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 » سوم  بخش»

 

 ين الملليو ساير مبادالت ارزي ب  خدمات ارزي

 

 

 

 

  صفحه  عنوان 

 2 ارز خريد -  الف

 3 ارز  فروش -   ب  

 41  ارزي  حسابهاي  به  مربوط  مقررات -   ج  
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 المللي ارزي و ساير مبادالت ارزي بين  خدمات
 

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

ارزي و ساير مبادالت ارزي   خدمات  ارز بابت  فروش  و همچنين  بانك آن  و خارجي  داخلي

 .ميگردد  زير اعالم  بشرحمللي ال بين

 

 خريد ارز     . الف
 

 پ  ژاندن  پ دالرآمريكداپ يدن   عبارتندد از يدوروپ نونددانگلي      مركزي  بانك  خريد توسط  قابل  ارزهاي  -1

 . پ دالر كاناداپ دينار بحرين سعودي عربستان  پ ريال متحده  امارات پ درهم سوئي   فرانك

باشدند   داشدته   مصدر    باندك  در آن  انروا و ساير ارزها درصورتيكهجه  خريد ارزهاي -1تبصره

   خريدد توسدط    قابدل   ارزهداي   بانكهدا موفنندد ليسدت     و يا خارجه  الملل بين  ادارات.  است بالمانع

 .نمايند  ابالغ  ذيربط  ارزي  شعب  به  اقدام  و جهت  را تعيين  شعب

  حوالجدات   ازجمله  المللي بين  بانكي سيستم  ازطريق ولقابل وص  انتقالي  خريد ارزهاي  -2تبصره

   و موجددودي  معتبددر بددانكي  و سدداير ابزارهدداي  اعتبدداري  پ كارتهدداي مسددافرتي  پ چكهدداي ارزي

 .مجاز ميباشد  محدوديتي  هيچگونه  بدون  ارزي  حسابهاي

 بدا نولشدويي و مقدررات    به هر ميزان با رعايت قانون مبارزهاسكناس  ارز به صورت خريد -3تبصره

 .باشد مربوط مجاز مي

 .خواهدبود  بانك  آن  نيز بعهده  احتمالي  زيان و باشد و سود مي  بانك  آن  حساب  ارز به خريد -2

 .باشد مينمجاز از محل ارزهاي خريداري شده از بانک مرکزيپ بانكها   ارز بين  فروش و خريد -3

  در داخدل   ازكشدور آنباندك   خدار    شعب  توسط  شده خريداري  ارزهاي  ارز ريالي هم  نرداخت -4

  مدككور بايسدتي    شدعب   توسدط   شده خريداري  ارزهاي  ريالي  تسويه  درهرحال.  است كشور بالمانع

 .گيرد كشور انجام  درداخل

  و شدركتهاي   دولتدي   سدازمانهاي   پ كليه دولتي  و شركتهاي  هاپ موسسات خريدارز از وزارتخانه -5

باشد مانندد   مي  ذكرنام  برآنها مستلزم  قانون  شمول  كه  و شركتهايي  آنهاپ موسسات  به  و وابسته  عهتاب

  پ شدركت  ايران  ملي  صنايع  پ سازمان ايران  صنايع  ونوسازي گسترش  پ سازمان ايران  ننت  ملي  شركت

غيردولتدي    عمومي  ونهادهاي  اتپ موسس ايران  اسالمي  جمهوري  هوانيمائي  پ شركت ايران  مخابرات

و   خردادپ بنيداد مستعدعنان   بنياد نانزده  شامل: كشور  عمومي  محاسبات  قانون 5 ماده   رهتبص موضوع)

  پ جمعيدت ( ره) خميندي  امدداد امدام    پ كميتده  اسدالمي   انقالب  پ بنياد مسكن اسالمي  انقالب  جانبازان

( ...آنهدا   تابعده   و شركتهاي  و موسسات  فرهنگي  انقالب  ورايپ ش اجتماعي  تامين  احمرپ سازمان هالل

  شدده  ارزارائده   تاييدنمايد كه  ذيربط  دستگاه  امورمالي  و مسئول  مقام  باالترين  كه  است  آن  به  موكول

  گدواهي   كمتدراز ندر     بدا ندر     تخصيصدي  ارز ازمحدل   وياغيرمسدتقيم   بطورمستقيم  فروش  جهت

  طبدق   كده   مجداز اقتصدادي    فعاليتهاي  ارز مزبور نتيجه  بلكه  نشده تامين  قبل  درسالهاي  ارزي سپرده

 . است گرديده  تحصيل  شده انجام  و مقررات  ضوابط
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   بصدورت   پ چده  باندك  ايدن   ازسدوي   تخصيصدي   ارزهداي   منشاء آنها از محدل   كه  خريدارزهايي د 6

 و   از مطالبده وجده ضدمانتنامه    حاصدل   باشد مانند ارزهداي  مي  غيرمستقيم  بصورت  و چه  مستقيم

 .نكيرد  صورت  بانك اين  و بحساب  ارز تخصيصي  نر  به  پ بايستي و غيره  اسنادي  اعتبارات

 خريد ارزهاي حاصل از مطالبده وجده ضدمانتنامه كده اعتباراسدنادي يدا قدرارداد مربوطده بده          - 1-6

 باشدد   يپ تدوافقيپ حاصدل از صدادرات و ندر  روز مدي     نرخهاي واريزنامهپ گواهي سپرده ارز

 ندر    الدككر بده   نر  روز مطالبه وجه ضمانتنامه و درمورد اعتبارات اسدنادي بانرخهداي فدو     به

 .روز خريد بالمانع است

 اسددت  درموارديكدده اسددترداد ارزهدداي مصددر  نشددده بموجددب ايددن دسددتورالعمل ضددروري  د7

 و   غيرننتدي   وييپ تدأمين ارز صدادركنندگان كاالهداي   مأموريتپ فرصتهاي مطالعاتي و دانشدج )

   و همچندين   بازاريدابي   هداي  هزينده   و تدامين   خريد اسناد مناقصده   بابت  و مهندسي  فني  خدمات

 ارزمستردشدده  ...( بازاريدابي و    هداي  هزينده   تدامين   بابت  بازرگاني  كارت  و دارندگان  بازرگانان 

 .خواهدشد خريداري نر  خريد روز استردادپ  به

 

 ارز  فروش  . ب 
 

 : است بالمانع  شده اعالم  ضوابط  زير طبق  مشروحه  مصار   ارز بابت  فروش

 تامين وجوه ارزي بابت مصدار  دسدتگاههاي اجرايدي کده در ذيدل اعدالم گرديدده ازمحدل         -تبصره

 .حساب ارزي آنان نيز بارعايت ساير مقررات بالمانع است

 

  رتيارز مساف - 7

 

 :ارز  ميزان - 1-1

فروش ارز مسافرتي مجموعًا يکبار در سال براي کليه مقاصد به مسافرين هواييپ زمينديپ ريلدي    د1د1د1

