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 خالصه مدیریتی

شورها کصادی امروزه تجارت بین المللی به یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری و عوامل مهم جهش اقت

 ابه ازاینوان میکی از مهمترین مسائل مرتبط با تجارت بین المللی، تبادالت ارزی به عتبدیل شده است. 

کار ز و سازوار ارپولی تجارت کاالیی است. به دلیل اهمیت تبادالت ارزی در تجارت بین الملل، مدیریت باز

رز و ار اازپرداخت در مسئله تجارت دارای اهمیت است و به دلیل همین اهمیت، دولت ها بر مدیریت ب

ه نترل عرضت و کجلوگیری از نوسانات ارزی حساسیت ویژه ای دارند. بنابراین اتخاذ روش هایی برای مدیری

 .و تقاضای ارز در بازار از جمله اولویت های دولت هاست

ات رای واردبنیاز  دو مسئله اصلی تبادالت ارزی مرتبط با تجارت عبارت اند از تخصیص و تأمین ارز مورد 

ین اه کیفیت نچه کآ)سمت تقاضای بازار ارز( و تهیه و بازگشت ارز حاصل از صادرات )سمت عرضه بازار ارز(. 

 . دو مسئله را در کشورهای مختلف مشخص می کند، ساختار منابع و مصارف ارزی است

بع رین مناتی مهمدر اقتصاد ایران سه مؤلفه صادرات نفت، صادرات غیر نفتی و استفاده از امکانات خارج

زی و ای ارهارزی را تشکیل می دهند )سمت عرضه بازار ارز(. همچنین سه مؤلفه واردات، پرداخت بدهی 

ی ی ارزهام باالسفته بازی از جمله مهمترین مصارف ارزی کشور اند. )سمت تقاضای بازار ارز(. به علت سه

ی می انجام ی نفتبا استفاده از ارزها نفتی در منابع ارزی کشور، در شرایط عادی تأمین ارز توسط دولت و

 ارداتی وهای وگیرد. اما در شرایط کمبود منابع ارزی به دالیل مختلف، دولت اقدام به گروه بندی کاال

 ت.ده اسی نموبه بازگشت ارز صادرات تخصیص ارز بر اساس اولویت کاالیی از سویی و الزام صادرکنندگان

 ه هایسامان ادالت ارزی مرتبط با تجارت در کشور، راه اندازیاقدامات دولت جهت کنترل مباز جمله 

مین ارز ص و تأالکترونیکی الزم جهت ثبت و انجام کلیه فرایندهای تخصی راست. این سامانه ها بست ارزی

ی ایش پذیرت و پایجاد شفافیمورد نیاز برای واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم نموده است. 

 حال حاضر درت. ت ارزی و تسهیل این مبادالت از جمله مزایای استفاده از سامانه های ارزی اسدر مبادال

رتبط با مهای  سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه اصلی ثبت کلیه فعالیت های تجاری، کلیه زیرسامانه

ز بادله ارجهت م بستریسامانه نیما به عنوان  .تجارت از جمله سامانه های ارزی را در خود پوشش داده است

 ستری جهتوان بمورد نیاز واردات و ارز حاصل از صادرات غیر نفتی )به شکل حواله( و سامانه سنا به عن

انه له سامکل اسکناس( از جمبه ش)ثبت معامالت صرافی ها از جمله ثبت بازگشت ارز حاصل از صادرات 

 های ارزی متصل به سامانه جامع تجارت است.

بر  نیز چالش هاییاما با وجود اقداماتی که جهت تنظیم مبادالت ارزی مرتبط با تجارت شکل یافته است، 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – منطقه یدر تجارت با کشورها یمسائل و موانع مبادالت ارز یبررس 

 

5 

 

اعمال محدودیت صادراتی به منظور بازگشت ارز ناشی از  ارزی مرتبط با تجارت وجود دارد.سر راه تبادالت 

، تحریم های اقتصادی، صادرات، عدم اعمال نظارت کافی و انحراف در تأمین ارز توسط بانک مرکزی

وابستگی منابع ارزی کشور به درآمدهای نفتی، تعدد نهادهای متولی و مؤثر در مبادالت ارزی مرتبط با 

 تعدد بخشنامه ها و عدم امکان پیش بینی پذیری در تجارت از جمله این موانع است. تجارت خارجی و

، آمد نفتیاهش درککمبود منابع ارزی ناشی از یکی از اقدامات دولت به منظور مقابله با تحریم و جبران 

ه البت ست.شور اکالزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 

ی نابع ارزدر م تصمیم گیری در این مورد منحصر در شرایط تحریم نبوده و با توجه به نقش درآمدهای نفتی

 رایطی کهش در معموالً ر، تحت تأثیر نوسانات درآمد های نفتی قرار داشته است.کشور در طول دهه های اخی

یازی به نت ها ، دولبوده استدرآمدهای نفتی کشور برای پوشش دادن ذخایر ارزی و نیازهای وارداتی کافی 

که  هنگامی ردو  ستبا لغو شده او در نتیجه قوانین مرتبط  ندگان به رفع تعهد ارزی ندیده اندالزام صادرکن

ه الزام قدام بات ها ، دولشده استکشور به دالیل مختلف با کاهش درآمد نفتی و یا نوسانات ارزی مواجه 

ام قانونی جهت که اولین الز 1309سال  زبنابراین ا. دگان به بازگشت ارزهای صادراتی کرده اندصادرکنن

سئله در این م وز بارها مقررات مربوط بهدر ایران صورت پذیرفت تا به امربازگشت ارز حاصل از صادرات 

 مقاطع مختلف مورد تغییر و بازبینی قرار گرفته است. 

صوبه مو بر اساس  1400آخرین بسته سیاستی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه 

 1397اه هر مو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در م 1397هیئت وزیران در فروردین ماه 

 90ز صادرات، اماه پس  4ابالغ شده است. بر اساس این بسته، صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی موظفند تا 

ه روش حوالفنند: درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این روش ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردا

 ای ارزی.دهی هبل صادرات خود و قبول بارزی)سامانه نیما(، فروش اسکناس )سامانه سنا(، واردات در مقا

ای صادراتی به درصد از ارزه 69حدود  1399الی بهمن ماه  1397از فروردین ماه با توجه به آمار ها، 

ی پیمان اجرا چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. اما با این وجود، چالش هایی بر سر راه سیاستگذاری و

دیت یجاد محدوااستگذاری، در سی نبود چارچوب ثابت قانونی و ثباتعدم سپاری ارزی در کشور وجود دارد. 

یی های اجرازوکارسازوکارهای اجرایی، عدم تطبیق سا ، ایجاد زمینه های فساد و رانت دربرای صادرکنندگان

ست که اهایی  و چالش های موجود در رفع تعهد ارزی مبادالت ریالی از جمله چالش با واقعیت های تجارت

 دارد. م صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی در ایران وجوددر الزا

با توجه به است. مبادالت ریالی یکی از مهمترین چالش های رفع تعهد ارزی، بازگشت ارز مربوط به 

به عنوان یکی از های بانکی و محدودیت در استفاده از دالر در تبادالت تجاری، استفاده از ریال شدت تحریم
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در حال حاضر کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و جایگزین مبادالت دالری مطرح می شود.  گزینه های

افغانستان به دلیل حجم باالی روابط تجاری و مسافرت میان ایران و کشور های مذکور و انتقال ریال از سوی 

 ستند. تجار و مسافران به آن کشور ها، بیشترین حجم مبادالت ریالی با ایران را دارا ه

د مینه وجوزاین  با وجود فرصت مهم مبادالت ریالی با کشور های همسایه، چالش های فراوانی نیز در اما

حال  درارند. ن را دیکی از این چالش ها، محدود بودن کشورهایی است که امکان مبادالت ریالی با ایرا دارد.

 ولیل تجارت داز کشورهای همسایه که به تعداد محدودی در صرفاً ظرفیت مبادالت ریالی با ایران حاضر 

ش مهم چال. ستموجود ان، بیشتر در معرض انتقال ریال بوده اند، او مسافرزائران، گردشگران رفت و آمد 

را  ن، زمینهآنونی توجه به مبادالت ریالی بدون فراهم کردن سازوکارهای قا دیگر در این زمینه این است که

ت وشش تجاردر پ درکنندگان به ویژه در رفع تعهد ارزی برای دور زدن قانونبرای سوء استفاده برخی از صا

ت ارزی ، ماهیبسیاری از مبادالتی که به عنوان مبادالت ریالی معرفی می شودریالی فراهم نموده است. 

 و ورهاکش ریسا بای ریالی منوط بودن به تجارت باال ،نامعلوم ریال موجود در کشورهای منطقهحجم دارند. 

  ست.ابادالت ریالی از دیگر چالش های مبادالت ریالی در تجارت منطقه ای در سازوکار م ابهام

مدیریت  لش درمرتبط با تجارت، به نظر می رسد مهمترین چا با توجه به مسائل و موانع تبادالت ارزی

ز ای صادره ه هانامد نهادهای متولی و بخشا در تعداین تبادالت، نبود ثبات در سیاستگذاری است که خود ر

جی ت خارآنها نشان می دهد. این مسئله موجب سردرگمی تجار و عدم امکان پیش بینی پذیری در تجار

 ت نیز ازتجار کشور شده است. بی توجهی به اقتضائات و فرایندهای تجارت در سیاستگذاری ارزی مرتبط با

 است. حوزه و اجرای سیاست ها در این  جمله معضالت موجود در سیاستگذاری

نفتی  آمدهایوابستگی و اتکای منابع ارزی کشور به دردر کنار معضالت موجود در سیاستگذاری ارزی، 

وجب شکل ه و منیز از جمله چالش هایی است که بر روند مدیریت تبادالت ارزی مرتبط با تجارت مؤثر بود

لزام اجود، با این و مذکور شده است.گیری نگاه مقطعی و کوتاه مدت سیاستگذاران در مدیریت تبادالت 

ت بادالتصادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان در صدر سیاست های دولت جهت کنترل 

 ست، اما اروری ضارزی مرتبط به تجارت قرار دارد. اگرچه اصل این اقدام به منظور کنترل تبادالت مذکور 

 بدیل شدهقدام تانگیزه در فعاالن اقتصادی به چالش مهم این اایجاد محدودیت های قانونی به جای ایجاد 

در  وجودم یاچالش هجایگاه مبادالت ریالی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و با توجه به همچنین است. 

هد حدود خواارت ممرتبط با تج یروش در مبادالت ارز نیا یگذار ریتأث زانیرسد م ی، به نظر ماین مبادالت

 یت ارزمبادال روش مستقل در کیتوان به عنوان  یآن، نم یها نهیو آماده شدن زم یریاز فراگ شیبود و پ

 به آن توجه کرد.
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 قدمهم

دن ش تخصصی تجارت یکی از اساسی ترین نیازها و اولویت های جوامع بشری در طول زمان بوده است. 

ب ه س مت  ضروریاتی است که بش ر رادر تولید محصوالت مختلف و استفاده از تولیدات سایر جواع از جمله 

ن اوری با گسترش فایجاد روابط تجاری گسترده با سایر همنوعان خود در سطوح مختلف ترغیب کرده است. 

ارت نی ز در عصر جدید و پیوستگی جوامع در عرصه های مختلف بین المللی از جمله اقتصاد، تج های نوین 

ن ر عرصه بیدم بیشتری از روابط اجتماعی بشر را به ویژه پابه پای تحوالت ایجاد شده دچار تحول شد و سه

ی پیش رفته گسترش بازارهای بین المللی، استفاده وسیع کشورها از فناوری ه االملل به خود اختصاص داد. 

ها و ش ورکتبدیل شدن صادرات به عنوان محور جهش اقتص ادی  تنوع در تولید کاالهای صادراتی،در تولید، 

 جدید عصر های بین المللی جهت واردات محصوالت مورد نیاز از جمله خصوصیات تجارت دراستفاده از بازار

 است.

توج ه ب ه  یکی از مهمترین آنها،که  دارای لوازمی استدر عصر حاضر حفظ و توسعه روابط تجاری البته 

، ر عصر جدیدداز جمله ویژگی های تجارت بین الملل مبادالت ارزی به عنوان مابه ازای تجارت کاالیی است. 

ترتی ب  اس ت. ب دین تجارت پس از کنفرانس برت ون وودز جهت پرداخت دراز ارز واحد بین المللی استفاده 

وازم ل از جمل ه تهیه ارز از منابع مختلف از جمله صادرات و تخصیص آن جهت پرداخ ت در هنگ ام واردات 

حلی جه ت ل است و بر همین مبنا بازار ارز در کشورهای مختلف به عنوان محفظ و توسعه تجارت بین المل

 عرضه و تقاضای ارز خارجی تشکیل می شود.

کشورها  از سازوکارهای متفاوتی جهت تهیه و تخصیص ارز استفاده می کنند. معموالًکشور های مختلف 

ی نماین د. م مورد نیاز خود اس تفاده ارزهایی را که بدنبال صادرات بدست می آورند، جهت واردات کاالهای 

ا، مه حال ت ه بنابراین چنین کشورهایی معموالً دارای تراز تجاری و تراز پرداخت های متعادل هستند. در ه

 حفظ تراز پرداخت ها و مدیریت بازار و نرخ ارز بر عهده بانک های مرکزی است.

ن اعم ال روش نف ت در عرض ه ارز و همچن یدر ایران البته به دلیل نقش بسیار پررنگ ارزهای ناشی از ف

تحریم های اقتصادی، وضعیت متفاوتی حاکم اس ت. حساس یت ش رایط تهی ه و تخص یص ارز باع ذ اتخ اذ 

عالیت تصمیماتی در سطح حاکمیت شده که در برخی از شرایط موجب ایجاد محدودیت در روابط تجاری و ف

 س ت وش ده ارهای مختلف از جمله کشورهای منطقه تجار )چه در واردات و چه صادرات( در تعامل با کشو

 ه م ی ش ود،این مسئله با تأکید فراوانی که بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران به خصوص با کشورهای منطق

      در تناقض است.
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رس ی و در این پژوهش مهمترین مسائل و موانع تبادالت ارزی مرتبط ب ا تج ارت منطق ه ای را م ورد بر

نه ه ای و س اماان داده و از میان آنها، سه عامل مهم مبادالت ریالی، رفع تعهد ارزی صادرکنندگ ارزیابی قرار

 .دادخواهیم قرار تحلیل و بررسی مورد ارزی را 

 پاسخ به آن هستیم، به شرح زیر است:دنبال که در این پژوهش به سؤاالت 

  وجود دارد؟ منطقه مبادالت ارزی در تجارت با کشورهای ی در خصوصمسائل و موانعچه  

  ،بان ک ط ی توس الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزو اهداف پیمان سپاری ارزی و  لیدالتاریخچه

  چیست؟ ی و آثار و تبعات آنمرکز

 چ ه  و ؟چگونه انجام می شود ؟انواع و ماهیت مبادالت ریالی در تجارت با کشورهای منطقه چیست

 مزایا و معایبی دارد؟

 دارای چ ه و... و یارز تعه د رف ع ارز، پرداخ ت و افتیدر از اعم،یمرتبط با مبادالت ارز یهاسامانه

 چیست؟ هاسامانه نیا در تیمسئول یدارا ینهادها از هرکدام فهیوظ زیرساخت و فرایندی است و
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مروری بر مسائل و موانع تبادالت ارزی در تجارت با کشورهای 

 منطقه

 مقدمه -1

 نای ( و جرردای انتقال کاال )از فروش نده ب ه خر انیانتقال است: جر انیدو جر یدارا یاقتصادهر معامله 

در  ک اال کی  ی. وقت س تیقاعده مستثنا ن نیاز ا زیالملل ن نیبه فروشنده(. تجارت ب داریانتقال وجه )از خر

ک اال  انتقال نایانتقال کاال و وجه وجود دارد. جر انیشود، دو جر یدو کشور مبادله م انیالملل م نیب یفضا

 وکش ور ه ا  ریواردات ک اال از س ا ایو  گرید یالملل عبارت است از صادرات کاال به کشور ها نیدر تجارت ب

)در  اردیشور خرکارز از  افتیانتقال وجه عبارت است از انتقال ارز به کشور فروشنده )در واردات( و در انیجر

ا وج ه کش ورهکشور مورد ت یالملل نیبه عنوان وجه قابل پرداخت در تجارت ب یجارز خار نیابراصادرات(. بن

 انی رج تیریو م د نیت أم ص،یجهت تخص یبه دنبال قاعده گذار یاقتصاد استگذارانیقرار گرفته است و س

ه ب ه واس ط در اقتص اد یخ ارج یارزها تیو اهم ریبوده اند. اما تأث یدر تجارت خارج ازیمورد ن یارز خارج

رزش باا ییرادا ینوع ،یعالوه بر کاربرد معامالت یخارج یشود. ارز ها یالملل محدود نم نیدر تجارت ب یرگ

 گ رید یب ازار ه ا شکل گرفته و مانند« بازار ارز»به نام  یدر هر اقتصاد، بازار نیشود. بنابرا یمحسوب م زین

، مص ارف واردات ک اال یتقاضا برا املارز ش یاست. طرف تقاضا یدو طرف عرضه و تقاضا و نرخ تعادل یدارا

ادرات ص خروج ارز و طرف عرض ه ارز ش امل ارز حاض ل از  یو تقاضا برا یسفته باز یتقاضا ،یخدمات یارز

