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 مقدمه

با توجه به جهاني شدن اقتصاد، رونق بازارهاي مالي، گسترش انواع پول و تبادل ساده كاال، خدمات و سرمايه 
بين كشورها پديده پولشوئي رشد و گسترش فراوان يافته است. هدف اصلي پولشويان مخفي نمودن فعاليت هاي 

غيرقانوني آن ها و تطهير درآمدهاي حاصل از عمليات مجرمانه است. اين فعاليت ها از محل همين درآمد در 
معرض خطر شناسايي قرار مي گيرند، لذا تالش مي شود منبع درآمد مخفي مانده تا ثمن معامالت بتواند بدون 

 رديابي مورد استفاده قرار گيرد. 

موسسات مالي بانكي و غير بانكي به دليل ارائه خدمات مالي شامل ابزارهاي نقل و انتقال پول، به طور عمد و يا 
غير عمد در انجام عمل پولشوئي دخيل مي شوند. سهم عمده موسسات مالي در اين زمينه سبب شده است 

سياستگذاران و مسئوالن كشورها توجه خاصي نسبت به اين موضوع در اين موسسات داشته و براي جلوگيري از 
اما از آنجائيكه پولشوئي پديده اي فراملي است اين تالش ها آن قوانين ضد پولشوئي وضع و به اجرا در آورند. 

زماني موثر واقع مي شود كه نه تنها در سطح ملي بلكه در سطح بين المللي نيز به جهت هماهنگي كشورها در 
مبارزه با پولشوئي اقداماتي صورت گيرد. با توجه به محدوديت هاي حاصل از قوانين ضد پولشوئي برخي از 

كشورها از رعايت اين قوانين سر باز مي زنند كه اين امر كنترل پديده پولشوئي را حتي براي كشورهاي پايبند 
 قوانين سخت مي نمايد. 

براي حمايت از تالش هاي ملي و فراملي بر ضد جرائم مالي، درك روش هاي پولشوئي براي موسسات خدمات 
منفي  تبعات و آثار گستردگي و پولشويي عمليات پيچيدگي به دليلمالي از اهميت به سزايي برخوردار است. 

 و البته آموزش عمومي پديده و روش هاي آن اين شناسايي براي پژوهش و تحقيق ، اجتماعي آن و اقتصادي
براي افرادي كه در معرض آن قرار دارند، ضروري به نظر مي رسد. اداره مبارزه با پولشوئي بانك گردشگري در 

راستاي انجام وظيفه و تحقق رسالت خود اقدام به گرد آوري اين مجموعه جهت آموزش پرسنل خود در سه 
 سطح ذيل نموده است :

 آموزش عمومي  •
 آموزش تخصصي •
 آموزش دستورالعمل ها •

جزوه حاضر سعي بر آن داشته است كه در وهله اول كليه مفاهيم، اصول و اطالعات مورد نياز در زمينه پولشوئي 
در اختيار استفاده كنندگان خود قرار دهد. سپس به دستورالعمل هاي مبارزه با پولشوئي به عنوان مرجع 
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 و CTRفرآيندهاي مبارزه با پولشوئي و در نهايت رهنمودهاي الزم جهت اقدامات عملي از جمله تكميل فرم 
STR .پرداخته شده است 

اميد است نتيجه تالش اين اداره در افزايش سطح آگاهي همكاران در زمينه مبارزه با پولشوئي موثر واقع شده و 
 با تشخيص مصاديق آن مانع بروز اين پديده در بانك و اثرات مخرب آن در اجتماع گردد.
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 تاريخچه

پولشوئي نيز مانند بسياري از مسائلي كه امروزه با آن روبرو هستيم ريشه اي تاريخي دارد. بسياري تالش 
بازرگانان براي جابجايي دارايي شان به جهت مخفي نگه داشتن آن از حكامي كه قصد تصاحب ثروت و نابودي 

آن ها را داشتند را ريشه تاريخي پولشوئي مي دانند. با قبول اين ديدگاه سابقه پولشوئي به دو هزار سال پيش از 
 ميالد مسيح باز مي گردد.

اما معروفترين سابقه تاريخي پولشوئي كه وجه تسميه نام اين پديده نيز مي باشد، متعلق به قرن بيستم و زمان 
0Fممنوعيت قمار در آمريكا مي باشد. آل كاپون

 آمريكا، مالك تعداد زيادي قمارخانه 1930 گانگستر معروف دهه �
بود. او براي موجه جلوه دادن پول نقد ناشي از اين قمارخانه ها تعدادي ماشين لباسشوئي سكه اي خريداري 

نمود تا هنگام سپردن درآمدهاي نقد خود به بانك ها ادعا كند كه اين پول ها از درآمد رختشوي خانه ها حاصل 
 شده است.

