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 قانون برنامه سوم توسعه)60(ماده

 

مدهای ارزی حاصل از صـدور نفـت خـام          آبه منظورایجاد ثبات در میزان در     -60ماده

در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایـران و تبـدیل          

داراییهای خاص از فروش نفت خام به دیگرانـواع ذخـایر و سـرمایه گـذاری وفـراهم                  

 دولـت مکلـف اسـت بـا ایجـاد           ،تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه      کردن امکان   

 :حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام های زیر را معمول دارد

مدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقـام           آمازاد در   1379ازسال-الف

ولـت نـزد بانـک    ایـن قـانون در حسـاب سـپرده د      )2(پیش بینی شده در جدول شماره       

مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصـل از صـادرات              

 نفت خام نگهداری می شود

مـد ارزی حاصـل از      آدر طول سالهای برنامـه سـوم توسـعه در صـورتی کـه در                -ب

 شـد دولـت   اایـن قـانون ب  )2(صدور نفت خام کمتر از ارقـام منـدرج در جـدول شـماره      

زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیـره ارزی برداشـت کنـد             می تواند در فواصل     

 .مد عمومی دولت منظور می گرددآمعادل ریالی این وجوه در حساب در 

حساب ذخیره ارزی   %)50(به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل پنجاه در صد           -ج

ر برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مـورد نیـاز طرحـای تولیـدی و کـا                  

افرینی صنعتی معدنی کشاورزی حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی              

که توجیه فنی و اقتصادی انها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذیربظ رسیده اسـت               



 ٢

از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تهسـیالت بـا                 

 تضمین کافی استفاده نماید

 برای تـامین هزینـه هـای عمـومی دولـت            ‘‘ حساب ذخیره ریالی  ’’ وجوه   استفاده از -د

رقـم  صرفا در صورت کاهش درامد ارزی حاصل از صـادرات نفـت خـام نسـبت بـه                   

عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع مجاز خواهد بـود          مصوب و 

بودجـه عمـومی    مـدهای غیـر نفتـی       آن برای تامین کسری ناشـی از در       آو استفاده از    

 دولت ممنوع است

 بانـک   ،1یین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشـترک سـازمان برنامـه و بودجـه               آ-ه

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه از               

 3 2تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 )میلیون ریال(4ی حاصل از صادرات نفت خامپیش بینی درامد ارز-2جدول شماره 

 جمع 1383 1382 1381 1380 1379 1378 سال

صادرات 

نفت خام

5/109516/110898/1086411058 8/11578 8/12082 56674 
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موضوع ایین نامه 25/8/1379مورخ ه2330ت /31574مصوبه شماره 

 اصالحی قانون برنامه سوم توسعه)60(اجرایی ماده 

 

 ژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ایین نامه واین آدر  -1ماده

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:سازمان -

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران:بانک مرکزی -

 )وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل :خزانه -

  فروش نفت خام حساب ذخیره ارزی حاصل از مازاد درامد:حساب ارزی -

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری              :قانون برنامه  -

 اسالمی ایران

  قانون بودجه کل کشور:بودجه ساالنه -

یین نامه  آ وجوهی است که از حساب ارزی بر اساس ضوابط این            :وجوه اداره شده   -

یـین نامـه بـه      آررات ایـن    در اختیار بانک های عامل قرار می گیـرد تـا بـر اسـاس مقـ                

فرینــی صــنعتی معــدنی آمتقاضــیان ســرمایه گــذاری در طــرح هــای تولیــدی و کــار 

به )تعاونی و خصوصی    (کشاورزی حمل ونقل وخدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی       

 صورت تسهیالت اعطاء شود

 کشور هستند که عاملیـت      ز بانک ها و شعب بانک های کشور در خارج ا          :بانک عامل  -

 بانک عامـل بـه طـور        .نها واگذار می شود   آیین نامه به    آتسهیالت موضوع این    اعطای  



 ٤

یکجا از بخش های مختلف اقتصادی یا حسـب مـورد توسـط بانـک مرکـزی تعیـین و                    

 .ددالم می گرعا

یین نامـه یـک   آ تاریخ تصویب این  زخزانه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ا        -2ماده

اح نماید برداشت از حساب مذکور صـرفا بـر          فقره حساب ارزی نزد بانک مرکزی افتت      

 یین نامه مجاز می باشدآاساس مقررات این 

در طـول چهارمـاه اول سـال        1380بانک مرکزی موظف است از ابتدای سـال          -3ماده

مد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در ماههـای          آدر  %)100(معادل ریالی صددرصد  

 نماید و از ماه پنجم تا تامین سـقف          عمومی مربوط واریز   مدآیاد شده را به حساب در     

سـقف مزبـور را بـه       )12/1(مجاز ایجاد تعهدات ارزی سال معادل ریالی یک دوازدهـم         

رزی واریز نمایـد پـس از       امد عمومی و بقیه را به صورت ارزی به حساب           آحساب در 

 تامین تمام بودجه ساالنه کلیه مبالغ دریافتی به حساب ارزی واریز می گردد

 از ارز واریز شده به حساب ارزی بر اساس مقـررات ایـن   %)50(اه در صد   حداکثر پنج 

یین نامه تا پایان برنامـه سـوم        آاین   )8(یین نامه پس از تصویب هیات موضوع ماده         آ

توسعه به صورت تسهیالت از طریق بانک های عامل به طرح های ذی ربط اختصاص               

 می یابد

ز صادرات نفت خـام در هـر سـال در           مد حاصل ا  آچنانچه معادل ریالی در    -1تبصره

پیش بینی شده در بودجه سـاالنه باشـد بانـک            پایان بهمن ماه همان سال کمتر از رقم       

مرکزی موظف است بالفاصله در اول اسفند ماه همـان سـال کسـری یـاد شـده را از                    

مد مصوب ردیـف    آن را تا سقف در      آموجودی حساب ارزی برداشت و معادل ریالی        

 مد عمومی واریز نمایدآ ساالنه به حساب در مربوط در بودجه



 ٥

 وجوه ارزی بر گشتی ناشی از اعطای تسهیالت فوق بـه          %)100(صددرصد   -2تبصره

گردد مجددا بـا رعایـت      ی   طرح ها که توسط بانک های عامل به حساب ارزی واریز م           

 یین نامه برای پرداخت تسهیالت تا پایـان برنامـه سـوم قابـل تخصـیص              آضوابط این   

 .باشدمی 

ارز قابـل تعهـد مصـوب از        %)100(پس از تحقیق صددرصـد    1379در سال    -3تبصره

ن مـازاد   آ کـل کشـور و اصـالحیه         1379محل فروش نفت خام در قانون بودجه سال         

 مد ارزی به حساب ارزی واریز خواهد شدآدر

بانک مرکزی مکلف است گردش عملیات حساب ارزی را در پایان هـر مـاه                -4تبصره

