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 بنام خدا

 نامه بانکی )ریالی(دستورالعمل ناظر بر ضمانت
 

واده  1ب  استناد بند  52/70/6931هزار و دویست  و همین  لسس  وور   ی پول و اعتبار در یکاشور

دستتتورالعمل ناظر بر » 6926تنر  61قاهون پولی و باهکی کشتتتور و تتتوب  66واده  بو بند  61

واده و  12شود در را ک  از ای  پس ب  اخت ار دستورالعیل هاونده وی «نامه بانکی )ریالی(ضتمانت 

 تب ره ب  شرح ذیل ت ویب هیود: 61

 تعاریف و کلیات -فصل اول

 روهد:در ای  دستورالعیل عناوی  زیر ب  لای عبارات وشروح وربوط ب  کار وی -6ماده 

 باهک ورکزی لیموری اسالوی ایرانبانک مرکزی:  -6

ووستست  اعتباری رنرباهکی یا شعب  ووسس  اعتباری خارلی ک  ب     ،باهک موستهته اعتباری:   -2

 ن باهک قراردارد.آوولب قاهون یا باوجوز باهک ورکزی تاسنس شده و تح  هظارت 

واحد عیسناتی ازیک ووسس  اعتباری خارلی ک  باوجوز باهک  شعبه موسهه اعتباری خارجی: -9

 از باهکی در لیموری اسالوی ایران وبادرت دارد.ورکزی و تح  هظارت آن باهک ب  اهجام عیسنات وج

هاو  هاونده وی شتود، ستندی اس  ک  ب    ک  در ای  دستتورالعیل متیاه   نامه بانکی: ضتمانت  -4

وولب آن ووسس  اعتباری ب  طور رنرقابل برگش  وتعمد وی شود ب  وحض اعالم و وطالب  هرونزان 

هفع اد ای  دستتتورالعیل ول  وطالب  شتتده را ب  ذیرعای  وفهفع، بااز ول  وندرج در آن توستتذ ذی

 پرداخ  هیاید.

هفع برعمده دارد و برای شتتی تتی ک  تعمداتی را ب  وولب روابذ پای  درقبال ذی خواه:ضتمانت  -5

 هیاید.هاو  ویتضین  ایفای آن تعمدات، از ووسس  اعتباری تقامای صدور میاه 

 شود.هاو  ب  هفع وی صادر ویشی ی ک  میاه  نفع:ذی -1

هاو  باوقوع آن، اعتبار متتیاه هاو ، ای استت  ک  طبش شتترایذ وندرج در متتیاه  واقع  رویداد: -7

 یابد.خاتی  وی
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هاو  باواقع شدن هریک از آهما )هرکدام تاریخ یا رویدادی ک  طبش شترایذ میاه   خاتمه اعتبار: -8

 شود.هاو  از درل  اعتبار ساقذ ویک  زودتر واقع شوهد(، میاه 

 هاو .فاصس  زواهی تاریخ صدور تا خاتی  اعتبار میاه مدت اعتبار: -3

 هفع اس .پرداخ  ب  ذی هاو  درج و قابلوبسغی ک  در وت  میاه نامه: وجه ضمانت -61

خواه و قرارداد، شتترایذ وناق تت  و وزایده یا هر رابط  حقوقی دیبری بن  متتیاه   رابطه پایه:  -66

 هاو  براساس آن صادر شده اس .هفع ک  میاه ذی

ک  وطابش بادستورالعیل های اشیاص ب  ووسس  اعتباری بدهیآن دستت  از  بدهی غیر جاری:  -62

رنر لاری قرار  ی و تتوب شتتورای پول و اعتبار درطبقات های ووستتستتات اعتبار دارائیبندی طبق 

 گنرد.وی

ستتنل، زلزل  و آت   از کنترل ووستتستت  اعتباری از لیس  لن ، هر اتفاق خارجعوامل قهری:  -69

 گردد.های ووسس  اعتباری ویسوزی ک  باعث توقف فعالن 

اهدازی شده و ای ک  درباهک ورکزی راهساواه پا (: رسانی الکترونیکی مالی )سستامانه پیا   -64

 سازد.ور وتیرکز و ب  صورت استاهدارد فراهم ویطهای والی بن  باهکی را ب اوکان تبادل تیاوی پنام

هاو  در قالب یکی از اهواع زیر و طبش شرایذ ووستست  اعتباری صترفاج وجاز ب  صدور میاه     -2ماده 

 باشد:ویوندرج در ای  دستورالعیل 

ای ک  ب  ونظور میاه  الرای پنشنمادات هاو میاه  نامه شرکت در مناقصه/ مزایده:ضمانت -6

 شود.خواه در وناق   یا وزایده صادر ویمیاه 

خواه ب  ای ک  ب  ونظور ووظف هیودن میاه هاو میاه  نامه حهن اجرای تعهدات:ضتمانت  -2

هفع در اهجام ووموع رابط  وندرج در رابط  پای  در وقابل ذیالرای دقنش صتحن  و ب  ووقع تعمدات  

