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 بسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 «رفعالیغ یفاقد شغل و اشخاص حقوق یقیحق اشخاص تیسطح فعال نییتع ییاجرا الزاماتدستورالعمل »

( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۴نامه اجرایی ماده )( آیین۶۷به استناد ماده )

و به  0۴/08/۱398مورخ  2۶3550/98بخشنامه شماره  یط یابالغهیأت محترم وزیران  2۱/0۷/۱398

منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص 

موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با 

 یشغل و اشخاص حقوق فاقد یقیاشخاص حق تیسطح فعال نییتع ییاجرا الزاماتدستورالعمل »، اشخاص

 :دگردیم نیتدو ریبه شرح ز شود،که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می «رفعالیغ

 شوند:، اصالحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف میدستورالعملدر این  -1ماده 

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛بانک مرکزی -1-1

 مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ مرکز اطالعات: مرکز -1-2

با مجوز بانک  ایموسسه اعتباری غیربانكی که به موجب قانون  ایبانک : مؤسسه اعتباری -۳-1

 کند؛یم تیفعال یشده و تحت نظارت بانک مرکز سیتأس یمرکز

اشتغال به کار ندارد و که  شودیاطالق محقیقی به شخص : شخص حقیقی فاقد شغل -4-1

 : زیر اظهار داشته است نیاز عناو یكیتحت  یخود را به مؤسسه اعتبار یاطالعات شغل تیوضع

 به دالیلی نظیر رسیدن حقوق یا مستمری مربوط به خود را : کلیه اشخاصی که بازنشسته

های بازنشستگی به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق

کنند. از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می

، در شوندیمند مبازماندگان بهره یکه از مستمر یفاقد شغل یقیحقهمچنین اشخاص 

 باشند.ر شمول مصادیق اشخاص بازنشسته میاین سند د

 کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امامریبگیمستمر : 

هزینه مخارج زندگی، از خمینی )ره( و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک

  کنند.نهادهای مذکور دریافت می
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 و « بازنشسته»: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص کاریب

دار، اشخاصی که آموزان، دانشجویان، بانوان خانهباشند. دانشنمی« بگیرمستمری»

دارای اجازه اقامت نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی مقرری بیمه بیكاری دریافت می

اشخاص بیكار تلقی  شمولباشند، در یکه فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور ممعتبر 

 شوند. می

( قانون ۱8۶( ماده )۴که به موجب تبصره ): شخص حقوقی غیرفعال یشخص حقوق -5-1

سال فاقد  (5) پنج به مدت ،یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱3۶۶سال  مصوب میمستق یهااتیمال

 رفعالیغ»به عنوان اشخاص حقوقی ایرانی  یتیاطالعات هو گاهیپا قیبوده و از طر یاقتصاد تیفعال

  .شودیم یمعرف یبه مؤسسات اعتبار «یاتیمال

انداز/جاری( و حساب سپرده الحسنه )پس: حساب سپرده قرضحساب سپرده بانکی -6-1

 ؛مدت عادیگذاری کوتاهسرمایه

 هکه مؤسس یهر روش و ابزار ایو  یمجاز ای یكیزیف یها: انواع کارتبزار پرداختا -7-1

انتقال وجه را به  ایپرداخت و  افت،یامكان در یو یدهد و برایدارنده آن قرار م اریدر اخت یاعتبار

  ؛سازدیفراهم م گریشخص د

با استفاده از ابزار  توانیکه م یكیالكترون یاسامانه ای یكیزیف ی: دستگاهرشیابزار پذ -8-1

 انتقال وجه اقدام کرد؛ ایپرداخت و  افت،یدر اتیپرداخت نسبت به انجام عمل

تمامی  ارمجموع حداکثر گردش بدهكار و بستانك بینیپیش :سطح فعالیت مورد انتظار -9-1

نزد هر مؤسسه  یا شخص حقوقی غیرفعال فاقد شغلحقیقی بانكی شخص سپرده های حساب

 گردد.محقق  ،شمسی هر سالابتدا تا انتهای از  رودیساله که انتظار مدر مقاطع زمانی یک یاعتبار

 سپرده هایمجموع گردش بدهكار و بستانكار تمامی حساب: سطح فعالیت محقق شده -10-1

ی در پایان هر نزد هر مؤسسه اعتبار غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخصبانكی 

های سپرده حسابهای بستانكار ناشی از واریز سود روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنش

تباری، نقل ، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعدارمدت گذاریسرمایه

نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر  بانكی شخصهای سپرده بین حسابو انتقال الكترونیكی 

 گیرند.  مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی
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: هرگونه عملیات بانكی که از طریق ابزارهای الكترونیكی انجام انتقال الکترونیکینقل و  -11-1

نفع در آن شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی

مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق 

انه تسویه ناخالص آنی )ساتنا(، سامانه پایاپای الكترونیكی های پرداخت کشور شامل سامسامانه

ای )پل( انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانكی وجوه بین )پایا(، سامانه پرداخت لحظه

 باشد. های سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقاالت الكترونیكی میحساب

 شخصبرابری سطح فعالیت محقق شده  ۱0وت ، تفادستورالعمل: در این تفاوت فاحش -12-1

، به عنوان آن شخصبا سطح فعالیت مورد انتظار  غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی

 شود.  تفاوت فاحش محسوب می

 شغل فاقد حقیقی شخصموردانتظار  تیسطح فعال نیینسبت به تع است مكلف یاعتبار همؤسس -2ماده 

به آن  کندای که بانک مرکزی تعیین مینموده و مراتب را مطابق با رویهاقدام غیرفعال  حقوقی شخص یا

 نماید.  عالما بانک

 حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخصی برای انک مرکزبمورد انتظار حد مجاز سطح فعالیت  -۳ماده 

  به شرح جدول زیر است:غیرفعال 

 انتظارحداکثر سطح فعالیت مورد نوع شخص 

 میلیارد ریال 20 بازنشسته

 میلیارد ریال ۱0 مستمری بگیر

 میلیارد ریال 5 بیكار

 میلیارد ریال 5 غیرفعال مالیاتی

در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای  -1 تبصره

، بیش از های بانكی و ...هاز سپرد از امالک و یا سود دریافتیغیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره 

برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه مذکور در جدول فوق انتظار  مجاز سطح فعالیت مورد حد

اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در 

ید واحد رعایت قوانین و مقررات همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأی

 به بانک مرکزی اعالم نماید. مؤسسه اعتباری 

در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی  شخص حقیقی فاقد شغلچنانچه  -2تبصره

تعیین حدود ارائه خدمات بانكی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابالغی به موجب 

تعیین سطح فعالیت ، نیز قرار داشته باشد 22/08/۱۴00مورخ  2۴۱80۴/00بخشنامه شماره 

  .انجام پذیرداین دستورالعمل ( 2مطابق با ماده ) باید آن شخصموردانتظار 
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توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده می حقیقی فاقد شغلاشخاص  -4ماده 

ماه پس از اطالع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین  2ها، حداکثر ظرف مدت توسط مؤسسه اعتباری برای آن

سطح  افزایشتقاضای خود برای  ،شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط

 د.نسسه اعتباری تسلیم نمایرا به مؤتعیین شده یت مورد انتظار فعال

عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به  -1تبصره

   باشد. منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می

در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش  -2تبصره

 سطح فعالیت موردانتظار وی بالمانع خواهد بود. 

 حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخصمورد انتظار  تیمكلف است سطح فعال یمؤسسه اعتبار -5ماده 

حداکثر پس از را  خودنزد  محقق شده ویسطح فعالیت نموده و  ینگهدار یارا به صورت سامانه غیرفعال

 . دیمحاسبه نماساعت از زمان وقوع هر تراکنش  ۴8

های اطالعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت مؤسسه اعتباری موظف است سامانه -6ماده 

 دیقبل از سررس غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخصمحقق شده  تیسطح فعالتخطی 

مؤسسه ، صورت نی. در ا، مراتب اعالم گرددبه صورت خودکار ،ویانتظار  مورد تیاز سطح فعال سالهکی

به  شخص مزبور، از موردانتظار تیعبور از سطح فعال یاسامانه هیاعالم افتیمكلف است پس از دراعتباری 

 دینمادعوت  هاو یا سایر روش امکیارباب رجوع، ارسال پ یبه نشان ارسال دعوتنامهاز جمله  یمقتض قیطر

 مراجعه کند.  مؤسسه اعتباریبه  حاتیارائه توض یتا برا

 شخص از حاتیاخذ توض یبرا یرحضوریغ یاز راهكارها تواندیم یمؤسسه اعتبار -1تبصره 

 . دیاستفاده نما زین غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی

 یهابه درگاه غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخصمهلت مراجعه  -2تبصره 

