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 دولتي  ، شرکت)الحسنه هاي قرض بانک استثناي به( هاي دولتي، غيردولتي جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

  .شود المللي کيش ارسال مي و بانک بين ، بانک مشترک ايران ـ ونزوئالبانکيموسسات اعتباري غيربانک،  پست

 
  

 با سالم؛

رند؛ پس از وقوع سوء استفاده مالي سنوات قبـل در شـبکه بـانکي    گونه که استحضار دا احتراماً، همان

کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به منظور پيشگيري به موقع از بـروز وقـايع مشـابه، نسـبت بـه      

با توجـه بـه شـناخت    . شناسي موضوع و نيز شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمود آسيب

نقاط قوت و ضعف موجود، مراتب طي گزارشي در شوراي پول و اعتبار مطرح و نهايتاً مقرر حاصله در خصوص 

بـا توجـه بـه     ،در ايـن راسـتا  . گرديد؛ مقررات ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مورد بازنگري قرار گيرد 

ي داخلي ـ ريالي، تحـت   ، مقرراتي جامع در ارتباط با اعتبار اسناددر آن مقطع زماني شرايط و مقتضيات حاکم

، مراتـب طـي   پول و اعتبارتهيه و پس از تصويب در شوراي  »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي «عنوان 

متعاقب دستورالعمل مزبور . شدبه شبکه بانکي کشور ابالغ  ١٥/٩/١٣٩١مورخ  ٢٤٤٧٠٠/٩١بخشنامه شماره 

اسنادي داخلي ـ ريالي، مجموعه ضـوابطي تحـت عنـاوين      هاي مقررات اعتبار هقو در راستاي تکميل ساير حل

دستورالعمل حسـابداري اعتبـار اسـنادي    «و » هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي   تعرفهبر ضوابط ناظر «

هايي جداگانه به شبکه بانکي کشور  صالح طي بخشنامه تدوين و پس از تصويب در مراجع ذي» داخلي ـ ريالي

 .شدابالغ 

بر اساس بازخوردهاي  ،مقررات مورد اشاره ضوابط و پس از گذشت بيش از سه سال از اجراي اکنون

انجـام و نهايتـاً نسـخه جديـد     واصله از شبکه بانکي و فعالين اقتصـادي کشـور، بـازنگري ضـوابط مـذکور      

لعمل در نسـخه جديـد دسـتورا   . به شرح پيوست تدوين گرديـد » دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي «

با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمـالي،  ضمن حفظ چارچوب کلي ضوابط قبلي، مزبور، تالش شده است 

، تا حد ممکن بـا رويکـرد   کنونيحسب شرايط و مقتضيات و ابعاد مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين  

 296273/94  
 15/10/1394  
  دارد  
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کننـدگان،   ي تجاري باالخص توليدها ايجاد سهولت در فضاي کسب و کار اقتصادي و کمک به واحدها و بنگاه

  .تغييراتي در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد

يکهـزار و  تبصـره در  ) ٢٠(مـاده و  ) ۵۸(در که  »دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي « نسخه جديد

يده است با ضـوابط قبلـي   به تصويب رسشوراي پول و اعتبار  ۱۷/۹/۱۳۹۴دويست و يازدهمين جلسه مورخ 

  :رسد به شرح زير به استحضار ميها  باشد که اهم آن داراي نقاط افتراقي مي

دار و نيـز   دريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي مـدت    دريافت و ميان کاهش ميزان حداقل پيش .۱

  تي؛دريافت از متقاضيان دول اي اصالحات در رابطه با ميزان و نحوه اخذ پيش اعمال پاره

وثايق و تضمينات الزم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلـي بـه    ميزانانواع و  تعيينتفويض اختيار  .۲

 ؛کننده هاي گشايش هيأت مديره بانک

اعمال اصالحاتي در رابطه با مبناي عقدي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي و نيـز     .۳

 لب قرارداد جعاله؛گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قا اجازه

هاي مختلف از جمله بانک تعيين شده در فرآيند اعتبار اسـنادي   تر نقش بانک اصالح و تبيين شفاف .۴

 داخلي ـ ريالي؛

 به بخش تعاريف دستورالعمل؛» مؤسسه اعتباري غيربانکي«الحاق تعريف عبارت  .۵

 اصالح متون مربوط به اخذ استعالم از سامانه بانک مرکزي؛ .۶

در فرآيند اعتبار اسـنادي  ) سپام(رساني الکترونيکي مالي  حکام مرتبط با سامانه پياماصالح برخي ا .۷

 داخلي ـ ريالي، با توجه به تثبيت جايگاه سامانه مزبور در نظام بانکي کشور؛

 .اعمال پاره اي اصالحات ويرايشي و نگارشي .۸

در راستاي ايجاد تسهيل در  اميد است اجراي دستورالعمل جديد در شبکه بانکي کشور، گامي رو به جلو

کنندگان، در فرآيند تحصيل کاال و خـدمات مـورد نيـاز از داخـل      هاي اقتصادي به ويژه توليد کسب و کار بنگاه

 .کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي باشد

دسـتور فرماينـد    خواهشمند استاي از دستورالعمل جديد،  ضمن ارسال نسخهبا عنايت به موارد فوق، 

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي /ربط آن بانک مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي
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اي از بخشـنامه ابالغـي بـه     نسخه همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا. آن تأکيد و نظارت دقيق شود

  ٢٦٤٣٦٨١/.اين بانک ارسال گردد ت اعتباريها و مؤسسا کل نظارت بر بانک مديريتربط، به  واحدهاي ذي

 

 صفحه 19: پيوست
  

مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشوئي، مديريت كل مقررات
  مطالعات و مقررات بانكيره ادا
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 فهـرسـت مطالـب

 صفحه           عنوان

 2           مقدمه

 2          تعاريف :فصل اول

 5       گشايش اعتبار اسنادي داخلي :دومفصل 

 8     گشايش اعتبار اسنادي داخلي درخواست عقدي مبناي :سومفصل 

 10       ابالغ اعتبار اسنادي داخلي :چهارمفصل 

 11       اصالح اعتبار اسنادي داخلي :پنجمفصل 

 11         ارائه اسناد :ششمفصل 

 13          تنزيل :هفتمفصل 

 14     نادي داخلير بر فرآيند اعتبار اسهاي ناظ کنترل :هشتمفصل 

 15          ساير :فصل نهم
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 «ريالي ـ داخلي اسنادي اعتبار دستورالعمل»

 :مقدمه

 3/6/1311 مرور  هرر   20035 ت/35985 شراار   نامره  تصروي   (5) بنرد  اجرراي  در اعتبار و پول شوراي

 از اطاينران  حصرول  بره منورور   و رکشرو  برانيي  و پرويي  قانون (14) ماد  (6) بند استناد به و وزيران محترم هيأت

 ،داخلري  تجراري  مبرادتت  تسرييل  هرد   برا  نيرز  و ريرايي  رر  داخلري  اسرنادي  اعتبار به مربوط امور صحيح انجام

 تصروي   شرود،  مري  ناميرد   «دسـتورالعمل » اختصرار  به پس اين از که را «ريالي ـ داخلي اسنادي اعتبار دستورالعمل»

 .ناود

 

