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 »تعالي بسمه«
 

 مقدمه

هـاي   نامه ، آيين١٣٥١تيرماه  ١٨قانون پولي و بانکي کشور مصوب  )١١(به استناد ماده 

ساله پـنجم توسـعه    قانون برنامه پنج) ٩٦(ماده  »١«قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و تبصره 

که از اين پس  "ها نظارت بر صرافي دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و"جمهوري اسالمي ايران، 

 .گردد مي تصويب شود، به شرح ذيل ناميده مي "دستورالعمل"به اختصار 
 

U لفصلتعاريف: او 

 :روند هاي مربوط بکار مي در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارت ـ١ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛ :ـ بانک مرکزي١ـ١

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قـانون و يـا بـا     :اعتباري ـ مؤسسه٢ـ١

 ه و تحت نظارت بانک مرکزي قـرار مجوز بانک مرکزي تأسيس شد

 دارد؛

 باشد؛ شرکتي که موضوع فعاليت آن انجام عمليات صرافي مي :ـ صرافي٣ـ١

هـاي   انجام عمليات مربـوط بـه حوالـه    ،خريد و فروش نقدي ارز :عمليات صرافيـ ٤ـ١

ارزي از طريق مؤسسات اعتباري و ارايه خدمات ارزي برون مـرزي  

و خريـد و   از طريق کارگزاران در چارچوب قـوانين و مقـررات ارزي  

 شده توسط بانک مرکزي؛ فروش مسکوک طالي ضرب

ه واسطه بهر شخص داراي مجوز از مراجع قانوني در خارج از کشور که  :ـ کارگزار٥ـ١

داراي مجوز از بانـک مرکـزي، نسـبت بـه      صرافيانعقاد قرارداد با 

در خارج از کشور مطابق با ترتيبات تعيين  خدمات ارزي برون مرزي

 کند؛ شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مي

 :مرزي ـ خدمات ارزي برون٦ـ١

مشتري به صرافي در داخـل کشـور و دريافـت     پرداخت وجه توسط ـ١ـ٦ـ١

معادل ارزي آن از کارگزار در خارج از کشور، به صورت وجه نقد و يا 

 واريز به حساب بانکي وي يا شخص ثالث؛

پرداخت ارز توسط مشتري به کارگزار در خارج از کشور و دريافـت   ـ٢ـ٦ـ١

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

 حساب بانکي وي يا شخص ثالث؛
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اخـذ   متقاضـي مؤسسات اعتباري و اشخاص حقيقي واجد شـرايط کـه    :ـ مؤسسين٧ـ١

 باشند؛ تأسيس و فعاليت صرافي مي نامه اجازه

 ؛يثبت صرافي در مرجع ثبت باکتبي بانک مرکزي  موافقت :نامه تأسيس ـ اجازه٨ـ١

  صرافي؛فعاليت  هکتبي بانک مرکزي براي شروع يا ادام موافقت :نامه فعاليت ـ اجازه٩ـ١

در  صـرافي تغييرات ثبتـي   باکتبي بانک مرکزي  موافقت :نامه تغييرات ثبتي ـ اجازه١٠ـ١

 ؛يمرجع ثبت
 

Uضوابط تأسيس : فصل دوم 

مصوبات شوراي پول و اعتبار،  ربط، ذي راتمقر و قوانينرعايت  با صرافيثبت  و تأسيس ـ٢ماده 

از بانـک مرکـزي    مجوزاخذ  با صرفاً ،دستورالعمل اين مفاد و مرکزي بانک هاي بخشنامه

 .مجاز است

هـا،   توسط مؤسسات اعتباري، با رعايت قوانين و مقـررات نـاظر بـر آن    تأسيس صرافي ـ٣ماده 

شـرکت   در قالـب فقـط  در قالب شرکت سهامي خاص و توسط اشخاص حقيقـی  صرفاً 

 .پذير است تضامني امکان

هـا، حسـب مقـررات موجـود نيازمنـد       هايي که تأسيس صرافي در آن مؤسسين در حوزه ـ٤ماده 

، مکلفنـد  باشـد  سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مي صالح از قبيل  موافقت مراجع ذي

