل اسناد قبال در) دو این از تركيبی

 .گردد پرداخت فروشنده به داخلی بانك طریق از و خریدار

 تسـهيالت، برداشـت دوره تمدید با ضامن و دهندهتسهيالت بانك موافقت درصورت (3-14

 دوره تمدیـد مـدت بـا متناسـب نيز بازپرداخت دوره شرو  نقطه براي فرجه آخرین تمدید

 تسـهيالت قرارداد دوره مدت كل تمدید، از پس براینكه مشروط بود، خواهد بالمانع برداشت

 .ننماید تجاوز سال 10 از

 قسط چند یا یك در مدتكوتاه تسهيالت براي: آنها تناوب و بازپرداخت اقساط تعداد (3-15

 حداكثر متوالی و مساوي اقساط در مدتميان تسهيالت براي و بازپرداخت دوره ظرف حداكثر

 .بازپرداخت دوره شرو  نقطه از پس ماهشش حداكثر قسط اولين سررسيد ماهه،شش
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  حـداكثر تا(مـدتكوتاه تسهيالت) مصرفی كاالهاي براي :تسهيالت بازپرداخت دوره (3-16

 و طـرح اجـراي اي،سرمایه كاالهاي براي و حمل اسناد سري هر معامله تاریخ از پس سال دو

 دوره شـرو  نقطه از سال 7 تا حداكثر( مدتميان تسهيالت) مهندسی و فنی خدمات صدور

 .تسهيالت كنندهءاعطا بانك تشخيص به بازپرداخت

 همـاهنگی با خارجی بانك و كشور براي شدهتعيين تسهيالت وثيقه یا تضمين شرایط (3-17

 .ضامن

 و تسـهيالت قـرارداد تعليـق) آن پيامدهاي و گيرندهتسهيالت ناحيه از قصور موارد (3-18

 (.شدهبرداشت تسهيالت مانده كل شدنحالتبدیل به 

 (.ضامنين یا) ثالث اشخاص به تسهيالت اعطاي از ناشی مطالبات واگذاري امكان (3-19

 .آنها فصل و حل و طرفين احتمالی اختالفات به رسيدگی مرجع (3-20

 .قرارداد بر حاكم قانون (3-21

 . عقد ضمن شروط و ها التزام (3-22

 .قرارداد اجرایی و حقوقی مالی، امور با مرتبط هايپيوست (3-23

 (.انگليسی و فارسی هايزبان به المقدورحتی) قرارداد نگارش زبان( 3-24

 

 نشدهتأديه وجوه مطالبه و ضامن به ( مراجعه4

 بانـك نمایـد قصـور تسـهيالت قرارداد در مندرج تعهدات ایفاي در گيرندهتسهيالت هرگاه

 همزمان تسهيالت، قرارداد در مذكور «قصور موارد» شرایط و مفاد به باتوجه دهندهتسهيالت

 :داد خواهد انجام را زیر اقدامات

 .قرارداد شرایط طبق گيرندهتسهيالت براي كتبی اخطار ارسال( 4-1-1

 .الزم اطالعات با همراه مركزي بانك و ضامن به مراتب اعالم( 4-1-2

 .ربطذي قراردادهاي و ضامن نامهضمانت شرایط براساس آتی اقدامات سایر( 4-1-3

 :ضامن از نشدهتأدیه وجوه مطالبه( 4-2

 مطالبات وصول به موفق تسهيالت قرارداد در مقرر مهلت ظرف دهندهتسهيالت بانك چنانچه

 هايهزینـه جبران و ضمانت مورد مبلغ مذكور، مهلت پایان در نشود گيرندهتسهيالت از خود

 .نمود خواهد دریافت و مطالبه ضامن از نامهضمانت شرایط مطابق را متعلقه

 :ضامن به دهندهتسهيالت بانك حقوق واگذاري( 4-3

 خود حقوق متناسباً مذكور بانك ضامن، از دهندهتسهيالت بانك مطالبه مورد مبالغ دریافت با

  را مـوردنظر تسـهيالت بـه مربـوط وثيقـه و ضمانت هرگونه یا و تسهيالت قرارداد به نسبت

 .نمود خواهد واگذار ضامن به نامهضمانت شرایط به توجه با

 : نشده بينيپيش ( موارد5

 .بود خواهد مربوط مقررات و ضوابط تابع ،نامهآیين این در نشده بينیپيش موارد
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(يالمللبين ترانزيت) نقل و حمل خدمات صادرات مالي تأمين نامهينآي( ط  

 

 افـزایش و( مسـافر و كـاال) ترانزیت و نقل و حمل خدمات صادرات توسعه از منظورحمایتبه

 متقاضـيانی با تسهيالت قرارداد امضاء با مجاز هستند هابانك صنعت، این فعاالن رقابت توان

 با خود، ارزي منابع محل از است، شده محرز ربطذي مراجع طریق از آنها ترانزیتی فعاليت كه

 .نمایند اقدام نظر مورد يهافعاليت مالی تأمين به نسبت ذیل شرایط رعایت

 

 تسهيالت فردي و كلي ( سقف1

 بخـش( الف) قسمت از (3) بند اساس بر نامهآیين این قالب در تسهيالت فردي و كلی سقف

 .بود خواهد ارزي مقررات مجموعه چهارم

 

 تسهيالت از استفاده شرايط ( واجدين2

 .خارجی فروشندگان از ترانزیت موضو  كاالهاي خریداران( 2-1

 كـاميون، جملـه از نقـل و حمـل ناوگـان تجهيـز جهت ايسرمایه كاالهاي ریداران( خ2-2

 ... و هواپيما كشتی،تریلر،

 و حمـل فرآینـد انجام براى الزم تجهيزات ياجاره پرداخت جهت تسهيالت متقاضيان( 2-3

 .نقل

 تكميل و ساخت قبيل از ترانزیت امر تسهيل جهت عمرانی هايپروژه مجري پيمانكاران( 2-4

 1389 /6/5 مـورخ ن45021ت/99408 شـماره نامـه تصویب در مندرج) هاآزادراه و هاجاده

 امـر تشـویق و توسـعه و همـاهنگی سـاماندهی كـارگروه در جمهوررئيس ویژه نمایندگان

 .مرزي هايبازارچه و ترانزیت گمركی هايپایانه تجهيز و تأْسيس ،(ترانزیت
 

 تسهيالت ( انواع3

 مدتكوتاه تسهيالت( 3-1

 همچنـين و خـارجی فروشندگان از ترانزیت موضو  كاالهاي خرید براي تسهيالت پرداخت

 مـدتكوتاه تسـهيالت قالـب در( (3-2) و (1-2) بنـدهاي موضو ) نقل و حمل ناوگان اجاره

 .بود خواهد قرارداد/شدهخریداري كاالي مبلغ درصد 80 ميزانبه حداكثر و ماههشش
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 مدتميان تسهيالت( 3-2

 ونقل حمل ناوگان تجهيز جهت ايسرمایه كاالهاي خرید مالی تأمين براي تسهيالت پرداخت

  ((4-2) و (2-2) بنـدهاي موضـو ) ترانزیت امر تسهيل جهت عمرانی هايپروژه همچنين و

 حـداكثر استفاده دوره شامل سال 6 حداكثر مالی تأمين دوره با مدتميان تسهيالت قالب در

 و( دهندهتسهيالت بانك تشخيصبنا بر ) سال 4 جمعاً بازپرداخت، و تنفس هاىدوره و سال 2

 .بود خواهد ضامن بيمه حق و قرارداد مبلغ درصد 70 ميزانبه حداكثر

 بانـك از مجـوز اخذ به منوط سال 6 بر مازاد مالی تأمين دوره تعيين خاص، موارد در: تبصره

 .بود خواهدج.ا.ا  مركزي

 

 سود ( نرخ4

 و ارز نـو  قرارداد، نو  به توجه با عامل بانك تشخيصبنابر  تسهيالت انتظار مورد سود نرخ

 .شودمی تعيين متقاضی اعتباري وضعيت

 

 تعهد ( هزينه5

 نامه،آئيناین مشمول مدتميان اعتبارات براي آن پرداخت و محاسبه نحوه و تعهد هزینه نرخ

 .شود تعيين تسهيالت قرارداد در بایستمی

 

 دين تأديه تأخير ( خسارت6

 عقـد ضمن شرط صورتبه و تعيين درصد 12 ميزانبه حداقل دین، تأدیه تأخير خسارت نرخ

 .برسد متقاضی امضاي به و درج قرارداد در

 .باشدمی ج.ا.ا مركزي بانك اعالم به منوط فوق نرخ در تغيير هرگونه: تبصره

 

 وثائق دريافت و قرارداد ( انعقاد7

. بـود خواهد ارز همان به سررسيد در آن بازپرداخت و منعقد ارز به تسهيالت اعطاي قرارداد

 سـایر و مربوطـه سود اضافه به تسهيالت مبلغ كل ریالی ارز هم با متناسب بایستمی وثائق

 تسـهيالت تصـویب تاریخ در ارز روز نرخ اساس بر مترتبه، هايریسك به مربوط هايهزینه

 .شود دریافت عامل بانك توسط و تعيين
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 شرايط ساير( 8

 وزارت در سفارشثبت مراحل ،(4-2) و( 2-2) بندهاي موضو  ايسرمایه كاالهاي خرید براي

 .شود درج مربوط اوراق بر سفارش ثبت رقمی 8 شماره و شده طی بازرگانی

 دیگر كشورهاي هاآن مقصد كه( خارجی و داخلی مالكيت با) ترانزیت موضو  كاالهاي ورود 

 .ندارند سفارشثبت به نيازي ،باشدمی

 سایر یا اسنادي اعتبار افتتاح قالب در تسهيالت پرداخت خریدار، توسط قرارداد انعقاد از پس

 .پذیرفت خواهد انجام ارزي مقررات مجموعه اول بخش وفق پرداخت هايروش

  اصـالحات انجام ،(استفاده دوره سقف رعایت با) سررسيد تمدید اسنادي، اعتبارات گشایش 

 .بود خواهد مربوطه مقررات تابع ،... و

 تعهـدات و آمار اداره به مربوط سامانه طریق از مرتباً بایستمی پرداختی تسهيالت اطالعات

 .شود ارسال ج.ا.ا مركزي بانك ارزي

 

 نشده بينيپيش ( موارد9

( خـدمات و كـاال) صادرات مالی تأمين نامهآئين تابع نامه،آئين این در نشده بينیپيش موارد

 .بود اعتبارخواهد و پول شوراى مصوب
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 ارزي ذخيره حساب محل از (خدمت - كاال) صادرات براي تسهيالت( ي

 

 مبلـغ ارزي ذخيـره حسـاب امناء هيئت 20/12/79 مورخ 9553/105 شماره مصوبه موجببه

 اعتبـار و خریـدار اعتبـار درقالب خدمات و كاال صادرات مالی تأمين براي دالرپانصدميليون

 یافتـه تخصيص ،سوم برنامه قانون اصالحی( 60) ماده اجرایی نامهآیين درچارچوب فروشنده

 مـالی تـأمين نامـهآیين مفـاد مزبور، نامهآیين ضوابط و شرایط بارعایت است مقتضی. است

 قرارداد مفاد بعدي، اصالحات و اعتبار و پول شوراي 20/9/79 مصوب( كاالوخدمات) صادرات

 :نمایند اقدام ارزي تسهيالت اعطاي به نسبت ذیل نكات و عامليت

 

 راآن بعدي تغييرات و كشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان با منعقده امليتع قرارداد مبلغ( 1

 .نمایند اخذ ارز مسدودي اعالميه و اعالم بانك این ارزي عمليات اداره به

 منظـور بانك آن اعطایی تسهيالت مجاز هايدرسقف باید بخشنامه این موضو  تسهيالت( 2

 .شود

ــه تســهيالت اعــــطاء( 3 ــادا، دالرآمریكــا، ب ــدانگليس دالراســتراليا، دالركان ــورو، ،پون  ی

 سـقف نگهـداري منظوربه. است مجاز سوئد كرون و دانمارک كرون ژاپن،ین سوئيس،فرانك

 براسـاس را غيـردالر ارزهاي به منعقده قراردادهاي دالري معادل بایستمی عامليت قرارداد

 انعقـاد روز نـرخ بـه آنها مجمو  كه نمایند مراقبت و محاسبه دالرآمریكا به آنها برابري نرخ

 دالر بـه اسـعار برابري محاسبه مبناي. ننماید تجاوز عامليت قرارداد سقف از قرارداد آخرین

 .باشدمی بانك این روزانه نامهنرخ طبق ارزها خرید به خرید هاينرخ آمریكا،

  ارز روز نـرخ كنـد، پيـدا ضـرورت كـه هرمورد در ریال به اعطایی تسهيالت تسعير نرخ( 4

 .بود خواهد

 از و محاسـبه قـرارداد مبلـغ درصـد 125/0 مأخذ به قرارداد ازانعقادپس مدیریت هزینه( 5

 .اخذگردد گيرندهتسهيالت

 .خواهدبود خدمات و كاال صادرات به مربوط مقررات درچارچوب صرفاً تسهيالت از استفاده( 6

 بـا قـرارداد انعقـاد تـاریخ از ماهشـش حـداكثر اسـنادي اعتبـار گشـایش مهلـتتبصره: 

 .باشدمی گيرندهتسهيالت

 هزینـه ارزي تسهيالت نشدهاستفاده مانده به نسبت قرارداد انعقاد ازتاریخ ماهسه از پس( 7

 توسـط بـاریك ماهشش هر بایستمی كه گيردمی تعلق درسال درصد 125/0 ميزانبه تعهد،

 .گردد وصول گيرندهتسهيالت از و محاسبه بانكآن

 به نسبت ماهشش هر درپایان عامل بانك توسط بازپرداخت دردوره متعلقه كارمزد و سود( 8

 .گردد اخذ گيرندهتسهيالتاز  و محاسبه تسهيالت شدهاستفاده مانده
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 گيرندهتسـهيالت حسـاب بـه و محاسبه ازتسهيالت استفاده دوره در متعلقه سود: 1 تبصره

 از بازپرداخـت دوره سود و اصل اقساط همراه مساوي اقساط به بازپرداخت دوره در و منظور

 .گردد وصول گيرندهتسهيالت

 تسـهيالت از استفاده دردوره انباشته سود روي كارمزد و سود اخذ به مجاز هابانك :2تبصره 

 .باشندنمی

 هايوضـعيتصورت و شـدهمعامله اسـناد وجـه پرداخـت بـه نسبت بایستمی بانكآن( 9

 اطالعـات و اقـدام پرداخـتپيش مبلغ كسر از پس اسنادي اعتبارات شرایط طبق شدهتأیيد

 عمليـات اداره به را پرداختی مبلغ و گيرندهتسهيالت نام ،اسنادي اعتبار شماره شامل مربوط

 پرداخت بانكآن دروجه را ارزدرخواستی عين ارزي عمليات اداره. نماید اعالم بانك این ارزي

 .نمود خواهد

 همـان به را دولت سود سهم و اصل ،اقساط بازپرداخت درسررسيد بانكآن ستاضروري( 10

 .نماید واریز بانك این نزد ارزي ذخيره حساببه روزكاري دو طی قرارداد موضو  ارز

 شماره پيوست فرم مطابق منعقــده قــراردادهاي عملكرد و شدهانجام اقدامات گزارش( 11

 حسـاب امنـاء هيئـت دبيرخانـه به آن از نسخهیك و گردیده تنظيم ماهانه صورتبه (10-1)

 ارسـال بانك این به نسخهیك و كشور ریزيبرنامه و مدیریت درسازمان مستقر ارزي ذخيره

 .شود
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 ارزي هاينامهضمانت دستورالعمل( ک

 

 ایرانـی، غيـر و ایرانـی حقوقی و حقيقی اشخاص نياز مورد ارزي هاينامهضمانت انوا  صدور

 مربوطـه مقررات سایر و ذیل مشروحه نكات رعایت با ارزي هاينامهضمانت مطالبه و پذیرش

 .است پذیرامكان
 

 تعاريف( 1

 روند:می كار به مربوط مشروح عبارات جايبه زیر عناوین دستورالعمل، این در

 موجببـه كه خارجی بانك شعبه یا غيربانكی اعتباري مؤسسه بانك،: اعتباري مؤسسه( 1-1

 ایـن در. دارد قرار بانك این نظارت تحت و شده تأسيس ا.ا.ج مركزي بانك مجوز با یا و قانون

 كـار بـه مـورد به بسته متقابل ضامن یا ضامن عنوانبه اعتباري مؤسسه عبارت دستورالعمل

 .است رفته

 تعهد متضمن كه عندالمطالبه شدهءامضا تعهد هر: 1نامهضمانت/عندالمطالبه نامهضمانت( 2-1

 و پایـه رابطـه از و اسـت مطـابق مطالبـه درخواست ارائه صورت در معينی مبلغ پرداخت به

 .باشدمی مستقل نامهضمانت صدور درخواست

 كـه اسـت ذینفـع و خواهضـمانت بـين مناقصـه شرایط قرارداد، معناي به: پایه رابطه( 1-3

 .است شده صادر آن اساس بر نامهضمانت

 صـادر نامهضـمانت متقابـل، ضـامن/دستوردهنده درخواسـت به بنا كه طرفی: 2ضامن (4-1

 .كندمی

 متقابـل ضامن یا ضامن به متقابل ضامن توسط كه شدهامضاء تعهد: 3متقابل نامهضمانت( 5-1

 متقابـل نامهضـمانت یـا نامهضـمانت دیگر، متقابل ضامن یا ضامن آن كه شودمی داده دیگر

 .كند صادر دیگري

 دیگري متقابل ضامن یا ضامن نفع به متقابل نامهضمانت كه است طرفی: 4متقابل ضامن( 6-1

 .كندمی صادر

 را تعهـداتی كـه شـده ذكـر شخصی عنوانبه نامهضمانت در كه طرفی: 5خواه ضمانت( 7-1

 تضمين براي نامهضمانت و است گرفته عهده بر ذینفع قبال در( پایه رابطه) قرارداد موجببه

 .شودمی صادر تعهدات آن ایفاي

  

                                                           
1 Demand Guarantee/Guarantee 

2   Guarantor 

3   Counter Guarantee 

4   Counter Guarantor 

5   Applicant 
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 نامهضمانت یا نامهضمانت صدور دستور كه( متقابل ضامن از غير) طرفی: 1دستوردهنده( 8-1

 به متقابل نامهضمانت صدور صورت در یا ضامن به پرداخت تأمين مسئول و دهدمی را متقابل

 .باشد خواهضمانت همان است ممكن دستوردهنده. باشدمی متقابل ضامن

 .شودمی صادر او نفع به پایه رابطه موجببه نامهضمانت كه است شخصی: 2ذینفع (9-1

 شـرایط بـا مطـابق كـه است مداركی ارائه: 3نامهضمانت شرایط با مطابق مدارک ارائه( 10-1

 در خاصـی ضـوابط آن خصـوص در كهصـورتی در و بـوده دسـتورالعمل ایـن و نامهضمانت

 المللیبين استاندارد هايرویه با مطابق است،نشده بينیپيش دستورالعمل این یا نامهضمانت

 .باشد 4عندالمطالبه هاينامهضمانت متحدالشكل مقررات ازجمله نامهضمانت

ــه( 11-1 ــه: 5مطالب ــی ب ــه معن ــدرک ارائ ــدهءامضا م ــت ايش ــه اس ــع ك ــت ذینف  تح

 الضمانوجه پرداخت درخواست و ارائه متقابل ضامن/ضامن به متقابل نامهضمانت/نامهضمانت

 .نمایدمی

 بـا مطـابق مـدارک ارائه» الزامات كه است اينامهضمانت وجه مطالبه: 6مطابق مطالبه (12-1

 .باشد داشته را «متقابل نامهضمانت/نامهضمانت شرایط

 .است نامهضمانت اعتبار خاتمه واقعه یا تاریخ معنی به: اعتبار خاتمه( 1-13

 انجـام حسـن مناقصه، در شركت ارزي هاينامهضمانت منظور: ارزي نامهضمانت انوا ( 1-14

 اخذ از پس كه تعهداتی سایر و پرداخت تعهد الضمان،وجه كسور استرداد پرداخت،پيش كار،

 .نمود صادر نامهضمانت آن براي توانمی. ا.ا.ج مركزي بانك از مجوز

 درخواسـت بـه را آن توانـدمی ضامن كه است اينامهضمانت: انتقال قابل نامهضمانت( 1-15

 .دهد قرار( گيرندهانتقال) جدیدي ذینفع اختيار در( دهنده انتقال) موجود ذینفع

( ETSسامانه معامالت الكترونيكـی ارز ) ارز مندرج در نرخ ارز: قيمت فروش اسكناس( 1-16

 است.

 پيمانكار به( تاریخ و شماره درج با كارفرما سربرگ در) كارفرما نامه: كار ارجا  ابالغيه( 1-17

 نـام، درج بـا كـار ارجا  و پيشنهادي قيمت پذیرش برمبنی( پيمانكاران/پيمانكار كامل نام)

 موضـو  مـورد، حسب مناقصه برگزاري تاریخ و شماره حاوي كه است كارفرما امضاء و سمت

 .باشدمی كار انجام حسن نامهضمانت درصد /مبلغ قرارداد، كل مبلغ قرارداد، كامل

                                                           
1   Instructing Party 

2   Beneficiary 

3   Complying Presentation 
4   Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 
5   Demand 
6   Complying Demand 
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 موظف خدمات ارائه هنگامبه اعتباري مؤسسه كه مقرراتی و ضوابط كليه: مقررات سایر( 1-18

 .باشدمی هاآن رعایت به

 و شده اندازيراه ا.ا.ج مركزي بانك در كه ايسامانه: ارزي هاينامهضمانت جامع سامانه( 1-19

 طوربـه را اعتباري مؤسسه توسط صادره ارزي هاينامهضمانت اطالعات تمامی دریافت امكان

 .سازدمی فراهم متمركز،

 

 ( شرايط عمومي2

 نامهضـمانت صدور از پيش مشتریان، شناسایی منظوربه است موظف اعتباري مؤسسه( 2-1

 :آورد عمل به را ذیل اقدامات

 تروریسـم، مـالی تـأمين بـا مبـارزه قـانون پولشـویی، بـا مبـارزه قانون رعایت( از 2-1-1

 و داخلـی از اعـم مشـتریان شناسـایی چگونگی دستورالعمل مربوطه، اجرایی هاينامهآیين

 دسـتوردهنده، خصـوص در. ا.ا.ج مركـزي بانـك سـوي از ابالغـی ضـوابط سایر و 1خارجی

 .نماید حاصل اطمينان ذینفع و خواهضمانت

( واحـد ذینفـع/فردي صورتبه) خواهضمانت و دستوردهنده اعتبارسنجی بهنسبت ( 2-1-2

 ارزي تعهـد رفـع خصوص در. ا.ا.ج مركزي بانك ابالغی هايدستورالعمل رعایت. نماید اقدام

 صالحيت بررسی در اعتبارسنجی هايشاخص از یكی عنوانبه صادركنندگان و واردكنندگان

 .است روريض نيز خواهضمانت /دستوردهنده اعتباري

 سـابقه داراي مقـررات وفق كه خواهضمانت و دستوردهنده براي نامهضمانت( صدور 2-1-3

 بـانكی شـبكه نزد نشده تكليفتعيين غيرجاري بدهی یا و نشده اثرسوء رفع برگشتی چك

 بـراي مـرتبط هايسـامانه از استعالم حقوقی، اشخاص خصوص در. است ممنو  باشد، كشور

 .شودمی نيز مدیره هيئت اعضاي و مجاز امضاي صاحبان شامل اشخاص همه

  توثيق با صرفاً محدود مسئوليت نو  از حقوقی اشخاص تقاضاي به نامهضمانت( صدور 2-1-4

 پوشش با صدور روز در ارز نرخ به آن ریالی معادل یا و الضمانوجه ارز عين( 100٪) درصد صد

 .است پذیرامكان ارز نرخ تغييرات و نوسانات ریسك

 به مربوط پرداختی تعهدات پوشش و تأمين بابت پرداخت تعهد ارزي نامهضمانت صدور( 2-2

 مؤسسات از دریافتی ارزي تسهيالت نو  هر و وام بازپرداخت تضمين و خدمات و كاال واردات

 .باشدنمی مجاز خارجی، يهابانك و مالی

  

                                                           
شده شخص مذکور است. شخصیت محل اقامت قانونی ثبتمالک تعیین شخص حقوقی ایرانی و غیر ایرانی  1

 گروه اشخاص حقوقی مذکور است.های مادر و همحقوقی هر شخص، مستقل از رابطه سهامداری با شرکت
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 اداره كـه خـارجی يهـابانك متقابـل تضمين تحت پرداخت تعهد نامهضمانت صدورتبصره: 

 وضـعيت خصـوص در را خود مثبت نظر ا،.ا.ج مركزي بانك المللیبين يهاسازمان و مطالعات

 بالمـانع اعتبـاري مؤسسـه توسط مسئوليت قبول با باشد، كرده اعالم هاآن اعتباري - مالی

 .باشدمی

 مركزي بانك از مجوز اخذ با دستورالعمل این موضو  ارزي هاينامهضمانت انوا  صدور( 2-3

 .باشد شده تصریح "مجوز اخذ به نياز بدون " عبارت كه مواردي مگر است، پذیرامكان ا.ا.ج

 (2-2بنـد ) اسـتثناي بـه نامه،ضمانت انوا  صدور به نسبت تواندمی اعتباري مؤسسه( 2-4

 ارز نرخ به آن ریالی معادل یا نامهضمانت ارز عين درصدصد  توثيق قبال در دستورالعمل،این

 و حقيقـی اشـخاص بـراي صرفاً) ارز نرخ تغييرات و نوسانات ریسك پوشش با صدور روز در

. ا.ا.ج مركـزي بانك از مجوز اخذ به نياز بدون مقررات و ضوابط سایر رعایت با( ایرانی حقوقی

 جـایگزینی یـا تعدیل به مایل دستوردهنده یا خواهضمانت چنانچه صورتاین در. نماید اقدام

 ا.ا.ج مركـزي بانـك صادرات اداره به را الزم مدارک بایستمی اعتباري مؤسسه باشد، وثایق

 .نماید ارسال مجوز اخذ جهت

 در خـارجی حقـوقی یـا حقيقی اشخاص نماینده دستوردهنده، یا خواهضمانت نانچه( چ2-5

 نيـز ذیـل مالحظات رعایت مشتریان، شناسایی مقررات و ضوابط رعایت بر عالوه باشد ایران

 :است ضروري نماینده درخصوص

 مـورد، معتبرحسـب گذرنامـه و اقامت پروانه اصل و تصویر دریافت: حقيقی( شخص 2-5-1

 .دائم یا موقت از اعم ایران در شغل بيانگر مدارک و ایران در سكونت محل مدارک

 نماینـدگی تأیيـد مـورد حقـوقی شخص ثبت گواهی فعاليت، مجوز: حقوقی( شخص 2-5-2

 و گذرنامـه فعاليـت، محـل مبـين اسناد مورد، حسب متقاضی اصلی موطن در. ا.ا.ج سياسی

 .مورد حسب ایران در شاغل مدیره هيئت معتبر اقامت هايپروانه

 فعال بانكی هاي حساب انوا  از یكی داراي حداقل بایستمی شدهمعرفی( نمایندگان 2-5-3

 .باشند بانكی شبكه در

 هايمسـئوليت و اختيـارات حـدود متضمن كه نمایندگی اعطاي سند ونامه ( وكالت2-5-4

 دفتر تصدیق مورد بوده، رسمی ترجمه داراي باید باشد اختيارات این اعمال ينحوه و نماینده

 اطمينان خارجی منشأ در حقوقی و حقيقی شخص هویت اصالت از و گرفته قرار رسمی اسناد

 اختيـارات جزء بایستمی نيز نامهضمانت حيث از ارزي تعهد ایجاد است بدیهی. شود حاصل

 .باشد شده بينیپيش نماینده
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 در مربوطـه مدارک ارزي، نامهضمانت انوا  صدور هنگام است موظف اعتباريسسه ( مؤ2-6

 حسـب یـا و صـدور به نسبت تكميل از پس و كنترل را دستورالعمل این و قرارداد چارچوب

. نمایـد اقدام نامهضمانت صدور مجوز اخذ جهت. ا.ا.ج مركزي بانك به درخواست ارسال مورد

 بـا الذكرفوق مدارک مطابقت منزلهبه اعتباري مؤسسه سوي از مربوطه مدارک تصاویر ارسال

 قلمداد قرارداد مفاد مبناي بر نامهضمانت صدور شرایط كنترل و قرارداد بررسی مدارک، اصل

 .شودمی

 مجـاز امضـاء صـاحب سمت و نام درج با طرفين امضاء و مهر داراي بایستمی قرارداد( 2-7

 كامـل مشخصـات انعقاد، تاریخ موضو ، حاوي و بوده( رسمی روزنامه حسب) تعهدآور اسناد

 یـا و شـدهبينیپيش هاينامهضمانت مبلغ و نو  اجرا، مدت ارز، نو  و قرارداد مبلغ طرفين،

 تـاریخ پرداخـت، نحوه پرداخت، شرایط قرارداد، مبلغ كل به نسبت نامهضمانت سهم درصد

 .باشد آن ترتيبات و قرارداد خاتمه

 عملـی یا و كار انجام به موكول و بوده مشخص و معين بایستمی قرارداد اجراي مدتتبصره: 

 .نباشد( پروژه قطعی یا موقت تحویل جمله از) قرارداد دوره اتمام منظوربه پيمانكار طرف از

 مطابقت موجود مدارک سایر و قرارداد در طرفين با نامهضمانت ذینفع و خواهضمانت نام( 2-8

 .باشد داشته

 .باشد قرارداد موضو  با مطابق نامهضمانت موضو ( 2-9

 شناسـه/ملی شـماره شـامل 1حقوقی و حقيقی از اعم ذینفع و خواهضمانت مشخصات( 10-2

 صحت. باشد شده درج قرارداد متن در پستی كد و آدرس حقوقی، اشخاص ثبت شماره ملی،

 .شود احراز اعتباري مؤسسه توسط مقتضی نحو به بایستمی مذكور اطالعات

 و مشـتركاً( حقـوقی/حقيقی) شـخص چنـد از متشكل مشاركتی قرارداد، در چنانچه( 2-11

 و الشـركهسهم اسـت الزم باشند، كارفرما مقابل در قراردادي تعهدات ایفاي مسئول متضامناً

 مشـخص اعضـا بين نامهمشاركت و منعقده قرارداد مفاد به توجه با نامهضمانت صدور شرایط

 .باشد

 ارائه به نسبت بایدمی خواهضمانت قرارداد، در نياز مورد اطالعات درج عدم صورت درتبصره: 

 قـرارداد از جزئی عنوان به كه مداركی و اسناد یا قرارداد الحاقيه قالب در نياز مورد اطالعات

 .نماید اقدام شده،بينیپيش

 كشور در. ا.ا.ج سياسی نمایندگی تأیيد بر عالوه كشور از خارج در صادره مدارک كليه( 2-12

 نيز مزبور نمایندگی تأیيد صحت برمبنی. ا.ا.ج خارجه امور وزارت تأیيد به بایستمی نظر مورد

 .باشد رسيده

                                                           
1

 ثبتت سازمان رسمی سامانه در مندرج اطالعات آخرین اساس بر بایدمی ایرانی حقوقی اشخاص ملی شناسه 
 اطالعتات ملی پایگاه در مندرج اطالعات آخرین اساس بر( حقوقی/حقیقی) بیگانه اتباع و کشور امالک و اسناد

 شود. اعالم خارجی اشخاص
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 باشـد، انگليسـی غيـر زبان به كهصورتی در مربوطه مدارک كليه رسمی ترجمه ارائه( 2-13

 اعتبـاري مؤسسه اختيار به مدارک رسمی ترجمه اخذ انگليسی زبان با رابطه در. است الزامی

 .باشدمی

 در مشخصات ثبت به نسبت نامه،ضمانت صدور از پيش است موظف اعتباري مؤسسه( 2-14

 اقـدام مزبـور درگـاه از( فرد به منحصر) نامهضمانت شماره اخذ و الكترونيك خدمات درگاه

 .نماید

 بـراي مؤخري تاریخ یا واقعه صراحتاً اینكه مگر است پادار صدور تاریخ از نامهضمانت( 2-15

 شـدن پـادار اسـت الزم ایـن بـر عـالوه. باشـدشده ذكـر نامهضـمانت متن در بودن پادار

 توسـط سـندي ارائـه بـه منـوط الضمانكسوروجه استرداد و پرداختپيش هاينامهضمانت

 یـا منعقده قرارداد الضمانوجه كسور/پرداختپيش وجه وصول برمبنی ضامن به خواهضمانت

 ضـروري نامهضـمانت متن در ضامن به مذكور سند ارائه نحوه بينیپيش. شود اسنادي اعتبار

 .است

هاي پرداخـت شـده در چـارچوب نامهنرخ وجه التـزام تـأخير تأدیـه دیـن ضـمانت( 2-16

باشد. نـرخ ارز مـورد اسـتفاده جهـت هاي ابالغی از سوي بانك مركزي ج.ا.ا میدستورالعمل

منـدرج در سـامانه معـامالت ریالی وجه التزام، نـرخ فـروش اسـكناس ارز محاسبه معادل 

 است.( ETS)الكترونيكی ارز 

 حـداكثر تمدیـد قابـل و صدور تاریخ از سالیك حداكثر نامهضمانت سررسيد تعيين( 2-17

 .است بالمانع سالهیك هايدوره براي

 مـتن در "شـودمی سـاقط اعتبـار درجه از خاتمه از پس نامهضمانت " عبارت درج( 2-18

 .است الزامی متقابل نامهضمانت/نامهضمانت

 شـرطبه عندالمطالبـه هاينامهضمانت متحدالشكل مقررات نسخه آخرین از استفاده( 2-19

 بانـك،این ابالغـی هايبخشنامه سایر همچنين و دستورالعمل این مواد دیگر با مغایرت عدم

 .شودمی توصيه

 دستورالعمل،این چارچوب در نامهضمانت صدور متعاقب است موظف اعتباري مؤسسه( 2-20

 نيـاز بدون و مجوز با از اعم) صادره متقابل نامهضمانت/نامهضمانت اطالعات تكميل به نسبت

 اصالح یا و تغيير هرگونه. نماید اقدام "ارزي هاينامهضمانت جامع سامانه" در( مجوز اخذ به

 .شود ثبت فوق سامانه در بایستمی نيز نامهضمانت

 عـدم مراتـب اسـت موظف اعتباري مؤسسه نامه،ضمانت صدور از انصراف صورت در( 2-21

 .نماید ثبت الكترونيك خدمات درگاه در را نامهضمانت شماره از استفاده
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 حفـ  مترتبـه، پيامدهاي و هانامهضمانت از سوءاستفاده جعل، از جلوگيري منظوربه( 2-22

 موظف اعتباري مؤسسه ها،نامهضمانت ذینفع براي خاطر اطمينان سازيفراهم و ذینفع منافع

 اقـدام خود رسانیاطال  پایگاه در برخط استعالم سامانه سازيپياده و طراحی به نسبت است

 ملـی شناسـه/ملی شـماره نامه،ضـمانت شماره درج با نامهضمانت ذینفع كه ايگونهبه نماید

 .نماید حاصل اطمينان صادره نامهضمانت اصالت از بتواند

 

 نامهضمانت صدور وكارمزد ( وثايق3

 اعتبـاري وضـعيت بـه توجه با نامه،ضمانت صدور از قبل است مكلف اعتباري مؤسسه( 3-1

 اخـذ دسـتوردهنده از كافی و الزم وثایق ،ربطذي هايسامانه در خواهضمانت و دستوردهنده

 .نماید

 درصـدده معـادل حـداقل نامهضمانت صدور وثيقه بابت است موظف اعتباري مؤسسه( 3-2

 ،«خزانـه اسـناد» ،«طـال» ،«نقـد وجه» از تركيبی یا یك صورتبه را نامهضمانت مبلغ( ٪10)

 بانـك مجوز اساس بر منتشره مشاركت اوراق» ،«اسالمی خزانه اوراق» ،«دولتی قرضه اوراق»

 نـزد الحسـنهقرض انـداز پس هايحساب» ،«دارمدت گذاريسرمایه سپرده» ،«.ا.ا.ج مركزي

 ،«اعتبـاري مؤسسـات سـایر نزد متقاضی دارمدت گذاريسرمایه سپرده حساب» ،«بانكآن

 یـا «الحسـنهقرض اوراق» ،«خـاص و عام ویژه دار مدت گذاري سرمایه سپرده هاي گواهی»

 الحسـنهقرض» ،«ارزي دارمـدت گذاريسرمایه سپرده هايحساب» شامل ارزي هاي حساب

 یا «نامهضمانت صادركننده اعتباري مؤسسه نزد ارزي اندازپس الحسنهقرض» و «ارزي جاري

 .نماید اخذ را اعتباري مؤسسات سایر

 مدیره تئهي كه شد خواهد تعيين ضوابطی اساس بر غيرنقد وثایق الباقی تركيب و نو ( 3-3

 .نمایدمی ابالغ و تعيين مقررات و ضوابط چارچوب در اعتباري مؤسسه

 نامهضـمانت صدور بابت ماده این موضو  وثایق دریافت از تواندمی اعتباري مؤسسهتبصره: 

 نامهضـمانت مبلغ كل به نسبت وثایق سایر صورت این در. نماید نظرصرف مناقصه در شركت

 .شد خواهد محاسبه

 بالمانع نامهضمانت مبلغ مابقی وثيقه بابت ارزي مبلغ درج با سفته یا و ریالی سفته اخذ( 3-4

 .است

 مـابقی (120٪) درصـدیكصد و بيست  معادل باید حداقل ،(ارزي یا ریالی) سفته اخذتبصره: 

 .باشد نامهضمانت مبلغ

 مبلـغ مـابقی معـادل یـا و نامهضـمانت كـل وثيقـه بابـت تواندمی اعتباري مؤسسه( 3-5

 مؤسسـات یـا هـابانك داخلـی، مجاز اعتباري مؤسسات سایر ارزي نامهضمانت نامه،ضمانت

 ضـمانت صـندوق توسـط صـادره ارزي هاينامهضـمانت و خارجی معتبر غيربانكی اعتباري

 .نماید اخذ نيز دستورالعمل این( 11-3بند ) مفاد داشتن ملحو  با را ایران صادرات
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 از پـس خارجی غيربانكی اعتباري مؤسسه یا بانك توسط صادره نامهضمانت پذیرشتبصره: 

 خصـوص در. ا.ا.ج مركـزي بانـك المللیبين يهاسازمان و مطالعات اداره مثبت نظر دریافت

 .است بالمانع اعتباري مؤسسه توسط مسئوليت قبول با و هاآن اعتباري - مالی وضعيت

 بورس اصلی تابلوي در هاآن نماد كه بورسی هايشركت سهام غيرمنقول، اموال ترهين( 3-6

 ارزش (150٪) درصـدیكصـد و پنجـاه  معـادل حـداقل هواپيما، یا كشتی باشند، شده درج

 نامهضـمانت مبلـغ مـابقی بابـت دادگستري رسمی كارشناس توسط شدهتعيين كارشناسی

 .است بالمانع

 یا و دارمدت گذاريسرمایه سپرده حساب در موجود وجه است موظف اعتباري مؤسسه( 3-7

 نامهضـمانت وثيقـه عنوانبـه كـه( ارزي و ریالی از اعم)جاري/اندازپس الحسنهقرض سپرده

 مسدود نامهضمانت سررسيد زمان تا نظر مورد وثيقه ميزانبه است، شده گرفته نظر در صادره

 .نماید نگهداري و

 ربـطذي اداره سوي از ابالغی هايبخشنامه براساس ارزي هاينامهضمانت كارمزد نرخ( 3-8

 .باشدمی. ا.ا.ج مركزي بانك

 چـارچوب در مهندسـی و فنی خدمات صادرات نامهضمانت صدور كارمزد و وثایق اخذ( 3-9

 شماره مصوبه موضو  "مهندسی و فنی خدمات صادركنندگان از حمایت اجرایی نامه آیين"

 هاياصـالحيه و فـوق نامهآیين تابع ،وزیران محترم تهيئ 8/2/1389 مورخ 27057/40527

 .بود خواهد آن مربوطه

 .باشدمی نامهضمانت صدور تاریخ در ارز نرخ وثایق، ریالی ارزش محاسبه مالک( 3-10

 موضـوعی بابت اعتباري مؤسسات توسط صادره متقابل نامهضمانت/نامهضمانت توثيق( 3-11

 .نيست پذیرامكان است،شده صادر آن واسطه به كه ايپایه رابطه از غير

 

 نامهضمانت ( صدور4

 مدارک دیگر و مناقصه اسناد دریافت از پس مناقصه در شركت ارزي نامهضمانت صدور( 4-1

 مركـزي بانـك از مجوز اخذ به نياز بدون مناقصه برگزاري از قبل اعتباري مؤسسه نياز مورد

 .است پذیرامكان  ا.ا.ج

 برگـزاري تـاریخ از ماهشـش مناقصه در شركت نامهضمانت اعتبار زمان مدت حداكثر( 4-2

 .است تمدید قابل دیگر ماه سه تا حداكثر ضرورت، صورت در و باشدمی مناقصه

 اسـناد بـه منضـم معتبـر كار ارجا  ابالغيه ارائه با كار انجام حسن نامهضمانت صدور( 4-3

 بينیپيش حالت این در. باشدمی پذیرامكان مرتبط سوابق سایر و قرارداد نویسپيش مناقصه،

 .است الزامی صادره نامهضمانت متن در آن، وجه مطالبه صورت در شدهءامضا قرارداد ارائه

 كشـاورزي، صـنعتی، كاالهـاي صـادركنندگان نياز مورد ارزي نامهضمانت انوا  صدور( 4-4

 از قـرارداد اجـراي توانـایی برمبنی خواهضمانت صالحيت تأیيد گواهی ارائه با سایر و معدنی

 .است پذیرامكان دستورالعمل این مفاد رعایت و ذیربط وزارتخانه
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 چـارچوب در مهندسـی و فنـی خـدمات صادركنندگان ارزي نامهضمانت انوا  صدور( 4-5

 نمـودن لحـا  بـا صـرفاً مهندسی و فنی خدمات صادركنندگان از حمایت اجرایی نامهآیين

 .است پذیرامكان دستورالعمل این مفاد سایر رعایت و ذیل شرایط

 1.كشور بودجه و برنامه سازمان از صالحيت تأیيد گواهی( ارائه 1-5-4

 كســور اســترداد و پرداخــتپيش كــار، انجــام حســن هاينامهضــمانت مــورد( در 4-5-2

 گـواهی ارائـه كشـور، بودجه و برنامه سازمان از صالحيت تأیيد گواهی برعالوه الضمان،وجه

 و نامهضـمانت مبلـغ سـقف حاوي ایران تجارت توسعه سازمان در مستقر( 19) ماده كارگروه

 .قرارداد كل مبلغ

 تصـریح بـا صـرفاً مذكور نامهآیين( 2) ماده تبصره چارچوب در نامهضمانت( صدور 4-5-3

 .است پذیرامكان( 19) ماده كارگروه مجوز متن در فوق تبصره تسهيالت از استفاده

 و بانكی شبكه قبول مورد وثایق سایر یا نقد وجه درصد 2 درمقابل نامهضمانت( صدور 4-5-4

 .است انجام قابل نامهضمانت ارزش به نسبت سفته درصد 98

 نامهضـمانت ارزش ریـالی معادل درصد 5/0 حداكثر نامهضمانت صدور كارمزد( نرخ 4-5-5

 .باشدمی صدور روز ارز نرخ به درسال

 بـرمبنی مزبـور نامـهآیين( 7) ماده مفاد رعایت نامه،ضمانت وجه مطالبه صورت( در 4-5-6

