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 المللي ارزي و ساير مبادالت ارزي بين  خدمات
 

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

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

 .ميگردد  زير اعالم  بشرح

 

 خريد ارز     . الف
 

،  ژاپنن  ، دالرآمريكا، ينن  عبارتند از يورو، پوندانگليس  مركزي  بانك  خريد توسط  قابل  ارزهاي  -1

 . ، دالر كانادا، دينار بحرين سعودي عربستان  ، ريال متحده  امارات ، درهم سوئيس  فرانك

باشنند   داشنته   مصنر    باننك  در آن  هانروا و ساير ارزها درصورتيكهج  خريد ارزهاي -1تبصره

را   شعب  خريد توسط  قابل  ارزهاي  بانكها موظفند ليست  و يا خارجه  الملل بين  ادارات.  است بالمانع

 .نمايند  ابالغ  ذيربط  ارزي  شعب  به  اقدام  و جهت  تعيين

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

  حسنابهاي   و موجنودي   معتبر بنانكي   و ساير ابزارهاي  اعتباري  ، كارتهاي مسافرتي  ، چكهاي ارزي

 .مجاز ميباشد  محدوديتي  هيچگونه  بدون  ارزي

 بنا پولشنويي و مقنررات   به هر ميزان با رعايت قانون مبارزه اسكناس  ارز به صورت خريد -3تبصره

 .باشد مربوط مجاز مي

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

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

  در داخنل   ازكشنور آنباننك   خنار    شعب  توسط  شده ريداريخ  ارزهاي  ارز ريالي هم  پرداخت -4

  منككور بايسنتي    شنعب   توسنط   شده خريداري  ارزهاي  ريالي  تسويه  درهرحال.  است كشور بالمانع

 .گيرد كشور انجام  درداخل

  و شنركتهاي   دولتني   سنازمانهاي   ، كليه دولتي  و شركتهاي  ها، موسسات خريدارز از وزارتخانه -5

باشد ماننند   مي  ذكرنام  برآنها مستلزم  قانون  شمول  كه  و شركتهايي  آنها، موسسات  به  و وابسته  هتابع

  ، شنركت  ايران  ملي  صنايع  ، سازمان ايران  صنايع  ونوسازي گسترش  ، سازمان ايران  نفت  ملي  شركت

غيردولتني    عمومي  ونهادهاي  ت، موسسا ايران  اسالمي  جمهوري  هواپيمائي  ، شركت ايران  مخابرات

و   خرداد، بنيناد مستعنعفان   بنياد پانزده  شامل: كشور  عمومي  محاسبات  قانون 5 ماده   رهتبص موضوع)

  ، جمعينت ( ره) خمينني  امنداد امنام    ، كميتنه  اسنالمي   انقالب  ، بنياد مسكن اسالمي  انقالب  جانبازان

( ...آنهنا   تابعنه   و شركتهاي  و موسسات  فرهنگي  انقالب  راي، شو اجتماعي  تامين  احمر، سازمان هالل

  شنده  ارزارائنه   تاييدنمايد كه  ذيربط  دستگاه  امورمالي  و مسئول  مقام  باالترين  كه  است  آن  به  موكول

  گنواهي   كمتنراز ننر     بنا ننر     تخصيصني  ارز ازمحنل   وياغيرمسنتقيم   بطورمستقيم  فروش  جهت

  طبنق   كنه   مجناز اقتصنادي    فعاليتهاي  ارز مزبور نتيجه  بلكه  نشده تامين  قبل  رسالهايد  ارزي سپرده

 . است گرديده  تحصيل  شده انجام  و مقررات  ضوابط

 

 7079/00: شماره 
 1/5/7937: تاريخ 



 
 1013/00: شماره
 7/5/1331: تاريخ 
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 7090/00: شماره 
 75/77/7937: تاريخ 

 

و   مستقيم  بصورت  ، چه بانك اين  ازسوي  تخصيصي  ارزهاي  منشاء آنها از محل  كه  خريدارزهايي ن 6

  اسنادي  و اعتبارات  از مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل  شد مانند ارزهايبا مي  غيرمستقيم  بصورت  چه

 .پكيرد  صورت  بانك اين  و بحساب  ارز تخصيصي  نر  به  ، بايستي و غيره

خريد ارزهاي حاصل از مطالبه وجه ضمانتنامه كه اعتباراسنادي ينا قنرارداد مربوطنه بنه نرخهناي      - 1-6

نر  روز مطالبنه   باشد به وافقي، حاصل از صادرات و نر  روز ميواريزنامه، گواهي سپرده ارزي، ت

 .نر  روز خريد بالمانع است الككر به وجه ضمانتنامه و درمورد اعتبارات اسنادي بانرخهاي فوق

مأمورينت،  )اسنت   درموارديكه استرداد ارزهاي مصر  نشده بموجب اين دستورالعمل ضروري ن7

و   فنني   و خندمات   غيرنفتني   مين ارز صادركنندگان كاالهايفرصتهاي مطالعاتي و دانشجويي، تأ

  و دارنندگان   بازرگانان   و همچنين  بازاريابي  هاي هزينه  و تامين  خريد اسناد مناقصه  بابت  مهندسي

نر  خريد روز اسنترداد،   ارزمستردشده به...( بازاريابي و   هاي هزينه  تامين  بابت  بازرگاني  كارت

 .واهدشدخ خريداري 

 

 ارز  فروش  . ب 
 

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

 تامين وجوه ارزي بابت مصار  دستگاههاي اجرايي که در ذيل اعالم گرديده ازمحل حساب ارزي-تبصره

 .آنان نيز بارعايت ساير مقررات بالمانع است



  ارزدرماني -1
 

هزاردالر با اراينه    ش و انتقال ارز درماني و هزينه اقامت براي بيماران آزاد حداکثر تا دهفرو -1-1

پزشنک   کتبني  تاييديه و برآورد هزينه مرکز درماني خار  از کشور و همچنين تاييند و تشنخي   