 و سازمان ارایه نمایدبه خزانه 

اصـالحی قـانون برنامـه      )60(مـاده )ج(طرح های بخش غیر دولتی مشمول بند         -4ماده

بـا  (سوم صرفا طرح های انتفاعی هستند کـه بـا سـرمایه گـذاری بخـش غیـر دولتـی                     

و با مباشرت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیـر          )استفاده یا بدون استفاده از منابع بانکی      

فرینی در بخش های صـنعت معـدن کشـاورزی و           آولیدی وکار   دولتی در زمینه های ت    

 همچنین حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی به اجراء در میایند

بررسی های فنی مالی و اقتصادی طرحهای موضوع این ماده توسط بانک             -1تبصره

یین نامه انجـام    آاین   )8(یات موضوع ماده    ههای عامل در چار چوب ضوابط مصوب        

 ید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط قابل اجراء استو پس از تای

که در  )سرمایه ثابت و سرمایه در گردش       (وجوه ارزی مورد نیاز هر طرح        -2تبصره

 اصـالحی قـانون برنامـه سـوم و از محـل حسـاب ارزی تـامین                 )60(ماده  )ج(قالب بند   



 ٦

ت می شود از طریق بانک های عامل در قالب روشهای پرداخت بانک به صورت نظـار               

شده صرفا در جهت تامین  هزینه های ارزی طرح در طول در دوران اجراء به مجری                 

 طرح پرداخت می شود

زمایشـی  آدوره استفاده از تسهیالت برای سرمایه گذاری و بهره بـرداری             -3تبصره

از طرح ها حداکثر سه سال خواهد بود مدت باز پرداخت تسهیالت اعطایی حداکثر پنج               

  شده می باشدسال پس از مدت یاد

 سازمان موظف است حداکثر تا پایان فـروردین مـاه هـر سـال در چـارچوب                  -5ماده

 پیشـنهاد نحـوه اسـتفاده از        ،اولویت های قانون برنامه و برنامه های اجرایـی بخشـها          

وجوه حساب ارزی را در قالب اعطای تسـهیالت بـرای فعالیتهـای تولیـدی وسـرمایه                 

 یین نامه ارایه نمایدآاین  )8(گذاری به هیات موضوع ماده 

در چار چـوب اولویـت      1379نحوه استفاده از وجوه حساب ارزی در سال          -1تبصره

های قانون برنامه و برنامه های اجرایی بخش ها را سازمان باید حـداکثر ظـرف یـک                  

 یین نامه ارایه نمایدآاین )8(یین نامه به هیات موضوع ماده آماه از تاریخ تصویب این 

یـین نامـه و     آوجوه ارزی در قالب قراردادی کـه بـا رعایـت مقـررات ایـن                 -2تبصره  

دستور المعل های مربوط بین سازمان و بانک های عامل منعقد مـی شـود در اختیـار                  

 نها قرار می گیردآ

یین نامه باید اصل و سود      آاستفاده کنندگان از تسهیالت ارزی موضوع این        -3تبصره

 ر به ارز تامین و باز پرداخت نمایندقه را طبق مقررات ارزی کشولمتع



 ٧

درصورتی که در اثر تغییر قوانین و مقررات و یا تصمیمات دولـت صـدور               -4تبصره

تمام یا بخشی از کاالها و خدمات واحد تولیدی که تسهیالت برای ایجاد یا توسـعه آن                 

 دریافت نشده است ممنوع شود و مشتری بانک نتواند درآمد الزم را برای بازپرداخت             

تسهیالت به ارز تامین نماید بانک مرکزی ارز الزم برای بازپرداخت تسـهیالت بـه ارز        

تامین نماید ،بانک مرکزی ارز الزم پرداخت اقساط واصل و سود مربوط را به تناسب               

میزان کاال یا مدت مشمول ممنوعیت صدور از محل مجوز فروش ارز به مشتری مـی                

ری سپرده ارزی در تاریخ اعطای تسهیالت بـا         فروشد نرخ فروش ارز ،معادل نرخ گذا      

 .احتساب ده درصد افزایش ساالنه خواهد بود

 بانکهای عامل موظفند هر سال ، در چارچوب اولویت های ابالغـی سـاالنه               -5تبصره  

این آیین نامه ، تسهیالت موضوع این ماده را صرفا بـه طـرح هـایی                ) 8(موضوع ماده   

ی ،اقتصادی و مالی است اعطـا نماینـد و تـامین الزم و              که از نظر آنها دارای توجیه فن      

 .رداخت اصل و سود از متقاضی دریافت دارندپکافی را هم برای باز

 اعطای تسهیالت ارزی به طرح هایی که در چارچوب قانون جلب و حمایت              -6تبصره  

بـا  )سـرمایه گـذاری هـای مشـترک       (سرمایه های خارجی ایران به تصویب می رسـند        

 .ات این آیین نامه بالمانع است رعایت مقرر

 دستور العمل اجرایی آیـین نامـه در ارتبـاط بـا وظـایف تعیـین شـده بـرای                     -6 ماده  

خزانه ، بانک مرکزی ،بانک عامـل و سـایر دسـتگاههای اجرایـی ذی ربـط و                   سازمان،

چگونگی ارتباط آنها و تامین و پرداخت وجوه ارزی مورد نیاز طرح ها ، بـه تصـویب                  

 .این آیین نامه می رسد) 8(وع ماده هیات موض
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 بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب ارزی ،هرسه ماه یک بار سود              -7ماده  

نرخ سود را شورای پول و اعتبـار بـا توجـه بـه میـزان      . به ارز مربوط پرداخت نماید    

سـود ارزی ،هـر سـه مـاه یـک بـار بـه               . تعهدات متقابل انجام شده تعیـین مـی نمایـد           

 .حساب ارزی اضافه می شودموجودی 

 هیاتی مرکب از رئیس سازمان ،وزیر اقتصـادی و دارایـی ، رئـیس کـل بانـک                   -8ماده

بـه عنـوان    )  نفر از بین وزیـران     2حداقل  ( رئیس جمهور    مرکزی و چهار نفر به انتخاب     

هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصـمیم در مـوارد                

دبیر خانـه هیـات یادشـده       .  آیین نامه و موارد زیر تشکیل می گردد        تعیین شده در این   

 .در سازمان مستقر خواهد بود

 . نحوه تعیین اولویت طرح ها جهت استفاده از تسهیالت موضوع این آیین نامه -الف

 تعیین روش محاسبه و نـرخ سـود تسـهیالت اعطـایی بـر اسـاس پیشـنهاد بانـک                     -ب

 مرکزی 

 هیالت اعطایی زمان باز پرداخت تس-پ

  نحوه پیگیری وصول مطالبات -ت

  تعیین چارچوب قراردادهای سازمان با بانک های عامل-ث

  تعیین کارمزد بانک های عامل -ج

 سایر ضوابط و دستور العمل های مورد نیاز -ح



 ٩

اصالحی قانون ) 60( موضوع ماده –شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت ارزی 

