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 مقدمه

ستای  صادرکنندگاسامانه جامع تجارت در را صوص رفع تعهد ارزی  شنامه جدید بانک مرکزی در خ ن به بخ

 نامهتصوووی  7که مشووموب بند  16/05/1397تا  21/01/1397کشووورهای اراو و افنانسووتان در بازا زمانی 

رایط می شوند امکانی را فراهم کردا است که متقاضیان واجد ش 02/02/1397 مورخ 8739/55300 شمارا

مایند. در این جعه سووامانه جامع تجارت نسووبت به ا هار پروانه های صووادراتی مقکور ا دا  نمی توانند با مرا

 .فایل راهنما، مراحل ثبت پروانه های صادراتی جهت ارساب به بانک مرکزی توضیح دادا شدا است

 

 ثبت پروانه های صادراتی

بت ثدرگاا  <<مدیریت ارز حاصوول صووادرات  <<املیات ارزی صووادرکنندگان می توانند با مراجعه به بخ  

 ، پروانه های صادراتی خود را ا هار نمایند.پروانه های صادراتی اراو و افنانستان

 
 

فایل اکسل  در این صفحه سوابق پروانه های ا هارشدا خود را مشاهدا می کنید. در صورت تمایل به دریافت

 نید.کلیک ک« خروجی اکسل»از این جدوب بر روی گزینه 

کلیک « ادراتیصا هار پروانه های »در صورت تمایل به ا هار پروانه صادراتی جدید، الز  است بر روی گزینه 

 نمائید. در این صورت به صفحه زیر منتقل خواهید شد :
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ا ، استعال  پروانه ها انجا  شد«استعال  پروانه»در این صفحه با درج اطالاات پروانه صادراتی و انتخاب گزینه 

ستعال  پروانه های وارد  صورت موفقیت در ا شوند. در  سیستمی کنترب می  صورت  شدا به  ضوابط مطرح  و 

صورت تمایل می توانید  شوند. در  صفحه، نمای  دادا می  شدا، اطالاات آن ها در جدوب موجود در همین 

درج نمائید. در نهایت « تتوضیحا»برای هر یک از پروانه ها، توضیحات مد نظرتان را با کلیک بر روی گزینه 

 کلیک کنید. « ثبت و تما »جهت ثبت اطالاات پروانه ها الز  است بر روی گزینه 

 

لیست پروانه های ا هارشدا جهت ارساب به »پس از تائید پینا   اهر شدا، پروانه های استعال  شدا شما در 

  رار می گیرند.« بانک مرکزی



 

5 

 

کلیک نمائید. « حقف»ود از این لیست دارید می توانید بر روی گزینه در صورتی که تمایل به حقف پروانه خ

تنییر می کند. )ثبت مجدد پروانه های حقف « حقف شدا»در این صورت وضعیت پروانه در جدوب به حالت 

 شدا بالمانع است.(

مواجه « .استاین پروانه  بال توسط شما ثبت شدا »در صورتی که در زمان استعال  پروانه با خطای  نکته :

« لیسووت پروانه های ا هارشوودا جهت ارسوواب به بانک مرکزی»شوودید می توانید پس از حقف آن پروانه از 

 مجددا آن را استعال  و ثبت نمائید.

در ساامانه جامع تجارت به صاترت « درگاه ثبت پروانه های صاادراتی عراق و افغانساتان»بخش 

، (1398شهریتر  25) اعالم شده تتسط بانک مرکزی پس از پایان مهلتطراحی شده است و  متقت

لیست پروانه های اظهارشده جهت ارسال به »غیرفعال می گردد و اطالعات پروانه های متجتد در 

ضعیت « بانک مرکزی سال به بانک مرکزی»که در و قرار دارند جهت اعالم نظر به بانک « منتظر ار

ستتن  سی بانک مرکزی در  شتند. پس از آن، نتیجه برر سال می  ضعیت»مرکزی ار به کاربران  «و

شد. سط بانک مرکزی، علت عدم  نمایش داده ختاهد  )در صترت مترد تائید قرار نگرفتن پروانه تت

 درج می شتد.(« جزئیات بررسی»تائید در ستتن 

 

سامانه جصادرکنندگانی که کلیه  نکته : از  دنرا ندار بازرگان حقو ییا بازرگان حقیقی نق   ،امع تجارتدر 

درگاا ثبت پروانه به پایه حقو ی یا پایه حقیقی می توانند با نق   ،جمله پیله وران و تعاونی های مرزنشوووین

  های صادراتی اراو و افنانستان دسترسی پیدا کنند.

 