متخص  معالج داخلي که درآن ضرورت ادامه معالجه در خار  از کشور و ميزان ارز مورد نيناز  

٪ هم ارز ريالي ارز پرداخت شنده بنه ننر     33در  شده باشد منوط به اخك وثيقه به ميزان در آن 

بديهي است آزاد سازي وثيقه دريافتي نيز پس از ارايه اسناد ذکر شنده در  . اي بالمانع است مبادله

 . ذيل امکان پكير خواهد بود( 1-4) بند

 .ه تشخي  آن بانک مي باشدتعيين نوع وثيقه وضرورت پرداخت بصورت نقدي ب-تبصره
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وزارت  پزشنكي   عنالي   هزار دالر با تاييند شنوراي   براي مبالغ بيش از ده  انتقال ارز درماني/ فروش- 2-1

  درمنان   ارز موردنياز جهت  ، ميزان معالجه  ادامه  ضرورت  آن در  كه  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ضنمنا  کميسنيونهاي پزشنکي     .اسنت  ، به نر  رسمي بالمانع  باشد  گرديده  تعيين  اقامت  مدت  وهمچنين

 .باشند خصوص نمي دانشگاهي مجاز به ارائه تأييديه دراين

و مي بايست به حساب موسسه درماني واريز   پزشكي  عالي  ارز درماني در صورت تصريح شوراي- 3-1

هنزار دالر   ده  ناس تا سقف مبلغاسک  همچنين از کل مبلغ ارز درماني ، پرداخت ارز بصورت.گردد

توسط آن بانک بالمانع بوده و براي پرداختهاي نقدي بيش از مبلغ مكکور، کسب مجنوز از باننک   

 .مرکزي الزامي است

اسناد و   بر ارائه  مبني  وي  از بيمار و يا همراه  جهت انجام هر يک از پرداختهاي فوق اخك تعهدكتبي- 4-1

باشند،    رسنيده   معالجه  دركشور محل  ايران  اسالمي  جمهوري  تاييد نمايندگي  به  كه  معالجه  مدارك

 .ارز، الزامي است   از دريافت پس  ماه 6حداكثر 

 .گردد مي هرنفر حداكثر يكصددالر تعيين  براي  ، روزانه بيمار و همراه  اقامت  ارز، بابت  فروش- 5-1

ها،سنازمانها و موسسنات دولتني و     موران ثابت وزارتخانهفروش و انتقال ارز بابت هزينه درمان ما- 6-1

افراد تحت تكفل آنان با ارائه تقاضاي دستگاه ذيربط با امعناء ذيحسنابي ينا مندير امورمنالي و      

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

 

   ارز ماموريت -2

 

بصورت موردي و يا تنخواه ( كوتاه و بلندمدت)بت و ثابت بصورت غيرثا  ارز ماموريت  پرداخت - 1-2

مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهناي  /ها، سازمانها وزارتخانه  تقاضاي  باارائه

ب -1النف و  -1  شنماره   هناي پيوسنت    فنرم   طبنق )انقالب اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي 

بنه ننر      ذيربط  دستگاه  ومالي  اداري  و معاونت  ر امور مالييا مدي  با امعاء ذيحسابي( مورد حسب

 .باشد مي  بالمانعاي  مبادله

اسنت تصنوير مصنوبه هينات      الزم( مدت بصورت كوتاه)درمورد پرداخت ارز مأموريت غيرثابت - 2-2

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

 .سوابق مربوط نگهداري شود

 

1030/00: شماره  
15/11/1331: تاريخ  
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 امور دانشجويي -3
 
و   ، تحقيقنات  علنوم   وزارتنين   درخواسنت   با ارائه  دانشجويان بورسيه پرداخت ارز /تأمين و انتقال- 1-3

  و معاوننت   يا مدير امورمنالي   با امعاء ذيحساب  و آموزش پزشكي  ، درمان و بهداشت  آوري فننن

 . است  به نر  روز اعالمي از سوي اين بانک بالمانع (حسب مورد)ها  مربوطه هريك از وزارتخانه

تأمين و انتقال ارز بابت شهريه دانشجويان آزاد خار  از كشور از مقطع ليسانس به بناال بنا ارائنه    - 2-3

علوم، تحقيقنات و فنناوري ينا بهداشنت،     )ربط  درخواست متقاضي در مقابل تاييد وزارتخانه ذي

مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشنجو در خنار  از کشنور و ارائنه     ( زشکيدرمان و آموزش پ

 هزار دالر صورتحساب دانشگاه مربوطه با تاييد به ميزان مبلغ مندر  در آن و حداكثر در سقف پانزده 

ربط به نر  روز اعالمني از سنوي    دانشگاه ذي/يا معادل آن به ساير ارزها، ساالنه در وجه مؤسسه

توانند بندون ذکنر ننام      هاي منكکور مني   الكکر وزارتخانه هاي فوق تاييديه. مانع استاين بانک بال

 .شعبه مربوطه صادر گردد/بانک

 هاي اقامنت در منورد دانشنجويان مقطنع ليسنانس،       پرداخت هزينه/تأمين و انتقال شهريه و انتقال- 1تبصره 

باشند، صرفا  بابت ترم  صيل ميدانشجو بوده و در حال تح 1337/ 2/ 31در صورتي که قبل از تاريخ 

 .ها بالمانع است هاي تحصيلي آتي آن تحصيلي جاري و ترم

در صورت درخواست دانشجو يا خانواده وي مبني بر انجام حواله به حساب دانشجو و يا شخ  - 2تبصره 

ثالث ديگر در خار  از کشور، انجام تقاضا مشروط به ارايه صورت حساب دانشگاه محل تحصيل 

  شجو حاکي از اعالم ميزان ارز دريافت شده از دانشجو که اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگيدان

ربط بالمنانع   تحصيل تاييد شده باشد، با تاييد وزارتخانه ذي  دركشور محل  ايران  اسالمي  جمهوري

 .است

بابت دانشجويان مقطع ( 3-3موضوع بند )هاي اقامت  پرداخت هزينه/تأمين و انتقال شهريه و انتقال- 3تبصره 

