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 "دستورالعمل چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته "
  

اين دستور العمل شامل کليه تعهدات ارزي که به استناد مجموعـه مقـررات ارزي و نامـه هـاي     
هـاي کمتـر از   و حواله ارزي به نرخ اسنادي ثبت برات /اسنادي عمومي اين بانک در قالب گشايش اعتبار

اين دسـتورالعمل کليـه   . ايجاد شده باشد،مي گردد ٣/٥/١٣٩١نرخ مرجع و يا نرخ مرجع تا قبل از تاريخ 
بر اساس بخشنامه هاي اين بانک با متقاضي تسويه ريالي صورت  ١٣٩٢/٩/١٦مواردي را که قبل از تاريخ 

 .گردد گرفته است، را شامل نمي
انـد متناسـب بـا واريـز معـادل ريـالي قبـل از         ترخيص شـده  ٣/١٢/١٣٩١کاالهايي که تا تاريخ  -١ماده

بروات اسنادي ديداري، مدتـدار و  /اعم از اعتبارات(برات اسنادي مربوطه /،  نرخ حواله، اعتبار٣/٥/١٣٩١
باشد و متناسب با واريز معـادل   مالک تسويه ريالي با مشتري مي) تسهيالت کوتاه مدت حداکثر يکساله

 . به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کاالي مزبور در تاريخ ترخيص، خواهد بود ٣/٥/١٣٩١ريالي از 
باشـد،   ١٤/٧/١٣٩١به بعـد و تـاريخ تـرخيص قبـل از      ٣/٥/١٣٩١چنانچه واريز معادل ريالي از : ١تبصره

 .حواله خواهد بوداسنادي و  برات/مشمول نرخ اعتبار
لغايـت   ٢٢/٤/١٣٩١سـنادي و حوالجـات  کـه در طـي دوره     بروات ا/درخصوص کليه اعتبارات: ٢تبصره 

،  ٢٢/٤/١٣٩١مورخ  ١٠٣١٢١/٩١هاي عمومي شماره  هاي تعيين شده در نامه و خارج از اولويت ١٤/٧/١٣٩١
اند، مـالک تسـويه، ارز    اقدام شده/افتتاح ١٠/٥/١٣٩١مورخ  ١٢٢٩٦٢/٩١و  ٣/٥/١٣٩١مورخ  ١١٤٥٣٥/٩١

 .متقاضي خواهد بود
اقدام /گشايش ٣/٥/١٣٩١حواله آن قبل از تاريخ اسنادي و  برات/درخصوص کاالهائيکه اعتبار:  ٣تبصره 

شده باشد و در زمان ترخيص مشمول ارز مرجع نبوده و جزء کاالهاي قابل تأمين ارز در مرکـز مبـادالت   
 .باشد اي مي است، نرخ مربوطه نرخ مبادله ارزي در آن تاريخ نبوده

ترخيص شـده انـد،  نـرخ ارز     ١٣٩١لغايت پايان سال  ٣/١٢/١٣٩١که بعد از تاريخ  براي کاالهايي  -٢ماده
مربوط به واردات کاالي مزبور در تاريخ ترخيص مالک تسويه بـوده و بـراي موارديکـه تـرخيص کـاال از      

صورت گرفته ، نرخ مبادله اي و پس از آن نرخ روزانه اعالمي از سوي  ١١/٤/١٣٩٢ابتداي سالجاري لغايت 
، تـأمين ارز مربوطـه   ١٠در مورد گروه کاالئي با اولويت . ين بانک مالک تسويه ريالي با مشتري مي باشدا

 .صرفاً از محل ارز متقاضي مجاز است
وضعيت انجام خدمات مربوطه    بروات اسنادي صرفاً خدماتي چنانچه صورت/درخصوص اعتبارات -٣ماده

به بانک عامل ارائه شده باشد مالک تسويه ريالي با  ٥/٦/١٣٩١، قبل از تاريخ )تاييد شده توسط کارفرما(
برات اسنادي بوده و در غير اين صورت تأمين ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضـي  /مشتري نرخ اعتبار

 .مجاز است
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ر تأمين نيازهـاي واحـدهاي توليـدي مـورد     بروات اسنادي مفتوحه به منظو/در مورد کليه اعتبارات - ٤ماده 
در صـورت تاييـد   ، ٥/٦/١٣٩١مربوط به قبـل از تـاريخ    سازمان مسئول منطقه ويژه/تأييد سازمان منطقه آزاد