 شود.پای  صادر وی

هفع از ای  اور ک  ای ک  ب  ونظور ح ول اطیننان ذیهاو : متیاه  پرداختنامه پیشضتمانت  -9

خواه ب  و تتتری دیبری رنر از اهجام تعمدات وندرج در رابط  پای  پرداختی بت  متتتیاه  ولوه پن 

 گردد.ادر ویرسد، صهیی

ای ک  ب  ونظور هاو میاه  نامه استترداد کهتور وجه الامان )حهن انما  کار(:  ضتمانت  -1

خواه، پس از تحویل قطعی ووموع هفع از صتح  کاراهجام شتده توستذ میاه    ح تول اطیننان ذی 

 گردد.رابط  پای  صادر وی
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خواه ب  ای ک  ب  ونظور قبول پرداخ  دیون متتیاه هاو متتیاه  نامه تعهد پرداخت:ضتتمانت -5

 گردد.هفع در سررسند وعن  و وطابش با وفاد رابط  پای ، صادر ویذی

ای ک  ب  ونظور تضتتین  تعویش یا تقستتنذ پرداخ  حقوق  هاو متتیاه گمرکی:  نامهضتتمانت -1

 شود.ورودی صادر وی

ونتواهد ونوط ب  رعای  موابذ و وقرر در ای  دستورالعیل،  در شرایذ خاص، ووسس  اعتباریتبصره: 

 هاو  برای اووری هظنر خدو  هظام وظنف  و لبران مرر و زیان صادر هیاید.میاه 

حد عری باهکداری  رهاو ، از ووارد ذیل دووسس  اعتباری ووظف اس  پن  از صدور میاه  -9ماده 

 اطیننان حاصل هیاید:

 رابط  پای  و احراز صدق آن؛صوری هبودن ووموع  -6

 خواه؛بودن ووموع رابط  پای  بازونن  فعالن  میاه و وتناسب ورتبذ  -5

 خواه درخ وص ووموع رابط  پای ؛احراز والد شرایذ بودن میاه  -9

 هفع؛تولن  پذیر بودن ووموع رابط  پای  وتناسب با زونن  فعالن  ذی -1

 تسمنالت هباشد؛هاو  ابزاری برای دریاف  میاه  -2

  کاربرد آهما وندرج نهاو  را صرفاج در داوووسس  اعتباری ووظف اس  هریک از اهواع میاه  -4ماده 

 در ای  دستورالعیل صادر هیاید.

 هاو  تعمدپرداخ  وطسقاج وینوع اس .هاو  برای صدور میاه استفاده از سایر عناوی  میاه  -5ماده 

ل رنر قاب»باشتد. ووسس  اعتباری ووظف اس  عبارات  اهتقال و تنزیل هییهاو  قابل متیاه   -1ماده 

هاو  ک  ب  های خام تیاوی هستتخ متتیاه زونن  در فرمرا ب  صتتورت پس« رنر قابل تنزیل»و « اهتقال

 سمول  قابل روی  باشد درج هیاید.

 نامه صدور ضمانت -فصل دو  

تواهد اقدام خواه و پس از اخذ وثایش کافی از وی، ویووسس  اعتباری بناب  درخواس  میاه  -7ماده 

 هاو  هیاید.ب  صدور میاه 

خواه هاو ، هسب  ب  اعتبارسنجی میاه ووسس  اعتباری ووظف اس  پن  از صدور میاه  -8ماده 

 اقدام هیاید.
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ظر بر هاو ، از رعای  قاهون و وقررات هاووستست  اعتباری ووظف اس  پن  از صدور میاه    -3ماده 

خواه شتویی و تاون  والی تروریسم ب  ویهه موابذ شناسایی وشتریان درخ وص میاه  پولوبارزه با 

 هفع اطیننان حاصل هیاید.و ذی

هاو ، ومعن  بدهی رنر لاری و چک ووستست  اعتباری وکسف است  قبل از صدور میاه     -61ماده 

هزد باهک ورکزی استعالم هیاید. « وشتتریان پارچ  اطالعاتی ستاواه  یک »خواه را از برگشتتی متیاه   

درخ توص اشتیاص حقوقی، استعالم یاد شده عالوه بر شیح حقوقی، شاول صاحبان اوضام وجاز و   

 گردد.اعضای هنئ  ودیره آن اشیاص هنز وی

خواه ک  دارای ستابق  چک برگشتی رفع سوم اثر هشده یا  هاو  برای متیاه  صتدور متیاه    -66ماده 

 باشد وینوع اس .ری هزد شبک  باهکی کشور ویبدهی رنر لا

هیاید. تعمدات قاهون ودهی صتادر وی  67هاو  را ب  استتتناد واده ووستستت  اعتباری متیاه    -62ماده 

هاو  از رابط  پای  و سایر روابذ و قراردادهای وربوط وستقل بوده و اختالفات هاشتی از صتدور متیاه    

