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  »تعاليبسمه«
  

 
، قـانون تنظـيم   ۱۳۵۱تيرمـاه   ۱۸قانون پولي و بانکي کشور مصوب  )۱۱(ماده  )جبند ( به استناد

) قـانون احکـام دائمـي    ۲۱بنـد (الـف) مـاده (   و اجرايي آن هاي نامهآيينو بازار غيرمتشکل پولي 

کـه از ايـن    »هـا صرافي ، فعاليت و نظارت برسيتأسدستورالعمل اجرايي «، هاي توسعه کشوربرنامه

  گردد.مي دوينشود، به شرح ذيل تناميده مي »دستورالعمل«پس به اختصار 

  

  : تعاريفاّولفصل 

 روند:هاي مربوط بکار ميدر اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارت-۱ ماده

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ بانک مرکزي: -۱ -۱

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجـب قـانون و يـا بـا      مؤسسه اعتباري: -۲ -۱

  دارد؛ ه و تحت نظارت بانک مرکزي قرارشد سيتأسمجوز بانک مرکزي 

موضـوع فعاليـت آن   با مجوز بانک مرکزي تأسـيس شـده و   شرکتي که  صرافي: -۳ -۱

 باشد؛مي انجام عمليات صرافي

عمليات مربوط بـه   ،فروش ارزخريد و هاي انجام هريک از فعاليت عمليات صرافي: -۴ -۱

هاي ارزي از طريق مؤسسات اعتباري و ارايه خدمات ارزي برون مـرزي  حواله

 .از طريق کارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزي

که بـه   ص خارج از کشوراشخا اي مرکزي وصرافي داراي مجوز از بانک  کارگزار: - ۵ -۱

خدمات واسطه انعقاد قرارداد با صرافي داراي مجوز از بانک مرکزي، نسبت به 

در خارج از کشور مطابق با ترتيبات تعيين شده در قرارداد و  ارزي برون مرزي

 کند؛در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مي

 مرزي: خدمات ارزي برون -۶ -۱

دريافـت  پرداخت وجه توسط مشتري به صـرافي در داخـل کشـور و     - ۶-۱- ۱

معادل ارزي آن از کارگزار در خارج از کشور، به صورت وجه نقـد و يـا   

 واريز به حساب بانکي وي يا شخص ثالث؛
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پرداخت ارز توسط مشتري به کارگزار در خـارج از کشـور و دريافـت     - ۶-۲- ۱

معادل آن از صرافي در داخل کشور، به صورت وجه نقد و يا واريـز بـه   

  حساب بانکي وي يا شخص ثالث؛

 أخـذ حقيقي واجد شـرايط کـه متقاضـي     اعتباري و اشخاصمؤسسات  سين:مؤس -۷ -۱

  باشند؛و فعاليت صرافي مي سيتأسنامه اجازه

  ي؛ثبت صرافي در مرجع ثبت باکتبي بانک مرکزي  موافقت :سيتأسنامه اجازه -۸ -۱

   صرافي؛فعاليت  هکتبي بانک مرکزي براي شروع يا ادام موافقت نامه فعاليت:اجازه - ۹ -۱

در  صـرافي با تغييرات ثبتـي  کتبي بانک مرکزي  موافقت تغييرات ثبتي:نامه اجازه -۱۰ -۱

 ؛يمرجع ثبت

نامه بانک مرکـزي مبنـي بـر موافقـت بـا تصـدي سـمت        اجازه صالحيت: يهدييتأ -۱۱ -۱

از احـراز   پـس  توسط فرد پيشنهادي بـراي سـمت مـذکور    صرافي مديرعامل

 دستورالعمل.شرايط وي براساس مفاد اين 

 

    سيتأسفصل دوم: ضوابط 

مصـوبات شـوراي    درچارچوبصرفاً  و اشتغال به عمليات صرافي صرافيثبت  و سيتأس-۲ ماده

هاي بانک و بخشنامه ربطذي راتمقر و قوانينر يسا ،دستورالعمل اين ، مفادپول و اعتبار

 از بانک مرکزي مجاز است. مجوز أخذ با مرکزي و

و توسـط  در قالب شرکت سهامي خاص  صرفاً ،اعتباري هتوسط مؤسس صرافي تأسيس-۳ ماده

 پذير است.امکان اشخاص حقيقي در قالب شرکت تضامني

هـا، حسـب مقـررات موجـود نيازمنـد      صرافي در آن سيتأسهايي که مؤسسين در حوزه-۴ ماده

باشد، مکلفنـد  صنعتي مي -سازمان منطقه آزاد تجاري صالح از قبيل موافقت مراجع ذي

انضمام ساير مدارک مورد نياز به بانـک مرکـزي ارايـه    کتبي مراجع مزبور را به  موافقت

  نمايند.