 است.  یبانک مرکز ری( و ذخاینفت ریو غ ی)نفت

ز ا یاریآن ب ر بس  یرگ ذاریو تأث کس ویاز  یتج ارت خ ارج انی ن رخ ارز در جر یب اال تیجهت اهم به

 ب ازار تیریمختلف اقدام به مد یدر کشورها یاقتصاد استگذارانیس گر،ید یاز سو یکالن اقتصاد یرهایمتغ

رخ ن ایبازه  کیدر  یلاز نوسانات و حفظ نرخ تعاد یریبه منظور جلوگ یو ارز یپول یاستگذاریس قیارز از طر

 هستند.  یمنطق

از مسائل، عوامل، قواعد، س اختارها، نهاده ا و  یمجموعه ا گر،ید یمانند اقتصاد کشورها رانیاقتصاد ا در

وابسته  گرید یمسائل ثابت اند و برخ نیاز ا یشکل گرفته است که برخ یخارج یحول محور ارز ها گرانیباز

 نی ا س تگذارایمسائل ب ه س نیا قیکنند. توجه و شناخت دق یم رییدر طول زمان تغ اتیو مقتض طیبه شرا

و  یاستگذاریرا جهت س ریمس نیها، بهتر تیضرورت ها، چالش ها و اولو قیدهد تا با درک عم یامکان را م
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 .دیانتخاب نما نهیزم نیدر ا یحکمران

را ش امل  از مسائل و موضوعات یعیدامنه وس رانیدر اقتصاد ا یخارج یحال حاضر نظام مسائل ارزها در

ت، نظ ام پ ژوهش اس  نی مد نظ ر ا یبا تجارت منطقه ا یشود، اما از آنجا که نحوه ارتباط تبادالت ارز یم

 ت.ر گرفته اسقرا یرسالملل مورد بر نیتجارت ب انیارتباط آن با جر ذیاز حصرفاً  زین یمسائل تبادالت ارز

تج ارت  در یمب ادالت ارز تا مجموعه مسائل و موانع موجود بر س ر راه میقسمت از پژوهش برآن نیا در

  .میینما یو طبقه بند ییرا شناسا رانیدر ا یمنطقه ا

 یدر تجارت منطقه ا یمبادالت ارز مسائل -2

وی ک ه . ب ه نح تبادالت ارزی مرتبط با تجارت منطقه ای در یک نگاه کلی دارای دو مسئله کلیدی است

دام ه در اسایر مسائل مرتبط با مبادالت ارزی حول محور این دو مسئله ش کل م ی گی رد. ای ن دو مس ئله 

 :توضیح داده شده است

 )بخش عرضه( از محل صادرات ارز و تأمین تهیه -1-2

 ارز م ورد یکی از اصلی ترین محورها و مسائل تبادالت ارزی مرتبط با تجارت منطقه ای، تهی ه و ت أمین

ک ه  نیاز جهت واردات کاالها به کشور است. آنچه که در کشورهای مختلف جهان معمول اس ت، ای ن اس ت

ر ماین د و دکشورهای مختلف برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، از ارزهای حاصل از ص ادرات اس تفاده م ی ن

که آنه دلیل بما در ایران صورت کسری تراز پرداخت ها، به روش هایی مانند استقراض خارجی رو می آورند. ا

ادی در ش رایط ع ارزهای حاصل از صادرات نفت، سهم عمده را در منابع ارزی به خود اختصاص م ی ده د، 

  انجام می گیرد. حاصل از صادرات نفت تأمین ارز توسط بانک مرکزی و با استفاده از منابع

اف ت ارز دیت در ص ادرات نف ت و دریاما در شرایط فعلی با توجه به اعمال تحریم های اقتصادی و محدو

 کنندگان ب هتأمین ارز مورد نیاز جهت واردات، اق دام ب ه ال زام ق انونی ص ادرحاصل از آن، دولت به منظور 

د نی از بازگشت ارزهای صادراتی نمود. بنابراین در یک تقسیم بندی کل ی، دو منب ع جه ت ت أمین ارز م ور

 واردات در کشور وجود دارد:

 ارز حاصل از صاردات نفت  -

 یمار سامانه نکه با الزام قانونی دولت، توسط صادرکنندگان دارز حاصل از صادرات کاالهای غیر نفتی  -

 .می شود عرضه
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  ارز جهت واردات )بخش تقاضا( و تأمین تخصیص   -2-2

ب ه  نح وه تخص یص ارزمسئله دیگری که در تنظیم مبادالت ارزی مرتبط با تجارت مورد اهمیت اس ت، 

اص ل از واردات کاالهای مختلف یا مدیریت سمت تقاضای ارز جهت واردات است. در شرایط عادی ک ه ارز ح

 د و پ س ازصاردات نفت به مقدار کافی در اختیار دولت بود، واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش م ی نماین 

ن و ط وزارت ص نعت، مع دکسب مجوز های الزم جهت واردات کاالی مورد نظر و تأیید سفارش مذکور توس

زی تجارت، تخصیص ارز به کاالی مورد نظر صورت می گرفت. سپس مراتب جهت تأمین ارز ب ه بان ک مرک 

 ین ارز میاعالم می شد و بانک مرکزی نیز بر اساس ارز تخصیص داده شده توسط وزارت صمت، اقدام به تأم

 نمود.

این  ضه ارز ازصادرات نفت خام و به تبع آن طرف عر ، عرضه ارز ناشی ازاما با اعمال تحریم های اقتصادی

رداتی، جهت دچار محدودیت شد. همین امر باعذ شد دولت ضمن الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صا

س ال ه ای  با هدف تخصیص بهینه ارز اقدام به گروه بندی کاالهای وارداتی نمود. این گروه بندی در ط ول

 است، اما آخرین وضعیت این گروه بندی به شرح زیر است: اخیر دستخوش تغییراتی شده

ورد نی از گروه اول شامل کاالهای اساسی )مانند ذرت، جو، گوشت گاو و دانه های روغنی( ک ه ارز م  -

زی ب ه ، از سوی بانک مرک جهاد کشاورزیبرای واردات آنها پس از تأیید ثبت سفارش توسط وزارت 

( ت أمین ریال 42000حاصل از صادرات نفت و با نرخ ارز مرجع )واسطه بانک های عامل از محل ارز 

 می گردد.

ود و یا خگروه دوم شامل کاالهای اعالمی از سوی وزارت صمت که با روش واردات در مقابل صادرات  -

 دیگری قابل تأمین است و منجر به رفع تعهد ارزی صادرکننده می شود.

اله ای ی و مصرفی خارج از دو گروه قبل ک ه ج زو کاگروه سوم شامل کاالهای سرمایه ای، واسطه ا -

عرض ه و  خ ناشی ازممنوعه نیستند. ارز مورد نیاز برای واردات این کاالها از طریق سامانه نیما و با نر

 تقاضا در آن بازار تأمین می شود. 

 ارزی مبادالت با مرتبط هایسامانه بررسی -3

یژگ ی ه ای تع امالت اجتم اعی در عص ر جدی د اس ت. استفاده از فناوری های نوین یکی از مهمترین و

تحوالت ناشی از بکارگیری فناوری های نوین موجب ایجاد جه ش در هم ه عرص ه ه ای م رتبط ب ا رواب ط 

اجتماعی در جوامع بشری شده است. یکی از عرصه هایی که به طور خاص از این تحوالت متأثر شده اس ت، 
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سامانه های تجاری و ارزی به منظور ایجاد شفافیت و تسریع در  عرصه روابط تجاری و اقتصادی است. ایجاد

مبادالت تجاری و ارزی را می توان از جمله مهمترین مصادیق بک ارگیری فن اوری ن وین در ح وزه تج ارت 

 محسوب کرد.

یجاد کشورها ا در ایران نیز اگرچه تجربه استفاده از سامانه های ارزی و تجاری کمی با تأخیر نسبت سایر

یی همی ت ب االاد، اما این تجربه به دلیل شرایط تحریم و لزوم نظارت بیشتر بر مبادالت ارزی و تج اری از ش

رزی در ابرخوردار است. در این قسمت از پژوهش به بررسی زیرساخت های سامانه های مرتبط ب ا مب ادالت 

 ایران خواهیم پرداخت.

 مفهوم سامانه های ارزی  -1-3

کنندگان و ه هایی اطالق می شود که زیرساخت الزم جهت ارتباط میان عرض ههای ارزی به سامانسامانه

ت ارزی کن د. ای ن س امانه ه ا در بس یاری از مب ادالتقاضاکنندگان ارز را به صورت الکترونیک ی ف راهم می

هم نم وده جایگزین مبادالت فیزیکی شده و اتصال میان عناصر مبادالت ارزی را به ص ورت الکترونیک ی ف را

 .است

 ضرورت سامانه های ارزی -2-3

 استفاده از این سامانه ها از دو منظر دارای ضرورت است:

 ایجاد شفافیت و فراهم شدن امکان پایش و نظارت بر معامالت -1-2-3

های مانهیکی از مهمترین چالش های مبادالت ارزی، شفاف نبودن مبادالت است. پیش از استفاده از س ا

ه بات مربوط رویه های تخصیص و تأمین ارز و عدم امکان تجمیع اطالع ارزی، به دلیل گسترده بودن مراکز و

ابع اده از منمبادالت ارزی، این مبادالت در یک چارچوب غیر شفاف انجام می شد. در نتیجه امکان سوء استف

 تلی ه مب ادالکارزی و انحراف از اهداف تعیین شده فراهم می شد. با راه اندازی سامانه های ارزی و تجمیع 

شاهده و قابل م انجام شده در آنها، کلیه اطالعات مرتبط با مبادالت مزبور به طور شفاف در سامانه ثبت شده

پ ایش  است. ایجاد شفافیت در مبادالت ارزی موجب فراهم شدن امکان رصد مبادالت ارزی، امک ان رص د و

 ع ارزی می شود.این مبادالت برای نهاد های نظارتی و جلوگیری از هدررفت و انحراف مناب

 تسریع، تسهیل و کاهش هزینه های انجام معامالت:  -2-2-3

استفاده از سامانه های ارزی باعذ کاهش هزینه های مبادله و افزایش سرعت و حجم مبادالت ارزی م ی 
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شود و از این جهت سهولت در انجام مبادله را برای طرفین مبادله و نظارت و کنت رل ب ر مب ادالت را ب رای 

 ارتی افزایش می دهد.نهادهای نظ

 عناصر موجود در سامانه های ارزی -3-3

 در این سامانه ها معموالً چهار عنصر فعال حضور دارند:

 تقاضا کنندگان ارز: -1-3-3

وانن د تفارش، می کسانی که برای واردات کاالهای مختلف نیاز به ارز دارند، با از ورود به سامانه و ثبت س

 ارز مورد نیاز را دریافت می نمایند. بر اساس نوع اولویت کاالی وارداتی خود

 عرضه کنندگان ارز:  -2-3-3

ه عن وان ب صادرکنندگان )دارندگان ارز صادراتی( و بانک مرکزی )عرضه کننده ارز ناشی از فروش نفت( 

 عرضه کنندگان ارز مورد نیاز، یکی از طرف های سامانه های ارزی محسوب می شوند.

 واسطه های مبادله: -3-3-3

 یارز یاهمجاز به عنوان واسطه مبادله در سامانه  یها ی( و صرافیخب بانک مرکزعامل )منت یبانک ها

 یاض ک ه متق یرا ب ه واردکنن دگان یبان ک مرک ز یاز سو افتهی صیعامل ارز تخص یحضور دارند. بانک ها

 ینه ه امجاز که متصل به ساما یها یصراف نیفروشند. همچن یهستند، م یهدف ارز دولت یواردات کاالها

 یال ه ارزو فروش حو دیصادرکنندگان و واردکنندگان نسبت به خر یهستند، هنگام اعالم اطالعات ارز یارز

 .ندینما یاقدام م

 نهادهای مجری و ناظر:  -4-3-3

ظارت نهادهای مجری سیاست های تجاری و ارزی نظیر بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت مسئولیت ن

اده از ا با استفرارز برای واردات و همچنین بازگشت ارز صادراتی  و تأیید فرایند های تقاضا، تخصیص و تأمین

 سامانه های ارزی بر عهده دارند.

سازمان توسعه تجارت مجری و مرجع تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز در واردات و تأیید بازگش ت ارز 

ب ر مب ادالت ارزی و  حاصل از صادرات در سامانه های ارزی است. همچنبن بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر

مدیریت بازار ارز، وظیفه نظارت بر فرایند تأمین ارز واردات بر اساس گروه بندی کاالها و تأیی د ت أمین ارز و 

 تأیید بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه های ارزی را برعهده دارد.   
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 سامانه های ارزی در ایران -4-3

 سامانه جامع تجارت: -1-4-3

ش ور کر تجمیع، ثبت و انجام کلیه مراح ل و عملی ات ه ای تج اری و ارزی در سامانه جامع تجارت بست

 است. این سامانه از دو بخش تشکیل شده است:

 الف( تجارت فرامرزی

 ب( تجارت داخلی

بخش تجارت فرام رزی ش امل عملی ات واردات، ص ادرات و ترانزی ت و تج ارت داخل ی ش امل عملی ات 

 1خوشه و به شرح زیر است: 5یات در دو بخش مذکور شامل لجستیک داخلی است. فرایند انجام عمل

 فرایندهای ارزی و تجاری در سامانه جامع تجارت ( 2.1) جدول

 جزئیات نوع عملیات

 اخذ مجوز های ورود عملیات تجاری

 ثبت سفارش

 تخصیص و تأمین ارز واردات عملیات ارزی

 رفع تعهد ارزی صادرات

 اظهار کاال عملیات گمرکی

 ترخیص کاال

 حمل بین المللی کاال عملیات لجستیک بین المللی

 حمل داخلی کاال عملیات لجستیک داخلی
 

 بر همین اساس، دو بخش عملیات ارزی در بخش تجارت فرامرزی به شرح زیر است:

 واردات ارز تأمین و الف( تخصیص

 زیر است:مراحل عملیات ارزی مربوط به تأمین ارز واردات در سامانه جامع تجارت به شرح 

 ثبت نام و اعالم مشخصات تاجر -1

ی کند مدر این مرحله، تاجر مشخصات حقیقی یا حقوقی خود و یا شرکت متبوع خود را در سامانه ثبت 

 و احراز هویت توسط سامانه انجام می گردد.

                                                 
1

 راهنمای سامانه جامع تجارت، سازمان توسعه تجارت.  
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 ثبت سفارش و دریافت مجوزهای مربوطه -2

زم ب رای متقاضی واردات آن است، مجوزهای الدر این مرحله، بازرگان با ثبت کد و مشخصات کاالیی که 

نظر اال )از مکواردات کاالی مزبور را از نهاد مجوز دهنده درخواست می کند. این مجوز ها شامل مجوز ورود 

وزارت  نداشتن مشابه داخلی و نبودن در فهرست کاالهایی که واردات آنها ممنوع است( اس ت ک ه از س وی

ی( و ی و دارو(، وزارت جهاد کشاورزی )ب رای محص والت کش اورزی و دام بهداشت )برای تجهیزات و پزشک

ازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت )برای سایر کاالها( است. پس از ص دور مجوزه ای مربوط ه و تأیی د س 

 توسعه تجارت، مقدمات تخصیص ارز فراهم می گردد.

 تخصیص ارز -3

رت، فت ه از س وی وزارت ص نعت، مع دن و تج ادر این مرحله، با توجه به گروه بندی کاالیی ص ورت گر

 تخصیص ارز از سوی این وزارتخانه انجام می گیرد.

 در حال حاضر سه گروه کاالیی در طبقه بندی موجود تعریف شده است:

ارن د؛ مانن د ریال( قرار د 42000کاالهای اساسی: کاالهایی که در اولویت دریافت ارز مرجع )با نرخ  -

زه ای های روغنی. واردکننده این کاالها پ س از ثب ت س فارش و اخ ذ مجو نهاده های دامی و دانه

ریافت می جهت دریافت ارز با نرخ مرجع از سامانه جامع تجارت د« کد سانا»مربوطه، کدی به نامه 

 کند.

ه ب دات آنه ا کاالهایی که واردکننده آنها می تواند از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگری ب رای وار -

عت وزارت ات در مقابل صادرات خود استفاده نماید. لیست این کاالها از سوی معاونت صنشیوه وارد

 قلم کاالست.  3500صنعت، معدن و تجارت اعالم می شود و هماکنون شامل 

سایر کاالهای سرمایه ای، واسطه ای و نهایی که مشمول ممنوعیت واردات نبوده و در دو قسم ی اد  -

یاز برای واردات این کاالها از طریق اتصال به س امانه نیم ا ت أمین م ی شده نمی گنجند: ارز مورد ن

 1شود.

 تأمین ارز -4

 د، فرایندپس از آنکه فرایند تخصیص ارز از سوی سازمان توسعه تجارت در سامانه جامع تجارت انجام ش

 تأمین ارز بر اساس گروه بندی کاالهای وارداتی انجام شده به شرح زیر صورت می پذیرد:

، توسط بانک مرکزی جهت دریافت ارز با نرخ مرج ع ب ه «کد سانا»های اساسی پس از دریافت کاال -

                                                 
1

 مصاحبه با دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت  
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 بانک های عامل معرفی می شوند.

س ت نها در لیواردکنندگانی که قصد انجام واردات در مقابل صادرات خود را دارند و کاالی وارداتی آ -

دور صسازمان توسعه تجارت، ضمن تعیین شده از سوی وزارت صمت قرار دارد، پس از تأیید توسط 

 مجوز واردات، تعهد ارزی صادرات آنها نیز ایفا می گردد. 

