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"مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها"
با توجه به بند (ج) ماده ( )11و بند (الف ) مفاده ( )24قفانون فولی و بفانیی کوفور مبفوو مفور  11تیفر مفاه  1531و
همچنین ماده ( )69قانون برنامه نجم توسعه" ،مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها" به شرح ذیل ابالغ میگردد:
الف) تعاریف
ماده (:)1
 .1معامالت نقدی :معامالتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجفا معاملفه ،ارز و ریفا مفورد معاملفه را مدادلفه
نموده و شامل حوالههای ارزی نیز میباشد.
 .4معامالت آتی و سل  :معامالتی هستند که مدادله ارز و ریا به روز یا روزهای آینده محو میگردد.
 .5معفففامالت فردایفففی :معفففامالتی اسفففب کفففه مدادلفففه ارز و ریفففا بفففه روز یفففا روزهفففای آینفففده موکفففو شفففده،
به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجا ذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزییی ارز نوده و تنهفا تففاوت قیمفب
تسویه میگردد.
 .2روز کاری بانیی :روزی اسب که بانکها برای ارائه خدمات بانیی باز هستند.
 .3معامالت جزئی :به معامالتی گفته میشود که مدلغ ارزی آن حداکثر معاد  11هزار دالر باشد.
 .9معامالت عمده :به معامالتی گفته میشود که مدلغ ارزی آن از معاد  11هزار دالر بیوتر باشد.
 .7سامانه نظارت ارز (سنا) :سامانهای اسب که صرافیها موظ

میباشفند آمفار و اطالعفات کلیفه معفامالت و خریفد و

فروش ارز خود را در آن ثدب نمایند.
ب) عوامل بازار
ماده ( )2صرافیهای دارای مجفوز فعالیفب معتدفر از بانفک مرکفزی ،مجفاز بفه اشفت ا بفه معفامالت ارزی هسفتند .ایفن
صرافیها میتوانند نسدب به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای موتریان خود اقدا نمایند.
تبصره :انجا هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع میباشد.
ماده ( )3به جز افراد موضوع ماده ( )4فوق ،اشت ا به خرید و فروش ارز ،مدیریب و تسویه معامالت به هر نحو ممنفوع
اسب.
پ) ساعات کاری
ماده ( )4انجا معامالت عمده توسط صرافیها صرفاً از ساعب  11الی  11روزهای کاری بانیی مجاز میباشد.
ت) اعالم نرخ ارز و الزام به انجام معامله
ماده ( )5صرافیها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز میباشند که قدالً نسدب به اعال همزمفان نفر خریفد و ففروش
ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدا نمایند.
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ث) الزام به ثبت معامالت در "سنا"
ماده ( )6کلیه صرافیها موظفند معامالت عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثدب نمایند.
ج) اعالم متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش
ماده ( )7میانگین موزون نر خرید صرافیها و میانگین موزون نر فروش صرافیها در محدوده زمفانی منفدرج در مفاده
( )2این مقررات بر اساس اطالعاتی که رأساً توسط صرافیهای مجاز به "سنا" ارسفا مفیشفود محاسفده شفده و در ایگفاه
اینترنتی  www.sanarate.irاعال میشود .نر های اعال شده میانگین موزون معامالت انجا شفده در یفک سفاعب و
کل روز اسب.
ماده ( )8آخرین نر محاسده شده به شرح ماده ( )7فوق ،نر ایانی ( )Closing Rateروز کاری خواهد بود.
چ)تصفیه معامالت
ماده ( )9معامالت جزئی
چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسیناس باشد میباید همزمان با انجا معاملفه ،ارز و ریفا بفین طفرفین مدادلفه و تبففیه
نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریا مربوطه همزمان بفا انجفا معاملفه رداخفب و انتقفا ارز بفا
توافق طرفین و در کوتاهترین زمان ممین صورت خواهد گرفب.
ماده ( )10معامالت عمده
چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسیناس باشد میباید همزمان با انجا معامله و یا حداکثر ظرف همفان روز ،ارز و ریفا
بین طرفین مدادله و تبفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریا مربوطه همزمان بفا انجفا معاملفه
رداخب و انتقا ارز با توافق طرفین و در کوتاهترین زمان ممین صورت خواهد گرفب.
ح) متفرقه
ماده ( )11در مواردی که فروشندگان ارز اقدا به برگزاری مزایده نمایند ،برنده مزایده ملفز بفه عرضفه ارز خریفداری
شده به عمو متقاضیان اسب .انتقا ارز مذکور توسط برنده مزایفده بفه صفورت انحبفاری بفه یفک شفخق حقیقفی یفا
حقوقی موکو به ارائه اسناد مثدته دا بر واردات کاال و خدمات توسط خریدار میباشد .مسؤلیب احراز صحب مدارک
مذکور بر عهده برنده مزایده اسب.
ماده ( )12انجا معامالت آتی و سل

ارز فقط بر اساس دستورالعمل مبوو بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده ( )13انجا هرگونه معامالت فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اسب.
ماده ( )14هر گونه اعال نر خرید و ففروش ارز توسفط اشفخاص حقیقفی و حقفوقی غیفر صفرافیهفای موضفوع ایفن
مقررات ممنوع اسب.
ماده ( )15متخلفین از این مقررات به استناد قانون ولی و بانیی کوفور ،قفانون تنظفیم بفازار غیفر متوفیل فولی ،قفانون
اخال در نظا اقتبادی و قانون مدارزه با قاچاق کاال و ارز تحب تعقیب قرار خواهند گرفب5146161/ .
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