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

 .نمايند

تأسيس شعبه صرافی وابسـته بـه    .ممنوع است های تضامنی صرافيتوسط شعبه  ايجاد ـ٥ماده 

 .پذير است اعتباری بنا به تشخيص بانک مرکزی امکان همؤسس

 صـالح  مراجع ذيامنيتي به تأييد  و مکان فعاليت صرافي بايد از حيث مالحظات حفاظتي ـ٦ماده 

 .برسد

 :بايد از شرايط زير برخوردار باشند مؤسسين ـ٧ماده 

 بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران؛ داراـ ١ـ٧

 پيرو يکي از اديان رسمي کشور؛ ـ٢ـ٧

 داشتن صالحيت فردي؛ـ ٣ـ٧

 بانکي کشور؛شبکه نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در ـ ٤ـ٧

 ؛مؤسسات اعتبارينداشتن بدهي غيرجاري به  ـ٥ـ٧
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نداشـتن   همچنـين و  مـديره  هيـأت در  ضـويت ع عدممديرعامل،  سمت نداشتن ـ٦ـ٧

در  همزمـان يـا مشـارکت    و هـا  صـرافي در سـاير   الشرکه همسهم يا س همزمان

 ؛ديگر هاي صرافيتأسيس 

هـاي   قـانون ماليـات   ١٨٦در اجـراي مـاده   ( تعيين تکليف بدهي قطعي ماليـاتي  ـ٧ـ٧

 .)مستقيم

و  و اطالعات زير را به بانک مرکـزي ارايـه   دارکم ،تقاضاي خود اهبه همر بايد مؤسسين ـ٨ماده 

 :نماينداعالم 

 کميل؛پرسشنامه بانک مرکزي پس از ت ـ١ـ٨

 ؛پيشنهادي سرمايه مبلغ گواهي مسدودي حساب از مؤسسات اعتباري به ميزانـ ٢ـ٨

 اساسنامه نمونه پس از تکميل؛ ـ٣ـ٨

 جلسه هيأت مؤسس؛ صورت ـ٤ـ٨

نام و مشخصات، ميزان تحصيالت و سابقه فعاليـت مؤسسـين بـا ذکـر ميـزان       ـ٥ـ٨

ضـميمه   بهالشرکه در شرکت تضامني،  سرمايه در شرکت سهامي خاص يا سهم

 ته؛مدارک مثب

هـاي قبلـي و سـمت     نام و مشخصات، ميزان تحصيالت، سابقه فعاليـت، سـمت   ـ٦ـ٨

 مدارک مثبته؛ پيشنهادي مدير يا مديران پيشنهادي صرافي، به ضميمه

 پيشنهادي؛و يا مديران  مدير مؤسسين، کيفريگواهي عدم سوءپيشينه  ـ٧ـ٨

تعهدنامه هريک از مؤسسين و مديران پيشنهادي مبني بـر نداشـتن سـمت بـه      ـ٨ـ٨

، مؤسس، سهامدار يا شريک در صرافي ديگر مديره هيأتعنوان مديرعامل، عضو 

شـغل در خصـوص مـدير يـا      و عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک

مديران پيشنهادي و همچنين نداشتن سابقه محکوميـت کيفـري از هـيچ نـوع و     

تعهدنامه و التزام کتبي مبني بر انجام عمليات صرافي طبق مفاد اين دستورالعمل 

 ي؛و ساير موارد به تشخيص بانک مرکز

هـا   مجـوز از آن  سيس و فعاليت صرافي، منوط به اخذمراجعي که تأ نامه از معرفي ـ٩ـ٨

 باشد؛ مي

 .ساير مدارک و اطالعات ضروري به تشخيص بانک مرکزي ـ١٠ـ٨
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Uارکان صرافي :فصل سوم 

 عاملو مدير مديره هيأتسهامداران، شرکا، 

صرافي بايد از شرايط ذيل برخـوردار   مديرعاملو  مديره هيأت ياعضاسهامداران، شرکا،  ـ٩ ماده