 . باشد اي مي دالر يا معادل آن به ساير ارزها به نر  مبادله333و دريايي بميزان 

 .باشد امکانپكير نميسال 12فروش ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني کمتر از -1تبصره
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 232323/59: شماره 
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بايست ن  از دريافت معادل ريالي مربوطهپ به جاي نرداخت ارز به متقاضدي   آن بانک مي-2تبصره

رسيد که در متن آن مبلغپ نام و نام خدانوادگي متقاضديپ   /نسبت به صدور سند حسابداري

باشددپ  کد مليپ شماره تماسپ شماره گكرنامهپ آدرس و ساير اطالعات مرتبط در  شدده  

باشدد را   رسيد مزبور که ممهور به مهر و امعاي شعبه مي/ اقدام نموده و سند حسابداري 

آن بانک مستقر در مبادي خروجي فرودگداه    باجه/همچنين شعبه. به متقاضي تحويل نمايند

رسيد مزبور نسبت به نرداخدت  /پ در مقابل دريافت سند حسابداري(ن  از گيت خروجي)

.......  ارز مسدافرتي در تداري    ”اقدام و سند مزبور را ممهور به مهدر   ارز مسافري مربوطه

 .خواهدنمود “نرداخت گرديد

 .باشد فروش ارز مسافرتي به ايرانيان مقيم خار  از کشور مجاز نمي -3تبصره

 :موردنياز  مدارك -2-1

پ  زميندي  ( يدا دوسدره    از يكسدره  اعم)مسافرت   پ بليط ايران  اسالمي  معتبر جمهوري  گكرنامه

در مدورد  )ويدزاي کشدور مقصدد     پ(کاغدكي و يدا الکترونيکدي   )و هدوائي    ريليپ دريائي

 از  فقدط   بر خريد ارز مسدافرتي  مسافر مبني   تعهد كتبي و( کشورهائي که نياز به ويزا دارند

منظدور نظدارت بازرسدان باندک      مددار  نيدز بده   . مجاز  ويا صرافي از بانك  اعم  منبع  يك

 .سوابق نگهداري شود بايست در مي

فروش ارز مسافرتي به زائرين عمره منرده صرفا ازطريق بانک ملت و با ارائده ليسدت مشخصدات    - 3-1

زائران كه توسط دفاتر سازمان حج و زيارت تائيد شده باشدپ بدون ارائه بليط و گكرنامه بارعايدت  

 .بالمانع است( حسب مورد)هاي ذيل آن  و تبصره 1-1-1بند 

چنانچه متقاضي جهت سنر قبلی ارز دريافت کرده باشد نرداخدت ارز مسدافرتي جديددپ    - تبصره

 .منوط به حصول اطمينان از مسافرت وی به خار  از کشور بابت  ارز دريافتي مي باشد

 

 

  ارزدرماني -2
 

رايه تاييديه هزاردالر با ا  فروش و انتقال ارز درماني و هزينه اقامت براي بيماران آزاد حداکثر تا ده- 1-2

 کتبددي  و بددرآورد هزيندده مرکددز درمدداني خددار  از کشددور و همچنددين تاييددد و تشددخي      
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نزشک متخص  معالج داخلي که درآن ضرورت ادامه معالجه در خدار  از کشدور و ميدزان ارز    

٪ هم ارز ريالي ارز نرداخت شدده  33مورد نياز در آن در  شده باشد منوط به اخك وثيقه به ميزان 

 بددديهي اسددت آزاد سددازي وثيقدده دريددافتي نيددز      . اي بالمددانع اسددت  ر  مبادلددهبدده ندد 

 . ذيل امکان نكير خواهد بود 2-4ن  از ارايه اسناد ذکر شده در بند 

 .تعيين نوع وثيقه وضرورت نرداخت بصورت نقدي به تشخي  آن بانک مي باشد-تبصره

وزارت  نزشدكي   عدالي   زار دالر با تاييدد شدوراي  ه براي مبالغ بيش از ده  انتقال ارز درماني/ فروش- 2-2

  درمدان   ارز موردنياز جهت  پ ميزان معالجه  ادامه  ضرورت  آن در  كه  بهداشتپ درمان و آموزش نزشکي

ضدمنًا کميسديونهاي نزشدکي     .اسدت  پ به نر  رسمي بالمانع  گرديده باشد   تعيين  اقامت  مدت  وهمچنين

 .باشند خصوص نمي يديه درايندانشگاهي مجاز به ارائه تأي

و مي بايست به حساب موسسه درماني واريز   نزشكي  عالي  ارز درماني در صورت تصريح شوراي- 3-2

هدزار دالر   ده  اسکناس تا سقف مبلغ  همچنين از کل مبلغ ارز درماني پ نرداخت ارز بصورت.گردد

مبلغ مكکورپ کسب مجدوز از باندک    توسط آن بانک بالمانع بوده و براي نرداختهاي نقدي بيش از

 .مرکزي الزامي است

اسناد و   بر ارائه  مبني  وي  از بيمار و يا همراه  جهت انجام هر يک از نرداختهاي فو  اخك تعهدكتبي- 4-2

باشددپ    رسديده   معالجه  دركشور محل  ايران  اسالمي  جمهوري  تاييد نمايندگي  به  كه  معالجه  مدارك

 .ارزپ الزامي است   از دريافت ن   ماه 6حداكثر 

 .گردد مي هرننر حداكثر يكصددالر تعيين  براي  پ روزانه بيمار و همراه  اقامت  ارزپ بابت  فروش- 5-2

هاپسدازمانها و موسسدات دولتدي و     فروش و انتقال ارز بابت هزينه درمان ماموران ثابت وزارتخانه- 6-2

ي دستگاه ذيربط با امعداء ذيحسدابي يدا مددير امورمدالي و      افراد تحت تكنل آنان با ارائه تقاضا

 .بالمانع است اي مبادله به نر معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه 

 

   ارز ماموريت -9
 

بصورت موردي و يا تنخواه ( كوتاه و بلندمدت)بصورت غيرثابت و ثابت   ارز ماموريت  نرداخت - 1-3

مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهداي  /ازمانهاهاپ س وزارتخانه  تقاضاي  باارائه

   هددداي نيوسدددت   فدددرم  طبدددق)انقدددالب اسدددالمي و نهادهددداي عمدددومي غيردولتدددي    

  ومدالي   اداري  و معاونت  يا مدير امور مالي  با امعاء ذيحسابي( مورد ب حسب-1الف و -1  شماره

 .شدبا مي  بالمانعاي  به نر  مبادله  ذيربط  دستگاه

اسدت تصدوير مصدوبه هيدات      الزم( مدت بصورت كوتاه)درمورد نرداخت ارز مأموريت غيرثابت - 2-3

از متقاضي دريافت و در “ الف-1”نيوست شماره   بعميمه  دولت كاركنان خارجي نظارت برسنرهاي 

 .سوابق مربوط نگهداري شود
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 امور دانشجويي -4

 