 :تعاريف ـ اول فصل

 :روند مي بيار مشروح معاني در ،ذيل و اصطالحات عبارات دستورايعال اين در ـ4 ماده

 ايران؛ اسالمي جايوري مرکزي بانک :مرکزي بانک -4-4

 کننرد   گشرايش  بانرک  ناپريير  برگشرت  و قطعي تعيد برگيرند  در که ترتيباتي هرگونه :اسنادي اعتبار -4-2

 باشد؛ ميبق ارائه اسناد مطادر قبال  پرداخت پييرش مبني بر

مقصرد کرات و يرا     و گرردد  مري  گشايش ايران ريال به که اسنادي اعتبار :ريالي ـ داخلي اسنادي اعتبار -4-9

 جايروري  جغرافيرايي  مرزهراي  داخرل  در ،آن نفر   ذي و متقاضري  ،مرتبط يها بانک اقامتگا  خدمت،

 اعتبـار » بره اختصرار   ،يرايي ر رر  داخلي اسنادي اعتبار ،دستورايعال اين در .است واق  ايران اسالمي

 شود؛ مي ناميد  «داخلي اسنادي

 ،شرد   گشرايش  داخلري  اسرنادي  اعتبرار  شررايط  برا  برق نطم ،اسناد ارائه از عبارت :ارائه اسناد مطابق -4-1

 باشد؛ ميو مفاد اين دستورايعال  (UCP) اسنادي اعتبار متحدايشيل مقررات

 اسرنادي  اعتبرار  نفر   ذي ،روز آن اداري وقرت  پايران  ترا  کره  بانيي روز :داخلي اسنادي اعتبار سررسيد -4-5

 ناايد؛ اقدام اسناد ارائه به نسبت تواند مي داخلي

عتبرار اسرنادي داخلري    خدمات بانيي، از جاله خدمات مربروط بره ا  بانک روزي که معاوًت : روز بانکي -4-6

 دهد؛ ارائه مي
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بانرک   يرا  و کننرد   گشرايش  بانرک  ،در آن کره  يلر داخ اسرنادي  اعتبرار  :ديداري داخلي اسنادي اعتبار -4-7

 را اسرناد  وجره  ،ارائه اسناد مطرابق  از اطاينان حصول و اسناد بررسي از پس است موظف کنند  تأييد

 ناايد؛ پرداخت

بانرک   يرا  و کننرد   گشرايش  بانرک  آن، در کره  داخلري  اسرنادي  اعتبار :دار مدت داخلي اسنادي اعتبار -4-8

تعيرد ناايرد    ،ارائه اسرناد مطرابق   از اطاينان حصول و اسناد بررسي از سپ است موظف کنند  تأييد

 بپردازد؛ ،پرداخت وجه اسناد را در سررسيِد

کننرد  و يرا بانرک تأييدکننرد  پرس از بررسري اسرناد و         سندي که بانک گشايش :سند تعهد پرداخت -4-3

اسرناد را در سررسريد    کنرد وجره   حصول اطاينان از ارائره اسرناد مطرابق صرادر و در آن تعيرد مري      

 بپردازد؛ ،پرداخت

 گردد؛ بنا به درخواست وي گشايش ميخريدار يا کارفرمايي که اعتبار اسنادي داخلي  :متقاضي -4-41

ي داخلري بره نفر  وي گشرايش     کره اعتبرار اسرناد    اي بندي شرد   رتبه فروشند  يا پياانيار :نفع ذي -4-44

 گردد؛ مي

 اعتبرار  گشرايش  بره  اقردام  ،خرود  طرر   از يا متقاضي درخواست به بنا که بانيي :کننده گشايش بانک -4-42

 ناايد؛ مي داخلي اسنادي

 نفر   ذي بره  کننرد   گشايش بانک درخواست به بنا را داخلي اسنادي اعتبار که بانيي :کننده ابالغ بانک -4-49

 ناايد؛ مي ابالغ

 اعتبرار  برر  را خرود  تأييد ،کنند  گشايش بانک از اج با يا و درخواست به بنا که بانيي :کنندهتأييد بانک -4-41

 افزايد؛ مي داخلي اسنادي

 بررسري اسرناد و   يرا  دريافت اسناد و به مجاز ،کنند  گشايش بانک سوي از که بانيي :شده تعيين بانک -4-45

 ؛گردد مي نف  ذي به پرداخت پييرش

 تنزيرل  بره  اقدام ،نف  ذي درخواست به بنا و دستورايعال اين چارچوب در که بانيي :کننده تنزيل بانک -4-46

 ؛ناايد مي دار مدت داخلي اسنادي اعتبارسند تعيد پرداخت 

 :از است عبارت :پرداخت پذيرش -4-47

 قابرل  ديرداري  پرداخرت  مقابرل  دراعتبار اسنادي داخلري   که صورتي در ديداري، پرداخت» -4-47-4

 يا «باشد استفاد 

 کره  صرورتي  در ،سررسريد پرداخرت   در آن وجره  پرداخرت  و دار تمد پرداخت تعيد تقبل» -4-47-2

 ؛«باشد استفاد  قابل دار مدت پرداخت مقابل در اعتبار اسنادي داخلي
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 .باشد عبارت از خدمت فني و ميندسي و پياانياري مي :خدمت -4-48

 در و شرود  مري  صرادر  متقاضري  نرام  به و نف  ذي توسط قيات، اعالم منوور به که سندي :فاکتور پيش -4-43

 تحويرل  شررايط  ،کرات  حارل  مقصرد  و مبرد   مقدار، يا ميزان کات يا خدمت، فني مشخصاتنوع و  آن

 ميلرت  خردمت،  ارائره  يا کات تحويل موعد پرداخت، شرايط کل، و واحد بياي خدمت، اجراي يا و کات

 .گردد مي قيد متقاضي و نف  ذي توافق مورد مفاد ساير و فاکتور پيش اعتبار

 نروع  بيرانگر  و رسرد  مي متقاضي و نف  ذي امضاي به که اي نامه توافق :خدمت ارائه/کاال فروش قرارداد -4-21

 يرا  و کرات  تحويرل  شررايط  کرات،  حال مقصد و مبد  مقدار، يا ميزان ،کات يا خدمت فني مشخصات و

 اعتبرار  ميلرت  خردمت،  ارائره  يرا  کات تحويل موعد پرداخت، شرايط کل، و واحد بياي خدمت، اجراي

 .باشد مي متقاضي و نف  ذي توافق مورد مفاد ساير وارائه خدمت /قرارداد فروش کات

 قطعري  فرروش  گرر  انبير  و شرود  مري  صرادر  متقاضي نام به و نف  ذي توسط که سندي :تجاري سياهه -4-24

 .باشد مي متقاضي به نف  ذيتوسط  کات فروش قرارداد يا فاکتور پيش ي موضوعکات

 يرا  و متقاضري  سروي  از و صرادر  نفر   ذي توسط که سندي :خدمت انجام حساب صورت/وضعيت  صورت -4-22

 تعيردات  ،نفر   ذي کره  دارد ايرن  بر دتيت و تأييد ،است گرديد  تعيين وي طر  از که معتبر ناايند 

 .است داد  انجام خدمت ارائه قرارداد يا فاکتور پيش موضوع خدمت ارائه با رابطه در را خود

 وصرول  از پرس  وي  نااينرد  يرا  داخلري  نقل و حال مجاز متصدي توسط که سندي :نامه راه/بارنامه -4-29

