
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 بها نامه ورود و صدور فلزات گراننییآ

 40/40/8931مصوب 
 

 است:  ریواژه ها و عبارات به شرح ز ینامه معن نییآ نیدر ا -۱ ماده

 .رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز :یبانک مرکز

 باشد.  یم یشده و تحت نظارت بانک مرکز سیتأس یبا مجوز بانک مرکز ایکه به موجب قانون  یربانکیغ یمؤسسه اعتبار ایبانک  :یمؤسسه اعتبار

 است.  نیفلزات شامل طال، نقره و پالت نیکشور ا یو مقررات جار نیقوانبر اساس  بها: فلزات گران

شود و  یم دیدر اوزان مختلف تول یختگیو ر یکه به صورت قالب ییقطعه فلز همگن و خالص گران بها شمش )شمش استاندارد فلزات گران بها(:   

صات یصاف بدون حفره و ترک م یسطح یدارا شخ شد و م سر ار،یوزن، ع لیاز قب یبا شان تجاردیتول خیتار ی)حاو الیشماره   دیشرکت تول ی( و نام و ن

 باشد.  لوگرمیک کیدر هزار و حداقل وزن  ۹۹۹ اریبا حداقل ع ستیبا یآن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران بها م یکننده بر رو

صنوعات فلزات گران بها:  صنوعات م ص رییکه با تغ یم صو شکل و خ ستفاده به  جادیخام و ا یبهافلزات گران  اتیدر  ارزش افزوده در آن به منظور ا

 شود.  یساخته م یو صنعت یتجار یبهره بردار ایو  ناتیظروف، تزئ ورآالت،یعنوان ز

به  تلفو اوزان مخ بها در ابعاد اشکال فلزات گران ریکه از ذوب مصنوعات قراضه و سا یقالب یقطعه فلز گران بها ذوب شده خام:  یفلزات گران بها

سمه  ست. کاالها یو وزن موجود بر رو اریکننده، ع دیشود که مشخصات تول یم دینوار تول ایصورت ت شده ا  یفلزات گران بها: کاالها یصنعت یآن حک 

و  به منظور ساخت یصنعت هیشده و به عنوان اجزاء، قطعات و مواد اول دیتول ریو خم عیمفتول، ورق، پودر، ما لیاز قب یفلزات گران بها که در اشکال یحاو

 .رندیگ یمورد استفاده قرار م یزشکمختلف و مصارف پ عیدر صنا گرید یکاالها لیتکم

 شود.  یم جادیارائه خدمات ا ایو  دیتول ندیفرآ قیخام از طر یبها فلزات گران یکه بر رو یارزش اضافه ا ارزش افزوده: 

اس آن بانک ) بر اس دییمورد تأ یقیحق زیو ن یاشخاص حقوق ریسا تیعامل ایو  یاعتبار اتمؤسس تیبا عامل ایمجاز است رأسا  یبانک مرکز -۲ماده 

 . دی(، مبادرت به ورود و صدور فلزات گران بها نمایعامل بانک مرکز أتیه دییضوابط مورد تأ

 . باشد یماده، از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف م نیموضوع ا بهای گران فلزات صدور و ورود –تبصره 

 . ندینامه اقدام نما نییآ نیاجازه دهد نسبت به ورود فلزات گران بها در قالب ضوابط ا یتواند به مؤسسات اعتبار یم یبانک مرکز -۳ماده 

و  نیقوان ریکامل سووا تیبا رعا یجهت مصووارف و معامالت تجار یحقوق ایو  یقیاشووخاص حق فلزات گران بها به کشووور توسووط یورود قطع -۴ماده

 یم رانیاستاندارد ا یبر عهده سازمان مل یانطباق شمش واردات هیدییمجاز است. صدور تأ زانیمقررات مربوط، منحصر به صورت شمش استاندارد به هر م

 باشد. 

