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 گفتار پیش -1
به شمار    پایدار  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  کلیدی   عوامل  از  یکی  صادرات  توسعه

کوچک    هایشرکت   به خصوص  هاروی شرکت  پیش  راه  ترینمعمولی  عنوان  به  آید ومی

  ترینمهم  از   المللی است.بین  شده  شناخته  بازارهای خارجی  به  ورود  برای  متوسط  و

  های روش  سایر   با  قیاس  در  توان به نیاز به منابع کمتر مورد نیازمی  امر  این  دالیل

  مناسب  راه عنوان به ایفزاینده  طور به صادرات رواشاره نمود. از این  شدن المللیبین

  عرصه  در   پیشرو   هایشرکت  موفق  تجارب  .گیردمی  قرار  توجه  مورد  شرکت  رشد

  توسعه   به  کشورها  آن  توجه  و  تالش  حاصل برون رفت از تامین بازار داخلی و  اقتصادی،

   است.  جهانی  تجارت   در  آن  سهم  افزایش  و  صادرات

  های فعالیت  شافزای  ها نیز بنا به دالیل مختلف از جملهتوسعه صادرات برای دولت 

ارزی از    درآمدهای  و  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  اشتغال،  سطح  افزایش  ملی،  اقتصاد

   اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این بین، و با وضع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و محدودیت  

حاصل از صادرات  منابع ارزی، دولت ناگزیر به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز  

به چرخه اقتصادی شد و برای تحقق آن دستورالعمل های متعددی توسط هیات دولت   

و بانک مرکزی تصویب و ارائه شد که کثرت آنها و تغییرات مداوم موجب سردرگمی  

صادرکنندگان در خصوص ایفای تعهدات ارزی گردید. لذا با همفکری مسئوالن محترم  

بازرگانی صنایع معاد تا به منظور  اتاق  بر آن شدیم  ن و کشاورزی خراسان رضوی، 

افزایش آگاهی تجار و رفع ابهامات در این خصوص آخرین ضوابط و دستور العمل های  

های مرتبط در خصوص ایفای تعهدات ارزی را در قالب جزوه آموزشی منتشر  دستگاه 

 کنیم. 

آموزشی  این  در تا  سعی  جزوه  جمله    شده  از  نیاز  مورد  آخرین  اطالعات 

های بازگشت ارز و همچنین توضیحاتی های مرتبط با گروه کاالیی و شیوهدستورالعمل

 .  در خصوص سامانه نیما، برای صادرکنندگان ارائه شود
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از آخرین ضوابط و   شده  اشاره  ضوابط  و  اطالعات  ذکر این نکته ضروری است که

ور قطع تغییرات بعد از  است و به ط  شده  ها اخذها و دستورالعملنامهمقررات، آیین

ویرایش در  جزوه  نشر  میتاریخ  لحاظ  آتی  میهای  توصیه  نتیجه  در  از  گردد،  شود 

 .  های بعد از تاریخ انتشار جزوه آموزشی اطالع حاصل شوددستورالعمل

در خاتمه ضمن پوزش به دلیل اشکاالت احتمالی در جزوه که مسلما به واسطه  

و   نگارش  در  کم  ازفرصت  باشد،  می  کتابچه  خارجی   در   فعاالن  گردآوری    تجارت 

  انتهای   در  شده  قید  مسیرهای  طریق  از  را  خود  انتقادات  و  تا نظرات  می شود  درخواست

 . گردد  لحاظ  بعدی  هایویرایش  در  تا  نموده  منعکس  کتابچه

 

  ( نظام یکپارچه معامالت ارزی سامانه)سامانه نیما   -2

اختصار    ارزی«  معامالت  یکپارچه  نظام سامانه» به   گرفته  نام   نیما« سامانه»که 

تاریخ    به صورت  ۱۳۹۶بهمن    ۲۸  تاریخ  از  است از  رسمی  شکل  به  و   ۳آزمایشی 

  شروع به کار کرد. این سامانه بستری امن برای خرید و فروش ارز   ۱۳۹۷  اردیبهشت

ی  سامانه  های غیربانکی خود را برای تأمین ارز درازرگانان درخواست آید. ببه شمار می 

منتقل    درخواست به شکل خودکار به این سامانه  سپس این  کنندثبت می  جامع تجارت

 .  دشومشاهده می   ها قابلبرای صرافی  مذکور  درخواستمتعاقب آن  شود و  می

 نیما    سامانه اهداف  - 1-2

 سازی تامین مالی تجارت خارجیشفاف  ➢

گذاری در حوزه موضوعات ارزی و  گیری به منظور سیاستکمک به تصمیم ➢

 تجاری 

بازان از فرآیند تامین  ها و سفتههای غیرمجاز، داللحذف تدریجی صرافی ➢

 مالی تجاری کشور 

https://ixport.ir/nima/
https://www.ntsw.ir/
https://www.ntsw.ir/
https://www.ntsw.ir/
https://www.ntsw.ir/
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جریان تامین مالی آن و از صرفه  کاهش چشمگیر قاچاق کاال به وسیله قطع   ➢

 انداختن آن 

 جلوگیری از خروج سرمایه و حفظ منابع ارزی  ➢

بازی و سوداگری ارزی و با شناسایی  های سفتهثبات بازار در اثر حذف فعالیت ➢

 کامل تمامی نیازهای واقعی خرید ارز و الزام به تامین از طریق سامانه 

  ها صرافیر براساس رتبه عملکردی بانک مرکزی به بازا ایتوزیع ارز مداخله ➢

 در سامانه

ها به منظور فعالیت در چارچوب  امکان نظارت سیستمی بر عملکرد صرافی ➢

ضوابط بانک مرکزی و عدم امکان ثبت اطالعات نادرست با هدف فرار مالیاتی  

 و اقدامات پولشویی

های مالی در  با رصد سیستمی فعالیت  هاجلوگیری از فرار مالیاتی صرافی ➢

 سامانه 

هزینه ➢ برای  کاهش  رقابتی  فضای  ایجاد  با  خدمات  کیفیت  افزایش  و  ها 

 ها صرافی

   نیما  سامانه در هاصرافی توسط ارز  خرید نحوه - 2-2

بخشیدن به بازار ارز کشور فراهم    ، مقدمات سامان «نیما»  یاندازی سامانه با راه 

تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران  اندازی این سامانه  از راه  . هدفشد

شده تا متقاضیان خرید    شده بدین منظور طراحی  ی یادسامانه است.  و فروشندگان ارز  

ار فروشندگان ارز قرار ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختی

ی خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی،  ای که تمایل به ارائهدهند و فروشنده 

ی نیما در واقع بستری آنالین برای خرید و  پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه 

 .  فروش ارز است
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ست خود را برای  ی جامع تجارت، درخواتوانند با مراجعه به سامانهبازرگانان می 

ثبت کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به    های غیربانکی تأمین ارز ثبت سفارش 

گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت صنعت،   هماهنگی صورت

ی نیما انتقال پیدا  صورت خودکار و برخط به سامانه   معدن و تجارت، این درخواست به

شود و  ها مشاهده میاست خرید ارز بازرگانان توسط صرافیدرخو کند و در نتیجهمی

 توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند. ها میدر صرافی

 

 

 ارتباط بازیگران در نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما(   -1نمودار 
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   ارز تأمین   هایروش - 3-2

متقاضیان ارز به دو  صورت کلی فرایند تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کاال و    به

های مورد نظر از طریق بانکی است که طی آن روش   پذیرد. یکی ازروش صورت می 

رتال ارزی، ارز را  ودهد و بانک مرکزی از طریق پثبت سفارش را انجام می  ،واردکننده 

می بانک تأمین  کارگزاری  بین  روابط  طریق  از  و  کشور کند  سایر  و  ایران  ها،  های 

ی دیگر، تأمین ارز غیربانکی  شیوه .  پذیردشندگان خارجی صورت میها به فروپرداخت 

 ی اصلی درعنوان مهره   ها بهاست که در آن سیستم بانکی دخالت ندارد و صرافی

کنند. بانک مرکزی روش غیربانکی برای تأمین و انتقال ارز  تبادل پول ایفای نقش می

 .  های بانکی اعالم کرده استی تحریمهرا زایید 

ی نیما اقدام  توانند با استفاده از سامانه متقاضیان خرید ارز به طریق غیربانکی می

ی  ها برای ارائه به ثبت درخواست کنند و سپس در صورت پیشنهاد از سوی صرافی 

شده، مورد مطلوب را    های موجود را مشاهده و از بین پیشنهادات ارائهخدمات، گزینه 

واقع  انتخاب کنند نیما به سامانه . در  ی جامع  ی مفقوده بین سامانهعنوان حلقه  ی 

 . کندایفای نقش می  ی واحد تجارت فرامرزیی پنجره سامانه تجارت و  

   نیما سامانه  مزایای -4-2

ای از  گستردهی نیما، دسترسی تجار به طیف  یکی از مزایای استفاده از سامانه 

ازصرافی و  است  تضامنی  و  بانکی  می   این  های  نیما  بین  رو  سالمی  رقابت  تواند 

کندصرافی ایجاد  سیستم  این  در  موجود  سامانه.  های  از اهمیت  پس  نیما    ی 

از تاریخ  یکسان  بیش از پیش    ۱۳۹۷فروردین سال    ۲۱سازی نرخ ارز توسط دولت 

 افزایش پیدا کرد.  

شده توسط بانک مرکزی، واردکنندگان و صادرکنندگان    هارائ  براساس اطالعات

کاال به ترتیب برای تأمین ارز مورد نیاز برای ورود کاال پس از ثبت سفارش و همچنین 

 .  ی نیما استفاده کنندفروش ارز حاصل از صادرات کاال باید از سامانه 

http://ixport.ir/single-window/
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شی آغاز کرده  صورت آزمای  کار خود را به  ۱۳۹۶بهمن    ۲۸ی نیما از تاریخ  سامانه 

 فعالیت به  شروع    ۱۳۹۷  اردیبهشت  ۳از تاریخ  سامانه به صورت رسمی  بود؛ اما این  

گیری از نظام یکپارچه  در نظام ارزی جدید و با بهره   ،بانک مرکزیبراساس اعالم  کرد.  

معامالت ارزی یا همان نیما، هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک  

 نخواهد بود.  های ارزی آن قابل انجام  مرکزی در خصوص جنبه 

 :  ی نیما چهار بازیگر اصلی داردسامانه  

 . عنوان متقاضیان ارز  واردکنندگان کاال و خدمات به(  ۱

 .  ی ارزکنندهعنوان عرضه   صادرکنندگان کاال و خدمات به(  ۲

کنندگان به  ها که منابع را از سمت عرضه ها و صرافیگران شامل بانک واسطه (  ۳

 .  کنندمتقاضیان هدایت می 

ی آزادی نرخ،  بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه گذار که براساس پیش سیاست (  ۴

 .  کندها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می اولویت 

ها و اطالعات کامل و  این سامانه داده   : الف(ی نیما سه ویژگی اصلی داردسامانه 

فرایند تأمین منابع و تخصیص ب(    کند.می  واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم

یکپارچه  ساختار  یک  در  ارزی  می   مصارف  ج(  انجام  و  ب گیرد  پوشش  عالوه  ر 

کالن مربوط به تجارت، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارزهای    هایی نیازمند 

  .  مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم دارا است

 

   سنا  سامانه -3

را در آن    خود  ها باید معامالت روزانه ارزیاین سامانه درگاهی است که صرافی 

ر دسترس  د     www.cbifs.com/sana   ثبت کنند. این سامانه در آدرس اینترنتی

ارزی  معامالت  تمامی  ثبت  به  موظف  صرافان  سامانه    شاناست.  یا  سنا  در 

http://www.cbifs.com/sana
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شان  معامالتها سر بزند یا بخواهند از ثبت اند و چنانچه تخلفی از آنشده  ارز نظارت

 .  شوندمواجه می بانک مرکزی برخورد  امتناع کنند با

 

   سنا  سامانه مزایای  -1-3

داری، دسترسی آنالین به حساب  حسابداری، خزانه   ،خرید و فروش اینترنتی ارز

امکان گرفتن قیمت تمام و  بشده   بانکی  نرم خش،  این  را تشکیل های مختلف  افزار 

 دهند.  می

تواند عالوه بر گرفتن  می  های سامانه نظارت ارز، صرافیبا فعال شدن تمامی بخش

هایش، با اتصال به بانکی که در آنجا  شده و تعریف سود و زیان معامله   قیمت تمام

 .  حساب است عملیات برداشت و واریز وجه را نیز انجام دهد  صاحب 

 

 کاالیی  بندیاولویت -4

 

 

 اولویت بندی کاالیی  -2نمودار
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-الذکر نحوه تامین ارز اقالم وارداتی به شرح زیر میبندی فوقبا توجه به اولویت

 باشد:  

های انجام شده اقالم این گروه که شامل اقالم اساسی  ثبت سفارش( ارز بانکی:  1

ارز حاصل از صادرات نفت تامین  باشد با ارز رسمی و از محل  و کاالهای ضروری می

 خواهد شد. 

و صنایع فوالدی:2 از صادرات پتروشیمی  نیمایی حاصل  ارز  این    (  اقالم 

گروه شامل مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شده که با ارز حاصل از صادرات  

 ها و صنایع فوالدی تامین خواهد شد. پتروشیمی

ارز مورد نیاز واردکنندگان سایر  قالم:  ( ارز نیمایی حاصل از صادرات سایر ا3

 شود.  اقالم وارداتی از محل صادرات این گروه تامین می

شامل اقالم و کاالهایی است که تولید داخل داشته و این   :4( کاالهای گروه  4

 باشد.  تولید پاسخگوی نیاز داخل می

کاالیی های الزم به ذکر است در حال حاضر نحوه اقدام در خصوص گروه  تذکر:

 مشابه است.   ۳و  ۲

نحوه ارائه ارز صادرکنندگان و تامین ارز مورد نیاز واردات در نظام ارزی جدید  

 باشد:  طبق شکل زیر می
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 جدید  ارزی نظام   کلی نقشه -5

 

 

 نقشه کلی نظام ارزی جدید   -3نمودار 

 

 صادرات   از  حاصل  ارز  بازگشت  دستورالعمل -6

دستور العمل های متعددی درخصوص    ۱۳۹۷اوایل سال  بعد از تغییرات نرخ ارز در  

ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان تهیه و ابالغ شد که هر کدام مشکالتی داشت و با  

انعکاس مسائل به دستگاههای ملی موجب صدور دستورالعمل های اصالحی میشد.  

شد  این موضوع موجب صدور بخشنامه های متوالی در خصوص ایفای تعهدات ارزی می

و در نهایت سردرگمی و بالتکلیفی صادر کنندگان را در پی داشت و عمال موجب عدم  

از صادر کنندگان شد بسیاری  ارزی  تعهدات  از    هایفای  بهره مندی  و مشمول عدم 

. در سال قبل کمیته ای تحت  مشوق های صادراتی و گاها برخوردهای قضائی شدند

ارزی در سازمان صنعت، معدن و بازرگانی    عنوان کمیته  اتاق  با همکاری  و  تجارت 

صنایع معادن و کشاورزی شکل گرفت و پرونده های صادرکنندگان بصورت موردی  
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بررسی شد و دالیل عدم ایفای تعهدات ارزی آنان بررسی شده و راهکارها و پیشنهادات  

عملیاتی و اجرائی در اینخصوص به سازمان توسعه تجارت و کمیته اقدام ارزی ملی  

شد. اقدامات انجام شده موجب صدور بخشنامه اخیر و ذیل الذکر شده که اکثر    ارسال

مشکالت موجود در بسته های قبلی در آن رفع شده است. لذا به منظور آگاهی و اقدام  

 صادرکنندگان محترم ذیال دستورالعمل موصوف ارائه میشود. 