 بره  (حارل  مبرد  ) نقطه يک ازموضوع اعتبار اسنادي داخلي  کاتي حال از حاکي و گردد مي صادر کات

 حارل  سريله و برا  دريرايي،  يرا  هروايي  ،(ريلي يا اي جاد ) زميني صورت به ،(حال مقصد) ديگر اي نقطه

 .باشد مي معين حال کرايه مقابل در توافق مورد

منردر  در   تأييرد  مرورد  بازرسري  هراي  تشرک فيرست از متقاضي توسط که شرکتي :بازرسي شرکت -4-21

 در را کرات  وي، طرر   از نيابرت  بره  تا شود مي تعيين بخش دوم مجاوعه مقررات ارزي بانک مرکزي

اينيروترمز  )حسر  شررايط تحويرل کرات      ،متقاضي به نف  ذي زا کات مسئوييت و ريسک انتقال نقطه

 .دهد قرار کاي و کيفي بازرسي مورد (مورد توافق

 و ناايرد  مري  صرادر  کرات  بازرسري  از پس ،شد  تعيين بازرسي شرکت که سندي :فني بازرسي گواهي -4-25

 در منردر   يتکرا  کيفري  و کاري  هراي  مشخصه با شد  بازرسي کاتي تطابق عدم يا تطابق از حاکي

 .باشد مياعتبار اسنادي داخلي  شرايط

 برراي  هرا  آن نااينردگان  يرا  داخلري  بياره  مجراز  هاي شرکت توسط که سندي :بيمه گواهي/نامه بيمه -4-26

گريار   گرر، بياره   بياه آن در و شود مي صادرموضوع اعتبار اسنادي داخلي  کاتي حال خطرات پوشش
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 حارل  مقصرد  و مبرد   کرات،  ارزش و مقدار کات، نوع جاله از بياه مورد مشخصات بياه و نيز نف  ذيو 

 بياره  قررارداد  طررفين  تعيدات و حقوق مبين که ديگري موضوعات و پوشش دور  حال، نحو  کات،

 .گردد مي قيد باشد، مي حال

و اميران   انردازي شرد    را در بانک مرکرزي  اي که  سامانه: (سپام)مالي  الکترونيکيرساني  پيام سامانه -4-27

اعتبرار اسرنادي    هراي مربروط بره    ، از جاله پيرام طور متارکز به بانيي مايي بين هاي پيامتاامي تبادل 

 .سازد فراهم مي ،صورت استاندارد به را داخلي

ايوصرول   وکنامره وصرول مطايبرات سررسيدگيشرته، معروق و مشري       آيرين : نامه وصول مطالبات آيين -4-28

شروراي پرول و    10/6/1394ار و دويست و ششاين جلسه مور  هز مؤسسات اعتباري، موضوع يک

 اعتبار؛

 بره  (ICC) اياللري  برين  بازرگراني  اتراق  توسرط  کره  مقرراتري  مجاوعه :(INCOTERMS) اينکوترمز -4-23

 برا  ارتبراط  در فروشرند   و خريردار  وظرايف  و هرا  هزينه تقسيم نقطه ريسک، انتقال نقطه تبيين منوور

 .است گرديد  تدوين کات تحويلحال و  موضوع

 بازرگراني  اتراق  توسرط  کره ها و ضوابطي  رويه مجاوعه (:UCP) اسنادي اعتبارات متحدالشکل مقررات -4-91

 مراحرل،  نارودن  اسرتاندارد  ربرط،  ذي تفاسرير  و تعرابير  نارودن  ييسان منوور به (ICC) اياللي بين

 گرديرد   تردوين  ،اسرنادي  اعتبرار  طررفين  حقوق و تعيردات ايزامات و نحو  بررسي اسناد و تبيين 

 .است

يرا برا مجروز بانرک     و اي که تحت هاين عنوان به موجر  قرانون    مؤسسه :مؤسسه اعتباري غيربانکي -4-94

 .باشد مرکزي تأسيس شد  و تحت نوارت بانک مرکزي مي

 

 :داخلي اسنادي اعتبار گشايش ـ دوم فصل

 آمرد   عارل  بره  اعتبارسرنجي  که نحوي به ،است يمتقاض دقيق اعتبارسنجي به موظف کنند  گشايش بانک ـ2 ماده

 اسرنادي  اعتبرار  گشرايش  بره  مجراز  کننرد   گشايش بانک .باشد وي اعتباري ظرفيت و توان ميزان مبين

 .باشد ناي متقاضي اعتباري ظرفيت از بيش داخلي

ي و چرک  غيرجرار  بردهي وضرعيت   است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي، کنند  ميلف بانک گشايش ـ9ماده 

بانرک   .نرزد بانرک مرکرزي اسرتعالم ناايرد     « سامانه يکپارچه اطالعـاتي مشـتريان  »برگشتي متقاضري را از  

وفرق ضروابط و مقرررات مربروط،     براي متقاضي که  گشايش اعتبار اسنادي داخليمجاز به  کنند  گشايش
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 ،شرور اسرت  غيرجراري نرزد شربيه برانيي ک     بردهي داراي سابقه چک برگشتي رف  سوء اثر نشرد  و يرا   

 .باشد ناي

ـ  عالو  برر شرخح حقروقي، شرامل صراحبان       موضوع مفاد اين ماد در خصوص اشخاص حقوقي،  تبصره 

اعم از اشخاص حقيقي، حقروقي و نااينردگان   )امضاي مجاز و اعضاي هيأت مدير  آن اشخاص 

 .گردد نيز مي( اشخاص حقوقي

 ظرفيرت  و تروان  برا  متناسر   ،داخلري  اسرنادي  باراعت گشايش هنگام به است ميلف کنند  گشايش بانک ـ1 ماده

 :ناايد زير شرح به وي از دريافت ميان/دريافت  پيش اخي به اقدام متقاضي، اعتباري

 ؛اعتبار اسنادي داخلي گشايش هنگام درصد 10 حداقل ،ديداري داخلي اسنادي اعتبار در -1-4

 و اعتبرار اسرنادي داخلري    گشرايش  مران ز در درصرد  10 حداقل ،دار مدت داخلي اسنادي اعتبار در -1-2

 پرييرش  تراري   ،ارائه اسرناد مطرابق   عدم صورت در .ارائه اسناد مطابق هنگام به درصد 10 حداقل

 .بود خواهد دريافت ميان اخي مالک متقاضي سوي از اسناد

کننرد  از بودجره    اد ها و يا نيادهاي دويتري اسرتف   متقاضي اعتبار اسنادي داخلي، ييي از وزارتخانهچنانچه ـ  5ماده 

درصرد   100و  شرود  عاومي باشد، بايد حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه ساييانه مصروب 

کننرد  تودير     مبلغ اعتبار اسنادي داخلي، به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلري، نرزد بانرک گشرايش    

، مراد  ر اسنادي داخلري موضروع ايرن    باشد از متقاضي گشايش اعتبا کنند  موظف مي بانک گشايش. گردد

 .ناايد حسابي مربوط را نيز اخي تأييديه ذي

اسرتفاد    يبودجره عاروم   ازکره   ان موضوع اين ماد براي متقاضي داخلي ياعتبار اسناد گشايش ـ4تبصره 

 بعرد  يهرا  در سرال  جرا  کير به طور  اي يجيها به صورت تدر آن يها پروژ  اجراي ، ييينناايند مي