ی ت واردکنندگان کاالهایی که جزو دو دسته قبل نیس تند و ک االی واردات ی آنه ا مش مول ممنوع -

 واردات نمی شود، جهت تأمین ارز با نرخ رقابتی به سامانه نیما هدایت می شوند. 

 صادرات ارزی تعهد ب( رفع

 مراحل صادرات و رفع تعهد ارزی ناشی از آن به شرح زیر است:

 تکمیل و تسلیم اظهارنامه صادراتی -1

لیم ه گمرک تسصادرکننده به منظور صادرات کاالی مورد نظر خود، ابتدا اظهارنامه صادراتی را تکمیل و ب

 می نماید. 

 بررسی اظهارنامه و تعیین ارزش -2

ش مول ا با اظهار نامه تطبی ق داده و در ص ورتی ک ه ک االی م ورد نظ ر مگمرک نیز محموله صادراتی ر

 ممنوعیت صادراتی اعالم شده نباشد، اقدام به تعیین ارزش کاالی صادراتی می نماید.

 صدور کوتاژ )پروانه صادراتی( و اعالم به سازمان توسعه تجارت -3

روانه ب ه پس از تعیین ارزش کاالی صادراتی، پروانه صادراتی از سوی گمرک صادر می شود. صدور این پ

عه تجارت منزله صدور مجوز صادرات است. همزمان با صدور این پروانه، مراتب توسط گمرک به سازمان توس

ش ت ارز دت زمان بازگاعالم می شود و از زمان صادرات، زمان بندی سازمان توسعه تجارت جهت محاسبه م

 صادراتی از سوی صادرکننده آغاز می گردد. 

 رفع تعهد ارزی -4

م رت و اع الپس از انجام صادرات و دریافت ارز ناشی از آن، صادرکننده با مراجعه به س امانه ج امع تج ا

 اطالعات صادرات خود، اقدام به رفع تعهد ارزی و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات می نماید.

 اقدام بسته به نوع صادرات شامل یکی از روش های زیر است:این 

ر داتی است، فروش ارز در سامانه نیما: در این روش، صادرکننده ارز خود را که در قالب حواله صادر -

ع تعه د سامانه نیما عرضه می کند و پس از خرید آن توسط یکی از صرافی ها و پای ان فراین د، رف 

 ارت تأیید می شود.ارزی توسط سازمان توسعه تج
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زات جهت واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران: در صورتی که صادرکننده، خود واردکننده تجهی -

 اردات ی درتولید باشد یا قصد واگذاری ارز خود به واردکننده دیگری را داش ته باش د، اگ ر ک االی و

ا فارش از سوی خ ود ی فهرست کاالهای اعالمی از سوی وزارت صمت باشد، می تواند ضمن ثبت س

ین د در دیگری، حواله ارزی خود را به واردات خود یا دیگری اختصاص دهد. پ س از اینک ه ای ن فرا

زی توسط سامانه جامع تجارت ثبت شد و مورد تأیید سازمان توسعه تجارت قرار گرفت، رفع تعهد ار

 سازمان توسعه تجارت تأیید می شود.

 عات توسطده پس از ورود اطالعات صادرات خود و تأیید این اطالفروش ارز در سامانه سنا: صادرکنن -

ه درص د( را داش ت 20سازمان توسعه تجارت، چناچه قصد بازگشت ارز به شکل اسکناس )تا س قف 

س ط متصل می شوند. پس از فروش ارز ب ه ش کل اس کناس و تأیی د آن تو« سامانه سنا»باشند، به 

 مع تجارت انجام می گیرد.صرافی، رفع تعهد ارزی توسط سامانه جا

 سامانه نیما -2-4-3

 تقاض ا و ص ادراتی ارز کنن دگان عرض ه که است تجارت جامع سامانه های زیرسامانه از یکی نیما سامانه

 ای ن. نمایند یم ارز مبادله به اقدام مجاز های صرافی گری واسطه با سامانه آن در واردات برای ارز کنندگان

 حاصل ارز محل زا را واردکنندگان نیاز مورد ارز ارزی، ثانویه بازار عنوان به مرکزی بانک نظارت تحت سامانه

 کمتر نرخ این معموالً اما شود، می تعیین رقابتی صورت به سامانه این در ارز نرخ. کند می تأمین صادرات از

  است مرکزی بانک مرجع ارز نرخ از بیشتر و آزاد بازار نرخ از

 است: فعال عنصر چهار دارای بازار این شد، بیان آنچه بر بنا

 وارداتی؛ کاالهای سوم اولویت واردات برای ارز کنندگان تقاضا -

 رس ای و پتروش یمی محص والت صادرکنندگان گروه دو به که صادرات از حاصل ارز کنندگان عرضه -

 شود؛ می تقسیم صادرکنندگان

 هستند؛ مبادله واسطه که مجاز های صرافی -

 .دارد عهده بر را سامانه این بر نظارت وظیفه که مرکزی بانک -

 نیما سامانه در ارزی تعهد رفع و صادرات از حاصل ارز بازگشت فرایند

 پروان ه اس اس ب ر را خ ود ص ادرات ب ه مربوط اطالعات تجارت، جامع سامانه به ورود از پس صادرکننده

 ب ه گم رک توس ط ص دور از پ س ص ادراتی های پروانه شد، بیان قبالً که همانطور. کند می ثبت صادراتی

 اطالع ات ارزی، تعه د ایف ای ب رای ص ادرکننده که هنگامی بنابراین. شود می ارسال تجارت توسعه سازمان
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 ب ا تج ارت توس عه س ازمان توسط اطالعات این نماید، می تجارت جامع سامانه وارد را خود صادراتی پروانه

 ارز بازگشت مشمول صادرکننده چنانچه شود، می تأیید شده داده تطبیق گمرک توسط شده ارسال اطالعات

 نیم ا س امانه ب ه تج ارت، توس عه س ازمان توسط اطالعات تأیید از پس باشد، نیما سامانه طریق از صادراتی

 .شود می هدایت

 است: زیر شرح به نیما سامانه در صادراتی ارز بازگشت فرایند

 صادرکننده توسط ارزی حواله اطالعات اعالم -1

 دارنده صرافی و ارز نوع و میزان نظیر خود ارزی حواله اطالعات نیما، سامانه به هدایت از پس صادرکننده

 .کند می اعالم را حواله

 اعالم آمادگی جهت خرید ارز توسط صرافی -2

ؤی ت پس از وارد شدن اطالعات حواله ارزی توسط صادرکننده، این اطالعات توس ط ص رافی ه ا قاب ل ر

 روش حوال هها برای خرید حواله ارزی اعالم آمادگی نمای د، فراین د ف امی که یکی از صرافیخواهد شد. هنگ

 آغاز می شود.

 انتقال وجه و حواله -3

ز س وی در این مرحله پس از تأیید صادرکننده و اعالم شماره حساب جه ت واری ز وج ه ری الی، حوال ه ا

به حس اب  می شود و همزمان وجه ریالی نیز صرافی مبدأ در خارج از کشور به صرافی خریدار داخلی منتقل

 صادرکننده واریز می گردد.

 تأیید انتقال حواله و وجه توسط طرفین و اتمام فرایند -4

فع تعهد ری یابد و پس از آنکه طرفین معامله، انتقال حواله و دریافت وجه را تأیید نمایند، فرایند پایان م

 ارزی صادرکننده اعالم می گردد.  

 نیما سامانه در توسط واردکننده ید ارزخر فرایند

ی یما از سوواردکننده ای که ثبت سفارش او تأیید شده و جهت تأمین ارز واردات خود از طریق سامانه ن

 سازمان توسعه تجارت مجاز شمرده شدند، جهت خرید ارز به سامانه نیما هدایت می شوند. 

 فرایند خرید ارز در سامانه نیما به شرح زیر است:

 اعالم اطالعات ارزی کاالی وارداتی: -1

اح د ود نی از و پس از هدایت واردکننده به سامانه نیما، اطالعات ارزی واردکننده از جمله میزان ارز م ور

 پول، درخواست خرید ارز در سامانه ثبت شده و توسط صرافی ها قابل رؤیت خواهد شد.



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – منطقه یدر تجارت با کشورها یمسائل و موانع مبادالت ارز یبررس 

 

19 

 

 اعالم آمادگی صرافی جهت فروش ارز: -2

اع الم  عات ارزی واردکننده، هنگامی که یکی از صرافی ها ب رای ف روش حوال ه ارزیپس از نمایش اطال

 آمادگی نماید، فرایند فروش حواله آغاز می شود.

 انتقال وجه و حواله: -3

 وج ه ری الی توس ط ،ی توس ط ص رافیالی وج ه ر زی مرحله پس از اعالم شماره حساب جهت وار نیدر ا

 د. اله ارزی به صرافی مقصد کشور صادرکننده منتقل می شوواردکننده به حساب صرافی و همزمان حو

 :ندیو اتمام فرا نیانتقال حواله و وجه توسط طرف دییتأ -4

 .ابدی یم انیپا ندیفرا ند،ینما دییوجه را تأ افتیمعامله، انتقال حواله و در نیاز آنکه طرف پس

 سامانه سنا -3-4-3

این سامانه برای ثبت معامالت ارزی انجام شده توسط صرافی ها راه ان دازی ش ده اس ت. ص رافی ه ا ب ا 

دسترسی به این سامانه، کلیه معامالت ارزی و صورت های مالی خود از جمله میزان ارز عرضه ش ده توس ط 

    1ی قرار دارد. صادرکنندگان به صورت اسکناس را ثبت می نمایند. این سامانه تحت نظارت بانک مرکز

                                                 
 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی« ایفای تعهدات ارزی و سامانه نیما» 1
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 یدر تجارت منطقه ا یمبادالت ارز موانع -4

وج ود  منطقه ای غیر از مسائلی که بدانها اشاره شد، موانعی نیز بر سر راه تبادالت ارزی مرتبط با تجارت

 دارد که به مهمترین آنها پرداخته می شود:

 اعمال محدودیت صادراتی به منظور بازگشت ارز ناشی از صادرات   -1-4

ی اعم ال از سیاست های تنبیهی که دولت به منظور الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتیکی 

ه ان د. نموده است، اعمال محدودیت در فعالیت صادرکنندگانی است که اق دام ب ه بازگش ت ارز خ ود ننم ود

 و بن دری گمرکی انسداد کارت بازرگانی، عدم ارائه خدمات ارزی توسط صرافی های مجاز، عدم ارائه خدمات

ت. ای ن و عدم اعطای معافیت های مالیاتی از جمله محدودیت هایی است که در این زمینه اعمال ش ده اس 

 ست.محدودیت ها در حال حاضر از جمله مهمترین موانع صادرات به خصوص صادرت به کشورهای منطقه ا

 عدم اعمال نظارت کافی و انحراف در تأمین ارز توسط بانک مرکزی -2-4

ل صحیح در تخصیص و تأمین ارز این است که پس از تایید ثبت سفارش و تخصیص ارز توسط وزارت روا

صمت، بانک مرکزی اقدام به تأمین ارز تخصیص یافته توسط وزارت صمت نماید. اما آنچه در واقعیت اتف اق 

تفکی ک  می افتد، این است که در برخی از موارد بان ک مرک زی ب دون ط رح مبن ای مشخص ی، اق دام ب ه

سفارشات ثبت شده و تأمین ارز برای برخی از آنها می نماید. به دنب ال ای ن انح راف در ت أمین ارز، نظ ارت 

کافی در مصرف ارز توسط بانک مرکزی انجام نشده و در نتیجه بخشی از ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی 

ه است. این مسئله باعذ هدررفت من ابع صرف واردات کاالی اساسی نشده و در بازار آزاد ارز به فروش رسید

 1ارزی کشور به خصوص در دوران تحریم و وارد نشدن کاالهای اساسی به مقدار کافی به کشور شد.

 تحریم های اقتصادی -3-4

ب ادالت تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا و اروپا از دو جهت موج ب ایج اد اخ تالل در م

 ارزی مرتبط با تجارت شد:

تحریم های بانکی به خصوص تحریم بانک مرکزی و تحریم سوئیفت که مانع از انتق ال ارز ب ا م دل  -

اعتبارات اسنادی و از طریق سیستم بانکی شد. اعمال این دسته از تحریم ها موجب ایجاد محدودیت 

                                                 
 مصاحبه با مدیران سازمان توسعه تجارت 1
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د نظ ر در هر دو طرف عرضه و تقاضای ارز در کشور شد؛ از سویی واردکنندگان امکان انتقال ارز مور

به فروشندگان خارجی از طریق اعتبارات اسنادی را ندارند )طرف تقاضا(. از سوی دیگر بانک مرکزی 

 امکان دریافت ارز حاصل از فروش نفت به کشور و تأمین را ندارد )طرف عرضه(.

رزی کشور تحریم های نفتی که باعذ شد مقدار فروش و صادرات نفت خام ایران و به تبع آن درآمد ا -

 هش یابد و طرف عرضه ارز با محدودیت مواجه شود.کا

 وابستگی منابع ارزی کشور به درآمدهای نفتی: -4-4

ن ابع مایران در طول دهه های گذشته از درآمدهای نفتی برخوردار بوده است و حج م قاب ل ت وجهی از 

ه ب رد نیاز ز موارزی کشور را درآمدهای نفتی تشکیل داده است. همین امر باعذ وابستگی کشور در تأمین ار

س ت. در درآمدهای نفتی شده و انگیزه الزم جهت گسترش و حمایت از صادرات غیرنفت ی را از ب ین ب رده ا

روش نف ت ف نتیجه با اعمال تحریم های بانکی و نفتی در کشور و محدودیت در بهره مندی از ارز حاصل از 

 ارز( دچار مشکل شود.باعذ شد دولت در تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات )طرف عرضه 

 تعدد نهادهای متولی و مؤثر در مبادالت ارزی مرتبط با تجارت خارجی: -5-4

ای در حال حاضر نهادهای گوناگونی در سطوح مختلف حاکمیتی در حکمرانی تجارت خارجی کشور ایف 

رت زاونقش می نمایند. قوای سه گانه در سطح کالن، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جه اد کش اورزی، 

ند ه خود مانبهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت در سطح بخشی به همراه سازمان های تابع

ز جمل ه گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان های م رتبط در س طح می انی ا

ا، مش خص هند. تعدد این نهاد نهادهای متولی و مؤثر در مبادالت ارزی مرتبط با تجارت خارجی کشور هست

ی می ان نشدن نسبت، ارتباط و جایگاه هر یک از آنها در تجارت و عدم وجود یک نهاد واحد جه ت هم اهنگ

ذکور م نهادهای مذکور موجب ایجاد تداخل، اختالف، موازی کاری، اصطکاک و ناهماهنگی می ان نهاده ای 

ر ن تج ارت دآارزی مرتبط با تجارت خارجی و به تب ع  بود. این مسئله موجب ایجاد مانع بر سر راه مبادالت

 کشور شده است.  

 تعدد بخشنامه ها و عدم امکان پیش بینی پذیری در تجارت -6-4

بخشنامه هایی که نهادهای متولی تجارت خارجی کشور صادر می نمایند، در موارد بسیاری امکان پ یش 

اری از صادرکنندگان پس از انعقاد قرارداد ص ادراتی برد. بسیمی بینی پذیری در تجارت را برای تجار از بین 
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با خریدار خارجی و آماده شدن کاال جهت صادرات، با بخشنامه های ناگهانی ممنوعیت صادراتی روب رو م ی 

شوند و در اثر عدم امکان صادرات کاالی خود متحمل پرداخت خسارت به خریدار م ی ش وند. ع دم امک ان 

رجی در حال حاضر مانع بزرگی بر سرراه تجارت خارجی اس ت و ریش ه آن، پیش بینی پذیری در تجارت خا

بخشنامه های متعدد و و نبود نگاه جامع در تنظیم و ابالغ آن بخشنامه ها از سوی نهادهای مت ولی تج ارت 

 1خارجی است. 
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« رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»تبیین تاریخچه، فرایند و ابعاد 

 ایراندر 

 مقدمه -1

تغی ر ن رخ منرخ ارز یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین متغیرهای اقتصاد کالن است. به دلیل تأثیری که 

رز و ر ب ازار اارز بر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن دارد، مسئله مدیریت منابع ارزی به منظ ور ایج اد ثب ات د

اران س عی باالیی دارد. بنابراین سیاس تگذ واقعی شدن نرخ ارز برای سیاستگذاران کشورهای مختلف اهمیت

 در افزایش منابع ارزی در راستای مدیریت بازار ارز دارند. 

رزی تگذاران ادر ایران نیز که اقتصاد با نوسانات ارزی دوره ای مواجه بوده است، این مسئله ب رای سیاس 

دی من ابع تحریم که ک اهش ورو کشور دارای اهمیت باالیی بوده است. تأمین منابع ارزی خصوصاً در شرایط

اکنون ارزی را در کشور در پی داشته است، به یکی از دغدغه های اقتصادی حاکمیت تبدیل ش ده اس ت. ت 

ای کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران حوزه ارز و بانک، برای رف ع مش کل م دیریت ط رف عرض ه راهکاره 

 مختلفی ارائه داده اند.