ای عالی هماهنگی  ( مصوبات چهاردهمین جلسه شور۱( ذیل ماده )۱در اجرای تبصره )

( در  ۲، جلسه کمیته ماده )۹۷/ ۲۳/۷مورخ    ۹۷۴05اقتصادی ابالغی طی نامه شماره  

با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه    ۲۱/۱/۱۴00تاریخ  

و بودجه کشور، وزارت نفت، امور اقتصاد و دارائی، صنعت معدن و تجارت و رئیس کل  

از  بانک مرکزی در محل بان ک مرکزی تشکیل و بسته سیاستی برگشت ارز حاصل 

 به شرح ذیل به تصویب رسید.  ۱۴00-۱۳۹۷صادرات سالهای  

 

 1397ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات سال   -1-6

صادر کنندگانی که نسبت به فروش ریالی کاالهای صادراتی در بازه زمانی  (  ۱

به عراق و افغانستان اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به    ۱۶/5/۹۷لغایت    ۲۲/۱/۹۷

ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع اقدام نکرده اند،  حداکثر تا تاریخ  

ت فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت،  فرصت دارند تا با ثبت اطالعا  ۳۱/۳/۱۴00

 مربوطه اقدام نمایند. نسبت به رفع تعهدات ارزی  

صادر کنندگانی که نسبت به فروش ریالی کاالهای صادراتی خود به سایر    (تبصره

کشورها در بازه زمانی فوق اقدام نموده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته  

اقدام ارزی، در صورت تائید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت 

تجارت اقدام و متناسب با ثبت صورت    اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع

   گرفته، تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.
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درصورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کاال،صادر کنندگان دارای پروانه  (  ۲

امکان رفع تعهدات ارزی مربوط به شکل حواله ارزی در سامانه   ۱۳۹۷صادراتی سال 

ل صادرات خود و شرکت های هم گروه و بازپرداخت بدهی های  نیما، واردات در مقاب

ارزی )در رابطه با شرکت های پتروشیمی منوط به تائید وزارت نفت( و فروش اسکناس  

. برای انجام این امر،  در سامانه سنا به شرط ارائه اظهار نامه ورود ارز را خواهند داشت

درخواست   ب م ارائه  همراه  کننده  صادر  تاریخ  مستند  اکتوب  تا  حداکثر  مربوطه  ات 

به کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت صنعت، معدن    ۳۱/۴/۱۴00

با   بانک مرکزی ج.ا.ایران و نماینده بخش خصوصی ضروری است.متعاقبا  و تجارت، 

تائید کمیته مزبور، امکان رفع تعهد با رعایت شرایط ذیل فراهم خواهد شد. شایان  

رکنندگان فوق مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات  ذکر است صاد

بر ارزش افزوده نخواهند شدمگر در مواردی که به تشخیص کمیته یاد شده، ناشی از  

    قصور صادرکننده نباشد.  

ارائه تعهد صادرکنندگان مبنی بر عدم تامین ارز از سایر منابع بازار ارز    -۱  تبصره

مستندات به منظور احراز دارا بودن ارز حاصل از صادرات پروانه های    و ارائه مدارک و

به کمیته اقدام ارزی ضروری است. متعاقبا بانک عامل نسبت به   ۱۳۹۷صادراتی سال  

مسدود نمودن ریال مربوطه اقدام نموده و پرداخت وجه به صادرکننده منوط به ارائه  

ستمی مبنی بر دریافت ارز حاصل از  تائیدیه از سوی وارد کننده بصورت کتبی یا سی

 صادرات )پرداخت به فروشنده( به بانک عامل می باشد.   

سازمان توسعه تجارت ایران )وزارت صنعت، معدن و تجارت( موظف    -۲  تبصره

از   گروه  این  ارز  برگشت  وضعیت  رصد  صادراتی،  سقف  تعیین  به  نسبت  است 

صادرکنندگان در بازه های زمانی سه ماهه، رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی  

بق سیاست های  با اخذ تعهد از صادرکننده جهت برگشت ارز حاصل از صادرات مطا

 ابالغی اقدام نماید.  

  مرکزی   بانک  توسط  قضایی  محترم  مرجع  به  شده  معرفی  کنندگان  صادر  -۳  تبصره

  هماهنگی   عالی  شورای  جلسه  چهاردهمین  مصوبات(  ۱)  ماده  ذیل (  ۲)  تبصره  اجرای  در

  دستورالعمل  این  الف  بند  در  اعالمی  مزایای  از  برخورداری  امکان نیز  ۱۳۹۷  اقتصادی
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  مرکزی   بانک.  داشت  خواهد  را  ۱۳۹۷  سال  صادرات  از  حاصل  ارز  تعهدات  ایفای  بر  ناظر

  آن،   زا  پس.  نماید  می   قضایی  تعقیب  تعلیق  به  اقدام  ۳۱/۴/۱۴00  شده  تعیین  مهلت  تا

  مرکزی،   بانک  تشخیص  به  متخلفان،  توسط  تعهدات  ایفای  تکلیف  تعیین  عدم  صورت  در

 .شد  خواهد  انجام  قضایی  پیگرد

 

 1398-1400 های سال صادرات  از  حاصل ارزی  تعهدات  ایفای  -2-6

 نفتی  های  فرآورده  و  فوالدی  پتروشیمی،  محصوالت  صادرکنندگان  کلیه  -1

 .کنند  عرضه نیما  سامانه در را خود صادرات از حاصل ارز کل  مکلفند

  ساالنه   ضروری  خدمات  و  کاال  و  اولیه  مواد  واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  -۱  تبصره

  بازرسی،   بیمه،  لجستیک،  حمل،)  مرتبط  هلدینگ  و  پتروشیمی  های  شرکت  نیاز  مورد

  وزارت   تایید  مورد  ارزی  های  بدهی  و(  مرتبط  سایرخدمات   و  فنی،  دانش  مهندسی،

  از   نفت  وزارت  تایید  با  پتروشیمی  های  شرکت  دیگر   یا  خود  صادرات  سرجمع  از  نفت

  .شود  می  تامین  اولویت  با  تهاتر  و  صادرات  مقابل  در  واردات  طریق

 تابعه  های  شرکت  ۱۳۹۹  سال  صادراتی  نفتی  های  فرآورده  درخصوص  -۲تبصره

 هیئت   ۱۹/۳/۱۳۹۹  مورخ  05۷۷00  ت/۲۷۲۶۱  شماره  مصوبه(  ۷)  بند  ،  نفت  وزارت

  دستور   برای  صادرات  از  حاصل  ارز  که  صورتی  در   و  است  باقی  خود  قوت  به  وزیران

  .است  مستثنی  فوق  حکم  از  شود،  مصرف  مرکزی  بانک  های  پرداخت

  ساالنه   ضروری  خدمات  و  کاال  و  اولیه  مواد  واردات   برای  نیاز  مورد  ارز  –  ۳تبصره

  ،  بازرسی  ،  بیمه   ،  لجستیک  ،  حمل )مرتبط  معدنی  و  فوالدی  های  شرکت  نیاز  مورد

  دیگر   یا  خود  صادرات  سرجمع  از(  مرتبط  خدمات  سایر  و  ،  فنی  دانش  ،  مهندسی

  صادرات  مقابل  در  واردات  طریق  از  صمت  وزارت  تایید  با  معدنی  و  فوالدی  های  شرکت

  .شود  تامین  اولویت  با  تهاتر  و
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 ثبت  یا  سفارش  ثبت به  منوط  بند  این  ۳  و  ۱  های  تبصره  مفاد  اعمال  –   ۴  تبصره

 .باشد  می  صادراتی  پروانه  استهالک  و  خدمت

  به موظفند( فوق  یک بند در مندرج موارد از غیر به) کنندگان صادر سایر -2

  :نمایند  اقدام اقتصادی چرخه به ارز برگشت به نسبت ذیل  های روش

 نیما   سامانه  در  حواله  صورت  به  ارز  فروش(    الف

  خود  صادرات  مقابل  در  واردات(  ب

  غیر  به   صادرات  از  حاصل  ارز  واگذاری(    ج

 ملی  توسعه  صندوق)  بانکی  شبکه  از  دریافتی  ارزی  تسهیالت  بدهی  بازپرداخت(  د 

 ...(  و  فایناس  ،  ارزی  ذخیره  حساب  ،

 مجاز   های  صرافی  و  ها  بانک  به  اسکناس  صورت  به  ارز  فروش(    هـ

  و   معدن  صنعت،  وزارت  باتایید  مهندسی  و  فنی   خدمات  صادرکنندگان  –  تبصره

  در  و  اعتبارسنجی  اهلیت،  احراز  از  پس  صرفا  اشخاص  سایر  و  (۱۹  ماده  کمیته)  تجارت

  امکان   تجارت،  جامع  سامانه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  شده  تعیین  سقف

 .داشت  خواهند  را  نیما  سامانه  در  ارز  عرضه

  ۱۳۹۹سال  صادرکنندگان  و  ۱۴00سال  تیرماه  تاپایان  ۱۳۹۸سال  صادرکنندگان -3

  خود   ارزی  تعهدات  تاباایفای  خواهندداشت  مهلت  ۱۴00  سال  ماه  شهریور  تاپایان

  این .  شوند  مند  بهره  صادرات  افزوده  برارزش  مالیات  واسترداد  مالیاتی  ازمعافیت

  مهلت   به  ارتباطی  و  بوده   صادرکنندگان  مالیاتی  تکلیف  تعیین  جهت  صرفا  مهلت

  یکصدوهفتاد   مصوبه(  ۴)دربند  مندرج  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات  ایفای

 .ندارد  دولت  اقتصادی  ستادهماهنگی  جلسه  وهفتمین

  صادرکنندگان  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  ماهانه  عملکرد   مرکزی  بانک  -4

 درصد   با  متناسب  سازمان آن و  نماید  می  اعالم  مالیاتی  امور سازمان  به را
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  می   اقدام  مالیاتی   های   مشوق  و   ها   معافیت  اعمال   به  نسبت  ارز،  برگشت

 .نماید

  توسط   اعالمی  صادراتی  های  پروانه  ارزش  درصد   ۹0  مکلفند  صادرکنندگان   -5

 .بازگردانند  اقتصادی  چرخه  به  را  ایران.   ا.ج  گمرک

 

   خدمات  صادرات  ارزی  تعهدات  رفع   -3-6

  کشور،   بودجه  و  برنامه  سازمان  تایید  مورد  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان

  مورد )  وضعیت  صورت  براساس  قرارداد  کل  مبلغ   درصد  ۱0  بازگشت  به  مکلف

 .خواهندبود  العمل  دستور  این  مفاد  به  باتوجه  و  (۱۹  ماده  کمیته  و  تاییدکارفرما

  پنج  و  موقت   تحویل  درزمان  باید  قرارداد  کل  ارزی  مبلغ  از  درصد  پنج  –  ۱  تبصره

 .برگردد  کشور  اقتصادی  چرخه  به  پروژه  قطعی  تحویل  درزمان  مابقی  درصد

 در   استفاده  مورد  تجهیزات  و  کاالها  ارزی  تعهد  رفع  فرصت  حداکثر  –  ۲تبصره

  وضعیت  صورت  ازتایید  پس  سال  یک  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صادرات   های  پروژه

 .باشد  می  ۱۹  ماده  کمیته  توسط

  به  اصلی  صادرکننده  های  شرکت  مجموعه  زیر  های  شرکت  واردات  –  ۳  تبصره

  مفاد   براساس  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  کاالیی  بخش  ارزی  تعهد  رفع  عنوان

 .باشد  می  مجاز  بسته  این

  ، credit uppliersS   صورت  به  که  پروژههایی   درخصوص –  ۴تبصره

EPCF، T.O.O.B و    T.O.B قطعی  تحویل  از  پس  تعهدارزی  رفع شود،   می  اجرا 

 .خواهدشد  انجام  ۱۹  کمیته  تایید با  پروژه

  عمل  مالک  خدمات،   صادرات  های  حوزه سایر   صادرکنندگان  برای  –5  تبصره

  خدمات   صادرات از   حاصل ارز  تشخیص  اجرایی  دستورالعمل (5)  ماده  کارگروه  مصوبات

  موضوع   واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  نامه  آیین  ۲۷  ماده  ۳  تبصره  موضوع
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)ضمیمه(   ایران   تجارت  توسعه  سازمان  ۱۴/۷/۱۳۹۹مورخ  ۲۳۹۷۴/۱00/۹۹  شماره  نامه

 .بود خواهد

 و  نیما  سامانه در  ارز  فروش فوق، بند  صادرکنندگان  معافیت  درصورت  –۶  تبصره

 . پذیرنخواهدبود  امکان  آنان  برای  بانک  این  توسط ارز  تامین

 

   وران: پیله و مرزنشینان صادرات   از حاصل ارزی تعهد رفع  -4-6

  مرزنشین،   های تعاونی   و  ورانپیله   جهت  شده  تعیین  واردات  سهمیه  سقف  به  توجه  با

  فهرست   مطابق  شده  تعیین  سقف  تا  الذکر  فوق  های  مجموعه  توسط  شده  انجام  واردات

می    قرار  پذیرش  مورد  ارزی  تعهد  رفع  عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اعالمی

مازاد   رفع   مشمول  مذکور،  شده  تعیین  سقف  به  نسبت  شده  انجام  صادرات  گیرد؛ 

  برای   مالیاتی  های  مشوق  اعمال  بود.  خواهد  بسته  این  مفاد  اساس  بر  ارزی  تعهدات

 باشد.   می  دستورالعمل  این  ۲-۶قسمت    -۴بند  احکام  تابع  ماده  این  مشمولین

 

 خارجی: گذاریسرمایه  صادرات  از حاصل ارزی تعهد رفع   -5-6

  و   فنی  کمکهای  و  خارجی  گذاری  سرمایه سازمان  تایید  اساس  بر  که  کنندگانی  صادر

  صرفا    باشند،    می  خارجی  گذاران  سرمایه  سهام سود  پرداخت  به  ملزم  ایران اقتصادی

  تعهدات   رفع  از  خارجی  گذاران  سرمایه  سهام  سود  پرداخت  جهت  نیاز  مورد  ارز  میزان  به

  رفع   مشمول  صادرکنندگان  از  گروه  این  صادرات  از  حاصل  ارز  مابقی  و  بوده  معاف  ارزی

 باشند.   می  بسته   این  مفاد  اساس  بر  ارزی  تعهدات

  و   تامین  جهت  توانند  می  هستند،  ارزی  درآمد  فاقد  که  بنگاههای  از  دسته  آن  -تبصره  

  سرمایه  سود و کرده صادر را ایرانی  محصوالت خود،  خارجی گذار سرمایه سود انتقال

 نمایند.   تسویه  محصول،  صادرات  و  آزاد  ارز  محل  از  را  خود  گذاری
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گذار   هیسود سهام سرما ه،یدر قالب انتقال اصل سرما یگذار خارج هیمطالبات سرما-

پرداختها   یخارج تسه  یو  اقساط  به  خارج  هیسرما  یمال  التیمربوط  به    ،یگذاران 

)بدون    یخارج  یگذار   هیاز سرما  تیو حما  قیقانون تشو  ۱5و   ۱۴و    ۱۳استناد مواد  

برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب    نصادرات( به عنوا  یدر نظر گرفتن سال مال

بر اساس    د یبا  یخارج  ریپذ  هیارز حاصل از صادرات شرکت سرما  یشود و مابق  یم

)براساس مصوبه کمیته اقدام  .کشور بازگردانده شود  یبه چرخه اقتصاد   یاستیبسته س

 ( ۲5/۱۲/۱۴00مورخ    ۱۴00/ ۴۷۷۹۱/۴۱0ارزی ملی نامه شماره  

 سایر موارد   -6-6

  باید  غیردولتی یا دولتی بخش یا داخلی ارزی قراردادهای و پیمان ها از ناشی ارز -۱

و    شود  استفاده  مذکور  قراردادهای  وارداتی  نیازهای  تامین  برای  سفارش  ثبت  طریق  از

 ضروری است مازاد آن در بازار دوم)سامانه نیما( به فروش رسانده شود . 

