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 و ساير مبادالت ارزي بين المللي  خدمات ارزي 
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نام و تعيين ميزان  د ـ ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی 
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 المللي ارزي و ساير مبادالت ارزي بين خدمات 
 

 خريد ارز . الف 
 

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

 : گردداعالم مي ذيل شرح  هب

  سسه اعتباری ؤم.  است   بالمانع  ،باشد  داشته  مصرف سسه اعتباری  ؤم  در آن  كهدرصورتي   خريد ارز -1

 نمايند.  ابالغ  ربطذی  ارزی شعب و به خريد را تعيين  قابل  ارزهای   فهرست است موظف

 بانکي   سيستم  طريق   از  قابل وصول  انتقالي   ارزهای   صورت اسکناس و همچنينارز به خريد    - 1  تبصره 

معتبر    و ساير ابزارهای   اعتباری   های ، كارت مسافرتي  های ، چكارزی  حوالجات   جمله  از  الملليبين 

 باشد. مجاز مي  ارزی هایحساب  و موجودی  بانکي 

  ی موسسه اعتبار   آن   عهده   ه نيز ب   احتمالي   زيان   و   و سود   بوده   موسسه اعتباری   آن   حساب   ارز به   خريد  - 2

 بود.  خواهد

مجاز  ،  بانك مركزی از    خريداری شده از محل ارزهای    موسسات اعتباری   ارز بين   فروش   و   خريد  - 3

 باشد. مي ن 

 موسسه اعتباری آن  كشور    از  خارج  شعب   توسط   شده خريداری  ارزهای  ريالي   ارزهم  پرداخت  -4

 مذكور بايستي   شعب  توسط   شده   خريداری  ارزهای   ريالي  تسويه   ضمناً.  است   كشور بالمانع  در داخل 

 گيرد. انجامكشور  داخل  در

موجودی حساب   ارز  ديخر  -5 يا  است  اسکناس  شده  تأمين  اسکناس  به صورت  كه  ارزی   های 

 ن و طالی ايرا  بادله ارز ركز م م  اسکناس   نرخ به    ی )به جز ارز حاصل از صادرات( بنا به درخواست مشتر 

   .بالمانع است

ارز جز    به)   های ارزی كه به صورت حواله تأمين شده استحواله يا موجودی حساب   ارز  ديخر  -6

  ی هامؤلفه  ريسا  زياستفاده از آن و ن  تيمبدأ و نوع ارز ارائه شده، قابلبر اساس حاصل از صادرات( 

  ی و  تيو با جلب رضا  یو مشتر  موسسه اعتباریمابين آن  توافق في  طبق ارز،  تيمطلوب  كنندهن ييتع

   .بالمانع است و طالی ايران مبادله ارز مركز  حوالهنرخ  و بر مبنای

 های و شركت   دولتي  ی هاسازمان   ، كليه دولتي   هایو شركت   سسات ؤها، م وزارتخانه خريد ارز از   -7

  ، باشد مي  نام   ذكر  مستلزمها  آن   بر  قانون   شمول   كه  هايي و شركت   سسات ؤها، م آن   به  و وابسته   تابعه 

  5)موضوع تبصره ماده  های تابعه آنها  سسات و شركت ؤو مسسات و نهادهای عمومي غيردولتي  ؤم

 ربط ذی  دستگاه   امورمالي   و مسئول   مقام   باالترين   كه  به شرط آن(  كشورقانون محاسبات عمومي  

از    تخصيصي   ارز  محل   از  مستقيم  غير   يا   و  مستقيم  طور  هب  فروش   جهت  شده   ارائه  ارز  نمايد كه   ييدأت

بانك اين  نتيجه   بلکه  نشده   مينأت  سوی  مزبور  اقتصادی   های فعاليت   ارز  و   ضوابط   طبق  كه   مجاز 

 بالمانع است. ،  است گرديده تحصيل  ،شده  انجام مقررات 

مربوط    مقررات   تأمين مالي تروريسم و   مبارزه با پولشويي و   قوانين و مقررات خريد ارز با رعايت    -8

 باشد. مجاز مي 
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ارز  تخصيص  اداره    ي هماهنگ با    ، ی ارچوب مجموعه مقررات ارز ه در چ   شده   ی دار ي مصرف ارز خر   - 9

 بالمانع خواهد بود.   و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه   اخذ گواهي ثبت آماری   و بانك    ن ي ا 

حسب  )  ، خريد آنبخشنشده موضوع بند »ب« اين    ضرورت استرداد ارزهای مصرفباتوجه به    -10

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

 خواهد بود. 

به    بايست مي   ، از محل منابع بانك مركزی تأمين شده باشد شده    ی دار ي خر   ی ارزها چنانچه    -   تبصره 

در رابطه با    ي از متقاض   ي ضمنًا در زمان فروش ارز، اخذ تعهد كتب .  حساب اين بانك خريداری گردد 

 .  است   ي نشده به شرح فوق الزام مصرف    ی نرخ مالک عمل بابت استرداد ارزها 
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 ارز  ن ميأت. ب
 

طبق ضوابط اعالم  المللي  و ساير مبادالت ارزی بين   خدماتيمصارف ارزی  تأمين ارز بابت    مقدمه:

مركز  حواله نرخ به پذيرد  به صورت حواله انجام ميتأمين ارز آن كه  در مواردیبه شرح ذيل شده 

اسکناس  پذيرد به نرخ  كه به صورت اسکناس انجام مي  مواردیو برای    و طالی ايران  مبادله ارز

 . پذير استامکانمركز مبادله ارز و طالی ايران 

از طريق آن مؤسسه اعتباری بابت تأمين    (حواله ارزی)  انتقال ارز  در صورت عدم امکان  -1تبصره 

های آن مؤسسه و  ارز جهت مصارف ارزی خدماتي مورد نياز متقاضيان، استفاده از خدمات صرافي 

   بود. پذير خواهدآن مؤسسه امکان و مسئوليت های مجاز و به عامليت يا ساير صرافي 

بنا    فوق،(  1)به شرح مندرج در تبصره    (ارزی  حواله)  انتقال ارز  در صورت عدم امکان  -2تبصره  

مسئوليت و  به درخواست   از سوی  پذيرش  مترتبه  مقدورات  متقاضيهای  ارز    پرداخت  ،و حسب 

به نرخ  بيني شده(  های خدماتي كه صرفاً به صورت حواله پيش )بابت سرفصل صورت اسکناس  به

 باشد. بالمانع مي   مركز مبادله ارز و طالی ايران يا اعتباریموسسه آن  از محل منابعاسکناس  

  شورای اسالمي و   ابالغي از سوی مجلس  ها و...رعايت كليه قوانين، مصوبات، آيين نامه   - 3ره  تبص 

 باشد. عهده دستگاه متقاضي/تأييد كننده مي به   ،هر سرفصل مرتبط باهيئت محترم وزيران  

از  های اجرايي كه در ذيل اعالم گرديده،  دستگاه خدماتي  تأمين ارز بابت مصارف ارزی    -4تبصره  

 محل حساب ارزی آنان نيز با رعايت ساير مقررات بالمانع است. 

يك سرفصل، منافاتي با دريافت   تحتحقيقي و حقوقي  متقاضي  هر   دريافت ارز توسط  - 5تبصره  

 صارف ارزی خدماتي نخواهد داشت.  های م ارز توسط همان متقاضي در ساير سرفصل

به در مواردی   -6تبصره   ارزی خدماتي  تأمين ارز مصارف  اسکناس و مصرف آن در  كه  صورت 

بايست پس از دريافت معادل ريالي مربوطه، به جای پرداخت  ميآن بانك باشد،  خارج از كشور مي 

رسيد كه در متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگي    /حسابداری   ارز به متقاضي، نسبت به صدور سند

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

باشد را به متقاضي  رسيد مزبور كه ممهور به مهر و امضای شعبه مي /ری اقدام نموده و سند حسابدا

اعتباری    باجه/تحويل نمايد. همچنين شعبه  باجه كنترل  مؤسسه  از  مستقر در مبادی خروجي )پس 

حسابداری  سند  دريافت  مقابل  در  اقدام /گذرنامه(،  مربوطه  ارز  پرداخت  به  نسبت  مزبور   رسيد 

 هد نمود. خوا

 

 یورو حداکثر تا سقف ده هزار  برای مبالغ    درماني  ارز - 1

به  ارزها    ريمعادل آن به سا   اي   يوروحداكثر تا سقف ده هزار  تأمين و انتقال ارز درماني برای مبالغ  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  معاونت درمان  حساب مؤسسه درماني خارج از كشور با تأييد  

ارز مورد نياز تعيين گرديده    و ميزان   معالجه در خارج از كشور   ادامه   ضرورت  در آن  كه   پزشکي

نمايندگي جمهوری  با اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارايه اسناد و مدارک مثبته كه به تأييد    ،باشد 

 است.  بالمانع  اسالمي ايران در كشور مقصد رسيده باشد، 
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  ر يمعادل آن به سا  اي  يورومبالغ حداكثر تا سقف ده هزار    یو انتقال ارز درماني برا   ني تأم  -  تبصره 

(، پرداخت  Searchنمونه )  یجستجو   نهي پرداخت هز  ازمنديمنظور معالجه نكه به   يارزها برای بيماران

بابت خرMatch)  قيتطب   نهيهز پرداخت  نمونه سلول   دي( و  انتقال  مغز   یاديبن  یهاو  از  خونساز 

اهداكنندگان    يشبکه مل  دييو تأ  نامه  يبا ارائه معرف  باشند،يخوان و خون از خارج از كشور ماست

ا  یاد يبن   یهاسلول  ز  راني خونساز  مستق   ري)كه  درمان و    مينظر  بهداشت،  پزشکوزارت   ي آموزش 

 .باشديم  ( بالمانعندي نماي م تي فعال

 

 یوروبیش از ده هزار  برای مبالغ  ارز درماني    - 2

حساب    بهيا معادل آن به ساير ارزها    يوروهزار  و انتقال ارز درماني برای مبالغ بيش از ده    تأمين 

با تأييديه شورای عالي  پزشکي معاونت درمان وزارت بهداشت،    مؤسسه درماني خارج از كشور 

و انتقال    ديخرنياز به    /از كشور معالجه در خارج    ادامه   ضرورت   در آن  كه  درمان و آموزش پزشکي 

 )حسب مورد( و ميزان   خونساز از مغز استخوان وخون از خارج از كشور  یاد يبن   یهانمونه سلول 

های پزشکي دانشگاهي  است. ضمناً ارائه تأييديه كميسيون بالمانع    ،نياز تعيين گرديده باشد   ارز مورد

 باشند.خصوص مورد قبول نمي در اين 

(، برای  (2( و )1))موضوع بندهای    بيمار و يك همراه   اقامت   تأمين و پرداخت ارز، بابت  -  1تبصره  

 باشد. بالمانع ميها يا معادل آن به ساير ارز يورو 2.000هر نفر تا سقف حداكثر 

  دائم   اقامت  خارج از كشور،  ت يتابعدرماني برای افراد دارای  ارز  پرداخت  /و انتقال   نيتأم   - 2  تبصره 

و يا اتباع خارجي مقيم ايران )موضوع بندهای    كشورخارج از  كارت(  ن ي مجوز كارت سبز )گر  اي

 باشد.پذير نمي ( فوق( امکان 2)و ( 1)

 

   ثابت )بلندمدت( موریتأارز م  - 3

پرداخت  ب) ثابت  موريت  أ ماسکناس  ارز    تأمين و  باه بلندمدت(  تنخواه  يا  و  موردی   ه يارا   صورت 

ها/مؤسسات و شركتهای دولتي و واحدهای وابسته و نهادهای انقالب  ها، سازمان خانهوزارت  تقاضای 

يا مدير    حسابي با امضاء ذی ب(  -1شماره    پيوست   فرم   اسالمي و نهادهای عمومي غيردولتي )طبق

