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 مقدمه

 ثبت شیرایو صورت در نیبنابرا. است شدهلیتشک سفارش ثبت پرونده اطالعات از ارز صیتخص درخواست اطالعات از یبخش

 کهیدرصورت. گردد یروزرسانهب زین یمرکز بانک یارز جامع سامانه در دیبا دیجد اطالعات تجارت، جامع سامانه در سفارش

 اطالعات یروزرسانبه به یازین ،باشد نداشته «افتهیصیتخص» تیوضع با یارز صیتخص درخواست قبالً شده شیرایو پرونده

 اما کرد خواهد فراخوانی را سفارش ثبت شده بروز اطالعات دیجد درخواست ثبت هنگام در سامانه و ندارد کاربر توسط

 یروزرسانبه به نسبت دیبا کاربر باشد، داشته «افتهیصیتخص» تیوضع با ارز صیتخص درخواست کی حداقل پرونده کهیدرصورت

 : دنمای اقدام زیر صورتبه سفارش ثبت اطالعات

 گام اول

ی منو ازحقیقی، حقوقی( یا نماینده بازرگان، ) بازرگاننقش انتخاب  با کاربری در سامانه جامع تجارت حساببه ورودپس از 

 .را انتخاب کنید «درخواست تخصیص ارز»عملیات ارزی بانکی گزینه ، مدیریت عملیات ارزیسمت راست، 

 

 گام دوم

 یروزرسانبهو وارد صفحه را انتخاب  «ثبت سفارش یروزرسانبه» گزینهسپس  انتخاب کنید نظرموردشماره ثبت سفارش ابتدا 

 شوید.

 

 گام سوم

 درخواست «یروزرسانبه اعمال» انتخاب گزینه با سپس دیکن یبررس و مشاهده را شدهانتخاب سفارش ثبت یفعل اطالعات 

 .دیباش جهینت مشاهده منتظر و یینها را یروزرسانبه
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 چهارم گام

 :اشدرا داشته ب ریز یهاحالت از یکی تواندیم شدهثبتی روزرسانبه جهینت

 توسط بانک مرکزی یروزرسانبهتأیید  4-1

رت درخواست پیغام زیر را دریافت خواهید کرد. در این صو ،درخواست توسط بانک مرکزی دییتأ صورت در

. در این حالت خواهد گرفتدر کارپوشه کاربر بانک عامل در سامانه جامع ارزی قرار  دییتأی شما جهت روزرسانبه

مربوط به ثبت ( «رد شده»و « ابطال» یهادرخواست رازیغبه)فعال  یهادرخواستبعد از بسته شدن صفحه، تمام 

 شوند.نمایش داده می« منتظر بررسی بانک»سفارش در منوی اصلی با وضعیت 

 

 توسط بانک مرکزی یروزرسانبهرد  2-4

د کرد. در این پیغام علت رد پیغام زیر را دریافت خواهی ،که بانک مرکزی درخواست شما را رد کندصورتیدر

شده توسط بانک مرکزی نیز به شما نمایش داده خواهد شد. در این حالت بعد از بسته شدن صفحه، تمام بیان

 شوند.نمایش داده میمربوط به ثبت سفارش در منوی اصلی با همان وضعیت اولیه  یهادرخواست

 

 یمرکز بانک خاصشرایط پذیرش  منوط به یروزرسانبه دییتأ 4-3

بانک مرکزی منوط به پذیرش شرایط خاصی باشد، پیغام زیر را دریافت  ازنظردرخواست شما  دییتأکه صورتیدر

شده توسط بانک مرکزی نیز به شما نمایش داده خواهد شد. در این خواهید کرد. در این پیغام شرایط خاص بیان

سفارش مربوط به ثبت «( رد شده»و « ابطال» یهادرخواست رازیغبه)فعال  یهادرخواستصورت در منو اصلی تمام 

مربوط به یکی از  «جزئیات»توانید با انتخاب می شوند.نمایش داده می« منتظر تائید ضوابط مشروط»با وضعیت 

را مطالعه  شدهگفتهشرایط  مجدداً، در فیلد پاسخ به بانک ، وارد صفحه جزئیات درخواست شدههادرخواستاین 

. توجه کنیدخود را اعمال  مدنظرنتیجه  ،در پایین صفحه «رد شروط»یا  «تائید شروط» یهانهیگزبا  کنید و

های فعال ها، نتیجه در تمام درخواستاز درخواست یکیدرشروط  «رد»یا  «یدتائ»در صورت  داشته باشید که

در  برای بانک ارسال و مجدداً یروزرسانبهثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت تائید شروط درخواست 

 انک عامل در سامانه جامع ارزی قرار خواهد گرفت.کارپوشه کاربر ب
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 در این لحظه یروزرسانبهعدم ارسال  4-4

در که امکان ارسال درخواست شما در این لحظه وجود نداشته باشد، پیغام زیر را دریافت خواهید کرد. درصورتی -1

مربوط «( رد شده»و « ابطال» یهادرخواست رازیغبه)فعال  یهادرخواستاین حالت بعد از بسته شدن صفحه تمام 

پس از گذشته زمان شوند. نمایش داده می «منتظر ارسال به بانک»به ثبت سفارش در منوی اصلی با وضعیت 

 اتیو انتخاب دکمه جزئ یاصل یمنوتوانید با مراجعه به شما می توسط سیستم، یروزرسانبهمناسب و ارسال 

مشاهده بانک مرکزی را  ازنظرخود  یروزرسانبهنتیجه تائید، رد و یا مشروط شدن  هادرخواستهر یک از مربوط به 

 نمایید.

 پنجمگام 

 سامانه در عامل بانک کارپوشه در یروزرسانبه درخواست شما، توسط سفارش ثبت یروزرسانبه از بعد شد، گفته که طورهمان

 در سفارش ثبت به مربوط یهادرخواست تمام عامل، بانک کاربر توسط یروزرسانبه رد ای دیتائ از بعد و ردیگیم قرار یارز جامع

 طیشرا یدارا درخواست و ردیبپذ را شما درخواست عامل بانک چنانچه. شوندیم داده شینما هیاول تیوضع همان با یاصل یمنو

 رفت خواهد «یمرکز بانک کارشناس دیتائ منتظر» تیوضع به ابتدا سفارش ثبت به مربوط فعال یهادرخواست تمام باشد خاص

 هایدیتائ انجام از بعد. شد خواهند داده شینما شما به هیاول تیوضع همان با یاصل یمنو در یمرکز بانک کارشناس دیتائ از بعد و

 .  رسدیم اتمام به تیموفق با یارز جامع سامانه در سفارش ثبت یروزرسانبه شدهگفته

 به هعمراج با دیتوانیم شما باشد یمرکز بانک کارشناس ای عامل بانک دیتائ منتظر سفارش ثبت یروزرسانبه که یزمانمدت در

 دیشو درخواست اتیجزئ صفحه وارد سفارش، ثبت فعال یهادرخواست از کی به مربوط اتیجزئ دکمه انتخاب با ،یاصل یمنو

 تمام ،کار نیا انجام صورت در داشته باشید توجه. دیینما متوقف را یروزرسانبه ندیفرا «یروزرسانبه از انصراف» دکمه زدن با و

 . رفت خواهند هیاول تیوضع همان به سفارش ثبت به مربوط فعال یهادرخواست
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