و   پ تحقيقات علوم  وزارتين  درخواست  با ارائه  يان بورسيهنرداخت ارز دانشجو/ پ انتقال فروش- 1-4

  و معاونت  يا مدير امورمالي  با امعاء ذيحساب  نزشكي  و آموزش  پ درمان و بهداشت  آوري فددن

 .  است  رسمي بالمانعبه نر   (حسب مورد)ها  مربوطه هريك از وزارتخانه

  ليسددان  ان آزاد خددار  از كشددور از مقطددع فددو فددروش و انتقددال ارز بابددت شددهريه دانشددجوي- 2-4

علومپ تحقيقات و فنداوري يدا   )به باال با ارائه درخواست متقاضي درمقابل تاييد وزارتخانه ذيربط 

مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو در خار  از کشدور و  ( بهداشتپ درمان و آموزش نزشکي

هدزاردالر   در  در آن و حداكثر در سقف نانزدهارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه  بميزان مبلغ من

دانشگاه ذيربط بااعالم كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافتده بده   /ساالنه دروجه مؤسسه

تواند بددون ذکدر ندام     هاي مكکور مي الكکر وزارتخانه هاي فو  تائيديه. اي بالمانع است نر  مبادله

 .شعبه مربوطه صادر گردد/ بانک 

در صورت عدم امکان انجام حواله و ضرورت نرداخت نقدي به تشخي  آن بانکپ اخكتعهد کتبي  -1تبصره

اعدالم ميدزان ارز   )ازدانشجو ويا خانواده او مبني برارايه تاييديه دانشگاه مربوطه در اين خصوص 

كشور در  ايران  اسالمي  جمهوري  که اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي(دريافت شده از دانشجو 

 . ماه از تاري  نرداخت وجه الزامي است 6تحصيل تاييد شده باشدپ فر  مهلت حداکثر   محل

درصورت عدم امکان ارايه تأييديه وزارتخانه ذيربط در مورد دانشجوياني که در مرحلده ورود بده    -2تبصره

٪ هدم ارز  33 باشند اخك وثيقه از دانشجو و يا خانواده وي بده ميدزان   اولين ترم تحصيلي خود مي

آزاد سازي وثيقه مزبور موکدول بده ارايده    . بالمانع استاي  به نر  مبادلهريالي ارز نرداخت شده 

بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو و يا تأييديه دانشگاه محل تحصيل  تأييديه وزارتخانه ذيربط مبني

نماينددگي  دانشجو درخصوص اعالم ميزان ارز دريافدت شدده کده اصدالت و اعتبدار آن توسدط       

مداه از تداري     6جمهوري اسالمي ايران در کشور محل تحصيل تأييد شده باشدد فدر  مهلدت    

 .باشد ضمنًا تعيين نوع وثيقه به تشخي  آن بانک مي. نرداخت وجه خواهد بود

اقامت دانشجويان آزاد به ميدزان حدداكثر    هاي نرداخت ارز بابت هزينه/ انتقال فروش پ - 3-4

 ار دالر براي هرننر و براي هرععو خانواده ماهيانه حداكثر نانصد دالر ماهيانه معادل هز

 .بالمانع است اي مبادلهبه نر  

بايست  پ تاييد وزارتخانه ذيربط مي( 4-3و  4-2موضوع بندهاي )براي نرداخت هاي فو  - 4-4

 .در هر سال تمديد شود 
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 علمي اعضاي هيئت هاي درماني و هزينهمطالعاتي  فروش ارز بابت فرصتهاي -5
 

نرداخت ارز بابت فرصتهاي مطالعاتي با ارائه درخواست دانشگاهها و يا مؤسسات /فروشپ انتقال - 1-5

آوري و بهداشتپ درمان و آموزش نزشكي  آموزشي وابسته به وزارتين علومپ تحقيقات و فن

سات آموزشي مزبور باامعاي ذيحساب يا مديرامورمالي و معاونت اداري و مالي دانشگاهها و مؤس

 .بالمانع استاي  به نر  مبادله

اععداي هيئدت   ( شامل هزينه بيمده و درمدان  )هاي درماني  نرداخت ارز بابت هزينه/فروشپ انتقال - 2-5

اند با تاييد ذيحساب يا مدير امور مالي و  که به فرصت مطالعاتي اعزام شده( و خانواده آنها)علمي 

 .است بالمانعاي  به نر  مبادلها و مؤسسات آموزشي مربوطه معاونت اداري و مالي دانشگاهه

 

  در ستازمانها و مجتام     نتا   ثبتت   و حت    عضتويت  حت    ارز بابتت   انتقال -0
  علمي  مقاالت  چاپ  وهزينه  علمي  و محافل  المللي بين

 

 مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهداي /ها پ سازمانها وزارتخانه

  ذيربط  دستگاه  توسط  درخواست  ب اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي باارائهانقال

   مربوطده   دسدتگاه   ومدالي   اداري  و معاوندت   يا مددير امورمدالي    با امعاء ذيحسابي

 . است  بالمانعاي  نر  مبادله به

 

 هزينه شركت درنمايشگاههاي خارج ازكشور -1

 

ركت درنمايشگاههاي خار  ازكشدور باتاييدد   فروش و انتقال ارز جهت برنايي و ش

 .باشد نع ميبالمااي  به نر  مبادلهتوسعه تجارت ايران سازمان 
 

  خارجي  با دعاوي  دررابطه  الوكاله انتقال ح /فروش -8
 

دفتدر    تاييديده   ارائده   هاي حقوقي درصورت و ساير هزينه  خارجي  دعاوي  الوكاله انتقال حق/فروش

  و موسسه  الوكاله حق  مبلغ  در آن  كه  ايران  اسالمي  جمهوري  المللي بين  حقوقي  تمرکز امور خدما

اي  دفتدر بده ندر  مبادلده     آن  توسدط   شدده   اعدالم   حسداب   در وجه  موردنظر قيد گرديده  خارجي

 .  است بالمانع
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   خارجي  گذاري و سود سرمايه  اصل  بابت -3

 

  با تاييدد سدازمان    خارجي  هاي گكاري و سود سرمايه  لاص  ارز بابت  و انتقال  فروش

 . است اي بالمانع به نر  مبادله  ايران  و فني  اقتصادي  و كمكهاي  گكاري سرمايه

 

 كارمزدها  بابت -70
 

باشدد   خريدار مدي   بعهده  آن  تأمين  كه  وارداتي  اسنادي  ازاعتبارات  كارمزد آندسته  ارز بابت  فروش

بده ندر    ارزي   هاي ها و ضمانتنامه كارمزد حواله  ارز بابت  فروش  كارگزار و همچنين  بانك  بااعالم

 .باشد مي بالمانع  اي مبادله

 

 هزينه دفاتر خارج از كشور -77

 

مؤسسات و شركتهاي /هاپ سازمانها فددروشپ انتقال ارز بابت هزينه دفاتر خار  از كشور وزارتخانه

اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي بدا   ها و نهادهاي انقالب سنارتخانه دولتي و واحدهاي وابستهپ