 معادل) آن واریز و صادركننده از مطالبات وصول جهت اعتباري مؤسسه توسط قانونی تعقيب

 .است الزامی عمومی، درآمد حساب به( عمومی بودجه از دریافتی وجوه

 امور كه داخلی سازندگان و مشاوران پيمانكاران، نياز مورد ارزي نامهضمانت انوا  صدور( 4-6

 كشور داخل در را سایر و تجهيزاتی تأسيساتی، ساختمانی، طراحی، مشاور، مهندسی خدمات

 :باشدمی پذیرامكان ذیل نكات و شرایط رعایت با كنندمی اجرا مقررات و ضوابط چارچوب در

 مواردي در مگر. باشد منظورشده قرارداد در تفكيك به بایستمی ریالی و ارزي( سهم 4-6-1

 ارزي صـورتبه قرارداد موضو  وجه خاص قوانين موجببه یا و كشور ارزي مقررات طبق كه

 .باشد شده تجویز

 كرایه یدكی، لوازم تجهيزات، شامل كشور خارج از خدمات و كاال خرید: ارزي سهم( 4-6-1-1

 خـدمات فنـی، دانـش ،(مشـابه هـايترم سـایر و CFR صـورت به خرید صورت در) حمل

 .است... و كشور از خارج در آموزش ،ليسانس حق كارشناسی،

 ساختمانی، كارهاي داخل، ساخت از اعم كشور داخل هايهزینه كليه: ریالی سهم( 4-6-1-2

 كاركنـان حقـوق از قسمتی دفتري، هايهزینه آمد، و رفت اقامت، هزینه داخلی، نقل و حمل

 .باشدمی... و خارجی

 

                                                           
1

 کتارگروه تأییتد نمایتد،نمی صتادر صالحیت ییدتأ گواهی یادشده سازمان که خاصی ایهزمینه و هارشته در 

 .بود خواهد عمل مالک مزبور نامهآیین( 19) ماده موضوع
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 بـه مربوط مستندات احراز و قرارداد ارزي بخش بابت صرفاً ارزي نامهضمانت( صدور 4-6-2

 كار انجام حسن نامهضمانت خصوص در. است پذیرامكان ازكشور ازخارج خدمت و كاال خرید

 پرداخـت،پيش نامـهضـمانت درخصوص و خارجی فروشندگان/فروشنده (هاي)پروفرما ارائه

 الزم( ارزي مقـررات مجموعـه اول بخش با نظرداشت مفاد)بازرگانی  اتاق توسط اسناد تأیيد

 .است

، MT700) مـرتبط سوئيفت هايپيام تصویر اخذ اسنادي، اعتبار گشایش( درصورت 4-6-3

MT707  وMT720  )...اعتبـار اصـالحيه آخـرین در مندرج شرایط تطابق و مورد حسبو 

 اعتبـاري مؤسسه توسط درخواست، مورد نامهضمانت مبلغ و مرتبط قرارداد مبلغ با اسنادي

 .است ضروري

 تـوان از اسـتفاده حداكثر قانون مشمول هايشركت نفعبه ارزي نامهضمانت( صدور 4-6-4

 آن بعـدي اصالحات و 15/02/1398 مصوب ایرانی كاالي از حمایت و كشور خدماتی و توليدي

 و. ا.ا.ج مركـزي بانـك 03/10/1398 مـورخ 339550/98 شـماره عمومی نامه مفاد رعایت با

 .است پذیرامكان آن، بعدي اصالحات

 كسـور اسـترداد و پرداخـتپيش كـار، انجـام حسـن ارزي هاينامهضمانت( صدور 4-6-5

 از پـس "ارزها سایر به آن معادل یا یورو هزار دویست" سقف تا هركدام حداكثر الضمانوجه

 و ضـوابط سـایر نيز و دستورالعمل این مندرجات رعایت با مربوطه قرارداد بررسی و دریافت

 .است بالمانع  ا.ا.ج مركزي بانك از مجوز اخذ به نياز بدون مقررات

  آن معـادل یـا یورو هزار دویست" از بيش الذكرفوق هاينامهضمانت ارزش( چنانچه 4-6-6

 در نيـاز مـورد مـدارک بـه منضـم اعتباري مؤسسه درخواست ارسال باشد "ارزها سایر به

 مركـزي بانـك صادرات اداره به نامهضمانت صدور مجوز اخذ جهت دستورالعملاین چارچوب

 .است الزامی ا.ا.ج

 چـارچوب در را دولتی معامالت با مرتبط هاينامهضمانت است مكلف اعتباري مؤسسه( 4-7

 مـورخ هــ50659ت/123402 شـماره نامهتصویب موضو  دولتی معامالت تضمين نامهآیين

 پيوسـت هاينمونه مطابق صرفاً و آن بعدي هاياصالحيه و وزیران محترم هيئت 22/9/1394

 .نماید صادر نامهتصویب

 یـا و غيرایرانـی حقوقی و حقيقی اشخاص درخواست به ارزي نامهضمانت انوا  صدور( 4-8

 درصـد صـد توثيـق با دستورالعمل، این عمومی شرایط (5-2بند ) موضو  ها،آن نمایندگان

 دریافت با یا ا.ا.ج مركزي بانك از مجوز اخذ به نياز بدون و ارز به نامهضمانت مبلغ عين( ٪100)

تبصـره بنـد  رعایت با خارجی معتبر بانك تمدید قابل و برگشت غيرقابل متقابل نامهضمانت

 .است پذیرامكان ستورالعمل،د( این3-5)

ــی )1-4بنــدهاي ) مشــمول درخواســت مــورد ارزي نامهضــمانت چنانچــه( 4-9  (8-4( ال

 از موردي مجوز اخذ و اعتباري مؤسسه طریق از مربوطه مدارک ارسال نشود، دستورالعملاین

 .است الزامی ا.ا.ج مركزي بانك ربطذي اداره
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 مستقيم نامهضمانت ابالغ و ( پذيرش5

 بـا ارتبـاط در خـارجی يهـابانك سوي از صادره مستقيم نامهضمانت ابالغ و پذیرش( 5-1

 حقـوقی و حقيقی اشخاص نفعبه ارزي حواله/اسنادي برات/اسنادي اعتبار ارزي، قراردادهاي

 هايمسئوليت پذیرش به منوط شوند،می تأمين "واردكننده ارز" محل از كه خصوصی بخش

 بالمـانع دسـتورالعمل( این5-3ذیل بنـد ) تبصره رعایت و نامهضمانت ذینفع توسط مترتبه

 .باشدمی

 يهـابانك شعب و اعتباري مؤسسه سوي از صادره مستقيم نامهضمانت ابالغ و پذیرش( 5-2

 یـا و اسـنادي بـروات/اعتبـارات ارزي، قراردادهـاي بـا ارتباط در كشور از خارج در ایرانی

 ارز نـو  از نظرصـرف خصوصـی بخـش حقـوقی و حقيقـی اشـخاص نفعبه ارزي هايحواله

 .باشدمی بالمانع نامهضمانت ذینفع توسط مترتبه هايمسئوليت پذیرش به منوط شده،تأمين

 بخـش نفعبـه ي خـارجیهـابانك سوي از صادره مستقيم نامهضمانت ابالغ و پذیرش( 5-3

 پـذیرامكان. ا.ا.ج مركـزي بانـك ارزي مقررات و هاسياست اداره از مجوز اخذ از پس دولتی

 .بود خواهد

 

 نامهضمانت تمديد ( شرايط6

 و شـده تلقـی جدید نامهضمانت صدور تقاضاي منزلهبه سررسيد از پس تمدید تقاضاي( 6-1

 و دسـتوردهنده اعتبـاري ارزیـابی جملـه از نامهضمانت صدور به مربوط مراحل كليه انجام

 .است الزامی جاري مقررات طبق الكترونيك خدمات درگاه از جدید شماره اخذ و خواهضمانت

 قابـل ضـامن و خواهضـمانت/دستوردهنده موافقت ذینفع، درخواست بربنا نامهضمانت( 6-2

 پرداخـت بـه متعهد ضامن نامه،ضمانت تمدید به ضامن موافقت عدم صورت در. است تمدید

 .بود خواهد ذینفع سوي از مطابق مطالبه ارائه صورت در صرفاً نامهضمانت وجه

 سـوي از وثـایق روزرسـانیهب عـدم و ذینفـع سـوي از تمدیـد درخواست درصورت( 6-3

 اسـت موظـف نامهضـمانت تمدیـد بـا موافقت صورت در ضامن خواه،ضمانت/دستوردهنده

 خواهضـمانت/دستوردهنده تعهدات و تسهيالت سامانه در وثایق كسري مبلغ ثبت به نسبت

 زمـان تـا صورتدراین. نماید اعالم. ا.ا.ج مركزي بانك صادرات اداره به را فوق مراتب و اقدام

ــانیهب ــایق، روزرس ــاد وث ــه ایج ــدات هرگون ــا و تعه ــاي ی ــر اعط ــو  ه ــه تســهيالت ن  ب

 .است ممنو  اعتباري مؤسسات از هریك سوي از خواه،ضمانت/دستوردهنده

 تمدیـد زمـان در مربوطه وثایق و كارمزد نقدي، سپرده خصوص در عمل مورد ارز نرخ( 6-4

 .باشدمی آن انجام روز تاریخ در ارز نرخ نامه،ضمانت مبلغ افزایش سررسيد،

 موافقـت و ذینفـع كتبـی درخواسـت بـدون و خـود به خود كه اينامهضمانت صدور( 6-5

 بانك تأیيد مورد موارد و قضایی هاينامهضمانت جزبه باشد، تمدید قابل ضامن و خواهضمانت

 .نيست مجاز ا،.ا.ج مركزي
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 نامهضمانت انتقا ( 7

  «انتقـال قابـل» عبـارت صراحتاً كه است انتقال قابل صورتی در فقط ارزي نامهضمانت( 7-1

 در آن بينـیپيش به منوط انتقال قابل نامهضمانت صدور. باشد شده ذكر نامهضمانت متن در

 .باشدمی گيرندهانتقال نام درج با آن اصالحيه یا پایه قرارداد

 بـه منضـم شـدهءامضا اظهاریه طی موجود ذینفع كه یابدمی انتقال وقتی نامهضمانت( 7-2

  او تعهـدات و حقـوق جانشين جدید ذینفع كه نماید اعالم ضامن به خطاب انتقال مستندات

 .باشدمی نامهضمانت جدید ذینفع و شده پایه رابطه در

 اعتبـاري مؤسسـه است، انتقالقابل كه باشد شده قيد صریحاً نامهضمانت در اگر حتی( 7-3

 .دهد اثر ترتيب نامهضمانت انتقال درخواست به كه ندارد تكليفی

 .نيست انتقال قابل متقابل نامهضمانت( 7-4

 زمـان تـا ضـامن و دهندهانتقال كه اصالحاتی تمام شامل شده داده انتقال نامهضمانت( 7-5

 .باشدمی نيز اند،كرده موافقت آن با انتقال

 توسـط بایـد یافتـهانتقال نامهضـمانت تحـت تخلـف اعـالم و وجـه مطالبـه هرگونه( 7-6

 هـر در دهنـدهانتقال امضاي و نام جايبه گيرندهانتقال امضاي و نام. شود ءامضا گيرندهانتقال

 نامهضـمانت در كـهاین مگر رود،می كار به دهندهانتقال امضاي و نام جايبه نيز دیگري سند

 .باشد شده بينیپيش دیگري نحوبه

 آخـرین درج بـا صـادره نامهضـمانت اصـل ظهرنویسی طریق از صرفاً انتقال عمليات( 7-7

 رعایت با ظهرنویسی متن در الحاقيه و اصالحيه نسخ تعداد به اشاره و نامهضمانت مشخصات

 .است پذیرامكاندستورالعمل ( این2-7( و )1-7بندهاي ) مفاد

 

 نامهضمانت اعتبار خاتمه شرايط( 8

 ارائـه نيازمند وثایق سازي آزاد و یابدمی خاتمه زیر شرایط از یكی تحقق با نامهضمانت( 8-1

 :باشدنمی اعتباري مؤسسه به نامهضمانت اصل

 .تعهدات از وي ءابرا بر مبنی ضامن به ذینفع شده امضاء و كتبی( اعالم 8-1-1

 اعتبار خاتمه به منجر كه رخدادي تحقق یا و( انقضا تاریخ) نامهضمانت اعتبار( انقضاي 8-1-2

 مـدارک و اسـناد است الزم باشد رخدادي وقو  به منوط نامهضمانت اعتبار خاتمه اگر. شود

 .شود مشخص نامهضمانت متن در اعتبار خاتمه به منجر رخداد به مربوط

 .برسد صفر به نامهضمانت مبلغكه ( هنگامی8-1-3

 

 متقابل نامهضمانت/نامهضمانت مطالبه شرايط( 9

 و باشدمی ذینفع و ضامن بين رابطه تابع صرفاً نامهضمانت مبلغ پرداخت به ضامن تعهد( 9-1

 و( پایـه رابطـه) قـرارداد دفاعيـات. است مستقل نامهضمانت صدور درخواست و قرارداد از

 .ندارد صادره نامهضمانت تحت ضامن اقدام در تأثيري قراردادي روابط بر ناظر ادعاهاي
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 شده مشخص نامهضمانت در كه باشد اسنادي همراه باید نامهضمانت تحت وجه مطالبه( 9-2

 خواهضـمانت دهد نشان كه ذینفع بيانيه با باید وجه مطالبه درخواست حال هر در ولی. است

 .باشد همراه است، كرده تخلف( پایه رابطه) قرارداد در خود تعهدات از مواردي درچه

 خـود در مطالبه، همراه وجه، مطالبه از جدا ايشدهءامضا سند در تواندمی تخلف مورد( 9-3

 بيانيـه ارائـه صورت در. شود ارائه نامهضمانت اعتبار خاتمه از قبل دیگري تاریخ یا و مطالبه

 .كند مشخص راآن و نموده اشاره وجه مطالبه به باید ذینفع جداگانه،

 همـاهنگی نيـز و مقررات و نامهضمانت شرایط با وجه مطالبه مطابقت بررسی در هرگاه( 9-4

 نشـود اشاره مدارک ارائه هنگام و نباشد كامل شده ارائه مدارک ،(تخلف بيانيه شامل) اسناد

 ارائـه از بعـد روزكـاري پـنج ظرف است موظف اعتباري مؤسسه شد، خواهد تكميل بعداً كه

 بـه اعتباري مؤسسه سوي از نظر اظهار عدم صورت در.نماید رد را درخواست مطالبه، مدارک

 .است ناقص مدارک اساس بر پرداخت به موظف اعتباري مؤسسه مقرر، مهلت در ذینفع

 دریافت از را متقابل ضامن مورد حسب یا و دستوردهنده طرف تأخير، بدون باید ضامن( 9-5

 تأخير بدون باید نيز متقابل ضامن. نماید مطلع نامهضمانت تمدید درخواست یا و وجه مطالبه

 نامهضـمانت اعتبـار خاتمه تاریخ تمدید درخواست یا و وجه مطالبه از را دستوردهنده طرف

 .نماید مطلع متقابل

 بـه نسـبت وجه، مطالبه از اطال  از پس خواهضمانت/دستوردهنده طرف كهصورتی در( 9-6

 در نامهضمانت این ننماید، اقدام اعتباري مؤسسه با حساب تسویه و نامهضمانت تكليفتعيين

 اعتبـاري مؤسسه با كهزمانی تا و گيردمی خود به كليفبالت وضعيت ارزي، نامهضمانت سامانه

 نامهضـمانت صـدور و الكترونيك خدمات درگاه از نامهضمانت شماره اخذ امكان نكند تسویه

 .بود نخواهد ميسر بانكی شبكه در آنها براي جدید

 متقابـل نامهضمانت ذینفع سوي از ايبيانيه همراه باید متقابل نامهضمانت وجه مطالبه( 9-7

 متقابلی نامهضمانت یا نامهضمانت تحت را مطابق مطالبه وي كه شود ذكر بيانيه این در و باشد

 .استكرده دریافت نموده، صادر كه

 او كه نماید بيان باید بلكه كند ارائه تخلف بيانيه نيست الزم متقابل نامهضمانت ذینفع( 9-8

 .است نموده دریافت صادركرده، كه متقابلی نامهضمانت/نامهضمانت تحت را مطابق درخواست

 دستور تصویر مثالً) باشد شده تعيين متقابل نامهضمانت در دیگري اسناد ارائه چنانچه( 9-9

  دریافـت ،(بازرسـی گـواهی ذینفـع، بـه نامهضمانت مبلغ پرداخت براي الكترونيكی انتقال

 .شود تأیيد متقابل ضامن توسط باید نيز اسناد این

 نامهضـمانت تحت را مطابق مطالبه درخواست اینكه محضبه متقابل نامهضمانت ذینفع( 9-10

 محق كند، اشاره آن به نيز متقابل نامهضمانت تحت وجه مطالبه در و باشد كرده دریافت خود

 بـه مجـاز متقابـل ضامن صورت این در. شودمی متقابل نامهضمانت موجببه وجه دریافت به

 .باشدنمی شده مطالبه نامهضمانت وجه پرداخت تعویق
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 قـرارداد، نامه،ضـمانت از متقابـل نامهضـمانت مبلـغ پرداخت به متقابل ضامن تعهد( 9-11

 مسـتقل باشـد، آن بـه مربـوط كـه متقـابلی نامهضمانت هر و نامهضمانت صدور درخواست

 .باشدمی

 و حقيقـی اشـخاص نفعبه شدهمطالبه ارزي هاينامهضمانت ارز توثيق و حواله فروش،( 9-12

 غيرجـاري بـدهی یـا و نشـده اثرسـوء رفـع برگشـتی چـك سـابقه داراي ایرانی حقوقی

 دستورالعمل این (4-10بند ) در مندرج موارد جزهب كشور بانكی شبكه نزد نشدهتكليفتعيين

 .است ممنو 

 

هـاي ايرانـي كـه نفع طرفنامه ارزي صادره بـهرابطه با وجه ضمانتنحوه اقدام در ( 10

 مطالبه شده است:

 خـود كـار انجـام حسن بابت فروشندگان و پيمانكاران كه ارزي هاينامهضمانت كليه( 10-1

 ایفاي عدم علتبه مزبور هاينامهضمانت و اندنموده تودیع كشور داخل ایرانی خریداران نفعبه

 :بود خواهد اقدام قابل زیر شرح به شود،می مطالبه ذینفع تقاضاي به بنا و تعهدات كامل

 نگهـداري و واریـز موقت سپرده حساب به عيناً مطالبه ازپس ارزي نامهضمانتوجه ( 10-1-1

 .گردد

 نامهضـمانت موضـو  به بنا) خدمت یا كاال واردات برمبنی ذینفع تقاضاي( درصورت 10-1-2

 ارزي حواله/ياسـناد برات/اعتباراسـنادي گشایش ،شدهمطالبه نامهضمانت ازمحل( مربوطه

 و صـادرات مقـررات كامـل رعایـت با نامهضمانت مبلغ سقف تا خدمت یا كاال واردات جهت

ــك هايدســتورالعمل و واردات ــزي بان ــی و ا.ا.ج مرك ــل ط ــفارشثبت مراح  خدمتثبت/س

 .است پذیرامكان

 برات/اسـنادي اعتبـار خـدمت یا و كاال همان بایستمی تقاضا، مورد خدمت یا ( كاال10-1-3

 و ضـوابط چـارچوب در و كاالیی گروه تغيير بدون و نامهضمانت موضو  ارزي حواله/اسنادي

 .باشد مقررات

 ارزي وجـه ازمحـل فـوق شرحبه وارده خدمت یا و كاال ارزي وجه كهاین به توجهبا ( 10-1-4

 گشـایش بـه مربوط آمار بایستمی لذا گردید، خواهد پرداخت شدهمطالبه ارزي نامهضمانت

  جداگانـه طوربـه مربوطـه سامانه طریق از ارزي حواله/اسنادي براتاعتبار اسنادي/ گونهاین

 .گردداعالم ا.ا.ج مركزي بانك ارزي تعهدات و آمار اداره به

 شـده،مطالبه ارزي نامهضـمانت وجـه محـل از كاال واردات تقاضاي عدم صورت در( 10-1-5

 از تخصيصـی ارزهـاي محـل از مربوطه ارزي حواله/اسنادي برات/اسنادي اعتبار ارز چنانچه

 صادرات از حاصل اي،مبادله توافقی، واریزنامه، ارزي، سپرده نرخ گواهیو یا به بانكاین سوي

 ریالی معادل و واریز بانكاین حساب به باید نامهضمانت ارزي وجه د،باش شده تأميننيما  یا و

 وجه مطالبه روز( در ETS) ارز خرید حواله مندرج در سامانه معامالت الكترونيكی نرخبه آن

  .گردد پرداخت ذینفع نامه بهضمانت
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 دریافتی وجوه تمامی واریز كارگزار، سوي از الضمانوجه پرداخت در تأخير درصورت: 1تبصره 

 .است الزامی.  ا.ا.ج مركزي بانك حساب به( فر  و اصل) كارگزار از

 بـا تخصيصـی ارزهاي محل از ارزي حواله/اسنادي برات/اسنادي اعتبار با رابطه در: 2تبصره 

 نامهضمانت وجه ترجيحی، نرخ همانبه بایستمی( ریال 42،000 دالر هر معادل) ترجيحی نرخ

 .گردد پرداخت ذینفعبه

 بـا مـرتبط ارزي حواله/اسنادي برات/اسنادي اعتبار وجه از بخشی یا تمام چنانچه: 3 تبصره

 دولتـی اجرایـی هايدسـتگاه اعتبـارات و دولتی هايیارانه ازمحل شده،مطالبه نامهضمانت

  شـدهمطالبه نامهضـمانت الضـمانوجه از مربوطـه سهم ریالی معادل واریز باشد، شدهتأمين

 .است الزامی خزانه حساب به( اسناد وجه پرداخت هاينسبت به توجه با)

 از نامهضـمانت موضـو  ارزي حواله/اسنادي برات/اسنادي اعتبار ارز كهصورتیدر ( 10-1-6

 یـا قـرارداد یـا اسـنادي اعتبار فاقد نامهضمانت یا و بوده واردكنندهو یا  1متقاضی ارز محل

 ارز عـين پرداخت نامه،ضمانت وجه مطالبه صورت در باشد، عمل مورد تسعير نرخ طوركلیهب

خریـد حوالـه منـدرج در سـامانه معـامالت  نرخ به( یمتقاض درخواست بر بنا) آن تسعير یا

 .است پذیرامكان متقاضی حساب هب (ETSالكترونيكی ارز )

 از نامهضـمانت موضـو  ارزيحواله/ياسـناد برات/اسنادي اعتبار ارز كهصورتیدر ( 10-1-7

 قـرارداد مفـاد بـه توجـه با باشد، شده تأمين ملی توسعه صندوق/ارزي ذخيره حساب محل

 از حاصـل وجـه از استفاده به محق را خریدار بانكآن چنانچه فروشنده، و خریدار مابينفی

 و تكميـل منظوربـه خدمت یا و كاال واردات جهت ارزي مصارف براي شدهمطالبه نامهضمانت

 . اسـت پـذیرامكان مـذكور مـوارد براي آن از استفاده دهد تشخيص مربوطه طرح اندازيراه

 واریز ملی توسعه صندوق/ارزي ذخيره حساب به بایستمی شدهدریافت ارز صورتاین درغير

 .شود

 و پيمانكـاران سـوي از كه مناقصه در شركت ارزي هاينامهضمانت الضمانوجه تسعير( 10-2

خرید حواله  نرخبه شده، مطالبه ایرانی ذینفع توسط دالیلی بربنا و گردیده تودیع فروشندگان

 نظـر از مربوطـه مقررات سایر رعایت با و (ETSمندرج در سامانه معامالت الكترونيكی ارز )

 .است پذیرامكان بانكاین

  

                                                           
ه قبتل از صتدور بخشتناماز محل ارز متقاضی مرتبط با اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی 1

 25/1/1397مورخ  15243/97



 117132/01شماره:

 10/05/1401تاریخ:

 

53 

 

 

 (1-10بنـد ) موضـو  كـار انجام حسن هاينامهضمانت وجه مطالبه به مربوط مقررات( 10-3

 سـوي از كـه الضـمانوجه كسور استرداد و پرداختپيش هاينامهضمانت به دستورالعملاین

 آن ارزي حواله/اسـنادي برات/اسـنادي اعتبـار و گردیـده تودیع فروشندگان و پيمانكاران

 گـواهی تـوافقی، واریزنامـه، بانـك،این سوي از تخصيصی ارزهاي محل از( مربوطه قرارداد)

 شـده انجـام واردكنندهو یا  متقاضی ارز ،نيما صادرات، از حاصل ارز اي،مبادله ارزي، سپرده

 .است تسري قابل باشد،

 دولتی مؤسسات و هاخانهوزارت نفعبه شدهمطالبه ارزي هاينامهضمانت ارز از استفاده( 10-4

 كليـه رعایـت بـرمبنی ربـطذي سازمان ذیحساب یا و اجرایی مقام باالترین تأیيد درصورت

 .پذیر استامكان مربوطه مقررات

 

 ( ضمانت اجرا11

 هايمحـدودیت اعمال برعالوه اعتباري، مؤسسه توسط دستورالعمل این مفاد از تخلف( 11-1

 پولی قانون( 44) ماده موضو  انتظامی هايمجازات اعمال موجب دستورالعمل، این در مندرج

 توسـعه هايبرنامه دائمی احكام قانون (21) ماده( پ) بند و 1351 سال مصوب كشور بانكی و

 .شودمی نيز آن بعدي اصالحات و 10/11/1395 مصوب كشور

 بـه منوط اعتباري مؤسسات توسط ارزي متقابل نامهضمانت/نامهضمانت هرگونه صدور( 11-2

 مقـررات اسـاس بر كه موجود ارزي هاينامهضمانت. است دستورالعمل این مفاد كامل رعایت

 تـابع هانامهضـمانت ایـن تمدیـد و بوده باقی خود اعتبار به ،سررسيد تا اندشده صادر قبل

 .بود خواهد تمدید زمان مقررات

 سـوي از ظهرنویسـی و نامهضـمانت صدور نامهآیين دستورالعمل، این ابالغ تاریخ از( 11-3

 .شودمی اعالم منسوخ دستورالعمل این با مغایر مقررات سایر و هابانك
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38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 «هاپيوست»
 
 



 

 

55 

 

 (1-3پيوست شماره )

 

34774 

9/8/1379 

 جمهوررئيس

 «بسمه تعالی»

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور

 

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، »

شنبه مورخ نوزدهم مهرمـاه كه درجلسه علنی روز سه« كل كشور 1379و قانون بودجه سال 

 تأیيدبه  27/7/1379هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و درتاریخ یك

ل گردیـده اسـت، واص 3/8/1379ق مورخ -237شــوراي نگهبان رسيده و طی نامه شماره 

 گردد.پيوست جهت اجرا ابالغ میبه

 

 یسيدمحمّد خاتم

 جمهوررئيس

 

 انضمام تصویر قانون به:هرونوشت ب

، مؤسسات دولتـی، نهادهـاي انقـالب هاسازمانها، كليه وزارتخانه –دفتر مقام معظم رهبري 

دفتر  -دفتر ریاست قوةقضایيه  - جمهوررئيسدفتر  -هاي سراسركشور اسالمی و استانداري

دفتـر  –اداره قوانين مجلس شـوراي اسـالمی  -دیوان محاسبات  – جمهوررئيسمعاون اول 

 –اداره كل امور مجلس  –اداره كل قوانين و مقررات كشور  –اداره كل حقوقی  -دولت  هيئت

ن )جهت درج ایرا اسالمی روزنامه رسمی جمهوري -دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 شود.در روزنامه( ابالغ می
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 ق-237

3/8/1379 

 مجلس شوراي اسالمی

 دفتر رئيس

 

 «بسمه تعالی»

 

 قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

 كل كشور 1379 جمهوري اسالمی ایران و قانون بودجه سال

 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري 60) ماده –ماده واحده 

( و )هــ( 29( و )ب( تبصـره)45و بندهاي )الف( تبصره) 17/1/1379اسالمی ایران مصــوب 

 گردد:كل كشور به شرح ذیل اصالح می 1379( قانون بودجه سال 4تبصره )

ی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماع60ماده )( 1

 شرح ذیل اصالح گردید:

منظور ایجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در برنامـه به (60ماده 

هاي حاصل سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و تبدیل دارایی

كـردن امكـان تحقـق گذاري و فراهمسـرمایهاز فروش نفت خام به دیگـر انـوا  ذخـایر و 

ایجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از  بينی شده در برنامه، دولت مكلف است باي پيشهافعاليت

 هاي زیر را معمول دارد:صادرات نفت خام اقدام

خـام نسـبت بـه ارقـام ذ مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صـادرات نفـت 1379ازسال الف( 

( این قانون درحساب سـپرده دولـت نـزد بانـك مركـزي 2ل شماره )شده درجدوبينیپيش

« خـامحسـاب ذخيـره ارزي حاصـل از صـادرات نفت»جمهوري اسالمی ایران تحت عنوان 

 شود.نگهداري می

كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام هاي برنامه سوم توسعه، درصورتیدرطول سالب( 

تواند در فواصـل زمـانی ( این قانون باشد، دولت می2) كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره

ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نماید. معادل ریالی این وجـوه بـه حسـاب سه

 گردد.درآمد عمومی دولت منظور می

( حساب ذخيـره ارزي بـراي %50درصد)شود حداكثر معادل پنجاهبه دولت اجازه داده میج( 

ي توليدي و كارآفرینی صـنعتی، هاطرحبخشی از اعتبارات مورد نياز  نتأميگذاري و سرمایه

معدنی، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غيردولتـی كه توجيه فنــی و 

 بـانكی شـبكه ازطریـق است رسيده ربطذيهاي تخصصی وزارتخانه تأیيداقتصادي آنها به 

 .نماید استفاده كافی تضمين با تسهيالت صورتبه كشور از خارج ایرانی يهابانك و داخلی
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هاي بودجه عمـومی دولـت صـرفاً هزینه تأميناستفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي د( 

درصورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امكان 

 تـأمينبود و استفاده از آن براي  و سایر منابع، مجاز خواهد اعتبارات مصوب از ماليات تأمين

 كسري ناشی از درآمدهاي غيرنفتی بودجه عمومی دولت ممنو  است.

ریزي كشـور و بانـك نامه اجرایی این ماده به پيشنهاد سازمان مـدیریت و برنامـهآیينهـ( 

ماه از اقتصادي و دارایی حداكثر ظرف مدت سـه مركزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت امور

 رسيد. وزیران خواهد هيئتتاریخ تصویب این قانون، به تصویب 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري 2جدول شماره )( 2

بينی درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ذیل اصـالح اسالمی ایران موضو  پيش

 دد:گرمی

 ارقام به ميليون دالر

 سال 

 شرح

1378 1379 1380 1381 1382 1383 

 8/12082 8/11578 11058 12864 11500 10951 خامصادرات نفت

 «( قانون برنامه سوم توسعه2جدول شماره)»
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 هـ23320ت/31574

25/8/1379 

 

 جمهوررئيس

 وزیران هيئت نامهتصویب

 «بسمه تعالی»

 وزارت اموراقتصادي و دارایی –ریزي كشور سازمان مدیریت و برنامه

 بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران

 

ريزي كشوور  پیشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه بنابر 18/8/1379يران درجلسه مورخ وز هیئت

 4312/105موضوو  ناموه اومار  وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران )

( قوانون برناموه 60ريزي كشور( و به استناد بند )هو( مواد  )سازمان مديريت و برنامه 11/8/1379مورخ 

ناموه اجرايوي آيین – 1379مصوب –سوم توسعه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 ماد  ياداد  را به ارح زير تصويب نمود:
 

 ( اصالحي قانون برنامه سوم60اجرايي ماد  )نامه آيین»

 «توسعه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 

 روند:هاي زير درمعاني مشروح مربوط به كار مينامه واژ دراين آيین (1ماده 

 .ريزي كشورسازمان: سازمان مديريت و برنامه -

 .بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -

 .اقتصادي و دارايي( كل )وزارت امورداريخزانه: خزانه -

 خام. حساب ارزي: حساب ذخیر  ارزي حاصل از مازاد درآمد فروش نفت -

 قانون برنامه: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران. -

 .بودجه ساالنه: قانون بودجه كل كشور -

ناموه دراختیوار وجو  ادار  اد : وجوهي است كوه ازملول حسواب ارزي براسواا ضوواب  ايون آيین -

ي هواطرحگذاري در نامه به متقاضیان سورمايهگیرد تا براساا مقررات اين آيینمي ي عامل قرارهابانك

 بخو  مهندسوي - فنوي خودمات و نقول و حمول كشاورزي  معدني  صنعتي تولیدي و كارآفرينووووي 

 .اعطاءاود تسهیالت صورتبه( خصوصي و تعاوني) غیردولتي

كشور هستندكه عاملیوت اعطواي تسوهیالت  از ي كشور درخارجهابانكو يا اعب  هابانكبانك عامل:  -

ي مختلف اقتصوادي يوا هابخ جا  ازيك طوراود. بانك عامل بهمي نامه به آنها واگذارموضو  اين آيین

 گردد.مركزي تعیین و اعالم ميحسب مورد توس  بانك 

فقر  حساب ارزي نامه  يكخزانه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته ازتاريخ تصويب اين آيین (2اده م

ناموه ماواز براسواا مقوررات ايون آيین نمايد. برداات ازحساب موذكور صورفاًنزد بانك مركزي افتتاح 

 .باادمي
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درطوو  ههارموا  او  سوا   معواد  ريوالي  1380سوا ابتوداي  بانك مركزي موظف است از (3ماده 

هاي ياداد  را به حساب درآمد عمومي خام درما درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت (100٪) صددرصد

سوقف ماواز اياواد تعهودات ارزي سوا   معواد  ريوالي  توممیننمايد و از موا  پونات توا  مربوط واريز

دوازدهت )يك



صوورت ارزي بوه حسواب ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي و بقیوه را به ( سقف

 .گرددتمام بودجه ساالنه  كلیه مبالغ دريافتي  به حساب ارزي واريز مي تممینمايد. پس از  واريزن

ناموه پوس از واريزاد  به حسواب ارزي  براسواا مقوررات ايون آيین ارز ( از%50حداكثر پناا  درصد )

صوورت تسوهیالت ازطريو  نامه تا پايان برنامه سووم توسوعه  به( اين آيین8موضو  ماد ) هیئتتصويب 

 يابد.مي اختصاص رب ذيي هاطرحي عامل بههابانك

موا  هرسوا  در پايوان بهمن خوام درهنانچه معواد  ريوالي درآمود حاصول از صوادرات نفت: 1تبصر  

او   ساالنه بااد  بانك مركزي موظف است بالفاصله دربیني اد  دربودجه سا   كمتر از رقت پی همان

موجودي حساب ارزي برداات و معاد  ريالي آن را توا سوقف  اسفندما  همان سا  كسري ياداد  را از

 نمايد. حساب درآمد عمومي واريزدرآمد مصوب رديف مربوط دربودجه ساالنه  به

كوه توسو   هواطرحعطاي تسهیالت فوق به ( وجو  ارزي برگشتي نااي از ا%100) صددرصد :2 تبصر 

ناموه بوراي پرداخوت بارعايوت ضوواب  ايون آيین گردد. مادداًمي ي عامل به حساب ارزي واريزهابانك

 .باادميتسهیالت تا پايان برنامه سوم قابل تخصیص 

( ارز قابول تعهود مصووب از ملول فوروش %100  پوس از تلقو  صددرصود )1379 سا  در: 3تبصر  

ارزي بوه حسواب ارزي  درآمود كول كشوور و اصوالحیه آن  موازاد 1379 م درقانون بودجه سوا خانفت

 اد. واريزخواهد

ما  به خزانوه و سوازمان  بانك مركزي مكلف است گردش عملیات حساب ارزي را درپايان هر :4تبصر  

 ارائه نمايد.

 قوانون برناموه سووم صورفاً( اصوالحي 60) )ج( مواد  ي بخ  غیردولتي مشمو  بنودهاطرح (4ماده 

اسوتفاد  يوا بودون اسوتفاد  از منواب   گذاري بخ  غیردولتي )باي انتفاعي هستند كه با سرمايههاطرح

هاي تولیوودي و كووارآفريني زمینووه بووانكي( و بووا مبااوورت ااووخاص حقیقووي يووا حقوووقي غیردولتووي در

 اجورا مهندسوي بوه ونقول و خودمات فنوي وي صنعت  معودن  كشواورزي و همچنوین حملهابخ در

 آيند.درمي

 ي عامول درهوابانكي موضوو  ايون مواد   توسو  هواطرحي فني  مالي و اقتصادي هابررسي :1تبصر  

هاي وزارتخانوه تميیودناموه اناوام و پوس از ( ايون آيین8) موضو  مواد  هیئتهارهوب ضواب  مصوب 

 است. اجراقابل  رب ذيتخصصي 

 قالوب بنود )ج( مواد  طرح )سرمايه ثابت و سرمايه درگردش( كوه در هرنیاز  وجو  ارزي مورد: 2تبصر  

ي عامل درقالوب هابانكاود  ازطري  مي تممینملل حساب ارزي  ( اصالحي قانون برنامه سوم و از60)

 اود.ارزي طرح درطو  دوران اجرا به ماري طرح پرداخت مي

 سا  خواهدحداكثر سه هاطرحبرداري آزمايشي از گذاري و بهردور  استفاد  از وام براي سرمايه :3تبصر  

 .باادميسا  پس از مدت ياداد  بود. مدت بازپرداخت وام اعطايي حداكثر پنج

هاي قانون برنامه و ما  هرسا  درهارهوب اولويتپايان فروردين سازمان موظف است حداكثر تا (5ماده 

قالوب اعطواي تسوهیالت  از وجو  حسواب ارزي را در نلو  استفاد    پیشنهادهابخ هاي اجرايي برنامه

 ارائه نمايد. نامهآيین( اين 8) موضو  ماد  هیئتگذاري به ي تولیدي و سرمايههافعالیتبراي 



 

 

60 

 

هواي قوانون برناموه و درهوارهوب اولويت 1379 نلو  استفاد  از وجو  حساب ارزي درسوا  :1تبصر  

 هیئوتنامه بوه ما  ازتاريخ تصويب اين آيیند حداكثر ظرف يكرا سازمان باي هابخ هاي اجرايي برنامه

 ارائه نمايد. نامهآيین( اين 8) موضو  ماد 

هاي مربوط بین نامه و دستورالعملقالب قراردادي كه بارعايت مقررات اين آيین وجو  ارزي در :2تبصر  

 .گیردمي اود  دراختیار آنها قرارمي ي عامل منعقدهابانكسازمان و 

ناموه بايود اصول و سوود متعلقوه را طبو  كنندگان ازتسهیالت ارزي موضو  ايون آيیناستفاد  :3تبصر  

 و بازپرداخت نمايند. تممینمقررات ارزي كشور  به ارز 

موضوو   هیئتهاي ابالغي ساالنه هارهوب اولويت ند هرسا   درهست ي عامل موظفهابانك :4تبصر  

يي كه ازنظر آنها داراي توجیه فني  هاطرحبه  نامه  تسهیالت موضو  اين ماد  را صرفاً( اين آيین8ماد  )

متقاضوي  الزم و كافي را هت براي بازپرداخت اصل و سوود از تممیننمايند و  اقتصادي و مالي است اعطا

 دريافت دارند.