 :باشند

 ؛بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران دارا ـ١ـ٩

 سکونت در شهر محل فعاليت صرافي براي مديرعامل؛ـ ٢ـ٩

 پيرو يکي از اديان رسمي کشور؛ـ ٣ـ٩

ال تمـا   ٣٠و حداقل  مديره هيأت يبراي اعضاتمام  سال ٢٥داشتن حداقل  ـ٤ـ٩ م سـ

 صرافي؛ براي مديرعامل

 داشتن صالحيت فردي؛ ـ٥ـ٩

 بانکي کشور؛ شبکهنداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در  ـ٦ـ٩

 ؛مؤسسات اعتباري نداشتن بدهي غيرجاري به ـ٧ـ٩

نداشـتن   نو همچنـي  مـديره  هيـأت سمت مديرعامل، عدم عضـويت در   نداشتنـ ٨ـ٩

در همزمـان  و يـا مشـارکت    هـا  در سـاير صـرافي   الشرکه همزمان سهم يا سهم

 يگر؛د هاي تأسيس صرافي

فعاليـت   هپنج سال سابق حداقليا  و کارشناسيبودن حداقل مدرک تحصيلي  دارا ـ٩ـ٩

در  صــرافيفعاليـت  يـا  هـا و مؤسسـات اعتبــاري غيربـانکي و     در بانـک بـانکي  

  ؛مديرعامل براي مجاز هاي صرافي

هاي انجام عمليات صرافي از مؤسسات مورد تأييـد   نامه مهارت دارا بودن گواهيـ ١٠ـ٩

 .هاي تضامني صرافي مديره و مديرعامل ت براي اعضاي هيأ بانک مرکزي

مؤسسـه   صـرافي  سـهام درصـد   پـنج از  کمتـر  داراي سهامداران خصوص در ـتبصره  

 .باشد مين الزامي ،ماده اين ٨ـ٩الي  ٥ـ٩موضوع بندهاي شرايط  احراز ،اعتباري

مدارک و  ،خود تقاضايهمراه به  بايد ديرعاملم و مديره هيأت ياعضا شرکا، سهامداران، ـ١٠ماده 

 :بانک مرکزي ارايه نمايند بهزير را  عاتاطال

 يل؛پرسشنامه بانک مرکزي پس از تکم ـ١ـ١٠

 جلسه مجمع عمومي؛ صورتـ ٢ـ١٠

نام و مشخصات، ميزان تحصيالت و سابقه فعاليت بـا ذکـر ميـزان سـرمايه در      ـ٣ـ١٠

ـ   بـه الشرکه در شرکت تضـامني،   شرکت سهامي خاص يا سهم  دارکضـميمه م

 مثبته؛



5 
 

 ؛کيفري گواهي عدم سوءپيشينه ـ٤ـ١٠

، مـديره  هيـأت تعهدنامه مبني بر نداشتن سـمت بـه عنـوان مـديرعامل، عضـو       ـ٥ـ١٠

مؤسس، سهامدار يا شريک در صرافي ديگر و همچنين نداشتن سابقه محکوميت 

طبـق   کيفري از هيچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبي مبني بر انجام عمليات صرافي

 مفاد اين دستورالعمل و ساير موارد به تشخيص بانک مرکزي؛

 نامـه  ضـمانت  جـه مبني بر موافقت با اقدام بانک مرکزي در مطالبـه و  تعهدنامه ـ٦ـ١٠

 تمديـد  عـدم ايـن دسـتورالعمل از جملـه     مفـاد  رعايـت بانکي در صورت عـدم  

 ؛صرافي توسطبانکي  نامه ضمانت

هاي انجام عمليات صرافي از مؤسسات مورد تأييد بانک  نامه مهارت گواهي ارايهـ ٧ـ١٠

 ؛هاي تضامني صرافي مديره و مديرعامل ت براي اعضاي هيأ مرکزي

 .مرکزي کساير مدارک و اطالعات ضروري به تشخيص بان ـ٨ـ١٠
 

Uسرمايه :فصل چهارم 

و نيـز   متعلق بـه مؤسسـه اعتبـاري   صرافي حداقل مبلغ سرمايه اوليه به منظور تأسيس  ـ١١اده م

) اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، کرج و مشـهد (در شهر تهران و شهرهاي بزرگ صرافي 

گـردد؛ کـه    ميليارد ريال تعيين مي بيست مبلغدر ساير شهرها  و ميليارد ريالچهل مبلغ 