و ادعاهای وربوط ب  آهما در تعمد ووسس  اعتباری ب  پرداخ   تهفع یا ایراداخواه و ذیونان متیاه  

 هفع، ووثر هیواهد بود.هاو  ب  ذیول  میاه 

 باشد.سال ویهاو  یکحداکثر ودت اعتبار صدور میاه  -69ماده  

هفع قابل تیدید باشد، ای ک  خود ب  خود و بدون درخواست  کتبی ذی هاو صتدور متیاه    -64ماده 

 .وینوع اس 

باشتتد ک   یهاو  هباید حاوی شتترطب  لز درج تاریخ یا قند گذشتت  زوان وعننی، متتیاه  -65ماده 

 شرط، ودرکی ارائ  کرد. هتوان برای احراز تحقش آن

 هاو  قند گردد.اسناد و ودارک ووموع ای  واده باید ب  طور صری  در وت  میاه  -تبصره

درصد  67هاو  حداقل وعادل هاو  ونوط ب  پرداخ  ستررده هقدی متیاه   صتدور متیاه    -61ماده 

 باشد.خواه ویهاو  توسذ میاه میاه  غوبس

 تواهد بدون سررده هقدی باشد.شرک  در وناق   و وزایده وی هایهاو میاه  -6 تبصره

 باشد.هاو  ویمیاه درصد ول   57های تعمد پرداخ هاو سررده هقدی میاه  -2 تبصره

 هاو  باید حداقل شاول ووارد زیر باشد:میاه  -67ماده 

 هفع؛خواه و ذیوشی ات و هشاهی میاه  -6

 هاو ؛هام ووسس  اعتباری و وشی ات شعب  صادر کننده میاه  -5
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 شود؛هاو  براساس آن صادر ویشیاره، تاریخ و ووموع رابط  پای  ک  میاه  -9

 ای  دستورالعیل؛ 61ب  فرد ووموع واده شیاره ونح ر  -1

 هاو  ب  عدد و حروی؛ول  میاه  -2

 تاریخ صدور؛ -1

 تاریخ خاتی  اعتبار؛ -0

 رویداد خاتی  اعتبار )درصورت ولود(؛ -1

 تیبر والناتی. -3

هاو ، هسب  ب  ثب  آن در ساواه  سرام ووسس  اعتباری ووظف اس  پن  از صدور میاه  -68ماده 

 یاره ونح ر ب  فرد از ساواه  وزبور اقدام هیاید.و اخذ ش

هاو  برای ووسس  اعتباری ک  هسب  ب  ثب  صدور و سایر الزاوات قند وجوز صتدور میاه   – تبصره

های صادره در ساواه  سرام اقدام هنیاید، از سوی هاو شتده در ای  دستتورالعیل درخ توص متیاه     

 باهک ورکزی لغو خواهد شد.

هفع اس ، سایر هسخ آن باید ب  عبارت هاو  ک  ویتح ذیب  استتثنای هسی  اصسی میاه   -63ماده 

 ویمور گردد.« رنرقابل وطالب »

 نامه ضمانت الحیهصا _فصل دو  

خواه در طول میاه هفع / ذیهاو  ونوط ب  ارائ  درخواس  کتبی صتدور اصتالحن  میاه    -21ماده 

 باشد:وراحل زیر ویهاو  و طی ودت اعتبار میاه 

ووستست  اعتباری ووظف اس  پس از دریاف  تقامای اصالحن ، ووافق  یا عدم ووافق  خود را با    -6

 اعیال اصالحن  ب  درخواس  کننده اعالم هیاید.

، ووظف خواههفع / میاه ووسس  اعتباری درصورت ووافق  با اعیال اصالحن  وورد درخواس  ذی -5

 هاو  ابالغاصتتالحن  وزبور را لم  اخذ ووافق  کتبی، ب  طری دیبر متتیاه است  لزئنات وربوط ب   

 هیاید.

درصتورت ووافق  کتبی طری دیبر با اعیال اصتتالحن ، ووستتستت  اعتباری باید اصتتالحن  وزبور را   -9

 صادر هیاید. 

ای ک  ونجر ب  ب  افزای  ول  ووستتستت  اعتباری ووظف استت  پن  از صتتدور اصتتالحن    -26ماده 

ای  دستتتورالعیل اقدام  10و  11و  12شتتود، هستتب  ب  تعدیل وثایش وطابش با وواد هاو  وی متتیاه

 هیاید.
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هاو ، سررسند شدن تاریخ یا واقع صتدور اصتالحن  هاشی از پرداخ  بیشی از ول  میاه    -22ماده 

ید وطابش وستثنی بوده و با 57هاو ، از طی وراحل وذکور در واده شدن شرایذ وندرج در وت  میاه 

 هاو  و وقررات ای  دستورالعیل صورت پذیرد.هاو ، شرایذ وذکور در وت  میاه با وفاد میاه 

هاو ، هاشی از درخواس  ووستست  اعتباری ووظف است  صتدور هرگوه  اصتالحن  میاه       -29ماده 

