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"اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ،اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ"
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ـ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻥ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍﺕ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺘﻀـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬـﺮﻩﺑـﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘـﻮﻟﻲ ﻭ ﺑـﺎﻧﮑﻲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺳـﭙﺮﺩﻩ ﺭﻳـﺎﻟﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻼﺣﻈـﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪ .ﻧﻬﺎﻳﺘ ﹰﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﮏﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ
ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ﺁﻥ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳـﺖ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ،ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐـﻞ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ٣١٦٩٨٩٦/.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده
ريالي براي اشخاص خارجي

بسمهتعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"
« دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي»

شوراي پول و اعتبار بنا بر پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و به اسهتناد بنهد ( )8از
ماده ( )41قانون پولي و

بانکي کشور مصوب تير ماه « ،4534دستورالعمل اجرايي افتتاح حس اب س پرده

ريالي براي اشخاص خارجي» ک از اين پس ب اختصار «دستورالعمل» ناميده ميشود را ب شهر زيهر
تصويب نمود:
ماده  -1در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشرو بکار ميروند:
 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 -2-1مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسس اعتباري غيربانکي ک ب موجب قانون و يها بها مزهوز بانهک
مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
 -3-1حساب سپرده :حساب سپرده قرضالحسهن جهاري ريهالي ،حسهاب سهپرده قهرضالحسهن
پسانداز ريالي و حساب سپرده سرماي گذاري مدتدار ريالي؛
 -4-1اشخاص حقيقي خارجي مقيم :مشتمل بر الف -اشخاص حقيقي خارجي ک داراي اجهازه اقامهت
دائم (پروان اقامت) هستند .ب -اشهخاص حقيقهي خهارجي که داراي يکهي از مهدار ؛ دفترچه
پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي يا کارت هويت صادره توسط وزارت کشور يا کارت خروجي
مدتدار (آمايش) صادره توسط وزارت کشور ميباشند.
 -5-1اشخاص حقوقي خارجي مقيم :اشخاص حقوقي خارجي هستند ک شعب يا نماينهدگي يها نظيهر
آن ،ثبت شده در ايران دارند.
 -6-1اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم :مشتمل بر الف -اشخاص حقيقي خارجي داراي رواديد با تاريخ
اعتبار صادره توسط وزارت امور خارج و درج شده در گذرنام ؛ ب -اشخاص حقيقي خارجي داراي
گذرنام معتبر با تابعيت کشورهاي لغو رواديد با ايران و داراي مهر ورود ب کشور ک مدت اعتبار آن
از زمان ورود ب کشور تا کنون منقضي نشده باشهد .پ -اشهخاص حقيقهي خهارجي داراي رواديهد
تمديد شده توسط نيروي انتظامي و درج شده در گذرنام .
 -7-1اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم :اشخاص حقهوقي خهارجي هسهتند که در ايهران شهعب يها
نمايندگي ثبت شده ندارند.

