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شماره 60/1013 :
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خدمات ارزي و ساير مبادالت ارزي بينالمللي
مقررات خريد ارز از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعماز ايراني و خارجي توسط شعب داخلي و
خارجي آنبانك و همچنين فروش ارز بابت خدمات ارزي و ساير مبادالت ارزي بينالمللي بشرح
زير اعالم ميگردد.

الف.

خريد ارز

 -1ارزهاي قابل خريد توسططط بانك مركزي عبارتند از يورو ،پوندانگليس ،دالرآمريكا ،ينژاپن،
فرانك سوئيس ،درهمامارات متحده ،ريال عربستانسعودي ،دالر كانادا ،دينار بحرين.
تبصره -1

خريد ارزهاي جهانروا و ساير ارزها در صورتيكه در آنبانك م صرف دا شتهبا شند

بالمانعاست .ادارات بينالملل و يا خارجه بانكها موظفند ليست ارزهاي قابل خريد توسط شعب را
تعيين و جهت اقدام به شعب ارزي ذيربط ابالغ نمايند.
تبصره  -2خريد ارزهاي انتقالي قابل و صول ازطريق سي ستمبانكي بينالمللي ازجمله حوالجات
ارزي ،چكهاي مسططافرتي ،كارتهاي اعتباري و سططاير ابزارهاي معتبر بانكي و موجودي حسططابهاي
ارزي بدون هيچگونه محدوديتي مجاز ميباشد.
تبصره  -3خريد ارز به صورت ا سكناس به هر ميزان با رعايت قانون مبارزه با پول شويي و مقررات
مربوط مجاز ميباشد.
 -2خريد ارز به حساب آن بانك ميباشد و سود و زيان احتمالي نيز بعهده آن بانك خواهدبود.
 -3خريد و فروش ارز بين بانكها از محل ارزهاي خريداري شده از بانک مرکزي ،مجاز نميباشد.
 -4پرداخت همارز ريالي ارزهاي خريداريشططده توسططط شططعب خارجازكشططور آنبانك در داخل
ك شور بالمانعا ست .درهرحال ت سويه ريالي ارزهاي خريداري شده تو سط شعب مذكور باي ستي
درداخل كشور انجامگيرد.
 -5خريدارز از وزارتخانهها ،مو س سات و شركتهاي دولتي ،كليه سازمانهاي دولتي و شركتهاي
تابعه و وابسته به آنها ،موسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام ميباشد مانند
شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترشونوسازي صنايع ايران ،سازمان صنايع ملي ايران ،شركت
مخابرات ايران ،شركت هواپيمائي جمهوري ا سالمي ايران ،مو س سات ونهادهاي عمومي غيردولتي
(مو ضوعتب صرهماده 5قانون محا سبات عمومي ك شور :شامل بنياد پانزدهخرداد ،بنياد م ست ضعفان و
جانبازان انقالب اسططالمي ،بنياد مسططكن انقالب اسططالمي ،كميته امداد امامخميني(ره) ،جمعيت
هاللاحمر ،سازمان تامين اجتماعي ،شوراي انقالب فرهنگي و مو س سات و شركتهايتابعهآنها)...
موكول به آنا ست كه باالترين مقام و م سئول امورمالي د ستگاه ذيربط تاييدنمايد كه ارزارائه شده
جهت فروش بطورمستقيم وياغيرمستقيم ازمحلارز تخصيصي با نرخ كمتراز نرخ گواهي سپردهارزي
درسالهاي قبل تاميننشده بلكه ارز مزبور نتيجه فعاليتهاي مجاز اقتصادي كه طبق ضوابط و مقررات
انجامشده تحصيل گرديدهاست.
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6ط

خريدارزهايي كه منشاء آنها از محل ارزهاي تخصيصي ازسوي اينبانك ،چه بصورت مستقيم و
چه بصورت غيرمستقيم ميباشد مانند ارزهاي حاصلاز مطالبه وجه ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي
و غيره ،بايستي بهنرخ ارز تخصيصي و بحساب اينبانك صورت پذيرد.

 -6-1خريد ارزهاي حاصططل از مطالبه وجه ضططمانتنامه كه اعتباراسططنادي يا قرارداد مربوطه به نرخهاي
واريزنامه ،گواهي سپرده ارزي ،توافقي ،حا صل از صادرات و نرخ روز ميبا شد بهنرخ روز مطالبه
وجه ضمانتنامه و درمورد اعتبارات اسنادي بانرخهاي فوقالذكر بهنرخ روز خريد بالمانع است.
7ط

درموارديكه ا سترداد ارزهاي م صرف ن شده بموجب اين د ستورالعمل ضروريا ست (مأموريت،
فرصططتهاي مطالعاتي و دانشططجويي ،تأمين ارز صططادركنندگان كاالهاي غيرنفتي و خدمات فني و
مهند سي بابت خريد ا سناد مناق صه و تامين هزينههاي بازاريابي و همچنين بازرگانان و دارندگان
كارت بازرگاني بابت تامين هزينههاي بازاريابي و  )...ارزم سترد شده بهنرخ خريد روز ا سترداد،
خريداري خواهدشد.

ب .فروش ارز
فروش ارز بابت مصارف مشروحه زير طبق ضوابط اعالمشده بالمانعاست:
تبصره  -تامين وجوه ارزي بابت مصارف دستگاههاي اجرايي که در ذيل اعالم گرديده ازمحل حساب ارزي
آنان نيز بارعايت ساير مقررات بالمانع است.

 -1ارزدرماني
 -1-1فروش و انتقال ارز درماني و هزينه اقامت براي بيماران آزاد حداکثر تا دههزاردالر با ارايه
تاييديه و برآورد هزينه مرکز درماني خارج از کشططور و همچنين تاييد و تشططخي
متخ ص

کتبي پزشططک

معالج داخلي که درآن ضرورت ادامه معالجه در خارج از ک شور و ميزان ارز مورد نياز

در آن درج شططده باشططد منوط به اخذ و يقه به ميزان  ٪30هم ارز ريالي ارز پرداخت شططده به نرخ
مبادله اي بالمانع ا ست .بديهي ا ست آزاد سازي و يقه دريافتي نيز پس از ارايه ا سناد ذکر شده در
بند ( )1-4ذيل امکان پذير خواهد بود.
تبصره -

تعيين نوع و يقه وضرورت پرداخت بصورت نقدي به تشخي
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آن بانک مي باشد.

شماره60/1036 :
تاريخ1391/11/15 :

- 1- 2

فروش/انتقال ارز درماني براي مبالغ بيش از دههزار دالر با تاييد شططوراي عالي پزشططكي وزارت
بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکي كه در آن ضرورت ادامه معالجه ،ميزان ارز موردنياز جهت درمان
وهمچنين مدت اقامت تعيين گرديده با شد  ،به نرخ ر سمي بالمانع ا ست .ضمنًا کمي سيونهاي پز شکي
دانشگاهي مجاز به ارائه تأييديه دراينخصوص نميباشند.

- 1- 3

ارز درماني در صورت تصريح شوراي عالي پزشكي و مي بايست به حساب موسسه درماني واريز
گردد.همچنين از کل مبلغ ارز درماني  ،پرداخت ارز ب صورت ا سکناس تا سقف مبلغ ده هزار دالر
توسططط آن بانک بالمانع بوده و براي پرداختهاي نقدي بيش از مبلغ مذکور ،کسططب مجوز از بانک
مرکزي الزامي است.

- 1- 4

جهت انجام هر يک از پرداختهاي فوق اخذ تعهدكتبي از بيمار و يا همراه وي مبني بر ارائه اسناد و
مدارك معالجه كه به تاييد نمايندگي جمهوري ا سالمي ايران درك شور محل معالجه ر سيده با شد،
حداكثر  6ماه پساز دريافت ارز ،الزامي است .