سـهامي   صـرافي  توسـط  شعبه ايجاد. است ممنوع تضامني صرافي توسط شعبه ايجاد-۵ ماده

سرمايه  حداقلدرصد  ۷۵به ميزان  هر شعبه ايجاددر صورت تأمين سرمايه براي خاص 

بـر اسـاس محـل اسـتقرار      )۱۰( مـاده  موضوع براي تأسيس صرافي تضامني مورد نياز
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عملکرد صرافي توسط بانک  دييتأ ،مجاز فعاليت هسال سابق پنجدارا بودن حداقل  ،شعبه

  ر است.يپذامکان يبانک مرکز از کسب مجوزبا مرکزي و 

براي انجـام عمليـات خريـد و     صرفاً سهامي خاص صرافي ايجاد باجه توسط -۱ تبصره

پـذير  بانک مرکزي امکان کسب موافقت منوط بهبه صورت موقت فروش نقدي ارز 

  باشد. مي

توسـط بانـک مرکـزي تعيـين      ايجاد شعبه و باجـه عنـداللزوم  شرايط  ساير - ۲تبصره 

  شود.مي

  و موارد مشابه توسط صرافي ممنوع است. ايجاد هرگونه دفتر مستقل - ۳ تبصره

ثبـت شـده بـه نـام     صرافي همواره بايد داراي محل فعاليت دائم (ملکي و يا سرقفلي) و - ۶ ماده

 باشد.مورد نظر  صرافي

ت ثبـت شـده بـه نـام     يموجود که فاقد محل فعال يتضامن يهايدر مورد صراف - تبصره

به عنوان محل فعاليت برای استفاده انتقال ملک شريک به نام صرافي  ،باشنديم يصراف

 بالمانع است. ،صرافي با لحاظ آن در سرمايه ثبتي

بايد از حيث مالحظـات حفـاظتي و امنيتـي بـه      از شعبه و باجهاعم  مکان فعاليت صرافي-۷ ماده

 برسد. صالحمراجع ذي دييتأ

 دارکم ،تقاضاي خود اههمربه  بوده وبرخوردار بايد از شرايط زير  حسب مورد مؤسسين- ۸ ماده

 :نمايند بانک ارايهآن به ، يبانک مرکز ياعالم يهارا در قالب فرمو اطالعات 

  بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛ دارا -۱ -۸

جمهـوري   هاي ديني مصرح در قـانون اساسـي  اقليتيکي از دين اسالم يا پيرو  -۲ -۸

  ؛اسالمي ايران

 داشتن صالحيت فردي؛ -۳ -۸

  سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛نداشتن  -۴ -۸

 نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛ -۵ -۸
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 ؛مالياتيتعيين تکليف بدهي قطعي  -۶ -۸

  ها از نظر منشأ؛شفاف بودن آورده آن -۷ -۸

نداشـتن   همچنـين و مـديره  هيـأت سمت مديرعامل، عدم عضـويت در   نداشتن -۸ -۸

 ها؛صرافيساير  در الشرکههمسهم يا س همزمان

 مؤسسـه  مـديره عـدم عضـويت در هيـأت    و سمت مـديرعامل  نداشتن همزمان -۹ -۸

  اعتباري؛

سـهم يـا   و نداشـتن  مـديرعامل   سـمت نداشـتن   ،مديرههيأتدر  ضويتعم عد -۱۰ -۸

طي دو سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط هايي که الشرکه در صرافيسهم

  ؛توسط بانک مرکزي ابطال شده است ،نامه فعاليت آنهااجازهمتقاضي 

عدم سلب صالحيت متقاضي در صورت دارا بودن سمت عضويت در هيأت مديره  -۱۱ -۸

سال قبل از تاريخ ارايه درخواست توسط  ها طي دويا مديرعامل در ساير صرافي

  وي.

  مديره و مديرعاملهيأتسهامداران، شرکا، فصل سوم: 

 حسـب مـورد  صـرافي   و رئيس شعبه مديرعامل ،مديرههيأت ياعضاسهامداران، شرکا، - ۹ ماده

را در قالب و اطالعات  دارکم ،تقاضاي خود اههمربه  بوده واز شرايط ذيل برخوردار  بايد

 :نمايند بانک ارايه آن به، يبانک مرکز ياعالم يهافرم

  بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛ دارا - ۱ -۹

هاي ديني مصـرح در قـانون اساسـي جمهـوري     پيرو دين اسالم يا يکي از اقليت -۲ -۹

  اسالمي ايران؛

حداقل  ،مديرههيأت ياعضا ،سهامداران، شرکا برايسال تمام  ۲۵حداقل  داشتن -۳ -۹

   ؛صرافي س شعبهيرئو  مديرعامل يبرا سال تمام ۷۰و حداکثر م تماسال  ۳۰

 صالحيت فردي؛ داشتن -۴ -۹

  چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور؛ نداشتن - ۵ -۹

 بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري؛ نداشتن -۶ -۹

 ؛تعيين تکليف بدهي قطعي مالياتي -۷ -۹

  ؛از نظر منشأ سهامداران و شرکاءشفاف بودن آورده  -۸ -۹
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نداشـتن   نو همچنـي  مـديره هيـأت سمت مديرعامل، عدم عضـويت در   نداشتن  - ۹ -۹

