


 Refinance  ریفایٌاًس

   

 هاتیي فی ضسُ ترلرار هست کَتاُ اعتثاری ذظ یک چارچَب زر کِ است اعتثاری زاذلی یَزاًس یا ریفایٌاًس اسٌازی اعتثار

 هعاهلِ هَرز کاالی ٍجِ اعتثاری ذظ ایي عریك از. گرزز هی اعغا( Agreement) لرارزاز یک تحت هالی هؤسسِ یا تاًک زٍ

 تِ( at sight) ًمسی غَرت تِ حول اسٌاز هعاهلِ زهاى ر ز( Beneficiary) فرٍضٌسُ ٍ( Applicant) ذریسار تیي

 تاًک تَسظ ُ فرٍضٌس تِ ضسُ پرزاذت ٍجِ( Issuing Bank) کٌٌسُ گطایص تاًک سپس گرزز هی اذت پرز فرٍضٌسُ

 .هیٌوایس اذت ٍتازپرز ًوَزُ زریافت ذریسار از هتعلمِ تْرُ ّوراُ تِ تعس یکسال را( Financier)  کارگسار

 ٍذسهات تَلیسی ذغَط آالت هاضیي کی، یس لغعات اٍلیِ، هَاز ، کاال ٍارزات جْت ٍتجاری تَلیسی از اعن ٍارزکٌٌسگاى کلیِ

 . ًوایٌس ریفایٌاًس اسٌازی اعتثارات گطایص تِ ام الس یکسالِ حساکثر تاًکی تیي اعتثاری ذغَط از استفازُ تا تَاًٌس هی

  

 :هجاز اضراظ

 ز ٍهَاز زارٍ ٍارزکٌٌسگاى ٍ کٌٌسگاى تَلیس ، سال 5 حسالل اعتثاری ساتمِ تا ٍتجاری تَلیسی از اعن ٍحمَلی حمیمی اضراظ

 سازاى ٍلغعِ ذَزرسازاى ، ارٍئی

  

 :  هجاز کاالّای

 ترای فَق تسْیالت از استفازُ کِ کطَر تِ ٍرٍز لاتل ٍذسهات تَلیسی ذغَط آالت هاضیي ، یسکی لغعات ، اٍلیِ هَاز کاال،

 .ًسارز لاًًَی هٌع آًْا

  

 : تسْیالت سمف

 . تاضس هی هٌعمسُ لرارزازتجاری/ پرٍفرم هثلغ% 80ل هعاز ریفایٌاًس حساکثرتسْیالت

  

 :  اذت پرز رٍش

  گطایص تٌْگام اعتثاراسٌازی فرع ٍ اغل ارزریالی ّن( زرغس زُ% 10) -الف

 . اسٌاز هعاهلِ تٌْگام اعتثاراسٌازی فرع ٍ اغل ارزریالی ّن( زرغس زُ% 10) -ب



 تِ ارز اذت پرز رسررسیسّای ز الساط اذت تازپرز تٌْگام اعتثاراسٌازی ع فر ٍ اغل ارزریالی ّن( زرغس ّطتاز% 80) -ج

 .تَز ذَاّس هتغیر هطتری اعتثار حسة ّا رغس ز ایي.  کارگسار

  

 : تسْیالت سَز ًرخ

 استفازُ کطَر ریسک رتثِ تراساس کِ سَزی حاضیِ اضافِ تِ هاِّ ضص Euribor ٍیا Libor ًرخ تراساس تسْیالت سَز

 .ز گرز هی هحاسثِ ، ضَز هی تعییي تسْیالت از کٌٌسُ

  

 :  تسْیالت هست

 .تاضس هی هرتَعِ تسْیالت ضرایظ اساس تر تسْیالت لرارزاز تحت اسٌازی اعتثار ّر سررسیس/ 1

 اسٌاز هعاهلِ/  ُ فرٍضٌس تِ کارگسار تَسظ ٍجِ اذت پرز از پس سال یک: تسْیالت اذت پرز تاز زٍرُ/ 2

  

 :  ٍثایك

  هٌمَل غیر اهَال 1-

  ترات/  سفتِ - 2

  سپرزُ ترگ - 3

  ضرکت سْام اٍراق - 4

 زٍلتی تْازار اٍراق - 5

  

 : اذیرت جریوِ

 (تسْیالت ًرخ( () LIBOR/EURIBOR ًرخ عالٍُ تِ سَز حاضیِ تر هازاز زرغس ًین هعازل زیرکرز جریوِ

 .تاضس هی

  

 



 :  ریفایٌاًس تسْیالت اعغای هراحل

 . تسْیالت از ُ استفاز تماضاًاهِ ارایِ ٍ زارز حساب آى ًسز کِ ریالی ضعثِ تِ هطتری هراجعِ - 1

( هلت تاًک یرُ هس ّیأت ٍ اعتثارات کل ارُ از ضعة، اهَر یریت هس ضعثِ،) شیرتظ هراجع تَسظ اعتثاری هػَتِ غسٍر - 2

 . تفَیضی اذتیارات حسٍز تراساس

 عولیات کل ازارُ تِ پرٍفرها ٍ سفارش ثثت اٍراق ، اعتثاری هػَتِ تػاٍیر ضویوِ تِ ارزی ضعة عریك از تماضا اًعکاس - 3

 ذارجِ کل ازارُ یا ٍ ارزی

 ٍ ارزی عولیات کل ارُ از تَسظ ایراى اسالهی جوَْری هرکسی تاًک هٌعمسُ لرارزازّای هحل از اعتثاری ذظ ترػیع - 4

 . هلت تاًک ُ هٌعمس لرارزازّای هحل از ذارجِ کل ارُ از تَسظ اعتثاری ذظ اذتػاظ یا

 ٍ هطتری تَسظ اسٌازی اعتثار فرع ٍ اغل رغس ز 10 هیساى تِ اذت پرز پیص ٍ گطایص ّسیٌِ تأهیي ًاهِ، تیوِ ارائِ - 5

 سَئیفتی پیام ارسال عریك از اسٌازی اعتثار افتتاح هتعالثاً

 ثثت اٍراق اعتثار، گطایص سٌس ًسد زریافت از پس هلت تاًک ارزی عولیات کل ارُ از تَسظ آهاری ثثت گَاّی غسٍر - 6

 .ارزی ضعة از هرتَعِ پرٍفرهای ٍ سفارش

 جْت ایراى اسالهی جوَْری هرکسی تاًک ارزی اعتثارات تأهیي ازارُ تِ اعتثار گطایص سَئیفتی پیام از ای ًسرِ ارائِ - 7

 .ارًس ز LOI ٍر غس تِ ًیاز کِ لرارزازّایی از زستِ آى ترای Letter Of Inclusion غسٍر

 .هطتری تِ اسٌاز تحَیل ٍ ظْرًَیسی اسٌاز، هعاهلِ زهاى زر هطتری تَسظ اعتثار فرع ٍ اغل زرغس10 تأهیي - 8

 .کارگسار تِ ٍجِ اذت پرز سررسیس ر ز هطتری تَسظ اعتثار فرع ٍ اغل هاتمی زرغس 80 تأهیي - 9

 

 