 فتی از سویارزی، تالش برای بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنیکی از راهکارهای تأمین منابع 

د داری م صادرکنندگان به منظور عرضه در بازار و تخصیص به نیازهای ارزی کشور است. در این پژوهش قص

ز ااس تفاده  مهمترین مزایا و چالش های بازگشت ارزهای صادراتی، راهبردها و راهکارهای این موض وع را ب ا

 یات جهانی در بستر اقتصاد ایران تحلیل و بررسی نماییم. تجرب

 تعریف پیمان سپاری ارزی -2

زگرداندن پیمان سپاری ارزی عبارت است از فرایندی که طی آن، صادرکنندگان از سوی دولت ملزم به با

 عه د ارزیت نارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. معموالً دولت ها برای ایفا کنندگا

ن ک ارت مشوق هایی نظیر معافیت مالیاتی و برای متخلفان از این اق دام، مج ازات ه ایی مانن د بس ته ش د

 -وره قب لددر صورت عدم ایفای تعهد صادرات  –بازرگانی، عدم صدور مجوز صادرات کاال در دوره های بعد 

 و عدم صدور مجوز ترخیص کاال از گمرک را در نظر می گیرند. 
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است ک ه توس ط سیاس تگذاران پ ولی ب ه  1سیاست در حقیقت یکی از ابزار های سیاست کنترل ارزاین 

منظور ساماندهی به بازار ارز در راستای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضای بازار و رسیدن به قیمت تعادلی 

 ارز بکار گرفته می شود. 

 اهداف و ضرورت پیمان سپاری ارزی -3

این جهت  ترین متغیرهای کالن اقتصادی در هر کشور است. اهمیت این متغیر ازنرخ ارز یکی از کلیدی 

 رداخ ت ه ا،است که تغییرات در آن موجب ایجاد تغییر در سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن نظیر تراز پ

ن ی. بن ابراتراز تجاری، حجم صادرات و واردات، نرخ تورم، حجم تولید و اشتغال و سیار متغیره ا م ی گ ردد

داف همت رین اه متعادل بودن بازار ارز، ثبات در این بازار و جلوگیری از نوسانات ش دید ن رخ ارز از جمل ه م

ز ارداخت ه ا پدولت ها در مدیریت کالن اقتصادی کشور است. ایجاد تعادل در تراز تجاری و به تبع آن تراز 

ه ای  یابی به این هدف مهم، بان کجمه مهمترین اهداف بانک های مرکزی در دولت هاست. به منظور دست

 مرکزی مسئولیت مدیریت منابع و مصارف ارزی را برعهده دارند.

قدام به اوزه ارز، بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و ایجاد تعادل در منابع )عرضه( و مصارف )تقاضا( در ح

ق دام او ارزی،  ز ابزارهای پ ولیاتخاذ سیاست کنترل ارز می نماید. در این سیاست، بانک مرکزی با استفاده ا

نت رل به کنترل دو طرف تقاضا و عرضه می نماید. کنترل طرف تقاض ا از طری ق کنت رل نق دینگی )ب رای ک

ال زام  تقاضای سفته بازی( و قاعده گذاری در تخصیص ارز به واردکنندگان و کنترل ط رف عرض ه از طری ق

یرد. از خروج ارز و استقراض خارجی ص ورت م ی پ ذصادرکنندگان در بازگشت ارزهای صارداتی، جلوگیری 

مهمت رین  بنابراین پیمان سپاری ارزی و یا سپردن تعهد ارزی نسبت به بازگشت ارزهای ص ادراتی  یک ی از

 روش های کنترل طرف عرضه در سیاست کنترل ارز است.  

ار نترل بازع ارزی جهت کبنابراین مهمترین هدف الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی، افزایش مناب

ت ارز از طریق کنترل طرف عرضه ارز است. تحقق این ه دف مه م مس تلزم ایج اد س ازوکار وی ژه ای جه 

 بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین مبارزه با قاچاق و خروج ارز از کشور است.

 عناصر مهم در پیمان سپاری ارزی -4

دراتی را ب  ه عن  وان ی  ک ال  زام ق  انونی ب  رای ق  وانین، مق  ررات و بخش  نامه ه  ایی ک  ه بازگش  ت ارز ص  ا

                                                 
1

 foreign exchange control 
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 صادرکنندگان در نظر می گیرد، دارای چند عنصر کلیدی است:

 چارچوب حقوقی -1-4

می ش ود.  معموالً الزام به رفع تعهد ارزی و لغو آن توسط مجلس شورا و در چارچوب قانون عادی مصوب

ر چ ارچوب دتصویب نامه یا بخش نام ه و البته در مواردی که ضرورت اقتضا می کند، دولت ها نیز در قالب 

 قوانین باالدستی نسبت به سیاستگذاری در این امر اقدام می نمایند.  

 میزان رفع تعهد ارزی -2-4

است.  یکی از مهمترین شاخصه های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

د را ه صادرکنندگان مکل ف ب ه بازگش ت آن هس تنسیاستگذاران اقتصادی در شرایط مختلف، میزان ارزی ک

ی ب متفاوت در نظ ر م ی گیرن د. معم والً ای ن می زان ب ه ش رایط ارزی کش ور، من ابع ارزی موج ود و ترک

زان باشد، می صادرکنندگان بستگی دارد. اگر کشور دچار کمبود منابع ارزی شده و با بحران ارزی مواجه شده

ق داری از مگشت آن هستند، بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر سیاستگذار ارزی که صادرکنندگان ملزم به باز

ن در ادرکنندگاصارز صادراتی را از الزام به رفع تعهد معاف می کند. دلیل این مسئله آن است که بسیاری از 

 اخ ت اقس اطفرایند صادرات خود متحمل برخی هزینه های ارزی نظیر هزینه های بازاریابی بین المللی، پرد

ی از ارزه ا وام ارزی و ... شده اند و سیاستگذار به منظور مراعات ح ال اینگون ه از ص ادرکنندگان، درص دی

 صادراتی را از الزام به بازگشت به چرخه اقتصادی کشور معاف می کند.

 مدت زمان رفع تعهد -3-4

ه ای یکی دیگر از عناصر مهم در رفع تعهد ارزی، مدت زمانی اس ت ک ه سیاس تگذار ب رای بازگش ت ارز

اتی زم ان صادراتی به صادرکننده مهلت می دهد. در برخی قوانین و بخشنامه ها برای کلیه کااله ای ص ادر

ی خ اص، ی ص ادراتواحدی در نظر گرفته شده و در برخی دیگر، برای بازگشت ارز صادراتی بعضی از کاالها

 زمان متفاوتی در نظر گرفته شده است.  

 مبادله ارز صادراتینرخ  -4-4

 این نرخ در ادوار مختلف معموالً به یکی از این دو روش محاسبه می گردد: 

 ؛تعیین نرخ ارز صادراتی توسط دولت -
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 تقاض ا در ایجاد بازار متمرکز جهت مبادله ارزهای صادرات و واردات و تعیین نرخ بر اساس عرض ه و -

 .آن بازار

 سند یا رسید رفع تعهد -5-4

ر کنن ده یکی از مهمترین عناصر رفع تعهد ارزی، سند یا رسیدی است که دال بر رفع تعهد از سوی صاد

معتبر  است. در گذشته که معامالت ارزی به صورت دستی و فیزیکی صورت می گرفته است، بانک یا صرافی

س ید داخت وج ه آن، ض من ثب ت ایف ای تعه د ص ادرکننده مزب ور، رپس از دریافت ارز از صادرکننده و پر

یش رفته پمخصوصی مبنی بر رفع تعهد ارزی صادر و به او تحویل می داد. پ س از راه ان دازی س امانه ه ای 

ل ه س از معاماکنون تأیید ایفای تعهد ارزی پ معامالت ارزی، رسید فیزیکی کارایی خود را از دست داد و هم

هاده ای ب ه نکترونیک ی لاانجام می گیرد و به صورت ب رخط و  سامانهه صورت خودکار توسط ارز صادراتی ب

 مربوطه اعالم می گردد.

 سیاست های تنبیهی برای متخلفین -6-4

ح دودیت مسیاستگذاران به عنوان ضمانت اجرای قوانین و بخشنامه های خود در زمینه رفع تعهد ارزی، 

ارزه ای  د. در برخ ی از ق وانین و بخش نامه ه ا، تخل ف از بازگش تهایی را برای متخلفین در نظر می گیرن

ام ا در  صادراتی جرم تلقی شده و متخلفین بر اساس قانون تحت پیگرد قضایی و مجازات ق رار م ی گیرن د.

همچن ین  بسیاری از بخشنامه ها، محدودیت هایی در ارائه خدمات تجاری )مانند صدور ک ارت بازرگ انی( و

 برای متخلفین از بازگشت ارزهای صادراتی در نظر گرفته شده است. وضع جریمه نقدی 

 سیاست های تشویقی -7-4

ا رشوق هایی سیاستگذاران به منظور ایجاد انگیزه در صادرکنندگان به منظور بازگشت ارزهای صادراتی، م

ی ن ااز جمل ه  برای صادرکنندگان در نظر می گیرند. معافیت های مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

 مشوق هاست.

 مدل های بازگشت ارز -8-4

چارچوب ها و مدل هایی که برای بازگشت ارز حاص ل از ص ادرات از س وی سیاس تگذار در نظ ر گرفت ه 

میشود، با توجه به شرایط مختلف و امکانات و رویه هایی که برای این کار از سوی سیاس تگذار پ یش بین ی 
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 طبقه بندی می شوند: تقسم 4در یک تقسیم بندی کلی به می شود، متفاوت است. این چارچوب ها 

نک ها و بازگشت ارز به شکل اسکناس: در این روش، صادرکننده ارز خود را به صورت اسکناس به با -

 یا صرافی های معتبر عرضه می کند و در مقابل آن ریال دریافت می دارد. 

در ی ک  خود را که به ش کل حوال ه ارزیبازگشت ارز به شکل حواله: در این روش، صادر کننده ارز  -

ج ه صرافی خارجی موجود است، به صرافی خریدار در داخل کشور منتقل می کن د و در ازای آن و

 دریافت می دارد.

ب ا  بازگشت ارز به شکل اعتبارات اسنادی: در ای ن روش، ص ادر کنن ده از طری ق سیس تم ب انکی و -

ی ر آن دارادی، ارز خود را از بانک خارجی که خری دار استفاده از پیام رسان و روش اعتبارات اسناد

 حساب است، دریافت می دارد.

اص ل از واردات در مقابل صادرات: قانون در مواردی اجازه می دهد ص ادرکنندگان قس متی از ارز ح -

این ک ار  صادرات را خود به شکل مستقیم به واردات کاالهای مورد نیاز برای تولید اختصاص دهند.

اردات وشکل قابل انجام است: صادرکنندگانی که برای تولید ک االی ص ادراتی خ ود نی از ب ه به دو 

ی ات کااله اکاالهای سرمایه ای و واسطه ای دارند، مقداری از ارز حاصل از صادرات خود را ب ه وارد

 کهدیگری  مورد نیاز خود تخصیص می دهند )واردات در مقابل صادرات خود( یا ارز خود را به افراد

 مربوط ب ه قصد واردات دارند، می فروشند )واردات در مقابل صادرات دیگران( و به این ترتیب تعهد

 آن قسمت از ارز صادراتی ایفا می شود.

 متولی بازگشت ارز -9-4

م والً از آنجا که سیاست بازگشت ارزهای صادراتی یکی از سیاست های کنترل ارز محسوب می ش ود، مع

م ان نه اد اری، پیگیری و اجرای قوانین مربوط به بازگشت ارز ص ادراتی اس ت، هنهادی که متولی قاعده گذ

ارجی متولی سیاست ارزی در کشور است. البته ممکن است در شرایطی، به دلیل تسلط نهادهای تج ارت خ 

این وظیف ه  بر رویه ها و ملزومات صادرات غیرنفتی و به منظور رعایت کامل جوانب و شرایط صادرکنندگان،

 نهاد متولی تجارت خارجی تفویض گردد.    به
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 پیمان سپاری ارزی در ایران -5

 نقطه آغاز سیاستگذاری ارزی در زمان پهلوی اول -1-5

ا می ش ود همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، پیمان سپاری ارزی معموالً زمانی از سوی دولت ها اجر

هش ات کشور کاتأمین ارز مورد نیاز برای واردکه منابع ارزی الزم برای پوشش دادن طرف عرضه بازار ارز و 

زی وابسته منابع ار یابد.  سابقه اجرای این سیاست در ایران نیز به نحوه مدیریت بازار ارز و دسترسی ایران به

س ت یش ینه سیابود. بنابراین به منظور بررسی سابقه اجرای پیمان سپاری ارزی در ایران، ابتدا نگ اهی ب ه پ

 واهیم داشت.ارزی در ایران خ

سیاست ارزی در ایران به اوایل حکومت پهلوی اول برمی گردد. در آن دوره به دلیل روابط باالی سیاسی 

ب ود و ارزش پ ول « لیره انگلیس»و تجاری میان ایران و دولت انگلستان، ارز خارجی مسلط در اقتصاد ایران 

ای اول حکومت پهلوی اول نرخ لیره ب ه ری ال ملی به نوعی در قیاس با لیره انگلیس تعیین می شد. در ساله

دچار نوسان شد. این مسئله دو دلیل داشت: اول اینکه قیمت نقره در لندن افزایش یافت و از آنجا ک ه نق ره 

پشتوانه پول ملی ایران بود و نقره مورد نیاز کشور از لندن وارد می شود، این افزایش قیمت به طور مستقیم 

ر لیره انگلیس تأثیر گذاشت. دوم هم افزایش تقاضای لیره در برابر عرضه بود ک ه باع ذ بر ارزش ریال در براب

شمسی، ق انونی  1308این مسئله باعذ شد مجلس شورای ملی در سال  1افزای نرخ لیره در برابر ریال شد. 

ق انون، را به منظور کنترل نرخ لیره و سامان دادن به مع امالت ارزی کش ور تص ویب کن د. ب ر اس اس ای ن 

متشکل از نهادهای اقتصادی دولتی به منظور مدیریت و نظارت « کمیسیون نرخ ارز»کمیسیونی تحت عنوان 

بر کلیه معامالت ارزی، تعیین بانک های مجاز جهت خرید و فروش ارز و حفظ تعادل بازار ارز تش کیل ش د. 

یس یون، بررس ی تقاض ای تشکیل شد که وظیف ه ای ن کم« کمیسیون تفتیش»همچنین کمیسیونی به نام 

واردکنندگان جهت خرید ارز و تصمیم گیری درباره تخصیص ارز به واردات با توجه به وضعیت بازار ارز بوده 

  2است.

 و جایگاه آن در سیاست ارزی کشور« بازگشت ارزهای صادراتی» -2-5

پس از گذشت چند ماه از اجرای اولین گام سیاستگذاری ارزی در کشور، دولت متوج ه ش د تع دادی از 

دارندگان ارزهای خارجی اقدام به فروش ارز به واردکنندگان نموده و این کار را از طریق بانک های غیر مجاز 
                                                 

1
 .48، جلد اول، صفحه «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»  

2
 مجلس شورای ملی 6/12/1308اسعار، مصوب  نرخ کمیسیون وسیله به خارجی اسعار فروش و خرید در نظارت و تفتیش اجازه قانون  
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 :انجام می دهند. این مسئله از چند جهت برای دولت ایران ایجاد مشکل می کرد

 کنترل دولت بر مبادالت ارزی که در قانون پیش بینی شده بود، از بین می رفت.  -1

روری ض ارزی که می توانست به کاالهای مورد نیاز کشور تخصیص یابد، صرف واردات کاالهای غیر  -2

 می شد. 

ی واردات دسترسی دولت به منابع ارزی کاهش می یافت و در نتیجه دولت در عالوه بر نیاز های فعل -3

 دچار مشکل می شد. 

شمسی تقدیم  1309بر همین اساس، الیحه ای از سوی دولت وقت به عنوان متمم قانون قبلی در تیرماه 

درص د  90مجلس شورای ملی شد و به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کلیه صادرکنندگان موظف بودند 

ز به بانک های م ورد تأیی د کمیس یون ارز روز پس از دریافت ار 20ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر تا 

درص د ارز ص ادراتی خ ود را در  50بفروشند. همچنین صادرکنندگان مذکور می توانند تعهد نمایند که ت ا 

جهت واردات کاالهایی صرف کنند که نیاز به مجوز از کمیسون ارز ندارد و در این صورت از بازگردان دن آن 

بن  ابراین اول  ین ال  زام ق  انونی در س  پردن پیم  ان ارزی توس  ط  1د.قس  مت از ارز ص  ادراتی خ  ود مع  اف ان  

شمسی  1309صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارزهای صادراتی به موجب قانون مجلس شورای ملی در سال 

 در ایران ایجاد شد. 

بر یکی دیگر از اولویت های دولت وقت در زمینه تجارت، کنترل تراز تجاری و جلوگیری از فزونی واردات 

در مجلس شورای مل ی مص وب ش د ص ادرکنندگانی ک ه ارز  1309صادرات بود. بر همین اساس در اسفند 

ناشی از صادرات خود را به یانک های معتبر می فروشند، عالوه بر ما ب ه ازاء ری الی ارز م ورد نظ ر، گ واهی 

ف ت پروان ه واردات، بای د دریافت می نمایند. کلیه واردکنندگان برای دریا« تصدیق صدور»مخصوصی به نام 

معادل با ارزش ارزی واردات خود اقدام به خرید تصدیق صدور از صادرکنندگان و ارائ ه آن نماین د. بن ابراین 

  2میزان واردات معادل میزان صادرات خواهد بود.