آذر 5(ئیت امناء حساب ذخیره ارزی مصوب ه: برنامه سوم توسعه 

 27/9/1379مورخ 6019/105به شماره )1379

 نوع ارز و واحد محاسبات :الف 

واحد پولی محاسبات دالر آمریکـایی اسـت ولـی پرداخـت هـایی کـه از محـل                    -1

حساب ذخیره ارزی به طرح ها صورت می گیرد ،بـر اسـاس ارز مـورد نیـاز                  

 .یگر خواهد بودطرح به دالر یا هر ارز قابل تبدیل د

باز پرداخت تسهیالت ارزی استفاده شده به همـان ارزی خواهـد بـود کـه بـه                   -2

 .طرح پرداخت شده است

  بخش های مجاز -ب

  مهندسی–بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی ،حمل ونقل و خدمات فنی 

 اشخاص مجاز -پ

ق بـه   نها متعل آاشخاص حقیقی و هم چنین شرکت هائی که اکثریت سرمایه سهامی            -1

 بخش خصوصی یا تعاونی است 

بخشـی از    نها درایران است ولـی    آشرکت ایرانی که محل فعالیت تولیدی و خدماتی         -2

 نها متعلق به سرمایه گذاران مقیم خارج از کشور استآسهام با رای 

شرکت هائی که دولت یا شرکت های دولتی یا موسسات و نهادهـای عمـومی غیـر                 -3

درصد سـهام   49نها از   آ هستند مشروط به این که سهم        ئیزنها سهامدار ج  آدولتی در   

ن هــا منتخــب ســها مــداران آدارای حــق رای تجــاوز نکنــد و اکثریــت هیئــت مــدیره  



 ١٠

نها انتفاعی بوده و به تقویت بخـش غیـر دولتـی بیانجامـد              آخصوصی باشد و فعالیت     

 محسوب می شوند خصوصی

وفـوق در قالـب اعتبـار       2و1شرکت های خارجی که با اشخاص مذکور در بنـدهای           -4

اسنادی معتبر و دارای پوشش بیمه ای دولتی قرارداد خرید کاال یا خـدمت ویـا حمـل                  

 ونقل دارند

 



 ١١

 فعالیت های قابل قبول0ت

فرینـی صـنعتی معـدنی      آکلیه فعالیتهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و کار           -1

 خصوصیکشاورزی حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش های تعاونی و

ــزات و     -2 ــد تجهی ــه خری ــد از جمل ــای جدی ــت ه ــاد ظرفی ــرای ایج ــذاری ب  ســرمایه گ

 دانش فنی و پرداخت هزینه های نصب وراه اندازی مربوط به طرح هـای          ،التآماشین  

 فرینی صنعتی معدنی کشاورزی حمل ونقل و خدملت فنی مهندسیآتولیدی و کار 

مایشی راه اندازی تجاری و قطعـات       زآبرداری   خرید نهاده های وارداتی برای بهره     -3

فرینـی صـنعتی معـدنی      آیدکی به عنوان سرمایه در گردش طرح های تولیـدی و کـار              

 کشاورزی حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی

 سرمایه گذاری برای توسعه و باز سازی ظرفیت های تولیدی موجود-4

نرژی در صـنایع    در کلیه موارد موارد فوق سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی ا            

و صنایع تبدیلی کشـاورزی و دامـی از          )BT(  فناوری زیستی   )IT( فناوری اطالعات   

 اولویت بر خوردار خواهد بود

اعطای اعتبار به خریداران خارجی کاالهای صـنعتی و مهندسـی ایـران بـه منظـور                 -5

 تشویق صادرات غیر نفتی



 ١٢

 وری طرح هاآسود-ث

 ح نباید از نرخ سود تامین مالی تسهیالت کمتر باشدحداقل نرخ بازده مورد انتظار طر

 کارمزدوسود-ج

سود وکارمزد تسهیالت اعطائی به طرح های بخش غیر دولتی با توجه به عوامل زیـر                

تعیین می شود مخاطره سرمایه گذاری مدت نوع و میزان وثیقه نـرخ بهـره ارز مـورد      

 انتظار دولت از حساب ذخیـزه       استفاده در بازارهای مالی جهانی و حداقل بازده مورد        

 ارزی 



 ١٣

 نرخ سود-1

 درصد 75/0تا 25/0 اضافه LIBORبرای تسهیالت به طور عام 

درصـد  50برای تسهیالت طرح های باز سازی صنایع که متضمن بـاز سـازی حـداقل     

 درصد  25/0الت و تجهیزات موجود باشد نرخ تسهیالت عام منهای آماشین 

 ، کرمانشـاه  ، کردستان ، گذاری در استان های اردبیل     برای تسهیالت طرح های سرمایه    

 چهارمحـال و بختیـاری و کهگیلویـه و          ، هرمرگان ، بوشهر ، سیستان وبلوچستان  ،ایالم

طـرح هـای بـاز سـازی صـنایع ایـن            (درصد   5/0بویر احمد نرخ تسهیالت عام منهای       

 )استان ها همزمان مشمول نرخ تسهیالت باز سازی نیز خواهد بود

 درصد در سال اضافه بر نرخ سود0/1دیرکرد کارمزد -2

برای تسریع در بهره بر داری نسبت بـه موعـد برنامـه             متعلقه  تخفیف اعطائی از سود     

 درصد نرخ سود برای یک سال 15ماه و6درصد نرخ سود برای 10ریزی شده 

 محدودیت ها-چ

ارزی تسهیالت اعطایی به هر طرح از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل جزء              -1

 هزینه های سرمایه گذاری طرح شامل در گردش اولیه خواهد بود

ورده نقـدی و غیـر نقـدی        آحقوق صاحبان سهام در مورد اشـخاص حقـوقی و بـا             -2

درصـد مجمـوع    25شخص سرمایه گذار در مورد اشخاص حقیقی حداقل باید معـادل            

یـافتی  در مبلغ اسـتفاده از تسـهیالت موضـوع ایـن دسـتور العمـل و سـایر تسـهیالت                  

 متقاضی از بازارهای مالی داخلی و خارجی باشد

 

 



 ١٤

 مدت تسهیالت-ح

ن دوره  آسـال   3سال تجاوز نخواهد کرد که تـا         8حداکثر مدت تامین مالی هر طرح از        

 سال بقیه دوران بهره برداری باز پرداخت خواهد بود5سرمایه گذاری و راه اندازی و

یط خاص هر طرح توسـط بانـک تعیـین          مدت دقیق تامین مالی طرح ها با توجه به شرا         