 باشد. مي بالمانع  ربطذی   خانه/ سازمان/ بنيادوزارت مالي و اداری  و معاونت امور مالي 

 

 غیر ثابت )کوتاه مدت(ارز مأموریت   - 4

  صورت موردی و يا تنخواه با ه بغير ثابت )كوتاه مدت(  ارز اسکناس مأموريت    تأمين و پرداخت 

ها/مؤسسات و شركتهای دولتي و واحدهای وابسته و نهادهای  ها، سازمانخانهوزارت  تقاضای   ه يارا

 حسابي با امضاء ذی الف( -1  شماره   پيوست   فرم   انقالب اسالمي و نهادهای عمومي غيردولتي )طبق 

 باشد. مي بالمانع  ربطذی خانه/ سازمان/ بنياد  وزارت و مالي  اداری  و معاونت يا مدير امور مالي 
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است تصوير    مدت( الزمثابت )كوتاه   مأموريت غيرارز اسکناس    تأمين و پرداخت درمورد    - 1تبصره  

الف“ از متقاضي  - 1پيوست شماره ”  ضميمه ه  ب  دولت   كاركنانخارجيسفرهای   نظارت برمصوبه هيات  

  .دريافت و در سوابق مربوط نگهداری شود 

ه مدت( پس از انجام سفر نيز با  تأمين و پرداخت ارز اسکناس مأموريت غير ثابت )كوتا   -2تبصره  

 باشد.رعايت مفاد بند فوق و ساير ضوابط و مقررات مربوطه بالمانع مي 

 

 )بورسیه(  دانشجویي   ارز  - 5

 تأييدبا    دانشجويان بورسيه   و اقامت  بابت شهريهپرداخت ارز )به صورت اسکناس(  يا    تأمين و انتقال

)حسب   آموزش پزشکيو    ، درمانبهداشت   يا  آوریو فــن  ، تحقيقات علوم  وزارت ربط  معاونت ذی 

 .است  المانع ب  مورد(

تأمين و انتقال ارز در قالب حواله ارزی به حساب دانشجو يا شخص ثالث ديگر در خارج از    - 1تبصره  

س به دانشجو و يا  اسکنا  صورتمعرفي شده توسط دانشجو يا خانواده وی، يا پرداخت ارز به   كشور 

 خانواده بالمانع خواهد بود. 

 های اقامت دانشجويان بورسيه بابت هزينه )به صورت اسکناس(  تأمين و انتقال/پرداخت ارز    - 2تبصره  

خارج از كشور از مقطع ليسانس به باال به ميزان حداكثر ماهيانه هزار و پانصد يورو يا معادل آن به 

ساير ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده )همسر و فرزند( ماهيانه حداكثر پانصد يورو يا  

 معادل آن به ساير ارزها بالمانع است.

 

   (غیر بورسیهدانشجویي )  ارز - 6

تر  باال  ومقطع ليسانس    برایخارج از كشور  غير بورسيه  بابت شهريه دانشجويان  ارز    تأمين و انتقال

خانه علوم، تحقيقات و  وزارت   ربطيه معاونت ذی ييدتأ  و ارايه ه درخواست متقاضي  يارا با    از آن،

مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو در خارج از   ،فناوری يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوری اسالمي  كه    ه صورتحساب دانشگاه مربوطه يكشور و ارا 

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

بالمانع است.   ربطذی يا معادل آن به ساير ارزها، ساالنه در وجه مؤسسه/دانشگاه  يورو  هزار   سيزده

تأمين و انتقال ارز در قالب حواله ارزی به حساب دانشجو يا شخص ثالث ديگر در خارج    - 1تبصره  

اسکناس به دانشجو    صورت از كشور معرفي شده توسط دانشجو يا خانواده وی، يا پرداخت ارز به

 اده وی بالمانع خواهد بود.و يا خانو 

های اقامت دانشجويان  بابت هزينه)به صورت اسکناس(  تأمين و انتقال يا پرداخت ارز    - 2  تبصره 

غير بورسيه خارج از كشور از مقطع ليسانس به باال به ميزان حداكثر ماهيانه هزار و پانصد يورو يا  

خانواده )همسر و فرزند( ماهيانه حداكثر پانصد معادل آن به ساير ارزها برای هر نفر و برای هر عضو  

 يورو يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع است. 
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مربوطه الزامي بوده و  خانه  وزارتربط  معاونت ذی   يهييدارايه تأهای فوق برای پرداخت  - 3  تبصره 

 بايست در هر سال تمديد شود. مي

 

 اعضای هیأت علمي   فرصت مطالعاتيهزینه    - 7

 با تأييد   اعضای هيأت علمي   پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت فرصت مطالعاتي يا    تأمين و انتقال 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي   يا آوری  علوم، تحقيقات و فن   هایخانه وزارت ربط  ذی   های معاونت 

 . بالمانع است 

 

 فرصت تحقیقاتي دانشجویان هزینه     - 8

و   ارز  يا    انتقالتأمين  بابت  پرداخت  اسکناس(  دانشجويانفرصت  )به صورت  تأييد    تحقيقاتي  با 

  آموزش پزشکي   و بهداشت، درمان    يا آوری  علوم، تحقيقات و فن   هایخانه وزارت   ربط ذی   های معاونت 

   .بالمانع است

 

 علمي  و محافل  الملليبین  در سازمانها و مجامع  نامثبت  و حق  عضویتحقهزینه    - 9

 متقاضیان بخش دولتي 

  ها و )به صورت اسکناس( بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان   تأمين و انتقال يا پرداخت ارز 

  لتي و واحدهایهای دو ها/مؤسسات و شركت ها، سازمان خانه وزارت المللي و محافل علمي  مجامع بين 

خانه/ وزارت ربط  ذی   معاونتتأييد    دولتي با  دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و نهادهای عمومي غير

 .است  بالمانع  مربوطه سازمان/ بنياد 

 

 علمي و محافل  الملليبین  ها و مجامعدر سازمان  نامثبت و حق  عضویتحقهزینه    -10

 متقاضیان بخش غیر دولتي 

ها بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان )به صورت اسکناس(    تأمين و انتقال يا پرداخت ارز

 حداكثر ها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي  شركت   المللي و محافل علمي و مجامع بين 

  مربوطه   سازمان/ بنياد  /خانهوزارت  ربطمعاونت ذی تأييد    باحساب مربوطه  ت صور به ميزان مندرج در  

 بالمانع است. 

 

 متقاضیان بخش دولتي  در خارج از کشور علمي  مقاالت چاپ  هزینه  -11

رداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت هزينه چاپ مقاالت علمي در خارج از  يا پ   انتقال  تأمين و

های دولتي و واحدهای دولتي و نهادهای انقالب  ها/مؤسسات و شركت ها، سازمان خانه وزارت كشور  

  مربوطه خانه/ سازمان/ بنياد  وزارتربط  ذی   معاونت تأييد  با  اسالمي و نهادهای عمومي غير دولتي  

 .است  بالمانع 
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 متقاضیان بخش غیر دولتي  در خارج از کشور علمي  مقاالت  چاپ  هزینه  -21

  بابت هزينه چاپ مقاالت علمي در خارج از كشور پرداخت ارز )به صورت اسکناس(    يا انتقال    و   ن ي تأم 

 / خانهوزارت ربط  عاونت ذی م تأييد    ها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي باشركت 

   .بالمانع است حسابصورت در حداكثر به ميزان مندرج  مربوطه سازمان /بنياد

 

 متقاضیان بخش دولتي  کشور  های خارج ازنمایشگاه  هزینه شرکت در  -31

  كشور   خارج از تجاری و صنعتي  های  نمايشگاه   در   /اجاره غرفه   مشاركت يا  و انتقال ارز جهت برپايي  تأمين  

و    های دولتي و واحدهای دولتي و نهادهای انقالب اسالمي ها/مؤسسات و شركت ها، سازمان خانه وزارت 

 باشد. بالمانع مي سازمان توسعه تجارت ايران  ربطذی معاونت ييد  تأ  بانهادهای عمومي غير دولتي 

 

 های خارج از کشور متقاضیان بخش غیر دولتي نمایشگاه  هزینه شرکت در  -14

كشور    از خارج    تجاری و صنعتيهای  در نمايشگاه   اجاره غرفه   / مشاركت   يا   و انتقال ارز جهت برپايي تأمين  

سازمان توسعه تجارت    ربط معاونت ذی   ها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تأييد شركت 

 ايران بالمانع مي باشد. 

 

 متقاضیان بخش دولتي  خارجي  با دعاوی  رابطه  در  الوکالهحقهزینه    - 51

  ها، خانه وزارت به    ط های حقوقي مربو تأمين و انتقال ارز بابت حق الوكاله دعاوی خارجي و ساير هزينه 

دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و نهادهای  های دولتي و واحدهای  ها/مؤسسات و شركت سازمان 

كه در   رياست جمهوری المللي  ييديه مركز امور حقوقي بين أه تي ، در صورت اراعمومي غير دولتي

  نظر قيد گرديده، در وجه حساب اعالم شده   و موسسه خارجي مورد   حق الوكاله و متعارف بودن  آن مبلغ  

 بالمانع است. مركز يادشده توسط 

 

   خارجي  گذاریو سود سرمایه  اصل  -61

ی خارجي در كشور با  گذارسرمايهتأمين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامي عوايد حاصل از  

مركز مبادله ارز و طالی    از طريقهای اقتصادی و فني ايران  گذاری و كمكييد سازمان سرمايه أت

 بالمانع است.   خود ارز حاصل از صادراتاز محل  ياايران 

گذاری خارجي بر اساس مفاد  تبصره: نحوه پذيرش و محاسبه معادل يورويي عوايد حاصل از سرمايه 

نامه  آيين "هيئت وزيران، موضوع    15/09/1401هـ مورخ  60070ت/170623( مصوبه شماره  19ماده )

 واهد شد. انجام خ "( مکرر قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز2( بند )ح( ماده )6اجرايي تبصره )
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   ی ورزشيهاو باشگاه  هاهزینه فدراسیون- 17

های باشگاه و    های ورزشي فدراسيون   پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت هزينه يا    ، انتقال تأمين 

اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرماني خارج از   بابت   وزارت ورزش و جوانان   زير مجموعه ورزشي  

وزارت ورزش و جوانان  ربط  معاونت ذی با تأييد    ، المللي كشور، اعطای جوايز و برگزاری مسابقات بين 

 بالمانع است. 