 ريرزي کشرور   سازمان مديريت و برنامره  نيبا تضا صرفًادريافت،  بدون اخي پيش رد،يگ يم انجام

توسرط   و نيرز تضراين پرداخرت آن    مربروط  يهرا  تزم در بودجه سرال  اعتباري نيب شيبر پ يمبن

 .باشد ميمجاز  يادشد  سازمان

خلي کره از بودجره   کنند  موظف است از نيادهاي دويتي متقاضي اعتبار اسنادي دا بانک گشايش ـ2تبصره 

نااينرد، مردارک و مسرتندات دال برر موضروع مريکور، از جالره تأييديره          عاومي اسرتفاد  ناري  

 .ها را اخي ناايد داري معين استان داري کل کشور و يا خزانه خزانه

 تروان  و اهليرت  بره  توجره  برا  ،داخلري  اسرنادي  اعتبرار  گشايش از قبل باشد مي ميلفکنند   گشايش بانک ـ6 ماده

 ايبير ،  سريل  معتبرر،  بايد مأخوذ  وثائق .ناايد اخي وي از کافي و تزم و تضاينات وثايق ،متقاضي بارياعت
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 ايفراي  عردم  صرورت  در ترا  باشرد بالمعارض  و برخوردار بات شوندگينقد درجه از قابل نقل و انتقال قانوني،

 .شود استيفاء ،ماين زمان حداقل در بانک حقوق ،متقاضي سوي از تعيدات

وثايق و تضاينات تزم براي گشايش اعتبار اسرنادي داخلري، متناسر  برا      ميزانمسئوييت تعيين انواع و  ـ7ده ما

 .باشد کنند  مي ، بر عيد  هيأت مدير  بانک گشايشمتقاضيانريسک اعتباري هر يک از 

 اسرنادي  تبرار اع گشرايش  .شرود  گشرايش  دار مردت  يرا  ديداري صورت به تواند مي داخلي اسنادي اعتبار ـ8 ماده

 مجراز  (حارل  تراري   يرا ارائه اسرناد مطرابق    زمان از) روز 360 از بيشبا موعد پرداخت  دار، مدت داخلي

 .باشد ناي

 تعيرين  مرا   18 حرداکثر  ،موارد ساير براي و ما  6 حداکثر کات، خريد براي داخلي اسنادي اعتبار سررسيد ـ3 ماده

 .گردد مي

 از داخلري،  اسرنادي  اعتبرار  گشرايش تشرييل پرونرد  جيرت     هنگام به است موظف کنند  گشايش بانک ـ41 ماده

 .ناايد دريافت فرد منحصربه شاار  ،«(سپام)مالي  الکترونيکيرساني  پيام سامانه»

 تزم مردارک  اخري  برر  عرالو   داخلري،  اسرنادي  اعتبرار  گشايش هنگام است موظف کنند  گشايش بانک ـ44 ماده

 اقردام  وي از زيرر  مردارک  اخري  بره  نسبت تورايعال،سد اين (45) د ما موضوع متقاضي، شناسايي جيت

 :ناايد

 داخلي؛ اسنادي اعتبار گشايش درخواست شد  تيايل فرم -44-4

 خدمت؛ ارائه/کات فروش قرارداد يا فاکتور پيش -44-2

 ؛کات خريد داخلي اسنادي اعتبار براي کات حال بياه گواهي/نامه بياه -44-9

 ارائره  باشرد،  نفر   ذي عيرد   برتوافق  مورد اينيوترمز حس  اي بياه پوشش تييه که رتيصو در ـ4 تبصره

 بنرد  ايرن  شراول  از متقاضي، توسط داخلي اسنادي اعتبار گشايش زمان در بياه گواهي/نامه ياهب

 .باشد مي مستثني

 ،باشرد  کننرد   گشرايش  بانرک  وثيقره  در داخلري  اسرنادي  اعتبرار  موضروع  کراتي  چره  چنران  ـ2 تبصره

 کننرد   گشرايش  بانرک  نفر   به بايد (نف  ذي يا متقاضي سوي از شد  ارائه) بياه گواهي/نامه بياه

 .شود صادر

 کره  باشرد  موضروع  ايرن  مبرين  يرد با مزبور اظيارنامه ؛پايه معامله بودن واقعي اقرارنامه/اظيارنامه -44-1

 داخلري،  اسرنادي  عتبرار ا نفر   ذي برا  متقاضري  و برود   واقعري  داخلي اسنادي اعتبار موضوع معامله

 .باشرد  ناري ( نامره تسرييالت و تعيردات کرالن     مطابق با تعريف ارائه شرد  در آيرين  ) واحد نف  ذي
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 هرر  خرال   اثبرات  صرورت  در کره  باشد تعيد اين بر مشتال بايد فوق اقرارنامه/اظيارنامه هاچنين

 اسرنادي  اعتبرار  دفرآينر  از مرحلره  هرر  در داشرت  خواهد حق کنند  گشايش بانک فوق، موارد از يک

 .ناايد اقدام خويش احتاايي خسارات و مطايبات وصول براي ،داخلي

 داخلي؛ اسنادي اعتبار گشايش قرارداد شد  تيايل  فرم -44-5

 دستورايعال؛ اين (1) شاار  پيوستبا  مطابق فني بازرسي پييرش نامه شد  تيايل فرم -44-6

 متقاضري  سروي  از آن وجره  ترأمين  از پس ،نف  ذي به داخلي نادياس اعتبار وجه از بخشي پرداخت پيش ـ42 ماده

 مقابرل  در صررفاً  ،(ايرن دسرتورايعال   (4)دريافت موضوع مراد    دريافت و ميان بدون در نور گرفتن پيش)

 .باشد مي مجاز نف  ذياز  بانييپرداخت  پيش نامه ضاانت اخي

بانرک تأييدکننرد  مجراز    يرا  کننرد  و   يشنامه موضوع اين ماد  توسط بانک گشا صدور ضاانتـ   4تبصره 

 .باشد ناي

توانرد   پرداخت موضوع ايرن مراد  مري    هاي مترتبه توسط متقاضي، پيش با قبول تاامي مسئوييت ـ2 تبصره

 .، صورت پييردنف  ذيپرداخت بانيي از  نامه پيش بدون اخي ضاانت

 

 :داخلي اسنادي اعتبار گشايشدرخواست  عقدي مبناي ـ سوم فصل

متقاضري از   هرد   حسر   ،داخلري  اسرنادي  اعتبرار  گشرايش از  قبرل  اسرت  موظف کنند  گشايش بانک ـ49 ماده

در  ويبرا   توافق بره عارل آمرد     و( تأمين يا عدم تأمين مايي )درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي 

 .ناايد اد استف متقاضيجيت انعقاد قرارداد با  ميکور در اين دستورايعال عقود از ييي از ،اين رابطه

کنند  صرفًا قصد ارائه خدمت بره متقاضري در قاير  گشرايش اعتبرار اسرنادي        چه بانک گشايش چنان ـ  41ماده 

نور از موضروع اعتبرار، برا متقاضري قررارداد جعايره گشرايش اعتبرار          تواند صر  داخلي داشته باشد، مي

چ يرک از مراحرل اعتبرار اسرنادي     در اين صورت، تأمين مايي متقاضي در هري . اسنادي داخلي منعقد ناايد

