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  » ريال - نامه اجرايي معامالت آتي ارز آئين«                               
  

  تعاريف و کليات:  )۱(ماده 
  :روند  نامه در معاني مشروح ذيل بکار مي اين آئين ها و اصطالحات مورد استفاده در واژه

  

در  راريـال   ياميزان معيني ارز  طرفين متعهد می شوندکه به موجب آن آتی ارز  قرارداد : قرارداد) الف
ــال    ــي ري ــدار معين ــل مق ــامقاب ــه ارز  ي ــی ب ــرخ آت ــيد ،ارز ن ــه   در سررس ــديگر مبادل ــا يک ــنماي ب   . دن

  مهوري اسالمي ايرانبانک مرکزي ج :بانک مرکزي ) ب
 صـنعتی   -تجاریمناطق آزاد ،هاي دولتي و غيردولتي فعال در سرزمين اصلي  هر يک از بانک :بانک ) ج

  .و شعب خارج از کشور آنها کشور
ــتري ) د ــه :مشـ ــي   کليـ ــخاص حقيقـ ــوقي اشـ ــادرکننده   و حقـ ــده و صـ ــوان واردکننـ ــه بعنـ   کـ

  .شوند شناخته مي
  .در سررسيد و ريال براي مبادله ارز فق بانک و مشترينرخ مورد توا  :نرخ آتي ارز ) هـ
  ).در آينده معين( زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ريال  :سررسيد ) و
  

  موضوع قرارداد :  )۲(ماده 
نرخ آتـی ارز ،   .نرخ آتي ارز در سررسيدبه ريال  يانسبت به مبادله مقدار معيني ارز  بانک و مشتري تعهد

سررسيد اين قراردادها حداقل يک ماه و حداکثر  .ر زمان عقد قرارداد تعيين می گردندمبلغ و سررسيد د
  .ماه است ۱۲

  

   نوع ارز مورد معامله:  )۳(ماده 
  .کليه ارزهاي معتبر اعالم شده در نرخنامه بانک مرکزي

  

  مقدار ارز مورد معامله  : )۴(ماده 
  .گردد تعيين مي هزار دالر يکصد حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل

  

    نحوه تعيين نرخ آتي ارز  : )۵(ماده 
 هاي متعارف و واقعي بـازار بـوده و   نرخ در چارچوب اي توسط بانک تعيين شود که نرخ آتي ارز بايد بگونه

   .ندهدالشعاع قرار  ها را تحت اعتبار و شهرت بانک ،کارآيي بازار 
  

  تعهدات بانک  : )۶(ماده 
ريال توافـق شـده   يا  ارز فروش گردد در تاريخ سررسيد نسبت به تأمين و د ميبانک متعه - ۱

  .به مشتري اقدام نمايد
بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسايي کامل مشتري و وجود قـرارداد   - ۲

  .اتي يا وارداتي معتبر اطمينان حاصل نمايدرتجاري صاد
 

  

  



 
۲ 

  تعهدات مشتري :  )۷(ماده 
  موضـوع (گردد حداکثر تا تاريخ سررسيد نسـبت بـه ايفـاي تعهـد خـود       تعهد ميمشتري م - ۱

  .اقدام نمايد )۲ماده  
 تواند حقوق ناشي از قرارداد را به غيـر  مشتري تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک می - ۲

  .د يواگذار نما )بانک يا مشتری جديد(
  .ی مرتبط ، با ساير بانکها می باشدبانک مجاز به انجام معامالت پوشش: تبصره          

   کارمزد:  )۸(ماده 
  از مشتری ، کارمزد بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه می دهد 

در هر صورت حداکثر ميزان کارمزد دريافتی ، از يک در هزار مبلغ قـرارداد بطـور سـاليانه     .دريافت نمايد
  .ودفزونتر نخواهد ب

  )وجه الضمان(  وثايق:  )۹(ماده 
از مشـتري اخـذ   بعنوان وجـه الضـمان   تشخيص بانک  باتوجه به اعتبار مشتري و  اميزان وثايق قرارداد ب

