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دويست و شصتت  در اجراي بند يک مصوبه يک هزار و و با عنايت به اهميت صيانت از منابع ارزي کشور  :مقدمه

ضتواب  تمميلتچ ونتوننچ امتدا  در      بر رعايت مقررات ارزي، کيدجلسه شوراي پول و اعتبار، ضمن تأفتمين و ه
:گردد بشرح ذيل ابالغ مچ موارد عد  ايفاي تعهدات ارزي

 تعاریف (8 ماده
 :روندمورد استفاده در اين دستور العمل در معانچ مشروح ذيل به کار مچ عبارتهاي

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمچ ايران :بانک مرکزی

 .و موسسات اعتباري هاي عاملکليه بانک:بانک عامل/بانک

صتادره توست  بانتک    ارزي  هتاي عمتومچ  ها، نامهها، دستورالعملبخشنامهمجموعه مقررات ارزي : مقررات ارزی
 .مرکزي
و در پرتال ارزي بانتک مرکتزي    "سامانه رفع تعهد ارزي"که تحت عنوان سامانه اي : رفع تعهدات ارزی سامانه

 .ايجاد گرديده استناشچ از واردات کاال و خدمات، به منظور رسيدگچ به تعهدات ارزي 
انجا  ثبت سفارش نتزد وزارت صتنعت، معتدن و     نسبت بهمتقاضچ ورود کاال يا خدمات به کشور که : واردکننده

 .است شدهامدا  يا ثبت خدمت و متعامباً تامين و پرداخت ارز براي وي تجارت و 

.واردات کاال و خدماتوارد کننده به تعهدات ارزي : تعهدات

تعهتدات ارزي کته  تچ مهلتت هتاي مقترر در وتارووه مجموعته مقتررات ارزي و: ایفا نشدهارزی تعهدات 

 .نامه هاي عمومچ صادره، ايفا نشده باشند

متشتمل از  از مصوبه مورد اشاره شوراي محتر  پول و اعتبار  7وفق بند که  کميته موارد خاص تعهدات ارزي :کمیته

، اتاق بازرگانچ، صنايع، معادن و کشاورزي ايتران،  (ا.ا.گمرک ج)بانک مرکزي، وزارت امور امتصادي و دارائچنمايندگان 

شتمچ و جهتاد   اتاق تعاون ايران و يمچ از وزارتخانه هتاي صتنعت، معتدن و تجتارت، بهداشتت، درمتان و پمتوزش پز       

 .شدخواهد تشميل با رياست بانک مرکزي ( حسب مورد)کشاورزي 

 :در اين دستورالعمل خدمات به شرح ذيل است منظور از خدمات بانمچ: خدمات بانکی

ارزي و ريالچ گشايش اعتبار اسنادي -8

ثبت برات اسنادي -2

ارزيانجا  حواله  -9

ارزي و ريالچ صدور انواع ضمانتنامه -4

ارزي و ريالچ تسهيالت اعطاي -5

بر اساس شماره کارت در کليه بانمهاي عامل کنندگان  تعهدات ارزي وارد ا العاتبه  عامل دسترسچ بانک (2ماده

  .گرددبرمرار مچاز  ريق سامانه رفع تعهد ارزي  پنهايا شناسه ملچ  بازرگانچ و 

به عنوان يمچ از را  هوارد کنندايفا نشده وضعيت تعهدات مبل از ارائه خدمات بانمچ  بانک عامل مملف است (9ماده

کنار ساير ، درو ضمن اخذ گزارش سامانه ادهمدنظر مرار دوي شاخصهاي اعتبار سنجچ در بررسچ صالحيت اعتباري 
  .ننهداري نمايدواردکننده اعتباري مستندات مربو ه را در پرونده  کننده، وارددر اعتبار سنجچ  ،شاخص هاي مرتب 
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شخص حقيقچ يا اعم از ) واردکننده ونچ درصد تعهدات ارزي ايفاء نشدهدر صورت فز بانک عامل مملف است (4ماده