شدن شرایذ هاو  یا سررسند شدن تاریخ یا واقع بیشی از میاه  خواه، پرداخ  ول هفع / میاه ذی

 هاو  را در ساواه  سرام ثب  هیاید.وندرج در وت  میاه 

هاو ، وطابش متتوابذ و وقررات زوان صتتدور اصتتالحن   صتتدور هرگوه  اصتتالحن  متتیاه   -24ماده 

 باشد.پذیر ویاوکان

 نامهضمانت تمدید _  چهارفصل 

سال هفع، حداکثر ب  ودت یکهاو  صترفاج با ارائ  درخواس  وجزا توسذ ذی تیدید متیاه   -25ماده 

 باشد.پذیر ویدر هر هوب  اوکان

هاو  را صتترفاج بارعای  متتوابذ و وقررات و شتترایذ زیر تواهد متتیاه ووستتستت  اعتباری وی -21ماده 

 تیدید هیاید:

 هاو :هاو  و تکینل آن در زوان صدور میاه زیر در میاه   درج وت -6

واصتتس  تا قبل از پایان وق  اداری روز      هفععنوان ذی   ی هاو  بنا ب  درخواستت  کتبای  متتیاه »

قبل از خاتی  اعتبار      عنوان ووستس  اعتباری ک     باشتد و درصتورتی  ، قابل تیدید ویخاتی  اعتبار

ب  هرهحو وولب     خواهمتتیاه عنوان یدید کند یا  تهاو ، هتواهد یا هیواهد ودت آن را ای  متتیاه 

وتعمد اس  درصورت وطابش بودن درخواس     عنوان ووستس  اعتباری ای  تیدید را فراهم هستازد،    

    هفععنوان ذیهاو  را در ول  یا ب  حوال  کرد   هفع، ول  متتیاه هاو  توستتذ ذیوطالب  ول  متتیاه 

 «پرداخ  کند.

هاو  صرفاج تا پایان وق  اداری روز خاتی  متیاه  بر تیدید هفع وبنیوصتول درخواست  کتبی ذی   -5

 اعتبار.

 ای  دستورالعیل. 10و  11و  12تعدیل وثایش با رعای  شرایذ وندرج در وواد  -9

 هاو  درهرحال ونوط ب  ووافق  ووسس  اعتباری اس .تیدید میاه  -تبصره

 رام ثب  هیاید.هاو  را در ساواه  سووسس  اعتباری ووظف اس  تیدید میاه  -27ماده 

 پذیر اس .هاو ، وطابش موابذ و وقررات زوان تیدید اوکانتیدید میاه  -28ماده 
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هاو  و اصس  پس از پایان وق  اداری های تیدید میاه ووسس  اعتباری هباید ب  درخواس  -23ماده 

 روز خاتی  اعتبار ترتنب اثر دهد.

 نامهضمانتمطالبه و پرداخت وجه  _م پنمفصل 

هفع تا پایان وق  هاو ، باید با ارائ  درخواس  کتبی ذیوطالب  تیام یابیشی از ول  میاه  -91ماده 

 هاو  صورت گنرد.اداری روز خاتی  اعتبار و با رعای  کاول شرایذ وندرج در میاه 

هفع را در هاو  توسذ ذیووستس  اعتباری ووظف اس  وطالب  تیام یا بیشی از ول  میاه   -تبصره

 ساواه  سرام ثب  هیاید.

بر ارائ  استناد وودارک هباشد، درصورت وطالب   هاو  وتضتی  شترطی دال  چناهچ  متیاه   -96ماده 

هفع، ووسس  اعتباری ووظف اس  ب  وحض وصول درخواس  وطالب ، ول  هاو  توسذ ذیول  میاه 

ز وحل سررده هقدی و سایر باشتد، ابتدا ا هاو  هییبن  از ول  متیاه  ک  هفع را وورد درخواست  ذی 

خواه هزد ووسس  اعتباری و درصورت عدم تکافو، از وحل ونابع ووسس  اعتباری، ب  های میاه سررده

 هفع پرداخ  هیاید و وراتب را در ساواه  سرام ثب  کند.ذی

هاو ، ووستتس  اعتباری ووظف درصتورت وطابش هبودن درخواست  وطالب  با وفاد متتیاه    -92ماده 

روز بعد و چناهچ  روز بعد  یاستت  وراتب را ب  هیراه دلیل رد درخواستت ، حداکثر تا پایان وق  ادار

و  هفع اعالم هیایدب  صورت وکتوب ب  ذیوق  اداری هیان روز تا پایان  ،و ادی با خاتی  اعتبار باشد

 وراتب را در ساواه  سرام ثب  هیاید.