صره    یوزارت صوونعت، معدن و تجارت نسووبت به ورود فلزات گران بها دییتوانند پس از تأ یم دیتول جوزم یدارا یحقوق ایو  یقیاشووخاص حق -۱تب

ر عهده ب یذوب شده خام واردات یانطباق فلزات گران بها هیدیی. صدور تأندیو مقررات مربوط اقدام نما نیقوان ریکامل سا تیذوب شده خام به کشور با رعا

 . باشدیم رانیاستاندارد ا یسازمان مل

صره   شخاص حق یصنعت یورود کاالها -۲تب سط ا سا تیبا رعا یحقوق ایو  یقیفلزات گران بها، تو و مقررات مربوط، با مجوز وزارت  نیقوان ریکامل 

 باشد. یصنعت، معدن و تجارت مجاز م
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2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

صره   سر میآن قابل تعم یینامه اجرا نییو آ یپردازش مندرج در مفاد قانون امور گمرک یضوابط ورود موقت برا -۳تب ضوع ا یبه کاالها یو ت  نیمو

 نامه خواهد بود.  نییآ

صدور فلزات گران بها، بانک مرکز زانیبه منظور نظارت و اطالع از م -۵ماده  صنعت، مع ران،یگمرک ا ،یورود و  سا دنوزارت    سازمان ریو تجارت و 

 . ندیالملل مبادله نما نیموجود در حوزه تجارت ب یسامانه ها قیرا از طر اریربط، موظفند آمار و اطالعات در اخت یذ یها

شخاص حق -۶ماده  سط ا صنوعات فلزات گران بها تو صرأ با اخذ مجوز از بانک مرکز یو حقوق یقیصدور م سا تیو با رعا یمنح و  نیقوان ریکامل 

 :باشد یمجاز م ریمقررات مربوط و ضوابط ز

ندگان . صادر کنندینما یتعهد سپار یصادر کننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گران بها، نزد بانک مرکز یو حقوق یقیاشخاص حق -الف 

 :ندینما هیظرف مدت شش ماه تسو ریز یخواهند بود تعهدات مربوط را به روش ها ریمخ

 زانیذوب شده خام به همان نسبت و م ایورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و  -1

  یمجوز از بانک مرکز یدارا یها یصراف ای یفروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتبار -۲

صره  صنوعات فلزات گران بها م -تب ستاندارد فلزات گران بها که از  یصادر کنندگان م شمش ا سالیتوانند از محل واردات  شور  ک صدور به ک قبل از 

سپردن تعهد  و یمجوز از بانک مرکز افتیوارد نموده اند، با در ضم ایبدون  سبت و م ن،یت صنوعات فلزات مذکور به همان ن صادرات م سبت به   قداما زانین

  ندهینما

 . یبها به صورت شمش استاندارد، ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکز صدور فلزات گران -ب

ه ب رانیعدم امکان فروش آن در ا -بر الف  یوزارت صنعت، معدن و تجارت مبن دییپس از تا ،یخلمعادن دا یدیتول یصدور فلزات گران بها -تبصره  

ستحصال آن از معادن کشور، با اخذ مجوز بانک مرکز -ب و ؛یالملل نیب یرقابت یها متیق در هر مرحله،  ۶تعهدات موضوع بند )الف( ماده  تیو با رعا یا

 بالمانع است. 

 ارزش افزوده باشد.  %1۹حداقل  یو در مورد نقره حاو %۹حداقل  یحاو نیدر مورد طال و پالت ستیبا یم یصادرات یبهامصنوعات فلزات گران  -ج

 باشد.  یم رییقابل تغ یکل بانک مرکز سیرئ دتأیی با «ج» بند در مذکور افزوده ارزش درصد -تبصره

صدور فلزات گران بها که به موجب قانون و  -۷ ماده گردد،  یم یموافقت بانک مرکز ایصادرات و واردات منوط به اظهارنظر  مقرراتدر مورد ورود و 

معاون اداره  ای ریپول و اعتبار( و مد یجلسه شورا نیو نهم ستیچهارصدو ب مصوبه ۲)موضوع ماده  ارز ونیسیکم یمرکب از اعضا یونیسیموضوع در کم

 قابل اجرا خواهد بود.  یکل بانک مرکز سییر دییکه پس از تأ دهیگرد مینشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصم

 نامه نییآن، از شوومول ضوووابط آ یبها گران زشووده باشووند، با توجه به قلت فل یکه با طال و نقره خام آبکار یصوونعت یو کاالها مصوونوعات - ۸ماده 

 مربوط خواهد بود.  ییاجرا ینامه ها نییبوده و ورود و صدور آن، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آ یمستثن

صارف غضوابط ورود و خروج فلزات گران  -۹ماده  سافر( جهت م صورت همراه م شخاص)به  سط ا شور تو سط بان ،یتجار ریبها به از ک  یمرکز کتو

 گردد.  یم نییتع

 و ابالغ خواهد شد. نیتدو ینامه، توسط بانک مرکز نییآ نیا یبرا ازیمورد ن ییضوابط اجرا -۱۱ماده 

 