باشنند، درصنورت تأييند     فوق ليسانس به باال که در مرحله ورود به اولين ترم تحصيلي خود مني 

ربط و با اخك وثيقه از دانشجو و يا خنانواده وي بنه    دانشگاه محل تحصيل از سوي وزارتخانه ذي

قه مزبور موکول به تاييند  آزاد سازي وثي. ٪ هم ارز ريالي ارز پرداخت شده بالمانع است43ميزان 

ربط مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو و تاييد صورت حساب دانشنگاه محنل    ذي  وزارتخانه

تحصيل دانشجو حاکي از اعالم ميزان ارز دريافت شده از دانشجو که اصالت و اعتبار آن توسنط  

مناه از   6مهلنت   نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در کشور محل تحصيل تأييد شده باشد، ظر 

 .تاريخ پرداخت وجه خواهد بود

هاي اقامنت دانشنجويان آزاد خنار  از كشنور از مقطنع       پرداخت ارز بابت هزينه/تأمين و انتقال- 3-3

ليسانس به باال به ميزان حداكثر ماهيانه هزار دالر يا معادل آن به ساير ارزها براي هر نفر و براي هر 

اهيانه حداكثر پانصد دالر يا معادل آن به ساير ارزها به ننر  روز  م( همسر و فرزند)ععو خانواده 

 .اعالمي از سوي اين بانک بالمانع است

بايست در هنر   ربط مي ، تاييد وزارتخانه ذي(3-3و  3-2موضوع بندهاي )هاي فوق  برای پرداخت- 4-3

  .سال تمديد شود

 13851/31 :شماره 
 3/9/7931  :تاريخ 
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 علمي ني اعضاي هيئتهاي درما و هزينهمطالعاتي  فروش ارز بابت فرصتهاي -4
 

پرداخت ارز بابت فرصتهاي مطالعاتي با ارائه درخواست دانشگاهها و يا مؤسسات /فروش، انتقال - 1-4

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

ؤسسات آموزشي مزبور باامعاي ذيحساب يا مديرامورمالي و معاونت اداري و مالي دانشگاهها و م

 .بالمانع استاي  به نر  مبادله

اععناي هيئنت   ( شامل هزينه بيمنه و درمنان  )هاي درماني  پرداخت ارز بابت هزينه/فروش، انتقال - 2-4

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

 .است بالمانع آزادبه نر  هها و مؤسسات آموزشي مربوطه معاونت اداري و مالي دانشگا

 

  در ستازمانها و مجتام     نتا   ثبتت   و حت    عضتويت  حت    ارز بابتت   انتقال -5

  علمي  مقاالت  چاپ  وهزينه  علمي  و محافل  المللي بين

 

 مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهناي /ها ، سازمانها وزارتخانه

  ذيربط  دستگاه  توسط  درخواست  سالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي باارائهانقالب ا

ننر    بنه   مربوطه  دستگاه  ومالي  اداري  و معاونت  يا مدير امورمالي  با امعاء ذيحسابي

 . است  بالمانعاي  مبادله

 

 هزينه شركت درنمايشگاههاي خارج ازكشور -0

 

درنمايشگاههاي خار  ازكشنور باتاييند   فروش و انتقال ارز جهت برپايي و شركت 

 .باشد نع ميبالما آزادبه نر  توسعه تجارت ايران سازمان 
 

  خارجي  با دعاوي  دررابطه  الوكاله انتقال ح /فروش -7
 

دفتنر    تاييدينه   ارائنه   هاي حقوقي درصورت و ساير هزينه  خارجي  دعاوي  الوكاله انتقال حق/فروش

  و موسسه  الوكاله حق  مبلغ  در آن  كه  ايران  اسالمي  جمهوري  المللي بين  حقوقي  مرکز امور خدمات

اي  دفتنر بنه ننر  مبادلنه     آن  توسنط   شنده   اعنالم   حسناب   در وجه  موردنظر قيد گرديده  خارجي

 .  است بالمانع

 

 437054/30: شماره 
 74/03/7930: تاريخ 
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   خارجي  گذاري و سود سرمايه  اصل  بابت -8

 

  با تاييند سنازمان    خارجي  هاي گكاري سرمايه و سود  اصل  ارز بابت  و انتقال  فروش

 . است بالمانع آزادبه نر    ايران  و فني  اقتصادي  و كمكهاي  گكاري سرمايه

 

 كارمزدها  بابت -3
 

باشند   خريدار مني   بعهده  آن  تأمين  كه  وارداتي  اسنادي  ازاعتبارات  كارمزد آندسته  ارز بابت  فروش

بنه ننر    ارزي   هاي ها و ضمانتنامه كارمزد حواله  ارز بابت  فروش  و همچنينكارگزار   بانك  بااعالم

 .باشد مي بالمانع آزاد

 

 هزينه دفاتر خارج از كشور -10

 

مؤسسات و شركتهاي /ها، سازمانها فننروش، انتقال ارز بابت هزينه دفاتر خار  از كشور وزارتخانه

اسالمي و نهادهاي عمومي غيردولتي بنا   هاي انقالبها و نهاد دولتي و واحدهاي وابسته، سفارتخانه

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

 

 ...(اينترنت، رويتر و )هاي اطالعاتي  هزينه اجاره و اشتراك شبكه -11

 

اسنالمي و   ي و نهادهناي انقنالب  ها،سنازمانهاي دولتن   فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه

نهادهاي عمومي غيردولتي با امعاء ذيحسابي يا مديرامورمالي و معاوننت اداري و منالي دسنتگاه    

 .بالمانع است اي به نر  مبادلهمربوطه 

 

 المللي  هاي بين هزينه برگزاري همايش -12

 

ت وشنركتهاي دولتني و   مؤسسنا /ها، سازمانها درخواست وزارتخانه پرداخت ارز به/فروش، انتقال 

عمومي غينردولتي با امنعاء ذيحساب ينا   واحدهاي وابسته و نهنادهاي انقالب اسالمي ونهادهاي