 سيتأسدر همزمان و يا مشارکت  هادر ساير صرافي الشرکهسهمهمزمان سهم يا 

  يگر؛د هايصرافي

 سـمت نداشـتن   و مـديره در هيأت ضويتععدم  ،الشرکها سهميسهم  نداشتن - ۱۰ -۹

سال قبل از تاريخ ارايه  دونامه فعاليت آنها طي هايي که اجازهدر صرافي، مديرعامل

 ،شـرکا  يبـرا ، متقاضي، توسط بانک مرکزي ابطال شـده اسـت  توسط درخواست 

  ؛، اعضاي هيأت مديره و مديرعاملسهامداران

مديريت، حسـابداري،  هاي در رشته کارشناسيبودن حداقل مدرک تحصيلي  دارا -۱۱ -۹

 ؛مديرعامل براي حقوق و اقتصاد

در مؤسسـات  اي بيمـه  سـوابق  يدارا يتجربـه کـار  پنج سال  حداقلبودن  دارا - ۱۲ -۹

 بـراي مـالي  يـا نهادهـاي    وتحت نظارت بانک مرکزي  موسساتساير و  اعتباري

  ؛به تشخيص بانک مرکزي، مديرعامل

 يمؤسسه آموزش عالهاي انجام عمليات صرافي از نامه مهارتبودن گواهي دارا - ۱۳ -۹

ـ تأمؤسسـات مـورد   ساير  يا و ايران يبانکدار اعضـاي   بـراي  بانـک مرکـزي   ديي

 .هاي تضامنيصرافي در مديرعامل و مديرههيأت

  صالحيت براي مديرعامل صرافي. يهدييتأبودن  دارا - ۱۴ -۹

انجـام   پس از احراز شرايط فـوق و  مديرعامل صرافيصالحيت براي  يهدييتأ-۱تبصره 

قـوانين و  هـا و همچنـين   صـرافي قوانين و مقررات ناظر بر  نهيدر زم يمصاحبه تخصص

اي که بـه همـين منظـور در بانـک مرکـزي در      عمليات ارزي در کميتهمقررات ناظر بر 

  گردد.ميصادر چارچوب ضوابطي مصوب تشکيل خواهد شد، 

بـرای  صـدور تأييديـه صـالحيت    بررسـي و  هـاي موجـود،   در مورد صـرافي  -۲تبصره 

و در مقـاطع تمديـد مجـوز     ۱۴۰۲و تا پايان سال ساله سه  يبازه زمان يطمديرعامل 

  ها انجام خواهد شد.فعاليت آن

  فصل چهارم: سرمايه

وابسـته بـه    يصـراف  و تضامني صرافي و فعاليت سيتأسحداقل مبلغ سرمايه به منظور -۱۰ ماده

و شهرهاي بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبريـز، شـيراز،     تهران استاندر  مؤسسات اعتباري
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 مبلـغ در سـاير شـهرها    و ريالميليارد ست و پنجاه يدومبلغ ) ، قم و اروميهمشهد ،کرج

گردد که الزم است قبل از ثبـت صـرافي تمامـاً بـه     تعيين مي ريال ميليارد يکصد و سي

 توديع گردد.نزد يکي از مؤسسات اعتباري صورت نقدي 

حسـب  تواند نسبت به تغيير حداقل سرمايه موضوع اين ماده بانک مرکزي مي - ۱تبصره 

  اقدام نمايد. از جمله نرخ تورم اقتضائاتشرايط و 

 بايـد  همواره اعتباري، مؤسسه صرافي وابسته به سرمايه از درصد ٧٠ حداقل - ۲ هتبصر

هـاي  مـابقي سـرمايه صـرافي    .باشدربط ذي اعتباري مؤسسه به متعلق طور مستقيم به

  مزبور حسب مورد بايد متعلق به اشخاص حقوقي زيرمجموعه مؤسسه اعتباري باشد.

 هيأتشده بيشتر شود،  درصد سرمايه ثبت ٥٠از  صرافيهرگاه زيان انباشته  -٣تبصره 

  :نمايد نسبت به يکي از موارد ذيل اقدام مکلف استمديره 

  ؛انباشته حداقل به ميزان زيان ينقد افزايش سرمايه - ١

 جديدکه سرمايه مشروط بر آن ،به ميزان سرمايه موجودثبتي کاهش سرمايه  - ٢

  ؛نشود صرافيو فعاليت  سيتأسسرمايه مورد نياز براي  کمتر از حداقل

 .صرافيانحالل  - ٣

 پذير است:افزايش سرمايه توسط صرافي به طرق زير امکان -٤تبصره 

 ؛پول رايج کشور به حساب صرافي به صورت واريز نقدي به - ۱

(بـرای   مانده بدهکار حساب جـاري شـرکا  از محل سود انباشته پس از کسر  - ۲

 .هاي مالي حسابرسي شدهمبتني بر صورت صرافی تضامنی)