  آزمون  از پس و شده صادر کشور از خارج به (TESTآزمون)  جهت که  کاالهایی   -  ۲

  نمایشگاه   در  عرضه  جهت  نمونه  عنوان  به  که   کاالهایی  یا  و  شوند  نمی  داده  برگشت

  ایران(   تجارت  توسعه  )سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تایید  با  گردند،  می  ارسال

 صادرات   از  حاصل  ارزی  تعهدات  ایفای  از  ایران  گمرک  از  دریافتی   اطالعات  اساس  بر  و

 هستند.   معاف

  ارزی )ارز   پرداخت  پیش  دریافت  به   نسبت  صادرات،  از  قبل   که  صادرکنندگانی  -   ۳

  مراتب  فروش،پیش  قابل ارز اصالت احراز منظور به نمایند، می اقدام صادرات( از قبل

  تعیین   سقف  در  مزبور  صادرکنندگان  و  مطرح  دستورالعمل  این  ارزی  اقدام  کمیته  در

  داشت. ریسک   خواهند  را  نیما  سامانه  در  ارز  عرضه  امکان  فوق  کمیته  توسط  شده

 بود.   خواهد  ارز  کننده  دریافت  و  صادرکننده  عهده  بر  نیز  وضعیت  این  در  مترتبه

  صادرات   فرآیند  در  اطالعات  تبادل  به  نسبت  صرفا   متولی  نهادهای  و  هاسازمان  کلیه  -۴

 نمود.   خواهند  اقدام  برخط  صورت  به  تجارت  جامع  سامانه  طریق  از
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  و   معادن  صنایع  بازرگانی،  های  اتاق  نمایندگان  حضور  با  ارزی  اقدام  کمیته  -  5

  مالیاتی،   امور  سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  اصناف،  و  تعاون  ایران،  کشاورزی

  اسالمی   جمهوری  اطالعات  وزارت  و  نفت  وزارت  ایران،   اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک

 تشکیل  فوق  سازمان  محل   در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس  ریاست  به  ایران

  شورای   جلسه  چهاردهمین  بات( مصو۲)  ماده  کمیته  اعضای  اختیار  تفویض  براساس  و

موارد  هماهنگی  عالی  کمیته   در  ارزی   تعهدات  ایفای  خصوص  در  خاص  اقتصادی، 

 شد.   خواهد  گیریتصمیم

  جمهوری   گمرک  ارسالی  آمار  و  اطالعات  اساس  بر  است  موظف  مرکزی  بانک  -  ۶

  اظهارنامه  دارای  حقوقی و حقیقی اشخاص ارزی تعهدات رفع به نسبت ایران اسالمی

  مزبور   صادرکنندگان  لیکن  نماید  اقدام  اقتصادی  ویژه   و   آزاد  مناطق  مقاصد  به  صادراتی

  سایر   و  مالیاتی  معافیتهای  از  مندی  بهره  امکان  و  صادراتی  هایوانه پر  واگذاری  حق  در

 داشت.  نخواهند  را  صادراتی  های  مشوق

  ملی   های  شرکت   صادراتی  ارزی  تعهدات  تکلیف  تعیین  و  سازی  شفاف  منظور  به  -۷

  حضور   و  نفت  وزارت  محوریت  با  گروهی  کار  ایران  نفتی  هایفرآورده   پخش  گاز  نفت

  حداکثر   است  موظف  مذکور  کارگروه  شودمی  تشکیل  مرکزی  نکبا  و  گمرک  نمایندگان

  مذکور   های  شرکت  صادراتی  ارزی  تعیین  تعهدات  تغییر  به  نسبت  ماه  دو  مدت  طی

 نماید.   اقدام

 

 صادرات  از حاصل ارز بازگشت الزم پیگیری برای الزم اقدامات   -7-6

ــنعت،  وزارت -۱ ــت  موظف  تجارت  و  معدن  ص   مرکزی جمهوری  بانک  همکاری  با  اس

المی المی  جمهوریایران، گمرک    اـس دا  و  نفت  ها، وزارت  ایران، اتاق  اـس یمای  و  ـص   ـس

ــالمی  جمهوری ــبت  ایران،  اس ــادر  زا  تقدیر  و  معرفی  به  نس   موعد  در که  کنندگانی  ص

 نماید.  اقدام  اند،  کرده  عمل  خود  ارزی  تعهدات  کامل  ایفای  به  نسبت  مقرر
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  تعهدات   ایفای  به نـسبت  ـشده تعیین  قانونی  های  مهلت در  که ـصادرکنندگان  برای -۲

 شد:  خواهد  انجام  زیر  اقدامات  نمایند  اقدام  خود  ارزی

دور،  عدم  بازرگانی،  کارت  تمدید  عدم  و تعلیق  تجارت: و متدن   صنعت  وزارت   اـصالح  ـص

فارش، ثبت  تمدید  یا  و دور  عدم  ـس ادرات،    واردات،  های  مجوز  هرگونه  ـص   تولیدی،  ـص

 و... صنفی

   ارز  تخصیص  آماری  ثبت  گواهی  صدور  عدم ج.ا.ا: مرکزی بانک  

  از   حاصـل  ارز  برگشـت  به  نسـبت  لحاظ نمودن  بانکی: غیر  اعتباری  موسنانات و  ها بانک

   مشتریان  اعتبارسنجی  ارزیابی  در  صادرات

  سـبز   مسـیر  در  محدودیت  گمرکی،  عوارض  و  حقوق  اسـترداد  عدم   :یران ج.ا.ا  گمرک

   نامه  ضمانت  ارائه  در  محدودیت  گمرکی،

 مالیاتی  هایمشوق  و  ها  معافیت  لغو مالیاتی: امور سازمان 

ــدور بیمه نامه    خدمات  هرگونه  ارائه  عدم صناررات:  ضنمان  صنعدو    مرتبط، نظیر ص

   ها  نامه  ضمانت  و  صادراتی  های اعتبار

هیالت  و  بندری  خدمات کلیه  ارائه در  محدودیت  اعمال کشنتیرانی: و بعارر  سنازمان   تـس

   مرتبط

دم  هنا:  صنرایی ه ـع ات  اراـئ د ـخدـم ه فروش  و خرـی ات  اراـئ ل و   ـخدـم د و فروش، نـق خرـی

 کارگزاری(  )خدمات  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  خدمات  ارائه  و  ارزی  انتقال

  هماهنگی سـایر   الکترونیکی( با تجارت  توسـعه  )مرکز تجارت  و  معدن صـنعت  وزارت 

  مدت   ظرف  بـسته، حداکثر  این  ابالغ  و  تـصویب  از  پس  اـست  مکلف  ذیربط  هایدـستگاه

 نماید.  عملیاتی  را  بسته  شدن  اجرایی  جهت  و  الزم  های  زیرساخت  ماه  یک
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اجرا  -7-6 تجار  یارز  یاستها یس  ییضوابط  و    یبرا  یو  صادرات  توسعه 

 واردات  تیریمد

 ۱۴00/ 0۴/0۷مورخ    زدهمیدولت س  یاقتصاد  یمصوب جلسه دهم ستاد هماهنگ 

 :و با هدف  یالملل  ن یتجارت ب  تیریتوسعه و مد  ، یضوابط تجار  لیبه ضرورت تسه  نظر

  یرنفتیغ  یکشور با توسعه صادرات نفت و کاالها   یارز  یدرآمدها   شیافزا -۱

   یو صنعت  ید یتول  یواحدها   یبرا   دیجد  یبازارها   جادیا -۲

  جاد یا  جهیو در نت   گانیمنطقه، خاصه همسا  یبا کشورها  یتعامالت اقتصاد  شیافزا -۳

  کیاستراتژ  یوندهایپ

 د یواردات به سمت توسعه در رونق تول  انی جر  تیواردات و هدا  تیریمد-۴

 د ی بخش تول  یو واسطها   هیمواد اول  ،یاساس  یواردات کاالها   لیتسه -5

برا  یو تجار   یارز   یها   استی س  یبرخ ن  یکشور  ارتقاء و به روز    ازمندی کوتاه مدت 

 :باشد یم  ریبه شرح ز  یرسان

 ی و ارز ی تجار یضوابط عموم( الف -7-6

شرا  یبرا  کشورها  رانیا  یتجار  طیبهبود  تجار  یبا  تبادالت  توسعه  و  با   یهدف 

  :ردیگ  یقرار م  بیمورد تصو  ریز  یو تجار  یضوابط ارز   ه،یهمسا  یکشورها 

وزارت صنعت، معدن و تجارت،    یحسب نوع کاال از سو   ییواردات کاال  تیاولو:  ۱  ماده

 .شود  یم  نییتع  یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یوزارت جهاد کشاورز

  ، ییمایارز ن  ،یواردات کاال و خدمات شامل ارز بانک  یارز برا   نیتأم  یروشها :  ۲ماده   

  .باشدیم  ریارز حاصل از صادرات خود و غیره ارز اشخاص خود و غ
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  ع یو تسر  لی موظف است نسبت به تسه  رانیا  یاسالم  یهور جم  یبانک مرکز:  ۱  تبصره

 .دیمنشأ ارز اقدام نما  نییو تع  نیها، ضوابط و مقررات تخصیص، تأم  هیرو

وزارت صنعت، معدن و   یبا همکار   رانیا  یاسالم  یجمهور   یبانک مرکز:  ۲تبصره   

واردات    هیدستورالعمل رو  هیماه نسبت به ته  کی  یط  ،یتجارت و وزارت جهاد کشاورز 

 . د یاقدام نما  یاعتبار 

و اجزا و   یواسطه ا  ه،یمواد اول ،یاساس  یکاالها  ،یکشاورز  یواردات نهاده ها :  ۳ ماده

و در قالب تهاتر )اعم از نفت و  (  ۱ماده )  یتهایدر چارچوب اولو   دیقطعات بخش تول

 .باشد  یسقف و سابقه واردات نم  تی( مشمول محدودرنفتیغ

 

و اجزا و قطعات    یواسطه ا   ه،یمواد اول  ،یاساس  ی ،کاالها یکشاورز   ینهاده ها   واردات

 .اضافه خواهد شد(  ۱ماده )  ی ها   تیدر چارچوب اولو  دیبخش تول

حفظ    ی)سازمانها یو بهداشت  ینظارت بر امور فن  یمتول  ییاجرا  ی: دستگاهها 5  ماده

  ه یو استاندارد(، موظف هستند بدون توجه به اسناد اول  ینباتات،غذا و دارو،دامپزشک

 یو فن  یبهداشت  یفاکتور و ثبت سفارش( تنها با احراز اصالت کاال، گواه  شی )پیتجار

 .ندیصادر نما  یاسناد تجار  ییخود را به نام مالک نها

و ارزش    زانی،اطالعات م  عینظام توز  یکاال و سامانده  انیبه منظور رصد جر:  ۶  ماه

گمرک و وزارت صنعت،    نیبر تبادل اطالعات ب  یشده از گمرک مبتن   صیترخ  یکاالها

بر ارزش افزوده    اتی مال  زانیشود. م  یمعدن و تجارت، در سامانه جامع تجارت ثبت م

 ی م  نییتع  ی ارداتو   یکاالها   یتجارت برا   جامعبر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه  

  رت یمغا  نی و ا  افتهی  شی بعد از گمرک افزا  یها  رهیشود. چنانچه ارزش کاال در زنج

ثابت شود، وارد کننده موظف است نسبت به پرداخت مابه التفاوت حقوق از دست  

  .دیرفته دولت اقدام نما
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و وزارت بهداشت،    یوزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورز :  ۱  تبصره

مرحله    یو اجرا  یبند   تیماه نسبت به اولو  کی  یموظفند ط  یمان و آموزش پزشکدر

 . ثبت اطالعات در سامانه اقدام کند  یبند برا   نیمشمول ا  یکاالها   یا

  ی ماده، در چارچوب ضوابط و زمان بند  نیمشمول ا  یثبت اطالعات کاالها: ۲  تبصره

  ت یبوده و در صورت عدم رعا  یشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام  نییتع

  .شود  یقانون مبارزه با قاچاق م (  ۱۸ماده )(  ۴تبصره )   ییآن، مشمول ضمانت اجرا

وزارت صنعت، معدن    یموظف است با همکار   ییو دارا  یوزارت امور اقتصاد :  ۷ماده   

تبادل اطالعات مورد    یفن  رساختیز  یماه نسبت به برقرار  کی  یو تجارت، حداکثر ط

متناظر    یگمرک  یکاال پته ها  صیو اطالعات ترخ  یاطالعات پروانه گمرک  ژهیبه و  ازین

 ند یاهر ثبت سفارش به صورت برخط اقدام نم

  ی کاال از سو  انیو نظارت بر جر  یکشاورز   یبه منظور رصد اطالعات کاالها:  ۸ماده   

اطالعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل    ،یوزارت جهاد کشاورز 

ماه انجام    ک ی  یبند ط  نیا  یاجرا   یبرا  ازیمورد ن  ییاجرا  یها   تی. فعالرد یگیقرار م

 .شودیم

  انیواردات و صادرات کاال موظفند تا پا  ندیمجوز دهنده در فرا  یدستگاهها :  ۹  ماده

س  ۱۴00سال   به  فرا  یستمینسبت  ثبت   ندینمودن  مرحله  در  )ورود  مجوز  صدور 

  .ندیاقدام نما  ی( بدون دخالت عامل انسانصیسفارش و ترخ

  ی بند مستثن  نیکاال، از موضوع ا  شیو آزما  یرینمونه گ  ازمندین  ی:مجوزها۱  تبصره

 . هستند

مذکور موظفند حداکثر    یماده، دستگاهها   نیشدن کامل ا  یی: تا زمان اجرا۲  تبصره

سامانه جامع تجارت    قیدرخواست مجوز از طر  افتیپس از در  یروز کار   ۳دت  ظرف م

. عدم اعالم نظر در   ندی( اقدام نمادییعدم تأ ای دیی )تأ جهیو اعالم نت ینسبت به بررس
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بر عهده دستگاه مجوز دهنده م  تیبوده و مسئول  دییمهلت مقرر به منزله تأ   یآن 

  .باشد

جلوگ۳  تبصره منظور  به  افزا  یری:   کاالها  نهیهز  شیاز  انباشت    ی صادرکنندگان، 

کاالها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف    نی ا  یدر گمرک و صادرات فور  یصادرات

  ش یاز سامانه جامع تجارت، پ یستمیاست امکان درخواست صادرات کاال و کنترل س

موظف است    رانیا  یاسالم  یهوراز حمل کاال به گمرک را فراهم آورد. گمرک جم

کنترل کرده و    یستمیشده در سامانه جامع تجارت را به صورت س  دییدرخواست تأ

به صدورپروانه صادرات نما  ینسبت  از طردیاقدام  اطالعات  ارسال  جامع    قی.  سامانه 

 رییدرخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغ   یقطع  دییتجارت به منزله تا

 .صادر کننده وجود نخواهد داشت  یبرا   یتیضوابط، محدود

خود و با استفاده از    ی:  صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارز۱0  ماده

خود را در سامانه جامع تجارت، در    یواردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادرات  هیرو

غیر( را انتخاب کرده    ایارز حاصل از صادرات )خود    نیکه تأم  یواردکنندگان  اریاخت

بانک    یاز سو   یدر چارچوب ضوابط اعالم  الیارز و تبادل ر  املهاند، قرار دهند. نحوه مع

 .ردیگ  یصورت م  رانیا  یاسالم  یجمهور   یمرکز 

ارز :  ۱۱  ماده تعهد  رفع  و    ینحوه  افغانستان  عراق،  به سه کشور  از صادرات  حاصل 

تأ با  کشاورز   دییپاکستان،  جهاد  وزارت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت    ،یوزارت 

  یاسالم  یجمهور   ی)حسب نوع کاال( و بانک مرکز   یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .ردیپذ  ی)در مورد سقف صادرات( انجام م  رانیا

موظف است    ییو دارا  یمراحل صادرات، وزارت امور اقتصاد   لیبه منظور تسه:  ۱۲  ماده

ماه   کی یبر ارزش افزوده ط اتینسبت به استرداد مال ،یو شرط دیهر ق نییبدون تع

عملکرد صادر    اتیمال  تیمعاف  دیصادره توسط گمرک اقدام نما  یبرگ خروج  خ یاز تار

 .شدبا  یم  یکننده، منوط به رفع تعهد ارز 
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و    یاقتصادوزارت صنعت، معدن و تجارت و امور    نیب  یکارگروه مشترک:  ۱تبصره   

ماده    نیا  یاجرا   یبرا   ازیمورد ن  یها  رساختیماه ز  ک ی  ی شود تا ط  یم  لیتشک  ییدارا

 .را فراهم آورد

  یمحل  یبانکها   یی: وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسا۱۴  ماده

امن    یمال  ی کانال ها   جادیو همسو و ا  هیهمسا   یمطمئن درکشورها   یها   یو صراف

با  ،یداخل یتوسعه تجارت با بانک ها یمتقابل برا  نیاخذ تضام زیانتقال ارز و ن یبرا 

مرکز   دییتأ نما  رانیا  یاسالم   یجمهور  یبانک  بانک  دیاقدام  خارجه،  امور  وزارت   .