هاي خارجي رهارهوب قانون جلب و حمايت سرمايهيي كه دهاطرحاعطاي تسهیالت ارزي به  :5تبصر  

 نامه بالمان  است.رعايت مقررات اين آيین هاي مشترك( باگذاريرسند )سرمايهايران به تصويب مي

 اد  براي سوازمان  خزانوه  بانوكنامه درارتباط با وظايف تعییندستورالعمل اجرايي اين آيین (6ماده 

و پرداخت وجوو   تممینو هگونگي ارتباط آنها و  رب ذيهاي اجرايي دستگا  مركزي  بانك عامل و ساير

 رسد.نامه مي( اين آيین8) موضو  ماد  هیئت  به تصويب هاطرحنیاز  ارزي مورد

بوار سوود بوه ارز مربووط ما  يكسوه بانك مركزي موظف است به موجودي حسواب ارزي  هور (7ماده 

 اود  تعیوینبوه میوزان تعهودات متقابول اناام توجه پو  و اعتبار باپرداخت نمايد. نرخ سود را اوراي 

 اود.مي بار به موجودي حساب ارزي اضافهما  يكسود ارزي  هرسه نمايد.مي

نفور  كل بانوك مركوزي و دواموراقتصادي و دارايي  رئیس سازمان  وزير رئیسي مركب از هیئت (8ماده 

جهت حسن اجراي قانون و  «حساب ذخیر  ارزي ءامنا هیئت»به عنوان  جمهوررئیسنمايند  به انتخاب 

ياداود   هیئتگردد. دبیرخانه نامه و موارد زير تشكیل مياد  دراين آيینتعیین موارد تصمیت در اتخاذ

 بود: درسازمان مستقر خواهد

 نامه.جهت استفاد  از تسهیالت موضو  اين آيین هاطرحنلو  تعیین اولويت الف( 

 مركزي. اساا پیشنهاد بانك تسهیالت اعطايي بر تعیین روش ملاسبه و نرخ سودب( 

 زمان بازپرداخت تسهیالت اعطايي.پ( 

 گیري وصو  مطالبات.نلو  پيت( 

 ي عامل.هابانكتعیین هارهوب قراردادهاي سازمان با ث( 

 ي عامل.هابانكتعیین كارمزد ج( 

 نیاز. هاي موردضواب  و دستورالعمل سايرح( 
 

 حسن حبیبي

 جمهوررئیسمعاون او  
 

  دفتور رياسوت قوضقيوايیه  دفتور معواون او  جمهووررئیسرونوات: به دفتر مقام معظت رهبري  دفتر 

  دفتور جمهووررئیس  دفتر معاون اجرايوي جمهوررئیس  دفتر معاون حقوقي و امورمالس جمهوررئیس

كل قوانین مالس اووراي اسوالمي   سوازمان بازرسوي كول مام  تشخیص مصللت نظام  ادار  رئیس

و مؤسسوات  هاسوازمانها  كشور  ادار  كل حقوقي  ادار  كل قوانین و مقوررات كشوور  كلیوه وزارتخانوه

ني رسواايران  دبیرخانوه اووراي اطال اسوالميدولتي  نهادهاي انقالب اسالمي  روزنامه رسمي جمهوري

 اود.دولت ابالغ مي هیئتدولت و دفتر 
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 (3-3) شماره پيوست

 ریاست جمهوري

 ریزي كشورسازمان مدیریت و برنامه
 

 بسمه تعالی
 

 اصالحی (60) ماده موضو  - ارزي تسهيالت اعطاي و ضوابط شرایط

 ارزيذخيره امناءحساب هيئت مصوب :توسعه سوم برنامه قانون

 (1379 آذر 27)

 

 محاسبات ارز و واحد نوع (الف
 هاطرح به ارزي ذخیر  حساب ازملل كه ييهاپرداخت ولي است آمريكايي دالر ملاسبات پولي واحد( 1

 بود. ديگر خواهد تبديلارز قابل هر يا دالربه نیاز طرح مورد ارز گیرد  براساامي صورت

 .است اد  پرداخت  طرح به بود كه خواهد ارزي همان به اد استفاد  ارزي تسهیالت بازپرداخت( 2

 مجاز يهابخش (ب

 .مهندسي - فني و خدمات ونقل  حمل  كشاورزي  معدنصنعت يهابخ 

 مجاز اشخاص (پ

خصوصي يا  بخ  به آنها متعل  سهامي سرمايه اكثريت كه ييهااركت هنینو هت حقیقي ااخاص (1

 .است تعاوني

 يوا حو  از سهام بخشي ولي است آنها درايران و خدماتي تولیدي فعالیت ملل كه ايراني يهااركت( 2

 .كشور است از خارج مقیت گذارانسرمايه به آنها متعل  رأي

 دارسهامدرآنها  غیردولتي عمومي نهادهاي و موسسات يا دولتي يهااركت يا دولت كه ييهااركت (3

 هیئوت نكند و اكثريت تااوز رأي ح  ايدارسهامدرصد 49 آنها از سهت كهاينبه هستند  مشروط جزئي

 دولتويغیر بخو  تقويت و به بود  آنها انتفاعي بااد و فعالیت خصوصي اندارسهام ها منتخبآن مدير 

 اوند.مي ملسوب يبیاناامد  خصوص

معتبر  اعتباراسنادي درقالب فوق (3( و )2(  )1) مذكور دربندهاي ااخاص با كه خارجي يهااركت (4

 دارند. و نقل حمل و يا   قرارداد خريد كاال يا خدمتدولتي ايبیمه پوا  و داراي

 قبو  قابل هايفعاليت (ت

 و   حمل  كشاورزي  معدنيصنعتي و كارآفريني تولیدي هايدرطرح گذاريسرمايه هايفعالیت كلیه (1

 .و خصوصي تعاوني هايبخ  مهندسي - فني و خدمات نقل

و  فنوي   دانو آالتو مااوین خريد تاهیوزات جديد از جمله هايايااد ظرفیت براي گذاريسرمايه (2

    معودنيصونعتي و كوارآفريني تولیودي هوايطرح بوه مربووط انودازيو را  نصوب هايهزينه پرداخت

 .مهندسي - فني و خدمات و نقل   حملكشاورزي

 سرمايه عنوانبه يدكي و قطعات تااري اندازي  را آزمايشي برداريبهر  براي وارداتي هاينهاد  خريد (3

 - فنوي و خودمات ونقول  حمل  كشواورزيمعودني  صونعتي و كوارآفريني تولیودي هايطرح درگردش

 .مهندسي

 موجود. تولیدي هايظرفیت و بازسازي توسعه براي گذاريسرمايه (4

(   IT) آوري اطالعوات  فوندرصوناي  انورژي سازيبهینه هايدرطرح گذاري  سرمايهفوق موارد دركلیه

 كشاورزي مكانیزاسیون تولید ابزارهاي و صناي  و دامي كشاورزي تبديلي (  صناي BT) آوري زيستيفن

 برخوردار خواهدبود. از اولويت
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 صوادرات منظور تشووي بوه ايوران و مهندسوي صونعتي كاالهواي خارجي خريداران اعتبار به اعطاي( 5

 اد  معتبرصادر الملليبین بانك   از يككارگزار خريداران هايبانك اعتباراسنادي كهدرمواردي غیرنفتي

 بااد. دولتي ايبیمه پوا  و يا داراي

 هاطرح سودآوري (ث

 بااد. كمتر تسهیالت مالي تممینسود  نبايد از نرخ موردانتظار طرح بازد  نرخ حداقل

 كارمزد و سود (ج
 زيوور  عواموول بووه توجووه   بوواغیردولتووي بخوو  يهاطرحبووه يياعطووا سووود و كووارمزد تسووهیالت

 بازارهاي در ارز مورد استفاد  بهر    نرخوثیقه میزان و   نو   مدتگذاريسرمايه اود: مخاطر مي تعیین

 .ارزي ذخیر  ازحساب انتظار دولت مورد بازد  و حداقل جهاني مالي

 سود: نرخ (1

 .سا  دردرصد  5/7: طور عام به تسهیالت براي -

و  آالتدرصود مااوین50 حوداقل بازسوازي متيومن كوه صوناي  بازسازي يهاطرح تسهیالت براي -

 درصد.25/0 منهاي عام تسهیالت بااد: نرخ موجود اتزتاهی

   سیسوتانايوالم    كرمانشوا كردسوتان  اردبیل يهااستاندر گذاريسرمايه يهاطرح تسهیالت براي -

 تسوهیالت مد  نرخوووويراحو ب وكهكیلويه بختیاري و ههارملا   لرستان  هرمزگان   بواهر وبلوهستان

 بازسازي تسهیالت نرخ مشمو  زمانهت  هااستاناين  ووصناي بازسازي يهاطرحدرصد )5/0 منهاي عام

 (.خواهند بود نیز

 سود. نرخ بر اضافه درصد درسا 0/1كارمزد ديركرد:  (2

درصود 10: اد ريزيموعد برنامه به نسبت برداريبهر  در تسري  براي از سود متعلقه يياعطا تخفیف *

 .سا يك سود براي درصد نرخ15و  ما 6 سود براي نرخ

 هامحدوديت( چ

 هايهزينوه ارزي جوزء ارزي   حوداكثر معواد ذخیور  حسواب زمللا طرح هر به اعطايي تسهیالت( 1

 اسوتفاد  بوراي گذاريسورمايه بود. متقاضي ( خواهداولیه گردش در سرمايه )اامل طرح گذاريسرمايه

را  اندارسهام هايو آورد  بانكي اعتبارات اامل نیاز طرح مورد ريالي مناب  تممین   نلو تسهیالت ازاين

 نمايد.مي اعالم بانك به

گذار سورمايه اوخص و غیرنقودي نقودي و يوا آورد  حقووقي درمورد ااخاص سهام صاحبان حقوق( 2

 ايون موضوو  تسوهیالت از اسوتفاد  مبلغ درصد مامو 25 بايد معاد    حداقلحقیقي درمورد ااخاص

 بااد. و خارجي داخلي مالي بازارهاي از متقاضي يافتيدر و ساير تسهیالت دستورالعمل

 تسهيالت مدت( ح

 و گذاريسورمايه دور   آن سوا 3توا  كرد كه تااوز نخواهد سا 8   ازهرطرح مالي تممین حداكثر مدت

 توجه با هاطرح مالي تممین دقی  بود. مدت ( خواهد)بازپرداخت برداريبهر   دور بقیه سا 5و  اندازيرا 

 گردد.مي تعیین بانك توس  هرطرح خاص اراي  به

 وثيقه انواع (خ

 اد: خواهد پذيرفته وثیقه عنوانبه بانك تشخیص زير به ابزارهاي و هاييازدارا هريك

 .زمین (1

 .و تاهیزات آالتمااین (2

 .بورا در پذيرفته يهااركت سهام( 3

 .بورا از خارج يهااركت سهام( 4

 .ايراني متقاضي نف به خارجي يهابانك معتبر اسنادي اعتبارات و بانكي تيمین( 5

 .وصو  اسناد قابل (6
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 .اركت مديران سفته (7

 .ازمعدن برداريبهر  پروانه( 8

 تميیديه همرا  متقاضي به دولتي اجرائي هايدستگا  قطعي هايو بدهي تميیداد  هايوضعیتصورت( 9

 .بانك به متيمنه مناب  انتقا  برمبني ذينف 

 بااد. قبو  قابل بانك براي كه ديگري تممین هرنو ( 10

 بازپرداخت شرايط( د

 طبو  طورح اوراي  بوه توجوه بوا طورح مورد هر و در بانك روش طب  تسهیالت بازپرداخت برنامه( 1

 اد. خواهدتنظیت بانك تشخیص

 بود. خواهد ارزي صورت ها كالً بهبازپرداخت( 2

 تسعير نرخ (ذ

 بود. روز ارز خواهد نرخ كند  معاد  پیدا ضرورت تسعیر درهرمورد كه نرخ

 كارمزد بانك( ر

 طبو  ارزي ذخیور  ازحسواب كوه درصد اعتباري30 ساالنه معاد  برمبناي عامل هايكارمزد بانك نرخ

 گردد.مي و پرداخت گیرد  ملاسبهمي ها قراردراختیار آن و بانك سازمان بین قرارداد عاملیت

 عامل بانك مسئوليت( ز

 ريو ازط ارزي درآمود حساب موضو  و تسهیالت   اراي ازامكانات مردم ساختن و آگا  رسانياطال  (1

 .جمعي هايرسانه

و مراكوز  درتهوران عامول هوايبانك دراوعب گذاريسرمايه متقاضیان هايطرح ايااد واحد پذيرش( 2

 ها.استان

 .واقتصادي فني  مالي هايازنظر تخصص بانك پذيرش تاهیز واحدهاي( 3

 .گذاريسرمايه متقاضیان پیشنهادي هايطرح بودن يا تعاوني احراز خصوصي( 4

 نبااد. كمتر تسهیالت مالي سود تممین ازنرخ كه میزاني ها بهطرح بازدهي كفايت احراز( 5

 ها.طرح اقتصادي - فني توجیه هايگزارش ارزيابي (6

 رب .ذي تخصصي هايوزارتخانه به موجه هايطرح اقتصادي - فني توجیه هايگزارش ارسا ( 7

 .متقاضي با و تميید اد  موجه هايطرح مالي انعقاد قرارداد تممین (8

 .متقاضي ها توس نیاز طرح مورد ريالي مناب  ازتممین احراز اطمینان (9

 .تسهیالت بازپرداخت برنامه ها وطرح مالي تممین اد ريزيو برنامه دقی  مدت تعیین( 10

 هوا بوهو عملكورد طرح اقودامات پیشورفت ماهانوه هوايگزارش ها و ارسا طرح پیشرفت رب نظارت( 11

 .مركزي بانك كشور و ريزي و برنامه مديريت سازمان

 .ارزي ذخیر  حساب به تسهیالت هنگامهب بازپرداخت و متقاضي اقساط وصو ( 12
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 (4-3) شماره پيوست

 
 حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئتصورتجلسه تصميمات 

 
 

( اصالحی قانون 60نامه اجرایی ماده)آئين (8)اجراي ماده  حساب ذخيره ارزي در ءامنا هيئت

بـه  8/8/1380وزیران در دوازدهمين نشست خود در تاریخ  هيئتبرنامه سوم توسعه مصوب 

 شرح زیر تصویب نمود:

شرایط و ضوابط اعطـاي  (ج) بند (1) و  پاراگراف اول جزءتسهيالت اعطایی موض نرخ سود( 1

( اصـالحی قـانون برنامـه ســوم توسـعه مصــوب مـورخ 60) تسهيالت ارزي موضو  ماده

سـال بـاالي  درصد در2سال به  درصد در5/7حساب ذخيره ارزي از  ءامنا هيئت 27/9/1379

 یابد.می المللی تغييرنرخ سود بين بانكی ارزهاي مربوطه دربازار بين

درصـد بـه 40درصد سود تسهيالت اعطایی به بانك عامل تعلق یافته و مابقی به ميـزان 60( 2

 حساب ذخيره ارزي واریزگردد.

ميزان سهم سود حسـاب ذخيـره الذكر حداكثر بهمصوبه فوق (ج) بند تخفيفات مذكور در( 3

 گردید. خواهد وجوه واریزي به این حساب كسر ارزي اعمال و از

 شود.این تغييرات به كليه قراردادهاي تسهيالت منعقده قبلی تعميم داده می( 4

اصـالح قراردادهـاي عامليـت  به است نسبت ریزي كشور موظفبرنامه و سازمان مدیریت( 5

 ي عامل اقدام نماید.هابانكمنعقده با 
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 (5-3) شماره پيوست

 

 ریاست جمهوري

 ریزي كشوربرنامهسازمان مدیریت و 

 

 

 «بسمه تعالی»

 

 «حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئت»صورتجلسه تصميمات 

 

 هيئت( اصالحی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 60) نامه اجرائی ماده( آیين8) اجراي ماده در

تــاریخ  درچهــاردهمين نشســت خــود در« حســاب ذخيــره ارزي ءامنــا هيئــت»وزیــران، 

 داد: گيري قراردستور جلسه را به شرح زیر مورد بررسی و تصميمهاي ، موضو 25/10/1380

وضعيت حساب ذخيره ارزي: طبق گزارش بانك مركزي، مانده حساب ذخيره ارزي درتاریخ ( 1

ــد و بيســت و  25/10/1380 ــون و نهص ــاه و دوميلي ــد و پنج ــارد و هفتص ــنج ميلي ــغ پ مبل

دالر و هشــتاد و چــــــهار سنــــــت  هـــــــزار و هفتصــد و شصــــت و پــنجهشت

هزار و سـی ميليون و نهصد و پنجاه و سـه ( شامل یكصد و هفتاد و نه84/5،752،928،765)

ماهه سـوم و ( سود متعلقه به مانده حساب در سـه79/179،953،030دالر و هفتاد و نه سنت )

 .باشدمی 1380و سه ماهه اول و دوم سال 1379چهارم سال

ي حمل و نقل: درخصوص هاطرحمالی  تأميناستفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي ( 2

اسـتفاده از  با هاشركتگردید این  ي هواپيمایی غيردولتی مقررهاشركتنياز  مورد ارز تأمين

مـالی  تـأمينبراي كمك بـه  ام به خرید هواپيما نموده و صرفاًفاینانس خودگردان خارجی اقد

 هـاطرحدرصـد هزینـه ارزي 15ي عامل، حـداكثر تـا هابانكي خرید هواپيما ازسوي هاطرح

ي هابانكصورت تسهيالت توسط قرارداد ازمحل حساب ذخيره ارزي به پرداختصورت پيشبه

گردد. رعایت كليه شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد عامليـت و ازجملـه شـرط  تأمينعامل 

درصـد مجمـو  تسـهيالت دریـافتی از 25ميزان حداقل معـادل گذار بهآورده سرمایه تأمين

توسـط  هاطرحتوجيه فنی و اقتصادي  تأیيدط بازارهاي داخلی و خارجی توسط متقاضی و شر

 بانك عامل الزامی است.

 گذاري ارزآور دربخش خـدمات:ي سرمایههاطرحاعطاي تسهيالت حساب ذخيره ارزي به ( 3

، 7/7/1380حسـاب ذخيـره ارزي درتـاریخ  ءامنـا هيئتیازدهميــن نشست  پيرو تفاهم در

گـــذاري ارزآور ي سرمایــــههاطرحهاي ارزي هزینه تأميندرمورد اعطاي تسهيالت براي 

 كـه خـدمات دربخش ذاريگسرمایهي هاطرح به سایر توانندمیي عامل هابانكسازي، درهتل

 سود و اصل بازپرداخت براي الزم ارزآوري و اقتصادي و مالی فنی، ازتوجيه بانك تشخيص بنابر

 ارزي هايهزینـه تـأمين براي ارزي ذخيره حساب ازمحل باشند، برخوردار دریافتی تسهيالت

 اعطـاء تسـهيالت عامليـت قـرارداد ضـوابط و شرایط كليه بارعایت گذاري،سرمایه يهاطرح

 .نمایند
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 (5-3) شماره پيوست

 

ذاري دربخش خدمات كه بنابه تشخيص بانك ازتوجيـه فنـی، مـالی و اقتصـادي و گسرمایه

باشند، ازمحل حساب  بازپرداخت اصل و سود تسهيالت دریافتی برخوردارارزآوري الزم براي 

گذاري، بارعایـت كليـه شـرایط و ي سرمایههاطرحهاي ارزي هزینه تأمينذخيره ارزي براي 

 نمایند.  ضوابط قرارداد عامليت تسهيالت اعطاء

سهميه ارزتخصيصـی، اي افزایش ي عامل برهابانكي هادرخواستبه  توجه گردید با مقرر( 4

ي متقاضـی هـابانكدالر ازمحل حساب ذخيره ارزي توسط دبيرخانه به  ميليون دویست جمعاً

 گردد. این اساس اصالح بر هابانكشود و قراردادهاي عامليت این  داده تخصيص

ت كننده ازتسهيالي استفادههاطرحایجاد تعامل بين منابع ارزي و ریالی به منظور كمك به ( 5

قانون بودجه  (29)شده )موضو  تبصره حساب ذخيره ارزي: مقرر گردید كه ازمنابع وجوه اداره

مالی براي  تأمينعنوان یكی از منابع ي عامل، بههابانكهاي آینده( دراختيار و سال 1380سال

 هـابانك تأیيـدنمایند، باتشخيص و یی كه ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي استفاده میهاطرح

گذاري ازسـوي هاي سـرمایهدرصد هزینـه25حداقل  تأمينصورت الزام تفاده شود. درایناس

ي هـاطرحچنين آن دسته از قوت خود باقی است. همبه عنوان شرط اصلی به هاطرحمجریان 

هاي قانون بودجه و یا مصوبات شوراي عالی اشتغال تبصره متقاضی تسهيالت كه برحسب مفاد

باشند، گذاري میدرصد كل سرمایه25سهم آورده به ميزانی كمتر از  تأمينو امثال آن مجاز به 

درصـد كـل 25 تـأمينموجب قانون از سهم آورده معاف هستند، صرفا درصورت و یا حتی به

 ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي استفاده نمایند. توانندمیهاي طرح، هزینه

گذاري ي سرمایههاطرحاستفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي  مورد روش عمل در( 6

مناطق حفاظت شده )ویژه اقتصادي و آزاد(: باتوجه به اختالف برداشت وزارت بازرگانی و بانك 

ردید نظریـه معاونـت حقـوقی ریاسـت  این مورد، مقررگ مركزي جمهوري اسالمی ایران در

 مل ابالغ نماید.ي عاهابانكجمهوري را بانك مركزي به 

استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي خرید مراكز تجـاري دربازارهـاي صـادراتی ( 7

هـاي صورت احـدا  مجتمعي مشخص بههاطرحگردید  كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز: مقرر

اقتصـادي،  –گذاري خارجی ایران ارائه شود تا درصورت توجيه فنی تجاري به شركت سرمایه

 این امر مساعدت نماید. ق ضمانت صادرات ایران نيز درصندو

 

 

 و من ا... التوفيق

 محمد ستاري فر

 جمهور و رئيس سازمانمعاون رئيس
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 (6-3پيوست شماره )

 
 ریاست جمهوري

 ریزي كشورسازمان مدیریت و برنامه

 

 بسمه تعالی

 

 «حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئت»صورتجلسه تصميمات 

 

( اصالحی قانون برنامه سوم توسعـــه مصـوب 60نامه اجرایی ماده )( آیين8) مادهدراجراي 

 هيئـت10/4/1380هــ مصـوب 24018ت/15579شماره  نامهتصویب( 2) وزیران و بند هيئت

، 30/11/1380درپانزدهمين نشست خود درتـاریخ « حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئت»وزیران، 

دالر مبلغ پانصدميليوناخيرالذكر به نامهتصویبموضو   نحوه و شرایط اعطاي تسهيالت ارزي

اكثریت آراء تصویب  را به شرح زیر با 1383لغایت  1380هاي به صنایع نساجی كشور درسال

 نمود:

چارچوب شرایط این مصوبه مجاز بـه اعطـاي  ي عامل حساب ذخيره ارزي، درهابانككليه ( 1

ي بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجی كشور )موضـو  هاطرحتسهيالت ارزي به آن دسته از

 هـابانكو به  تأیيدوزیران( هستند كه توسط وزارت صنایع و معادن  هيئت 10/4/1380مصوبه 

 معرفی شده باشند.

شـده ازسـوي وزارت صـنایع و معـادن ي معرفیهـاطرحي عامل به آن دسـته از هابانك( 2

خود بانك داراي توجيه فنی، مالی و اقتصـادي الزم و نمایند كه ازنظر تسهيالت ارزي اعطا می

 كافی باشند.

آالت دست دوم استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي توسط متقاضی براي خرید ماشين( 3

وزارت صـنایع و معـادن ازلحـا   تأیيداز خارج درموارد استثنائی و حسب ضرورت موكول به 

آالت مذكور توليـد كشـورهاي كه ماشينه اینو صرفه و صالح صنعت است مشروط ب آوريفن

 باشد. 2000سال  از ها بعدغربی و تاریخ توليد آن

مؤسسـه  تأیيـد آالت مطابق نظر یكی از سه شركت بازرسی فنی موردماشين گونهاینقيمت 

اعتماد بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران تعيين  استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران و مورد

 گرفت. خواهد مورد استناد بانك عامل قرارشده و 

 شـده ازي معرفیهاطرحي كارشناسی این دسته ازهابررسیند هست ي عامل مكلفهابانك( 4

قيد اولویت و حداكثر ظرف مـدت دومـاه بـه  صورت ویژه باسوي وزارت صنایع و معادن را به

 انجام رسانيده و نظر نهایی خود را اعالم نمایند.

ي بازسازي و نوسازي صـنایع نسـاجی هاطرح از تسيهالت حساب ذخيره ارزي دراستفاده ( 5

سوم محصوالت توليدي سـاالنه بـه مشروط به احراز توان صادراتی طرح به ميزان حداقل یك

 تسهيالت خواهـد خصوص به هنگام عقدقرارداد و اخذ این متقاضی در كشور و تعهد خارج از

 بود.
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 (6-3پيوست شماره )
 

هاي ارزي طـرح و درچـارچوب مبلغ هزینـه سقف تسهيالت ارزي براي هرطرح حداكثر تا( 6

 است. دالر( مجاز ميليون25ي عامل )حداكثر هابانكسقف مجاز 

مبنـاي مبـالغ  سـال بـر درصـد در3نرخ سود تسهيالت ارزي اعطـایی بـراي متقاضـی ( 7

 شد. ل خواهدبود كه توسط بانك عامل محاسبه و وصو شده خواهداستفاده

ازتسهيالت ارزي براي  توانندمیكليه اشخاص حقيقی و حقوقی دربخش خصوصی و تعاونی ( 8

چارچوب شرایط موضو  این مصوبه استفاده نماینـد.  بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجی در

ي نوسازي و بازسازي صنایع نساجی نهادهاي عمومی غيردولتی نيز درصـورت احـراز هاطرح

 این تسهيالت استفاده نمایند. از استثنائاً توانندمیین صورتجلسه، ط مندرج دراكليه شرای

سـال ازتـاریخ  3از تسهيالت موضو  این مصوبه توسط متقاضی حـداكثر « استفاده»دوره ( 9

 تأیيـد بـرداري مـوردسال بعد از تاریخ بهرهحداكثر یك« مهلت»انعقاد قرارداد با بانك، دوره 

 بود. خاتمه مهلت خواهد از سال بعد4حداكثر « بازپرداخت»بانك عامل و دوره 

ي هاطرحاقتصادي  –چارچوب موضوعی گزارش توجيه فنی  مكلف هستندي عامل هابانك( 10

طور اسـتاندارد همكاري وزارت صنایع و معـادن بـه نوسازي و بازسازي واحدهاي نساجی را با

دهند.  استفاده از تسهيالت موضو  این مصوبه قرارتهيه و تنظيم نموده و دراختيار متقاضيان 

درچـارچوب اسـتاندارد  از تسهيالت موضو  این مصوبه صـرفاًتقاضاي متقاضی براي استفاده 

 شد. مذكور پذیرش خواهد

نموده و  ي مشمول این تسهيالت وثایق كافی اخذهاطرح از مكلف هستندي عامل هابانك( 11

كه لكی خارج ازطرح نيازمند باشند تسهيالت اعطاءننمایند، مگرآنوثيقه م كه به به تقاضاهایی

حل مناسب را براي برخـورداري راه موارد وزارت صنایع و معادن و بانك عامل مشتركاً این در

انـداختن منـابع ایـن  خطـر این تسهيالت )بدون به ي داراي توجيه فنی و اقتصادي ازهاطرح

 حساب( جستجو و اعمال نمایند.

 

 ا... التوفيقنم

 فــــرمحمد ستاري

 و رئيس سازمان جمهوررئيسمعاون 
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 (7-3پيوست شماره )

 

 

 «حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئت»صورتجلسه تصميمات 

 

 

( اصالحی قانون برنامـه سـوم توسـعه مصـوب 60اجرایی ماده ) نامهآیين( 8اجراي ماده ) در

شـانزدهمين نشسـت خـود درتـاریخ  در« حساب ذخيـره ارزي ءامنا هيئت»وزیران،  هيئت

 تصویب نمود: 21/12/1380

ي هـاطرحازمحل حساب ذخيره ارزي، تسهيالت الزم براي اجـراي  توانندمیي عامل هابانك

بـه « مناطق ویژه اقتصـادي كشـور»هاي توليدي دربخش صنعت در زمينه گذاري درسرمایه

اساس شرایط و ضوابط قـرارداد عامليـت  و تعاونی برمتقاضيان حائز شرایط بخش خصوصی 

 نمایند. ریزي كشور، اعطاءمنعقد شده با سازمان مدیریت و برنامه
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 (8-3پيوست شماره )

 1241/60:شماره

 17/12/83: تاریخ

 

 ریاست جمهوري

 ریزي كشورسازمان مدیریت و برنامه

 

 بسمه تعالی

 

 «حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئت»صورتجلسه تصميمات 

 

 هيئت( اصالحی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 60اجرایی ماده ) نامهآیين( 8) دراجراي ماده

، 7/3/1381درهفدهمين نشست خـود درتـاریخ « حساب ذخيره ارزي ءامنا هيئت»وزیران، 

 داد: گيري قرارجلسه را به شرح زیر مورد بررسی و تصميم هاي دستورموضو 

نظام ذخيـره  گذاران ازتوجه به استقبال سرمایه با ي عامل:هابانكسهميه ارز تخصيصی به ( 1

مبلغ دست بررسی به طرح در406اضافه دالر بهميليون4/1214مبلغ طرح مصوب به 316ارزي )

مـاه( و 16مـدت  دالر درميليـون8/3768مبلغ طـرح بـه 722 جمعاًميليون دالر و 4/2554

 گذاري، مقررگردید:ي سرمایههاطرحمنظور تسریع درپذیرش، تصویب و اجراي به

هستند نسبت به تصویب طرح، انعقاد قـرارداد اعطـاي تسـهيالت بـه  ي عامل مجازهابانك»

 محل حساب ذخيـره ارزي فراتـر از مبلـغ سـهميه ارز متقاضيان و گشایش اعتبار مربوط از

 اسـالمی نمایند. بانك مركزي جمهوري امليت، اقدام( قراردادهاي ع1) تخصيصی موضو  ماده

ي عامل را بدون نياز به تخصيص سهميه جدید هابانكي موجه هادرخواستاست  ایران مكلف

مـورد بـه  هـر و مراتب را در تأمينامناء، ازمحل موجودي حساب ذخيره ارزي  هيئتازسوي 

 «امناء اعالم نماید. هيئتدبيرخانه 

ازمحـل حسـاب ذخيـره  توانندمیهاي عامل بانك گذاري درمناطق آزاد:یهي سرماها( طرح2

بخـش  هاي توليـدي درزمينـه گذاري دري سرمایههاطرحارزي، تسهيالت الزم براي اجراي 

به متقاضيان حائز شرایط بخش خصوصـی و « صنعتی كشور -مناطق آزاد تجاري»صنعت در 

ریزي عامليت منعقدشده با سازمان مدیریت و برنامهتعاونی براساس شرایط و ضوابط قرارداد 

 نمایند. كشور، اعطاء

 هيئـت 8/8/1380( صورتجلسه دوازدهمين نشسـت مـورخ 2) بند ي عامل:هابانكسود ( 3

 حساب ذخيره ارزي به شرح زیر اصالح و به تصویب رسيد: ءامنا

درصـد بـه 40ميزان  تسهيالت اعطایی به بانك عامل تعلق و مابقی به . شصت درصد سود2»

درصـد 2گـاه از بانـك عامـل هي  ترتيبی كه سهم سـودگردد به حساب ذخيره ارزي واریز

 «نباشد تسهيالت اعطایی كمتر

2/1 
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 (8-3پيوست شماره )

 

: PVC,VCMافزایش سقف فردي مجاز اعطایی تسهيالت به طرح احدا  كارخانه توليد ( 4

 PVC,VCMافزایش سقف فردي مجاز اعطاي تسهيالت به طـرح احـدا  كارخانـه توليـد 

مبلـغ  چارچوب شرایط و ضوابط قـرارداد عامليـت تـا مصوب بانك توسعه صادرات ایران در

 دالر بالمانع است.ميليون33

تطویل مدت بازپرداخت تسهيالت اعطایی به كشورهاي بازارهدف صادرات ازمحل منـابع ( 5

( قـرارداد عامليـت درمـورد 4مالی موضو  مـاده) تأمينحداكثر مدت  ذخيره ارزي: حساب

آهـن هاي راهپارس براي اجراي تعهـدات موضـو  مناقصـه ي صادراتی شركت واگنهاطرح

 یابد.سال افزایش میپاكستان و بنگالدش به ده

شور: باتوجه به گذاري درصنعت سيمان كي سرمایههاطرحشرایط اعطاي تسهيالت ارزي به ( 6

امناء محترم  هيئت 29/10/83صورتجلسه نشست چهل و چهارم مورخ  (6)اینكه براساس بند 

حساب ذخيره ارزي شرایط ترجيحی تسهيالت صنعت سيمان لغو شده اسـت لـذا از تـاریخ 

 (29-3)پيوست شـماره  (6) ي جدید سيمان براساس بندهاطرحمورد  الزم است در 1/11/83

 عمل گردد.

هاي رایزنی جمهـوري منظور خرید ساختماندرخواست استقراض ازحساب ذخيره ارزي به (7

( اصالحی قـانون برنامـه 60)ج( ماده ) دليل مغایرت با بندكشور جهان به 19اسالمی ایران در 

 نگرفت. قرار تأیيد سوم توسعه مورد

صنایع و معادن، وزارت نفت، اي مركب از نمایندگان بانك مركزي، وزارت گردید كميته مقرر( 8

ي پيشنهادي وزارت نفت هاطرحریزي كشور، بانك صنعت و معدن و سازمان مدیریت و برنامه

حسـاب ذخيـره ارزي بـه  و وزارت صنایع و معادن را درمورد ساز و كار اعطاي تسـهيالت از

رح هـاي المللی مربوط به طـهاي بينمناقصه پيمانكاران و سازندگان خصوصی داخلی كه در

 ءامنا هيئتشوند، بررسی و نتيجه تا قبل از جلسه آینده هاي اجرایی دولتی برنده میدستگاه

 ارسال شود. هيئتحساب ذخيره ارزي، توسط دبيرخانه براي اعضاي 
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 (9-3پيوست شماره )

 1123 /ن/3

6/3/1381 

 1049/60:شماره

 5/6/81:  تاریخ

 

 «بسمه تعالی»

 

 هابانكالملل مدیران بين

 

 و گرديد متقاضیان خريد كاال جاري مقررنرخي ارز از ابتداي سا اجراي سیستت تك باتوجه به اينكه در

خدمت از خارج  بارعايت مقررات مربوطه مستقیماً به بانك عامل مراجعه و نسوبت بوه گشواي  اعتبوار 

هاي قبلي و با كدهاي تخصویص آماري مطاب  دستورالعمل ت ثبتلذا مقتيي است اطالعا  اقدام نمايند

 طور منظت به اين بانك ارسا  گردد.هب FTPيا  SNA سامانهارز زير توس  آن بانك ثبت و از طري  

اود  هواي مشخصماایني آن بانوك بوا تعريف سامانهبايست در كدهاي تخصیص ارز مشروحه زير مي

هاي ثبت آماري صادر  توس  آن بانوك درج متن گواهي در« نرخ روز بازار»ايااد و نرخ ارز تلت عنوان 

 گردد.

 اي:كدهاي تخصیص ارز كاالها و خدمات يارانه( 1

 كاالهووا و خوودمات توسوو  دسووتگا  متووولي  هاسووفارشبخشووي از هووت ارز ريووالي ايوون دسووته ثبت

بخشنامه  (3)مراتب وف  بند و تممیناين بانك  26/1/1381هو مورخ /229هارهوب بخشنامه امار   در

 رسد.مذكور به اطال  آن بانك مي
 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17281998كد  وزارت بازرگاني

 نرخ روز بازار –بازرگاني 

 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17341998كد  وزارت صناي  و معادن

 نرخ روز بازار –صناي  

 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17381998كد  كشاورزي جهادوزارت 

 نرخ روز بازار –جهاد 

 –اي يارانه -عامل ارز توس  بانك  تممینارح:  17421998كد  وزارت نفت

 نرخ روز بازار –نفت 

 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17241998كد  اسالمي وزارت فرهنگ و ارااد

 نرخ روز بازار –ارااد 

 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17291998كد  وزارت بهداات درمان و آموزش پزاكي

 نرخ روز بازار –بهداات 
 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17551998كد  وزارت دفا  و پشتیباني نیروهاي مسلح

 نرخ روز بازار –دفا  

 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17361998كد  آوريفنوزارت علوم تلقیقات و 

 نرخ روز بازار –علوم 

 –اي يارانوه -ارز توسو  بانوك عامول تممینارح:  17991998كد  هاي اجراييها و دستگا وزارتخانه ساير

 نرخ روز بازار –ساير 

  -ارز توس  بانك عاموول تممینارح:  17991028كد  هاهزينه ممموريت كلیه وزارتخانه

 نرخ روز بازار –ممموريت  –اي يارانه هاو دستگا 
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 اي:كد تخصیص ارز كاالها و خدمات غیريارانه( 2

رود كه از يارانه ريالي استفاد  ننمود  و ارز آن به نورخ روز كار ميهي بهايسفارشاين كد براي كلیه ثبت

 اود.مي تممینتوس  آن بانك 
 نرخ روز بازار –ارز توس  بانك عامل  تممینارح :  17015008كد
قانون برنامه سووم توسوعه اقتصوادي    (120)موضو  ماد   هاسفارشثبتكدهاي تخصیص ارز براي ( 3

 اجتماعي و فرهنگي كشور:

قوانون  (120)و وزارت بازرگاني ممهور به مهور مواد   رب ذيتوس  دستگا   هاسفارشثبتاين دسته از 

و  194  193هاي دالري اومار  اد. ارز مربوطه كماكان ازملل موجوودي حسواب برنامه سوم خواهند

 خواهداد. تممینوزارت نیرو نزد ادار  عملیات ارزي اين بانك  10/186وزارت نفت و  195

واردات  –نفووت  –اوورح: ارز حاصوول از صووادرات  15422750كوود  اركت ملي نفت –وزارت نفت 

  193ازملل حساب 

واردات  –گوواز  –اوورح: ارز حاصوول از صووادرات  15422760كوود  اركت ملي گاز –وزارت نفت 

  194ازملل حساب 

 پواالي  وپخو  –ارح: ارز حاصول از صوادرات  15422780كد   اركت ملي پاالي  –وزارت نفت 

  195واردات ازملل حساب  –و پخ     هاي نفتيفرآورد 

 حسوووووواب  –نیووووورو  –اووورح: ااوووخاص  15431720كووود  وزارت نیرو

 دالري 10/186

واردات از ملل ارز متقاضي اعت از واردات درمقابل صوادرات  واردات درمقابول صوادرات بوه آسویاي ( 4

 میانه و صادرات خدمات فني  مهندسي و ساير مناب  ارزي واردكنند  تلت كد زير گزارش اود.

 نرخ روز بازار –ز متقاضي ار –ارح : ااخاص  15018108كد 

 قوت خود باقي است.هكدهاي تخصیص ارز معرفي اد  قبلي ازملل حساب ذخیر  ارزي همچنان ب( 5

 با كد زير گزارش اود. هابانكواردات با اعطاي تسهیالت از مناب  ارزي ( 6

 نرخ روز بازار. – هابانكاز ملل سپرد  و ذخائر ارزي  –ارح : ااخاص  15012008كد 

 (21)تبصر   (ي)و  (ز)  (و)ي فاينانس و بی  متقابل موضو  بندهاي هاطرحصدور گواهي ثبت آماري ( 7

 گرفت. كل كشور توس  اين ادار  صورت خواهد 1381قانون بودجه سا  
 

 ادار  نظارت ارز

 حسن مشهدي  شاهي بهرام دولت

5916   5919-4 
 

و نظارت بر مبادالت بازرگاني وزارت  هاسفارشثبتكل ملترم دفتر  رونوات : جناب آقاي حسیني مدير

 بازرگاني جهت استليار.

 ادار  نظارت ارز
 

 رونوات: جناب آقاي ایرازي مدير ملترم ادار  عملیات ارزي جهت استليار و صدور دستور مقتيي.

 ادار  نظارت ارز
 

اعتباري غیربوانكي جهوت و مؤسسات  هابانكقلت مدير كل ملترم نظارت بر رونوات: جناب آقاي زرين

 استليار.

 ادار  نظارت ارز
 

 استليار. مقررات ارزي جهت و هاجناب آقاي معتمدي مديركل ملترم سیاست رونوات:

 ادار  نظارت ارز
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 (10-3پيوست شماره )

 880مد/

31/5/1380 

 

 «بسمه تعالی»

 

 تسهيالت وارداتیدستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از 

 از محل حساب ذخيره ارزي

 

مقررات ارزي این بانـك  و ها، اداره سياست25/12/79مورخ  1207/60پيرو بخشنامه شماره 

اصالحی قانون برنامه سوم توسعه  (60)در رابطه با ضوابط اعطاي تسهيالت ارزي موضو  ماده 

وسـيله دسـتورالعمل اجرائـی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران، بدین

تسهيل عمليـات اجرائـی و همچنـين نحـوه  منظوربهبخشنامه فوق ( 10( و )9)، (3)بندهاي 

عامليـت جهـت مالحظـه و  چارچوب قرارداد پوشش وجوه اعتبارات اسنادي آن بانك را در

 دارد:شرح ذیل اعالم میهاقدام ب

نزد بانك سپه شـعبه لنـدن  این بانك USD VOST6 600177حساب ارزي به شماره ( 1

پوشش وجوه اعتبارات اسنادي صادره آن بانك اختصاص یافته است، بنابراین كليه  منظوربه

شده درچارچوب تسهيالت ارزي مطروحه عمليات مربوط به پوشش اعتبارات اسنادي افتتاح

حساب و همچنين بازپرداخت اصل و سود متعلقه و سایر تعهدات ارزي مندرج در قرارداد در

 گردید. مذكور متمركز خواهد

عنوان بانك هبایست درزمان گشایش اعتباراسنادي، بانك سپه شعبه لندن را ببانك می آن( 2

 دهنده اعتبار معرفی و نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:پوشش

كننـده اسنادي و مخابره متن كامـل اعتبـار بـه بانـك معامله همزمان با افتتاح اعتبار( 2-1

اشاره در فوق به بانك سپه شعبه  محل حساب مورد اسنادي از باید تقاضاي پوشش اعتبارمی

 لندن ارسال گردد.

درخواسـت  منظوربـهرونوشت پيام صادره آن بانك خطاب به بانك سپه شعبه لنـدن ( 2-2

 پوشش اعتباراسنادي به اداره عمليات ارزي این بانك ارسال گردد.

 اداره عمليات ارزي این بانك بالفاصـــله پـس از دریافـت رونوشـت پيـام موضـو  ( 2-3

پوشش وجه اعتبار ازمحل حسـاب را بـه  تأیيداي مراتب فوق و طی پيام جداگانه (2-2) بند

 بانك سپه شعبه لندن اعالم خواهدنمود.

 2/1 (1-ب
  



 

75 

 

 (10-3پيوست شماره )

 1133/60: شماره

 1/9/1382: تاریخ
 

 (3) بر دالرآمریكا به سایر ارزهاي مندرج در بنـدكه اعطاي تسهيالت ارزي عالوهازآنجائی( 3

مقـررات ارزي ایـن بانـك  و هااداره سياسـت 25/12/79مـورخ  1207/60بخشنامه شـماره 

 منظوربهدارد كه بود، بنابراین توجه آن مدیریت را به این نكته معطوف می خواهد پذیرامكان

اعطاي تسهيالت ارزي به متقاضيان واجد شرایط آن بانك و كنترل سقف كلـی تسـهيالت در 

ست معادل دالري قراردادهاي منعقده به سایر ارزها با نرخ ا چارچوب قرارداد عامليت ضروري

سيسـتم  16:00سـاعت  FXBENCHاختتاميه برابري ارزها در بازار لندن مندرج در صفحه 

هـاي خاتمـه بـازار )نرخ FXXZبه گردد و درصورت تعطيلی بازار لندن صفحه رویترز محاس

 شود.نيویورک( همان روز پيشنهاد می

تسریع در شناسایی و تفكيك اعتبارات اسنادي صادره تحت تسهيالت اعطـایی  منظوربه( 4

بانـك اینهاي الزم، اداره عمليات ارزي موردبحث با سایر اعتبارات اسنادي و انجام هماهنگی

 داد. خواهد مورد شماره شناسایی خود را دراختيار آن بانك قرار هر در

یافته توسط آن بانك به تاریخ قبـل از صـدور بدیهی است كليه اعتبارات اسنادي گشایش( 5

ست تا نسـبت ا گردید بنابراین ضروري این دستورالعمل مشمول شرایط قيدشده فوق خواهد

 آید. عملبهرات اسنادي مذكور اقدام الزم به اصالح شرایط پوشش اعتبا
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  (11-3پيوست شماره )

 1049/60:  شماره

 5/6/1381: تاریخ
 بانك عامل

 ارزي درپایان ....... ماه سالوضعيت تسهيالت اعطایی از محل حساب ذخيره                                                    سقف قرارداد عامليت:

 استفاده از تسهيالت منظوربهي موردبررسی هادرخواست

 قراردادهاي منعقده با مشتریان

 بخش
 وضعيت دراول ماه

 عملكرد طی ماه
 وضعيت در پایان ماه

 *قراردادهاي منقضی شده  قراردادهاي منعقده طی ماه

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مرحله انجام كار

         صنعت   شده )از ابتداتاكنون(ي تصویبهاطرح

         معدن   ي تحت بررسیهاطرح

         كشاورزي 

         حمل و نقل

         خدمات فنی و مهندسی

         جمع

 

 گشایش اعتبارات اسنادي
 غيرفعال فعال

 مبلغ تعداد **استفاده از تسهيالت 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

   شده در ابتداي ماهمانده تسهيالت استفاده     اعتبارات اسنادي گشایش یافته درابتداي ماه

   شده در طی ماهشود: مبالغ استفادهمیاضافه     یافته درطی ماهشود: اعتبارات اسنادي گشایشمیاضافه

   شود: اقساط سررسيدي درطی ماهمیكسر      شود:كسر می

   شده در پایان ماهمانده تسهيالت استفاده     شدهاعتبارات اسنادي ابطال

        كاهش اعتبارات اسنادي

   سهم سود دولت سررسيدي در طی ماه     اعتبارات اسنادي گشایش یافته در پایان ماه

 اي كه مورداستفاده قرار نگرفته و اعتبار آنها منقضی شده است.قراردادهاي منعقده *

              .باشدمیاستفاده از تسهيالت به معنی حمل كاال و پرداخت وجه آن  **

 مهر و امضاء      

1/1 
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 (12-3شماره )پيوست 

 1049/60شماره : 

 5/6/1381تاریخ: 

 

 هاي هجدهم و نوزدهماهمّ تصميمات متخذه در نشست

 .ء محترم حساب ذخيره ارزيامنا هيئت

 نشست هجدهم:

 

گذاري )اعم از شخص حقيقی و حقوقی( در هر طرح باید حداقل معادل آورده متقاضی سرمایه

، مبناي ارزیابی “ اعم از ریالی/ارزي”اجراي طرح باشد گذاري الزم براي درصد كل سرمایه25

 شود.طرح توسط بانك عامل تعيين می

تصـميمات نشسـت پـانزدهم مـورخ  (5)ي نساجی و اعمال ماده هاطرحبودن شرط صادراتی

 گردد.حذف می 30/11/81

به كليه ي عامل باتوجه به قرارداد عامليت و شرایط و ضوابط اعطاي تسهيــالت ارزي هابانك

اقتصادي الزم برخوردار بوده و قـادر بـه  –یی كه به تشخيص بانك از توجـــيه فنی هاطرح

در آمد الزم )اعم از ریالی/ارزي( بابت بازپرداخت اقساط اصل و سود بـه صـورت ارزي  تأمين

 باشند، تسهيالت اعطاخواهندنمود.

