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 )ماهه ۵حداکثر (مدت  دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیالت ارزی کوتاه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  کتبی  تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی، با معرفی و تأیید واردکننده یا  های  شرکت

، امکان استفاده از تسهیالت ارزی با دوره  )اداره تخصیص ارز(  بانک مرکزی ج.ا.ایران  با رونوشت بهپزشکی به بانک عامل  

واردات مواد اولیه دارویی، دارو    مدتکوتاهمالی   تأمینماهه از محل منابع در دسترس این بانک جهت    5بازپرداخت حداکثر  

پزشکی ضروری   تجهیزات  اسنادی  و  اعتبار  اسنادی    دیداری،به روش گشایش  برات  ارزیدیداری  ثبت  با    و صدور حواله 

 را خواهند داشت. ط ذیلهای صادره و رعایت شرای و دستورالعملها بخشنامهداشتن مجموعه مقررات ارزی، مرعی

 شرایط عمومی تسهیالت( 1

 چین، یورو    ارزهای یوآنب که به  خهای عامل منتبانک   میلیون دالر برای  300معادل  سقف و نوع ارز تسهیالت:  (  1-1

   باشد.قابل استفاده می  (با منشاء ترکیه و عراق)

معادل  )  .مالی خواهد شد  تأمینالت یادشده  یهسفارش از محل تسدرصد مبلغ هر ثبت  90حداکثر  مبلغ تسهیالت:  (  1- 2

   (گردد.   تأمینگیرنده یالتهتس طش نقدی بایستی توسخ عنوان بسفارش بهدرصد مبلغ ارزی هر ثبت  10ریالی حداقل 

  ، تسهیالت  )مدت   بانک مرکزی   ط ش تسهیالتی توس خرده بابت بپماه از تاریخ تودیع س  5حداکثر  مدت تسهیالت:  (  3-1

 . (غیرقابل تمدید است

تفکیک هر  به)ه  طثابت برای ارزهای مربو  خسود تسهیالت با نر شده()سپرده تودیعبه مبلغ تسهیالت سود تسهیالت:  (  1- 4

سهم    گیرنده به بانک عامل پرداخت شود.تسهیالت  ط گیرد که باید توسماهه تعلق می  5و برای دوره بازپرداخت حداکثر    ( ارز

 یل تعیین شده است.ذیالت متناسب با هر ارز، در جدول  هبانک عامل از سود تس 
 

 ردیف  ارز درصد در سال  سهم بانک عامل از سود تسهیالت

 1 یوان چین  2.5 درصد در سال   5/0

 2 )با منشا ترکیه و عراق( یورو 2.5 درصد در سال   5/0

 

مجاز به مطالبه هزینه دیگری از   عامل   قابل اعمال در ارتباط با این تسهیالت بوده و بانک    خمذکور حداکثر نر خنر :1 تبصره

 باشد.گیرنده بابت ارائه تسهیالت نمیتسهیالت

تاریخ    سود  :2  تبصره از  ستسهیالت  توسپتودیع  نر  ط رده  با  بازپرداخت،  تاریخ  تا  مرکزی  اشارههخبانک  درای   بند    شده 

 گردد. روز در سال محاسبه می  360و بر مبنای  ( 4-1)

که سررسید بازپرداخت روز غیرکارى باشد، تاریخ بازپرداخت، اولین روز کارى )روزهـاى کـارى ایـام  در صورتی  :3  تبصره

حـالت سـود تسهیالت متناسب   اینجز جمعه و تعطیالت رسمی کشور( بعد از سررسید خواهد بود. بدیهی است در هفته به

 خواهد شد.  تعدیلبا دوره بازپرداخت 

طور مستقل  بهگذاری ارزی  ارز و سپرده  تأمین،  ارز   تخصیص  مهلت استفاده از تسهیالت موضوع این دستورالعمل جهت  (5-1

 باشد.می پایان سال جاری تـا  سنادى دیدارى و بـرات اسـنادى دیـدارى حـداکثر از سررسید اعتبار ا

هاى  مطـابق بخشـنامه  ،ها و وثـایقبایست در ارتباط با تعیین روابط خود و مشـترى و اخـذ تأییدیـهمیعامل  بانک  تبصره: 

اقدام نماید که در صورت عدم استفاده از تسـهیالت یادشـده و یـا دریافـت اسـناد خـارج از سررسید و    ترتیبیمربوطه، به  

 . ارچوب این دستورالعمل، قادر به رعایت مقررات و انجام تعهدات مربوطه باشدهچ



  

 3از  2 صفحه

  

  

از تسهیالت(  6-1 و کافی  تضامین الزم  و  وثایق  عامـل اخذ  بانـک  بخشـنامه  گیرنده توسط  اى مربوطـه، جهـت همطـابق 

متعلقـه( در سررسـید بازپرداخـت ضرورى    شـده )بابـت اصـل و سـوداطمینان از وصول معادل ریالی مبلغ ارزى پرداخت

