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 "عمل تي، اقدام وماقتصاد مقاو"                

    

بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  دولتي پست  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ان عامل محترم بانکجهت اطالع مدير

  .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

  

 باسالم؛

نامـه نحـوه تأسـيس و اداره     آيـين «) ٦٦(تبصره ذيـل مـاده    به استناد رساند به استحضار مياحتراماً، بدين وسيله 

هيأت محتـرم وزيـران و بـا هـدف روزآمـد نمـودن و        ١٣٩٣/ ١٠/ ٢٨مصوب جلسه مورخ  »اعتباري غيردولتي مؤسسات

ها اعـم   متناسب و هماهنگ ساختن ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه و شرايط صدور مجوز انجام عمليات ارزي براي بانک

نامـه   دستورالعمل نحوه صـدور اجـازه  «ط جديد، از دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي با اقتضائات و شراي

کميسيون مقـررات و نظـارت مؤسسـات     ۱۳۹۵/        ۰۸/        ۲۳بيست و دومين جلسه مورخ در  »عمليات ارزي مؤسسات اعتباري

اي از آن بـه   مطرح و مورد تصويب قرار گرفت که مزيد استحضـار نسـخه  اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

   .گردد ت ايفاد ميپيوس

هاي  ضوابط ناظر بر نحوه اخذ مجوزهاي عمليات ارزي بانکدر پايان ضمن اعالم اين که از تاريخ ابالغ اين بخشنامه، 

خواهشـمند اسـت   شود،  منسوخ مي) تصوير پيوست( ١٣٨٠/   ١٠/   ١٢مورخ  ١٠٩٦/   غيردولتي موضوع بخشنامه شماره مب

     ۳۱۳۲۷۵۶/  .گرددو بر حسن اجراي آن نظارت ربط ابالغ  سريع به واحدهاي ذيدستور فرمايند، مراتب به قيد ت

 
  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  انکياداره مطالعات و مقررات ب

آبادي  حميدرضا غني    عبدالمهدي ارجمندنژاد

                         ۰۲-۳۲۱۵             ۳۸۱۶  
 

 
 
 
 
 
  
 

 344396 /95  
 29 /10 /1395  

  دارد 



 

1 
 

 
 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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»يتعال بسمه«  

 »ارزي مؤسسات اعتباري عملياتنامه  اجازهدستورالعمل نحوه صدور «

  :مقدمه

نامـه نحـوه    آيين« )۶۶(و تبصره ذيل ماده » نکي کشورقانون پولي و با«) ۱۱(ماده ) ب(بند به استناد 

عمليـات ارزي مؤسسـات   نامـه   اجـازه دستورالعمل نحوه صدور ، »تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي

  :شود شود، به شرح زير تدوين مي ناميده مي» دستورالعمل«که از اين پس به اختصار  اعتباري

 :گستره شمول تعاريف ذيل منحصراً محدود به اين دستورالعمل است - ۱ ماده

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

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجـوز بانـک مرکـزي    : مؤسسه اعتباري -۱-۲

 .باشد رکزي ميتأسيس شده و تحت نظارت بانک م

ابالغـي توسـط    يهـاي ارز  ها و بخشنامه ها، دستورالعمل نامه مجموعه مقررات، آيين: ضوابط ارزي -۱-۳

 .حوزه ارزي بانک مرکزي

موافقت کتبي بانک مرکزي با انجام عمليات ارزي توسط مؤسسه اعتباري : نامه عمليات ارزي اجازه -۱-۴

 .مطابق با مفاد اين دستوالعمل

بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که در خارج از ايـران تأسـيس شـده     :خارجيمؤسسه اعتباري  - ٥-١

 .وتحت نظارت مرجع نظارت بانکي کشور متبوع خويش به عمليات بانکي اشتغال دارد

 .مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباري در کشور متبوع مؤسسه اعتباري خارجي :مرجع نظارتي -٦-١

 مجوزهاي بانکي بانک مرکزي؛اداره  :اداره مجوزهاي بانکي -٧-١

 ؛بانک مرکزي يکميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار :کميسيون مقررات و نظارت -۱-۸

نظيـر   هاي اطالعاتي معرفي شده توسـط بانـک مرکـزي    ها و پايگاه مجموعه سامانه :سامانه ارزي -۱-۹

 .و سنا )ITRS(پورتال ارزي، سيستم ثبت معامالت ارزي

نامـه   اجـازه اخـذ  صرفاً پـس از  توسط مؤسسه اعتباري انجام عمليات ارزي موضوع اين دستورالعمل  - ٢ ماده