و   یبانیمکلف به پشت ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد  رانیا یاسالم یجمهور  یمرکز 

 .باشندیم  ندیفرآ  نیا  لیبا وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت تسه  یهمکار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت    یبا همکار   یوزارت راه و شهرساز:   ۱5  ماده

کشاورز  شناسا  یجهاد  نسبت  است  مس  یکیلجست  یگلوگاهها   ییمکلف    ی رها یدر 

با کشورها   یتیو ترانز  یتجار ت نسبت به  هدف اقدام نموده و در اسرع وق  یکشور 

  ر ی . سادیاقدام نما  میاز تحر  ر یثو کم تا  یاقتصاد  یحمل کاال  یرهایمس  تیبا تقو  جادیا

با وزارتخانه    یموظف به همراه  یاسالم  یجمهور  یرانیکشت  رینظ  ربطیذ  یدستگاه ها

 .باشند  یبند م  نیمذکور در ا  یها

: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چارچوب قانون بودجه مصوب  ۱۶ ماده

صندوق ضمانت صادرات    هیسرما  شیو افزا  یصادرات  یبودجه مشوق ها  نینسبت به تام

  .دی اقدام نما  یتعهدات صادرات  یمتناسب با اجرا   ران،یا

  ی بازارها ورود به  یکوچک و متوسط برا یکسب و کارها  تیبه منظور تقو: ۱۷ماده  

الزم   یاتیو عمل  ییوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه اجرا  ،یصادرات

  ی صادرات  یو بازارساز   نیارزش و تام  رهیبنگاه ها از جمله اتصال در زنج  نیا  قیتشو  یبرا 

 .دینما  ییو اجرا  هیرا ته
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وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف    ،یتجارت مرز  لیبا هدف ارتقا و تسه:    ۱۸ماده   

که   یگمرک و استانداران مرز ران،ی ا یاسالم یجمهور  یبانک مرکز  یاست با همکار 

ها و اقدامات الزم را   استیماه س  کی  یدارند، ط  هیهمسا  یبا کشورها  ییتبادل کاال

 .دیارائه نما  ستاد  یرا در جلسات آت  جیاتخاذ کرده و نتا

 ی گاز عانات یکاال با نفت و م( ضوابط تهاتر ب  7-6

  ی کاالها  ژهیدار کشور به و  تیاولو  یکاالها  نیو تام  رانیا  یتوسعه تبادالت تجار  یبرا 

  ر ی( موارد زیگاز   عاناتیتهاتر کاال با نفت )نفت و م  یپنجره واحد برا   لیو تشک  یاساس

 :ردیگ  یقرار م  بیمورد تصو

  از یمورد ن  یکاالها   نیتأم  ییاست که توانا  یمنظور از تهاتر کننده، شخص:    ۱۹ماده   

صاحب صالحیت( به    یشرکت بازرگان  یبا معرف  اینفت )  میکشور را با برداشت مستق

 .باشدینامه دارا م  نییآ  نیمقرر در ا  بیترت

کشور)فارغ از    ازیمورد ن  یخدمات و پروژه ها   ه،ی کاالها، مواد اول  هیکل  یتهاتر برا  :۲۲

 .به کاال( قابل انجام است  صینوع ارز قابل تخص

 میخواهد بود که تصم  ریز  بیاز دستگاهها به ترت  کیمشخص هر    تیمسئول :۲۳ 

 . در خصوص آن حسب مورد در کارگروه خواهد بود  یریگ

  ی برا   یو  یبازرگان  ندهینما  ایوزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاترکننده   .۱

 مصوبات کارگروه نفت   تیت با رعابرداشت نف

و وزارت بهداشت،    یوزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورز  .۲

،ثبت سفارش و موافقت با واردات کاال و استفاده وارد کننده    یدرمان و آموزش پزشک

به طور مشخص، حسب    یواردات  ی(کاال ی)ارزش ارز   زانی نوع وم  زیتهاتر نفت و ن  هیاز رو

ارزش    ینقد  هیکاال و عدم تسو  یاعتبار   دیو خر  یواردات  یکاالها  دیمورد نظارت بر خر

  ی کاال واردات  تی( و حسب مورد انتقال مالکربطیذ  یدستگاهها   یکاال در مبدا )با همکار
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  یینفع نها  ی انتقال اسناد بار به ذ   قیبه بنادر کشور، از طر  دنیو قبل از رس  یکشت  یرو

 رد نظر مو

  ی ارز   یها   هیرو  یدر اجرا  لیتسه  ران،یا  یاسالم  یجمهور   یبانک مرکز  .۳

  ی کاال  ییبا پورو  یو اعالم منشا ارز به گمرک واعالم ارزش دالر  نیتأم  ص،یاعم از تخص

 به وزارت نفت ،    یواردات

اقتصاد .۴ امور  دارا  یوزارت  ترخ  ،ییو  و  واردات  به  مربوط    ص یحل مسائل 

 ران یا  یاسالم  یگمرک جمهور   قیمصوبه از طر  نیموضوع ا  یکاالها

معاون    یسی جمهور و نائب رئ  سیمعاون اول محترم رئ  استیبه ر  یکارگروه:  ۲۴ماده   

اقتصاد  عضو  سیرئ  یمحترم  با  و  االخت  ندگانینما  تیجمهور  مرکز   اریتام    ی بانک 

  ی نفت، صنعت، معدن و تجارت امور اقتصاد   یو وزارتخانه ها  رانیا  یاسالم یجمهور

دارا پزشک  ،ییو  آموزش  و  درمان  کشاورز   یبهداشت،  جهاد  شود.    یم  ل یتشک  یو 

ترت به  ا  بیکارگروه  در  صورت    نیی آ  نیمقرر  به  اخت  کپارچهینامه،  متمرکز    ار یو 

عهده دارد تا    را بر  ازیمورد ن  یدر تهاتر نفت با کاالها  عیو تسر  لیتسه  ،یسامانده

از    طیواجد شرا  انیمتقاض  یتهاتر برا   یاجرا   طیشرا  ل یاز قب  یحسب مورد موضوعات

  ی ال یو ر  یارز   هینحوه تسو  ،ی فروش نقد  ایو    یاعتبار  یدر فروش ها  نیتضام  عبابت نو

ها  کاالها   ینفت  یمحوله  در  ،یتهاتر   یو  مالک  افتینحوه  انتقال  نحوه    ت ی تفامین، 

پرداخت، ضرورت    شیپ  زانیو م  یواردات  یکاال  ی اعتبار   دیلزوم خر  ،یواردات  یکاالها

 ره یو غ  یاعتبار متقاض  دیو تائ  هیثانو  یمشتربا قرارداد با    یواردات  یکاال  میمستق  دیخر

 .دینما  یریگ  میو تصم  یرا بررس

دستگاهها،    ریسا  یدر خصوص تهاتر مورد تقاضا  یریگ  م یتصم  ی در صورت:  ۲  تبصره

 .در کارگروه حضور خواهند داشت  یآنها بدون حق را   ندهینما
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الزم اتخاذ    ماتیجلسه داشته و در آن تصم  کیحداقل    یکارگروه هفته ا:  ۳  تبصره

و    ریدستگاهها که در سطح معاون وز  ندگانینما  یشده و صورتجلسه شده و به امضا 

  .رسد  یباشند، م   یم  ییمعاون دستگاه اجرا  ای

  ی بوده و برا   یقانون  فاتیکارگروه به منزله انجام تمام تشر  نی: صورت جلسات ا۴  تبصره

الزم را به   ی قانون  فاتیتشر  دیهر دستگاه با  ندهیتعهدآور است. نما   ربطیذ  یدستگاهها

تسه تسر  لیمنظور  برا   عیو  و حل مشکالت  واردات  کار  در    ییاجرا  یدر  آن  شدن 

 .ساندبه انجام بر   تیدستگاه خود با فور

از   یافتیمصوبه، به نرخ در  نیموضوع ا  یبابت تهاتر کاالها  یافتیدر  الی:  ر۲5ماده   

مرکز   قیطر به    رانیا  یاسالم   یجمهور  یبانک  بودجه  قانون  مقررات  چارچوب  در 

 شود یم  زینفعان وار  یحساب ذ

  ران، یا  یاسالم  یجمهور   ین توسط بانک مرکز آ  دییکاال از گمرک و تا  صیبا ترخ :۲۶ 

تهاتر کننده متناسب با ارزش    نیتضام  یوزارت نفت مکلف است نسبت به آزادساز 

 .دیوارد شده اقدام نما  یکاالها

 

)  تهیمصوبه جلسه کم  -8-6 به    1400ماه    ی د  28  خ ی( در تار2موضوع ماده 

  یی اجرا  ی دستگاهها یمنظور اجرا

  ن یفرورد  ۲۲  یعراق و افغانستان در بازه زمان  یمقصد کشورها صادر کنندگان به   -۱

خود   یصادرات یکه تاکنون اطالعات پروانه ها ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱۶ تیلغا ۱۳۹۷ماه 

مهلت خواهند داشت    ۱۴00سال    انیرا در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند، تا پا

 تجارت اقدام کنند  امعتا نسبت به ثبت اطالعات در سامانه ج

سا -۲ سال    ریبه  کنندگان  غ  ۱۳۹۷صادر  بند از    ریبه  در  مندرج  صادرکنندگان 

پا(۱بند  مذکور) تا  با مراجعه به سازمان توسعه    یسال جار  انی،  تا  مهلت داده شد 
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مربوطه،    تهیمراتب توسط کم  دییبا تاتجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و  

 کنند   عیتسر  یادبازگشت ارز به چرخه اقتص  ینسبت به ارتقا

کشورها    ریخود به سا  یصادرات  یکاالها   یالیکه نسبت به فروش ر  یصادر کنندگان -۳

مرداد ماه    ۱۶  تیلغا  ۱۳۹۷ماه    نیفرورد  ۲۲  یاز عراق و افغانستان در بازه زمان   ریغ

  ی اقدام ارز   تهیکم  رخانهیتوانند پس از ارائه مستندات به دب  یاقدام کرده اند، م  ۱۳۹۷

خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با    یالیفروش ر  عاتو ثبت اطال  ته یکم  د ییبا تأ

 .تعهدات خود اقدام کنند  یفاینسبت ا  یثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقا

مجازند به منظور    ۱۴00سال    انیپا، تا  ۱۳۹۹و    ۱۳۹۸  یصادر کنندگان سالها  -۴

متنوع    یاز روش ها  یبیترک  ای  کیبا    یر گشت ارز به چرخه اقتصادبدرصد    یارتقا

 . .و اقدام کنند  عیمربوطه تسر  یها   تیتعیین شده و رفع محدود

  ت ی که قبل از ابالغ فهرست اولو  ۱۳۹۷سال    یتعهدات ارز   یصادر کنندگان دارا  -5

واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده   یوزارت صمت برا ییکاال یها

مستقر در    یاقدام ارز  تهیکم  رخانهیباشند در صورت ارائه درخواست و مستندات به دب

از محل صادرات    یتعهدات ارز  یفایمجاز به ا  ته،یکم   دییسازمان توسعه تجارت و با تأ

 . هستند  ۱۳۹۷نشده سال    فاء یا  یتعهدات ارز   زانیشده به م  ادیسال  

نشده کمتر از پنج    فایا  یتعهدات ارز  یرفع مشکالت صادرکنندگان دارا  یدر راستا -۶

،  (۱۴00ماه    ید  ۲۸مصوبه )  نیابالغ ا  خیدسته از صادر کنندگان تا تار  نیا  ورو،یهزار  

 .تا مبلغ مذکور معاف هستند  یاز رفع تعهدات ارز 

عتبات    یصادر کنندگان کاال به کشور عراق به منظور بازساز  یاالها ک  یالیفروش ر -۷

ستاد(    دییمورد تأ   یشرکت ها  ایو    اتیعتبات عال  ی)طرف قرارداد ستاد بازساز   اتی عال

ارز   تهیستاد عتبات و کم  دییمورد تأ  زانیبه م با ثبت اطالعات مربوطه در    یاقدام 

  یم  یصادرات  یالزم، مشمول رفع تعهدات ارز   دامات سامانه جامع تجارت و انجام اق

 .شود
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به وارد کنندگان، منجر به انتقال   یو فروش پروانه صادرات  یکه واگذار یدر موارد  -۸

اعالم    آن و با  دییتأ  ،یاقدام ارز   تهیارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کم

  ی تعهد ارز   جادیدر مقابل ا  ،یبه منظور اقدامات مقتض  یاتیمراتب به سازمان امور مال

 .شود  یوارد کننده کسر م  یاز تعهدات ارز  نده،صادر کن  یمتناظر برا 

 

هماهنگ   مات یتصم  -9-6 ستاد  دهم  مورخ    یاقتصاد  یجلسه  دولت 

اجرا  1400/ 07/ 04 )ضوابط  تجار  ی ارز  ی ها  استیس  ییدر خصوص    ی برا  یو 

مد و  صادرات  ک  تیر یتوسعه  تاواردات(  با  جمهور  استیر  دییه    ی محترم 

 است  ده یرس ران ی ا یاسالم

  ی با تعهدات ارز  طیو شفاف نمودن اطالعات مرت  یبا توجه به لزوم واقع -۱

  ه مقصد منطق   یدارا   یصادرات  یو نظر به ارسال اطالعات مرتبط با پروانه ها   یصادرات

تجار و  یصنعت  -یآزاد  و    ،ارسالیاقتصاد  ژهیو  نمونه  عنوان  به  در    ایکاال  حضور 

عشگاه ینما عودت  منظور تست،  به  کاال  ارسال    ی صادرات  یکاال  ،یواردات  یکاال  نی، 

به سامانه جامع تجارت به    رانیا  یاسالم  یتوسط گمرک جمهور   رهیمرجوع شده و غ

  ی ا  دهیمشکالت عد  ،یو احتساب آن به عنوان تعهد صادرات  ینفت  ریعنوان صادرات غ

سال    انیگمرگ ج.ا.ا موظف است حداکثر تا پا  د،ی نمایم  جادیا  یفعاالن اقتصاد  یرا برا 

  ی اطالعات موجود رو به صورت طبقه بند  ،یادار  یکاهش بروکراس  یو در راستا  یر جا

 .سامانه جامع تجارت قرار دهد  اریشده و شفاف در اخت

کم -۲ ارز  ته یبه  م   یاقدام  داده  مشکالت    یبرا   شودیاجازه  فصل  و  حل 

شده جهت    ن ییتع  یمهلت ها  ر یینسبت به تغ  یتعهدات ارز  یفایصادرکنندگان در ا

مندرج در مصوبات   ریر خصوص مواردغد نیاقدام نموده و همچن یتعهدات ارز  یفایا

 .دینما  یریگ  میموصوف ،تصم  تهیکم
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هماهنگ -۳ ستاد  دهم  جلسه  س  یاقتصاد  یمصوبه    زدهم یدولت 

  د ییمورد تا  یو تجار   یارز  یاستها یس  یی(در خصوص ضوابط اجرا0۴/0۷/۱۴00)مورخ

 .قرار گرفت

اشتغال و رونق کسب و کار فعاالن   ش یافزا  د،ی از تول  تیحما  یدر راستا -۴

اطالعات ورود موقت و صادرات    یستمیبا وجود فراهم نبودن بستر ثبت س  ،ی اقتصاد

، اقدامات انجام  ۱۴00آبان    تیلغا  ۱۳۹۷  یانجام شده از محل ورود موقت سال ها

با توجه به    نیشود. همچن  یم  رفتهی ، پذ  یاقدام ارز  تهیشده بر اساس مصوبات کم

  ی فا یبه منظور ا  یو رشد اقتصاد   دیاشتغال، رونق تول  جادیود موقت در اور  تییاهم

به بعد گمرک ج.ا.ا مکلف است  ۱۴00از محل ورود موقت از آذر    یصادرات  یتعهدات ارز

از    یصادرات  یجهت ارسال اطالعات پروانه ها   یستمیامکانات س  یسال جار   انیتا پا

متناظر با آن سامانه جامع   یواردات یاطالعات پروانه ها ن یمحل ورود موقت و همچن

  ی موظف است اطالعات فوق را جهت بهر بردار   زی . وزارت صمت ندیتجارت را فراهم نما

قرار دهد. صادرکنندگان از محل ورود موقت    یبانک مرکز  اریدر اخت  یواقدامات مقتض

ا  زانیمکلفتند به م  زین پروانمابه  انجام    یصادرات  یها  هلتفاوت  از محل ورود موقت 

مربوطه ، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات    بیشده)مازاد صادرات( با اعمال ضرا

،واردات در مقابل   مایشده )عرضه در ن  نییبرگشت ارز تع  یروش ها  ه یبا استفاده از کل

 .ندیصادرات و ....(اقدام نما

مجازند. جهت    ۱۴00سال    انیتا پا  ۱۳۸۹و    ۱۳۹۸  ی صادر کنندگان سالها -5

اقتصاد  یارتقا ارز به چرخه  ها مربوطه تسریع   تیو رفع محدود  یدرصد بر گشت 

  یاتیمال  یتها یاز معاف  یبهره مند   یمهلت فوق، به معن  یاعطا   نیاست ا  یهیبد  ند،ینما

 . باشد  یبر ارزش افزوده نم   اتیو استرداد مال

دارا -۶ کنندگان  ارز تعه  یصادر  فهرست    ۱۳۹۷سال    ید  ابالغ  از  قبل  که 

واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش    ی وزارت صمت برا  ییکاال  یها   تیاولو

همراه با قبض    یاقدام ارز   نهیکرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به کم
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بابت    یارز بانک  افتیورود کاال به گمرکات کشور، عدم در  نیانبار صادره گمرک مب

