
 

  قوانین معاونت
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  عادي
 
 

  طرح ارتقاي شفافیت مالی در کشور
  
  
  
  
 

 کمیسیون هاي ارجاعی
 
  

  
  
  
  
  

    
با

تعالی سمه  
  

  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  شود. نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می 53احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

   دوم سال  -یازدهم دوره
 چاپ تاریخ

 
 

   شماره چاپ
 842  شماره ثبت

  امورداخلی کشور و شوراها  اصلی:
ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بـر اجـراي اصـل    -قضائی و حقوقی-اقتصادي  فرعی:

  قانون اساسی 44
  
  
  

@Mghavanin



 

2 
 

  
  مقدمه (دالیل توجیهی):

سیاستگذاران حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه هاي حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه 
اقتصادي کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم 
رهبري، شفافیت اقتصادي یکی از مهم ترین راهبردهاي سیاستگذاري کشور است؛ بر اساس این بند از سیاستهاي 

جلوگیري از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا به  شفافیت اقتصاد و سالم سازي آن و«کلی اقتصاد مقاومتی 
به عنوان یک راهبرد بلندمدت براي سیاستگذاران اقتصادي در نظر گرفته شده » خصوص در حوزه پولی و ارزي

  است.

کم توجهی به راهبردهاي پیشگیرانه جهت جلوگیري از اقدامات و فعالیت هاي فسادزا موجب شده است تا به 
زمینه هاي فساد، براي کشف آن، هزینه هاي قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور جاي حذف 

تحمیل شود. در سال هاي اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهاي منحل شده در حال 
ردسال یا اشخاص مسن در هاي وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب هاي کودکان خ فعالیت بوده و نیز گردش

حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام هاي تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کاال، مواد مخدر و ارز، 
فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزي و... در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود را از 

نش هاي بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده ظرفیت اطالعات قابل استفاده از تراک
است؛ به عبارت دیگر می توان گفت حکمرانی بدون بهره برداري حداکثري از اطالعات مربوط به حوزه ریال، 

 است.» حکمرانی با چشمان بسته«مشابه 

 موارد زیر است: مستلزمتغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقاي شفافیت در نظام مالی 

 اوال، تراکنش هاي خارج از نظام بانکی (انجام معامالت با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) محدود شود 
  ًدر ارتباط با هر تراکنش بانکی، حاکمیت از اطالعات هویتی، مکانی و اقتصادي فرستنده و گیرنده وجه  ثانیا

 مطلع باشد.
 ا مبالغ قابل توجه، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.ثالثا، در ارتباط با تراکنش هاي ب 
  رابعاً، بتواند با استفاده از اطالعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیري از

ه را پیگیري اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیري از اعمال سوداگران
 نماید.

به تعبیر دیگر می توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند فضاي اقتصادي کشور را شفاف تر کرده و 
ظرفیت سیاستگذاري و مدیریت اقتصادي را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادي به تسهیل نظارت بر فعالیت هاي 
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لیاتی و بهبود تراز بودجه اي، فراهم کردن امکان اخذ مالیات هاي بانکها و مؤسسات مالی، جلوگیري از فرار ما
تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادي، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت هاي تروریستی و 

ی بازارها، به تبع افزایش امنیت ملی، اصالح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختالف طبقاتی، کنترل و سامانده
مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید داخل کمک می کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه ها 

  خواهد شد.

گانه فوق در دست بررسی است و این طرح  4هاي مختلفی در مجلس یازدهم براي هر یک از محورهاي  طرح
هاي  آنجا که محور دوم به نوعی شرط الزم انجام احکام و سیاستتمرکز خود را بر محور دوم قرار داده است. از 

 . شود لذا طرح ذیل تقدیم می یابد. محور دیگر تلقی می گردد، طرح حاضر اهمیت دوچندان می 3

دري -سید محمود نبویان -زهرا شیخی -حسین محمدصالحی دارانی -علی خضریان دیف ب سید  -عباس گلرو -ص
 -امیرحسـین بـانکی پـورفرد    -احسان ارکانی -مهرداد گودرزوندچگینی -غالمحسین رضوانی -نظام الدین موسوي