 

 نشست نوزدهم :

 

مالی در مورد طرح صادراتی واگن پارس براي اجـراي تعهـدات موضـو   تأمينحداكثر مدت 

سكوت و دورة بازپرداخت در  یابد. تنظيم دورةسال افزایش می 12آهن پاكستان به مناقصه راه

 محدوده مدت مذكور طبق توافق بانك و مشتري خواهدبود.

 گردد:ح میشرح زیر اصالهحساب ذخيرة ارزي ب ءامنا هيئت( هفدهمين نشست 6بند)

گذاري صنعت سـيمان ي سرمایههاطرحي عامل، تسهيالت ارزي الزم براي اجراي هابانك ” ...

 “دربخش غيردولتی را باشرایط زیر اعطاءنمایند:
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 (13-3پيوست شماره )

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 

 تصميمات هيئت محترم حساب ذخيره ارزياهمّ 

 29/5/81در نشست بيست و دوم مورخ 

 

 

 

ي بــزرگ هـاطرحتجدیـد نظــر در شـرایط اعطــاي وام از محـل حســاب ذخيـره ارزي بــه 

ي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات: مقـرر گردیـد آن دسـته از هابخشگذاري در سرمایه

 و خدماتی كه هزینـه ارزي اجـراي آنهـا گذاري صنعتی، معدنی، كشاورزي ي سرمایههاطرح

كه گـزارش توجيـه اقتصـادي و شـرایط اجـرا و ميليون دالر اسـت، در صـورتی25بيش از 

نفره مركـب از نماینـدگان سـازمان مـدیریت و هيئت سه تأیيدبازپرداخت تسهيالت آن، با 

هيئـت ”تصویب  ریزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت صنایع و معادن بهبرنامه

برسد ، طبق شرایط و برنامه اجرایی پيشنهادي مصوب، بدون الزام “ امناي حساب ذخيره ارزي

 شود.بانك به قبول ریسك بازپرداخت به بانك عامل معرفی می

گيري و پيشنهاد به هيئـت فرم اطالعاتی مورد نياز هيئت سه نفره فوق براي بررسی و تصميم

 گردد.صادي و دارایی تهيه و ارائه میامنا توسط وزارت امور اقت

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

 



 

 

79 

 

 (14-3پيوست شماره )

 «بسمه تعالی»
 

 اهمّ تصميمات هيئت محترم حساب ذخيرة ارزي

 28/7/81در نشست بيست و پنجم مورخ 
 

هاي روش اجرائي اعطاي تسهیالت ارزي به پیمانكاران و سازندگان بخ  غیردولتوي كوه در مناقصوه( 1

 اوند.ي عمراني و صنعتي داخلي برند  مناقصه ميهاطرحالمللي بین

 اورحبهي ايرانوي برنود  در مناقصوه هااوركتو اعطاي تسهیالت ارزي بوه  نامهضمانتصدور  نامهآيین

 گردد.ي عامل ارسا  ميهابانكپیوست براي اجرا توس  

 گذاري:ي بزرگ سرمايههاطرحگزارش هیئت سه نفري بررسي ( 2

 گرديد  هیئت سه نفر  موردبلث و بررسي قرارگرفت و مقرر 6/7/1381جلسه مورخ  گزارش اولین

 ي داراي توجیوه هواطرحبودون ملودوديت سوقف ماواز فوردي بوه  مااز هستندي عامل هابانكالف( 

مالي در هارهوب اراي  و ضواب  قرارداد عاملیت تسوهیالت ارزي از ملول حسواب  –اقتصادي  –فني 

 ايند.ذخیر  ارزي اعطا نم

ي صنعتي و معدني و هاطرحمالي  –اقتصادي  –ي عامل پس از پذيرش توجیه فني هابانكهنانچه ب( 

اصالحي قانون برنامه سوم توسوعه( بوا  (60)ماد   (ج) يه از وزارت صناي  و معادن )موضو  بندتميیداخذ 

بااوند بوه  مشكل مواجه اد  يا نیاز به حمايت و مساعدت بوراي تسوري  در اعطواي تسوهیالت دااوته

 گردد.پیشنهاد وزارت صناي  و معادن موضو  در هیئت مذكور مطرح مي

و نظرات هیئت موذكور را  هابررسيريزي كشور نتايج دفتر صناي  و معادن سازمان مديريت و برنامهپ( 

پس از هماهنگي و همرا  با نظريه خود به دبیرخانه هیئت امناء حساب ذخیر  ارزي براي طرح در اولین 

 نمايد.جلسه هیئت امناء ارسا  مي

پیشنهاد بانك ملي ايران و سازمان بازنشستگي كشوري درخصوص اعطاي تسهیالت از ملل حسواب ( 3

 بسته به نهادهاي عمومي غیردولتي:ي واهااركتگذاري ايهي سرمهاطرحذخیر  ارزي به 

گذاري ي سورمايههواطرحبوه  تواننودميي عامل حسواب ذخیور  ارزي هابانكموافقت نمود  ءامنا هیئت

نهادهاي عمومي غیردولتي براي توسعه تولید  ارتقا كیفیت خوودمات و  گذاريسرمايهي بخ  هااركت

 توجیوه  تميیودهوارهوب قورارداد عاملیوت درصوورت  خیور  ارزي درتوسوعه صادرات از ملل حسواب ذ

 نمايند. اقتصادي آنها توس  بانك  تسهیالت ارزي اعطاء –مالي  –فني

المللوي هاي بیني ايراني برند  در مناقصههااركتبراي  نامهضمانتدستورالعمل اجرايي صدور  توضیح:

كمیسویون اقتصواد اصوالح و مراتوب طوي  9/3/1388و  2/9/1387)داخول كشوور( در جلسوات موورخ 

رو جهوت صودور بانكي ابالغ گرديد  است از اين ابكهبه  27/8/1388مورخ  1024/60بخشنامه امار  

 نامه مذكور مالك عمل قرار گیرد.براي برندگان در مناقصه الزم است مفاد بخش نامهضمانت
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 (14-3پيوست شماره )

 1089/60شماره:

 5/9/1381تاریخ: 
 

 بسمه تعالی
 

 و اعطاي تسهيالت ارزي نامهضمانتصدور  نامهآیين

 ي ایرانی برنده در مناقصههاشركتبه 
 

المللوي )داخول هاي بینمنظور حمايت از رقابت و مشاركت پیمانكاران و سازندگان ايراني در مناقصوهبه

پرداخت و حسن اناام )پی  نامهضمانتمناب  براي اعطاي تسهیالت )فاينانس( و صدور  تممینكشور( و 

 توممیناص داد  و اود اعتبار الزم از ملل حساب ذخیر  ارزي با اراي  زيور اختصوكار( اجاز  داد  مي

 اود.
 

 :تعريف (1ماد   

اخصي است حقوقي كه مسئولیت اناام كار  تداركات كاال  نصوب يوا اجوراي طورح  يوا  پیمانكار:لف( ا

 كند.اساا اسناد و مدارك پیمان قبو  تعهد مي بخشي از آن را بر

تاهیزات را براسواا اخصي است حقوقي كه مسئولیت ساخت و يا تولید وسائل  ابزار و يا  سازند : ب(

 كند.اسناد و مدارك پیمان قبو  تعهد مي

اعتباري است كه در اختیار طرف دوم يعني پیمانكار طورح و يوا : (Supplier Credite) اعتبار فرواند  ج(

 اود.سازند  و فرواند  كاالي طرح قرارداد  مي

 وضو  اين مصوبه ضروري است.المللي براي استفاد  از تسهیالت مهاي بیناركت در مناقصه( 2ماد 

اووند نیوز ي داراي بخو  ارزي برنود  ميهواطرحهاي داخلوي ي ايراني كه در مناقصههااركتتبصر : 

 مند اوند.بهر  نامهآيیندر بخ  ارزي كار از مزاياي اين  توانندمي

دور بوود. صو ي ايرانوي در قورارداد خواهودهااوركتدرصود سوهت 85اعطاي تسهیالت تا سقف ( 3ماد 

 .باادميي ايراني هااركتنیز مربوط به سهت  نامهضمانت

كه طورح دولتوي ي دولتي در داخل كشور  در صوورتيهاطرح نامهضمانتمتقاضیان تسهیالت و ( 4ماد 

قوانون برناموه سووم( را از اووراي اقتصواد  (85)يه توجیه فني و اقتصادي )موضوو  مواد  تميیدمربوطه 

 مند اوند.از اين تسهیالت بهر  توانندميدريافت كرد  بااند  

ي بی  متقابل و فاينانس كه توجیه فني و اقتصوادي آنهوا بوه تصوويب اووراي هاطرحدر مورد : 1تبصر  

 كند.هاي بعدي كفايت ميرسد مصوبه اوراي اقتصاد براي تصمیت گیرياقتصاد مي

 .باادمياقتصاد ني غیردولتي نیازي به مصوبه اوراي هاطرحدر مورد : 2تبصر  

قبو  بوانكي تلقوي عنوان وثیقوه قابولبراي اعطاي تسهیالت )اعتبار فرواند ( موارد زير نیوز بوه( 5ماد 

 اد: خواهد

ي معتبر كه براسواا هابانكاد  توس  كارفرما به نف  پیمانكار در اعتبارات اسنادي قطعي گشاي ( -

 قرارداد منعقد  افتتاح اد  بااد.

بور تعهود هاي كارفرمواي دولتوي  مبنيحقووقي اوركت“ تيمین ناموه”به همرا  “ اناام كارقرارداد (”-

عالو  اسناد مطالبات قطعوي مربووط بوه پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك از ملل حقوق پیمانكار  به

 كارهاي اناام اد .

بر خريد خدمات و كواالي تولیودي : قرارداد اركت دولتي با گردش مالي و ارزي مناسب  مبني1تبصر  

 اعتبار خواهد داات.“ قرارداد اناام كار”و نظاير آن( نیز همانند  BOTطرح )مانند قرارداد 
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قورارداد ” : قرارداد اركت دولتي باگردش مالي و ارزي مناسب در قالب بی  متقابل نیوز هماننود2تبصر  

 اعتبار خواهد داات. “اناام كار

هاي استفاد   تنفس و بازپرداخت تسهیالت براساا اراي  مناقصه و قورارداد كه دور در صورتي( 6ماد 

 صورت موردي در هیئوت امنوا طورح و اتخواذههاي مااز مصوب هیئت امنا تااوز نمايد مراتب باز زمان

 اد. تصمیت خواهد

ي عامل داخلوي يوا خوارجي كوه مايول بوه هابانك  متقاضي تسهیالت با بانك يا در صورت تواف( 7ماد 

مناب  ارزي مورد نیاز و تقسیت ريسك آن بوا حسواب ذخیور  ارزي بااوند   اوراي   تممینمشاركت در 

 اود.مناب  توس  بانك مربوطه تعیین مي تممینهاي مالي مربوطه و مشاركت و تقسیت ريسك و هزينه

 ارزي بايستي داراي اراي  زير بااند: نامهضمانتي متقاضي صدور اهاركت( 8ماد 

 يه صالحیت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بااند.تميیدپیمانكاران داراي  الف(

 علت عدم اجراي تعهدات در پنج سا  گذاته ندااته بااند.هب نامهضمانتسابقه ضب   ب(

متقاضي و ساير اركاي طرح مورد نظر مشتركاً و منفرداً در مقابل كارفرماي طرح مسوئولیت دااوته  (ج

 بااند.

هاي نقودي وثواي  و سوپرد  عنوانبوهمبلغ دويست میلیون دالر از ذخاير حسواب ذخیور  ارزي ( 9ماد 

هاي ارزي بلوكه نامهضمانتي صادركنند  هابانكهاي ارزي در بانك مركزي به نف  نامهضمانت گونهاين

پرداخت و حسن اناام )پی  نامهضمانتاد  از حساب ذخیر  ارزي  اود كه تا پنج برابر وجو  بلوكهمي

 اود.در اين مورد اعما  نمي هابانكاد و ملدوديت سرمايه  كار( صادر خواهد

 نامهضمانتخود رأساً  هاي مااز فردي و بخشيلويت در حد اعتبار مشترك و سقفوبا ا هابانك: 1تبصر 

 نمايند.كرد و درصورت ضرورت از ملل اين ماد  اقدام مي خواهند صادر

ارط دااتن موجودي در ههاي ضب  اد  از مبلغ مسدودي  بنامهضمانتدرصورت تااوز مبلغ : 2تبصر 

 حساب ذخیر  ارزي از ملل حساب تسويه خواهد اد.

پیوسوووت بخشونامه “ هوانامه و ظهرنويسوي ازطورف بانكضمانتنامه صدور آيین”( با توجه به 10ماد  

صادر  از طرف بانك مركزي و تودي  نقودي ارز از ملول حسواب ذخیور   29/2/80( مورخ 162امار  )

( مواد  3( و )2هاي )نمايند و رعايت رديفها سپرد  نقدي ديگري از متقاضیان مطالبه نميارزي   بانك

نامه نیز حداكثر معاد  دو در هزار مذكور ضروري نیست. كارمزد صدور ضمانتنامه ( آيین4( و ماد  )3)

 خواهدبود.

كه اركت ايراني اريك خارجي دارد و پروژ  مورد عمل از فاينانس برخوردار است  ( در مواردي11ماد  

امالت ناموه تيومین بوراي معوآيین( ”5تواند مفاد منودرج در مواد  )دستگا  كارفرماي دولتي ايراني مي

 را به ارح ذيل عمل نمايد: 1/4/81مورخ  26590ت/10729مصوب هیئت وزيران به امار  “ دولتي

میلیارد ريا  كه براي كل مبلغ هرنوو  تيومین فقو  از وثیقوه 70هاي با مبلغ اولیه بی  از براي پیمان

 استفاد  كند.“ نامه تيمین براي معامالت دولتيآيین( ”3رديف )د( ذيل ماد  )

نامه و ناموه صودور ضومانتآيین( ”3( باتوجه به سپرد  ارزي نزد بانوك مركوزي و مفواد مواد  )12  ماد

ها موظف هستند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از وصو  مدارك   بانك“ هاظهرنويسي از طرف بانك

 نامه به متقاضي اقدام نمايند.كامل نسبت به صدور و تلويل ضمانت
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 (15-3پيوست شماره )

 1061/60شماره: 

 5/5/82تاریخ: 

 «بسمه تعالی»

 

 1/11/1381اهمّ تصميمات متخذه در نشست بيست و ششم مورخ 

 محترم امناي حساب ذخيره ارزي هيئت

 
توسعه یافته: مقـرر گردیـد ي كمهااستاني هاطرحدرخواست كاهش سهم آورده مجریان ( 3

ي هـاطرحي عامـل شـرایط اعطـاي تسـهيالت ازمحـل حسـاب ذخيـره ارزي بـه هابانك

( قـرارداد عامليـت )اردبيـل، كردسـتان، 5مـاده ) ي مـذكور درهااسـتانگذاري در سرمایه

كرمانشاه، هرمزگان، ایالم، سيستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان، چهارمحـال و بختيـاري و 

اعمال  ذیلگيلویه و بویراحمد( را درچارچوب قرارداد عامليت به صورت ترجيحی به شرح كه

 نمایند:

( 2چنـين بنـد )( قـرارداد عامليـت و هم7سهم آورده متقاضــی موضو  تبصره ماده ) الف(

آورده  تـأمينامناء )درمـورد شـرط  هيئت 25/10/1380صورتجلسه نشست چهاردهم مورخ 

جلســـه ( صورت1بند ) (ت)ي هواپيمایی غيردولتی( و قسمت هاركتشي هاطرحمتقاضی در 

درصـد بـراي  0/10امناء )درمورد آورده متقاضی(:  هيئت 4/4/1381جدهــم مورخ نشست ه

 ي مذكور.هااستانگذاري دري سرمایههاطرح

( صورتجلسه نشست 1( قرارداد عامليت و بند )5نرخ سود تسهيالت اعطایی موضو  ماده )ب( 

گذاري ي سـرمایههـاطرحدرصد درسـال بـراي  0/3امناء:  هيئت 8/8/1380دوازدهم مورخ 

 ي مذكور.هااستاندر

ي هـاطرحسال براي  10( قراردادعامليت: جمعاً 4مالی هرطرح، موضو  ماده ) تأمينمدت ( پ

 ي مذكور.هااستانگذاري در یهسرما

ي عامل از اعتبار پانصد ميليون دالري تسهيالت بازسازي و نوسازي هابانكتعيين سهميه ( 5

 10/4/1380هــ مــــورخ  24018ت/15579شمــاره  نامهتصـویبصنایع نساجی )موضو  

ميليون دالري تسهيالت بازسازي  وزیران(: مقرر گردید سهميه هر بانك از اعتبار پانصد هيئت

و نوسازي صنایع نساجی، مشتركاً توسط بانك مركزي و وزارت صنایع و معـادن باتوجـه بـه 

 ي عامل تعيين و به آنها ابالغ گردد.هابانكعملكرد 

ي عامـل هـابانكپيشنهاد تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل هوایی كشور: مقرر گردید ( 6

شـرح هبامنـاء  هيئـتبط مندرج در قراردادهاي عامليت و مصوبات درچارچوب شرایط و ضوا

ي متقاضيان را مورد هادرخواستشده قبلی هاي ابالغمندرج دراین صورتجلسه و صورتجلسه

 دهند. رسيدگی و اقدام قرار

سازي: مقرر گردیـد ي صنعت كشتیهاطرحمالی  تأميندرخواست تعدیل نرخ سود و مدت ( 9

چنين تسهيالت اعطایی آتـی از محـل شده قبل و همشرایط تسهيالت اعطاءي عامل هابانك

گذاري در سـاخت كشـتی ي كشتيرانی داخلی براي سرمایههاشركتحساب ذخيره ارزي به 

 توسط سازندگان داخلی را به شرح زیر تعدیل و اعمال نمایند:
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 درصد درسال به طور ثابت. 0/3نرخ سود تسهيالت:  الف(

 سال. 12مالی: جمعاً  ينتأممدت ( ب

 قبول.برداري به عنوان وثيقه قابلوثيقه: پذیرش كشتی درحال ساخت و بهرهپ( 

منظور حفـ  مقـرر گردیـد بـه ي عامـل:هـابانكایجاد هماهنگی در بين پيشـنهادهاي ( 10

هاي الزم درچارچوب نظام پولی و اعتباري كشور و نظام حساب ذخيره ارزي، كليـه هماهنگی

ي عامل پس از هماهنگی توسط بانك مركـزي جمهـوري هابانكو پيشنهادهاي  هاتدرخواس

در سـازمان  هيئـتامناء حساب ذخيره ارزي به دبيرخانـه  هيئتاسالمی ایران براي طرح در

 ریزي كشور ارسال شود.مدیریت و برنامه

گذاري صـنعت قنــــد: مقـرر گردیـد ي سـرمایههـاطرحپيشنهاد اعطاي تسهيالت به ( 11

گذاري در هي سـرمایاهطرحل حساب ذخيره ارزي به ي عامل، اعطاي تسهيالت ازمحهابانك

 یافته غـرب كشـور را درتوسـعهي كمهااستانایجاد واحدهاي جدید توليد قند از چغندر در 

( این صورتجلسه انجام 3)چارچوب قرارداد عامليت، با اعمال شرایط ترجيحی مذكور در بند 

 دهند.
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 (16-3پيوست شماره )

 1143/60شماره: 

 27/12/1381تاریخ: 

 

 «بسمه تعالی» (7

 

 29/11/81اهمّ تصميمات متخذه در نشست بيست و هفتم مورخ 

 محترم امناي حساب ذخيره ارزي هيئت
 

 توسعه یافته:یافته به مناطق كمتوسعهي كمهااستانپيشنهادتسري تسهيـالت ویژه  -3

هيئت امنـاء حسـاب  1/11/1381( صورتجلسه نشست مورخ 3مقرر گردید پيرو تصميم بند )

داد گذاراي موضـو  قـراري سـرمایههـاطرحذخيره ارزي، تسهيالت ویژ به شرح زیر بـراي 

هاي توسعه آنها زیر شاخص ميانگين كشوري است )موضـو  عامليت، در مناطقی كه شاخص

 -و مناطــــق هااسـتانهاي مانـدگینامه اجرایی قانون الزام دولت براي جبـران عقبآئين

هيئت  2/5/1381كل كشور، مصوب مورخ  1381قانون بودجه سال  6و تبصره  – 1381مصوب 

 ي عامل حساب ذخيره ارزي اعمال گردد:هابانكوزیران( توسط 

 درصد 10 سهم آورده متقاضی الف(

 درصد در سال 3 سود تسهيالت ب(

 سال 10 مالی تأمينمدت  پ(

 

 هاي زیراست:نامه اجرایی مذكور شهرستانمناطق موضو  این بند طبق آیين

 

 دراستان خوزستان مسجدسليمان -

 در استان خوزستان ایذه -

 استان خوزستاندر  باغملك -

 در استان فارس ممسنی -

 در استان فارس سپيدان -

 در استان فارس اقليد -

 در استان اصفهان فریدون شهر -

 در استان اصفهان سميرم -

 در استان كرمان كهنوج -

 

  منطقه اترک -
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 (17-3پيوست شماره )

 2300سا//11

28/3/1382 

 

 “تعالیبسمه ”
 

 اداره خارجه - ایرانملی  بانك
 المللبين امور اداره –سپه  بانك
 ي ارزيهافعاليتو گسترش  شبكه امور اداره –تجارت  بانك
 كل عمليات ارزي اداره –ملت  بانك
 كل ارز اداره –صادرات ایران  بانك
 المللبينامور  اداره –كشاورزي  بانك
 المللامور بين اداره –رفاه كارگران  بانك
 المللبينامور  اداره –صنعت و معدن  بانك
 المللبينامور  اداره –توسعه صادرات ایران  بانك
 المللبين امور اداره –مسكن  بانك

 اداره عمليات ارزي
 اداره نظارت ارز

 اداره مطالعات و مقررات بانكی
 

 450این اداره و شمــاره مـب / 5/9/81مورخ  1089/60پيرو بخشنامه هاي شماره  
 نامـهآیينموضـو  »و موسسات اعتبـاري،  هابانكمدیریت كل نظارت بر  18/3/1382مورخ 
ي ایرانی برنده در مناقصه از محـل حسـاب هاشركتو اعطاي تسهيالت به  نامهضمانتصدور 

امناء محترم حسـاب ذخيـره ارزي مـورخ  هيئتپنجم مصوبه نشست بيست و «ذخيره ارزي 
، الزم است با ارائه تائيدیه سازمان مدیریـت و برنامـه ریـزي كشـور طبـق فـرم  28/7/81

پيوست، تقاضا را رسيدگی و در صورت تائيد، مراتب را براي صدور مجوز الزم در هر مورد بـه 
 این بانك اعالم نمایند.

 مربوطه رعایت نكات ذیل الزامی است: نامهضمانتصدور  پس از دریافت مجوز این اداره و
بانـك، نسـبت بـه توسـط آن نامهضمانتو پرداخت وجه ارزي  نامهضمانتدرصورت ضبط ( 1

ارز اقدام و درصـورت عـدم وصـول  صورتبه نامهضمانتشده ازمتقاضی وصول وجه پرداخت
همراه دالیل عدم امكان هتضمينات و وثایق دریافتی، نسبت به ارائه درخواست وجه ب رغمعلی

رونوشـت بـه ایـن اداره  اداره عمليـات ارزي ایـن بانـك و عنوانبهدریافت وجه ازمتقاضی، 
هـاي الزم متعاقبـاً پيگيري و اقـدام گـردد وهمچنين سازمان مدیریت وبرنامه ریزي كشـور

 آید. عملبه نامهضمانتازمتقاضی  وصول وجه ارزي منظوربه

نيـز سـازمان  بانك بایستی سریعاً مراتب را به این اداره و، آننامهضمانتدرصورت ابطال ( 2
 ریزي كشور اعالم نماید.مدیریت و برنامه
است ضمن ابالغ مراتب به شعب ارزي مربوطـه برحسـن اجـراي آن نظـارت  خواهشمند

 فرمائيد./ر
 

 ررات ارزياداره سياستها و مق
 داود آقـایـی  مهدي رشيدي
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 (17-3پيوست شماره )

 450مب/

18/3/82 

 

 “بسمه تعالی”

 

 و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گردید. هابانكجهت اطال  كليه مدیران عامل محترم 

 

موارد زیر  10/3/1382شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و نود و هشتمين جلسه مورخ 

 ازمحل حساب ذخيره ارزي مورد تصویب قرارداد: نامهضمانترا درخصوص صدور 

و اعطـاي تسـهيالت بـه  نامهضـمانتصـدور  نامهآیينو مؤسسات اعتباري دراجراي  هابانك

سـقف مبلـغ  امناء حسـاب ذخيـره ارزي، تـا هيئتي ایرانی برنده مناقصه مصوب هاشركت

ریت و برنامه ریـزي كشـور از مذكور و تعهدشده توسط سازمان مدی هيئتشده توسط تعيين

و  نامهضـمانتنامه صـدور رعایت ضوابط مربوط به سقف، وثيقه و نرخ كارمزد مندرج در آئين

مـوارد نـرخ كـارمزد اشـاره شـده در  گونـهاینمعاف باشند و در  هابانكظهرنویسی ازطرف 

می ایـران امناء را مالک عمل قرار دهند، بانك مركزي جمهوري اسـال هيئتمصوب  نامهآیين

 داد. ترتيبات الزم را براي اجراي این مصوبه و كنترل سقف مقرر انجام خواهد

بانك ها و مقررات ارزي ایندستورالعمل اجراي مصوبه فوق الذكر متعاقباً توسط اداره سياست

 شد. تدوین و ابالغ خواهد

 

 و مؤسسات اعتباري هابانكمدیریت كل نظارت بر

 بانكی اداره مطالعات و مقررات

 

 حميد تهرانفــر  بهرام فيض زرین قلم
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 (17-3پيوست شماره )

 3979سا//11

23/5/1382 

 1120/60شماره:

 11/8/1382تاریخ: 

 

 “تعالی بسمه”
 

 اداره خارجه - ایرانملی  بانك

 المللبين امور اداره –سپه  بانك

 ي ارزيهافعاليتو گسترش  شبكه امور اداره –تجارت  بانك

 كل عمليات ارزي اداره –ملت  بانك

 كل ارز اداره –صادرات ایران  بانك

 المللبينامور  اداره –كشاورزي  بانك

 المللامور بين اداره –رفاه كارگران  بانك

 المللبينامور  اداره –صنعت و معدن  بانك

 المللبينامور  اداره –توسعه صادرات ایران  بانك

 المللبين امور اداره –مسكن  بانك

 اداره عمليات ارزي

 اداره نظارت ارز

 اداره مطالعات و مقررات بانكی

 

“ دریافتیتضمينات و وثایق رغمعلی”وسيله عبارت بدین 28/3/1382مورخ  2300پيرونامه عمومی شماره  

 گردد.از بند یك نامه مزبور حذف می

از محل تسهيالت حساب ذخيره ارزي الزم است بـه بانـك عامـل  نامهضمانت ضمناً متقاضی جهت صدور 

ریزي تكميل قسمت مشخصات فرم ضميمه، تقاضا را جهت رسيدگی به سازمان مدیریت و برنامه مراجعه و آن بانك با

یادشده( مراتب یه سازمان طبق فرم پيوست )جایگزین فرم ضميمه نامه عمومی تأیيدكشور منعكس و پس از دریافت 

 را براي صدور مجوز الزم درهرمورد به این اداره اعالم نماید.

 ها نيز حداكثر معادل دو در هزار خواهدبود./رنامهضمانت گونهایننماید نرخ كارمزد صدور اضافه می

 

 ها و مقــررات ارزياداره سياست

 آقایــی داود   رشيـدي مهدي
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 (17-3پيوست شماره )

 60/ 1241شماره:

 17/12/83تاریخ: 
 

 ریاست جمهوري

 ریزي كشورسازمان مدیریت و برنامه

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 بانك .......

 

 

و اعطاي تسهيالت ارزي  نامهضمانتنامه صدور درپاسخ به نامه شماره ................. مورخ .................. آن بانك و در اجراي آیين

 ءامنـا هيئـت”ارزي موضو  نشست بيسـت و پـنجم و چهلـم  ذخيره ي ایرانی برنده در مناقصه از محل حسابهاشركتبه 

 (8)مـاده  (الف) و بند (4) و( 2)، ضمن ارسال مدارک مربوط به ماده  28/7/1383و  28/7/1381مورخ “ حساب ذخيره ارزي

وسـيله شـركت ......................................... برنـده در مناقصـه ، بدینباشـدمیاین سـازمان  تأیيدنامه یادشده، كه مورد آیين

مبلغ ............................ و ارزي حســن انجــام كــار بــه نامهضــمانتالمللــی در طــرح ............................... جهــت صــدور بين

مـاده  (ب)مذكور بارعایت بند  نامهضمانتبه صدور است نسبتگردد. مقتضیمی مبلغ ........................ معرفیپرداخت بهيشپ

توسـط ذینفـع، وجـه آن از محـل  نامهضمانتاست درصورت ضبط نامه یادشده اقدام نمایند. بدیهیو سایر موارد آیين (8)

است ازنتيجـه  گردید. خواهشمند خواهد تأميننامه یادشده آیين (9) ماده (2) بصرهموجودي حساب ذخيره ارزي موضو  ت

 اقدام، این سازمان را مطلع فرمایيد.

 

 

 غالمرضا تاجگردون

 معاون امور اقتصادي و هماهنگــی
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 (17-3پيوست شماره )

 

 “بسمه تعالی”

 

و اعطـاي تسـهيالت بـه  نامهضمانتنامه صدور آئين»مشخصات پروژه و شركت متقاضی استفاده از تسهيالت ارزي موضو  

 ازمحل حساب ذخيره ارزي )مدارک الزم، پيوست است(. «ي ایرانی برنده در مناقصههاشركت

 

 مشخصات 

 نام دستگاه اجرایی : نام شركت :

 غيردولتی دولتی نو  شركت :  نام پروژه :

 : نامهضمانتمهلت ارسال  محل اجرا :

 : نامهضمانتنو   كل مبلغ قرارداد:

 : نامهضمانتمبلغ  به كل قرارداد: نامهضمانتدرصد 

 

 دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور

 خير بله  شود؟می تأیيدآیا مناقصه انجام شده و صحت انجام مناقصه 

 

 )مدارک انجام مناقصه پيوست شود(

 

 ندارد دارد شركت یادشده براي اجراي پروژه باال صالحيت دارد؟

 

 غالمحسين حمزه مصطفوي

 مدیركل دفتر امورمشاوران و پيمانكاران

 

 دبيرخانه شوراي اقتصاد

 خير بله  اگر كارفرما دولتی است، آیا مجوز شوراي اقتصاد دارد؟

 

 

 تاریخ مجوز: شماره مجوز : 

 

 مهدي اخالقی فيض آثار

 مدیركل دبيرخانه شوراي اقتصاد

5/5 
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 (18-3پيوست شماره )

 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 24/4/82ام مورخ اهم تصميمات متخذه در نشست سی

 حساب ذخيره ارزي محترم امناء هيئت

 

 

هاي واردات سازي دستورالعملپيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران دایر به شفاف(2

 آالت و كاالهاي مستعمل:ماشين

آالت و در موافقت با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمی ایـران مقـرر شـد ورود ماشـين

ورت كاالهاي مستعمل از محل تسهيالت حساب ذخيره ارزي ممنو  و موارد ضـروري در صـ

 است. ءامنا هيئتتائيد بانك عامل، موكول به تائيد 
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 (19-3پيوست شماره )

 1120/60شماره: 

 11/8/1382تاریخ: 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 محترم دولت هيئت 23/6/1382مورخ  34658/245بند یك مصوبه 

 

 

حساب ذخيره  ءریزي كشور درخصوص عملكرد هيئت امناگزارش سازمان مدیریت و برنامه

 هيئت وزیران مطرح و مقرر گردید: 16/6/1382ارزي در جلسه مورخ 

هاي امور اقتصادي و دارایی، صنایع و معادن و هيئت سه نفره متشكل از نمایندگان وزارتخانه”

جمهـوري اسـالمی شدن نماینده بانك مركزي اضافه ریزي كشور باسازمان مدیریت و برنامه

 “داشت. را برعهده خواهد هاطرحمسئوليت بررسی  ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

 



 

92 

 (20-3پيوست شماره )

 1133/60شماره: 

 1/9/1382تاریخ : 

 

 “بسمه تعالی”

 

یافته ازمحل حسـاب ذخيـره ارزي درچـارچوب بانك عامل درخواست مسدودي كلی مبالغ تخصيص( 1

مالی صادرات كاال و خدمات  تأمينریزي كشور جهت مدیریت و برنامهقرارداد عامليت منعقده با سازمان 

 دارد.را به اداره عمليات ارزي ارسال می

منظور المللـی سـپه لنـدن بـهبانك نزد بانك بيناین USD VOST6 600177حساب ارزي شماره ( 2

عمليات مربوط بـه  پوشش وجوه اعتبارات اسنادي صادراتی آن بانك اختصاص یافته است، بنابراین كليه

 شده درچارچوب تسهيالت مطروحه درقرارداد حساب مـذكور متمركـز پوشش اعتبارات اسنادي افتتاح

 گردید. خواهد

كننده اعتباراسنادي هنگام گشایش اعتبار به استناد قرارداد مالی منعقده با بانك عامل بانك گشایش( 3

محض دریافـت اعتبـار و بانك نيز بهنماید و آنینسبت به درج شرایط پرداخت اعتباراسنادي مبادرت م

الملـل/اداره خارجـه از بانـك احراز اصيل بودن آن مراتب پوشش اعتبار فوق الذكر را ازطریق واحد بين

بانـك بـه اداره عمليـات ارزي این تأیيدالمللی سپه لندن درخواست و رونوشت پيام مزبور را جهت بين

 ارسال نماید.

اداره خارجـه آن بانـك، /الملـلبينارزي پس از دریافت درخواست پوشش از مدیریت  اداره عمليات( 4

ی سپه لندن نموده و رونوشت پيام مذكور را نيز به واحـد المللبيندستور پوشش مبلغ اعتبار را به بانك 

 دارد.ااشاره به شماره مرجع آن ارسال می درخواست كننده ب

شرایط اعتبـار رسسـاً  كننده بعد از احراز تطابق اسناد ارائه شده بامعاملهزمان معامله اسناد بانك  در( 5

المللـی سـپه لنـدن( اقـدام نمـوده و بانـك نسبت به تقاضاي وجه اسناد از بانك پوششی )بانـك بين

دهنده پس از پرداخت وجه اسناد، اعالميه بدهكار مربوطه را جهت صدور اسناد حسـابداري بـه پوشش

 دارد.رزي ارسال میاداره عمليات ا

مبلـغ و  بدیهی است هرگونه تغييرات یا اصالحات مؤثر مرتبط با بانـك پوششـی اعـم از تغييـر در( 6

بانـك مـنعكس به اداره عمليـات ارزي این (4) و( 3) بایست همانند بندهايسررسيد اعتبار و غيره می

 گردد.

بانك عامل موظـف اسـت حسـب مفـاد درخصوص بازپرداخت اقساط و تسهيالت اعطائی موردنظر، ( 7

 بانك اقدام نماید.این 9/5/81مورخ  1102مندرج درنامه شماره مد/

بانك به تاریخ قبل از صدور این دستورالعمل شده توسط آنبدیهی است كليه اعتبارات اسنادي ابالغ( 8

عتبارات مذكور ست نسبت به ارسال پيام پوششی ااگردید. بنابراین ضروري مشمول شرایط فوق خواهد

 آید. عملبهاقدام الزم 

1/1 
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 (21-3پيوست شماره )

 1158/60شماره: 

 3/10/1382تاریخ: 

 

 

 “بسمه تعالی”
 

 

 6/8/82اهم تصميمات متخذه در نشست سی و دوّم مورخ 

 حساب ذخيره ارزي محترم امناء هيئت

 

ي هواپيمایی غيردولتی: مقرر هاشركتفروند هواپيما توسط  60پرداخت خرید پيش تأمين (1

،  1/11/1381،  28/7/1381،  25/10/1380هاي مــورخ گردیــد هواپيماهــاي موضــو  مصــوبه

بعـد و به 1995حساب ذخيره ارزي باید ساخت سـال ءهيئت امنا 26/7/1382و  10/4/1382

هاي الزم بـه تشـخيص مرجـع رسـمی نی و كيفيتداراي حداكثر استانداردها و حداكثر ایم

و پرداخت حـداكثر  تأمينمورد این هواپيمایی كشور )سازمان هواپيمایی كشوري( باشند. در

پرداخت قراردادها ازمحل حساب صورت پيشي خرید هواپيما بههاطرحدرصد هزینه ارزي  15

اكان به قوت خـود بـاقی ( كم10/4/1382و  25/10/1380ذخيره ارزي )موضو  مصوبات مورخ 

 است.

ي صـنعت هـاطرحكـاهش آورده متقاضـی در  بـرمبنیپيشنهاد وزارت صنایع و معـادن  (7

سازي موضو  شده براي تسهيالت صنعت كشتیدرصد: جزء شرایط تعيين 10سازي به كشتی

 هيئـت امنـاء آورده متقاضـی معـادل 1/11/1381صورتجلسه نشست بيست و ششم مـورخ 

 شود.درصد تعيين می 10 
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 (22-3) شماره پيوست

 1064/60شماره: 

 14/4/83تاریخ: 

 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 

 28/11/1382سی و سوم مورخ  ( تصميمات متخذه در نشست5بند)

 حساب ذخيرة ارزي. محترم امناء هيئت
 

 

 

 

 بم: منطقه در صنعتی گذاريشرایط سرمایه ایجاد پيرامونمعادن  وزارت صنایع و پيشنهاد”

منظور تشـویق باتوجه به وضعيت شهرستان بم قبل و بعـد از زلزلـه اخيـر و بـه ءهيئت امنا

و  هااسـتانگذاري بخش خصوصی در منطقه بم، مقرر نمود كه شرایط تسهيالت ویژه سرمایه

( 29/11/1381شست بيسـت و هفـتم مـورخ در ن ءیافته )مصوب هيئت امناتوسعهمناطق كم

گذاري شهرستان بم نيـز ي سرمایههاطرحارزي درمورد  ذخيره ي عامل حسابهابانكتوسط 

 “اعمال گردد.
 است.ابالغ گردیده  (16-3)طی پيوست  29/11/81نشست بيست و هفتم مورخ  *

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

 



 
 

95 

 (23-3) شماره پيوست

 1085/60شماره: 

 14/5/83تاریخ : 

 

 “بسمه تعالی”

 

 2/4/83سی و پنجم مورخ  نشست 5و  3، 1بندهاي 

 حساب ذخيرة ارزي. محترم امناء هيئت
 

ي هـاطرحپيشنهاد وزارت صنایع و معادن درمورد حل و فصل آثار تغييـرات آینـده نـرخ ارز بـر  (1

استفاده از تسهيالت حسـاب ذخيـره ارزي مخـاطرات گذاري صنعتی: مقرر گردید متقاضيان سرمایه

ي داخلی و یا خارجی براي هابانكمقابل یكدیگر را با استفاده از خدمات  نوسانات نرخ برابري ارزها در

برعهـده  صـورت آثارمخـاطرات مـذكوراین غيـر مبلغ تسهيالت ارزي دریافتی پوشـش دهنـد. در

 بود. كننده از تسهيالت خواهداستفاده

 

پيشنهاد وزراي محترم راه و ترابري، نفت و بازرگانی درمورد تقویت و نوسازي ناوگان دریائی ملّی  (3

هيئت امناء مقرر نمود كه شرایط ترجيحـی  در بحر خزر با استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي:

 بـه شـرح زیـر  هيئت امناء( 6/8/82مورخ  32و نشست  1/11/81مورخ  26مصوبات قبلی )نشست 

گذاري سـاخت و خریـد ي سـرمایههاطرحمورد اعطاي تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي به  در

 ي عامل اعمال گردد:هابانككشتی در بحر خزر نيز توسط 

 طور ثابت درصد در سال به3نرخ سود تسهيالت:  -

 سال 12مالی : جمعاً  تأمينمدت  -

 درصد10آورده متقاضی :  -

 برداريال ساخت و بهرهوثيقه : كشتی در ح -

ميليون دالر از حساب ذخيـره ارزي بـراي 250پيشنهاد وزارت صنایع و معادن درمورد اختصاص  (5

مجـاز ي عامـل هـابانكي بازسازي و نوسازي كارخانجات قند كشور: هيئت امناء مقرر نمـود هاطرح

ي بازسازي و نوسازي هاطرحگذاري احدا  كارخانجات قند و همچنين به ي سرمایههاطرحبه  هستند

 كارخانجات قند موجود باشرایط ترجيحی زیر:

 درصد در سال 3نرخ سود تسهيالت:  -

 سال 10مالی : جمعاً  تأمينمدت  -

 و سایر شرایط و ضوابط قرارداد عامليت، ازمحل حساب ذخيره ارزي تسهيالت اعطاء نمایند.