گیرنده نسبت به تسویه تسهیالت باشد. بانک عامل مکلف است در سررسید بازپرداخت حتی در شرایطی که تسهیالتمی

اقدام نماید. این بانک در سررسید    )اداره خزانه داری ارزی(   تعهدات خود با بانک مرکزىقصور نموده باشد، نسبت به تسویه  

( این دستورالعمل از حسابهاى ارزى/ریالی آن  3-5بازپرداخت، مبلغ اصل و سود تسهیالت )سهم بانک مرکزى( را طبق بند )

 . بانک برداشت خواهد نمود

از متقاضی در خصوص  (  1- 7 ارز و قبـول کلیـه مسـئولیتاخذ تعهد کتبی  نـرخ  هاى مترتبـه ازجملـه  پذیرش نوسانات 

 باشد. بازپرداخت تسهیالت اخذشده در قالب این دستورالعمل الزامی می

هاى فـردى و بخشـی و نیـز هاى مجاز تسهیالت اعطایی آن بانک با رعایـت سـقفتسهیالت مذکور باید در سقف(  8-1

 . بانک رسیدگی و اعطاء گرددربط اینیهاى صادره توسط واحدها و ادارات ذضوابط، مقررات و دستورالعملداشتن سایر  مرعی

 

 ترتیبات اجرایی(  2

ی متقاضـی اسـتفاده از ایـن  هاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص معرفی شرکتکتبی  ارسال تأییدیه    ( 2- 1

 این بانک. ارز  تخصیصاداره  با رونوشت بهشده به بانک عامل تسـهیالت تـا سـقف تعیین

، بایستی نسبت به  سفارش درصد از مبلغ ثبت  10میزان  بهمنظور دریافت تأییدیه گواهی ثبت آماری  بانک عامل به  ( 2- 2

اداره   ارزی  آماری در سامانه جامع  ثبت  گواهی  نر  ارز  تخصیصایجاد  نوع جدید   ارز    تأمین و محل جدید    "آزاد"ارز    خبا 

 نماید.   مش نقدی، اقداخبرای ب "بانک مرکزی"

تسهیالت یادشده در قالب این  های کاالهای مشمول  سفارشات، با توجه به اولویت و شماره تعرفهارز ثبت  خنوع نر  : 1تبصره  

اعالمی از سوی وزارت صنعت،    ، (اصل)  ش تسهیالتیخش نقدی و بخارز، صرفاً بابت ب  تأمینو    خصیصدستورالعمل در روز ت

ب  تأمینو    صصیخت   مکر است در هنگاذگردد. شایان  معدن و تجارت تعیین می به کنترل  خارز  نیازی  ش سود تسهیالت، 

 باشد. سفارش نمیاولویت تعرفه کاالیی ثبت

« گواهی ثبت آماری  خصیصروز تقویمی از »تاریخ ت  45ش نقدی  خمهلت انقضای تأییدیه گواهی ثبت آماری ب  :2تبصره  

 گردد.تأییدشده، تعیین می

 .داشتد  نرا نخواهها  از تسهیالت مربوط به سایر بخشنامهامکان استفاده  های مشمول این دستورالعمل،  سفارشثبت  :3تبصره  

ت به  ب، بایستی نس سفارش درصد از مبلغ ثبت  90میزان  بهمنظور دریافت تأییدیه گواهی ثبت آماری  بانک عامل به  (3-2

و محل   "آزاد"ارز    رخ« و نوع جدید ن5با نوع معامله »نقد  ارز تخصیصایجاد گواهی ثبت آماری در سامانه جامع ارزی اداره 

ثبت آماری    گواهی   بخشنامه   در قسمت کد   ( 5911415)  این دستورالعمل  شناسه درج  و    "بانک مرکزی "ارز    تأمین جدید  

 نماید. مشده، برای استفاده از تسهیالت مورد اشاره اقدا درخواست

به  ط اخذ مجوز توس:  1  تبصره  آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزارت  از  از تسهیالت  استفاده  منظور شناسایی  متقاضی 

نامه   ثبت شماره  بانک عامل و متعاقباً  به  ارائه آن  این دستورالعمل،  قالب موارد مشمول  در    وزارتخانهکاالهای یادشده در 

 باشد. بانک عامل، ضروری می طشده توسگواهی ثبت آماری درخواست

 شود. م بانک عامل انجا طزمان توسش تسهیالتی و نقدی همخارز بابت هر دو ب تأمینضروری است درخواست   :2  تبصره

ب  : 3  تبصره آماری  ثبت  گواهی  انقضای  تسهیالتی  خمهلت  ت  45ش  »تاریخ  از  تقویمی  میخصیصروز  تعیین  و  «  گردد 