  :بارتست از گردد ع انواع وثايق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتري اخذ مي.گردد مي
منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزي يا سپرده ارکت يا اوراق مش صکوک يا وجه نقد يا طال -الف  
گـذاري   الحسنه نزد بانک يا حسـاب سـپرده سـرمايه    انداز قرض هاي پس دار، يا حساب گذاري مدت سرمايه
دار ويـژه يـا اوراق    گـذاري مـدت   هـاي سـرمايه   هـاي سـپرده   ها يا گـواهي  نک دار متقاضي نزد ساير با مدت
الحسـنه   دار ارزي و قـرض  گذاري مـدت  هاي سپرده سرمايه مل حسابهاي ارزي شا الحسنه يا حساب قرض

  .انداز ارزي نزد بانک جاري و پس
  .ها يا موسسات اعتباري غيربانکي مجاز داخلي تضمين بانک -ب   
  .اسناد معتبر وصولی صادراتی/ها يا موسسات اعتباري غيربانکي معتبر خارجي تضمين بانک -پ  
هـايي کـه در بـورس     سـهام شـرکت   -اموال غيرمنقـول   –قبول بانک ا دو امضاء قابل بسفته  -ج  

  .پذيرفته شده باشد
توانـد حسـب مقتضـيات روز وثـايق      نامه، بانک مي بيني شده در اين آئين غير از وثايق پيش –) ۱(تبصره 

  .اعالم نمايد مشتریبيني و در صورت لزوم به  ديگري را پيش
واند در نرخ کارمزد و ميزان وثايق مورد قبـول تخفيفـاتي قائـل    ت بانک با مسئوليت خود مي –) ۲(تبصره 

  .شود
بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار، نسبت به تعديل ميزان وثايق در طول مـدت   –) ۳ تبصره

  قرارداد اقدام نمايد
  

  مقررات عمومي :  )۱۰(ماده 
خ آن، صـرفاً در صـورت   اعمال هر گونه تغييرات جزئي و کلي در مفـاد قـرارداد حتـي فسـ     - ۱

 .پذير است توافق و رضايت طرفين امکان
صـور يـا عـدم ايفـاي بـه موقـع       قبانک موظف است هر گونه هزينه تحميل شده ناشـي از   - ۲

در  بانـک نيـز  . بر اساس رفتار منصفانه از مشتري مطالبـه نمايـد   را توسط مشتری تعهدات



 
۳

ـ   ،تحت هر شرايطی تاخير در ايفاي تعهد خودصورت  ه جبـران خسـارات وارده بـه    ملـزم ب
 بانک مرکزی ، بر عملکرد بانک در اجرای صحيح قراردادهای منعقده .مشتري خواهد بود

  .نظارت خواهد نمود     
  بانک موظف است آمار و اطالعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتري، مبلغ قرارداد، - ۳

نرخ آتي ارز، تاريخ انعقاد و سررسيد قرارداد را در پايان هر مـاه بـه اداره صـادرات      نوع ارز،
 .بانک مرکزي ارسال نمايد

صورت عـدم حصـول    اختالفات ناشي از تفسير و اجراي قرارداد، بدواً از طريق مذاکره و در - ۴
در هـر حـال مقـر ديـوان     . حل و فصل خواهد شـد  مرضی الطرفيننتيجه از طريق داوري 

 .باشد و مقررات جمهوري اسالمي ايران ميداوري در ايران و قانون حاکم، قوانين 
بانک مکلف است کليه اسناد و اطالعـات مربـوط بـه قـرارداد را مطـابق عـرف بانکـداري و         - ۵

ها جـز در مـوارد قـانوني     اي حفاظت نموده و از افشاي آن داري حرفهمقررات مربوط به راز
 .خودداري نمايد

ضمن فراهم نمودن تجهيزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری الزم بانک موظف است  - ۶
 .برای انجام امور مربوطه ، به برقراری دوره های آموزشی الزم برای کارکنان اهتمام ورزد

بـه نحـو   اطالع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای الزم به مشتريان   نهدر زميبانک الزم است  - ۷
  .شايسته اقدام نمايد

  
شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از  25/03/1389 تبصره در جلسه مورخ 4ماده و  10اين آيين نامه در 

     .تاريخي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ مي شود الزم االجرا است
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  ريال -قرارداد آتي ارز
  