- 1- 5

فروش ارز ،بابت اقامت بيمار و همراه ،روزانه براي هرنفر حداكثر يكصددالر تعيينميگردد.

- 1- 6

فروش و انتقال ارز بابت هزينه درمان ماموران ابت وزارتخانهها،سططازمانها و موسططسططات دولتي و
افراد تحت تكفل آنان با ارائه تقاضاي دستگاه ذيربط با امضاء ذيحسابي يا مدير امورمالي و معاونت
اداري و مالي دستگاه مربوطه به نرخ مبادلهاي بالمانع است.

 -2ارز ماموريت
- 2- 1

پرداخت ارز ماموريت ب صورت غير ابت و ابت (كوتاه و بلندمدت) ب صورت موردي و يا تنخواه
باارائه تقا ضاي وزارتخانهها ،سازمانها/مؤ سسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي واب سته و نهادهاي
انقالب اسططالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي (طبق فرم هاي پيوسطططت شططماره -1الف و -1ب
ح سبمورد) با ام ضاء ذيح سابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري ومالي د ستگاه ذيربط به نرخ
مبادلهاي بالمانع ميباشد.

- 2- 2

درمورد پرداخت ارز مأموريت غير ابت (بصططورت كوتاهمدت) الزماسططت تصططوير مصططوبه هيات
نظارت برسفرهايخارجيكاركناندولت بضميمه پيوست شماره ”-1الف“ از متقاضي دريافت و در
سوابق مربوط نگهداري شود.
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شماره 97/79857 :
تاريخ 1397/3/9 :

 -3امور دانشجويي
- 3- 1

تأمين و انتقال /پرداخت ارز دانشططجويان بورسططيه با ارائه درخواسططت وزارتين علوم ،تحقيقات و
فططططططنآوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با امضاء ذيحساب يا مدير امورمالي و معاونت
مربوطه هريك از وزارتخانهها (حسب مورد) به نرخ روز اعالمي از سوي اين بانک بالمانع است.

- 3- 2

تأمين و انتقال ارز بابت شهريه دان شجويان آزاد خارج از ك شور از مقطع لي سانس به باال با ارائه
درخواسططت متقاضططي در مقابل تاييد وزارتخانه ذيربط (علوم ،تحقيقات و فناوري يا بهداشططت،
درمان و آموزش پزشططکي) مبني بر شططاغل به تحصططيل بودن دانشططجو در خارج از کشططور و ارائه
صورتحساب دانشگاه مربوطه با تاييد به ميزان مبلغ مندرج در آن و حداكثر در سقف پانزده هزار دالر
يا معادل آن به ساير ارزها ،ساالنه در وجه مؤ س سه/دان شگاه ذيربط به نرخ روز اعالمي از سوي
اين بانک بال مانع اسطططت .تاي يديه هاي فوقا لذکر وزارت خا نه هاي مذکور ميتوا ند بدون ذکر نام
بانک/شعبه مربوطه صادر گردد.

تبصره -1

تأمين و انتقال شططهريه و انتقال/پرداخت هزينههاي اقامت در مورد دانشططجويان مقطع ليسططانس،
در صورتي که قبل از تاريخ  1397/2/31دانشجو بوده و در حال تحصيل ميباشند ،صرفًا بابت ترم
تحصيلي جاري و ترمهاي تحصيلي آتي آنها بالمانع است.

تبصره -2

در صورت درخواست دانشجو يا خانواده وي مبني بر انجام حواله به حساب دانشجو و يا شخ
الث ديگر در خارج از کشور ،انجام تقاضا مشروط به ارايه صورت حساب دانشگاه محل تحصيل
دانشجو حاکي از اعالم ميزان ارز دريافت شده از دانشجو که اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي
جمهوري ا سالمي ايران درك شور محل تح صيل تاييد شده با شد ،با تاييد وزارتخانه ذيربط بالمانع
است.

تبصره -3

تأمين و انتقال شهريه و انتقال/پرداخت هزينههاي اقامت (مو ضوع بند  )3-3بابت دان شجويان مقطع
فوق ليسططانس به باال که در مرحله ورود به اولين ترم تحصططيلي خود ميباشططند ،درصططورت تأييد
دان شگاه محل تح صيل از سوي وزارتخانه ذيربط و با اخذ و يقه از دان شجو و يا خانواده وي به
ميزان  ٪ 40هم ارز ريالي ارز پرداخت شده بالمانع ا ست .آزاد سازي و يقه مزبور موکول به تاييد
وزارتخانه ذيربط مبني بر شاغل به تح صيل بودن دان شجو و تاييد صورت ح ساب دان شگاه محل
تح صيل دان شجو حاکي از اعالم ميزان ارز دريافت شده از دان شجو که ا صالت و اعتبار آن تو سط
نمايندگي جمهوري ا سالمي ايران در ک شور محل تح صيل تأييد شده با شد ،ظرف مهلت  6ماه از
تاريخ پرداخت وجه خواهد بود.

- 3- 3

تأمين و انتقال/پرداخت ارز بابت هزينههاي اقامت دانشجويان آزاد خارج از كشور از مقطع ليسانس
به باال به ميزان حداكثر ماهيانه هزار دالر يا معادل آن به سطاير ارزها براي هر نفر و براي هر ع ضو
خانواده (همسر و فرزند) ماهيانه حداكثر پانصد دالر يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ روز اعالمي
از سوي اين بانک بالمانع است.

- 3- 4

برای پرداختهاي فوق (موضططوع بندهاي  3-2و  ،)3-3تاييد وزارتخانه ذيربط ميبايسططت در هر
سال تمديد شود.
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شماره 96/291654 :
تاريخ 1396/09/14 :

 -4فروش ارز بابت فرصتهايمطالعاتي و هزينههاي درماني اعضاي هيئتعلمي
-4-1

فروش ،انتقال /پرداخت ارز بابت فرصتهاي مطالعاتي با ارائه درخواست دانشگاهها و يا مؤسسات
آموزشي وابسته به وزارتين علوم ،تحقيقات و فنآوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باامضاي
ذيحساب يا مديرامورمالي و معاونت اداري و مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مزبور به نرخ
مبادلهاي بالمانع است.

- 4- 2

فروش ،انتقال /پرداخت ارز بابت هزينه هاي درماني (شططامل هزينه بيمه و درمان) اعضططاي هيئت
علمي (و خانواده آنها) که به فر صت مطالعاتي اعزام شدهاند با تاييد ذيح ساب يا مدير امور مالي و
معاونت اداري و مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مربوطه به نرخ آزاد بالمانعاست.

 -5انت قال ارز با بت حقعضووو يت و حق ث بت نام در سووواز مان ها و م جام
بينالمللي و محافل علمي وهزينه چاپ مقاالت علمي
وزارتخانهها  ،سازمانها/مؤ س سات و شركتهاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهاي
انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي باارائه درخواست توسط دستگاه ذيربط
با ام ضاء ذيح سابي يا مدير امورمالي و معاونت اداري ومالي د ستگاه مربوطه بهنرخ

مبادلهاي بالمانع است.
 -6هزينه شركت درنمايشگاههاي خارج ازكشور
فروش و انتقال ارز جهت برپايي و شركت درنماي شگاههاي خارج ازك شور باتاييد
سازمان توسعه تجارت ايران به نرخ آزاد بالمانع مي باشد.
 -7فروش/انتقال حقالوكاله دررابطه با دعاوي خارجي
فروش/انتقال حقالوكاله دعاوي خارجي و سططاير هزينههاي حقوقي درصططورت ارائه تاييديه دفتر
مرکز امور خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري ا سالمي ايران كه در آن مبلغ حقالوكاله و مو س سه
خارجي موردنظر ق يد گرديده در وجه حسطططاب اعالم شطططده توسططط آندفتر به نرخ م باد لهاي
بالمانعاست.
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شماره 96/291654 :
تاريخ 1396/09/14 :

 -8بابت اصل و سود سرمايهگذاري خارجي
فروش و انتقال ارز بابت ا صل و سود سرمايهگذاريهاي خارجي با تاييد سازمان
سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نرخ آزاد بالمانعاست.
 -9بابت كارمزدها
فروش ارز بابت كارمزد آند سته ازاعتبارات ا سنادي وارداتي كه تأمين آن بعهده خريدار ميبا شد
بااعالم بانك كارگزار و همچنين فروش ارز بابت كارمزد حوالهها و ضططمانتنامههاي ارزي به نرخ
آزاد بالمانعميباشد.

