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 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و                 ٢٢/١٢/١٣٨٦هيات وزيران در جلسه مورخ      

  :ر کشور را به شرح زير تصويب نمودنامه مستندسازي جريان وجوه د آيينهشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 

  نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور آيين

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور مستندسازي جريـان وجـوه در                -١ماده  

کشور و نيز شفاف سازي نحوه گردش آن در سيستم بـانکي، موسـسات پـولي و اعتبـاري،                   

 و  -١٣٨٣ مـصوب    -متشکل پـولي   غيربازار  الحسنه موضوع قانون تنظيم       هاي قرض  صندوق

  :جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به عمل آوردها ظرف شش ماه ضوابط الزم را  صرافي

 اين ماده، کليه خدمات و عمليات بـانکي نظيـر           )٣(از زمان ابالغ دستورالعمل موضوع بند        -١

افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دريافت و پرداخـت، هرگونـه حوالـه وجـه، صـدور و             

تبـاري، صـدور    پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهيالت، صـدور انـواع کـارت هوشـمند و اع              

نامه، خريد و فـروش ارز، اوراق گـواهي سـپرده و اوراق مـشارکت، قبـول                   هرگونه ضمانت 

ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسـنادي، بـه                  

  .استثناي قبوض دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد

 عالوه  ،گيرد  ليات موضوع اين ماده از جانب اشخاص حقوقي صورت مي          در مواردي که عم    -٢

. بر ثبت مشخصات شخص حقـوقي، ثبـت مشخـصات نماينـده وي نيـز ضـروري اسـت                  

همچنين در مورد صغار و محجوران، عالوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هويت ولي، قيم يا                

  .سرپرست نيز الزامي است

کننده از خدمات اشـخاص     اع ايراني و خارجي استفاده      دستورالعمل نحوه احراز هويت اتب     -٣

نامه، توسط بانک مرکـزي جمهـوري         آيين ظرف سه ماه پس از ابالغ اين         )١(موضوع ماده   

  .گردد اسالمي ايران تهيه و جهت اجرا ابالغ مي

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف اسـت ظـرف سـه مـاه پـس از ابـالغ ايـن                      -٤

ي جاري اشخاص و    اهاي مربوط به حسابه    مل شرايط عمومي چاپ چک    نامه، دستورالع   آيين

نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل الزم جهت درج شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه               
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ها موظفنـد پرداخـت وجـه        بانک. ملي اشخاص حقوقي در پشت و يا روي چک فراهم آورد          

رنـويس،  هوي، درصورت وجود ظ   توسط دريافت کننده نهايي را عالوه بر احراز هويت          چک  

مـسئوليت احـراز صـحت      . ظهرنويسان قبلي نماينـد   منوط به وجود شماره يا شناسه ملي        

  .شماره و شناسه ملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقال گيرنده است

بايد حاوي محل مناسب براي درج      ) ١(هاي مورد استفاده اشخاص موضوع ماده         کليه فرم  -٥

  .طور کامل و دقيق دريافت شوده ي باشد و اين مشخصات بشماره ملي و کدپست

 که عمليات بانکي    )١(هاي اطالعاتي اشخاص موضوع ماده       در کليه نرم افزارها و سيستم      -٦

شود، بايد محل الزم براي درج شماره ملي و کدپستي وجود داشته باشـد و           در آنها ثبت مي   

در مـورد  .  افزارهـا فـراهم گـردد      امکان جستجو براساس شماره ملي و کدپـستي در نـرم          

اشخاص حقوقي منظور از شناسه ملي کد منحصر به فرد ملي است که توسط سازمان ثبت                

اشخاص موضـوع مـاده     . يابد  طراحي و تخصيص مي   ) ها ثبت شرکت (اسناد و امالک کشور     

اقـدام  خـصوص    پس از تخصيص شناسه ملي منحصر به فرد اشخاص حقوقي درايـن          )١(

  .خواهند نمود

هاي اطالعاتي هر دو ماه يـک        در سيستم  مشخصات درج شده اشخاص حقيقي و حقوقي         -٧

) هـا  ثبـت شـرکت   (بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کـشور               

 بـا   )١(درصورت استعالم برخط اشخاص موضوع ماده       . شود  ارسال و صحت آن کنترل مي     

  .يستها، نياز به اين اقدام ن اين سازمان

مشترياني که مشخصات آنها داراي مغايرت است، موظفند ظرف يک مـاه نـسبت بـه رفـع                  

مغايرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابالغـي بانـک          چنانچه  . مغايرت اقدام نمايند  

  .شود مرکزي جمهوري اسالمي ايران اقدامات تنبيهي درمورد اين نوع مشتريان انجام مي

لت دسترسي به اطالعات مشتريان و احراز صحت اسـناد و اطالعـات ارائـه               سهوبه منظور    -٢ماده  

شده از سوي افراد، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است ظـرف شـش مـاه از                  

اندازي سامانه اطالعات مشتريان مشتمل بر اطالعات        ، نسبت به راه   نامه  آيينتاريخ ابالغ اين    

  :زير اقدام نمايد
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  )حقوقي و حقيقي(مالي مشتريان هاي  و صورت اطالعات ثبتي -الف

شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده          اطالعات شماره حسابها و تسهيالت ارائه        -ب

هاي اعطاي تسهيالت و تعهدات بانکي بانـک مرکـزي           موضوع دستورالعمل تنظيم فرم   (

