
 
 

 

 

 

 

 

 

 بهاگرانفلزات  صدورو  ورود ضوابط اجرايي 

 

 

 

 
 

 اداره نشر اسکناس و خزاهن    -  و نشر    مدرييت کل ريالي

 1400    اسفند



 

 

 

  بهاگرانفلزات  صدورو  ورودضوابط اجرایی 

 1بها مصوب شورای پول و اعتبارنامه ورود و صدور فلزات گرانآیین «10»موضوع ماده 

 

 :به شرح ذیل استو عبارات ها در این ضوابط اجرایی معنی واژهـ 1ماده 

 .مصوب شورای پول و اعتبار بهاگراننامه ورود و صدور فلزات آیین نامه:آیین -1-1

بهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه ای که بر روی فلزات گرانارزش اضافه ارزش افزوده: -1-2

 شود.خدمات ایجاد می

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی: -3-1

 .سازمان ملی استاندارد ایران سازمان استاندارد: -4-1

های ساماندهی کارت ،که از طریق آنوزارت صنعت، معدن و تجارت  جامع تجارتسامانه  سامانه: -5-1

واردات و مجوز ، درخواست ، استعالم ضوابط کاالییارش و عملیات ارزیبازرگانی، ثبت سف

تسهیل در حیطه امور بازرگانی با هدف  به منظورو  در حال انجام است به/از کشور کاال صادرات

 طراحی شده است.ربط ذیهای ایجاد ارتباط بین بازرگانان و دستگاه

بهایی که به صورت قطعه فلز همگن و خالص گران بها(:شمش )شمش استاندارد فلزات گران -6-1

شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می

و نشان تجاری  و نام باشد و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال )حاوی تاریخ تولید(می

بایست با بها میرد فلزات گرانشرکت تولیدکننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندا

 وزن یک کیلوگرم باشد. حداقلدر هزار و  995اقل عیار حد

 شامل طال، نقره و پالتین است. :بهاگرانفلزات  -7-1

ناخالص به (  Dore Bars)طالی دورهآلیاژی  :بهای تولیدی معادن داخلیفلزات گران -8-1

از محل باشد که در اوزان و عیارهای مختلف و ... می قالبی مشتمل بر فلزات طال، نقرهصورت 

 شود.تولید میاستحصال معادن کشور 

بهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و قطعه فلز گران شده خام: بهای ذوبفلزات گران -9-1

شود که بها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولید میسایر اشکال فلزات گران

 صات تولید کننده، عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است.مشخ
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بها که در اشکالی از قبیل مفتول، کاالهای حاوی فلزات گران بها:کاالهای صنعتی فلزات گران -10-1

ورق، پودر، مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور 

 گیرند.های دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار میساخت و تکمیل کاال

 بها که توسط گمرک جمهوریصادرات فلزات گرانو  ارداتگمرکات ویژه و گمرک تخصصی: -11-1

در حال حاضر شامل گمرکات فرودگاه حضرت امام  گردیده است واسالمی ایران تعیین 

 باشد.، اصفهان، مشهد، تبریز و یزد می)ره(خمینی

بهای مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گران بها:مصنوعات فلزات گران -12-1

آالت، ظروف، تزئینات و یا ام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورخ

 شود.برداری تجاری و صنعتی ساخته میبهره

بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک  اعتباری غیر مؤسسهبانک یا مؤسسه اعتباری:  -13-1

 باشد.میمرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی 

ای نامه اجرایی آن، رویهمفاد قانون امور گمرکی و آیینبا مطابق  :برای پردازش ورود موقت -14-1

 گمرکی است.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. وزارت صمت: -15-1

 

 بهافلزات گران صدورو  ورودفرآیند 

 بهافلزات گرانواردات شمش 

 باشد :ذیل میبها به شرح واردات شمش فلزات گرانـ 2ماده

 بهافلزات گرانشمش ورود قطعی  -1-2

نیز به شرح زیر و به کشور  بهافلزات گرانشمش  ورود قطعینامه، آیین «4»ماده  مطابق با

 :باشدرعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می

 در سامانه.اظهار و ثبت سفارش  -1

 استاندارد.صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی توسط سازمان  -2

 انجام تشریفات گمرکی. -3

 

 بهای ذوب شده خامو فلزات گران بهافلزات گرانشمش  برای پردازش ورود موقت -2-2



 

 

مفاد نامه، ضوابط ورود موقت برای پردازش بر اساس آیین «4»ماده  «3»مطابق با تبصره 

 اقدامقابل توسط گمرک تخصصی نامه اجرایی آن آیینقانون امور گمرکی و مرتبط 

 خواهد بود.