قانونی در مورد معامالت ارزهای خارجی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که  1314در اسفند ماه 

ه موجب آن قانون، بازه زمانی مقرر برای بازگش ت ارزه ای ص ادراتی تغیی ر ک رد. ب ر اس اس ای ن ق انون، ب

ماه پس از ص ادرات، ارز حاص ل از آن را ب ه بان ک ه ای مج از  3روز تا  3صادرکنندگان موظف شدند بین 

 3بفروشند.

                                                 
1

 2-1مجلس شورای ملی، مواد  31/4/1309مصوب خارجی،  اسعار تفتیش قانون متمم قانون  

2
 مجلس شورای ملی 20/12/1309خارجی، مصوب  تجارت انحصار قانون متمم قانون  

3
 5مجلس شورای ملی، ماده  10/12/1314خارجی، مصوب  اسعار معامالت به راجع قانون  



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – منطقه یدر تجارت با کشورها یمسائل و موانع مبادالت ارز یبررس 

 

30 

 

از جمل ه –امالت ارزی با تصویب مجلس شورای ملی، مدیریت و نظارت ب ر مع  1336در اسفندماه سال 

 و ب انکی و پس از تصویب قانون 1از کمیسیون ارز به بانک ملی ایران انتقال یافت -بازگشت ارزهای صادراتی

کلیه وظایف بانک ملی در حوزه مدیریت و نظ ارت ب ر مع امالت ارزی ب ه بان ک  1339کشور در سال  پولی

، بانک مرکزی ای ران 1351ی و بانکی کشور در سال همچنین با تصویب قانون پول 2 مرکزی ایران واگذار شد.

 وزی ران هیأت تصویب با کند، ایجاب کشور ارزی و اقتصادی مصلحت که مورد هر این اختیار را پیدا کرد در

 3.نماید معاف پیمان ارزی سپردن از را کاال نوعچند یا یک صادرکنندگان

 درآمد نفتی؛ محور تحول در سیاستگذاری ارزی ایران -3-5

 دنش  مل ی از پ س. ب ود ان دک بسیار نفتی های درآمد از ایران سهم نفت، صنعت شدن ملی از پیش تا

 در را فتین درآمدهای آن تبع به و نفت استخراج اختیار کامل طور به ایران دولت 1329 سال در نفت صنعت

 ش دنملی به واکنش در خارجی نفتی های شرکت سوی از شده اعمال هایتحریم دلیل به اما. گرفت دست

 ش دید مالی تنگنای با و نکرد پیدا نفتی درآمدهای از مندی بهره در چندانی توفیق ایران دولت نفت، صنعت

مص دق ب ه  بنابراین دولت ایران در زمان نخست وزیری دکت ر. شد روبرو ها پرداخت تراز در کسری جمله از

 رین مسئله داارزهای صادراتی از خود نشان داد. دلیل کمبود منابع ارزی، جدیت باالیی در پیگیری بازگشت 

 و زیادی ب ود دارای نوسان ارزی از نظر تبادالت نیز ادامه یافت. در این دهه اقتصاد ایران شمسی 1340 دهه

 ف زایشا بیش تری س رعت ب ا ارزی دول ت هایپرداخت ولی بود، افزایش به رو نفت از حاصله درآمد اینکه با

 یافت.می

 ب ه 1354 و 1353 س ال در که بود نفت از حاصل درآمدهای افزایش شاهد 1350 ن در دههاقتصاد ایرا

این مازاد ارز باعذ شد دست دولت در  4.کرد مواجه ارز مازاد با را دولت کوتاهی مدت برای و رسید خود اوج

روند رشد واردات  های ارزی باز شود. در نتیجه واردات در این دوره به شدت رشد کرد. در نمودار زیرپرداخت

 و صادرات در دوران پهلوی دوم همزمان با رشد درآمد نفتی را شاهد هستیم.

                                                 
1

 5، ماده مجلس شورای ملی 24/12/1336ایران، مصوب  ملی بانک به ارزی معامالت واگذاری به راجع قانون  

2
 1 ، بند85مجلس شورای ملی و مجلس سنا، ماده  7/3/1339مصوب کشور،  پولی و بانکی قانون  

3
 29مجلس شورای ملی، ماده  18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور، مصوب   

4
 1397، آبان 291، نشریه تجارت فردا، شماره «نبود تومنی هفت که دالری»مقاله ای با عنوان   
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 دالر( ونیلی)م 1357-1338 رانیاز صادرات ا یروند درآمد ناش (3.1) نمودار

درآمد نفتی در یک نس بت ثاب ت ب ا  40دیده می شود، تا سال اواخر دهه  (3.1)همانظور که در نمودار  

درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی رشد می کرد. اما به تدریج با افزایش قیمت و در نتیجه درآمد نفتی کشور، 

 نسبت درآمد نفتی به صادرات غیر نفتی با شیب فزاینده ای افزایش یافت. این بدان معنا بود ک ه دول ت ب ه

دلیل وفور منابع ارزی نیازی به بازگشت ارز ناشی از صادرات غیر نفتی نداش ت. بن ابراین ب ا مص وبه هیئ ت 

 1الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد ارزی مبنی بر بازگشت ارزهای صادراتی لغو شد. 1351وزیران در سال 

 این روند تا پایان حکومت پهلوی ادامه یافت.

 زمان انقالب اسالمیپیمان سپاری ارزی پس از  -4-5

 ؛ الزام به پیمان سپاری ارزی1372-1358مقطع اول:  -1-4-5

با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل دولت موقت، پیش بینی می ش د رون د ص دور نف ت ای ران از س وی 

آمریکا و متحدانش با مشکل مواجه شود. همچنین با توجه به تالش وابستگان رژیم سابق در ف رار از کش ور، 

وجود داشت که صادر کنندگان، سرمایه های کشور را در قالب ارز از کشور خارج نمایند. بنابراین  این نگرانی

                                                 
1
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به منظور جلوگیری از فرار سرمایه و کنترل تراز پرداخت ها، به درخواست وزارت امور اقتص ادی و دارای ی و 

غ و ک رد و ال زام را ل 1352مص وبه دول ت در س ال  1358بانک مرکزی، هیئت دول ت در اردیبهش ت م اه 

اج رای ای ن  1صادرکنندگان به سپردن تعهد ارزی مبنی بر بازگشت ارزهای صادراتی را مجدداً برقرار نم ود.

 ادامه داشت.  1372مصوبه تا سال 

 ؛ لغو الزام به پیمان سپاری ارزی1373-1372مقطع دوم:  -2-4-5

به تصویب رسید و به قانون  الیحه مقررات صادرات و واردات در مجلس شورای اسالمی 1372در مهرماه 

 اس تثنای به) کشور صادراتی کاالهای این قانون تصریح می کند که صادرکنندگان کلیه 13تبدیل شد. ماده 

بن ابراین ال زام 2.باش ندمع اف می ارزی پیم انی ا  تعه د گون ه ه ر از( پایین دستی هایفرآورده و خام نفت

منظر قانون لغو شد. به نظر می رس د ت الش ب رای حمای ت از صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی از 

صادرات غیر نفتی و رفع موانع آن از جمله دالیل گنجانده شدن این مسئله در الیحه م ذکور توس ط دول ت 

 باشد.

 ؛ الزام به پیمان سپاری ارزی1381-1373مقطع سوم:  -3-4-5

ام ه ای خ ارجی روب رو ش د و کشور با مشکل کاهش قیمت نفت خام و سررسید و 1372در اواخر سال 

ذخایر ارزی کشور جوابگوی نیازهای ارزی نبود. در نتیجه ب ازار ارز ب ا نوس ان روب رو ش د و الزم ب ود ب رای 

جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و افزایش منابع جهت تأمین نیازهای ارزی کشور ت دابیری اندیش یده ش ود. در 

ر تشکیل کمیته ای به ریاست رئ یس جمه ور و عض ویت کل کشو 1373همین راستا در قانون بودجه سال 

 تنظیمریالی،  صورت به حد امکان در و داخل در خریدها تشویق و اعضای اقتصادی کابینه به منظور ترغیب

 1373ای ن کمیت ه در بهم ن م اه  3سیاستهای ارزی پیش بینی ش د. تدوین و الزم تعادلهای ایجاد ارز، بازار

 درصد ارز صادراتی به کشور گرفت. 50الزام صادرکنندگان به بازگرداندن تصمیم به برقراری مجدد 

طی مصوبه ای، صادرکنندگان را ملزم به  1374با تشدید بحران ارزی در کشور، هیئت وزیران در اردیبهشت 

درصد ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور نم ود. موع د رف ع  100پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن 

ماه پس از صادرات و برای سایر کااله ا  6ارزی صادرکنندگان بر اساس این مصوبه برای کاالی فرش تا تعهد 

                                                 
1

کاالها،  صدور مورد در ارزی پیمان سپردن به مربوط مقررات رعایت و وزیران هیأت 11/10/1352 مورخ 2.265 - 30 شماره نامه تصویب لغو  

 13/2/1358مصوب هیئت وزیران 

2
 13مجلس شورای اسالمی، ماده  4/7/1372واردات، مصوب  و صادرات مقررات قانون  

3
 3، بند 29مجلس شورای اسالمی، ماده واحده، تبصره  23/12/1372کشور مصوب  کل 1373 سال بودجه قانون  
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 ادامه یافت. 1381اجرای این مصوبه تا سال  1ماه پس از صادرات است. 3تا 

همانطور که قبالً ذکر شد، یکی از اهداف الزام صادرکنندگان به سپردن پیمان ارزی، مبارزه با قاچ اق ارز 

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را درباره نحوه برخورد با قاچ اق ک اال و ارز  1374است. در اردیبهشت 

مجاز و تخل ف از  حاصل از معامالت غیر ارز حواله حمل یا فروش، و تصویب نمود. بر اساس این قانون، خرید

بن ابراین از آنج ا ک ه ع دم بازگش ت ارز  2است. قاچاقحکم در و ممنوع کشور از خروج برای ترتیبات قانونی

حاصل از صادرات در آن زمان بر اساس قوانین موجود تخلف ارزی محسوب می شده اس ت، ب ر اس اس ای ن 

قانون کلیه ارز حاصل از صادرات که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و در حال خروج از کش ور باش د، در 

ب این قانون، ابزار ق انونی الزم در برخ ورد ب ا متخلف ین از صورت کشف جزو مصادیق قاچاق ارز است. تصوی

   .تعهد ارزی صادرات را فراهم کرد

 ؛ لغو الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی1397-1381: چهارممقطع 

درآم د نفت ی کش ور رون د  1380، از اوایل ده ه 1370پس از تداوم نوسان در درآمدهای نفتی در دهه 

ت. این مسئله در کنار تأکید برنامه سوم توسعه بر لزوم تقویت صادرات غیر نفتی و رفع صعودی به خود گرف

تصمیم به لغو الزام صادرکنندگان ب ه بازگردان دن ارز ص ادراتی  1381، موجب شد دولت در سال 3موانع آن

ادام ه  1390ه ه با تداوم روند افزایشی در درآمدهای نفتی و ثبات نرخ ارز، این تص میم ت ا اواخ ر د 4بگیرد.

که کشور با حجم باالی نقدینگی، دور اول تحریم های اقتصادی و جهش  1391-1390یافت. حتی در سال 

 نرخ ارز روبرو شد، سیاستگذاران اقتصادی تصمیمی برای الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی نگرفتند. 

 ری ارزیتا کنون؛ الزام صادرکنندگان به پیمان سپا 1397: پنجممقطع  -4-4-5

ب ه منظ ور  نرخ ارز دچار نوسان شد و روند افزایشی پیدا کرد. بن ابراین هیئ ت وزی ران 1396از زمستان 

ن به ادرکنندگاصساماندهی نرخ ارز و افزایش منابع ارزی تصمیماتی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات، الزام 

د ال زام بخش روند تصمیم گی ری در م ور سپردن تعهد ارزی مبنی بر بازگشت ارزهای صادراتی بود. در این

 صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی را بررسی خواهیم کرد:

                                                 
1

 پایان تا ارز نرخ تعیین و دولتی بانکهای به آن فروش و صادرات از حاصل ارز برگرداندن برای تعهد سپردن به خدمات و کاال صادرکنندگان الزام  

 هیئت وزیران 27/2/1374مصوب  1374 سال

2
 نظام مصلحت تشخیص مجمع 12/2/1374ارز، مصوب  و کاال قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون  

3
 .117مجلس شورای اسالمی، ماده  17/1/1379ایران، مصوب  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون  

4
 هیئت وزیران 26/3/1381ارزی، مصوب  تعهد و پیمان هرگونه سپردن از خدمات و کاالها کلیه صادرات معافیت  
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  1397مصوبه هیئت وزیران: فروردین 

، صادرکنندگان موظف اند بر اس اس ترتیب اتی ک ه 1397فروردین  22بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 

صادرات خ ود را ب ه چرخ ه اقتص ادی کش ور بازگردانن د. توسط بانک مرکزی تعیین می شود، ارز حاصل از 

ب رای ص ادرکنندگان  1همچنین در این مصوبه تأکید شد معافیت از پرداخت مالیات ک ه ب ه موج ب ق انون

در راس تای ای ن  2محصوالت غیرنفتی مقرر شده است، مشروط به بازگشت ارز صادراتی اعمال خواه د ش د.

 تبط انجام شد:مصوبه، چند اقدام توسط نهادهای مر

ر دستورالعمل و ضوابط اجرایی مصوبه فوق توسط معاون اول رئ یس جمه و 1397اردیبهشت  2در  -1

 ابالغ شد. برخی از مفاد این مصوبه به شرح ذیل است:

 حاصل زار درصد 95 گمرکی صادراتی پروانه صدور تاریخ از ماه دو ظرف مکلفند کاال صادرکنندگان -

  نمایند: استفاده آنها از ترکیبی یا زیر های شکل زا یکی به را خود صادرات از

 صادرات مقابل در واردات – الف

 خود ارزی بدهی پرداخت – ب

 مجاز های صرافی و ها بانک به ارز فروش – پ

 ها بانک نزد ارزی گذاری سپرده – ت

 در کش ور زا خ ارج دف اتر تبلیغ ات، بازاری ابی، قبیل از هایی هزینه تأمین منظور به مانده باقی درصد 5

 بص رهت ای ن اجرای ی دس تورالعمل و ص ادرات از حاصل ارز بازگشت مصادیق .بود خواهد صادرکننده اختیار

 ای ران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور تجارت، وزارت و معدن صنعت، وزارت توسط

 شد. خواهد تهیه

 مب ادالت و باش د م ی افغانس تان و عراق کشورهای آنها کاالی نهایی مقصد که صادرکنندگانی -

 3مجاز ندارند. های صرافی و ها بانک به ارز فروش به الزامی مرزی های بازارچه در کاالیی

 ارز، ت امین تس هیل ه دف با (نیما) ارزی مدیریت یکپارچه نظام سامانه 1397اردیبهشت ماه  3در  -2

 ت امین ب رای صرافان رقابت فضای ایجاد امکان و ارز فروشندگان و خریداران برای امن فضای ایجاد

                                                 
1

 141مجلس شورای اسالمی، ماده  29/3/1398 تاریخ تا اصالحات آخرین با 3/12/1366 مستقیم، مصوب های مالیات قانون  

2
 6هیئت وزیران، بند  22/1/1397 سفارش، مصوب ثبت بدون کشور به تجاری صورت به کاالها کلیه واردات ممنوعیت درخصوص نامه تصویب  

3
 ارز بازار مدیریت و ساماندهی خصوص در 22/1/1397 مورخ ه 55300ت/4353 شماره نامه تصویب اجرایی ضوابط و دستورالعمل  

 جمهور رئیس اول معاون 2/2/1397 مصوب
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 1متقاضیان توسط معاونت ارزی بانک مرکزی راه اندازی شد. ارز

خرداد ماه طی بخشنامه ای گروه بن دی کااله ای واردات ی را  13وزارت صنعت، معدن و تجارت در  -3

شامل کاالهای سرمایه  اعالم کرد. بر اساس این بخشنامه گروه اول شامل کاالهای اساسی، گروه دوم

ای و مواد اولیه تولید، گروه سوم شامل کاالهای نهایی دارای مجوز وارداتی و بدون مشابه داخل ی و 

 2گروه چهارم شامل کاالهای ممنوعه خواهد بود.

خرداد ماه طی بخشنامه ای گروه بن دی کااله ای واردات ی را  13وزارت صنعت، معدن و تجارت در  -4

س این بخشنامه گروه اول شامل کاالهای اساسی، گروه دوم شامل کاالهای سرمایه اعالم کرد. بر اسا

ای و مواد اولیه تولید، گروه سوم شامل کاالهای نهایی دارای مجوز وارداتی و بدون مشابه داخل ی و 

 3گروه چهارم شامل کاالهای ممنوعه خواهد بود.

