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 باسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 «و خدمات بانکی مرتبط با آن سپرده تجاری دستورالعمل ناظر بر حساب»

و  انیو سامانه مؤد یفروشگاه یهاانهی( قانون پا11( و )10مواد ) یاجرا یبرا به منظور اتخاذ تمهیدات الزم

 "ح"( بند ۳کل کشور، جزء ) 1400( قانون بودجه سال 1۲تبصره ) "م"( بند ۳جزء ) ،ضوابط اجرایی مربوط به آن

( ۶۷( و ماده )۵9( ماده )۳(، بند )۵۲( ماده )۲تبصره ) و همچنین کل کشور 1۳98بودجه سال  ن( قانو1۶تبصره )

و  هیأت وزیران ۲1/0۷/1۳98مصوب جلسه مورخ  شویی( الحاقی قانون مبارزه با پول14نامه اجرایی ماده )آیین

 ستیو دو هزارکیاشخاص مصوب  یبانک یهاتراکنش یساز( دستورالعمل شفاف1۵( و ماده )9( ماده )1تبصره )

دستورالعمل »، یپول و اعتبار با اصالحات و الحاقات بعد یشورا ۲9/11/1۳98جلسه مورخ  نیو هشتاد و نهم

نامیده  «دستورالعمل»، که از این پس به اختصار «تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن سپرده ناظر بر حساب

 :دوشمی دوینتبه شرح زیر  شود،می

 و کلیات تعاریف -فصل اول

 روند:میدر این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار  -۱ماده 

 ؛: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی -۱

 سازمان امور مالیاتی کشور؛سازمان:  -2

بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی : مؤسسه اعتباری -3

 ؛و تحت نظارت آن بانک قرار دارد تأسیس شده

بانکی دارنده حساب سپرده  گردد کهاطالق می اعم از ایرانی و خارجی  : به شخص حقیقیمشتری -4

نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری 

 ؛شده باشدارائه 

 از سویمتعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری بانکی هرگونه حساب سپرده حساب تجاری:  -5

پس از تأیید فروش  هایها تعیین شده باشد. حسابمتناظر با آن و فعالیت تجاری اعالم شدهسازمان 

 .دنشوحساب تجاری محسوب می ،حقوقیسپرده اشخاص  هایو نیز حسابسازمان 

 ؛تجاریهای غیر از حسابمتعلق به مشتری هر حساب سپرده بانکی حساب غیرتجاری:  -6
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از طریق آن، اطالعات تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و ای است که سامانه: سامانه سیاح -7

 گردد.ثبت میهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری حساب

 یهااتی( قانون مال18۶( ماده )4که به موجب تبصره ): شخص حقوقی غیرفعال یشخص حقوق -8

 یاقتصاد تیسال فاقد فعال (۵) پنج به مدت ،یبا اصالحات و الحاقات بعد 1۳۶۶سال  مصوب میمستق

به مؤسسات  «یاتیمال رفعالیغ»به عنوان اشخاص حقوقی ایرانی  یتیاطالعات هو گاهیپا قیبوده و از طر

 .شودیم یمعرف یاعتبار

مشخص و شفافی را  یندهایو فرا هاهیرو ها،استیمکلف است سحساب تجاری  دارندهمؤسسه اعتباری  -2ماده 

اجرا  یبرا ره،یمد أتیدر ه بیو پس از تصو هیتهدستورالعمل  نیمربوط، از جمله مفاد ا مقرراتو  نیلحاظ قوانبا 

نسبت به  یکاف نانیاطم جادیمتضمن ا دی، باندهایو فرا هاهیرو ها،استی. این سدیابالغ نما ربطیذ یبه واحدها

  .دارندکه پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان  باشدمشتریانی  توسط صرفاًحساب تجاری از  یبرداراستفاده و بهره

 تجاری ضوابط ناظر بر حساب -فصل دوم

، حساب سپرده اندازپس الحسنهسپرده قرض از انواع حساب فقط در قالب یکیمشتری حساب تجاری  -3ماده