 -مجیـد نصـیرائی   -عبـاس مقتـدایی   - سید علی یزدي خواه -رضا آریانپور -رضا تقی پور انوري -نصراهللا پژمانفر
سـعادتی بیشـه   مهـدي   -روح اله متفکرآزاد -علیرضا عباسی -حسینعلی حاجی دلیگانی -سید مصطفی آقامیرسلیم

هـادي   -بهـزاد رحیمـی    -شیوا قاسمی پور - یحیی ابراهیمی -رسول فرخی میکال -اسماعیل حسین زهی -سري
علیرضـا   -محمـدطال مظلـومی آبرزگـه    -احمدحسین فالحی -حسین جاللی -احمد راستینه هفشجانی -بیگی نژاد
حسـین   -فداحسـین مـالکی   -اصـغر سـلیمی   -حسـین حـق وردي   -سیدمسعود خاتمی -سلمان اسحاقی -زندیان
سیدناصـر حسـینی    -سیدالبرز حسـینی  -عبدالجالل ایري -زهره سادات الجوردي -عباس جهانگیرزاده -گودرزي

 -غالمرضـا منتظـري   - فاطمـه رحمـانی   -علـی اصـغر بـاقرزاده    -حمیدرضا حـاجی بابـایی   -مهدي طغیانی -پور
  د مولويسید محم -سید موسی موسوي -موسی احمدي -عبدالناصر درخشان
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  طرح ارتقاي شفافیت مالی در کشور عنوان طرح:
  

سازمان ثبت احوال کشور تنها متولی ثبت و نگهداري اطالعات هویتی اشخاص حقیقی کشور است. از  -1ماده 
هاي اجرائی موضوع ماده  تاریخ تصویب این قانون دریافت اطالعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، توسط دستگاه

مدیریت خدمات کشوري صرفاً از طریق سازمان ثبت احوال کشور صورت پذیرفته و دریافت و ) قانون 5(
هاي  ي اطالعات، مدارك و تصویر مدارك هویتی (شناسنامه، کارت ملی و ...) به هر صورت توسط دستگاه ذخیره
  الذکر ممنوع است. متخلف به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. فوق

ماه پس از تصویب این قانون، اقدام به تکمیل سامانه  6سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت  - 2ماده 
اطالعات سببی و نسبی کند به نحوي که امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی از طریق سامانه 

 ) این قانون فراهم شود.1اده (هاي اجرائی موضوع م امکان پذیر شده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه

» قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی براي کلیه اتباع ایرانی«  2دو تبصره به شرح زیر به ماده  -3ماده 
 الحاق می شود : 1376مصوب 

ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تأسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی،  -1تبصره 
) قانون مدیریت خدمات کشوري، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق 5ط دستگاه هاي موضوع ماده (توس

اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباري و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره 
م می شود. در مواردي که ارائه خدمت ملی ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکو

به شخص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اخالل در نظام اقتصادي تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک 
محکوم  1369یا چند مورد از مجازات هاي مذکور در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 

  خواهد شد.

) قانون مدیریت خدمات کشوري، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، 5وضوع ماده (دستگاه هاي م - 2تبصره 
اتاق اصناف، اتاق تعاون و مؤسسات اعتباري و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات موظفند مشخصات سجلی و 

ریافت نشانی محل سکونت (کد پستی) اشخاص حقیقی ایرانی را صرفا از سازمان ثبت احوال استعالم کنند. د
مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از ارباب رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا 

 دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

وزارت کشور موظف است به کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند،  - 4ماده 
تصاص دهد به نحوي که امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی بدون دریافت وجه، کد فراگیر اخ

هاي اجرائی موضوع ماده  غیرایرانی مزبور از طریق سامانه امکان پذیر شده و قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه
 ) این قانون فراهم شود.1(
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) 5(نکی، توسط دستگاه هاي موضوع ماده ارائه هرگونه خدمت از جمله افتتاح حساب و ارائه خدمات با - 1تبصره 
قانون مدیریت خدمات کشوري، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباري 
و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است. مرتکب به انفصال 

