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ريزي و     معاونت برنامه  ٢٤/١١/١٣٨٦ مورخ   ١٤٧٤٤٤/١٠٠ بنا به پيشنهاد شماره      ١٠/٦/١٣٨٧ وزيران در جلسه مورخ      هيات

نامـه   آيـين و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران       جمهور رئيسنظارت راهبردي   

  :دنمورح زير تصويب اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني را به ش

  نامه اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني آيين

  :باشد مينامه به شرح زير  آيينتعاريف و اصطالحات به کار رفته در اين  -١ماده 

 تشکلي که به موجب قوانين و مقررات، شـخص حقـوقي             يا هر شخصي :  شخص حقوقي  -الف

  .شود تلقي مي

  .ناد و امالک کشورسازمان ثبت اس:  سازمان-ب

هر وزارتخانه، سازمان يا مرجعي ديگر که مطـابق قـوانين و مقـررات              : کننده  ثبت سازمان   -پ

  .دارد مسئوليت ثبت شخص حقوقي را

شـخص حقـوقي کـه    ) اقامتگـاه قـانوني  (آخرين نشاني دفتر مرکزي :  نشاني دفتر مرکزي   -ت

توان به آن استناد کرد و        وانين مي شود و مطابق ق     کننده اعالم مي   حسب مورد به سازمان ثبت    

  .با کدپستي اختصاص يافته، قابل شناسايي است

  .پايگاه اطالعات شناسه ملي اشخاص حقوقي: پايگاه -ث

  .شود عددي که توسط پايگاه تنها به يک شخص حقوقي اختصاص داده مي:  شناسه ملي-ج

  .ون مديريت خدمات کشوري قان)٥(هاي موضوع ماده  تمامي دستگاه: هاي اجرايي  دستگاه-چ

کارت شناسايي ملي شخص حقوقي که براي شخص حقوقي براساس نمونه مندرج            :  کارت -ح

اسه ملي و کدپستي    نشود و حداقل حاوي نام، ش        صادر مي  کننده  ثبتدر پايگاه توسط سازمان     

شخص حقوقي و تاريخ صـدور و مـدت اعتبـار و نيـز مهـر و                 ) اقامتگاه قانوني (مرکزي   دفتر

  .باشد  ميکننده ثبتضاي مجاز سازمان ام

، فـرم   کننـده   ثبـت  هـاي   سـازمان تمامي اشخاص حقوقي موظفند طبق برنامه زماني اعالمي          -٢ماده  

 کننـده   ثبـت درخواست شناسه ملي را تکميل و همراه اسناد و مدارک الزم که توسط سـازمان                

  .دننماي ارائهشده  يادهاي سازمان به ،شود اعالم مي
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ر مواردي که مطابق قوانين و مقررات مربوط، ايجاد و يا ثبت شـخص حقـوقي                 د -١تبصره  

هاي اجرايي باشد، بايد مجوزهـاي يـاد شـده ضـميمه              دستگاهمجوز  موکول به صدور    

 کننـده   ثبـت  هاي  سازمانموضوع اين ماده شود و در پايگاه اختصاصي         مدارک و اسناد    

 و يا صدور مجـوز ايجـاد آن         اطالعات مرجع قانوني ايجاد شخص حقوقي     امکان ورود   

  .فراهم و اطالعات مربوط درج گردد

  قوانين و مقررات تعيين نشده اسـت،   درمواردي که مرجع ثبت شخص حقوقي در       -٢تبصره

 هـاي   سازمانسازمان مسئوليت ثبت آن را به عهده خواهد داشت و تا زماني که ديگر               

مه شرايط نرم افزاري ورود     نا  آييناين  ) ١٦(ع ماده   و موض هيات به تشخيص    کننده  ثبت

  باشند، ثبت در پايگاه با اخذ مدارک مـورد        ننمودهاطالعات ياد شده را در پايگاه فراهم        

  . توسط سازمان صورت خواهد گرفتکننده ثبتنياز از سازمان 

 بايد امکان ثبت شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص            کننده  ثبت هاي  سازمان -٣ماده  

دهنده شخص حقـوقي را در پايگـاه         اشخاص خارجي تشکيل   و شماره فراگير     حقوقي ايراني 

د به نحوي که اختصاص شناسه ملي به شخص حقـوقي منـوط بـه               کنناختصاصي خود ايجاد    