 

 ای متولي ورزش ههزینه کمیته  - 18

بابت    المپيكالمپيك، پارا كميته ملي    ت هزينه پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابيا    ، انتقالتأمين

المللي، اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرماني خارج از كشور، اعطای جوايز و برگزاری مسابقات بين 

 بالمانع است. ربط وزارت ورزش و جوانان با تأييد معاونت ذی 

 

   خارج از کشور  هزینه دفاتر  - 19

،  ها خارج از كشور وزارتخانه و مدارس پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت هزينه دفاتر يا    ، انتقال تأمين 

اسالمي   ها و نهادهای انقالبهای دولتي و واحدهای وابسته، سفارتخانهسازمانها/مؤسسات و شركت 

 . است   بالمانع   مربوطه خانه/ سازمان/ بنياد  وزارت ربط  ذی   با تأييد معاونت   ، و نهادهای عمومي غيردولتي 

 

 متقاضیان بخش دولتيهای اطالعاتي هزینه اجاره و اشتراك شبكه  - 02

های اطالعاتي و بازاريابي ديجيتال )اينترنت، بابت هزينه اجاره و حق اشتراک شبکه تأمين و انتقال ارز  

ی  اسالمي و نهادها   های دولتي و نهادهای انقالب ها،سازمان به درخواست وزارتخانه رويترز، گوگل و...(  

 . است   بالمانع   مربوطه   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ربط  ذی   تأييد معاونت با  و  عمومي غيردولتي  

 

 متقاضیان بخش غیر دولتيهای اطالعاتي هزینه اجاره و اشتراك شبكه  - 12

های اطالعاتي و بازاريابي ديجيتال )اينترنت، بابت هزينه اجاره و حق اشتراک شبکه   تأمين و انتقال ارز

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حداكثر به ميزان  ربط  معاونت ذی  ييدأبا ترويترز، گوگل و...(  

   ورو يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع است.ي  80.000تا سقف   حسابصورت مندرج در 

 

 اشتراك نشریات خارجي   هزینه  - 22

ربط تأييد معاونت ذی   باتأمين و انتقال ارز بابت پرداخت تعرفه اشتراک نشريه به ناشران خارجي  

 آوری بالمانع است. علوم، تحقيقات و فن  وزارت

 

 متقاضیان بخش دولتي المللي های بینهزینه برگزاری همایش  - 32

المللي و اعطای های بين پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت برگزاری همايش  يا انتقال تأمين و 

های دولتي  ها، موسسات و شركت ها، سازمان ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه جوائز جشنواره 
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خانه/ سازمان/  وزارتربط  ی ذ  تأييد معاونت با  و  دهای انقالب اسالمي و نهاد عمومي غيردولتي  و نها

 .است  بالمانع  مربوطه بنياد 

 

 المللي متقاضیان بخش غیر دولتيهای بینهزینه برگزاری همایش  - 42

المللي و اعطای های بين پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت برگزاری همايش  يا تأمين و انتقال

معاونت ييد  با تأ  ، ها، موسسات و اشخاص حقوقي غير دولتيشركتها و مسابقات  جوائز جشنواره 

 بالمانع است.   مربوطه  خانه/ سازمان/ بنيادوزارتربط ذی 

 

 متقاضیان بخش دولتي های علمي و فنيهزینه انجام آزمایش  - 52

ها،  خانهدرخواست وزارت   هب  بابت هزينه فوق  پرداخت ارز )به صورت اسکناس(  يا  و انتقال   تأمين

با    ، های دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و نهادهای عمومي غيردولتيشركت   ها/مؤسسات وسازمان 

 .است  بالمانع  مربوطه  خانه/ سازمان/ بنيادوزارت ربطی ذ معاونت  دييتأ

 

 های علمي و فني متقاضیان بخش غیر دولتيهزینه انجام آزمایش  - 62

ها، موسسات و اشخاص  شركتبابت هزينه فوق  پرداخت ارز )به صورت اسکناس(    يا  تأمين و انتقال 

  ربط معاونت ذی   د يي أ با ت   ، ينفع در وجه ذ   حساب صورت به ميزان مندرج در  حقيقي و حقوقي غير دولتي  

 . بالمانع است مربوطهخانه/ سازمان/ بنياد  وزارت

 

 ور متقاضیان بخش دولتيکش  هزینه انتشارآگهي درخارج از  - 72

 مؤسسات /   ها ها، سازمان خانه وزارت   بابت هزينه فوق   پرداخت ارز )به صورت اسکناس( يا    انتقال تأمين و  

 ربط ی ذ  معاونت   دييتأ با    ،های دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و نهادهای عمومي غيردولتيشركت   و

 .است  بالمانع  مربوطه خانه/ سازمان/ بنياد  وزارت

 

 متقاضیان بخش غیر دولتي  هزینه انتشارآگهي درخارج ازکشور  - 28

ها، موسسات و اشخاص  شركتبابت هزينه فوق  پرداخت ارز )به صورت اسکناس(  يا    تأمين و انتقال 

  ربط ذی   معاونت   د أيي با ت   ، در وجه ذينفع   حساب صورت به ميزان مندرج در  حقيقي و حقوقي غير دولتي  

 . بالمانع است مربوطهخانه/ سازمان/ بنياد  وزارت

 

 متقاضیان بخش دولتي  المللي های بینهزینه دریافت گواهي  - 29

،  المللي )استاندارد های بين بابت هزينه دريافت گواهي   پرداخت ارز )به صورت اسکناس( يا    تأمين و انتقال 

های دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و  شركت   ها/مؤسسات وها، سازمانخانه وزارت   كيفيت و ...(

 .است   بالمانع   مربوطه   خانه/ سازمان/ بنيادوزارت  ربطی ذ  معاونت   دييتأ با    ،نهادهای عمومي غيردولتي
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 متقاضیان بخش غیر دولتيالمللي  های بیندریافت گواهيهزینه    - 03

،  المللي )استاندارد های بين بابت هزينه دريافت گواهي پرداخت ارز )به صورت اسکناس(    يا   تأمين و انتقال 

منضم ها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي  شركت ه درخواست  يبا ارا  كيفيت و ...(

خانه/ وزارت   ربطمعاونت ذی   دأييبا تو  نفع  به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن در وجه ذی 

 . بالمانع است مربوطه سازمان/ بنياد

 

 خرید امتیاز پخش فیلمهزینه    -13

 سيمای   و  سازمان صدا ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تأمين و انتقال ارز بابت خريد امتياز پخش فيلم  

وزارت  ربط  ذی   هایمعاونت   دييتأبا    هاها و واحدهای وابسته به آن جمهوری اسالمي ايران و شركت 

حداكثر به ميزان مندرج    فرهنگ و ارشاد اسالمي يا سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران

 .است  بالمانع حساب در صورت 

 

 ای و ارتباطيهای ماهوارهدریافتهزینه    - 23

سيمای جمهوری اسالمي  و ای و ارتباطي سازمان صداهای ماهواره تأمين و انتقال ارز بابت دريافت 

وزارت فرهنگ و ارشاد  ربطی ذ هایمعاونت  دييتأبا ، ايران يا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 حساب اسالمي يا سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران حداكثر به ميزان مندرج در صورت 

 .است  بالمانع 

 

 های بیمه ایراني های شرکتهزینه  - 33

بيمه مركزی    ربط معاونت ذی   ييد تأ   با   های بيمه ايراني شركت   های بيمه اتکايي تأمين و انتقال ارز بابت هزينه 

 . است ايران بالمانع  

 

   هواپیمای ایراني حق بیمه    -34

حساب شركت  ه صورت يارابا  های هواپيمايي  به شركت   تأمين و انتقال ارز بابت حق بيمه هواپيما

 در صورت   ( هواپيمايي كشوری سازمان  )رئيس  وزارت راه و شهرسازی  ربط  معاونت ذی   بيمه و با تأييد 

 بالمانع است.  ،حق بيمه يادشده عدم تأمين ارز برای شركت بيمه گذار بابت 

 

 ایراني کشتي  حق بیمه    - 35

 حساب شركت بيمه ه صورت ي ارا با  های كشتيراني ايراني  تأمين و انتقال ارز بابت حق بيمه كشتي به شركت 

  در صورت   ( بنادر و دريانوردی سازمان  )مديرعامل  وزارت راه و شهرسازی  ربط  معاونت ذی   و با تأييد 

 . بالمانع است   حق بيمه يادشده،عدم تأمين ارز برای شركت بيمه گذار بابت 
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شرکت ملي پست   الملليهای پستي بینهای حمل، ترانزیت و توزیع محمولههزینه  - 63

 جمهوری اسالمي ایران

المللي برای شركت  های پستي بين های حمل، ترانزيت و توزيع محموله تأمين و انتقال ارز بابت هزينه 

امضاء  ارايه سند مالي حاكي از خالص درآمد ارزی منفي كه به  ملي پست جمهوری اسالمي ايران با  

معاونتذی  و  مالي  امور  مدير  يا  مديريت شركت  برنامه   حساب  توسعه  و  پشتيباني  مذكور  ريزی، 

 بالمانع است.  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتربط معاونت ذی با تأييد و باشد  رسيده 

 

های فعال شرکت  الملليهای پستي بینهای حمل، ترانزیت و توزیع محمولههزینه  - 73

 خدمات پستي

كاروران    المللي برایبين های پستي  های حمل، ترانزيت و توزيع محموله تأمين و انتقال ارز بابت هزينه 

پروانه فعاليت از /الملل )دارای مجوزهای فعال خدمات پستي سريع بين پستي غير دولتي و شركت 

  حاكي از خالص   مالي   و سند حساب  ه اصل صورت ي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي( با ارا 

 رسيده باشد، رتباطات و فناوری اطالعات وزارت ا ربط معاونت ذی تأييد    كه به درآمد ارزی منفي 

 . بالمانع است 

 

 صندوق ضمانت صادرات ایران هزینه    - 38

های بيمه اتکايي به تأمين و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه  

های اعتباری ارزی به صادركنندگان و نامه ها و ضمانت نامه گران خارجي، پرداخت خسارت بيمه بيمه 

بانك  بانکي، پرداخت حق اشتراک  بانك سيستم  های خارجي به منظور های اطالعات خريداران و 

 بالمانع است. ها، با تأييد باالترين مقام صندوق ضمانت صادرات ايران آن اعتبار سنجي 

های اعتباری  نامه ها و ضمانت نامه بيمه مين ارز به منظور پرداخت خسارت  در خصوص تأ  -  تبصره 

به  ارز نسبت  است  موظف  ايران  بانکي، صندوق ضمانت صادرات  سيستم  و  به صادركنندگان  ی 

   اقدام نمايد.های پرداختي و بازگرداندن عين ارز پيگيری وصول خسارت 

 

آزمونهزینه    - 39 توسط  بین  های برگزاری  جمله  المللي  )از  دولتي  سازمان بخش 

 در داخل کشور  و ...(  سنجش آموزش کشور 

انتقال با ا  تأمين و  بين بت برگزاری آزمون رز  ...   TOEFL ،GRE    ،IELTSالمللي از جملههای    و 

به آوری  وزارت علوم، تحقيقات و فن   ربطمعاونت ذی   تأييد  با  در داخل كشور بخش دولتي  توسط  

 . استبالمانع  حساب معرفي شده 
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 در داخل کشور    غیردولتيبخش ط  توسالمللي  های بینآزمونبرگزاری هزینه    - 04

   و ...   TOEFL ،  GRE    ،IELTSالمللي از جملههای بين بابت برگزاری آزمون ارز    تأمين و انتقال

به حساب معرفي آوری  وزارت علوم، تحقيقات و فن   ربطمعاونت ذی   تأييدبا  توسط بخش غيردولتي  

 . استبالمانع  برگزاركننده آزمون از سویشده 

 

 خارج از کشورداخل و  ثبت نام شرکت در امتحانات علمي و تخصصي  هزینه   -14

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

 حداكثر به ميزان مندرج هزينه ارزی ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي داخل كشور  

 است.   بالمانع  مربوطه خانه/ سازمان/ بنياد وزارتربط معاونت ذی با تأييد صورت حساب  در

 

دورههزینه    - 24 در  کشورشرکت  از  خارج  پژوهشي  و  آموزشي  های   های  دوره  و 

 متقاضیان بخش دولتي  آموزشي داخل کشور

های آموزشي و پژوهشي  پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت شركت در دورهيا  تأمين و انتقال 

بازرگاني(   هزينه )غير  تأمين  و  كشور  از  دوره خارج  ارزی  كشور های  داخل  آموزشي  های 

سازمان خانه وزارت شركت  /هاها،  و  نهادهای  موسسات  و  اسالمي  انقالب  نهادهای  و  دولتي  های 

 بالمانع است.  مربوطهخانه/ سازمان/ بنياد وزارت ربط معاونت ذیتأييد   باعمومي غيردولتي 

 

دورههزینه    - 34 در  کشورشرکت  از  خارج  پژوهشي  و  آموزشي  های   های  دوره  و 

 بخش غیر دولتيمتقاضیان    آموزشي داخل کشور

  های آموزشي و پژوهشي بابت شركت در دورهپرداخت ارز )به صورت اسکناس( يا  و انتقال تأمين 

به ميزان  حداكثر  خارج از كشور و هزينه های ارزی دوره های آموزشي داخل كشور    )غير بازرگاني(

يا حساب معرفي شده از سوی ايشان،    مربوطهدانشگاه    /، در وجه موسسه صورت حسابمندرج در  

اخذ   از  بهداشت، درمان و   ياآوری  علوم، تحقيقات و فن  وزارتخانه ربط  معاونت ذی تأييديه  پس 

 است.  آموزش پزشکي )حسب مورد( بالمانع

 

 هوایي   ارز مسافرتي  -44

حداكثر  برای مسافران هوايي  يك بار در سال  )به صورت اسکناس(  تأمين و پرداخت ارز مسافرتي  

 باشد. مي  معادل آن به ساير ارزها مجازصد( يورو يا پان) 500به ميزان 

معتبر   گذرنامهو ه درخواست خريد ارز يمورد نياز به هنگام مراجعه به بانك و ارا مدارک   -1  تبصره 

(، )كاغذی و يا الکترونيکي   يا دو سره  مسافرت هوايي اعم از يکسره   ، بليط ايران   اسالمي  جمهوری 

باشد. ضمناً الزم است مدارک مزبور به منظور نظارت  از كشور مي   عوارض خروجرسيد پرداخت  و  

 بازرسان بانك در سوابق نگهداری شود. 