کننرد  مجراز بره     در صورت عدم ايفاي تعيدات از جان  متقاضي، بانک گشرايش . باشد داخلي مقدور ناي

توانرد در صرورت در  در قررارداد     پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي از محل مناب  وکرايتي نبرود  و مري   

ايترزام ترأخير    اسنادي داخلري از متقاضري، وجره   صورت شرط ضان عقد، عالو  بر دريافت مبلغ اعتبار  به

نامره وصرول مطايبرات،     هاي مقرر در آيرين  تأديه دين، بر مبناي نر  سود عقود غيرمشارکتي بعالو  درصد

 .متناس  با مبلغ و مدت تأخير از وي مطايبه ناايد
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کـارمزد گشـايش   »ن ، مبلغي را تحرت عنروا  ماد تواند در چارچوب مفاد اين  کنند  مي بانک گشايشتبصره ـ  

که حداکثر يک ما  پس از ابالغ ايرن دسرتورايعال توسرط بانرک مرکرزي       «اعتبار اسنادي داخلي

 .گردد از متقاضي مطايبه ناايد تعيين و ابالغ مي

داشرته   نيرز  را ويقصرد ترأمين مرايي     بر اساس درخواست متقاضي، کنند  بانک گشايشکه در مواردي ـ   45 ماده

 موضروع  چره چنان .مورد از ييري از عقرود مرابحره و استصرناع اسرتفاد  ناايرد       حس  ميلف است باشد،

 و کننرد   گشرايش  بانرک  برين  باشرد،  خدمت يا موجود کاتي ،آن گشايش زمان در داخلي اسنادي اعتبار

 اعتبرار  گشرايش  زمران  در که باشد کاتيي ،داخلي اسنادي اعتبار موضوع چنانچهو  مرابحه عقد ،متقاضي

 متقاضري  و کننرد   گشرايش  بانرک  برين  ،باشد آيند  در آن ساخت مستلزم و  نبود موجود اسنادي داخلي

 .دگرد مي منعقد استصناع عقد

کننرد  و متقاضري،    يا استصناع نسيه برين بانرک گشرايش   نسيه مرابحه قرارداد در صورت انعقاد  ـ4تبصره 

در . برار خواهرد برود   نر  سود معادل نر  سود عقود غيرمشارکتي مقرر توسط شوراي پرول و اعت 

کننرد  حرداکثر برابرر     يا استصناع نقدي، سود بانک گشايشنقدي مرابحه قرارداد صورت انعقاد 

 .باشد يايتفاوت قيات فروش با بياي تاام شد  کات و يا خدمت، م با مابه

سروي  توانرد طبرق ضروابط ابالغري از      کنند  مي دار، بانک گشايش در اعتبار اسنادي داخلي مدت ـ2تبصره 

ترا تراري  سررسريد    ارائره اسرناد مطرابق    از تراري   ) برراي مردت تعيرد   بانک مرکزي، مبلغي را 

 .از متقاضي مطايبه ناايد( پرداخت

قررارداد  کننرد  و متقاضري    بين بانرک گشرايش   ،چنانچه در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليـ 9تبصره 

متقاضري   ،ارائره اسرناد مطرابق   در زمران   ، يريين شرود  منعقرد مرابحه نقدي يا استصناع نقردي  

نسربت   تواننرد  کنند ، طررفين مري   در صورت موافقت بانک گشايش ناايد، تأمين ماييدرخواست 

بره ترتير  مقررر     و قرارداد مرابحه نسريه اقدام  قرارداد مرابحه نقدي يا استصناع نقدي به اقايه

 .ناايندمنعقد  در اين دستورايعال

طبق مفاد قررارداد مرابحره يرا استصرناع عارل       خودبه تعيدات در مواعد مقرر چنانچه متقاضي  ـ1 تبصره

صرورت شررط ضران عقرد،      تواند در صورت در  در قررارداد بره   ميکنند   بانک گشايشنناايد، 

ايتزام تأخير تأديه دين، حس  مورد بر مبناي نر  سود مرابحه نسيه يا استصرناع نسريه در    وجه

نامه وصرول مطايبرات، متناسر  برا مبلرغ و       هاي مقرر در آيين و  درصدعال به ،انعقاد قراردادزمان 

 .مطايبه ناايدمدت تأخير 
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 توسرط  وصرويي  ديرن  تأديره  ترأخير  ايترزام  وجهنيز  ومرابحه نسيه و استصناع نسيه عقود  از ناشي سود ـ46 ماده

 محاسربات  در بايرد  و تلقري  مشراع  سرود  عنروان  بره  استصرناع،  و مرابحه عقود در کنند  گشايش بانک

 .گردد يحاظ آن به مربوط

تحويرل کرات و يرا ارائره     کره   در  ناايرد  و استصناع کنند  موظف است در قرارداد مرابحه بانک گشايشـ 47ماده 

 .باشد مي نف  ذيمنوط به انجام آن از سوي  ،خدمت به متقاضي

 انعقراد  در بانرک   آن وکيرل  متقاضري،  که ناايد قيد استصناع و مرابحه قرارداد در بايد کنند  گشايش بانک ـ48 ماده

 نفر   ذي از خردمت  دريافرت  يرا  کات گرفتن تحويل فاکتور، پيش دريافت خدمت، ارائه/کات فروش قرارداد

 اقردام  پرداخرت  پرييرش  بره  نسربت  ،نفر   ذي سروي  ازارائه اسناد مطابق  صر  به مزبور بانک و است

 .باشد کنند  ناي حال کات بر عيد  بانک گشايشگونه مسئوييتي در خصوص تحويل و  و هيچ ناايد مي

مصروب  )به عقود يادشرد   استصناع، تاب  دستورايعال اجرايي مربوط  ود مرابحه وساير موارد ناظر بر عق ـ  43ماده 

 .باشد مي( شوراي پول و اعتبار

در ايرن فصرل، اخري    مريکور   و کارمزد و وجه ايتزام تأخير تأديه دين( اعم از نقدي و نسيه)عالو  بر سود ـ 21ماده 

 .باشد تحت عنوان کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي، مجاز ناي هرگونه وجه ديگر

 

 :داخلي اسنادي اعتبار ابالغ ـ چهارم فصل

ايرن دسرتورايعال، بره عنروان شراار  اعتبرار اسرنادي         (10)فرد دريافتي موضوع ماد   شاار  منحصربهـ 24ماده 

کننرد    از جالره بانرک گشرايش    ،ربط در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي هاي ذي کتاامي بانو  منوورداخلي 

 .دننااي را در  شاار  مزبور ،ها و مياتبات خود ارسال تاامي پيامدر  ؛موظفند

پيوسرت   فررم  مطرابق  داخلري،  اسنادي اعتبار گشايش از پس بالفاصله است ميلف کنند  گشايش بانک ـ22 ماده

متقاضري و رونوشرت آن را    اطرالع  برراي  را شرد   گشايش داخلي اسنادي اعتبار از اي نسخه، (2)شاار  

 .ناايد ارسال شد ، تعيين بازرسي شرکتبه 

شررايط   موضوع اعتبار اسرنادي داخلري،  مشخصات و اطالعات کامل کاتي  متقاضي موظف است ـ تبصره

 .ارائره ناايرد    شرد  تعيرين  بازرسري  شررتت به صورت ميتوب  بهبندي، بارگيري و حال را  بسته

