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 چکیده
ع تعهد ارزهایی است که برای واردات کاال به خارج از کشور منتقل های ارزی کشور، الزام واردکنندگان به رفترین محدودیتیکی از مهم

در واقع، مقررات تجارت خارجی نظیر رفع تعهد ارزی به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار داخلی و تحرک بخشیدن به تولید مورد  اند.نموده
به  منجر ،افتهیانتقال  یازاء ارزها به یفع تعهد ارزر ر فرآیندابهام دوجود  ،1397های سال یمتحر بعد از طیدر شراگیرد. می استفاده قرار

 صادره هایاثرات بخشنامه سعی شده استپژوهش  نیدر ا .گردیدتقاضا  شینرخ ارز به سبب افزا شیکاال و افزا نیتأم وانعم از یتورم ناش
های پژوهش و برآوردها بیانگر آن است یافته .ردیقرار گ یبر عملکرد واردکنندگان مورد بررسی با موضوع تعهدات ارز به بعد 1397از سال 
به تبع  و ارزی رفع تعهد ندیدر فرآ وقفه ای یموجب کند مربوطهمقررات  متنظی هنگام در هاساخت ریو آماده نبودن ز هابخشنامه که تعدد

های ارزی و هماهنگی بین زیرساختسیاست تیمشکل در تأمین و واردات کاال به کشور شده است، در نتیجه تالش در جهت تثب بروز آن
 کشور جلوگیری شود.موازنه ارزی از خلل در ، تنظیم بازار داخلیضمن  شودموجب می رفع تعهدات ارزی واردکنندگان مرتبط باهای 
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 مقدمه 1
تراز  لیتعد عبارتند از آنها نتریبرشمرد که مهم توانیواردکنندگان م یکنترل تعهدات ارز استیس یرا برا یاهداف متعدد

ارزش  تیتقو ،یبازار داخل میواردات کاال به کشور به منظور تنظ بیضر شیکشور، افزا یآن بر موازنه ارز رتأثی و هاپرداخت
ده و بر روند خروج ارز نبو یکه نظارت یدر صورتکشور. از خروج ارز از  یریجلوگ تیهان و در یتراز تجار لیتعد یبرا یپول مل

از کشور به  ارزی منابع خروج نباشند، اند،نموده افتیکه در یخدمت در قبال ارز ایواردکنندگان ملزم به انجام واردات کاال 
واردکنندگان  ،یامور ارز میدر کسوت مأمور دولت در تنظ یبانک مرکز ن،یانابر. بی منجر خواهد شداختالل در موازنه ارز

 را مسترد سازد. یافتیصورت، ارز در نیا ریخدمت مورد نظر را ظرف مهلت مقرر وارد نموده و در غ ایکاال  سازدیرا متعهد م
واردکنندگان که به سهو یا با  یبرخورد قهر زنیو  به کشور عدم ورود کاال ناشی از یرفع تعهد ارز هایندیفرآتنظیم چگونگی 

 ایژهیو تیاز اهم اند،شده تیدچار مشکل و محدود ندهایابهام در فرآ و یا به علت نموده مبادرت به خروج ارز از کشور عمد
و قانونی  حقوقی نظری، ها و ابعادها و مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به جنبهبرخالف پژوهش .باشدمیبرخوردار 

های صادره در است تاثیرات عینی و عملی بخشنامه شده یسع موضوع تعهدات ارزی پرداخته شده است، در این پژوهش
 .ردیقرار گ و واکاوی یبر عملکرد واردکنندگان مورد بررس این خصوص

 ریسپس س پرداخته و آن یو قانون یحقوق تیماه حیو توض یواردات یتعهد ارز حیدر وهله اول به تشر پژوهش نیدر ا
تعهد  یفایعدم ا قی. در ادامه مصادبررسی خواهد شدبه بعد اجماالً  1397مرتبط با آن از سال  هایو تطور بخشنامه رییتغ
صادره توسط  هایاثرات بخشنامه یبررس جیپژوهش، نتا هایهیفرض انیب نضم تیو در نها شمرده بر را واردکنندگان یارز

 میبر عملکرد واردکنندگان را مشاهده خواه 1397بعد از سال  یبا موضوع تعهدات ارز رانیا یسالما یجمهور یبانک مرکز
 نمود.