 باشد. می فتتاحمدت عادی قابل اگذاری کوتاهالحسنه جاری و حساب سپرده سرمایهقرض

فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر، به  است و غیرتجاریحساب سپرده بانکی مشتری، حساب  -4ماده 

 . شودحساب تجاری تبدیل می

ای تأییدیه سامانه دریافتو  به سازمان توسط مشتریسپرده بانکی حساب  اعالم اطالعات -۱-4

 ؛باشدشدن حساب سپرده بانکی مربوط تجاری متضمن که از طریق سامانه سیاح سازمان 

و  مشتریبه مؤسسه اعتباری توسط و پرونده مالیاتی سپرده بانکی حساب  اعالم اطالعات -2-4

 یحساب سپرده بانک تجاری شدنمتضمن که  احیسامانه سسازمان از طریق ای دریافت تأییدیه سامانه

 .باشد مربوط

مدت گذاری کوتاهسرمایهحساب سپرده گذاری بلندمدت و رمایهسپرده س حسابتغییر وضعیت  -۱ تبصره

مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات الزم را برای . باشدمجاز نمیبه حساب تجاری ویژه مشتری 

  ای اتخاذ نماید.به روش سامانه مذکور در این تبصره تغییر وضعیتممنوعیت 
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 :است میسر ریاز موارد ز یکیدر صورت تحقق  صرفاً بدیل حساب تجاری به غیرتجاریت -2تبصره 

سازمان از  یاسامانه هیدییتأ افتیو در یبه سازمان توسط مشتر تجاریاعالم اطالعات حساب  -۱

 مربوط باشد؛ یشدن حساب سپرده بانک یتجارغیرکه متضمن  احیسامانه س قیطر

سازمان  یاسامانه هیدییتأ افتیو در یتوسط مشتر یبه مؤسسه اعتبار تجاریاعالم اطالعات حساب  -2

 مربوط باشد. یشدن حساب سپرده بانک یتجارغیرکه متضمن  احیسامانه س قیاز طر

است که شدن حساب سپرده مشتری خارجی مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری -5 ماده

مجوز  یا اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعییکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل 

ارائه را  1۳80مصوب سال  یخارج یگذارهیسرما تیو حما قی( قانون تشو۶موضوع ماده ) یخارجگذاری سرمایه

  .دنمای

 آنحساب سپرده  کنیلندارد،  اریماده را در اخت مجوز موضوع این که خارجی یدر رابطه با مشتر -تبصره

 همؤسس شود،یم یمعرفه مؤسسه اعتباری ب( دستورالعمل 4( ماده )1-4موضوع بند ) هیرو قیاز طر

خارجی مشمول این  مشتریباشد. مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمی یاعتبار

پس از ابالغ این دستورالعمل، به مؤسسه اعتباری مراجعه سال یکند حداکثر ظرف مدت توامی تبصره

در صورت عدم د. شدن حساب را تسلیم نمای، تقاضای خود برای تجاریبا ارائه مجوزهای مربوطنموده و 

  گردد.غیرفعال می ویمهلت زمانی مذکور، کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به ظرف اقدام 

به  یتجار تیوجود فعال دیمؤ یاعتبار مؤسسه نزد آن یاقتصاد اطالعات کهایرانی  یمشتر با رابطه در -6ماده 

( دستورالعمل به عنوان حساب 4( ماده )1-4موضوع بند ) هیرو قیاز طر آنحساب سپرده  کنیل ،نام آن نباشد

 یاز مشتر ،یتجار تیحساب سپرده به وضع تیوضع رییپس از تغ دیبا یمؤسسه اعتبار شود،یم یمعرف یتجار

. دیاقدام نما یخود نزد مؤسسه اعتبار یاطالعات اقتصاد یروزرسانماه نسبت به به ۲تا ظرف مهلت  دیدعوت نما

و مراتب  ابدییم رییتغ یرتجاریغ تیبه وضع یحساب مشتر ،یمشتر یارائه اطالعات الزم از سودر صورت عدم 

 .شودیبه سازمان اعالم م د،ینمایم نییتع یکه بانک مرکز یبه نحو

سپرده بانکی حساب  تیوضع رییتغالزم برای  هایتیقابلمؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد  -7ماده 