 -10هزينه دفاتر خارج از كشور
فططروش ،انتقال ارز بابت هزينه دفاتر خارج از كشور وزارتخانهها ،سازمانها/مؤسسات و شركتهاي
دولتي و واحدهاي واب سته ،سفارتخانهها و نهادهاي انقالبا سالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي با
امضاء ذيحساب يا مدير امورمالي و معاونت اداري و مالي به نرخ مبادلهاي بالمانع ميباشد.

 -11هزينه اجاره و اشتراك شبكههاي اطالعاتي (اينترنت ،رويتر و )...
فروش و انتقال ارز به درخواسططت وزارتخانهها،سططازمانهاي دولتي و نهادهاي انقالباسططالمي و
نهادهاي عمومي غيردولتي با امضططاء ذيحسططابي يا مديرامورمالي و معاونت اداري و مالي دسططتگاه
مربوطه به نرخ مبادلهاي بالمانع است.

 -12هزينه برگزاري همايشهاي بينالمللي
فروش ،انتقال /پرداخت ارز بهدرخوا ست وزارتخانهها ،سازمانها/مؤ س سات و شركتهاي دولتي و
واحدهاي وابسته و نه طادهاي انقالب اسالمي ونهادهايعمومي غي طردولتي با ام طضاء ذيحساب يا
مطدير امور مالي و مطعاونت اداري و مالي به نرخ آزاد بالمانع ميباشد.
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شماره 96/291654 :
تاريخ 1396/09/14 :

 -13هزي نه ان جام آز مايشوو هاي علمي و فني ،انتشوووارآگهي در خارج
ازكشور و دريافت گواهيهاي بينالمللي (استاندارد ،كيفيت و )...
فروش و انتقال ارز بدرخوا ست وزارتخانهها ،سازمانها/مؤ س سات و شركتهاي دولتي و واحدهاي
واب سته و نهادهاي انقالب ا سالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي باام ضاء ذيح ساب يا مديرامورمالي
و معاونت اداري و مالي به نرخ مبادلهاي بالمانع مي باشد.

 -14هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافتهاي ماهوارهاي و ارتباطي
1ط14ط

فروش و انت قال ارز با بت خر يد امت ياز پخش فيلم بدرخواسطططت يا تاي يد وزارت
فرهنگ و ار شاد ا سالمي و سازمان صداو سيماي جمهوري ا سالمي ايران و شركتها و واحدهاي
وابسططته به آنها باامضططاء ذيحسططاب يا مديرامورمالي و معاونت اداريومالي به نرخ آزاد بالمانع
ميباشد.

2ط14ط

فروش و انتقال ارز بابت دريافتهاي ماهوارهاي و ارتباطي بشططرط تاييد سططازمان صططداوسططيماي
جمهوري اسالمي ايران و يا وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (حسبمورد) با امضاء ذيحساب
يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي متقاضي به نرخ مبادلهاي بالمانع است.

 -15فروش و انتقال ارز بابت هزينههاي شركتهاي بيمه ايراني
فروش و انتقال ارز بابت هزينههاي بيمه اتكايي ،حق بيمههاي قابل برگشططت به بيمهگزار يا سططاير
هزي نه هايي كه الزام درپردا خت ارز را بهمراه داشطط ته باشطططد ،با تاي يد بي مه مركزي ايران
به نرخ مبادلهاي بالمانع ميباشد.

 – 16فروش ارز به شووركتهاي منتخب براي اعزام زايرين به عمره مفرده و
عتبات عاليات(عراق)
فروش ارز به نرخ آزاد به شركتهاي معرفي شده از سوي سازمان حج و زيارت باام ضاء ذيح ساب
يا مديرامورمالي و معاون اداري و مالي سططازمان به منظور فوق بالمانعاسططت .پس از شططش ماه از
تاريخ فروش ارز تاييد باالترين مقام شططركت خريدارارز مبني بر هزينهنمودن مبلغ بهمراه ارسططال
ليستي از هزينههاي بعمل آمده براي تسويه حساب ضروري ميباشد.
 – 17هزينه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهاي بينالمللي از جمله IELTS ، GRE،TOEFL
و  ...که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار ميگردد
فروش و انتقال ارز با درخوا ست کتبي متقا ضي و ارائه تأييديه از سوي سازمان سنجش آموزش
کشور به نرخ آزاد بالمانع ميباشد.
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شماره 00/90764 :
تاريخ 1400/03/30:

 -18ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهيالت ارزی
 -18-1تأمين ارز بابت سهمال شرکه (آورده) متقا ضي و بازپرداخت ت سهيالت اعطايي (اعم از ا صل ،سود و وجه التزام تأخير
تأديه دين) به تسهههيالت ريرگاراا از م ل مبابب باگ ها و باگ

توس ه ه و ترارت اکو در رارروب ب چ رهارم مرعوعه

مقررات ارزی و گيز صباوق توس ه ملي به گرخ بازار دوم ارز و از طريق ساماگه گيعا امکااپذير است.
 -18-2تأمين ارز بابت سهمالشرکه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيالت اعطايي (اعم از اصل ،سود و وجه التزام تأخير تأديه
دين) به تسهيالت ريرگاراا از م ل مبابب باگ

جهاگي و باگ

توس ه اسالمي در رارروب ب چ رهارم مرعوعه مقررات ارزی

با تأييا سازماا سرمايهرذاری و کع های اقتصادی و فبي ايراا به گرخ بازار دوم ارز و از طريق ساماگه گيعا امکااپذير است.
 -18-3تأمين ارز بابت سهمال شرکه (آورده) متقا ضي و بازپرداخت ت سهيالت ريفايباگس (اعم از ا صل ،سود و وجه التزام تأخير
تأديه دين) حسب رروه کاالی وارداتي به گرخ رسعي و يا گرخ بازار دوم ارز و از طريق ساماگه گيعا امکااپذير است.