 می گردد

 انواع وثیقه-خ

هر یک از دارائی ها و ابزارهای زیر به تشخیص بانک به عنوان وثیقه پذیرفته خواهـد                 

 شد

 زمین-1

 ماشین االت و تجهیزات-2

 سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس-3

 سهام شرکتهای خارج از بورس-4

  معتبر بانکهای خارجی به نفع متقاضی ایرانیتضمین بانکی و اعتبارات اسنادی-5

 اسناد قابل وصول-6

 سفته مدیران شرکت-7

 پروانه بهره برداری از معدن -8

صورت وضعیت های تایید شده و بدهی های قطعی دستگاه های اجرائی دولتی بـه               -9

 متقاضی

 هر نوع تامین دیگری که برای بانک قابل قبول باشد-10

 



 ١٥

 شرایط باز پرداخت-5

برنامه باز پرداخت تسهیالت طبق روش بانـک و در مـورد هـر طـرح بـا توجـه بـه                      -1

 .شرایط طرح طبق تشخیص بانک تنظیم خواهد شد

 باز پرداخت ها کال به صورت ارزی خواهد بود-2 

 نرخ تسعیر-ذ

نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت پیدا کند معـادل نـرخ روز کـواهی سـپرده هـای                    

 ارزی خواهد بود

 ت ها و تضمین هاحمای-ر

درصد هر پرداختی را که به صـورت ارزی از          3بانک عامل می تواند از حداکثر معادل        

محل حساب ذخیره ارزی به هر طرح صورت میگیرد به عنوان ذخیـره بیمـه خطـرات                 

نزد خود بانک و یا از طریق شرکت های بیمه برای جبران خسارت احتمـالی ناشـی از         

نعت یه بازار یا غامل دیگر خارج از اختیـار سـرمایه     شکست طرح در نتیجه شرایط ص     

 گذار و بانک استفاده نماید

 کار مزد بانک-ز

درصد وجـوه پرداختـی بـه        75/0نرخ کارمزد بانک های عامل بر مبنای معادل ساالنه        

طرح ها خواهد بود که طبق قرارداد عاملیت بین سـازمان وبانـک محاسـبه و پرداخـت                  

 .می گردد

 

 



 ١٦

 تحجم تسهیال-ژ

حجم تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی فعال معادل یک میلیارد دالر تعیین              

 می گردد

 مسئولیت بانک عامل-س

عالوه بر موارد ذکر شده مسئولیت نظارت بر پیشرفت طرح وصول اقسـاط متقاضـی               

 ن به حساب ذخیره ارزی به عهده بانک عامل استآو باز پرداخت 



 ١٧

ات هیات امناء حساب ذخیره ارزی یازدهمین صورت جلسه تصمیم

 7/7/1380مورخ

اصالحی قـانون برنامـه سـوم توسـعه         )60(یین نامه اجرایی ماده      آ )8(در اجرای ماده    

مصوب هیات وزیران هیات امناء حساب ذخیره ارزی در یـازدهمین نشسـت خـود در        

 :در حضور ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود7/7/1380تاریخ 

انس خـود گـردان کـه از توجیـه مـالی            نـ کهای عامل می توانند به طـرح هـای فای         بان-1

اقتصادی برخوردارباشند از محل حساب ذخیره ارزی تسهیالت ارزی اعطـا نماینـد و              

ارزی بـا طـرف هـای خـارجی          مـد آبرای این منظـور قراردادهـای معتبـر متضـمن در          

یمانکـار خـارجی طـرح و    معتبری را که پیمانکاران و سازندگان خصوصی ایرانی بـا پ       

ولیت ئکارفرمای ایرانی مجری طرح منعقد مـی نماینـد بـه عنـوان وثیقـه بپذیرنـد مسـ                  

وری و اعتبار این قراردادهـا بـا   آحراز توجیه مالی اقتصادی و درجه ارز        اتشخیص و   

 .بانک عامل ذی ربط است

یت و  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیر        ،وزارت صنایع و معادن   -2

برنامه ریزی کشور مکلفند چار چوب عملی ساده و روشنی برای ساز و کار اجرایـی                

فوق الذکر را که برای بانک های و طرف های ذی ربط قابل قبول باشد تهیـه و                   )1(بند  

 تنظیم نمایند

ور در آبانک های عامل می توانند به طرح های مولـد و عرضـه کننـده خـدمات ارز                  -3

ز تو جیه فنـی و اقتصـادی برخـوردار باشـند از محـل حسـاب                 بخش هتل سازی که ا    

ن طـرح هاتسـهیالت ارزی اعطـاء نماینـد          آذخیره ارزی برای تامین هزینه هـای ارزی         



 ١٨

وری و توجیه مالی طرح ها با بانـک عامـل ذی ربـط    آولیت تشخیص و احراز ارز    ئمس

 .است



 ١٩

 

رخ دوازدهمین صورتجلسه تصمیمات هیات امناء حساب ذخیره ارزی مو

8/8/1380   

  تغییر تسهیالت اعطایی ارزی:موضوع

اصـالحی قـانون    )60(ئـین نامـه      آ )8(هیات امناء حساب ذخیره ارزی در اجرای مـاده          

برنامه سوم توسعه مصـوب هیـات وزیـران در دوازدهمـین نشسـت خـود در تـاریخ                   

 :به شرح زیر تصویب نمود8/8/1380

شـرایط و   ) ج(بنـد   ) 1( جزء   نرخ سود تسهیالت اعطایی موضوع پاراگراف اول       -1

اصالحی قانون برنامه سوم    ) 60(ضوابط اعطاء تسهیالت ارزی موضوع ماده       

 5/7 هیـات امنـاء حسـاب ذخیـره ارزی از     27/9/1379توسعه مصـوب مـورخ    

 درصد در سال باالی نرخ سود بین بـانکی ارزهـای            2درصد ثابت در سال به      

 .مربوطه در بازار بین المللی تغییر می یابد

 درصد سود تسهیالت اعطایی به بانک عامل تعلق یافته و مابقی بـه میـزان                60 -2

 . درصد به حساب ذخیره ارزی واریز گردد40

مصوبه فوق الذکر حـداکثر بـه میـزان سـهم سـود             ) ج(تحقیقات مذکور در بند      -3

حساب ذخیره ارزی اعمال و از وجوه واریزی بـه ایـن حسـاب کسـر خواهـد                  

 .گردید

 .کلیه قراردادهای تسهیالت منعقده قبلی تعمیم داده می شوداین تغییرات به  -4



 ٢٠

ســازمان مــدیریت و برنامــه ریــزی کشــور موظــف اســت نســبت بــه اصــالح  -5

 .قراردادهای عاملیت منعقده با بانکهای عامل اقدام نماید



 ٢١

اطالعیه وزارت صنایع و معادن در خصوص مزایا و اطالعات استفاده از 

 اعتبارات ارزی

قـانون  ) 60(یا و اطالعات نحوه استفاده از اعتبارات ارزی موضوع ماده           بدینوسیله مزا 

 .برنامه سوم توسعه اقتصادی را جهت اطالع و استفاده متقاضیان اعالم میدارد

تسهیالت ارزی مورد استفاده و سایر تسهیالت دریافتی متقاضـی میتوانـد تـا               -1