1

 -8-1اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) :اجازه اقامهت دائهم (پروانه اقامهت) صهادره توسهط پلهيس
مهاجرت و گذرنام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (ناجا) ،با مشخصات و ويژگيههايي که
توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اعالم و توسط بانک مرکزي ابالغ ميگردد.
ماده  -2افتتا حساب سپرده براي آن دست از اشخاص حقيقي خارجي مقيم ک داراي اجازه اقامت
دائم (پروان اقامت) هستند ،مزاز ميباشد.
ماده  -3افتتا حساب سپرده براي اشخاص حقيقي خارجي ک داراي اجازه اشتغال صهادره توسهط
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي هستند ،مزاز است.
ماده  -4افتتا حساب سپرده براي اشخاص حقوقي خارجي مقيم ،مزاز ميباشد.
ماده  -5مؤسس اعتباري ميتواند براي آن دست از اشخاص حقيقي خارجي مقيم ک داراي يکهي از
مدار ؛ دفترچ پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي يا کارت هويت صادره توسط وزارت کشور يا
کارت خروجي مدتدار (آمايش) صادره توسط وزارت کشور ميباشند ،حساب سپرده قرضالحسهن
جاري بدون دست چک ،حساب سپرده قرضالحسن پهسانهداز و حسهاب سهپرده سهرماي گهذاري
مدتدار افتتا نمايد.
ماده  -6مؤسس اعتباري ميتواند براي اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم ،منوط ب حضهور متقايهي
در مؤسس اعتباري و ارائ گذرنام معتبر ،حساب سپرده قرضالحسن پسانهداز و حسهاب سهپرده
سرماي گذاري مدتدار افتتا نمايد.
ماده  -7افتتا حساب سپرده براي اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم کمتر از  48سال تمام شمسي
ممنوع است .درمورد اشخاص حقيقي خارجي مقيم کمتر از  48سال تمام شمسهي ،افتتها حسهاب
سپرده قرضالحسن پسانداز و حساب سپرده سرماي گذاري مدتدار توسط پدر و يها جهد پهدري
آنها مزاز ميباشد.
ماده  -8افتتا حساب سپرده قرض الحسن پس انداز و حساب سپرده سرماي گذاري مدتدار براي
اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم مزاز است.
تبصره -درخصوص اشخاص حقوقي خارجي غيهرمقيم ،ارايه مهدارکي مشهعر بهر تشهکيل ،ثبهت و
اساسنام شخص مذکور ک ب تأييد نمايندگي ايران در کشور متبوع شخص حقوقي يها نزديکتهرين
نمايندگي ايران ب کشور متبوع آن شخص رسيده باشد ،الزامي است .افتتها حسهابههاي مهذکور
مستلزم حضور مديران صاحب امضاي مزاز آنها در مؤسس اعتباري ميباشد.
ماده  -9درمورد اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غيرمقيم افتتا حساب ،تا مبله گهردس سها ن
يکهزار ميليون ريال با دريافت اطالعات هويتي و رعايت قوانين و مقررات با پولشويي بالمانع است.
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تبصره -مبل مزبور هر  5سال يک بار براساس تغيير شاخص قيمتهاي خردهفروشي متناسباً توسط
بانک مرکزي تغيير مييابد.
ماده  -11انتقال سپرده سرماي گذاري بلندمدت صرفاً ب پدر ،مادر ،همسر و فرزندان شخص حقيقي
خارجي امکانپذير ميباشد.
تبصره -مؤسس اعتباري مکلف است در زمان انتقال سپرده ،الزامات مندرج در اين دستورالعمل را
نسبت ب انتقالگيرنده نيز اعمال و رعايت نمايد.
ماده  -11افتتا حساب سپرده براي سفارتخان ها منوط ب تأييد وزارت امور خارج ميباشد.
ماده  -12مؤسس اعتباري مکلف است در خصوص آن دست از اشخاص حقيقي خهارجي که اقامهت
آنها محدود ب حوزه جغرافيايي خاصي مانند استان ميباشد ،صرفاً در همان حوزه ،نسبت ب افتتها
حساب سپرده اقدام نمايد.
ماده  -13سپردههاي سرماي گذاري مدتدار اشخاص خارجي در سررسيد مربوط تمديد خواهد شد
مگر آنک افتتا کننده درخواست ديگري داشت باشد.
ماده  -14در افتتا حساب سپرده براي اشخاص خارجي غيرمقيم ،اخذ گواهي معتبر خريد ارز صادره
توسط مؤسس اعتباري قابل رديهابي در سهامان پورتهال ارزي و يها سهند صهادره مشهاب توسهط
صرافيهاي مزاز قابل رديابي در سامان سنا از متقايي الزامي است.
ماده  -15در افتتا حساب سپرده ب راي اشهخاص خهارجي ،رعايهت قهوانين و مقهررات مبهارزه بها
پولشويي الزامي است.
ماده  -16مواردي ک در اين دستورالعمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتا حساب سپرده
براي اشخاص ايراني است.
ماده  -17از زمان زم ا جرا شدن اين دستورالعمل ،تمهامي يهوابط مغهاير بها آن ،منسهوم اعهالم
ميگردد.

ايههن دسههتورالعمل در  41مههاده و  5تبصههره در يکهههزار و دويسههت و بيسههت و هفتمههين جلس ه مههورم
 4533/41/41شوراي پول و اعتبار ب تصويب رسيد.
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