 یواردات یتعهدات ارز. 2
کشور  یآنها بر موازنه ارز یفایهستند که موضوع آنها ارز بوده و ا یتعهداتاند ور اعم گفتهبه ط یتعهدات ارز فیدر تعر

 (1395جرای آنها قوانین و مقررات خاصی تنظیم شده است )نیکخواه نمینی، تضمین ابرای و  است یرگذارتأث
توان تبیین کرد: به موجب حکم قانون واردکنندگان تکالیفی بر عهده دارند که ماهیت حقوقی تعهدات ارزی را چنین می

شود و نیازی به ن تحمیل میبه موجب قانو عبارت است از دادن تعهد کتبی مبنی بر استرداد ارز در شرایط خاص. این تعهد
ایجاب ندارد. بنابراین تعهدات ارزی اصوالً تعهداتی قراردادی هستند که به واسطه الزام قانون با انعقاد قرارداد به واردکننده 

شود. در مواردی که قرارداد به دالیلی منعقد نشده باشد، کماکان تعهد قانونی واردکننده به استرداد ارز خارج تحمیل می
، وی به موجب قرارداد واردکنندهشده از کشور وجود خواهد داشت. در خصوص واردات کاال، همزمان با تخصیص ارز به 

گردد ظرف مدت مقرر، کاال یا خدمت معادل ارز تخصیص یافته را وارد کشور سازد. در صورت عدم ایفای این متعهد می
نوط به شود. در واقع، الزام واردکننده به استرداد ارز دریافتی ممیه همان تعهد ارزی است، جانشین آن تعهد، بدل آن ک

تعهد ( 1377عدم واردات کاال ظرف مدت مقرر یا عدم ارائه گواهی ترخیص کاال از گمرک کشور است. )رحیمی خجسته، 
ام د را به موقع انجاصلی واردکننده، وارد نمودن کاالیی است که بابت آن ارز دریافت کرده است. هرگاه واردکننده این تعه

گیرد. اثبات ایفای این تعهد اصلی از طریق ارائه مدارک ورود کاال به داخل کشور دهد، اصوالً تعهد ارزی بر ذمه وی قرار نمی
تعهد ارزی یعنی لزوم  آنگاهترین آن پروانه ترخیص گمرکی است. در صورت عدم تحقق مراتب فوق، گیرد که مهممی صورت

 ارز دریافتی تحقق یافته و واردکننده باید تعهد خود را با ارائه همان نوع ارز به همان میزان ایفا نماید.استرداد و فروش 
در مورد تعهد ارزی وارداتی، دولت نقش اساسی را بر عهده دارند، زیرا اگر دولت اجازه ورود کاال یا خدمتی را بدهد، اما 

دهد. ر را ندهد، تعهدات ارزی به خودی خود موضوعیت خود را از دست میاجازه خروج ارز برای واردات کاال یا خدمت مذکو
مربوطه، التزام خود را به شرایط تعیین شده از سوی دولت ایجاد کرده و دولت با پذیرش  در واقع، واردکننده با سپردن تعهد

 (1395، نماید. )نیکخواه نمینیاین ایجاب، اجازه ورود کاال و خروج ارز از کشور را صادر می
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 واردکنندگان ارزی مصادیق عدم ایفای تعهد 2.1
ورود کاال به گمرک به تنهایی رافع مسئولیت واردکننده نیست، چرا که در قبال  :عدم ارائه مدارک ترخیص کاال از گمرک (1

شده است، تا زمانی که کاال از گمرک ترخیص نباید کاالی مورد نیاز کشور وارد و از دست رفتن منابع ارزی کشور، می
گردد. زیرا ممکن است کاالیی وارد شده باشد که مطابق با شرایط کیفی و مقررات حاکم بر نمی تحقق این امر قطعی

کاالهای وارداتی نباشد. بنابراین صرف ورود کاال موجب رفع مسئولیت واردکننده نبوده و باید مدارک ترخیص کاال از 
 گمرک را ارائه نماید.

