
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ايران اسالمي جمهوري مركزي انكب

  ارزي ها و مقرراتسياست اداره

 
  
  

 »ارزي مقررات مجموعه«

  

  

  
 :سوم بخش

  

  

  

  »الملليخدمات ارزي و ساير مبادالت ارزي بين«
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  »سوم بخش«

  

  الملليو ساير مبادالت ارزي بين خدمات ارزي

  

 

  

  

  صفحه           عنوان 

  ٢          ارز خريدـ  الف

  ٤          ارز ـ تأمين ب 

  ١٩          ارزي هايحسابـ  ج 

نام و تعيين ميزان د ـ ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی 

 ٢٢              مبادله در داخل کشورارز قابل حمل، نگهداری و 

    

  



  

٢ 

 

  الملليارزي و ساير مبادالت ارزي بين خدمات
  

  خريد ارز. الف
  

سسه مؤ توسط و خارجي از ايراني اعم و حقوقي حقيقي اشخاص خريد ارز از كليه مقررات

  :گردداعالم ميذيل شرح  هباعتباري 

 داشته مصرفسسه اعتباري مؤ در آن كهروا و ساير ارزها درصورتيجهان خريد ارزهاي  -١

 و به خريد را تعيين قابل ارزهاي فهرست است موظفسسه اعتباري مؤ. است باشند بالمانع

  نمايند. ابالغ ربطذي ارزي شعب

 طريق از قابل وصول انتقالي ارزهاي صورت اسكناس و همچنينارز بهخريد  -١ تبصره

و  اعتباري هاي، كارتمسافرتي هاي، چكارزي حوالجات جمله از الملليبين بانكي سيستم

  باشد.مجاز مي ارزي هايحساب و موجودي معتبر بانكي ساير ابزارهاي

 آن عهده هنيز ب احتمالي زيان و و سود بوده سسه اعتباريمؤ آن حساب ارز به خريد  -٢

  بود. خواهد سسه اعتباريمؤ

مجاز از محل ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي، ها بانك ارز بين فروش و خريد  -٣

  باشد.مين

سسه مؤآن كشور  از خارج شعب توسط شده خريداري ارزهاي ريالي ارزهم پرداخت  -٤

 توسط شده خريداري ارزهاي ريالي تسويه ضمناً. است كشور بالمانع در داخل اعتباري

  گيرد.انجامكشور  داخل در مذكور بايستي شعب

صورت اسكناس تأمين شده است هاي ارزي كه بهس يا موجودي حساباسكنا ارز ديخر -٥

مندرج در سامانه  اسكناس نرخبه  ي(به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتر

  .بالمانع است )ETSمعامالت الكترونيكي ارز (

صورت حواله تأمين شده است به هاي ارزي كهه يا موجودي حسابحوال ارز ديخر: تبصره

استفاده از آن  تيه شده، قابليمبدأ و نوع ارز ارابر اساس (به جزء ارز حاصل از صادرات) 

و  سسه اعتباريمؤمابين آن توافق في طبق ارز، تيمطلوب كنندهنييتع يهامؤلفه ريسا زيو ن

مندرج در سامانه معامالت الكترونيكي  حوالهنرخ  و بر مبناي يو تيو با جلب رضا يمشتر

  .) بالمانع استETSارز (

و  دولتي يهاسازمان ، كليهدولتي هايو شركت سساتؤها، موزارتخانهخريد ارز از   -٦

 ها مستلزمآن بر قانون شمول كه هاييو شركت سساتؤها، مآن به و وابسته تابعه هايشركت

هاي تابعه سسات و شركتؤو مسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ؤم ،باشدمي نام ذكر

 مقام باالترين كه به شرط آن) كشورقانون محاسبات عمومي  ٥(موضوع تبصره ماده ها آن

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

٣ 

 

 مستقيم طورهب فروش جهت شده هيارا ارز نمايد كه ييدأت ربطذي دستگاه امورمالي و مسئول

 ارز مزبور نتيجه بلكه نشده مينأت از سوي اين بانك تخصيصي ارز محل از غيرمستقيم يا و

 است گرديده تحصيل ،شده انجام و مقررات ضوابط طبق كه مجاز اقتصادي هايفعاليت

   بالمانع است.

  

 مقررات تأمين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي و قوانين و مقرراتخريد ارز با رعايت  -٧

  باشد.مجاز ميمربوط 

اداره  يهماهنگبا  ،يارچوب مجموعه مقررات ارزهشده در چ يداريمصرف ارز خر -٨

 و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه اخذ گواهي ثبت آماري وبانك  نينظارت ارز ا

  بالمانع خواهد بود.

  

 ، خريد آنبخشاين » ب«نشده موضوع بند  مصرفضرورت استرداد ارزهاي توجه به  با -٩

(هر كدام كمتر روز استرداد نرخ خريد و يا  فروش ارز به متقاضيبه نرخ ، )حسب نوع نرخ(

  خواهد بود.پذير امكانباشد) 

به  بايستمي ،از محل منابع بانك مركزي تأمين شده باشدشده  يداريخر يارزهاچه چنان – تبصره

در  ياز متقاض يضمنًا در زمان فروش ارز، اخذ تعهد كتب. حساب اين بانك خريداري گردد

  .است ينشده به شرح فوق الزاممصرف  يرابطه با نرخ مالك عمل بابت استرداد ارزها

  

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

٤ 

 

  ارز نميأت. ب
  

طبق ضوابط اعالم المللي و ساير مبادالت ارزي بينمصارف ارزي خدماتي تأمين ارز بابت 

نرخ مندرج در سامانه به پذيرد حواله انجام مي صورتبهبابت مصارفي كه ذيل به شرح شده 

پذيرد به مي انجامصورت اسكناس و براي مصارفي كه به )ETSمعامالت الكترونيكي ارز (

  پذير است.امكان نرخ بازار متشكل معامالت ارزي

در صورت عدم امكان انجام حواله ارزي از طريق آن مؤسسه اعتباري بابت  -١تبصره 

هاي تأمين ارز جهت مصارف ارزي خدماتي مورد نياز متقاضيان، استفاده از خدمات صرافي

  بود. پذير خواهدهاي مجاز و به عامليت آن مؤسسه امكانآن مؤسسه و يا ساير صرافي

تأمين ارز  ،)١به شرح مندرج در تبصره ( حوالهانجام صورت عدم امكان در  -٢تبصره 

سكنا صورت به صلبا(س ا سرف شده) صورت حواله پيشهاي خدماتي كه بهبت  از بيني 

  باشد.بالمانع مي سسه اعتباريمؤآن  منابعمحل 

ـــره  مراجع ها و...ابالغي از ســـوي نامهرعايت كليه قوانين، مصـــوبات، آيين -٣تبص

سالمي،  مجلسصالح (ذي صل مرتبط با )و ... هيئت محترم وزيرانشوراي ا سرف به  ،هر 

  باشد.كننده ميعهده دستگاه متقاضي/تأييد

هاي اجرايي كه در ذيل اعالم دستگاهخدماتي تأمين ارز بابت مصارف ارزي  -٤تبصره 

  است.با رعايت ساير مقررات بالمانع  نيزگرديده، از محل حساب ارزي آنان 

  

 ارزدرماني -١

 
معادل آن به  ايحداكثر تا سقف ده هزار دالر تأمين و انتقال ارز درماني براي مبالغ -١-١

به حساب مؤسسه ارز ريالي ارز پرداخت شده هم ٪٢٠با اخذ وثيقه به ميزان ارزها  ريسا

 پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آموزش معاونت درمان درماني خارج از كشور با تأييد 

يين گرديده ارز مورد نياز تع و ميزان معالجه در خارج از كشور ادامه ضرورت در آن كه

 است.، بالمانع باشد

معادل آن به  ايمبالغ حداكثر تا سقف ده هزار دالر  يو انتقال ارز درماني برا نيتأم -تبصره 

نمونه  يجستجو نهيخت هزپردا ازمنديمنظور معالجه نكه به يارزها براي بيماران ريسا

)Search( قيتطب نهي)، پرداخت هزMatchو انتقال نمونه  دي) و پرداخت بابت خر

ه يبا ارا باشند،يساز از مغز استخوان و خون از خارج از كشور مخون ياديبن يهاسلول

نظر  ري(كه ز رانيساز اخون ياديبن يهااهداكنندگان سلول يشبكه مل دييو تأ نامهيمعرف

  ١٨٥٧٩٧/٠١شماره: 
 ٢٧/٧/١٤٠١تاريخ: 



  

٥ 

 

به ميزان  قهي) و اخذ وثندينمايم تيفعال يآموزش پزشكوزارت بهداشت، درمان و  ميمستق

   .باشديم بالمانع شده پرداخت ارز ريالي ارزهم) ٪٠٢(

هزار دالر يا معادل آن به ساير ارزها و انتقال ارز درماني براي مبالغ بيش از ده  تأمين  -١-٢

حساب مؤسسه درماني خارج  به ارز ريالي ارز پرداخت شدههم) ٪٢٠(اخذ وثيقه به ميزان با 

  از كشور با 

 كه پزشكي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييديه شوراي عالي

 يهاو انتقال نمونه سلول ديخرنياز به  /معالجه در خارج از كشور ادامه ضرورت در آن

 ارز مورد (حسب مورد) و ميزان ساز از مغز استخوان وخون از خارج از كشورخون ياديبن

هاي پزشكي دانشگاهي ه تأييديه كميسيوناست. ضمنًا اراي، بالمانع باشد دهنياز تعيين گردي

  باشند.خصوص مورد قبول نمي در اين

)) ١-٢) و (١-١منظور پرداخت ارز درماني (موضوع بندهاي (تعيين نوع وثيقه به - ١تبصره 

 باشد.به تشخيص آن بانك مي

  ) و ١-١(موضوع بندهاي ( بيمار و يك همراه متاقا تأمين و پرداخت ارز، بابت - ٢تبصره 

  باشد.بالمانع ميها دالر يا معادل آن به ساير ارز ٢,٠٠٠))، براي هر نفر تا سقف حداكثر ١-٢(

(موضوع  ي حداكثر يك سال پس از انجام درمانارز درمان پرداخت/انتقال ،نيتأم – ٣تبصره 

بهداشت، درمان و  توزار درمان عاونتم دييتأ تشخيص و ))، با١-٢) و (١-١( يبندها

الذكر (حسب مورد) كه درج در بندهاي فوقي و اخذ مدارك و مستندات منآموزش پزشك

هاي مربوط به جستجوي نمونه، ان در خارج از كشور/پرداخت هزينهحاكي از انجام درم

درماني باشد،  تطبيق و انتقال نمونه از خارج از كشور و رعايت ساير مقررات مربوطه ارز

  .باشديم بالمانع

)، اخذ تعهد ١-٢و  ١-١هاي فوق (موضوع بندهاي جهت انجام هر يك از پرداخت  -١-٣

مثبته  اد و مداركاسن هبر اراي يشان (وكيل يا قيم) مبنياز بيمار و يا نماينده قانوني ا كتبي

 اسالمي جمهوري توسط نمايندگيها اصالت و اعتبار آن كرد ارز دريافتي كهحاكي از هزينه

 رانيساز اخون ياديبن يهااهداكنندگان سلول يشبكه مل /معالجه در كشور محل ايران

  ارز، الزامي است. از دريافت پس ماه ٦تأييد شده باشد، حداكثر (حسب مورد) 

ه اسناد پس از اراي ))١-٢) و (١-١( ي(موضوع بندها سازي وثيقه دريافتيآزاد - ١تبصره 

ضمناً در رابطه با بيماران اعزامي به خارج  پذير خواهد بود.فوق امكان ١-٣ذكر شده در بند 

بايست به تأييد شوراي عالي پزشكي معاونت درمان وزارت از كشور اسناد درماني بيمار، مي

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز رسانيده شود.

