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 »تعالي بسمه«

 

( 21)مااده  ( 8)و بناد   پذير و ارتقاي نظام ماال  شواور   قانون رفع موانع توليد رقابت( 12)ماده  استناد به

و ساير ضوابط و مقررات ابالغ  ( بهره)ون عمليات بانک  بدون ربا نقاو نيز با رعايت مفاد  قانون پول  و بانک  شوور

پعذير و   قانون رفع موانعع توليعد رقابعت   ( 12)ماده  دستورالعمل اجرايي» ،از سوي بانک مرشزي جمهوري اسالم  ايران

 .گردد  م  تهيه و تدوين شود، م  ناميده «دستورالعمل» اختصار به پس اين از شه «ارتقاي نظام مالي کشور

 :روند  م بکارزير  موروح  معان در ليذ عبارات لدستورالعم اين در ع 2 ماده

 ؛ايران اسالم  جمهوري مرشزي بانک :مرکزي بانک ع2ع2

شه به موجب قانون يا با مجوز بانک مرشزي تأسيس شده و تحت نظارت باناک  بانک   :اعتباري مؤسسه ع1ع2

 ؛باشد مرشزي م 

بنياان و   هااي دانا    نوف توليادي، بناااه  واحدهاي صنعت ، معدن ، شواورزي، حمل و نقل، ص: واحد ع9ع2

 ؛شار  حال هاي صادرات  در شرشت

باه منظاور تاأمين     نزد يک  از مؤسساات اعتبااري  شه جاري واحد  الحسنه قرض حساب :حساب ويژهع 1ع2

 ؛شود سرمايه در گردش پايدار افتتاح م 

در دهد تا  ه واحد تخصيص م بحساب ويژه  از طريق اعتباري مؤسسه كه اعتباري حداكثر :اعتبارسقف ع 5ع2

مابين، براي پرداخت موارد موضوع  در چارچوب قرارداد ف صورت عدم شفايت موجودي حساب ويژه، 

 گيرد؛اين دستورالعمل، مورد استفاده قرار 

شه بار اساا    است  واحدمبلغ  از اعتبار استفاده شده توسط ناظر بر اصل تسهيالت بوده و  :تسهيالت ع6ع2

 گردد؛ م به وي اعطاء اسالم  عقود در اين دستورالعمل در قالب شرايط مقرر 

 .واحدو تسهيالت تسويه نوده توسط  التفاوت سقف اعتبار مابه: اعتبارماندة  ع7ع2

و پس از اخذ وثايق  در چارچوب مفاد اين دستورالعمل ،مؤسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدع   1ماده 

 .نسبت به افتتاح حساب ويژه براي هر واحد اقدام نمايد اطمينانو تضامين شاف  و قابل 

داد و افتتاح حساب ويژه، وضعيت بده  غيرجاري و چاک  رمؤسسه اعتباري مکلف است؛ قبل از انعقاد قراع 9ماده 

افتتاح حساب ويژه براي واحدهاي داراي بده  غيرجااري  . نمايد برگوت  واحد را از بانک مرشزي استعالم

 .ممنوع استرگوت  رفع سوءاثر نوده نزد شبکه بانک  شوور و چک ب
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مؤسسه اعتباري مکلف است در افتتاح حساب ويژه و اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقود اسالم  ماذشور   ع  4 ماده

هااي مرباو ، از جملاه ضاوابط مباارزه باا        و دساتورالعمل   ها نامه در اين دستورالعمل، تمام  قوانين، آيين

 .را رعايت نمايد پولووي 

از  ضمن اخذ شاماره پياياري خاا     مؤسسه اعتباري موظف است قبل از افتتاح حساب ويژه براي واحد،ع   5ماده 

 اطميناان حاصال  ويژه ديار براي آن واحد نزد ساير مؤسسات اعتباري از عدم وجود حساب  ،بانک مرشزي

 .نمايد

بانک مرشزي به مراتب را  ،واحدهر فتتاح حساب ويژه براي ا از مؤسسه اعتباري موظف است بالفاصله پسع   6ماده 