 -18-4ت سويه باهي (اعم از ا صل ،سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) ت سهيالت ريرگاراا از م ل ح ساب
ذخيره ارزی موضههوآ آيينگامه اجرايي ماده  20قاگوا رفب مواگب توليا رقابتپذير و ارتقای گظام مالي کشههور ،به
صورت ارزی (ارائه عين ارز از سوی باهکار) و يا بهصورت ريالي مطابق آيينگامه مزبور ميباشا.
 -18-5ت أمين ارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي(اعم از اصل ،سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از م ل
مبابب جزء (د) ببا ( )6قاگوا بودجه سال  1388کل ک شور (مو ضوآ ت صويبگامه شعاره /211607ت43304ک
مورخ  1388/10/27کعي سيوا مو ضوآ ا صل  138قاگوا ا سا سي) به گرخ بازار دوم ارز و از طريق ساماگه گيعا
امکااپذير است.
 -18-6تأمين ارز بابت سهمال شرکه (آورده) متقا ضي و بازپرداخت ت سهيالت اعطايي (اعم از ا صل ،سود و وجه
التزام تأخير تأديه دين) به تسهههيالت ريرگاراا از م ل مبابب باگ ها در مباطق آزاد تراری ههههه صههب تي و وي ه
اقتصادی کشور به گرخ بازار دوم ارز و از طريق ساماگه گيعا امکااپذير است.
 -18-7تأمين ارز بابت سهههمالشههرکه (آورده) متقاضههي ،پرداخت اقسههاي و هزيبههای تب ي اعتبارات اسههبادی
فايباگس خودررداا و غيرخودررداا ،به گرخ بازار دوم ارز و از طريق ساماگه گيعا امکااپذير است.
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شماره 60/1007 :
تاريخ 1391/4/8 :

ج .مقررات مربوط به حسابهاي ارزي
ازتاريخ اجراي اين دسططتورالعمل بحث منشططاء داخلي و خارجي ارز منتفي بوده و
همه حسططابها اعم از جاري و سططپرده تحت عنوان كلي حسططاب ارزي طبقهبندي
ميگردند و سود ح سابهاي سپرده نيز ب صورت ارزي و برمبناي نرخهاي بينالمللي
توسط آن بانك تعيين و در سررسيد قابل پرداخت ميباشد.
 -1افتتاح ح سابهاي ارزي براي کليه د ستگاههاي مو ضوع ماده  222قانون برنامه
پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
-

افتتاح حساب جاري ارزي صرفًا در شعب بانکهاي دولتي داخل كشور با رعايت ضوابط مربوطه و
نيز موارد ذيل بالمانع است:

- 1- 1

ارائه درخواست گشايش حساب بهمراه فرم تكميل شده مربوطه (پيوست شماره )4و معرفي حداقل
دو امضاء مجاز براي استفاده از حساب توسط باالترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط.

- 1- 2

ارائه مجوز خزانهداري كل وزارت اموراقت صادي و دارايي درمورد د ستگاههاي مو ضوع ماده 222
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهورياسالميايران.

تب صره  -1د ستگاههاي مزبور مجاز به واريز و ا ستفاده از ارزهايي كه ب صورت م ستقيم و يا غيرم ستقيم ازمحل
سهميه ارزي كه سالهاي قبل به آنها تخصي

داده شده نميباشند .ارزهاي مذكور را بايستي بانرخ

تخصيصي به اينبانك بفروشند.
تب صره  -2ا ستفادهاز ح ساب درهرمورد منوط به رعايت مقررات هر م صرف ميبا شد .بطور مثال چنانچه دربند
مربوط به "شرح وجوهي كه ازحساب برداشت مي شود" واردات كاال مجاز شدهباشد انجام اينامر
منوط به طي مراحل بتسططفارش در وزارت بازرگاني و گشططايش اعتباراسططنادي ازمحل حسططاب
بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه ميباشد.
تبصره  -3افتتاح حساب ارزي اعم از جاري و مدتدار در خارج از كشور بنام دستگاههاي موضوع ماده مذکور
منوط به اخذ مجوز از اين بانك ميباشد.
تبصره  -4افتتاح حساب ارزي مدتدار نزد شعب بانکهاي داخل کشور بنام دستگاههاي موضوع ماده 222قانون
برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهورياسالميايران مجاز نميباشد.
- 1- 3

آنبانك مكلفاست حداكثر يكهفته پساز افتتاح حساب ،مراتب را بهمراه تصوير فرم تكميل شده
جهت اطالع به اداره سياستهاومقررات ارزي اينبانك ارسال نمايد.
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شماره 98/17237 :
تاريخ 1398/01/26 :

 -2افتتاح حسابهاي ارزي بنام اشخاص حقيقي و حقوقي
شرايط افتتاح

- 2- 1
الف-

افتتاح حسابهاي ارزي بنام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بالمانعاست.

ب-

افتتاح حسطططابهاي ارزي به ارزهاي (يورو ،پوندانگليس ،دالرآمريكا ،ين ژاپن ،فرانكسططوئيس،
درهمامارات متحده ،ريال عربستان سعودي ،دالر كانادا ،دينار بحرين) امكانپذير ميباشد.

تبصره :

ا ستفاده از ساير ارزها جهت افتتاح ح سابهاي ارزي بنا به ت شخي

و صالحديد آن بانك بالمانع

ميباشد.
ج  -متقا ضي افتتاح ح سابهاي ارزي اعم از ا شخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي باي ستي واجد
شرايط افتتاح حسابهاي ريالي باشند.

 -3انواع حسابها
حسابهاي ارزي به يكي از صور زير قابل افتتاح ميباشد:
- 3- 1

حسابهاي قرضالحسنه پسانداز ارزي

- 3- 2

حسابهاي قرضالحسنه جاري ارزي

- 3- 3

حسابهاي ارزي سرمايهگذاري مدتدار

 - 4حداقل مانده حسابها و حداكثر نرخ سود
ح سابهاي ارزي ياد شده هر يك م شمول حداقل خاص قابل قبول براي افتتاح و سود متعلقه مربوط
به خود به شرح زير ميباشند:
- 4- 1

حداقل قابل قبول براي افتتاح و مانده حسططابهاي قرضالحسططنه پسانداز ،قرضالحسططنه جاري و
حساب ارزي سرمايهگذاري مدتدار توسط هربانك تعيين ميگردد.

-4-2

حداقل مدت زمان ماندگاری سططپرده ارزی برای برخورداری از سططود ،ک ماه از زمان
افتتاح حساب تع

-4-3

ن می گردد.

سودارزي تو سط بانكها متنا سب با بازدهي بكارگيري اين منابع تعيين و برمبناء رويههاي
متداول در بازارهاي بينالمللي بصورت ارزي قابل پرداخت خواهدبود.

- 4- 4

به دارندگان حسابهاي قرضالحسنه پسانداز و جاري ارزي سودتعلق نميگيرد.

- 4- 5

شركت دارندگان ح ساب قرضالح سنه پسانداز ارزي در صورت دارابودن شرايط در قرعهك شي
بالمانعاست .

تبصره :

به سپردههاي ارزي بامنشاء داخلي قبلي (مفتوحه تا پايان سال  )80نيز تاپايان سررسيد سود ريالي
به نرخ رسمي قابل پرداخت ميباشد ليكن درسررسيد ،سپردهگذاري با شرايط جديد امكانپذيراست.

.
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شماره 97/59517 :
تاريخ1397/2/27 :

 -5نحوه استفاده ازحسابهايارزي و حوالههايارزي وارده و ارز نقدي

- 5- 1

نقل و انتقال ارز از محل حسططابهاي ارزي و نيز صططدور حوالههاي ارزي از محل اين حسططابها به
خارج از كشور مانعي ندارد.

- 5- 2

واريز وجه حوالههاي ارزي وارده به حسابهاي ارزي بالمانع است.

-5-3

صدور حوالههاي ارزي به خارج از كشور از محل حوالههاي ارزي وارده در وجه ذينفع يا غير آن مانعي
ندارد.

- 5- 4

پرداخت اسططكناس از محل حواله هاي ارزي وارده به ذينفع يا غير آن درحد مقدورات و ازمحل
منابع ارزي آن بانک بالمانعاست.

