
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 ضوابط اجرايي ورود و صدور فلزات گرانبها

 

 :ها و عبارات به شرح ذیل است در این ضوابط اجرایی معنی واژه -1ماده 

 .مصوب شورای پول و اعتبار نامه ورود و صدور فلزات گرانبهاآیین نامه:آیین

 .شودای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد میارزش اضافه افزوده:ارزش

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی:

 .سازمان ملی استاندارد ایران سازمان استاندارد:

صنعت، معدن و تجارت که از طریق آ سامانه جامع تجارت سامانه:  سفارش و عملیات  ساماندهی کارت ن،وزارت  های بازرگانی، ثبت 

صادرات ست مجوز واردات و  ضوابط کاالیی، درخوا ستعالم  شور / به کاال ارزی، ا ست از ک سهیل در حیطه امور  و به منظور در حال انجام ا ت

 .های ذیربط طراحی شده است بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین بازرگانان و دستگاه

شمش    ستاندارد فلزات گرانبها(: شمش ) صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید قطعه فلز همگن و خالص گران ا بهایی که به 

 و نشان و نام )حاوی تاریخ تولید( باشد و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریالشود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک می می

وزن  در هزار و حداقل 999بایست با حداقل عیار  بها میحک شده است. شمش استاندارد فلزات گران تجاری شرکت تولیدکننده بر روی آن

 .یک کیلوگرم باشد

 .شامل طال، نقره و پالتین است :فلزات گرانبها

و ...  نقرهناخالص به صووورت قالبی مشووتمل بر فلزات طال، (  Dore Barsآلیاژی )طالی دوره :فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی

 شود.باشد که در اوزان و عیارهای مختلف از محل استحصال معادن کشور تولید میمی

شکال فلزات گرانبها در ابعاد و اوزان  شده خام:  فلزات گرانبهای ذوب سایر ا ضه و  صنوعات قرا قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب م

 .تولید کننده، عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است شود که مشخصات مختلف به صورت تسمه یا نوار تولید می

صنعتی فلزات گرانبها:  شده و به  کاالهای  شکالی از قبیل مفتول، ورق، پودر، مایع و خمیر تولید  کاالهای حاوی فلزات گرانبها که در ا

صنایع  ساخت و تکمیل کاالهای دیگر در  صنعتی به منظور  ستفاده قرار عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه  شکی مورد ا صارف پز مختلف و م

 گیرند.می

ل در حا اسالمی ایران تعیین گردیده است و و صادرات فلزات گرانبها که توسط گمرک جمهوری گمرکات ویژه واردات گمرک تخصصی:  

 باشد.، اصفهان، مشهد، تبریز و یزد میورهگمرکات فرودگاه حضرت امام خمینی حاضر شامل

صنوعات فلزات   مصوونوعاتی که با تیییر در شووکل و خصوووصوویات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور  گرانبها:م

 شود.برداری تجاری و صنعتی ساخته می استفاده به عنوان زیورآالت، ظروف، تزئینات و یا بهره

سه اعتباری:    س سه مؤ س شده و تحت نظارت بانک اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با  بانک یا مؤ سیس  مجوز بانک مرکزی تأ

 باشد.مرکزی می

 ای گمرکی است. نامه اجرایی آن، رویه مطابق با مفاد قانون امور گمرکی و آیین :برای پردازش ورود موقت

                                                           
 (10/10/1931)آیین نامه مصوب  شورای پول و اعتبارآیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب  11موضوع ماده  -1



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت:

 فرآیند ورود و صدور فلزات گرانبها

 واردات شمش فلزات گرانبها

 : باشدبها به شرح ذیل میواردات شمش فلزات گران -2ماده 

 ورود قطعی شمش فلزات گرانبها  -2-1

شرح زیر و نیز آیین 4مطابق با ماده  شور به  شمش فلزات گرانبها به ک سایر قوانین و مقررات مربوط می نامه، ورود قطعی    رعایت کامل 

 :باشد

 .ثبت سفارش و اظهار در سامانه

 .شمش وارداتی توسط سازمان استاندارد صدور تأییدیه انطباق

 .انجام تشریفات گمرکی

نامه، ضوابط ورود موقت  آیین 4ماده   3ورود موقت برای پردازش شمش فلزات گرانبها و فلزات گرانبهای ذوب شده خام مطابق با تبصره  

 .رک تخصصی قابل اقدام خواهد بودنامه اجرایی آن توسط گم برای پردازش بر اساس مفاد مرتبط قانون امور گمرکی و آیین

 واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام

باشند، به  آیین نامه برای متقاضیانی که دارای مجوز تولید می 4ماده  1واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام مطابق با تبصره  -3ماده 

 :باشد شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می

 .سفارش و اظهار در سامانهثبت 

 .اخذ تأییدیه از وزارت صمت 

 .صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد

 .انجام تشریفات گمرکی

 واردات کاالهای صنعتی فلزات گرانبها

رانبها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات آیین نامه واردات کاالهای صنعتی فلزات گ 4ماده  2مطابق با تبصره  -4ماده 

 :باشد مربوط می

 .ثبت سفارش و اظهار در سامانه

 .اخذ مجوز از وزارت صمت

 .انجام تشریفات گمرکی

 صادرات قطعی مصنوعات فلزات گرانبها

خام و مسکوک از کشور به هر نحو « صورت شمش، ذوب شده به بها گران فلزات صدور آیین نامه، 6 بند با مطابق» ب« ماده » -5ماده 