یس جمهور، صادرکنندگان موظ ف ش دند طی ابالغیه ای از سوی معاون اول رئ 1397تیرماه  4در  -5

معین ش ده در بخش نامه وزارت –ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان کاالهای گروه سوم 

 ب ه رق ابتی ن رخ ب ا ب ورس ب ازار در را ص ادراتی گ واهی از اس تفاده اختصاص دهند و حق -صمت

  4.نمایند واگذار کاالها از گروه این واردکنندگان

 ب ین رزا مع امالت انج ام ب رای الزم ک ار و س از بازار ثانوی ه ارزی ب ه عن وان 1397تیرماه  13در  -6

 نواردکنن دگا و مج از ص رافان تجارت، و معدن صنعت، وزارت بندی تقسیم براساس صادرکنندگان

روش، زمین ه  شده و آغاز به کار کرد. این بازار با دو نهایی صمت وزارت سوم اولویت دارای کاالهای

 برای عرضه ارز صادرکنندگان و خرید آن توسط واردکنندگان گروه سوم فراهم می کند: را

 توافقی، صورت به صادرکننده است، توافقی صورت به واردات امتیاز و ارز فروش و خرید که اول روش در

 واردکنن ده و کند یم واگذار واردکننده به ایران تجارت جامع سامانه از استفاده با را خود واردات امتیاز و ارز

 گم رک، هب کاال اظهار و عامل بانک در پرونده تشکیل سفارش، ثبت مراحل طی از پس سوم اولویت کاالهای

 .کند می اقدام واردات به نسبت

 ارز عرض ه ب ه اق دام ص ادرکننده نیماست، سامانه در واردات امتیاز و ارز فروش و خرید که دوم روش در

 باب ت موج ود ارز خری د ه ای درخواست به توجه با صراف و کند می نیما سامانه در خود صادرات از حاصل
                                                 

1
 93970n.ir/j2https://bپایگاه اطالع رسانی شبکه خبر   

2
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 13/3/1397بخشنامه مورخ   

3
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 13/3/1397بخشنامه مورخ   

4
 51245n.ir/e2https://bمعاون اول رئیس جمهور  4/4/1397ابالغیه مورخ   
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  1. کند می اقدام شده اعالم نرخ با ارز خرید به سوم، اولویت با شده سفارش ثبت واردات

  1397مصوبه هیئت وزیران: مرداد 

 ش امل عم ده هیئ ت وزی ران در مص وبه ای جدی د مق رر ک رد ص ادرکنندگان 1397مرداد ماه  16در 

 22/1/1397 ت اریخ از ک ه رنگ ی فل زات و فوالدی محصوالت پتروشیمی، نفتی، هایفرآورده صادرکنندگان

 پرداخ ت ب ه متعه د دوم ب ازار در ارز ف روش ب ر ع الوه نکرده اند، اقدام خود ارزی تعهدات ایفای به نسبت

 تس ویه روز در بازار نرخ و رسمی زاربا نرخ مبنای بر مربوط صادرات ارزش تفاوت از حاصل ریالی التفاوتمابه

 تج ارت، و معدن صنعت، دارایی، و اقتصادی امور وزارتخانه های از متشکل همچنین کارگروهی. بود خواهند

 سه ظرف باید تعهدات این. می نمایند مشخص را تعهدات میزان ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و نفت

  2.شود واریز خزانه به ماه

 رفع اییاجر ضوابط و دستورالعمل 1397شهریور ماه  18در  مرکزی مصوبه، بانک این 3ماده  راستای در

 ه ای اهدس تگ به را کشور اقتصادی چرخه به کاال صادرات از حاصل ارز برگشت و صادرکنندگان ارزی تعهد

 بر اساس این دستورالعمل: .کرد ابالغ ذیربط

 احدو پنجره در صادرات الکترونیک اظهار اب همزمان است مکلف جمهوری اسالمی ایران گمرک -

 ای  ص ادرکننده از صادرات از حاصل ارز بازگشت تعهد سیستمی اخذ به نسبت فرامرزی تجارت

 .کند اقدام وی قانونی نماینده

 اتیص ادر پروان ه ص دور ت اریخ از ماه سه زمانی مدت ظرف حداکثر مکلفند کاال صادرکنندگان -

 ادیاقتص چرخه به را صادراتی پروانه در مندرج کاالی گمرکی ارزش درصد 95 حداقل گمرکی،

 درص د 5. کنن د اظه ار مرک زی بان ک ب ه تج ارت ج امع س امانه طریق از و بازگردانند کشور

 نظایر و کشور از خارج دفاتر و تبلیغات بازاریابی، قبیل از هاییهزینه تأمین منظور به ماندهباقی

 .بود خواهد صادرکننده اختیار در آن

 بانک هایسیاست و مقررات برابر ارزی تعهد رفع و کشور اقتصادی چرخه به ارز بازگردانی نحوه -

 :گیرد صورت زیر هایشکل از ترکیبی یا یک به تواندمی مرکزی

 خود صادرات مقابل در خود واردات -الف

 صادرات مقابل در ثالذ اشخاص واردات -ب

                                                 
1

 /aspx18018https://www.cbi.ir/showitem.سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   

2
هیئ ت  16/5/1397ی ک مص وب  گ روه فهرست کاالهای ارز تأمین به نسبت ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک اقدام خصوص در نامه تصویب  

 3وزیران، ماده 
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 خود یوزانس و ریفاینانس فاینانس، تسهیالت ارزی بدهی اقساط پرداخت -ج

 مجاز هایصرافی و هابانک به ارز فروش - د

 هابانک نزد ارزی گذاریسپرده -ه 

 و سبز از جمله مسیر اجرائی هایدستگاه تمام توسط صادرکنندگان به تسهیالت و خدمات ارائه -

 سامانه صادراتی و هایمشوق و جوایز بازرگانی، کارت اقتصادی )در گمرک(، تمدید مجاز فعاالن

 م ورا مالی اتی )وزارت ه ایو معافیت تجارت( و معدن صنعت، بندی )وزارترتبه و اعتبارسنجی

 است. صادرکنندگان ارزی تعهد رفع به منوط دارایی( و اقتصاد

 نش  ده ایف  ا ارزی تعه  دات اطالع  ات تم  ام هفتگ  ی، ص  ورت ب  ه اس  ت موظ  ف مرک  زی بان  ک -

 1.کند ارسال نظارتی و اجرایی متولی هایدستگاه تمام به را صادرکنندگان

  1397مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا: مهرماه 

 مصوب کرد: 1397مهر  10شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 

 را خود صادرات از حاصل ارز صادرات از بعد ماه 3 حداکثر موظفند غیرنفتی صادرکنندگان کلیه -

 دراتص ا از حاص ل ارز کن د،می معین مرکزی بانک که ترتیبیبه یا کرده عرضه نیما سامانه در

 برگردانند. کشور اقتصادی چرخه به را خود

 ب ا و ش ده محس وب ارز قاچ اق حک م در مرکزی بانک اعالم و تشخیص با امر این رعایت عدم -

 .شودمی قضایی برخورد متخلفین

 متشکل و مرکزی بانک مسئولیت با ایکمیته خدمات، و کاال واردات برای ارز تأمین راستای در -

 وزی ر دارای ی، و اقتص ادی امور وزیر بودجه، و برنامه سازمان رئیس مرکزی، بانک کل رئیس از

 از اع م کش ور، ماهیان ه ارزی درآم دهای ب رآورد جه ت تج ارت، و مع دن صنعت، وزیر و نفت

 جه ت را ت أمین قابل ارز میزان و شودمی تشکیل غیرنفتی، و نفتی کاالهای و خدمات صادرات

 3 2 .نمایدمی ابالغ تجارت و معدن صنعت، وزارت به سفارشات ثبت مدیریت

 بر اساس این مصوبه، دو بخشنامه توسط بانک مرکزی به نهادهای متولی ابالغ شد:

 22/1/1397با ابالغ دستورالعمل کلی ه ص ادرکنندگانی را ک ه ت ا  1397آبان  28بانک مرکزی در   -1

                                                 
1

 18/6/1397کش ور م ورخ  اقتص ادی چرخ ه به کاال صادرات از حاصل ارز برگشت و صادرکنندگان ارزی تعهد رفع اجرایی ضوابط و دستورالعمل  

 https://www.cbi.ir/showitem/18284.aspxبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

2
 معروف شد.« 2کمیته ماده »این کمیته به   

3
 10/7/1397 مورخ اقتصادی هماهنگی عالی شورای جلسه چهاردمین  
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درصد ارز حاص ل  100تقسیم بندی و مکلف نمود  اقدام به صادرات نموده اند، در چهار طبقه بندی

 از صادرات خود را با سازوکار زیر به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند:

 رو:یو میلیون یک تا( الف

را با یکی از  است و می تواند ارز حاصل از صادرات خود معاف "نیما سامانه" در ارز فروش از صادر کننده

 روش های زیر به چرخه اقتصادی برگرداند:

 یورو: میلیون سه تا یورو میلیون یک از بیش( ب

 درص د 50 استلف معاف است و مک "نیما سامانه"صادر کننده تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز در

 نماید. واگذار به این سامانه مازاد از یک میلیون یورو را صادراتی ارز

 یورو: میلیون ده تا یورو میلیون سه از بیش( ج

 درص د 70 است مکلف و است معاف  "نیما سامانه"در ارز فروش از یورو میلیون یک سقف صادرکننده تا

 نماید.  عرضه "نیما سامانه" در را یورو میلیون یک از مازاد صادراتی ارز

 ن ب ه س امانهمکلف اند آن مقدار از ارز صادراتی خود را که از عرضه آ "ج"تا  "الف"صادرکنندگان گروه 

 نیما معاف شده اند را با یکی از روش های زیر به چرخه اقتصادی برگردانند:

 خود صادرات مقابل در واردات  -

 غیر صادرات مقابل در واردات -

 ارز تنظ ار س امانه" در ثبت با مجاز هایصرافی و هابانک به اسکناس یا حواله صورت به عرضه -

 "(سنا)

 یورو: میلیون ده از بیش( د

 درصد 90 و مکلف است است معاف  "نیما سامانه"در ارز فروش از یورو میلیون یک سقف صادر کننده تا

 و ک اال واردات زایا در نماید و م ابقی آن را عرضه "نیما سامانه" در را یورو میلیون یک از مازاد صادراتی ارز

 ماید.ن استفاده سفارش ثبت از پس خود تجارت یا تولید چرخه نیاز مورد بازاریابی هایهزینه و خدمات

دسته فوق می توانند در صورت تمایل کل ارز خود را از طریق سامانه نیما به  4هر کدام از صادرکنندگان 

 1بازگردانند.چرخه اقتصادی کشور 

 حض ور ب ا 22/4/1399در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ق وا، جلس ه ای در  -2

 س ازمان رئ یس و جمهوررئیس معاون دارایی، و اقتصادی امور تجارت، و معدن صنعت، نفت، وزرای

                                                 
1

بان    ک مرک    زی جمه    وری اس    المی ای    ران  28/8/1397ص    ادرات، ابالغی    ه  از حاص    ل ارز بازگش    ت ینح    وه دس    تورالعمل  

https://www.cbi.ir/showitem/18549.aspx 
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 ص ادرات نش ده ایفا به منظور تعیین تکلیف تعهدات مرکزی بانک کلرئیس و کشور بودجه و برنامه

مصوبات این جلسه در قال ب دس تورالعمل بان ک مرک زی ب ه  .شد برگزار 1398 و 1397 های سال

 شرح زیر ابالغ شد:

امانه درصد ارز صادراتی خود را در قالب حواله ارزی ب ه س  80صادرکنندگان موظف اند حداقل -

روشند که ی ها مجاز بفدرصد آن را به صورت اسکناس به صراف 20نیما واگذار نمایند و حداکثر 

 در این صورت الزم است در سامانه نظارت ارز سنا به ثبت برسد.

رف ع  درصد ارز صادراتی خ ود را ب ه منظ ور 30بنگاه های تولیدی/صادراتی موظف اند حداکثر  -

رص د د 70نیازهای تولیدی صرف واردات کاالهای مورد نیاز خود نمایند و م ابقی آن )ح داقل 

 را به صورت حواله در بازار ثانویه به فروش رسانند. ارزهای صادراتی(

ن ه م اه از ص دور پروا 4صادرکنندگان موظف اند ارز حاصل از صادرات خود را ح داکثر ظ رف  -

 صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

 مایند:نهادهای متولی این امر موظفند با متخلفان از این دستورالعمل به شرح زیر رفتار ن -

 الف( وزارت صنعت، معدن و تجارت:

 عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی

 عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش

 عدم صدور هر گونه مجوز صادرات و واردات

 محرومیت از کلیه خدمات تجاری

 ب( گمرک:

 عدم امکان استفاده از تسهیالت و خدمات

 عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی

 پ( سازمان امور مالیاتی:

 لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی

 ت( بانک مرکزی:

 عدم صدور گواهی ثبت آماری )تخصیص ارز(

 1ارائه عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای زیربط

                                                 
1

بان ک  22/4/1397، ابالغی ه 1398 و 1397 ه ای س ال نشده ایفا تعهدات رفع و 1399 سال صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه سیاستی بسته  



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی – منطقه یدر تجارت با کشورها یمسائل و موانع مبادالت ارز یبررس 

 

40 

 

 1399تیرماه  27تشریح فرایند رفع تعهد ارزی تا 

زگش ت ر باتعی ین س ازوکا 1399تیرم اه  27بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مذکور، تا ت اریخ 

عه د ارزی تارزهای صادراتی و پیگیری اجرای این سازوکار به بانک مرکزی سپرده شده ب ود. بن ابراین رف ع 

 صادرکنندگان تا تاریخ مذکور طبق مراحل زیر انجام می شد:

ه ج امع صادرکننده اطالعات موجود در پروانه ص ادراتی از جمل ه مق دار ارز ص ادراتی را در س امان -1

 کرد.  تجارت وارد می

فرامرزی ب ه س امانه ج امع تج ارت متص ل اس ت، ص حت  تجارت واحد گمرک که از طریق پنجره -2

 اطالعات تجاری را احراز می کرد.

درات صادرکننده از طریق سامانه جامع تجارت به سامانه نیما متصل می ش د و اطالع ات ارزی ص ا -3

ه ر  وهای عامل دی ده م ی ش د  خود را وارد می کرد. این اطالعات ارزی توسط صرافی ها یا بانک

 پس مبادلهسکدام که متقاضی آن میزان ارز بودند، از طریق سامانه به صادرکننده اعالم می کردند. 

 ارز و پرداخت وجه ریالی آن انجام می شد. 

ع الم م ی پس از اتمام عملیات بازگشت ارز، مراتب از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی ا  -4

 شد.

ه ای  تأیید بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی، صادرکننده جهت دریافت مشوق ها و معافیتپس از  -5

 مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی می شد.

  28/4/1399مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

طی مصوبه ای، پیگی ری بازگش ت  28/4/1399در تاریخ  152ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه 

از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تعیین سازوکارهای الزم جهت استفاده از ابزارهای تشویقی  ارز حاصل

ام ا ای ن مص وبه ب رای  1و تنبیهی را از بانک مرکزی سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار نم ود.

ی ع الی هم اهنگی انتقال مسئولیت به وزارت مذکور کافی نبود؛ چون بانک مرکزی به استناد مص وبه ش ورا

اقتصادی سران قوا که فراتر از ستاد هماهنگی اقتص ادی دول ت ب ود، مس ئولیت پیگی ری رف ع تعه د ارزی 

 صادرات را برعهده داشت.

ق وا تش کیل  سران اقتصادی هماهنگی عالی که ذیل مصوبه شورای 2کمیته ماده  18/8/1399در تاریخ 

                                                                                                                                                        
 مرکزی

1
 28/4/1399 دولت اقتصادی هماهنگی ستاد مصوبه   
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 بازگش ت اقتصادی دولت را تأیید کرد و بدین ترتیب پیگی ریستاد هماهنگی  28/4/1399شده بود، مصوبه 

 تشویقی ابزارهای از استفاده جهت الزم سازوکارهای تعیین و کشور اقتصادی چرخه به صادرات از حاصل ارز

 1تنبیهی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. و

کلی ه  یل شد و مسئولیت پیگی ریپس از این مصوبه، کمیته اقدام ارزی ذیل سازمان توسعه تجارت تشک

 فعالیت های مربوط به رفع تعهد ارزی به این کمیته سپرده شد.