کنند  موظف است مورد مريکور را بره نحرو مقتضري در قررارداد گشرايش اعتبرار         بانک گشايش

 .و متقاضي در  ناايدمابين خود  فياسنادي داخلي 
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 :داخلي اسنادي اعتبار اصالح ـ پنجم فصل

 موافقرت  و  کننرد  گشرايش  بانرک  پرييرش  متقاضري،  درخواسرت  حس  تواند مي داخلي اسنادي اعتبار ـ29 ماده

 .گردد اصالح نف  ذي

اعتبار اسنادي داخلي، مطرابق ضروابط و مقرررات زمران      سررسيد صدور هرگونه اصالحيه از جاله تاديد ـ21 ماده

 .باشد پيير مي صدور اصالحيه يا تاديد اميان

ـ 25 ماده در صرورت درخواسرت افرزايش مبلرغ اعتبرار اسرنادي داخلري از سروي متقاضري و موافقرت بانرک             ـ

و  کنند ، آن بانک موظف است قبرل از صردور اصرالحيه، عنردايلزوم نسربت بره ترأمين وثرايق         ايشگش

دريافرت و اصرالح سراير مروارد      گواهي بياره، اخري کسرري پريش    /نامه کافي، اخي ايحاقيه بياه تضامين

 .مربوط اقدام ناايد

موافقرت خرود را در ايرن     نفر   ذيچنانچه مبلغ اعتبار اسنادي داخلي با اعارال اصرالحيه کراهش يابرد و      ـ26 ماده

کننرد  موظرف اسرت حسر  درخواسرت متقاضري، نسربت بره          خصوص اعالم ناايرد، بانرک گشرايش   

 .دريافت متناس  با مبلغ اصالحي اقدام ناايد و عودت مازاد پيش و تضامين آزادسازي مازاد وثايق

ـ  ، منروط  ر اسرنادي داخلري  اعتبرا در خصوص وثايق غيرمنقول، آزادسازي وثايق متناس  با کراهش   تبصره 

 .کنند  خواهد بود به تشخيح بانک گشايش

کنند ، سررسيد اعتبار اسنادي داخلي براي خريرد کرات، حرداکثر     با تصوي  ارکان اعتباري بانک گشايش ـ27 ماده

تاديرد  . باشرد  مرا  قابرل تاديرد مري     18ما  و ساير اعتبار اسنادي داخلي حرداکثر بره مردت     6به مدت 

صررفًا برا تصروي     هراي مقررر در ايرن دسرتورايعال،      ار اسنادي داخلي براي بيش از مدتسررسيد اعتب

 .باشد ميکنند  ماين  باتترين رکن اجرايي بانک گشايش

 .باشد مي نافي نيز اصالحيه صدور درخصوص دستورايعال اين (22)و  (21) مواد مفاد ـ28 ماده

 

 :اسناد ارائه ـ ششم فصل

اعتبرار اسرنادي داخلري کراتيي و کراتيي       در ؛نفر   ذيزم به هنگام ارائه اسرناد توسرط   حداقل مدارک ت ـ23ماده 

اعتبرار اسرنادي داخلري خردماتي؛      درنامه و گرواهي بازرسري فنري و     را /سياهه تجاري، بارنامهخدماتي؛ 

 .باشد حساب انجام خدمت مي صورت/صورت وضعيت

 حسر   کرات  حارل  بياه پوشش تييهکاتيي خدماتي، در اعتبار اسنادي داخلي کاتيي و  چنانچه ـ4 تبصره

 برا  هاررا   وي، توسرط  بياره  گواهي/نامه بياه ارائه باشد، نف  ذي عيد  به توافق، مورد اينيوترمز
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کنند  موظف اسرت؛ موضروع مزبرور     بانک گشايش .باشد مي ايزامي ،ماد  اين موضوع اسناد ساير

 .قيد ناايدرا به نحو مقتضي در متن اعتبار اسنادي داخلي 

مرابين،   حسر  توافقرات فري   در اعتبرار اسرنادي داخلري کراتيي و کراتيي خردماتي،       چنانچه ـ 2تبصره 

 کرار اينيوترمز مورد استفاد  در حال کاتي موضروع اعتبرار اسرنادي داخلري، تحويرل در محرل       

 ، گواهي تحويرل و تحرول کرات کره    نف  ذيبه هنگام ارائه اسناد توسط باشد، ( EXW)فروشند  

 جررايگزينتوانرد   مري  ،، متقاضري و شررکت بازرسري رسرريد  اسرت    نفرر  ذي و تأييرد  بره امضرا  

 .شود نامه را /بارنامه

 بايرد  (ايرن دسرتورايعال   (10)شاار  منحصر به فرد موضوع ماد  ) داخلي اسنادي اعتبار شاار  ـ9 تبصره

 .گردد در  ماد  اين موضوعاسناد  کليه روي بر

روش  بره  کننرد ،  گشرايش  بانک يا تأييدکنند  بانک يا پرداخت جيت شد  تعيين بانک به بايد اسناد ارائه ـ91 ماده

 .است شد  مشخح داخلي اسنادي اعتبار متن در که شود انجام محلي در و

 ،اسرناد  بررسري  ضروابط  حسر   ،شرد   ارائره  اسناد بررسي به نسبت مقرر، ميلت طي است موظف بانک ـ94 ماده

 .ناايد اقدام (UCP) اسنادي اعتبارات لمتحدايشي مقررات در مندر 

 :نف  ذي سوي از اسناد مطابق ارائه صورت درـ 92 ماده

 باشد؛ مي پرداخت پييرش به موظف کنند  گشايش بانک -92-4

 بانرک  بره  اسرناد  ارسرال  و پرداخرت  پرييرش  بره  موظرف  وجرود،  صرورت  در تأييدکنند ، بانک -92-2

 باشد؛ مي کنند   گشايش

 پرداخرت  پرييرش  بره  مجراز  کننرد   بانک گشرايش  قبلي مجوزحس   شد  تعيين انکب چنانچه -92-9

توانرد نسربت بره     مري کننرد ،    کنند  يا بانک گشرايش  قبل از ارسال اسناد به بانک تأييد ،باشد

در صورتي که بانک تعيين شرد  حسر  توافقرات قبلري صررفًا       .ناايد اقدام پييرش پرداخت

بره بانرک    نفر   ذيف به ارسال اسناد ارائره شرد  از سروي    مجاز به دريافت اسناد باشد، موظ

 .باشد کنند  جيت بررسي و پييرش پرداخت مي  کنند  يا بانک گشايش تأييد

برر اسراس مفراد مراد      ) ارسال فيزييي اسناد مطرابق ضان شد  موظفند؛  کنند  و بانک تعيين بانک تأييدـ 99ماده 

. نااينرد  ارسرال  ،«(سـپام )مـالي   الکترونيکـي رساني  پيام مانهسا» از طريرق نيز تصوير اسناد مزبور را ، (32

کننرد ، بانرک مزبرور موظرف      به بانرک گشرايش   نف  ذياسناد از سوي  مستقيم هاچنين در صورت ارائه

 .به بانک مرکزي ارسال ناايد ،يادشد  سامانهاز طريق  رااست، تصوير اسناد مطابق ارائه شد  
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 مقرررات  در منردر   ضروابط  حسر   اسرت  موظرف  بانرک  شد ، ارائه اسناد رد مغايرت وجود صورت در ـ91 ماده

