
 (1)پیوست شماره  گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج سالهسپرده ضوابط

وياا   ق  اا اا   يا زذا ي گساادرق انعقاااق ااارا قاق نسبت به مرکزي بانک ملي ايران مجاز است به نيابت از بانک  -1

 و و و ق هم اما ات بااه رااو تي يآن به ا زها هزا  قال  آمريکا و يا معاقل 250به ميزان حداال  افتتاح حساب ا زي

، حوا ااه وا ق   ا ق  مرکاازي ا ملل بانکاسکناس و از اتباع خا جي اادام و با انجام هماهنگي الزم با اقا   بين حوا ه و

 د.يتحويل نمامرکزي هاي مو قنظر اقا   مذکو  کا سازي و يا اسکناس مأخوذ   ا به بانک حساب

هاي با منشاء اسکناس الزم است ضمن اطمينان از ارا ت اظها نامه گمرکااي ران ق   ابطه با سدرق بانک ملي اي تبصره:

اظها نامااه  ا ائااه به رو ت اسکناس بااابه خا ج از کشو  ا ائه شد  توسط متقاضي، مرات  امکان خروج ارل سدرق  

پااذير   جهاات خااروج ا ز اشاالا  ما اا  امکانضمناً استفاق  از اظها نامه مزبو گذا  اعالم نمايد.ياقشد   ا به سدرق 

 باشد.نمي

 باشد.انه براي اسعا  فوق، نيم ق رد مييگذا ي اسکناس/حوا ه سا نرخ سوق سدرق  -2

 هاي مزبااو  کمتاار از قو سااالو برقاشت ارل سدرق  فسخ ارا قاقگذا ي ا زي پنج سا ه بوق  و امکان قو   سدرق  -3

 باشد.ميپذير امکان و تسهيالت کميسيون وي   ااامت با تاييد  ررفاً (،گذا يسدرق  قاق انعقاق ارا)از تا يخ 

گذا ي وي   تا کمتر از قو سال، سوقي به سدرق  با ق خواست فسخ ارا قاق سدرق  کميسيونق رو ت موافقت  تبصره:

، سوق سدرق  به طو  کامل )از ابتااداي انعقاااق قو سال از تا يخ انعقاق ارا قاق تعلق نلواهد گرفت.  يکن پس از گذشت 

 ارا قاق تا زمان فسخ( محاسبه و پرقاخت خواهد شد.

پذير بوق  که امکانفسخ ارا قاق پرقاخت ارل و سوق سدرق  به رو ت يکجا و ق  پايان قو   پنج سا ه يا ق  زمان  -4

هاي بااا آو ق  اسااکناس و ت حوا ه ا زي و سدرق هاي با منشاء حوا ه به ربر اين اساس ارل و سوق متعقله به سدرق 

 )حس  ق خواست متقاضي( به رو ت اسکناس و يا حوا ه اابل پرقاخت خواهد بوق.

موافقاات  ، قو   مذکو  باگذا ي )سه ما  ابل از سر سيد( سدرق  قو   تمديد متقاضي جهت  ق  رو ت ق خواست  -5

 د بوق.براي پنج سال قيگر اابل تمديد خواه  کميسيون

توسااط بانااک مرکاازي هر سال ان يق  پا يافتينسبت به حجم سدرق  ق  قو ق  هزا ت بانک ملي ايران يکا مزق عامل -6

 گرقق.يپرقاخت م

هاي ا زي بااا منشاااء حوا ااه ق  خااا ج از کشااو  از طريااق ساااير تواند به منظو  جذب ساادرق بانک ملي ايران مي -7

  ا به عمل آو ق.هاي عامل اادام الزم بانک

 گرقق.ين ميگذا ي شد  توسط بانک مرکزي تضمبازپرقاخت ارل و سوق وجو  ا زي سدرق  -8

ا ائه خدمات منوط به  عايت اوانين و مقر ات مبا ز  با پو شويي و تامين ما ي ترو يسم جمهو ي اسالمي ايااران،  -9

 باشد.گذا ان ميهاي عامل و همچنين سدرق از سوي بانک

 