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

٦ 

 

 نيه اسناد مثبته ( مندرج در اينسبت به ارا يارز درمان كنندگانافتيچه درچنان - ٢تبصره 

مكلف است رأسًا مراتب را به سازمان  عامل بانك ند،يماهه) اقدام ننما ٦بند در مهلت مقرر 

 الزم است ضمناً  .دينما يريگيپرونده را پ يينها يمنعكس و تا صدور رأ يحكومت راتيتعز

  قرار گيرد. ديكأتي مورد ارز درمان كنندگانافتينامه مأخوذه از درتعهدموضوع فوق در 

(با  هاي مجازدر صورت عدم امكان انجام حواله وجه توسط آن بانك يا صرافي -١-٤

) بالمانع ١-٢و  ١-١اسكناس (موضوع بندهاي  صورت، پرداخت ارز بهعامليت آن بانك)

  خواهد بود.

 اقامت خارج از كشور، تيتابعدرماني براي افراد داراي ارز پرداخت /و انتقال نيتأم -١-٥

و يا اتباع خارجي مقيم ايران  كشورخارج از كارت)  نيمجوز كارت سبز (گر اي دائم

  باشد.پذير نميامكان

ها ها، سازمانارز بابت هزينه درمان مأموران ثابت وزارتخانهو پرداخت انتقال ، نيتأم  -١-٦

ربط با امضاء ه تقاضاي دستگاه ذييتي و افراد تحت تكفل آنان با اراو مؤسسات دول

  است. حسابي يا مدير امورمالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه بالمانعذي

تجارت و منتخب (هاي از طريق بانكتأمين ارز درماني با رعايت مقررات فوق  –تبصره 

  باشد.مي پذيرامكان )نساما

   ارز ماموريت -٢
صورت هبمدت) و غيرثابت (كوتاهبلندمدت) (ثابت ماموريت اسكناس ارز  تأمين و پرداخت

هاي دولتي و ها، سازمانها/مؤسسات و شركتوزارتخانه تقاضاي هاراي موردي و يا تنخواه با

هاي فرم عمومي غيردولتي (طبقواحدهاي وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي و نهادهاي 

و  يا مدير امور مالي حسابيمورد) با امضاء ذي ب حسب-١الف و -١ شماره پيوست

  باشد.مي بالمانع )ملت( بانك منتخب از طريق ربطذي دستگاه ١مالي و اداري معاونت

 مدت) الزممأموريت غيرثابت (كوتاهارز اسكناس  تأمين و پرداختمورد  در  -١تبصره 

پيوست  ضميمهه ب دولت كاركنان خارجيسفرهاي نظارت برت است تصوير مصوبه هيأ

  از متقاضي دريافت و در سوابق مربوط نگهداري شود.“ الف-١”شماره 

از انجام سفر  مدت) پسمأموريت غيرثابت (كوتاهاسكناس تأمين و پرداخت ارز  -٢ تبصره

  باشد.فوق و ساير ضوابط و مقررات مربوطه بالمانع مي عايت مفاد بندبا ر

------------------------------------------------------------------------------------- 
انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي مؤسسات و شركت /ها ها، سازمانخانهچه وزارتچنان ١

غيردولتي، در چارت سازماني خود فاقد پست سازماني تحت عنوان معاونت اداري و مالي بوده و يا عنوان سازماني مربوطه به عناوين 
. تغيير داده .. ديگري مانند معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، معاونت توسعه مديريت و منابع، معاونت منابع مالي و سرمايه انساني و

كه سازمان مربوطه پست سازماني جايگزين معاونت اداري و مالي در چارت آن سازمان را كتبًا تأييد نمايد، امضاي شده باشد، در صورتي
اين از بخش مذكور از نظر » ب«هاي قسمت منظور تأمين ارز بابت سرفصلارايه تقاضا بهها به جاي امضاي معاونت اداري و مالي جهت آن

  بانك بالمانع خواهد بود.

  ١٨٥٧٩٧/٠١شماره: 
 ٢٧/٧/١٤٠١يخ: تار



  

٧ 

 

  

  امور دانشجويي -٣
 هبا اراي سكناس) دانشجويان بورسيهصورت اتأمين و انتقال/ پرداخت ارز (به  -٣-١

با  پزشكيو آموزش  ، درمانو بهداشت آوريو فــن ، تحقيقاتعلوم وزارتين درخواست

 ها (حسب مورد)يك از وزارتخانه مربوطه هر و معاونت مدير امورمالييا  حسابامضاء ذي

   .است المانعب

بابت شهريه دانشجويان آزاد خارج از كشور از مقطع ليسانس به باال  تأمين و انتقال  -٣-٢

تحقيقات و فناوري يا ربط (علوم، ييد وزارتخانه ذيه درخواست متقاضي در مقابل تأارايبا 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو در خارج از 

اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي كه  حساب دانشگاه مربوطهه صورتيكشور و ارا

  جمهوري اسالمي ايران در 

و حداكثر در سقف ييد به ميزان مبلغ مندرج در آن با تأ كشور محل تحصيل تأييد شده باشد

از  ربطذييا معادل آن به ساير ارزها، ساالنه در وجه مؤسسه/دانشگاه يورو هزار  سيزده

الذكر هاي فوقييديهتأبالمانع است.  )تجارت و سامانمنتخب (هاي طريق بانك

  تواند بدون ذكر نام بانك/شعبه مربوطه صادر گردد.هاي مذكور ميوزارتخانه

دانشجويان مقطع هاي اقامت در مورد تأمين و انتقال شهريه و انتقال/پرداخت هزينه-١تبصره 

باشند، دانشجو بوده و در حال تحصيل مي ٣١/٢/١٣٩٧كه قبل از تاريخ ليسانس، در صورتي

  ها بالمانع است.هاي تحصيلي آتي آنصرفاً بابت ترم تحصيلي جاري و ترم

يا خانواده وي مبني بر انجام حواله به حساب  در صورت درخواست دانشجو -٢تبصره 

ه كشور، انجام تقاضا مشروط به اراي دانشجو و يا شخص ثالث ديگر در خارج از

حساب دانشگاه محل تحصيل دانشجو حاكي از اعالم ميزان ارز دريافت شده از صورت

 محلشور ك در ايران اسالمي جمهوري دانشجو كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي

  ربط بالمانع است.ييد وزارتخانه ذيييد شده باشد، با تأتحصيل تأ

 باهاي مجاز (در صورت عدم امكان انجام حواله وجه توسط آن بانك يا صرافي -٣تبصره 

يه اسكناس به دانشجو و يا خانواده وي با ارا صورتعامليت آن بانك)، پرداخت ارز به

انشجو حاكي از اعالم ميزان ارز دريافت شده از حساب دانشگاه محل تحصيل دصورت

 كشور محل در ايران اسالمي جمهوري دانشجو كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي

  ربط بالمانع خواهد بودتحصيل تأييد شده باشد، با تأييد وزارتخانه ذي

هاي اقامت صورت اسكناس) هزينهقال/پرداخت ارز (بهتأمين و انتقال شهريه و انت -٤تبصره 

به باال كه در مرحله ورود به اولين  ليسانسفوق ) بابت دانشجويان مقطع ٣-٣(موضوع بند 

صورت تأييد دانشگاه محل تحصيل از سوي وزارتخانه  باشند، درترم تحصيلي خود مي
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ارز ريالي ارز پرداخت هم) ٪٢٠(ا خانواده وي به ميزان يربط و با اخذ وثيقه از دانشجو و ذي

ر شاغل ربط مبني بذي ييد وزارتخانهسازي وثيقه مزبور موكول به تأزادشده بالمانع است. آ

حساب دانشگاه محل تحصيل دانشجو حاكي از ييد صورتبه تحصيل بودن دانشجو و تأ

اعالم ميزان ارز دريافت شده از دانشجو كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوري 

ماه از تاريخ پرداخت  ٦اسالمي ايران در كشور محل تحصيل تأييد شده باشد، ظرف مهلت 

   بود. وجه خواهد

هاي اقامت دانشجويان بابت هزينهاس) صورت اسكن(بهتأمين و انتقال/پرداخت ارز  -٣-٣

يا معادل آن  يوروآزاد خارج از كشور از مقطع ليسانس به باال به ميزان حداكثر ماهيانه هزار 

به ساير ارزها براي هر نفر و براي هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهيانه حداكثر پانصد 

  يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع است. يورو

ط ربييد وزارتخانه ذي)، تأ٣-٣و  ٣-٢فوق (موضوع بندهاي هاي براي پرداخت -٣-٤

  بايست در هر سال تمديد شود.مي

هاي و هزينه علمي و فرصت تحقيقاتي دانشجويان هيئتاعضاي  فرصت مطالعاتي -٤
  علميدرماني اعضاي هيئت 

اعضاي  بابت فرصت مطالعاتيصورت اسكناس) پرداخت ارز (به /ال تأمين و انتق -٤-١

سسات ؤها و يا مه درخواست دانشگاهيبا ارا دانشجويان فرصت تحقيقاتي و علمي هيئت

آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آموزشي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فن

 سساتؤها و مونت اداري و مالي دانشگاهحساب يا مدير امور مالي و معابا امضاي ذي

هاي مذكور (حسب مورد) به لحاظ لزوم آموزشي مزبور پس از اخذ تأييديه وزارتخانه

  .سامان و تجارت بالمانع است هايبانك قيرعايت قوانين و مقررات مربوطه از طر

هاي درماني (شامل هزينه بابت هزينهصورت اسكناس) (بهفروش، انتقال /پرداخت ارز  -٤-٢

اند رصت مطالعاتي اعزام شدهها) كه به فعلمي (و خانواده آنبيمه و درمان) اعضاي هيئت 

ها و مؤسسات آموزشي حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دانشگاهييد ذيبا تأ

هاي مذكور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعايت قوانين پس از اخذ تأييديه وزارتخانهمربوطه 

  است.بالمانع و مقررات مربوطه

و  علمي و محافل الملليبين ها و مجامعدر سازمان نام ثبت و حق عضويت حق -٥
  در خارج از كشور علمي مقاالت چاپ هزينه

صورت اسكناس) بابت حق عضويت و حق ثبت نام در پرداخت ارز (به /ال انتق تأمين و -٥-١

هزينه چاپ مقاالت علمي در خارج از كشور المللي و محافل علمي و ها و مجامع بينسازمان

هاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي ها/مؤسسات و شركتها ، سازمانوزارتخانه

يا مدير  حسابيبا امضاء ذي ربطذي دستگاه توسط درخواست هاراي و نهادهاي عمومي غيردولتي با

  .است بالمانع مربوطه دستگاه و مالي اداري و معاونت مالي امور
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بابت حق عضويت و حق ثبت نام در صورت اسكناس) پرداخت ارز (به /ال انتق و نيتأم -٥-٢

لمي در خارج از كشور المللي و محافل علمي و هزينه چاپ مقاالت عها و مجامع بينسازمان

خواست كتبي متقاضي ه درسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با ارايها ، مؤشركت

ربط ييد آن توسط وزارتخانه ذيحساب و پيش فاكتور مربوطه و تأورته صو در قبال اراي

   حداكثر به ميزان مندرج در آن بالمانع است.

  كشور هاي خارج ازنمايشگاه هزينه شركت در -٦

ان ييد سازمتأ كشور با هاي خارج ازنمايشگاه برپايي و شركت درو انتقال ارز جهت تأمين 

  باشد.توسعه تجارت ايران بالمانع مي

  خارجي با دعاوي رابطه در الوكالهحق -٧
ط به هاي حقوقي مربوالوكاله دعاوي خارجي و ساير هزينهبابت حقتأمين و انتقال ارز  -٧-١

ي المللي جمهوردفتر مركز امور خدمات حقوقي بينييديه أه تيبخش دولتي، در صورت ارا

نظر قيد گرديده، در وجه حساب  سسه خارجي موردؤالوكاله و ماسالمي ايران كه در آن مبلغ حق

  اعالم شده توسط دفتر مذكور بالمانع است.

ص حقيقي و حقوقي ايراني الوكاله دعاوي خارجي اشخاتأمين و انتقال ارز بابت حق -٧-٢

حساب وكيل در خارج از كشور در وجه وكيل كه اصالت دولتي) به ميزان صورت(بخش غير

بالمانع  شد،ييد شده باأاسالمي ايران در كشور مورد نظر تجمهوري  يندگيو اعتبار آن توسط نما

  است.