 .باشد بالمانع مي آزادمندير امور مالي و منعاونت اداري و مالي به نر  

 437054/30: شماره 
 74/03/7930: تاريخ 
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 هزينتته انجتتا  يزمايشتتهاي علمتتي و فنتتي، انتشتتاريگهي درختتارج      -13
 ...(استاندارد، كيفيت و )المللي  ي بينها ازكشور و دريافت گواهي 
 

مؤسسات وشركتهاي دولتني و واحندهاي   /ها، سازمانها فروش و انتقال ارز بدرخواست وزارتخانه

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

 .ي باشداي بالمانع م و معاونت اداري و مالي به نر  مبادله

 

 اي و ارتباطي هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافتهاي ماهواره -14
 

 فننروش و انتقننال ارز بابننت خرينند امتينناز پخننش فننيلم بدرخواسننت يننا تايينند وزارت         ن14ن1

فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي اينران و شنركتها و واحندهاي    

بالمنانع   آزادومنالي بنه ننر      ب يا مديرامورمالي و معاوننت اداري وابسته به آنها باامعاء ذيحسا

 .باشد مي 

اي و ارتبناطي بشنرط تاييند سنازمان صداوسنيماي       فروش و انتقال ارز بابت دريافتهاي مناهواره  ن14ن2

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

 .بالمانع استاي  متقاضي به نر  مبادلهلي و معاونت اداري و مالي يا مدير امور ما

 

 هاي شركتهاي بيمه ايراني فروش و انتقال ارز بابت هزينه -15

 
گزار ينا سناير    هاي قابل برگشت به بيمه هاي بيمه اتكايي، حق بيمه فروش و انتقال ارز بابت هزينه

 شننته باشنند، باتايينند بيمننه مركننزي ايننران هننايي كننه الننزام درپرداخننت ارز را بهمننراه دا هزينننه

 .باشد اي بالمانع مي به نر  مبادله

 

فروش ارز به شركتهاي منتخب براي اعزا  زايرين بته عمتره مفترده و     – 10

 (عراق)عتبات عاليات
 

به شركتهاي معرفي شده از سوي سازمان حج و زيارت باامعاء ذيحسناب   آزادفروش ارز به نر  

پنس از شنش مناه از    . است معاون اداري و مالي سازمان به منظور فوق بالمانعيا مديرامورمالي و 

نمودن مبلنغ بهمنراه ارسنال     تاريخ فروش ارز تاييد باالترين مقام شركت خريدارارز مبني بر هزينه

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

 

 

 

 

 437054/30: شماره 
 74/03/7930: تاريخ 
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 TOEFL ،GRE   ،IELTSالمللي از جمله  ونهاي بينهزينه ثبت نا  جهت شرکت در يزم – 17

 گردد که توسط سازمان سنجش يموزش کشور در داخل کشور برگزار مي...  و
 

فروش و انتقال ارز با درخواست کتبي متقاضي و ارائه تأييديه از سوي سازمان سننجش آمنوزش   

 .باشد بالمانع مي آزادکشور به نر  

 

دولتي و )تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي فروش ارز جهت بازپرداخت   -18

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

 توسعه اسالمي

 

فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي به تسهيالت گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي - 1-11

 .بالمانع است اي به نر  مبادله( اکو)جارت و بانک توسعه و ت( دولتي و خصوصي)

فروش ارزجهت پرداخت اقساط اعتبارات اسنادي فاينانس غيرخودگردان به نر  مبادله اي بالمانع   -2-11

 .مي باشد

فروش ارز بابت بخش آورده متقاضي، پرداخت اقسناط و هزيننه هناي تبعني اعتبنارات اسننادي        :تبصره

هاي دولتني کنه داراي    ها، موسسات و شرکت هاي وزارتخانه طرحفاينانس خودگردان صرفا  براي 

قانون محاسبات عمومي کشنور  ( 62)تعمين سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده 

درخصوص ساير اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان، . نمايند بالمانع مي باشد قرارداد منعقده مي

 .بايست از محل ارز متقاضي تأمين گردد ت هاي مكکور ميفروش ارز مقدور نبوده و پرداخ

شامل وامهاي باننک جهناني و   )فروش و انتقال ارز بابت بازپرداخت اصل و سود وامهاي دريافتي - 3-11

گكاري و کمکهاي اقتصنادي و فنني اينران بنه ننر        با تاييد سازمان سرمايه( بانک توسعه اسالمي

 .اي بالمانع است مبادله
 

 

179673/69: شماره   

  31/33/3169:تاريخ 
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   ارزي  حسابهاي  به  مربوط  مقررات  . ج

 

 و  بنوده   ارز منتفني   و خنارجي   منشاء داخلي  بحث  دستورالعمل  اين  اجراي  ازتاريخ

  بنندي  طبقنه   ارزي  حسناب   كلني   عننوان   تحت  و سپرده  از جاري  حسابها اعم  همه

  المللني  بنين   نرخهاي  و برمبناي  ارزي  نيز بصورت  سپرده  گردند و سود حسابهاي مي

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

 

قتانون برنامته    222کليه دستگاههاي موضوع ماده   براي  ارزي  حسابهاي  افتتاح -1

  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پنجم
 
و   مربوطه  ضوابط  داخل كشور با رعايت تيبانکهاي دولصرفا  در شعب   حساب جاري ارزي  افتتاح- 

 : است  بالمانع  موارد ذيل  نيز

  و معرفني ( 4 شنماره   پيوسنت )  مربوطنه   شنده   تكميل  فرم  بهمراه  حساب  گشايش  درخواست  ارائه- 1-1

 . ذيربط  دستگاه  اجرايي  مقام  باالترين  توسط  از حساب  استفاده  دو امعاء مجاز براي  حداقل

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

 .ايران اسالمي جمهوري توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنجمقانون برنامه 

  ازمحنل   مسنتقيم و ينا غير   مستقيم  بصورت  كه  از ارزهايي  واريز و استفاده  دستگاههاي مزبور مجاز به -1تبصره