های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک موظف مطابق بخشنامهارزش کاال(:  بودبیشرداتی )گرانمایی کاالی وا (2
است کاالهای وارداتی را از نظر قیمت ارزیابی نماید. اگر به نظر گمرک، ارزش اظهار شده توسط واردکننده بیشتر از 

 آن کاال وارد نشده است. به ازایولی  خارجارز است که از منابع کشور  ین معنیارزش واقعی کاال باشد، به ا
کسر تخلیه به این معنی است که میزان کاالی وارد شده به گمرک کمتر از مقدار کاالی  کسر تخلیه کاالی وارداتی: (3

باشد. واردات کاال ممکن است به لحاظ ارزش، وزن تعیین شده در اوراق ثبت سفارش و اسناد تعهد ارزی مربوطه می
 سه با اوراق ثبت سفارش و اسناد حمل دارای کسر تخلیه باشد.و تعداد در مقای

 به بعد 1397های مرتبط با تعهدات ارزی از سال سیر تطور بخشنامه 2.2
بخشنامه مرتبط با امور  239 تا هنگام انجام پژوهش حاضر، حدوداً تعداد 97از سال  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

کاال و خدمات بوده که  واردکنندگانمورد مرتبط با موضوع تعهدات ارزی  57تعداد قریب به  از این است.ارزی صادر نموده 
بخشنامه با  2/1به طور میانگین ماهیانه  توان دریافت که آن بانکمی 1397سال  شروعماه از  47 سپری شدنبه  توجهبا 

عمده تغییرات به عمل آمده در تنظیم . است ودهموضوع تعهدات ارزی واردکنندگان کاال و خدمات به شبکه بانکی ابالغ نم
 مقررات مربوط به تعهدات ارزی واردکنندگان بدین شرح بوده است:

ها و مهلت مذکور در ماه مقرر برای ارائه اسناد حمل به مدت شش ماه تعیین شد، اما مهلت 25/01/1397تاریخ در 
ماه  مدت سهبه  20/05/1397های مذکور در تاریخ مهلت ،به عنوان مثال .تغییر یافت به صورت متناوبآتی  هایسال

به مدت ماه و برای واحدهای تجاری  به مدت نه های تولیدیمهلت مقرر برای واحد 18/12/1397مجدداً در تاریخ تقلیل و 
ط ناشی شرای منبعث ازهای موصوف مهلت 24/01/1399ها ادامه داشته و در تاریخ تغییر مهلت رویه. شدتعیین  شش ماه

افزایش یافت. مجدداً در تاریخ  به مدت نهواحدهای تجاری برای ماه و  یازده به مدت از پاندمی کرونا برای واحدهای تولیدی
بر تصمیم کارگروه تنظیم  بنا 09/12/1399در تاریخ  و سپس ماه تقلیل یافت مدت دو مذکور به یهامهلت 28/08/1399

تعیین برای واحدهای تولیدی  به مدت شش ماهماه برای واحدهای تجاری و ت چهار به مدبازار مهلت ارائه اسناد حمل 
به واحدهای تجاری برای ماه و به مدت نه  های مقرر برای واحدهای تولیدیمهلت 30/03/1400تاریخ  از در نهایت، شد.

 شده است.تعیین  مدت شش ماه
دستخوش تغییر شده  به صورت متناوبهای تعیین شده هلتارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کاال نیز مرابطه با در 
 از تاریخ ظهرنویسی برای و برای حواله ارزی از تاریخ صدور اعالمیه تأمین ارز مذکورت لمه 20/05/1397در تاریخ  است.