تبصره :

چنانچه متقاضيان با پرداخت نقود بيگانه (بصورت نقدي) نسبت به گشايش حساب و يا واريز وجه
به ح سابهاي مفتوحه قبلي اقدام نمايند در صورت تقا ضاي بردا شت از ح ساب ،بانکها موظفند وجه
مذکور را عينا" به ارز و صول شده و يا ساير ارزهاي جهانروا و ازمحل منابع ارزي آن بانک با موافقت
متقاضططي به حسططاب وي واريز و يا پرداخت نمايند .در اين رابطه تاکيد مي نمايد اخذ هر گونه تعهد از
م شتريان مبني بر پرداخت ارز در حد مقدورات يا معادل آن به ريال به نرخ ر سمي در خ صوص اينگونه
حسابها ممنوع است

- 5- 5

حوا له هايارزي وارده درصططورت درخواسطططت دار نده حوا له مبنيبر ت بد يل به ارز ديگري ،با
درنظرگرفتن نرخ خريد ارز موضططوع حواله در روز مراجعه ذينفع حواله به ريال تبديل و چنانچه
ذينفع حواله درخوا ست ا ستفادهاز وجه حواله ب صورت ارز از قبيل واريز به ح ساب ارزي ،صدور
حواله ،چك بانكي ،چك م سافرتي و يا دريافت ارز ب صورت ا سكناس را دا شتهبا شد ،معادل ريالي
حاصططله به نرخ فروش ارز روزمراجعه مجددًا به ارز مورددرخواسططت تبديل و در اختيار ذينفع
قرارگيرد.

-5-6

ورود و خروج ارزهاي مجاز اشخاص از طريق سيستم بانكي به هرميزان مجاز ميباشد.
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شماره 99/301612 :
تاريخ1399/9/23 :

-5-7

برا ساس د ستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ا سناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه م سافر
(پيوست شماره  5و ضميمه مربوطه) ،ورود ارز /اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام توسط هر مسافر
از خارج از ک شور مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز میبا شد.
براي ورود ارز /اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مجموعاً به مبلغ بيشاز ده هزار یورو یا معادل آن
به سایر ارزها ،طبق ترتيبات تعيين شده در دستورالعمل مزبور ،م سافر میبایست در مبادي ورودي
به گمرک جمهوري اسالالیمی ایران مراجعه و ارز /اسالالناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه خود را
اظهار و کد رهگيري دریافت نماید.

-5-8

طبق د ستورالعمل اجرایی مذکور ،خروج ارز /ا سناد بانکی و اوراق بهادار بینام تو سط هر م سافر
به خارج از کشالالور ،مجموعاً تا سالالقف مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سالالایر ارزها از طریق
مرزهاي هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهاي زمينی،
ریلی و دریایی مجاز میباشد.

تبصره :1

خروج ارز /ا سناد بانکی و اوراق بهادار بینام مجموعاً بيش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به
سالالایر ارزها از طریق مرزهاي هوایی و بيش از مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سالالایر ارزها از
طریق مرزهاي زمينی ،ریلی و دریایی ،تو سط هر م سافر به خارج از ک شور ،در صورتی که قبیً در
مبادي ورودي توسط م سافر اظهار شده باشد (موضوع بند  5-8براي مبالغ مازاد بر سقف 10.000
یورو یا معادل آن به سایر ارزها) ،منوط به ارایه رسيد چاپی حاوي کد رهگيري در مبادي خروجی
به گمرک ج.ا.ا میباشد.

تبصره :2

خروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سالالایر ارزها از طریق مرزهاي هوایی و بيش
از مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از طریق مرزهاي زمينی ،ریلی و دریایی توسط هر
مسالالافر به خارج از کشالالور ،با اراعه اعیميه بانکی حاکی از فروز ارز به صالالورت اسالالکناس در
چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزي ،توسط مسافر امکانپذیر میباشد.

-5-9

واریز نقدي به حسالالاب ارزي و یا حواله آن حداک ر تا سالالقف مبلغ ده هزار دالر بیمانع میباشالالد.
همچنين واریز نقدي به حسالالاب ارزي و یا حواله آن بيش از سالالقف مبلغ ده هزار دالر مشالالروط به
رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بیمانع است.

-5-10

ضوابط و د ستورالعملهاي مربوط به ح سابهاي ارزي م شمول ح سابهاي ارزي مفتوحه بين
بانکی نمیگردد و اینگونه حسابها از اجراي این دستورالعملها مست نی هستند.
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شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :

*«پيوستـــها»

*

شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :
بجز پيوستهاي 1و 4بقيه پيوستها عينًا جايگزين گردد.

«پيوست شماره” – 1الف“»
«بسمهتعالي«

بانك
شعبه
عطف به مصوبه شماره /20860ت29728هط مورخ  1383/5/18هيأت محترم
وزيران خواهشمنداست باعنايتبهمشمولبودن اين وزارت/سازمان/شركت/و..........
بر رعايت و اجراي مصوبطه مزبور

(نامبرده شود)

دالر ارز مامططوريت به

نسبت به فروش معادل

مامطور ايندستگاه اقدام فرمائيد .تاكيد ميشطود كطه

آقاي/خانطم

كليه ضوابط ومقررات موجود دراين رابطه رعايت و اجرا گرديدهاست و مسئوليت
تسويهحساب نهايي با مامور اعزامي ،بر عهده اين دستگاه بوده و نسبت به تحويل ارز
مازاد به آنبانك اقدام خواهدشد.ضمنًا :
الف) □ دراجراي مصوبه فوق الذكر هيأت محترم وزيران بپيوست تصوير مجوز شماره
مططورخ

هيأتمحترمنظارتبرسفرهاي خارجي

كاركنانكهبعنوانمأموريتغير ابتتلقيشدهجهتضبطدرسوابقتقديمميگردد.
ب ) □ با توجه به استثنائات تصريطحشده در مصوبططه فوقالذكر هيأت محترم وزيران
(ماده  )11ضرورتيبه اخذ مجوزازهيأت محترم نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان
نبوده و مسئوليت و تبعات ناشي از آن را ميپذيرد.

ذيحساب و مديرامورمالي

معاونت اداريومالي

شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :

«پيوست شماره” – 1ب“»
«بسمهتعالي«

بانك
شعبه

دالر ارز

خواهشمنداست نسبت به فروش معادل
ماموريت به آقاي/خانم
ماموراين شركت/نهاد/و( ...نامبردهشود)

اقدام فرمائيد .تاكيد ميشود كه كليه ضوابط ومقررات مربوط دراين رابطه رعايت و
اجرا گرديدهاست و مسئوليت تسويهحساب نهايي با مامور اعزامي ،با اين دستگاه
بوده و نسبت به تحويل ارز مازاد به آنبانك اقدام خواهدشد.
ضمنًا اين دستگاه ملطزم به رعايت مصوبه شماره /20860ت29728هط مورخ
 1383/5/18هيطأت محتطرم وزيران نميباشد و مسئوليتهاي قانوني و متبادره را
ميپذيرد.

ذيحساب و مديرامورمالي

معاونت اداريومالي

شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :

«پيوست شماره »2
«بسمهتعالي«

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقوقي متقاضي خريدارز

نام شركت/موسسه:
نوع مالكيت:

شماره بت:
نوع فعاليت:

نامونامخانوادگي مديرعامل:
آدرس ،شماره تلفن و شماره فاكس شركت/موسسه:

ميزان و نوع ارز موردتقاضا:

نام و مشخصات دريافت كننده ارز:
آدرس و يا شماره حساب دريافتكننده ارز:
علت درخواست خريد و انتقال ارز:
امضاء

هويت متقاضي توسط اينجانب  ....................................احراز گرديد.
امضاء مجاز شعبه

شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :

«پيوست شماره  »3
«بسمهتعالي«

فرم درخواست مربوط به اشخاص حقيقي متقاضي خريدارز
نامونامخانوادگي متقاضي:
شمارهومحل صدور شناسنامه يا گذرنامه:

نامپدر:

محل وتاريختولد:
شغل:

آدرس و شماره تلفن محلكار:
آدرس و شمارهتلفن محل اقامت:
ميزان و نوع ارز موردتقاضا:
نام و مشخصات دريافت كننده ارز:
آدرس و يا شماره حساب دريافتكننده ارز:
علت درخواست خريد و انتقال ارز:
امضاء
هويت متقاضي توسط اينجانب  ....................................احراز گرديد.
امضاء مجاز شعبه

شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :

«پيوست شماره »4
« درخواست گشايش حسابارزي »
«مخصوص وزارتخانهها ،سازمانهاي دولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي،
نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي ملي شده تحت پوشش»
 -1مشخصات متقاضي:


موضوع فعاليت:



نطوع دستگطططاه :
وزارتخانه

موسسهدولتي

شركت دولتي

نهادعموميغيردولتي

ساير -شرحدهيد .......................................................................................................................................................................