 

 ی ذوب شده خامبهاگرانواردات فلزات 

برای نامه ینآی« 4»ماده  «1»مطابق با تبصره بهای ذوب شده خام واردات فلزات گران ـ3ماده

رعایت کامل سایر قوانین و مقررات نیز  وبه شرح زیر  ،باشندمتقاضیانی که دارای مجوز تولید می

 باشد:می مربوط

 در سامانه. ثبت سفارش و اظهار  -1

 اخذ تأییدیه از وزارت صمت.  -2

 سازمان استاندارد. توسطی ذوب شده خام وارداتی بهاگرانتأییدیه انطباق فلزات  صدور -3

 نجام تشریفات گمرکی.ا -4

 

 بهاگرانواردات کاالهای صنعتی فلزات 

به شرح زیر بها واردات کاالهای صنعتی فلزات گراننامه آیین«4»ماده « 2»تبصره مطابق با  ـ4ماده

 باشد:میرعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط نیز  و

 سامانه. درثبت سفارش و اظهار  -1

  .از وزارت صمت اخذ مجوز -2

 .تشریفات گمرکی انجام -3

 

 بهامصنوعات فلزات گران صادرات قطعی

بها به صورت شمش، ذوب شده صدور فلزات گراننامه، آیین«6»ماده « ب»مطابق با بند  –5ماده 

 خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی.

 

رعایت کامل سایر قوانین و نیز  بها به شرح زیر ومصنوعات فلزات گران صادرات قطعیـ 6ماده 

 باشد:میمقررات مربوط 

 .توسط متقاضیصادراتی در سامانه محموله اظهار و  ثبت تقاضا -1



 

 

 نهایی باشد. و بایست به صورت محصول تکمیل شدهبهای صادراتی میمصنوعات فلزات گران -2

ت هویتی، مشخصات محموله متضمن مشخصا بهاگرانفلزات ارسال تقاضانامه صادرات مصنوعات  -3

توسط کل محموله صادراتی به بانک مرکزی  به همراه، تخصصیگمرک و تعیین  صادراتی

 متقاضی.

ارزش افزوده ذکر شده در  بررسی در خصوصبها مصنوعات فلزات گرانامور کارشناسی انجام  -4

محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان  ،2نامهآیین« 6»ماده  «ج»بند 

 توسط بانک مرکزی. ی ذوب شده خامبهاگرانفلزات و یا  معوض شمش

مسدودی سپرده بانکی صادرکننده، گواهی نامه بانکی، ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت -5

به  بها توسط متقاضیو تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گران سفته، چک و یا ترکیبی از آنها

 .بانک مرکزی

 جهت مراجعه به گمرکنفع به ذیبه صورت سیل )پلمب( شده  محموله صادراتی تحویل -6

 .سط بانک مرکزیتو تخصصی

متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله  ،تخصصی با عنوان گمرک مجوز صادراتصدور  -7

محموله توسط  و شماره انحصاری سیل بهاگرانصادراتی، میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات 

 بانک مرکزی.

 

رعایت کامل سایر  ه شرح زیر و نیزب ی تولیدی معادن داخلیبهاگرانفلزات  قطعیصادرات  ـ7ماده 

 باشد:میقوانین و مقررات مربوط 

 توسط متقاضی.صادراتی در سامانه  محمولهو اظهار  ثبت تقاضا -1

 تأییدیه وزارت صمت مبنی بر:  -2

 المللی. های رقابتی بینالف( عدم امکان فروش آن در ایران به قیمت

 ب( استحصال آن از معادن کشور.