و قید زایش ماه اف مدت سهبه مهلت یاد شده  18/12/1397. در تاریخ شدماه تعیین  دوبروات اسنادی به مدت و  اعتبارات
 یرپذمکاناماه دیگر  به مدت سهدر صورت ارائه قبض انبار و اخذ تأییدیه از گمرک تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی حداکثر  شد

روز تقلیل و امکان تمدید مهلت نیز کان لم یکن  مدت چهل و پنجمهلت اشاره شده به  28/08/1399در تاریخ . است
 ماه تعیین گردید. یکمهلت ارائه پروانه گمرکی به مدت  09/12/1399 در تاریخ در نهایت. قلمداد شد

اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی  دستورالعمل» 11/04/1398در تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
ند در صورت ها مکلف شدبر این اساس بانک .تدوین و ابالغ نمودبا هدف افزایش ضریب ورود کاال به کشور را  «واردکنندگان

ایجاد تعهدات و ارائه تسهیالت( اجتناب نمایند. )خدمات بانکی  ارائهدرصد از  30فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده از 
 23/09/1399در تاریخ  سپسدر صد کاهش یافت و  20درصد به  30حد نصاب تعیین شده از  19/12/1398در تاریخ 
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 در نهایتاعالم شد این حد نصاب به درصدهای کمتر نیز کاهش خواهد یافت.  حتی درصد تقلیل و 15حد نصاب مذکور به 
 تعیین شد.درصد  10این حد نصاب به میزان  31/03/1400در تاریخ 

 سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان 2.3
و  یسبز گمرک هایپروانه ارائهاز  یناش معضلبه منظور رفع  جمهوری اسالمی ایران یبانک مرکز یسامانه رفع تعهد ارز

 ریبا سا ضمن تعاملکه  است ایسامانه به گونه یاست. طراح دهیگرد سازییادهپو  یطراح یرفع تعهد ارز ندیدر فرآ لیتسه
رفع  یبرا ازیاطالعات مورد ن ی، تماموزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامعه تجارت گمرک ،آن بانک هایسامانه

 خیتار از ی جمهوری اسالمی ایران. بانک مرکزدهدیعامل قرار م یهابانککاربران  دسترسدر  راواردکنندگان  ارزی تعهد
 یهابخشنامهچارچوب  سامانه مذکور در نسبت به ثبت اطالعات درهای عامل را موظف نمود که کلیه بانک 02/05/1395

کاال بعد از  ارداتجهت و هایحوالهو  یروات اسنادبات و اعتبار شیمربوط به گشا یرفع تعهد ارز ندی. فرآندیمقرر اقدام نما
 یمراحل رفع تعهد وفق مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارز هیو کل باید در سامانه یاد شده انجاممی 01/01/1394 خیتار

به اطالعات  یمراجع نظارتسایر و  جمهوری اسالمی ایران یبانک مرکز ،سامانه نیا اندازیراه. از زمان ردیصورت پذآن بانک 
 خواهند داشت. یواردکنندگان دسترس یو عملکرد تعهدات ارز

 نتایج. 3

 قیتحق یو فرع یاصل هایهیفرض 3.1
بعد از سال  رانیا یاسالم یجمهور یصادره توسط بانک مرکز هایبخشنامه اثراتپژوهش عبارت است از  نیا یاصل سؤال
به  هاییهیفرض ،سؤال نیبه منظور پاسخ به ا ن چگونه بوده است؟بر عملکرد واردکنندگا یموضوع تعهدات ارز با 1397
 :دیمطرح گرد ریشرح ز

 .باشدیم مطلوب کشورهاسایر با  1397پس از سال  یو بانک یروابط مال (1
 .دینما لیورود کاال به کشور را تسه ندیفرآ است توانسته 1397صادره بعد از سال  هایبخشنامه (2
 میدر زمان تنظ رانیا یاسالم یو گمرک جمهور ی، بانک مرکزصنعت، معدن و. تجارتوزارت  نیالزم ب یهماهنگ (3