 .باشد بالمانع مياي  به نر  مبادلهامعاء ذيحساب يا مدير امورمالي و معاونت اداري و مالي 

 

 ...(اينترنت، رويتر و )هاي اطالعاتي  هزينه اجاره و اشتراك شبكه -72

 

اسدالمي و   هاپسدازمانهاي دولتدي و نهادهداي انقدالب     نهفروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخا

نهادهاي عمومي غيردولتي با امعاء ذيحسابي يا مديرامورمالي و معاوندت اداري و مدالي دسدتگاه    

 .بالمانع است اي به نر  مبادلهمربوطه 

 

 المللي  هاي بين هزينه برگزاري همايش -79

 

مؤسسدات وشدركتهاي دولتدي و    /هاپ سازمانها هدرخواست وزارتخان نرداخت ارز به/فروشپ انتقال 

عمومي غيدردولتي با امدعاء ذيحساب يدا   واحدهاي وابسته و نهدادهاي انقالب اسالمي ونهادهاي

 .باشد اي بالمانع مي مددير امور مالي و مدعاونت اداري و مالي به نر  مبادله
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 هزينتته انجتتا  يزمايشتتهاي علمتتي و فنتتي، انتشتتاريگهي درختتارج      -74
 ...(استاندارد، كيفيت و )المللي  هاي بين ازكشور و دريافت گواهي 
 

مؤسسات وشركتهاي دولتدي و واحددهاي   /هاپ سازمانها فروش و انتقال ارز بدرخواست وزارتخانه

وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي باامعاء ذيحساب يا مدديرامورمالي  

 .اي بالمانع مي باشد ه نر  مبادلهو معاونت اداري و مالي ب

 

 اي و ارتباطي هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافتهاي ماهواره -75
 

 فددروش و انتقددال ارز بابددت خريددد امتيدداز نخددش فدديلم بدرخواسددت يددا تاييددد وزارت         د15د1

فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايدران و شدركتها و واحددهاي    

مي  اي بالمانع  ومالي به نر  مبادله سته به آنها باامعاء ذيحساب يا مديرامورمالي و معاونت اداريواب

 .باشد

اي و ارتبداطي بشدرط تاييدد سدازمان صداوسديماي       فروش و انتقال ارز بابت دريافتهاي مداهواره  د15د2

ا امعاء ذيحساب ب( مورد حسب)جمهوري اسالمي ايران و يا وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 .بالمانع استاي  متقاضي به نر  مبادلهيا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي 

 

 لندينگ ،  هندلينگ ،، ناوبريهاي سوختتت،  ارز بابت هزيتتنه  فتتروش -70
 بيمه شرکتهاي هواپيمايي ايراني خارجي وح  حقوق خدمه

 
و حقدو  خدمده    لنددينگ  پهندلينگپ ناوبريپ هاي سوخت فروش و انتقال ارز بابت هزينه- 1-16

خارجي ن  از اخك تعهد از مديرعامل و مديرامورمالي شركت هوانيمائي ايراندي اعدم از   

اي  ماه بده ندر  مبادلده    دولتي و غيردولتيپ مبني بر ارائه صورتحسابهاي مربوطه فر  شش

 .باشد بالمانع مي

الدككر درمقابدل ارائده صورتحسداب      به شركتهاي فو فروش و انتقال ارز بابت حق بيمه هوانيما - 2-16

 .باشد اي بالمانع مي شركت بيمه به نر  مبادله

 

 هاي شركتهاي بيمه ايراني فروش و انتقال ارز بابت هزينه -71

 
گزار يدا سداير    هاي قابل برگشت به بيمه هاي بيمه اتكاييپ حق بيمه فروش و انتقال ارز بابت هزينه

 درنرداخددت ارز را بهمددراه داشددته باشدددپ باتاييددد بيمدده مركددزي ايددران  هددايي كدده الددزام هزيندده

 .باشد اي بالمانع مي به نر  مبادله
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فروش ارز به شركتهاي منتخب براي اعزا  زايرين بته عمتره مفترده و     – 78

 (عراق)عتبات عاليات
 

باامعداء   اي به شركتهاي معرفي شده از سدوي سدازمان حدج و زيدارت     فروش ارز به نر  مبادله

ن  از شدش  . است ذيحساب يا مديرامورمالي و معاون اداري و مالي سازمان به منظور فو  بالمانع

نمدودن مبلدغ بهمدراه     ماه از تاري  فروش ارز تاييد باالترين مقام شركت خريدارارز مبني بر هزينه

 .باشد هاي بعمل آمده براي تسويه حساب ضروري مي ارسال ليستي از هزينه

 

 المللتتتي از جملتتته  هزينتتته ثبتتتت نتتتا  جهتتتت شتتترکت در يزمونهتتتاي بتتتين   – 73

TOEFL ،GRE   ،IELTS کتتته توستتتا ستتتازمان ستتتنجش يمتتتوزش کشتتتور     ...  و 

 گردد در داخل کشور برگزار مي
 

فروش و انتقال ارز با درخواست کتبي متقاضي و ارائه تأييديه از سوي سازمان سدنجش آمدوزش   

 .باشد اي بالمانع مي کشور به نر  مبادله

 

دولتي و )فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي   -20

بانک جهتاني و بانتک   ، (اکو)، فاينانس غير خود گردان ، بانک توسعه و تجارت (خصوصي

 توسعه اسالمي

 

 فدددروش ارز جهدددت بازنرداخدددت تسدددهيالت اعطدددايي بددده تسدددهيالت گيرنددددگان از محدددل    - 1-23

 .بالمانع است اي نر  مبادله به( اکو)و بانک توسعه و تجارت ( دولتي و خصوصي)ارزي حساب ذخيره 

بالمدانع   اي بده ندر  مبادلده   فروش ارز جهت نرداخت اقساط اعتبارات اسنادي فاينان  غير خدودگردان  - 2-23

 .باشد مي

نبوده و وجه اقساط مربوطده  فروش ارز جهت نرداخت اقساط اعتبارات اسنادي فاينان  خود گردان مقدور   -تبصره

 .بايست از محل ارز متقاضي تأمين گردد مي

شامل وامهاي باندک جهداني و   )فروش و انتقال ارز بابت بازنرداخت اصل و سود وامهاي دريافتي - 3-23

گكاري و کمکهاي اقتصدادي و فندي ايدران بده ندر        با تاييد سازمان سرمايه( بانک توسعه اسالمي

 .استاي بالمانع  مبادله
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   ارزي  حسابهاي  به  مربوط  مقررات  . ج

 

 و  بدوده   ارز منتندي   و خدارجي   منشاء داخلي  بحث  دستورالعمل  اين  اجراي  ازتاري 

  بنددي  طبقده   ارزي  حسداب   كلدي   عندوان   تحت  و سپرده  از جاري  حسابها اعم  همه

  المللدي  بدين   نرخهاي  مبنايو بر  ارزي  نيز بصورت  سپرده  گردند و سود حسابهاي مي