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

 .بفروشند  بانك اين  به  تخصيصي

دربنند    چنانچنه  بطور مثال. باشد مي  هر مصر   مقررات  رعايت  به  درهرمورد منوط  از حساب استفاده -2تبصرره

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

  حسناب   ازمحنل   اعتباراسننادي   و گشنايش   بازرگاني  در وزارت  سفارش ثبت  مراحل  طي  به  منوط

 .باشد مي  مربوطه  و ضوابط  مقررات  بارعايت

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

 . باشد منوط به اخك مجوز از اين بانك مي

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

 .باشد مجاز نمي ايران اسالمي جمهوري توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيپنجم برنامه 

  شده تكميل  فرم تصوير  را بهمراه  ، مراتب حساب  از افتتاح پس  هفته حداكثر يك  است مكلف  بانك آن- 3-1

 .نمايد  ارسال  بانك اين  ارزي  سياستهاومقررات  اداره  به  اطالع  جهت

 7001/00: شماره 
 8/4/7937: تاريخ 



 
 

 12 

 

  و حقوقي  حقيقي  اشخاص  بنا   ارزي  حسابهاي  افتتاح- 2
 

  افتتاح  شرايط- 1-2

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

  امنارات  ، درهنم  سوئيس  ، فرانك ژاپن  ، دالرآمريكا، ين يورو، پوندانگليس)  ارزهاي  به  ارزي  حسابهاي  افتتاح -   ب

 .باشد امكانپكير مي ( دا، دينار بحرين، دالر كانا سعودي عربستان  ، ريال متحده

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

 .باشد مي

متقاضي افتتاح حسابهاي ارزي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بايسنتي واجند   -     

 .اشندشرايط افتتاح حسابهاي ريالي ب

 

 حسابها  انواع - 3
 

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

  انداز ارزي پس  الحسنه قرض  حسابهاي - 1-3

  ارزي  جاري  الحسنه قرض  حسابهاي - 2-3

 دار  مدت  گكاري سرمايه  ارزي  حسابهاي - 3-3
 

 سود  حسابها و حداكثر نرخ  مانده  حداقل -  4
 

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

 :باشند زير مي  شرح  خود به  به

  ارزي  و حساب  جاري  الحسنه انداز، قرض پس  الحسنه قرض  حسابهاي  و مانده  افتتاح  براي  قبول  قابل  حداقل - 1-4

 .گردد مي  تعيين  هربانك  ار توسطد مدت  گكاري سرمايه

هناي   و برمبناء روينه   تعيين  منابع  اين  بكارگيري  با بازدهي  بانكها متناسب  توسط  سودارزي- 2-4

 .المللي بصورت ارزي قابل پرداخت خواهدبود متداول در بازارهاي بين

 .گيرد نمي  دتعلقسو  ارزي  انداز و جاري پس  الحسنه قرض  حسابهاي  دارندگان  به - 3-4

  كشني  در قرعه  شرايط  دارابودن  درصورت  انداز ارزي پس  الحسنه قرض  حساب  دارندگان  شركت -  4-4

 .  است بالمانع

سررسنيد سنود      نينز تاپاينان  ( 13  سال  تا پايان  مفتوحه)  قبلي  بامنشاء داخلي  ارزي  هاي سپرده  به  : تبصره

جديند    بنا شنرايط    گنكاري  سنپرده  درسررسنيد،   باشد ليكن مي  پرداخت  قابل به نر  رسمي  ريالي

 . امكانپكيراست

 7001/00: شماره 
 8/4/7937: تاريخ 
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  نقدي و ارز  وارده  ارزي هاي و حواله  ارزي ازحسابهاي  استفاده  نحوه- 5

 

  حسنابها بنه    اينن   از محنل   ارزي  هاي و نيز صدور حواله  ارزي  حسابهاي  ارز از محل  و انتقال  نقل- 1-5

  .مانعي ندارد از كشور  خار 

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

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

 .ندارد

ازمحنل   و درحند مقندورات    يا غير آن  ذينفع  به  وارده  ارزي  هاي حواله  از محل  اسكناس  پرداخت- 4-5

 . است بالمانعمنابع ارزي آن بانک 

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

نند وجنه   بانکها موظف ،از حساببه حسابهاي مفتوحه قبلي اقدام نمايند در صورت تقاضاي برداشت 

بنا موافقنت   ازمحل منابع ارزي آن باننک  و يا ساير ارزهاي جهانروا و به ارز وصول شده " مكکور را عينا

تاکيد مي نمايند اخنك هنر گوننه تعهند از       در اين رابطه. پرداخت نمايندوي واريز و يا به حساب متقاضي 

اينگوننه   در خصنوص  نر  رسميبه به ريال مشتريان مبني بر پرداخت ارز در حد مقدورات يا معادل آن 

 حسابها ممنوع است 

، بنا   ديگنري  ارز  بنه   بنر تبنديل   مبنني   حوالنه   دارنده  درخواست  درصورت  وارده  ارزي هاي حواله- 5-5

  و چنانچنه   تبنديل   ريال  به  حواله  ذينفع  در روز مراجعه  حواله  خريد ارز موضوع  نر   درنظرگرفتن

، صندور   ارزي  حساب  واريز به  از قبيل ارز  بصورت  حواله  از وجه استفاده  درخواست  حواله  ذينفع

  رينالي   باشد، معادل را داشته  اسكناس  ارز بصورت  يا دريافت و  مسافرتي  ، چك بانكي  ، چك حواله

  و در اختينار ذينفنع    تبنديل   ارز مورددرخواسنت   مجددا  به  ارز روزمراجعه  فروش  نر   به  حاصله

 .قرارگيرد

 .باشد مي مجاز  هرميزان  به  بانكي  سيستم  از طريق  مجاز اشخاص  ارزهاي  ورود و خرو  - 6-5

 56537/67: شماره 

 37/3/3167: تاريخ
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همررا  مارا ر   نام  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/براساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز  -7-5