انعکاس    یاعالم  ی ثبت سفارش ها تعز  فیتکل  نییتع  ایو عدم    رات یتوسط سازمان 

  ی فایمستقر در سازمان توسعه تجارت، مجاز به ا  یکمینه اقدام ارز   دییبا تا  یحکومت

بقاء نشده سال  ا  یتعهدات ارز   زانیاز محل صادرات سال مذکور به م  یتعهدات ارز 

  .باشند  یم  ۱۳۹۷

تع  -۷ برا   نییمهلت  سالها   ییقضا  بیتعق   قیتعل  یشده  کنندگان    ی صادر 

مورخ    ۱۳۹۹-۱۳۹۷ )  تهیکم۱۴00/0۶/۱۷مندرج در مصوبه  پا(  ۲ماده  سال    انیتا 

  ندسته یبه ا  یموظف است ضمن اطالع رسان  یاقدام ارز  ته یگردد. کم  یم  دیتمد  یجار 

و عملکرد برگشت ارز صادرکنندگان شامل   تیوضع یاز صادر کنندگان، پس از بررس

اقدامات الزم را   صی، در صورت لزوم و تشخ۱۳۹۷-۱۴00  یصادرکنندگان سال ها

 .به عمل آورد  ییدر مراجع قضا  یجهت طرح دعو

  ی صادرکنندگان کاال به کشور عراق به منظور بازساز   یکاالها  یالیفروش ر  -۸

  د ییمورد تأ  یو با شرکت ها   اتیعتبات عال  ی)طرف قرارداد ستاد بازساز   اتیعتبات عال

با تبت اطالعات مربوطه   یاقدام ارز  ته یستاد عتبات و کم  دییمورد تا زانیستاد( به م

  ی م  یصادرات  یتعهدات ارز الزم، مشمول رفع    داماتدر سامانه جامع تجارت و انجام اق

 .شود

  ی نشده    فایا  یتعهدات ارز  یرفع مشکالت صادر کنندگان دارا   یدر راستا -۹

مصوبه از رفع    نیابالغ ا  خیدسته ازصادر کنندگان تا تار  نیا  ورو،یکمتر از پنج هزار  

   .باشندی تا مبلغ مذکور معاف م  یتعهدات ارز 

به واردکنندگان، منجر به انتقال   یو فروش پروانه صادرات  یکه واگذار یدر موارد-۱0

آن، تعهدات    دییو تا  یاقدام ارز   تهیارز و واردات نشده باشد پس از طرح موضوع در کم

مرانب   نی. همچن گرددیوارد کننده کسر م یو از تعهدات ارز جادیصادر کننده ا یارز

  .گرددیم  کسمنع  یاتی به سازمان امور مال



 سامانه نیما و ایفای تعهدات ارزی 

  

34 

  ۲۲/۱0/۱۳۹۷  یعراق و افغانستان در بازه زمان  یکنندگان به مقصد کشورهاصادر  -۱۱

خود را در سامانه جامع    یصادرات  یکه تا کنون اطالعات پروانه ها   ۱۶/05/۱۳۹۷  تیلغا

مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت   ۱۴00سال    انیتجارت ثبت ننموده اند، تا پا

 . ندینما  ماطالعات در سامانه جامع تجارت اقدا 

  ۱۱از صادر کنندگان مندرج در بند    ریبه غ  ۱۳۹۷صادر کنندگان سال    ری به سا -۱۲

سال با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه   انیشود تا پا  یمذکور، مهلت داده م

تسریع    یبازگشت ارز به چرخه اقتصاد   یدرخواست همراه با مستندات، نسبت به ارتقا

 .ندینما

کشورها    ریخود به سا  یصادرات  یکاالها  یالیسبت به فروش رکه ن  یصادرکنندگان -۱۳

اقدام نموده    ۱۶/05/۱۳۹۷  تیلغا  ۲۲/0۱/۱۳۹۷  یاز عراق و افغانستان و بازه زمان  ریغ

ثبت اطالعات    ن یو همچن  یاقدام ارز  تهی کم  رخانهیاند، پس از ارائه مستندات به دب

متناسب با ثبت صورت گرفته در محاسبه    تجارتخود در سامانه جامع    یالیفروش ر

 .تعهدات برگشت ارز حاصل از صادراتشان لحاظ و محاسبه خواهد شد

سازمان    سی صمت، رئ  ریوز  ،یو دارائ  یامور اقتصاد  رینفت، وز  ریکنندگان : وز  امضا

 ی کل بانک مرکز   سیبرنامه و بودجه، رئ

 :خاص موارد -10-6

ارائه تعهد    ۱۳۹۹و    ۱۳۹۸  یسالها   یارز  نیمتعهد   یبازرگان  یکارتها  ق یرفع تعل- با 

 ۱۴00سال    انیبر عدم صادرات تا پا  یمبن  یارز

( مصوبات  ۲موضوع ماده ) تهیجلسه کم نی( مصوبات نهم۲بند ) اراتی به استناد اخت-

  ۱۳۹۸  یسالها  یارز  نیبه متعهد  ،یاقتصاد  یهماهنگ  یعال  یجلسه شورا   نیچهاردهم

نسبت   ۱۴0۱خردادماه سال    انیتا پا  شود یمهلت داده م  ۱۴00  های و معوقه  ۱۳۹۹و  

ا  دیاست تمد  یهی. بدندیخود اقدام نما  یتعهدات ارز  یفایبه ا تعهدات    یفایمهلت 
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سالها  برخوردار  ۱۳۹۹و    ۱۳۹۸  یصادرکنندگان  مشوقها   یمشمول    ی اتیمال  یاز 

 .نخواهد بود

اظهارنامه صدور موقت از کشور خارج شود و به  ی ط  ر یمبه منظور تع  ییچنانچه کاال-

قابل  لیدل غ  ریتعم  تیعدم  اظهارنامه    ریو  و  بازنگردد  کشور  به  بودن  استفاده  قابل 

صادرات    هیکه اشتباها  تحت رو   ییکاال  ای شود و    یبه صادرات قطع  لیصادرات موقت تبد

تعم  یقطع منظور  تأ  خارجاز کشور    ریبه  به  منوط  توسط دستگاه    دییشود،  مراتب 

 .نخواهد بود  یتعهدات ارز  یفایمشمول ا  ربط،یذ  یتخصص

مصرف- قطعات  ن  یچنانچه  ن  زاتیتجه  ایو    ییمایهواپ  یشرکتها   ازیمورد    از یمورد 

به خارج از    یو مهندس  یصادرات خدمات فن  یمورد استفاده در پروژهها   نآالتیماش

( مشمول  ۱۹ماده )  ته یکم  ایو    یکشور  ییمایزمان هواپسا  دییکشور صادر شود، با تأ

 .نخواهد بود  یتعهدات ارز   یفایا

صادرکننده با واردکننده توافق شده   یصادرات یاز پروانه ها  یمشخص زانیچنانچه م-

باشد، پس از ارائه    دهیپروانه ابطال گرد  یشتریب  زان یاشتباه بانک عامل م  لیبه دل  یول

تأ و  ستاد   دییمستندات  ا  یواحد  تعهدات  مازاد  عامل،  بانک  در  شده    فایمربوطه 

 .گردد  یکسر م  زانیواردکننده به همان م  اظرمتن  یو تعهد ارز   ای صادرکننده اح

-( بند  اساس  نهم ۱0بر  مصوبات  کم  نی(  )  تهیجلسه  ماده  مصوبات  ۲موضوع   )

 تهیکم  صیچنانچه بنا به تشخ  یاقتصاد  یهماهنگ  یعال  یجلسه شورا   نیچهاردهم

ارز  دال  ،یاقدام  به  اخت  لیواردکننده  از  ثبت   اریخارج  موضوع  واردات  به  قادر  خود 

واردکننده    یو تعهد ارز   دهش  ایمتناظر صادرکننده اح  یسفارش نباشد، تعهدات ارز

ملزم به    تهیکم  میماه پس از ابالغ تصم  ۴  نفعیصادرکننده ذ  نی. همچنشودیصفر م

 خواهد بود   یتعهدات ارز   یفایا

موضوع صادرات،    یاز پرداخت وجه کاال  یخارج  داریاستنکاف خر  لیچنانچه به دل-

سفارت    دییحاصل از صادرات خود نباشد، با تأ  یتعهدات ارز   یفایصادرکننده قادر به ا
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و    یحل اختالف تجار  فیتکل  نییتع در کشور هدف، تا زمان    رانیا  یاسالم  یجمهور

تعهدات    یفا یاز عدم ا یناش  یها  تیدودوجه، صادرکننده مشمول اعمال مح   افتیدر

 ایو    یدال بر ورشکستگ  یمحل  صالحیدادگاه ذ  یقطع  ینخواهد بود. چنانچه را  یارز

ا  میمق  یخارج  داریخر  یکالهبردار  مشمول  صادرکننده  ارز   یفایباشد    ی تعهدات 

 .صادرات موضوع مورد اختالف نخواهد بود

واجد ارز، ملزم   ۱۳۹۷نشده سال  فایا یمانده تعهدات ارز  یصادرکنندگان دارا  یۀکل-

ارائ بخش الف بسته    لی( ذ۲موضوع بند )  تهیدر کم  یجهت بررس  لیمدارک ذ  ۀبه 

  .باشند  یم  ۱۳۹۷-۱۴00  یبرگشت ارز حاصل از صادرات سالها  یاستیس

 صادرکننده  یدرخواست کتب .۱

 اکسل  لیدر قالب فا  یصادرات  یپروانه ها  ستیل .۲

 یصادرات  یکوتاژها  ریتصاو .۳

داخل کشور    یاز بانک ها   یموجود  یمدارک احراز ارز )شامل گردش حساب و گواه .۴

خارج از کشور   ایداخل کشور    یها  یوجود ارز در صراف  هیدییو تا یموجود  یگواه  ای

  یندگینما  دییطرف حساب که به تأ  یشرکت ها  ای  یخارج  یا بانک ه  نیو همچن

 باشد.(   دهیدر آن کشور رس  رانیا  یاسالم  یجمهور

  ا یو  یالیرا به علت فروش ر ۱۳۹۷که ارز حاصل از صادرات سال  یصادرکنندگان    -

  ریبه غ  یپروانه صادرات  ی ندارند، الزم است نسبت به واگذار اریکرد ارز، در اخت  نهیهز

  ی هی. بدندیضمن ارائه مدارک فوق االشاره اقدام نما -و احراز ارز واردکننده طرف معامله

کم، فروش ارز    یبا مبالغ ارز  یصادرات  یپروانه ها  یبرا   یارز  داتتعه  یفا یاست روش ا

 .ارز به کشور( استمجاز )با ارائه اظهارنامه ورود    یها یبه صراف

  ی واگذار  ایو    ماینسبت به عرضه و فروش ارز در سامانه ن  یچنانچه صادرکننده ا-

در   داریاقدام نموده باشد و ارز حاصل از صادرات را به خر  ریبه غ یصادرات یپروانه ها 
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براساس حکم دادگاه قصور صادر کننده    کهینداده باشد، در صورت  لیموعد مقرر تحو

در  یمنف ازیتخلف به عنوان امت نیصادر کننده ا  یتعهد ارز اء یمحرز گردد، ضمن اح

در کارت     تیمحدود  جادیا  رینظ  یهاتیتنب  نیصادرکنندگان لحاظ و همچن  یرتبه بند

 خواهد شد.   ربطیتوسط مراجع ذ  یسقف اعتبار   نییو تع  یبازرگان

 

 صادرات  از  حاصل ارز بازگرداندن  های روش   -7

 

 های بازگرداندن ارز روش 5نمودار 
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 مجاز هایصرافی به  ارز فروش - 1-7

 

 های مجازفروش ارز به صرافی  -6نمودار 

 

 های مجازفروش ارز به صرافی  -7نمودار 
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 ها واردکننده سایر به صادراتی های پروانه واگذاری - 2-7

   

 واگذاری پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان  -8نمودار 

 صادرات  مقابل  در واردات  - 3-7

   

 واردات در مقابل صادرات   -9نمودار 
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   ارزی  جدید  نظام   در  واردات  ارز  تامین  -1

بانک،   از  بانکی )خرید  به صورت  ارزی جدید  نظام  واردات در  زیر  نمودار  طبق 

وارکننده( و بدون انتقال ارز )موارد موجود  طرفی، از محل صادرات و از حساب ارزی  

 باشد.  نامه اجرایی قانون مقررات، صادرات و واردات( میآیین  ۳۸در ماده  

     

 

 ارزی  جدید نظام  در واردات ارز  تامین  -10نمودار 

 

 نیما   سامانه  طریق از  ارز  تامین -1-8

  طریق   از  زمان  و  حواله  مقصد  ارز،  نوع  حاوی  بازرگان  درخواست  روش  این  در

خود را شامل    پیشنهادات  هاصرافی  ادامه  شود. درمی  ارسال  هاصرافی  به  نیما  سامانه

می ارائه  بازرگان  به  ارزی  کارمزد  ریالی،  کارمزد  براساس  نرخ،  بازرگان  و  نمایند 

  تایید   از  بعد  نماید ومی  اقدام  نظر  مورد  صراف  انتخاب  به  نسبت  پیشنهادات واصله،

  طریق   از  صراف  سوی  از  ریال  پرداخت  شرایط  و   صراف مهلت  توسط  خرید  پیشنهاد

  ارز   ریال  پرداخت  به  نسبت  بازرگان  ادامه  در.  شودمی  ارسال  بازرگان  به  نیما  سامانه

  ریال   پرداخت  تایید  اخذ  از  بعد  صرافی  و  نموده  اقدام  نیما  سامانه  طریق  از  نظر  مورد
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توسط    نیما  سامانه  طریق  از  حواله  ادامه  در  و  نماید می  اقدام  حواله  صدور  به  نسبت

 شود. می  بازرگان تایید

 تامین ارز از طریق سامانه نیما  -11نمودار 

 

 باشد: مراحل تامین ارز در این روش به صورت زیر می

 ( ایجاد ثبت سفارش توسط بازرگان در سامانه جامعه تجارت  ۱

 ( مراجعه حضوری بازرگان به بانک و درخواست تامین ارز ۲

 ( درخواست گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی از سوی بانک عامل  ۳

بند  ۴ بانک عامل )مطابق  بازرگانان توسط  از    "ی"( اخذ تعهدات و وثائق الزم 

 ت ارزی( بخش اول مجموعه مقررا

 ( ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل  5

 ( ارائه اسناد حمل به بانک عامل توسط بازرگان   ۶

 ( ثبت اسناد حمل توسط بانک ۷
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 ( نسبت منشاء ارز توسط بازرگان در سامانه جامع  ۸

 ( صدور اعالمیه تامین ارز توسط بانک عامل  ۹

 (SATAمیه تامین ارز  ( ترخیص کاال از گمرک )با ارائه شماره رهگیری اعال۱0

 ( رفع تعهد و تضامین از بانک عامل۱۱

 

   صادراتی  هایپروانه واگذاری و  صادرات  مقابل  در واردات  فرایند -2-8

   خود صادرات   محل از ارز تامین (الف -2-8

 ( ایجاد ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت۱

 ( مراجعه حضوری بازرگان به بانک عامل و درخواست تامین ارز ۲

 ( درخواست گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی توسط بانک عامل  ۳

از بازرگان )مطابق بند  ۴ بخش اول مجموعه    "ی"( اخذ وثایق و تعهدات الزم 

 مقررات ارزی(  

 ( ثبت پروانه صادراتی توسط بانک 5

تذکر: ثبت اطالعات در سامانه توسط بانک عامل، در صورت نامعتبر بودن پروانه  

 پذیر نخواهد بود. صادراتی امکان

 ( ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل )برات بدون تعهد( ۶

 ( ارائه اسناد حمل به بانک توسط بازرگان  ۷

 ( ثبت اسناد حمل توسط بانک عامل  ۸
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( ثبت منشا ارزی توسط بازرگان در سامانه جامع )مراجعه به بخش مدیریت  ۹

 عملیات ارزی بانکی( 

 توسط بانک عامل    ( صدور اعالمیه تامین ارز۱0

 (SATA( ترخیص کاال از گمرک با ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین ارز )۱۱

 ( رفع تعهد و تضامین از بانک عامل  ۱۲

   دیگران صادرات  محل  از  ارز تامین  (ب -2-8      

 ( واگذاری کوتاژ توسط صادرکننده به واردکننده  ۱

 ( ایجاد ثبت سفارش توسط وارکننده در سامانه جامع تجارت ۲

تذکر: جهت تامین ارز از سامانه نیما الزم است بازرگان در عملیات ثبت سفارش،  

تب   محل    "بانکی  -مالی"در  از  ارز  تامین  فیلد  و  بانکی  را  ارزی  عملیات  نوع  فیلد 

 تخاب نماید. صادرات ان

 ( مراجعه حضوری واردکننده به بانک عامل و درخواست تامین ارز  ۳

 ( درخواست گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی توسط بانک عامل  ۴

 بخش اول مقررات ارزی    "ی"( اخذ وثائق و تعهدات الزم از بازرگان طبق بند  5

 های صادراتی توسط بانک عامل  ( ثبت پروانه۶

-های صادراتی امکاناطالعات در سامانه در صورتی نامعتبر بودن پروانهتذکر: ثبت  

 پذیر نخواهد بود. 