بر ارائ  استناد و ودارک باشد، درصورت وطالب   هاو  وتضتی  شترطی دال  چناهچ  متیاه   -99ماده 

هفع، ووسس  اعتباری ووظف اس  حداکثر ظری ودت پنج روز کاری بعد هاو  توسذ ذیول  متیاه  

از تاریخ وصتول درخواس  وطالب  ب  هیراه ودارک و وستندات وربوط، آهما را بررسی هیاید. درصورت  

هاو  در حد عری باهکداری، و ظاهر استتناد و ودارک با وفاد متتیاه  وطابش بودن درخواستت  وطالب  

باشد، هاو  هییهفع را ک  بن  از ول  میاه   ول  وورد درخواس  ذیووستست  اعتباری ووظف اس  

خواه هزد ووسس  اعتباری و درصورت عدم تکافو، های میاه ابتدا از وحل سررده هقدی و سایر سررده

 هفع پرداخ  هیاید و وراتب را در ساواه  سرام ثب  کند.از وحل ونابع ووسس  اعتباری، ب  ذی

هاو ، وطابش هبودن درخواستت  وطالب  یا ظاهر استتناد و ودارک با وفاد متتیاه درصتتورت  -94ماده 

ووستست  اعتباری ووظف است  وراتب را ب  هیراه دلیل رد درخواس  بدون تاخنر و حداکثر تا پایان    

 هفع اعالم هیوده و وراتب را در   صورت وکتوب ب  ذیبوق  اداری آخری  روز ومس  پنج روزه بررسی، 
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سرام ثب  هیاید. درصورت عدم اعالم وراتب فوق ظری ومس  پنج روزه وزبور، ووسس  اعتباری  ساواه 

ا از وحل سررده بتدباشد، اهاو  هییهفع را ک  بن  از ول  میاه وکسف اس  ول  وورد درخواس  ذی

 خواه هزد ووستتستت  اعتباری و درصتتورت عدم تکافو، از وحل ونابعهای متتیاه هقدی و ستتایر ستتررده

 هفع پرداخ  هیاید و وراتب را در ساواه  سرام ثب  کند.ووسس  اعتباری، ب  ذی

در روز  ودارک ووموع ای  واده کیتر از پنج روز واهده ب  خاتی  اعتبار یا چناهچ  استناد و  -6 تبصره

 هاو  ب  ووستتستت  اعتباری ارائ  گردد، ای  اور تاثنری در ودت پنج روزه بررستتیخاتی  اعتبار متتیاه 

 ظاهر اسناد و ودارک هدارد و ای  ودت کیتر هیواهد شد.

هفع، ووموع ومس  پنج روزه بررسی وطابش ووسس  اعتباری ووظف اس  برای اطالع ذی -2 تبصتره 

 ای  یکهاو  و هیچنن  ووموع تب ره بودن درخواس  وطالب  و ظاهر اسناد و ودارک با وفاد میاه 

 هاو  وربوط قند هیاید.واده را ب  هحو وقتضی در ظمر میاه 

هفع را وردود اعالم هیاید، ووظف درصتتورتی ک  ووستتستت  اعتباری درخواستت  وطالب  ذی -95ماده 

بر هفع، وبنیهای وجدد ارائ  شتده تا پایان وق  اداری روز خاتی  اعتبار از سوی ذی است  درخواست   

 اید.ای  دستورالعیل بررسی هی هاو  را براساس وفادوطالب  ول  میاه 

هاو  طی چند هوب  ودهظر باشتتد، ووستتستت  اعتباری می  چناهچ  پرداخ  ول  متیاه   -91ماده 

خواه اخذ هیاید ک  ای  دستتتورالعیل، ووظف استت  وثایقی را از متتیاه   10و  11و  12د ارعای  وو

 وتناسب با ولوه قابل پرداخ ، قابل تفکنک یا تقسنم باشد.

بار ودهظر باشد، ووسس  اعتباری ووظف صرفاج برای یکهاو  چناهچ  پرداخ  ول  متیاه   -97ماده 

و  پذیر بودهبار اوکانهاو  صرفاج برای یکهاو  قند هیاید ک  پرداخ  ول  میاه است  در وت  میاه  

 پرداخ  ول  ب  دفعات وینوع اس .

هاو  از سوی رائ  هستتی  اصتتسی متتیاه هاو ، ابرای وطالب  تیام یابیشتی از ول  متیاه    -98ماده 

 هفع ب  ووسس  اعتباری الزاوی اس .ذی

پذیر هباشد، درصورت صالحدید ووسس  هاو  اوکانچناهچ  ب  هردلنل ارائ  اصتل متیاه     -تبصتره 

ای   5اعتبتاری، پرداخت  ولت  وورد وطالب  صتتترفاج پس از ارائ  تعمدهاو  براستتتاس وت  پنوستتت      

 باشد.ر ویپذیدستورالعیل اوکان

هاو ، هسب  ب  صدور ووستست  اعتباری ووظف اس  پس از پرداخ  بیشی از ول  میاه   -93ماده 

 اصالحن  ول  آن اقدام هیاید.
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  هاو  بووسس  اعتباری ووظف اس  بالفاصس  پس از پرداخ  تیام یا بیشی از ول  میاه  -41ماده 

خواه، لم  پرداخ  ول  وذکور ب  ب  متتیاه هفع، وراتب را عالوه بر روش وکتوب از ستتایر طرق ذی

 ووسس  اعتباری ابالغ هیاید.