  نامهفصل پنجم: اجازه

و سـهامداران،   شرکامؤسسين،  حيتاساسنامه، احراز صال دييتأمرکزي در صورت  بانک-۱۱ ماده

بررسي منشأ تأمين وجـه  ، کامل سرمايه توديع صرافي،و مديرعامل  مديرههيأت ياعضا

 موضـوع احراز ساير شـرايط  همچنين و  توديع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانوني

نسبت  ،مدارک و مستندات الزم ليپس از تکم يظرف مدت ده روز کار دستورالعمل اين

ششتأسيس، حداکثر  نامهاعتبار اجازه مدت .نمايدمي اقدام سيتأس نامهاجازهبه صدور 

 درثبتي صا مورمنظور انجام ا بهصرفاً  صرافيتأسيس  نامهاجازه .است صدورماه پس از 



7  
 

مرکـزي   نـک فعاليـت از با  نامـه منوط به کسب اجازه صرافي فعاليتو شروع به  شودمي

 . است

ثبـت، نسـبت بـه أخـذ      از تـاريخ  سال يکظرف حداکثر  استموظف  صرافي - ۱ بصرهت

 نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايد.اجازه

بـه تشـخيص بانـک     يدر صورت وقوع موارد خـارج از اراده و اختيـار صـراف    - ۲ بصرهت

بـا موافقـت آن    سه ماه ديگرحداکثر يک بار و به مدت  يمدت مذکور صرفاً برا مرکزي،

  باشد. يقابل تمديد م بانک

، نسـبت بـه أخـذ    هـاي مقـرر  مهلـت پس از گذشـت  صرافي در صورتي که  - ۳تبصره 

نامـه  يکن تلقي شدن اجـازه لمنامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام ننمايد؛ ضمن کاناجازه

   نامه فعاليت، صرافي موظف به انحالل قانوني شرکت است.تأسيس و عدم صدور اجازه

گـردد و بـراي   سال صـادر و اعطـا مـي   دو بار اّول با مدت اعتبار براي فعاليت  نامهاجازه-۱۲ ماده

و تکميـل مـدارک و    صورت تأييد عملکرد صرافي توسط بانک مرکـزي  دفعات بعد و در

  باشد.تمديد ميسال قابل پنج  با مدت اعتبار حداکثر مستندات الزم،

 صرافي اندازيو راه سيتأسبه  قادر مؤسسيندهد  شخيصت کهصورتي درمرکزي  بانک-۱۳ ماده

 نامـه اجازهحسب مورد از صدور  اند،نموده ارايهاطالعات کذب و نادرست  يا و باشندنمي

  .نمايدميفعاليت خودداري  يا و سيتأس

نامـه  اجـازه  واگـذاري فـروش و  صرافي مجاز به  مديران و شرکا سهامداران، ،مؤسسين-۱۴ ماده

  باشند.يک از عقود از جمله عقد اجاره، نميصرافي به غير در قالب هيچ فعاليت

 يصـراف بـراي   ا سـهامداران يبراي صرافي تضامني  هرگونه تغيير و جايگزيني در شرکا-۱۵ ماده

، احراز شرايط الزم )يتضامن يصراف ي(برا مشروط به رضايت تمام شرکا سهامي خاص

 و موافقت بانک مرکزي است.

  است. پذيرامکان ياعتبار همؤسسبه صرفاً  سهامي خاص يسهام صرافانتقال  - تبصره

  فصل ششم: فعاليت 

بدون قيد و شرط حسـن انجـام    بانکي نامهضمانته يموظف به ارا هاي تضامنيصرافي- ۱۶ ماده

در قبـال دسـتورات    به نفع بانک مرکزي يسپرده بانک حساب يا گواهي مسدودي تعهد

  د.نباشدرصد آخرين سرمايه ثبتي صرافي مي ۵۰ حداقل به ميزان، يبانک مرکز ينظارت
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در قبـال   يسـپرده بـانک   يا گواهي مسـدودي حسـاب  مذکور  نامهضمانتوجه  - ۱تبصره

و  قابـل مطالبـه   يا بدهي صرافي به اشـخاص ثالـث   يصرافان يخسارات وارده به مشتر

و اشـخاص   انيبا مشـتر  يصراف ياحتمال و دعاوي باشد و هرگونه اختالفاتينم فيتوق

ن بابت متوجه بانـک  ياز ا يتيچگونه مسئوليو ه استمربوط  قوانين و مقرراتتابع  ثالث

 باشد.ينم يمرکز

نسـبت بـه    بانکي نامهضمانتصرافي موظف است قبل از انقضاي مدت اعتبار  - ۲ تبصره

در صورت ابطال مجوز صرافي و يا چنانچه صرافي  اقدام نمايد. بانکي نامهضمانتتمديد 

ربـط مکلفنـد وفـق نظـر     به هر علتي فعاليت نداشته باشد و يا منحل شود، اشخاص ذي

  نامه بانکي اقدام نمايند. بانک مرکزي تا خاتمه امر تصفيه، نسبت به تمديد ضمانت

تخلف و يا ترک  ناشي از که يدر مقابل خساراتمديره صرافي،  و اعضاي هيأت مديرعامل-۱۷ ماده