تی محکوم می شود. در مواردي که ارائه خدمت به شخص حقیقی خارجی فاقد کد موقت یا دائم از خدمات دول
فراگیر، اخالل در نظام اقتصادي تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات هاي 

  محکوم خواهد شد. 1369/9/28مذکور در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 

) این ماده موظفند مشخصات هویتی و نشانی محل سکونت و 1دستگاه ها و اشخاص صدر تبصره ( -2تبصره 
اشتغال اشخاص حقیقی خارجی را صرفا از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعالم کنند. دریافت اطالعات 

 ی محکوم می شود.مذکور از ارباب رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولت

اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می کنند موظفند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی،  -3تبصره 
محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکفلشان را فورا به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطالع 

 دهند.

فند در چارچوب و در قبال کارمزدي که هیات وزیران سازمان ثبت احوال کشور و وزارت کشور مکل -5ماده 
 هاي اجرایی نیازمند اطالعات هویتی اشخاص حقیقی سرویس مربوطه را ارائه نمایند. کند به دستگاه تعیین می

» قانون ثبت اشخاص حقوقی«با اصالحات بعدي آن به  1310مصوب » قانون راجع به ثبت شرکتها« -6ماده 
  تغییر نام یافته و ماده یک آن به شرح زیر اصالح می گردد:

کلیه اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل شده یا مرکز آن در ایران باشد، باید در مرکز ثبت اشخاص  - 1ماده 
  هرگونه تغییرات آن می باشد. حقوقی به ثبت برسد. منظور از ثبت شخص حقوقی، ثبت اساسنامه و

شخص حقوقی از نظر این قانون هرگونه تشکل اعم دولتی یا غیر دولتی، تجاري یا غیر تجاري و  - 1تبصره 
انتفاعی یا غیرانتفاعی (از جمله مؤسسات خیریه، مؤسسات علمی و آموزشی، احزاب سیاسی، سازمان هاي مردم 

ی و مانند آن) را شامل می شود. هر شخص حقوقی الزاما باید داراي نهاد، و انواع تشکلهاي مذهبی، هنري، علم
  اساسنامه بوده و اساسنامه و تغییرات آن در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده باشد.

تغییر نام یافته و مستقیما » مرکز ثبت اشخاص حقوقی«اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري، به  -2تبصره 
  قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد. تحت نظر رئیس
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مرکز ثبت اشخاص حقوقی مرجع انحصاري ثبت اشخاص حقوقی است و صدور شناسه ملی یکتا براي  -3تبصره 
هر شخص حقوقی ایرانی یا ابطال آن (در صورت انحالل شخص حقوقی یا ادغام آن در شخص حقوقی دیگر) 

  منحصرا توسط آن مرکز انجام می شود.

بت شخص حقوقی در مرکز ثبت اشخاص حقوقی و دانستن شناسه ملی، مجوز تأسیس یا فعالیت ث -4تبصره  
محسوب نمی شود، مجوز تأسیس و فعالیت در هر حوزه، منحصرا توسط مراجعی که صالحیت قانونی صدور 

  مجوز در آن حوزه را دارند، انجام خواهد شد.

سیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، ارائه هرگونه خدمت از جمله صدور مجوز تأ -5تبصره 
) قانون مدیریت خدمات کشوري، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق 5توسط دستگاه هاي موضوع ماده (

اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباري و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات، به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی 
جرم تلقی می شود. مرتکبین، به حکم دادگاه به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می ممنوع بوده و 

شوند. در مواردي که ارائه خدمت موردنظر به شخص حقوقی فاقد شناسه ملی اخالل در نظام اقتصادي تشخیص 
ازات اخاللگران در نظام داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات هاي مذکور در قانون مج