هفع را ب  ووستتستت  اعتباری بازپرداخ  هیود،  خواه، ول  پرداختی ب  ذیچناهچ  متتیاه  -تبصتتره

خواه، در ساواه  ووستست  اعتباری ووظف است  وراتب را ب  هیراه تاریخ پرداخ  ول  توسذ میاه    

 سرام ثب  هیاید.

 نامهضمانتابطال و خاتمه  _م ششفصل 

 شود:هاو  در ووارد زیر باطل ویمیاه  -46ماده 

 یا تاریخ )هرکدام زودتر واقع شود(؛ اعم از وقوع رویداد« خاتی  اعتبار»واقع شدن  -6

 هاو  یا ابطال آن؛بر اه رای از وطالب  کل ول  میاه هفع وبنیذی بیب  وولب اعالم کت -5

 هاو  ب  صفر برسد؛ول  میاه « هاو های کاه  ول  میاه اصالحن »اثر صدور  هنباوی ک  در -9

 هاو  در اثر پرداخ  ب  صفر برسد؛هنباوی ک  ول  میاه  -1

هاو  را حسب وورد در ساواه  ووستست  اعتباری ووظف است  ابطال و خاتی  اعتبار میاه     -تبصتره 

 سرام ثب  هیاید.

 هاو  ونوط ب  وقوع رویدادی گردد، لزم استت  استتناد و متتیاه « خاتی  اعتبار»چناهچ   -42ده ما

 هاو  وشیح شود.در وت  میاه « خاتی  اعتبار»ودارک وربوط ب  رویداد ونجر ب  

، ووستتس  اعتباری ووظف اس  حداکثر 15ئ  استناد و ودارک وومتوع واده   ادرصتورت ار  -49ماده 

از ارائ  استتتناد و ودارک، ظاهر استتتناد و ودارک ارائ  شتتتده را با وفاد  ظری ودت پنج روز کاری بعد

هاو  در حد عری باهکداری تطابش داده و درصورتی ک  ظاهر اسناد و ودارک ارائ  شده را وطابش میاه 

هاو  را باطل اعالم هیوده، وراتب را در ساواه  تشتینح دهد، بارعای  وفاد ای  دستتورالعیل، متیاه    

 خواه اقدام کند.هیاید و هسب  ب  آزادسازی وقایش میاه  سرام ثب 

چناهچ  خاتی  اعتبار با روز تعطنسی رستیی کشتور و ادی شود، روز کاری بعد از تعطنل،    -44ماده 

 گردد.ب  عنوان روز خاتی  اعتبار تسقی وی
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 وثایق _م هفتفصل  

هاو  باتول  ب  اهسن  و توان اعتباری ووستست  اعتباری وکسف است  قبل از صدور میاه     -45ماده 

 خواه، وثایش لزم و کافی از وی اخذ هیاید.میاه 

تعنن  خواهد شد ک   یهاو ، براستاس موابط متیاه  اهواع هوع و ونزان وثایش باب  صتدور   -41ماده 

اید. هنات ودیره ووسس  اعتباری ووظف اس  وثایش هیهنات ودیره ووسس  اعتباری تعنن  و ابالغ وی

البنع، قابل هقل و اهتقال، از درل  هقد وومتتتوع ای  وتاده را ب  هحوی تعنن  هیاید ک  وعتبر، ستتتمل 

خواه، حقوق شتوهدگی بال برخوردار و بالوعار  باشد تا درصورت عدم ایفای تعمدات از سوی میاه  

 کیتری  هزین  استنفام شود.ووسس  اعتباری در حداقل زوان و با 

اهداز، ستتررده ستتروای  گذاری الحستتن  پس)ستتررده قر  های ارزیدرصتتورت اخذ ستتررده -تبصتره 

هاو  صادره، گذاری عام و خاص( ب  عنوان وثنق  میاه دار ویهه سروای گواهی سررده ودت دار یاودت

ها، از هر  اعالم شده توسذ باهک ووستست  اعتباری ووظف است  برای تعنن  وعادل ریالی ای  سررده   

 ورکزی در تاریخ اخذ وثنق  استفاده هیاید.

ر یا سررده داگذاری ودتسروای در حساب سررده  اعتباری ووظفند ول  وولود اتووسس -47ماده 

هاو  درهظرگرفت  شده اس ، ب  ، اعم از ریالی و ارزی ک  ب  عنوان وثنق  میاه اهدازپس الحستن  قر 

هفع وسدود های ذیهاو ، ب  ونزان وثنق  وورد هظر در حسابسس  اعتباری صادر کننده میاه هفع وو

 هیایند.