شود، مسئول و متعهد جبـران  يمتوجه مشتريان م ،صالحفعل بنا به تشخيص مراجع ذي

 د بود.نخواه

صرافي، در خارج از نشاني مندرج در اساسنامه ثبـت شـده صـرافي و     عمليات انجام - ۱۸ ماده

در بسـترهاي  به اسـتثناي عمليـات صـرافي     ،يا مجوز شعبه نامه فعاليت صرافياجازه

جابـه بـوده و  ممنـوع  معامالتي برخط داخلي در چارچوب ضوابط ابالغي بانک مرکزي 

نامـه  و انتقال صرافي از نشاني مندرج در اساسنامه ثبت شده صـرافي و اجـازه   جايي

  باشد.ميمنوط به کسب مجوز از بانک مرکزي  ،به ساير نقاط فعاليت صرافي

و مسـکوک  هـاي خريـد و فـروش ارزهـا     نـرخ  ،نامه فعاليـت موظف است اجازه صرافي-۱۹ ماده

اعالم  يکه توسط بانک مرکز يتوسط بانک مرکزي و ساير اطالعات شدهگرانبهاي ضرب

داده و همچنين در  طور واضح در معرض ديد عموم قراردر محل صرافي بهرا  خواهد شد

  تارنماي خود نيز درج نمايد.از تارنما، در  يصورت برخوردار

بايد بر مبنـاي نـرخ اعالمـي در محـل      صرفاًخريد و فروش ارز توسط صرافي  - تبصره

 صرافي يا تارنماي آن انجام شود.

 انجام عمليات بـانکي از جملـه   وجوه ارزي و ريالي به صورت اماني، دريافت و نگهداري- ۲۰ ماده

  باشد.توسط صرافي ممنوع مي و يا اعطاي تسهيالت سپردهاخذ 
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وابسته به موسسات اعتباري، نگهـداري وجـوه ارزي بـه    هاي در مورد صرافي  - تبصره

صورت اماني در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقاالت ارزي از شمول اين مـاده  

  باشد.مستثني مي

 شده توسط بانک مرکـزي ضربفلزات گرانبهاي مسکوک انجام معامالتي که مبادله ارز، -۲۱ ماده

نشده  مسکوکه و منجر به تحويل ارز، ريال يا و ريال به روز يا روزهاي آينده موکول شد

  باشد.يممنوع م يگردد، توسط صرافو صرفاً تفاوت قيمت تسويه مي

فقـط بـر اسـاس     يتوسط صرافآتي و سلف سکه طال ، سلف ارزو  يمعامالت آتهرگونه - ۲۲ ماده

 مجاز خواهد بود. يبانک مرکز يمصوب و ابالغ ضوابط

ي و استفاده از رمـز ارزهـا  بسترهاي معامالتي برخط داخلي در  يات صرافيهر گونه عمل- ۲۳ ماده

قابـل  بانـک مرکـزي    يابالغ ضوابطبر اساس  صرفاًبراي واردات  استخراج شده داخلي

 .انجام خواهد بود

التفاوت مابه نبايد ازدر هيچ زماني مانده بدهکار حساب جاري شرکا ، يتضامن يدر صراف- ۲۴ ماده

  بيشتر باشد.  يصراف يثبت و سرمايهه يسرماصاحبانحقوق

هاي صـادره  مجموع تعهدات مالي ناشي از حواله ياعتبار هوابسته به مؤسس يدر صراف- ۲۵ ماده

ـ تأييد ، در هر زمان حداکثر به ميزان مبلغ مورد تعهـد منـدرج در  به مشتريان ـ ه هي  أتي

 وابسـته  يصـراف مـذکور توسـط    ايفاي کامل تعهـدات بر  يمبن يمؤسسه اعتبار رهيمد

 باشد.مي

ـ در هر لحظه نبا يي تضامنصرافتوسط  تعهدات فروش-۲۶ ماده  »تعهـدات مجـاز  «از  شـتر يب دي

و کل فـروش   يصراف يثبت هياز سرما يبيضرا يبر مبنا يشده توسط بانک مرکز نييتع

 ، باشد.يتوسط بانک مرکز ياعالم يارز در سامانه يصرافساالنه (مختومه) ي قطع

سقف تعهـدات مجـاز توسـط     نيچنمو ه يو فروش قطع يثبت هيسرما بيضرا ـ  تبصره

  .شوديم نييتع يبانک مرکز

 حـد «از  شـتر يب ديدر هر لحظه نبا يو فروش ارز) صراف دي(تفاوت خر يباز ارز تيوضع-۲۷ ماده