 یاتیعمل یهادر سامانهغیرتجاری  وضعیتتجاری به  وضعیتنیز از و  یتجار وضعیتبه غیرتجاری  وضعیتاز 

کند، به سامانه سیاح به نحوی که این تغییرات بالفاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می نمایدخود اقدام 

 اعالم شود.
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نماید که امکان مشاهده  ذاتخا اهای عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی ردر سامانهمؤسسه اعتباری باید  -8ماده 

کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه برای  و تجاری غیرتجاریسپرده بانکی اعم از وضعیت حساب 

 فراهم باشد.اعتباری و مشتریان مربوط 

مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب  -9ماده 

ای به بانک ، به روش سامانهواحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباریبررسی مستندات توسط پس از  ،تجاری

به مؤسسه اعتباری نتیجه را را بررسی و  درخواست مذکورمرکزی ارسال شود. بانک مرکزی با همکاری سازمان 

  نماید.اعالم می

مؤسسه اعتباری تا زمان اعالم نتیجه از سوی بانک مرکزی، مجاز به پذیرش درخواست موضوع  -۱تبصره

  باشد.این ماده نمی

 تجاریمشترک مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب  -2تبصره

درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به باید  ،باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاءنمی

   نمایند.( دستورالعمل را سپری 4موضوع ماده )و تشریفات مؤسسه اعتباری ارائه 

 حساب سپرده تغییر وضعیتکه بالفاصله پس از  دیرا اتخاذ نما یمکلف است سازوکار یمؤسسه اعتبار -۱0ماده 

آن در قالب  هی، اعالم«از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری»یا « از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری»

 ارسال شود. یبه شماره تلفن همراه متعلق به مشتر امکیپ

  خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاصبر مقتضی  هایکنترلاعمال  -سومفصل 

 تاارز مربوط به واردات کاال و خدم نیتأم مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه ارائه خدمات بانکی برای -۱۱ماده 

مربوط  یالیه روانتقال وج همان مؤسسه اعتباری نماید.نزد واردات  یبه نام متقاض یوجود حساب تجار را منوط به

 . باشدپذیر میامکان یاز محل حساب تجارکاال و خدمات، صرفاً واردات  به منظورارز  تقاضای تأمینبه 

منوط به وجود حساب تجاری به را ارزی ریالی و  التیتسه یاعطامؤسسه اعتباری موظف است هرگونه  -۱2ماده 

 نماید. ویدر حساب تجاری وجه آن  و کارسازی متقاضی تسهیالت نام

در ریالی اعطای تسهیالت  ،به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباریکه در صورتی -۱تبصره

در امور ، مرابحه به مشتری و ساطی، اجاره به شرط تملیک، جعالهفروش اقالحسنه، قرض قالب

در شمول احکام مقرر در  ،وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیالتتجاری کاربرد داشته باشد، غیر

 قرار ندارد. ماده نیا
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باشند و وجه تسهیالت حساب میها مستلزم دریافت صورتدر رابطه با تسهیالتی که اعطای آن -2تبصره

باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کاال/خدمت کارسازی شوند، مؤسسه اعتباری موظف است از 

 مقصد اطمینان حاصل نماید.بانکی تجاری بودن حساب سپرده 

منوط و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را نامه ضمانتهرگونه صدور است مؤسسه اعتباری موظف  -۱3 ماده

 نماید.  خواه/متقاضی اعتبارضمانتبه نام  به وجود حساب تجاری

مورد تقاضای نامه ضمانت در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، -تبصره

در شمول خواه وجود حساب تجاری به نام ضمانتهای غیرتجاری کاربرد داشته باشد، مشتری در فعالیت

 ماده قرار ندارد. نیاحکام مقرر در ا

مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان  -۱4ماده 

مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان های تجاری اختصاص یابد. حساب

 حاصل نماید.