 .ناايد اقدام مغاير، اسناد خصوص در (UCP) اسنادي اعتبارات متحدايشيل

 

 :تنزيل ـ تمفه فصل

 سـامانه » از اسرتعالم  از پرس  و ديرن  خريرد  قاير  عقرد   در صررفاً  دار مدت داخلي اسنادي اعتبار تنزيل ـ95 ادهم

از  تأييديره  اخري  و مبني بر اصايت و صحت اعتبار اسرنادي داخلري   مرکزي بانک «بانکي تتعهدا و تسهيالت

 مبنري ، کننرد   گشرايش  بانک ربط ذي مرکزي ادارات از «(سپام)مالي  الکترونيکيرساني  پيام سامانه»طريق 

 .باشد مي مجاز ،آن قبلي تنزيل عدم بر

 خرود  اعتبراري  ارکران  موافقت داخلي، اسنادي عتبارا تنزيل از قبل است موظف کنند  تنزيل بانک ـ4 تبصره

 .ناايد اخي را

 درخواسرت  شراار   اخري  بره  منوط دين خريد عقد قاي  دردار  اعتبار اسنادي داخلي مدت تنزيل ـ2 تبصره

 .باشد مي «(سپام)مالي  الکترونيکيرساني  پيام سامانه» از فرد منحصربه

 (35) مراد   موضروع  اسرتعالم  وصرول  زمران  در است موظف کنند  گشايش بانک ربط ذي مرکزي ادارات ـ96 ماده

 حاصرل  اطاينران  مريکور  داخلري  اسرنادي  اعتبرار  از بخشي يا تاام قبلي تنزيل عدم از ،دستورايعال اين

 .ناايد اعالم کنند  تنزيل بانک به« (سپام)رساني الکترونيکي مالي  پيام سامانه»از طريق  را مرات  و کند

 هاچنرين  و تنزيرل  از پس بالفاصله ،خود ربط ذي مرکزي ادارات طريق از است موظف کنند  زيلتن بانک ـ97 ماده

رسـاني الکترونيکـي مـالي     پيـام  سامانه»از طريق را مرات  ،دار مدت داخلي اسنادي اعتبار تسويه هنگام به

 .ناايد اعالم کنند  گشايش بانک ربط ذي مرکزي ادارات به «(سپام)

 20 ميرزان  ترا  حرداکثر  کالن، تعيدات و تسييالت نامه آيين مفاد رعايت ضان تواند مي کنند  لتنزي بانک ـ98 ماده

 ديگرر  بانرک  توسرط  شرد   گشرايش  دار مردت  اسنادي اعتبارات تنزيل به نسبت خود پايه سرمايه درصد

 يره پا سررمايه  برابرر  5 از ،شرد   تنزيرل  داخلي اسنادي اعتبارات مجاوع که اين بر مشروط ناايد، اقدام

 .نناايد عدول کنند  تنزيل بانک

، حردود مقررر در ايرن    کننرد   بانرک تنزيرل  و اندوخته  سرمايه ه بنا به دتيل قيري؛ از جاله کاهشچنانچ ـ  93ماده 

روز کراري، موضروع را طري گزارشري      5ظر  مدت  موظف است کنند  بانک تنزيلنقض شود،  دستورايعال

 مريکور،  رويرداد  وقروع  از و حداکثر ظر  مردت شرش مرا  پرس    با ذکر دتيل به بانک مرکزي اطالع دهد 
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گزارش مزبور بايد حرداقل شرامل اطالعرات مربروط بره       .ناايد اقدام شد  تعيين حدود با نسبت به انطباق

 .ان تخطي و تاري  وقوع تخطي باشد، ميزاستکه منجر به نقض حدود شد   اعتبار اسنادي داخلي

ـ   دسرتورايعال پس از گيشت ميلت مزبور، خود را با حدود مقررر در ايرن    کنند  بانک تنزيلچنانچه  تبصره 

 .خواهد شد (58)هاي ماد   تطبيق ندهد، مشاول مجازات

 و پرول  شروراي  مصروبات  برا  مطرابق  دار مردت  داخلي اسنادي اعتبار تنزيل جيت اعاال قابل نر  حداکثر ـ11 ماده

 .باشد مي اعتبار

 .باشد پيير مي کنند  نيز اميان توسط بانک گشايش ،دار ي مدتتنزيل اعتبار اسنادي داخلـ 14ماده 

 ايرن  در مسرتقر  اقتصرادي  فعراتن  نفر   به اصلي سرزمين در شد  گشايش داخلي اسنادي اعتبار تنزيل ـ12 ماده

 .باشد ناي مجاز صنعتي - تجاري آزاد مناطق هاي بانک توسط سرزمين،

مصروب  )اسنادي داخلي تاب  دسرتورايعال اجرايري عقرد خريرد ديرن      ساير موارد ناظر بر تنزيل اعتبار ـ   19ماده 

 .باشد مي( شوراي پول و اعتبار

 

 :هاي ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ کنترل هشتمفصل 

سازي ساختار کنترل داخلي مرايي و عاليراتي مرؤثر و کرارا جيرت       بانک موظف به طراحي، ايجاد و پياد  ـ11ماده 

هرا، تفييرک صرحيح وظرايف ناسرازگار،       عايت مفراد قروانين، مقرررات و دسرتورايعال    کس  اطاينان از ر

تصوي  درست معامالت، ثبت صحيح و بره موقر  رويردادها و نيرز جابجرايي کارکنران در مقراط  زمراني         

گشرايش،  ، در مراحرل  «رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسسات اعتبـاري »مناس  مطابق برا  

 .باشد اعتبار اسنادي داخلي ميح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت ابالغ، اصال

، نسربت بره   نفر   ذي/پس از مراجعه متقاضري  باشند؛ ميميلف  هاي موضوع اين دستورايعال تاامي بانک ـ15ماده 

هراي مبرارز  برا     هاي مربوط، از جاله دسرتوايعال  و دستورايعال  ها نامه ، آيينشناسايي وي مطابق با قوانين

 .دنيشويي اقدام ناايپو

از جالره پيرام گشرايش،     ،هراي اعتبرار اسرنادي داخلري     پيرام کنند  موظف است تارامي   بانک گشايشـ 16ماده 

 .ناايدابالغ  نف  ذيبه  ،کنند  گشايش بانک ديگر يا ساير شع  بانکايزامًا از طريق  را ،...اصالحيه و 

رسـاني   پيـام  سـامانه »سرنادي داخلري موظرف بره عضرويت در      فرآيند اعتبار ا باهاي مرتبط  تاامي بانکـ 17ماده 

از جالره پيرام گشرايش، ابرالغ و      مرابين  هراي فري   تاامي پيرام تبادل  بايد وبود  « (سپام)الکترونيکي مالي 
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مريکور   صرفًا از طريرق سرامانه   ،نامه ابالغي از سوي بانک مرکزي شيو طبق  ،اصالح اعتبار اسنادي داخلي

 .پييرد صورت 

حرداکثر   ،رسراني خرود   اي در پايگرا  اطرالع   سازي سرامانه  کنند  موظف به طراحي و پياد  بانک گشايشـ 18ماده 

هراي   باشد، به نحروي کره سرايرين از جالره بانرک      ميظر  مدت سه ما  پس از ابالغ اين دستورايعال 