ـ  هياز سـرما  يبيضـرا  يبر مبنـا  يشده توسط بانک مرکز نييتع» مجاز و  يصـراف  يثبت

  باشد. يتوسط بانک مرکز ياعالم يدر سامانه ارز يفروش ساالنه صراف

  .شوديم نييتع يو فروش توسط بانک مرکز يثبت هيسرما بيضرا ـ تبصره
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تابع ضـوابط ابالغـي    يا حقوقي يقيهر شخص حق يبراارز  ينقد فروشو خريد  سقف-۲۸ ماده

 .باشديم بانک مرکزي

تابع ضوابطي است کـه   هاي ارزيحوالهصرافي بابت عمليات مربوط به  دريافتي کارمزد-۲۹ ماده

 شود.توسط بانک مرکزي تهيه و ابالغ مي

در زمان بـا وقـوع رويـداد    هم راعمليات صرافي مربوط به موظف است اطالعات  صرافي- ۳۰ ماده

اعالمـي از سـوي    هايدر سامانه، حسب مورد يتوسط بانک مرکز تعيين شده چارچوب

 يمنطبـق بـا اسـتانداردها    ،يمختص به صـراف  يدر سامانه حسابداريا و  بانک مرکزي

 نمايد.ثبت  يحسابدار

ـ  يانهسال يمال يهاموظف است گزارش و صورت يصراف-۳۱ ماده بـه همـراه   شـده را  يحسابرس

 يبانـک مرکـز  به  ماه پس از پايان سال مالي تهيه و ۴حداکثر مجامع  يگزارش برگزار

 ارسال نمايد.

ـ ا يجامعه حسابداران رسم اعضاي از ميان ديبا يحسابرس مستقل صراف- ۳۲ ماده انتخـاب   راني

 شود.

تواند حداکثر براي سه سال متوالي حسابرسي صـرافي را  حسابرس مستقل مي - تبصره

 صورت تغييـر حسـابرس مسـتقل قبـل از     برعهده داشته باشد. صرافي موظف است در

  مدت مذکور مراتب را به بانک مرکزي اطالع دهد. يانپا

شـده توسـط بانـک    ضـرب فلزات گرانبهـاي  خريد و فروش مسکوک  بهصرافي مجاز - ۳۳ ماده

 .باشدمي مرکزي

شـده توسـط   ضـرب فلزات گرانبهـاي  خريد و فروش مسکوک  در قبال رافيصـ تبصره 

بـه نـام و    و با امضاء و ممهور به مهـر صـرافي   فاکتور معتبربه ارايه  بانک مرکزي، ملزم

ين منظور ظرف مدت يـک سـال   دکه ب ايسامانهعملياتي شدن امضاي مشتري تا زمان 

 باشد.مي توسط بانک مرکزي ايجاد خواهد شد،

اعالمـي  هـاي  سامانه در قبال انجام هر نوع عمليات صرافي، ملزم به ارايه رسيد رافيص- ۳۴ ماده

و ممهور به مهر صرافي و بـه نـام و امضـاي     ءامضا با داراي شناسه يکتا و بانک مرکزي

همچنين صرافي بايد شماره سريال ارزهاي مورد معامله را ثبت و يـک   باشد.مشتري مي

 نسخه از آن را به مشتري ارايه دهد.
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بايـد   شـود مـي نگهداري سسات اعتباري ؤنزد م که وجوه متعلق به صرافيآن بخش از - ۳۵ ماده

و صـرافي موظـف   هايي به نام و تحت مالکيت صرافي قرار داشته باشد صرفاً در حساب

انجـام عمليـات    هاي مذکور انجام دهد.عمليات صرافي را از طريق حساباست تمامي 

 ،»سـهامداران « ،»شـرکا «حساب  از طريق وجوه متعلق به صرافيو يا نگهداري  صرافي

 .باشدميممنوع  تحت هر عنوانره يو غ »کارکنان«

را به بانک  ،دخوريالي و ارزي هاي مشخصات تمام حسابصرافي مکلف است  -۱ تبصره

  مرکزي اعالم دارد.

ييد بانک مرکزي از حساب مجاز است با تأ اعتباريمؤسسه صرافي وابسته به  -۲تبصره

  اعتباري متبوع در خارج از کشور استفاده نمايد.مؤسسه 

» صرافي«کلمه با ذکر همراه طورکامل بايد بهصرافي ثبت شده  يو نشان تجارام ثبتي ن-۳۶ ماده

کليـه مکاتبـات،    شـماره ثبـت شـرکت، در    نوع شرکت (تضامني يا سهامي خـاص) و و 

  درج گردد.امور تبليغاتي صرافي  ومهرها ، فاکتورها، رسيدها

 و يـا  تضـامني صـرافي  در نـام  » مؤسسه اعتبـاري «عنوان تمام يا بخشي از از  استفاده-۳۷ ماده