  طرفين قرارداد : ۱ماده 
که از اين پس در اين قرارداد . . . .  . . . . . . . . . .  به نشاني    )...       نام کامل بانک... (طرفين قرارداد عبارتند از بانک 

کد ملي  .  .. . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .خانم    / آقا    شود و   ناميده مي" بانک"
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  تاريخ تولد        
  
  

                        
  

  موضوع قرارداد : ۲ماده 
پـول و اعتبـار تعريـف     شوراي ۲۵/۰۳/۱۳۸۹نامه مصوب مورخ  ريال به شرحي که در آيين -عبارتست از قرارداد آتي ارز

  . شده است
  

  مورد معامله : ۳ماده 
)    ريال .....هر واحد ارز معادل ( گردد به نرخ آتی  که بانک متعهد مي)    واحد ارز يا ريال x ( مورد معامله عبارتست از   

يا بحساب معرفی شـده از سـوی    به مشتري تحويل)      واحد ريال يا ارز  y ( در مقابل دريافت      . . . . . . در تاريخ 
  . مشتری واريز نمايد

  
  کارمزد : ۴ماده 

گردد که  مشتری در قبال دريافت خدماتی خارج از عرف  تعيين مي) ريالی يا ارزی. . .  . .  . . . . . . . (کارمزد معامله مبلغ 
  . قرارداد ، ملزم به پرداخت آن به بانک در زمان انعقاد قرارداد می باشد

  
  وثايق : ۵ه ماد

در . بسـپارد /به عنوان وجه الضمان جهت انجام تعهد خود در موعد مقرر به بانک بپردازد. . . . . . . . .  مشتري مکلف است 
صورت عدم ايفاي تعهد مرتبط با قرارداد  از ناحيه مشتري بانک مختار است بدون هيچگونه تشريفات قضـايی نسـبت بـه    

محل وثايق توديع شده و در صورت عدم تکافو ، از موجودی کليـه حسـابها و سـپرده هـا و     برداشت مطالبات خود ابتدا از 
  . اموال مشتری نزد هر يک از شعب بانک  اقدام نمايد

  
  تعهدات بانک : ۶ماده 

 . گردد در تاريخ سررسيد نسبت به تأمين و تحويل ارزيا ريال توافق شده به مشتري اقدام نمايد بانک متعهد مي -
  ک مکلف است کليه اسناد و اطالعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداري و مقررات مربوط به رازداري بان -
  .ها جز در موارد قانوني خودداري نمايد اي حفاظت نموده و از افشاي آن حرفه  
  
  
  

   شماره ثبت   نام کامل شرکت              

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .به نشاني سال    ماه               روز             تاريخ ثبت   

 .شود ناميده مي" مشتري"که در اين قرارداد . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .داراي کد پستي 
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  تعهدات مشتري: ۷ماده 
  .هد خود اقدام نمايدگردد حداکثر تا تاريخ سررسيد نسبت به ايفاي تع مشتري متعهد مي -
  .مشتري  بدون موافقت بانک ، حق انتقال يا واگذاري حقوق ناشي از قرارداد را به غير ندارد -
  
  

  تغيير مفاد قرارداد : ۸ماده 
پـذير   اعمال هر گونه تغييرات جزئي و کلي در مفاد قرارداد حتي فسخ آن، صرفاً در صورت توافق و رضايت طـرفين امکـان  

  .است
  

  حل اختالف و داوري  :۹ماده 
اختالفات ناشي از تفسير و اجراي قرارداد، بدواً از طريق مذاکره و در صورت عدم حصول نتيجه از طريق داوري حل و 

در هر حال مقر ديوان داوري در ايران و قانون حاکم، قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران . . فصل خواهد شد
 .باشد مي

  
  اقارير: ۱۰ماده 
انـد و   نامه آتي ارز مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام به عقد قرارداد نموده نمايند که با علم به آيين ن قرارداد اعالم ميطرفي

  . بر اساس قوانين و مقررات جاري هيچ گونه منع قانوني در خصوص انعقاد معامالت آتي ارز ندارند
  

  خاتمه :  ۱۱ماده 
ماده در دو نسخه به امضاي طرفين رسيده است و هر يک از نسـخ در حکـم واحـد    . . . .  .در . . . . . اين قرارداد در تاريخ 

 .  باشد مي
    