 باشد. پذير نمي سال امکان  5 پرداخت ارز به مسافرين با سن قانوني كمتر ازتأمين و  - 2  تبصره 
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باشد. ضمناً در  تأمين و پرداخت ارز مسافرتي به ايرانيان مقيم خارج از كشور مجاز نمي  - 3  تبصره 

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

 . نمايند

در صورت امکان استفاده از ساير ابزارهای پرداخت )كارت، حواله و ...(، انجام اين امر    - 4  تبصره 

 باشد. مجاز مي 

 

 و دریایي   ، ریليارز مسافرتي زمیني   - 54

و   ، ريليزميني  يك بار در سال برای مسافرانتأمين و پرداخت ارز مسافرتي )به صورت اسکناس(  

 :د باش مي بالمانع    ( يورو يا معادل آن به ساير ارزها، سيصد)   003به مبلغ  دريايي  

معتبر    گذرنامه   ،ه درخواست خريد ارزيمورد نياز به هنگام مراجعه به بانك و ارا  مدارک   - 1تبصره  

باشد. ضمناً الزم است  از كشور مي   عوارض خروج  رسيد پرداخت شده   ايران و  اسالمي   جمهوری 

 نظارت بازرسان بانك در سوابق نگهداری شود.مدارک مزبور به منظور 

 باشد. پذير نمي سال امکان  5 تأمين و پرداخت ارز به مسافرين با سن قانوني كمتر از - 2  تبصره 

باشد. ضمنًا در رابطه با  تأمين و پرداخت ارز مسافرتي به ايرانيان مقيم خارج از كشور مجاز نمي   - 3تبصره  

 از كشور، الزم است مراتب را از وزارت امور خارجه استعالم نمايند. مصاديق ايرانيان مقيم خارج  

در صورت امکان استفاده از ساير ابزارهای پرداخت )كارت، حواله و ...(، انجام اين امر    - 4  تبصره 

 باشد. مجاز مي 

 

 عمره مفرده حج تمتع و  هزینه اعزام زائرین به    -64 

عمره مفرده به سازمان حج و زيارت و   حج تمتع و  اعزام زائرين بهتأمين و انتقال ارز بابت هزينه  

حساب يا مديرامورمالي و معاون اداری و  های معرفي شده از سوی سازمان مذكور با امضاء ذی شركت 

شش ماه از تاريخ فروش ارز با اعالم باالترين  ظرف مدت  حداكثر  است.  سازمان مذكور بالمانع    مالي 

نمودن مبلغ دريافتي به همراه ارسال  رز و تأييد سازمان مذكور مبني بر هزينه  مقام شركت خريدار ا

 باشد.های به عمل آمده برای تسويه حساب ضروری مي فهرستي از هزينه 

 

 هزینه اعزام زائرین به عتبات عالیات )عراق و سوریه(  - 74

به سازمان حج و  انتقال ارز بابت هزينه اعزام زائرين به عتبات عاليات )عراق و سوريه(  تأمين و  

حساب يا مديرامورمالي و های معرفي شده از سوی سازمان مذكور با امضاء ذیزيارت و شركت 

شش ماه از تاريخ فروش ارز ظرف مدت  حداكثر است. معاون اداری و مالي سازمان مذكور بالمانع  

نمودن مبلغ دريافتي  م باالترين مقام شركت خريدار ارز و تأييد سازمان مذكور مبني بر هزينه  با اعال

 باشد.های به عمل آمده برای تسويه حساب ضروری ميبه همراه ارسال فهرستي از هزينه 
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 ایراني اعم از دولتي و غیردولتي  يیهای شرکت هواپیماهزینه  - 48

انتقالأت بابت هزينه   پرداخت يا    مين و  اسکناس(  ناوبری، هندلينگ،  ارز )به صورت  های سوخت، 

موريت  أ، حق م(سيموالتورشبيه ساز )خدمات فرودگاهي،  عوارض  و    حقوق خدمه خارجي،  لندينگ 

پرسنل )خلبانان(، حق عضويت سيتا، حق عضويت ياتا، هزينه عبور از فضای كشورهای خارجي 

(overfly  و هزينه پرواز تحت ) های خارجي پس از اخذ تعهد از مدير عامل و مدير ليسانس شركت

های مربوطه  ه صورتحساب يدولتي مبني بر ارايمايي ايراني اعم از دولتي و غير هواپ  امور مالي شركت 

سازمان هواپيمايي  )رئيس  وزارت راه و شهرسازی  ربط  معاونت ذی ييد  تأبا  و    ظرف مدت شش ماه

   باشد.بالمانع مي  (كشوری

 

   يحقوق و مزایای کارکنان خارج  - 49

ها، خانه تأمين و انتقال ارز بابت حقوق و مزايای كاركنان خارجي دارای پروانه كار شاغل در وزارت 

قالب اسالمي و نهادهای عمومي  های دولتي، نهادهای انسسات دولتي و تحت پوشش و شركت وم

وزارت تعاون،  ربط  های ذی معاونت  تقاضا و تأييد كارفرما و با تأييددولتي، تعاوني و خصوصي با  غير 

 بالمانع است.   مربوطهخانه وزارت يا  ياجتماعكار و رفاه 

 

 ي المللنیرانندگان بخش حمل و نقل ب  - 05

بخش حمل و    های ايرانيرانندگان كاميون پرداخت ارز )به صورت اسکناس( به  يا    تأمين و انتقال 

با رعايت    یاو حمل و نقل جاده   یسازمان راهدارربط  معاونت ذی با تأييد    المللي و ترانزيتنقل بين 

 موارد ذيل بالمانع است: 

به منظور  هر سفر رانندگان فوق  بابت  )به صورت اسکناس(  پرداخت ارز    /و انتقال   نيتأم   -1-50

 . باشدي م  ( بالمانع7شماره ) وستي خروج از كشور به شرح جدول پ

مورد نياز جهت ارائه به بانك به هنگام ارائه درخواست خريد ارز شامل گذرنامه،    مدارک   -2-50

ضمناً الزم است تصوير مدارک مزبور به منظور نظارت    باشد.ميو دفترچه خروج راننده    يكارت مل

 بازرسان بانك در سوابق نگهداری شود. 

بابت  پرداخت ارز  /و انتقال   ني جهت سفر قبلي ارز دريافت كرده باشد، تأم   چنانچه متقاضي  -3-05

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

 باشد. به كشور و يا دفترچه خروج راننده( مي / صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از 

  ن ي پرداخت وجه )كارت، حواله و ...( انجام ا   یابزارها  ريدر صورت امکان استفاده از سا  -4-05

  .باشدي امر مجاز م
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تنخواه بازرسي و پرداخت  ،  ها، مطالبات راه آهن سایر کشورهاحق استفاده از واگن  -15

 ضروری ناشي از قراردادهای چند جانبه

های ريلي بابت حق  جمهوری اسالمي ايران و ساير شركت تأمين و انتقال ارز برای شركت راه آهن 

ها، مطالبات راه آهن ساير كشورها، تنخواه بازرسي و پرداخت ضروری ناشي از استفاده از واگن 

شركت راه آهن  ربط وزارت راه و شهرسازی )مديرعامل  معاونت ذی   قراردادهای چند جانبه با تأييد

 است.   بالمانع (ج.ا.ا

 

 خارجي  یيما یهواپ  یهاشرکت يالیر  یدرآمدها  تبدیل  - 25

ريالي شركت  درآمدهای  تبديل  بابت  ارز  انتقال  و  تأييدتأمين  با  هواپيمايي خارجي  معاونت    های 

و با رعايت موارد ذيل بالمانع    (سازمان هواپيمايي كشوری)رئيس    ربط وزارت راه و شهرسازیذی 

 : است

ها( حاصل از فروش بليط و درآمد )پس از كسر هزينه خالص  و انتقال ارز از محل    نيتأم  -1-25

 . استآن بالمانع   خارجي و يا نماينده قانوني ييحمل بار بنا به درخواست و تعهد شركت هواپيما

سازمان   ربط معاونت ذی يد  أي كه با ت   ي ال ي درآمد طبق مراتب فوق از محل حساب ر خالص  انتقال    - تبصره 

  ي ي های هواپيما های شركت گردد، صورت خواهد پذيرفت. فعاليت حساب هواپيمايي كشوری افتتاح مي 

 باشد.ها و ناوبری هوايي ايران افتتاح شده است، مجاز مي ييد شركت فرودگاه أ باًل با ت ق خارجي كه  

شركت انتقال    -2-25 تارز  اخذ  از  پس  مزبور  شركت ييديه أ های  از  الزم  فرودگاهي،  های  های 

های  اساس فرآيندی كه توسط سازمان هواپيمايي كشوری انجام و در بازه  برگيری و هندلينگ  سوخت 

 گردد، انجام خواهد شد.زماني مختلف توسط سازمان مذكور به بانك عامل اعالم مي 

از   -3-25 اضافي  مبلغ  كشوری،  هواپيمايي  سازمان  اعالم  از  پس  ارز  اضافي  انتقال  صورت  در 

 درآمدهای قابل انتقال بعدی شركت به ارز، كسر خواهد شد. 

خارجي پس از تبديل درآمد ريالي فوق به ارز، مجاز به واريز وجوه   ييهای هواپيماشركت  -4-25

سازمان هواپيمايي كشوری و يا   ربطمعاونت ذی   دييهای ارزی داخل كشور كه با تأارزی به حساب 

 باشند. اند، ميها و ناوبری هوايي ايران افتتاح شده فرودگاه ييد شركت أ قبالً با ت

های ارزی  خارجي به حساب ييهای هواپيما های ارزی شركت انتقال وجوه ارزی از حساب -5-25

گيری و سازمان هواپيمايي  های دولتي طرف قرارداد اعم از فرودگاهي، سوختها و يا شركت دستگاه 

خدمات فرودگاهي و سوخت يا به حساب دفاتر مركزی خود بالمانع  های پرواز،  كشوری بابت هزينه 

 . باشدمي

تتاح حساب ارزی  های ارزی عالوه بر موارد فوق در چارچوب مجوز اف برداشت از حساب   - تبصره 

 صورت خواهد گرفت. 