و همچنين مصوبات شـوراي  از جمله ضوابط ارزي ربط  قوانين و مقررات ذيرعايت با عمليات ارزي و 

  .باشد پذير مي امکان بخشنامه هاي بانک مرکزي پول و اعتبار و دستورات و

  . شود مرحله و طبق مفاد اين دستورالعمل صادر مي سهت ارزي مؤسسه اعتباري طي نامه عمليا اجازه - ٣ ماده
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بـه شـرح ذيـل    و سـوم  دوم ، مؤسسه اعتباري مجاز به انجام عمليات ارزي در هريک از مراحـل اول  -٤ ماده

 : باشد مي

 : مرحله اول -١-٤

 خريد، فروش، نقل و انتقال ارز؛ -١- ١-٤

 ؛داخل کشورهاي وارده و صادره ارزي  عمليات مربوط به حواله -٢- ١-٤

 : دوم مرحله - ٢-٤

 دار؛ گذاري مدت انداز، سرمايه الحسنه جاري و پس هاي قرض افتتاح حساب -١-٢-٤

 اعطاي انواع تسهيالت؛ - ٢-٢-٤

 صدور گواهي سپرده عام و خاص؛  - ٣-٢-٤

 ؛يو صادرات يعمليات مربوط به اعتبار اسنادي واردات  -٤-٢-٤

 ؛يو صادرات يواردات عمليات مربوط به بروات اسنادي - ٥-٢-٤

 ها؛ نامه ضمانتصدور انواع  -٦-٢-٤

 بهادار؛ گذاري در انواع اوراق سرمايه - ٧-٢-٤

ايجاد و برقراري روابط کارگزاري با مؤسسات اعتبـاري خـارجي پـس از انجـام      -٨-٢-٤

 هاي الزم در خصوص وضعيت اعتباري مؤسسات مذکور؛ بررسي

 ؛هاي وارده و صادره ارزي خارج کشور عمليات مربوط به حواله -٩-٢-٤

 شده؛ اداره وجوه به مربوط خدمات -١٠-٢-٤

  ).مستمر دستورپرداخت( مشتريان مستمر سفارشات نجاما - ١١-٢-٤

 :ومسمرحله  - ٣-٤

 انعقاد قراردادهاي ريفاينانس و فاينانس؛ -۴-۳-۱

 بانکي ارزي؛ عضويت در بازارهاي بين - ۴-۳-۲

 انتشار و فروش اوراق بهادار نظير اوراق مشارکت و صکوک؛ - ۴-۳-۳

  .بيني نشده است پيشو دوم اول  حلاساير عمليات ارزي که در مر -۴-۳-۴

ـ   يرسمتاريخ تواند حداقل شش ماه پس از  ميمؤسسه اعتباري  -٥ ماده بـه بانـک    يشروع به فعاليـت اعالم

امضـاي مـديرعامل   نامه عمليات ارزي مرحلـه اول کـه بـه     ، درخواست خود مبني بر اخذ اجازهيمرکز

اداره  کـه فهرسـت آن توسـط   رسيده را به همراه برنامه عملياتي و سـاير مـدارک و مسـتندات الزم    

به اداره مذکور  ،باشد مي ممهور به مهر مؤسسه اعتباري  ها تمامي آن شود و اعالم ميمجوزهاي بانکي 

 . ارايه نمايد
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 : مؤسسه اعتباري موظف است، حداقل موارد زير را در برنامه عملياتي خود درج نمايد - ٦ ماده

 راهبردها و اهداف انجام عمليات ارزي؛ -١- ٦

 ؛ طي سه سال آتي منابع ارزي تجهيز و تخصيص خصوص نحوهها در  ها و برنامه سياست -٢- ٦

 مرتبط با عمليات ارزي؛ بازاريابي هاي سياست -٣- ٦

 برآورد درآمد، هزينه و سودآوري عمليات ارزي طي سه سال آتي؛ - ٤- ٦

 هاي مديريت ريسک ارزي؛ سياست - ٥- ٦

 سازوکارهاي الزم و ضروري براي انجام عمليات ارزي نظير اتصال به سيستم سوييفت؛ -٦- ٦

 ها و راهبردهاي بانکداري الکترونيک در زمينه عمليات ارزي؛ ستسيا -٧- ٦

مسئول انجام عمليات ارزي، شرح وظايف  ساختار سازماني باذكر عناوين واحدهاي سازماني - ٨- ٦