 ک :درصورتی -48ماده  

خواه ول  وزبور را پرداخ  هاو  ب  وولب پرداخ  بیشی از آن کاه  یابد و میاه ول  متیاه   -6

خواه، بیشی از وثایش را وتناسب با ولوه تواهد بنا ب  درخواست  متیاه   هیاید، ووستست  اعتباری وی  

 ای  دستورالعیل آزاد هیاید. 10و  11و  12پرداختی، با رعای  وواد 

خواه کاه  یابد، هفع / میاه هاو  حستب شرایذ وندرج در آن یا ب  درخواس  ذی ول  متیاه   -5

سب با ولوه پرداختی، با خواه، بیشی از وثایش را وتناتواهد بناب  درخواس  میاه ووسس  اعتباری وی

 ای  دستورالعیل آزاد هیاید. 10و  11و  12رعای  وواد 

آزادستازی وثایش رنرونقول در الرای ای  واده، ونوط ب  تشینح ووسس  اعتباری خواهد   -تبصتره 

 بود.

هاو  ونوط ب  ارائ  اصل میاه  16خواه در ووارد یک الی س  واده آزاد سازی وثایش میاه  -48ماده 

 باشد.وی
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صرفاج  تواهدپذیر هباشد، ووسس  اعتباری ویهاو  اوکانچناهچ  ب  هردلنل ارائ  اصل میاه  -تبصتره  

خواه، وثایش را آزاد براستاس وت  پنوست  یک ای  دستتورالعیل توستذ میاه      پس از ارائ  تعمدهاو 

 هیاید.

ر ظری ودت یک هفت  از هفع،چناهچ  حداکثهاو  ب  ذیدرصتتتورت پرداخ  ول  متتتیاه  -51ماده 

خواه ول  وذکور را ب  ووسس  اعتباری پرداخ  ای  دستورالعیل، میاه  93تاریخ ابالغ ووموع واده 

خواه از وحل هنیاید، ووستست  اعتباری ووظف است  هستب  ب  وصتول و استنفای وطالبات از میاه      

 وثایش اقدام هیاید.

وثایش را وورد بازهبری قرارداده و وراتب را ب  ووستسات  تواهد هوع و ونزان باهک ورکزی وی -56ماده 

 اعتباری ابالغ هیاید.

 سایر مقررات _م هشتفصل 

هاو  برای تضین  تسمنالت / تعمدات اعطایی / ایجادشده ریالی خود و سایر صدور میاه  -52ماده 

ا هاو  رمیاه ووسسات اعتباری صرفاج درصورتی وجاز اس  ک  ووسس  اعتباری وعادل صددرصد ول  

 خواه دریاف  هیوده باشد.ب  صورت سررده هقدی از میاه 

هاو  ریالی ب  عنوان وثنق  تعمدات و تسمنالت ارزی تح  هر عنوان وینوع صتدور متیاه    -تبصتره 

 اس .

هفع آهما های صادره لم  تضین  وعاوالت دولتی ک  ذیهاو دروواردی ک  برای متیاه   -59ماده 

ها صرفاج در هاو داشت  باشد، ای  میاه  دباشند وقررات خاص ولوهای دولتی ویک ها و شردستتباه 

 باشد.ووارد یاد شده تابع وقررات خاص خود وی

باشند، ونوط ب  شیاص رنردولتی ویهفع آن اخواه و ذیای ک  میاه هاو صتدور میاه   -54ماده 

 باشد.هاو  ویمیاه صادرکننده ربذ در ووسس  اعتباری اخذ وجوز از ادارات ورکزی ذی

بر ارائ  استناد و ودارک باشد، ووسس  اعتباری  هاو  وتضتی  شترطی دال  چناهچ  متیاه   -55ماده 

گوه  تعمد یا هیاید و هنچی ظاهر استتتناد و ودارک ارائ  شتتتده در حد عری باهکداری عیل وینابروب

 وسئولنتی در ای  خ وص از لیس  ووارد زیر هدارد:

 ودارک، اسناد و اطالعات ارائ  شده؛ ماصال  هرگوه  اوضا -6

 هرگوه  اظمارات کسی یا خاص درخ وص ودارک و اسناد ارائ  شده؛ -5
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بندی، تحویل و ارزش آهما و ولود کال یا خدوات و هیچنن  شتتترح، وقدار، وزن، کنفن ، بستتتت  -9

 اشاره شده اس ؛واری ک  در اسناد و ودارک ب  آهما آسایر کارهای الرایی یا 

 حس  هن ، فعل یا ترک فعل، اعتبار والی و شی ی صادر کننده اسناد و ودارک. -1

درصتتورت وقوع عواول قمری و تعطنسی ووستتستت  اعتباری در طول ودت اعتبار، چناهچ    -51ماده  

 هاو  از زوان آراز فعالن  ووستتستت فعالن  ووستتستت  اعتباری پس از خاتی  اعتبار آراز شتتود، متتیاه 

هاو  ب  دستتتور وقام اعتباری ب  ودت ستتی روز وعتبر خواهد بود. هیچنن  اگر پرداخ  ول  متتیاه 

هاو  پس واهع بودن پرداخ  ول  میاه بر بالوقام قضایی وبنی هظرک  قضایی وتوقف شود، درصورتی

روز وعتبر ی ب  ودت ستتتی یهاو  باهکی از زوان اعالم وقام قضتتا از خاتی  اعتبار اعالم گردد، متتیاه  

 خواهد بود.