 وجود دارد. یصادره مرتبط با تعهدات ارز هایبخشنامه
اثر  واردکنندگانبر عملکرد  1397بعد از سال  یمرتبط با تعهدات ارز ربطذی هایصادره توسط سازمان هایبخشنامه (4

 مثبت داشته است.
 نشده مناسب بوده است. فاءیا یتعهدات ارز یبرخورد با واردکنندگان دارانحوه نظارت و  (5
 بوده است. یرفع تعهدات ارز ندیفرآ کنندهیلتسه یاقتصاد ژهیدر ارتباط با مناطق آزاد و و یابالغ هایبخشنامه (6
 یرفع تعهدات ارز ندیفرآ یکند ایباعث وقفه  ،شده بیتصو به قید آنی 1397بعد از سال متعدد که در  هایبخشنامه (7

 شده است.
 شود.یمواردکنندگان  یرفع تعهدات ارز ندیتر شدن فرآیموجب طوالن ربطذی هایسازمان یعدم هماهنگ (8
 یبرا 1397پس از سال  جمهوری اسالمی ایران یصادره توسط بانک مرکز هایبخشنامهوفق  تیمحدود جادیا (9

 بوده است. مؤثرآنها  یتعهدات ارز زانمی بر اند،خود عمل ننموده یکه به تعهدات ارز یواردکنندگان
 است. مطلوبواردکنندگان  یرفع تعهد ارز ندیفرآ مدتدر خصوص  ربطذی هایعملکرد سازمان (10
 ربطذی هایتوسط سازمان ،واردکنندگان یها در خصوص تعهدات ارزمدت زمان صدور مجوزها و پاسخ به استعالم (11

 قابل قبول است.
 ارزش کاال قابل قبول است. بودیشبکسر تخلیه و از  یناش یبه تعهدات ارز یدگیو نحوه رس ندیفرآ (12
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 مؤثر هاواردکنندگان توسط بانک یدر نظارت و کنترل تعهدات ارز جمهوری یبانک مرکز یسامانه رفع تعهد ارز جادیا (13
 .است بوده

های ساختریبودن ز ایدر خصوص مه یبانک شبکه به هاو ابالغ کنندگان بخشنامه ربطذی هایسازمان نیب یهماهنگ (14
 .است قبول قابل هاقبل از ابالغ بخشنامه یسامانه رفع تعهد ارز

 روش تحقیق 3.2
با موضوع  به بعد 1397ی جمهوری اسالمی ایران از سال بانک مرکز توسطصادره  هایبخشنامه راتیتأث پژوهش نیدر ا

از  نبوده و در آ یهدف، کاربرد یمبنا بر قینوع تحق گرفته است.ار قر یمورد بررس واردکنندگانبر عملکرد  یتعهدات ارز
وزه تجارت در ح یبه منظور اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان بانکاست.  استفاده شده (یشیمایپ قاتی)تحق یفیروش توص

 دیاز اسات ینظر خواهو  یو با انجام مطالعات مقدمات ی( طراحکرتیل فی)ط اینهیپنج گز فیبا ط ایپرسشنامه الملل،نیب
نباخ محاسبه کرو یآلفا بیاز ضر ادهاعتبار پرسشنامه با استف زانی. مبازنگری شدقرار گرفت و  یپرسشنامه مورد بررس ییروا

می دییاعتبار پرسشنامه تأ ،باشدیبزرگتر م 0.75آمده از  به دستعدد  نکهیبا توجه به ا است. حاصل شده 0.815عدد  و
 شود.