سپرده   -6-25 به  سرمايه   انجام  مربوط  مقررات  رعايت  با  ريالي  درآمد  محل  از  ريالي  گذاری 

 دار ريالي بالمانع است. گذاری مدت های سپرده حساب 
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 المللي سیتا بین  شرکت  يال یر  درآمدخالص    تبدیل  - 53

المللي سيتا بابت شركت بين ها(  )پس از كسر هزينه درآمد ريالي  خالص  از محل  انتقال ارز    تامين و

مذكور شامل  بليط    ارائه خدمات شركت  )رزرواسيون  نگهداری جا  بليط،  سيستم  هواپيما، صدور 

های فرودگاهي و اتوماسيون نرخ، اتوماسيون بار، عمليات هوانوردی، مخابرات هوانوردی، سيستم 

  ها و ناوبری هوايي ايران، به درخواست هواپيمايي ايراني و شركت فرودگاه   های به شركت   ( پيام مسيجينگ 

 . استبالمانع    هواپيمايي كشوریسازمان  رئيس المللي سيتا در ايران و تأييدمدير شركت بين 

در صورت اعالم سازمان هواپيمايي كشوری مبني بر انتقال ارز اضافي بابت موضوع فوق، مبلغ   تبصره:

 . سازمان مذكور از درآمدهای قابل انتقال بعدی شركت مزبور به ارز، كسر خواهد شد رئيس  اضافي با تأييد  

 

 های خارجيسفارتخانه  يدرآمد ریالي کنسولخالص  تبدیل    - 45

های خارجي داخل كشور و درآمد ريالي كنسولي سفارتخانهخالص  تبديل  تأمين و انتقال ارز بابت 

 . وزارت امور خارجه بالمانع است ربطمعاونت ذی  های ديپلماتيك مقيم ايران با تأييدنمايندگي 

 

 کشورهای ریالي افراد غیرمقیم در داخل  تبدیل موجودی حساب  - 55

های ريالي افراد غيرمقيم در داخل كشور، مشروط  تأمين و انتقال ارز بابت تبديل موجودی حساب 

ريال  بر آنکه موسسه اعتباری تأييد نمايد موجودی حساب )ريالي(، ناشي از تبديل مجاز قبلي ارز به  

 بالمانع است. ارز تبديل شده، و حداكثر در سقف   از طريق موسسه اعتباری بوده است 

 

و خانهسفارت   يخارج  ی هايندگینما  نیمأمور  يال یر  یها یيدارا  لیتبد  - 65 ها 

 کشورهای خارجي  یهاکنسولگری

ها و خانههای خارجي سفارت های ريالي مأمورين نمايندگيتأمين و انتقال ارز بابت تبديل دارايي

 خارجه بالمانع است. های كشورهای خارجي در ايران به ارز، با تأييد وزارت امور كنسولگری 

 

 به ارز  های اضافي اتباع خارجيتبدیل مجدد ریال  - 75

بابت    )به صورت اسکناس(   پرداخت ارزيا    تأمين و انتقال  اتباع خارجي )جهانگردان خارجي(  به 

ه صورتحساب فروش  يهای اضافي ناشي از تبديل ارز در موسسه اعتباری با اراتبديل مجدد ريال 

 . بالمانع استسسه و حداكثر در سقف آن از محل منابع موسسه اعتباری، ارز مورد تأييد آن مو

 

 خارجي در ایران   دفاتر نمایندگي  یهانهیهز  - 58

خارجي در ايران   های دفاتر نمايندگي بابت هزينه )به صورت اسکناس( پرداخت ارز يا  و انتقال تأمين 

كه بانك عامل تأييد نمايد  های خارجي در داخل كشور(، مشروط بر آن )از جمله دفاتر نمايندگي بانك 

 قباًل توسط دفاتر مذكور تأمين شده است، از محل ارزهای تأمين شده بالمانع است. ارز مورد نظر  
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سفارت   - 59 کنسولي  نمایندگيخانهخدمات  و  کشور  داخل  خارجي  های های 

 دیپلماتیک مقیم ایران 

های خانه سفارت ه خدمات كنسولي  يپرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت ارايا    تأمين و انتقال 

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

  ها كنسولگری ها و يا  خانه ارزی مستقر در سفارت   POSهای  های ارزی متصل به دستگاه از محل حساب 

 بالمانع است. وزارت امور خارجه ربط معاونت ذی و با تأييد 

 

 جنازه حمل    - 06

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

معاونت  تأييد های دولت جمهوری اسالمي ايران در خارج از كشور با مقيم ايران به دفاتر نمايندگي

 بالمانع است. وزارت امور خارجه ربط ذی 

 

 های ارزینامهضمانتمطالبه وجه    - 16

های  دستورالعمل های ارزی كه بر اساس مقررات و نامه تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت 

نامه  در وجه ذينفع ضمانت مؤسسه اعتباری  با پذيرش مسئوليت توسط  اين بانك صادر گرديده است،  

 بالمانع است. ارزی 

 

 متقابل صادره های ارزی  نامهکارمزد ضمانت- 26

  كارگزار   های نفع بانك های ارزی متقابل صادره به نامه تأمين و انتقال ارز بابت پرداخت كارمزد ضمانت 

 بالمانع است. مربوطه مؤسسه اعتباری با تأييد خارجي 

 

 ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیالت ارزی - 36

الشركه )آورده( متقاضي و بازپرداخت تسهيالت اعطايي )اعم از اصل، تأمين ارز بابت سهم   -1-36

ها و بانك توسعه و  گيرندگان از محل منابع بانك سود و وجه التزام تأخير تأديه دين( به تسهيالت 

تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نيز صندوق توسعه ملي از طريق 

 پذير است. امکانبادله ارز و طالی ايران مركز م 

الشركه )آورده( متقاضي و بازپرداخت تسهيالت اعطايي )اعم از اصل، ارز بابت سهم تأمين   -2-36

گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه  سود و وجه التزام تأخير تأديه دين( به تسهيالت 

های گذاری و كمك اسالمي در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تأييد سازمان سرمايه 

 پذير است. امکان مركز مبادله ارز و طالی ايران طريق  دی و فني ايران از  اقتصا
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سهم   -3-36 بابت  ارز  از  تأمين  )اعم  ريفاينانس  تسهيالت  بازپرداخت  و  متقاضي  )آورده(  الشركه 

 پذير است. امکان مركز مبادله ارز و طالی ايران اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين( از طريق 

گيرندگان از محل  تسهيالت تسويه بدهي )اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين(    -4-36

پذير و ارتقای  ( قانون رفع موانع توليد رقابت 20نامه اجرايي ماده )حساب ذخيره ارزی موضوع آيين 

ه عين ارز يصورت ارزی )ارا، به )ابالغي طي بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی(  نظام مالي كشور

صورت ريالي مطابق  ( و يا به ی ايران ارز و طال  مين ارز از طريق بازار مبادلهأيا ت  از سوی بدهکار

 باشد. نامه مزبور مي آيين 

)اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين( تسهيالت گيرندگان از محل   تسويه بدهيتبصره: 

عين ارز از سوی    يهصورت ارزی )اراهای اولويت دار دولتي، به طرح موضوع  حساب ذخيره ارزی  

 .  پذير استامکان ( ارز و طالی ايران ريق بازار مبادلهمين ارز از ط أبدهکار يا ت

تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي )اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه    -5-36

نامه شماره  كل كشور )موضوع تصويب   1388( قانون بودجه سال  6دين( از محل منابع جزء )د( بند )

مركز  قانون اساسي( از طريق    138كميسيون موضوع اصل    27/10/1388ک مورخ  43304ت/211607

 پذير است. امکان مبادله ارز و طالی ايران 

الشركه )آورده( متقاضي و بازپرداخت تسهيالت اعطايي )اعم از اصل، تأمين ارز بابت سهم   -6-36

تسهيالت  به  دين(  تأديه  تأخير  التزام  بانك سود و وجه  منابع  از محل  مناگيرندگان  در  آزاد ها  طق 

 پذير است. امکان مركز مبادله ارز و طالی ايران صنعتي و ويژه اقتصادی كشور از طريق   -تجاری 

سهم   - 36- 7 بابت  ارز  هزينه تأمين  و  اقساط  پرداخت  متقاضي،  )آورده(  اعتبارات  الشركه  تبعي  های 

 پذير است. امکان مركز مبادله ارز و طالی ايران  اسنادی فاينانس خودگردان و غيرخودگردان، از طريق  

تأخير تأديه  تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهيالت اعطايي )اعم از اصل، سود و وجه التزام    -8-36

الشركه )آورده(  گيرندگان از محل منابع يادشده در بندهای فوق و همچنين سهم دين( به تسهيالت 

طرح  واردات(  بابت  )صرفاً  صادرات  متقاضي،  از  حاصل  ارز  محل  از  مذكور،  تسهيالتي  های 

 باشد. پذير مي خود/ديگران با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امکان 

  - الشركه )آورده( متقاضي )بابت ساير مصارف ارزی غير از واردات  بابت سهمتبصره: تأمين ارز  

های تسهيالتي مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز  مطابق ضوابط مربوط( طرح 

 .باشدپذير مي مازاد فراتر از درصد و تکليف مصوب تعهد ارزی صادراتي امکان 
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 ارزي  هاي حساب  .ج
 

 حساب   كلي  عنوان   گذاری تحت سرمايه   انداز و سپرده الحسنه جاری، پس از قرض   ها اعم كليه حساب 

 المللي بين   هاینرخ   و برمبنای   ارزی  صورت نيز به   سپرده   های گردند و سود حساب مي  بندی طبقه   ارزی

در    موسسات اعتباری. كليه  باشدمي  پرداخت   و در سررسيد قابل   تعيين   موسسه اعتباری آن    توسط 

نام مشتريان خود متعهد بوده و بحث منشأ داخلي و خارجي ارز  مفتوحه به   های ارزیقبال حساب 

 باشد. منتفي مي 

 

( قانون برنامه 17بند )ب( ماده )های موضوع  کلیه دستگاه  برای  ارزی  هایحساب  افتتاح

)پنج ماده  )الف(  بند  و  توسعه  ششم  قانون  20ساله  برنامه(  دائمي  توسعه های  احكام 

 .کشور
بانك  ارزی صرفاً  حساب    افتتاح  - اين  و مقررات    ضوابط   با رعايت   جاریحساب  صورت  به نزد 

 : باشدپذير ميامکان موارد ذيل  و نيز مربوطه 

و   (4)شماره    طبق پيوست   مربوطه  شده   تکميل   فرم   همراه ه ب  حسابافتتاح    درخواست   ارائه   -1-1

 ربط ذی   دستگاه   اجرايي  مقام  باالترين   توسط   از حساب  استفاده   دو امضاء مجاز برای   حداقل  معرفي 

 . داری كل كشوراز طريق خزانه 

   .كشور كل داری ارائه مجوز خزانه  -2-1

 و يا غيرمستقيم   مستقيم   صورت ه ب  كه  از ارزهايي   واريز و استفاده   های مزبور مجاز به دستگاه   -3-1

را مذكور    باشند. ارزهای نمي  شده   داده  آنها تخصيص   به   قبل   های سال   كه  ارزی   سهميه   محل   از

 .بفروشند بانك اين به نرخ ارز تخصيصي    بايستي با

برداشت منابع از آن    ناظر بر   مقرراتضوابط و    رعايت   به   مورد منوط   هر  در  ساب از ح  استفاده   -4-1

 باشد.  مي حساب 

های موضوع  نام دستگاه   هدار در خارج از كشور بافتتاح حساب ارزی اعم از جاری و مدت  -5-1

 باشد. اين بانك مي ه اخذ مجوز از مذكور منوط ب مواد قانوني

داخل كشور   در مواد قانوني ياد شدههای موضوع  نام دستگاه دار به افتتاح حساب ارزی مدت   -6-1

 . باشدمجاز نمي 

كه دارای  های ارزی خارج از كشور خود را  بايست فهرست حساب مي اجرايي  های  دستگاه   -7-1

 ييد أاعالم نمايند تا پس از تباشند را به اين بانك  نمي اين بانك  افتتاح حساب ارزی از سوی    مجوز

 ادامه فعاليت آنها ميسر گردد. 

