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 مقدمه :

به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش  ٩۶سامانه نيما از سال 
  ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد . 

، عملياتی شد و در اختيار تمام صرافی های مجاز قرار  ٩٧این سامانه از ابتدای سال 
  گرفت . 

هدف از اجرایی شدن این سامانه ، کنترل بازار ارز و ایجاد بازار رقابتی برای خرید و 
  فروش ارز توسط صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد .

صادرکننده و وارد کننده به طور مستقيم ارز خود را عرضه می کنند در سامانه نيما ، 
و واحد های مجاز صرافی انجام حواله های ارزی را با نظارت بانک مرکزی انجام می 

  دهند .

صرافی عليزاده از ابتدای راه اندازی سامانه نيما ، پيشرو در این عرصه بوده است و 
، شرکت نفت ایران و سایر صادرکنندگان  همکاری متقابلی با واحد های پتروشيمی

  محترم جهت خرید ارز انجام داده است .

ذشته مشتری این ساليان گ درچنين ، شرکت های بزرگی که پيش از این نيز هم
جهت واردات گروه های مختلف واحد صرافی بوده اند ، اقدام به خرید ارز نيمایی 

  کاالیی نموده اند .

راهنمای پيش رو ، جهت آشنایی بيشتر صادرکنندگان و واردکنندگان محترمی می 
  فروش ارز نيمایی دارند .باشد که نياز به خرید و 

(کد  ١۴۶٠٧الزم به ذکر است در هنگام ثبت سفارش ارز خود با وارد نمودن کد 
  اختصاصی ) صرافی عليزاده می توانيد ارز خود را از ما تهيه نمایيد . 

 

  راه های ارتباطی صرافی عليزاده :

  ثنا مجتمع  –دوستان و خلبانان بين  –آباد معالی  –آدرس : شيراز 

  

  ٠٧١٣۶٣۴٢۴٠٢شماره تماس : 

  ٠٩١٧٧١٢۶٠٧١همراه / واتس آپ : 
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www.sarafializadeh.com 

  

  ثبت اوليه سفارش و تایيد بانک عامل

عضو سامانه جامع تجارت ایران شوند . این سامانه در ابتدا الزم است بازرگانان محترم 
  اقدام به پذیرش اعضای جدید می نماید . www.ntws.ir با آدرس اینترنتی : 

  

خرید ارز نيمایی برای تامين و ثبت سفارش های بانکی و گمرکی و تایيد شده توسط 
  بانک عامل امکان پذیر است .

واردکنندگان محترم پس از ثبت سفارش در سامانه تجارت ، می بایست به بانک 
  عامل مورد نظر خود مراجعه نمایند . 

رز و همچنين دریافت تایيد از بانک بانک عامل پس از دریافت تقاضا اقدام به تخصيص ا
  مرکزی اقدام می کند . 

  اقدام بعدی بانک عامل اخذ تعهد مالی از واردکنندگان می باشد .

عامل ، می توانيد  وارد سامانه تجارت شوید و از  پس از اتمام مراحل توسط بانک
  را انتخاب نمایيد . رزی بانکی / خرید ارز عمليات ارزی / مدیریت علمليات امنوی 
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/ ورود به بخش خرید ارز ١تصویر   

/ثبت درخواست جدید٢  

 
برای ثبت درخواست ارزی جدید ، یکی از ثبت سفارش های قبلی خود را انتخاب 

  " را انتخاب نمایيد . ثبت درخواست جدید نمایيد . سپس کليد آبی رنگ " 

پس از انتخاب این گزینه و با داشتن گواهی ثبت آماری ( بانکی / نيمایی ) و تایيد 
  شده توسط بانک عامل ، به صفحه جدید درخواست ارزی منتقل می شوید .

  

  

  ) تعيين مبلغ ارزی  ٢/  ١

  در صفحه جدید می بایست نوع ارز و مبلغ ارز را مشخص نمایيد . 

در این بخش  ابتدا از بخش گواهی ارزی ، گواهی مورد نظر خود را انتخاب نمایيد .
توسط بانک عامل تایيد شده است نمایش داده تنها گواهی های ثبت آماری که 

  می شوند . 

  سقف خرید : حداکثر مبلغی که می توان درخواست آن را ثبت کرد .