توسط هر ماا ر  نام اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ ارز، ورود (ضميمه مربوطه و 5 پيوست شمار )

.  باشر   سایر ارزها مجاز می  به  آن  هزار یورو یا معادل مبلغ د    از خارج از کشور مجموعاً تا سقف

هزار یورو یرا معرادل    از د   نام مجموعاً به مبلغ بيش اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ براي ورود ارز

  بایارت در مبرادي   زها، طبق ترتيبات تعيين ش   در دستورالعمل مزبور، مارا ر مری  آن به سایر ار

نام همررا    اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ به گمرک جمهوري اسالمی ایران مراجعه و ارز  ورودي

 .خود را اظهار و ک  رهگيري دریا ت نمای 

مارا ر   نام توسط هر ی و اوراق بهادار بیاسناد بانک /، خروج ارزطبق دستورالعمل اجرایی مذکور - 8-5

سرایر ارزهرا از طریرق      بره   آن  مبلغ پنج هزار یورو یا معادل  مجموعاً تا سقف ،به خارج از کشور

سایر ارزها از طریق مرزهاي زمينری،    به  آن  مرزهاي هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار یورو یا معادل

  .باش  ریلی و دریایی مجاز می

  به  آن  نام مجموعاً بيش از مبلغ پنج هزار یورو یا معادل اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/ خروج ارز  :1تبصر  

از  سرایر ارزهرا    بره   آن  سایر ارزها از طریق مرزهاي هوایی و بيش از مبلغ دو هزار یورو یا معادل

صورتی که قبالً در طریق مرزهاي زمينی، ریلی و دریایی، توسط هر ماا ر به خارج از کشور، در 

 110111براي مبالغ مازاد بر سقف  5-8موضوع بن  )مبادي ورودي توسط ماا ر اظهار ش   باش  

، منوط به ارایه رسي  چاپی حاوي ک  رهگيري در مبادي خروجی (یورو یا معادل آن به سایر ارزها

  .باش  ا می.ا.به گمرک ج

سایر ارزها از طریق مرزهاي هوایی و بريش    به  آن  و یا معادلخروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار یور : 2تبصر  

سایر ارزها از طریق مرزهاي زمينی، ریلی و دریایی توسط هر   به  آن  از مبلغ دو هزار یورو یا معادل

ماا ر به خارج از کشور، با ارائه اعالميه بانکی حراکی از  رروا ارز بره صرورت اسرکناس در      

 . باش  پذیر می انک مرکزي، توسط ماا ر امکانچارچوب ضوابط و مقررات ب

. باشر   هزار دالر بالمران  مری    د  مبلغ واریز نق ي به حااب ارزي و یا حواله آن ح اکثر تا سقف  -9-5

هزار دالر مشرروط بره     د  مبلغ همچنين واریز نق ي به حااب ارزي و یا حواله آن بيش از سقف

 .رات مربوط بالمان  استرعایت قانون مبارز  با پولشویی و مقر

 برين   مفتوحره   ارزي  هراي  حااب  مشمول  ارزي  هاي حااب  به  مربوط  هاي و دستورالعمل  ضوابط - 11-5

 .هاتن   ها ماتثنی دستورالعمل  این  ها از اجراي حااب  گردد و اینگونه نمی  بانکی  

 

 56537/67: شماره 

 37/3/3167: تاريخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
 .پيوستها عينًا جايگزين گرددبقيه  1و4بجز پيوستهاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«هاـــپيوست» * 

 

 

 7044/00 :شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 

 

 

 

 »“الف” – 7 شماره  پيوست»
»تعاليبسمه»

 

  بانك

  شعبه

 

هيأت محترم  11/5/1313هن مور  23721ت/23163عطف به مصوبه شماره   

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

 و اجراي مصوبنه مزبور بر رعايت           (برده شود نام)

  به  وريتننمام ارز دالر           فروش معادل  به  نسبت

شنود كنه  تاكيد مي. فرمائيد  دستگاه اقدام اين ورنمام       منخان /آقاي 

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

  تحويل  به  و نسبت  بوده  دستگاهبر عهده اين ، عزاميا با مامور  نهايي  حساب تسويه

 :ضمنا  .خواهدشد  اقدام  بانك آن  به  ادمازارز 

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

برسفرهاي خارجي  نظارت محترم هيأت     مننور          

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

 

الككر هيأت محترم وزيران  شده در مصوبننه فوق با توجه به استثنائات تصرينح □( ب 

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

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

 
   ومالي اداري  معاونت   و مديرامورمالي  ذيحساب

 7044/00: شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 

 

 

 

 »“ب” – 7 شماره  پيوست»

»تعاليبسمه»

 

  بانك

  شعبه

 

  ارز دالر          فروش معادل   به  نسبت  خواهشمنداست   

               خانم /آقاي  به  ماموريت

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

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

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

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

هن مور  23721ت/23163ماره ضمنا  اين دستگاه ملنزم به رعايت مصوبه ش  

باشد و مسئوليتهاي قانوني و متبادره را  هينأت محتنرم وزيران نمي 11/5/1313

 .پكيرد مي

 

   ومالي اداري  معاونت    و مديرامورمالي  ذيحساب

 

 7044/00: شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 

 

 

 »4  شماره  پيوست»

»تعاليبسمه»

 

 خريدارز   متقاضي  حقوقي  اشخاص  به  مربوط  درخواست  فرم

 

 : ثبت شماره                : موسسه/ كتشر  نام

 : فعاليت  نوع         : مالكيت  نوع 

 : مديرعامل  خانوادگي ونام نام 

 : موسسه/ شركت  فاكس  و شماره  تلفن  ، شماره آدرس 

 

 :ارز موردتقاضاو نوع   ميزان 

 

 :نام و مشخصات دريافت كننده ارز

 :ارز  كننده دريافتو يا شماره حساب   آدرس 

 :ارز  خريد و انتقال  درخواست  علت 

 امعاء

 