  خارجي گذاريو سود سرمايه اصل -٨
گذاري خارجي در كشور سرمايهتأمين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامي عوايد حاصل از 

  هاي اقتصادي و فني ايران بالمانع است.گذاري و كمكييد سازمان سرمايهأبا ت

  هاي متولي ورزشيو كميته هاي ورزشيهزينه فدراسيون-٩
و  هاي ورزشيفدراسيون صورت اسكناس) بابت هزينهل/پرداخت ارز (به، انتقاتأمين -٩-١

اعزام ورزشكاران به مسابقات  بابت وزارت ورزش و جوانان مجموعهزير هاي ورزشي باشگاه

ه درخواست اراي با ،الملليقهرماني خارج از كشور، اعطاي جوايز و برگزاري مسابقات بين

  بالمانع است.وزارت ورزش و جوانان و با تأييد  باالترين مقام فدراسيون/باشگاه

المپيك كميته ملي المپيك، پار ت هزينهناس) بابصورت اسك، انتقال/پرداخت ارز (بهتأمين -٩-٢

پهلواني بابت اعزام ورزشكاران به كشتي اي و هاي زورخانهورزش الملليبينو فدراسيون 

با امضاء المللي، مسابقات قهرماني خارج از كشور، اعطاي جوايز و برگزاري مسابقات بين

باالترين مقام كميته/فدراسيون  تأييدبا مالي و معاونت اداري و مالي  حساب يا مدير امورذي

  مذكور بالمانع است.

  خارج از كشور هزينه دفاتر -١٠
خارج از كشور  و مدارسصورت اسكناس) بابت هزينه دفاتر ، انتقال/پرداخت ارز (بهتأمين

 ها وهاي دولتي و واحدهاي وابسته، سفارتخانهها/مؤسسات و شركتها، سازمانوزارتخانه
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مالي و  حساب يا مدير اموراسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاء ذي نهادهاي انقالب

  باشد.معاونت اداري و مالي بالمانع مي

  

  و ...) زهاي اطالعاتي (اينترنت، رويترهزينه اجاره و اشتراك شبكه -١١
  
 هاي دولتي و نهادهاي انقالبها،سازمانوزارتخانهتأمين و انتقال ارز به درخواست  -١١-١

مالي و معاونت اداري  امور حسابي يا مديراسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاء ذي

  و مالي دستگاه مربوطه بالمانع است.

هاي اطالعاتي و بازاريابي بابت هزينه اجاره و حق اشتراك شبكه تأمين و انتقال ارز -١١-٢

لتي منضم به اصل ه درخواست متقاضي غيردويترنت، رويترز، گوگل و...) با ارا(اين ديجيتال

ييد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، حداكثر به ميزان مندرج در أحساب و با تصورت

  ورو يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع است.ي ٨٠,٠٠٠آن تا سقف 

  
  الملليهاي بيننه برگزاري همايشهزي -١٢
هاي صورت اسكناس) بابت برگزاري همايشپرداخت ارز (به /تأمين و انتقال -١٢-١

ها، ها، سازمانواست وزارتخانهها و مسابقات به درخالمللي و اعطاي جوائز جشنوارهبين

هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي و نهاد عمومي سسات و شركتمؤ

 حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بالمانع است.غيردولتي با امضاي ذي

هاي صورت اسكناس) بابت برگزاري همايشپرداخت ارز (به /قالتأمين و انت -١٢-٢

درخواست متقاضيان غيردولتي، با ه ايها و مسابقات با ارالمللي و اعطاي جوائز جشنوارهبين

  بالمانع است.ربط ستگاه ذيييد دتأ

  

كشور و دريافت  خارج از آگهي در هاي علمي و فني، انتشارهزينه انجام آزمايش -١٣
  المللي (استاندارد، كيفيت و ...)هاي بينگواهي

ها، درخواست وزارتخانه هباسكناس)  صورتبهپرداخت ارز ( /و انتقال تأمين -١٣-١

هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي و شركت ها/مؤسسات وسازمان

و مالي  مالي و معاونت اداري امور حساب يا مديرامضاء ذي نهادهاي عمومي غيردولتي با

  باشد.بالمانع مي

هاي آزمايش اسكناس) بابت هزينه انجام صورتبهپرداخت ارز ( /تأمين و انتقال -١٣-٢

المللي (استاندارد، هاي بينعلمي و فني، انتشار آگهي در خارج از كشور و دريافت گواهي

حساب به ميزان درخواست متقاضيان غيردولتي منضم به اصل صورت ارايهكيفيت و ...) با 

  .بالمانع است ربطيدستگاه ذ دييأنفع با تيمندرج در آن در وجه ذ
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  اي و ارتباطيهاي ماهوارههزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافت -١٤
ييد وزارت فرهنگ درخواست يا تأ هتأمين و انتقال ارز بابت خريد امتياز پخش فيلم ب -١٤-١

ها و واحدهاي سيماي جمهوري اسالمي ايران و شركت و و ارشاد اسالمي و سازمان صدا

و مالي بالمانع حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري ها با امضاء ذيوابسته به آن

   باشد.مي

ييد سازمان شرط تأ هاي و ارتباطي بهاي ماهوارهتأمين و انتقال ارز بابت دريافت -١٤-٢

 سيماي جمهوري اسالمي ايران و يا وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (حسب و صدا

  حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي متقاضي بالمانع است.مورد) با امضاء ذي

  

  هاي بيمه ايرانيهاي شركتهزينه -١٥
گزار يا هاي قابل برگشت به بيمههاي بيمه اتكايي، حق بيمهتأمين و انتقال ارز بابت هزينه

ييد بيمه مركزي ايران تأ مراه داشته باشد، باه پرداخت ارز را به هايي كه الزام درساير هزينه

  باشد.بالمانع مي

  )(عراق رين به عمره مفرده و عتبات عالياتاعزام زائهزينه – ١٦
  
به تأمين و انتقال ارز بابت هزينه اعزام زائرين به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق)  

 حسابامضاء ذي با مذكورهاي معرفي شده از سوي سازمان شركتسازمان حج و زيارت و 

است. پس از شش ماه از  بالمانع مذكور مالي و معاون اداري و مالي سازمان امور يا مدير

مبني بر ازمان مذكور سيد تأيارز و  باالترين مقام شركت خريدار اعالمبا تاريخ فروش ارز 

عمل آمده براي تسويه ههاي بهزينهفهرستي از مراه ارسال ه بهدريافتي نمودن مبلغ  هزينه

 باشد.ضروري ميحساب 

  TOEFL،GRE المللي از جمله هاي بينهزينه ثبت نام جهت شركت در آزمون – ١٧
 ،IELTS گرددو ... كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور در داخل كشور برگزار مي  

تأييديه  ارايهبا درخواست كتبي متقاضي و اسكناس)  صورتبه(تأمين و انتقال/پرداخت ارز 

  باشد.از سوي سازمان سنجش آموزش كشور بالمانع مي

  ارز مسافرتي-١٨
و از طريق اسكناس) يك بار در سال  صورتبهتأمين و پرداخت ارز مسافرتي ( -١٨-١

  پذير خواهد بود.امكانملي ايران، ملت، سامان، تجارت و پارسيان  هايبانك

اسكناس) براي مسافران هوايي به شرح  ورتصبهتأمين و پرداخت ارز مسافرتي ( -١٨-٢

  باشد:ذيل مي
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  ) يورو يا معادل آن به ساير ارزها؛پانصد( ٥٠٠الف ـ براي كشورهاي با ويزا 

  (سيصد) يورو يا معادل آن به ساير ارزها؛ ٣٠٠ب ـ براي كشورهاي بدون ويزا 

پذير سال امكان١٨مسافرتي به مسافرين با سن قانوني كمتر از تأمين و پرداخت ارز  -١٨-٣

   باشد.نمي

 معتبر جمهوري گذرنامه درخواست خريد ارز ارايهبه هنگام بانك  مورد نياز مدارك -١٨-٤

(كاغذي  سرهيا دو سرهمسافرت هوايي اعم از يك ، بليطماه اعتبار) ٦ايران (با حداقل  اسالمي

)، ويزاي كشور مقصد (در مورد كشورهايي كه نياز به ويزا دارند). ضمنًا و يا الكترونيكي

 منظور نظارت بازرسان بانك در سوابق نگهداري شود.مدارك مزبور بهالزم است 

بايست پس از دريافت معادل ريالي مربوطه، به جاي پرداخت ارز به آن بانك مي -١٨-٥

خانوادگي يد كه در متن آن مبلغ، نام و نامرس /حسابداري به صدور سندمتقاضي، نسبت 

متقاضي، كد ملي، شماره تماس، شماره گذرنامه، آدرس و ساير اطالعات مرتبط درج شده 

باشد رسيد مزبور كه ممهور به مهر و امضاي شعبه مي /باشد، اقدام نموده و سند حسابداري

بانك عامل مستقر در مبادي خروجي (پس  باجه/ل نمايد. همچنين شعبهرا به متقاضي تحوي

رسيد مزبور نسبت به پرداخت /از باجه كنترل گذرنامه)، در مقابل دريافت سند حسابداري

ارز ”ارز مسافرتي مربوطه اقدام و سند مزبور و همچنين گذرنامه متقاضي را ممهور به مهر 

  خواهد نمود.“ .....  پرداخت گرديدمسافرتي در تاريخ ..

باشد. ضمنًا تأمين و پرداخت ارز مسافرتي به ايرانيان مقيم خارج از كشور مجاز نمي -١٨-٦

در رابطه با مصاديق ايرانيان مقيم خارج از كشور، الزم است مراتب را از وزارت امور 

  خارجه استعالم نمايند.

زارهاي پرداخت (كارت، حواله و ...)، انجام در صورت امكان استفاده از ساير اب -١٨-٧

  باشد.و مورد تأكيد اين بانك مي اين امر مجاز

  ايراني اعم از دولتي و غيردولتي ييهاي شركت هواپيماهزينه -١٩
 
هاي سوخت، ناوبري، هندلينگ، اسكناس) بابت هزينه صورتبهارز ( پرداخت/مين و انتقالأت

موريت أخدمات فرودگاهي، سيموالتور، حق مو عوارض  ، حقوق خدمه خارجيلندينگ

پرسنل (خلبانان)، حق عضويت سيتا، حق عضويت ياتا، هزينه عبور از فضاي كشورهاي 

هاي خارجي پس از اخذ تعهد از ) و هزينه پرواز تحت ليسانس شركتoverflyخارجي (

دولتي مبني بر ي و غيريمايي ايراني اعم از دولتهواپ مدير عامل و مدير امور مالي شركت

 ييد سازمان هواپيمايي كشوريتأبا و  هاي مربوطه ظرف مدت شش ماهحسابصورت ارايه

  باشد.بالمانع مي

  
  

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

١٣ 

 

  هواپيما و كشتيحق بيمه  -٢٠
 

هاي هواپيمايي و كشتيراني تأمين و انتقال ارز بابت حق بيمه هواپيما و كشتي به شركت

 ي وكشور ييمايسازمان هواپ حساب شركت بيمه و با تأييدصورت ارايهايراني در مقابل 

  است. (حسب مورد) بالمانع رانيا ياسالم يجمهور يرانيكشت

 
  يحقوق و مزاياي كاركنان خارج -٢١
 

انه كار شاغل در انتقال ارز بابت حقوق و مزاياي كاركنان خارجي داراي پروتأمين و 

قالب اسالمي هاي دولتي، نهادهاي انسسات دولتي و تحت پوشش و شركتها، مؤوزارتخانه

وزارت  دولتي، تعاوني و خصوصي با تقاضا و تأييد كارفرما و با تأييدو نهادهاي عمومي غير

  بالمانع است.ي اجتماعتعاون، كار و رفاه 

  
  هاي خارجيسفارتخانه يدرآمد خالص ريالي كنسول -٢٢
 

هاي خارجي داخل كشور تأمين و انتقال ارز بابت درآمد خالص ريالي كنسولي سفارتخانه

اسناد و مدارك مربوطه كه به تأييد وزارت  ارايههاي ديپلماتيك مقيم ايران با و نمايندگي

  امور خارجه رسيده باشد، بالمانع است.