 .باشد مي  نرداخت  و در سررسيد قابل  تعيين  آن بانك  توسط

 

قتانون برنامته    222کليه دستگاههاي موضوع ماده   براي  ارزي  حسابهاي  افتتاح -7

  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پنجم
 
و   مربوطه  ضوابط  داخل كشور با رعايت بانکهاي دولتيب صرفًا در شع  حساب جاري ارزي  افتتاح- 

 : است  بالمانع  موارد ذيل  نيز

  و معرفدي ( 4 شدماره   نيوسدت )  مربوطده   شدده   تكميل  فرم  بهمراه  حساب  گشايش  درخواست  ارائه- 1-1

 . ذيربط  اهدستگ  اجرايي  مقام  باالترين  توسط  از حساب  استناده  دو امعاء مجاز براي  حداقل

 222درمورد دستگاههاي موضوع ماده   و دارايي  اموراقتصادي  وزارت  كل  داري ارائه مجوز خزانه - 2-1

 .ايران اسالمي جمهوري توسعه اقتصاديپ اجتماعي و فرهنگي ننجمقانون برنامه 

  ازمحدل   و يدا غيرمسدتقيم    قيممست  بصورت  كه  از ارزهايي  واريز و استناده  دستگاههاي مزبور مجاز به -1تبصره

  بانر   مككور را بايستي  ارزهاي. باشند نمي  شده داده  آنها تخصي   به  قبل  سالهاي  كه  ارزي  سهميه

 .بنروشند  بانك اين  به  تخصيصي

ربندد  د  چنانچده  بطور مثال. باشد مي  هر مصر   مقررات  رعايت  به  درهرمورد منوط  از حساب استناده -2تبصرره

امدر   اين  باشد انجام مجاز شده كاال  واردات" شود مي  برداشت  ازحساب  كه  وجوهي  شرح"  به  مربوط

  حسداب   ازمحدل   اعتباراسدنادي   و گشدايش   بازرگاني  در وزارت  سنارش ثبت  مراحل  طي  به  منوط

 .باشد مي  مربوطه  و ضوابط  مقررات  بارعايت

خار  از كشور بنام دستگاههاي موضوع ماده مكکور  دار در اعم از جاري و مدت افتتاح حساب ارزي -3تبصره

 . باشد منوط به اخك مجوز از اين بانك مي

قانون  222دار نزد شعب بانکهاي داخل کشور بنام دستگاههاي موضوع ماده افتتاح حساب ارزي مدت -4تبصره

 ايدددران  اسدددالمي جمهدددوري توسدددعه اقتصددداديپ اجتمددداعي و فرهنگدددي ندددنجم برنامددده 

 .باشد مجاز نمي

  شده تكميل  فرم تصوير  را بهمراه  پ مراتب حساب  از افتتاح ن   هنته حداكثر يك  است مكلف  بانك آن- 3-1

 .نمايد  ارسال  بانك اين  ارزي  سياستهاومقررات  اداره  به  اطالع  جهت
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  و حقوقي  حقيقي  اشخاص  بنا   ارزي  حسابهاي  افتتاح- 2
 

  افتتاح  شرايط- 1-2

 . است بالمانع  و خارجي  ايراني  و حقوقي  حقيقي  اشخاص  كليه  بنام  ارزي  حسابهاي  افتتاح -  الف

  امدارات  پ درهدم  سوئي   پ فرانك ژانن  پ دالرآمريكاپ ين يوروپ نوندانگلي )  ارزهاي  به  ارزي  حسابهاي  افتتاح -   ب

 .باشد امكانپكير مي ( پ دالر كاناداپ دينار بحرين يسعود عربستان  پ ريال متحده

استناده از ساير ارزها جهت افتتاح حسابهاي ارزي بنا به تشخي  و صالحديد آن بانك بالمدانع    : تبصره

 .باشد مي

متقاضي افتتاح حسابهاي ارزي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بايسدتي واجدد   -     

 .ابهاي ريالي باشندشرايط افتتاح حس

 

 حسابها  انواع - 9
 

 :باشد مي  افتتاح  از صور زير قابل  يكي  به  ارزي  حسابهاي

  انداز ارزي ن   الحسنه قرض  حسابهاي - 1-3

  ارزي  جاري  الحسنه قرض  حسابهاي - 2-3

 دار  مدت  گكاري سرمايه  ارزي  حسابهاي - 3-3
 

 سود  ر نرخحسابها و حداكث  مانده  حداقل -  4
 

  مربوط  و سود متعلقه  افتتاح  براي  قبول  قابل  خاص  حداقل  مشمول  هر يك  يادشده  ارزي  حسابهاي

 :باشند زير مي  شرح  خود به  به

  ارزي  و حساب  جاري  الحسنه اندازپ قرض  ن  الحسنه قرض  حسابهاي  و مانده  افتتاح  براي  قبول  قابل  حداقل - 1-4

 .گردد مي  تعيين  هربانك  دار توسط مدت  گكاري سرمايه

هداي   و برمبناء رويده   تعيين  منابع  اين  بكارگيري  با بازدهي  بانكها متناسب  توسط  سودارزي- 2-4

 .المللي بصورت ارزي قابل نرداخت خواهدبود متداول در بازارهاي بين

 .گيرد نمي  سودتعلق  ارزي  انداز و جاري ن   الحسنه قرض  حسابهاي  دارندگان  به - 3-4

  كشدي  در قرعه  شرايط  دارابودن  درصورت  انداز ارزي ن   الحسنه قرض  حساب  دارندگان  شركت -  4-4

 .  است بالمانع

سررسديد سدود      نيدز تانايدان  ( 03  سال  تا نايان  منتوحه)  قبلي  بامنشاء داخلي  ارزي  هاي سپرده  به  : تبصره

جديدد    بدا شدرايط    گدكاري  سدپرده  درسررسديدپ   باشد ليكن مي  نرداخت  قابل به نر  رسمي  ريالي

 . امكانپكيراست
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  نقدي و ارز  وارده  ارزي هاي و حواله  ارزي ازحسابهاي  استفاده  نحوه- 5

 

  حسدابها بده    ايدن   از محدل   ارزي  هاي و نيز صدور حواله  ارزي  حسابهاي  ارز از محل  و انتقال  نقل- 1-5

  .مانعي ندارد از كشور  خار 

 . است  بالمانع  ارزي  حسابهاي  به  وارده  ارزي  هاي حواله  واريز وجه- 2-5

  مانعي  يا غير آن  ذيننع  در وجه وارده  ارزي  هاي حواله  از كشور از محل  خار   به  ارزي  هاي صدور حواله- 3-5

 .ندارد

  درحدد مقددورات    يدا غيدر آن    ذينندع   بده   وارده  ارزي  هداي  حوالده   از محدل   اسدكناس   نرداخدت - 4-5

 . است بالمانعازمحل منابع ارزي آن بانک  و

و يا واريز وجه  نسبت به گشايش حساب (بصورت نقدي)نرداخت نقود بيگانه  چنانچه متقاضيان با :تبصره