 . درصد مجموع سرمایه گذاری باشد75

 درصـد در سـال   5/7نرخ سود سالیانه پرداختی در سررسید حـداکثر معـادل           -2

 ارز دریافتی خواهد بود 

که حـداکثر سـه سـال خواهـد         (در مدت اجرای طرح و بهره برداری آزمایشی          -3

باز پرداختـی انجـام نخواهـد شـد ومـدت بـاز پرداخـت حـداکثر معـادل                   ) بود  

 .فته شده استپنجسال ،از ابتدای دوره بهره برداری در نظر گر

با توجه به حجم قابل مالحظه ارز تخصیصی از منابع حساب ذخیـره ارزی و                -4

اختصاص اعتبارات مذکور به شـرکتهای خصوصـی و واحـدهای بـا حـداکثر               

سهام دولتی که توسط اکثریت مدیران بخش خصوصـی اداره مـی شـود          % 49

 .محدودیتی در استفاده طرحهای مشمول وجود ندارد

در بهره برداری نسبت به موعد برنامه ریزی و توافق شده           در صورت تسریع     -5

 درصـد   15 درصـد و بمـدت یکسـال معـادل           10 مـاه معـادل      6با بانک بمـدت     

 . درصد در سال دریافت خواهند نمود5/7تخفیف از نرخ سود 



 ٢٢

طرحهای استفاده کننده بایستی دارای توجیه فنی و اقتصادی و قابلیـت تـامین             -6

 .ز نظر بانک تخصیص دهنده اعتبار باشندارز برای بازپرداخت ، ا

 :فعالیتهای قابل قبول عبارتند از  -7

ز جملـه خریـد تجهیـزات و        ا(یه گذاری ، ایجـاد ظرفیتهـای جدیـد          کلیه فعالیتهای سرما  

و خریـد نهـاده هـای    ) الت ،دانش فنی و پرداخت هزینـه نصـب و راه انـدازی          آماشین  

 اندازی تجاری و قطعات یدکی بـه عنـوان          برای بهره برداری آزمایشی ، راه     ( وارداتی  

طرحهای تولیدی وکارآفرینی صنعتی و معدنی ،کشـاورزی ،حمـل          )سرمایه در گردش  

 ونقل وخدمات فنی ،مهندسی بخشهای تعاونی و تولیدی 

 .سرمایه گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیتهای تولیدی جدید -

دمات فنی و مهندسی ایـران      اعطای اعتبار خریدار به خریداران خارجی کاالها و خ         -

و اعتبار فروشنده مستقیما به تولید کنندگان کاالهای صادراتی برای فروش مـدت             

 .دار 



 ٢٣

 مراحل اعطای تسهیالت ارزی از ابتدا تا تصویب

 سط متقاضی به بانک عاملارائه درخوسات تو
 )ادارات امور شعب ذیربط و یا شعبه ای که در آن دارای سابقه حساب جاری می باشد(

 بررسی واجد شرایط بودن متقاضی جهت اخذ تسهیالت
 ) روز15حداکثر در مدت (

 درخواست مداکر مورد نیاز از متقاضی

 دیبررسی و تصویب طرح از نظر دارا بودن توجیه فنی و اقتصا
 ) روز پس از تکمیل مدارک45حداکثر در مدت (

 اخذ تائیدیه از وزارتخانه های ذیربط

 در صورت لزوم اخذ مجوز المز از بانک مرکزی
 ) میلیون دالر نیاز به تسهیالت دارند توسط بانک عامل25در مورد طرحهایی که بیشتر از (

 ابالغ مصوبه به واحد عمل کننده
 )عب مستقلادارات امور شعب یا ش(

انعقاد قرارداد الزم توسط بانک عامل با متقاضی و گشایش اعتبارات اسنادی با هماهنگی اداره 
 خارجه و کسب نظر از ادارات حقوقی و عادی



 ٢٤

 قراردادعاملیت

ه عنـوان   بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب       19/10/79 در تاریخ    داداین قرار 

واگذارنده اعتبار که در این قرارداد سازمان نامیده مـی شـود و بانـک ملـی ایـران بـه                     

ــه هــای تولیــدی و    ــه منظــور اعطــای تســهیالت ارزی در زمین  عنــوان بانــک عامــل ب

فرینــی در بخــش هــای صــنعت معــدن کشــاورزی حمــل ونقــل و خــدمات فنــی آکــار 

 از  م خصوصـی وتعـاونی اعـ      ومهندسی به متقاضیان حائز شرایط بخش غیـر دولتـی         

اصـالحی   )60(یین نامه اجرایی ماده     آحقیقی و یا حقوقی بر اساس ضوابط مندرج در          

ذرمـاه   آ 27قانون برنامه سـوم وشـرایط وضـوابط اعطـای تسـهیالت ارزی مصـوب                

 .هیات امناء حساب ذخیره ارزی منعقد گردید1379

ب ذخیره ارزی بانک مرکزی سازمان مبلغ یکصد میلیون دالر اعتبار را از حسا      -1ماده

جمهوری اسالمی ایران با نرخ سه درصد در سال در اختیار بانک عامل قرار می دهـد         

بانک عامل قبول می نماید که اعتبار مزبور را جهت اجرای پروژه در چار چـوب قـرار                 

داد تامین مالی بین بانک عامل و مشتری متناسب با مبالغ قابل پرداخـت بـرای اسـناد                  

نجام شده و تجهیزات حمل شده تحت اعتبـار اسـناد مربـوط از محـل اعتبـار                  خدمات ا 

ظـور  نخود مورد استفاده قرار داده ومبلغ مـذکور را در بسـتانکار حسـاب سـازمان م     

 دارد

مبلغ این قرارداد بر اساس توافق طرفین در هر زمانی قابل افزایش یـا کـاهش خواهـد                  

انجام پذیرفته بانک در مقابل مشـتری تـا         بوددر هر صورت این تغییر نباید به تعهدات         

 .وردآزمان این تغییرات خللی وارد 



 ٢٥

بانک عامل به هنگام عقد قرارداد با مشتری نسـبت بـه دریافـت تضـمین هـا و                   -2ماده

هیات امناء حساب ذخیره   27/9/1379شرایط وضوابط مصوب    )خ(در بند   وثایق مندرج   

 ارزی اقدام می نماید

ن برنامه سوم توسعه کشور اقدام به پـذیرش طـرح و انعقـاد        بانک عامل تا پایا   -3ماده

قرار داد با مشتری می نماید و دوره استفاده از تسهیالت توسط مشتری حداکثر سـه                

 سال از تاریخ عقد قرارداد می باشد

ن آسـال   3سال تجاوز نخواهد کرد که تا       8حداکثر مدت تامین مالی هر طرح از        -4ماده

