بسمه تعالی

راهنمای کاربری ایجاد آگهی واگذاری ارز پروانه صادراتی
در سامانه جامع تجارت
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دی 1399

 .1مقدمه
سامانه جامع تجارت ،جهت ت سهیل در ارتباط بازرگانان امکانی را فراهم کرده ا ست که طی آن صادرکنندگان می توانند ارز حا صل
از صادرات خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت به ثبت ر سانده و واردکنندگانی که متقا ضی ا ستفاده از آنها ه ستند،
آگهی ها را مشاهده نموده و با صادرکنندگان وارد تعامل شوند.
 .2ثبت آگهی واگذاری پروانه
صااادرکنندگان می توانند با مراجعه به ب

عملیات ارزی >> مدیریت ارز حاصاال از صااادرات >> واگذاری پروانه وتهاتر ارزی ،و

انت اب گزینه «ایجاد آگهی جدید» ،آگهی واگذاری خود را ثبت نمایند.
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در فیلد «نمای

نام در آگهی» می توانید نظرتان را جهت نمای

نام خود در آگهی م ش ص نمائید .در صورتی که تمایل دارید نام

مندرج در کارت بازرگانی شااما انام شاارکت برای اشا ای حقوقی و نام بازرگان برای اشا ای حقیقی به متقاضاایان نمای
ن شود گزینه ی «فقط نام نماینده نمای
وارد می کنید نمای

داده

داده شود» را انت اب نمائید .در این صورت فقط نام «نماینده» ای که در همین صفحه

داده می شود و متقاضیان قادر به مشاهده نام صادرکننده ن واهند بود.

شاااماااره تماااسااای کااه در فیلااد «شاااماااره تمااا » درج می شاااود ،بااه متقاااضااایااان نمااای

داده خواهااد شااااد.

پس از ثبت موفق آگهی ،رکورد مربوط به آن در جدول موجود در تب «آگهی های من» ثبت می شااود .پس از رساایدن به «زمان
پایان نمای

در تابلو» ،وضعیت آگهی شما به حالت «منقضی شده» تبدیل شده و به صورت خودکار از تابلوی واگذاری حذف شده

و متقاضیان نمی توانند آن را مشاهده نمایند .اما در صورتی که مایل به حذف آگهی خود پی

از رسیدن به «زمان پایان نمای

در

تابلو» هستید می توانید با کلیک بر روی گزینه ی «حذف» آن را از تابلو حذف نمائید .در این صورت نیز متقاضیان قادر به مشاهده
آن آگهی ن واهند بود.
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 .3مشاهده آگهی های صادرکنندگان در تابلوی واگذاری
متقاضااایان اواردکنندگان می توانند با مراجعه به ب

عملیات ارزی >> مدیریت عملیات ارزی بانکی >> تابلوی آگهی های

واگذاری ارز پروانه های صادراتی ،آگهی هایی که صادرکنندگان ثبت نموده اند را مشاهده نموده و با آنها وارد تعامل شوند.
دسترسی به این بخش صرفا برای آن دسته از واردکنندگانی امکان پذیر است که ثبت سفارش های آن ها گواهی تائید
شده ارز اشخاص-از محل صادرات دیگران داشته باشد.
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 1در صورتی که گواهی تائید شده ارز اش ای-از محل صادرات دیگران ندارید می توانید به بانک عامل مراجعه نموده و درخواست گواهی از این نوع نمائید.
پس از اینکه گواهی شما مورد تائید بانک مرکزی قرار گیرد خواهید توانست به تابلو وارد شوید.
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لذا پی

از ورود به تابلو ،می بای ست ثبت سفارش خود را در فیلد مربوطه انت اب نمائید .در این فیلد کلیه ثبت سفارش های خود

را می توانید مشاهده کنید .اثبت سفارش هایی که در وضعیت «در حال ویرای » هستند در این لیست قابل نمای

ن واهند بود.

با انت اب گزینه تائید ،ا ستعالم گواهی ثبت آماری آن ثبت سفارش صورت گرفته و در صورت یافتن گواهی تائید شده از نوع ارز
اش ای-از محل صادرات دیگران ،وارد صفحه زیر خواهید شد.
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کلیه آگهی هایی که تو سط صادرکنندگان ایجاد شده و در و ضعیت فعال قرار دارند در این تابلو قابل م شاهده میبا شد .با کلیک بر
روی گزینه مشاهده می توانید نام نماینده و شماره تماسی را که صادرکنندگان در آگهی خود درج کرده اند ،مشاهده نموده و جهت
خرید ارز پروانه صادراتی با آن ها وارد مذاکره و تعامل شوید.

همانطور که در ت صاویر فوق م ش ص ا ست برخی از سلول های جدول به صورت ***** نمای
ستاره دار مواردی ه ستند که صادرکننده تمایلی به نمای
ایجاد آگهی ،فیلد «نمای

آن ها در آگهی خود نداشته است .ادر صورتی که صادرکننده در زمان

نام در آگهی» را برابر با گزینه ی «فقط نام نماینده نمای

برای آن آگهی به صورت ستاره دار نمای

داده شده ا ست .این سلول های

داده شود ».قرار دهد ،فیلد «نام صادرکننده»

داده خواهد شد.

.4تائید درخواست واگذاری پروانه توسط صادرکنندگان
در این قسااامت ،آموزش نحوه ثبت و مشااااهده آگهی های واگذاری در ساااامانه جامع تجارت به اتمام می رساااد .پس از آن باید
واردکننده به بانک عامل خود مراجعه نموده و اطالعات پروانه صادراتی صادرکننده را ارائه نماید .بانک عامل استعالم پروانه صادراتی
را انجام داده و درخوا ستی را به صورت سی ستماتیک برای صادرکننده به سامانه جامع تجارت ار سال می نماید .در این مرحله باید
صااادرکننده با مراجعه به ب

عملیات ارزی >> مدیریت ارز حاصاال از صااادرات >> واگذاری پروانه و تهاتر ارزی ،و انت اب تب

«کارتابل واگذاری» درخواست واگذاری مربوطه را تائید نماید.
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در پایان ذکر این نکته ضروری است که جهت استفاده از روش واگذاری ارز پروانه صادراتی ،ثبت آگهی الزامی نبوده و
صرررفا جهت تسررهیل در بریراری ارتباد صررادرکنندگان و واردکنندگان مورد اسررتفاده یرار می گیرد و ایفای تعهد
بازگشت ارز حاصل از صادرات به این روش ،منود به ثبت پروانه های صادراتی توسط بانک عامل واردکننده در سامانه
و طی نمودن کامل فرایند می باشد.
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