  ).جمهوري اسالمي ايران

  .هاي برگشتي  اطالعات چک-ج

  .ه اظهارنامه مالياتي مشتريان اطالعات مربوط ب-د

هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي که اسامي آنها           ها و سفته    اطالعات محکوميت  -  ه

  .در سيستم ثبت شده است

  .لي ارائه شده توسط مشتريانج اطالعات س-و

  : اشخاص زير مسئول ورود يا کنترل اطالعات تعيين شده در سيستم مذکور هستند-٣ماده 

 کليه مشتريان متقاضي استفاده از تسهيالت و خدمات درخصوص ورود اطالعات ثبتي -الف

  .و مالي مربوط به خود

هـا، تـسهيالت      درخصوص ورود اطالعات شـماره حـساب       )١( اشخاص موضوع ماده     -ب

  .اعطايي، تسهيالت سررسيد و معوق شده مشتريان

  .هاي برگشتي  چکبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران درخصوص اطالعات -ج

تعيـين صـحت اطالعـات ارائـه شـده توسـط             سازمان امور مالياتي کشور درخصوص       -د

 با استفاده از اظهارنامه     )١(مشتريان درمورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده          

  .مالياتي آنان

هـاي واخواسـتي      هـا و سـفته      وزارت دادگستري درخصوص ورود اطالعات محکوميـت       -  ه

  .ي و حقوقي که اسامي آنها در سيستم ثبت شدهاشخاص حقيق

 سازمان ثبت اسناد و امالک کـشور درخـصوص کنتـرل اظهـارات مـشتريان درمـورد                  -و

  .مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي

تائيد صحت اطالعات سجلي ارائه شـده توسـط          سازمان ثبت احوال کشور درخصوص       -ز

  .مشتريان
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در زمان مقـرر     توسط مشموالن اين ماده      )٢(چنانچه اطالعات ذکر شده در ماده        -١ تبصره

  .ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطي و اداري سازمان مربوط خواهند بود

بـه اطالعـات موجـود در سـامانه         صالح و اشـخاص        حدود دسترسي مراجع ذي    -٢تبصره  

ت امور  موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل اجرايي که توسط وزار             

هـاي    و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با همکاري سـاير دسـتگاه           اقتصادي و دارايي    

و رئـيس کـل بانـک مرکـزي          تهيه و به تائيد وزير امور اقتصادي و دارايـي            ربط  ذياجرايي  

  .شود رسد، تعيين مي جمهوري اسالمي ايران مي

ي سـامانه يـاد شـده بـا بانـک           ها موظفند همکاري الزم را در اجرا         کليه دستگاه  -٣تبصره  

  .مرکزي جمهوري اسالمي ايران به عمل آورند

  : موظفند١٣٨٧ از نيمه دوم سال )١( اشخاص موضوع ماده -٤ماده 

 آن دسته از اسناد و مدارکي را که بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران مـشخص                    -١

قيقـي،  در مـورد اشـخاص ح     . کند صرفاً به محل کدپستي اشـخاص ارسـال نماينـد            مي

کدپستي درج شده در پايگاه جمعيتي کشور و در مورد اشخاص حقـوقي کدپـستي درج                

  .ها مالک عمل قرار گيرد شده در پايگاه ثبت شرکت

 در ارائه خدماتي که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مشخص خواهد کرد، از قبول               -٢

 کـد درج شـده در       اشخاص حقيقي و  کدپستي مغاير با کد درج شده در کارت ملي براي           

  .ها براي اشخاص حقوقي، خودداري نمايند پايگاه ثبت شرکت

) هـا  ثبـت شـرکت   ( سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کـشور              -تبصره

نامه، امکان تطبيق کدپستي را با شـماره ملـي، بـدون              آيينظرف شش ماه پس از ابالغ اين        

  .سازند مراجعه حضوري افراد ميسر مي

 خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريـال در داخـل و دريافـت ارز در خـارج                       -٥ماده  

مقررات مجـاز    هاي مجاز بارعايت قوانين و     کشور و بالعکس، تنها درسيستم بانکي و صرافي       

مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال ير  خريد و فروش ارز غ    صورت    اين غير است و در  
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 مجمع تـشخيص مـصلحت      ١٣٧٤ راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب سال          تعزيرات حکومتي 

  .نظام است

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات تفـصيلي مربـوط بـه خريـد و                  -٦ماده  

هاي مجاز را در پايان هر روز در بانک اطالعاتي که بـه              فروش ارز در سيستم بانکي و صرافي      

نحوه دسترسي بـه اطالعـات ايـن بانـک مطـابق            . بت نمايد همين منظور تهيه خواهد شد، ث     

  .شود  تعيين مي)٣( ماده )٢(تبصره 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور تأمين امنيـت دارايـي عمـومي                 -٧ماده  

نامه،   آيين حداکثر ظرف يک سال پس از ابالغ اين          )١(مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده       

) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠(بـيش از پنجـاه ميليـون        ) وجه نقد، بانک چک و ايران چک      (پرداخت نقدي   

  .ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع نمايد

تواند باتوجـه بـه تـورم و ديگـر       بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران همه ساله مي  -تبصره

  .مالحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل نمايد

ني نشده، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران رأساً اتخـاذ تـصميم            بي   در ساير موارد پيش    -٨ماده  

  .خواهد نمود

نامه را برعهده دارد و  آيين بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مسئوليت حسن اجراي اين -٩ماده 

  .نمايد ت وزيران ارائه ميفت آن را هر شش ماه يک بار به هياگزارش پيشر

  
  پرويز داودي

  ورمعاون اول رئيس جمه