سـال بقیـه دوران بهـره بـرداری بـاز پرداخـت         5 انـدازی و   دوره سرمایه گذاری و راه    

 دقیق تامین مالی طرح ها با توجه به شرایط خاص هـر طـرح توسـط             مدت. خواهد بود 

 بانک تعیین می گردد

عامل موظف است در زمان باز پرداخت عین ارز دریافتی از مشتری را کـه بایـد                 بانک

و روز کـاری بـه حسـاب ذخیـره          به همان ارز موضوع قرارداد مالی طرح باشد طـی د          

 ارزی نزد بانک مرکزی واریز نماید

خواهـد بـود ایـن      در سـال    درصـد    5/7سود اعتبار اعطایی به مشتری حـداکثر      -5ماده

ماه محاسبه و در دوره استفاده ازتسـهیالت بـه   6سود توسط بانک عامل در پایان هر     

خـت اقسـاط از     حساب مشتری منظور و پس از بهره بـرداری هـم زمـان بـا بـاز پردا                 

درصد از سود دریافتی مذکور را بـه همـان ارز      3مشتری دریافت می گردد بانک عامل     

ایـن قـرارداد    )4(دریافتی از مشتری به حساب ذخیره ارزی به شرح مـذکور در مـاده               

واریز خواهد نمود برای تسهیالت طرح های باز سازی صنایع که متضـمن بازسـازی               



 ٢٦

زات موجود با تایید دستگاه اجرایی ذیربط باشـد      الت و تجهی  آدرصد ماشین   50حداقل  

درصد وبرای طرح های سرمایه گـذاری در اسـتان هـای    %25تسهیالت عام منهای  نرخ

 ، لرسـتان  ، بوشهر ، سیستان وبلوچستان  ، ایالم ، هرمزگان ، کرمانشاه ، کردستان ،اردبیل

 درصـد 5/0چهارمحال وبختیاری وکهگیلویه وبویر احمـد نـرخ تسـهیالت عـام منهـای             

 هـم زمـان مشـمول هـر         ،طرح های بازسازی صنایع این استان هـا       (اعمال خواهد شد    

 .)دوتخفیف خواهند بود

اعطایی از سود متعلقه برای تسریع در بهره برداری و باز پرداخت نسـبت بـه                 تخفیف

درصـد نـرخ سـود بـرای یـک سـال            15ماه و 6درصدبرای  10موعد برنامه ریزی شده     

 .تعیین می گردد

ک عامل تسهیالت موضوع این قرارداد را به ارزهای عمـده مـورد معاملـه                بان -6ماده  

بانک مرکزی و متناسب با نیازهای اجرایی طرح دریافت ،تامین و بازپرداخـت خواهـد               

 .نمود 

 بانک عامل مسئول ارزیـابی و تاییـد یـا رد توجیـه فنـی ،اقتصـادی و مـالی و                      -7ماده

نک عامل پس از حصول اطمینـان کامـل از          با. قابلیت منابع برای بازپرداخت طرح است     

موجه بودن طرح با اخذ تایید از وزارتخانه تخصصی ذیربط در مـورد توجیـه فنـی و                  

آیـین  ) 8(اقتصادی طرح و رعایت اولویت های ابالغی توسط دبیرخانه موضوع مـاده             

اصالحی قانون برنامه سوم توسـعه نسـبت بـه عقـد قـرار داد               ) 60(نامه اجرایی ماده    

 .ن مالی با مشتری اقدام خواهد کردتامی

حقوق صاحبان سهام در مورد اشـخاص حقـوقی و یـا آورده نقـدی و غیـر                  : تبصره  

 درصـد   25نقدی شخص سرمایه گذار در مورد اشخاص حقیقی ،حـداقل بایـد معـادل               



 ٢٧

ــورخ      ــتفاده از تهســیالت موضــوع شــرایط و ضــوابط مصــوب م ــغ اس ــوع مبل مجم

ره ارزی ،سایر تسـهیالت دریـافتی از متقاضـی از            هیات امناء حساب ذخی    27/9/1379

 . بازارهای مالی داخلی و خارجی باشد

 مسئولیت کامل وصول اقساط از متقاضی و بازپرداخت آن به حساب ذخیـره              -8ماده

ارزی با بانک عامل است،هیچ گونه اعالم و ادعای الوصول بودن تسهیالت اعطـایی از           

 .ته نیستجانب بانک عامل به واگذارنده پذیرف

 چنانچه وصول اقساط ارزی به هر دلیل ممکن نگردد،حداکثر تعهد بانک عامل             :تبصره

در قبال سازمان ،پرداخت هم ارز ریالی اقساط به نرخ گواهی سپرده ارزی در تـاریخ                

 . درصد در سال خواهد بود10اعطای تسهیالت با منظور نمودن نرخ تورم حداکثر تا 

تادیه اصل بدهی از طرف مشتری در سررسـید منـدرج            در صورت تاخیر در      -9ماده

سود اضافی براساس یک درصد در سـال اضـافه بـر نـرخ سـود اعتبـار                  ) 4(در ماده   

اعطایی در قرار داد تامین مالی بین بانک عامل و مشتری محاسبه و پس از وصـول و                  

رزی کسر پنجاه درصد از سود اضافی یاد شده بابت هزینه ها،بقیه به حساب ذخیره ا              

بدین ترتیب بانک عامل موظف است اقـدامات الزم         . نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد     

 .را جهت وصول مطالبات معوق و سود اضافی مربوطه از مشتری به عمل آورد

در صورتی که بانک عامل به علت عدم تادیه ارز توسط مشـتری مجبـور بـه                 -10ماده

نک مجاز به خرید ارز به نـرخ گـواهی          استفاده از وثایق ریالی گردد، در آن صورت با        

سپرده ارزی روز خرید به میزان اصل، سود و هزینه های مربوطه به حساب مشتری               

 .از بورس اوراق بهادار خواهد بود



 ٢٨

 بانک عامل گردش اعتبار یک ساله را تنظیم و اعـالم مـی نمایـد و براسـاس                   -11ماده  

ل در سـا  . سیهالت خواهـد بـود    زمان بندی اعالم شده موظف به قبول طرح و اعطای ت          

معـادل نـرخ بـین      » هزینه تعهد «اول و ابتدای کار سه ماه تنفس داده شده و پس از آن              

 .المللی هزینه تعهد به بانک عامل تعهد خواهد گرفت

 بانک عامل در چارچوب دسـتور العمـل هـای اجرایـی هیـات امنـاء حسـاب                   -12ماده  

تسهیالت موضوع این قرارداد را به صورت       ذخیره ارزی، نحوه اقدام برای استفاده از        

بانک عامل هر مـاه و بـر حسـب          . آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار اعالم می نماید        

مورد، گزارش اقدامات انجام شده را در چارچوب فرم های تنظیمی دبیرخانه موضوع             

 .برای واگذارنده اعتبار ارسال می نماید) 60(آیین نامه اجرایی ماده 

 مـاده تنظـیم شـده و هـر دونسـخه کـه بـه                13 این قرارداد در دو نسـخه و         -13ماده  