نوع ارز درخواستی : برای مثال دالر آمریکا ، یورو  و سایر ارزهای می باشد . در این 
بخش می توانيد ارزی را درخواست نمایيد که با ثبت سفارش و گواهی شما 

  تفاوت باشد .م

  نوع حواله : شامل خالص و ناخالص 
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براساس حواله خالص تمام وجه به حساب شرکت و کارخانه حواله خالص ارزی : 
به صورت جداگانه کارمزدها و هزینه انتقال وجه مورد نظر شما واریز می شود . و 

  محاسبه و از بازرگان اخذ می شود .

ر این نوع حواله کارمزد و هزینه های انتقال از مبلغ کل کسر حواله ناخالص ارزی : د
  می شود و سپس به حساب شرکت مورد نظر واریز می شود .

  مبلغ : درج مبلغ به صورت خالص یا ناخالص 

  

  

  

  " را انتخاب کنيد .افزودن به ليست پس از درج کليه اطالعات گزینه " 

  

  

  / اطالعات گيرنده وجه ٣
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  در صفحه جدید اطالعات مربوط به گيرنده وجه در کشور مقصد درج می شود .

این بخش شامل اطالعات بانک مقصد و همچنين شرکت دریافت کننده وجه می 
  باشد .

  

بانک مقصد  : با کليک بر روی آیکون ذره بين ، ليست بانک ها باز می شوند و -١
انيد براساس نام بانک و یا سوئيفت کد مورد نظر ، بانک را جستجو و شما می تو

  انتخاب نمایيد . 

در صورتيکه بانک را به درستی انتخاب نمایيد ، اطالعات بانک از قبيل سوئيفت کد و 
  کشور مقصد به طور اتوماتيک درج می شوند .

ز است فيلد " سایر کدها " نيز تکميل شود . تکميل این رد و بانک ها نيادر برخی موا
  ماهنگی فروشنده امکان پذیر است .فيلد با ه

  

  بخش دوم این صفحه شامل اطالعات فروشنده مورد نظر است . 

  : نام صاحب حساب به طور کامل . صاحب حساب

  آدرس : درج آدرس دفتر و یا کارخانه مورد نظر 

  تلفن / فکس : درج شماره تماس فروشنده به طور صحيح 

  شماره حساب : شماره حساب فروشنده مورد نظر

رقمی بين المللی است که ارسال و دریافت  ٣۴شماره حساب :  IBANشماره 
  وجه به بانک های بين المللی را آسان می سازد .

  

  بخش سوم 

  

  اطالعات تکميلی 

  رین بخش ثبت سفارش ارزی این بخش می باشد . مهمت

ش شما درخواست خود را به صرافی مورد نظر خود ارسال می کنيد . و در این بخ
  صرافی بعد از بررسی درخواست شما ، حواله شما را انجام می دهد .
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  نوع درخواست : 

تمام صرافی ها : در صورتيکه این گزینه را انتخاب نمایيد ، درخواست شما  -١
کزی فعال هستند برای تمامی صرافی هایی که در سيستم نيمای بانک مر

صرافی ها بعد از بررسی درخوسات شما پيشنهاد خود را ارسال می شود . 
 برای شما ارسال می کنند .

یک صرافی خاص : بهترین گزینه برای انجام حواله نيمایی ، انتخاب صرافی  -٢
آشنا و مرد اعتماد شما می باشد . شما با انتخاب یک صرافی که بتواند حواله 

شکل و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد ، می توانيد روند شما را بدون م
ثبت سفارش خود را تسریع ببخشيد . شما با فشردن دکمه " انتخاب صرافی 
" از ليست باز شده صرافی خود را انتخاب می نمایيد . همچنين می توانيد کد 

 صرافی مورد نظر را درج کنيد 
  می باشد . ١۴۶٠٧تصاصی صرافی عليزاده در سامانه نيما خکد ا

  
  بایست سایر گزینه ها را تکميل نمایيد .رافی می پس از انتخاب ص

  
  مهلت پرداخت : 

ریخ برای ارسال و شما با این تاریخ به صرافی اعالم می نمایيد که حداکثر تا
  وصول حواله ، این تاریخ می باشد .