  
  خارجي ييمايهواپ يهاشركت يالير يدرآمدها -٢٣

ييد سازمان تأ يي خارجي باهاي هواپيماتأمين و انتقال ارز بابت درآمدهاي ريالي شركت

  بالمانع است.با رعايت موارد ذيل  وهواپيمايي كشوري 

ها) حاصل از فروش و انتقال ارز از محل درآمد خالص (پس از كسر هزينه نيتأم -٢٣-١

خارجي و يا نماينده قانوني آن  ييبليط و حمل بار بنا به درخواست و تعهد شركت هواپيما

  باشد.بالمانع مي

يد سازمان أيكه با ت ياليانتقال درآمد خالص طبق مراتب فوق از محل حساب ر -تبصره

هاي هاي شركتگردد، صورت خواهد پذيرفت. فعاليت حسابكشوري افتتاح ميهواپيمايي 

ن افتتاح شده ها و ناوبري هوايي ايراييد شركت فرودگاهأبًال با تقخارجي كه  ييهواپيما

  باشد.است، مجاز مي

هاي فرودگاهي، هاي الزم از شركتييديهأهاي مزبور پس از اخذ تارز شركت انتقال -٢٣-٢

اساس فرآيندي كه توسط سازمان هواپيمايي كشوري انجام و  برگيري و هندلينگ سوخت

گردد، انجام خواهد اعالم مي هاي زماني مختلف توسط سازمان مذكور به بانك عاملدر بازه

  شد.

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

١٤ 

 

ازمان هواپيمايي كشوري، مبلغ اضافي در صورت انتقال اضافي ارز پس از اعالم س -٢٣-٣

  از درآمدهاي قابل انتقال بعدي شركت به ارز، كسر خواهد شد.

خارجي پس از تبديل درآمد ريالي فوق به ارز، مجاز به واريز  ييهاي هواپيماشركت -٢٣-٤

هواپيمايي كشوري و يا سازمان  دييهاي ارزي داخل كشور كه با تأوجوه ارزي به حساب

  باشند.اند، ميها و ناوبري هوايي ايران افتتاح شدهييد شركت فرودگاهأت قبالً با

هاي خارجي به حساب ييهاي هواپيماهاي ارزي شركتانتقال وجوه ارزي از حساب -٢٣-٥

گيري و هاي دولتي طرف قرارداد اعم از فرودگاهي، سوختها و يا شركتارزي دستگاه

هاي پرواز، خدمات فرودگاهي و سوخت يا به حساب سازمان هواپيمايي كشوري بابت هزينه

  .باشددفاتر مركزي خود بالمانع مي

تتاح هاي ارزي عالوه بر موارد فوق در چارچوب مجوز افبرداشت از حساب - تبصره

  حساب ارزي صورت خواهد گرفت.

گذاري ريالي از محل درآمد ريالي با رعايت مقررات مربوط به سرمايه انجام سپرده -٢٣-٦

  دار ريالي بالمانع است.گذاري مدتهاي سپردهحساب

  يارز يهانامهوجه ضمانتمطالبه  -٢٤
هاي ارزي كه بر اساس مقررات و نامه تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت 

بالمانع نامه ارزي نفع ضمانتگرديده است، در وجه ذي بانك صادرهاي اين دستورالعمل

  است.

  
  يالمللنيرانندگان بخش حمل و نقل ب -٢٥

بخش  هاي ايرانيرانندگان كاميوناسكناس) به  صورتبهپرداخت ارز ( /تأمين و انتقال 

ي از طريق او حمل و نقل جاده يسازمان راهدارييد با تأ المللي و ترانزيتنقل بينحمل و 

  بالمانع است.ذيل  مواردبا رعايت ملي ايران، ملت، سامان، تجارت و پارسيان  هايبانك

 رانندگان فوق هر سفربابت اسكناس)  صورتبه(پرداخت ارز  /و انتقال  نيتأم -٢٥-١

  .باشديم ) بالمانع٧شماره ( وستيمنظور خروج از كشور به شرح جدول پبه

درخواست خريد ارز شامل  ارايهبه بانك به هنگام  ارايهمورد نياز جهت  مدارك -٢٥-٢

 الزم است تصوير مدارك مزبور ضمناً باشد.ميفترچه خروج راننده و د يگذرنامه، كارت مل

  منظور نظارت بازرسان بانك در سوابق نگهداري شود.به

و  نيدر صورت عدم دريافت ارز توسط رانندگان مذكور قبل از انجام سفر، تأم -٢٥-٣

پس از انجام سفر با دريافت مدارك مربوطه اسكناس)  صورتبه(پرداخت ارز /انتقال

و  يسازمان راهدار (تأييد)) فوق)، مشروط به انجام سفر مربوطه با ٢٥-٢(موضوع بند (

  است. نعبالما ياحمل و نقل جاده

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

١٥ 

 

پرداخت  /و انتقال  نيچه متقاضي جهت سفر قبلي ارز دريافت كرده باشد، تأمچنان -٢٥-٤

ارز بابت سفر جديد، منوط به حصول اطمينان از مسافرت راننده به خارج از كشور بابت 

به كشور و يا /ارز دريافتي (ممهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از

   باشد.دفترچه خروج راننده) مي

داخت وجه (كارت، حواله و ...) انجام پر يابزارها ريدر صورت امكان استفاده از سا -٢٥-٥

  .باشديبانك م نيا ديتأك امر مجاز و مورد نيا

هاي آموزشي و دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از كشورشركت در دورههزينه  -٢٦
  داخل كشور

هاي اسكناس) بابت شركت در دوره صورتبهپرداخت ارز ( /تأمين و انتقال  -٢٦-١

هاي آموزشي داخل كشور هاي ارزي دورهآموزشي و پژوهشي خارج از كشور و تأمين هزينه

هاي دولتي و واحدهاي سسات و شركتمؤ /هاها، سازماننهدرخواست وزارتخا ارايهبا 

نوط به رعايت قوانين و وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي و م

حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري متقاضي و با امضاي ذيمقررات مربوطه توسط 

  و مالي بالمانع است.

ي هاي آموزشبابت شركت در دورهاسكناس)  صورتبهپرداخت ارز ( /تأمين و انتقال -٢٦-٢

 ارايههاي آموزشي داخل كشور با هاي ارزي دورهو پژوهشي خارج از كشور و هزينه

به ميزان مندرج در آن، در وجه  حسابدرخواست متقاضيان آزاد منضم به اصل صورت

آوري و هاي علوم، تحقيقات و فنربط پس از اخذ تأييديه وزارتخانهدانشگاه ذي /سسهمؤ

  است. بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) بالمانع

  خارج از كشورداخل و ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي  هزينه -٢٧
  

تأمين و انتقال ارز بابت هزينه ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي خارج از 

كشور و هزينه ارزي ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي داخل كشور با 

اسناد  ارايهفرم ثبت نام حداكثر به ميزان مندرج در آن و  ارايهدرخواست كتبي متقاضي و 

  است. ربط بالمانعذيو مدارك مثبته مكفي و با تأييد دستگاه 

  

  حمل جنازه -٢٨
  

هاي وابسته به آن به داخل كشور جهت اتباع تأمين و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزينه

هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور ايراني مقيم ايران به دفاتر نمايندگي

  بالمانع است.درخواست از اداره كل امور مالي وزارت امور خارجه  ارايهبا 

  

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

١٦ 

 

تنخواه بازرسي و پرداخت ، ها، مطالبات راه آهن ساير كشورهاحق استفاده از واگن -٢٩
  ضروري ناشي از قراردادهاي چند جانبه

  
هاي ريلي تأمين و انتقال ارز براي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران و ساير شركت

ها، مطالبات راه آهن ساير كشورها، تنخواه بازرسي و پرداخت بابت حق استفاده از واگن

اصل اسناد و مدارك مثبته و سياهه  ارايهضروري ناشي از قراردادهاي چند جانبه در مقابل 

  است. بالمانع راه آهن ج.ا.اشركت  و با تأييد

  مقيم در داخل كشورهاي ريالي افراد غيرموجودي حسابتبديل  -٣٠
  

مقيم در داخل كشور، هاي ريالي افراد غيرموجودي حسابتأمين و انتقال ارز بابت تبديل 

ناشي از تبديل مجاز ودي حساب (ريالي)، موج يد نمايدتأي سسه اعتباريمؤ مشروط بر آنكه

  بالمانع است.، است بودهسسه اعتباري مؤطريق  ريال ازقبلي ارز به 

  
  خارجي در ايران دفاتر نمايندگي يهانهيهز -٣١
  

خارجي  هاي دفاتر نمايندگيبابت هزينهاسكناس)  صورتبه(پرداخت ارز /تبديل و انتقال

كه هاي خارجي در داخل كشور)، مشروط بر آننمايندگي بانكدر ايران (از جمله دفاتر 

از محل ، استمين شده ور تأنظر قبًال توسط دفاتر مذك ارز مورديد نمايد بانك عامل تأي

  ارزهاي تأمين شده بالمانع است.

هاي ديپلماتيك هاي خارجي داخل كشور و نمايندگيخدمات كنسولي سفارتخانه -٣٢
  مقيم ايران

هاي خدمات كنسولي سفارتخانه ارايهاسكناس) بابت  صورتبهپرداخت ارز (/انتقالتأمين و 

هاي ديپلماتيك مقيم ايران از جمله خدمات اخذ رواديد و خارجي داخل كشور و نمايندگي

ها خانهارزي مستقر در سفارت POSهاي هاي ارزي متصل به دستگاهحل حسابكنسولي از م

  بالمانع است.ييد وزارت امور خارجه ها و با تأكنسولگريو يا 

  هاي خدمات مسافرتي و گردشگريشركتهزينه  -٣٣
  

پروانه /هاي خدمات مسافرتي و گردشگري (داراي مجوزتأمين و انتقال ارز بابت شركت

حساب و صورت ارايهفعاليت از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) با 

  تأييديه سازمان مذكور بالمانع است.

  

  

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

١٧ 

 

ها و سفارتخانه يخارج يهايندگينما نيمأمور يالير يهاييدارا ليتبد -٣٤
  كشورهاي خارجي يهاكنسولگري

ها هاي خارجي سفارتخانههاي ريالي مأمورين نمايندگيتأمين و انتقال ارز بابت تبديل دارايي

اسناد و مدارك مربوطه كه به  ارايههاي كشورهاي خارجي در ايران به ارز، با و كنسولگري

   تأييد وزارت امور خارجه رسيده باشد، بالمانع است.

  
  صندوق ضمانت صادرات ايران هزينه  -٣٥

هاي بيمه تأمين و انتقال ارز براي صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه 

هاي اعتباري ارزي نامهها و ضمانتنامهداخت خسارت بيمهگران خارجي، پراتكايي به بيمه

ي حقوقي وصول مطالبات خارجي به هابه صادركنندگان و سيستم بانكي، پرداخت هزينه

هاي خارجي هاي اطالعات خريداران و بانكق اشتراك بانكسسات خارجي، پرداخت حمؤ

بالمانع يد باالترين مقام صندوق ضمانت صادرات ايران ها، با تأيآنسنجي منظور اعتبارهب

  است.

هاي نامهها و ضمانتنامهداخت خسارت بيمهمنظور پرمين ارز بهدر خصوص تأ - تبصره

ي به صادركنندگان و سيستم بانكي، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف اعتباري ارز

  اقدام نمايد.هاي پرداختي و بازگرداندن عين ارز پيگيري وصول خسارتاست نسبت به 

  
  الملليهاي پستي بينهاي حمل، ترانزيت و توزيع محمولههزينه -٣٦

  
هاي پستي توزيع محموله هاي حمل، ترانزيت وتأمين و انتقال ارز بابت هزينه -٣٦-١

حساب يا مدير امور المللي براي شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران با امضاء ذيبين

ييد وزارت و توسعه مديريت شركت مذكور با تأ ريزي، پشتيبانيمالي و معاونت برنامه

  از طريق پست بانك بالمانع است. ارتباطات و فناوري اطالعات

هاي پستي هاي حمل، ترانزيت و توزيع محمولهارز بابت هزينهتأمين و انتقال  -٣٦-٢

الملل هاي فعال خدمات پستي سريع بيندولتي و شركتكاروران پستي غير المللي برايبين

اصل  ارايهيويي) با پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راد/(داراي مجوز

بالمانع ارتباطات و فناوري اطالعات از طريق پست بانك ييد وزارت تأحساب و صورت

  است.