 

 و حقوقي  حقیقي  اشخاص نامهب  ارزی  هایحساب  افتتاح  - 2

توسط    مدت دار،  گذاریسرمايه   انداز و سپرده الحسنه جاری، پس قرض افتتاح حساب ارزی اعم از 

قوانين  با رعايت  ( های ارزی وارده و يا ارز نقدی )اسکناسبرای دارندگان حواله موسسات اعتباری  

شرايط  و    تأمين مالي تروريسممبارزه با  قانون  و    قانون مبارزه با پولشوييو مقررات مربوطه از جمله  

 : بود بالمانع خواهدذيل 
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 . است بالمانع   و خارجي  ايراني   و حقوقي  حقيقي  اشخاص   كليه  نام  هب  ارزی  های حساب  افتتاح   -1-2

 باشد. بالمانع مي كليه اسعار بنا به تشخيص و صالحديد آن بانك  به ارزی  های حساب  افتتاح  -2-2

های ارزی اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بايستي  متقاضي افتتاح حساب  -3-2

 الي باشند. های ريواجد شرايط افتتاح حساب 
 

 ی ارزیهاحساب  انواع - 3

 

 اندازپس الحسنه قرض  حساب -1-3

 جاری الحسنه قرض  حساب  -2-3

 دارمدت گذاریسرمايه  حساب  -3-3
 

 سود  و حداکثر نرخ  ی ارزیهاحساب  مانده حداقل  - 4
 

  الحسنه انداز، قرض پس   الحسنه قرض   های حساب   و مانده   ارزی  حساب  افتتاح مبلغ به منظور    حداقل   - 4- 1

 گردد. مي   تعيين   موسسه اعتباری   هر   دار توسط مدت   گذاری و سرمايه   جاری 

حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده ارزی برای برخورداری از سود، يك ماه از زمان افتتاح    -2-4

 گردد. حساب تعيين مي 
اعتباری  توسط   ارزی   سود  -3-4 بازدهي   متناسب   موسسات  بر  تعيين  ، منابع   بکارگيری   با  مبناء    و 

 بود.  صورت ارزی قابل پرداخت خواهدهالمللي بهای متداول در بازارهای بين رويه

 گيرد. نمي  تعلق  سود ارزی  انداز و جاریپس  الحسنه قرض  های حساب دارندگان  به  -4-4

در   شرايط  بودن   دارا  صورت   در  انداز ارزی پس  الحسنه قرض   حساب  دارندگان   دادن  شركت  -5-4

 است. مجاز   كشيقرعه 
 

 وارده و ارز نقدی  ارزیهایو حواله  ارزیهایازحساب  استفاده  نحوه  - 5

 

 . است بالمانع  ارزی های حساب  وارده به  ارزی های حواله  واريز وجه -1-5

انتقال   نقل   -2-5 ، ارزی  های حساب به    های ارزی وارده خارج از كشور، از محل حواله ارز به    و 

 بالمانع است. يا غير آن  نفع ذی در وجهوارده    ارزی   های حواله حداكثر تا سقف  

از  و    در حد مقدورات  يا غير آن   نفع ذی   به  وارده   ارزی   های حواله   از محل   اسکناس   پرداخت   -4-5

 معادل آن به ساير ارزها   يايورو  پرداخت روزانه ده هزار  محل منابع ارزی آن بانك با رعايت سقف  

  .است   بالمانع

و يا واريز   ارزی  حساب  افتتاحنسبت به  صورت اسکناس    ارز بهچنانچه متقاضيان با پرداخت    -5-5

كه تقاضای برداشت از حساب، دريافت  در صورتي   ،های مفتوحه قبلي اقدام نمايندوجه به حساب

به ارز   وجه مذكور را عيناً  مکلفند  موسسات اعتباریباشند،    حساب را داشتهبستن  سود متعلقه و يا  

يا معادل آن    يوروپرداخت روزانه ده هزار    سقفبا رعايت  روا  شده و يا ساير ارزهای جهاندريافت  

صورت نقدی )اسکناس( پرداخت    با موافقت متقاضي به  موسسهمحل منابع ارزی آن    از  به ساير ارزها
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مي   نمايند. تأكيد  رابطه  اين  در حد در  ارز  پرداخت  بر  مبني  مشتريان  از  تعهد  اخذ هرگونه  نمايد 

 مقدورات يا معادل آن به ريال در خصوص اينگونه حسابها ممنوع است.

به   ارزی )اسکناس( از مشتريان، در رسيد تحويلي  پذيریده مکلف است هنگام سپر  آن بانك   -   تبصره 

ارز از مشتری )اسکناس( و نوع ارز را درج  دريافت  مشتری و يا دفترچه صادره در اين ارتباط، نحوه  

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

 سود و بازپرداخت جهت انسداد حساب مفتوحه را به ارز اسکناس مکتوب نمايد.  

تبديل به ساير ارزها، با در نظر  های ارزی وارده مبني بر در صورت درخواست دارنده حواله  -6-5 

گرفتن نرخ خريد ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذينفع حواله، حواله به ريال تبديل و چنانچه  

ذينفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبيل واريز به حساب ارزی، صدور 

اسکناس را داشته باشد، معادل ريالي  حواله، چك بانکي، چك مسافرتي و يا دريافت ارز به صورت  

حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبديل و در اختيار ذينفع قرار  

 گيرد. 

مشروط به رعايت قانون مبارزه    ، بانکي  سيستم   از طريق  مجاز اشخاص   ارزهای  ورود و خروج  -7-5

 د. باشمجاز ميبا پولشويي و مقررات مربوط 

يا معادل آن به ساير  يورو  هزار  حداكثر تا سقف ده   و يا حواله آنبه حساب ارزی    یواريز نقد  -8-5

بيش از سقف مذكور مشروط به  و يا حواله آن  باشد. واريز نقدی به حساب ارزی  ارزها بالمانع مي 

 رعايت قانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط بالمانع است. 

 بين  مفتوحه   ارزی  هایحساب   مشمول   ارزی  های حساب  به  مربوط   هایدستورالعمل و    ضوابط   -9-5

 هستند.  ها مستثنيدستورالعمل  اين  ها از اجرای حساب  گردد و اينگونه نمي  بانکي 

صدور گواهي تمکن مالي/گواهي موجودی حساب ريالي به درخواست مشتريان صرفاً بر   -10-5

 . باشدپذير ميامکان مركز مبادله ارز و طالی ايران کناس فروش اس مبنای نرخ 

  درخواست   های نقدی )اسکناس( حسب المللي ارزی ترجيحًا به جای پرداخت های بين استفاده از كارت   - 6

   باشد. پذير مي ارچوب مصارف تعيين شده در مقررات با رعايت ساير ضوابط امکان همتقاضيان و در چ
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و تعيين    نام / اسناد بانکي و اوراق بهادار بي   ورود و خروج ارز ضوابط    -د

 ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل کشور 

 
نام همراه مسافر  براساس دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکي و اوراق بهادار بي  - 1

نام توسط هر مسافر  اسناد بانکي و اوراق بهادار بي و ضميمه مربوطه(، ورود ارز/  5)پيوست شماره 

. باشد ساير ارزها مجاز مي   به  آن  هزار يورو يا معادل مبلغ ده    از خارج از كشور مجموعاً تا سقف

هزار يورو يا معادل آن  از ده  نام مجموعاً به مبلغ بيشبرای ورود ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي 

 ورودی  بايست در مبادی طبق ترتيبات تعيين شده در دستورالعمل مزبور، مسافر ميبه ساير ارزها،  

نام همراه خود را  به گمرک جمهوری اسالمي ايران مراجعه و ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي 

 اظهار و كد رهگيری دريافت نمايد.

نام توسط هر مسافر  ق بهادار بي طبق دستورالعمل اجرايي مذكور، خروج ارز/ اسناد بانکي و اورا  -2

ساير ارزها از طريق مرزهای    به  آن  مبلغ پنج هزار يورو يا معادل   به خارج از كشور، مجموعاً تا سقف

ساير ارزها از طريق مرزهای زميني، ريلي و    به  آن  هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار يورو يا معادل

 باشد. دريايي مجاز مي 

 نام مجموعاً بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل اسناد بانکي و اوراق بهادار بي  /خروج ارز  - 1تبصره  

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

قبالً  از طريق مرزهای زميني، ريلي و دريايي، توسط هر مسافر به خارج از كشور، در صورتي كه  

برای مبالغ مازاد بر سقف  ( فوق  1)موضوع بند  )  در مبادی ورودی توسط مسافر اظهار شده باشد

منوط به ارايه رسيد چاپي حاوی كد رهگيری در مبادی    (يورو يا معادل آن به ساير ارزها  10.000

 باشد.  خروجي به گمرک ج.ا.ا مي

ساير ارزها از طريق مرزهای هوايي    به  آن  خروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل   -2تبصره  

دريايي و  ساير ارزها از طريق مرزهای زميني، ريلي    به  آن   و بيش از مبلغ دو هزار يورو يا معادل 

حاكي از فروش ارز به صورت اسکناس    توسط هر مسافر به خارج از كشور، با ارائه اعالميه بانکي

  عامل   یهابانك باشد.  پذير مي ارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزی، توسط مسافر امکان هدر چ

از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج    يحاك  يبانک  هينسبت به صدور اعالم  ستي بايم

 . ندي اقدام نما  راني ا  ياسالم یارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهور

يوست  ضوابط و مقررات تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل كشور به شرح پ  -3

 ( اعالم گرديده است. 6شماره )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها« ـــ»پيوست  

 

 



 

 

 «الف – 1شماره »پيوست
 « تعالي بسمه »

 

 بانك

 شعبه

 

هيأت محترم   5/1383/ 18هـ مورخ  29728/ت 20860عطف به مصوبه شماره    

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

مزبور           برده شود(  )نام اجرای مصوبـه  و    بر رعايت 

ـ مأ م  ارز  يورو        فروش معادل  به  نسبت   /  آقای  به  وريت ـ

           كد پستي:        كدملي         م ـخان 

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

  مور أ با م  نهايي  حساب  تسويه  مسئوليتو    استو اجرا گرديده  رعايت  رابطه  اين  در

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

 ضمناً :  شد. خواهد

پيوست تصوير مجوز شماره  هالذكر هيأت محترم وزيران ب اجرای مصوبه فوق  در  □الف(  

سفرهای خارجي    بر   نظارت  محترم   هيأت       مــورخ        

  تقديم  سوابق  در  ضبط  هت ج  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 سفرهای خارجي كاركنان    از  به اخذ مجوز  ( ضرورتي11)ماده  

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

 
  ومالي اداري  معاونت   و مديرامورمالي  اب ذيحس

  



 

 

 «ب – 1شماره »پيوست

 « تعالي بسمه »

 

 بانك

 شعبه

 

   ارز   يورو          فروش معادل   به  نسبت خواهشمنداست   

                        كدملي         خانم /آقای به  ماموريت

        شود(بردهشركت/نهاد/و... )نام ينا مور أم      كد پستي: 

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

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

اين  ،  اعزامي  مور أم  اقدام   بانك  آن   به  ادمازارز    تحويل  به  و نسبت  بوده  دستگاهبا 

 شد.  خواهد

شماره     مصوبه  رعايت  به  ملـزم  دستگاه  اين  مورخ  29728/ت20860ضمناً  هـ 

نمي  18/5/1383 وزيران  محتـرم  مسئوليتهيـأت  و  را  باشد  متبادره  و  قانوني  های 

 پذيرد. مي

 

 مالي  و اداري  معاونت    مالي  امور  و مدير  ذيحساب 

 



 

 

 «2 شماره »پيوست

 « تعالي بسمه »

 

 ارز  خريد متقاضي  حقوقي  اشخاص به مربوط درخواست  فرم

 

 :ثبتشماره                :موسسه/شركت  نام

        : شناسه ملي     : فعاليت نوع       : مالكيت  نوع 

 : مديرعامل  خانوادگيونامنام 

 : موسسه/شركت  فاكس و شماره تلفن  ، شمارهآدرس 

 

 ارز موردتقاضا: و نوع  ميزان 

 

 نام و مشخصات دريافت كننده ارز:

 ارز: كنندهدريافتو يا شماره حساب  آدرس 

 ارز: خريد و انتقال درخواست علت 

 امضاء

 

