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 «ريالي ـ داخلي اسنادي اعتبارهاي بانکي  تعرفهضوابط ناظر بر »

مصووبه نصصود و سويزدنميل ه سوه موور       ( 4)به استناد بند  کميسيون مقررات و نظارت بانک مرکزي

( 21)ماده ( 2)، تبصره (24)تبصره ذيل ماده  در راستاي اهراي مفاد شوراي محترم پول و اعتبار و 2/22/2711

نزار و دويسو  و يواهدنميل ه سوه     يک، موضوع «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي » (11)و  (22) و مواد

 ايول  اه هک« ريالي ـهاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي   تعرفه ضوابط ناظر بر» ،اعتبار شوراي پول و 21/9/2794مور  

 .نمود تصويب را شود مي ناميده «ضوابط» اختصار به پس

ايول ضووابن نيوز     در «ريالي ـدستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي  »تعاريف عبارات و اصطالحات مندرج در  ـ4 ماده

 .باشد نافذ مي

تواند در چارچوب مفاد ايل ضوابن، باب  گشايش اعتبار اسنادي داخ ي حسوب   کننده مي گشايشبانک ـ 2ماده 

 :عناويل ذيل مطالبه نمايد يکي اه مورد مبالغي را تح 

 کارمزد گشايش اعتبار در اعتبار اسنادي داخ ي گشايش شده بر مبناي هعاله؛ـ 4ـ2

 شده بر مبناي عقد مرابحه؛ سود مرابحه نقدي در اعتبار اسنادي داخ ي گشايش ـ2ـ2

 .سود استصناع نقدي در اعتبار اسنادي داخ ي گشايش شده بر مبناي عقد استصناع ـ9ـ2

و  نقودي  نر  سود مرابحوه  و کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخ ي گشايش شده بر مبناي هعالهنر   ـ9 ماده

، بور مبنواي   مرابحوه و استصوناع   گشايش شده بر مبناي عقود اعتبار اسنادي داخ ي در استصناع نقدي

اعتبوار   مب و  و ( اه تاريخ گشايش تا تاريخ سررسيد اعتبار اسنادي داخ وي )مدت اعتبار اسنادي داخ ي 

درياف  موضووع مواده    پس اه کسر پيش ،خدم /کاال بصاي تمام شده اسنادي داخ ي گشايش شده يا

براي سه ماه اول يا کسر سه ماه، و نوي  در  ر ، حداکثر يک در نزا«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي»( 4)

 0550555 تواند حداقل مب   صورت بانک ميدر نر  .گردد تعييل مينزار براي نر ماه بعدي يا کسر ماه 

 .باب  موضوع ايل ماده مطالبه نمايدريال 

اسو    کننده موظوف  در صورت تغيير در سررسيد يا مب   اعتبار اسنادي داخ ي، بانک گشايش ـ2تبصره 

استصوناع  سود يا  نقدي سود مرابحهکارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخ ي،  حسب مورد، مب  

 .نقدي را متناسب با مدت و مب   اصالحي، تعديل نمايد
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دريافو  و   درصد مب   اسناد پس اه کسور پويش   دودار، حداکثر  در اعتبار اسنادي داخ ي مدت ـ2تبصره 

 مب   به ،تا تاريخ سررسيد پرداخ ارائه اسناد مطابق تاريخ  به صورت ساليانه اه ،درياف  ميان

 .گردد اضافه مي ايل ماده در سود تعييل شدهيا  کارمزد

چه به دالي وي   چنانمابيل خود و متقاضي درج نمايد که  کننده موظف اس  در قرارداد في بانک گشايشـ 1ماده 

بطال اعتبار اسنادي داخ وي قبول اه سررسويد  ن،    يا ا نظير عدم استفاده ذينفع اه اعتبار اسنادي داخ ي

 حسب مورد باشد مک ف ميکننده  ، بانک گشايشمعام ه نگردداعتبار اسنادي داخ ي  خدم  موضوع/کاال

 (3)استصناع نقدي موضوع ماده سود يا نقدي سود مرابحه ، کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخ يمب   

بوه متقاضوي   بانوک،   ناي عم ياتي نزينهرصد به عنوان هبران د 05 حداکثر پس اه کسرايل ضوابن را 

 .عودت دند

اه طريق بانوک ديگوري بوه  يور اه      به ذينفع اصالح اعتبار اسنادي داخ ي/پيام ابالغ گشايش چه چنان ـ5ماده 