مجوز تاسيس :



پايان سال مالي دستگاه متقاضي :



آدرس كامل متقاضي :

 -2مشخصات حساب:


نوع حساب ارزي مورددرخواست :
ديداري

مدتدار

ساير -توضيحدادهشود ............................................................................................



نوع ارز :



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



آدرس كامل بانك :



شماره وتاريخ موافقتنامه اداره كل خزانه وزارت اموراقتصادي و دارائي :



شرح وجوهي كه به حساب واريزميشود (حتياالمكان طبقهبندي شود) :



شرح وجوهي كه از حساب برداشت ميشود (حتياالمكان طبقهبندي شود) :



طول دوره موردنياز براي استفاده از حسابارزي :



چنانچه حساب مورددرخواست نزد يكي از بانكهاي خارج ازكشور گشايششود داليل لزوم گشايش حساب درخارج ازكشور را
ذكرفرمائيد:

طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط


توضيح :درصورت لزوم براي پاسخ به سؤاالت و توضيحات اضافي از طريق الصاق برگ اضافي اقدامفرمائيد.

مدارك زير به ضميمه تقديمميشود:
 )1فتوكپي مصدق اساسنامه دستگاه متقاضي.
 )2فتوكپي موافقتنامه اداره كل خزانه وزارت اموراقتصادي و دارائي.
محل امضاء و مهر دستگاه متقاضي:

شماره 60/1022 :
تاريخ 1390/8/3 :

« تعهدنامووووه »

بدينوسيله متقاضي در قبال بانك مركزي قبول و تعهد مينمايد:
-1

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

اخذ مجوز امكانپذيراست.
-2

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

حسابرسان را ملزم به رسيدگي و انطباق عملكرد حساب با شرايط موردقبول بانك مركزي نمايد.
-3

از حسابارزي صرفًا براي موارد مندرج در اين فرم استفادهشود.

-4

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ميتواند بنابه صالحديد و تشخي

خود مجوزهاي صادره قبلي را عنداللزوم

لغونمايد.
-5

چنانچه مجوز بانك مركزي بطورموقت و براي زمان محدود صادر شدهباشد ،پس از پايان دوره ،گزارش خالصهاي

از عمليات حساب به بانك ارائه و نسبتبه مسدودنمودن اقدام نمايد.
-6

بموجب درخواست كتبي از بانك گشايش كننده حساب درخواستنمايد كه اطالعات موردنياز بانك مركزي

دررابطه با حساب را عنداللزوم دراختيار بانك قراردهد.
اينجانبان كه حسب اساسنامه شركت و پست سازماني داراي حقامضاء اسناد تعهدآور شركت ميباشيم با آگاهي كامل
از الزامات قانوني ضمن تائيد صحت اطالعات مندرج دراين فرم اعالمميداريم كه عدم رعايت شرايط فوق توسط متقاضي
بهمنزله لغو مجوز صادره بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ميباشد و به همين جهت آن را امضاءميكنيم.

تاريخ

محل امضاء و مهر دستگاه متقاضي:

«پيوست شعاره »5

شماره 99/301612 :
تاريخ 1399/9/23 :

«دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز /اسناد بانکي و اوراق بهادار بينام همراه مسافر»
مفاد اين دستورال عل در ارتباي با کليه مبادی مبارج در جاول پيوست الزماالجرا ميباشا .درخصوص ساير مبادی (به غير از فهرست پيوست) ورود
ارز  /اسباد باگکي و اوراق بهادار بي گام مرعوع ًا تا سقف مبلغ ده هزار ( )10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها مراز بوده و ورود ارز /اسباد باگکي و
اوراق بهادار بيگام مرعوعاً بيچ از مبلغ ده هزار ( )10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها مراز گعيباشا .هعچبين خروج ارز /اسباد باگکي و اوراق
بهادار بي گام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طريق ساير مبادی ،مرعوعاً تا سقف مبلغ پبج هزار ( )5.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها از مرزهای
هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار ( ) 2.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها از مرزهای زميبي ،ريلي و دريايي مراز بوده و خروج ارز /اسباد باگکي و اوراق
بهادار بي گام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مراز گعيباشا.
ماده  -1ورود ارز /اسباد باگکي (از قبيل ر

باگکي ،ر

تضعيبي ،ر

مسافرتي و ساير اسباد مالي قابل اگتقال) و اوراق بهادار بيگام ماگبا اوراق قرضه

بهصورت فيزيکي به هر طريق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار ( )10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها گياز به اظهار گااشته و
برای ورود ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام مرعوع ًا به مبلغ بيچ از سقف ت يين شاه ،مسافر ميبايست در مبادی ورودی گسبت به اظهار ارز /اسباد
باگکي و اوراق بهادار بيگام هعراه خود (به صورت کتبي يا شفاهي) به رعرک جعهوری اسالمي ايراا اقاام و اطالعات موردگياز را به صورت سيستعي از
طريق درراه رعرک ج.ا.ا ثبت گعايا .ضعباً مسافر ميتواگا قبل از ورود به کشور از طريق درراه مزبور ،ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام هعراه خود
را بهصورت سيستعي اظهار گعايا.
ماده  -2پس از اظهار ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام مازاد بر مبلغ ده هزار ( )10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت کا
رهگيری ،رعرگ ج.ا.ا ضعن ارجاآ سي ستعي اطالعات اظهار شاه به درراه باگ

ملي ايراا ،گ سبت به راهبعايي م سافر به باجه باگ

ملي ايراا اقاام

ميگعايا.
ماده  -3در موارد ارجاعي که ظن به پولشههويي و تأمين مالي تروريسههم از سههوی رعرک ج.ا.ا وجود گاارد ،باگ

ملي ايراا ميبايسههت صههرفاً گسههبت به

شعارش و تأييا مبلغ ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام اظهار شاه ،اقاام و پس از ارائه رسيا راپي حاوی کا رهگيری ،مبلغ و گوآ ارز /اسباد باگکي
و اوراق بهادار بيگام به م سافر ،مراتب را به صورت سي ستعي به رعرک ج.ا.ا اعالم گعايا .ضعباً در اين موارد گياز به گگهااری ارز تو سط باگ

ملي ايراا

گبوده و هعچبين ضرورتي به است الم مراتب از مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي توسط رعرک ج.ا.ا وجود گ واها داشت.
ماده  -4در موارد ارجاعي که ظن به پول شويي و تأمين مالي تروري سم از سوی رعرک ج.ا.ا وجود دارد ،باگ

ملي ايراا موظف ا ست ضعن شعارش و

تأييا مبلغ ارز /اسهههباد باگکي و اوراق بهادار بيگام اظهار شهههاه ،گسهههبت به دريافت و گگهااری ارز مربوطه اقاام و پس از ارائه رسهههيا راپي حاوی کا
رهگيری ،مبلغ و گوآ ارز /ا سباد باگکي و اوراق بهادار بيگام به م سافر ،مراتب را به صورت سي ستعي به رعرک ج.ا.ا اعالم و رعرک ج.ا.ا گيز گ سبت به
است الم مراتب از مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي اقاام گعايا.
ماده  -5مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي ،پس از بررسي گسبت به اعالم گتيره به رعرک ج.ا.ا اقاام ميگعايا.
ماده  -6در صورت تأييا مب شاء ارز /ا سباد باگکي و اوراق بهادار بيگام از سوی مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پول شويي ،مراتب از طريق رعرک ج.ا.ا به
باگ

ملي ايراا اعالم و باگ

مزبور ببا به درخواست مسافر يا گعايباه قاگوگي ايشاا ،درخصوص ارز گسبت به حواله وجه به داخل و يا خارج از کشور در

رارروب مقررات ارزی ،پرداخت عين ارز و يا خريا آا به گرخ روز اعالمي از سوی باگ

مرکزی و درخصوص اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام گسبت به

استرداد آا اقاام و اطالعات گ وه استرداد ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام را در ساماگه ثبت ميگعايا.
تبصره  -1رباگچه ارز فيزيکي جزء اس ار جهاا روا گبوده و يا به تش يص باگ

ملي ايراا قابليت مصرف گااشته باشا ،عين ارز به مسافر مسترد ميرردد.