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

 امعاء مجاز شعبه

 7044/00: شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 

 

 

»9  شماره  پيوست»
 

»تعاليبسمه»

 

 خريدارز   متقاضي  حقيقي  اشخاص  به  مربوط  درخواست  فرم 

 

 :تولد وتاريخ  محل    :پدر نام       : يمتقاض  خانوادگي ونام نام

 : شغل         : يا گكرنامه صدور شناسنامه  ومحل شماره 
 

 :كار محل  تلفن  و شماره  آدرس 
 

 : اقامت  محل  تلفن و شماره  آدرس 
 

 :ارز موردتقاضا و نوع  ميزان 

 :نام و مشخصات دريافت كننده ارز

 :ارز  هكنند دريافتو يا شماره حساب   آدرس 

 :ارز  خريد و انتقال  درخواست  علت 

 امعاء
 

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

 امعاء مجاز شعبه
 

 

 

 

 7044/00: شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 
 

 »4  شماره  پيوست»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 «اي عمومي غيردولتي و شركتهاي ملي شده تحت پوششنهاده
 

 : متقاضي  مشخصات - 1

 فعاليت  موضوع : 

 دستگننناه  ننوع  : 

  غيردولتي نهادعمومي         دولتي موسسه       دولتي  شركت     وزارتخانه   

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

 مجوز تاسيس  : 

 متقاضي  دستگاه  مالي  سال  پايان  : 

 متقاضي  كامل  آدرس  : 

 

 : حساب  مشخصات - 2 

 مورددرخواست  ارزي  حساب  نوع   : 

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

 ارز   نوع: 

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

 بانك  كامل  آدرس  : 

 

 و دارائي  اموراقتصادي  وزارت  خزانه  كل  اداره  وافقتنامهم  وتاريخ  شماره  : 

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

 

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

 

 ارزي از حساب  استفاده  موردنياز براي  دوره  طول  : 

 

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

 :ذكرفرمائيد

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

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

 :شود مي تقديم  ضميمه  زير به  مدارك

 . متقاضي  دستگاه  اساسنامه  مصدق  فتوكپي (1

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

 : متقاضي  ستگاهامضاء و مهر د  محل

 7044/00: شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «  تعهدنامتتتته» 
 

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

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

 . انپكيراستاخك مجوز امك

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

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

 .شود استفاده  فرم  در اين  رد مندر موا  صرفا  براي  ارزي از حساب - 3 

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

 .لغونمايد  عنداللزوم

  گزارش ، دوره  از پايان  باشد، پس محدود صادر شده  زمان  و براي  بطورموقت  مركزي  مجوز بانك  چنانچه - 5 

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

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

 .قراردهد  دراختيار بانك  را عنداللزوم  با حساب  دررابطه

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

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

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

 

 
 
 

 : متقاضي  امضاء و مهر دستگاه  محل   تاريخ
 

 7044/00: شماره 
 9/8/7930: تاريخ 



 
 

 331317/67: شماره                                                       « « 55پیوست شماره پیوست شماره »»

 13/3/3167: تاريخ                                 

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

 

ورود ( یر از فهرست پیوستبه غ)درخصوص سایر مبادی . باشد االجرا می مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست الزم

اسناد بانکی و /            یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز یورو( 010111)تا سقف مبلغ ده هزار اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً /    ارز 

اسناد بانکی و اوراق /            همچنین خروج ارز. باشد به سایر ارزها مجاز نمییا معادل آن  یورو( 010111)مبلغ ده هزار  بیش از نام مجموعاً اوراق بهادار بی

یورو یا معادل آن به سایر ارزها از ( 50111)نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار  بهادار بی

اسناد بانکی /            ورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارزی( 00111)مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار 

 .باشد و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمی

نام مانند اوراق  و اوراق بهادار بی( مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک)اسناد بانکی /            ورود ارز -               0ماده 

یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار  یورو( 010111)هزار  توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده  به هر طریقصورت فیزیکی  به قرضه

نسبت به اظهار بایست در مبادی ورودی  بیش از سقف تعیین شده، مسافر می مجموعاً به مبلغنام  و اوراق بهادار بی اسناد بانکی/            نداشته و برای ورود ارز

صورت   به گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام و اطالعات موردنیاز را به( به صورت کتبی یا شفاهی)نام همراه خود  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            ارز

نام  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز ضمناً مسافر می. ا ثبت نماید.ا.ستمی از طریق درگاه گمرک جسی

 .صورت سیستمی اظهار نماید همراه خود را به

یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کدد   یورو( 010111)مازاد بر مبلغ ده هزار  نام و اوراق بهادار بی اسناد بانکی/            پس از اظهار ارز -               0ماده 

مسافر به باجده باندک ملدی ایدران اقددام      راهنمایی به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به  ارجاع سیستمی اطالعات اظهارشدها ضمن .ا.رهگیری، گمرگ ج

 .نماید می

بایست صرفاً نسبت به  ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می.ا.در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج -               3ماده 

اسناد بانکی /            هگیری، مبلغ و نوع ارزنام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد ر اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            شمارش و تأیید مبلغ ارز

ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران . نماید ا اعالم .ا.صورت سیستمی به گمرک ج نام به مسافر، مراتب را به  و اوراق بهادار بی

 .ا وجود نخواهد داشت.ا.زه با پولشویی توسط گمرک جنبوده و همچنین ضرورتی به استعالم مراتب از مرکز اطالعات مالی و مبار

ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و .ا.در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج -               4ماده 

شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد  نام اظهار اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            تأیید مبلغ ارز

ا نیز نسبت به .ا.ا اعالم و گمرک ج.ا.صورت سیستمی به گمرک ج نام به مسافر، مراتب را به  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            رهگیری، مبلغ و نوع ارز

 .ات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نمایداستعالم مراتب از مرکز اطالع

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

ا به .ا.م از سوی مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جنا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            در صورت تأیید منشاء ارز -               6ماده 

ج از کشور در بانک ملی ایران اعالم و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خار