 15/1/1400دولت  اقتصادی هماهنگی مصوبه ستاد 

 یاقتص اد هم اهنگی ع الی ش ورای 2کمیته ماده  15/1/1400 دولت در تاریخ اقتصادی هماهنگی ستاد

 م نماید. قوا را ملکف کرد پیشنهادات تکمیلی خود را نسبت به نحوه بازگشت ارزهای صادراتی اعال سران

ارز  طی مصوبه ای، بس ته سیاس تی بازگش ت 21/1/1400در تاریخ  2بر اساس این مصوبه، کمیته ماده 

 را تصویب نمود. مهمترین مفاد این بسته به شرح زیر است: 1400-1397صادراتی سال های 

 :1397 سال صادرات از حاصل ارزی تعهدات ایفای( لفا

 لغای  ت 22/1/1397 زم  انی ب  ازه در ص  ادراتی کااله  ای ری  الی ف  روش ب  ه نس  بت ک  ه ص  ادرکنندگانی

 در خ ود یری ال فروش اطالعات ثبت به نسبت مقرر موعد در و کرده اقدام افغانستان و عراق به 16/5/1397

 ری الی وشف ر اطالع ات ثب ت با تا دارند فرصت 31/3/1400 تا حداکثر اند،نکرده اقدام تجارت جامع سامانه

 کنند. اقدام مربوطه ارزی تعهدات رفع به نسبت تجارت، جامع سامانه در خود

 ادراتص  از حاص ل ارز وج ود احراز صورت نیز در 1397 سال صادراتی پروانه دارای سایر صادرکنندگان

 ف روش شکل هب را ارزی اقدام کمیته تایید و شده تعیین شروط رعایت با مربوطه ارزی تعهد رفع امکان کاال،

 هایهیب د بازپرداخ ت گ روه، ه م هایشرکت و خود صادرات مقابل در واردات نیما، سامانه در ارزی حواله

 . داشت خواهند31/4/1400تا تاریخ   سنا سامانه در ارز فروش و ارزی

 :1398-1400 هایسال صادرات از حاصل ارزی تعهدات ایفای( ب

  1400 هما شهریور پایان تا 1399 سال صادرکنندگان و 1400 تیرماه پایان تا 1398 سال صادرکنندگان

 . ندشو مند بهره مربوطه های معافیت از خود صادراتی ارزی تعهدات ایفای با تا داشت خواهند مهلت

 توس ط اعالم ی ص ادراتی ه ای پروان ه ارزش درص د 90 مکلفند 1399 و 1398 سالهای صادرکنندگان

 برگردانند. اقتصادی چرخه به را گمرک

 اقتصادی: چرخه به صادرات از حاصل ارز برگشت های روش( ج

                                                 
1

 18/8/1399 قوا سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای 2 ماده کمیته مصوبه  
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 نیما سامانه در حواله صورت به ارز فروش -

 خود صادرات مقابل در واردات -

 غیر به صادرات از حاصل ارز واگذاری -

 هذخی ر حس اب ملی، توسعه صندوق بانکی، شبکه از دریافتی ارزی تسهیالت بدهی بازپرداخت -

 فاینانس و ارزی

 1مربوطه مقررات رعایت با مجاز هایصرافی و هابانک به اسکناس صورت به ارز فروش -

  یالیمبادالت ر تیانواع و ماه -6

س ت، یکی از مهمتین مسائلی که در حال حاضر با مسئله بازگشت ارهای صادراتی گره خ ورده ا

لی تجارت مبادله با ارز های محلی یکی از روش های نوین در تسویه مامسئله مبادالت ریالی است. 

ی مص ون بین الملل است. این روش به ویژه در زمانی که دولت ها  به دنبال ی افتن ج ایگزینی ب را

ز بهت رین ااندن از آسیب ای ناشی از استفاده از دالر در مبادالت مالی بین الملل ی هس تند، یک ی م

ای رای ج هانتخاب های موجود است. پیمان های پولی دو یا چندجانبه نیز که امروز به یکی از مدل 

شده در  هتسویه در میادالت تجاری میان کشور ها  تبدیل شده است، نمونه ای از یک سازوکار تجرب

 استفاده از ارزهای محلی در  تبادالت مالی بین المللی است.

ای ران  که در سال های اخیر مورد توجه فعاالن و کارشناسان اقتصادی و تجاری« تجارت ریالی»

ر ای ن قرار گرفته است، از جمله مصادیق استفاده از ارزهای محلی در تج ارت ب ین المل ل اس ت. د

نطق ه ابعاد تجارت ریالی در مبادالت میان تج ار ای ران و کش ورهای مقسمت از پژوهش به بررسی 

 خواهیم پرداخت.

 مفهوم مبادله ریالی -1-6

 ب رای تج ار ک ه شود می اطالق کشورها سایر و ایران تجاری روابط از دسته آن به ریالی مبادله

 مهمت رین از یک ی حاض ر ح ال در ریالی مبادله. کنند می استفاده ریال ارز از تجارت وجه پرداخت

 تج ارت از عظیمی بخش میان این در اما. کشورهاست از برخی و ایران تجارت در تسویه های مدل

 و سیاس ی رواب ط عل ت ب ه. ش ود م ی انجام افغانستان و عراق جمله از همسایه کشورهای با ریالی

                                                 
1

 هم اهنگی ع الی ش ورای مص وب  2 م اده کمیت ه 21/1/1400مص وب  1397-1400 هایس ال ص ادرات از حاصل ارز برگشت سیاستی بسته  

 اقتصادی
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 نوعی مذکور، کشورهای و ایران میان تردد باالی حجم همچنین و اقتصادی دوجانبه روابط فرهنگی،

 در ری ال نتیج ه در و گرفت ه ش کل ری ال به نسبت ها کشور آن اقتصادی فعاالن و مردم در اعتماد

 آن مهم نکته اما. شود می پذیرفته همسایه کشورهای از برخی در ایرانیان خریدهای و تجاری روابط

ریال به ای ران اس ت. پذیرش ریال در بازار کشورهای همسایه، توجه به بازگشت  اصلی پایه که است

به بیان بهتر فعاالن تجاری و اقتصادی کشورهای همسایه نسبت به این قض یه اطمین ان دارن د ک ه 

ریال دریافتی توسط آنها از روش های مختلف از جمله خرید کاال از ایران به این کشور بازمی گردد. 

همس ایه م دنظر نیس ت، بلک ه بنابراین واحد پولی ریال به عنوان یک دارایی باارزش در کش ورهای 

 صرفاً ارزش مبادالتی آن با ایران مورد توجه فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشورهای همسایه است.

 ضرورت و فایده مبادله ریالی -2-6

ی اس ت. مهمترین ضرورت برقراری تجارت ریالی در شرایط فعلی، مقابله با تحریم های ضد ایران

رداخ ت حریم های بانکی و مالی در سالهای اخیر باع ذ ش د پاعمال تحریم های اقتصادی به ویژه ت

ح دود مهای ارزی به شکل دالر آمریکا از طریق شبکه بانکی و با مدل اعتبارات اسنادی ب ه ش دت 

ز تجارت اشود. در نتیجه مسئله تحریم یه یکی از محدودیت های تجار در نقل و انتقال وجوه ناشی 

ن خ ت ه ای ب ییال به عنوان ارز محلی به جای دالر آمریکا در پرداتبدیل شد. بنابراین استفاده از ر

ا ح دودی ت المللی می تواند در شرایط تحریم، مبادالت مالی بین المللی را به وی ژه ب ا همس ایگان 

 ،یران یان ااز صادرکنندگ یدارد؛ بخش قابل توجه زین یمهم دهیاما فا یالیصادرات رتسهیل نماید.  

داخ ل  در ازشانیمورد ن یو واسطه ا یا هیسرما یاز کاالها یادیکه بخش ز هستند یدکنندگانیتول

 یالی بع رب ه من ا ازی بعد ن یدر دوه ها دیکاالها جهت تول نیا نیتأم یاست و برا نیکشور قابل تأم

 یب را ام یو فروش آن در س امانه ن یخارج داریخر یاز سو یحواله ارز افتیدر گرید یدارند. از سو

 نین اگر چ نیاخواهد بود. بنابر یتوسط صراف الیارز به ر لیتبد نهیدربردارنده هز یرانیصادرکننده ا

خ ود  ازی م ورد ن یالی به منابع ر میو به شکل مستق یالیمبادالت ر قیبتوانند از طر یصادرکنندگان

 در ییه جومعاف خواهند بود و امکان صرف الیارز به ر لیتبد یها نهیاز پرداخت هز ابند،ی یدسترس

  خود را خواهند داشت. یها نهیهز

 مدل های تجارت ریالی -3-6

 ایران ی ص ادرکننده به صادراتی کاالی دریافت ازای در واردکننده که مفهوم این با ریالی تجارت
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 است: انجام حال در روش سه به حاضر حال در کند، پرداخت ریال

 ش ورهاک س ایر مق یم ایرانی ان کش ور، از خ ارج در ایرانی صادراتی کاالهای واردکنندگان از بعضی -1

 اس تفاده نایرا در خود ریالی منابع از ایرانی صادرکننده به خود تجارت وجه پرداخت برای و هستند

  کنند. می

 هس تند انکاربست ایرانی تجار از برخی از خود سابق معامالت در ایرانی کاالی واردکنندگان از برخی  -2

 س ویهت ایران ی ص ادرکننده ب ه ریالی وجه پرداخت با را خود بدهی خواهند می خود بدهکاران از و

  نمایند.

 مقص د عراق نظیر همسایه کشورهای از برخی شد، اشاره ریالی تجارت مفهوم بیان در که همانطور  -3

 خود دهایخری از بسیاری در ایرانیان. هستند ایرانیان خارجی سفرهای و تجاری مراودات از بسیاری

 یرانی انا توسط شده پرداخت های ریال عمده. نمایند می ریال پرداخت به اقدام مزبور کشورهای در

 کش ورهای در موج ود ه ای ری ال بهتر، بیان به. گردد بازمی ایران به ایرانی کاالی واردات طریق از

 ب ه ن یایرا ک االی واردات ازای در و ش ود م ی داده تحوی ل کشور آن تجار یا ها صرافی به همسایه

ک ای ران در این روش، عمدتاً ریال توسط واردکننده و در خ ا .گردد می پرداخت ایرانی صادرکننده

 تحویل صادرکننده می شود.

س تان بخش قابل توجهی از صادرات کاالیی که در بازارچه های مرزی به خصوص مرز ع راق و افغان -4

 د.انجام می شود، از طریق صرافی های موجود در همان مناطق به وسیله ریال تسویه می شو

 ریال خارجی واردکننده از کنند می ادعا ایرانی تجار از موارد دیگری نیز وجود دارد که برخی اما

س ته از داست. ای ن  ابهام محل ریال دریافت کیفیت و ادعا این سقم و صحت اما اند، نموده دریافت

 صادرکنندگان به دو قسم تقسیم می شوند:

 ه ارزی ازبه شکل دالر بوده است، پس از انتقال حوال  بخشی از صادرکنندگان که حواله ارزی آنها -1

از بازار  پایین تر صرافی خارج از کشور به صرافی ایرانی، ارز خود را به قیمت باالتر از سامانه نیما و

ادع ا م ی  آزاد به صرافی ایرانی فروخته اند. این عده از صادرکنندگان در هنگام رف ع تعه د ارزی

 افت داشتهد ریال دریافت نموده اند، در حالیکه در اصل حواله ارزی دریکنند در ازای صادرات خو

ادراتی ص اند و این حواله در ایران تبدیل به ریال شده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از 

 که ادعا می شود به شکل ریالی انجام می شود، به ترتیب فوق انجام شده است.

درات ماهیت صادرات ری الی متف اوت اس ت، در اقس ام ص ا این قسم از صادرات به دلیل اینکه با

 ریالی نمی گنجد.
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« ی ورو»در حال حاضر ارزش کاالهای صادراتی در کلیه پروانه های صادراتی بر اساس واحد پولی  -2

ملزم ب ه بازگش ت ارز ص ادراتی  1397آنکه صادرکنندگان در فروردین ماه  از ثبت می شود. پس

سوی معاون اول رئیس جمهور جهت تبیین ضوابط اجرایی بازگش ت بخشنامه ای از  1خود شدند،

 و افغانس تان و ع راق کشورهای ارزهای صادراتی ابالغ شد. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان به

 به ارز فروش به الزامی مرزی که به شکل ریالی انجام شده است، های بازارچه در کاالیی مبادالت

پس از صدور این بخشنامه، بخشی از ص ادرکنندگان هنگ ام  2ارند.ند مجاز های صرافی و ها بانک

رفع تعهد ارزی ادعا کرده اند در ازای صادرات خود ریال دریافت نم وده ان د. ام ا ب ه دلی ل آنک ه 

دریافت وجه در ازای صادرات پس از صدور پروانه صادراتی انجام می شود و سازوکاری برای ثب ت 

ت پیش بینی نشده است، هیچ س ازوکاری ب رای ارزی ابی ص حت و نوع ارز دریافتی پس از صادرا

 سقم این ادعا وجود ندارد. 

 ت.محل ابهام و تشکیک اس« صادرات ریالی»بنابراین تعریف این قسم از صادرات به عنوان 

ص داق بر اساس آنچه که از صادرات ریالی مطرح شد، فقط چهار قسمی که در ابتدا بیان ش د، م

 سوب می شوند.صادرات ریالی مح

 یالیصادرات ر یچالش ها -1-3-6

 :ینبود سازوکار قانون -

شور به ک یو ارز یتجار نیدر قوان یالیصادرات ر یالزم برا یقانون یها رساختیحال حاضر ز در

 یارز مربوط به رفع تعه د نیمسئله در قوان نیمصداق ا نینشده است. مهمتر ینیب شیطور جامع پ

 خیک ه ت ا ت ار یص ادرکنندگان ،یاست. بر اس اس بس ته رفع ه تعه د ارز تیصادرکنندگان قابل رؤ

از  یخش بمع اف ان د. ام ا  ینموده اند، از بازگش ت ارز ص ادرات یالیاقدام به صادرات ر 16/5/1397

ش ده ن فی تکل نییتع استگذاریس یانجام شده است، هنوز از سو خیکه پس از آن تار یالیصادرات ر

 صادرکنندگان دامن زده است. یبه سردرگم نیاست و ا

 انی ص ادرکنندگان و نب ود س ازوکار الزم، مجر یافتی به علت ابهام در ن وع ارز در گرید یسو از

ب ودن ص ادرات  یالی صادرکنندگان در ر یصحت و سقم ادعا صیدر تشخ یرفع تعهد ارز استیس

                                                 
1

 6 بند وزیران، هیئت 22/1/1397 مصوب سفارش، ثبت بدون کشور به تجاری صورت به کاالها کلیه واردات ممنوعیت درخصوص نامه تصویب  

2
 ارز بازار مدیریت و ساماندهی خصوص در 1397/01/22 مورخ ه 55300ت/4353 شماره نامه تصویب اجرایی ضوابط و دستورالعمل  

 جمهور رئیس اول معاون 2/2/1397 مصوب
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 دچار مشکل شده اند.

 نامعلوم ریال موجود در کشورهای منطقهحجم  -

ن اینکه میزان حجم ریال موجود در کش ورهای همس ایه ب رای سیاس تگذار پ ولی ای رابه دلیل 

 دارد و درنامعلوم است، امکان مدیریت و سیاستگذاری برای مبادالت ریالی برای سیاستگذار وجود ن 

ن نتیجه زیرساخت رسمی برای این مبادالت وجود ندارد. نب ود زیرس اخت رس می و پراکن دگی ای 

 سازماندهی و مدیریت مبادالت ریالی را با چالش مواجه می کند. مبادالت، هرگونه

 کشورها ریبا سا الیری منوط بودن به تجارت باال -

افر از دارد که حجم تجارت و رفت و آمد مس  تیموضوع ییفقط در تعامل با کشورها یالیمبادالت ر

در  نی. بن ابرابا آن کشورها مبادل ه ش ود یقابل توجه الیر جهیقابل توجه باشد و در نت رانیآنها با ا

 التب ادتوانن د ب ه عن وان مقص د م یکشورها نم ریحال حاضر جز دو کشور )عراق و افغانستان( سا

در  یالی اس تفاده از روش مب ادالت ر رهی ش ود دا یمسئله موجب م نیدر نظر گرفته شوند. ا یالیر

 روش فراهم نباشد. نیاز امحدود گردد و امکان استفاده گسترده  یتجارت منطقه ا

 در سازوکار مبادالت ریالی و سوء استفاده از آن ابهام -

به رسمیت شناخته شدن مبادالت ریالی پ یش از ایج اد زیرس اخت ه ای ق انونی و رس می آن 

موجب می شود برخی از صادرکنندگان که مبادالت ارزی داشته اند، از پوشش مبادالت ریالی ب رای 

 1به چرخه اقتصادی کشور سوء استفاده نمایند.عدم بازگشت ارز خود 

 نقد و بررسی روند پیمان سپاری ارزی در ایران -7

هد د نظر خوابا بررسی روند سیاستگذاری در حوزه رفع تعهد ارزی، چند نکته در نقد و بررسی این روند م

 بود:

 نقاط قوت پیمان سپاری ارزی در ایران -1-7

 تی به کشور:بازگشت حجم قابل توجهی از ارزهای صادرا -1

ت ا  22/1/1397با اعالم دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت، رقم بازگشت ارزهای ص ادراتی از 

                                                 
 مصاحبه با مدیران سازمان توسعه تجارت 1
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 1میلیارد یورو کل ارز صادراتی کشور رس یده اس ت. 61.9میلیارد یورو از مجموع  42.7به  1399بهمن ماه 

کشور نشان م ی ده د س ازوکار بازگش ت  درصد ارزهای صادراتی 69بنابراین موفقیت در بازگرداندن حدود 

 ارزهای صادراتی تا حدود زیادی موفق عمل نموده است. 

 چالش های پیمان سپاری ارزی در ایران -2-7

 ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان: -1-2-7

یر نفت ی اصلی ترین چالش پیمان سپاری ارزی در ایران، ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان کاالهای غ

ازگش ت در روند پیمان سپاری ارزی بیان شد، بر اساس مصوبات صادره در صورت ع دم باست. همانطور که 

م به این اقدا ارزهای صارداتی، ارائه کلیه خدمات به صادرکنندگان در نهادهای متولی ممنوع می شود. اگرچه

 عنوان ضمانت اجرایی بازگشت ارز در نظر گرفته شده، اما از دو نظر دارای اشکال است:

وط اس ت، ینکه گاهی صادرکننده به دالیل مختلف که بعضاً به پیچیدگی ها روند تجارت کشور مرب اول ا

ص ادراتی  موفق به بازگرداندن ارز صادراتی در موعد مقرر خود نمی شود و بر ای ن اس اس، از کلی ه خ دمات

 محروم می گردد.

ص دور بخش نامه و اعم ال  دوم اینکه به عقی ده ص ادرکنندگان ب رای بازگش ت ارز ص ادراتی نی ازی ب ه

محدودیت قانونی نیست، بلکه بسیاری از صادرکنندگان با فراخوان دولت و هماهنگی با اتاق ه ای بازرگ انی 

نیز مایل به بازگشت ارز صادراتی هستند و از این جهت، نیازی به اعم ال مح دودیت ه ای ق انونی در ارائ ه 

 2خدمات صادراتی به صادرکنندگان نیست. 

