
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 ارزي تها و مقرراسياست اداره
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 هايعمليات ارزي شعب و واحدهاي بانك

 ژه اقتصادیو ويصنعتي  -تجاري  مناطق آزاد

 هاي ايراني خارج از كشورشعب و واحدهاي بانك و
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جمهوري و ویژه اقتصادي صنعتي  -هاي مناطق آزاد تجاري شعب و واحدهاي بانك

توانند نسبت به مي هاي ایراني خارج از كشوراسالمي ایران و شعب و واحدهاي بانك

انکي و خدمت با استفاده از انواع ابزارهاي پرداخت ب انجام عمليات ارزي و واردات كاال

ر با رعایت سای 1ن شده وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزيهاي تعييارز از محل

شده در قانون مبارزه با پولشویي و ضوابط ویژه موازین تعيين هب ضوابط و مقررات

 :ذیل اقدام نمایندمربوط به شرح 

 

 خريد و فروش ارز (الف
اعم از ایراني و خارجي توسط انجام معامالت ارزي با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي 

رعایت هاي ایراني خارج از كشور با و واحدهاي بانك مستقر در مناطق مزبورشعب 

 باشد:موارد ذیل بالمانع مي

هاي حواله جملههاي خارج از كشور از طریق بانك از انتقالي خرید و فروش ارزهاي( 1

 و موجودي معتبر بانکي یر ابزارهايو سا اعتباري هاي، كارتمسافرتي هايارزي، چك

 بدون)به استثناي ارزهاي حاصل از صادرات(  با منشأ خارجي ارزي هايحساب

 باشد.مجاز مي مذكورمحدودیتي توسط شعب مستقر در مناطق  هيچگونه

مجاز “ قانون مبارزه با پولشویي و مقررات مربوط”بارعایت نيز خرید اسکناس  تبصره:

 باشد.مي

و باناك مركازي محل مناابع شده از  نتأميخرید و فروش ارز )به استثناي ارزهاي ( 2

كشور  از و واحدهاي مستقر در خارج ( توسط شعبن ارزهاي حاصل از صادراتهمچني

و داخال  موصاو الذكر و تسویه ریاالي آن در منااطق رعایت مراتب فوق با بانك آن

 باشد.كشور بالمانع مي

انتقاال ارز در راساتاي انجاام  جهاتخدمات صرافي آن باناك صارفا  استفاده از  (3

وفاق  وليت آن باناكمقابل ارائه اسناد مثبته و با مسا در  هعمليات ارزي بانك مربوط

 باشد.بالمانع ميمقررات 

 

 ثبت اسنادي، اعتبار گشايش طريق از خدمت-کاال وکاال  واردات (ب

 (يارز حواله) وجه انتقال يا وري صورت ديدا هب اسنادي)برات(  یوصول
 در منااطق آزاد مساتقر و تجااري توسط واحدهاي توليادي  واردات كاال و خدمت (1

كلياه با رعایات فوق  رداختپ هايبا استفاده از روش ژه اقتصاديصنعتي و وی-تجاري

پاذیر امکان عاه مقاررات ارزيوبخش اول مجممندرج در و ترتيبات الزامات  ،ضوابط

 .باشدمي
                                                           

"الزامات واردات با استفاده از روشهای  )بخش اول( تحت عنواناز قسمت "کليات" بخش مذکور( 12وفق بند ) -1

 باری دارای مجوز الزم عمليات ارزی"پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعت
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ن هاي تعيياز محل ،واردات كاال به مناطق فوق منظور بهه حمل كرایبابت  ن ارزميتأ( 2

و الزاماات  ، ترتيبااتضاوابط تبا رعایا و شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزي

 باشد.پذیر ميامکان مذكورلحاظ شده طي بخش دوم مجموعه 
 مقررات، تابع الذكرصدره مناطق ارزي به منظور واردات كاال ب استفاده از تسهيالت( 3

 .بود چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بخش در مندرج ، الزامات و ترتيباتضوابط
در خارج از كشور به  رانيهاي ایاعطاي تسهيالت ارزي توسط شعب بانكتبصره: 

مدت و یا گذاري بلنداز جمله برگ سپرده سرمایه ياخلق دپشتوانه وثای
و انتقال  لها مجاز نبوده و تبدیداخلي بانك الي صادره توسط شعبهاي رینامهضمانت

 باشد.ز مجاز نميني مذكور وثایق ریاليارز حاصل از نقد شدن 
 

صورت  هباسنادي ش اعتبار گشاي طريق از خدمت-کاال و کاال واردات (ج

 دارمدت
و  كاال و خدمت توسط واحدهاي توليدي وارداتدار جهت گشایش اعتبار اسنادي مدت

 صنعتي و ویژه اقتصادي با استفاده از روش مستقر در مناطق آزاد تجاري ا تجاري

بخش اول مجموعه ضوابط، الزامات و ترتيبات مندرج در كليه فوق با رعایت پرداخت 

 است: پذیرمکانموارد ذیل ا مرعي داشتنو با  مقررات ارزي

بر موافقات مبنيو ویژه اقتصادي صنعتي  –زمان منطقه آزاد تجاريیيدیه ساارائه تأ (1

 دار جهت ورود كاال.اسنادي مدت با گشایش اعتبار

بار تعياين مبنيو ویژه اقتصادي صنعتي  –یيدیه سازمان منطقه آزاد تجاريأارائه ت (2
 ویژه درخصوص كاالهاي تجاري.هاسنادي ب اعتبارات مدت
اه ساایر همار به بخش دوم مجموعه مقررات ارزيمطابق  رسيهاي بازارائه گواهي (3

 اسنادي. اسناد اعتبار
 .هاي مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزيتعهدنامه تکميل فرم (4
دار مطاابق باا ضاوابط به منظور گشایش اعتبارات اسنادي مدت دریافتپيشاخذ  (5

 .خواهد بود مذكورش اول مجموعه مندرج در بخ

خدمت به مناطق  جهت واردات كاال و دارمدتاسنادي  وصولي )برات( ثبتبصره: ت

 باشد.ر نميیذپالذكر امکانصدر

 

 رسيدگی به تعهدات ارزي ايجاد شده (د
تعهدات ارزي مترتبه در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و 

 خواهد بود.هاي عمومي صادره در این ارتباط قابل رسيدگي همچنين نامه
 

 مقررات بازرسی و بيمه هـ(
مجموعاه مقاررات  بخاش دوممطابق با مفاد  و بيمه مقررات بازرسيضوابط و رعایت 

 ارزي الزامي خواهد بود.