  
  تاریخ اعتبار درخواست : 

این تاریخ اعتبار درخواست شما را مشخص می نماید . صرافی ها می توانند 
حداکثر تا این تاریخ پيشنهاد خود را ارسال کنند.چناچه بعد از این تاریخ 

  و یا آن را ابطال نمایيد . پيشنهادی دریافت کنيد می توانيد آن را بررسی کنيد
  

  علت درخواست حواله : 
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این اطالعات جهت ثبت در به طور دقيق الزامی است .  استعلت ثبت درخو
  سيستم صرافی و بانک مرکزی جهت پيگيری های آینده می باشد .

  
  
  زئيات درخواست ج)  ۴/  ٢

در صفحه اصلی سامانه جامع تجارت ، می توانيد درخواست هایی که ثبت 
  اهده نمایيد . شکرده اید را م

می توانيد با انتخاب گزینه جزئيات ، وارد صفحه اصلی درخواست شوید شما 
  و اطالعات کامل درخواست خود را مشاهده نمایيد .

همچنين امکان ویرایش و یا حذف درخواست وجود دارد . قابل ذکر است 
  ویرایش درخواست بستگی به وضعيت موجود درخواست شما دارد .

  

  
 

 ویرایش درخواست 

ویرایش درخواست در صورتی امکان پذیر است که شما پيشنهادی را انتخاب نکرده 
 باشيد . 

اله ، امکان ویرایش تنها برای این موارد امکان پذیر است : اطالعات دریافت کننده حو
نهاد و علت درخواست حواله . تاریخ درخواست و پيش  

برای ویرایش سایر بخش ها ، باید درخواست جدید را ثبت کنيد و درخواست فعلی 
 را حذف نمایيد .
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ذف درخواست : ح  

 امکان حذف درخواست تا قبل از پرداخت ریالی امکان دارد . 

 

) وضعيت درخواست  ۵/  ٢  

درخواست هایی که شما ثبت کرده اید ، وضعيت سفارش شما را مشخص می 
 کند . جدول زیر وضعيت های زیر را نشان می دهد .

 جزئيات درخواست وضعيت درخواست
ما قبل از ثبت نهایی ، انصراف داده شده است.رخواست شد پيش نویس  

منتظر ارسال بانک 
 مرکزی

ا در صف ارسال به بانک مرکزی می باشد درخواست شم  

رسال شده و در حال انتظار درخواست شده به صرافی ها ا منتظر دریافت پيشنهاد
 برای پيشنهاد ها از طرف صرافی هاست .

درخواست شما به صرافی ها ارسال شده و تعداد پيشنهاد  پيشنهاد های فعال
 های فعال که دارای اعتبار می باشند ، قابل مشاهده هستند

. 
هنوز توسط صرافی پيشنهادی که توسط شما انتخاب شده ،  منتظر تایيد صرافی

د قرار نگرفته است .مورد تایي  
 

پيشنهاد شما مورد تایيد صرافی قرار گرفت است و منتظر  آماده پرداخت ریال
 پرداخت ریالی شماست .

پرداخت تایيد منتظر  پرداخت شما به صرافی ارسال شده و در انتظار تایيد صرافی  
 است.

پرداخت ریالی شما توسط صرافی مورد تایيد قرار گرفته شده و  منتظر صدور حواله
 صرافی در حال انجام حواله شماست.

صرافی انجام حواله را به اطالع شما رسانده و می بایست  آماده تایيد نهایی
 وصول آن مورد تایيد شما قرار بگيرد .

گرفته و معامله شما انجام حواله توسط شما مورد تایيد قرار  مختومه
 پایان یافته تلقی می شود .

یا تاریخ اعتبار درخواست حذف شده و  اتوسط شمدرخواست  ابطال
 شما پایان یافته است .
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 دریافت پيشنهاد و انجام معامله 

ما ثبت شد و در صورتيکه پيشنهادی برای پس از اینکه درخواست توسط ش
درخواست شما ارسال شد ، برای ادامه درخواست خود می توانيد بر روی جزئيات 

وانيد روند درخواست خود از قبيل تایيد ، وصول کليک کنيد . در این صفحه می ت
 حواله و یا عدم وصول را مشاهده نمایيد . 

 

 پيشنهادها :

پيشنهادهایی که دارای اعتبار زمانی باشند در این بخش قابل مشاهده هستند . 
يشنهاد شما را مشاهده و پيشنهاد خود را ارسال می کنند . صرافی ها پ  

 در جدول مورد نظر نام صرافی های پيشنهاد دهنده قابل مشاهده است .

همچنين در این جدول کارمزد ریالی و ارزی که توسط صرافی پيشنهاد داده شده 
 قابل مشاهده است .