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

 امضاء مجاز شعبه



 

 

 «3 شماره »پيوست

 
 « تعالي بسمه »

 

 ارز خريد متقاضي حقيقي اشخاص به مربوط درخواست فرم
 

 تولد: وتاريخ  محل    پدر:نام       : متقاضي خانوادگيونامنام

 : شغل        : يا گذرنامه صدور شناسنامه  ومحلشماره 

 کدپستي:              کد ملي: 

 كار:محل تلفن  و شماره آدرس 

 

 : اقامت محل  تلفنو شماره آدرس 
 

 ارز موردتقاضا:  و نوع  ميزان 

 نام و مشخصات دريافت كننده ارز:

 ارز: كنندهدريافتو يا شماره حساب  آدرس 

 ارز: خريد و انتقال درخواست علت 

 امضاء
 

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

 

 امضاء مجاز شعبه
 

 

 

 



 

 «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              : نام دستگاه •

 : دستگـــاه نـوع  •

 غيردولتي نهادعمومي        دولتي موسسه      دولتي  شركت    وزارتخانه   

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

 :مجوز تاسيس  •

 :متقاضي  دستگاه  مالي  سال  پايان  •

 :درج کدپستیبا  متقاضي  كامل  آدرس  •

 شناسه ملي: •

 :حساب مشخصات   -2 •

 :درخواست  مورد ارزي  حساب  نوع  •

شود   داده توضيح   -ساير       دار مدت    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  موافقتنامه  وتاريخ  شماره  •

 شود(: بندي طبقه  االمكان د )حتي شوواريزمي حساب  به كه وجوهي شرح  •

 

 

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

 

 

 :ارزي  از حساب استفاده  موردنياز براي  دوره طول  •

 

كشور   از  خارج  در  حساب   گشايش  لزوم  شود داليل   كشور گشايش  از   خارج  هاي از بانك  نزد يكي  مورددرخواست   حساب  چنانچه  •

 فرمائيد:   را ذكر

ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
 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
 .ي يو دارا اموراقتصادي  وزارت خزانه  كل اداره  نامه قت مواف فتوكپي ( 2 .متقاضي دستگاه  اساسنامه  مصدق فتوكپي  (1

 
 : یاقتصادی و دارايخزانه وزارت امور  د اداره کل ل تأييمح      :متقاضي امضاء و مهر دستگاه  محل 

 
 

شده تکميل و ارائه گردد صورت تايپبايست به فرم درخواست می   

    

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«»تعهدنامــــه   
 

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

و اخذ   ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  به  از اعالم  پس  فرم  ظهر اين  2مذكور در بند    تغيير در اطالعات  هرگونه-1 

 . مجوز امكانپذيراست

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

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

 شود.  استفاده فرم در اين موارد مندرج صرفًا براي ارزياز حساب-3 

 را عنداللزوم  قبلي  صادره  خود مجوزهاي  صالحديد و تشخيص  تواند بنابهمي  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك-4 

 لغونمايد. 

از    ايخالصه  ، گزارشدوره  از پايان  باشد، پسمحدود صادر شده  زمان  و براي  موقتبطور  مركزي مجوز بانك  چنانچه-5 

 نمايد.  اقدام مسدودنمودن بهو نسبت  ارائه بانك  به حساب عمليات

 ابطه درر مركزي  موردنياز بانك اطالعات نمايد كهدرخواست حساب كننده گشايش از بانك كتبي درخواست بموجب-6 

 قراردهد. دراختيار بانك را عنداللزوم با حساب

  كامل  با آگاهي  باشيم مي  امضاء اسناد تعهدآور شركتحق  داراي  سازماني  و پست  شركت  اساسنامه  حسب  كه  اينجانبان 

 متقاضي   توسط  فوق  شرايط  رعايت  عدم  كه  داريم مياعالم  فرم  دراين  مندرج  اطالعات  تائيد صحت  ضمن  قانوني  از الزامات

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

 

 
 
 

 :متقاضي امضاء و مهر دستگاه  محل   تاريخ                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  « 5»پیوست شماره 

 301612/99شماره :                                

 23/9/1399تاريخ :                                

 نام همراه مسافر« اسناد بانكي و اوراق بهادار بي   / ارز »دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر  

باشد. درخصوص ساير مبادی )به غیر از فهرست پیوست( ورود  االجرا میمفاد اين دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست الزم 

اسناد بانکی و اوراق   /يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود ارز يورو( 10.000ده هزار )تا سقف مبلغ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً /ارز 

نام  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی  /باشد. همچنین خروج ارز يا معادل آن به ساير ارزها مجاز نمی  يورو(  10.000مبلغ ده هزار ) بیش از  نام مجموعاًبهادار بی

( يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهای هوايی و تا  5.000توسط هر مسافر به خارج از کشور از طريق ساير مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار )

اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام    /( يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهای زمینی، ريلی و دريايی مجاز بوده و خروج ارز2.000سقف مبلغ دو هزار )

 باشد. مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمی

 نام مانند اوراق قرضهاسناد بانکی )از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و ساير اسناد مالی قابل انتقال( و اوراق بهادار بی  /ورود ارز  -1ماده  

يا معادل آن به ساير ارزها نیاز به اظهار نداشته و   يورو(  10.000هزار )توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده    به هر طريقصورت فیزيکی  به

اسناد  /نسبت به اظهار ارزمبادی ورودی  بايست دربیش از سقف تعیین شده، مسافر می  نام مجموعاً به مبلغاسناد بانکی و اوراق بهادار بی /برای ورود ارز

صورت سیستمی از    نام همراه خود )به صورت کتبی يا شفاهی( به گمرک جمهوری اسالمی ايران اقدام و اطالعات موردنیاز را بهبانکی و اوراق بهادار بی

نام همراه خود را  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /شور از طريق درگاه مزبور، ارز تواند قبل از ورود به کطريق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نمايد. ضمناً مسافر می

 صورت سیستمی اظهار نمايد. به

ارزها توسط مسافر و دريافت کد    يا معادل آن به ساير   يورو(  10.000مازاد بر مبلغ ده هزار )  ناماسناد بانکی و اوراق بهادار بی  /پس از اظهار ارز   -2ماده  

اظهارشده رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن   به    ارجاع سیستمی اطالعات  ايران، نسبت  بانک ملی  اقدام  راهنمايی  به درگاه  ايران  بانک ملی  باجه  به  مسافر 

 نمايد. می

 شمارش  به  نسبت  صرفاً   بايستمی  ايران  ملی   بانک  ندارد،   وجود  ا.ا.ج   رکگم  سوی  از  تروريسم   مالی   تأمین  و   پولشويی  به  ظن  که   ارجاعی   موارد  در   - 3  ماده 

  اوراق   و  بانکی  اسناد  /ارز   نوع  و  مبلغ  رهگیری،  کد  حاوی  چاپی  رسید  ارائه  از  پس  و  اقدام  شده،  اظهار  نام بی  بهادار  اوراق   و  بانکی  اسناد  /ارز   مبلغ  تأيید  و

  و   نبوده  ايران  ملی  بانک  توسط  ارز  نگهداری  به  نیاز  موارد  اين   در  ضمناً.  نمايد  اعالم   ا .ا.ج  گمرک  به  سیستمی  صورت  به  را  مراتب  مسافر،  به  نام بی  بهادار

 .داشت نخواهد وجود ا.ا.ج گمرک توسط پولشويی با  مبارزه  و مالی  اطالعات مرکز از مراتب استعالم به ضرورتی همچنین

  تأيید   و  شمارش  ضمن  است  موظف  ايران  ملی  بانک  دارد،  وجود  ا.ا.ج  گمرک  سوی  از  تروريسم   مالی  تأمین  و  پولشويی  به  ظن  که ارجاعی  موارد  در  -4  ماده 

  مبلغ  رهگیری، کد  حاوی  چاپی  رسید ارائه از پس  و  اقدام مربوطه ارز نگهداری  و دريافت به  نسبت شده،  اظهار نامبی بهادار اوراق و بانکی  اسناد /ارز مبلغ

  مرکز  از  مراتب  استعالم  به  نسبت  نیز  ا.ا.ج  گمرک   و  اعالم   ا .ا.ج  گمرک  به  سیستمی  صورت  به  را  مراتب  مسافر،  به  نامبی  بهادار  اوراق  و   بانکی  اسناد  /ارز  نوع  و

 .نمايد اقدام پولشويی با  مبارزه و  مالی اطالعات

 .نمايدمی اقدام ا.ا.ج گمرک به نتیجه اعالم به نسبت بررسی از پس  پولشويی،  با مبارزه و  مالی اطالعات  مرکز  -5 ماده 

  به   ا.ا.ج  گمرک  طريق  از  مراتب  پولشويی،  با   مبارزه  و   مالی  اطالعات  مرکز  سوی  از  نامبی  بهادار  اوراق   و  بانکی   اسناد  /ارز  منشاء  تأيید   صورت  در  - 6  ماده 

 در   کشور  از  خارج  يا   و  داخل  به  وجه  حواله  به  نسبت  ارز  درخصوص  ايشان،   قانونی  نماينده  يا   مسافر  درخواست  به  بنا  مزبور  بانک  و   اعالم  ايران  ملی  بانک

  به   نسبت  نام بی  بهادار  اوراق   و   بانکی   اسناد  درخصوص  و   مرکزی  بانک   سوی  از  اعالمی   روز  نرخ  به  آن  خريد  يا   و  ارز  عین  پرداخت  ارزی،  مقررات  چارچوب

 . نمايدمی ثبت سامانه در را نام بی بهادار اوراق  و  بانکی اسناد /ارز  استرداد  نحوه اطالعات و اقدام آن استرداد

 گردد.تشخیص بانک ملی ايران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد میروا نبوده و يا به چنانچه ارز فیزيکی جزء اسعار جهان  -1تبصره 

نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بايست  درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ايران می  -2تبصره  

 ام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعالم نمايد. بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقد

توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار    قيصورت فیزيکی به هر طر  نام بهو اوراق بهادار بی  ی اسناد بانک  /خروج ارز   - 7ماده  

و    ی لير  ، ینیزم  یارزها از مرزها   ر يمعادل آن به سا  ا ي  وروي(  2.000و تا سقف مبلغ دو هزار )  يیهوا  یارزها از مرزها  ري معادل آن به سا  ا ي  وروي(  5.000)

 . باشد یمجاز م   يیايدر

 

 



 

 

معادل آن به ساير ارزها برای مرزهای هوايی و مبلغ  ( يورو يا 5.000نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار )اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /خروج ارز  -8ماده 

د  ( يورو يا معادل آن به ساير ارزها برای مرزهای زمینی، ريلی و دريايی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورو2.000دو هزار )

مزبور در مبادی خروجی باجه بانک ملی ايران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید    به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی

 گمرک ج.ا.ا خواهد بود.  به

شده مجاز   نام اظهاربیاسناد بانکی و اوراق بهادار  / نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارزاسناد بانکی و اوراق بهادار بی /ارز خروج  -9ماده 

 خواهد بود.

نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی /در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز  - 10ماده 

 نمايد. رسید چاپی آن اقدام می نام اظهارشده وبی اسناد بانکی و اوراق بهادار /رهگیری مأخوذه بابت ارز

راهنمايی  که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ايران  در صورتی  -11ماده  

مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جديد اقدام و مراتب را به گمرک   غ اظهارشده در سامانهنموده و بانک ملی ايران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبل

 ج.ا.ا اعالم می نمايد. 