 ماریجامعه آ 3.3
با استفاده از  باشد.یم رانیالملل در بانک صادرات انیو کارشناسان بخش ب ارزی شعب نانمعاو ازی متشکل جامعه آمار

و  کیپست الکترون قیپرسشنامه از طر 55حجم نمونه تعداد  نییتع یبرا «و مورگان یکرجس» گیرییمتصمجدول مدل 
 .دیگرد یآورجمعشده،  لیپرسشنامه تکم 35و تعداد  عیتوز یحضور

 نتایج آزمون 3.۴
 .باشدیم لیبه شرح جدول ذ یفرع هایهیو فرض یاصل هیدر پاسخ به فرض اریو انحراف مع هیآزمون فرض جینتا
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 1جدول 
 رانیدر بانک صادرات ا واردکنندگانبر عملکرد  ها با موضوع تعهدات ارزیاثرات بخشنامه یبررسعنوان جدول: 

 فرضیه
میانگین 

 هاپاسخ
انحراف  

 معیار

درصد پاسخ
تر بزرگ های

 3از عدد 

نتیجه آزمون دو 
در سطح  یاجمله

 0.5 داریمعن
 رد %26 08/1 3/3 .باشدیم مطلوب کشورهاسایر با  1397پس از سال  یو بانک یروابط مال
ورود کاال به کشور  ندیتوانسته است فرآ 1397صادره بعد از سال  هایبخشنامه

 .دینما لیرا تسه
 رد 38% 11/1 43/3

و گمرک  یوزارت صنعت، معدن و. تجارت، بانک مرکز ینالزم ب یهماهنگ
صادره مرتبط با  هایبخشنامه یمدر زمان تنظ یرانا یاسالم یجمهور

 وجود دارد. یتعهدات ارز
 رد 23% 41/1 61/2

بعد  یمرتبط با تعهدات ارز ربطذی هایصادره توسط سازمان هایبخشنامه
 .بر عملکرد واردکنندگان اثر مثبت داشته است 1397 از سال

 رد 26% 14/1 20/3

 نشده مناسب یفاءا یتعهدات ارز ینحوه نظارت و برخورد با واردکنندگان دارا
 بوده است

 تأیید 70% 16/1 81/3

 دهکننیلتسه یاقتصاد یژهدر ارتباط با مناطق آزاد و و یابالغ هایبخشنامه
 بوده است. یزرفع تعهدات ار یندفرآ

 رد 25% 14/1 20/3

شده، باعث  یبتصو یآن یدبه ق 1397متعدد که در بعد از سال  هایبخشنامه
 شده است. یرفع تعهدات ارز یندفرآ یکند یاوقفه 

 تأیید 88% 61/0 1/4

رفع  یندشدن فرآ تریموجب طوالن ربطذی هایسازمان یعدم هماهنگ
 تأیید %90 65/0 30/4 .شودیم واردکنندگان یتعهدات ارز

 یجمهور یصادره توسط بانک مرکز هایوفق بخشنامه یتمحدود یجادا
خود  یکه به تعهدات ارز یواردکنندگان یبرا 1397پس از سال  یرانا یاسالم

 بوده است. مؤثرآنها  یتعهدات ارز میزان بر اند،عمل ننموده
 تأیید 70% 19/1 80/3

 یرفع تعهد ارز یندص مدت فرآدر خصو ربطذی هایسازمان عملکرد
 واردکنندگان مطلوب است.

 رد 35% 01/1 20/3

ارزی  تعهدات خصوص در هامدت زمان صدور مجوزها و پاسخ به استعالم
 قابل قبول است. ربطذی هایتوسط سازمان ،واردکنندگان

 رد 22% 45/1 85/2

ارزش  ودبیشبو  یهاز کسر تخل یناش یبه تعهدات ارز یدگیو نحوه رس یندفرآ
 کاال قابل قبول است.