  .گرددشده  ها شناسه ياد درج شماره

 پس از اختصاص شناسه ملي در پايگاه بايد کـارت شـخص حقـوقي را                کننده  ثبت سازمان   -٤ماده  

  .نمايداز طريق دفاتر پستي تحويل صادر و 

 اطالعاتي  هاي  بانکو نيز    کننده  ثبت هاي  سازمان يهاي اختصاص   هيچ يک از پايگاه    -١تبصره  

هاي اجرايي مجاز نيستند شناسه ملي را براي شخص حقوقي ديگر استفاده کنند يـا                 دستگاه

  .اختصاص دهند

 اين  )١٦( موضوع ماده    هيات مدت اعتبار کارت شخص حقوقي حسب مورد توسط          -٢تبصره  

شود تا در کارت و پايگاه درج   و سازمان اعالم ميکننده ثبت هاي سازماننامه تعيين و به  آيين

  .شود

 شخص حقوقي دارنده کارت مکلف است با تغيير هريک از اقالم اطالعاتي مندرج در کـارت      -٥ماده  

 ارائـه  کـارت، مراتـب را بـا         يا صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و نيز پايان مدت اعتبار          
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د تا حسب مورد نسبت به تعويض کـارت و يـا   کن اعالم کننده ثبتاسناد و مدارک به سازمان     

  .اصالح اطالعات پايگاه مربوط اقدام گردد

هـاي آن نيـز موظفنـد        نامه و تبـصره     آيين اين   )٢(هاي موضوع ماده      دستگاه تمامي   -صرهبت

 تسجيل آنان انجام يافته اسـت، همـراه         يد يا ي با تا  هرگونه تغيير اطالعات پايگاه را که     

  .اعالم نمايندکننده  مدارک مربوط به سازمان ثبت

را به نحوي سامان دهند کـه هـر         خود  اطالعات   پايگاه   ،اي اجرايي موظفند  ه تمامي دستگاه  -٦ماده  

  در ،)اقامتگـاه قـانوني   (شخص حقوقي با شناسه ملي و کدپستي نشاني آخرين دفتر مرکزي            

  .سيستم اختصاصي مربوط شناخته شود

سبت به راه اندازي پايگـاه      نامه ن   آييناز تاريخ ابالغ اين     سازمان موظف است ظرف يک ماه        -٧ماده  

  .نمايداقدام 

 هياتبايد پايگاه اختصاصي خود را طبق برنامه زماني که  نيز کننده ثبت هاي سازمان -تبصره

  .نمايندنمايد، ايجاد و راه اندازي  نامه تعيين مي آيين اين )١٦(موضوع ماده 

نامـه تعيـين      آيـين  ايـن    )١٦(وع ماده   ض مو هياتکه   مشخصات اشخاص حقوقي به نحوي       -٨ماده  

  :شود کند به ترتيب زير در پايگاه ثبت و شناسه ملي به آنها اختصاص داده مي مي

ي ثبت آنها در نظر گرفته       مرجع خاصي برا   ، درمورد اشخاص حقوقي که مطابق قوانين      -الف

داشتن اطالعات ياد شـده        نگاه مهنگاه  کننده مسئول ورود و ب     شده است، سازمان ثبت   

  .است

نامـه   آيـين  ايـن  )٣( مـاده  )٢( درمورد ساير اشخاص حقوقي و نيز قسمت اخير تبصره           -ب

  .داشتن اطالعات با سازمان خواهد بود هنگام نگاهه مسئوليت ورود و ب

 قانوني اختالف نظر باشد، موضـوع در        کننده  ثبتاردي که در تشخيص مرجع       در مو  -تبصره

  .نامه بررسي خواهد شد آيين اين )١٦( ماده هيات

  . پايگاه، مرجع اختصاصي اطالعات شناسه ملي اشخاص حقوقي است-٩ماده 

هـاي اجرايـي و نيـز         اختصاصي دستگاه  هاي  امکان دسترسي پايگاه   سازمان موظف است     -١٠ماده  

مغناطيسي و يا براساس    هاي    سترسي عمومي را به اطالعات پايگاه از طريق پايانه و محيط          د
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 ايـن   )١٦( مـاده    هيـات  تاييـد ها در حدودي که در چارچوب قوانين و مقررات به            ساير روش 

ها و نيز عمليـات ثبـت         رسد، ايجاد نمايد و ترتيبي فراهم نمايد که کليه استعالم           نامه مي   آيين