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

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

روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد  اسعار جهانچنانچه ارز فیزیکی جزء  -               0تبصره 

 .گردد می

 نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بایست  درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می -               0تبصره 

 .ا اعالم نماید.ا.رز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جبابت ا

صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هدزار    نام به اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            خروج ارز -              7ماده 

یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلدی و  ( 00111)آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار  یورو یا معادل( 50111)

 .باشد دریایی مجاز می



 
 

 

 

یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و  یورو( 50111)مبلغ پنج هزار نام مجموعاً مازاد بر  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            خروج ارز -         8ماده 

یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در ( 00111)مبلغ دو هزار 

مزبور در و تا سقف مبلغ مندرج در رسید  باجه بانک ملی ایران ه از سویزمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادر

 .ا خواهد بود.ا.گمرک ج مبادی خروجی به

شده  نام اظهار یاسناد بانکی و اوراق بهادار ب/            نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            ارزخروج  -               9ماده 

 .مجاز خواهد بود

ا نسبت به ابطال سیستمی .ا.نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز -              01ماده 

 .نماید رسید چاپی آن اقدام می نام اظهارشده و بیاسناد بانکی و اوراق بهادار /            کد رهگیری مأخوذه بابت ارز

راهنمایی ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران .ا.که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج در صورتی -               00ماده 

مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به  اظهارشده در سامانه نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ

 .ا اعالم می نماید.ا.گمرک ج

 .باشد نام نمی مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی: تبصره

اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع  نام، مرکز ق بهادار بیاسناد بانکی و اورا/            در صورت عدم تأیید منشاء ارز -               00ماده 

 .نماید ا اعالم می.ا.قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج

ا به بانک .ا.را از طریق گمرک ج از سوی مرجع قضایی، مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب قطعیدر صورت صدور رأی برائت  -               03ماده 

 .نماید این دستورالعمل اقدام می( 6)ملی ایران اعالم و بانک مزبور براساس مفاد ماده 

 ا به بانک.ا.قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جدرصورت صدور رأی محکومیت  -              04ماده 

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

ر نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و ا تحویل نموده و اداره مزبو.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.به گمرک ج

نام، واریز معادل ریالی  درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی. نماید کل کشور اقدام می داری شده از سوی خزانه واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین

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

 یورو ( 010111)نام مازاد بر مبلغ ده هزار  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            نمودن ارز تواند نسبت به مرجوع تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می -               05ده ما

 .ایدمیا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام ن

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

نام  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی/            بابت ارززمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه  نام را به مسافر مسترد و هم اوراق بهادار بی

 .نماید صورت سیستمی به مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی اعالم می ا نیز مراتب ابطال را به.ا.ا اعالم و متعاقباً گمرک ج.ا.اظهارشده به گمرک ج

 .موارد فوق الزامی است ها رعایت های کشتی و خدمه آن لمللی، خلبانان، کاپیتانا بیندرخصوص رانندگان بخش حمل و نقل  -               06ماده 

ا بده  .ا.رسدانی گمدرک ج   ماه فرصت دارند به پایگاه اطالع 6از تاریخ ابالغ این دستورالعمل حداکثر ( غیر الکترونیکی)دارندگان اظهارنامه قبلی  -               07ماده 

خروج ارز در مهلت تعیدین شدده و بعدد از    . قدام نمایندمراجعه و نسبت به ثبت اطالعات مربوطه و دریافت کد رهگیری ا ir.gov.irica.wwwآدرس 

( غیرالکترونیکدی )آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی 

 .مجازخواهد بود

یورو یا معادل آن بده   (50111)پنج هزار  نام از طریق مراسالت پستی و حمل بار بیش از مبلغ انکی و اوراق بهادار بیاسناد ب/            ورود و خروج ارز -               08ماده 

 .باشد سایر ارزها ممنوع می

 .خواهد بود 0390عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال  -09ماده 

ستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر در را -01ماده 

 ق، اقددامات الزم طبد  یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیددا کنندد   010111از سقف 

 3751515./پذیرد فوق صورت می( 4)ماده  روال مشابه موضوع
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 «5پیوست شماره ضمیمه »

 

 مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور بانک ملی ايران ازسویهای اعالمی  اسامی باجه
 

 کدباجه/کدشعبه باجه/شعبه نام استان ردیف

 آذربایجان غربی 0

 5010 فرودگاه ارومیه

 5380 گمرک بازرگان

 5000 گمرک مرز سرو

 5039 گمرک مرز تمرچین

 5060 باجه گمرک مرز رازی

 5381 باجه گمرک پلدشت

 4893 سوار گمرک بیله اردبیل 0

 5593 باشماق کردستان 3

 6581 باجه فرودگاه اهواز خوزستان 4

 5993 پایانه مرزی مهران ایالم 5

 کرمانشاه 6
 5900 باجه پرویز خان

 5933 گمرک خسروی

 آذربایجان شرقی 7

 4517 باجه فرودگاه تبریز

 4775 شعبه گمرک پل چوبی جلفا

 4776 باجه گمرک نوردوز

 9305 شعبه مرز پل گنبد کاووس گلستان 8

 4070 گمرک آستارا گیالن 9

 0104 (ره)باجه فرودگاه امام خمینی  تهران 01

 3118 باجه فرودگاه اصفهان اصفهان 00

 7054 باجه فرودگاه شیراز فارس 00

 7804 باجه فرودگاه بندرعباس هرمزگان 03

 سیستان و بلوچستان 04

 8300 باجه فرودگاه زاهدان

 8304 باجه گمرک میرجاوه

 8450 باجه گمرک میلک زابل

 خراسان رضوی 05

 8541 باجه فرودگاه مشهد

 8769 گمرک دوغارون تایباد

 8803 باد درگزآ گمرک لطف

 8631 گمرک سرخس

 8649 گمرک باجگیران
 

 352132/69: شماره 

 35/2/3169: تاريخ