ار  ملري  ديگر با مراجعه به سامانه ميکور و در  شاار  منحصر بره فررد اعتبرار اسرنادي داخلري و شرا      

و نرام   کرد حسرابگري  يافتره از جالره؛    گشرايش  داخلري  ، به ساير مشخصرات اعتبرار اسرنادي   نف  ذي

کنند ، مبلرغ، تراري  گشرايش، سررسريد، نروع اعتبرار اسرنادي         کنند  و ابالغ شعبه بانک گشايش/ادار 

 .و متقاضي دسترسي داشته باشند نف  ذيداخلي و نام 

 

 :ساير ـ نهم فصل

 اعتبرار  برر  را خرود  تأييرد  توانرد  مري  ديگرري  بانرک  کنند ، گشايش بانک اجاز  يا و درخواست رتصو در ـ13 ماده

 .بيافزايد داخلي اسنادي

 .باشد گشايش اعتبار اسنادي داخلي قابل معامله مجاز نايـ 51ماده 

 مرواد  موضروع  دويتري  متقاضيان جيت داخلي اسنادي اعتبار گشايش در است موظف کنند  گشايش بانک ـ54 ماده

 هراي  دارايري  تالرک  هراي  طرح هاي پروژ  اجراي منوور به کشور عاومي محاسبات قانون (4) و (3) ،(2)

 قرانون  (2) مراد   اجرايري  نامره  آيرين  در مقررر  ضوابط دستورايعال، اين مفاد رعايت بر عالو  ،اي سرمايه

 .ناايد ملحوظ نيز را مايي مقررات از بخشي تنويم قانون به موادي ايحاق

 بره  مربروط  امرور  انجرام  بره  نسبت دستورايعال اين چارچوب در تواند مي نيز غيربانيي اعتباري مؤسسه ـ52 ادهم

 .ناايد اقدام داخلي اسنادي اعتبار

 اقتصرادي  ويره   و صرنعتي ر    تجراري  آزاد مناطق مبداء از و خدمت کات ورود جيت داخلي اسنادي اعتبار ـ59 ماده

 خرار   مقرررات  ايرن  شراول  از و بود  ارزي مقررات مجاوعه اول بخش «ز» بند تاب  اصلي، به سرزمين

 .است

 اعتبرار  فرآينرد  برر  نراظر  موارد ساير است، شد  ذکر دستورايعال اين در صريحًا که مواردي استثناي به ـ51 ماده

 اعتبرار  گشرايش  زمران  در حراکم  (UCP) اسرنادي  اعتبرارات  متحدايشيل مقررات تاب  داخلي، اسنادي

 .باشد مي ،داخلي اسنادي
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و اينيروترمز  ( UCP)در مواردي که در اين دسرتورايعال بره مقرررات متحدايشريل اعتبرارات اسرنادي        ـ55ماده 

(INCOTERMS )    اشار  گرديد ، متن ترجاه شد  مقررات ميکور توسط کايته ايرانري اتراق بازرگراني

 .باشد اياللي، مالک عال مي بين

فراکتور يرا عقرد قررارداد      حاکم در زمان صدور پريش ( INCOTERMS) نيوترمزايدر اين دستورايعال،  ـ56ماده 

 .باشد فروش کات، مبناي عال مي

مرا  پرس از ابرالغ ايرن      هراي برانيي اعتبرار اسرنادي داخلري ظرر  مردت يرک         ضوابط ناظر بر تعرفه ـ57ماده 

 .شود ميبه شبيه بانيي کشور ابالغ  بانک مرکزيدستورايعال، توسط 

 قرانون  (44) و (43) مرواد  در مقررر  هراي  مجرازات  اعاال موج  دستورايعال اينمفاد مقرر در  از طيتخ ـ58 ماده

 .شود مي کشور بانيي و پويي

 

يييرزار و دويسرت و يرازدهاين جلسره      در تبصرر  ( 20) و ماد  (58) در «ريالي ـ داخلي اسنادي اعتبار دستورالعمل»

ايرن مصروبه    و برود   اتجررا  تزم ابرالغ،  ما  پرس از  يک و رسيد  تصوي به اعتبار و پول شوراي 11/9/1394مور  

رر   داخلري  اسرنادي  اعتبار خصوص در 1/9/1391جلسه مور   صد و پنجا  و يياين هزار و يک يکمصوبه  جايگزين

 .گردد مي ريايي
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 (4 شماره پيوست)

 “فني بازرسي پذيرش نامه فرم”

 

 ..............................بانک.............................. .....شعبه  محترم رياست

 

 را خرود  آمرادگي  (شـده  تعيـين  بازرسـي  شرکت) .......................................... شرکت اين وسيله بدين احترامًا؛

ــام) .................................... فنررررري بازرسررررري انجرررررام جيرررررت ــاال نـــ  بررررره متعلرررررق (کـــ

 کراتي  فرروش  قررارداد /فراکتور  پريش  موضوع ،(متقاضي نام) ..........................................خانم/آقاي/سازمان/شرکت

 .ناايد مي اعالم .............................. مور  .............................. شاار 

 ايرران  اسرتاندارد  ملري  سرازمان  سروي  از الغري اب ضروابط  طبق بازرسي قرارداد ؛گردد مي تأييد وسيله بدين

 انجرام  مربروط  ضروابط  و بازرسري  قررارداد  اسراس  برر  نيرز  بازرسري  گرواهي  روصد و فني بازرسي و گرديد  منعقد

 .شود مي

 

 :.............................خانوادگي نام و نام

 ..............................:شرکت عامل مدير

 :امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ر ا   :شم
ر   :خيات
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 (2 شماره پيوست)

 

 (متقاضي نام) ......................................................... خانم/آقاي/سازمان/شرکت

 ..............................شاار  ريايي ر داخلي اسنادي اعتبار اصالح/گشايش :موضوع

 

اصرالحيه  /.............................. شراار  شرد    گشرايش  اييبه پيوست متن اعتبار اسنادي داخلي ر رير   احترامًا؛

 .گردد جيت استحضار ارسال مي......................... اعتبار اسنادي داخلي ر ريايي شاار  

 موظرف  ..................................... خرانم /آقراي /سرازمان /شررکت موجرود   مقررات موج  به ؛شايان ذکر است

بنردي،   شررايط بسرته   ،يادشرد   ر ريرايي   موضوع اعتبار اسنادي داخلري مشخصات و اطالعات کامل کاتي  ؛باشد مي

ارائره   گرردد،  که ذياًل نام و آدرس آن در  مري  شد  تعيين بازرسي صورت ميتوب به شرتت بهرا  آن بارگيري و حال

 ايرن  در تزم اطالعرات  موقر    بره  ائره ار عردم  از ناشري  خسرارت  هرگونه بروز مسئوييتدارد،  تأکيد مي ضانًا .ناايد

 .باشد مي (نام متقاضي) ...................................خانم/آقاي/سازمان/شرکت با ،خصوص

 .........................:...............شد  شرکت بازرسي تعيين نام

 ..................................:شد  تعيين بازرسي شرکت آدرس

 

 ...........................................بانک

 ...........................................شعبه

 

 منورور  بره  متقاضري  با تااس و اطالع جيت، (کننده نام شرکت بازرسي)................................ شرکت  :رونوشت

 .کات بازرسي انجام براي تزم مدارک و اطالعات اخي

ر ا   :هشم
ر   :خيات
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