هاو  ووموع ای  واده را حسب وورد در ووستس  اعتباری ووظف اس  تیدید اعتبار میاه   -تبصتره 

 ساواه  سرام ثب  هیاید.

هفع پن  از تاریخ تعطنسی ووسس  اعتباری ب  سبب بروز عواول قمری یا پن  چناهچ  ذی -57ماده 

  را ب« هاو درخواس  وطالب  ول  میاه »م پرداخ ، بر عداز تاریخ وصتول دستور وقام قضایی وبنی 

آراز فعالن  یا  ووستست  اعتباری ارائ  هیوده باشتد، ووسس  اعتباری ووظف اس  حسب وورد پس از   

ای   91و  99و  95و  96بر بالوتاهع بودن پرداخت ، متتتی  رعتای  وواد    م قضتتتایی وبنیااعالم وقت 

 هفع پرداخ  هیاید.هاو  را ب  ذیمیاه   الب ، ولدستورالعیل، درصورت وطابش بودن درخواس  وط

 های کاروزد ابالری باهک ورکزی خواهد بود.هاو  تابع هر کاروزدهای وربوط ب  میاه  -58ماده 

هفع، ول  التزام هاو  ب  ذیووستست  اعتباری ووظف است  درصورت پرداخ  ول  میاه     -53ماده 

های اعالوی باهک ورکزی در روز هاو ، براساس هر ل  متیاه  تاخنر تادی  دی  را از تاریخ پرداخ  و 

خواه ب  ووسس  هاو  از سوی میاه هفع هستب  ب  واهده پرداخ  هشتده ول  متیاه    پرداخ  ب  ذی

 خواه اخذ هیاید.اعتباری، وحاسب  و از میاه 

ع رساهی خود ای در پایباه اطالووستست  اعتباری ووظف ب  طراحی و پناده ستازی ستاواه      -11ماده 

هاو  و هفع باورالع  ب  ستاواه  وذکور و درج شتیاره ونح ر ب  فرد میاه   باشتد ب  هحوی ک  ذی وی

هاو  صادره وورد هاو  صادره دسترسی داشت  و اصال  میاه شتناس  / کد وسی، ب  وشی ات میاه  

 تائند قرار گنرد.
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ووموع و هحوه اوکان بررسی اصال  هفع، ووستست  اعتباری ووظف است  لم  آگاهی ذی    -تبصتره 

 هاو  قند هیاید.هاو  را ب  هحو وقتضی در ظمر میاه میاه 

خواه از زوان پرداخ  ول  ایجاد هرگوه  تعمدات یا اعطای هر هوع تستتتمنالت ب  متتتیاه  -16ماده 

ول   خواه باب هفع از ستوی ووستس  اعتباری تا زوا وصول کل وطالبات از میاه   هاو  ب  ذیمتیاه  

 هفع از سوی هریک از ووسسات اعتباری وینوع اس .هاو  ب  ذیمیاه 

های اهتظاوی تیسف از وفاد ای  دستورالعیل توسذ ووسس  اعتباری، وولب اعیال وجازات -12ماده 

های و تترح در ستتایر قواهن  و و وجازات 6926قاهون پولی و باهکی کشتتور و تتوب  11وومتتوع واده 

 باشد.وقررات وی

باهک ورکزی ووظف استت  حداکثر ظری ودت ستت  واه از تاریخ ابالغ ای  دستتتورالعیل،    -19ه ماد

شتتنوه هاو  الرایی هحوه استتتفاده از ستتاواه  پنام رستتاهی الکتروهنکی والی )ستترام( را در خ تتوص    

 های باهکی تمن  و برای الرا ب  شبک  باهکی کشور ابالغ هیاید.هاو میاه 

هاو  اللرا بوده و از آن تاریخ صتتدور هرگوه  متتیاه ای  دستتتورالعیل از تاریخ ابالغ لزم -14ماده 

های وولود هاو ونوط ب  رعای  کاول وفاد ای  دستورالعیل اس . میاه توستذ ووستسات اعتباری   

اهد تا ستتررستتند همایی ب  اعتبار خود باقی بوده و تیدید ای   ک  براستتاس وقررات قبل صتتادر شتتده 

 باشد.ها تابع وقررات زوان تیدید ویهاو میاه 

  هاوهاو  در آئن اللرا شتدن ای  دستورالعیل، بی  وربوط ب  صدور میاه  از تاریخ لزم -15ماده 

ها و سایر وقررات وغایر با ای  دستورالعیل ونسو  اعالم هاو  و ظمر هویس از طری باهکصدور میاه 

 گردد.وی

 

 

 

 