تبصره  -2درصورت درخواست مسافر مببي بر حواله وجه به خارج از کشور ،باگ

ملي ايراا ميبايست گسبت به ابطال سيستعي کا رهگيری مأخوذه

بابت ارز اظهارشاه و رسيا راپي آا اقاام و مراتب را به رعرک ج.ا.ا اعالم گعايا.
ماده  -7خروج ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام به صورت فيزيکي به هر طريق توسط هر مسافر به خارج از کشور ،مرعوعاً تا سقف مبلغ پبج هزار
( ) 5.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها از مرزهای هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار ( )2.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها از مرزهای زميبي ،ريلي و
دريايي مراز ميباشا.

ماده  -8خروج ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام مرعوع ًا مازاد بر مبلغ پبج هزار ( ) 5.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها برای مرزهای هوايي و مبلغ
دو هزار ( )2.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها برای مرزهای زميبي ،ريلي و دريايي توسط هر مسافر به خارج از کشور ،مبوي به اظهار آا در زماا
ورود به کشور و مشروي به ارائه رسيا راپي حاوی کا رهگيری صادره از سوی باجه باگ ملي ايراا و تا سقف مبلغ مبارج در رسيا مزبور در مبادی
خروجي به رعرک ج.ا.ا خواها بود.
ماده  -9خروج ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام صرفاً توسط ش ص اظهار کبباه ،به هعاا گوآ ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام اظهار شاه مراز
خواها بود.
ماده  -10در صورتي که مسافر قصا خروج کل ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بي گام اظهارشاه را داشته باشا ،رعرک ج.ا.ا گسبت به ابطال سيستعي کا
رهگيری مأخوذه بابت ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام اظهارشاه و رسيا راپي آا اقاام ميگعايا.
ماده  -11در صورتيکه مسافر قصا خروج ارز به ميزاا کعتر از مبلغ اظهار شاه را داشته باشا ،رعرک ج.ا.ا مسافر را به باجه باگ ملي ايراا راهبعايي
گعوده و باگ ملي ايراا گيز ضعن کسر مبلغ موردگظر از مبلغ اظهارشاه در ساماگه مربوطه ،گسبت به صاور رسيا راپي جايا اقاام و مراتب را به رعرک
ج.ا.ا اعالم مي گعايا.
تبصره :مفاد اين ماده مشعول اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام گعيباشا.
ماده  -12در صورت عام تأييا مبشاء ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام ،مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي ،ضعن طرح شکايت در مرجب
قضايي ،مراتب را جهت درج در ساماگه به رعرک ج.ا.ا اعالم ميگعايا.
ماده  -13در صورت صاور رأی برائت قط ي از سوی مرجب قضايي ،مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق رعرک ج.ا.ا به باگ ملي
ايراا اعالم و باگ مزبور براساس مفاد ماده ( )6اين دستورال عل اقاام ميگعايا.
ماده  -14درصورت صاور رأی م کوميت قط ي از سوی مرجب قضايي ،مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق رعرک ج.ا.ا به باگ
ملي ايراا اعالم و باگ مزبور ضعن ابطال سيستعي کا رهگيری مأخوذه بابت ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام اظهارشاه در ساماگه و اعالم مراتب
به رعرک ج.ا.ا ،عين ارز اظهارشاه را به اداره گشر اسکباس و خزاگه باگ مرکزی ج.ا.ا ت ويل گعوده و اداره مزبور گيز گسبت به خريا ارز به گرخ روز و
واريز م ادل ريالي آا به حساب ت يينشاه از سوی خزاگهداریکل کشور اقاام ميگعايا .درخصوص اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام ،واريز م ادل ريالي
آا به گرخ روز بهحساب خزاگه ،مبوي به وصول وجه اسباد و اوراق مزبور خواها بود.
ماده  -15تا قبل از ورود مسافر به کشور ،مسافر ميتواگا گسبت به مرجوآگعودا ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام مازاد بر مبلغ ده هزار ( )10.000يورو
يا م ادل آا به ساير ارزها اعم از آگکه آا را اظهار گعوده و يا گبعوده باشا ،اقاام گعايا.
تبصره :در صورتي که ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بي گام توسط مسافر اظهار شاه باشا ،باگ ملي ايراا باوا قيا و شري عين ارز /اسباد باگکي و اوراق
بهادار بيگام را به مسافر مسترد و هم زماا مراتب را جهت ابطال سيستعي کا رهگيری مأخوذه بابت ارز /اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام اظهارشاه به
رعرک ج.ا.ا اعالم و مت اقب ًا رعرک ج.ا.ا گيز مراتب ابطال را بهصورت سيستعي به مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي اعالم ميگعايا.
ماده  -16درخصوص راگباراا ب چ حعل و گقل بينالعللي ،خلباگاا ،کاپيتااهای کشتي و خامه آاها رعايت موارد فوق الزامي است.
تبصره :خروج ارز/اسباد باگکي و اوراق بهادار بيگام توسط راگباراا ب چ حعل و گقل بين العللي به مقصا کشورهای هعسايه دارای مرز مشترک زميبي
با ايراا (ترکيه ،عراق ،افغاگستاا ،پاکستاا ،ترکعبستاا ،آذربايراا و ارمبستاا) مرعوعاً تا سقف مبلغ دو هزار ( )2.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها
و برای ساير کشورها مرعوعاً تا سقف مبلغ پبج هزار ( )5.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها مراز ميباشا.
ماده  -17با توجه به اتعام مهلت زماگي پيچبيبي شاه برای ثبت اطالعات مربوي به اظهارگامههای غيرالکتروگيکي قبلي صادره توسط باگ ملي ايراا
(صادره قبل از ابالغيه شعاره  95/265041مورخ  1395/8/19باگ مرکزی ج.ا.ا) و دريافت کا رهگيری در پايگاه اطالآ رساگي رعرک ج.ا.ا ،امکاا خروج
ارز با ارائه اظهارگامههای مذکور امکااپذير گعيباشا.
ماده  -18ورود و خروج ارز/ا سباد باگکي و اوراق بهادار بيگام از طريق مرا سالت پ ستي و حعل بار بيچ از مبلغ پبج هزار ( )5.000يورو يا م ادل آا به
ساير ارزها معبوآ ميباشا.
ماده  -19عام رعايت ضوابط فوق ،مشعول مرازات مقرر در قاگوا مبارزه با قاراق کاال و ارز مصوب سال  1392خواها بود.
ماده  -20در راستای اجرای قواگين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ،رباگچه مأمورين و يا ضابطين قاگوگي مربوطه برای مبالغ کعتر
از سقف  10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها ،ظن به پول شويي ،تأمين مالي تروري سم يا ساير جرائم مب شاء مرتبط پياا کببا ، ،اقاامات الزم طبق
روال مشابه موضوآ ماده ( )4فوق صورت ميپذيرد/4973685/.ج