بانکها موفنندد وجده    پاز حسابقبلي اقدام نمايند در صورت تقاضاي برداشت به حسابهاي منتوحه 

 ازمحدددل و يدددا سددداير ارزهددداي جهدددانروا و   بددده ارز وصدددول شدددده   " مدددكکور را عيندددا 

تاکيد مدي   در اين رابطه. نرداخت نمايندوي واريز و يا به حساب با موافقت متقاضي منابع ارزي آن بانک 

بده ندر    به ريدال  ريان مبني بر نرداخت ارز در حد مقدورات يا معادل آن نمايد اخك هر گونه تعهد از مشت

 اينگونه حسابها ممنوع است  در خصوص رسمي

هاي وارده به اشخاص ثالث بادر  مراتب  نرداخت نقدي از محل حسابهاي ارزي و حواله -5-5

 .باشد مي درگكرنامه بمنظور خرو  ازكشور يا انتقال آن بالمانع

پ بدا   ديگدري  ارز  بده   بدر تبدديل   مبندي   حوالده   دارنده  درخواست  درصورت  وارده  زيار هاي حواله- 6-5

  و چنانچده   تبدديل   ريال  به  حواله  ذيننع  در روز مراجعه  حواله  خريد ارز موضوع  نر   درنظرگرفتن

پ صددور   رزيا  حساب  واريز به  از قبيل ارز  بصورت  حواله  از وجه استناده  درخواست  حواله  ذيننع

  ريدالي   باشدپ معادل را داشته  اسكناس  ارز بصورت  يا دريافت و  مسافرتي  پ چك بانكي  پ چك حواله

  و در اختيدار ذينندع    تبدديل   ارز مورددرخواسدت   مجددًا به  ارز روزمراجعه  فروش  نر   به  حاصله

 .قرارگيرد

 .باشد مي مجاز  هرميزان  به  بانكي  ستمسي  از طريق  مجاز اشخاص  ارزهاي  ورود و خرو  - 7-5
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همارا   ناا    اوراق بهادار بی اسناد بانکی و/براساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز -8-5

توسط هر  نا  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ ارزورود ، (وضمیمه مربوطه 5پیوست شمار )مسافر 

ساایر ارزهاا مجااز      به  آن  یا معادل یوروهزار  د  مبلغ   تا سقف مجموعاًمسافر از خارج از کشور 

 یا یوروهزار  از د   بیشبه مبلغ نا  مجموعاً  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ ارزبراي ورود .  باشد می

بایسات در   ، طبق ترتیبات تعیین شد  در دستورالعمل مزباور، مساافر مای   معادل آن به سایر ارزها

 ناا   اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /رک جمهوري اسالمی ایران مراجعه و ارزبه گم  ورودي  مبادي

 .همرا  خود را اظهار و کد رهگیري دریافت نماید

 نا  توسط هار  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /طبق دستورالعمل اجرایی مذکور ، خروج ارز -9-5

یر ارزهاا مجااز   ساا   به  آن  یا معادل رویود  هزار مبلغ   تا سقف مجموعاً به خارج از کشورمسافر 

د  هازار  مبلاغ  بیش از نا  اظهار شد  مجموعاً  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /خروج ارز. باشد می

موکول به ارایه رسید چااپی   یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر مسافر به خارج از کشور،

 باراي  همچناین . باشد میا .ا.وجی به گمرک جدرمبادي خر (5-8موضوع بند )حاوي کد رهگیري 

ارائه اعالمیاه  با  توسط هر مسافر به خارج از کشور، عالو  بر ارائه رسید چاپی مذکور، خروج ارز

صورت اسکناس از محل حساب ارزي و  و یا هر سند بانکی که مبین پرداخت وجه به بانکی مربوط

 .باشد یپذیر م امکان توسط مسافر نیز، یا فروش ارز باشد

هازار درر بالماان     د  مبلاغ  واریز نقدي به حساب ارزي و یا حواله آن حداکثر تا ساقف  -01-5

هازار درر   د  مبلاغ  همچنین واریز نقدي به حساب ارزي و یا حوالاه آن بایش از ساقف   . باشد می

 .مشروط به رعایت قانون مبارز  با پولشویی و مقررات مربوط بالمان  است

  مفتوحاه   ارزي  هاي حساب  مشمول  ارزي  هاي حساب  به  مربوط  هاي دستورالعمل و  ضوابط -00-5

 .هستند  ها مستثنی دستورالعمل  این  ها از اجراي حساب  گردد و اینگونه نمی  بانکی  بین
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*
 .بقيه پيوستها عينًا جايگزين گردد 1و4بجز پيوستهاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«هاـــپيوست» * 
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 »“الف” – 2 شماره  پيوست»
»تعاليبسمه»

 

  بانك

  شعبه

 

هيأت محترم  10/5/1303هد مور  22720ت/23063عطف به مصوبه شماره   

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

 بر رعايت و اجراي مصوبده مزبور           (برده شود نام)

  به  وريتددمام ارز دالر           معادلفروش   به  نسبت

شدود كده  تاكيد مي. فرمائيد  دستگاه اقدام اين وردمام       مدخان /آقاي 

  مسئوليتو   است و اجرا گرديده  رعايت  رابطه  موجود دراين  ومقررات  ضوابط  كليه

  تحويل  به  بتو نس  بوده  دستگاهبر عهده اين پ اعزامي با مامور  نهايي  حساب تسويه

 :ضمنًا .خواهدشد  اقدام  بانك آن  به  ادمازارز 

 الككر هيأت محترم وزيران بپيوست تصوير مجوز شماره  اجراي مصوبه فو  در □( الف

برسنرهاي خارجي  نظارت محترم هيأت     مددور          

 .گردد مي متقدي درسوابق ضبط جهت شده تلقي غيرثابت مأموريت بعنوان كه كاركنان

 

الككر هيأت محترم وزيران  شده در مصوبدده فو  با توجه به استثنائات تصريدح □( ب 

هيأت محترم نظارت بر سنرهاي خارجي كاركنان  از به اخك مجوز ضرورتي( 11ماده )

 .نكيرد نبوده و مسئوليت و تبعات ناشي از آن را مي

 
   ومالي اداري  معاونت   و مديرامورمالي  ذيحساب
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 »“ب” – 2 شماره  پيوست»

»تعاليبسمه»

 

  بانك

  شعبه

 

  ارز دالر          فروش معادل   به  نسبت  خواهشمنداست   

               خانم /آقاي  به  ماموريت

             (شود برده نام... )و/نهاد/شركت  ينامامور

و   رعايت  رابطه  دراين مربوط  ومقررات  ضوابط  كليهشود كه  تاكيد مي. فرمائيد  اقدام