  .صورت مکانيزه انجام شوده پايگاه باطالعات در 

نامه، نـسبت     آيينن  ي ا )١٦( ماده   هياتند پس از اعالم     ا  هاي اجرايي موظف     تمامي دستگاه  -١١ماده  

در هرگونـه  ) اقامتگـاه قـانوني  (به درج شناسه ملي اشخاص حقوقي و کدپستي دفتر مرکزي        

 ارائه و از     صنفي و غيره اقدام    اداري و کارت، مجوز و يا گواهي فعاليت اعم از کارت شناسايي           

بـراي اشـخاص    هرگونه مجوز، تسهيالت، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقـصه             

  .ندکنحقوقي فاقد شناسه ملي خودداري 

نامه نسبت بـه      آيين اين   )١٦(ماده   هياتهاي اجرايي موظفند پس از اعالم          تمامي دستگاه  -١٢ماده  

 اطالعـاتي خـود اقـدام و        هـاي   بانک حقوقي موجود در     اصالح و تکميل مشخصات اشخاص    

طريـق پايگـاه اخـذ و در         شناسه ملي اشخاص حقوقي و کدپستي اقامتگاه قانوني آنان را از          

  .هاي خود ثبت نمايند سيستم

 موظـف اسـت بودجـه الزم بـراي           جمهـور  ئيسرريزي و نظارت راهبردي       معاونت برنامه  -١٣ماده  

  .نمايدبيني  پيش لوايح بودجه ساالنه  را درنامه آييناجراي اين 

 روي   بـر  نامـه موظفنـد     آيـين  ايـن    )١٦( ماده   هيات تمامي اشخاص حقوقي پس از اعالم        -١٤ماده  

هـاي صـادر شـده، اوراق مـالي و            ت، سـربرگ اوراق تبليغـاتي، پروانـه، گـواهي         هرگونه کار 

و کدپـستي دفتـر     و موارد مـشابه آن، شناسـه ملـي          ) شوبه ويژه فاکتورهاي فر   (حسابداري  

  .نمايندخود را قيد ) اقامتگاه قانوني(مرکزي 

هـاي معـامالتي و سـاير     هاي اسناد رسمي، بنگاه  واحدهاي تابع سازمان از جمله دفترخانه-١٥ماده  

نامـه در هنگـام تنظـيم         آيـين اين   )١٦( ماده   هياتند پس از اعالم     ا   موظف ربط  ذيواحدهاي  

ين يا مورد معامله مربوط شخص حقوقي باشد، نسبت به          اسناد درصورتي که هريک از متعامل     

  .وط اقدام نمايندبدرج شناسه ملي و کدپستي شخص حقوقي در اسناد مر

هاي اجرايي و نظارت بـر اجـراي ايـن           و تنظيم و ابالغ دستورالعمل    ريزي     به منظور برنامه   -١٦ماده  

ت اسناد و امـالک کـشور، وزارت        االختيار سازمان ثب   ي مرکب از نمايندگام تام    هياتنامه،    آيين
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 رئـيس ريزي و نظارت راهبـردي        ، معاونت برنامه  آوري اطالعات    و فن  کشور، وزارت ارتباطات  

 جمهـور تـشکيل     رئـيس  و به مسئوليت معاونت توسعه مديريت و سـرمايه انـساني             جمهور

  .شود مي

مهـور   ج رئـيس  در معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انـساني            هيات دبيرخانه   -١تبصره  

  .خواهد بود

 بـا حـق     ربـط   ذيهاي    االختيار ساير دستگاه     حسب مورد از نمايندگان تمام     هيات -٢تبصره  

  .خواهد آورد به عمل ي دعوتار

ريزي نمايد که حداکثر ظرف هجده ماه از ابالغ ايـن             اي برنامه    بايد به گونه   هيات -٣تبصره  

  .نامه تمامي تکاليف مقرر در آن اجرا شود آيين

نامه موظف است هر سه ماه يک بـار گـزارش عملکـرد               آيين اين   )١٦( موضوع ماده    هيات -١٧ماده  

روشـن   و  صورت صـريح  ه  گزارش مزبور بايد ب    . نمايد ارائه وزيران   هياتنامه را به      آييناين  

  .سازد  نامه مشخص آييناجراي اين  ها و مديران را در عملکرد دستگاه

  

  پرويز داودي

  ورمعاون اول رئيس جمه