 .امضای مجاز طرفین رسیده در حکم واحد می باشد

 

 بانک عامل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور



 ٢٩

 )شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت ارزی(اطالعیه بانک مرکزی 

 25/12/1379 مورخ 1207/60شماره 

 

 اصالحی قـانون    60و ضوابط اعطای تسهیالت ارزی موضوع ماده        به پیوست شرایط    

 اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران مصـوب            ،برنامه سوم توسعه اقتصادی   

 آئیننامـه اجرائـی     8 هیات امناء حساب ذخیره ارزی موضـوع مـاده           27/9/1379مورخ  

ر، قانون مذکور ارسال میگردد مقتضی اسـت در چـارچوب شـرایط و ضـوابط مزبـو                

قرارداد عاملیت منعقده آن بانک با سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور و رعایـت                 

 :موارد زیر اقدام فرمایند

مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییـرات               -1

بعدی آن را به اداره عملیات ارزی این بانـک اعـالم و اعالمیـه مسـدودی ارز اخـذ               

 .نمایند

سهیالت موضوع این بخشنامه باید در سـقف هـای مجـاز تسـهیالت اعطـائی آن                 ت -2

 .بانک منظور شود

اعطاء تسهیالت به دالر آمریکا، دالر کانادا، دالر اسـترالیا، پونـد انگلسـتان، یـورو،                 -3

فرانک سوئیس و ین ژاپن مجاز است به منظور نگهـداری سـقف قـرارداد عاملیـت                 

ی منعقده به ارزهای غیر دالر را براساس نـرخ          می بایست معادل دالری قراردادها    

برابری آنها به دالر آمریکا محاسبه و مراقبت نمایند که مجموع آنها بـه نـرخ روز                 

مبنای محاسبه برابری   . انعقاد آخرین قراداد از سقف قرارداد عاملیت تجاوز ننماید        



 ٣٠

انـه ایـن   اسعار به دالر آمریکا، نرخهای خرید به خریـد ارزهـا طبـق نرخنامـه روز           

 .بانک می باشد

 آن بانک می بایست با توجه به قرارداد عاملیت منعقده با سـازمان مـدیریت              -تبصره    

امضـاء قـرارداد بـا      (و برنامه ریزی کشور نسبت به مانده تعهد نشده قرارداد مـذکور             

 درصـد   8/1، هر شش ماه یکبار هزینه تعهدی معادل         )مشتری تعهد محسوب می شود    

و به حساب ذخیره ارزی نزد اداره عملیـات ارزی ایـن بانـک واریـز                در سال محاسبه    

 .نماید

معـادل نـرخ روز گـواهی سـپرده         : نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت پیـدا کنـد           -4

 .ارزی خواهد بود

اعطاء تسهیالت ارزی می بایست در چارچوب یکی از عقود اسالمی بین آن بانـک                -5

ت و دوره باز پرداخت متناسب با       و مشتری صورت گیرد دوره استفاده از تسهیال       

نوع کاالها و خدمات موضوع قراردادهای تجاری مربوط، مبلـغ قـرارداد و امکـان               

 .سنجی طرح توسط آن بانک تعیین می شود

 شروع دوره استفاده از تسـهیالت تـاریخ گشـایش اولـین اعتبـار اسـنادی                 -1تبصره  

 .مربوطه خواهد بود

 مـاه بـه تشـخیص آن بانـک          6 حداکثر به مـدت       دوره استفاده از تسهیالت    -2تبصره  

قابل تمدید است مشروط به اینکه کل دوره مذکور از سه سال تجاوز ننماید و سود و                 

 .کارمزد متعلقه برای زمان سپری شده پرداخت گردد



 ٣١

 ماهـه مـی باشـد کـه         6 بازپرداخـت تسـهیالت اسـتفاده شـده بـه اقسـاط              -3تبصره  

آخـرین اسـتفاده از تسـهیالت یـا خاتمـه دوره            سررسید اولین قسط، شش ماه پس از        

 .خواهد بود) هر کدام زودتر باشد(استفاده از تسهیالت 

سود و کارمزد متعلقه توسط بانک عامل در پایان هر شش مـاه نسـبت بـه مانـده                    -6

 .استفاده شده تسهیالت محاسبه و ارز مشتری اخذ میگردد

محاسبه و بـه حسـاب مشـتری        سود متعلقه در دوره استفاده از تسهیالت         -1تبصره  

منظور و در دوره باز پرداخت به اقساط مساوی همراه اقساط اصل و سود دوره باز                

 .پرداخت از مشتری وصول می گردد

 بانکها مجاز به اخذ سود و کارمزد روی سـود انباشـته در دوره اسـتفاده                 -2تبصره  

 .نمی باشند

 به واردات کاال و خـدمات  استفاده از تسهیالت صرفا در چارچوب مقررات مربوط       -7

با نرخ گواهی سپرده ارزی از طریق گشـایش اعتبـارات اسـنادی دیـداری خواهـد                 

 .بود

 اوراق ثبت سفارش می بایست ممهور به مهر آن بانـک بـا درج عبـارت از                  -1تبصره  

 .محل حساب ذخیره ارزی گردیده و نزد وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده باشد

افت گواهی ثبت اطالعات آماری از سوی این بانک نمی باشد    لزومی به دری   -2تبصره  

لیکن آن بانک می بایست پس از گشایش اعتبار اسنادی، اطالعات ثبت سـفارش آن را                

ــتم   ــق سیس ــماره م ک    SNAاز طری ــل ش ــتور العم ــه دس ــه ب ــا توج ــورخ 375/  ب  م



 ٣٢

داره  به این بانک ارسال نماید کد تخصیص ارز مربوطـه متعاقبـا توسـط ا               10/5/1379

 .نظارت ارز اعالم خواهد شد

 انجام اصالحات و تمدید سررسـید اعتبـارات اسـنادی گشـایش یافتـه بـه                 -3تبصره  

دفعات حداکثر تا پایان دوره استفاده از تسهیالت تابع مقررات مربـوط بـه واردات بـا                 

 .نرخ گواهی سپرده ارزی می باشد

تسـهیالت اعطـائی بالمـانع       تامین پیش پرداخت اعتبارات اسنادی از محـل          -4تبصره  

 .است

 مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر یکسـال از تـاریخ انعقـاد قـرارداد بـا                 -5تبصره  

 .مشتری می باشد

 2 اطالعات اعتبارات اسنادی گشایش یافتـه مـی بایسـت در سیسـتم نشـر       -6تبصره  

ضـروری اسـت در جـدول تفکیـک پرداخـت سیسـتم             . اعتبارات اسنادی گزارش گردد   

 . برای این دسته از اعتبارات اسنادی استفاده نمایند12 از کد 2رات اسنادی نشر اعتبا

پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت بـه مانـده اسـتفاده نشـده تسـهیالت                    -8