  به ارز هاي اضافي اتباع خارجيتبديل مجدد ريال -٣٧
بابت تبديل مجدد گردان خارجي) پرداخت ارز به اتباع خارجي (جهان/تأمين و انتقال

حساب فروش ارز صورت ارايهبا سسه اعتباري اي اضافي ناشي از تبديل ارز در مؤهريال

  .بالمانع است، اعتباري سسهحداكثر در سقف آن از محل منابع مؤو سسه ؤمورد تأييد آن م
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  ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيالت ارزي -٣٨
التزام تأخير ت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجهمتقاضي و بازپرداخت تسهيالالشركه (آورده) تأمين ارز بابت سهم -٣٨-١

ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه گيرندگان از محل منابع بانكتأديه دين) به تسهيالت

  پذير است.مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي از طريق سامانه نيما امكان

التزام تأخير ت اعطايي (اعم از اصل، سود و وجهالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيالارز بابت سهم تأمين -٣٨-٢

گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسالمي در چارچوب بخش چهارم مجموعه تأديه دين) به تسهيالت

  پذير است.ادي و فني ايران از طريق سامانه نيما امكانهاي اقتصگذاري و كمكمقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه

تأخير  التزاموجهالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيالت ريفاينانس (اعم از اصل، سود و تأمين ارز بابت سهم -٣٨-٣

  پذير است.تأديه دين) از طريق سامانه نيما امكان

گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي تأخير تأديه دين) تسهيالت امالتزوجهتسويه بدهي (اعم از اصل، سود و  -٣٨-٤

عين  ارايهصورت ارزي (پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به) قانون رفع موانع توليد رقابت٢٠نامه اجرايي ماده (موضوع آيين

  باشد.نامه مزبور ميصورت ريالي مطابق آيينارز از سوي بدهكار) و يا به

تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء  التزاموجهارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي (اعم از اصل، سود و تأمين  -٣٨-٥

 ٢٧/١٠/١٣٨٨ك مورخ ٤٣٣٠٤ت/٢١١٦٠٧نامه شماره كل كشور (موضوع تصويب ١٣٨٨) قانون بودجه سال ٦(د) بند (

  پذير است.قانون اساسي) از طريق سامانه نيما امكان ١٣٨ن موضوع اصل كميسيو

تأخير  التزاموجهالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيالت اعطايي (اعم از اصل، سود و تأمين ارز بابت سهم -٣٨-٦

ويژه اقتصادي كشور از طريق  صنعتي و -ها در مناطق آزاد تجاري گيرندگان از محل منابع بانكتأديه دين) به تسهيالت

  پذير است.سامانه نيما امكان

هاي تبعي اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان الشركه (آورده) متقاضي، پرداخت اقساط و هزينهتأمين ارز بابت سهم -٣٨-٧

  پذير است.و غيرخودگردان، از طريق سامانه نيما امكان

گيرندگان تأخير تأديه دين) به تسهيالت التزاموجهاعطايي (اعم از اصل، سود و تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهيالت  -٣٨-٨

هاي تسهيالتي الشركه (آورده) متقاضي، (صرفاً بابت واردات) طرحاز محل منابع يادشده در بندهاي فوق و همچنين سهم

  باشد.پذير ميامكانمذكور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/ديگران با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه 

مطابق ضوابط مربوط)  -الشركه (آورده) متقاضي (بابت ساير مصارف ارزي غير از واردات تبصره: تأمين ارز بابت سهم

هاي تسهيالتي مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تكليف مصوب تعهد طرح

  .باشدپذير ميارزي صادراتي امكان
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  ارزي هايحساب .ج
  

 كلي عنوان گذاري تحتسرمايه انداز و سپردهالحسنه جاري، پساز قرض ها اعمكليه حساب

 مبناي و بر ارزي صورتنيز به سپرده هايگردند و سود حسابمي بنديطبقه ارزي حساب

باشد. مي پرداخت و در سررسيد قابل تعيين اعتباري مؤسسهآن  توسط الملليبين هاينرخ

نام مشتريان خود متعهد بوده و مفتوحه به هاي ارزيدر قبال حساب سسات اعتباريمؤكليه 

  باشد.بحث منشأ داخلي و خارجي ارز منتفي مي

) قانون برنامه ١٧بند (ب) ماده (هاي موضوع ستگاهكليه د براي ارزي هايحساب افتتاح -١

  .كشورتوسعه هاي ) قانون احكام دائمي برنامه٢٠ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (پنج

و  ضوابط با رعايت جاريحساب صورت بهنزد اين بانك ارزي صرفاً حساب  افتتاح -

  :باشدپذير ميامكان موارد ذيل و نيز مربوطهمقررات 

شماره  طبق پيوست مربوطه شده تكميل فرم همراههب حسابافتتاح  درخواست ارايه - ١-١

 اجرايي مقام باالترين توسط از حساب استفاده دو امضاء مجاز براي حداقل و معرفي )٤(

  .داري كل كشوراز طريق خزانه ربطذي دستگاه

  و دارايي اقتصادي امور وزارت كل داريمجوز خزانه ارايه -١-٢

و يا  مستقيم صورتهب كه از ارزهايي واريز و استفاده هاي مزبور مجاز بهدستگاه -١-٣

باشند. نمي شده داده ها تخصيصآن به قبل هايسال كه ارزي سهميه محل از غيرمستقيم

  .بفروشند بانك اينبه نرخ ارز تخصيصي  را بايستي بامذكور  ارزهاي

طور هباشد. بمي هر مصرف مقررات رعايت به مورد منوط هر در از حساب استفاده -١-٤

 واردات »شودمي برداشت حساب از كه وجوهي شرح« به بند مربوط در چهچنان مثال

صنعت،  در وزارت سفارش ثبت حلمرا طي به امر منوط اين اشد انجامب مجاز شده كاال

 و ضوابط مقررات رعايت با حساب محل از اسنادي اعتبار و گشايش معدن و تجارت

  باشد.مي مربوطه

هاي نام دستگاه هدار در خارج از كشور بافتتاح حساب ارزي اعم از جاري و مدت -١-٥

ها و مقررات ارزي اين سياستاداره ه اخذ مجوز از مذكور منوط ب مواد قانونيموضوع 

  باشد.بانك مي

 در مواد قانوني ياد شدههاي موضوع نام دستگاه دار بهافتتاح حساب ارزي مدت -١-٦

  .باشدداخل كشور مجاز نمي

كه هاي ارزي خارج از كشور خود را بايست فهرست حسابمياجرايي هاي دستگاه -١-٧

اعالم نمايند باشند را به اين بانك نمياين بانك افتتاح حساب ارزي از سوي  داراي مجوز

  ها ميسر گردد.ادامه فعاليت آن ييدأتا پس از ت
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  و حقوقي حقيقي اشخاص نامهب ارزي هايحساب افتتاح -٢

  

 دار،مدت گذاريسرمايه انداز و سپردهالحسنه جاري، پسقرضافتتاح حساب ارزي اعم از 

با ) هاي ارزي وارده و يا ارز نقدي (اسكناسبراي دارندگان حوالهسسات اعتباري توسط مؤ

بالمانع قانون مبارزه با پولشويي و شرايط ذيل قوانين و مقررات مربوطه از جمله رعايت 

  .بود خواهد

 و خارجي ايراني حقوقيو  حقيقي اشخاص كليه نام هب ارزي هايحساب افتتاح -٢-١

  .استبالمانع

بالمانع  ديد آن بانككليه اسعار بنا به تشخيص و صالح به ارزي هايحساب افتتاح -٢-٢

  باشد.مي

هاي ارزي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي متقاضي افتتاح حساب -٢-٣

  الي باشند.هاي ريبايستي واجد شرايط افتتاح حساب
  

  ي ارزيهاحساب انواع -٣
  

  اندازپس الحسنهقرض حساب -٣-١

  جاري الحسنهقرض حساب -٣-٢

  دارمدت گذاريسرمايه حساب -٣-٣
  

  سود و حداكثر نرخ ي ارزيهاحساب مانده حداقل -٤
  

انداز، پس الحسنهقرض هايحساب و مانده ارزي حساب افتتاحمنظور مبلغ به حداقل -٤-١

  گردد.مي تعيين اعتباري مؤسسه هر دار توسطمدت گذاريو سرمايه جاري الحسنهقرض

حداقل مدت زمان ماندگاري سپرده ارزي براي برخورداري از سود، يك ماه از زمان افتتاح  -٤-٢

  گردد.حساب تعيين مي

مبناء  و بر تعيين ،منابع بكارگيري با بازدهي متناسب سسات اعتباريمؤ توسط ارزي سود -٤-٣

  بود. صورت ارزي قابل پرداخت خواهدهالمللي بهاي متداول در بازارهاي بينرويه

  گيرد.نمي تعلق سود ارزي انداز و جاريپس الحسنهقرض هايحساب دارندگان به -٤-٤

 شرايط بودن دارا صورت در انداز ارزيپس الحسنهقرض حساب دارندگان شركت -٤-٥

  است.بالمانعكشي در قرعه
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 وارده و ارز نقدي ارزي هايو حواله ارزي هايازحساب استفاده نحوه -٥
  

 اين از محل ارزي هايو نيز صدور حواله ارزي هايحساب ارز از محل و انتقال نقل -٥-١

  .است مانعبالاز كشور  خارج به هاحساب

  .است بالمانع ارزي هايحساب وارده به ارزي هايحواله واريز وجه -٥-٢

يا  نفعذي در وجهوارده  ارزي هايحواله از كشور از محل خارج به ارزي هايصدور حواله -٥-٣

  .است بالمانع غير آن

در حد  يا غير آن نفعذي به وارده ارزي هايحواله از محل اسكناس پرداخت -٥-٤

 ياپرداخت روزانه ده هزار دالر از محل منابع ارزي آن بانك با رعايت سقف و  مقدورات

  .است بالمانع معادل آن به ساير ارزها

 ارزي حساب افتتاحنسبت به اسكناس  صورتبهارز چه متقاضيان با پرداخت چنان -٥-٥

كه تقاضاي برداشت از در صورتي ،هاي مفتوحه قبلي اقدام نمايندو يا واريز وجه به حساب

 مكلفند سسات اعتباريمؤباشند،  حساب را داشتهبستن حساب، دريافت سود متعلقه و يا 

پرداخت  سقفبا رعايت روا به ارز وصول شده و يا ساير ارزهاي جهان وجه مذكور را عيناً 

با موافقت  مؤسسهمحل منابع ارزي آن  از دالر يا معادل آن به ساير ارزهاروزانه ده هزار 

نمايد اخذ در اين رابطه تأكيد مي نقدي (اسكناس) پرداخت نمايند. صورتبهمتقاضي 

هرگونه تعهد از مشتريان مبني بر پرداخت ارز در حد مقدورات يا معادل آن به ريال در 

  ها ممنوع است.گونه حسابخصوص اين

به  ارزي (اسكناس) از مشتريان، در رسيد تحويلي پذيريمكلف است هنگام سپرده آن بانك - تبصره

مشتري و يا دفترچه صادره در اين ارتباط، نحوه وصول ارز از مشتري (اسكناس) و نوع ارز را درج 

، پرداخت نموده و تأكيد بر تعهد بانك بابت هرگونه پرداخت از محل حساب مورد بحث اعم از برداشت

  سود و بازپرداخت جهت انسداد حساب مفتوحه را به ارز اسكناس مكتوب نمايد.