، ممنوع مذکور يهاصرافي در تبليغات »مؤسسه اعتباري«هاي متعلق به استفاده از نشانه

 باشد.مي

، »نامـه فعاليـت  اجـازه «ماه از تاريخ صـدور  سهموظف است حداکثر ظرف مدت  صرافي-۳۸ ماده

  صورت کتبي به بانک مرکزي اعالم نمايد.و مراتب را بهنسبت به شروع فعاليت اقدام 

با موافقـت بانـک    صرفاً، کاري فعاليت صرافي براي مدتي بيش از ده روز توقف - تبصره

  است. مرکزي مجاز

باشد. در مورد يم يالزامدر محل صرافي  مديرههيأتيکي از اعضاي ا ي مديرعامل حضور-۳۹ ماده

ـ شـعبه   رئيسحضور  ،ياعتبار مؤسسهبه  وابسته يصرافشعب  در محـل   يا معـاون و ي

  .است الزامي شعبه صرافي

  فصل هفتم: نظارت 

هاي الزم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم مسئوالن صرافي موظفند امکان رسيدگي- ۴۰ ماده

ها گونه رسيدگيرا جهت اين افزارهاي مربوطو نرم دفاتر ،اسناد، مدارک تمامينمايند و 

   .قرار دهندبازرسان ار يدر اخت
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تواند حسب مـورد  در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل توسط صرافي، بانک مرکزي مي-۴۱ ماده

هـاي صـرافي، سـلب صـالحيت     کتبي، توقف برخي فعاليت نسبت به تذکر کتبي، اخطار

 يمسـدود  ييـا گـواه   يبانک نامهضمانتش مبلغ يافزا ،و مديرعامل مديرههيأتاعضاي 

حساب سـپرده   يمسدود ييا گواه بانکي نامهضمانت جهمطالبه و ،يحساب سپرده بانک

 قانوني اقدام نمايد: نامه فعاليت و يا ساير اقداماتيا ابطال اجازهفعاليت تعليق  ،يبانک

  هاي ارايه شده؛ربط و تعهدنامهتخطي از مفاد اين دستورالعمل، ساير مقررات ذي - ۱ -۴۱

  ها و تعهدات نسبت به مشتريان؛عدم ايفاي بدهي -۲ -۴۱

کننـده  عدم ارايه اطالعات از سوي صرافي و يا ارايه اطالعات نادرست يا گمـراه  -۳ -۴۱

  صرافي به بانک مرکزي؛توسط مؤسسين، مديران، شرکا و يا سهامداران 

  انحالل و يا ورشکستگي صرافي؛ -۴ -۴۱

 ؛عدم فعاليت و يا ناتواني در انجام عمليات صرافي به تشخيص بانک مرکزي - ۵ -۴۱

 نامه فعاليت.عدم انجام اقدامات الزم جهت تمديد اجازه -۶ -۴۱

و يـا مـديرعامل،    مـديره هيـأت در صورت سلب صالحيت هر يـک از اعضـاي    -۱تبصره 

ـ چنانچه صرافي ظرف مـدت   روز کـاري نسـبت بـه معرفـي اعضـاي جديـد        يس

بـه مـدت سـه مـاه      ، فعاليت صرافيننمايدو يا مديرعامل جديد اقدام  مديرههيأت

 ،اشخاص مـذکور  يعدم معرف گذشت بيش از سه ماه ودر صورت  .شوديمتعليق 

ابطال  ينامه فعاليت صرافاجازه، عدم اقدامدر صورت و مدت شش ماه تعليق  يبرا

 شود. يم

و يـا مـديرعامل    مـديره هيـأت در صورت سلب صالحيت هر يـک از اعضـاي    -۲ تبصره

و يا  مديرههيأتعنوان عضو  توانند تا مدت دو سال بهصرافي، اشخاص مزبور نمي

  ها تعيين شوند.مديرعامل هيچ يک از صرافي

 ياقدامات مندرج در اين ماده توسط بانک مرکزضوابط مربوط به نحوه اعمال  -۳تبصره 

  .شوديتهيه م

ارايـه شـده    يحساب سپرده بـانک  يمسدود ييا گواهبانکي  نامهضمانتدر صورتي که - ۴۲ ماده

 يمسـدود  يجديد يا گواه نامهضمانت ارايهصرافي به هر دليلي کارسازي شود، تا زمان 

  گردد.مي فعاليت صرافي تعليقنامه اجازهجديد  يحساب سپرده بانک
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مرکزي بايد در مواردي که تمام يا بخشي از فعاليت يک شخص حقيقي يا حقوقي  بانک- ۴۳ ماده

اقدامات الزم را به مجوز از آن بانک تشخيص دهد  أخذرا مصداق عمليات صرافي بدون 

از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسـالمي   شخصهاي آن منظور متوقف نمودن فعاليت

 .، به مورد اجرا گذاردقانونيطرح دعوي در مراجع  ايران و نيز

در صورت امتناع صرافي از توقف فعاليت پس از صدور حکـم تعليـق،   مرکزي بايد  بانک- ۴۴ ماده