 باشد. نام نمیتبصره: مفاد اين ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی

اطالعات مالی و مبارزه با پولشويی، ضمن طرح شکايت در مرجع قضايی،    نام، مرکزاق بهادار بیاسناد بانکی و اور  /در صورت عدم تأيید منشاء ارز   -12ماده  

 نمايد. مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعالم می

ب را از طريق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی  از سوی مرجع قضايی، مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشويی مرات قطعی در صورت صدور رأی برائت  - 13ماده 

 نمايد. ( اين دستورالعمل اقدام می6ايران اعالم و بانک مزبور براساس مفاد ماده )

ک  قطعی از سوی مرجع قضايی، مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشويی مراتب را از طريق گمرک ج.ا.ا به باندرصورت صدور رأی محکومیت    - 14ماده  

سامانه و اعالم مراتب   نام اظهارشده دراسناد بانکی و اوراق بهادار بی  /ملی ايران اعالم و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز

ور نیز نسبت به خريد ارز به نرخ روز و واريز به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحويل نموده و اداره مزب

نام، واريز معادل ريالی آن به  . درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بینمايدکل کشور اقدام میداری شده از سوی خزانه معادل ريالی آن به حساب تعیین

 حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود. نرخ روز به

 ( يورو  10.000نام مازاد بر مبلغ ده هزار ) اسناد بانکی و اوراق بهادار بی   / نمودن ارز تواند نسبت به مرجوع تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می   - 15اده  م 

 مايد. اقدام ن يا معادل آن به ساير ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و يا ننموده باشد،  

اسناد بانکی و اوراق    /نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ايران بدون قید و شرط عین ارزاسناد بانکی و اوراق بهادار بی  /تبصره: در صورتی که ارز

نام اظهارشده به  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی  /مأخوذه بابت ارز   زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیرینام را به مسافر مسترد و همبهادار بی

 نمايد. صورت سیستمی به مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشويی اعالم میگمرک ج.ا.ا اعالم و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به

 ها رعايت موارد فوق الزامی است. های کشتی و خدمه آنالمللی، خلبانان، کاپیتانقل بیندرخصوص رانندگان بخش حمل و ن - 16ماده 

المللی به مقصد کشورهای همسايه دارای مرز مشترک زمینی نام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بیناسناد بانکی و اوراق بهادار بی/تبصره: خروج ارز 

( يورو يا معادل آن به ساير ارزها  2.000تان، ترکمنستان، آذربايجان و ارمنستان( مجموعاً تا سقف مبلغ دو هزار )با ايران )ترکیه، عراق، افغانستان، پاکس

 باشد. ( يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز می5.000و برای ساير کشورها مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار )

های غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ايران بینی شده برای ثبت اطالعات مربوط به اظهارنامهی پیشبا توجه به اتمام مهلت زمان  -17ماده  

بانک مرکزی ج.ا.ا( و دريافت کد رهگیری در پايگاه اطالع رسانی گمرک ج.ا.ا، امکان خروج   19/8/1395مورخ    265041/95قبل از ابالغیه شماره  صادره  )

 باشد.  پذير نمیهای مذکور امکانهارز با ارائه اظهارنام

( يورو يا معادل آن به  5.000نام از طريق مراسالت پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار )اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ورود و خروج ارز  -18ماده  

 باشد. ساير ارزها ممنوع می

 خواهد بود. 1392عدم رعايت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال   -19ماده 

بالغ کمتر از در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشويی و تأمین مالی تروريسم، چنانچه مأمورين و يا ضابطین قانونی مربوطه برای م  - 20ماده  

، اقدامات الزم طبق روال يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ظن به پولشويی، تأمین مالی تروريسم يا ساير جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند،    10.000سقف  

 .رديپذی( فوق صورت م4مشابه موضوع ماده )
 

 
 

 



 

 

 « 5»ضمیمه پیوست شماره 

 

 ازسوی بانک ملي ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجي کشورهای اعالمي اسامي باجه
 

 کدشعبه/کدباجه  شعبه/باجه  نام استان  رديف

 آذربايجان غربی  1

 5101 فرودگاه ارومیه 

 5382 گمرک بازرگان 

 5122 گمرک مرز سرو 

 5239 گمرک مرز تمرچین 

 5261 باجه گمرک مرز رازی 

 5380 باجه گمرک پلدشت 

 4893 سوار گمرک بیله اردبیل 2

 5593 باشماق  کردستان  3

 6580 باجه فرودگاه اهواز  خوزستان  4

 5993 پايانه مرزی مهران  ايالم 5

 کرمانشاه  6
 5922 باجه پرويز خان 

 5933 گمرک خسروی 

 آذربايجان شرقی  7

 4507 باجه فرودگاه تبريز 

 4775 شعبه گمرک پل چوبی جلفا 

 4776 گمرک نوردوز باجه 

 9315 شعبه مرز پل گنبد کاووس  گلستان  8

 4271 گمرک آستارا  گیالن  9

 1024 باجه فرودگاه امام خمینی )ره(  تهران 10

 3008 باجه فرودگاه اصفهان  اصفهان  11

 7254 باجه فرودگاه شیراز  فارس  12

 7814 باجه فرودگاه بندرعباس  هرمزگان 13

 بلوچستان سیستان و  14

 8322 باجه فرودگاه زاهدان 

 8324 باجه گمرک میرجاوه

 8451 باجه گمرک میلک زابل 

 خراسان رضوی  15

 8540 باجه فرودگاه مشهد 

 8769 گمرک دوغارون تايباد 

 8813 آباد درگز گمرک لطف

 8630 گمرک سرخس 

 8649 گمرک باجگیران 
 

 



 
 

 

 

 

 

 64445/99شماره: 

 11/03/1399تاریخ: 

 ( 6)پیوست شماره 
 

 

 

 

 

 

 »تعاليبسمه« 

 

( و  5نامه اجرايی مواد )( آئین5با قاچاق کاال و ارز و همچنین بند »پ« ماده )( قانون مبارزه  7به استتناد بند )الف( ماده )

معاون اول محترم رئیس   12/10/1395مورخ    125612/53887ابالغیه شتماره (  7( قانون مذکور و تبصتره ذيل ماده )6)

دستورالعمل الرالی اراور او اعمیی اریال الا اابو امل  اجمهور و رئیس ستتاد فرماندهی اقتصتاد مقاومتی، »

 گردد:«، به شرح ذيل ابالغ مینگهدلایاوارببدع اداادلخ اکشرا

 

 تعاریف:-1ماده  

 اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ايرانی و خارجی.  شخص یا اشخاص:  -1-1

بانک و موستسته اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و يا اجازه نامه بانک مرکزی تأستیس شتده و  موسسسسه اعتباری:   -1-2

 .نمايد و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشدتحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می

شترکتی که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صترافی بوده و تاريخ اجازه نامه فعالیت  صسرافي:  -1-3

  آن، منقضی نشده باشد.

ستندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شتخص )برداشتت از حستاب ارزی و يا فروش ارز(  سسند موسسسسه اعتباری:   -1-4

 .توسط موسسه اعتباری باشد

 مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد.  رسید با مهر صرافی مجاز که مبین پرداخت ارزرسید سنا:  -1-5

رستید چاپی صتادره توستط گمرک جمهوری استالمی ايران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز  اظهارنامه گمرکي:   -1-6

 توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.

 کی ارز )اسکناس(.نقل و انتقال فیزيحمل:  -1-7

بالمانع   يورو يا معادل آن به ستاير ارزها  10.000حداکثر تا ستقف مبلغ   توستتط اشتتخاصنگهداری ارز )استکناس(  حمل و    -2ماده  

 باشد. می 

يورو يا معادل آن به ستاير ارزها توستط اشتخاص، صترفاً    10.000ارز )استکناس( برای مبالغ بیشتتر از  نگهداری  حمل و    -3ماده

 باشد:درصورت داشتن يکی از مدارک ذيل مجاز می

 سند موسسه اعتباری  -الف       

 رسید سنا    -ب       

 اظهارنامه گمرکی  -ج       

 



 

 

 64445/99شماره: 

 11/03/1399تاریخ: 

 ( 6شماره )پیوست 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشتد. قبل از انقضتای مهلت مذکور،  ماه از تاريخ صتدور دارای اعتبار می  6ستنا، حداکثر  ستند موستسته اعتباری و رستید    -4ماده

 های ذيل عمل نمايند:دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به يکی از روش

 واريز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد يکی از موسسات اعتباری؛  -الف

( و يا فروش به صترافی  ETSاری به نرخ بازار )مندرج در ستامانه معامالت الکترونیکی ارز  فروش ارز به يکی از موستستات اعتب  -ب

 با درج در سامانه سنا. 

 گردد.ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه می  6بديهی است پس از گذشت  

ادل آن به ستاير ارزها نزد اشتخاص که از مهلت ستند موستسته اعتباری  يورو يا مع  10.000درخصتوص ارزهای بیشتتر از    -5ماده  

يا رستید ستنا آنها بیش از شتش ماه گذشتته باشتد، از تاريخ ابالغ اين دستتورالعمل ستند موستسته اعتباری و رستید ستنا آنها سته ماه  

 ل گردد.( عم4های ذيل ماده )دارای اعتبار بوده و الزم است در بازه زمانی مذکور به يکی از روش

موسسه اعتباری از مفاد اين دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به موسسه مذکور توسط نماينده آنها منوط    -6ماده  

به ارائه معرفی نامه رستمی از ستوی موستسته، حاوی مشتخصتات هويتی حامل، مبدأ و مقصتد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و 

 باشد.جابجايی می

از مفاد اين دستتورالعمل مستتثنی بوده و حمل ارز متعلق به صترافی توستط نماينده آنها منوط به در اختیار    صترافی  -7ماده  

داشتتتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضتتا مجاز صتترافی، مشتتخصتتات حامل، مبدا و مقصتتد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت  

 باشد.جابجايی به همراه رسید سنا می

ها، بانک و بازار متشتکل ارزی قابلیت  نامه ممهور به مهر و امضتاء مجاز صترافی، صترفاً برای حمل ارز میان صترافیمعرفی:  تبصسره

 استفاده دارد.

  باشد، چنانچه مشخص گردد که منشاء ارزهای موضوع اين دستورالعمل حاصل از پولشويی و تامین مالی تروريسم می  س8ماده  

 ارزه با پولشويی و تامین مالی تروريسم عمل خواهد شد. برابر قوانین و مقررات مب

رو گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ايجاد نخواهد کرد. از اينکلیه اقدامات مذکور در اين دستورالعمل هیچ - 9ماده  

به قصد تأمین مالی  چنانچه در هر مرحله مشخص گردد که ارزهای نگهداری شده حاصل از جرايم منشاء پولشويی بوده و يا  

 مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشويی و تأمین مالی تروريسم خواهند بود. شود،میتروريسم نگهداری 

 خريد و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و يا صرافی مجاز، ممنوع است./هرگونه مبادله -10ماده 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 7)پیوست شماره  

 های مقصد ری ايرانی به تفکیک کشوالملل نیرانندگان بخش حمل و نقل ب به   ص یتخصقابل   ارز زانجدول می

 

 

 

 

 نام کشور  ردیف 

ارز  میزان 

به  تخصیصي 

 یورو

 نام کشور  ردیف 

ارز  میزان 

به  تخصیصي 

 یورو

 14 350 عراق  -افغانستان  1

  - پرتقال   - اسپانیا

- نروژ   -سوئد   -فنالند 

 دانمارك 

4000 

 4500 انگلستان  15 600 ترکمنستان  -ارمنستان  2

 800 پاکستان  -ترکیه   -آذربایجان  3

 1000 گرجستان  4

 1200 سوریه  -لبنان  - بلغارستان 5

 1400 تاجیكستان  - ازبكستان 6

7 
بالكان  حوزه    -روماني   -کشورهای 

 کرواسي  - یونان
1500 

8 
-قرقیزستان   - قزاقستان

 مجارستان 
1800 

 2200 اتریش  9

 2500 اسلواکي  -چک  - روسیه 10

 2800 اوکراین  11

12 
-اسلوني   - لهستان   - آلمان-ایتالیا

 لیتواني -استوني -لتوني  -بالروس 
3200 

13 
-لوکزامبورگ -هلند   - بلژیک

 فرانسه -سوئیس 
3300 