1/1

                                                           
  طاا   6/8/82نشساات ساا  و دور مااويخ  (15-3طاا  پيوساات ) 1/11/18نشساات بيساات و ششاا  مااويخ 

 ابمغ گرديده است. (21-3)پيوست 
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 (24-3) شماره پيوست

 1108/60شماره: 

 24/6/83تاریخ : 

 

 “بسمه تعالی”

 

 13/5/83سی و هفتم مورخ  نشست 1بند 

 ارزي. محترم امناء حساب ذخيره هيئت

 

عنوان زیرمجموعه ساز ایرانی بهي ماشينهاشركتپيشنهاد وزارت صنایع و معادن درمورد پذیرش  (1

آالت خارجی و انتقال بخشی از قراردادها با استفاده از حساب ذخيره ارزي هاي سازنده ماشينكمپانی

مقرر گردید  ي عامل:هابانكها و ارائه قبض رسيد انبار سازندگان ایرانی به جاي بارنامه حمل به به آن

ــابانك ــهه ــی را ب ــازندگان داخل ــدات س ــل، تولي ــي عام ــادي عنوان یك ــأمينی از مب ــاال  ت  ك

(Origin of goods در )كننده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي بپذیرنـد و قـبض ي استفادههاطرح

( Bill of Ladingجاي بارنامـه حمـل ) ( از سازندگان ایرانی بهWarehouse receiptرسيد انبار )

ركت ایرانی زیر مجموعـه آالت به شمالک پرداخت هزینه ارزي توسط كمپانی خارجی سازنده ماشين

(Sub Supplier( قرار گيرد. حداكثر تا بيست )٪درصـد از تسـهيالت تخصـيص20 ) یافته از محـل

توان از طریق سازنده خارجی به نفع سازنده داخلی كه قرارداد حساب ذخيره ارزي به هر طرح را می

صـورت تحـت محصوالت آن بهي معتبر سازنده خارجی دارد و هاشركتانتقال تكنولوژي و ساخت با 

 وزارت صنایع و معادن پرداخت نمود. تأیيدشود، با ي معتبر خارجی توليد میهاشركتليسانس 
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 (25-3) شماره پيوست

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 13/5/1383سی و هفتم مورخ  ( تصميمات متخذه در نشست7بند)

 ارزي. محترم حساب ذخيره ءامنا هيئت
 

 

رفع ابهام از شرایط اعطاي تسهيالت بـه  برمبنیپيشنهاد دبيرخانه هيئت امناء حساب ذخيره ارزي ”

: 6/6/1381مـورخ  103464/101شـماره  شده بـهگذاري موضو  مصوبه ابالغي بزرگ سرمایههاطرح

ي عامـل هابانكپرسش تعدادي از  منظور رفع ابهام و در پاسخ بههيئت امناء حساب ذخيره ارزي به

ریزي كشـور و موجب قراردادهاي عامليت منعقدشده بين سازمان مدیریت و برنامـهاعالم نمود كه به

ي هابخشي متقاضی استفاده از تسهيالت این حساب در همه هاطرحي عامل، مرجع تصویب هابانك

ي كوچك هاطرحنامه اجرایی آن اعم از اصالحی قانون برنامه سوم توسعه و آیين (60)مصرح در ماده 

هاي تخصصـی توجيه فنی و اقتصادي آنها توسـط وزارتخانـه تأیيدیا بزرگ همواره و كماكان پس از 

ي عامل بوده و هستند و هي  طرحی تاكنون بدون الـزام بانـك بـه قبـول ریسـك هابانك، ربطذي

 103464/101مصوبه ابالغی بـه شـماره  بازپرداخت به تصویب هيئت امناء نرسيده است و لذا موضو 

 سالبه به انتفاي موضو  است. 6/6/1381مورخ 

 

  

                                                           

   هيااات امنااا  حساااب ذخيااره ايز  من اا   6/6/1381مااويخ  103464/101مصااوبه شاامايه

و بنااد ياا   (13-3)هيااات مزبااوي طاا  پيوساات  29/5/81بااه صويتمهسااه بيساات و دور مااويخ 

 هياات محتاارر دوهات دي ت مياال مصاوبه فااوت طا  پيوساات 23/6/82مااويخ  34658/245مصاوبه 

 ابمغ گرديده است. (3-19)
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 (26-3) شماره پيوست

 1130/60شماره: 

 21/7/83تاریخ : 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 3/6/1383سی و هشتم مورخ  ( تصميمات متخذه در نشست5بند)

 محترم حساب ذخيرة ارزي . ءامنا هيئت
 

تسري شرایط ترجيحی اعطاي تسهيالت از محل حسـاب ذخيـره  برمبنیپيشنهاد وزارت بازرگانی ”

ي شهرهاي خرمشهر و آبادان: مقرر گردید كـه شـرایط هاطرحیافته به ي كمتر توسعههااستانارزي 

و  1/11/1381صورتجلسه نشست بيست و ششم مـورخ  (3)موضو  بند”ترجيحی مصوب هيئت امناء 

صورتجلسه نشسـت سـی و « 5»و بند 29/11/1381صورتجلسه نشست بيست و هفتم مورخ  (3) بند

چنين ي شهرهاي خرمشهر و آبادان در استان خوزستان و همهاطرح، به  “28/11/1382سوم مورخ 

دژ، بوكان، اشنویه، سردشت، پيرانشهر و مهاباد در اسـتان هاي تكاب، شاهيني شهرستانهاطرحبه 

ئی كه تا این تاریخ از تسهيالت حساب ذخيره ارزي در هاطرحبی تسري داده شود. كليه آذربایجان غر

اند نيز مشمول شرایط ترجيحی مصوب هيئت امناء هاي نامبرده باال استفاده نمودهشهرها و شهرستان

ها و منـاطق مشـمول شـرایط ترجيحـی اسـتفاده از ، شهرسـتان هااستانهستند. )فهرست كامل 

 “ساب ذخيره ارزي پيوست است(.تسهيالت ح

 

                                                           

 
29/11/81  نشست بيست و هفت  مويخ (15-3)ط  پيوست  1/11/81و شش  مويخ  نشست بيست 

ابمغ گردياده  (22-3)ط  پيوست  28/11/82و نشست س  و سور مويخ  (16-3)ط  پيوست شمايه 

 است.
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 1017/60شماره: 

 17/6/88تاريخ : 

99 



 
 

 1017/60شماره: 

 17/6/88تاريخ : 
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 1017/60شماره: 

 17/6/88تاريخ : 

101 

 
 



 
 

102 

 (26-3) پيوست شماره

 

 

 

 (1جدو  شماره )

 هاشهرستان – در امور حمايتي يافتهفهرست مناطق كمتر توسعه
 هاشهرستان نام استان نام ردیف

 ورزقان كليبر، یماق،واچار شرقی آذربایجان 1

 لدشت،پ بوكان، شاهيندژ، تكاب، پيرانشهر، چالدران، اشنویه، سردشت، غربی آذربایجان 2

 شوط پاره،یچا

 گرمی سوار، بيله اردبيل 3

 فریدونشهر اصفهان 4

 ملكشاهی ،چرداول و شيروان شهر،دره مهران، آبدانان، دهلران، ایالم 5

 جم تنگستان، دیر، گناوه، كنگان، دیلم، بوشهر 6

 كوهرنگ اردل، بختياري و چهارمحال 7

 درگز، جلگه،تخت جوین، جغتاي، كالت، سرخس، جام،تربت خواف، تایباد، رضوي خراسان 8

 زاوه

 نهبندان فردوس، سربيشه، سرایان، درميان، بشرویه، جنوبی خراسان 9

 سملقان و مانه گرمه، جاجرم، شمالی خراسان 10

 خرمشهر، اميدیه، سليمان، مسجد آزدگان، دشت ایذه، شادگان، ملك، باغ خوزستان 11

 هویزه هفتگل، گتوند، رامشير، اندیكا، اللی، هندیجان،

 ماهنشان طارم، ،ودایجر زنجان 12

 زابلی، دلگان، زابل، ایرانشهر، وان،اسر خاش، بهار،هچا سرباز، نيكشهر، بلوچستان و سيستان 13

 هيرمند كنارک، سوران، و سيب زهك،

 رستم خنج، مهر، د،نفراشب كارزین، و قير دشت، زرین فارس 14

 بيجار دهگالن، سقز، سروآباد، مریوان، بانه، دیواندره، كردستان 15

 گنج، قلعه فهرج، ریگان، جنوب، رودبار عنبرآباد، منوجان، جيرفت، كهنوج، كرمان 16

 كوهبنان

 داالهو، باباجانی، ثال  پاوه، گيالنغرب، ذهاب، سرپل د،ورجوان قصرشيرین، كرمانشاه 17

 روانسر

 بهمئی دنا، كهگيلویه، بویراحمد و كهگيلویه 18

 تپه مراوه گميشان، كالله، گلستان 19

 دلفان لرستان 20

 سوادكوه مازنداران 21

 كميجان مركزي 22

 سيریك خمير، پارسيان، بشاگرد، بستك، ابوموسی، آباد، حاجی جاسك، هرمزگان 23

 كبودرآهنگ رزن، همدان 24

 ابركوه خاتم، یزد 25
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 (2) شماره جدو 

 هابخش –يافته در امور حمايتي فهرست مناطق كمتر توسعه
 (بخش نام) هااهرستان نام استان نام ردیف

 ،(مهربـان) سوراب ،(داشتيكمـه) آبادبسوتان ،(هوراند) اهور ،(خواجه) هریس شرقی آذربایجان 1

 ،(رودةسـي) جلفوا ،(كنـدوان كاغـذكنان، تركمنچـاي،) میانه ،(ليالن) ملكان

 (نظركهریزي مركزي،) هشترود

 سولماا ،(قطـور صـفائيه،) خووي ،(برادوست صوماي ،هسيلوان انزل،) ارومیه غربی آذربایجان 2

 نقود  ،(بـاروق آبـاد،مرحمت) میاندوآب ،(مركزي خليفان،) مهاباد ،(كوهسار)

 (مركزي محمدیار،)

 فيـروز،) كووثر ،(مرادلو ارشق،)اهر مشگین ،(رستم خورش شاهرود،) خلخا  اردبيل 3

 (اصالندوز) آبادپارا ،(كورائيم) نیر ،(ویلكيج عنبران،) نمین ،(مركزي

 ک،انـار)نايین ،(عليا جرقویه سفلی، جرقویه) اصفهان ،(كویرات)بیدگل و آران اصفهان 4

 ،(مركـزي پادنا،) سومیرم ،(چنارود) هادگان ،(زواره)اردستان ،(بيابانك و خور

 (مياندشت و بوئين)فريدن

 (مركزي زرنه،) ايوان ،(چوار) ايالم ایالم 5

 شـنبه) داتي ،(شبانكاره سعدآباد، ان،بوشك ارم،) داتستان ،(خارک) بواهر بوشهر 6

 (كاكی طسوج، و

 (منج مركزي، فالرد، خانميرزا،) لردگان ،(ناغان) كیار بختياري و چهارمحال 7

 هنواران ،(كـدكن رخ، جلگـه بایك،) حیدريه تربت ،(شهرآباد انابد،) ردسكنب رضوي خراسان 8

 ركااوم ،(بـاجگيران) قوهوان ،(ششـتمد روداب، خوشاب،) سبزوار ،(گلبهار)

 مشووهد ،(جلگــهميان ســروالیت،) نیشووابور ،(كاخــك) گنادبوواد ،(كوهســرخ)

 (سليمان) زاوه ،(جنگل) راتخوار ،(احمدآباد رضویه،)

 (نيمبلوک سده، زیركوه، زهان،) قائنات ،(خوسف) بیرحند جنوبی خراسان 9

 سـرحد،) اویروان ،(گرمخان رازوجرگالن،) بانورد ،(آباد وصفی بام) اسفراين شمالی خراسان 10

 (قوشخانه

 تشـان، آغاجـاري،) بهبهوان ،(گرمسيري الوار) انديمشوك ،(اروندكنار) آبادان خوزستان 11

 (شعيبيه) اواتر ،(المبينفتح شاوور،) اوش ،(سردشت) دزفو  ،(زیدون

 زنجــانرود،) زناووان ،(مركــزي رود،ســجاس رود، بزینــه افشــار،) خدابنوود  زنجان 12

 (مركزي چورزق،) طارم ،(پشتلوقره

 (شهميرزاد) اهرمهدي ،(ميامی بيارجمند،) ااهرود سمنان 13

 (كورین آباد،نصرت يرجاوه،م) زاهدان بلوچستان و سيستان 14

 بـالغ، قـره و ششـده) فسوا ،(كربال ارژن،) ایراز ،(كردیان سيمكان،) جهرم فارس 15

 خشـت، بـاالده، و جـره) كوازرون ،(ميمند) فیروزآبواد ،(نوبندگان كوه، شيب

ــه ــارج، و كنارتخت ــوهمره كم ــامفيروز درودزن،) مروداووت ،(ك  اقلیوود ،(ك

 رسـتاق،) داراب ،(مركـزي سـرچهان،) بوانوات ،(مركـزي سده، آباد،حسن)

 بنارویـه، اوز،) الرسوتان ،(همایجان مركزي، بيضا،) سوپیدان ،(مركزي فورگ،

 ،(مركـزي عالمرودشـت، اشكنان،) المرد ،(گراش باغ، صحراي جویم، بيرم،

 طشــك،آباده) ريووزني ،(مركــزي مــاهورميالتی، زیــاري، دشــمن) ممسووني

 (قطرویه پشتكوه،
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 (2) شماره جدو 

 هابخش –يافته در امور حمايتي فهرست مناطق كمتر توسعه
 (بخش نام) هااهرستان نام استان نام ردیف

 المـوت، رودبار) قوزوين ،(خرمدشت) تاكستان ،(شال آوج، آبگرم،) زهرا بوئین قزوین 16

 (كوهين سفلی، طارم شهرستان، رودبار

 مركـزي،) كامیواران ،(آبـاد سـریش چهـاردولی،) قورو  ،(كالترزان) سونندج كردستان 17

 (موچش

 (بيستون) هرسین ،(كليایی) سنقر ،(كوزران فيروزآباد،) كرمانشا  كرمانشاه 19

 ،(مارگون لوداب،) بويراحمد ،(مركزي) دنا ،(باشت) گچساران بویراحمد و كهگيلویه 20

 ،(مركـزي فندرسـك،) راميان ،(وشمگير) قالآق ،(برونداشلی) كاووا گنبد گلستان 21

 (مركزي گاليكش،) دات مینو

 رودسور ،(خورگـام عمارلو، بلوكات، و آبادرحمت) رودبار ،(سر پره) اهررضوان گيالن 22

 ،(مركـزي رانكـوه،) املو  ،(اطاقور) لنگرود ،(دیلمان) سیاهكل ،(آباد رحيم)

 (مركزي شاندرمن،) ماسا  ،(رودگركان حویق،) طوال 

 ،(مركـزي ززومـاهرو، بشـارت،) الیگوودرز ،(زاغه چغلوندي، پاپی،) آبوادخرم لرستان 23

 سلسوله ،(ویسـيان شاهيوند، چنگی،دوره) دور  ،(معموالن مركزي،) دخترپل

 كونـانی، طرهـان، رومشـكان، گنبـد،درب) كوهدات ،(مركزي فيروزآباد،)

 (مركزي

 چهاردانگـه،) سواري ،(سـریانه)بهشوهر  ،(غربی پی بند شرقی، بندپی) بابول مازندران 24

 كلباد() گلوگا  ،(هزارجریب) نكا ،(كجور) نواهر ،(بلده) نور ،(دودانگه

 سواو  ،(خرقـان) زرنديوه ،(مركـزي چاي،قره) خنداب ،(سربند زاليان،) اازند مركزي 25

 (نوبران)

 رودان ،(قاضـیقلعه فـين، تخـت،) بندرعباا ،(كوه شيب مركزي،) بندرلگنه هرمزگان 26

 (سندرک توكهور،) میناب ،(شهاب) قشت ،(مركزي بيكاه، رودخانه، جغين،)

 (فامنين شرا،) همدان ،(خزل) نهاوند همدان 27

 دسـتگردان،) طوبس ،(بهابـاد) بواف  ،(خضـرآباد) صودوق ،(خزائـق) اردكان یزد 28

 (مركزي دیهوک،
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 (3) شماره جدو 

 هادهستان – حمايتي امور در يافتهتوسعه كمتر مناطق فهرست
 ها()دهستان بخ  نام هاشهرستان نام استان نام زیرردیف ردیف

 (جزیره) ايلخچي اسكو شرقی آذربایجان 1-1 1

 (قشالق آذغان، ورگهان،) مركزي اهر 2-1

 (اسپران) مركزي تبریز 3-1

 (شجا ) مركزي جلفا 4-1

 (صائين رازليق،) مركزي سراب 5-1

 (رودقات) صوفیان شبستر 6-1

 (شرقی سراجوي غربی، چاي قوري جنوبی، سراجوي) سراجو مراغه 7-1

 (یكانات) يامچي ،(شرقی هرزندات) مركزي مرند 8-1

 (شرقی گاودول) مركزي ملكان 9-1

 (جنوبی گرمه غربی، بوزكله شرقی، بوزكله شرقی، تپه اوچ) مركزي ميانه -10

 (خانمرود شرقی، بدوستان باروق،) مركزي هریس 11-1

 (دول) مركزي ،(باراندوز)مركزي اروميه غربی آذربایجان 1-2 2

 (دیزج) مركزي ،(رهال) مركزي خوي 2-2

 (سنی كره) مركزي سلماس 3-2

 (جنوبی چایباسار سو،قره) مركزي ،(شمالی چایباسار) بازرگان ماكو 4-2

 (شمالی مكریان جنوبی، آبادمرحمت) مركزي مياندوآب 5-2

 (هير جنوبی، فوالدلوي) هیر ،(شرقی ارشق) مركزي اردبيل اردبيل 1-3 3

 (شرقی سنجبد غربی، خانندبيل) مركزي خلخال 2-3

 (شمالی ویلكيج ،گرد  آباد، دولت) مركزي نمين 3-3

 (دورسونخواجه) مركزي نير 4-3

 (كچو عليا، برزاوند، همبرات،) مركزي اردستان اصفهان 1-4 4

  ،( ) عبدالعزیز امامزاده) جلگه اصفهان 2-4

 (سيستان زفره، جبل، تودشك،) كوهپايه

 (شرقی برخوار) آبادحبیب برخوار 3-4

 (آهنگر كاوه) مركزي چادگان 4-4

 (پشتكوه) مركزي خوانسار 5-4

شهروميشاهين 6-4

 مه

 (خورتمورچه) مركزي

 (دشتخرم) مركزي كاشان 7-4

 (سياه الي بهارستان، بافران،) مركزي نائين 8-4

 (اشن) مهردات آباد نجف 9-4

 (كركس) مركزي نطنز 10-4

 (خاص ميش) مركزي ایالم ایالم 1-5 5

 (انگالی) مركزي بوشهر بوشهر 1-6 6

 (طالقان پایين طالقان، باال) طالقان ساوجبالغ تهران 1-7 7

 (اخترآباد) مالرد شهریار 2-7

 (پشتكوه) مركزي ،(قزقانچاي دوبلوک،) ارجمند فيروزكوه 3-7

 (آبادپلنگ) ااتهارد كرج 4-7

8 
1-8 

 جنوبی خراسان
 (شاخنات شاخن، كاهشنگ، فشارود، باقران،) مركزي بيرجند

 (قائن مهيار، پيشكوه،) مركزي قائنات 2-8
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 (3) شماره جدو 

 هادهستان – حمايتي امور در يافتهتوسعه كمتر مناطق فهرست
 ها()دهستان بخ  نام هاشهرستان نام استان نام زیرردیف ردیف

 (بجستان جزین،) مركزي بجستان رضوي خراسان 1-9 9

 (كوهپایه)مركزي بردسكن 2-9

 (والیت باال) مركزي حيدریه تربت 3-9

 (رادكان چناران، بقمج،) مركزي چناران 4-9

 (تكاب) مركزي درگز 5-9

 (رشتخوار) مركزي رشتخوار 6-9

 (بست سنگ بند، باال) مركزي فریمان 7-9

 (دره شيرین سودالنه،) مركزي قوچان 8-9

 (كلوت پس) مركزي گناباد 9-9

 (كارده درزآب،) مركزي مشهد 10-9

 (بينالود) مركزي نيشابور 11-9

 (آباد زرق آذري، ميالنو،) مركزي اسفراین شمالی خراسان 1-10 10

 (آالداغ) مركزي بجنورد 2-10

 (گليان كانلو، سيو) مركزي شيروان 3-10

 (فاروج سنگر،) مركزي فاروج 4-10

 عبداهلل، كوت سویسه، اسماعيليه، غيزانيه،) مركزي ،(كرخه) حمیديه اهواز خوزستان 1-11 11

 (مشرحات

 (شالهی شمالی، بهمنشير جنوبی، بهمنشير) مركزي آبادان 2-11

 (جراحی) مركزي ماهشهر بندر 3-11

 (غربی حومه ابوالفارس،) مركزي رامهرمز 4-11

 (آبادحسين معلی،بن) مركزي شوش 5-11

 (مدرس شهيد) مركزي شوشتر 6-11

 (آباددولت) مركزي ابهر زنجان 1-12 12

 (گالبر باال، ایجرود) مركزي ایجرود 2-12

 (كرسف سهرورد، خرارود،) مركزي خدابنده 3-12

 (تهم بناب،) مركزي زنجان 4-12

 (رستاق قهاب) امیرآباد دامغان سمنان 1-13 13

 (طرود) مركزي شاهرود 2-13

 (ایوانكی) ايوانكي گرمسار 3-13

 (حرمك) مركزي زاهدان بلوچستان و سيستان 1-14 14

 (ملك آباد علی خبریز،) مركزي ارسنجان فارس 1-15 15

 (كمين سرپنيران،) مركزي ،(مادرسليمان ابوالوردي،) پاسارگاد پاسارگاد 2-15

 (كوهك) مركزي ،(راهگان) خفر جهرم 3-15

 (شهيدآباد) مشهدمرغاب ،(قشالق خرمی،) مركزي بيدخرم 4-15

 (دارنگونسياخ) مركزي ،(فرمشكان) كوار ،(بادآرحمت) زرقان شيراز 5-15

 (جنگل)مركزي فسا 6-15

 (جایدشت) مركزي فيروزآباد 7-15

 (درزوسایبان) مركزي الرستان 8-15

 (محمدآباد رامجردیك،) مركزي ،(رحمت) سیدان مرودشت 9-15

 (هرگان رستاق،) مركزي ریزنی 10-15
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 (3) شماره جدو 

 هادهستان – حمايتي امور در يافتهتوسعه كمتر مناطق فهرست
 ها()دهستان بخ  نام هاشهرستان نام استان نام زیرردیف ردیف

 (غربی كوهپایه شرقی، كوهپایه) مركزي آبيك قزوین 1-16 16

 ،(غربی دشتابی شرقی، دشتابی) داتابي زهرابویين 2-16

 (جنوبی رامند آباد،ابراهيم) رامند

 (غربی قاقازان) مركزي ،(سفلی دودانگه) ضیاآباد تاكستان 3-16

 (قمرود) مركزي قم قم 1-17 17

 (آبادنجف منصور،سياه) مركزي بيجار كردستان 1-18 18

 قاميش،سراب شرقی، ژاورود جنوبی، آبادحسين رندان،آ) مركزي سنندج 2-18

 (نران

 (دلبران) مركزي قروه 3-18

 (گوغر كيسكان، آباد،فتح دهسرد، خبر، دشتاب،) مركزي بافت كرمان 1-19 19

 (پنجكوه) مركزي بردسير 2-19

 (دهبكردي) مركزي بم 3-19

 (حرجند) كوهساران راور 4-19

 (خنامان) مركزي ،(راویز) كشكوئیه رفسنجان 5-19

 (سربنان حتكن، جرجافك،) مركزي زرند 6-19

 (چهارگنبد) مركزي سيرجان 7-19

 (مدوارات) مركزي ،(خبر) دهج شهربابك 8-19

 (رمشك) دادخداها  گنجقلعه 9-19

 (درختنگان) مركزي ،(تكاب) اهداد ،(معزیه) هترود كرمان 10-19

 (شمالیحومه) مركزي ،(منصوري) حمیل غرب آباد اسالم كرمانشاه 1-20 20

 (گاورود باوله،) مركزي سنقر 2-20

 (حر) دينور صحنه 3-20

 (سوقره دربند،ميان فرامان، درود دربند،پشت) مركزي كرمانشاه 4-20

 (قزوینه غربی، خزل) مركزي كنگاور 5-20

 (كبودچشمه) مركزي هرسين 6-20

 (كاكان سپيدار، روم،دشت) مركزي احمد بویر بویراحمد و يلویهگكه 1-21 21

 (گرمسيري احمد بویر ليشتر، حكيميه، بیبی) مركزي گچساران 2-21

 (سارانچشمه) ساران هشمه آزادشهر گلستان 1-22 22

 (كتول) مركزي آبادعلی 2-22

 (حيران) مركزي آستارا گيالن 1-23 23

 (خوشابر) مركزي رضوانشهر 2-23

 (خرارود توتكی،) مركزي سياهكل 3-23

 (چوبر) گوراب سر احمد ،(جيرده) مركزي شفت 4-23

 (زرميخ گوراب) جنگلي كوهك میرزا سرا صومعه 5-23

 (طالش كوهستانی) مركزي طوالش 6-23

 (جنگل سردار آليان،) سردارجنگل فومن 7-23

 (ليل) مركزي الهيجان 8-23

 (غربی جاپلق) جاپل  ازنا لرستان 1-24 24

 (صيديدره) مركزي بروجرد 2-24

  شرقی، كرگاه رباط، شمالی، پيرده ازنا، كاكاشرف،) مركزي آبادخرم 3-24

 (غربی كرگاه

 (سيالخور) سیالخور دورود 4-24
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 (3) شماره جدو 

 هادهستان – حمايتي امور در يافتهتوسعه كمتر مناطق فهرست
 ها()دهستان بخ  نام هاشهرستان نام استان نام زیرردیف ردیف

 (چالو) مركزي ،(سفلیالریجان الریجان، باال) الرياان آمل مازندران 1-25 25

 (كناربابل درازكال،) كناربابل بابل 2-25

 (هزارهجنپ) مركزي بهشهر 3-25

 (گليجان) مركزي ،(هزارسه دوهزار،) آبادخرم تنكابن 4-25

 (كوهستان بشم، بيرون) كالردات چالوس 5-25

 (اشكور رودبار، جنت) مركزي رامسر 6-25

 (رجهپی) مركزي نكا 7-25

 (رودبار) مركزي تفرش مركزي 1-26 26

 (آشناخور) مركزي ،(چشمه چهار) كمر  خمين 2-26

 (شاهسونكندي) مركزي ساوه 3-26

 (گوربند كریان،) مركزي ميناب هرمزگان 1-27 27

 (چهاردولی) مركزي ،(كليائی) آجین اسدآباد همدان 1-28 28

 (دیمكاران) آبادصالح بهار 2-28

 (رود كمال رود، قلقل) رودقلقل تویسركان 3-28

 كمازان عليا، كمازان سفلی، كمازان) زند ،(غربی ترک) جوكار مالیر 4-28

 (سامن) سامن ،(وسطی

 (عقدا) عقدا اردكان یزد 1-29 29

 (سبزدشت) مركزي بافق 2-29

 (سخوید) نیر تفت 3-29
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 (27-3) شماره پيوست

 1130/60شماره: 

 21/7/83تاریخ: 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 31/6/1383مورخ سی و نهم  ( تصميمات متخذه در نشست1بند)

 ارزي. ء محترم حساب ذخيرهامنا هيئت
 

گذاري بر حسـب سـقف هزینـه ي سرمایههاطرحنحوه بررسی، ارزیابی، تصویب و گشایش اعتبار  (1

 ارزي آنها.

ي عامـل در چـارچوب هـابانكميليون دالر:  30گذاري با هزینه ارزي كمتر از ي سرمایههاطرح( 1-1

 السابق اقدام نمایند.امناء و قرارداد عامليت كمافیشرایط و ضوابط مصوب هيئت 

ي عامل در چـارچوب هابانكميليون دالر:  50تا  30گذاري با هزینه ارزي بين ي سرمایههاطرح( 1-2

السابق اقدام و پيش از انعقاد قرارداد بـا شرایط و ضوابط مصوب هيئت امناء و قرارداد عامليت كمافی

نفره ارسال نماینـد. بررسـی و اعـالم نظـر كميتـه 4ا براي اخذ نظر كميته متقاضی، نتایج اقدامات ر

چهارنفره نافی مسئوليت متقاضی و یا بانك عامل در بازپرداخت اصـل و سـود تسـهيالت طـرح بـه 

 بود. حساب ذخيره ارزي نخواهد

 ش ي عامـل گـزارهـابانكميليـون دالر:  50گذاري با هزینـه ارزي بـيش از ي سرمایههاطرح( 1-3

آن توسـط شـركت مشـاور  تأیيداقتصادي طرح متقاضی را بررسی و پس از ارزیابی و  –مالی  -فنی

ارسـال  ربـطذيو تصویب وزارتخانه  تأیيدبانك، گزارش توجيهی طرح را براي  تأیيدصالح مورد ذي

امنـاء  كميته چهـارنفره، در جلسـه هيئـت تأیيدنمایند. نتایج براي اتخاذ تصميم نهایی و بعد از می

براي انعقاد قرارداد و گشایش اعتبار به بانك عامل ابالغ  تأیيدحساب ذخيره ارزي مطرح و درصورت 

هيئت امناء نافی مسئوليت متقاضی و یا بانك عامل در بازپرداخـت اصـل و  تأیيدگردد. بررسی و می

 بود. سود تسهيالت طرح به حساب ذخيره ارزي نخواهد

بـه  تواننـدمیي عامل هابانككميته چهارنفره رسيده است  تأیيدتاریخ به یی كه تا این هاطرح( 1-4

كميته چهارنفره نافی مسئوليت متقاضی و یا بانك عامل در بازپرداخـت  تأیيداجرا درآورند و كماكان 

 بود. به حساب ذخيره ارزي نخواهد هاطرحاصل و سود تسهيالت 
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 (28-3) شماره پيوست

 
 1169/60شماره: 

 12/9/83تاریخ :

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 28/7/1383چهلم مورخ  ( تصميمات متخذه در نشست1بند)

 محترم حساب ذخيرة ارزي. ءامنا هيئت
 

 

 

 هاي استان آذربایجان غربی:ماندگی به شهرستانهاي عقبتسري شاخص ”

صورتجلسه  (3)امناء حساب ذخيره ارزي موضو  بند  هيئتمقرر گردید كه شرایط ترجيحی مصوب 

هاي اسـتان آذربایجـان هيئت امناء، عـالوه بـر شهرسـتان 1/11/1381نشست بيست و ششم مورخ 

، هيئت امناء 3/6/1383صورتجلســه نشست سی و هشتــم مــورخ  (5)غربــی مذكور در بند 

ن استان )به استثناي شهرسـتان اروميـه( از هاي ایگذاري كه در بقيه شهرستاني سرمایههاطرحبه 

 “كنند، تسري داده شود.تسهيالت حساب ذخيره ارزي استفاده می
 

                                                           

 
 و نشسات سا  و هشات  ماويخ  (15-3)ط  پيوسات شامايه  1/11/81نشست بيست و شش  مويخ

 ابمغ گرديده است. (26-3)ط  پيوست شمايه  3/6/83
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 (29-3پيوست شماره )
 بسمه تعالی

 

 ( نشست چهل و چهارم11( و )9(، )8(، )6(، )3(، )2بند )
 هيئت امناء حساب ذخيره ارزي 29/10/1383مورخ 

 
صورتجلسـه نشسـت سـی و دوم مـورخ  (4) افزایش اعتبار خرید شناورهاي موضو  بند (2
 (L/C)ميليون دالر  80جاي هيئت امناء حساب ذخيره ارزي درمورد گشایش یك 6/8/1382

فروند كشتی: شرایط استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي در مصـوبه نشسـت  160براي 
شـرح تنی در خليج فـارس به2000تا  500ید شناورهاي براي خر 6/8/1382سی و دوم مورخ 
 زیر اصالح شد:

وزارت  تأیيـدنفع همه سازندگان داخلی كشتی كه صـالحيت آنهـا بهگشایش اعتبار بهالف( 
 صنایع و معادن برسد مجاز است.

 صورت اعتبار خریدار براي همه اشخاص حقيقی و حقوقی مجاز است.گشایش اعتبار بهب( 
 بانك عامل برسد. تأیيدقيمت هر شناور باید به پ( 
ي صنعت هاطرحمطابق شرایط و ضوابط اعطاي تسهيالت به  توانندمیي عامل هابانكهمه  ت(

هيئت امناء و تغييرات بعدي آن،  1/11/1381سازي مصوب نشست بيست و ششم مورخ كشتی
 از محل هشتاد ميليون دالر تسهيالت اعطا نمایند.

الزم است هنگام پذیرش تقاضا به متقاضيان استفاده از تسهيالت كتباً اعالم گردد كه تبصره: 
گونه تعهدي براي اعطاي تسهيالت نداشته بانك عامل تا هنگام انعقاد قرارداد با مشتري هي 

و انعقاد قرارداد نيز منوط به استعالم از اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهـوري اسـالمی 
 بود. ایران خواهد

 

3)

استرداد سود متعلق به تسهيالت مورد استفاده متقاضـيان كـه زودتـر از پایـان مـدت  

ي عامل سود متعلق به تسهيالت مورد هابانكشود: مقرر گردید قرارداد به بانك پرداخت می
نمایند، طبق ضوابط استفاده متقاضيانی را كه زودتر از پایان مدت قرارداد به بانك پرداخت می

 كی به آنها مسترد نمایند.بان
 
لغو شرایط ترجيحی تسهيالت صنعت سيمان: با توجه به گسترش مناسب ظرفيـت توليـد ( 6

 (6) صنعت سيمان كشور از محل تسـهيالت ترجيحـی حسـاب ذخيـره ارزي موضـو  بنـد
 ، مقرر گردید: 7/3/1381صورتجلسه نشست هفدهم مورخ 

 

                                                           

  ( توجه نمائيد.3-3پيوست شمايه ) (ج)ديياستا  اجرا  بند مزبوي   به مفاد بند دور از قسمت 
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 (29-3پيوست شماره )

 1241/60شماره: 

 17/12/83تاریخ: 

 

ي جدیـد هـاطرحاز پـذیرش  1/11/1383ي عامل حساب ذخيره ارزي از تاریخ هابانكالف( 

گذاري در صنعت سيمان تحت شرایط ترجيحی مصوب نشسـت پيشنهادي متقاضيان سرمایه

 هيئت امناء حساب ذخيره ارزي، خودداري نمایند. 7/3/1381هفدهم مورخ 

ي هادرخواسـتو  هاطرحنسبت به  توانندمی ربطذيتخصصی ي عامل و دستگاه هابانكب ( 

یا انعقـاد  تأیيدكه تا این تاریخ مراحل مختلف بررسی، تصویب،  مندرج در فهرست پيوست

هيئـت امنـاء اقـدام  7/3/1381گذرانند، در چارچوب شرایط ترجيحی مصوب قرارداد را می

 نمایند.

 

درخواست سازمان ميرا  فرهنگی و گردشگري درمورد اعطاي تسهيالت ازمحل حسـاب  (8

گذاري بخش غيردولتی ي سرمایههاطرحذخيره ارزي براي تأسيسات گردشگري: مقرر گردید 

ي عامل پذیرش گردد تا در چـارچوب شـرایط و ضـوابط هابانكدرخدمات گردشگري توسط 

 قرار دهند.قرارداد عامليت مورد بررسی و اقدام 

 

 برمبنیهيئت وزیران  1/9/1383درخواست بانك مركزي درمورد نحوه اعمال مصوبه مورخ ( 9

و مناطقی كه شاخص توسـعه  هااستانتعيين نرخ كارمزد تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي 

آنها زیر شاخص ميانگين كشور است: مقرر گردید نرخ سود تسهيالت و سایر شرایط مصـوب 

ي هـاطرحهيئت امناء حساب ذخيره ارزي درمورد  29/11/1381و هفتم مورخ  نشست بيست

ها و مناطق مشمول شرایط ترجيحـی ، شهرستانهااستانگذاري بخش غيردولتی در سرمایه

استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي )فهرست پيوست صورتجلسه نشست سی و هشتم 

 امل اعمال گردد.ي عهابانكهيئت امناء( توسط  3/6/1383مورخ 

 

یافته: مقـرر گردیـد كليـه ي كمتر توسـعههااستاني هاطرحاستفاده از شرایط ترجيحی ( 11

، هااسـتانگذاري كـه بـا اسـتفاده از تسـهيالت حسـاب ذخيـره ارزي در ي سرمایههاطرح

ها و مناطق مشمول شرایط ترجيحی )فهرست پيوست صورتجلسه نشست سـی و شهرستان

انـد مشـمول شـرایط اجرا درآمدهبه 1/11/1381هيئت امناء( قبل از  3/6/1383هشتم مورخ 

 ترجيحی مصوب هيئت امناء هستند.

 

 

-------------------------------------------------------- 
 شد. ي عامل اعالم خواهدهابانكفهرست مذكور متعاقباً به 
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 (30-3شماره )پيوست 

 بسمه تعالی

 

 

 دستورالعمل اجرایی نحوه پوشش تسهيالت صادراتی

 اسنادي از محل حساب ذخيره ارزي خارج از چارچوب اعتبار

 
دهنده( پس از انعقاد قـرارداد تسـهيالت بـا خارجه بانك عامل )تسهيالت/المللبيناداره  (1

پيوسـت را بـه اداره  منعقده طبـق فـرمفروشنده یا خریدار/ بانك خارجی، اطالعات قرارداد 

 نماید.می مركزي ارسال بانك عمليات ارزي

اداره عمليات ارزي باتوجه به مبلغ و نو  ارز و سررسيد دوره برداشـت قـرارداد، دسـتور  (2

دهنده ، به بانـك پوشـشپوشش از محل حساب ذخيره ارزي را درمقابل تقاضاي بانك عامل

 نماید.پيام را جهت بانك عامل ارسال میابالغ نموده و تصویر 

مفاد قرارداد تجاري، جهت مطالبه وجه اسناد  بانك عامل پس از دریافت و تطبيق اسناد با (3

( و با اشاره بـه شـماره دسـتور پوشـش و شـماره 2در چارچوب دستور پوشش )موضو  بند

و رونوشت پيام مذكور را  دهنده اقدامقرارداد تسهيالت، نسبت به مخابره پيام به بانك پوشش

 نماید.به اداره عمليات ارزي ارسال می

تمدید،  جمله كاهش، افزایش،رگونه اصالحات در مفاد قرارداد ازبانك عامل موظف است ه (4

 و سایر موارد موثر بر مراحل پرداخت را به اطال  اداره عمليات ارزي برساند.ابطال 

شده درخصوص بازپرداخت تسهيالت موضو  این دستورالعمل با توجه به راهكارهاي ارائه (5

 نمود. بانك اقدام خواهنداین المللبينقبلی، بانك عامل با هماهنگی ادارات عمليات ارزي و 

كليه قراردادهاي تسهيالتی منعقده به تاریخ قبل از صدور این دستورالعمل مشمول شرایط ( 6

 دد.گرفوق می
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 (30-3پيوست شماره )

 1044/60شماره: 

 22/8/86تاریخ : 

 

 

 بسمه تعالی

 

 فرم مشخصات تسهيالت صادراتی بابت پرداخت ازمحل حساب ذخيره ارزي

 )خارج از چارچوب اعتبار اسنادي(

 
 :گيرندهتسهيالت/نام متقاضی (1

 خریدار:/كشور واردكننده (2

 :مؤسسه/نام و كارت بازرگانی فروشنده/شركت (3

 شماره قرارداد تسهيالت : (4

 اعتبار فروشنده □  اعتبار خریدار □ نو  اعتبار: (5

 ميالدي:   شمسی:  تاریخ قرارداد تسهيالت: (6

 دهنده:نام بانك تسهيالت (7

 كننده وجه اسناد:نام بانك پرداخت (8

 مبلغ و نو  ارز قابل پرداخت: (9

 سررسيد دوره برداشت:  (10

 مدت دوره بازپرداخت: (11

 

 توضيحات:
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 (31-3) شماره پيوست

 1245/60شماره: 

 24/12/83تاریخ: 

 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 22/10/83چهل و سوم مورخ  ( نشست1بند )

 ارزي هيئت امناء محترم حساب ذخيره

 
 

گذاري نيروگاهی بخـش ي سرمایههاطرحاعطاي تسهيالت ارزي به  برمبنیپيشنهاد وزارت نيرو  (1»

گذاري بخش خصوصی براي احـدا  ي سرمایههاطرحمنظور كمك به اجراي مقرر گردید بهخصوصی: 

هاي دسـتگاه تأیيـدبه تصویب بانك عامل و بـه  هاطرحنيروگاه كه توجيه فنی، مالی و اقتصادي آن 

)وزارت نيرو و وزارت صنایع و معادن( رسيده باشد، درچارچوب شـرایط و ضـوابط  ربطذيتخصصی 

هزینـه ارزي  تـأمينقرارداد عامليت و مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي، تسهيالت الزم براي 

نيست،  ينتأمساخته مورد نياز كه در داخل كشور قابل ساخت و واردات مواد، تجهيزات و كاالهاي نيم

ي عامـل گـزارش اقـدامات و هابانكي عامل از محل حساب ذخيره ارزي اعطاء شود. هابانكتوسط 

را هر سه ماه به دبيرخانه هيئـت امنـاء حسـاب ذخيـره ارزي ارسـال  هاطرحعملكرد مربوط به این 

 «نمایند.
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 (32-3) شماره پيوست

 1003/60شماره: 

 21/1/84تاریخ: 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 11/12/83چهل و پنجم مورخ  ( نشست6( و )4بندهاي )

 ارزي همحترم حساب ذخير هيئت امناء

 
 

مقرر گردیـد ازمحل تسهيالت حساب ذخيره ارزي:  (Stock)آالت و تجهيزات انباري ورود ماشين( 4

تسهيالت حساب ذخيره ارزي به شرط انطبـاق ازمحل ( Stock)آالت و تجهيزات انباري ورود ماشين

 مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهاي فنی و تكنولوژیكی بالمانع است.

گذاري درصـنایع پيشنهاد وزارت صنایع و معادن درمورد تقليل سـهم آورده متقاضـيان سـرمایه( 6

 (3)مقرر گردید شرایط ترجيحی مصوب هيئت امناء موضـو  بنـد تبدیلی كشاورزي استان همدان: 

صورتجلسه نشسـت بيسـت و هفـتم  (3) و بند 1/11/1381صورتجلسه نشست بيست و ششم مورخ 

ي هـاطرحبـه  28/11/1382صورتجلسه نشسـت سـی و سـوم مـورخ  (5) و بند 29/11/1381مورخ 

بندي استاندارد طبقه (15) دان )صنایع كدگذاري جدید در صنایع تبدیلی كشاورزي استان همسرمایه

 شود. ( ، تسري دادهISIC-REV IIIي صنعتی، هافعاليتالمللی بين

 

 

------------------------------------------------------- 

، نشسـت بيسـت و هفـتم مـورخ (15-3) طی پيوست شـماره 1/11/81نشست بيست و ششم مورخ 

 طـی پيوسـت شـماره  28/11/82و نشست سی و سوم مـورخ  (16-3)طی پيوست شماره  29/11/81

 ابالغ گردیده است. (3-22)
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 (33-3پيوست شماره )

 

 «بسمه تعالی»

 

واحدهاي توليدي،  سرمایه در گردش تأميندستورالعمل اعطاي تسهيالت ارزي صادراتی براي 

 دركنندهمهندسی صا -بازرگانی و فنی 

 

ي هـابانكمنظور توسعه اقتصادي و ایجاد اشـتغال، در راستاي توسعه صادرات غيرنفتی و به

حساب و درقالب یكـی از عقـود قـانون ازمحل منابع این توانندمیعامل حساب ذخيره ارزي 

سـرمایه در گـردش موردنيـاز واحـدهاي توليـدي،  تأمينعمليات بانكی بدون ربا به منظور 

صـورت اعتبـار فروشـنده بازرگانی و فنی مهندسی صادراتی صادركننده كـاال و خـدمات به

 بارعایت شرایط ذیل نسبت به پرداخت تسهيالت ارزي اقدام نمایند:

و واحدهاي توليدي، بازرگانی و فنی و مهندسی كه كاالهاي غيرنفتی و خدمات فنـی ( 1ماده 

 باشند.كنند مشمول استفاده از تسهيالت این دستورالعمل میمهندسی صادر می

منظور تهيه، تدارک و توليد كاالهاي صادراتی و تسهيالت موضو  این دستورالعمل به( 2ماده 

 گردد.خدمات فنی و مهندسی قبل از صدور اعطاء می

ي بـراي تـدارک و توليـد كاالهـا ميزان اعتبار به صادركننده براساس ارز مورد نياز( 3ماده 

اساس روند  دهنده و به استناد ارزیابی اعتبار )ترجيحاً برصادراتی به تشخيص بانك تسهيالت

 .باشدمیسال گذشته واحد مربوطه( متقاضيان صادرات سه

سرمایه در گردش ریالی متقاضی را براي تدارک و توليد  تأميندهنده، بانك تسهيالت( 4ماده 

 صادراتی، در اولویت قرار خواهد داد.كاالهاي 

مدت استفاده و بازپرداخت تسهيالت متناسب با قرارداد منعقده بـين صـادركننده و ( 5ماده 

بـود. مـدت  دهنده خواهـدخریدار كاال و خدمات فنی و مهندسی و تشخيص بانك تسهيالت

 دت دو سال باشد.تواند به ماي حداكثر میمذكور درمورد صادرات كاالهاي مصرفی و واسطه

هاي قانون عمليات بانكی بدون ربا و نامه و دستورالعملوثایق مورد نياز مطابق با آیين( 6ماده 

 شود.قرارداد عامليت حساب ذخيره ارزي به تشخيص بانك عامل تعيين می

 اسـنادي و معاملـه اسـناد حمـل  پرداخت تسهيالت ارزي ازطریق گشایش اعتبـار( 7ماده 

شده از خارج از كشـور( بـراي اي )خریداريفروشنده كاال و یا مواد اوليه یا واسطهوجه  و در

 .باشدمیپذیر بانك عامل برسد، امكان تأیيدصدور كاال و خدمات فنی مهندسی كه به 
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 (33-3پيوست شماره )

 

ي هـابخشمدت اعطایی موضو  این دستورالعمل براي تمـامی نرخ تسهيالت كوتاه( 8ماده 

 (3٪اضافه سه درصـد )به (LIBOR)المللی موردنظر، نرخ سود بين بانكی ارزها در بازار بين

 خواهد بود.