هاي ارزي وارده مبني بر تبديل به ساير ارزها، در صورت درخواست دارنده حواله -٥-٦ 

نفع حواله، حواله به ريال با در نظر گرفتن نرخ خريد ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذي

ارز از قبيل واريز  صورتبهنفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله ذيچه تبديل و چنان

 صورتبهبه حساب ارزي، صدور حواله، چك بانكي، چك مسافرتي و يا دريافت ارز 

اسكناس را داشته باشد، معادل ريالي حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجددًا به ارز 

  نفع قرار گيرد.مورد درخواست تبديل و در اختيار ذي

مشروط به رعايت  ،بانكي سيستم از طريق مجاز اشخاص ارزهاي ورود و خروج -٥-٧

  باشد.مجاز ميقانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط 
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يا معادل هزار دالر و  واريز نقدي به حساب ارزي و يا حواله آن حداكثر تا سقف ده -٥-٨

باشد. واريز نقدي به حساب ارزي و يا حواله آن بيش از سقف آن به ساير ارزها بالمانع مي

   مذكور مشروط به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط بالمانع است.

 ارزي هايحساب مشمول ارزي هايحساب به مربوط هايو دستورالعمل ضوابط -٥-٩

  هستند. ها مستثنيدستورالعمل اين ها از اجرايحساب گونهگردد و ايننمي بانكينبي مفتوحه

صدور گواهي تمكن مالي/گواهي موجودي حساب ريالي به درخواست مشتريان  -٥-١٠

) ETSهاي فروش اسكناس مندرج در سامانه معامالت الكترونيكي ارز (صرفاً بر مبناي نرخ

  .باشدپذير ميامكان

هاي نقدي (اسكناس) المللي ارزي ترجيحاً به جاي پرداختهاي بينستفاده از كارتا -٦

ارچوب مصارف تعيين شده در مقررات با رعايت هحسب درخواست متقاضيان و در چ

  باشد.پذير ميساير ضوابط امكان

  

و تعيين  نام/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي ورود و خروج ارزضوابط  -د
  ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور

نام اساس دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانكي و اوراق بهادار بي بر – ١

و ضميمه مربوطه)، ورود ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار  ٥همراه مسافر (پيوست شماره 

 آن دلهزار يورو يا معامبلغ ده  ور مجموعًا تا سقفنام توسط هر مسافر از خارج از كشبي

نام مجموعاً به . براي ورود ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بيباشدساير ارزها مجاز مي به

هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها، طبق ترتيبات تعيين شده در دستورالعمل از ده مبلغ بيش

به گمرك جمهوري اسالمي ايران مراجعه و ارز/  ورودي مباديبايست در مزبور، مسافر مي

 نام همراه خود را اظهار و كد رهگيري دريافت نمايد.اسناد بانكي و اوراق بهادار بي

نام توسط طبق دستورالعمل اجرايي مذكور، خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي -٢

ساير  به آن مبلغ پنج هزار يورو يا معادل هر مسافر به خارج از كشور، مجموعاً تا سقف

ساير ارزها از  به آن ارزها از طريق مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار يورو يا معادل

  باشد.ني، ريلي و دريايي مجاز ميزهاي زميطريق مر

نام مجموعاً بيش از مبلغ پنج هزار يورو خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي -١تبصره 

 ساير ارزها از طريق مرزهاي هوايي و بيش از مبلغ دو هزار يورو يا معادل به آن يا معادل

مسافر به خارج از يلي و دريايي، توسط هر ساير ارزها از طريق مرزهاي زميني، ر به آن

) ١(موضوع بند ( كه قبالً در مبادي ورودي توسط مسافر اظهار شده باشدكشور، در صورتي

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

٢٣ 

 

منوط به ارايه رسيد  )يورو يا معادل آن به ساير ارزها ١٠,٠٠٠براي مبالغ مازاد بر سقف فوق 

  باشد.ه گمرك ج.ا.ا ميهگيري در مبادي خروجي بچاپي حاوي كد ر

ساير ارزها از طريق مرزهاي  به آن خروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل -٢تبصره 

ساير ارزها از طريق مرزهاي زميني،  به آن هوايي و بيش از مبلغ دو هزار يورو يا معادل

اعالميه بانكي حاكي از فروش  ارايهدريايي توسط هر مسافر به خارج از كشور، با ريلي و 

ارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي، توسط مسافر هاسكناس در چ صورتبهارز 

از فروش  يحاك يبانك هينسبت به صدور اعالم ستيبايعامل م يهابانكباشد. پذير ميامكان

 يبه گمرك جمهور ارايهج ارز توسط مسافر جهت اسكناس به منظور خرو صورتبهارز 

  .ندياقدام نما رانيا ياسالم

ضوابط و مقررات تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور به شرح  -٣

  ) اعالم گرديده است.٦يوست شماره (پ

  

  ١١٧١٣٢/٠١شماره: 
 ١٠/٥/١٤٠١تاريخ: 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 »هاپيوست«

  
  



  

 

  »الف – ١شماره پيوست«
  »تعاليبسمه«

  

  بانك
  شعبه

  

هيأت محترم  ١٨/٥/١٣٨٣هـ مورخ ٢٩٧٢٨ت/٢٠٨٦٠عطف به مصوبه شماره     

   بودن اين وزارت/سازمان/شركت/و... مشمول به عنايت با است خواهشمندوزيران 

 مصوبـه مزبوربر رعايت و اجراي                     برده شود) (نام

 / آقاي به وريتــمأم ارز دالر                فروش معادل به نسبت

             کد پستي:             کدملي              مـخان

موجود  مقررات و ضوابط كليهشـود كـه كيد ميأتفرمائيد.  دستگاه اقدام اين ورـمأم

 مورأبا م نهايي حساب تسويه مسئوليتو  است و اجرا گرديده رعايت رابطه اين در

 اقدام بانك آن به ادمازارز  تحويل به و نسبت بوده دستگاهبر عهده اين ، اعزامي

  :ضمنًا شد. خواهد

پيوست تصوير مجوز شماره هالذكر هيأت محترم وزيران باجراي مصوبه فوق در □الف) 

سفرهاي خارجي  بر نظارت محترم هيأت           مــورخ            

 تقديم سوابق در ضبط هتج شدهتلقي غيرثابت مأموريت عنوانهب كه كاركنان

  گردد.مي

  

الذكر هيأت محترم وزيران شده در مصوبــه فوقبا توجه به استثنائات تصريـح □ب ) 

هيأت محترم نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان  از به اخذ مجوز ) ضرورتي١١(ماده 

  پذيرد.ناشي از آن را مينبوده و مسئوليت و تبعات 

  
   ومالياداري معاونت   و مديرامورمالي ذيحساب

    



  

 

  »ب – ١شماره پيوست«
  »تعاليبسمه«

  

  بانك
  شعبه

  

  ارز دالر                  فروش معادل  به نسبت است خواهشمند     

                              کدملي               خانم/آقاي به ماموريت

         شود)بردهشركت/نهاد/و... (نام ينا مورأم            کد پستي:

 مقررات و ضوابط كليهشود كه كيد ميأتفرمائيد.  اقدام       به شناسه مّلي:

با  نهايي حساب تسويه مسئوليتو  است و اجرا گرديده رعايت رابطه اين در مربوط

 اقدام بانك آن به ادماز ارز تحويل به و نسبت بوده دستگاهبا اين ، اعزامي مورأم

  شد. خواهد

هـ مورخ ٢٩٧٢٨ت/٢٠٨٦٠ضمنًا اين دستگاه ملـزم به رعايت مصوبه شماره     

هاي قانوني و متبادره را باشد و مسئوليتهيـأت محتـرم وزيران نمي ١٨/٥/١٣٨٣

  پذيرد.مي

  

  مالي و اداري معاونت     مالي امور و مدير ذيحساب
  



  

 

  »٢ شماره پيوست«

  »تعاليبسمه«

  

  ارز خريد متقاضي حقوقي اشخاص به مربوط درخواست فرم

  

  :ثبتشماره                               :مؤسسه/شركت نام

            :شناسه ملي          :فعاليت نوع             :مالكيت نوع 

  :مديرعامل خانوادگينام و نام 

  :مؤسسه/شركت فاكس و شماره تلفن ، شمارهآدرس 

  

  تقاضا: ارز موردو نوع  ميزان 

  

  كننده ارز:نام و مشخصات دريافت

  ارز: كنندهدريافتو يا شماره حساب  آدرس 

  ارز: خريد و انتقال درخواست علت 

  امضاء

  

 .. احراز گرديد.هويت متقاضي توسط اينجانب ..................................

  امضاء مجاز شعبه



  

 

»٣ شماره پيوست«

  
  »تعاليبسمه«

  

  ارز خريد متقاضي حقيقي اشخاص به مربوط درخواست فرم
  

  تولد:تاريخ و محل       پدر:نام             :متقاضي خانوادگينام و نام

  :شغل               :يا گذرنامه صدور شناسنامه محل و شماره 

  کدپستي:                       کد ملي:

  كار:محل تلفن و شماره آدرس 

  

  :اقامت محل تلفنو شماره آدرس 
  

  ارز موردتقاضا: و نوع ميزان 

  كننده ارز:نام و مشخصات دريافت

  ارز: كنندهدريافتو يا شماره حساب  آدرس 

  ارز: خريد و انتقال درخواست علت 

  امضاء
  

  .................................... احراز گرديد.هويت متقاضي توسط اينجانب 

  

  امضاء مجاز شعبه
 

 

 
 



 

  »٤ شماره پيوست«
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 »ارزي حساب گشايش درخواست«
  ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، وزارتخانه مخصوص«

  »پوششنهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي ملي شده تحت 
  

  :متقاضي مشخصات   -١

 فعاليت موضوع                          :نام دستگاه:  

 دستگـــاه نـوع :  

  غيردولتينهادعمومي         دولتيمؤسسه        دولتي شركت     وزارتخانه   

  .....................................................................................................................................................دهيد شرح -ساير 

 مجوز تاسيس:  

 متقاضي دستگاه مالي سال پايان:  

 درج کدپستیبا  متقاضي كامل آدرس: 

 :شناسه ملي 

 حساب مشخصات   -٢:  

 درخواست مورد ارزي حساب نوع:  

     شود  دادهتوضيح -ساير        دارمدت      ديداري

............................................................................................  

 ارز : نوع  

 شود): تايپ التين از كشورباشد به خارج بانك (درصورتيكه و شعبه بانك نام  

 بانك كامل آدرس: 
  

 و دارائي اموراقتصادي وزارت خزانه كل اداره افقتنامهمو وتاريخ شماره:  

 شود): بنديطبقه االمكانشود (حتيواريزمي حساب به كه وجوهي شرح 

  

 شود): بنديطبقه االمكانشود (حتيمي برداشت از حساب كه وجوهي شرح 

  

 ارزي از حساب استفاده موردنياز براي دوره طول:  
 خارج در حساب گشايش لزوم شود داليل كشور گشايش از خارج هاياز بانك نزد يكي مورددرخواست حساب چنانچه 

 فرمائيد: كشور را ذكر از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يد.يفرما اقدام اضافي برگ الصاق از طريق اضافي و توضيحات سؤاالت به پاسخ براي لزوم درصورت :توضيح  

  شود:مي تقديم ضميمه زير به مدارك
 .ييو دارا اموراقتصادي وزارت خزانه كل اداره نامهقتمواف فتوكپي) ٢ .متقاضي دستگاه اساسنامه مصدق فتوكپي ) ١

  
  :یخزانه وزارت امور اقتصادی و دارايد اداره کل ل تأييمح            :متقاضي امضاء و مهر دستگاه محل

  
  

  گردد ارایهشده تکميل و صورت تايپبايست بهفرم درخواست می

    

 

   



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  »تعهدنامــــه«

  
  نمايد:ميو تعهد  قبول مركزي بانك در قبال متقاضي وسيلهبدين

و اخذ  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك به از اعالم پس فرم ظهر اين ٢مذكور در بند  تغيير در اطالعات هرگونه-١ 

  .مجوز امكانپذيراست

، نهساال ودرقرارداد حسابرسي خود رسانده حسابرسان اطالع را به بعدي و تغييرات فرم در اين مندرج اطالعات-٢ 

  نمايد. مركزي بانك موردقبول با شرايط عملكرد حساب و انطباق رسيدگي به را ملزم حسابرسان