 .اعالم نمايد

ياک  اين دستورالعمل، حداشثر ظرف مادت  ( 6)و ( 5)سازوشار عمليات  الزم جهت اجراي مفاد مواد تبصره ع  

توسط حوزه اعتباري بانک مرشزي با همکااري حاوزه فنااوري    پس از ابالغ اين دستورالعمل، ماه 

 .گردد م ه شبکه بانک  شوور ابالغ رشزي تدوين و باطالعات بانک م

 موجاودي  .نماياد وارياز   ويژه به حسابخود را تمام يا بخو  از عوايد حاصل از فروش واحد موظف است  ع 7 ماده

 .باشد م هاي موردنياز واحد قابل استفاده  هاي قانون  و خريد نهاده صرفًا براي پرداخت حساب ويژه

 .بين درج نمايد ما ري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتض  در قرارداد ف مؤسسه اعتباتبصره ع 

نزد شابکه   هاي بانک  توسط آن واحد افتتاح حساب ويژه براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديار حساب ع  8ماده 

 .باشد م ن بانک  شوور

هاي موردنياز توليد يا  براي خريد نهاده وجوه موردنياز واحد،است حسب درخواست  مکلف مؤسسه اعتباري ع  3ماده 

 .نمايدهاي قانون  مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت  پرداخت

مؤسساه  ، هااي موضاوع ايان مااده     براي پرداخات  ورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژهدر صتبصره ع  

حساب و حاداشثر تاا   موجودي سري ميزان ش  بهمابين،  اعتباري موظف است بر اسا  قرارداد ف 

وياژه  حسااب  به بادهکار نماودن    قود مذشور در اين دستورالعمل، نسبتدر قالب ع، سقف اعتبار

 .اقدام نمايد

 و ياا  در قالب يک  از عقود خرياد ديان   ،مؤسسه اعتباري به واحد تا سقف اعتبارتوسط تسهيالت اعطاي  ع  21ماده 

 .باشد پذير م  مرابحه امکان
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، باه اساتثناي ماواردي شاه     ضوابط اجرايا  آن  ،در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد خريد دينع   22ماده 

در قالب خريعد   اعتبار در حساب جاري اجرايي دستورالعمل»تاابع   صراحتًا در اين دستورالعمل ذشر شده است،

 .باشد م بانک مرشزي  25/6/2885مورخ  2118/مب، موضوع بخونامه شماره «دين

براي  ،ماه ش با سررسيد بي  از دار  مدتمجاز به تنزيل اسناد و اوراق تجاري  يمؤسسه اعتبارتبصره ع  

 .باشد اهداف موضوع اين دستورالعمل نم 

و  هااي تولياد   نهااده مؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه، ع   21ماده 

، به بهاي تمام شاده  به عنوان سود  درصدي اضاف ايبا افزودن مبلغ واحد را خريداري و خدمات مورد نياز 

 .نمايد واگذار واحدبه  نيمع دهاييسررس اي ديدر سررس هينس صورت آن را به

تواند در قرارداد اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه باه واحاد جهات     مؤسسه اعتباري م  تبصره ع 

 .و دريافت خدمات وشالت دهد هاي توليد نهادهتحويل انتخاب، خريد و 

مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان اساتفاده    سود تسهيالت اعطاي  در قالب عقد مرابحه بر اسا  نرخع   29ماده 

مبالغ مورد استفاده از تاريخ استفاده تا سررسيد تساهيالت اعطااي  محاسابه    /از اعتبار و متناسب با مبلغ

 .شود م 

و نحوه بازپرداخت آن را به صاراحت در   مرابحه سررسيد تسهيالت اعطاي مؤسسه اعتباري موظف است  ع  24 ماده

 .مابين درج نمايد قرارداد ف 

ماه از تااريخ اساتفاده    ش حداشثر مدت بازپرداخت تسهيالت مرابحه موضوع اين دستورالعمل، تبصره ع  