 رد 23% 40/1 63/2

در نظارت و کنترل  یجمهور یبانک مرکز یسامانه رفع تعهد ارز یجادا
 ه است.بود مؤثر هاواردکنندگان توسط بانک یتعهدات ارز

 تأیید 85% 08/1 93/3

به شبکه  هاو ابالغ کنندگان بخشنامه ربطذی هایسازمان ینب یهماهنگ
قبل از  یسامانه رفع تعهد ارز هاییرساختبودن ز یاخصوص مه در یبانک

 ل است.قبو قابل هاابالغ بخشنامه
 رد 23% 40/1 63/2

 

 بحث. ۴
واردکنندگان بعد  یصادره مرتبط با تعهدات ارز هایست که بخشنامه از آن حاکی فوق جدول با مطابق هاآزمون فرض جینتا

 یارز هداترفع تع ندیفرآ لیموجب تسهنه تنها  المللنیدر حوزه تجارت ب یشناسان بانکاز نظر خبرگان و کار 1397از سال 
 شده است.واردکنندگان  یمشکالت در روند رفع تعهدات ارز یباعث بروز برخ، بلکه نبوده

 ی و، بانک مرکزصنعت، معدن و تجارتجمله وزارت  از ربطذی هایسازمان نیب یو عدم هماهنگ هابخشنامه صدور
 شده یارز رفع تعهد ندیدر فرآ ایعدیده موجب بروز مشکالت هابخشنامه میدر زمان تنظجمهوری اسالمی ایران گمرک 

 .طوالنی شودواردکنندگان  یارز درفع تعه ندیفرآ باعث شده است ربطذی هایسازمان یعدم هماهنگ. به عنوان مثال است
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هترخیص نمود را، درصدی از کاالی خود ضوابط گمرکنندگانی که براساس ابهام در نحوه رفع تعهد ارزی از واردکبعالوه، 
 جمهوری اسالمی ایرانارزش گمرک  نییو تع یدفتر بررس ماستناد اعال هبطرفی، از اند، باعث سردرگمی آنها شده است. 

 عدم ای یستنباطدر سامانه مربوطه، در خصوص ارزش ا «ارزش بودیشب یبررس» امیدر صورت مشاهده پ شده استمقرر 
مطول بوده و  بود ارزش کاالهاشیبه ب یدگیرس فرآیند اما شود.ارزش گمرک استعالم  نییاز دفتر تع ، مراتبارزش بودیشب

ها و بانکمشکالت بسیاری از سبب م ندیفرآ این نقص دروقفه طوالنی انجام شده و  از پس هاپاسخ استعالم دریافت
 بوده است. واردکنندگان در رفع تعهد ارزی

 یرفع تعهد ارز ندیدر فرآ وقفه ای یکند شده است،واردکنندگان کاال و خدمات  یتیموجب نارضابیش از همه اما آنچه 
های بینبعد از تشدید محدودیت باشد.توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میصادره  هایبخشنامهتعدد از  یناش

 ایعدیده هایو بخشنامه در خصوص واردات کاال به کشور دستخوش تغییر شده یارز هایاستیس ،1397المللی در سال 
 هابانک یمقرر برا فیتکال ،از طرفی از گمرک صادره شده است.کاال  یقطع صیارائه اسناد حمل و ترخ هایمهلت درباره

 بروز و در نتیجه یاد شده هایدر صورت انقضاء مهلت یحکومت راتتعزی سازمان به ی واردات کاالهابر ارجاع پرونده یمبن
در  دامن زده است. یدر شبکه بانک یرقابت منف ینوع بهبا اقدام مزبور،  ذینفعان منافع و هاشهرت بانک سکیر انیتعارض م

در  یواردات یکاالها یکاال منجر به دپو یو رفع تعهد ارز صیترخ ندیفرآو ابهام در  به کاالهای وارداتی کشور نهایت، نیاز
 .بوده استتقاضا  شینرخ ارز به سبب افزا شیو افزا کاهش طرف عرضهاز  یتورم ناش بروز کات کشور و به تبع آنگمر

 زین زیر اقدامات مثبت ،المللنیدر حوزه تجارت ب یخبرگان و کارشناسان بانک دگاهیاز د هاهیآزمون فرض جینتا با توجه به
 انجام شده است:

باعث شده بخشی از ارزی که از کشور  ،باشندینشده م فاءیا یتعهدات ارز یکه دارا ینکنندگااردنظارت و برخورد با و (1
 خارج شده است، مسترد شود.

