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بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  دولتي پست  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي
  

  با سالم؛

پـس از   »دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خـارجي «گونه که مستحضرند  همان, احتراماً

وراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شـماره  ش ۱۳۹۵/ ۱۰/ ۱۴تصويب در يکهزار و دويست و بيست و هفتمين جلسه مورخ 

پس از ابالغ دستورالعمل مذکور، برخي سؤاالت و . به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد ۱۳۹۵/ ۱۱/ ۲۴مورخ  ۹۵/ ۳۷۶۲۹۷

دسـتورالعمل مطـرح   ) ۹(ابهامات در خصوص سقف مجاز گردش مالي ساليانه اشخاص خارجي غيرمقيم موضـوع مـاده   

اي بـه   طرح و مقرر شد تبصره ۱۳۹۶/ ۵/ ۳۱اً در يکهزار و دويست و سي و پنجمين جلسه مورخ لذا مراتب مجدد. گرديد

  : دستورالعمل الحاق گردد ۹به ماده  ۲شرح ذيل به عنوان تبصره 

سسه هاي اشخاص موضوع اين ماده در يک مؤ مجموع مبالغ بستانکار تمامي حساب ،گردش مالي ساليانه - ۲ تبصره

  .باشد ده بستانکار منتقل شده از سال قبل ميناعتباري، پس از کسر ما

 .تغيير يافت هزار ميليون ريال پنجبه مبلغ  هزار ميليون ريال يکدستورالعمل از  ۹همچنين مبلغ مندرج در ماده 

ـ     در خاتمه ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل اصالح ه قيـد  شده، خواهشمند است دسـتور فرماينـد مراتـب ب

مؤسسه /  آن بانک ربط  ذي به تمامي واحدهاي ۱۳۹۶/  ۵/  ۱۶مورخ  ۹۶/  ۱۴۹۱۵۳تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 

   ۳۴۱۵۱۶۹/ .عمل آيد و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق بهشده اعتباري غيربانکي ابالغ 

 
 

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  د خدايـاريمحم    آبادي حميدرضا غني 

               ۳۸۱۶           ۰۲-۳۸۳۱  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 180953 /96  
 11 /06 /1396  

  دارد 



 

  
 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 

 پولشويي با مبارزه و بانكي مجوزهاي مقررات، كل مديريت

 بانكي قرراتم و مطالعات اداره 

 
 

افتتاح حساب سپرده اجرايي  دستورالعمل

 ريالي براي اشخاص خارجي
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 تعالي بسمه
 "محمد آل و محمد بر صلوات با"

 »افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجيدستورالعمل اجرايي « 
 

از ) 8(بر پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بـه اسـتناد بنـد     شوراي پول و اعتبار بنا

ـ «، 1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه ) 14(ماده  اب سـپرده  دستورالعمل اجرايي افتتاح حس

شود را به شـرح زيـر    ناميده مي» دستورالعمل«كه از اين پس به اختصار  »ريالي براي اشخاص خارجي

 :تصويب نمود

 :روند در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح بكار مي -1اده م

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛ :بانك مركزي -1-1

بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا بـا مجـوز بانـك     :مؤسسه اعتباري -1-2

 مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛

 الحسـنه  حسـاب سـپرده قـرض    ،ريـالي  جـاري  الحسنه قرض حساب سپرده :سپرده حساب -1-3

 ؛ريالي دار گذاري مدت حساب سپرده سرمايه وريالي انداز  پس

اجازه اقامـت  اشخاص حقيقي خارجي كه داراي  -مشتمل بر الف :مقيم خارجيحقيقي اشخاص  -1-4

دفترچـه   ؛يكـي از مـدارك  اشـخاص حقيقـي خـارجي كـه داراي      -ب .هستند) پروانه اقامت(دائم 

كارت خروجي  يا كارت هويت صادره توسط وزارت كشوريا  پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي

 .باشند مي صادره توسط وزارت كشور) آمايش(دار  مدت

يـا نظيـر   اشخاص حقوقي خارجي هستند كه شعبه يا نمايندگي  :خارجي مقيمحقوقي اشخاص  -1-5

 .دارنددر ايران ثبت شده آن، 

 بـا  رواديـد اشخاص حقيقـي خـارجي داراي    -الف مشتمل بر: مقيمخارجي غيرحقيقي اشخاص  -1-6

اشخاص حقيقي خارجي  -؛ بدر گذرنامه شده درج و خارجه امور وزارت توسط صادره اعتبار تاريخ

مهر ورود به كشور كـه مـدت    داراي و ايران با رواديد لغو كشورهايمعتبر با تابعيت  گذرنامه داراي

 داراياشخاص حقيقـي خـارجي    -پ. اعتبار آن از زمان ورود به كشور تا كنون منقضي نشده باشد

 .در گذرنامه شده درج و نيروي انتظامي توسطشده  تمديد رواديد

اشخاص حقوقي خـارجي هسـتند كـه در ايـران شـعبه يـا        :اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم -1-7

 .نمايندگي ثبت شده ندارند

صـادره توسـط پلـيس    ) پروانـه اقامـت  (اجازه اقامت دائـم   ):پروانه اقامت(اجازه اقامت دائم  -1-8

هـايي كـه    ، با مشخصات و ويژگي)ناجا(مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 

 .گردد امي جمهوري اسالمي ايران اعالم و توسط بانك مركزي ابالغ ميتوسط نيروي انتظ
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اجازه اقامت  كه داراي مقيم اشخاص حقيقي خارجي آن دسته از افتتاح حساب سپرده براي -2ماده 

 .باشد مجاز مي ،هستند )پروانه اقامت(دائم 

اشتغال صـادره توسـط   كه داراي اجازه خارجي حقيقي براي اشخاص سپرده افتتاح حساب  -3ماده 

 .وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند، مجاز است

 .باشد مجاز مي ،مقيم اشخاص حقوقي خارجي برايحساب سپرده افتتاح  -4ماده 

كه داراي يكـي از   اشخاص حقيقي خارجي مقيمراي آن دسته از بتواند  مؤسسه اعتباري مي -5ماده 

يا  كارت هويت صادره توسط وزارت كشوريا  نيروي انتظاميدفترچه پناهندگي صادره توسط مدارك؛ 

 الحسـنه  قرضحساب سپرده باشند،  مي صادره توسط وزارت كشور) آمايش(دار  كارت خروجي مدت

گـذاري   ده سـرمايه انـداز و حسـاب سـپر    پـس الحسنه  قرض چك، حساب سپرده جاري بدون دسته

 .افتتاح نمايددار  مدت

حضور متقاضـي   منوط به ،اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيمراي ب تواند ميمؤسسه اعتباري  -6ماده 

ده انـداز و حسـاب سـپر    الحسنه پس قرضحساب سپرده  ،گذرنامه معتبرو ارائه  مؤسسه اعتباريدر 

 .دار افتتاح نمايد گذاري مدت سرمايه

سال تمام شمسي  18كمتر از غيرمقيم براي اشخاص حقيقي خارجي حساب سپرده افتتاح  -7ماده 

سال تمام شمسـي، افتتـاح حسـاب     18درمورد اشخاص حقيقي خارجي مقيم كمتر از . ممنوع است

توسط پدر و يـا جـد پـدري    دار  گذاري مدت ده سرمايهحساب سپرانداز و  الحسنه پس سپرده قرض

 . باشد ها مجاز مي آن

راي بدار  گذاري مدت ده سرمايهحساب سپرانداز و  الحسنه پس قرضحساب سپرده افتتاح  -8ماده 

  .مجاز است اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم

، ارايـه مـداركي مشـعر بـر تشـكيل، ثبـت و       اشخاص حقوقي خارجي غيـرمقيم درخصوص  -تبصره