 .باشد م 

به استثناي مواردي شه صريحًا در اين دستورالعمل مرابحه،  حد در قالب عقددر صورت اعطاي اعتبار به وا ع 25 ماده

 .باشد م « دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» مفادذشر شده است، ساير موارد تابع 

چنانچه واحد پي  از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخو  از تسهيالت اقدام نماياد، مؤسساه   ع   26ماده 

متناسب با مبلغ وصول  و زمان باقيمانده تا سررسيد، به واحد تخفيف الزم را بدهاد و   اعتباري مکلف است

 .مبلغ وصول  را بين مانده اصل و سود تسهيالت اعطاي  تسهيم بالنسبه نمايد

تواند سازوشارهاي توويق  دياري را نيز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات  مؤسسه اعتباري م ع تبصره  

 .دخود اتخاذ نماي

چه واحد به تعهدات خوي  در قبال مؤسسه اعتبااري مبنا  بار بازپرداخات تماام ياا بخوا  از        نچناع   27ماده 

هاي مقرر عمل ننمايد، مؤسسه  /تسهيالت در قالب هر يک از عقود مذشور در اين دستورالعمل در سررسيد
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ام تأخير تأديه دين، بر اساا   التز اعتباري مکلف است منو  به درج در قرارداد، مبلغ  را تحت عنوان وجه

 .ضوابط و مقررات ابالغ  از سوي بانک مرشزي، متناسب با مبلغ و مدت تأخير مطالبه نمايد

موظاف   نوود، مؤسسه اعتبااري  ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول اعتباري مؤسسه چنانچه مطالبات ع  28 ماده

 باه  را مراتاب  است مكلف اعتباري مؤسسه. رآوردد تعليق حالت به را اعتبارمانده  از استفاده است امکان

 سررسايد،  از پاس  مااه  كه حداشثر ظرف مادت شا    صورت  در .شند اعالم واحدبه  شده توافق روش

 را اعتباار مانده  از استفاده امکان باشد وصول نوود، مؤسسه اعتباري ملزم م  اعتباري مؤسسه مطالبات

 .يژه واحد خودداري نمايدچک جديد براي حساب و و از اعطاي دستهباطل 

 .بين درج نمايد ما مؤسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتض  در قرارداد ف تبصره ع 

ساله آخر  شصت درصد مياناين فروش سهمعادل  ،حساب ويژهاعتبار هر واحد در سال اول افتتاح سقف  ع  21ماده 

 ميليارد رياال  سقف پانصدباشد منو  به اينکه از  م ( وورمورد تأييد سازمان امور ماليات  ش)فعاليت واحد 

 .بيوتر نباشد

شصت درصد مياناين معادل فعاليت دارند براي واحدهاي  شه شمتر از سه سال سابقه اعتبار سقف تبصره ع  

شاه   ، منو  باه ايان  خواهد بود( مورد تأييد سازمان امور ماليات  شوور)واحد دوره فعاليت فروش 

 .بيوتر نباشد انصد ميليارد ريالپاز حداشثر 

هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه،  مابين درج نمايد شه مکلف است در قرارداد ف مؤسسه اعتباري  ع  10ماده 

 .شود م  پذير و ارتقاي نظام مال  شوور رفع موانع توليد رقابتقانون ( 12)مومول مجازات مذشور در ماده 

 .باشد يبان براي حساب ويژه ممنوع م وتتتاح حساب پاف ع 12ماده 

 .باشد پذير م  برداشت از حساب ويژه صرفًا از طريق چک امکان ع 11ماده 

 

 

 تبصاره در  (9) ماده و (11) در «پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت( 12)ماده  دستورالعمل اجرايي»

 ياک مااه پاس از   و رسيد به تصويب  شوراي پول و اعتبار 18/7/2891جلسه مورخ  مينهزار و دويست و هوت يک

 .گردد م االجراء  تاريخ ابالغ الزم