 .ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی

 :باشدصادرات قطعی مصنوعات فلزات گرانبها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می -6ماده 

 .ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی



 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 .بایست به صورت محصول تکمیل شده و نهایی باشد گرانبهای صادراتی می مصنوعات فلزات

ارسال تقاضانامه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی، به 

 .همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی

صنوعات فل سی م شنا شده در انجام امور کار سی ارزش افزوده ذکر  صوص برر سبه 1«نامه آیین 6بند »  ج« ماده » زات گرانبها در خ ، محا

 .ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی

ده بانکی صادرکننده، سفته، چک و یا ترکیبی از آنها و تعهدنامه نامه بانکی، گواهی مسدودی سپر ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت

 .مخصوص صادرات فلزات گرانبها توسط متقاضی به بانک مرکزی

 .شده به ذینفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی (پلمب)تحویل محموله صادراتی به صورت سیل 

صادرات با عنوان گمرک تخصصی، متضمن  صادراتی، میزان تعهدات ارزی و معوض صدور مجوز  شخصات محموله  شخصات هویتی، م م

 .فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی

 :دباش صادرات قطعی فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می -7ماده 

 .محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضیثبت تقاضا و اظهار 

 :تأییدیه وزارت صمت مبنی بر

 .های رقابتی بین المللی عدم امکان فروش آن در ایران به قیمت -الف

 .استحصال آن از معادن کشور -ب

ضی تولید کننده طالی معادن داخل سط متقا صادرات تو صادراتی و بالمانع بودن انجام  شور از جانب وزارت اعالم وزن و عیار محموله  ی ک

 .صمت

صادراتی، تأییدیه وزارت  صات محموله  شخ صات هویتی م شخ ضمن م صادرات فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی مت ضانامه  سال تقا ار

 .صمت و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی

سبه ارزش ریالی  سی و محا شنا شده خام انجام امور کار شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب  صادراتی ، تعیین میزان معوض  و ارزی محموله 

 .توسط بانک مرکزی صورت می پذیرد

ضمانت شکال  ضامین به یکی از ا ضمام  ارائه ت سفته، چک و یا ترکیبی از آنها به ان صادرکننده،  سپرده بانکی  نامه بانکی، گواهی مسدودی 

 .ت گرانبها توسط متقاضی به بانک مرکزیتعهدنامه مخصوص صادرات فلزا

 .شده به ذینفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی است )پلمب( تحویل محموله صادراتی به صورت سیل

صات محموله  شخ ضمن م صمت مت شماره و تاریخ نامه وزارت  صات هویتی،  شخ شامل م صی  ص صادرات با عنوان گمرک تخ صدور مجوز 

 .، میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی(عیاروزن و )صادراتی 

 تسویه تعهدات صادراتی

 : نحوه ایفای تعهدات صادراتی فلزات گرانبها به یکی از دو روش انجام می گردد -8ماده 

 . است شده ثبت که میزان و نسبت همان به خام شده ذوب گرانبهای فلزات یا و شمش صورت به مذکور فلزات ورود -الف

                                                           
 .ارزش افزوده باشد %15و در مورد نقره حاوی حداقل  %5بایست در مورد طال و پالتین حاوی حداقل  در حال حاضر مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی می -1



 

4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 .می باشد مرکزی بانک از مجوز دارای صرافی های یا اعتباری مؤسسه به صادرات از حاصل ارز فروش  -ب

 :باشد مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها به شرح زیر می  -8-1

شمش معوض و یا فلزات  ضمن تعداد، وزن و عیار ثبت اطالعات اظهارنامه کوتاژ  ستندات گمرکی مت شده خام وارداتی و م گرانبهای ذوب 

 .شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی در سامانه توسط متقاضی

 .اق شمش و فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استانداردانطب تأییدیه صدور  انجام

 .پرده شده نزد بانک مرکزی به ذینفع پس از تأیید اظهارنامه های کوتاژ وارداتی توسط گمرک تخصصیانجام فرایند استرداد تضامین س

 :باشد مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به شرح زیر می -8-2

 .دارای مجوز از بانک مرکزی توسط متقاضیهای  ارائه رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافی

سامانه ضی با اطالعات مندرج در  سالی از جانب متقا صادرات ار صل از  سیدهای فروش ارز حا سط بانک  تطابق اطالعات ر های ذیربط تو

 .مرکزی

 .استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذینفع پس از تأیید رسیدهای ارائه شده توسط بانک مرکزی

 واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گرانبها

شکال فلزات گرانبها مطابق با ماده  -9ماده  سایر ا صادرات  سیون ارز بانک  7واردات و  ضای کمی سیونی مرکب از اع آیین نامه، در کمی

یس کل یور پس از تنفیذ رتصمیمات کمیسیون مذک .معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی اتخاذ تصمیم خواهد شد مرکزی و مدیر/

 .بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود

 .باشدرعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ورود و صدور فلزات گرانبها الزامی می -11ماده 

جمهوری اسالمی ایران تصویب  هیأت عامل بانک مرکزی 12/1411/ 21بند در شصت و نهمین جلسه مورخ  4ماده و  11این ضوابط در 

 .گردید

 
 