نـزد يکـي از مؤسسـات اعتبـاري     است قبل از ثبت صرافي تماماً به صورت نقدي الزم 

 .گرددتوديع 

بـه طـور   بايـد   همـواره  ،مؤسسه اعتباريدرصد از سرمايه صرافي  ٧٠حداقل  ـ١تبصره 

 .باشد ربط ذيمتعلق به مؤسسه اعتباري  مستقيم

تواند هر زمان که صالح بداند نسبت به تغيير و اعالم حـداقل   بانک مرکزي مي ـ٢تبصره 

 .سرمايه موضوع اين ماده اقدام نمايد

؛ شـود کمتـر   سرمايه ثبت شدهصرافي به دليل زيان از که سرمايه  صورتيدر  ـ٣تبصره 

 .صرافي موظف است حداکثر طي مدت سه ماه سرمايه خود را تکميل نمايد
 

Uنامه اجازه :فصل پنجم 

و سهامداران،  شرکامؤسسين،  حيتمرکزي در صورت تأييد اساسنامه، احراز صال بانک ـ١٢ماده 

کامـل سـرمايه و احـراز سـاير شـرايط       توديع صرافي،و مديرعامل  مديره هيأت ياعضا

 .نمايد مي اقدام تأسيس نامه اجازهنسبت به صدور  ،دستورالعمل اين موضوع
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و شـروع بـه    شـود  مي درثبتي صا مورمنظور انجام ا به فاًصر صرافيتأسيس  نامه اجازه ـ١٣ماده 

 .مرکزي است نکفعاليت از با نامه منوط به کسب اجازه صرافي فعاليت

 . است صدورماه پس از  ششتأسيس، حداکثر  نامه اعتبار اجازه مدت ـ١٤ماده 

پس از ثبت و تأسيس، حداکثر طي مدت شش ماه از تاريخ ثبـت،  صرافي موظف است  ـ١٥ماده 

 .نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايد  نسبت به اخذ اجازه

ـ  پس از گذشت شش ماه از تاريخ ثبت، نسـبت بـه اخـذ    صرافي در صورتي که  تبصره 

فعاليـت  نامه   اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام ننمايد و يا موجبات اخذ   اجازه

نامه تأسـيس و   يکن تلقي شدن اجازه لم از بانک مرکزي را فراهم نسازد؛ ضمن کان

 .وني شرکت استنامه فعاليت، صرافي موظف به انحالل قان عدم صدور اجازه

از گواهي ثبت مرجع ثبتي و  اي دريافت اساسنامه ثبت شده، نسخه ازمرکزي پس  بانک ـ١٦ماده 

مدارک  ،رسمي مبني بر دريافت آگهي ثبت روزنامهرسيد  ياآگهي ثبت در روزنامه رسمي 

هاي انجام عمليات صـرافي   نامه مهارت گواهي ،دستورالعمل اين )٢١(ماده  مثبته موضوع

صـاحبان امضـاي    ياسـام  وساير مـدارک الزم   واين دستورالعمل ) ١٠ـ٩(موضوع بند 

 .نمايد اقدام مي فعاليت نامه اجازه رنسبت به صدو ،مجاز

گـردد و   سال صادر و اعطا مـي  دو با مدت اعتبار  اولبار براي فعاليت  نامه اجازه ـ١تبصره 

توسط بانک مرکزي، بـا مـدت   صورت تأييد عملکرد صرافي  براي دفعات بعد و در

 .باشد تمديد ميسال قابل  پنج اعتبار حداکثر

 .را تغيير دهدفعاليت صرافي  هاي نامه اجازهتواند مدت اعتبار  بانک مرکزي مي ـ٢تبصره 

 صرافي اندازي و راه تأسيسبه  قادر مؤسسيندهد  شخيصت که صورتي درمرکزي  بانک ـ١٧ماده 

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

 .نمايد ميفعاليت خودداري  يا وتأسيس 

يک از عقود از  مؤسسين و شرکاي صرافي مجاز به واگذاري صرافي به غير در قالب هيچ ـ١٨ماده 

 .باشند جمله عقد اجاره، نمي

صرافي در قالـب شـرکت تضـامني مشـروط بـه       هرگونه تغيير و جايگزيني در شرکاي ـ١٩ماده 

