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صادركننده1
ارائه پروانه صادراتي به ساير واردكنندگان

صادركننده مي تواند اطالعات پروانه صادراتي خود را به ساير 
.واردكنندگان جهت تامين ارز ثبت سفارش هايشان واگذار نمايد

بانك عامل
) تخصيص ارز( درخواست گواهي ثبت آماري 

از بانك   »پرتال ارزي«بانك عامل بايد با مراجعه به سامانه 
و »  ارز اشخاص« از نوعدرخواست گواهي ثبت آماري مركزي 

.نمايداز محل صادرات 

م 
گا
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)واگذاري پروانه صادراتي(واردات در مقابل صادرات غير 

م 
گا

واردكننده2
ايجاد ثبت سفارش

در اينجا واردكننده كه مي خواهد از ارز حاصل از صادرات 
الزم است در صادركننده جهت واردات استفاده نمايد، 

نوع «فيلد »  مالي و بانكي«عمليات ثبت سفارش در تب 
از محل را   »تأمين ارز«و فيلد  بانكيرا   »عمليات ارزي

.انتخاب نمايد صادرات

م 
گا
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واردكننده

مراجعه به بانك عامل و درخواست تامين ارز ثبت سفارش 

واردكننده جهت تامين ارز ثبت سفارش خود به بانك عامل 
مراجعه نموده و با ارائه اطالعات پروانه صادراتي صادركننده، 

.براي آن ثبت سفارش درخواست تامين ارز مي نمايد

بانك عامل
اخذ تعهدات و وثايق الزم از بازرگان

در صورتي كه گواهي ثبت آماري مورد تائيد بانك مركزي 
قرار بگيرد، بانك عامل موظف است تضامين الزم را از 

اخذ  بخش اول مجموعه مقررات ارزي»  ي«بند بازرگان مطابق 
.اعالم نمايد »سامانه تامين ارز«نموده و تائيديه آن را در 
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بانك عامل

ثبت اطالعات پروانه صادراتي و استعالم جواز واگذاري پروانه

اطالعات پروانه   »سامانه تامين ارز«بانك عامل با مراجعه به 
با توجه به اينكه مالكيت پروانه .  صادراتي را ثبت مي نمايد

هست الزم )  صادركننده(صادراتي متعلق به شخص ديگري 
است بانك عامل از رضايت صادركننده جهت واگذاري پروانه 

لذا از .  اطمينان يابد)  واردكننده(صادراتي اش به مشتري 
درخواستي را مبني بر تائيد جواز »  سامانه تامين ارز«طريق 

اين درخواست .  واگذاري پروانه به آن مشتري ثبت مي كند
سامانه «به صورت سيستمي جهت مشاهده صادركننده به 

.  ارسال مي شود »جامع تجارت

م 
گا
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 »سامانه تامين ارز«الزم است بانك عامل در 
 از محل صادرات غيررا   »محل تأمين ارز« فيلد

.انتخاب نمايد
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به يكي از دستگاه هاي مجوزدهنده  بازرگان بايستي پس از ثبت پيش فاكتور و دريافت نتيجه استعالم ضوابط تجاري، بر اساس نوع كاال، درخواست مجوز ارزي را به صورت سيستمي
نسبت به پرداخت )  در صورت تائيد دستگاه مجوز دهنده( ارسال كرده و پس از دريافت مجوز )  دفتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت  8جهاد يا يكي از /وزارت بهداشت( ارزي 

.رقمي ثبت سفارش اقدام نمايد 8 كارمزد و دريافت شماره

ته
نک

در سامانه جامع »  آگهي«جهت تسهيل در ارتباط بازرگانان امكاني را فراهم كرده است كه طي آن صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب  سامانه جامع تجارت
.امل شوندتجارت به ثبت رسانده و واردكنندگاني كه متقاضي استفاده از آنها هستند، آگهي ها را مشاهده نموده و با صادركنندگان وارد مذاكره و تع

.مراجعه نمائيد»  راهنماي كاربري واگذاري پروانه صادراتي در سامانه جامع تجارت«جهت كسب اطالعات بيشتر به فايل 

ته
نک
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صادركننده
تائيد مجوز واگذاري پروانه صادراتي به واردكننده

 در بخش  »سامانه جامع تجارت«صادركننده الزم است با مراجعه به 
درخواست بانك عامل مبني بر جواز  ،»ارز حاصل از صادراتمديريت «

.واگذاري پروانه صادراتي خود به آن واردكننده را تائيد نمايد

واگذاري پروانه صادراتي در اينجا به پايان 
رسيده و از اين گام به بعد رويه هاي معمول 

.واردات توضيح داده شده است

بانك عامل
ثبت ابزار پرداخت

سامانه مديريت تعهدات ارزي «بانك عامل بايد با مراجعه به 
 نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب  »)سمتاك(كشور 

. اقدام نمايد »برات بدون تعهد پرداخت«

م 
گا
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واردكننده9
ارائه اسناد حمل به بانك عامل

واردكننده الزم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به 
.بانك عامل تحويل دهد

بانك عامل
ثبت اسناد حمل

سامانه مديريت تعهدات ارزي «بانك عامل بايد با مراجعه به 
. اسناد حمل را ثبت كند» )سمتاك(كشور 
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واردكننده

ثبت منشاء ارز

» سامانه جامع تجارت«واردكننده موظف است با مراجعه به 
اطالعات منشاء ارز  ،»مديريت عمليات ارزي بانكي«در بخش 

.خود را ثبت كند

بانك عامل
صدور اعالميه تامين ارز

اعالميه «بانك عامل با بررسي منشأ ارز، اقدام به صدور 
.مي كند »تأمين ارز

م 
گا
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واردكننده
ترخيص كاال از گمرك

شماره رهگيري «واردكننده با مراجعه به گمرك و ارائه 
اقدام به ترخيص كاالي خود مي »  )ساتا(اعالميه تامين ارز 

.نمايد

م 
گا

14

واردكننده
رفع تعهد و دريافت تضامين

واردكننده پس از ترخيص كاال جهت رفع تعهد و دريافت 
.تضامين خود، بايد به بانك عامل مراجعه نمايد

ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت 
يا حواله نيز ثبت  LCمي تواند به صورت 

.شود
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