درون  "ریال میلیارد ده"وجوه باالتر از  یکینقل و انتقاالت الکترون تمامی موظف است یمؤسسه اعتبار -۱5 ماده

 لیرا منوط به تکم شودمیانجام مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی روزانه  یبانک نیو ب یبانک

علت انتقال وجه  ای واسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد  هیهای مربوط و ارا( بابت در فرملدیقسمت )ف

 .دینما ینموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهدار

 های تجاری های بانکی برای حمایت از صاحبان حساباعمال مشوق -چهارمفصل 

های تجاری، صاحبان حساب یتجار تیفعال زانیو م تیماه داشتلحاظبا مؤسسه اعتباری موظف است  -۱6ماده 

 :نماید فعال هاآنبرای حسب مورد متناسباً و های بانکی زیر را مشوق

بازگشت  و نیزهای قبلی های دسته چکبازگشت تمامی برگهر صورت ددسته چک جدید  اعطای -۱-۱6

3

5
  ؛متصل به حساب تجاری های آخرین دسته چکاز برگه واحد درصد( ۶0)  

های سرفصلدر رابطه با فقط  "درصد 40"اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا  -2-۱6

ریالی جدول کارمزد خدمات بانکی »مندرج در  "وصول بروات"و  "هاحواله"، "صدور انواع ضمانتنامه"

 ؛هیأت عامل بانک مرکزیمصوب  «و الکترونیکی
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حداکثر تا  ،مشتریهای تجاری حسابکلیه محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از  افزایش -3-۱6

 ؛میلیارد ریالپنج 

حداکثر تا  ،یمشتر یتجار یهاحساب هیاز کل یرحضوریبرداشت غ ماهانه تیمحدود شیافزا -4-۱6

 ال؛یر اردیلیمسی 

بل قبول اضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قدر اولویت قراردادن  -5-۱6

مصوب کمیسیون « دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد»موضوع  ،برای اعطای تسهیالت خرد

 ؛یمقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکز

و های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح عدم اعمال محدودیت -6-۱6

 ؛ نگهداری حساب تجاری برای مشتری

تعداد  بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت -تبصره  

 نماید. اعمال میحساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح 

 سایر موارد -پنجمفصل 

های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد تجاری از حسابهای تفکیک حساب -۱7ماده 

های اجرای سیاست که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی،

 ای باشد.  های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانهتشویقی و نیز اعمال کنترل

های سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حسابم -۱8 ماده

های غیرتجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان ارزیابی داشته باشد. بدین منظور، حساب

ه خدمات بانکی به اشخاص محجور دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائ»ها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله آن

های تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حساب« در مؤسسات اعتباری

( 14اجرایی ماده ) نامهآیین( »۶1( و )۶0ها و با استفاده از اطالعات اقتصادی موضوع مواد )دارندگان آن حساب

دستورالعمل الزامات »های تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق حسابو « الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مصوب هیأت عامل بانک « رفعالیغ یفاقد شغل و اشخاص حقوق یقیاشخاص حق تیسطح فعال نییتع ییاجرا

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. باید مرکزی 

خود،  یرساناطالع گاهیدرج در پا ای امکیارسال پ رینظ ییهابا استفاده از روش دیبامؤسسه اعتباری  -۱9ماده 

های بانکی مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوقالزم را در خصوص  یرساناطالع

  د.انجام دهتمهید شده، 
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 دیبا باشد ومی مفاد این دستورالعملنظارت بر اجرای واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول  -20ماده 

 ماهانهبه صورت  دینمایم نییتع یکه بانک مرکز یگزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحو

  اعالم کند.مرکزی به بانک 

مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی الزم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به  -تبصره

با واحد مبارزه با  -به ویژه واحد فناوری اطالعات -ربط نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذی

 پولشویی باشد.  

و مقررات  نیمقرر در قوان یانتظام یهادستورالعمل موجب اعمال مجازات نیمفاد ا یتخلف از اجرا -2۱ ماده

 .شودیمربوط م

بیست ( تبصره در 10( ماده و )۲1در ) «مرتبط با آن یو خدمات بانک یسپرده تجار دستورالعمل ناظر بر حساب»

 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. 1۲/0۶/1401جلسه مورخ  و پنجمین

 