شماره 96/258318 :
تاريخ1396/8/15 :

«ضميمه پيوست شماره »5
اسامی باجههای اعالمی ازسوی بانک ملی ايران مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور
شعبه/باجه

کدشعبه/کدباجه

فرودراه اروميه

5101

رعرک بازرراا

5382

رعرک مرز سرو

5122

رعرک مرز تعررين

5239

باجه رعرک مرز رازی

5261

باجه رعرک پلاشت

5380

2

اردبيل

رعرک بيلهسوار

4893

3

کردستاا

باشعاق

5593

4

خوزستاا

باجه فرودراه اهواز

6580

5

ايالم

پاياگه مرزی مهراا

5993

6

کرماگشاه

باجه پرويز خاا

5922

رعرک خسروی

5933

باجه فرودراه تبريز

4507

7

آذربايراا شرقي

ش به رعرک پل روبي جلفا

4775

باجه رعرک گوردوز

4776

8

رلستاا

ش به مرز پل رببا کاووس

9315

9

ريالا

رعرک آستارا

4271

10

تهراا

باجه فرودراه امام خعيبي (ره)

1024

11

اصفهاا

باجه فرودراه اصفهاا

3008

12

فارس

باجه فرودراه شيراز

7254

13

هرمزراا

باجه فرودراه ببارعباس

7814

باجه فرودراه زاهااا

8322

باجه رعرک ميرجاوه

8324

ردیف

1

نام استان

آذربايراا غربي

14

سيستاا و بلورستاا

15

خراساا رضوی

باجه رعرک ميل

زابل

8451

باجه فرودراه مشها

8540

رعرک دوغاروا تايباد

8769

رعرک لطفآباد دررز

8813

رعرک سرخس

8630

رعرک باجگيراا

8649

شماره99/64445 :
تاريخ1399/03/11 :
(پيوست شماره )6
»بسمهتعالي«

به استباد ببا (الف) ماده ( )7قاگوا مبارزه با قاراق کاال و ارز و هعچبين ببا «پ» ماده ( )5آئينگامه اجرايي مواد ( )5و
( )6قاگوا مذکور و تب صره ذيل ماده ( )7ابالغيه شعاره  53887/125612مورخ  1395/10/12م اوا اول م ترم رئيس
جعهور و رئيس ستاد فرماگاهي اقت صاد مقاومتي« ،د ستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل،
نگهداری و مبادله در داخل کشور» ،به شرح ذيل ابالغ ميرردد:

ماده -1تعاريف:
-1-1
- 2- 1

شخص يا اشخاص :اعم از تعامي اش اص حقيقي و حقوقي ايراگي و خارجي.
مو س سه اعتباری :باگ
ت ت گظارت باگ

و مو س سه اعتباری غير باگکي که به موجب قاگوا و يا اجازه گامه باگ

مرکزی تأ سيس شاه و

مرکزی ف اليت ميگعايا و مراز به اگرام ععليات ارزی مي باشا.

 -3-1صرافی :شرکتي که دارای اجازه گامه ف اليت از باگ

مرکزی برای اگرام ععليات صرافي بوده و تاريخ اجازه گامه ف اليت

آا ،مبقضي گشاه باشا.
-4-1

سند مو س سه اعتباری :سبای که مبين پرداخت مبلغ مربوطه به ش ص (بردا شت از ح ساب ارزی و يا فروش ارز)
توسط موسسه اعتباری باشا.

 -5-1رسيد سنا :رسيا با مهر صرافي مراز که مبين پرداخت ارز مربوطه به ش ص با ثبت در ساماگه سبا باشا.
 -6-1اظهارنامه گمرکی :ر سيا راپي صادره تو سط رعرک جعهوری ا سالمي ايراا حاوی کا رهگيری که بياگگر اظهار ارز
توسط ش ص حقيقي در هبگام ورود به کشور باشا.
 -7-1حمل :گقل و اگتقال فيزيکي ارز (اسکباس).
ماده  -2حعل و گگهااری ارز (ا سکباس) تو سط ا ش اص حااکثر تا سقف مبلغ  10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها بالماگب
ميباشا.
ماده -3حعل و گگهااری ارز (ا سکباس) برای مبالغ بي شتر از  10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها تو سط ا ش اص ،صرف ًا
درصورت داشتن يکي از ماارک ذيل مراز ميباشا:
الف  -سبا موسسه اعتباری
ب  -رسيا سبا
ج  -اظهارگامه رعرکي

شماره99/64445 :
تاريخ1399/03/11 :
(پيوست شماره )6
ماده -4سبا موسسه اعتباری و رسيا سبا ،حااکثر  6ماه از تاريخ صاور دارای اعتبار ميباشا .قبل از اگقضای مهلت مذکور،
دارگاراا سبا موسسه اعتباری و رسيا سبا مکلفبا به يکي از روشهای ذيل ععل گعايبا:
الف -واريز ارز مربوطه به حساب ارزی گزد يکي از موسسات اعتباری؛
ب -فروش ارز به يکي از موسسات اعتباری به گرخ بازار (مبارج در ساماگه م امالت الکتروگيکي ارز  )ETSو يا فروش به صرافي
با درج در ساماگه سبا.
بايهي است پس از رذشت  6ماه اسباد مذکور فاقا اعتبار بوده و مشعول قواگين و مقررات مربوطه ميرردد.
ماده  -5درخصوص ارزهای بيشتر از  10.000يورو يا م ادل آا به ساير ارزها گزد اش اص که از مهلت سبا موسسه اعتباری
يا رسيا سبا آگها بيچ از شچ ماه رذشته باشا ،از تاريخ ابالغ اين دستورال عل سبا موسسه اعتباری و رسيا سبا آگها سه ماه
دارای اعتبار بوده و الزم است در بازه زماگي مذکور به يکي از روشهای ذيل ماده ( )4ععل رردد.
ماده  -6موسسه اعتباری از مفاد اين دستورال عل مستثبي بوده و حعل ارز مت لق به موسسه مذکور توسط گعايباه آگها مبوي
به ارائه م رفي گامه رسعي از سوی موسسه ،حاوی مش صات هويتي حامل ،مباأ و مقصا ارز ،ميزاا و گوآ ارز و علت حعل و
جابرايي ميباشا.
ماده  -7صرافي از مفاد اين د ستورال عل م ستثبي بوده و حعل ارز مت لق به صرافي تو سط گعايباه آگها مبوي به در اختيار
داشههتن م رفي گامه معهور به مهر و امضهها مراز صههرافي ،مش ه صههات حامل ،مباا و مقصهها حعل ارز ،ميزاا و گوآ ارز و علت
جابرايي به هعراه رسيا سبا ميباشا.
تبصره :م رفي گامه معهور به مهر و امضاء مراز صرافي ،صرفاً برای حعل ارز مياا صرافيها ،باگ

و بازار متشکل ارزی قابليت

استفاده دارد.
ماده 8ـ رباگچه مش ص رردد که مبشاء ارزهای موضوآ اين دستورال عل حاصل از پولشويي و تامين مالي تروريسم ميباشا،
برابر قواگين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ععل خواها شا.
ماده  -9کليه اقاامات مذکور در اين دستورال عل هيچروگه اثری در خصوص مبشاء ارزهای حاصله ايراد گ واها کرد .از اينرو
رباگچه در هر مرحله مش ص رردد که ارزهای گگهااری شاه حاصل از جرايم مبشاء پولشويي بوده و يا به قصا تأمين مالي
تروريسم گگهااری ميشود ،مشعول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم خواهبا بود.
ماده  -10هرروگه مبادله/خريا و فروش ارز ،خارج از سيستم باگکي و يا صرافي مراز ،معبوآ است/4552280/.ج