 .رضايت تمام شرکا، احراز شرايط الزم و موافقت بانک مرکزي است
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Uفعاليت : فصل ششم 

. از بانـک مرکـزي اسـت    مجوزموکول به اخذ  هرگونه فعاليت در زمينه عمليات صرافي، ـ٢٠ماده 

قوانين و مقررات مربوط  دستورالعمل، نصرفاً مجاز به فعاليت در چارچوب مفاد اي صرافي

 .باشد هاي بانک مرکزي مي و بخشنامه

ـ موظـف بـه ارا  هاي تضـامني،   کليه صرافي، مربوطبه منظور رعايت ضوابط و مقررات  ـ٢١ماده  ه ي

 ٥٠نامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزي به ميزان  ضمانت

 .باشد صرافي ميدرصد آخرين سرمايه ثبتي 

نامه بـانکي نسـبت بـه     صرافي موظف است قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانت ـ   تبصره

 .نامه بانکي اقدام نمايد تمديد ضمانت

نشاني منـدرج در اساسـنامه ثبـت شـده صـرافي و       در خارج ازانجام عمليات صرافي،  ـ٢٢ ماده

 .باشد ممنوع مي ،يا مجوز شعبه فعاليت صرافي نامه اجازه

نـوع عمليـات صـرافي در محـل      صرافي، مسئول هـر  مديره هيأتمديرعامل و اعضاي  ـ٢٣ ماده

 .باشند صرافي مي

تأسيس در آن ايجاد شـده   نامه اجازهصرافي از شهري که به استناد  جايي و انتقال جابه ـ٢٤ ماده

 .باشد ممنوع مي جز در موارد خاص به تشخيص بانک مرکزي، ، بهاست به ساير نقاط

طور واضح در معرض ديد  بهدر محل صرافي را » نامه فعاليت اجازه«موظف است  صرافي ـ٢٥ ماده

 .عموم قرار دهد

توسـط   شده و مسکوک طالي ضربفروش ارزها هاي خريد و  موظف است نرخ صرافي ـ٢٦ ماده

طـور واضـح در    بانک مرکزي و ساير اطالعات مورد نياز مشتريان را در محل صرافي بـه 

 .دهد معرض ديد عموم قرار

که بانک مرکزي معامله يک  باشد مگر اين مجاز به انجام معامله با کليه ارزها مي صرافي ـ٢٧ ماده

 .يا چند ارز را ممنوع اعالم کرده باشد

مجاز به انجام عمليات بانکي از جمله دريافت و نگهداري سپرده از مشـتريان و   صرافي ـ٢٨ ماده

فروش ارز و انجام سـاير معـامالت    خريد و يا پيش همچنين پيشيا اعطاي تسهيالت و 

 .باشد سلف نمي

ـ  انجام هرگونه عمليات صرافي در فضاي اينترنتي و يا مجـازي توسـط صـرافي     تبصره 

 .باشد ممنوع مي

دو در هيچ زماني نبايـد از   ،به مشتريان هاي صادره مالي ناشي از حواله تعهداتمجموع  ـ٢٩ ماده

 .سرمايه ثبتي صرافي فراتر رود آخرينميزان برابر 
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موظف است کليه رويدادهاي مالي خود را براساس قوانين و مقررات موجود و در  صرافي ـ٣٠ماده 

 .چارچوب استانداردهاي حسابداري، روزانه ثبت و ضبط نمايد

ـ    آمار و موظف است  صرافي ـ٣١ ماده م از اطالعات کليه معامالت و خريـد و فـروش ارز خـود اع

نـوع ارز بـه انضـمام مشخصـات      براساساي يا توسط کارگزار را  معامالت نقدي، حواله

 هـاي  چـارچوب ديگر اعالمي از سوي بانک مرکزي و سامانه خريداران و فروشندگان در 

آن بـه بانـک مرکـزي    ارسال و اعالم ثبت و نسبت به  ،تعيين شده توسط بانک مرکزي

 .نمايداقدام 

شده را تهيه  های مالی حسابرسی صورت ساالنه گزارش و صورت موظف است بهصرافی  ـ٣٢ماده 

 .ارسال نمايدبه آن بانک  ،بانک مرکزی مطالبهحسب  نمايد و

رسيد بـا  يا فاکتور معتبر و در قبال انجام هر نوع عمليات صرافي، ملزم به ارائه  صرافي ـ٣٣ماده 