سازمان مسئول منطقه ويژه مبني بر اينکـه کـاالي مربوطـه در محصـول وارد شـده بـه       /سازمان منطقه آزاد
باشـد، ارز   به سرزمين اصـلي وارد شـده   ٣/١٢/١٣٩١يده و همچنين قبل از تاريخ  سرزمين اصلي استفاده گرد

اي و پـس از آن نـرخ    به نـرخ مبادلـه   ١١/٤/١٣٩٢برات اسنادي مفتوحه مورد اشاره، تا تاريخ /مربوط به اعتبار
 .گردد بايست از محل ارز متقاضي تأمين در ساير موارد مي. روزانه اعالمي از سوي اين بانک خواهد بود

 بـرات اسـنادي اعـم از کـااليي،     /چنانچه بانک عامل معادل ريالي کل و يا بخشي از مبلغ اعتبار -٥ماده 
از متقاضي دريافت کرده باشد، موظف بـه تـأمين    ٣/٥/١٣٩١خدماتي و صرفاً خدماتي را قبل از  -کااليي 

 .باشد فوق مي ٤و  ٣،  ٢،  ١ دمواارز مربوطه متناسب با وجوه ريالي دريافتي از مشتري و در چارچوب 
فوق ، توسط بانـک   ٥ مادهبروات اسنادي به جز کاالهاي قابل ورود با ارز متقاضي و /ارز اعتبارات -٦ماده

 بـروات اسـنادي   /فروش ارز توسط بانک مرکزي به بانکها جهـت اعتبـارات  . مرکزي تأمين خواهد گرديد
 .بود فوق خواهد ٤و  ٣،  ٢،  ١ موادبا نرخ مقرر حسب 

کـه از محـل تسـهيالت     ٣/٥/١٣٩١در ارتباط با کليه اعتبارات اسنادي مفتوحه قبـل از تـاريخ    -٧ماده 
حساب ذخيره ارزي، فاينانس غير خودگردان، بانک توسعه اسالمي، بانک جهاني، بانک توسعه و تجـارت  

الي آن از متقاضي دريافـت  تامين مالي گرديده اند، تأمين ارز مربوط به آورده متقاضي که معادل ري) اکو(
 .به نرخ روز دريافت وجه ريالي به عهده بانک عامل خواهد بود گرديده،

فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي ميان مدت و بلند مدت به تسيهالت گيرندگان از  -٨ماده 
ـ  ک توسـعه و  محل حساب ذخيره ارزي، فاينانس غير خودگردان، بانک جهاني، بانک توسعه اسالمي و بان

به نرخ مبادله اي و پس از آن به نرخ روزانه اعالمي از سوي اين بانـک   ١١/٤/١٣٩٢، تا تاريخ ) اکو(تجارت 
 .خواهد بود

پرداخت اقساط تسهيالت ارزي اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي مشمول تهاتر بدهي دولـت   -٩ماده 
 به صورت ريالي به نرخ روزانـه اعالمـي از سـوي     با بانکهاي ملت، صادرات ايران،رفاه کارگران و تجارت ،

 .اين بانک خواهد بود
 .باشد ميدر خصوص اقساط پرداخت شده قبلي، اخذ مابه التفاوت ريالي از تسهيالت گيرندگان ممنوع : تبصره
در کليه موارديکه ارزهاي فروخته شده به بانک عامل ، در چارچوب اين دسـتورالعمل مشـمول    -١٠ماده 

مابه التفاوت نرخ ارز مي گردد، الزم است مابه التفاوت دريافتي از مشتريان به حساب اين بانـک   دريافت
 بـروات اسـنادي و حوالجـات    /التفاوت ريـالي در ارتبـاط بـا اعتبـارات     دريافت هرگونه مابه. واريز گردد

 .باشد ميخارج از چارچوب اين دستورالعمل مجاز ن ٣/٥/١٣٩١تاريخ  قبل از اقدام شده/ مفتوحه
در کليه موارد فوق الذکر تامين ارز از طريق بانک مرکزي ،صـرفاً منـوط بـه تکميـل اطالعـات       -١١ماده 

بروات اسنادي ،حوالجات و ساير اطالعات مربوطه در پرتال ارزي توسط بانـک عامـل   /اعتبارات اسنادي 
 ١٦١١٢٧٦. براساس دستورالعملهاي مربوطه مي باشد