 کاهش بر ،اندخود عمل ننموده یبه تعهدات ارز که یواردکنندگان به التیتسه اعطای تعهدات و جادیدر ا تیمحدود (2
 ورود کاال به کشور شده است. مدتکاهش  منجر بهبوده و  مؤثرآنها  یتعهدات ارز زانمی

نظارت و کنترل  تأثیر به سزایی در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یسامانه رفع تعهد ارز یرساختز سازیپیاده (3
 .داشته است هاواردکنندگان توسط بانک یتعهدات ارز

نظیم مقررات و مدیریت ی صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هدف تهابخشنامهتعدد بنابراین، 
های نظارتی و در نهایت نارضایتی تعهدات ارزی کشور اثر درخور توجهی در افزایش تعهدات مزبور، ایجاد محدودیت

مقررات  متنظی هنگام در هاساختریو آماده نبودن ز ربطذی بادیم نیب هماهنگی عدمواردکنندگان داشته است. همچنین 
با کندی صورت پذیرد که این امر به نوبه خود نه تنها کاال و خدمات  نواردکنندگا ارزی درفع تعه ندیفرآ شده است باعث

به کمبود منابع استراتژیک کاال در کشور دامن زده و یکی از عوامل  مدتیانمشود، بلکه در موجب نارضایتی واردکنندگان می
فرآیند ورود کاال رود که تورم بیشتر شود، احتمال می شدر باشد. از طرفی، هر چه نرختأثیرگذار بر تشدید تورم در کشور می

شده و در نتیجه مدیریت تعهدات ارزی کشور دشوارتر شود. زیرا منفعت نگهداری کاال افزایش  تریطوالنبه کشور کندتر و 
تیجه، در نعویق بیندازند. شوند با دپو شدن کاال در گمرک، فرآیند ورود کاال به بازار را به تیابد و واردکنندگان ترغیب میمی

افزایش تعهدات ارزی رابطه مستقیمی با رشد نرخ تورم دارد، زیرا با عدم ترخیص قطعی کاال از گمرک و تأخیر در ورود کاال 
 و نرخ ارز و به تبع آن تورم به سبب افزایش تقاضا رشد نماید. دیدهیبآسرود طرف عرضه به بازار انتظار می

 فهرست منابع
آن، انتشارات چاپ و نشر  ییاجرا نامهیینآ( و یاسالم یمجلس شورا 22/08/1399)مصوب  یقانون امور گمرک .(1395) رضا ،یبنائ

 چاپ ششم ،یبازرگان
از واردات کاال(،  یبه تعهدات ناش یدگی)نحوه رس یمجموعه مقررات ارز .(1398) ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

https:/cbi.ir/datelist/3354.aspx 
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و مقررات  هااستی، اداره س«واردکنندگان یسامانه رفع تعهدات ارز ییاجرا دستورالعمل» .(1398) ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز
 یارز

 جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ ششم ،تیریآمار و کاربرد آن در مد .(1387، منصور، )یآذر، عادل و مومن
 چاپ چهارم کان،یانتشارات  ،یدر علوم انسان قیروش تحق .(1394) ،یدمه ،ینیو حس یعل ،یزاده اشرف یمهد

مبارزه با قاچاق  یدر راستا یدولت هایسازمان یبرا مؤثرعملکرد  یابارزشی ستمیمناسب در س هایشاخص .(1399محمدجواد، ) ،یزک
 سالم در بانکو اقتصاد  یحسابدار ت،یریدر مد یکاربرد هایپژوهش یکنفرانس مل نیکاال و ارز، ششم

 ش 1376 ،یبهشت دیشه ارشد، دانشگاه یکارشناس نامهیانپا ران،یدر برابر دولت در حقوق ا یتعهدات ارز ن،یخجسته، حس یمیرح
 ش 1395 ،قرآن و حدیث ارشد، دانشگاه یکارشناس نامهیانپا ،ماهیت تعهدات ارزی و ضمانت اجرای آن ،غنچه، نیکخواه نمینی
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