 .باشد امضاي مشتري ميامضاي مجاز و ممهور به مهر صرافي و به نام و 

نـام   صرفاً در حسابي به بايست ، مينزد مؤسسات اعتباري کليه وجوه متعلق به صرافي ـ٣٤ماده 

ريـالي و ارزي  هاي  مشخصات تمام حساب صرافي مکلف استو  شودنگهداري  صرافي

در  وجـوه متعلـق بـه صـرافي    نگهـداري  واريز و يـا  . خود را به بانک مرکزي اعالم دارد

 .ممنوع است »سهامداران«يا  »شرکا«هاي ديگر و از جمله حساب  حساب

تضامني يا (نوع شرکت و » صرافي«کلمه با ذکر همراه طورکامل  نام ثبتي صرافي بايد به ـ٣٥ماده 

کليه امور تبليغاتي، مکاتبات، فاکتورها، رسـيدها   و شماره ثبت شرکت، در) سهامي خاص

 .و مهرهاي صرافي درج گردد

در نام صرافي و يـا  » مؤسسه اعتباري غيربانکي«يا » بانک«استفاده از عنوان و يا کلمه  ـ٣٦ماده 

هاي متعلق به بانک و مؤسسه اعتباري غيربـانکي در تبليغـات، ممنـوع     استفاده از نشانه

 .باشد مي

، »نامـه فعاليـت   اجـازه «ماه از تاريخ صدور  صرافي موظف است حداکثر ظرف مدت يک ـ٣٧ ماده

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

 صرفاً با موافقت بانک مرکـزي مجـاز  توقف فعاليت صرافي براي مدتي بيش از ده روز،  ـ٣٨ماده 

 .است

 .باشد مي در محل صرافي الزامي مديره هيأتيا يکي از اعضاي حضور مديرعامل  ـ٣٩ ماده

هاي مرتبط و با رعايت سقف مقرر معـامالت،   دستورالعملبر اساس مکلف است  صرافي ـ٤٠ماده 

نسبت به شناسايي و احراز هويت مشتري، نحـوه انجـام معـامالت، ثبـت، نگهـداري و      

اتخـاذ ترتيبـات    و مليات صـرافي بـه بانـک مرکـزي    ارسال آمار و اطالعات مربوط به ع

 .دآموزش کارکنان اقدام نماي
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Uنظارت : فصل هفتم 

هاي الزم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم  مسئوالن صرافي موظفند امکان رسيدگي ـ٤١ماده 

 .ها ارايه دهند گونه رسيدگي نمايند و کليه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اين

تواند حسب مورد  در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل توسط صرافي، بانک مرکزي مي ـ٤٢ ماده

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

يا ابطـال  فعاليت تعليق  ،بانکي نامه ضمانت جهمطالبه وو مديرعامل،  مديره هيأتاعضاي 

 :نامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام نمايد اجازه

هـاي ارايـه    ربـط و تعهدنامـه   تخطي از مفاد اين دستورالعمل، ساير مقررات ذي ـ١ـ٤٢

 شده؛

 ها و تعهدات نسبت به مشتريان؛ عدم ايفاي بدهي ـ٢ـ٤٢

کننـده   عدم ارايه اطالعات از سوي صرافي و يا ارايه اطالعات نادرست يا گمراه ـ٣ـ٤٢

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

 انحالل و يا ورشکستگي صرافي؛ ـ٤ـ٤٢

 .عدم فعاليت و يا ناتواني در انجام عمليات صرافي به تشخيص بانک مرکزي ـ٥ـ٤٢

و يـا مـديرعامل،    مـديره  هيـأت در صورت سلب صالحيت هر يـک از اعضـاي   ـ ١تبصره 

روز کـاري نسـبت بـه معرفـي اعضـاي جديـد        سـی چنانچه صرافي ظرف مـدت  

بـه مـدت سـه مـاه      ، فعاليت صرافيننمايدو يا مديرعامل جديد اقدام  مديره هيأت

 ،عدم معرفی اشخاص مـذکور  گذشت بيش از سه ماه ودر صورت  .شود میتعليق 

نامـه فعاليـت صـرافی ابطـال      ، اجازهدر صورت تکرارو برای مدت شش ماه تعليق 

 . شود می

و يـا مـديرعامل    مـديره  هيـأت در صورت سلب صالحيت هر يـک از اعضـاي   ـ ٢تبصره 

و يـا   مديره هيأتعنوان عضو  توانند تا مدت دو سال به صرافي، اشخاص مزبور نمي

 .ها تعيين شوند مديرعامل هيچ يک از صرافي

ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در اين ماده توسط بانک مرکزی  ـ٣تبصره 