 ( استعالم جواز واگذاری پروانه توسط بانک عامل  ۷

( تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده توسط صادرکننده از طریق  ۸

 سامانه جامع تجارت  
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 )برات بدون تعهد( ( ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل  ۹

 ( ارائه اسناد حمل به بانک عامل توسط واردکننده  ۱0

 ( ثبت اسناد حمل به بانک عامل  ۱۱

( ثبت منشا ارز توسط واردکننده از طریق مراجعه به بخش مدیریت عملیات  ۱۲

 ارزی بانکی  

 ( صدور اعالمیه تامین ارز توسط بانک عامل  ۱۳

 (SATA( ترخیص کاال از گمرک با ارائه شماره رهگیری اعالمیه تامین ارز )۱۴

 ( رفع تعهد و تضامین از بانک عامل توسط واردکننده  ۱5

 

   نیما سامانه  از ارز خرید  راهنمای  -9

 محترم بازرگانان به که است  تجارت جامع سامانه  در  جدیدی قابلیت  ارز  خرید 

 به سیستمی صورت به را ارز )حواله( خود  که درخواست خرید دهد می را امکان  این

 پیشنهاد آنها، بهترین از دریافت پیشنهادهای پس و دهند ارائه مجاز هایصرافی تمام

 نمایند.   پیگیری حواله وصول تأیید مرحله تا را خود معامله و  انتخاب را

 آماری ثبت گواهی دارای بانکی هایسفارش ثبت در ارز تأمین برای فقط ارز خرید

 این از استفاده برای است. بازرگان استفاده قابل  "بانکی نیما"صورت   به شده تأیید

 عامل بانک  کند، سپس عامل مراجعه به بانک  سفارش، ثبت انجام  از پس  باید قابلیت،

 تعهد از اخذ بانک مرکزی، تأیید دریافت ارز، تخصیص درخواست ثبت به نسبت باید

در   آن ثبت و  ارزی مقررات مجموعه  اول بخش "ی"بند   ۴ مطابق تبصره واردکننده 

« منوی طریق از  تواند می مراحل، بازرگان این  طی  نماید. پس از اقدام  ارزی  پورتال 

خرید ارزی عملیات مدیریت « ،»ارزی عملیات گزینه  شکل   مطابق  را ارز بانکی« 

 نماید.   انتخاب
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 ارز  خرید بخش به ورود نحوه  -12نمودار 

 

   جدید درخواست ایجاد - 1-9

گزینه  ها،سفارش ثبت از یکی انتخاب از پس  اصلی صفحه در کار شروع  برای

 داشتن صورت در گزینه،  این  انتخاب  »ایجاد درخواست جدید« را انتخاب نمایید. با 

 عامل که بانک مرکزی بانک در شده  تأیید »نیما بانکی« نوع از آماری ثبت گواهی

 شوید.  می منتقل درخواست ایجاد صفحه به است، کرده دریافت را  الزم  تعهد آن  برای
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 اصلی صفحه  -13شکل 

 مبلغ )ویزارد اول(   ( تعیین1

 قسمت از کار،  شروع گردد. برایمی مشخص حواله مبلغ و  ارز نوع اول ویزارد  در

 نمایید.   انتخاب لیست از را خود  آماری های ثبتگواهی از یکی گواهی ردیف

  "بانکی نیما" نوع از  شده تأیید آماری ثبت هایگواهی فقط لیست این در نکته:

 باشد.   کرده  تأیید را  بازرگان  از آنها  تعهد عامل اخذ که بانک شوندمی داده نمایش

شوند.  می تکمیل  گواهی ارز  نوع  و  خرید  سقف فیلدهای  گواهی، انتخاب  از  پس 

 توانمی که آماری( است  ثبت  گواهی ارز  حداکثر مبلغی )به معنای  به  خرید سقف

 داد.   ارز خرید درخواست آن  برای

 

 درخواست  مبلغ تعیین ویزارد  -14شکل 

 

 ثبت گواهی  و سفارش ثبت ارز با تواندمی درخواست )که ارز نوع باید ادامه در

 را خود نظر مورد مبلغ ارز، نوع انتخاب از انتخاب کنید. پس باشد( را متفاوت  آماری

 با آماری، سیستم گواهی ثبت ارز با درخواست ارز  نوع تفاوت صورت در  نمایید و وارد

 و کندمی محاسبه آماری ثبت گواهی ارز  با را شما مبلغ مرکزی بانک روز  تبدیل نرخ

 به  شده درج وجه  کل از »خالص«، واریز منظور  حواله در قسمت نوع دهد.نمایش می

انتقالهزینه و  کارمزدها تمامی و است ذینفع حساب  اضافه های   مبلغ  این  بر  وجه 
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 هایهزینه و ناخالص« کارمزدها« انتخاب، با مقابل  در شد،  خواهد اخذ و محاسبه

حساب   به شده درج مبلغ از  کمتر و مبلغی شودمی کسر درخواست مبلغ  از انتقال وجه،

 و شودمی لیست فعال به گزینه افزودن درج مبلغ، از شد. پس خواهد واریز ذینفع

 مبلغ  مشخص نمودن از اضافه نمایید. پس ریز درخواست جدول  را مبلغ این توانیدمی

 روید.  می دوم ویزارد بعدی به گزینه انتخاب  با  درخواست 

 

 )ویزارد دوم(  مقصد ( اطالعات 2 

 دو شامل مقصد شود. اطالعاتمی مشخص حواله مقصد اطالعات بخش این در

 فیلد بانک جستجو  انتخاب باشد. بامی و اطالعات ذینفع مقصد  بانک اطالعات بخش

مورد   سوئیفت بانک  کد  یا  بانک  اسم با  توانید می و  شودمی گشوده  ها بانک لیست  مقصد 

 و سوئیفت کد فیلدهای مقصد، بانک انتخاب نمایید. با انتخاب و جستجو  را خود  نظر

 کشورها از برخی در حواله شوند. صدورمی تکمیل به صورت خودکار مقصد کشور

 کد توانید کدها می  فیلد سایر  در  که است  دیگری  اختصاصی بانکی کدهای  نیازمند 

 حساب شماره و تلفن آدرس، نام، شامل ذینفع نمایید. اطالعات انتخاب را مربوطه

تکمیل مقصد  یا از  یکی  حداقل و ذینفع نام  است.   فیلد شماره حساب     IBANدو 

 نهایی ویزارد  انتخاب گزینه بعدی به با اجباری موارد تکمیل از است. پس اجباری

 روید. می

 

 درخواست مقصد اطالعات ویزارد -15شکل 
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 )ویزارد سوم( تکمیلی  ( اطالعات 3

 

 درخواست  تکمیلی اطالعات ویزارد   -16شکل 

 نمایید. اگر نوع مشخص را خود درخواست نوع  باید بخش این از قسمت اولین در

 مجاز هایصرافی  تمام برای شما درخواست انتخاب نمایید هاصرافی تمام را درخواست

 به اگر تمایلی خواهید کرد.  دریافت را آنها پیشنهادهای و  گردد می سطح کشور ارسال 

 انتخاب  با توانید می کنید، کار  خود  آشنای  دهید با صرافیمی ترجیح و  ندارید کار این

 فقط را  خود مدنظرتان، درخواست صرافی نام جستجوی  و خاص یک صرافی گزینه

 نمایید.   ارسال وی برای

 

 خاص  صرافی یک انتخاب  -17شکل 

 

فیلد »مهلت  در   را ذینفع  حساب به حواله  وصول  برای  قبول قابل تاریخ حداکثر

 که است شده  گرفته نظر  در  منظور این  تاریخ برای  این  نمایید.  پرداخت« مشخص 

 ارائه اقدام به دارد را تاریخ مدنظر شما تا حواله انجام توانایی که صورتی در صرافی

فیلد »تاریخ اعتبار درخواست« مشخص   در که تا تاریخی شما کند. درخواست  پیشنهاد 

 از کنید. بعدو پس از آن تاریخ، پیشنهاد جدیدی دریافت نمیکنید، اعتبار دارد  می

 و نمایید  آن را انتخاب توانیدمی باشید، کرده  دریافت پیشنهادی  چنان چه  تاریخ این

فیلد علت   در  نهایت شود. درمی ابطال  شما درخواست پیشنهاد، وجود عدم صورت در
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گیرد.  می صورت منظوری چه به شما حواله نمایید مشخص بایستحواله می درخواست

 نهادهای  احتمالی سواالت به  پاسخگویی برای هاصرافی    به کمک  در فیلد این  اطالعات 

 کنید. پرهیز اطالعات غلط ارائه از در نتیجه، بود، المللی مثمرثمر خواهدبین نظارتی

 که کنندمی مطالبه  خود  از مشتریان  را نیز  پروفرما تاریخ و شماره هاصرافی از  بسیاری 

 با نهایت، نمایید. در  درج  فیلد  این در نیز  را  اطالعات این توانید تمایل می صورت  در

 صورت در و گیردمی قرار  صف ارسال در شما  تمام، درخواست  و گزینه ثبت انتخاب

در   پیشنهاد دریافت وضعیت منتظر با درخواستی اطالعات، ارسال و بروز مشکل عدم

 کنید. مشاهده می خود  هایدرخواست جدول 

 درخواست  ( جزییات 4

 با کنید.می مشاهده  اید، کرده  ثبت که را  هاییدرخواست لیست اصلی، صفحه در

شوید.  می منتقل درخواست جزییات صفحه به انتخاب گزینه »جزییات« ذیل هر سطر،

 وضعیت به نمایید. همچنین بستهمی مشاهده را درخواست اطالعات ریز بخش این در

 داشت.   خواهید را آن حذف  یا ویرایش  امکان درخواست 

 

 درخواست  جزییات  -18شکل 

 

 درخواست  ( حذف 5

 پذیر است.  امکان  ریال پرداخت از قبل تا درخواست حذف 
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 درخواست  ( ویرایش 6

-تاریخ ذینفع، اطالعات  ویرایش امکان  باشید، نکرده  انتخاب  پیشنهادی  که زمانی  تا

 تغییر برای و نیست پذیرامکان موارد سایر حواله را دارید. ویرایش درخواست علت و اه

 جدیدی ایجاد نمایید.   درخواست و حذف را درخواست بایستمی

 درخواست  های ( وضعیت7

 را کار پیشرفت که هستند مختلفی هایوضعیت دارای ارز خرید هایدرخواست

 شرح به شوند،می  داده وضعیت نمایشستون   ها که دروضعیت دهند. ایننمایش می

 هستند:  زیر

 

 ارز  خرید هایمختلف درخواست هایوضعیت  -19شکل 
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 معامله انجام و  پیشنهاد ( دریافت8 

 ارز خرید فرایند  ادامه  برای  پیشنهاد،  دریافت صورت در و  درخواست  ثبت  از پس

 های بخش شامل صفحه نمایید. این مراجعه جزییات درخواست صفحه به بایستمی

 یا تأیید تا و انتخاب پیشنهادها مشاهده  از معامله، انجام فرایند تمام  که است مختلفی

 گیرد.می صورت آن در  حواله وصول تأیید عدم 

 ( پیشنهادها 9

 آن  روی توانندمی هاصرافی است، اعتبار دارای شما درخواست که زمانی مدت در

 در جدولی در صرافان از شده دریافت صورت پیشنهادهایکنند. در این   ثبت پیشنهاد

 شوند.  می داده  نمایش  پیشنهادها  بخش

 

 پیشنهادها بخش  -20شکل 

 است:   زیر شرح به پیشنهاد اطالعات

 صرافی پیشنهادی  ارزی: کارمزدهای و ریالی کارمزد ❖

 ریال  به ارز واحد  هر فروش واحد: قیمت قیمت ❖

)مبلغ ارزی + کارمزد ارزی( × قیمت واحد + کارمزد  با   است  کل: برابر قیمت ❖

 ریالی
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 پس کندمی بینیپیش صرافی که زمانی حداکثر حواله: صدور زمان حداکثر ❖

 رسد.  می مقصد  حواله به ریالی معامله، وجه پرداخت از

 است.   انتخاب قابل و  معتبر زمان این تا پیشنهاد: پیشنهاد  اعتبار  مهلت ❖

 در باشد داشته توضیحاتی خود پیشنهاد با رابطه در صرافی اگر توضیحات: ✓

 شود.  داده می نمایش قسمت این

 صرافی حواله صدور عمومی شرایط و تماس شماره آدرس،  صرافی: اطالعات ✓

 این قسمت مشاهده نمایید.   در توانید می را

 

   پیشنهاد انتخاب  - 2-9

 این صورت، نمایید. در انتخاب را آنها از یکی توانیدپیشنهادها، می مشاهده از پس

 منتخب صرافی برای  درخواستی و  شوددرخواست منتظر تأیید صرافی می وضعیت

 رد صرافی از سمت پیشنهاد نماید. چنانچه تأیید را خود پیشنهاد تا گرددمی ارسال

و در   گرددبازمی قبل از »منتظر تایید صرافی« به وضعیت درخواست وضعیت شود، 

 شود.  درخواست »آماره پرداخت ریال« می تأیید، وضعیت صورت

 انتخاب  لغو

 پشیمان اید کرده که انتخابی از  دلیل هر به  چنان چه ریال  پرداخت از  قبل تا

 انتخاب استفاده گزینه لغو از منظور این انصراف دهید. برای معامله از توانیدمی شدید

 را درخواست خود یا و انتخاب  را دیگری پیشنهاد توانیدمی انصراف  از نمایید. پس

 نمایید.   حذف 

 ریال پرداخت
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که از  پس آماده وضعیت کرد، تأیید را  خود پیشنهاد  صرافی این   درخواست 

می پرداخت  می بخش این  در  شود.ریال  قیمتشما   که حسابی به  را کل بایست 

 نمایید.   واریز کنید،می مشاهده سامانه در را آن اطالعات

 کنترلی سامانه و است شده مشخص صرافی سوی از ریال پرداخت نکته اول: مهلت

 و بگیرد صورت تاریخ این از بعد پرداخت نگرفته است. چنان چه نظر در آن برای

 شما  عهده اختالف به و حل پیگیری مسئولیت دهد، رخ صرافی و شما بین اختالفی

 باشد.  می

 

 ریال پرداخت بخش  -21شکل 

 

 اطالعات این نمایید. ثبت  سامانه در را  آن اطالعات بایستمی ریال پرداخت از پس

 شوند.  می رد یا تأیید و صراف  توسط سیستم بررسی از پس

 دهید.   انجام مرحله چند در  را پرداخت  توانیدمی نکته دوم:

 پوشش را  پیشنهاد  کل شده قیمت  تأیید هایپرداخت مبلغ  جمع این که از بعد

 ارائه به  اقدام بایستمی صراف  و  شود صدور حواله می درخواست منتظر وضعیت داد،

 نماید.   حواله صدور و سنا رسید

 حواله  اطالعات 

 صرافی مدت این کشید. در خواهد طول روز چند هاصرافی توسط حواله صدور

 جامع  سامانه به را آن اطالعات و ثبت سنا را در سامانه معامله اطالعات بایستمی
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 خواهد  داده اطالعات حواله نمایش بخش در اطالعات، این صورت این نماید. در ارسال

 شد.  

 کارمزد میزان به ریالی مبلغ و جمع ندارد وجود کارمزد سنا سامانه رسید نکته: در

 کل پیشنهاد است.    متیقاز   کمتر ریالی

 نمایش جهت را مستنداتی حواله، صدور اعالم از قبل تا تواندمی صراف همچنین

 را حواله  صدور اتمام صراف که صورتی در شما ارسال نماید. برای حواله صدور  جریان

 شود.  می نهایی تأیید آماده   درخواست وضعیت نماید،  اعالم

 

 حواله  اطالعات بخش  -22شکل 

 نهایی  تأیید

 با عبارتی معموال دهند،می قرار  شما  اختیار در ها صرافی که ایحواله های فرم در

 از  پس  مشخصی مدت  ظرف  حداکثر است که متقاضی موظف  دارد وجود مضمون این

 مسئولیتی آن صرافی از پس برساند و صراف  اطالع به را حواله وصول  عدم  حواله، صدور

 است.   شده طراحی منظور  بدین سامانه   از بخش کند. ایننمی قبول را

 

 نهایی  تأیید بخش  -23شکل 
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 گرددمختومه می  درخواست وضعیت نمایید تأیید را حواله گزینه وصول چنان چه

 یک درخواست  وضعیت حواله وصول  انتخاب گزینه عدم  پذیرد. با پایان می معامله  و

 در را گزینه شود. چنان چه اینمی  رسانیاطالع صراف به و گرددبازمی عقب به مرحله

گردد(  ها ذکر میصرافی )معموال در شرایط عمومی صرافی توسط شده مشخص زمان

 آورد.   عمل  به را  الزم  هایپیگیری است موظف باشید صراف کرده انتخاب

 عدم  از  ناشی احتمالی اختالفات قبال در مسئولیتی  تجارت جامع  نکته: سامانه 

 نخواهد داشت.   حواله وصول و صدور

 

   رهگیری شناسه  اظهار  و ارز  منشأ  تعیین راهنمای  -10

 های سفارش ثبت در کاال ترخیص از قبل باید شما کاالها، تمامی تجارت فرآیند در

 ثبت در ارز تامین اعالمیه دریافت جهت بانک عامل به مراجعه از قبل و غیربانکی

 شناسه  کاالهای مشمول برای نمایید. اما ارز منشأ اعالم به اقدام بانکی های سفارش

 راهنما این شود. در اظهار نیز رهگیری شناسه باید  ارز، منشأ تعیین از پس  رهگیری،

 رهگیری  شناسه اظهار  چگونگی به ارز، منشأ تعیین مراحل به گام  گام معرفی ضمن

 پرداخته خواهد شد.  