 هـا، حـدود   هاي انجام کار، نحوه ارتباط، تبـادل و گـردش اطالعـات مـابين آن     ها، روش آن

کارکنـان   كيفيـت  مـديريتي و همچنـين تعـداد و    مختلف هاي رده هاي مسئوليت و اختيارات

 واحدهاي مزبور؛

 ربط؛ ذي داخلي نظام کنترل ها و اقدامات در خصوص ايجاد سياست -٩- ٦

 .افزار افزار و نرم اي اعم از سخت تجهيزات رايانه -١٠- ٦

از اداره مبـارزه بـا    ؛نسـبت بـه اسـتعالم   اداره مجوزهاي بانکي پــس از دريافت تمامي مدارك الزم  - ٧ ماده

 تأمين ،پولشويي به مربوط موارددر مؤسسه اعتباري و رعايت  تطبيق در خصوص وجود واحدپولشويي 

انطباق عملکـرد مؤسسـه    ارتباط بادر ربط  ادارات نظارتي ذي و از ساير موارد مرتبطو  تروريسم مالي

 .کند مي، اقدام تأييد برنامه عملياتينيز و  اعتباري با الزامات قانوني و ضوابط ابالغي بانک مرکزي

جهت ربط، مراتب را  نظارتي ذي و ادارات مبارزه با پولشويي نظراتاداره مجوزهاي بانکي پس از اخذ  -٨ ماده

 .دارد ارسال مي معاون نظارت بانک مرکزياتخاذ تصميم به 

نامـه   تأييديه معاون نظارت بانک مرکـزي مبنـي بـر صـدور اجـازه     پس از اخذ  اداره مجوزهاي بانکي - ٩ ماده

که به امضاي مديرکل مقررات، مجوزهـاي   مذکورنامه  اجازهعمليات ارزي مرحله اول، نسبت به صدور 

اقدام و رونوشتي از آن را براي بانکي و مبارزه با پولشويي و مدير اداره مجوزهاي بانکي رسيده است، 

 .کند ک مرکزي ارسال مياعضاي هيأت عامل بان

نامـه عمليـات ارزي مرحلـه اول،     تواند حداقل يـک سـال پـس از صـدور اجـازه      ميمؤسسه اعتباري  -١٠ ماده

رسيده را بـه  امضاي مدير عامل نامه عمليات ارزي مرحله دوم که به  درخواست خود مبني بر اخذ اجازه

اداره  کـه فهرسـت آن توسـط   مورد نياز همراه برنامه عملياتي به روز شده و ساير مدارک و مستندات 

به اداره مذکور  ،باشد  ميممهور به مهر مؤسسه اعتباري  ها تمامي آن شود و اعالم ميمجوزهاي بانکي 

 . ارايه نمايد
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مبـارزه بـا    رهادا از ؛اسـتعالم نسـبت بـه   اداره مجوزهاي بانکي پــس از دريافت تمامي مدارك الزم  -١١ ماده

نظـارتي  و تأمين مـالي تروريسـم و از ادارات    مرتبط با پولشوييرعايت موارد در خصوص پولشويي 

و  به جهت انطباق عملکرد مؤسسه اعتباري با الزامات قانوني و ضوابط ابالغي بانـک مرکـزي  ربط  ذي

روز   تأييد برنامه عملياتي بـه و مناسب بودن عملکرد مؤسسه اعتباري در زمينه انجام عمليات ارزي  نيز

 .کند اقدام ميشده 

جهت ربط، مراتب را  نظارتي ذي و ادارات مبارزه با پولشويي نظراتاداره مجوزهاي بانکي پس از اخذ  -١٢ ماده

 .دارد ارسال مي معاون نظارت بانک مرکزياتخاذ تصميم به 

نامـه   تأييديه معاون نظارت بانک مرکـزي مبنـي بـر صـدور اجـازه     پس از اخذ  اداره مجوزهاي بانکي -١٣ ماده

که به امضاي مديرکل مقررات، مجوزهـاي  مذکور نامه  ، نسبت به صدور اجازهدوم عمليات ارزي مرحله

اقدام و رونوشتي از آن را براي  بانکي و مبارزه با پولشويي و مدير اداره مجوزهاي بانکي رسيده است،

 .کند اعضاي هيأت عامل بانک مرکزي ارسال مي

، دومنامـه عمليـات ارزي مرحلـه     پـس از صـدور اجـازه    شش مـاه تواند حداقل  ميمؤسسه اعتباري  - ١٤ ماده