 ابوالغ پيوام  ريال باب   0550555تواند حداکثر  کننده مي بانک ابالغکننده صورت پذيرد،  بانک گشايش

 .اعتبار اسنادي داخ ي درياف  نمايد اصالح/گشايش

در نزار براي سوه   50/5حداکثر  تواند به عنوان کارمزد تأييد اعتبار اسنادي داخ ي، کننده مي بانک تأييدـ 6ماده 

اعتبوار اسونادي   بور مبنواي مب و     ماه اول يا کسر سه ماه، و ني  در نزار براي نر ماه بعدي يا کسر ماه 

اه تاريخ گشايش تا تاريخ سررسيد اعتبار اسونادي  )مدت اعتبار اسنادي داخ ي  و داخ ي گشايش شده

 .، درياف  دارد(داخ ي

ـ  در صورت تغيير در سررسيد يا مب   اعتبار اسنادي داخ ي و موافق  بانوک تأييدکننوده بوا  ن،     تبصره 

ت و مب و   بانک مزبور موظف اس  حسب مورد، مب   کارمزد موضوع ايل ماده را متناسب با مد

 .اصالحي، تعديل نمايد

تواند باب  پذيرش پرداخ ، حداکثر ني  در نزار بر مبناي مب   اسناد به عنووان   کننده مي بانک گشايشـ 7ماده 

چه بررسي اسناد منتج به پذيرش پرداخ  نگردد، کارمزد  چنان .کارمزد پذيرش پرداخ ، مطالبه نمايد

 .باشد سي اسناد قابل مطالبه ميموضوع ايل ماده تح  عنوان کارمزد برر

ـ  پوذيرش   بررسوي اسوناد و   هص شده  بانک تعييلکننده يا  ارائه اسناد به بانک تأييددر صورت  تبصره 

توانند، حداکثر ني  در  ناي مزبور نيز مي بانکنر يک اه کننده،  پرداخ ، عالوه بر بانک گشايش

، مطالبوه  يا کارمزد بررسي اسوناد  رداخ نزار بر مبناي مب   اسناد به عنوان کارمزد پذيرش پ

 .نمايند
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تواند حسب مفاد قرارداد گشايش اعتبار اسنادي  ايل ضوابن مي( 5)و ( 6)، (0)کارمزدناي موضوع مواد ـ 8ماده 

 .داخ ي، اه متقاضي و يا ذينفع مطالبه گردد

اه متقاضوي و يوا ذينفوع بووده و     کارمزدنا و سودناي مذکور در ايل ضوابن، حداکثر مبال  قابل مطالبوه   ـ3ماده 

 .توانند مبال  کمتري را نيز اخذ نمايند ربن مي ناي ذي بانک

د پرداخ  اعتبوار  ص، سود تنزيل سند تعاستصناع نسيه ، سود تأميل ماليسود تأميل مالي مرابحه نسيهـ 41ماده 

اعتبار اسنادي داخلي لعمل دستورا»و نيز وهه التزام تأخير تأديه ديل، تابع مفاد  دار اسنادي داخ ي مدت

 .باشد بوده و اه شمول ايل ضوابن خارج مي «ـ ريالي

مطالبه و درياف  نرگونه وهه ديگري تح  نر عنوان باب  اعتبار اسنادي داخ ي اه متقاضي و يا ذينفع ـ 44ماده 

 .باشد ممنوع مي

ـ  ناي اعالمي اه  مطابق با نر  کارمزد ارهيابي وثايق مأخوذه باب  گشايش اعتبار اسنادي داخ ي، تبصره 

موور    10338/08هدول پيوسو  بششونامه شوماره    ( 5)، موضوع رديف سوي بانک مرکزي

 .باشد اه شمول ايل بند مستثني مي بوده و 0/4/8308

 

 ه سهل ميبيس  و سو در تبصره (0) و ماده (88) در «هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي  ضوابط ناظر بر تعرفه»

 80/88/8304تواريخ   اه و رسويد  تصوويب  به کميسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري 0/80/8304  مور

 3/85/8308بيسو  و پنممويل ه سوه موور       مصووبه  ايل مصوبه هوايگزيل اه تاريخ مزبور، . اس  االهرا الهم

 85/85/8308موور    055850/08بششونامه شوماره   موضووع   ،کميسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري

 .گردد مي