عبور از  یاسامانه هیاعالم افتیاز زمان در ماهیکاز  شیب تواندیمربوط نم یرحضوریغحضوری و 

را  یادشدهمهلت  ،یارسال در دعوتنامه دیمربوط با یموردانتظار باشد. مؤسسه اعتبار تیسطح فعال

 د. نمای ذکر
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عالوه بر از تفاوت فاحش باشد، حاکی  موردانتظار تیعبور از سطح فعال یاسامانه هیچنانچه اعالم -7ماده 

بدون به صورت محرمانه و بالفاصله باید  بمرات، (۶مطابق فرآیند مقرر در ماده )دعوت از شخص مزبور 

 یی. واحد مبارزه با پولشوشود هاداطالع دمؤسسه اعتباری  ییبه واحد مبارزه با پولشو ،شخص مورد نظراطالع 

مشكوک به مرکز  اتینسبت به ارسال گزارش معامالت و عمل ه،یاول یپس از بررس دیبا زینمؤسسه اعتباری 

 .دینما داماق یهمان روز کار انیحداکثر تا پا

حضوری یا  هایبه درگاه غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخصپس از مراجعه  -8ماده 

به شرح « موردانتظار تیبا سطح فعالشده سطح فعالیت محقق رتیفرم مغا» ،یمؤسسه اعتبار یرحضوریغ

فرم تكمیل شده مذکور را بررسی  دیاب مؤسسه اعتباری شود. هدادقرار آن شخص  اریدر اخت باید پیوست

 :نموده و حسب مورد مطابق یكی از موارد ذیل اقدام نماید

 حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخص یشده از سوو یا مستندات اعالم  لدالی چنانچه -1-8

( باشد که به ییهااز تراکنش )تراکنش یو ناش یردقرار گ یمؤسسه اعتبار دییمورد تأ غیرفعال

باشد، مؤسسه  وستهیبه وقوع پعملیات متعارف شخص مذکور و خارج از غیرمستمر )اتفاقی( صورت 

ثبت  آن شخص ییپرونده شناسا، مراتب را در موردانتظار تیلسطح فعا رییبه تغ ازیبدون ن یاعتبار

و  گردندیخارج م یامربوط از شمول محاسبات سامانه یهاتراکنش ط،یشرا نی. در ادینمایم

نزد  غیرفعال حقوقی شخص یا شغل فاقد حقیقی شخص سطح فعالیت محقق شدهمحاسبه 

صورت  شمسی سال یمزبور، مجدداً از ابتدا یهابا خارج کردن تراکنش ،یرمؤسسه اعتبا

 . ردیپذیم

 شخص یا شغل فاقد حقیقی شخص یشده از سوو یا مستندات اعالم  لیچنانچه دال -2-8

( باشد ییهااز تراکنش )تراکنش یقرار گرفته و ناش یمؤسسه اعتبار دییمورد تأ ،غیرفعال حقوقی

 به وقوع رفعالیغ یشخص حقوق ایفاقد شغل  یقیشخص حق یاقتصاد تیوضع رییتغ لیکه به دل

اقدام نموده و عالوه  آن شخصاز  ینسبت به اخذ مستندات کافباید  یاست، مؤسسه اعتبار وستهیپ

، اسناد و مدارک مرتبط را (3) هددر ما مذکور مجاز با لحاظ حد موردانتظار تیفعال حبر اصالح سط

 دیجدموردانتظار  تیسطح فعال یبر مبنا یامحاسبات سامانه ط،یشرا نی. در ادینما یروزرسان به

 . ردیپذیصورت م
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شخص  ایفاقد شغل  یقیشخص حقچنانچه دالیل و یا مستندات اعالم شده از سوی  -۳-8

موظف است مراتب را به  یمؤسسه اعتبار رد،یقرار نگ یمؤسسه اعتبار دییمورد تأ رفعالیغ یحقوق

تكمیل شده فرم »به انضمام مشكوک  اتیصورت محرمانه و در قالب گزارش معامالت و عمل

و مستندات دریافتی از شخص « موردانتظار تیبا سطح فعال شدهسطح فعالیت محقق رتیغام

های سپرده حساب یهاکه نشان دهد تراکنش دالیل و یا مستنداتی .دیبه مرکز ارسال نمامزبور، 