 

 

 

 جزیيات صفحه پيشنهاد :

ط صرافی به شما پيشنهاد شده است.کارمزد ارزی و ریالی : کارمزدی که توس  

( قيمت خالص )ت واحد : قيمت فروش ارز به ریال قيم  

 قيمت کل : طبق این فرمول محاسبه می شود :

  )قيمت واحد+کارمزد ریالی(مبلغ ارزی + کارمزد ارزی)*( 

مدت زمانی که صرافی برآورد می کند در آن زمان حواله  حداکثر زمان صدور حواله :
 در بانک مقصد انجام شود .
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 مهلت اعتبار پيشنهاد : پيشنهاد و درخواست تا این تاریخ معتبر است .

 توضيحات : توضيحی که صرافی در مورد درخواست شما درج می کند .

ی اطالعات صرافی : آدرس و شماره تماس صراف  

 

 انتخاب پيشنهاد : 

یکی از پيشنهاد های مطرح شده توسط صرافی را انتخاب نمایيد . سپس بر روی 
 دکمه انتخاب کليک نمایيد .

صرافی " تغيير پيدا می کند. یيددر این صورت وضعيت درخواست شما به " منتظر تا  

 پس از تایيد صرافی ، وضعيت به آماده پرداخت ریالی تغيير پيدا می کند .

 

ذر صورت عدم تایيد از سوی صرافی ، وضعيت سفارش به همان وضعيت قبلی بر 
 می گردد .

 

 لغو انتخاب :

شما می توانيد تا پيش از پرداخت ریالی ، چنانچه از معامله خود منصرف شده اید ، 
گزینه لغو انتخاب را کليک کنيد . و سپس در صورت تمایل پيشنهاد دیگری را انتخاب 

 نمایيد .

 

 پرداخت ریالی : 

، درخواست شما به پس از اینکه صرافی مورد نظر شما ، پيشنهاد شما را قبول کرد
واریزی ریالی خود ، شما فرصت دارید تا  " آماده پرداخت ریال " تغيير پيدا می کند . 

 را انجام دهيد .

 پرداختی شما در بخش " قيمت کل " مشخص شده است .
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ریالی شما انجام شد ، می بایست جزیيات پرداختی را در  پس از اینکه پرداخت
 سامانه نيما ثبت کنيد .

 

پس از تایيد پرداخت ریالی شما ، درخواست شما به " منتظر صدور حواله " تغيير 
پيدا می کند . و صرافی مورد نظر حواله شما را انجام و رسيد سنا را برای شما 

 ارسال می کند . 

 

 اطالعات حواله :

معموال حواله های ارزی طی چند روز انجام می شوند . صرافی مورد اطالعات 
 معامله را در سامانه سنا بانک مرکزی ثبت می کند . 

مهم اینکه در رسيد سنا ، کارمزدی ثبت نمی شود و " جمع مبلغ ریالی "  نکته
 مورد معالمه درج خواهد شد .

 

ام حواله توسط صرافی ، وضعيت به " آماده تایيد نهایی " تغيير پيدا می پس از انج
 کند .
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 تایيد نهایی :

شما موظف هستيد پس از مدت زمان مشخصی ، صدور و یا عدم صدور حواله را 
 تایيد نمایيد .

 تایيد نهایی به شکل زیر می باشد .

 

 

 وصول حواله : 

پس از کليک بر روی " وصول حواله " ، وضعيت درخواست به " مختومه " تغيير پيدا 
 می کند .

 

 عدم وصول حواله : 

در صورت انتخاب این گزینه ، وضعيت درخوسات به مرحله قبلی باز می گردد و نياز 
 به پيگيری صرافی می باشد .

 

 



راهنمای جامع خرید ارز در سامانه نيما                          
 

بيل خرید و فروش ارز در سامانه نيما ، و همچنين جهت انجام تمام امور ارزی از ق
 مشاوره با کارشناس ما ، می توانيد با شماره های زیر تماس حاصل فرمایيد .

 

 صرافی عليزاده :

٠٧١٣۶٣۴٢۴٠٢شماره ثابت :   

٠٩١٧٧١٢۶٠٧١واتس آپ و موبایل :   

 

سنامجتمع  –خلبانان و دوستان بين  –آباد معالی  –آدرس : شيراز   

 

 