رسيده را بـه  امضاي مديرعامل وم که به سنامه عمليات ارزي مرحله  درخواست خود مبني بر اخذ اجازه

اداره  کـه فهرسـت آن توسـط   مورد نياز روز شده و ساير مدارک و مستندات  همراه برنامه عملياتي به

به اداره مذکور  ،باشد  ميممهور به مهر مؤسسه اعتباري  ها مي آنتما شود و اعالم ميمجوزهاي بانکي 

 . ارايه نمايد

ره مبـارزه بـا   ادا از ؛اسـتعالم نسـبت بـه   اداره مجوزهاي بانکي پــس از دريافت تمامي مدارك الزم  -١٥ ماده

نظـارتي  و تأمين مـالي تروريسـم و از ادارات   رعايت موارد مرتبط با پولشويي در خصوص پولشويي 

و  به جهت انطباق عملکرد مؤسسه اعتباري با الزامات قانوني و ضوابط ابالغي بانـک مرکـزي  ربط  ذي

روز  تأييد برنامه عملياتي بـه و مناسب بودن عملکرد مؤسسه اعتباري در زمينه انجام عمليات ارزي  نيز

 .کند اقدام ميشده 

جهت ربط، مراتب را  ظارتي ذين و اداره مجوزهاي بانکي پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشويي -١٦ ماده

 .دارد ارسال ميمعاون نظارت بانک مرکزي اتخاذ تصميم به 

نامـه   تأييديه معاون نظارت بانک مرکـزي مبنـي بـر صـدور اجـازه     پس از اخذ  اداره مجوزهاي بانکي -١٧ ماده

که به امضاي مديرکل مقررات، مجوزهاي مذکور نامه  ، نسبت به صدور اجازهسوم عمليات ارزي مرحله

اقدام و رونوشتي از آن را براي  بانکي و مبارزه با پولشويي و مدير اداره مجوزهاي بانکي رسيده است،

 .کند اعضاي هيأت عامل بانک مرکزي ارسال مي
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مربـوط   يمنوط به تأييـد ادارات نظـارت   ١٤و  ١٠، ٥مقرر در مواد  يها ط خاص، حداقل زمانيدر شرا - ١٨ ماده

، قابـل  يط الزم و موافقت معـاون نظـارت بانـک مرکـز    يشرا ازمؤسسه اعتباري  يبر برخوردار يمبن

 .کاهش است

موظف است، اطالعات مربوط به عمليات ارزي خود را حسب مـورد در سـامانه ارزي   مؤسسه اعتباري  -١٩ ماده

 .درج نمايد

مؤسسه اعتباري که قبل از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، مجوز عمليات ارزي مرحلـه سـوم را مطـابق     -٢٠ ماده

مجاز به انجـام    است،  بانک مرکزي اخذ نموده ١٢/١٠/١٣٨٠مورخ  ١٠٩٦/شماره مبمفاد بخشنامه 

اين دستورالعمل بوده و اخـذ  ) ٤(ماده مندرج در و سوم دوم  ،مراحل اولتمامي عمليات ارزي موضوع 

 .باشد نامه عمليات ارزي مجدد مورد نياز نمي اجازه

مؤسسه اعتباري که قبل از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، مجوز عمليات ارزي مرحلـه اول و يـا دوم را    -٢١ ماده

در  -حسـب مـورد  -دريافت نموده، صرفاً مجاز به انجام عمليات ارزي مرحلـه اول و يـا مرحلـه دوم    

 . باشد بانک مرکزي مي ١٢/١٠/١٣٨٠مورخ  ١٠٩٦/چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب

قانون پـولي و  ) ٤٤(هاي انتظامي موضوع ماده  فاد اين دستورالعمل، منجر به اعمال مجازاتتخلف از م - ٢٢ ماده

 .شود مي ١٣٥١بانکي کشور مصوب تيرماه 

مـورخ  ١٠٩٦/مـب شـماره  بخشـنامه   ازجملـه  آن بـا  مغـاير  مقررات دستورالعمل، اين ابالغ ازتاريخ - ٢٣ ماده

 .شود بانک مرکزي منسوخ اعالم مي ١٢/١٠/١٣٨٠

  

  

ـ  يبماده در ٢٣اين دستورالعمل در  کميسـيون مقـررات و نظـارت     ٢٣/٨/١٣٩٥جلسـه مـورخ    نيسـت و دوم

  .باشد االجراء مي از تاريخ ابالغ الزم ومؤسسات اعتباري به تصويب رسيد 
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