اعالم وزن و عیار محموله صادراتی و بالمانع بودن انجام صادرات توسط متقاضی تولید کننده  -3

 وزارت صمت. از جانبطالی معادن داخلی کشور 

                                              
 %15حداقل حاوی و در مورد نقره  %5حداقل حاوی مورد طال و پالتین بایست در بهای صادراتی میمصنوعات فلزات گراندر حال حاضر  2

 باشد.ارزش افزوده 



 

 

متضمن مشخصات هویتی،  ی تولیدی معادن داخلیبهاگرانفلزات ارسال تقاضانامه صادرات  -4

به همراه کل  تخصصیگمرک تعیین و تأییدیه وزارت صمت مشخصات محموله صادراتی، 

 توسط متقاضی.محموله صادراتی به بانک مرکزی 

نجام امور کارشناسی و محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض ا -5

 .توسط بانک مرکزی ی ذوب شده خامبهاگرانشمش و یا فلزات 

مسدودی سپرده بانکی صادرکننده، گواهی نامه بانکی، ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت -6

بها توسط سفته، چک و یا ترکیبی از آنها به انضمام تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گران

 متقاضی به بانک مرکزی.

جهت مراجعه به گمرک نفع به ذی( شده پلمب)سیل به صورت  محموله صادراتیتحویل  -7

 .سط بانک مرکزیوتخصصی ت

شماره و تاریخ نامه مشخصات هویتی،  شاملتخصصی مرک مجوز صادرات با عنوان گ صدور -8

، میزان تعهدات ارزی و )وزن و عیار( مشخصات محموله صادراتیوزارت صمت متضمن 

 .محموله توسط بانک مرکزی و شماره انحصاری سیل بهاگرانمعوض فلزات 

 

 تسویه تعهدات صادراتی

 مذکوریکی از دو روش ورود معوض فلزات  به بهاگرانفلزات نحوه ایفای تعهدات صادراتی ـ 8ماده 

یا فروش ارز حاصل میزان و  وبه همان نسبت  ی ذوب شده خامبهافلزات گرانبه صورت شمش و یا 

 .باشدمیهای دارای مجوز از بانک مرکزی اعتباری یا صرافیسسه مؤاز صادرات به 

ی بهافلزات گرانو یا  ورود شمش معوضاز طریق  بهاگرانصادراتی فلزات مراحل تسویه تعهدات  -1-8

 باشد:می زیربه شرح  ذوب شده خام

وارداتی  ی ذوب شده خامبهافلزات گرانشمش معوض و یا اظهارنامه کوتاژ  ثبت اطالعات -1

ی ذوب شده بهافلزات گرانو یا  متضمن تعداد، وزن و عیار شمشو مستندات گمرکی 

 توسط متقاضی.در سامانه وارداتی  خام

بهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان شمش و فلزات گران تأییدیه انطباقصدور  -2

 .استاندارد

های کوتاژ پس از تأیید اظهارنامهنفع به ذیبانک مرکزی  نزداسترداد تضامین سپرده شده  -3

 وارداتی توسط گمرک تخصصی.

 



 

 

از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به شرح  بهاگرانتسویه تعهدات صادراتی فلزات مراحل  -2-8

 باشد:می زیر

های دارای مجوز صرافی یاعتباری ا هسسمؤبه حاصل از صادرات ارائه رسیدهای فروش ارز  -1

 .توسط متقاضیبانک مرکزی  از

ارسالی از جانب متقاضی با رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات  تطابق اطالعات -2

 توسط بانک مرکزی.های ذیربط اطالعات مندرج در سامانه

از تأیید رسیدهای ارائه نفع پس بانک مرکزی به ذی استرداد تضامین سپرده شده نزد -3

 شده توسط بانک مرکزی

 

 بهاواردات و صادرات سایر اشکال فلزات گران

کمیسیونی  در، نامهنییآ« 7»مطابق با ماده بها فلزات گران اشکالواردات و صادرات سایر  ـ 9ماده 

بانک مرکزی معاون اداره نشر اسکناس و خزانه و مدیر/ بانک مرکزی مرکب از اعضای کمیسیون ارز

رئیس کل بانک مرکزی قابل  نفیذپس از تتصمیمات کمیسیون مذکور  خواهد شد.اتخاذ تصمیم 

 .خواهد بود اجرا

 

رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ورود و صدور فلزات  ـ10ماده 

 باشد.بها الزامی میگران

 

هیأت عامل بانک مرکزی  21/12/1400مورخ جلسه  بند در شصت و نهمین «4»و  ماده «10»این ضوابط در 

 مهوری اسالمی ایران تصویب گردید.ج