 عمل آورد.  را به مالز  منسبت به اخذ تسهیالت اقدا گیرنده بایستی در مدت زمان اعتبار گواهی ثبت آماری تسهیالت
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بانک عامل جهت دریافت    طارز توس   تأمین یند درخواست  آفر  م با توجه به انجا  بانک، این  ارزی  حقیقات آمار و ت اداره    (2- 4

 خواهد نمود.  م این بانک اعال داری ارزیخزانهده، درخواست مذکور را بررسی و در صورت تأیید، مراتب را به اداره پرس

فروش حواله مندرج در  ا نرخ  نقدی ب   خش ب  ارز   نسبت به فروشداری ارزی  خزانهاداره    شده،میند انجا آبا توجه به فر(  5-2

بق  ط  زمانصورت هم بهتسهیالتی    خشمبلغ ارزی بابت ب  تأمینمعامله و    م روز انجادر    (ETS)  سامانه معامالت الکترونیکی ارز

 خواهد نمود.  م شده در حساب بانک عامل اقداارز ثبت تأمیندرخواست 

ماهه بانک مرکزی نزد بانک عامل    5رده ارزی  پعنوان س  این بانک، به  ط شده بابت تسهیالت توستأمینمبلغ ارزی    تبصره:

فروش حواله مندرج در سامانه معامالت    خاخذ شده با نر  سپردهگردد و بانک عامل موظف به تسویه اصل و سود  تلقی می

 روز تسویه خواهد بود.در  (ETS)  الکترونیکی ارز

رده ارزی، نسبت به درخواست صدور گواهی ثبت آماری بابت  پروز قبل از تسویه س  30بانک عامل بایستی حداکثر  (  2- 6

ارز    تأمینارز مذکور را در سامانه    تأمینو درخواست    ماقدا  ارز  تخصیصاز اداره    (سهم بانک مرکزی)سود تسهیالت متعلقه  

 ثبت نماید.  ارزی  حقیقات آمار و تاداره 

 ترتیبات تسویه ریالی (٣

اعتباراسـنادى  سفارش )بهدرصد مبلغ ارزى ثبت  10حداقل معادل ریالی    ( ٣-١ نقـدى( در زمـان گشـایش  عنوان بخش 

 گیرنده تأمین گردد.دیدارى، ثبت برات اسنادى دیدارى و یا صدور حواله بایستی توسط تسهیالت

بـه    نسبتی  منظور دریافت تأییدیه گواهی ثبت آمارى سود تسهیالت مربوط به بانک مرکزى، بایست بانک عامل به  (٣-٢

و محل    « آزاد»  با نوع جدید نرخ ارز:   «آزاد »با نوع معامله    ارز  تخصیصایجاد گواهی ثبت آمارى در سامانه جامع ارزى اداره  

 عمل آورد. )یوزانس داخلـی( اقـدام الزم را به 99720000 و همچنین درج کد تعرفه  «بانک مرکزى »جدید تأمین ارز: 

گواهی ثبـت آمـارى    «تاریخ تخصیص»روز تقویمی از    30: مهلت انقضاى گواهی ثبت آمارى براى سود تسهیالت،  تبصره

 گردد.تأییدشده، تعیین می

تسویه معادل ریالی اصل و سـود تسـهیالت بـه نـرخ فـروش حوالـه منـدرج در سـامانه معـامالت الکترونیکی ارز  (  3-3

(ETS)   ارچوب این دستورالعمل قابل انجام خواهد بود.  هچ  و در روز بازپرداختدر 

پس از انجام ثبت درخواست تأمین ارز بابت سود متعلقه در سـامانه تـأمین ارز توسـط بانـک عامـل و تأییـد آن    (4-3

نسبت به تسویه اصل تسهیالت و سـود سـهم بانـک مرکـزى از    داری ارزی خزانه، اداره  ارزى  حقیقات آمار و تتوسط اداره  

 نماید. طریق حساب تسویه داخلی با  بانک عامل اقدام می

ننمایـددر صورتی  ( 5-3 اقـدام  بـراى سـود متعلقـه  ارز  بـه تـأمین  بانک عامل نسبت  بازپرداخت،  اداره  که در سررسید  ؛ 

هاى ارزى/ریالی بانـک عامل  ت و سود سهم بانک مرکزى را رأساً از محل حساببانک، مبلغ اصل تسهیال این  داری ارزیخزانه 

در سررسید، برداشت و  (  ETS)   با نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معـامالت الکترونیکـی ارز  ایران نزد بانک مرکزى ج.ا.

 تسویه خواهد نمود.

 سایر موارد ( 4

در حساب بانک    شده بابت بخش تسهیالتی توسط بانک مرکزىهاى تودیعسپرده  شرایط تسویه سپرده قبل از سررسید:

بایسـت کـل مبلغ سپرده را  گردند؛ در صورت تسویه قبل از سررسید، بانـک عامـل میعامل، صرفاً در سررسید تسویه می

 اشد. بپذیر نمیها قبل از سررسید امکانتسویه نماید. بنابراین، تسویه بخشی از مبلغ سپرده

 