  شود. استفاده فرم در اين موارد مندرج صرفًا براي ارزي از حساب-٣ 

 را عنداللزوم قبلي صادره خود مجوزهاي ديد و تشخيصصالح به تواند بنامي ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك-٤ 

  نمايد. لغو

 ايخالصه ، گزارشدوره از پايان باشد، پس محدود صادر شده زمان و براي موقت بطور مركزي مجوز بانك چهچنان-٥ 

  نمايد. اقدام نمودن مسدود به و نسبت هيارا بانك به حساب از عمليات

 رابطه در مركزي نياز بانك مورد اطالعات نمايد كه درخواست حساب كنندهگشايش از بانك كتبي درخواست بموجب-٦ 

  دهد. قرار دراختيار بانك را عنداللزوم با حساب

 املك آگاهي با باشيممي امضاء اسناد تعهدآور شركت حق داراي سازماني و پست شركت اساسنامه حسب كه اينجانبان 

 توسط فوق شرايط رعايت عدم كه داريممي اعالم فرم دراين مندرج اطالعات ئيد صحتأت ضمن قانوني از الزامات

  .كنيممي را امضاء آن جهت همين باشد و بهمي ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك لغو مجوز صادره منزلهبه متقاضي

  
 
 
 

  :متقاضي امضاء و مهر دستگاه محل    تاريخ                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  » ٥پيوست شماره «
 ٣٠١٦١٢/٩٩شماره :                                
 ٢٣/٩/١٣٩٩تاريخ :                                            

 »نام همراه مسافراسناد بانكي و اوراق بهادار بي /دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز«
باشد. درخصوص ساير مبادي (به غير از فهرست پيوست) ورود االجرا ميمفاد اين دستورالعمل در ارتباط با كليه مبادي مندرج در جدول پيوست الزم

اسناد بانكي و اوراق  /يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود ارز يورو) ١٠,٠٠٠تا سقف مبلغ ده هزار (اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام مجموعًا /ارز
نام اسناد بانكي و اوراق بهادار بي /باشد. همچنين خروج ارزيا معادل آن به ساير ارزها مجاز نمي يورو) ١٠,٠٠٠مبلغ ده هزار ( بيش از نام مجموعاً بهادار بي

) يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي هوايي و تا ٥,٠٠٠توسط هر مسافر به خارج از كشور از طريق ساير مبادي، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (

اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام  /) يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي زميني، ريلي و دريايي مجاز بوده و خروج ارز٢,٠٠٠زار (سقف مبلغ دو ه
  باشد.مازاد بر سقف مبالغ مذكور مجاز نمي

 نام مانند اوراق قرضهچك تضميني، چك مسافرتي و ساير اسناد مالي قابل انتقال) و اوراق بهادار بياسناد بانكي (از قبيل چك بانكي،  /ورود ارز -١ماده 
يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و  يورو) ١٠,٠٠٠هزار (توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف مبلغ ده  به هر طريقصورت فيزيكي به

اسناد  /نسبت به اظهار ارزبايست در مبادي ورودي بيش از سقف تعيين شده، مسافر مي نام مجموعًا به مبلغاسناد بانكي و اوراق بهادار بي /براي ورود ارز
سيستمي از  صورتبها كتبي يا شفاهي) به گمرك جمهوري اسالمي ايران اقدام و اطالعات موردنياز ر صورتبهنام همراه خود (بانكي و اوراق بهادار بي

نام همراه خود را اسناد بانكي و اوراق بهادار بي /تواند قبل از ورود به كشور از طريق درگاه مزبور، ارزطريق درگاه گمرك ج.ا.ا ثبت نمايد. ضمنًا مسافر مي
  صورت سيستمي اظهار نمايد.به

يا معادل آن به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت كد  يورو) ١٠,٠٠٠مازاد بر مبلغ ده هزار ( ناماسناد بانكي و اوراق بهادار بي /پس از اظهار ارز -٢ماده 

مسافر به باجه بانك ملي ايران اقدام راهنمايي به درگاه بانك ملي ايران، نسبت به  ارجاع سيستمي اطالعات اظهارشدهرهگيري، گمرگ ج.ا.ا ضمن 
  يد.نمامي

 شمارش به نسبت صرفاً  بايستمي ايران ملي بانك ندارد، وجود ا.ا.ج گمرك سوي از تروريسم مالي تأمين و پولشويي به ظن كه ارجاعي موارد در -٣ ماده

 اوراق و بانكي اسناد /ارز نوع و مبلغ رهگيري، كد حاوي چاپي رسيد ارايه از پس و اقدام شده، اظهار نامبي بهادار اوراق و بانكي اسناد /ارز مبلغ تأييد و
 و نبوده ايران ملي بانك توسط ارز نگهداري به نياز موارد اين در ضمناً. نمايد اعالم ا.ا.ج گمرك به سيستمي صورتبه را مراتب مسافر، به نامبي بهادار

  .داشت نخواهد وجود ا.ا.ج گمرك توسط پولشويي با مبارزه و مالي اطالعات مركز از مراتب استعالم به ضرورتي همچنين
 تأييد و شمارش ضمن است موظف ايران ملي بانك دارد، وجود ا.ا.ج گمرك سوي از تروريسم مالي تأمين و پولشويي به ظن كه ارجاعي موارد در -٤ ماده
 مبلغ رهگيري، كد حاوي چاپي رسيد ارايه از پس و اقدام مربوطه ارز نگهداري و دريافت به نسبت شده، اظهار نامبي بهادار اوراق و بانكي اسناد /ارز مبلغ

 مركز از مراتب استعالم به نسبت نيز ا.ا.ج گمرك و اعالم ا.ا.ج گمرك به سيستمي صورتبه را مراتب مسافر، به نامبي بهادار اوراق و بانكي اسناد /ارز نوع و
  .نمايد اقدام پولشويي با مبارزه و مالي اطالعات

  .نمايدمي اقدام ا.ا.ج گمرك به نتيجه اعالم به نسبت بررسي از پس پولشويي، با مبارزه و مالي اطالعات مركز -٥ ماده
 به ا.ا.ج گمرك طريق از مراتب پولشويي، با مبارزه و مالي اطالعات مركز سوي از نامبي بهادار اوراق و بانكي اسناد /ارز منشاء تأييد صورت در -٦ ماده
 در كشور از خارج يا و داخل به وجه حواله به نسبت ارز درخصوص ايشان، قانوني نماينده يا مسافر درخواست به بنا مزبور بانك و اعالم ايران ملي بانك

 به نسبت نامبي بهادار اوراق و بانكي اسناد درخصوص و مركزي بانك سوي از اعالمي روز نرخ به آن خريد يا و ارز عين پرداخت ارزي، مقررات چارچوب

  .نمايدمي ثبت سامانه در را نامبي بهادار اوراق و بانكي اسناد /ارز استرداد نحوه اطالعات و اقدام آن استرداد
  گردد.روا نبوده و يا به تشخيص بانك ملي ايران قابليت مصرف نداشته باشد، عين ارز به مسافر مسترد ميچنانچه ارز فيزيكي جزء اسعار جهان -١تبصره 
رهگيري مأخوذه  نسبت به ابطال سيستمي كدبايست درصورت درخواست مسافر مبني بر حواله وجه به خارج از كشور، بانك ملي ايران مي -٢تبصره 

  بابت ارز اظهارشده و رسيد چاپي آن اقدام و مراتب را به گمرك ج.ا.ا اعالم نمايد.
توسط هر مسافر به خارج از كشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار  قيفيزيكي به هر طر صورتبهنام و اوراق بهادار بي ياسناد بانك /خروج ارز -٧ماده 

و  يلير ،ينيزم يارزها از مرزها ريمعادل آن به سا اي وروي) ٢,٠٠٠و تا سقف مبلغ دو هزار ( ييهوا يارزها از مرزها ريمعادل آن به سا اي وروي) ٥,٠٠٠(
  .باشديمجاز م ييايدر
  

  



  

 

) يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي مرزهاي هوايي و مبلغ ٥,٠٠٠ مازاد بر مبلغ پنج هزار (نام مجموعاً اسناد بانكي و اوراق بهادار بي /خروج ارز -٨ماده 
ط به اظهار آن در زمان ) يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي مرزهاي زميني، ريلي و دريايي توسط هر مسافر به خارج از كشور، منو٢,٠٠٠دو هزار (

مزبور در مبادي باجه بانك ملي ايران و تا سقف مبلغ مندرج در رسيد  رسيد چاپي حاوي كد رهگيري صادره از سوي ارايهورود به كشور و مشروط به 
  گمرك ج.ا.ا خواهد بود. خروجي به

شده مجاز  نام اظهاراسناد بانكي و اوراق بهادار بي /نام صرفاً توسط شخص اظهار كننده، به همان نوع ارزبياسناد بانكي و اوراق بهادار  /ارزخروج  -٩ماده 
  خواهد بود.

.ا.ا نسبت به ابطال سيستمي كد نام اظهارشده را داشته باشد، گمرك جاسناد بانكي و اوراق بهادار بي /در صورتي كه مسافر قصد خروج كل ارز -١٠ماده 
  نمايد.رسيد چاپي آن اقدام مي نام اظهارشده واسناد بانكي و اوراق بهادار بي /رهگيري مأخوذه بابت ارز

راهنمايي را به باجه بانك ملي ايران  كه مسافر قصد خروج ارز به ميزان كمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرك ج.ا.ا مسافردر صورتي -١١ماده 
مربوطه، نسبت به صدور رسيد چاپي جديد اقدام و مراتب را به گمرك  نموده و بانك ملي ايران نيز ضمن كسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه

  ج.ا.ا اعالم مي نمايد.
  باشد.مينام نتبصره: مفاد اين ماده مشمول اسناد بانكي و اوراق بهادار بي

اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي، ضمن طرح شكايت در مرجع قضايي،  نام، مركزاسناد بانكي و اوراق بهادار بي /در صورت عدم تأييد منشاء ارز -١٢ماده 
  نمايد.مراتب را جهت درج در سامانه به گمرك ج.ا.ا اعالم مي

از سوي مرجع قضايي، مركز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرك ج.ا.ا به بانك ملي  قطعيدر صورت صدور رأي برائت  -١٣ماده 
  نمايد.) اين دستورالعمل اقدام مي٦ايران اعالم و بانك مزبور براساس مفاد ماده (

ز سوي مرجع قضايي، مركز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرك ج.ا.ا به بانك قطعي ادرصورت صدور رأي محكوميت  -١٤ماده 
سامانه و اعالم مراتب  نام اظهارشده دراسناد بانكي و اوراق بهادار بي /ملي ايران اعالم و بانك مزبور ضمن ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارز

و واريز ، عين ارز اظهارشده را به اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي ج.ا.ا تحويل نموده و اداره مزبور نيز نسبت به خريد ارز به نرخ روز به گمرك ج.ا.ا
معادل ريالي آن به نام، واريز . درخصوص اسناد بانكي و اوراق بهادار بينمايدكل كشور اقدام ميداريشده از سوي خزانهمعادل ريالي آن به حساب تعيين

  حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.نرخ روز به
  ) يورو ٠١٠,٠٠نام مازاد بر مبلغ ده هزار (اسناد بانكي و اوراق بهادار بي /نمودن ارزتواند نسبت به مرجوعتا قبل از ورود مسافر به كشور، مسافر مي -١٥ماده 

  مايد.يا معادل آن به ساير ارزها اعم از آنكه آن را اظهار نموده و يا ننموده باشد، اقدام ن
اوراق اسناد بانكي و  /نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانك ملي ايران بدون قيد و شرط عين ارزاسناد بانكي و اوراق بهادار بي /تبصره: در صورتي كه ارز

نام اظهارشده به اسناد بانكي و اوراق بهادار بي /زمان مراتب را جهت ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارزنام را به مسافر مسترد و همبهادار بي
  نمايد.ارزه با پولشويي اعالم ميصورت سيستمي به مركز اطالعات مالي و مبگمرك ج.ا.ا اعالم و متعاقبًا گمرك ج.ا.ا نيز مراتب ابطال را به