   غیربانکی هایسفارش ثبت  ارز منشأ  تعیین - 1-10

 قابل غیربانکی  های سفارش ثبت برای  ارز منشا  تعیین فرآیند  زیر  نمودار در

 باشد.  می مشاهده
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 24نمودار 

 

شود.   ثبت  ارز منشأ باید  سفارش  ثبت انجام  از  پس  غیربانکی هایسفارش ثبت در

غیربانکی   ارزی  عملیات مدیریت  ارزی و از انتخاب گزینه عملیات پس  منظور این برای

 انتخاب کنید.     شکل زیر را  مطابق ارز منشأ تعیین گزینه کنار، منوی  از
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 غیربانکی ارز منشأ تعیین صفحه به ورود  -25شکل 

 

جدید   ارز  منشا  دکمه ایجاد خود، نظر مورد  سفارش ثبت شماره  انتخاب  با  سپس

 بزنید.   را

 

 انتخاب دکمه ایجاد منشاء ارز جدید  -26شکل 

 

ناخالص،   فیلدهای وزن نظر،  مورد  کاالی  انتخاب از پس  شکل زیر مطابق  سپس

بسته و خالص وزن تعداد  و  مقدار   داشته نمایید. توجه انتخاب را بندی کاالتعداد/ 

 تا را  سفارش خود  ثبت در  موجود توانید کاالهایمی فقط  شما مرحله این در باشید 

 از سامانه این صورت  غیر نمایید. در انتخاب تجاری مرحله در شده  اعالم تعداد سقف

شما فرآیند  انجام  ادامه   فیلدهای  کردن  وارد  از کرد. پس خواهد جلوگیری  توسط 

 کنید.   پر  نیز را  اطالعاتی فیلدهای سایر  کاال، به  مربوط اطالعاتی
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 غیربانکی ارز منشأ مبالغ و کاال اطالعات تکمیل  -27شکل 

 

 سپس کرده وارد را شده خواسته مقادیر ابتدا بارنامه تاریخ و شماره خصوص در

 لیست را انتخاب نمایید.   به گزینه افزودن

 

 غیربانکی ارز منشأ به بارنامه اطالعات افزودن -28شکل 
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 وجود باال  عملیات تکرار با مرحله  این  در  بارنامه یک  از  بیش  ثبت  امکان  همچنین

 و کاال انتخاب از کنید. پس انتخاب را بعدی اطالعات گزینه همه تکمیل از دارد. پس

 نمایید. در خود اقدام ارز منشأ تعیین کردن مشخص به باید شما  مربوطه،  هایهزینه

  - از: صرافی، واردات  عبارتند انتخاب قابل ارز منشأ هایقلم غیربانکی هایسفارش ثبت

 خارجی.   با منشأ صادرات و ارز

 پس  باید  مرحله این در نمایید.  انتخاب  را  ارز منشأ قلم چند  یا یک  توانیدمی شما

 اقدام  آن به  مربوط ضروری فیلدهای  تکمیل نسبت به ارز، قلم منشأ یک انتخاب از

 سیستم سفارش باشد، ثبت  ارز از نوع غیر شما انتخابی  ارز  نوع  که  صورتی در  نمایید.

 خواهد شما نشان به  رنگ آبی کادر در  و کرده محاسبه سفارش ثبت ارز به را  آن  معادل 

 بانک از استعالم گزینه باید ارز، منشأ قلم به مربوط فیلدهای کردنپر   از داد. پس 

 باشید.   پاسخ و منتظر کرده انتخاب را مرکزی

 

 غیربانکی ارز منشأ اقالم  استعالم  -29شکل 

 

 پایین جدول در را آن مرکزی،  بانک توسط شده  وارد ارز منشأ قلم تایید صورت در

 کرد.   خواهید مشاهده
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 غیربانکی ارز منشأ اقالم  جدول   -30شکل 

 

 ضروری نکته این به نمایید. توجه ثبت را جدیدی ارز منشأ قلم توانیدمی ادامه در

شود.   ارز منشأ کل با مبلغ برابر باید شده اعالم ارز های منشأقلم مبالغ مجموع که است

توانید از دو  دالر باشد، می  5000کل منشاء ارزتان   مبلغ اگر مثال، عنوان شما به ارز

دالر است و همچنین دو    ۱۲00دالر و دیگری    ۸00رسید سنا که مبلغ یکی از آنها  

دالر و نیز یک ارز با منشا خارجی به مبلغ    ۱000و    500کاپوتاژ صادراتی به مبلغ  

مشاهده می  ۱500 نمایید. همان طور که  استفاده  یعنی  دالر  اقالم  نمایید، مجموع 

 گزینه ثبت اطالعات، همه تکمیل از  دالر است. پس   5000ر  »مبلغ کل« منشا ارز براب 

 به  ساتا )رهگیری( مربوط شماره همراه به  شده ثبت ارز کنید. منشأ انتخاب تمام را و

 خواهد بود.   قابل مشاهده غیربانکی ارزهای  منشأ جدول در آن

   بانکی هایسفارش ثبت  ارز منشأ  تعیین - 2-10

 بانک  به  حمل اسناد  ارائه و  سفارش ثبت انجام از پس بانکی هایثبت سفارش در

ارزی و   گزینه عملیات انتخاب  از پس منظور  ثبت شود. برای این ارز  منشأ باید  عامل،
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تعیین منوی از  بانکی  ارزی  عملیات  مدیریت  را مطابق منشأ کنار، گزینه  شکل   ارز 

 انتخاب کنید.  

 

 بانکیورود به صفحه تعیین منشاء ارز   -31شکل 

 

 جدید  ارزی منشا ایجاد دکمه خود، نظر مورد سفارش ثبت شماره انتخاب با سپس

 بزنید.    را

 

 انتخاب دکمه ایجاد منشاء ارز جدید   -32شکل 
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 بانک و نباشد اسناد حداقل یا یکسره حمل صورت به سفارش ثبت که صورتی در

 و  بارگذاری ارزی پورتال  در  را شده انتخاب ثبت سفارش مربوط به حمل اسناد عامل 

 داده نشان شکل زیر به شما  گشایش مطابق سند خطا برای  پیغام باشد،  نکرده تأیید

 کند. فرایند جلوگیری می ادامه از سامانه و شود می

 

 عامل  بانک توسط حمل سند بارگذاری عدم  خطای  -33شکل 

 

 یکسره حمل  صورت  به  سفارش  ثبت  یا  باشد  شده  ارسال  حمل  سند که  صورتی در

 منشأ ثبت فرایند ادامه اجازه مربوط، پیغام با نمایش باشد، سیستمی اسناد حداقل یا

 مطابق شکل زیر وارد ارز منشأ گزینه ایجاد انتخاب با  مرحله  این  دهد. در می را  ارز

 شوید.  می  ارز منشأ ایجاد  فرم
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 بانکی ارز منشأ ایجاد صفحه به ورود  -34شکل 

 سند انتخاب  از شود. پس می داده نمایش ارز منشأ ایجاد فرم شکل  مطابق سپس

فیلدها،   نظر،  مورد  کاالی انتخاب با شود. سپسنمایش داده می آن اطالعات  حمل،

 توجه بندی کاال را تکمیل نمایید.و تعداد بسته ناخالص، وزن خالص مقدار، وزن تعداد/

 سفارش ثبت در موجود کاالهای توانیدمی فقط شما مرحله این در که باشید داشته

 شده  انتخاب حمل سند با  برابر  و  تجاری  مرحله  در  شده  تعداد اعالم  سقف تا  را  خود 

 خواهد  جلوگیری شما  فرآیند توسط انجام  ادامه از  سامانه صورت  این غیر درج کنید. در

 به اطالعاتی فیلدهای  سایر  کاال، به مربوط  اطالعاتی فیلدهای  کردن  وارد  از  کرد. پس 

 ندارد.   وجود آنها تغییر امکان و شوند تکمیل می صورت خودکار 
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 بانکی  ارز منشأ کاالی اطالعات تکمیل  -35شکل 

 

 سپس کرده وارد را شده خواسته مقادیر ابتدا بارنامه تاریخ و شماره خصوص در

 لیست را انتخاب نمایید.   به گزینه افزودن

 

 یافزودن اطالعات بارنامه به منشأ ارز بانک -36شکل 
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 وجود باال  عملیات تکرار با مرحله  این  در  بارنامه یک  از  بیش  ثبت  امکان  همچنین

تأیید همه تکمیل از  دارد. پس گزینه  را  اطالعات   کنید. سپس  انتخاب درخواست 

 نتیجه بانک خواهد بانکی منتظر ارزهای منشأ جدول  در شده ثبت ارز منشأ وضعیت

 درج  جدول در  مربوط ساتا عامل شماره بانک سوی از ارز منشأ تأیید از شد. پس

 شود.  می

   شناسه رهگیری  اظهار - 3-10

 ارز منشأ کاالهای که صورتی در ساتا، شماره دریافت و ارز منشأ تعیین از پس

 وضعیت زیر شکل در شده  داده نشان  موردمطابق   رهگیری باشند،  شناسه  مشمول

 دکمه جزییات انتخاب کند. بارهگیری« تغییر می شناسه اظهار منتظر«به  ارز منشأ

 منشأ  مربوط به جزییات  دیگر و  کاال شناسه  اطالعات توانیدمی ارز، منشأ این به مربوط 

 کنید.   مشاهده  را  ارز

 

 

 مرکزی بانک از ساتا شماره دریافت از پس ارز منشأ وضعیت  -37شکل 
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کنید.   آغاز  را فرایند رهگیری این شناسه دکمه اظهار انتخاب با  باید  مرحله این  در

 صفحه این شود. درمی  داده نمایش زیر شکل  ای مشابه دکمه، صفحه این  انتخاب با

رهگیری اطالعات ثبت جهت نمونه فایل توانیدمی کنید. پس را شناسه   از دانلود 

 فایل »فایل انتخاب «دکمه   فشردن با آن، ذخیره و فایل این داخل  در اطالعات تکمیل

 تعداد به  باید شده  بارگذاری  فایل در  که کنید را بارگذاری کنید. توجه شده تکمیل

باشد.   داشته وجود ( سطر00۶5زیر   تصویر در ارز )مثال  منشأ در اظهار شده  کاالهای

-شناسه سیستمی استعالم رهگیری فرایند هایاستعالم شناسه دکمه   انتخاب با سپس

  شود.   می آغاز رهگیری  ایه

 کاال شناسه از اعم نمونه  فایل در شده وارد  اطالعات  که باشید  داشته تذکر: توجه

نبایستی هایشناسه و شکل  رهگیری  )به نماد  به   نمونه؛ عنوان علمی 

(3.5795E+14   358000071790735.00نمونه؛  عنوان ذخیره به اعشاری  یا  و   

بود.   نخواهند پذیریش قابل و شده مواجه خطا با موارد این این صورت باشند. در شده

 تمامی نظر، مورد فایل در خود اطالعات پس از ورود مشکل، این از جلوگیری برای

 Formatی     گزینه از راست، کلیک با و انتخاب نموده را اکسل فایل هایسلول

Cells   سپس  انتخاب  را  را  Numberبندی  دسته  Numberی زبانه از  نمایید. 

 روی بر و نمایید  برابر )صفر( تنظیم را   Decimal placesمقدار   و نموده  انتخاب

OK کنید.   کلیک 

 

 یریاظهار شناسه رهگ  -38شکل 
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« به زیر  شکل مطابق ارز  منشأ وضعیت رهگیری، هایشناسه تأیید صورت در

 کند. گمرکی« تغییر می اظهار  آماده

 

 ی ریرهگ یهاشناسه دییمنشأ ارز پس از تأ تیوضع رییتغ  -39شکل 

 

 دچار یا و نامناسب قالب در کاالیی ردیف شده، بارگذاری فایل در صورتی که در

شناسه داشته  وجود خطا رهگیری باشد،   هایشناسه تایید  عدم  وضعیت به های 

 با دانلود بایستی زیر  مطابق تصویر وضعیت این بود. در  خواهد  مشاهده  قابل  رهگیری 

 بر روی نمایید. سپس بارگذاری دوباره  و  نموده  اصالح  را  خطادار  هایردیف خطا،  فایل

 نمایید.   کلیک های رهگیریشناسه استعالم  دکمه

 

 پس از استعالم آن  یریرهگ یهاشناسه دییعدم تأ تیوضع  -40شکل 

 

 کارتسیم دارای تجهیزات  IMEIرهگیری  های شناسه برای  نمونه  فایل نکته: در

 این در زیر تصویر نمایید. مطابق تکمیل ردیف در یک را قلم کاال هر اطالعات بایستی
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 هایردیف و در نموده وارد را آن کاال به مربوط کاالی شناسه کد اول ستون در فایل

-مقدار شناسه باال به و  کارته دوسیم یا کارتهسیم یک  صورت  در  ترتیب به  پنجم تا دوم 

ششم   ستون در است الزم نمایید. همچنینکاال )دستگاه( را وارد می آن  IMEIایه

سازی  به عنوان کد فعال  ۹۹۹۹۹۹الی    ۱۱۱۱۱۱بین   تصادفی رقمی  ۶ عددی )آخری( 

رجیستری( درج نمایید. توجه داشته باشید که  آن دستگاه )مورد استفاده در طرح  

 سازی وارد شده در فایل شما نباید تکراری باشند.  کدهای فعال

 

 

   IMEI  یریرهگ یهاشناسه ینمونه بارگذار لیساختار فا  -41شکل 

 کارتمیس یدارا  زاتیتجه 

ازصادرات  -11 ارزحاصل  تشخیص  نحوه  اجرایی   دستورالعمل  ضمیمه: 

تبصره    خدمات)گواهی صادرات خدمات(  آیین   27ماده    3موضوع 

 نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  

اساسنامه سازمان و در    5ماده    ۴0و    ۳۹،  ۳۶،  ۱۹با توجه به بندهای    مقدمه:  -1

اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به     ۲۷ماده    ۳اجرای تبصره   نامه  آیین 

حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی  منظور ساماندهی  

شناسایی   جهت  اجرایی  برنامه  دستی،  باال  اسناد  و  موجود  مقررات  و  قوانین 

صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعاالن این حوزه را  تهیه و تدوین نمود  

چارچوب مقررات   تا مشمولین این بخش نیز از مزایا و تشویقات پیش بینی شده در  

 بهره مند گردند. 
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و شفاف   هدف:-2 تعاریف  ساماندهی، هماهنگی، تسهیل  به  مربوط  امور  سازی 

می   مندی فعاالن این بخش در چارچوب مزایای قانونیحوزه صادرات خدمات و بهره

 باشد. 

شمول:  -3 بشرح  دامنه  خدمات  صادرات  حوزه  فعاالن  و  صادرکنندگان  کلیه 

 ( این دستورالعمل به تفصیل ذکر گردیده است. ۶)وظایفی که در بند  

 تعاریف:  -4

صادرات خدمات: کسب درآمد هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی از محل ارائه و  

فروش انواع خدمات مجاز و قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی در چارچوب  

 تعاریف قوانین مقررات صادرات و واردات و امور گمرگی.

قیقی ایرانی: کلیه افراد مقیم ایران که دارای تابعیت و یا حق اقامت  اشخاص ح

 باشند. دائم ایران می

ها، موسسات و نهادهای ثبت شده در ایران و  اشخاص حقوقی ایرانی: کلیه شرکت

 یا هر کشور دیگری با مالکیت بخش خصوصی یا عمومی ایران. 

بجز ایران که دارای تابعیت    اشخاص حقیقی غیرایرانی: کلیه افراد مقیم هر کشوری

 و یا حق اقامت دائم آن کشورمی باشند. 