در است  یگریمربوط به شخص د رفعالیغ یشخص حقوق ایفاقد شغل  یقیبانكی شخص حق

  باشد.ضوابط این بند میشمول 

فاقد »به مؤسسه اعتباری خود را  یاطالعات شغل تیوضعقبالً که  حقیقی اشخاص چنانچه -1تبصره

 باشد هادهنده اشتغال آنمعتبری ارائه نمایند که نشان اند، اطالعات و مستنداتاظهار نموده« شغل

سطح  نییها را مشمول ضوابط مربوط به تعموردانتظار آن تیسطح فعال دیبا یمؤسسه اعتبار

 شغل که متعاقباً اعالم خواهد شد، قرار دهد.  یاشخاص دارا تیفعال

اشخاص حقوقی که قبالً در پایگاه اطالعات هویتی سازمان ثبت اسناد و امالک چنانچه  -2تبصره

تبدیل « فعال»پایگاه مذکور به حالت معرفی شده بودند، در « غیرفعال مالیاتی»کشور با عنوان 

ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن ،شوند

  .فعال که متعاقباً اعالم خواهد شد، قرار دهدحقوقی فعالیت اشخاص 

شده به  نییتع ماههیکدر مهلت  رفعالیغ یشخص حقوق ایفاقد شغل  یقیشخص حقچنانچه  -9ماده 

مكلف است همه  یمؤسسه اعتبار د،یمراجعه ننما یمؤسسه اعتبارهای حضوری یا غیرحضوری درگاه

شخص منوط به مراجعه فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت  .دماین رفعالیغ آن شخص راپرداخت  یابزارها

ها توسط مؤسسه و بررسی و تأیید آناسناد مثبته و ارائه  رفعالیغ یشخص حقوق ایفاقد شغل  یقیحق

 باشد. اعتباری می

فاقد  یقیشخص حقزمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری باید هم -تبصره

مطابق با نمودن مجدد آن، مراتب را  با فعال متعاقباً توأمو نیز  رفعالیغ یشخص حقوق ایشغل 

بانک مرکزی نسبت به محدودیت . دینما عالمامرکزی به بانک  ،یبانک مرکزابالغی توسط  هیرو

 نماید.میهای پرداخت کشور اقدام به سامانه شخص مزبوریا ممنوعیت دسترسی 

باشند و مشمول محاسبات سطح محور نمیتراکنش گذاری بلندمدتهای سپرده سرمایهحساب -10ماده 

های ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب گردند.نمیفعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده 

 ممنوع است. مطلقاً به هر نحو ها سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن
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باشد. ارائه مجاز نمییا اشخاص حقوقی غیرفعال  فاقد شغلحقیقی اشخاص ارائه خدمات زیر به  -11ماده 

 شغل/فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بالمانع است:سایر خدمات بانكی به اشخاص فاقد 

 اشخاص حقیقی فاقد شغل: -1-11

 اعطای هرگونه ابزار پذیرش، 

 یل گشایش اعتبار باز ق اعطای تسهیالت و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری

 سلف و ...، تسهیالت در قالب مضاربه، خرید دیناسنادی، 

  سپرده تجاری؛افتتاح حساب 

 اشخاص حقوقی غیرفعال: -2-11

 بانكی افتتاح حساب سپرده،  

 اعطای هرگونه ابزار پذیرش، 

 اعطای هرگونه ابزار پرداخت، 

 و قبول انواع تعهدات التیانواع تسه یاعطا، 

 ؛اعطای دسته چک 

ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال  -تبصره

 گردد. اند، نمیها اعطاء شدهبودن آن

با استفاده  دیبا ،حقیقی فاقد شغل اشخاصپس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار  یمؤسسه اعتبار -12ماده 

رسانی الزم را در این خصوص اطالع ،خود یرساناطالع گاهیدرج در پا یا امکیارسال پ رینظ ییهااز روش

به سطح فعالیت های احتمالی اشخاص مشمول انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض

 ماید. فراهم ن( این دستورالعمل ۴موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده )

 

 «رفعالیغ یفاقد شغل و اشخاص حقوق یقیحق اشخاص تیسطح فعال نییتع ییاجرا الزاماتدستورالعمل »

هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد  2۴/02/۱۴0۱مین جلسه مورخ هفت( تبصره در ۱0( ماده و )۱2)در 

 االجراست.و از تاریخ ابالغ آن الزم تأیید قرار گرفت