متقاضی مكلف است اظهارنامه گمركی ممهور به مهر خروج كاالي موضو  تسهيالت ( 9ماده 

ماه از تـاریخ تعهـد دریافتی را از یكی از گمركات رسمی كشور، حداكثر ظـرف مـدت شـش

قراردادي، به بانك عامل ارائه كند. درصورت عدم ارائه اظهارنامه مذكور ظرف مهلـت مقـرر، 

بـر اصـل و سـود درصد سـاالنه عالوه10ميزان یفاي تعهد بهوجوه التزام عدم ا تأدیهمشمول 

 تسهيالت اعطایی خواهدبود.

مسئوليت كامل وصول تسهيالت و بازپرداخت آن به حساب ذخيـره ارزي بـا بانـك ( 10ماده 

گونه اعالم و ادعاي الوصول بودن تسهيالت اعطایی از جانب بانـك عامـل عامل است و هي 

 پذیرفته نيست.

ها و سایر مواردي كه در این دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفتـه تـابع بخشـنامه( 11ماده 

 بود. هاي حساب ذخيره ارزي خواهددستورالعمل

بانك مركزي جمهوري اسالمی ایـران گـزارش عملكـرد تسـهيالت موضـو  ایـن ( 12ماده 

ه ارزي ارسـال صورت جداگانه به دبيرخانه هيئت امناء حساب ذخيردستورالعمل را ماهانه به

 كرد. خواهد

هيئت امنـاء حسـاب  11/12/1383این دستورالعمل در نشست چهل و پنجم مورخ ( 13ماده 

اصالحی قانون برنامـه سـوم توسـعه  (60)اجرایی ماده  نامهآیين (8)ذخيره ارزي طبق ماده 

 مصوب هيئت وزیران، به تصویب هيئت امناء حساب ذخيره ارزي رسيد.
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 (34-3) شماره پيوست

 1018/60شماره: 

 18/2/84تاریخ : 

 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 25/12/83چهل و ششم مورخ  ( نشست2بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 
 

ي هـاطرحپيشنهاد سازمان ميرا  فرهنگی و گردشگري درمورد اعطاي تسـهيالت بـه  (2»

مقرر گردید با توجه به مصوبه هيئت امناء حساب ذخيـره ارزي در گذاري گردشگري: سرمایه

كننده خـدمات ارزآور ي عرضههاطرح)اعطاي تسهيالت به  7/7/1380نشست یازدهم مورخ 

گذاري گردشـگري ي سـرمایههـاطرحي عامل مجاز به پذیرش هابانكسازي(، در بخش هتل

براي  ربطذيهستند. دستگاه تخصصی ارزآور براي استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي 

 یی كه در چارچوب شـرایط و ضـوابط قـرارداد عامليـت هاطرحتوجيه فنی و اقتصادي  تأیيد

 «رسند، سازمان ميرا  فرهنگی و گردشگري است.به تصویب بانك می
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 (35-3) شماره پيوست

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 16/12/1384( صورتجلسه مورخ 5بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 

امنـاء  هيئـتامناء حساب ذخيره ارزي، ضمن بررسی پيشنهاد كارگروه تخصصی  هيئت (5»

ي هـاطرحهاي اعطـاي تسـهيالت بـه متقاضـيان درخصوص ضرورت تجدیـدنظر در سـقف

امناء حسـاب ذخيـره ارزي،  هيئت 31/6/1383( مصوبه مورخ 1گذاري، موضو  بند )سرمایه

 اعمال تغييراتی را به شرح زیر در مصوبه فوق تصویب كرد:

گذاري بـا هزینـه ارزي كمتـر از ي سـرمایههـاطرح”( مصوبه عبـارت 1) ( بند1-1در جزء ) -

تغيير “ دالرميليون10كمتر از گذاري با هزینه ارزي ي سرمایههاطرح”عبارت به“ ميليون دالر30

 یابد.می

 50تـا  30گذاري با هزینه ارزي بـين ي سرمایههاطرح”( مصوبه عبارت 1) ( بند2-1در جزء ) -

تغيير “ دالرميليون 50تا  10بين گذاري با هزینه ارزي ي سرمایههاطرح”به عبارت “ ميليون دالر

 یابد.می

كـارگروه ”عبـارت بـه “ كميته چهارنفره”( مصوبه، عبارت 4-1( و )3-1(، )2-1در جزءهاي ) -

 «یابد.تغيير می“ تخصصی

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 قوت خود باقی است.ه( كماكان ب27-3سایر مفاد پيوست شماره ) ٭
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 (36-3) شماره پيوست

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 23/3/1385( صورتجلسه مورخ 4بند )

 حساب ذخيرة ارزيهيئت امناي محترم 

 

بانك مركزي جمهوري اسالمی ایـران  29/11/1384مورخ  6674سا//11درخواست شماره  (4»

 هيئـت 19/7/1384هـ مـورخ 33915ت/37701شماره  نامهتصویبدرخصوص تعيين تكليف 

( ميليون دالر از منابع حساب ذخيره ارزي براي تجهيز و 200وزیران براي اختصاص دویست )

نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور مطرح شد و پـس از بحـث و بررسـی پيرامـون موضـو ، 

منابع مالی مورد نياز براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور در چهار  تأمينمنظور به

اي و دریایی، مقرر شد بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران مبلغ یلی، جادهزیربخش: هوایی، ر

ي هاشـركت( ميليون دالر از منابع حساب ذخيره ارزي را براي استفاده توسـط 200دویست )

 به این امر اختصاص دهد: (با شرایط زیر) حمل و نقل خصوصی و تعاونی

توجيه فنی و اقتصـادي  تأیيدي متقاضی استفاده از این تسهيالت پس از بررسی و هاطرح  -

 شد. ي عامل معرفی خواهندهابانكبه  توسط وزارت راه و ترابريطرح 

 بود. ( درصد در سال خواهد3صورت ثابت و معادل سه )نرخ سود تسهيالت اعطایی به -

 بود. ( سال خواهد10دوره بازپرداخت تسهيالت، حداكثر ده ) -

ي متقاضی دریافت تسهيالت مذكور، موظف به رعایت قانون حداكثر اسـتفاده هاطرحتمام  -

هـا و ایجـاد از توان فنی و مهندسی توليدي و صـنعتی و اجرایـی كشـور در اجـراي پروژه

و اولویت استفاده از ساخت و خرید داخل  1375مصوب  –منظور صدور خدمات تسهيالت به

 «هستند.
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 (37-3) شماره پيوست

 1129/60: شماره

 2/5/85:  تاریخ

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 6/4/1385( صورتجلسه مورخ 2بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 

 

درخواست وزارت صنایع و معادن براي تسري شرایط حساب ذخيره ارزي بـراي سـاخت  (2»

 :تن در طول برنامه چهارم توسعه 140 -2000شناورهاي 

درخواست وزارت صنایع و معادن درخصوص امكان استفاده از تسهيالت با شرایط ترجيحـی 

تن در برنامه سوم توسعه )موضو  مصوبه نشست بيست و  500 - 2000براي ساخت شناورهاي 

هاي برنامه چهارم توسعه، بررسی شـد و حساب ذخيره ارزي( در طول سال ءامنا هيئتششم 

صـورت اعتبـار ميليون دالر از منابع حسـاب ذخيـره ارزي به( 200اختصاص مبلغ دویست )

وزارت صنایع و معادن  تأیيدنفع سازندگان داخلی كشتی، كه صالحيت آنها باید به خریدار به

 قرار گرفت: تأیيدبرسد، با شرایط زیر مورد 

هاي سـازندگان منـديتوجه به موضو  در قالب یك مجموعه منسجم بـراي تقویـت توان -

 توسط وزارت صنایع و معادن.داخلی، 

 .تن 2000تا  140هاي با ظرفيت پرداخت اعتبار براي ساخت كشتی -

 .( درصد در سال3نرخ سود تسهيالت ثابت و معادل سه ) -

 .( سال12مالی حداكثر دوازده ) تأميندوره  -

 «سازمان بنادر و كشتيرانی تأیيدبا هماهنگی و معرفی متقاضيان دریافت تسهيالت،  -
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 (38-3) شماره پيوست

 1188/60شماره: 

 5/7/85تاریخ : 

 

 هيئت امناء محترم حساب ذخيره ارزي 28/5/1385( صورتجلسه مورخ 1بند )

 
 

دستورالعمل شرایط و ضوابط اعطـاي تسـهيالت ارزي  )ب(بررسی و تصميم گيري درخصوص اصالح تبصره بند  (1

 صنعتی از تسهيالت حساب ذخيره ارزي  -نحوه استفاده مناطق آزاد تجاري  برمبنی
 

 گذاران داخلـی، در منـاطق آزاد صـورت مشـاركتی بـا سـرمایهگذاران خارجی بهچنانچه زمينه فعاليت سرمایه»

گذاري درصد ميـزان سـرمایه25تا سقف  توانندمیي اصلی منطقه باشد، هافعاليتصنعتی، در ارتباط با  –تجاري 

گذاري مذكور درخصـوص كه موضو  سرمایهمند شوند و درصورتیموردنظر از تسهيالت حساب ذخيره ارزي بهره

درصـد ميـزان 15ي فرعی منطقه باشد ميزان استفاده آنهـا از تسـهيالت حسـاب یادشـده تـا سـقف هافعاليت

شرح جـدول ذیـل صنعتی به -ي اصلی و فرعی مناطق آزاد تجاري هافعاليتبود.  گذاري مورد نظر خواهدسرمایه

 است:
 

 فعاليت فرعی فعاليت اصلی منطقه

 ي توليديهافعاليت گردشگري و خدمات بازرگانی كيش

 خدمات بازرگانی ي توليدي با گرایش صادرات و صادرات مجددهافعاليت قشم

 ي توليديهافعاليت خدمات بازرگانی و ترانزیت كاال چابهار

 خدمات بازرگانی صنایع تكميلی توليدات كشاورزي انزلی

 خدمات بازرگانی توليد كاالهاي مصرفی بادوام براي صادرات و ترانزیت كاال جلفا

 ي توليدي و خدمات بازرگانیهافعاليت توليد انرژي، ترانزیت و انبارداري اروند

 

گذاران داخلی فعال در منـاطق آزاد پرداخت هرگونه تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي به آن دسته از سرمایه

 .باشدمیحساب مذكور  ءامنا هيئتگذاري خارجی نشوند، منوط به تصویب كه موفق به جلب سرمایه

همچنان مطابق حكـم تبصـره  ضمناً تاكيد شد كه اعطاي تسهيالت به متقاضيان فعاليت در مناطق ویژه اقتصادي

 «بود. دستورالعمل شرایط و ضوابط اعطاي تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي خواهد )ب(قسمت 
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 (39-3) شماره پيوست

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 21/6/1385( ششمين صورتجلسه مورخ 2بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 

یافته ي مربوط به مناطق كمتـر توسـعههاطرحمالی براي  تأميندرخصوص موضو  دوره  (2»

 هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت، به شرح ذیل اتخاذ تصميم شد:تفكيك دورهبه

( سـال، دوره تـنفس 3ي مناطق كمتر توسعه یافته حداكثر سـه )هاطرحدوره استفاده براي 

( سـال اسـت، مشـروط بـر اینكـه 7رداخت حداكثر هفت )( سال و دوره بازپ1حداكثر یك )

 «( سال تجاوز نكند.10ها از ده )مجمو  این دوره
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 (40-3) شماره پيوست

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 21/6/1385( ششمين صورتجلسه مورخ 6بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 
 

دستورالعمل شرایط و ضوابط اعطاي تسهيالت از  )ج( مقرر شد بند زیر به انتهاي قسمت (6»

 اضافه شود: (13/10/1384)مصوب محل حساب ذخيره ارزي 

 

كنندگان تسهيالت، چنانچه بانك عامـل در بازپرداخت اقساط توسط دریافت تأخيردرصورت 

اقساط را در سررسيد آن از محل منابع خود به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركـزي واریـز 

 يرنده اخـذ خواهـدگتسـهيالت( درصد نرخ دیركرد بازپرداخت كه از 12د، تمامی دوازده )كن

 «گيرد.به بانك عامل تعلق می ،شد
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 (41-3) شماره پيوست

 «1/11/83ي مصوب و در دست گشایش اعتبار سيمان تا تاریخ هاطرحفهرست »

 بانك عامل استان محل اجرا ظرفيت توليد )تن در روز( نام طرح ردیف

 سپه خراسان رضوي 3300 توسعه شرق  .1

 ملی خوزستان 5000 توسعه خوزستان  .2

 ملی خوزستان 3500 سيمان عمران آریا  .3

 ملی اصفهان 3300 بهينه سازي سپاهان  .4

 ملت سمنان 7000 سيمان رویال )دو خط(  .5

 صادرات سمنان 3300 فيروزكوه سمنان  .6

 ملی كهگيلویه و بویراحمد 2300 سپو  .7

 ملی آذربایجان غربی 3300 سيمان سردار  .8

 ملت ایالم 3300 دهلران  .9

 ملت زنجان 200 بهينه سازي زنجان  .10

 ملت خراسان شمالی 3400 سيمان اسفراین   .11

 ملت سمنان 3300 البرز سمنان  .12

 صنعت و معدن-سپه فارس 3300 المرد  .13

 صنعت و معدن همدان 450 اكباتانبهينه سازي   .14

 ملت سمنان 3300 سيمان آهوان  .15

 ملی خراسان شمالی 3300 سمنگان  .16

 سپه خراسان رضوي 3300 زاوه تربت  .17

 سپه اصفهان 1500 زاگرس ميمه  .18

 سپه سيستان و بلوچستان 3500 تيس چابهار  .19

 كشاورزي ایالم 3300 سيمان بدره  .20

 ملی كردستان 3300 آپادانا  .21

 ملت كردستان 3300 سقز  .22

 صنعت و معدن بوشهر 3300 تنگستان  .23

 ملی آذربایجان غربی 3300 صنعت خوي  .24

 ملی اردبيل 3300 سبالن خلخال  .25

 ملی بوشهر 3300 منددشتی  .26

 سپه خوزستان 3300 اميدیه  .27

 سپه كردستان 3300 توسعه كردستان  .28

 سپه لرستان 3300 آبادخرم  .29

 ملی بوشهر 3300 توسعه سيمان كرمان )بنك(  .30

  96.150 جمع كل
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 1213/60شماره:  (41-3) شماره پيوست

 20/7/85تاریخ:            

 

 «اندي عامل پذیرش شدههابانكتوسط  1/11/83ي سيمان كه قبل از تاریخ هاطرحفهرست »
 بانك عامل استان محل اجرا ظرفيت توليد )تن در روز( نام طرح ردیف

 ملی شرقی آذربایجان 3300 آذرشهر  .1

 صنعت و معدن شرقی آذربایجان 3300 ارزیل  .2

 تجارت غربی آذربایجان 3300 شاهين دژ  .3

 كشاورزي غربی آذربایجان 3300 مهاباد  .4

 تجارت غربی آذربایجان 3300 توسعه اروميه  .5

 كشاورزي غربی آذربایجان 3300 آذرآبادگان خوي  .6

 تجارت غربی آذربایجان 3300 یاران اروميه  .7

 صادرات قزوین 4500 بهينه سازي خط دوم آبيك  .8

 ملی قزوین 3300 كاسپين  .9

 كشاورزي زنجان 3300 خمسه  .10

 ملت كرمانشاه 3300 ماد  .11

 ملی كرمانشاه 3300 بيستون  .12

 سپه كرمانشاه 3300 كامبادان  .13

 سپه ایالم 3300 بهورزان  .14

 كشاورزي ایالم 3300 مهران  .15

 صنعت و معدن خوزستان 3300 خاكستري جنوب  .16

 صادرات خوزستان 3300 مارون خوزستان  .17

 ملت خوزستان 3300 گذاري و توسعهشركت سرمایه  .18

 تجارت بوشهر 3300 پارس صنعت  .19

 صادرات چهارمحال و بختياري 3300 ميزدج  .20

 سپه مركزي 3300 خمين  .21

 توسعه صادرات همدان 3300 شهرداریهاي همدان  .22

 سپه همدان 1000 الوند  .23

 صنعت و معدن سمنان 3300 توبه دروار  .24

 تجارت یزد 3300 گلشن طبس  .25

 كشاورزي كرمان 3300 بعثت رفسنجان  .26

 سپه كرمان 3300 توسعه زرین رفسنجان  .27

 صنعت و معدن سيستان و بلوچستان 3300 كویر آسيا  .28

 صادرات فارس 3300 توسعه الر  .29

 تجارت فارس 3300 سوربان  .30

 صنعت و معدن فارس 700 بهينه سازي آباده  .31

 ملت فارس 3300 توسعه فارس  .32

 تجارت فارس 3300 جهرم   .33

 تجارت هرمزگان 3300 توسعه قشم  .34

 تجارت خراسان شمالی 3300 یادمان شيروان  .35

 صنعت و معدن خراسان رضوي 3300 غرب تربت جام  .36

 تجارت خراسان جنوبی 3300 باقران بيرجند  .37

 تجارت غربی آذربایجان 3300 مهرماكو  .38

   121.700 جمع كل
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 (42-3) شماره پيوست

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 26/2/1385( صورتجلسه مورخ 1بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 
 

درخواست وزارت صنایـع و معادن درخصوص تسري شرایط ترجيحی اعطاي تسـهيالت  (1»

بازسازي ونوسازي صنایع نساجی و پوشاک درطـول برنامـه چهـارم ي مصوب هاطرحبهارزي

 توسعه:

درخواست یادشده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به ضرورت حمایت از بازسازي و 

نوسازي صنایع نساجی كشور و افزایش توان رقابتی ایـن صـنایع، مقـرر شـد آن دسـته از 

ي عامـل هـابانكدریافت تسهيالت ارزي بـه  یی كه در طول برنامه سوم توسعه برايهاطرح

 توانندمیاست، شده تأیيدمعرفی شده و توجيه فنی، اقتصادي و مالی آنها توسط بانك عامل 

حساب  ءامنا هيئت ٭ 30/11/1380مصوب جلسه مورخ  -ميليون دالري500تا سقف تسهيالت 

تسهيالت اسـتفاده كننـد. ، از این ٭٭ذخيره ارزي و با رعایت شروط مقرر در مصوبه یادشده

 درصورت جذب كامل اعتبار مزبور و نياز به تخصيص مجدد اعتبار به این امر، موضو  مجـدداً

 «قرار گيرد. ءامنا هيئتدر دستور كار 
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٭

 ( ابمغ گرديده است.6-3ط  پيوست شمايه ) 30/11/1380صويتمهسه نشست پانزده  مويخ  

  اصمح شده است. 2/2شرح صفحه هشرايط قبه  ب ٭٭
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 (42-3) شماره پيوست

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 23/8/1385( صورتجلسه مورخ 5بند )

 ارزيهيئت امناي محترم حساب ذخيرة 

 

( 1) هـاي بنـدرفـع ابهام بـرمبنیدرخواست بانك مركـزي جمهـوري اسـالمی ایـران  (5»

درخصـوص تسـري شـرایط ترجيحـی اعطـاي  ءامنـا هيئت 26/2/1385صورتجلسه مورخ 

هاي برنامـه ي مصوب بازسازي و نوسازي صنایع نساجی طی سـالهاطرحتسهيالت ارزي به 

شرح زیر گرفت و مقرر شد پس از اعمال اصالحاتی بهچهارم توسعه مورد بحث و بررسی قرار 

ي مزبـور براسـاس هـاطرحاعطاي تسهيالت بـه  ءامنا هيئت ٭30/11/1380در مصوبه مورخ 

 شرایط مندرج در آن مصوبه صورت پذیرد:

آالت مـذكور، حـداكثر دو سـال پـيش از مشروط به اینكه تاریخ توليد ماشين”عبارت  الف(

آالت مشروط به اینكه ماشين”جایگزین عبارت  “اعطاي تسهيالت باشد تاریخ انعقاد قرارداد

( 3) )در انتهـاي بنـد “باشد 2000مذكور توليد كشورهاي غربی و تاریخ توليد آنها بعد از سال

 شود.شرایط مصوب( می

بر حـذف مبنی ءامنا هيئت( شرایط مصوب با توجه به مصوبه نشست هجدهم 5مفاد بند ) ب(

 شود.حذف می “ي متقاضیهاطرحبودن  صادراتی” شرط

 جــایگزین عبــارت  “ ميليــون دالر(30حــداكثر )”( عبــارت 6) در انتهــاي بنــد ج(

 شود.می “(ميليون دالر 25حداكثر )”

 ( شرایط مصوب مورد تاكيد قرار گرفت:8) در ضمن ابقاي عبارت زیر در انتهاي بند

نوسازي و بازسازي صنایع نساجی نهادهاي عمومی غيردولتی نيز درصورت احـراز ي هاطرح”

 “استثنائاً از این تسهيالت استفاده نمایند. توانندمیكليه شرایط مندرج در این صورتجلسه، 
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( ابمغ گرديده 6-3ط  پيوست شمايه ) 30/11/1380صويتمهسه نشست پانزده  مويخ  ٭

 است.
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 (43-3) شماره پيوست

 1305/60شماره:

 19/9/85تاریخ:

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 

 23/8/1385( صورتجلسه مورخ 6بند )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 
 

گيري هاي تصـميممقـرر شـد از ایـن پـس سـقف ءامنـا هيئتبراساس تصميم اعضاي  (6»

حسـاب  ءامنا هيئتي عامل، كارگروه تخصصی و هابانكدرخصوص اعطاي تسهيالت از طرف 

مورد عمـل قـرار شرح زیر ي متقاضی استفاده از تسهيالت حساب بههاطرحذخيره ارزي به 

 گيرد:

ميليون 30یی كه تقاضاي آنها كمتر از هاطرحتصميم نهایی درخصوص اعطاي تسهيالت به  (ـ

 شود.ي عامل اتخاذ میهابانكدالر است توسط 

 یی كـه تقاضـاي آنهـا بـين هـاطرحتصميم نهـایی درخصـوص اعطـاي تسـهيالت بـه  (ـ

، امنـاء هيئت، توسط كارگروه تخصصی ميليون دالر است پس از موافقت بانك عامل50تا  30

 شود.اتخاذ می

 یی كـه تقاضـاي آنهـا بـيش از هـاطرحتصميم نهایی درخصوص اعطـاي تسـهيالت بـه  (ـ

ميليون دالر است پس از اعالم موافقت بانك عامل و طرح در كـارگروه تخصصـی، توسـط 50

 «شود.اتخاذ می ءامنا هيئت
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 (44-3) شماره پيوست

 

 

 “بسمه تعالی”

 

تسهيالت ارزي به متقاضيان خرید شناورهاي كوچك و متوسط ضوابط و شرایط اعطاي 

 براساس قرارداد ساخت با سازندگان داخلی

 

امناء حسـاب ذخيـره ارزي و ابالغيـه  هيئت 6/4/85صورتجلسه مورخ  (2)به استناد بند 

جمهور و رئـيس سـازمان مـدیریت و معاون محترم رئيس 17/4/85مورخ  61516/100شماره 

شرایط ذیـل مـورد  ریزي كشور، متقاضيان طرف قرارداد با سازندگان داخلی شناور، بابرنامه

 شد: ي عامل خواهندهابانكپذیرش و معرفی به 

همراه قرارداد ساخت با سـازنده داخلـی كـه داراي نك عامل را بهمتقاضی پذیرش اوليه با (1

باشند  هااستاني صنایع و معادن هاسازمانمجوز ساخت شناور از وزارت صنایع و معادن و یا 

( ارائـه آوريفـنریزي، توسعه و و درخواست خود را به وزارت صنایع و معادن )معاونت برنامه

 نماید.

متشـكل از نماینـدگان دفتـر نظـارت و ارزیـابی، دفتـر صـنایع كارگروه ساخت شناور ) (2

سازي و نيرو محركه، سازمان بنادر و كشـتيرانی جمهـوري اسـالمی ایـران، انجمـن ماشين

مهندسی دریایی ایران و نماینده معتمد شناورسازان كوچك و متوسط( درخواست متقاضـی 

ل مـوردنظر متقاضـی معرفـی و به بانـك عامـ تأیيد( را بررسی و درصورت 1) مذكور در بند

 رونوشت جهت اطال  به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه ارسال گردد.

یه وزارت صنایع تأیيدبانك عامل پس از بررسی توجيه فنی و اقتصادي طرح معرفی شده،  (3

مـواد، تجهيـزات،  تـأمينو معادن را جهت طرح موردنظر دریافت )ميزان ارز مصرفی جهـت 

 نمایند.فی و ...( و اقدام به اعطاي تسهيالت میقطعات مصر
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 (44-3) شماره پيوست

 1356/60شماره:

 24/10/85تاریخ:

 

 

 

بانك عامل شرو  اعطاي تسهيالت را به وزارت صنایع و معادن اعـالم و وزارت صـنایع و  (4

معادن نيز سازمان صنایع و معادن استان مربوطه را جهت نظارت بر ساخت مطلـع و گـزارش 

 نمایند.اندازي شناور دریافت میماهانه تا زمان اتمام ساخت و به آب صورتبهپيشرفت كار را 

ي عامل و گزارش پيشرفت كـار از هابانكع و معادن براساس آمار دریافتی از وزارت صنای (5

شده را تهيه شده و شناورهاي ساخته، ميزان تسهيالت هزینههااستانسازمان صنایع و معادن 

 نمایند.و گزارشات الزم را به مقامات مسئول ارائه می

ي عامل پيگيري هابانكعيين و اعالم ت منظوربهالزم به ذكر است كه وزارت صنایع و معادن  (-

آورد تا ميزان تسهيالت استفاده شده از محل مصـوبات مربوطـه و متقاضـيان  عملبهالزم را 

 معرفی شده را دریافت نماید.

 طوربـهي رسيده به وزارت صنایع و معادن هادرخواستتشكيل جلسات كارگروه برحسب  (-

 شد. بار تشكيل خواهدهفتگی و یا دو هفته یك

شناورها انتخاب  گونهایننماینده شناورسازان فایبرگالس و فلزي هركدام توسط سازندگان  (-

 عملبهشوند كه حسب موضو  درخواستی مورد بررسی از آنها دعوت و به كارگروه معرفی می

 آمد. خواهد
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 (45-3) شماره پيوست
 

 1000/60شماره:

 6/1/86تاریخ:

 

 

 

 “بسمه تعالی”

 

 12/10/1385( صورتجلسه مورخ 4( و )3(، )2بندهاي )

 هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

 

ي هـاطرحو  هاشـركتي اسـتمهال هادرخواسـتحساب ذخيره ارزي درباره  ءامنا هيئت (2

 را اتخاذ كرد:هاي زیر استفاده كننده ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي، تصميم

ي استفاده كننـده از تسـهيالت هاطرحي استمهال هادرخواستیك از از این پس هي  الف(

امنـاء  هيئتحساب ذخيره ارزي اعم از پذیرش شده توسط بانك عامل، كارگروه تخصصی و 

 بود. پذیرش نخواهدقابل

كنندگان از تسـهيالت و شود، درصورت تقاضاي استفادهي عامل اجازه داده میهابانكبه ب( 

صـورت متناسـب از ماه به دوره استفاده افزوده و در ازاي آن به 12به تشخيص خود، حداكثر 

مـالی )اسـتفاده، تـنفس و  تـأمينطول دوره بازپرداخت بكاهند، در هر حـال طـول مـدت 

دستورالعمل شرایط و ضوابط اعطـاي  (ح) ، موضو  بندبازپرداخت( از مدت زمان تعيين شده

 حساب ذخيره ارزي، نباید بيشتر باشد. ءامنا هيئت 13/10/1384تسهيالت ارزي مصوب 

ي نيروگاهی بخش خصوصـی مـورد هاطرحمالی  تأميندرخواست وزارت نيرو درخصوص  (3

نيروگاهی صنعت برق از ي هاطرحمندي بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، با بهره

حداكثر  هاطرحاساس دوره استفاده این مالی موافقت شد. براین تأمينشرط ترجيحی دوران 

 ( سـال 10( سـال و دوره بازپرداخـت حـداكثر ده )1( سـال، دوره تـنفس حـداكثر )4چهار)

 سال تجاوز نكند. 12مالی آنها از  تأمينبود، مشروط بر آنكه مجمو  دوره  خواهد

ي عامـل بـراي اعطـاي هـابانك، از این پـس ءامنا هيئتبراساس تصميم اعضاي محترم  (4

ي متقاضی استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي شرط زیـر را هاشركتتسهيالت به هریك از 

 عنوان یكی از شروط اصلی لحا  كنند:به

  هـاي شـركت در هـر مقطـع زمـانی ازنسبت حقوق صـاحبان سـهام بـه مجمـو  دارایی”

 “( درصد كمتر نباشد.20) بيست
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كميسـيون اقتصـاد، بنابـه  30/2/1388هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسـه مـورخ 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 1پيشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده )

 جمهوري اسالمی ایران تصویب نمود:فرهنگی 

 ( 3٪) اعطاي تسـهيالت ارزي از محـل حسـاب ذخيـره ارزي بـا نـرخ سـود سـه درصـد "

 براي احدا  واحدهاي نان صنعتی با رعایت شرایط ذیل مجاز است:

 بانكی. شبكهان واحدهاي مزبور به دارسهامریالی  -عدم وجود معوقات ارزي (1

هاي كافی با نظارت بانـك مركـزي جمهـوري اطمينان از بازپرداخت اقساط و اخذ تضمين (2

 "اسالمی ایران.
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 1016/60شماره:

 7/6/88تاریخ:

 

كميسـيون اقتصـاد بنابـه  3/12/1387هيئت امناي حساب ذخيـره ارزي در جلسـه مـورخ 

( قـانون برنامـه چهـارم توسـعه 1ماده ) )د( معادن و به استناد بندپيشنهاد وزارت صنایع و 

 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تصویب نمود:

آالت ي عامل براي ماشينهابانكالف( پرداخت تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي توسط "

 ز است:متحرک بخش معدن )استخراجی و اكتشافی( با رعایت شرایط زیر مجا

هاي معوق یا مشكوک الوصول یا سررسيد گذشته شركت عدم وجود تعهدات قبلی یا بدهی (1

 ان شركت به سيستم بانكی.دارسهامو یا 

 اخذ تضمين هاي كافی از بازپرداخت اقساط با نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران. (2

امنـاي حسـاب ذخيـره ارزي ب( مصادیق موضو  بند )الف( پس از طرح و تصویب در هيئت 

 "قابل اجرا خواهد بود.
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 «بسمه تعالی»
 

 “دستورالعمل اجرائی ضوابط بازپرداخت تسهيالت اعطائی از محل حساب ذخيره ارزي ”
 

 روند:دراین دستورالعمل اصطالحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می (1ماده 

تسهيالت: تسهيالت اعطائی غير از دالر به اشخاص حقيقی و حقوقی از محـل حسـاب ذخيـره الف( 

هاي سوم و چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ي عامل طی برنامههابانكارزي توسط 

 ایران.جمهوري اسالمی 

 .بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران نرخ مرجع: نرخ قابل دسترسی در پایگاه الكترونيكی (ب

  30/12/1387تـاریخ انعقـاد قـرارداد: تـاریخ قـرارداد /قراردادهـاي اوليـه منعقـده تـا تــاریخ  (ج

 .10/6/1387ک مورخ 36212ت/93609( مصوبه شماره 2) بين بانك عامل و مشتري موضو  ماده

 بانك عامل: بانك اعطاء كننده تسهيالت. (د

گيرنده: اشخاص حقيقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهاي عمومی تسهيالت (هـ

 غيردولتی.

كميسيون: كميسيونی با مسئوليت وزارت صـنایع و معـادن و عضـویت نماینـدگان وزارت امـور  (و

ــه ــت برنام ــی، معاون ــادي و دارائ ــردي رئيساقتص ــارت راهب ــزي ریزي و نظ ــك مرك ــور، بان جمه

 و بانك عامل. ربطذيایران، وزارتخانه تخصصی اسالمیجمهوري

نظر از نحوه ثبت در دفاتر بانك عامل اعم از مطالبـات اقساط معوق: اقساط سررسيد گذشته صرف (ز

 جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوک الوصول.

موضو  ضوابط بازپرداخت تسهيالت  10/6/1387مورخ  ک36212ت/99360مصوبه: مصوبه شماره  (ح

 اعطایی ازمحل حساب ذخيره ارزي.

را حسب مفـاد  1/4/1389بانك عامل موظف است تمامی تقاضاهاي دریافتی منتهی به تاریخ  (2ماده 

 دهد. مصوبه و در چارچوب این دستورالعمل مورد بررسی و اقدام قرار

مـالی اقـدام  تـأميننسبت بـه انعقـاد قـرارداد  30/12/1387كه تا تاریخ  كليه متقاضيانی :1تبصره 

مل از مزایاي آن درخواست خود را به بانك عامل ارائه و در چارچوب این دستورالع توانندمیاند، نموده

 استفاده نمایند.

درصورت عدم ارائه درخواست ازسوي متقاضيان ظرف مهلت مقرر، كماكان مفاد قراردادهاي  :2تبصره 

 بود. االجرا خواهدمنعقدشده قبلی و مصوبات قبلی هيئت امناي حساب ذخيره ارزي الزم

 و نيـز تسـهيالت تسـویه شـده  30/12/1387منعقـد شـده پـس از تـاریخ قراردادهاي  :3تبصره 

 ند.باشمیمشمول مفاد این دستورالعمل ن ((6د موضو  ماده)ر از بخشودگی سوغيبه)

ــهــاطرحدرخصــوص  :4تبصــره  عــدم پرداخــت اقســاط در سررســيد ) از ســوي  علتهیی كــه ب

گيرنده( پرونده مربوطه توسط بانك عامل به مراجع قضایی ارجـا  و یـا منجـر بـه صـدور تسهيالت

مزایاي این دستورالعمل منوط به پرداخت كليه  اجرایيه ازطریق اجراي ثبت گردیده است، استفاده از

هاي مترتب توسط متقاضی خواهد بـود. چنانچـه الوكاله وكيل و سایر هزینههاي دادرسی، حقهزینه

از پرداخـت اقسـاط  "مـندي از مزایاي این دستورالعمل مجـدداپس از تقاضـاي مشتري براي بهره

 دسـتورالعمل این مفاد و یادشده مصوبه مبناي بر عامل بانك جدید مطالبات مجمو  گردد،خودداري 

 .شد خواهد محاسبه و تعيين
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 در دوران اسـتفاده، تـنفس و بازپرداخـت  آمریكـانرخ سود تسهيالت پس از تبدیل به دالر (3ماده 

 گردد.ماهه پرداخت میكه در اقساط شش باشدمی( در سال 10٪)و دوره امهال( ده درصد )

شـده  دالري پرداخـت صورتبهي نساجی، سيمان و مانند آن كه تسهيالت هاطرح: در مورد 1تبصره 

است و حسب مصوبات، نرخ سود ثابت براي آنها منظور گردیده است مبناي محاسبه سود، نرخ ثابـت 

 است.

ي نسـاجی هـاطرحیافته و نيز سهيالت ترجيحی در مناطق كمتر توسعهكنندگان تدریافت :2تبصره 

 تخفيـف از سـود متعلقـه  (2٪)درصـد  درصورت تقاضاي استفاده از مزایاي این مصوبه، مشمول دو

 شوند.می (10٪)ده درصد 

 : ســهم ســود حســاب ذخيــره ارزي و بانــك عامــل پــس از اعمــال نــرخ ســود جدیــد، 3تبصــره 

 بود. خواهد (60٪)و شصت درصد  (40٪)به ترتيب چهل درصد 

: بانك عامل موظف است ميزان كسري واریزي به حساب ذخيره ارزي ناشی از اجراي مصوبه 4تبصره 

ایران منعكس نماید. اداره  اسالمی تفكيك هر طرح، به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوريرا به

یادشده نيز باید در پایان هر ماه ميزان كسري تجمعی حاصله را به كميسيون اقتصـاد هيئـت دولـت 

اعالم نماید. درهرحال مسئوليت صحت و سقم عمليات ناشی از این امر همواره متوجه بانـك عامـل 

 .باشدمی

مدت قرارداد، تسهيالت مـورد اسـتفاده را بـه گيرنده زودتر از پایان تسهيالتدرمواردي كه  :4ماده 

بانك بازپرداخت نماید سود مدت تعجيل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانكی محاسبه و منظـور 

 شد. خواهد

را درخواسـت  آمریكاتواند تغيير ارز تسهيالت به دالربار میگيرنده صرفاً براي یكتسهيالت :5ماده 

كند و درصورت پذیرش درخواست، مفاد این دستورالعمل نسبت به كـل تسـهيالت اعطـایی حتـی 

 شد. اقساط پرداخت شده اعمال خواهد

با بررسی تقاضاهاي دریافتی منتهی به  1/5/1389: بانك عامل موظف است حداكثر تا تاریخ 1تبصره 

گيرندگان را ج حاصله به متقاضی، تكليف تسهيالتبا انجام محاسبات و انعكاس نتای 1/4/1389تاریخ 

 درخصوص استفاده از مزایاي مصوبه معين و اسناد مربوط را تنظيم نماید.

سال به تشخيص بانك عامل حداكثر مالی تا هشت تأميني با مدت هاطرح: مدت امهال براي 2تبصره 

مـالی  تأميني با دوره هاطرح( و درماهنشده حداكثر سهبود )به ازاي هر قسط پرداخت ماه خواهدسی

 شود.مدت یك ماه و نيم به دوره بازپرداخت اضافه میماه بهازاي هر ششبيش از مدت یادشده ، به

سود تسهيالت متقاضيانی كه در رسس موعد مقرر نسبت به انجام كامل تعهدات خـود اقـدام  (6ماده 

 یابد.حساب ذخيره ارزي كاهش می( ازمحل سهم سود 1٪درصد )اند حداكثر تا یكنموده
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ها به ارزهاي مختلف گشایش شـده یی كه اعتبارات اسنادي آنهاطرحدر مورد آن دسته از  :1تبصره 

 شود.است ، كليه ارزها به ارز معيار )دالر( تبدیل می

 تأدیـهكه بخشی از تسهيالت اعم از اصل، سود و جریمه دیركرد از سوي مشتري درصورتی :2تبصره 

، نرخ گواهی سپرده ارزي )نرخ 1381شده باشد، نرخ تبدیل اصل و سود واریزي به حساب قبل از سال

. درمـورد باشدمیشده بعد از تاریخ یادشده، نرخ مرجع روز بازپرداخت  تأدیهاختتاميه( و براي وجوه 

مبلغ شده نيز چنانچه تمام یا بخشی از جرائم از سوي كميسيون بخشوده شود این تأدیه خيرتأجرائم 

نرخ روز سررسيد بازپرداخت اقسـاط( نرخ روز بازپرداخت و بهترتيب بهو نيز مبالغ بخشوده نشده )به

 شود.تبدیل و حسب مورد از مجمو  مبالغ حاصله كسر و یا به آن اضافه می آمریكابه دالر 

گيرنده بـه وزارت صـنایع و معـادن بـراي درصورت ارائه تقاضاي كتبی ازسـوي تسـهيالت (7ماده 

، خالصـه باشـدمی 29/12/1388اقساط معوق كه سررسيد آن قبل از تاریخ  تأخيربخشودگی جرائم 

همراه سـایر هوضعيت پرونده متقاضيان حسب درخواست وزارت یادشده توسط بانك عامل تهيه و بـ

 مورد نياز به دبيرخانه كميسيون مستقر در وزارت صنایع و معادن ارسال گردد.مستندات 

شده باید نظریه بانك عامل با ذكر دالیل كافی در پذیرش و یا عـدم درخالصه وضعيت تهيه :1تبصره 

 پذیرش بخشودگی جرائم دیركرد به تصریح اعالم شود.

 گردد.ابالغ می تصميمات كميسيون توسط وزارت صنایع و معادن :2تبصره 

اقساط  تأدیهدر  تأخير گيرنده مجدداًكه با اعمال ضوابط این دستورالعمل، تسهيالتدرصورتی (8ماده

گردد ( عالوه بر سود یادشده محاسبه و دریافت می12٪درصد )ميزان دوازدههاي بداشته باشد جریمه

كـاري بعـد از  روز4ط حـداكثر تـا ي عامل نسبت به پرداخت وجه اقسـاهابانككه با توجه به الزام 

 گيرد.سررسيد كل جریمه دریافتی به بانك عامل تعلق می

كننده از مفاد قراردادهاي عامليت با بانك عامل و نيز قراردادهـاي بانـك عامـل و اسـتفاده (9ماده 

بـود و اجـراي ایـن  تسهيالت با لحا  آثار ضوابط بازپرداخت موضو  این دستورالعمل مجري خواهد

ي عامل در پيگيري وصول مطالبـات براسـاس ضـوابط یادشـده هابانكدستورالعمل رافع مسئوليت 

 .باشدمین

هاي ایجادشـده، وجـه دليل محـدودیتكه به آمریكایافته به دالر اعتبارات اسنادي گشایش (10ماده 

نبوده و بازپرداخت به ارز اعتبار اسناد به سایر ارزها پرداخت گردیده است، مشمول این دستورالعمل 

 گيرد.)دالر( صورت می

و  (Supplier Creditرات كاال در قالـب اعتبـار فروشـنده )تسهيالت پرداختی براي صاد (11ماده 

 شود.مشمول این ضوابط نمی( Buyer Creditاعتبار خریدار )

كه در این دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفته، تابع شرایط و ضـوابط اعطـاي سایر مواردي )12ماده 

)شرایط و  24/5/1386مورخ  70964/100تسهيالت ازمحل حساب ذخيره ارزي موضو  مصوبه شماره 

 .باشدمیحساب ذخيره ارزي  ءامنا هيئت( 5/7/1386مورخ  1039/60ضوابط موضو  بخشنامه 
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كميسيون اقتصاد به استناد ماده  8/8/1389امناءحساب ذخيره ارزي در جلسه مورخ  هيئت

مصوب )( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 1)

 تصویب نمود: (1383

 دليلبـهشوند، چنانچـه مالی می تأمينیی كه از محل حساب ذخيره ارزي هاطرحدرتمامی "

نفع طرف خارجی فراهم نباشد، گشایش اعتبار شرایط تحریم امكان گشایش اعتبار اسنادي به

نفع پيمانكار داخلی مشروط به تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران وعدم تبدیل ارز به

 "به ریال مجاز است. 
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كميسيون اقتصاد بـه اسـتناد  18/10/1389هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه مورخ 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران 1ماده )

 تصویب نمود:( 1383مصوب )

م ي مشمول استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي اعـهاطرحكه محل اجراي در مواردي "

صـنعتی و ویـژه  -یی با شرایط ترجيحی در منـاطق آزادتجـاريهاطرحي عادي یا هاطرحاز 

یافته واقع شده باشد و از این حيث مقررات متعددي براي تعيين دوره اقتصادي و كمتر توسعه

تشخيص بانك عامل حاكم شود، انتخـاب مقـررات مالی و نرخ سود مورد انتظار آنها به تأمين

 د مذكور بر عهده خود متقاضی خواهد بود.حاكم در موار

یی كه قرارداد مشاركت مدنی آن خاتمه یافته است و هاطرحاین حكم در قراردادهاي جدید و 

 "در مرحله بعدي مستلزم تبدیل به قرارداد فروش اقساطی است ، قابل اجرا است.
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 «بسمه تعالی»         

 

 اجرائي ضوابط بازپرداخت تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي دستورالعمل

 
مـورخ  199968/43306،  10/6/1387ک مورخ  36212ت /93609در اجراي مصوبات شماره 

كميسـيون 3/3/1391مورخ 41604/46075و 8/9/1390مورخ  176761/46075، 13/10/1388

ند با رعایت توانمیها گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي بابت طرحاقتصاد دولت تسهيالت

 موارد ذیل از مزایاي مصوبات فوق استفاده نمایند:

 

 تعاریف
كار رفته و هر در این دستورالعمل اصطالحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به (1ماده 

 یــــــــــــــــــــــــــــــك از آنهــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ربخش مربوطه موضوعيت خواهد یافت:وجه به نو  درخواست مشتري، دبا ت

تسهيالت: تسهيالت اعطائی به اشخاص حقيقی و حقوقی از محل حسـاب ذخيـره ارزي  الف(

هاي سوم و چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ي عامل طی برنامههابانكتوسط 

 جمهوري اسالمی ایران.