بديهچ است در صورت پينيري موضوع توس  وارد کننده و . ، از ارائه خدمات بانمچ اجتناه نمايددرصد 03از ( حقومچ
با رعايت مقررات مربو ه اممان پذير  خدمات بانمچايفاء تعهدات ارزي و کاهش پن به کمتر از حدنصاه مذکور، ارائه 

ش درصد تعهدات ايفاء نشده به کمتر از بوده و در اين موارد الز  است نسخه اي از گزارش سامانه، حاکچ از کاه
داراي تعهدات ارزي  هواردکنندگواهچ هاي ثبت پماري  تاييداز بانک مرکزي . حدنصاه مذکور، در سوابق ننهداري شود

 .نمايد مچنشده باالتر از حدنصاه مورد اشاره خودداري ءايفا

نندگان، فارغ از حدنصاه اشاره شده، بانک عامل مملف است نسبت به پينيري رفع تعهد ارزي واردک: تبصره
ايفاي کامل  لذاوفق مقررات جاري و نامه هاي عمومچ مربو ه براي کليه تعهدات ارزي ايفا نشده امدا  نمايد و 

مرتب  با حدنصاه مزبور الزامچ بوده و اعمال محدوديت صرف نظر از درصد اعال  شده تعهدات وارد کننده 
 .استصرفاً بابت ارائه خدمات بانمچ جديد 

 گرفته وارزيابچ عملمرد بانک مدنظر مرار  هاي شاخصيمچ از به عنوان عامل تعهدات ارزي ايفاء نشده بانک  (5ماده

:الز  به شرح ذيل به عمل خواهد پمد امدامات ،تعهدات ارزي ايفا نشده در بانکميزان درصورت باال بودن 

.کتبچ به بانک عامل تذکر -1
کتبچ، بانک عامل نسبت به کاهش تعهتدات ايفتاء نشتده ختود تذکرماه از تاريخ ( 2)در صورتيمه پس از گذشت  -2

 .نمايد مچاز تائيد گواهچ هاي ثبت پماري بانک عامل بابت حواله هاي ارزي اجتناه بانک مرکزي امدا  ننمايد، 
کتبتچ نستبت بته کتاهش تعهتدات ايفتاء نشتده        تتذکر متاه از تتاريخ   ( 4)در صورتيمه بانک عامل پس از گذشت  -0
 از تائيتد کليته گتواهچ هتاي ثبتت پمتاري بانتک عامتل بابتت ستاير روشتهاي پرداختت            بانک مرکزي امدا  ننمايد،  
.خواهد نمودنيز اجتناه ( اسنادي( برات)وصولچ /  اعتباراسنادي) 
تعهدات ايفاء نشدهميزان کتبچ نسبت به کاهش  تذکرماه از تاريخ ( 6)يمه بانک عامل پس از گذشت در صورت -4
.گرددگزارش مچ بانمها به هيأت انتظامچجهت امدا  مقتضچ مدا  ننمايد، مراتب ا

. . . ( و  عمرانتچ  پروژه ها،  رح هايمجريان  ،هتوليد کنند ) هعد  رفع تعهد ارزي وارد کنندعلت يا علل ونانچه  (6ماده

ت أدر هيت موضتوع  تصتويب  بانک عامل مجاز خواهد بود پتس از تائيتد و   ، مصور و کوتاهچ وي در ايفاي تعهد نبوده باشد 
تصتميمات کميتته   .در کميته امدا  نمايدو اتخاذ تصميم خود نسبت به انعماس موضوع به بانک مرکزي جهت  رح  مديره

.الز  االجرا مچ باشد

.رسيدهيأت عامل بانک مرکزي به تصويب  22/0/1032ماده تنظيم و در تاريخ  ششاين دستورالعمل در       
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