نمايندگي ايران در كشور متبوع شخص حقوقي يـا نزديكتـرين    اساسنامه شخص مذكور كه به تأييد

 هـاي مـذكور   حسـاب افتتـاح   .متبوع آن شخص رسيده باشد، الزامي استنمايندگي ايران به كشور 

  .باشد ها در مؤسسه اعتباري مي مستلزم حضور مديران صاحب امضاي مجاز آن

درمورد اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غيرمقيم افتتاح حساب، تا مبلـغ گـردش سـاالنه     -9ماده 

رعايت قوانين و مقـررات بـا پولشـويي بالمـانع      با دريافت اطالعات هويتي و *ريالون ميليهزار  پنج

 .است

                                                            
 شوراي پول و اعتبار؛ 31/5/1396و پنجمين جلسه مورخ  هزار و دويست و سي موضوع مصوبه يك *
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متناسباً  يفروش خرده يها متير شاخص قييك بار براساس تغيسال  3مبلغ مزبور هر  -1 تبصره

 .ابدي ير مييتغ يتوسط بانك مركز

هاي اشخاص موضوع اين ماده  حسابتمامي  مجموع مبالغ بستانكار ،گردش مالي ساليانه -2 تبصره

 ** .باشد قبل ميشده از سال  پس از كسر مانده بستانكار منتقل مؤسسه اعتباري،يك  در

همسر و فرزندان شخص حقيقي   گذاري بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، سرمايه انتقال سپرده -10ماده 

 .باشد پذير مي خارجي امكان

اين دستورالعمل را  مؤسسه اعتباري مكلف است در زمان انتقال سپرده، الزامات مندرج در -تبصره

 .گيرنده نيز اعمال و رعايت نمايد نسبت به انتقال

 .باشد ها منوط به تأييد وزارت امور خارجه مي خانه براي سفارت افتتاح حساب سپرده -11ماده 

مؤسسه اعتباري مكلف است در خصوص آن دسته از اشخاص حقيقي خارجي كـه اقامـت    -12 ماده

باشد، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتـاح   ها محدود به حوزه جغرافيايي خاصي مانند استان مي آن

 .اقدام نمايدحساب سپرده 

يد خواهد شد دار اشخاص خارجي در سررسيد مربوطه تمد گذاري مدت هاي سرمايه سپرده -13ماده 

  .كننده درخواست ديگري داشته باشد افتتاح كه مگر آن

گواهي معتبر خريد ارز صادره اخذ در افتتاح حساب سپرده براي اشخاص خارجي غيرمقيم،  -14ماده 

توسـط  مشـابه  صـادره  پورتـال ارزي و يـا سـند     سـامانه قابل رديـابي در  مؤسسه اعتباري توسط 

 .الزامي استمتقاضي  در سامانه سنا ازهاي مجاز قابل رديابي   صرافي

راي اشـخاص خـارجي، رعايـت قـوانين و مقـررات مبـارزه بـا        ب سپرده  در افتتاح حساب -15ماده 

 .شويي الزامي است پول

حساب سپرده افتتاح مواردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است تابع مقررات حاكم بر  -16ماده 

 .اشخاص ايراني استبراي 

االجرا شدن اين دستورالعمل، تمـامي ضـوابط مغـاير بـا آن، منسـوخ اعـالم        از زمان الزم -17ماده 

 .گردد مي

 جلسـه مـورخ  مـين  هفتهـزار و دويسـت و بيسـت و     يـك  تبصـره در  3 مـاده و  17 در اين دستورالعمل

هزار و دويست و سـي و پنجمـين جلسـه     يك درو  شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد 14/10/1395

  .شد آن اصالحيك تبصره به  و الحاق 9مبلغ مندرج در ماده با تغيير شورا آن  31/5/1396مورخ 

                                                            
 شوراي پول و اعتبار؛ 31/5/1396و پنجمين جلسه مورخ  هزار و دويست و سي يك موضوع مصوبه **
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