 .آمریكاارز معيار: دالر (ب

 نرخ مرجع: نرخ قابل دسترسی در پایگاه الكترونيكی بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران. ج(

تاریخ انعقاد قـرارداد: تـاریخ قرارداد/قراردادهـاي مشـاركت اوليـه منعقـده تـا تـاریخ  د(

هاي مربوطه )منعقده قبل و بعـد از ي عامل و مشتریان و متممهابانكمابين فی 30/12/1387

 منظور افزایش مبلغ تسهيالت(ر بهتاریخ مذكو

 تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي.كننده بانك عامل: بانك اعطاء هـ(

گيرنده: اشخاص حقيقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهـاي تسهيالتو( 

 عمومی غيردولتی.

عامـل اعـم از نظر از نحوه ثبت در دفاتر بانك اقساط معوق: اقساط سررسيد گذشته صرف ز(

 الوصول.مطالبات جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوک

 امهال: تطویل دوره بازپرداخت.ح( 

 1005/60شماره: 

 22/3/1391تاريخ: 
 1005/60شماره: 

 22/3/1391تاریخ: 
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 كليات و مقررات عمومي

 

 ند تمامی تقاضاهاي دریافتی را حداكثر تاپایان مردادمـاههست هاي عامل مكلفبانك( 2ماده

در چارچوب این دستورالعمل رسيدگی و با انجام محاسبات و انعكاس نتایج حاصله بـه  1391

گيرندگان را در استفاده از مزایاي مصوبه معين و اسـناد/قرارداد متقاضيان، تكليف تسهيالت

گيري در با هماهنگی بخش حقوقی خود تنظيم نمایند. الزم به ذكر اسـت تصـميم مربوطه را

 .باشدمیعهده متقاضی هاده از مزایاي مصوبه، برابطه با استف

درصورت عدم ارائه درخواست و عدم همكاري در اجراي مفاد ماده فوق ظرف مهلـت  (3ماده

امنـاء حسـاب ذخيـره ارزي  هيئـتمقرر، كماكان مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلی 

 بود. االجرا خواهدالزم
ر مورد كل تسهيالت اعطایی براي یك طرح موضوعيت اعمال مفاد این دستورالعمل د (4ماده

بـراي بخشـی از  توانمیداشته و با تفكيك آن به قرارداد اوليه و متمم و یا هر عنوان دیگر ن

 مزایاي دستورالعمل استفاده نمود.تسهيالت طرح از 

نسـبت بـه  توانندمیبار متقاضيان استفاده از مزایاي این دستورالعمل صرفاً براي یك( 5ماده

 بازپرداخت تسهيالت اقدام نمایند.انجام تغييرات در نحوه 

م مـندي از مزایاي این دستورالعمل و تنظيچنانچه پس از تقاضـاي مشتري براي بهره( 6ماده

از پرداخـت اقسـاط خودداري گردد، مجمو  مطالبات جدید  اسناد /قرارداد مربوطه ،مجـدداً

 ورالعمل محاسبه و وصول خواهد شد.ستدنك عامل برمبناي مفاد اینبا

علت عـدم پرداخـت اقسـاط در سررسـيد )از سـوي هیی كـه بـهاطرحدرخصوص  (7ماده

گيرنده( پرونده مربوطه توسط بانك عامل به مراجع قضایی ارجـا  و یـا منجـر بـه تسهيالت

منوط به صدور اجرایيه ازطریق اجراي ثبت گردیده است، استفاده از مزایاي این دستورالعمل 

هاي مترتب توسط متقاضی الوكاله وكيل و سایر هزینههاي دادرسی، حقپرداخت كليه هزینه

 خواهد بود.

تاریخ شرو  تقسيط مجدد، از زمان پذیرش اعمال ضوابط مصوبه توسـط مشـتري و  (8ماده

بوده)پـذیرش مشـتري پـس از انعكـاس نتـایج محاسـبات  1391 پایان مردادماه حداكثر تا

بایست اولين قسط پرداخت گردد. بنابراین، بعد ماه بعد از آن می6كند( و پيدا می موضوعيت

 ،اعطاء دوره تنفس موضوعيت ندارد.از تقسيط مجدد

هاي دليل محـدودیتبـه یافته، لـيكنگشـایش آمریكـااعتبارات اسنادي كه به دالر  (9ماده

تسـهيالت دالري محسـوب  زءایجادشده، وجه اسناد به سایر ارزها پرداخت گردیده است، ج

 آن، بهره مند شوند.ند از مزایاي مرتبط با توانمیشده و متقاضيان 
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در  تـأخير ده مجـدداًگيرنكه با اعمال ضوابط این دستورالعمل، تسـهيالتدرصورتی( 10ماده 

ميزان هاي بـشـده جریمـهاقساط داشته باشد از تـاریخ سررسـيد هـر قسـط منقضی تأدیه

گردد كه با توجه ( در سال عالوه بر سود دوره مربوطه محاسبه و دریافت می12٪درصد )دوازده

ـــزام  ـــه ال ـــابانكب ـــل ه ـــداكثري عام ـــه اقســـاط ح ـــه پرداخـــت وج  نســـبت ب

 .گيردمیكل جریمه دریافتی به بانك عامل تعلق  روزكاري بعد از سررسيد، 4 تا

را دریافـت وجـه آن روز بعد از سررسيد اقسـاط، 10كه بانك عامل ظرف در صورتی (11ماده 

روز  10عنوان بدهكار دولت تلقی و بانك مركزي جمهـوري اسـالمی ایـران ظـرف به ننماید،

انك برداشت و به حساب ذخيره از منابع آن ب سود سهم دولت( ميزان اقساط معوق )اصل وبه

 ارزي واریزخواهد نمود.
 

گيرندگان را جاري، فهرست امهالماه سالعامل موظف است پس از پایان مردادبانك ( 12ماده

ــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــا ذك   ب

نام متقاضی، نام طرح، نو  فعاليت، شماره و مبلغ اعتبـارات مربوطـه، و جـدول بازپرداخـت 

 ات ارزي بانك مركزي ارسال نماید.دولت و اداره عملي هيئتجدید، به دفتر 

گيرندگانی كه پس از اتمام دوره استفاده نسبت به انعقاد قـرارداد فـروش تسهيالت( 13ماده

 اقساطی)عقد واگذاري سهم الشركه( اقدام ننموده و مدتی نيز از تاریخ سررسيد دوره یادشده

گيرندگان جهـت طـرح در تسـهيالت گونـهاین)دوره استفاده( سپري شـده اسـت پرونـده 

 بایست به بانك مركزي منعكس شود.كميسيون اقتصاد می

كه دوره بازپرداخت طرحی به اتمام رسيده وكل اقساط و یا بخشـی از آن در مواردي( 14ماده

 گيرندگان نيزتسهيالت گونهاینمعوق و مدتی نيز از تاریخ آخرین سررسيد سپري شده است، 

 ورالعمل استفاده نمایند.ایاي دستند از مزتوانمی

اب ذخيره ارزي و سایر گيري در خصوص امهال تسهيالت اعطائی از محل حس( تصميم15ماده 

 در قالب این دستورالعمل قابل رسيدگی خواهد بود. صرفاً شده،مزایاي ذكر

بندي و ثبت تسهيالت پس از امهال و اجـراي ایـن دسـتورالعمل مطـابق نحوه طبقه (16ماده

 هاي بانك مركزي خواهد بود.بخشنامه

كننده مفاد قراردادهاي عامليت با بانك عامل و نيز قراردادهاي بانك عامل و استفاده (17ماده 

بـود و  دسـتورالعمل مجـري خواهـداز تسهيالت با لحا  آثار ضوابط بازپرداخت موضو  این

طالبـات براسـاس ي عامل در پيگيري وصول مهابانكدستورالعمل رافع مسئوليت اجراي این

 .باشدمیضوابط یادشده ن

كه در این دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفته، تابع شرایط و ضـوابط سایر مواردي( 18 ماده

مـورخ  70964/100اعطاي تسهيالت ازمحل حسـاب ذخيـره ارزي موضـو  مصـوبه شـماره 

 ءامنا هيئت( 1386  /5/7مورخ  1039/60)شرایط و ضوابط ابالغی طی بخشنامه  24/5/1386

 .باشدمیحساب ذخيره ارزي 
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 شرايط استفاده از بخشودگي جرائم وامها  بدون تغيير نوع ارز ونرخ سود الف(

نيـز  (20)ملـزم بـه رعایـت مـاده  ،(18) الی (1)بانك عالوه بر درنظرگرفتن مواد آن (19ماده

 .باشدمی

اقسـاط  3/3/1391گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي كه تا تاریخ كليه تسهيالت (20ماده

تقاضـاي  1391 ند بدون تغيير نو  ارز و نرخ سود مربوط، تاپایـان مـردادتوانمیمعوق دارند، 

ل خود را براي تسویه اقساط معوق تسهيالت اعطایی از محل حساب ذخيره ارزي به بانك عام

ارایه و ضمن بازپرداخت اصل و سود تسهيالت دریافتی ظرف مـدت یادشـده، از بخشـودگی 

شده پرداخـت گـردد. در برخوردار شوند. مانده اقساط باید در سررسيد تعيين تأخيرجریمه 

 ( در سال جریمه خواهد شد.12٪صورت، مشمول دوازده درصد )غير این

باره اقسـاط ه بانك عامل، امكان بازپرداخت یكتشخيص هيئت مدیركه بهتبصره: در مواردي

، 1391 د تاپایـان مـردادتوانـمیمعوق براي بدهكاران ميسر نباشد، هيئت مدیره بانك عامل 

مدت به طول مدت دو سال تقسيط نماید )اینبار و حداكثر بهاقساط معوق مشتري را براي یك

 گــــــــــردد( دوره اقســــــــــاط سررسيدنشــــــــــده اضــــــــــافه می

 منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود. تأخيربخشودگی جریمه  صورتدر این

 
گيرندگان غيردالري از مزاياي امهـا ، بخشـودگي جـرائم و شرايط استفاده تسهيالتب( 

و اعما  دالري به دالر غير سود مدت تعجيل در پرداخت اقساط، باتغيير نوع ارز تسهيالت

 ساليانه. صورتبهنرخ سود ثابت  10٪

 (37) الی (22) ملزم به رعایت مواد (18) الی (1)بانك عالوه بر درنظرگرفتن مواد آن (21ماده

 د باشمینيز 

نسبت به انعقاد قرارداد  30/12/1387گيرندگان غيردالري كه تا تاریخ كليه تسهيالت( 22ماده

، درخواست خود دستورالعملاین  (2)با رعایت مفاد ماده  توانندمیاند،  مشاركت اقدام نموده

را به بانك عامل ارائه و در چارچوب این دستورالعمل ازمزایاي آن با لحا  دیگر شرایط اعالم 

 شده استفاده نمایند.
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منعقـد، لـيكن انعقـاد  30/12/1387كه قرارداد اوليه طرحی قبل از تاریخ تبصره: در صورتی

قرارداد متمم مربوطه بعد از تاریخ فوق صورت گيرد، مفاد این دستورالعمل )با توجه به مـاده 

 بایست در مورد كل تسهيالت اجرا گردد.(می(4)

اهی سـپرده ارزي نرخ گـو با 29/12/1380دالري مورد بحث تا تاریخ ( تسهيالت غير23ماده

)نرخ اختتاميه( و از آن تاریخ به بعد با نرخ مرجع بانك مركزي، در تاریخ انعقاد قـرارداد بـه 

ـــــــــــادالر  ـــــــــــود  آمریك ــــــــــــرخ س ـــــــــــدیل و ن   ٪10تب

در سال در دوران استفاده، تنفس و بازپرداخت )شامل مدت امهال نيز می گردد( بر آن اعمال 

 .شودمیپرداخت  (30) ماه با رعایت مفاد ماده 6و در اقساط 

)با رعایت مفاد تبصره مـاده  30/12/1387تبصره: قراردادهاي مشاركت منعقده پس از تاریخ 

ل مفاد ایـن مشمو( 32)شده به غير از بخشودگی سود موضو  ماده (و تسهيالت تسویه(22)

 شوند.دستورالعمل نمی

دالري موضـو  ت غيـربازپرداخت تسـهيال گيرندگان،در صورت تقاضاي تسهيالت (24ماده 

ي هـاطرححسـاب ذخيـره ارزي درخصـوص  ءامنـا هيئت 30/11/1380مصوبه جلسه مورخ 

 بازســــــــازي و نوســــــــازي نســــــــاجی، بــــــــانرخ ثابــــــــت 

 .گيردمیدر زمان انعقاد قرارداد صورت  آمریكا( و با تبدیل به دالر 3٪) درصدسه

 صـورتبهسازي و مانند آنها كه تسهيالت مربوطه ي سيمان،كشتیهاطرحدر مورد  (25ماده 

امناءحساب ذخيره ارزي نرخ ثابت بـراي آنـان  هيئتشده و حسب مصوبات دالري پرداخت 

 ، نرخ مذكورخواهد بود.مبناي محاسبه سود، منظور گردیده است

مصـوبه یافته موضو  دالري در مناطق كمتر توسعهكنند گان تسهيالت ترجيحی غير( دریافت26ماده

در صورت تقاضاي استفاده از مزایاي این دسـتوالعمل  29/5/1380هـ مورخ  25335/24836شماره 

مشمول دو درصد  (بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (50-3) )با درنظر گرفتن مفاد پيوست شماره

 (سود متعلقه خواهند بود.10٪( تخفيف از )٪2)

تبارات اسنادي آنها به ارزهاي مختلف گشایش یی كه اعهاطرحدر مورد آن دسته از  (27ماده

 .شودمیبر آن اعمال  ٪10شده است، كليه ارزهاي غيردالري به دالر تبدیل و نرخ سود 

شـده در محاسـبات تأدیه تـأخيرجـرائم  در صورت اعمال ضوابط این دستورالعمل، (28ماده

صورت پرداخت كل اقساط در نشده نيز در تأدیه تأخيرلحا  شده و جرائم  (30)موضو  ماده 

 هاي تعيين شده، بخشوده خواهند شد.سررسيد

ترتيب سهم سود حساب ذخيره ارزي و بانك عامل پس از اعمال نرخ سود جدید، به( 29ماده

بایست بود. سهم دولت از اقساط وصولی می ( خواهد60٪( و شصت درصد )40٪چهل درصد )

 .به حساب مذكور واریز شود

بایسـت بـا مجدد( طبـق ایـن دسـتورالعمل، میتقسيط )نظورتعيين مبلغ قابلمبه( 30ماده 

 ترتيب ذیل صورت گيرد:محاسبات به ،(36)هاي اعالم شده در ماده استفاده از فرمول
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گـرفتن خ روز انعقـاد قـرارداد( بـا در نظـر پس از تبدیل به دالر با نـرالف( سود تسهيالت )

شده در ایـن مصـوبه تـا پایـان دوره هاي اعالمهاي پرداخت وجه به فروشنده و با نرختاریخ

 به اصل مبلغ تسهيالت اضافه شود. مشاركت محاسبه و

جـا از مشـتري اخـذ گـردد. سـود دوره یك صورتبهسود دوره تنفس اوليه محاسبه و  ب(

نيز )اقساط سررسيد شده ومدت زمان سپري شده از قسط بعدي منتهی بـه  بازپرداخت اوليه

سررسيد( تا تاریخ شرو  تقسيط مجدد )پذیرش اعمال ضوابط دستورالعمل توسط مشـتري( 

محاسبه شود براي انجام این مهم )محاسبه سود دوره بازپرداخت اوليه( الزم است با رعایـت 

كرد سود و جریمه دیر گيرندگان اعم از اصل،سهيالتهاي قبلی تپرداخت این بند،( 2)تبصره 

در مقطع/مقاطع زمانی پرداخت وجه به بانك عامل از مبلغ بدهی كسر و محاسبه سود  نسبت 

 بدهی در هر مرحله، انجام گيرد. به مانده

هاي قبلی و یا عدم امكان پوشش سود دوره اخيرالذكر در صورت عدم وجود پرداخت :1تبصره

قبـل از شـرو  تقسـيط مجـدد بایسـت هاي مورد بحث، مبلغ مربوطـه میاختاز محل پرد

 جا از مشتري اخذ شود.یك صورتبه

، نرخ گواهی سپرده ارزي 1380شده مشتري تا پایان سال : نرخ تبدیل مبالغ پرداخت2تبصره 

)نرخ اختتاميه روز پرداخت( و بعد از سال مذكور نـرخ مرجـع روز پرداخـت وجـه از سـوي 

 مشتري به بانك عامل خواهد بود.

تقسـيط و بـا لحـا  سـود دوره  مجـدداً فوق،)ب( مانده بدهی شركت پس از اجراي بند ج( 

مربوطه طبق جدول زمانی و با رعایت احكام مقرر در این دستورالعمل تقسيط و بازپرداخـت 

 گردد.

ده زودتر ازسررسيد گيرندر صورت اعمال ضوابط این دستورالعمل، چنانچه تسهيالت (31ماده 

هر قسط، تسهيالت مورد استفاده را به بانك بازپرداخت نماید سود مدت تعجيل در پرداخت 

منظور اتخاذ رویـه شد. در این راستا به اقساط، مطابق ضوابط بانكی محاسبه و منظور خواهد

 گردد سود مدت تعجيل كالًّ بخشوده شود.توصيه می واحد،

اضيانی كه در راس موعد مقرر نسبت به انجام كامل تعهدات خود سود تسهيالت متق( 32ماده

از محل سهم سـود حسـاب ذخيـره ارزي كـاهش  (1٪درصد )اند حداكثر تا یكاقدام نموده

 یابد.می

تشـخيص سال بهمالی تا هشت تأمينگيرندگان با مدت مدت امهال براي تسهيالت( 33ماده 

ماه بـا لحـا  دوره ه ازاء هر قسط معوق حداكثر سـهبود )ب ماه خواهدبانك عامل حداكثر سی

ازاء سال به 8مالی بيش از مدت یادشده براي مازاد بر مدت  تأميني با دوره هاطرحتنفس(. در

 شود.ماه و نيم به دوره بازپرداخت اضافه میمدت یكهر شش ماه به

)ارزهـاي مربوطه  ساطكه براي طرحی از چند نو  ارز استفاده و مشتري اقدر صورتیتبصره: 

 اقساط پوندي در سررسيدهاي مقـرر پرداخـت )فرضاً ننموده باشد تأدیهزمان مختلف( را هم

موارد بـر  گونهایننشده باشد(تعيين تعداد اقساط معوق در  تأدیهليكن اقساط یوروئی  شده،

 .خواهد بودنشده بيشترین اقساط پرداختاساس 
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به دالر جدول بازپرداخت تنظيمی  بانك عامل موظف است پس از تبدیل ارز اعتبار (34ماده 

جدید به دالر را به اداره عمليات ارزي این بانك ارسال نمایـد. اداره مزبـور مبـالغ دریـافتی 

خواهد نمـود. ایـن  زي منظورنرخ روز به ارز اعتبار تبدیل و به حساب ذخيره ار)اقساط( را به

عمليات تا پایان آخرین قسط هر اعتبار ادامه یافته و در نهایت مبلغ كسري یا مازاد مشخص 

ترتيب تسـویه و نتيجه به حساب ذخيره ارزي منظور و بدهی مشتري و بانـك عامـل بـدین

 اعالم نماید. به كميسيون اقتصاد بایست در پایان هر ماه مراتب راخواهد شد. اداره مذكور می

و اعتبار  (Supplier Credit)تسهيالت پرداختی براي صادرات كاال در قالب اعتبار فروشنده ( 35ماده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار  خری

 (Buyer Credit) شوند.العمل نمیرمشمول این دستو 

ـ جهت محاسبه سود دوران مشاركت وتـنفس و همچنـين  مبلـغ هرقسـط در دوره 36ماده

بازپرداخت اوليه و جدید )با لحا  مدت امهال ( و سود كل دوره باز پرداخت از فرمـول هـاي 

 ذیل استفاده شود: 

 سود دوره مشاركت : –-الف  



tip
I




 
 روند:كار میهمفاهيم زیر بها در در فرمول مذكور هریك از مولفه

I= .سود دوره مشاركت 

p ها در دوره مشاركت= مبلغ هر یك از پرداخت. 

i = شده(العمل )با لحا  تخفيفات اعالمرنرخ سود تسهيالت طبق دستو. 

t = فاصله زمانی تاریخ پرداخت وجه تا سررسيد دوره مشاركت. 

 

 سود دوره تنفس: ب(

12

prt
I  

 روند:كار میهها در مفاهيم زیر بفرمول مذكور هریك از مولفهدر 

I .سود دوره تنفس = 

P اري شامل اصل و سود دوره مشاركت(.= مبلغ فروش اقساطی )سهم الشركه قابل واگذ 

r (شدهلعمل )با لحا  تخفيفات اعالم= نرخ سود تسهيالت طبق دستوا 

t  =طول دوره تنفس. 
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مبلغ هرقسط در دوره بازپرداخت اوليه و جدید )با لحا  مدت امهال( و همچنين سود كل  ج(

                                دوره باز پرداخت: 

 

1)
12

1(

)
12

1(
12






m

N

m

mr

N
mrmr

p
A 

 

p
m

N
AR  . 

 روند:كار میهها در مفاهيم زیر بدر فرمول مذكور هریك از مولفه

A مبلغ هر قسط = 

P  )مبلغ فروش اقساطی )سهم الشركه قابل واگذاري شامل اصل و سود دوره مشاركت = 

r )نرخ سود تسهيالت طبق دستوالعمل )با لحا  تخفيفات اعالم شده = 

m  طول مدت هرقسط به ماه = 

N طول مدت بازپرداخت به ماه = 

R =  كل سود 

ماهه كامل نباشد )با توجه به 6 صورتبهنبوده وآخرین قسط  mمضرب صحيحی از  Nچنانچه 

ده و نـهـاي باقيمااقساط، با توجه به تعداد ماه گونهاینشده(، مبلغ مدت امهال در نظر گرفته

 خواهد شد. محاسبه و اخذ سهم مربوطه از یك قسط كامل،

 

ابالغی طی بخشنامه  10/6/1387ک مورخ 36212ت/93609( مصوبه شماره 5ماده ) (37ماده

 .شودمی( لغو 11/10/1387مورخ  1048/60شماره 
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 «بسمه تعالی»
 

 محل حساب ذخيره ارزيدستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيالت اعطايي از 

 

 هيئـت 21/6/1392هــ مـورخ 49515ت/118320( مصوبه شماره 7بند ) (الف)دراجراي جزء 

 هيئـتكميسيون اقتصاد  11/12/1392مورخ 183302/49854محترم وزیران و مصوبه شماره 

 افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهيالت حساب ذخيره ارزي به دو برابر، بنا به برمبنیدولت 

ند توانمیگيرندگان از محل حساب مزبور بابت طرح ها خواست واحدهاي توليدي،تسهيالتدر

 با رعایت موارد ذیل از مزایاي مصوبات فوق استفاده نمایند:

 تعاریف

كار رفته و هر در این دستورالعمل اصطالحات و عبارات زیر درمعانی مشروح مربوط به (1ماده 

 ربخش مربوطه موضوعيت خواهد یافت:درخواست مشتري، دیك از آنها با توجه به نو  

تسهيالت: تسهيالت اعطائی به اشخاص حقيقی و حقوقی از محل حسـاب ذخيـره ارزي  (الف

ي عامل طی برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی هابانكتوسط 

 جمهوري اسالمی ایران.

 الت از محل حساب ذخيره ارزي.كننده تسهيبانك عامل: بانك اعطاء ب(

گيرنده: اشخاص حقيقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهاي تسهيالتج( 

 عمومی غيردولتی.

نظر از نحوه ثبت در دفاتر بانك عامل اعـم از اقساط معوق: اقساط سررسيد گذشته صرف د(

 الوصول.مطالبات جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوک

 ال: تطویل دوره بازپرداخت.امههـ( 

  

 1019/60شماره: 

 24/12/1392مورخ: 
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 مقررات عموميكليات و 
 

گيرندگان را حـداكثر تـا ند تمامی تقاضـاهاي تسـهيالتهست هاي عامل مكلفبانك( 2ماده

محاسبات و  دستورالعمل دریافت و در چارچوب آن رسيدگی و با انجامماه پس از ابالغ اینسه

گيرندگان را در استفاده از مزایاي مصوبه اصله به متقاضيان، تكليف تسهيالتانعكاس نتایج ح

قرارداد مربوطـه را بـا همـاهنگی دستورالعمل معين و اسناد/ماه پس از ابالغ این5 حداكثر تا

ذكر  بخش حقوقی خود و قبل از سررسيد اولين قسط دوره بازپرداخت تنظيم نمایند. الزم به

 .باشدمیگيري در رابطه با استفاده از مزایاي این دستورالعمل، به عهده متقاضی است تصميم

درصورت عدم ارائه درخواست و عدم همكاري در اجراي مفاد ماده فوق ظرف مهلـت ( 3هماد

امنـاء حسـاب ذخيـره ارزي  هيئـتمقرر، كماكان مفاد قراردادهاي منعقده و مصوبات قبلی 

 خواهد بود.االجرا الزم

اعمال مفاد این دستورالعمل در مورد كل تسهيالت اعطایی براي یك طرح موضوعيت  (4ماده

بـراي بخشـی از  توانمیداشته و با تفكيك آن به قرارداد اوليه و متمم و یا هر عنوان دیگر ن

 تسهيالت طرح از مزایاي دستورالعمل استفاده نمود.

گيري در خصـوص ، تصـميمدستورالعملاز مزایاي این درصورت ارائه تقاضاي استفاده( 5ماده

در قالب این دستورالعمل قابل رسيدگی خواهد بود. ضمناً  امهال و سایر مزایاي ذكرشده، صرفاً

نسبت به انجام تغييرات در نحوه بازپرداخت تسهيالت  توانندمیبار متقاضيان صرفاً براي یك

 اقدام نمایند.

مـندي از مزایاي این دستورالعمل و تنظيم ي مشتري براي بهرهچنانچه پس ازتقاضـا (6ماده

از پرداخـت اقسـاط خودداري نماید، مجمو  مطالبات بانـك  اسناد/قرارداد مربوطه، مجـدداً

 ورالعمل محاسبه و وصول خواهد شد.دستعامل برمبناي مفاد این

گيرندگان ه از تسهيالتدستدرخصوص آن دستورالعملاستفاده از مزایاي موضو  این ( 7ماده 

، پرونده مربوط توسط بانـك عامـل بـه مراجـع علت عدم پرداخت اقساط در سررسيدكه به

قضایی ارجا  گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي )در صورت استرداد دعوي 

اله وكيل توسط متقاضی خواهد الوكهاي دادرسی و حقاز سوي بانك عامل( و پرداخت هزینه

 ود.ب

علت گيرندگانی كه بهدرخصوص تسهيالت دستورالعملاستفاده از مزایاي موضو  این (8ماده 

عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتـی منجـر بـه 

الوكاله و نيز ارائه وثيقـه هاي اجرایی و حقصدور اجرایيه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه

نمودن پرونده اجرایی( مناسب براي انعقاد قرارداد جدید با بانك عامل )جهت مختومه كافی و 

 خواهد بود.

كه بانك عامل ظرف ده روز بعد از سررسيد اقسـاط ،وجـه آن را دریافـت در صورتی (9ماده 

عنوان بدهكار دولت تلقی و بانك مركزي جمهـوري اسـالمی ایـران ظـرف ده روز ننماید، به

اقساط معوق )اصل وسود سهم دولت( از منابع آن بانك برداشت و به حساب ذخيـره ميزان به

 ارزي واریزخواهد نمود.

دسـتورالعمل، فهرسـت ماه از تاریخ ابـالغ اینپس از ششبانك عامل موظف است  (10ماده 

ه و گيرندگان را با ذكر نام متقاضی، نام طرح، نو  فعاليت، شماره و مبلغ اعتبارات مربوطامهال

 1019/60شماره: 
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بانك مركزي  اداره عمليات ارزي به دولت، هيئتبه دفتر  براي ارائه جدول بازپرداخت جدید،

 ارسال نماید. جمهوري اسالمی ایران
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قـرارداد گيرندگانی كه پس از اتمام دوره استفاده نسبت به انعقـاد در مورد تسهيالت (11ماده

الشركه حساب ذخيره ارزي( اقدام ننموده و مدتی نيـز از )عقد واگذاري سهم فروش اقساطی

هاي استفاده و تنفس سپري شده است، در صورت عدم انعقـاد قـرارداد تاریخ سررسيد دوره

گيرندگان، راساً توسط بانـك گونه تسهيالتفروش اقساطی، اقدام الزم درخصوص پرونده این

با لحا  شرایط و ضوابط و قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ازمحل حساب ذخيره هاي عامل 

 ارزي صورت پذیرد.

گيرندگانی كه توليدات آنها اعم از كاال و یا خدمات فنـی و مهندسـی بـه تسهيالت (12ماده 

ـــــــــــــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــــــــــــارج از كش  خ

ه تقاضا و اند، در صورت ارائو از تسهيالت حساب ذخيره ارزي استفاده نمودهاست شده  صادر

هاي الزم طبق ضوابط مربوطه، مشمول استفاده از مزایاي این دستورالعمل مـی انجام بررسی

 ردند.گ

بندي و ثبت تسهيالت پس از امهال و اجـراي ایـن دسـتورالعمل مطـابق ( نحوه طبقه13ماده

 هاي بانك مركزي خواهد بود.بخشنامه

كننده نيز قراردادهاي بانك عامل و استفاده مفاد قراردادهاي عامليت با بانك عامل و (14ماده 

دستورالعمل مجري خواهدبود و اجراي از تسهيالت با لحا  آثار ضوابط بازپرداخت موضو  این

دستورالعمل رافع مسئوليت بانك هاي عامل در پيگيري وصول مطالبات براساس ضـوابط این

 .باشدمییادشده ن

دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفته، تابع شرایط و ضوابط اعطـاي كه در این( سایر مواردي15ماده 

 هيئت 24/5/1386مورخ  70964/100تسهيالت ازمحل حساب ذخيره ارزي موضو  مصوبه شماره 

و اصالحيه هاي بعـدي  5/7/1386مورخ  1039/60حساب ذخيره ارزي )ابالغی طی بخشنامه  ءامنا

 باشد.میآن( 

 

 و بخشودگي جرائم ديركرد شرايط استفاده از امها 
گيرندگان از محل حسـاب ذخيـره ارزي كـه تـا تـاریخ ابـالغ ایـن كليه تسهيالت( 16ماده

ماه از تـاریخ ، اقساط معوق دارند بدون تغيير نو  ارز و نرخ سود مربوط ظرف سهدستورالعمل

ت اعطایی از تقاضاي خود را براي تسویه اقساط معوق تسهيال توانندمی دستورالعملابالغ این 

محل حساب ذخيره ارزي به بانك عامل ارائه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق 

 برخوردار شوند. تأخيرظرف مدت یاد شده، از بخشودگی جریمه 

باره اقساط معوق براي بدهكاران ميسر نباشـد، كه امكان بازپرداخت یكدر مواردي :1تبصره 

، دوره بازپرداخت اقساط معوق دستورالعمل ماه پس از ابالغ اینبانك عامل موظف است تا پنج

صـالح )هيئـت شده از سوي مراجـع ذيوسررسيد نشده مشتري را پس از كسر مدت اضافه

مـدت دو برابـر آخـرین دوره بـار و بهامناي حساب ذخيره ارزي/هيئت وزیـران( بـراي یك

مفاد این مصوبه، افـزایش و تقسـيط  شده از سوي بانك عامل قبل از اعمالبازپرداخت تعيين

منوط به تسویه به موقع تمـامی اقسـاط  تأخيرمجدد نماید. در این صورت بخشودگی جریمه 

 خواهد بود.

 1019/60ماره: ش

 24/12/1392مورخ: 
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شده از سـوي مراجـع هاي اضافهكه دوره بازپرداخت طرحی با لحا  مدتدرمواردي :2تبصره

برابـر حـداكثر زمـان صالح )هيئت امناي حساب ذخيره ارزي/هيئـت وزیـران(، بـه دو ذي

شده براي دوره مزبور افزایش یافته و كل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بـوده و تعيين

( مـاه پـس از 5فاقد دوره بازپرداخت آتی باشند، فقط در صورت تسویه كامل بدهی خود تا )

 متعلقه خواهد شد. تأخير، مشمول بخشودگی جریمه دستورالعمل ابالغ این

   



 
 

200 

 

 (52-3پيوست شماره )
 

مـورخ  176761/46075آن دسته از متقاضيانی كه تاكنون از مفاد مصـوبه شـماره  :3تبصره

( و 22/3/1391مـورخ  1005/60و اصالحيه بعدي آن )موضـو  بخشـنامه شـماره  8/9/1390

ند جهت استفاده توانمیاند، مصوبات موردي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي استفاده نموده

ه ارائه درخواست به بانك عامل اقدام نمایند. دراین صورت از مزایاي این دستورالعمل نسبت ب

گيرندگان پس از كسر مدت تسهيالت گونهاینمدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسيد نشده 

به دو برابر افـزایش خواهـد صالح به تناسب مدت بازپرداخت، اضافه شده از سوي مراجع ذي

 یافت.

ه تا قبل از ابـالغ ایـن دسـتورالعمل نسـبت بـه گيرندگانی كآن دسته ازتسهيالت :4تبصره

بازپرداخت اصل و سود تسهيالت اعطایی از محل حساب ذخيره ارزي اقـدام نمـوده و صـرفاً 

 تـأخيرمربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جـرائم  تأخيرتمام یا بخشی از جرائم 

 نشده خواهند شد.متعلقه پرداخت

در دوره  دسـتورالعملتسهيالت آنها در تـاریخ ابـالغ ایـن  گيرندگانی كهتسهيالت (17ماده 

ماه از تـاریخ ابـالغ ایـن تنفس قرار دارند نيز در صورت ارائه تقاضا به بانك عامل ظرف سـه

 منـــــــــــــــدي از ، مشـــــــــــــــمول بهرهدســـــــــــــــتورالعمل

ان اعتباري بانـك عامـل دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارك

 خواهند شد.

در  تـأخيرگيرنده مجـدداً ، تسهيالتدستورالعمل كه با اعمال ضوابط این( در صورتی18ماده 

اقساط داشته باشد از تاریخ سررسيد هـر قسـط سررسـيد شـده عـالوه بـر جـرائم  تأدیه

( در سال عالوه بر سود دوره ٪1٪ميزان دوازده درصد )اي بهگرفته قبل از امهال، جریمهتعلق

ي عامل نسبت به پرداخت وجه هابانكگردد كه با توجه به الزام دریافت می مربوط، محاسبه و

 گيرد.اقساط حداكثر تا چهار روز بعد از سررسيد،كل جریمه دریافتی به بانك عامل تعلق می

بـا عامليـت  1388تسهيالت اعطایی از محل حساب ذخيره ارزي تـا پایـان سـال  (19ماده 

هاي شـماره جارت و رفاه كارگران كه به استناد تصميم نامـههاي ملت، صادرات ایران، تبانك

مــورخ  150075/45251، 150061/45251، 150053/45251هـــ ، 45251ت/150042هــاي 

اند، مشـمول هاي مذكور تهاتر شدههيئت محترم وزیران با بدهی دولت به بانك 30/6/1389

هوري بانك مركزي جم 18/11/1391مورخ  310632/91استفاده از مزایاي دستورالعمل شماره 

 اسالمی ایران خواهند بود.

 
  

 1019/60شماره: 

 24/12/1392مورخ : 
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 ( 53-3ت شماره )پيوس

 

 «بسمه تعالی»

 

اصالحيه دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيالت اعطايي ازمحل حساب 

 1دخيره ارزي

 هيئـتكميسيون اقتصـاد  4/6/1393مورخ  62667/50928در اجراي مصوبه شماره 

مـورخ  183302/49854هـاي مقـرر در مصـوبه شـماره بر تمدید مهلتدولت مبنی

 كميسيون مزبور. 11/12/1392

 

، 1393ماه ( ذیل آن تا پایان آبان4( و )2هاي )( و تبصره16هاي مقرر در ماده )مهلت (1

 1393( تـا پایـان سـال 10)و در ماده  1393ماه ( تا پایان بهمن16ماده )( 1در تبصره )

 شوند.تمدید می

مـاه گيرندگانی كه تسهيالت آنها تا پایـان آبان، تسهيالت(17باتوجه به مفاد ماده ) (2

، در دوره تنفس قرار دارند نيز درصورت ارائه تقاضا به بانك عامل ظرف مهلـت 1393

مندي از دوبرابر شدن مدت بازپرداخت (، مشمول بهره1393ماه انیادشده )تا پایان آب

 اقساط مندرج در آخرین مصوبه اركان اعتباري بانك عامل خواهند بود.

مـورخ  1019/60هاي مقرر در بخشنامه شـماره گيرندگانی كه وفق مهلتتسهيالت (3

انجام محاسبات و  تقاضاي خود را به بانك عامل ارائه و بانك عامل نيز با 24/12/1392

گيرندگان مذكور را در استفاده از انعكاس نتایج حاصله به متقاضيان، تكليف تسهيالت

انـد، اسناد/قرارداد مربوط را تنظيم نموده مزایاي دستورالعمل اجرایی یادشده معين و

 باشند.از شمول مفاد این اصالحيه مستثنی می

 

  

                                                           
1

دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی طی پیوست  

 است. ابالغ گردیده 24/12/1392مورخ  1019/60( منضم به بخشنامه شماره 52-3شماره )

1008/60شماره:   

22/6/1393مورخ :   
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 1009/60شماره: 

 18/8/1394تاریخ: 

 (55-3پيوست شماره )

 



 
 

207 

 

          (55-3پيوست شماره )

 1009/60شماره:         

 18/8/1394تاریخ:                                                                                                                        
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 (3ـ 57پيوست شماره : )
 

 

 175021/95شماره : 

 02/06/1395تاریخ : 
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 (58-3پيوست شماره: ) 

 
 

 

 

 
 

 288112/96شماره: 

 12/09/1396تاریخ: 
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 416720/95شماره: 

 24/12/1395تاریخ: 

 (3-59پيوست شماره: )
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 416720/95شماره:     

 24/12/1395تاریخ:             

 (59-3پيوست شماره: )                                          
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 می

 
 

 

 (60-3پيوست شماره )
 15266/97شماره:   

 26/01/1397تاریخ:   
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 94523/97شماره:   

 23/03/1397تاریخ:   
 (61-3پيوست شماره )
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 (62-3شماره )پيوست 
 382556/97شماره:   

 26/10/1397تاریخ:   
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 (63-3پيوست شماره )
 410488/97شماره:   

 16/11/1397تاریخ:   
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 410488/97شماره:   

 16/11/1397تاریخ:   
 (63-3پيوست شماره )
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 410488/97شماره:   

 16/11/1397تاریخ:   

 (63-3پيوست شماره )



 
 

219 

 410488/97شماره:   

 16/11/1397تاریخ:   
 (63-3پيوست شماره )
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 410488/97شماره:   

 16/11/1397تاریخ:   

 (63-3پيوست شماره )
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 410488/97شماره:   

 (63-3پيوست شماره ) 16/11/1397تاریخ:   
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 410488/97شماره:   

 16/11/1397تاریخ:   

 

 (63-3پيوست شماره )
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 (64-3پيوست شماره )

 

 161555/98شماره:   

 13/5/1398تاریخ:   
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 (65-3پيوست شماره )

 

 243375/98شماره:   

 17/07/1398تاریخ:   
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 246166/98شماره:   

 20/07/1398تاریخ:   

 

 (66-3پيوست شماره )
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 13765/99شماره:   

 27/01/1399تاریخ:   

 

 (67-3پيوست شماره )
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 13765/99شماره:   

 27/01/1399تاریخ:   

 

 (67-3پيوست شماره )

 



 
 

228 

 
  

 13765/99شماره:   

 27/01/1399تاریخ:   

 

 (67-3پيوست شماره )
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81037/01شماره:   

(68-3پيوست شماره: )                                                                                    02/04/1401تاريخ:   
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پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و قانون رفع موانع توليد رقابت( 20نامه اجرايي ماده )آيين

 7/3/1401هـ مورخ 58155ت/35381نامه شماره )منتهي به تصويب هاي بعدي آناصالحيه

 هيئت وزيران(

 روند:نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي( در اين آيین1ماد  

 (.1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور)مصوب رقابت الف( قانون: قانون رف  موان  تولید

 ب( بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.

 هاي اعطاكنند  تسهیالت.پ( بانك عامل: بانك

هاي سووم  ت( تسهیالت: تسهیالت اعطايي از ملل حساب ذخیر  ارزي توس  بانك عامل طوي برناموه

 ههارم و پنات توسعه.

د : ااخاص حقیقوي يوا حقووقي بخو  خصوصوي  تعواوني و نهادهوا و موسسوات عموومي گیرنث( تسهیالت

 كنند  تسهیالت.غیردولتي دريافت

گیرندگاني كه طرح تسهیالتي آنها در دور  تنفس و يا بازپرداخت اقساط تسهیالت ج( بدهكار: تسهیالت

اتمام رسید  اسوت و همچنوان  قرار دااته و يا دور  تممین مالي طرح )استفاد   تنفس و بازپرداخت( به

 بااند.بدهكار مي

ريزي كشوور  االختیوار سوازمان موديريت و برناموهچ( كارگرو  ملي: كارگروهي متشكل از نمايندگان تام

جمهور  دبیر كمیسیون اقتصاد هیئت وزارت امور اقتصادي و دارايي  بانك مركزي  معاونت حقوقي ريیس

 رب .االختیار دستگا  اجرايي ذيورد نمايند  تامدولت  نمايند  بخ  خصوصي و حسب م

موورخ  ھ50720ت/18151نامه اومار  ح( كارگرو  استاني: كارگرو  تسهیل و رف  موان  تولیود موضوو  تصوويب

 و اصالحات بعدي آن. 19/2/1394

 خ( نمايند  بخ  خصوصي: نمايند  اتاق بازرگاني  صناي   معادن و كشاورزي ايران.