  ها رعايت موارد فوق الزامي است.هاي كشتي و خدمه آنالمللي، خلبانان، كاپيتاندرخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بين -١٦ماده 
به مقصد كشورهاي همسايه داراي مرز مشترك زميني المللي نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بيناسناد بانكي و اوراق بهادار بي/تبصره: خروج ارز

) يورو يا معادل آن به ساير ارزها ٢,٠٠٠با ايران (تركيه، عراق، افغانستان، پاكستان، تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان) مجموعاً تا سقف مبلغ دو هزار (
  باشد.ل آن به ساير ارزها مجاز مي) يورو يا معاد٥,٠٠٠و براي ساير كشورها مجموعًا تا سقف مبلغ پنج هزار (

هاي غيرالكترونيكي قبلي صادره توسط بانك ملي ايران بيني شده براي ثبت اطالعات مربوط به اظهارنامهبا توجه به اتمام مهلت زماني پيش -١٧ماده 
دريافت كد رهگيري در پايگاه اطالع رساني گمرك ج.ا.ا، امكان خروج بانك مركزي ج.ا.ا) و  ١٩/٨/١٣٩٥مورخ  ٢٦٥٠٤١/٩٥قبل از ابالغيه شماره صادره (

  باشد. پذير نميهاي مذكور امكاناظهارنامه ارايهارز با 
) يورو يا معادل آن به ٠٠٠٥,نام از طريق مراسالت پستي و حمل بار بيش از مبلغ پنج هزار (اسناد بانكي و اوراق بهادار بي/ورود و خروج ارز -١٨ماده 

  باشد.ساير ارزها ممنوع مي
  خواهد بود. ١٣٩٢عدم رعايت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال  -١٩ماده 
متر از در راستاي اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، چنانچه مأمورين و يا ضابطين قانوني مربوطه براي مبالغ ك -٢٠ماده 

، اقدامات الزم طبق روال دا كنند، يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ظن به پولشويي، تأمين مالي تروريسم يا ساير جرائم منشاء مرتبط پي ١٠,٠٠٠سقف 
  .رديپذي) فوق صورت م٤مشابه موضوع ماده (

  

  
  

  
  



  

 

  »٥ضميمه پيوست شماره «
  

  هاي اعالمي ازسوي بانك ملي ايران مستقر در مبادي ورودي و خروجي كشوراسامي باجه
  

  كدشعبه/كدباجه  شعبه/باجه  نام استان  رديف

  آذربايجان غربي ١

  ٥١٠١  اروميهفرودگاه 
  ٥٣٨٢  گمرك بازرگان

  ٥١٢٢  گمرك مرز سرو
  ٥٢٣٩  گمرك مرز تمرچين

  ٥٢٦١  باجه گمرك مرز رازي
  ٥٣٨٠  باجه گمرك پلدشت

  ٤٨٩٣  سوارگمرك بيله  اردبيل  ٢
  ٥٥٩٣  باشماق  كردستان  ٣
  ٦٥٨٠  باجه فرودگاه اهواز  خوزستان  ٤
  ٥٩٩٣  پايانه مرزي مهران  ايالم  ٥

  كرمانشاه  ٦
  ٥٩٢٢  باجه پرويز خان
  ٥٩٣٣  گمرك خسروي

  آذربايجان شرقي  ٧
  ٤٥٠٧  باجه فرودگاه تبريز

  ٤٧٧٥  شعبه گمرك پل چوبي جلفا
  ٤٧٧٦  باجه گمرك نوردوز

  ٩٣١٥  شعبه مرز پل گنبد كاووس  گلستان  ٨
  ٤٢٧١  گمرك آستارا  گيالن  ٩

  ١٠٢٤  باجه فرودگاه امام خميني (ره)  تهران  ١٠
  ٣٠٠٨  باجه فرودگاه اصفهان  اصفهان  ١١
  ٧٢٥٤  باجه فرودگاه شيراز  فارس  ١٢
  ٧٨١٤  باجه فرودگاه بندرعباس  هرمزگان  ١٣

  سيستان و بلوچستان  ١٤
  ٨٣٢٢  باجه فرودگاه زاهدان
  ٨٣٢٤  باجه گمرك ميرجاوه

  ٨٤٥١  باجه گمرك ميلك زابل

  خراسان رضوي  ١٥

  ٨٥٤٠  باجه فرودگاه مشهد
  ٨٧٦٩  دوغارون تايبادگمرك 

  ٨٨١٣  آباد درگزگمرك لطف
  ٨٦٣٠  گمرك سرخس

  ٨٦٤٩  گمرك باجگيران
  

  



 
  

  

  

  

  

  ٦٤٤٤٥/٩٩شماره: 

  ١١/٠٣/١٣٩٩تاريخ: 

  )٦(پيوست شماره 
  

  

  

  

  

  

 »تعاليبسمه«  

  

) و ٥نامه اجرايي مواد () آئين٥ماده (» پ«كاال و ارز و همچنين بند با قاچاق ) قانون مبارزه ٧به استناد بند (الف) ماده (
صره ذيل ماده (٦( شماره ٧) قانون مذكور و تب معاون اول محترم رئيس  ١٢/١٠/١٣٩٥مورخ  ١٢٥٦١٢/٥٣٨٨٧) ابالغيه 

صاد مقاومتي،  ستاد فرماندهي اقت ستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز «جمهور و رئيس  قابل حمل، د

 گردد:، به شرح ذيل ابالغ مي»نگهداري و مبادله در داخل كشور
 

  تعاريف:-١ماده 
  اعم از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي. شخص يا اشخاص:  -١- ١
شده مؤسسه اعتباري:  - ٢- ١ سيس  و بانك و مؤسسه اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون و يا اجازه نامه بانك مركزي تأ

 نمايد و مجاز به انجام عمليات ارزي مي باشد.تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي

شركتي كه داراي اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي براي انجام عمليات صرافي بوده و تاريخ اجازه نامه فعاليت صرافي:  -٣- ١
  آن، منقضي نشده باشد.

سه اعتباري:  -٤- ١ س ساب ارزي و يا فروش ارز) سندي كه مبين پرداخت مبلغ سند مؤ شت از ح شخص (بردا مربوطه به 
 .توسط مؤسسه اعتباري باشد

 مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد. رسيد با مهر صرافي مجاز كه مبين پرداخت ارزرسيد سنا:  -٥- ١

سالمي ايران حاوي كد رهگيري كه بيانگر اظهارنامه گمركي:  -٦- ١ سط گمرك جمهوري ا صادره تو سيد چاپي  اظهار ارز ر
 توسط شخص حقيقي در هنگام ورود به كشور باشد.

 نقل و انتقال فيزيكي ارز (اسكناس).حمل:  -٧- ١

بالمانع  يورو يا معادل آن به ســاير ارزها ١٠,٠٠٠حداكثر تا ســقف مبلغ  توســط اشــخاصنگهداري ارز (اســكناس) حمل و  -٢ماده 
 باشد.مي

يورو يا معادل آن به ســاير ارزها توســط اشــخاص، صــرفًا  ١٠,٠٠٠راي مبالغ بيشــتر از ارز (اســكناس) بنگهداري حمل و  -٣ماده
 باشد:درصورت داشتن يكي از مدارك ذيل مجاز مي

 سند مؤسسه اعتباري -الف      

 رسيد سنا  -ب      

  اظهارنامه گمركي -ج      
 



  

 

  ٦٤٤٤٥/٩٩شماره: 

  ١١/٠٣/١٣٩٩تاريخ: 

  )٦(پيوست شماره 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. قبل از انقضاي مهلت مذكور، ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار مي ٦سند مؤسسه اعتباري و رسيد سنا، حداكثر  -٤ماده
  هاي ذيل عمل نمايند:دارندگان سند مؤسسه اعتباري و رسيد سنا مكلفند به يكي از روش

  حساب ارزي نزد يكي از موسسات اعتباري؛واريز ارز مربوطه به  -الف
) و يا فروش به ETSفروش ارز به يكي از موســـســـات اعتباري به نرخ بازار (مندرج در ســـامانه معامالت الكترونيكي ارز  -ب

  صرافي با درج در سامانه سنا. 
  گردد.ربوطه ميماه اسناد مذكور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين و مقررات م ٦بديهي است پس از گذشت 

يورو يا معادل آن به ساير ارزها نزد اشخاص كه از مهلت سند مؤسسه اعتباري  ١٠,٠٠٠درخصوص ارزهاي بيشتر از  -٥ماده 
يا رسيد سنا آنها بيش از شش ماه گذشته باشد، از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل سند مؤسسه اعتباري و رسيد سنا آنها سه ماه 

  ) عمل گردد.٤هاي ذيل ماده (ر بوده و الزم است در بازه زماني مذكور به يكي از روشداراي اعتبا
مؤسسه اعتباري از مفاد اين دستورالعمل مستثني بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه مذكور توسط نماينده آنها منوط  -٦ماده 

مل، مبدأ و مقصد ارز، ميزان و نوع ارز و علت حمل و به ارايه معرفي نامه رسمي از سوي مؤسسه، حاوي مشخصات هويتي حا
  باشد.جابجايي مي

سط نماينده آنها منوط به در اختيار  صرافي -٧ماده  صرافي تو ستثني بوده و حمل ارز متعلق به  ستورالعمل م از مفاد اين د
ل ارز، ميزان و نوع ارز و علت داشــتن معرفي نامه ممهور به مهر و امضــا مجاز صــرافي، مشــخصــات حامل، مبدا و مقصــد حم

  باشد.جابجايي به همراه رسيد سنا مي
ها، بانك و بازار متشكل ارزي قابليت نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافي، صرفاً براي حمل ارز ميان صرافي: معرفيتبصره

  استفاده دارد.
 باشد،چنانچه مشخص گردد كه منشاء ارزهاي موضوع اين دستورالعمل حاصل از پولشويي و تامين مالي تروريسم مي ـ٨ماده 

  برابر قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم عمل خواهد شد.
رو اي حاصله ايجاد نخواهد كرد. از اينگونه اثري در خصوص منشاء ارزهكليه اقدامات مذكور در اين دستورالعمل هيچ -٩ماده 

چنانچه در هر مرحله مشخص گردد كه ارزهاي نگهداري شده حاصل از جرايم منشاء پولشويي بوده و يا به قصد تأمين مالي 
 مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم خواهند بود. شود،ميتروريسم نگهداري 

  خريد و فروش ارز، خارج از سيستم بانكي و يا صرافي مجاز، ممنوع است./هرگونه مبادله -١٠ماده 
  
  
  
  
  
  

  
 



  

 

  )٧(پيوست شماره  

 ي ايراني به تفكيك كشوهاي مقصدالمللنيرانندگان بخش حمل و نقل ببه  صيتخصقابل  ارز زانجدول مي

  

  

  
  
  
  

  

  نام كشور  رديف
ميزان ارز 

  تخصيصي به يورو
  نام كشور  رديف

ميزان ارز 

  تخصيصي به يورو

  ١٤  ٣٥٠  عراق -افغانستان  ١
 -فنالند -پرتقال -اسپانيا

  دانمارك-نروژ -سوئد
٤٠٠٠  

  ٤٥٠٠  انگلستان  ١٥  ٦٠٠  تركمنستان -ارمنستان  ٢

  ٨٠٠  پاكستان -تركيه -آذربايجان  ٣

  ١٠٠٠  گرجستان  ٤

  ١٢٠٠  سوريه -لبنان -بلغارستان  ٥

  ١٤٠٠  تاجيكستان -ازبكستان  ٦

٧  
 -يونان -روماني -كشورهاي حوزه بالكان

  كرواسي
١٥٠٠  

  ١٨٠٠  مجارستان-قرقيزستان -قزاقستان  ٨

  ٢٢٠٠  اتريش  ٩

  ٢٥٠٠  اسلواكي -چك -روسيه  ١٠

  ٢٨٠٠  اوكراين  ١١

١٢  
-اسلوني -لهستان -آلمان-ايتاليا

  ليتواني -استوني -لتوني -بالروس
٣٢٠٠  

١٣  
-سوئيس-لوكزامبورگ-هلند -بلژيك

  فرانسه
٣٣٠٠  