  دستگاهبا اين پ اعزامي با مامور  نهايي  حساب تسويه  مسئوليتو   است اجرا گرديده

 .خواهدشد  اقدام  بانك آن  به  ادمازارز   تحويل  به  و نسبت  بوده

هد مور  22720ت/23063ضمنًا اين دستگاه ملدزم به رعايت مصوبه شماره   

باشد و مسئوليتهاي قانوني و متبادره را  أت محتدرم وزيران نميهيد 10/5/1303

 .نكيرد مي

 

   ومالي اداري  معاونت    و مديرامورمالي  ذيحساب
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 »3  شماره  پيوست»

»تعاليبسمه»

 

 خريدارز   متقاضي  حقوقي  اشخاص  به  مربوط  درخواست  فرم

 

 : ثبت شماره                : موسسه/ شركت  نام

 : فعاليت  نوع         : مالكيت  نوع 

 : مديرعامل  خانوادگي ونام نام 

 : موسسه/ شركت  فاك   و شماره  تلنن  پ شماره آدرس 

 

 :ارز موردتقاضاو نوع   ميزان 

 

 :نام و مشخصات دريافت كننده ارز

 :ارز  كننده دريافتو يا شماره حساب   آدرس 

 :ارز  خريد و انتقال  درخواست  علت 

 امعاء

 

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

 امعاء مجاز شعبه
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»2  شماره  پيوست»
 

»تعاليبسمه»

 

 خريدارز   متقاضي  حقيقي  اشخاص  به  مربوط  درخواست  فرم 

 

 :تولد وتاري   محل    :ندر نام       : متقاضي  خانوادگي ونام نام

 : شغل         : يا گكرنامه صدور شناسنامه  ومحل شماره 
 

 :كار محل  تلنن  و شماره  آدرس 
 

 : اقامت  محل  تلنن و شماره  آدرس 
 

 :ارز موردتقاضا و نوع  ميزان 

 :نام و مشخصات دريافت كننده ارز

 :ارز  كننده دريافتو يا شماره حساب   آدرس 

 :زار  خريد و انتقال  درخواست  علت 

 امعاء
 

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

 امعاء مجاز شعبه
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 »4  شماره  پيوست»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 «نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي ملي شده تحت پوشش
 

 : متقاضي  مشخصات - 1

 فعاليت  موضوع : 

 دستگددداه  ندوع  : 

  غيردولتي نهادعمومي         دولتي موسسه       دولتي  شركت     وزارتخانه   

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

  مجوز تاسي  : 

 متقاضي  دستگاه  مالي  سال  نايان  : 

 متقاضي  كامل  آدرس  : 

 

 : حساب  مشخصات - 2 

 مورددرخواست  ارزي  حساب  نوع   : 

 ............................................................................................شود   داده توضيح -ساير        دار مدت        ديداري    

 ارز   نوع: 

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

 بانك  كامل  آدرس  : 

 

 و دارائي  اموراقتصادي  وزارت  خزانه  كل  اداره  موافقتنامه  وتاري   شماره  : 

 ( :شود  بندي طبقه  االمكان حتي)شود  واريزمي  حساب  به  كه  وجوهي  شرح 

 

 (  :شود  بندي طبقه  مكاناال حتي)شود  مي  برداشت  از حساب  كه  وجوهي  شرح 

 

 ارزي از حساب  استناده  موردنياز براي  دوره  طول  : 

 

 ازكشور را   درخار   حساب  گشايش  لزوم  شود داليل ازكشور گشايش  خار   از بانكهاي  نزد يكي  مورددرخواست  حساب  چنانچه

 :ذكرفرمائيد

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 فرمائيد اقدام  اضافي  برگ  الصا   از طريق  اضافي  و توضيحات  سؤاالت  به  ناس   براي  لزوم  درصورت  : توضيح. 

 :شود مي تقديم  ضميمه  زير به  مدارك

 . متقاضي  دستگاه  اساسنامه  مصد   فتوكپي (1

 . و دارائي  اموراقتصادي  وزارت  خزانه  كل  اداره  فقتنامهموا  فتوكپي (2

 : متقاضي  امضاء و مهر دستگاه  محل
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 »  تعهدنامتتتته» 
 

 :نمايد و تعهد مي  قبول  مركزي  بانك  در قبال  متقاضي  بدينوسيله 

و   ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  به  از اعالم  ن   فرم  نفهر اي 2مككور در بند   تغيير در اطالعات  هرگونه - 1 

 . اخك مجوز امكانپكيراست

پ  ساالنه  ودرقرارداد حسابرسي  خود رسانده  حسابرسان  اطالع  را به  بعدي  و تغييرات  فرم  در اين  مندر   اطالعات - 2 

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

 .شود استناده  فرم  در اين  موارد مندر   صرفًا براي  ارزي از حساب - 3 

را   قبلي  صادره  خود مجوزهاي  صالحديد و تشخي   تواند بنابه مي  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك - 4 

 .لغونمايد  عنداللزوم

  پ گزارش دوره  از نايان  باشدپ ن  محدود صادر شده  زمان  و براي  بطورموقت  مركزي  نكمجوز با  چنانچه - 5 

 .نمايد  اقدام  مسدودنمودن  به و نسبت  ارائه  بانك  به  حساب  از عمليات  اي خالصه

  مركزي  بانك موردنياز  اطالعات  نمايد كه درخواست  حساب  كننده  گشايش  از بانك  كتبي  درخواست  بموجب - 6 

 .قراردهد  دراختيار بانك  را عنداللزوم  با حساب  دررابطه

  كامل  با آگاهي  باشيم مي  امعاء اسناد تعهدآور شركت حق  داراي  سازماني  و نست  شركت  اساسنامه  حسب  كه  اينجانبان 

  توسط  فو   شرايط  رعايت  عدم  كه  داريم يم اعالم  فرم  دراين  مندر   اطالعات  تائيد صحت  ضمن  قانوني  از الزامات

 . كنيم را امعاءمي  آن  جهت  همين  باشد و به مي  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  لغو مجوز صادره  منزله به  متقاضي

 

 
 
 

 : متقاضي  امضاء و مهر دستگاه  محل   تاريخ
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 «نام همراه مسافر اوراق بهادار بياسناد بانکي و /  لعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارزدستورا»

 
 

ورود و خروج ( به غیر از فهرست پیوست)درخصوص سایر مبادی . باشد االجرا می مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست الزم
اسناد بانکی و اوراق /  یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز یورو( 010111)تا سقف مبلغ ده هزار نام مجموعاً اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /  ارز

 .باشد یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می یورو( 010111)مبلغ ده هزار  بیش از نام مجموعاً بهادار بی
صورت  به نام مانند اوراق قرضه و اوراق بهادار بی( از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال)اسناد بانکی /  ورود ارز -     0ماده 

/  ود ارزیا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ور یورو(  010111)هزار  توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده  به هر طریقفیزیکی 
اسناد بانکی و اوراق بهادار /  نسبت به اظهار ارزبایست در مبادی ورودی  بیش از سقف تعیین شده، مسافر می نام مجموعاً به مبلغ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی

ا  ثبت .ا.صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج هبه گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام و اطالعات موردنیاز را ب( به صورت کتبی یا شفاهی)نام همراه خود  بی
 .صورت سیستمی اظهار نماید نام همراه خود را به اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز ضمناً مسافر می. نماید
یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری،  یورو( 010111)مازاد بر مبلغ ده هزار  امن اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  پس از اظهار ارز -     2ماده 

 .نماید مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می راهنماییبه درگاه بانک ملی ایران، نسبت به  ارجاع سیستمی اطالعات اظهارشدها ضمن .ا.گمرگ ج
اسناد بانکی و اوراق /  ، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارزنام اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  پس از دریافت ارزبانک ملی ایران  -     3ماده 

 .ا اعالم می نماید.ا.صورت سیستمی به گمرک ج دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به نام بهادار بی
 .استعالم مراتب از مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نمایدا نسبت به .ا.گمرک ج -     4ماده 

یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطالعات مالی و  یورو( 010111)مازاد بر مبلغ ده هزار  نام اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  ارز : تبصره
 .گردد ملی ایران نگهداری میمبارزه با پولشویی، نزد بانک 

 .نماید ا اقدام می.ا.مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعالم نتیجه به گمرک ج -     5ماده 
ا به بانک ملی .ا.یی، مراتب از طریق گمرک جاز سوی مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشو نام اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  در صورت تأیید منشاء ارز -     6ماده 

نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات  یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز ایران اعالم و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر
اسناد /  و اطالعات نحوه استرداد ارزنام نسبت به استرداد آن اقدام  اق بهادار بیدرخصوص اسناد بانکی و اور ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و

 .نماید را در سامانه ثبت می نام بانکی و اوراق بهادار بی
 .گردد افر مسترد میروا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مس چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان -     0تبصره 
نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز بایست  درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می -     2تبصره 

 .ا اعالم نماید.ا.را به گمرک جو رسید چاپی آن اقدام و مراتب  اظهارشده
یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج  یورو (010111)مازاد بر مبلغ ده هزار  مجموعاًاظهارشده  نام بانکی و اوراق بهادار بی اسناد/  خروج ارز -    7ماده 

 .ا خواهد بود.ا.جاز کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک 
 .نام اظهار شده مجاز خواهد بود اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  خروج ارز -     8ماده 
کد رهگیری ا نسبت به ابطال سیستمی .ا.اظهارشده را داشته باشد، گمرک جنام  بیاسناد بانکی و اوراق بهادار /  در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز -    9ماده 

 .نماید و رسید چاپی آن اقدام می نام اظهارشده اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  مأخوذه بابت ارز
ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک .ا.گمرک ج که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، در صورتی -     01ماده 

 .ا اعالم می نماید.ا.ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج
 .باشد نام نمی ق بهادار بیمفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اورا: تبصره
مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب  نام، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  در صورت عدم تأیید منشاء ارز -     00ماده 

 .نماید ا اعالم می.ا.را جهت درج در سامانه به گمرک ج
ا به بانک ملی ایران اعالم و .ا.رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج در صورت صدور -     02ماده 

 .نماید این دستورالعمل اقدام می( 6)بانک مزبور براساس مفاد ماده 
ا به بانک ملی .ا.مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج اتدرصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطالع -    03ماده 

ا، .ا.نام اظهارشده در سامانه و اعالم مراتب به گمرک ج اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  ایران اعالم و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز
ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به .ا.ناس و خزانه بانک مرکزی جعین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسک

، حساب خزانه ریالی آن به نرخ روز به نام، واریز معادل درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی. نماید کل کشور اقدام می داری شده ازسوی خزانه حساب تعیین
 .منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود

یا  یورو( 010111)مازاد بر مبلغ ده هزار  نام اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  نمودن ارز تواند نسبت به مرجوع تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می -     04ماده 
 .وده و یا ننموده باشد، اقدام نمایدمعادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نم

اسناد بانکی و اوراق بهادار /  توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز نام اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  در صورتی که ارز: تبصره
ا .ا.به گمرک ج نام اظهارشده اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  ی مأخوذه بابت ارزکد رهگیرزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی  را به مسافر مسترد و هم نام بی

 .نماید صورت سیستمی به مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی اعالم می ا نیز مراتب ابطال را به.ا.و متعاقباً گمرک ج اعالم
 .رعایت موارد فوق الزامی است های کشتی و خدمه آنها نان، کاپیتانخلباالمللی،  درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین -     05ماده 
ا بهه آدرس  .ا.رسهانی گمهرک ج   ماه فرصت دارند بهه پایگهاه اطهالع    6از تاریخ ابالغ این دستورالعمل حداکثر ( غیر الکترونیکی)دارندگان اظهار نامه قبلی  -     06ماده 

www.irica.gov.ir خروج ارز در مهلت تعیهین شهده و بعهد از آن صهرفاً توسهط      . مراجعه و نسبت به ثبت اطالعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند
 .مجازخواهد بود( غیرالکترونیکی)لیشخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قب

یورو یا معادل آن به سایر ارزهها  ( 010111)نام از طریق مراسالت پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/  ورود و خروج ارز -     07ماده 
 .باشد ممنوع می

 3227971/  .خواهد بود 0392ر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر د -  08ماده 
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 «5پیوست شماره ضمیمه »

 ی و خروجی کشورمستقر در مبادی ورود بانک ملی ایران ازسویهای اعالمی  اسامی باجه

 

 کدباجه/کدشعبه باجه/شعبه نام استان  ردیف

 آذربایجان غربی 0

 5010 فرودگاه ارومیه

 5382 گمرک بازرگان

 5022 گمرک مرز سرو

 5239 گمرک مرز تمرچین

 5260 باجه گمرک مرز رازی

 5381 باجه گمرک پلدشت

 4893 سوار گمرک بیله اردبیل 2

 5593 اقباشم کردستان 3

 6581 باجه فرودگاه اهواز خوزستان 4

 5993 پایانه مرزی مهران ایالم 5

 کرمانشاه 6
 5922 باجه پرویز خان

 5933 گمرک خسروی

 آذربایجان شرقی 7

 4517 باجه فرودگاه تبریز

 4775 شعبه گمرک پل چوبی جلفا

 4776 باجه گمرک نوردوز

 9305 شعبه مرز پل گنبد کاووس گلستان 8

 4270 گمرک آستارا گیالن 9

 0124 (ره)باجه فرودگاه امام خمینی  تهران 01

 3118 باجه فرودگاه اصفهان اصفهان 00

 7254 باجه فرودگاه شیراز فارس 02

 7804 باجه فرودگاه بندرعباس هرمزگان 03

 سیستان و بلوچستان 04

 8322 باجه فرودگاه زاهدان

 8324 باجه گمرک میرجاوه

 8450 باجه گمرک میلک زابل

 8541 باجه فرودگاه مشهد خراسان رضوی 05
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