صوورت خت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید اد  به ممخذ نورخ روز گشواي  به( پردا2ماد  

و در رابطه با آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقسواط سررسوید  1396اللساب تا پايان خرداد سا  علي

ناموه در مهلوت زمواني بااند  صرفاً ارايه درخواست كتبي به بانك عامل در هارهوب اين آيیناد  نمي

 گردد.( قانون  تعیین تكلیف ملسوب مي20( ماد  )1ندرج در تبصر  )م

هاي هاي اعتبارات/بروات اسونادي و يوا حوالوه( نرخ تسويه نهايي اقساط تسهیالت بابت پرداختي3ماد  

ساير ارزها براساا اعالم بانك مركزي خواهد بود كه به ارح زير  ارزي به ازاي هر دالر و يا معاد  آن به

 اود:به ميملاس

 ارزش حا  يك واحد ارز پرداختي )اامل اصل و سود(  3/7/1391الف( تسهیالت پرداختي قبل از تاريخ 

 صورت ارزي.بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به 3/7/1391در تاريخ 

اصول  نامه پوس از كسور( اين آيین5با رعايت بند )الف( ماد  ) 3/7/1391ب( تسهیالت پرداختي پس از تاريخ 

 اد .اقساط مرتب  پرداخت

هاي موضو  بندهاي )الوف( و )ب( بور حسوب نورخ دوازد  هوزار و دويسوت و اصوت پ( مامو  بدهي

( ريا  به ازاي هر دالر و يا معاد  آن به ساير ارزها برحسب اعالم بانك مركزي به ريا  تبديل 12.260)

 اود.مي

رخ سود تسهیالت عقود مشاركتي به ممخذ پوانزد  ت( ارزش حا  مبلغ ريالي موضو  بند )پ( برحسب ن

عنوان اصول و فور  گردد و مبلغ حاصوله بوهتا زمان تسويه بدهي ملاسبه مي 4/7/1391درصد از تاريخ 

 اود.ريالي ملاسبات موضو  بند )پ( در نظر گرفته مي

81037/01شماره:   

(68-3پيوست شماره: )                                                                                    02/04/1401تاریخ:   
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 است گذاري بود  مقررات قیمت ها مشمو گیرندگاني كه كاالهاي وارداتي يا كاالهاي تولیدي آن: تسهیالت1تبصر  

بور حسوب اعوالم وزارت صونعت  معودن و تاوارت و تميیوود كوارگرو  ملوي مشومو  تخفیوف بور اسواا رابطووه 

  
1

21 T

T

P

P

m

cR :و حداكثر معاد  پنج درصد خواهند بود 

R= .)نسبت تممین مالي از حساب ذخیر  ارزي به كل تممین مالي طرح )ارزي و ريالي 

Pc= رفته.قیمت كنترلي ملصو  تولیداد  و به فروش 

Pm= صورت  قیمت جهاني به تشخیص كارگرو .قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر اين 

T2=  است.گذاري بود  ماهه بازپرداخت كه مشمو  قیمتهاي ا تعداد دور 

T1=  ي و اقتصوادي طورح ماهه طو  عمر طرح مطاب  گزارش توجیه فني  مالهاي ا تعداد كل دور

 نزد بانك عامل.

: بانك عامل موظف است ظرف دو ما  پس از درخواست بدهكاراني كه فاقد اقساط سررسیداد  2تبصر  

اللساب اقساط سررسیداد  براي بااند و دو ما  پس از تاريخ پرداخت بیست و پنج درصد وجه عليمي

نامه اناام و بات بدهي آنها را براساا اين آيینبااند  ملاسبدهكاراني كه داراي اقساط سررسیداد  مي

 به وي ابالغ نمايد.

: بدهكاران به حساب ذخیر  ارزي كه تا زمان ابالغ قانون بدون استفاد  از مفاد مصوبات اومار  3تبصر  

و اصوالحیه بعودي  11/12/1392مورخ  183302/49854و امار   8/9/1390مورخ  176761/46075

هیئت امناي حساب ذخیور  ارزي اقسواط سررسیداود  ندااوته بااوند  حسوب آن و مصوبات موردي 

رسود  بوا تميیود دستورالعملي كه توس  كارگرو  ملي تهیه و به تميید وزير اموور اقتصوادي و دارايوي مي

مند نامه بهر ( اين آيین3( ماد  )3سود مندرج در بند )( 5٪)درصد كارگرو  ملي از تخفیف حداكثر پنج

 اوند.مي

جا پرداخوت صورت يكفرصت دارند اقساط سررسیداد  خود را به 31/6/1399( بدهكاران تا تاريخ 4ماد  

بانك عامل مكلوف اسوت بنوا بوه  جا صورت يكنمايند و يا در صورت عدم پرداخت اقساط سررسیداد  به

ماهه اقساط او  دسته از بدهكاران حداكثر تا ههار سا  دربه تقسی  بدهي ايندرخواست مشتري نسبت

( براي بدهكاراني كه مامو  اصول تسوهیالت دريوافتي آنهوا بواالي بیسوت 18٪با نرخ سود هاد  درصد )

( براي بدهكاراني كه ماموو  اصول 12٪بااد و با نرخ سود دوازد  درصد )( دالر مي20.000.000میلیون )

بااود اقودام نمايود. عودم پرداخوت ( دالر مي20.000.000تسهیالت دريافتي آنها كمتر از بیست میلیون )

نامه اقساط در موعد مقرر مشمو  وجه التزام تمخیر تمديه دين اامل نرخ سود به عالو  جرايت موضو  آيین

 اجرايي وصو  مطالبات غیرجاري موسسات اعتباري )ريالي و ارزي( خواهد اد.

ناموه در هارهوب ايون آيینهنانچه متقاضي در تسويه اقساط سررسیداد   ظرف مهلت مقرر  :1تبصر  

عنوان بخشي از اقساط معوقه تسهیالت براسواا  نامه بهاقدامي ننمايد وجو  پرداختي موضو  اين آيین

 حساب ذخیر  ارزي واريز خواهد اد.قرارداد قبلي للاظ و به نرخ روز بانك مركزي به

اب  اعطاي تسهیالت از ملل ( بند )ج( اراي  و ضو5هاي عامل موضو  جزء ): سهت سود بانك2تبصر  

هیئت امناي حساب ذخیر  ارزي براي بدهكاران حساب  16/5/1386حساب ذخیر  ارزي مصوب جلسه 

 3/7/1391اند بعود از تبوديل بوه ريوا  از تواريخ نامه استفاد  نمود ذخیر  ارزي كه از مزاياي اين آيین

 اود.نامه تعیین ميج در آيینمعاد  سه واحد درصد از سود پانزد  درصد اصل تسهیالت مندر

ناموه بوود  و سواير بودهكاران ( اين آيین3( موارد ذيل مشمو  استفاد  از مزاياي مقرر در ماد  )5ماد  

صورت ارزي )عین ارز( و يا معاد  ريالي آن به نورخ بوازار ثانويوه ارز )اعالموي موظف به تسويه بدهي به

 توس  بانك مركزي( خواهند بود:

الت پرداختي كه حداقل يك پرداختي در قالب اعتبار/برات اسنادي و يا حوالوه ارزي قبول از الف( تسهی

 اندازي اتاق مبادالت ارزي( دااته بااد.)را  4/7/1391تاريخ 
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بوه بانوك  4/7/1391الشركه )آورد  متقاضي( خود را قبل از تواريخ گیرندگاني كه سهتتبصر : تسهیالت

ر اسنادي آن تا قبل از تاريخ ياداد  صورت گرفته بااد  لیكن وجه اسناد عامل پرداخت و گشاي  اعتبا

المللي تا قبل از ابوالغ قوانون پرداخوت اود  هاي بیندلیل تلريتحمل موضو  اعتبار اسنادي مربوط به

 بااند.نامه ميبااد نیز مشمو  استفاد  از مزاياي اين آيین

ي بابت ارايه پروانه سوبز گمركوي مطواب  بوا اسوناد حمول  دلیل عدم رف  تعهد ارزب( بدهكاراني كه به

نامه تعهد خود را ايفوا كه تا سه ما  پس از ابالغ اين آيینبااد  در صورتيپروند  تعهداتي آنها مفتوح مي

 نمايند.

نامه نسبت به تعیین تكلیف بدهي خود موضو  ( آن دسته از بدهكاراني كه در هارهوب اين آيین6ماد  

اود  نسوبت بوه بازپرداخوت اقسواط هاي تعیینجا و يوا در سررسویدطور يك( اقدام نمود  و به2ماد  )

 تسهیالت اقدام نمايند  مشمو  بخشودگي جرايت تمخیر تمديه دين خواهند بود.

مانود  اقسواط را مطواب  ضوواب  اعطواي : بانك عامل مكلف است جرايت تومخیر در تمديوه باقي1تبصر  

 بیني نمايد.خصوص اقساط ريالي( در متمت قرارداد پی تسهیالت ريالي )در

( ايون 4اود  موضوو  مواد  )نشد  يوا بودهي تقسی كه بدهكاران  اقساط سررسید: در صورتي2تبصر  

نامه را زودتر از سررسید پرداخت نمايند صرفاً تا تاريخ واريز اقساط مشمو  نرخ سود حسوب موورد آيین

 د بود.)هاد  يا دوازد  درصد( خواهن

 صورت ريالي خواهد بود.( سهت سود بانك عامل براساا نرخ نهايي تسويه  به7ماد  

هاي تممین مالي و بخشودگي وجه التزام تمخیر تمديه دين بابت تسوهیالت ( هرگونه تغییر در دور 8ماد  

  و اعطايي به بخ  خصوصي  تعاوني و نهادها و موسسوات عموومي غیردولتوي  تواب  اوراي  و ضوواب

هیئوت امنواي  24/5/1386موورخ  70964/100قرارداد عاملیت اعطاي تسهیالت موضو  مصوبه امار  

هاي بعدي آن( و اصالحیه 5/7/1386مورخ  1039/60حساب ذخیر  ارزي )ابالغي طي بخشنامه امار  

 هاي مربوط خواهد بود.ها و دستورالعملو بخشنامه

نامه درخصوص آن دسته از بودهكاراني كوه بوه علوت عودم آيین( استفاد  از مزاياي موضو  اين 9ماد  

اسوت  پرداخت اقساط در سررسید  پروند  مربوط توس  بانك عامل به مراج  قيوايي ارجوا  گرديود  

منوط به عدم صدور قرار سقوط دعووي )درصوورت اسوترداد دعووي از سووي بانوك عامول( و پرداخوت 

 گیرند  خواهد بود.  تسهیالتالوكاله وكیل توسهاي دادرسي و ح هزينه

نامه درخصوص آن دسته از بدهكاراني كوه بوه علوت عودم ( استفاد  از مزاياي موضو  اين آيین10ماد  

پرداخت اقساط در سررسید  پروند  مربوط از طري  مراج  قيايي يا ثبتي منار به صدور اجرايیه اود  

 الوكاله جهت مختومه نمودن پروند  اجرايي خواهد بود.ح هاي اجرايي و به پرداخت هزينهبااد  منوط

( كسري معاد  ريالي اقالم پرداختي توس  بدهكار نسبت به نرخ روزانه اعالموي در روز تسوويه 11ماد  

 عهد  حساب ذخیر  ارزي خواهد بود.نامه  بهآيیننهايي اقساط در هارهوب اين

 نامه  متمت قرارداد تنظیت نمايد.اي استفاد  از مزاياي اين آيین( بانك عامل موظف است با بدهكار بر12ماد  

 ( حذف اد  است.13ماد  

ناموه  ( بدهكار از تاريخ ابالغ قانون )توقف كلیه اقدامات قانوني و اجرايي( تا زمان ابالغ اين آيین14ماد  

 بااد.از بخشودگي جرايت تمخیر تمديه دين برخوردار مي

نامه درمورد كل تسهیالت اعطايي براي يك طرح موضوعیت دااوته و بوا اين آيین ( اعما  مفاد15ماد  

توان براي بخشي از تسهیالت طرح از مزاياي تفكیك آن به قرارداد اولیه و متمت و يا هر عنوان ديگر نمي

 نامه استفاد  نمود.اين آيین

ربوط را بوا ذكور نوام متقاضوي  نوام بانك عامل موظف است پس از وصو  وجه از بدهكار  فهرست م (16ماد  

هاي مربوط و مبالغ ارزي بابت اصول  سوود و طرح  امار  اعتبارات/بروات اسنادي و يا حواله هاي ارزي پوا 

نرخ ارز مبناي ملاسبه تسهیالت به تفكیك هر پوا  به ادار  عملیات ارزي بانك مركزي حسب مورد جهوت 

 )ريالي( ارسا  نمايد. هاي ارزياعما  در سامانه )سیستت( حساب
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( قانون  نسوبت 20( ماد  )1اد  در تبصر  )( بانك عامل مكلف است پس از اتمام مهلت تعیین17ماد  

اود  و تفكیك تسويهنامه اقدام و فهرست بدهكاران بهبه اناام ملاسبات و تسويه مطاب  مفاد اين آيین

 یون اقتصاد هیئت دولت ارسا  نمايد.ساير را به دبیرخانه كارگرو  ملي مستقر در دفتر كمیس

 اد  به عهد  بانك عامل است.: مسئولیت صلت اطالعات ارايه1تبصر  

 نامه را از كارگرو  ملي استعالم نمايد.: بانك عامل مكلف است هرگونه ابهام در موضو  اين آيین2تبصر  

 اود:( وظايف كارگرو  ملي به ارح زير تعیین مي18ماد  

 الف( تطاب  اراي  در موارد اعتراض بدهكاران. 

 (. 3( ماد  )1ب( ملاسبه نرخ تخفیف موضو  تبصر  )

 نامه.ها در اجراي اين آيیننظر درخصوص هرگونه ابهام بانكپ( اعالم

 ماهه.ت( ارايه گزارش عملكرد به هیئت وزيران در مقاط  زماني ا 

هاي مورد بررسي را پس گیري درخصوص پروند تصمیت تواند: كارگرو  ملي حسب ضرورت مي1تبصر  

 از اخذ نظارت كارگرو  استاني اتخاذ نمايد.

نامه و تشوكیل و ادار  جلسوات كوارگرو  هاي موردنیاز براي نلو  اجراي اين آيین: دستورالعمل2تبصر  

 رسد.ملي به تصويب كارگرو  مزبور مي

 االجرا است.ار رأي الزم( تصمیمات كارگرو  ملي با حداقل هه19ماد  

اسوت  جريموه تومخیر ها تهواتر اود  در مطالبات حساب ذخیر  ارزي كه بابت بدهي دولت به بانك (20ماد  

 اود.مي سهت دولت بخشید 

( بدهكاراني كه نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیالت )اصل و سود( اقدام نمود  و داراي اقساط 21ماد  

علت تمخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تمخیر تمديه )سود تومخیر و جريموه معوق نیستند و صرفاً به

 استثناي سود دور  تمخیر( خواهند بود.تمخیر( بدهي دارند  مشمو  بخشودگي جريمه تمخیر )به

گیرندگاني كه تسهیالت اعطايي به آنها از ملل حسواب ذخیور  ارزي بوه ( ماند  بدهي ارزي تسهیالت22ماد  

هاي موذكور تهواتر هاي ملت  صادرات ايران  تاارت و رفا  كارگران بود  و با بدهي دولت به بانكبانكعاملیت 

  اوومار   150053/45251هوو   اوومار  45251ت/150042هاي اوومار  نامهاسووت )موضوو  تصووويب اود 

( و همچنوووین مانووود  بووودهي ارزي 30/6/1389موووورخ  150075/45251و اووومار    150061/45251

كول  1385( قوانون بودجوه سوا  2( تبصور  )7گیرندگاني كه تسهیالت اعطايي به آنها از ملل بند )تتسهیال

كل كشور بوه عنووان افوزاي  سورمايه بانوك  1386( قانون بودجه سا  2( تبصر  )ھكشور بود  و مطاب  بند )

هیالت اعطايي بوه آنهوا گیرندگاني كه تساست و نیز ماند  بدهي ارزي تسهیالت صنعت و معدن منظور گرديد 

نامه اوومار  كوول كشووور موضووو  تصووويب 1389( قووانون بودجووه سووا  3در اجووراي جووزء )ق( بنوود )

اسوت  مشومو  با بدهي دولت بوه بانوك كشواورزي تهواتر اود   28/12/1389هو مورخ 46180ت/300846

 بااد.نامه مياستفاد  از مزاياي اين آيین

اود  ارز اد  موضو  اين ماد  به ممخذ تفواوت نورخ بهواي تمامت تسويهالتفاوت مربوط به تسهیالتبصر : مابه

ريا  حوداكثر توا نامه( يا روز تقسی  و تبديل معوقات بوه( اين آيین3براي بدهكار در روز تسويه )موضو  ماد  )

عنوان بوه   ملاسوبه و1398تا نرخ تسعیر ارز ترازنامه بانك عامل منتهي به پايان سا  مالي  31/6/1399تاريخ 

التفاوت تا زموان پرداخوت بوه بدهي از روز ملاسبه مابهبدهي ريالي حساب ذخیر  ارزي منظور خواهد اد. اين

بااد. بانك عامل موظف است پوس بانك عامل مشمو  نرخ سود تسهیالت مصوب اوراي پو  و اعتبار نیز مي

 زي وثاي  اقدام نمايد.از تسويه تسهیالت توس  بدهكار و تميید حسابرا نسبت به آزادسا

نامه به هیچ عنوان تمديد نخواهد اد و بودهكاراني كوه توا تواريخ آيینهاي مقرر در اين( مهلت23ماد  

صورت  نمايند  موظفند بدهي خود را يا بهنامه مراجعه نميبراي استفاد  از مزاياي اين آيین 31/6/1399

ل( و يا با ارايه درخواست به بانوك عامول مانود  بودهي مابین بدهكار و بانك عامارزي )طب  قرارداد في

ارزي خود را )اقساط سررسید اد  و آتي/اصل  سود و وجه التزام تمخیر تمديه دين( با نرخ بوازار ثانويوه 

ماهه و با نرخ سود هاود  ارز اعالمي بانك مركزي تبديل به ريا  نمود  و طي ههار سا  با اقساط ا 



 
 

234 

اد  به ريا  تا زمان تسويه مشمو  نورخ سوود هاود  درصود نمايند. بدهي تبديل( تسويه 18٪درصد )

بااد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمو  وجه التزام تمخیر تمديه ديون اوامل نورخ ( مي٪18)

نامه اجرايي وصو  مطالبات غیرجواري موسسوات عالو  جرايت موضو  آيین( به18٪سود هاد  درصد )

 ي و ارزي( خواهد اد.اعتباري )ريال

نامه اقودام بوه گیرندگاني كه در هارهوب اين آيیننامه به كلیه تسهیالت( اصالحات اين تصويب24ماد  

 يابد.اند  تسري ميتعیین تكلیف يا تسويه نمود 

ناموه كوه بوه حسواب كنندگان در هوارهوب ايون آيینالتفاوت مبالغ مازاد دريافتي از تسويهتبصر : مابه

 اود.نامه تممین مي( اين آيین11است  از ملل ماد  )  ارزي واريز اد  ذخیر

( آن دسته از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسیداد  هستند  درصورت پرداخت حداقل بیست 25ماد  

 اود:هاي زير رف  مينامه  ملرومیت( اين آيین2اللساب موضو  ماد  )علي (25٪) و پنج درصد

 اعتبار اسنادي.الف( عدم گشاي  

 ب( عدم اعطاي هرگونه تسهیالت )ارزي و ريالي(.

 هك و افتتاح حساب جاري جديد.پ( عدم تلويل دسته

همین نامه  وجه ريالي دريافتي از بودهكاران بوه حسواب ريوالي كوه بوه( از تاريخ ابالغ اين آيین26ماد  

 اود  واريز خواهد اد.منظور نزد بانك مركزي افتتاح مي
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 (1-5ره )شما ستپيو

 هـ35915ت/69807

6/8/1385 

 

 جمهوررئيس

 وزيران هيئت نامهتصويب

 

 

 «بسمه تعالي»

 

 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه -وزارت اموراقتصادي و دارايي 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 

 5/6/1385مورخ  24660بنابه پيشنهاد شماره  16/7/1385هيئت وزیران در جلسه مورخ 

( قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، 13وزارت امور اقتصادي و دارایی و به استناد ماده )

 تصویب نمود: (1383مصوب ) جمهوري اسالمی ایراناجتماعی و فرهنگی 

امـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ( قانون برن13نامه اجرایی ماده )آیين

 1/5/1384هـ مـورخ 33422ت/22658  تصویب نامه شماره ، موضوجمهوري اسالمی ایران

 شود:شرح زیر اصالح میبه

 شوند:( اضافه می1بندهاي زیر به ماده ) (1

 منابع مالی خارجی. تأمينهيئت: هيئت راهبري  -ح 

 دبيرخانه: دبيرخانه هيئت. -ط 

 منابع مالی خارجی. تأمينمتقاضی: متقاضی  -ي 

 روز: روز كاري. -ک 

 شود:( می8متن زیر جایگزین ماده )( 2

تسـهيالت مـالی خـارجی، واحـد  تـأميننظور تسهيل در فرآیند امور مربوط به مبه (8 ماده

“ هاي اقتصـادي و فنـی ایـرانگذاري و كمكسازمان سرمایه”اجرایی متناسب با موضو  در 

يس ئـدر آن سازمان، مركـب از ر“ منابع مالی خارجی تأمينهيئت راهبري ”ایجاد و همچنين 

االختيار وزارت عنوان نماینده تاماي اقتصادي و فنی ایران بههگذاري و كمكسازمان سرمایه

عنوان اعضاي ثابت( و حسـب االختيار سازمان و بانك مركزي )به، معاونان تام)رئيس هيئت(

 شـود تـا)حداقل در سطح معاون( تشـكيل می ربطذيهاي اجرایی ستگاه یا دستگاهمورد، د

 قانونی مجوزهاي چارچوب در را مزبور تسهيالتموقع متقاضيان از امكان استفاده سریع و به

 .كند فراهم مربوط هايتوافقنامه و قراردادها و

 شرح ذیل است:شرح وظایف و اختيارات هيئت به :1تبصره 
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بار تشكيل جلسه داده و آخرین وضعيت و مراحـل هيئت موظف است حداقل ماهی یك الف(

را حسب ایـن  ربطذيهاي اجرایی تسهيالت درخواستی و اقدامات انجام شده توسط دستگاه

نامه بررسی كند. دبيرخانه موظف است نظرات هيئت را پيگيري و نتيجه اقدامات انجـام آیين

 شده را به هيئت گزارش كند.

ي دولتـی و غيردولتـی از هـابخشبررسی قوانين و مقررات موجود در مـورد اسـتفاده  (ب 

تسهيالت مالی خارجی و شناسایی تنگناها و خالءهاي موجود در این زمينه و ارائه پيشـنهاد 

منظور تسهيل جهت لغو و یا اصالح و یا تصویب مقررات الزم و همچنين راهكارهاي اجرایی به

 .ربطذييالت مذكور به مراجع استفاده از تسه

هایی كه الزم است جهت تسریع و پيگيري امور یـا راهنمـایی متقاضـيان تعيين دستگاه (ج

پـس از  موظف هستندهاي مزبور وقت در دبيرخانه داشته باشند. دستگاهنماینده تمام یا پاره

 درخواست هيئت نسبت به معرفی نماینده براي همكاري در اجراي وظایف اقدام كنند.

هاي مزبور در چـارچوب مقـررات ایـن مصوبات هيئت توسط رئيس هيئت ابالغ و دستگاه د(

 باشند.نامه موظف به اجرا و پاسخگویی میآیين

بـار ماه یكایی را هر ششهاي اجررئيس هيئت گزارش عملكرد و نحوه همكاري دستگاه هـ(

 كند.به وزیر امور اقتصادي و دارایی جهت طرح در هيئت وزیران ارائه می

نامه، سازمان موظف است با هماهنگی وزارت حداكثر منظور تحقق مفاد این آیينبه :2تبصره 

بـه ( قانون برنامـه نسـبت 24استناد به ماده ) با نامهتصویبظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این 

ایجــاد و یــا توســعه و یــا اعمــال تغييــرات الزم در تشــكيالت و نيــروي انســانی ســازمان 

گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنی ایران اقدام و اعتبارات موردنيـاز را ضـمن بودجـه سرمایه

 دستگاه مربوط در الیحه بودجه هر سال منظور كند.

ون برنامه و همچنين كليه اشـخاص ( قان160هاي اجرایی موضو  ماده )كليه دستگاه :3تبصره 

غيردولتی كه مجاز به استفاده از تسهيالت مالی خارجی به طریق فاینانس با تضـمين دولـت 

باشند، باید درخواست استفاده از تسهيالت را به همراه اطالعات و اسناد و مدارک الزم به می

 ارسال كنند. -يرخانه( گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنی ایران )دبسازمان سرمایه -وزارت 

 موظف هسـتند( قانون برنامه، 13) )ب( ماده ( بند3) ي عامل در اجراي جزءهابانك :4تبصره 

بار به هيئت اعالم كنند. هيئت درصورت اطالعات و آمار و عملكرد این جزء را هر سه ماه یك

ث، مـورد بحـي موضو  ایـن بنـد مراتـب را هاطرحمشاهده هرگونه مشكل در روند اجراي 

 دهد.رسيدگی و پيگيري قرار می

ي غيردولتـی و دولتـی هـاطرحترتيب بـراي استفاده از تسهيالت مالی خارجی به :5تبصره 

 مستلزم طی مراحل زیر است:
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 ي بخش غيردولتی:هاطرح (الف

دبيرخانه موظف است حداكثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی و ارائـه درخواسـت و  (1

منظور پذیرش اوليه عامليت و به دستگاه اجرایـی دنياز مراتب را به بانك عامل بهمدارک مور

 منظور موافقت درخصوص پذیرش طرح اعالم كند.به

دستگاه اجرایی موظف است پس از دریافت كامل اطالعات و مدارک موردنيـاز، درصـورت  (2

ی توجيه اقتصادي، فنی روز به بانك عامل براي بررسموافقت، نظر خود را حداكثر ظرف هفت

و مالی طرح و به بانك مركزي جهت انسداد سهميه ارزي اعالم و درصورت مخالفت، نظر خود 

همراه دالیل به متقاضی اعالم كند و همچنين دستگاه اجرایی موظف است در هر صورت را به

 مراتب را به هيئت اعالم كند.

پس از دریافت مدارک و مستندات،  بانك عامل موظف است حداكثر ظرف چهل و پنج روز (3

و یا رد را صادر و  تأیيدتوجيه اقتصادي، فنی و مالی طرح را بررسی و مصوبه اعتباري متضمن 

 مراتب را به هيئت و متقاضی اعالم كند.

بانك عامل موظف است ظرف ده روز پس از دریافت قـرارداد تجـاري از متقاضـی، رسسـاً  (4

 قرارداد اقدام و نتيجه را به بانك مركزي و هيئت اعالم كند. تأیيدنسبت به بررسی و 

یه قرارداد تجاري از تأیيدروز پس از دریافت بانك مركزي موظف است حداكثر ظرف هفت (5

بانك عامل نسبت به تعيين اعتبار دهنده/اعتباردهندگان خارجی و همچنـين صـدور مجـوز 

 مراتب را به بانك عامل و هيئت اعالم كند.امضاي قرارداد مالی توسط بانك عامل اقدام و 

بانك عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالی با اعتباردهنده خارجی و گشایش اعتبار  (6

و  اعتباراسـنادياسنادي، ضمن ارسال اصل یا رونوشت مصدق قرارداد مالی به انضمام تصویر 

، مراتـب را بـه بانـك نامهمانتضاصل گواهی اخذ وثيقه به وزارت جهت انجام مراحل صدور 

 بينی بازپرداخت و ثبت آماري اعالم كند.مركزي جهت تهيه جدول پيش

، نامهضمانتصدور  برمبنیوزارت موظف است پس از دریافت درخواست كتبی بانك عامل ( 7

( 10) ترتيب ذكرشده در مادهبه نامهضمانت( و پس از صدور 6) منضم به مدارک مشروح در بند

نامه، حداكثر ظرف هفت روز مراتب را به دبيرخانه، بانك عامل و بانك مركزي اعالم آیين این

 را براي اعتباردهنده خارجی ارسال كند. نامهضمانتو اصل 

 

 ي بخش دولتی:هاطرح ب( 

 ربـطذيیه وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه تأیيدمراجعه متقاضی به دبيرخانه و ارائه  (1

درخصوص دارابودن توجيه اقتصادي، فنی و مـالی و امكـان اجـراي كامـل طـرح در قالـب 

عنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجيه اقتصادي، فنی و مالی و شده بههاي تعيينهزینه

 سایر مدارک و مستندات موردنياز.
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س از دریافـت ( را حداكثر ظرف سه روز پـ1) دبيرخانه موظف است مدارک مذكور در بند (2

كامل آنها به بانك مركزي )جهت مسدودي سهميه ارزي( و سازمان تحویـل دهـد. سـازمان 

روز اقدام و نتيجه را همزمان به دبيرخانه نامه ظرف هفتموظف است نسبت به مبادله موافقت

 شوراي اقتصاد و هيئت اعالم كند.

ي بخـش دولتـی هـاطرحص رعایت نكات زیر براي خرید كاال و خدمات از خارج درخصو (3

 موضو  این ماده الزامی است:

(دالر تجاور كند، برگـزاري مناقصـه 1.000.000كه مبلغ قرارداد از یك ميليون )درصورتیالف( 

هاي الكترونيكـی هاي كثيراالنتشـار و رسـانهالمللی )با درج آگهی در روزنامهمحدود یا بين

كارگروه سه نفره متشكل از وزیـر،  تأیيداید به داخلی و خارجی( الزامی است. موارد استثنا ب

 رئيس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.

هـا حق كنترل و بازرسی كمی و كيفی و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتی و پروژه ب( 

مسئول حسن اجراي  ربطذيبراي خریدار محفو  است. وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه 

 .باشدمیاین موضو  

 ارائه طرح به شوراي اقتصاد براي: (4

 توجيه اقتصادي، فنی و مالی طرح. تأیيد الف(

 بندي دریافت و بازپرداخت تسهيالت.تصویب زمانب( 

 تصویب ميزان استفاده طرح از امكانات ساخت داخل با توجه به قانون حداكثر. (ج

 ست محيطی در اجراي طرح.تصویب رعایت شرایط زی (د

 ( قانون برنامه و بودجه.17گذاري موضو  ماده )تصویب سرمایه (هـ

را با قيد فوریت و خارج از نوبـت در  هاطرح گونهایندبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است  (5

روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی، بانك دستور كار شوراي اقتصاد قرار داده و ظرف سه

ي، دستگاه اجرایی و هيئت اعالم كند. بانك مركزي حسب مـورد موظـف اسـت ظـرف مركز

 روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرایی منعقد كند.هفت

روز پس از صـدور مصـوبه شـوراي اقتصـاد، درخصـوص سازمان موظف است ظرف هفت (6

یـه تأیيده صـدور كنند، نسبت بي دولتی كه از بودجه عمومی استفاده میهاطرحدسته از آن

هاي مربـوط در سررسـيد اقساط بازپرداخت تسهيالت مـالی )شـامل اصـل و هزینـه تأمين

 پرداخت( خطاب به بانك عامل اقدام كند.

بانك عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دریافت مصوبه شوراي اقتصاد، نسـبت بـه  (7

و هيئـت اعـالم  ربطذيصدور مصوبه اعتباري اقدام و مراتب را به متقاضی، دستگاه اجرایی 

یه از سازمان تأیيدموافقت بانك عامل، منوط به اخذ  برمبنیكند. ابالغ مصوبه نهایی اعتباري 

هاي مربوط در سررسـيد بازپرداخت تسهيالت مالی )شامل اصل و هزینه اقساط تأمينجهت 

پرداخت( و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بين دستگاه اجرایی و بانك مركزي و یـا تودیـع 

 .باشدمیوثایق كافی از سوي متقاضی 
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 ي بخـشهـاطرح( ذیل ردیف )الف( این تبصـره )7( و )6(، )5(، )4رعایت مفاد بندهاي ) (8

 الزامی است. ربطذيهاي غيردولتی( توسط دستگاه

منابع مالی خارجی  تأمينهاي مقرر درخصوص ایجاد كنسرسيوم براي رعایت سقف :6تبصره 

اند، ي بخش غيردولتی كه وثایق كافی نزد بانك عامل تودیع كردههاطرحموردنياز درخصوص 

 لزامی نيست.ي دولتی نيز اهاطرحالزامی نيست. رعایت این حكم براي 

فهرسـتی از مـدارک و  موظـف هسـتندي عامـل هـابانكهاي اجرایـی و دستگاه: 7تبصره 

مـاه پـس از ابـالغ ایـن هاي داخلی را ظرف یكهاي مربوط و رویهمستندات مورد نياز، فرم

رسانی آماده در قالب یك كتابچه اطال  تأیيددر اختيار هيئت قرار داده تا پس از  نامهتصویب

 و در اختيار متقاضيان قرار گيرد. 

نامـه موظـف اسـت ظـرف منظور تسهيل در امور موضو  این آیينبانك مركزي به :8تبصره 

نسبت به تهيه و ابالغ دستورالعمل چگـونگی بررسـی و  نامهتصویبماه پس از ابالغ این یك

 اقدام كند. هابانكقراردادهاي تجاري توسط بانك عامل به  تأیيد

المللـی از و مؤسسات مالی بين هابانكمدت و بلندمدت استفاده از تسهيالت ميان :9تبصره 

)ب( و ارائه  ( بند4( تا )1ي جهانی و توسعه اسالمی، ضمن رعایت مفاد جزءهاي )هابانكقبيل 

 :باشدمیمستلزم رعایت یكی از شرایط زیر گواهی مسدودي ارزي از بانك مركزي، 

بينی بازپرداخت تسهيالت مالی در بودجـه سـنواتی پيش برمبنییه سازمان تأیيدارائه  الف(

 دستگاه مربوط.

تعهد بانـك عامـل درخصـوص بازپرداخـت  برمبنیارائه گواهی اخذ وثيقه از بانك عامل  ب(

 اقساط در موعد مقرر درصورت قصور متقاضی.

 شود:( می11متن زیر جایگزین ماده ) (3

شوند، دریافت هاي كلی كه در ارتباط با خطوط اعتباري صادر مینامهضمانتدر مورد  (11ماده 

درخواست بانك مركزي به ضميمه قرارداد مالی منعقد شـده بـين اعتباردهنده/دهنـدگان و 

 كند.اشد، كفایت میاعتبارگيرنده/گيرندگان كه به مهر و امضاي بانك عامل رسيده ب

 

 پرويز داودي

 جمهورمعاون او  رئيس

 

جمهور. دفتور رياسوت قوضقيوايیه  دفتور معواون او  رونوات : به دفتر مقام معظت رهبري  دفتر رئیس

جمهوور  دفتور جمهور  دفتر معاون حقوقي و اموورمالس رئیسجمهور  دفتر معاون اجرايي رئیسرئیس

كول قووانین ديوان ملاسوبات كشوور  ديووان عودالت اداري  ادار  رئیس مام  تشخیص مصللت نظام 

مالس اوراي اسالمي  سازمان بازرسي كل كشور  ادار  كل حقوقي  ادار  كل قوانین و مقررات كشوور  

و مؤسسووات دولتووي  نهادهوواي انقووالب اسووالمي  روزنامووه رسوومي  هاسووازمانها  كلیووه وزارتخانووه

 اود.رساني دولت و دفتر هیئت دولت ابالغ ميايران  دبیرخانه اوراي اطال اسالميجمهوري
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 (2-5) شماره پيوست

 
 

 بسمه تعالی

 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 اعتبارات ارزي تممینادار  

 

 با سالم و احترام 

بانوك و ها و مقررات ارزي آن.. ادار  سیاست........ مورخ ........ااار  به بخشنامه امار  ..با 

بانوك ضومن رسواند اينآن ادار  بوه استليوار مي........ .. مورخ .........نامه امار  .معرفي

. ........مالي خارجي )فاينانس( طرح . تممینرعايت كامل مقررات جاري ارزي در ارتباط با 

منظور يه سازمان برنامه و بودجوه كشوور بوهتميیداوند /..  وثاي  كافي و نقد.......اركت .

هاي مترتوب بور آن را از ماوري طورح پوا  تعهدات پرداخت اصل تسهیالت و هزينه

 دريافت نمود  است. 

 

 ........بانك ..

 .........ادار  .

 
 
 
 

  



 
 

241 

 

 (3-5پيوست شماره )

 

 اسالمي ايرانبانك مركزي جمهوري 

 اعتبارات ارزي تممینادار  
 

..... موورخ ..... پروفرماي امار  ..... /مورخ  ..... امار تااري قرارداد يه مفاد تميیدموضو : 

بابوت .....  كرايه حمل..... هزينه بازرسي و ..... خدمات و ..... كاال و ..... اامل ..... به ارزش 

 .....و به نام اركت .....  ..... به نف  اركت

--------------------------------------------------------------------- 

 با سالم و احترام 

و به استناد مصووبه اومار  .....  اركت/سازمان..... مورخ ..... با ااار  به نامه امار  

رسواند مي استليواروسیله به   بديني دولتي(هاطرح)براي  اوراي اقتصاد..... مورخ ..... 

دريافوت .....  اركت/سازمان از سويفوق كه  ايپروفرم/اراي  پرداخت مندرج در قرارداد

 لذا گشاي  اعتبار .قرار گرفت تميیدو در تطبی  با مقررات ارزي مورد اد  است بررسي 

)ماموعه ..... مورخ ..... امار   بخشنامه كامل با اجرايمربوطه اسنادي اعتبارات /اسنادي

هاي ثبوت آمواري از سووي و نیز صدور گواهيهاي بعدي كلیه اصالحیه مقررات ارزي( و

 :باادميبالمان  بانك با للاظ نمودن اراي  زير از نظر اينبانك  ادار  نظارت ارز آن

 :اراي  پرداخت( 1

بودون قیود و و  بانكي معتبر نامهضمانتپرداخت در مقابل ارائه پی  عنوانبه ٪..... الف( 

 .ارط به همان میزان

نامه اسناد حمل معتبر از جمله بار ٪100پرداخت در مقابل ارائه میان عنوانبه ٪..... ب( 

 .كارفرما تميیدهاي اناام خدمات با حسابصورتمعتبر حمل/

تبور از جملوه اسناد حمول مع ٪100از ملل تسهیالت فاينانس در مقابل ارائه  ٪..... ج( 

 .كارفرما تميیدهاي اناام خدمات با حسابصورتمعتبر حمل/نامه بار

اتواق  تميیداركت حمل و نقل كه به  حسابصورت: با توجه به ترم حمل  ارائه 1تبصر  

 بازرگاني ملل رسید  بااد به ضمیمه اسناد ضرورت دارد.

موكو  بوه رعايوت  ات اسنادياعتبار/خدماتي اعتباراسناد اراي  پرداخت وجه  :2تبصر  

 بااد.يم مركزي ج.ا.االذكر بانك بخشنامه فوق (ب)قسمت 
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 ارزش اعتبوار اسونادي  ٪.....  میزانبوانكي حسون اناوام كوار بوه نامهضومانتدريافت ( 2

بوه اناوام كلیوه تعهودات سوازي آن وابسوته الزاموي اسوت و آزاددر زمان گشاي  اعتبار 

 .كارفرما خواهد بود تميیدپیمانكار با 

 فرعويدرخواست پیمانكاران ه بانكي حسن اناام كار صادر  ب نامهضمانتتبصر : پذيرش 

حسن اناام كوار بوانكي  نامهضمانتمشروط بر آنكه در اراي  اعتبار اسنادي و نیز متن 

عبارت ديگور ذينفو  هتصريح اود )بوفرما كاربه  نامهضمانتارط انتقا  حقوق نااي از 

 بالمان  است. كارفرما بااد(  اناام كارحسن  نامهضمانتنهايي 

داخوت بابوت خودمات از ملول اسونادي  پربا توجه به كوااليي بوودن اعتبار/اعتبارات( 3

 . )براي اعتبارات اسنادي كااليي(باادميپذير ناعتبارات اسنادي فوق امكان/اعتبار

در صورت عدم امكان تفكیك بخ  كوااليي و خودماتي قورارداد تاواري و يوا اناوام ( 4

اناام خدمات  بايستي قبل از افتتواح اعتبوار اسونادي  حسابصورتها در مقابل پرداخت

 برسد. رب ذيمعاونت وزارتخانه  تميیدمراتب به 

موعه مقررات كسر مالیات متعلقه از اعتبار اسنادي در هارهوب ضواب  مندرج در ما( 5

 ارزي اناام خواهد اد.

فقور  اعتباراسونادي ..... يوه بوراي افتتواح تميیداد  در اين نظر به اينكه مبالغ تعیین( 6

 تفكیك مبالغ بوراي هور يوك از اعتبوارات   نگام افتتاح اعتبارات اسناديهبااد  لذا بهيم

 خواهد بود.پذير امكانهاي پیمانكار اميه( با ارائه پروفرتميید)تا سقف 

 بااد.مي تميیدپرداخت بابت بیمه صرفاً به اركت بیمه ايراني مورد ( 7

طرح مزبور  ٪.....  (..... مورخ..... بانك )نامه امار  آنبا توجه به اعالم ادار  نظارت ارز ( 8

كول كشوور ..... قوانون بودجوه سوا   (......( تبصور  ).....( بنود ).....از ملل سهمیه جزء )

 اجورا و تخصویص قابول نقدي صورتبه بقیه ٪..... و  خودگردان/خودگردانغیر صورتبه

 .باادمي

ويژ  رعايت قانون حداكثر اسوتفاد  هرعايت ساير مقررات قانون در خصوص قرارداد فوق ب

( قوانون 104و اصوالح مواد  ) صنعتي و اجرايوي كشوور  از توان فني و مهندسي تولیدي

 بااودميو ماري طرح  رب ذيخانه عهد  وزارترها ب در اجراي پروژ هاي مستقیتمالیات

بانك صرفاً از نظر انطباق اراي  پرداخت قرارداد منعقد  با مقوررات ارزي نظر اينرو اظها

 جاري است.

 
 بانك ..............................
 ادار  ..............................
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 (1-6پيوست شماره )

 "IDB"ریز اقالم مصارف قراردادهاي تسهيالت كوتاه مدت منعقده با بانك توسعه اسالمی 
 نشده آنها براي هر بانك عامل(شده و استفاده)براساس اعتبارات اسنادي گشایش یافته تحت هر قرارداد و مبالغ استفاده

 .....................بانك  .......... سال.......... آمار مصارف تسهيالت درپایان ماه 

 ردیف
شــماره و تــاریخ 
 قراردادتسهيالت

شــــــماره 
 اعتباراسنادي

شـــــــعبه 
 بازكننده

ــــــاریخ  ت
 گشایش

تاریخ انقضاي 
 سررسيد

 نو  ارز
ـــــــغ   مبل
 )به ارز اعتبار(

مانده استفاده 
 نشده

ـــــی  متقاض
 اعتباراسنادي

 ذینفع
ــاال  ــو  ك ن
 )یاخدمت(

شماره تعرفه 
 وارداتی

شماره ثبـت 
 سفارش

كشــــــور 
 فروشنده

كشـــــــور 
 مبدسكاال

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

مبـالغ  جمع 
 ارز(تفكيك)به

  

 
 تاریخ تنظيم : ................ 
 واحد اقدام كننده : ................ 

1/1 
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 (1-10پيوست شماره )
 قرارداد عامليت سقف 

 ............. ............. سال ماه در پایان ارزيذخيره حساب ازمحل كاال و خدمات صادراتبه اعطایی تسهيالت وضعيت

ــــــــده قراردادهاي (8 منعق

 تسهيالتباگيرندگان

 وضعيت در پایان ماه عملكرد طی ماه وضعيت دراول ماه

 شدهقراردادهاي منقضی ماهقراردادهاي منعقده درطی (9 مبلغ تعداد
 مبلغ (10 تعداد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 صادرات كاال 1.1.1.2.أ.1
        

         صادرات خدمات

         جمع 

         بررسیتحتقراردادهاي

 
 مبلغ تعهد تسهيالت اعتبارات اسنادي صادراتی درابتداي ماه٭

 دالر (11
 

 مانده تسهيالت پرداختی درابتداي ماه
 دالر (12

  

  مبالغ تسهيالت پرداختی درطی ماه –شود اضافه می  شود:اضافه می

 اسنادي صادراتی درطی ماهمبلغ تعهدجدید تسهيالت اعتبارات

 ماهاسنادي صادراتی درطیافزایش تعهدتسهيالت مبلغ اعتبارات

  اقساط سررسيدي درطی ماه -شود كسرمی 

 

 مانده تسهيالت پرداختی در پایان ماه  شود:كسرمی

 

 

 اسنادي صادراتی ابطال شدهمبلغ تعهدتسهيالت اعتبارات

 كاهش مبلع تعهدتسهيالت اعتبارات اسنادي صادراتی

 اسنادي صادراتی درپایان ماهمبلغ تعهدتسهيالت اعتبارات

  

 سهم سود دولت )سررسيدي درطی ماه(

 

 

 

 .باشدمیخيره ارزي پس از كسر پيش پرداخت دریافتی منظور از تعهدتسهيالت اعتبارات اسنادي صادراتی مبلغ كل قابل پرداخت در چارچوب قرارداد تسهيالت و شرایط اعتباراسنادي از محل حساب ذ٭

 مهروامضاء

 