يـا   بـانکي  نامـه ضـمانت عالوه بر مطالبه وجه  ،ابطال يا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافي

بـه منظـور متوقـف    اقدامات الزم را  ،حسب مورد يحساب سپرده بانک يمسدود يگواه

و  از طريـق نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران       شخصهاي آن نمودن فعاليت

 ، به مورد اجرا گذارد.قانونيعنداللزوم طرح دعوي در مراجع 

   انحالل: هشتمفصل 

 :شودبه مورد اجرا گذارده مييند انحالل صرافي آدر صورت تحقق هريک از موارد زير فر- ۴۵ ماده

 ؛و فعاليت از سوي بانک مرکزي سيتأسهاي نامهاجازهابطال  -۱ -۴۵

و عـدم   فعاليت نامهاجازه انقضاء مدت اعتباراه از مششدر صورت سپري شدن  -۲ -۴۵

 با تمديد آن؛ يبانک مرکز تموافق

 يهامهلت يپس از طنامه فعاليت از بانک مرکزي اجازه دريافتدر صورت عدم  -۳ -۴۵

  ؛ذيل آن يها) و تبصره۱۱ماده ( مقرر در

 ؛صرافي ورشكستگي صدور حکم قطعي در صورت  -۴ -۴۵

 ؛يتضامن يهايدر صراف در صورت ورشکستگي يکي از شرکا -۵ -۴۵

و با  مطابق مفاد اساسنامه هاي تضامنيدر صرافي تمام شركاصورت تراضي در  -۶ -۴۵

 ؛تأييد بانک مرکزي

 ؛صدور حکم انحالل توسط دادگاه -۷ -۴۵

 .يتضامن يهايدر صراف صورت فوت يا محجوريت يكي از شركادر  -۸ -۴۵

 انحـالل و  مجاز به انجام عمليات مربوط به صرفاً، صرافي شروع فرآيند انحالل از تاريخ-۴۶ ماده

 باشد.تصفيه بوده و انجام عمليات جديد صرافي ممنوع مي

  : ساير مواردنهمفصل 

مـورد   شـخص ديگـري  بـراي   گونه تعهـدي رعنوان وثيقه هصرافي نبايد به هايدارايي-۴۷ ماده

 استفاده قرار گيرد.
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 باشد.دريافت هرگونه تسهيالت از مؤسسات اعتباري توسط صرافي ممنوع مي-۴۸ ماده

تغييرات ثبتي صرافي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به  هرگونه-۴۹ ماده

 باشد.نامه تغييرات ثبتي از اين بانک مياجازه أخذموافقت قبلي بانک مرکزي و 

ـ  يبانک مرکز-۵۰ ماده همکـاري  هـا از  نظـارت بـر صـرافي   امـور  از  يمجاز است در انجام برخ

مزبور  يهايهمکار .استفاده نمايدمنعقده  يهانامه، در چارچوب تفاهميصنف يهاتشکل

 باشد.ينمها يصرافدر قبال  يبانک مرکز ينظارت يهاتيمسئول يناف

 تـاريخ از بعـد  نامه فعاليت آنهـا  مدت اعتبار اجازههای موجود که آن دسته از صرافی - ۵۱ ماده

سال مهلت دارند،  ۲حداکثر ظرف شود، منقضی می االجراء شدن اين دستورالعملالزم

  دهند.شرايط خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق 

بيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاري کشور که در اين دستورالعمل پيش مواردي- ۵۲ ماده

اصالحي آن، قانون تنظيم بازار از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون تجارت و اليحه 

 و مالي تروريسم نيتأمو  مبارزه با پولشوييقوانين هاي آن، نامهغيرمتشکل پولي و آيين

ربـط و  هاي مرتبط با آن، ساير قوانين و مقـررات ذي اجرايي و دستورالعمل هاينامهآيين

 کـزي هـاي بانـک مر  همچنين مصوبات شوراي پـول و اعتبـار و دسـتورات و بخشـنامه    

  .باشدمي

يکهـزار و   در تبصـره  ۲۸و  ماده ۵۲ در »ها، فعاليت و نظارت بر صرافيسيتأساجرايي دستورالعمل «

 تـاريخ از  .شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ مورخ جلسهسيصد و چهاردهمين 

» هابر صرافيدستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت «االجراء شدن اين دستورالعمل، الزم

شـوراي پـول و    ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ مورخ جلسه صد و هشتاد و سومينهزار و يکيکموضوع مصوبه 

احکام مرتبط با صرافي در دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري اعتبار، 

شـوراي پـول و اعتبـار کـه      ۱۳/۰۶/۱۳۷۹صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب جلسه مورخ  -

 و همچنين ديگر مصـوبات مغـاير بـا ايـن دسـتورالعمل، منسـوخ      است مغاير با اين دستورالعمل 

  .گرددمي

  