وجب نه نیما مه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز های صادراتی خود و عرضه آنها در قالب ساماسوم اینک

تولی د و  ایجاد زیان برای صادرکنندگان شده است. با توجه به اینک ه بس یاری از ص ادرکننگان هزین ه ه ای

مت ر از ر نیم ا که در بازاصادرات خود را بر اساس نرخ های آزاد بازار پرداخت نموده اند و نرخ های ایجاد شد

ی ان م ا موج ب زنرخ ارز در بازار آزاد است، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در س امانه نی

 صادرکننده به اندازه فاصله میان نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد شده است. 

 یرفع تعهد ارز ییاجرا یفساد و رانت در سازوکارها یها نهیزم جادیا -2-2-7

در حال حاضر سازوکارهایی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به وجود آمده است ک ه در برخ ی از م وارد 

                                                 
1

https://www.sena.ir/news/72195  
2

 مصاحبه با فعاالن بازرگانی  
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زمینه را برای سوء استفاده و ایجاد رانت و فساد و دور زدن قانون فراهم نموده است. به عنوان مثال برخی از 

اندن ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی، ب ا ش خص صادرکنندگان برای دور زدن رفع تعهد ارزی و بازنگرد

دیگری تبانی می کنند تا او به عنوان واردکننده و با ثب ت س فارش ص وری ب ا اس تفاده از پروان ه ص ادراتی 

صادرکننده و با روش واردات در مقابل صادرات خود، اقدام ب ه رف ع تعه د ارزی نمای د و در مقاب ل وجه ی 

  1دریافت دارد.

 ب ثابت قانونی در سیاستگذارینبود چارچو -3-2-7

الزام به  سال گذشته مدام در حال تغییر بوده است. 90چارچوب های قانونی پیمان سپاری ارزی در طول 

ب ا  پیمان سپاری ارزی و لغو آن گاهی با تصویب مجلس شورا به صورت ی ک ق انون ع ادی درآم ده، گ اهی

 انون ع ادیهماهنگی اقتصادی س ران ق وا فرات ر از ق  تصویب برخی از نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی

ی ن اشناخته شده و گاهی در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و سایر نهاده ای مت ولی ق رار گرفت ه اس ت. 

ت. این پراکندگی نشان دهنده عدم هماهنگی و ثبات در چارچوب حکمرانی و سیاستگذاری در این حوزه اس

قتص ادی و قوانین در بازه های زمانی مختلف موجب سردرگمی فع االن ا مسئله در کنار تعدد بخشنامه ها و

 بازرگانی و بی ثباتی در روند فعالیت های آنان شده است.

 وابستگی به درآمد نفتی -4-2-7

ت. ای ن وابستگی منابع ارزی کشور به درآمدهای نفتی یکی از مهمترین چالش های کالن ارزی کشور اس

آمد نفت ی ت مرتبط با تأمین منابع ارزی کشور نیز متأثر از وضعیت درمسئله موجب شده است سایر موضوعا

فتی، دول ت در هنگام وفور درآمد های ن که دهد می نشان ارزی سپاری پیمان روند کشور قرار گیرد. بررسی

گش ت ان به بازها نیازی به ارزهای ناشی از صادرات غیر نفتی نداشته اند و بر همین اساس الزام صادرکنندگ

ر هنگ ام ( و د1381و  1352زهای صادراتی را لغو نموده اند )مانند مص وبات هیئ ت وزی ران در س الهای ار

ن ی مجدد ایکاهش درآمد های نفتی به دالیل مختلف، دولت ها با ابزارهای مختلف سیاستی اقدام به برقرار

ئله موجب بی (. این مس1397و  1374، 1358الزام قانونی نموده اند )مانند مصوبه هیئت وزیران در سالهای 

د رشد ثباتی در تصمیم گیری و سیاستگذاری در این حوزه شده است و آسیب پذیری کشور و کند شدن رون

 صادرات غیرنفتی را بدنبال داشته است.

 

                                                 
 مصاحبه با مدیران سازمان توسعه تجارت 1
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 اخت های کافی برای مبادالت ریالینبود زیرس -5-2-7

ادی در اگرچه مبادالت ریالی در حال حاضر به عنوان روشی برای کاهش اثرات ناش ی از تح ریم ه ای اقتص 

 ی و ق انونیمی شود، اما نبود زیرساخت های اجرایمبادالت ارزی مرتبط با تجارت با کشورهای منطقه تلقی 

 جاد مناف ذذاری صحیح و ایالزم و ابهامات موجود در حجم و روند مبادالت ریالی موجب عدم امکان سیاستگ

ا چ الش سوء استفاده و رانت از جانب این قضیه شده و استفاده و تجویز ای ن روش در س طح گس ترده را ب 

 جدی مواجه کرده است.

 جمع بندی -8

 ادرات غیرصپیمان سپاری ارزی اگرچه می تواند در افزایش درآمد ارزی کشور و بازگشت ارزهای ناشی از 

ر تص میم داشد، اما نگاه مقطعی سیاست گذاران به این مسئله و نبود چ ارچوب ثاب ت نفتی به کشور مؤثر ب

ایی گیری موجب بی ثباتی در سیاستگذاری و تعدد قوانین در این حوزه شده است. همچنین مح دودیت ه 

یج اد ش ده که به لحاظ قانونی در ارائه خدمات به صادرکنندگان به عنوان ضمانت اجرای رف ع تعه د ارزی ا

شور ش ده ست، موجب کند شدن روند فعالیت های صادراتی و در نتیجه تأثیر منفی بر صادرات غیر نفتی کا

 ور بازگشتاست. وابستگی منابع ارزی به درآمد نفتی نیز به عنوان مهمترین عامل در سیاستگذاری حول مح

ری در ی در سیاس تگذاارزهای صادراتی موجب آسیب پذیر شدن کشور از لحاظ جذب منابع ارزی و بی ثبات

نه ر این زمیداین حوزه شده است. بنابراین الزم است در نوع سیاستگذاری، روند ها و الگوی حکمرانی کشور 

 تجدید نظر صورت گیرد.   

ب ادالت مرسد در حال حاضر حج م  یشد، به نظر م انیب یالیبا توجه به آنچه که از مبادالت رهمچنین 

ام و مح دود اس ت ک ه ب ه ش کل پراکن ده و ب دون انس ج اریبس  یرانیتجار ا انجام شده توسط یواقع یالیر

 یب را اس تگذارانیس یاز س و یمنس جم یهنوز سازوکار قانون گرید یدر حال انجام است. از سو یسازمانده

ح دود تجارت م مرتبط با یروش در مبادالت ارز نیا یگذار ریتأث زانیم نیوجود ندارد. بنابرا یالیمبادالت ر

ر روش مس تقل د کی ت وان ب ه عن وان  یآن، نم  یه ا نهیو آماده شدن زم یریاز فراگ شیخواهد بود و پ

 به آن توجه کرد. یمبادالت ارز
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 گیریبندی و نتیجهجمع

م ع بن دی بیان شد، ذکر چند نکت ه ب ه عن وان جبا توجه به آنچه که از مبادالت ارزی مرتبط با تجارت 

 ضروری است:

یریت بررسی مسائل و موانع تبادالت ارزی مرتبط با تجارت نشان می دهد مهمترین مس ئله در م د -

نی در تهیه و تخصیص ارز در چرخه واردات و صادرات کشور، نبودن ثبات در سیاستگذاری و حکمرا

ب آنها موج میاناین زمینه است. تعدد نهادها و بخشنامه های صادره از آنها در کنار نبود هماهنگی 

ادالت مدیریت تب اختالل در عدم امکان پیش بینی پذیری در روند های تجارت خارجی و به تبع آن

 ارزی مرتبط با تجارت شده است.

رز حاص ل مبادالت ارزی در یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم می شوند: مبادالت مرتبط با تجارت )ا -

ازی ای سفته ب از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات( و مبادالت غیر مرتبط با تجارت )مانند تقاض

ادالت مب  سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور این اس ت ک هدر بازار ارز(. یک نکته مهم و مغفول در 

دارای پیوس تگی و دره م  -همچنان که از عن وانش مش خص اس ت-ارزی مرتبط با تجارت خارجی

 دالت ارزیتنیدگی با جریان تجارت کاالیی است. بنابراین هر گونه سیاستگذاری در این بخش از مبا

 ر مسئلهد باید در نسبت به تجارت کاالیی و با درنظر گرفتن اقتضائات آن اعمال شود. سیاستگذاری

ب ه  وج هتمبادالت ارزی مرتبط با تجارت صرفاً بر اساس شاخص ها و الگوهای پولی و ارزی و بدون 

م دیریت  تجاری مرتبط با مبادالت مذکور مانع بزرگی بر سر راه توسعه تج ارت ک االیی واقتضائات 

 مبادالت ارزی مرتبط با آن است.

ده د  مسئله بازگشت ارزهای صادراتی نش ان م یبررسی روند سیاستگذاری ارزی در ایران به ویژه  -

ی ن اوده است. بمدیریت بازار ارز در ایران تابع متغیر مهمی به نام منابع ارزی ناشی از صادرات نفت 

زگشت مسئله باعذ شده نگاه سیاستگذاران به توسعه صادرات غیر نفتی و طراحی تمهیدات جهت با

دت طقی و بلندمدت به ی ک نگ اه مقطع ی و کوت اه م ارزهای ناشی از صادرات به جای یک نگاه من

ی از تبدیل شود و همین مسئله موجب شده در هنگام بروز چالش در دستیابی به من ابع ارزی ناش 

جربه تصادرات نفت، کشور در مدیریت مبادالت ارزی دچار مشکل شده و وقوع بحران های ارزی را 

وض وع مشور صادرات غیر نفتی را به عن وان ی ک اقتصادی ک کند. بنابراین الزم است سیاستگذاران

ای و متناس ب ب ا آن، رون دهای بازگش ت ارزه  بنیادین در تجارت خارجی کشور مدنظر قرار دهند

 صادراتی را برای بازه بلندمدت طراحی نماید.
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نبود اما  به یکی از روش های مبادله ارزی در منطقه تبدیل شده است. در حال حاضر مبادالت ریالی -

 نت در س ایهقانونی، ابهام در میزان ریال موجود در منطقه و وجود بستر های فساد و رازوکارهای سا

تج ارت  این ابهام و عدم شفافیت باعذ می شود این روش نتواند در سطح وسیعی برای مبادله ارزی

 مورد استفاده قرار گیرد.

ه فتن انگی زازوکارها با در نظر گراز جمله مهمترین لوازم مبادالت ارزی مرتبط با تجارت، طراحی س -

 ص ادرکنندگان از ی ک س و های صادرکنندگان و منافع ملی به صورت همزمان است؛ به نحوی ک ه

 ش ت ارزه اییاز به اعمال محدودیت های قانونی و با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به بازگبدون ن

 د.ز بین برونت و فساد در فرایند ها اصادراتی نمایند و از سوی دیگر امکان سوء استفاده ایجاد را

 وقواع د یکی از عوامل مغفول در سیاستگذاری ارزی مرتبط با تجارت، نظ ارت ب ر اج رای ص حیح  -

ز اسیاست ها در بسترهای قانونی تعریف شده است. متأسفانه در س ال ه ای اخی ر نظ ارت دقیق ی 

رد نیاز تخصیص و تأمین ارزهای موسوی دستگاه های نظارتی بر فرایند بازگشت ارزهای صادراتی و 

ریم و برای واردات انجام نشده است و همین مسئله موجب هدررفت منابع ارزی کشور در شرایط تح

 برآورده نشده اهداف سیاستگذاران ارزی در زمینه تخصیص ارز شده است.
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  فهرست منابع

 کتب و مقاالت -1

 چاپ اول. ،ی، جلد اول، انتشارات علم«خاطرات ابوالحسن ابتهاج» -

 1397، آبان 291، نشریه تجارت فردا، شماره «نبود تومنی هفت که دالری »با عنوان  مقاله -

 ضویاتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان ر« ایفای تعهدات ارزی و سامانه نیما» -

 سامانه جامع تجارت، سازمان توسعه تجارت. یراهنما -

 ورالعمل هاقوانین، مقررات، بخشنامه ها و دست -2

مصوب  اسعار، نرخ کمیسیون وسیله به خارجی اسعار فروش و خرید در نظارت و تفتیش اجازه قانون -

 .مجلس شورای ملی 6/12/1308

 .مجلس شورای ملی 31/4/1309خارجی، مصوب  اسعار تفتیش قانون متمم قانون -

 ملیمجلس شورای  20/12/1309خارجی، مصوب  تجارت انحصار قانون متمم قانون -

 .مجلس شورای ملی 10/12/1314خارجی، مصوب  اسعار معامالت به راجع قانون -

ی مجل س ش ورا 24/12/1336ای ران، مص وب  ملی بانک به ارزی معامالت واگذاری به راجع قانون -

 .ملی

 .مجلس شورای ملی و مجلس سنا 7/3/1339کشور، مصوب  پولی و بانکی قانون -

 .مجلس شورای ملی 18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور، مصوب  -

 .11/10/1352 مورخ 2.265 - 30 وزیران شماره هیأت نامه تصویب -

 به ربوطم مقررات رعایت و وزیران هیأت 11/10/1352 مورخ 2.265 - 30 شماره نامه تصویب لغو -

 .13/2/1358کاالها، مصوب هیئت وزیران  صدور مورد در ارزی پیمان سپردن

 .مجلس شورای اسالمی 4/7/1372واردات، مصوب  و صادرات مقررات قانون -

 .مجلس شورای اسالمی 23/12/1372کشور مصوب  کل 1373 سال بودجه قانون -

 و صادرات از حاصل ارز برگرداندن برای تعهد سپردن به خدمات و کاال صادرکنندگان الزاممصوبه  -

هیئت  27/2/1374مصوب  1374 سال پایان تا ارز نرخ تعیین و دولتی بانکهای به آن فروش

 .وزیران
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 خیصتش مجمع 12/2/1374ارز، مصوب  و کاال قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون -

 .نظام مصلحت

 17/1/1379ایران، مصوب  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون -

 .مجلس شورای اسالمی

 26/3/1381ارزی، مص وب  تعهد و پیمان هرگونه سپردن از خدمات و کاالها کلیه صادرات معافیت -

 .هیئت وزیران

س مجل  29/3/1398 ت اریخ تا اصالحات آخرین با 3/12/1366 مستقیم، مصوب های مالیات قانون -

 .شورای اسالمی

فارش، س ثبت بدون کشور به تجاری صورت به کاالها کلیه واردات ممنوعیت درخصوص نامه تصویب -

 .هیئت وزیران 22/1/1397مصوب 

 در 22/1/1397 م  ورخ ه  55300ت/4353 ش ماره نام ه تص  ویب اجرای ی ض وابط و دس تورالعمل -

 .جمهور رئیس اول معاون 2/2/1397 مصوب، ارز بازار مدیریت و ساماندهی خصوص

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت 13/3/1397بخشنامه مورخ  -

 51245n.ir/e2https://bمعاون اول رئیس جمهور  4/4/1397ابالغیه مورخ  -

 یکااله ا ارز ت أمین ب ه نس بت ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک اقدام خصوص در نامه تصویب -

 .هیئت وزیران 16/5/1397یک مصوب  گروه فهرست

 ب ه کاال صادرات از حاصل ارز برگشت و صادرکنندگان ارزی تعهد رفع اجرایی ضوابط و دستورالعمل -

بان   ک مرک   زی جمه   وری اس   المی ای   ران  18/6/1397کش   ور م   ورخ  اقتص   ادی چرخ   ه

https://www.cbi.ir/showitem/18284.aspx 
بان ک مرک زی جمه وری  28/8/1397صادرات، ابالغی ه  از حاصل ارز بازگشت ینحوه دستورالعمل -

 /aspx18549https://www.cbi.ir/showitem.اسالمی ایران 

 یه ا س ال نشده ایفا تعهدات رفع و 1399 سال صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه سیاستی بسته -

 .بانک مرکزی 22/4/1397، ابالغیه 1398 و 1397

 .28/4/1399 دولت اقتصادی هماهنگی ستاد مصوبه -

 .18/8/1399 قوا سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای 2 ماده کمیته مصوبه -

 کمیت ه 21/1/1400مص وب  1397-1400 هایس ال صادرات از حاصل ارز برگشت سیاستی بسته -

 .اقتصادی هماهنگی عالی شورای مصوب  2 ماده

https://b2n.ir/e51245
https://www.cbi.ir/showitem/18284.aspx
https://www.cbi.ir/showitem/18549.aspx
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 سایت ها -3

  www.tsd.cbi.irیبانک مرکز یزمان یسرسایت  -

 /aspx18018https://www.cbi.ir/showitem. رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز تیسا -

 93970n.ir/j2https://bشبکه خبر  یاطالع رسان گاهیپا -

 /72195https://www.sena.ir/newsپایگاه خبری بازار سرمایه ایران  -

 مصاحبه ها -4

 مصاحبه با فعاالن بازرگانی -

 مصاحبه با یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت -

 یکارشناسان و پژوهشگران حوزه تجارت خارجمصاحبه با  -

 

 

http://www.tsd.cbi.ir/
https://www.cbi.ir/showitem/18018.aspx
https://b2n.ir/j93970
https://www.sena.ir/news/72195