ایرانی: کلیه شرکت ها، موسسات و نهادهای ثبت شده در  اشخاص حقوقی غیر 

 ایران و یا هر کشور دیگری با مالکیت غیر ایرانی. 

 شرح وظایف و مسئولیت ها:    -5

ت ایران ) بعنوان دبیر(،  ای متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارکمیته  -  ۱-5

 وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط و اتاق بازرگانی ، صنایع , معادن و کشاورزی ایران

یا اتحادیه و تشکل صادراتی ذیربط، مسئول تعیین اسناد مثبته مورد نیاز و بررسی  

 باشند. آنها جهت صدور گواهی صادرات خدمات می
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بنیان بعنوان دبیرخانه این  والت دانشدفتر توسعه صادرات خدمات و محص  -۲-5

 کمیته، مسئولیت برگزاری جلسات کمیته مذکور را برعهده دارد. 

ها، دستگاهها و یا  تواند حسب نیاز از سایر وزارتخانه: دبیرخانه کمیته می۱تبصره  

 سازمانهای دولتی جهت اخذ نظر مشورتی جهت حضور در کمیته دعوت بعمل آورد.

توسعه تجارت ایران )دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت  : سازمان  ۲تبصره  

دانش بنیان( موظف است در ازای ارائه اسناد و مدارک معتبر از سوی اشخاص حقیقی  

یا حقوقی ایرانی مبنی بر انجام صادرات خدمات، اقدام به صدور        »گواهی صادرات  

 خدمات« معادل ارزش صادرات صورت گرفته نماید.

: صادرکنندگان خدمات دارای گواهی صادرات خدمات، مشمول امتیازات  ۳تبصره  

 باشند. ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به صادرکنندگان کاال می

 سازو کار اجرایی و فرآیند انجام کار: -6

 الف(دسته بندی انواع خدمات مشمول صادرات: 

مشمول تعریف صادرات خدمات مجاز قرار  بندی ذیل  انجام صادرات در قالب دسته

 می گیرد؛

 خدمات بازرگانی:     -۱-۶

ای: )خدمات حقوقی/ حسابداری، حسابرسی و دفترداری/  خدمات حرفه  -۱-۱-۶

یکپارچه/   مهندسی  خدمات  مهندسی/  خدمات  معماری/  خدمات  مالیاتی/  خدمات 

نپزشکی/ خدمات  ریزی شهری و معماری تزئینی/ خدمات پزشکی و دنداخدمات برنامه

دامپزشکی/ خدمات ارائه شده به وسیله ماما، پرستار، فیزیوتراپ و کارکنان پیراپزشکی/  

 سایر موارد مربوط به خدمات بازرگانی

افزار  ای مرتبط با نصب سخترایانه و خدمات مرتبط: )خدمات مشاوره   - ۲-۱-۶

ایگاه اطالعاتی ارشاد/  پردازی/ خدمات پافزار/ خدمات  دادهرایانه/ خدمات اجرای نرم

 ای سایر موارد مربوط به خدمات رایانه
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علوم    -۳-۱-۶ زمینه  در  توسعه  و  تحقیق  )خدمات  توسعه:  و  تحقیق  خدمات 

طبیعی/ خدمات تحقیق و توسعه در زمینه علوم اجتماعی و انسانی/ خدمات تحقیق و 

 ای( توسعه میان رشته

اموال غیر منقول: )شا   -۴-۱-۶ بر مبنای  خدمات مربوط به  اموال شخصی/  مل 

 الزحمه یا قرارداد( حق 

ای بدون اپراتور: )مربوط به کشتی، هواپیما، سایر  ای/ اجارهخدمات کرایه   -5-۱-۶

 آالت و تجهیزات (تجهیزات حمل و نقل، سایر ماشین

سایر خدمات بازرگانی: )خدمات تبلیغاتی/ خدمات مربوط به تحقیق     -۶-۱-۶

با  راجع   مرتبط  افکار عمومی/ خدمات مشاوره مدیریت/ خدمات  و سنجش  بازار  به 

مشاوره مدیریت/ خدمات آزمایش و تحلیل فنی/ خدمات الزم در کشاورزی، شکار و  

معدن کاوی/ خدمات الزم در داری/  خدمات الزم در صیادی/ خدمات الزم در جنگل

ساخت صنعتی/ خدمات الزم در توزیع انرژی/ خدمات کاریابی و عرضه نیروی انسانی/  

ای علمی و فنی مربوط/ نگهداری و تعمیر تجهیزات  رسیدگی و تأمین/ خدمت مشاوره

نظافت ساختمان/   نقل(/ خدمات  و  و سایر تجهیزات حمل  از کشتی، هواپیما  )غیر 

خ عکاسی/  بستهخدمات  برگزاری  دمات  به  مربوط  خدمات  نشر/  و  چاپ  بندی/ 

 ها/ سایر موارد مرتبط با خدمات بازرگانی گردهمایی

 خدمات ارتباطات:     -۲-۶

 خدمات پستی   -۱-۲-۶

 خدمات با استفاده از پیک   -۲-۲-۶

ها به صورت  خدمات مخابرات: )خدمات تلفنی صوتی/ خدمات انتقال داده  -۳-۲-۶

ها به صورت مدار سویچ شده/ خدمات تلکس/  دمات انتقال دادهبسته سویچ شده/ خ 

ای خصوصی/ پست الکترونیک/  خدمات تلگراف/ خدمات دورنگار/ خدمات مدار اجاره 

از پایگاه اطالعات مبادله دادهپست صوتی/ بازیافت اطالعات به های  طور مستقیم و 

ویت شده، از جمله ذخیره  الکترونیکی/ خدمات دورنگار با ارزش افزوده یا به صورت تق
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های تبدیل/ پردازش  کردن و بازیافت/ مجموعه مقررات و     رویهکردن و ارسال، ذخیره

ها به صورت مستقیم از جمله پردازش معامله/ سایر موارد مرتبط با اطالعات یا داده

 خدمات مخابراتی 

تصاویر   -۴-۲-۶ توزیع  و  تولید  به  مربوط  )خدمات  بصری:  و  سمعی    خدمات 

متحرک و نوار ویدئویی/ خدمات مربوط به نمایش تصاویر متحرک/ خدمات رادیویی و  

 تلویزیونی/ خدمات مربوط به پخش رادیو و تلویزیونی/ ضبط صدا/ (

 سایر موارد مرتبط با خدمات سمعی و بصری   -5-۲-۶

 ساخت و خدمات مهندسی مرتبط با آن:  -۳-۶

 ی سازکار ساخت عمومی در مورد خانه  -۱-۳-۶

 کار ساخت عمومی در مورد مهندسی عمران   -۲-۳-۶

 کار نصب و سوار کردن   -۳-۳-۶

 کار تکمیل و پایان ساختمان  -۴-۳-۶

 سایر موارد مرتبط با ساخت و خدمات مهندسی    -5-۳-۶

 خدمات توزیع:    -۴-۶

 العمل کار خدمات نماینده حق  -۱-۴-۶

 خدمات عمده فروشی   -۲-۴-۶

 خدمات خرده فروشی  -۳-۴-۶

 اعطای فرانشیز   -۴-۴-۶

 سایر موارد مرتبط با خدمات توزیع   -5-۴-۶

 خدمات آموزشی:   -5-۶
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 خدمات آموزش ابتدایی   -۱-5-۶

 خدمات آموزش دبیرستانی   -۲-5-۶

 خدمات آموزش عالی   -۳-5-۶

 آموزش بزرگساالن  -۴-5-۶

 سایر خدمات مرتبط با آموزشی  -5-5-۶

 خدمات زیست محیطی:     -۶-۶

 ب خدمات فاضال  ۱-۶-۶

 خدمات انتقال پسماندها   ۲-۶-۶

 خدمات مربوط به رفع آلودگی و خدمات مشابه    -۳-۶-۶

 سایر موارد مرتبط با خدمات زیست محیطی   -۴-۶-۶

 خدمات مالی:    -۷-۶

و    -۱-۷-۶ حوادث  عمر،  بیمه  )خدمات  بیمه:  با  مرتبط  و  بیمه  کلیه خدمات 

اتکایی و بیمه واگذاری/ خدمات کمکی  تندرستی/ خدمات بیمه غیر از بیمه عمر/ بیمه  

 به بیمه )از جمله خدمات داللی و نمایندگی(

بانکداری و سایر خدمات مالی )به جز بیمه(: )قبول سپرده و دیگر وجوه     -۲-۷-۶

قابل پرداخت توسط مردم/ اعطای انواع وام، از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، تأمین 

ی/ تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات/  اعتبار و تأمین مالی معامالت تجار

ها/ تجارت به ها و تعهدنامهنامهکلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول/ ضمانت

حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس، معامالت روی پیشخوان یا شامل:  

ی مالی اشتقاقی  ها»اسناد بازار پول )چک، برات، گواهی سپرده و غیره(/ ارز   دارایی

از جمله قراردادهای سلف )خرید یا فروش( و قراردادهای حق امتیاز/ اسناد ارزی و  
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قراردادهای    تعویضی،  معامالت  به  مربوط  اسناد  چون  اسنادی  جمله  از  بهره  دارای 

های مالی از  دار ارزی/ اوراق بهادار قابل انتقال/ سایر اسناد قابل معامله و داراییوعده

نویسی و نمایندگی طال«/ مشارکت در نشر اوراق بهادار، از جمله پذیره   جمله شمش

انتشار/   ارائه خدمات مرتبط با این نوع  فروش اوراق )اعم از عمومی یا خصوصی( و 

های نقدی یا مدیریت پرتفوی، تمام  داللی پول/ مدیریت دارایی مانند مدیریت دارایی

ندوق بازنشستگی، خدمات نگهداری،  گذاری جمعی مدیریت صاشکال مدیریت سرمایه

امانتداری/ خدمات مربوط به تسویه و تهاتر داراییسپرده و  های مالی شامل  پذیری 

ای و  های مالی اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله/ خدمات مشاورهاوراق بهادار، دارایی

فعالیت تمامی  به  مربوط  کمکی  مالی  خدمات  بخش  سایر  در  مذکور  سند    IBهای 

TN.TNC/W/50M  در مشاوره  و  تحقیق  اعتبار،  تحلیل  و  راهنمایی  جمله  از   ،

ها و تجدید گذاری و نگهداری پرتفوی، مشورت برای در اختیار گرفتن شرکت سرمایه

-پردازی مالی و نرمها/ ارائه و انتقال اطالعات مالی و     دادهساختار و راهبر شرکت

 سایر خدمات مالی کنندگان  افزارهای مربوطه از طریق عرضه

 سایر موارد مرتبط با خدمات مالی   -۳-۷-۶

 خدمات اجتماعی و بهداشتی:    -۸-۶

 خدمات بیمارستانی   -۱-۸-۶

 سایر خدمات مربوط به بهداشت انسان   -۲-۸-۶

 خدمات اجتماعی   -  ۳-۸-۶

 سایر موارد مرتبط با خدمات اجتماعی و بهداشتی   -۴-۸-۶

 فرت: خدمات مرتبط با گردشگری و مسا  -۹-۶

 هتل و رستوران )از جمله پذیرایی(  -۱-۹-۶

 خدمات موسسات مسافرتی و دایرکنندگان تورها   -۲-۹-۶
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 خدمات مربوط به راهنمایی گردشگران   -۳-۹-۶

 سایر موارد مرتبط با گردشگری و مسافرت   -۴-۹-۶

 خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی )به جز خدمات صوتی ـ تصویری(:   -۱0-۶

های دارای  ربوط به سرگرمی )از جمله مربوط به تئاتر، گروهخدمات م   -۱-۱0-۶

 حیوانات و سیرک( 

 های خبری خدمات بنگاه  -۲-۱0-۶

 خدمات مربوط به کتابخانه، بایگانی، موزه و سایر خدمات فرهنگی  -۳-۱0-۶

 خدمات ورزشی و سایر خدمات تفریحی    -۴-۱0-۶

 ی و ورزشی سایر موارد مرتبط با خدمات تفریحی، فرهنگ   -5-۱0-۶

 خدمات حمل و نقل:    -۱۱-۶

بار/    -۱-۱۱-۶ خدمات حمل و نقل دریایی: )حمل و نقل مسافر/ حمل و نقل 

اجاره کشتی با خدمه/ نگهداری و تعمیر کشتی/ خدمات در زمینه به جلو راندن و  

 یدک کشیدن/ خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل دریایی(

: )حمل و نقل مسافر/ حمل و نقل بار/  حمل و نقل در آبراه های داخلی  -۲-۱۱-۶

اجاره کشتی با خدمه/ نگهداری و تعمیر کشتی/ خدمات در زمینه پیشرانی و یدک  

 های داخلی( کشیدن/ خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل در آبراه

خدمات حمل و نقل هوایی: )حمل و نقل مسافر/ حمل و نقل بار/ اجاره  -۳-۱۱-۶

نگهداری خدمه/  با  نقل   هواپیما  و  حمل  برای  پشتیبانی  خدمات  هواپیما/  تعمیر  و 

 هوایی( 

 )حمل و نقل محموله های فضایی مانند ماهواره(   –حمل و نقل فضایی    -۴-۱۱-۶
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آهن: )حمل و نقل مسافر/ حمل و نقل بار/  خدمات حمل و نقل با راه   -5-۱۱-۶

تجهیزات حمل و  خدمات در زمینه به جلو راندن و یدک کشیدن/ نگهداری و تعمیر  

 آهن( آهن/ خدمات پشتیبانی برای خدمات حمل و نقل با راهنقل با راه

ای: )حمل و نقل مسافر/ حمل و نقل بار/  خدمات حمل و نقل جاده   -۶-۱۱-۶

اجاره وسیله نقلیه دارای فعالیت تجاری همراه با راننده/ نگهداری و تعمیر تجهیزات  

 ای( برای خدمات حمل جادهای/ خدمات پشتیبانی  حمل و نقل جاده 

حمل از طریق خط لوله: )حمل و نقل مواد سوختی/ حمل و نقل سایر    -۷-۱۱-۶

 مواد( 

های حمل و نقل: )خدمات جابجایی  خدمات کمکی برای تمام شیوه  -۸-۱۱-۶

 بار/ خدمات انبار کردن و انبارداری/ خدمات موسسات حمل و نقل بار  

 سایر خدمات مرتبط با  حمل و نقل    -۹-۱۱-۶

 ب( مدارک موردنیازجهت ارائه توسط متقاضیان:

 اصل نامه درخواست شرکت با مهر و امضای مدیرعامل    -

 نماینده شرکت و شماره تماس جهت ارتباط با دبیرخانه در نامه معرفی گردد    -

 ثبت نامه در دبیرخانه مرکزی سازمان توسعه تجارت ایران    -

اصل و کپی قرارداد منعقده یا موافقت نامه یا نامه ابالغ )ارجاع( کار و ترجمه    -

رسمی آن منضم به تأیید اصالت آنها توسط وزارت امور خارجه یا کنسولگری/ سفارت  

 ج.ا.ا.  و یا رایزنی بازرگانی در کشور هدف 

 لی صورت حساب های بانکی بیانگر وصول مطالبات یا سایر اسناد مرتبط ما  -

 تاٌییدیه یا مجوز فعالیت از وزارتخانه یا سازمان ذیربط یا تشکل صادراتی مربوطه   -

 اساسنامه ، آگهی تا سیس و آخرین تغییرات شرکت طبق روزنامه رسمی   -
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اسناد مربوط به روند پیشرفت کار و گواهی حسن انجام کار از کار فرما با موضوع    -

 در خواست متقاضی 

 تکمیلی فنی ، مالی و حقوقی حسب درخواست دبیرخانه   سایر اسناد و مدارک  -

 ج(مراحل اجرایی فرآیند:   

 تحویل  مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به دبیرخانه    -۱

 بررسی کارشناسی و اعالم نواقص احتمالی به متقاضی جهت تکمیل مدارک   -۲

 ـ طرح پرونده در جلسات  ۳

مات با امضاء رییس کل سازمان  ـ در صورت تأیید دبیرخانه، گواهی صادرات خد۴

 شود. صادر و به متقاضی تحویل داده می

و به تصویب رسیده و از تاریخ  تنظیم تبصره  ۳و   بند اصلی  ۶در   دستورالعمل این

 ابالغ الزم االجرا می باشد و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد. 

 

 منابع و ارتباط با مسولین: -12

 کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت خارجی انتشارات چاپ و نشر بازرگانی    -

 پورتال سازمان توسعه تجارت ایران   -

   تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  الکترونیک  تجارت  آموزشی  جزوات  -

 های مرتبطمصوبات هیات دولت و دستورالعمل   -

مرکز    - منتشره  ایران  الکترونیک  راهنمای سامانه جامع تجارت  توسعه تجارت 

 وزارت صمت 
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