 محکوم خواهد شد. 1369اقتصادي کشور مصوب 

از نظر این قانون، شعب با واحدهاي سازمانی زیرمجموعه یک شخص حقوقی که داراي هیأت مدیره اي  - 6تبصره 
غیر از هیأت مدیره شخص حقوقی اصلی هستند، شخص حقوقی مستقل تلقی می شوند و باید در مرکز ثبت 

 ی به ثبت رسیده و شناسه ملی جداگانه دریافت کنند.اشخاص حقوق

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، اشخاص حقوقی که داراي مجوز تأسیس یا فعالیت بوده اما فاقد  - 7تبصره 
شناسه ملی می باشند، شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی، نسبت به 

ملی اقدام کنند. همچنین، شناسه ملی اشخاص حقوقی که قبال در ادارات کل ثبت شرکتها و  دریافت شناسه
مؤسسات غیر تجاري با دبیرخانه مناطق آزاد تجاري به ثبت رسیده اما اطالعات آنها کامل نشده است، پس از 

 انقضاي مهلت مزبور توسط مرکز ثبت اشخاص حقوقی ابطال خواهد شد

یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون، کلیه اطالعات مربوط به اشخاص حقوقی که قانون باید  - 8تبصره 
توسط شخص حقوقی در پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی بارگذاري شود، صرفا از مرکز یادشده قابل 

هاي موضوع ماده دریافت می باشد، پس از آن تاریخ، دریافت اطالعات مذکور از اشخاص حقوقی توسط دستگاه
قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباري و  29

این ماده محکوم می  5سایر اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکب، حسب مورد به مجازات هاي مذکور در تبصره 
 »شود
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ماه پس از تصویب این قانون اقدام به تکمیل سامانه اطالعات  6مرکز ثبت اشخاص حقوقی ظرف مدت  -7ماده 
اشخاص حقوقی کند به نحوي که امکان استعالم کلیه اطالعات اشخاص حقوقی از جمله سهامداران، اعضاي 
هیات مدیره، مدیر عامل و اطالعات مکانی و تغییرات آن ها از طریق شناسه اشخاص حقوقی به صورت سیستمی 

 ) این قانون ایجاد شود.1هاي اجرائی موضوع ماده ( قابلیت ارائه سرویس برخط به دستگاه فراهم گردیده و

) را در چارچوب و در قبال کارمزدي 6مرکز ثبت اشخاص حقوقی موظف است اطالعات موضوع ماده ( - 8ماده 
 قی قرار دهد.هاي اجرایی نیازمند اطالعات اشخاص حقو کند، در اختیار دستگاه که هیأت وزیران تعیین می

سازمان بورس و اوراق بهادر مکلف است اطالعات مربوط به سهامداران شرکتهاي سهامی عام و    -1تبصره 
 تغییرات آنها را به صورت برخط در اختیار مرکز ثبت اشخاص حقوقی قرار دهد.

طق خود را در سازمانهاي مناطق آزاد کشور مکلفند کلیه اطالعات اشخاص حقوقی ثبت شده در منا -2تبصره 
 .چارچوبی که مرکز ثبت اشخاص حقوقی اعالم می کند به صورت برخط در اختیار این مرکز قرار دهند

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و اطالعات دریافتی  -9ماده 
ساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شوراي ) بر ا10از بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی(موضوع ماده 

پول و اعتبار، مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و 
میزان پرداختی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص (مرتبط یا ذي نفع 

دت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاري، سررسید گذشته، معوق یا مشکوك واحد)، نرخ سود، م
الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در دسترس عموم قرار 

 داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

این قانون را به صورت فصلی در  9موظفند اطالعات مندرج در ماده  بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی -تبصره 
اختیار بانک مرکزي قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطالعات، در موعد مقرر، موسسه 

 ) قانون پولی و بانکی کشور یا44اعتباري حسب مورد به تشخیص بانک مرکزي، به یکی جرائم مندرج در ماده (
) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران محکوم می گردد. بانک 14) بند (الف) ماده (4) یا (3اجزاء (

مرکزي موظف است گزارش همکاري یا تخلف بانکها و موسسات اعتباري غیر بانکی به صورت فصلی به 
  کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.
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