 .شود تهيه می

بانک مرکزي بايد در مواردي که تمام يا بخشي از فعاليت يک شخص حقيقي يا حقوقي  ـ٤٣ماده 

را مصداق عمليات صرافي بدون اخذ مجوز از آن بانک تشـخيص دهـد و يـا در صـورت     

امتناع صرافي از توقف فعاليت پس از صدور حکم تعليق، ابطال يـا اتمـام مـدت اعتبـار     
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نيـروي انتظـامي    بـا همـاهنگي   ،نامه بـانکي  ضمانتعالوه بر مطالبه وجه  ،مجوز صرافي

 .هاي آن شخص، به مورد اجرا گذارد اقدامات الزم را به منظور متوقف نمودن فعاليت
 

Uساير موارد: فصل هشتم 

 .گيرد مورد استفاده قرارديگر  يگونه تعهد رعنوان وثيقه ه به نبايد هاي صرافي دارايي ـ٤٤ماده 

P0F}.حذف شد 16/6/1395در تاريخ { ـ٤٥ماده 

١ 

هرگونه تغييرات ثبتي صرافي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به  ـ٤٦ماده 

 .باشد نامه تغييرات ثبتي از اين بانک مي موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه

قـوانين و مقـررات جـاري    بيني نشده است تـابع   مواردي که در اين دستورالعمل پيش ـ٤٧ماده 

کشور از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون تجـارت و اليحـه اصـالحي آن، قـانون     

نامـه   هاي آن، قانون مبارزه بـا پولشـويي، آيـين    نامه تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و آيين

و  هـا  نامـه  ربط و آيين هاي مرتبط با آن، ساير قوانين و مقررات ذي اجرايي و دستورالعمل

هـاي مربـوط و همچنـين مصـوبات شـوراي پـول و اعتبـار و دسـتورات و          دستورالعمل

 .باشد هاي بانک مرکزي مي بخشنامه

دستورالعمل اجرايي تأسـيس، فعاليـت و   «االجراء شدن اين دستورالعمل،  از تاريخ الزم ـ٤٨ماده 

 مورخ جلسهصد و شصت و چهارمين  هزار و يک يکموضوع مصوبه » ها نظارت بر صرافي

احکام مرتبط با صرافي در دستورالعمل اجرايي عمليات ، شوراي پول و اعتبار ١/٥/١٣٩٢

پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسـالمي ايـران مصـوب جلسـه      

و همچنـين  اسـت  مغاير با اين دستورالعمل شوراي پول و اعتبار که  ١٣/٦/١٣٧٩مورخ 

 .گردد تورالعمل، منسوخ ميديگر مصوبات مغاير با اين دس

 

 جلسـه  صد و هشتاد و سومين هزار و يک يک تبصره در ١٣و  ماده ٤٨ اين دستورالعمل مشتمل بر

 .رسيدشوراي پول و اعتبار به تصويب  ٢٨/٥/١٣٩٣ مورخ

 

                                                 
شـوراي پـول و    ١٦/٦/١٣٩٥سـومين صورتجلسـه مـورخ    از يکهزار و دويست و بيست و » ٢«به موجب بند  ١.

 .حذف گرديد) ٤٥(اعتبار، ماده 
هاي موجود داراي مجوز از بانک مرکزي تا تاريخ ابالغ دسـتورالعمل، موظفنـد حـداکثر ظـرف      ـ صرافي٤٥ماده (

 .مدت شش ماه از تاريخ تصويب، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند
 ).شود یيک سال تعيين م) ١١(و ماده ) ١٠ـ٩(و ) ٩ـ٩( یبندها یماده براتبصره ـ مهلت مذکور در اين 
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