 درصد در سال تعلق می گیرد که مـی بایسـت هـر              8/1ارزی هزینه تعهد، به میزان      

 .مشتری وصول گرددشش ماه یک بار توسط آن بانک محاسبه و از 

آن بانک می بایست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شـده و صورتحسـابهای          -9

تایید شده طبق شرایط اعتبارات اسنادی اقدام و اطالعـات مربـوط شـامل شـماره                

اعتبار اسنادی نام مشتری و مبلغ پرداختـی را بـه اداره عملیـات ارزی ایـن بانـک                   



 ٣٣

عین ارز درخواستی را در وجه آن بانک پرداخـت          اداره عملیات ارزی    . اعالم نماید 

 .خواهد نمود

 آن بانک می بایست در رسید باز پرداخت ، اصل و سـهم سـود دولـت را بـه                     -10

همان ارز موضوع قرارداد طی دو روز کاری به حساب ذخیره ارزی نزد این بانک               

 .واریز نماید

وب مـورخ   شـرایط و ضـوابط مصـ      » ج«  تخفیفهـای اعطـائی موضـوع بنـد          –تبصره  

 . هیات امنا حساب ذخیره ارزی از سهم سود دولت کسر می گردد27/9/1379

آن بانک می بایست گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقـده              -11

را مطــابق فــرم پیوســت بصــورت ماهانــه تنظــیم نمــوده یــک نســخه از آن را بــه 

رنامـه ریـزی کشـور و       دبیرخانه هیات امناء ارزی مستقر در سازمان مدیریت و ب         

 .یک نسخه به اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک ارسال نماید

اداره تامین اعتبارات ارزی این بانک آماده پاسخگوئی به سواالت احتمـالی آن              -12

 .بانک می باشد

مقتضی است فورا اقدامات الزم را جهت اطالع رسانی وآگاه ساختن عموم از امکانات،            

وع حساب ذخیره ارزی از طریق رسـانه هـای جمعـی جهـت              شرایط و تسهیالت موض   

پذیرش طرحهای متقاضیان سرمایه گذاری در شعب خود در تهران ومراکز استانها و             

تجهیز واحدهای پذیرش بانک از نظر تخصص های فنی، مالی و اقتصادی بعمل آورده        

ط اعمـال   و نظارت و مراقبتهای الزم را بمنظور اجرای بهینـه دسـتور العملهـای مربـو               

 .نمایند



 ٣٤

اطالعیه طراحی شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت ارزی بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی ایران

 26/10/1380 مورخ 1159/60شماره 

 

 موضوع اعطاء تسهیالت از محـل       25/12/1379 مورخ   1207/60پیرو بخشنامه شماره    

صـالحی قـانون    ا) 60(حساب ذخیره ارزی، به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی ماده           

پیوسـت  (برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران             

ــین تصــویر تصــویبنامه شــماره  ) 1شــماره  ــورخ  / 24824ت /17054و همچن ـــ م ه

مبنی برالحاق یک تبصـره دیگـر       ) 2پیوست شماره   ( هیات محترم وزیران     18/4/1380

ی قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی،           اصالح) 60(آئین اجرائی ماده    ) 5(به ماده   

خواهشمند اسـت ضـمن     . اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ارسال می گردد        

 :رعایت مفاد آن، موارد زیر را ملحوظ و اقدامات الزم را بعمل آورند

 هیـات امنـاء   8/1/1380از آنجائیکه نرخ سود تسهیالت اعطایی طبق مصوبه مورخ     -1

 درصـد ثابـت در سـال بـه          5/7از حداکثر   ) 3وست شماره   پی(حساب ذخیره ارزی    

در سال باالی نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار لندن            % 2(نرخ شناور   

و همچنین نحوه تسهیم آن فی ما بین سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی                ) »لیبور«

 سود  لذا در این خصوص الزم است تغییر نرخ       . کشور و آن بانک تغییر یافته است      

تسهیالت اعطایی و همچنـین نحـوه تسـهیم آن فـی مـا بـین آن بانـک و سـازمان                      



 ٣٥

مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه قراردادهای تسهیالتی که با مشتریان منعقد             

 .گردیده است تعمیم یابد

حسب تصـمیم هیـات امنـاء محتـرم حسـاب ذخیـره ارزی، صـادرات محصـوالت                   -2

 اعتبار صادراتی تحت عنوان فعالیتهای قابل       کشاورزی به کاالهای مشمول اعطای    

شـرایط و ضـوابط اعطـای تسـهیالت ارزی          ) ت(از بخـش    ) 5(قبول موضـوع بنـد      

اصالحی قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و              ) 60(موضوع ماده   

 هیـات مـذکور اضـافه       27/9/1379فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب مورخ       

 .می گردد

تسهیالت اعطائی با رعایت سایر ضوابط مربوطه مبلغ بیست و          سقف فردی مجاز     -3

پنج میلیون دالر و یا معادل آن به سایر ارزها می باشد در صـورت تجـاوز مبلـغ                   

تسهیالت از سقف مذکور ، اخذ تائیدیه هیات امناء حساب ذخیره ارزی و این بانک               

 .الزامی است

 عاملیـت منعقـده بـه       در صورت افزایش مبلغ طرحهای مصـوب از سـقف قـرارداد            -4

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن بانک می تواند تقاضای افـزاش سـقف               

 .قرارداد عاملیت خود را به سازمان مذکور ارسال نماید

با توجه به اینکه اعطای تسهیالت در چارچوب یکی از عقود اسـالمی مجـاز اسـت                  -5

 مفـاد بخشـنامه فـوق       لذا شرایط باز پرداخت تسهیالت نیز می بایسـت بـا رعایـت            

الذکر و این بخشنامه در چارچوب مقررات حاکم برعقود اسالمی تنظیم گردد لـذا،              

بخشـنامه شـماره    » 5«بنـد   ) 3(رعایت شـش مـاده دوره تـنفس موضـوع تبصـره             

 . از سوی آن بانک الزامی نمی باشد25/12/1379 مورخ 1207/60



 ٣٦

انـک مـی توانـد بـرای     حسب تصمیم هیات امناء محترم حساب ذخیـره ارزی، آن ب   -6

تامین هزینه های ارزی طرحهای مولد وعرضـه کننـده خـدمت ارز آرو در بخـش                 

هتل سازی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار باشـند تسـهیالت ارزی اعطـاء            

 .نماید

ــد    -7 ــارات ارزی در بن ــامین اعتب ــماره  » 12«اداره ت ــنامه ش ــورخ 1207/60بخش  م

خواهشمند . ر بانکهای تجاری اصالح میگردد       به اداره نظارت بر امو     25/12/1379

 .است در صورت لزوم با اداره اخیر الذکر مکاتبه فرمایند

 

    

       