با توسعه و گسترش شبكه هاي مافياي ايتاليا در مافيا را نيز مي توان يكي از سردمداران پديده پولشوئي دانست. 
امريكا و نفوذ آن در دنياي غرب تا پايان جنگ سرد عمالً شبكه هاي پولي و مالي گسترده اي توسط مافيا بوجود 

د. ن را تطهير نمايآن هاآمد كه درآمدهاي 

1F پس از رسوايي واتر گيت1970اولين بار اصطالح پولشوئي در دهه 

 كه منجر به استعفاي رئيس جمهور وقت �
2Fاياالت متحده ريچارد نيكسون

 كنگره آمريكا با اصالح قانون رازداري بانكي 1986 گرديد، رواج يافت. در سال �
 11 براي اولين بار قانون جديدي تحت عنوان مبارزه با پولشوئي تصويب كرد. پس از واقعه 1970مصوب سال 

سپتامبر نيز قوانين بسيار سخت گيرانه اي وضع شد تا متضمن مقررات شديدي به جهت مبارزه با تروريسم و 
 حذف بستر تامين مالي آن باشد.

اتحاديه اروپا نيز با حذف محدوديت مربوط به جابجايي و نقل و انتقال سرمايه بين كشورها و اشخاص مقيم در 
 نخستين دستورالعمل مبارزه با 1991، ضرورت مبارزه با جرم پولشوئي را تشخيص و در سال 1990سال 

 پولشوئي را به تصويب رساند.

با نگاهي به سير تحول پديده پولشوئي مشخص مي شود كه اين پديده به شكل امروزي و مدرن خود در 
كشورهاي توسعه يافته و صنعتي ظهور پيدا كرده و همين كشورها پيشگامان مبارزه با آن نيز بوده اند. با اين 

                                                            
1 "Al" Capone 
2 Watergate 
3 Richard Nixon 
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وجود كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور مبارزه با پولشوئي با تصويب قوانين مورد نياز و الزام دستگاه هاي 
مشمول نسبت به اطالع موارد مشكوك به واحدهاي اطالعات مالي تحت نظر دولت يا بانك مركزي خود، قدم 

 هاي بلندي در اين راستا برداشته اند.
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 كليات پولشوئي

 تعريف پولشوئي

پولشوئي فعاليتي است كه طي انجام آن عوايد و درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي غيرقانوني به نحوي، ظاهري 
قانوني به خود بگيرد.  سازمان بين المللي پليس كيفر پولشوئي را هر نوع عمل يا اقدام براي مخفي كردن يا 

 تغيير هويت عوايد نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است، تعريف مي نمايد. 
 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده نيز 1386 قانون مبارزه با پولشوئي ايران كه در سال 2بر اساس ماده 

 پولشوئي اينگونه تعريف شده است :
 طور به كهاين به علم با غيرقانوني فعاليت هاي از حاصل عوايد از استفاده يا نگهداري تملك، تحصيل،  -لفا

 .باشد آمده دست به جرم ارتكاب نتيجه در غيرمستقيم يا مستقيم
 بهكه اين به علم با آن غيرقانوني منشأ كردن پنهان منظور به عوايدي انتقال يا مبادله تبديل، ب-
 و آثار مشمول وي  كهنحوي به  مرتكب به مكك يا بوده جرم ارتكاب از ناشي غيرمستقيم يا مستقيم طور

 د.نگرد جرم آن ارتكاب قانوني تبعات
 يا جايي جابه انتقال، و نقل محل، منبع، منشأ، واقعي، ماهيتيا كتمان كردن  پنهان يا اخفاء  -ج

 .باشد شده تحصيل جرم نتيجه در غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه عوايدي مالكيت
 

 درآمدهاي غير قانوني و جرائم منشا پولشوئي

 قاچاق مواد مخدر و جرايم مالي را بعنوان اصليترين منابع عوايد مالي براي مبارزه با پول شوييم گروه اقداكار
اند:  غير قانوني معرفي كرده است. ديگر جرايم منشاء پولشويي طبق نظر اين سازمان، در جدول زير ارايه شده

جرايم منشاء پولشويي 
 پول تقلبي )2شركت در گروه هاي جنايي سازمان يافته  )1
 سرقت هنري )4 تروريسم، از جمله تامين مالي تروريسم )3
 جرايم محيط زيستي )6 قاچاق انسان و قاچاق مهاجر )5
 قتل و وارد نمودن جراحات شديد به بدن )8 قاچاق مواد مخدر )7
 آدم ربايي و گروگان گيري )10 قاچاق كاال )9

 دزدي )12 استثمار جنسي )11
 اخاذي )14 قاچاق اسلحه )13
 جعل اسناد )16 قاچاق اشياء مسروقه )15
 دزدي دريايي )18 فساد و رشوه )17
 خيانت در امانت )20جعل و تقلب  )19
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به طور كلي پول ها و درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با توجه به منشا آن ها به سه دسته تقسيم مي 
شوند : 

مدهاي حاصل از فروش كاال يا انجام دادن كارهاي توليدي است كه معموالً به جهت فرار آ- پول خاكستري: در1
 از پرداخت ماليات از نظارت دولت پنهان مي ماند.

جامعه  مدهاي حاصل از قاچاق كاال و شركت در معامالت پرسود كه خارج از عرف طبيعي درآ- پول سياه: در2
ها مي شود.  صورت مي گيرد باعث پيدايش اين پول

مدهاي حاصل از نقل وانتقال و قاچاق مواد مخدر و قمار و ديگر اعمال تبهكارانه است. آ- پول كثيف: در3
 

 جرم انگاري پديده پولشوئي 

اگرچه واژه پولشوئي در دهه هاي اخير وارد ادبيات دنيا شده است و از سابقه طوالني برخوردار نمي باشد، اما 
 قانون اساسي جمهوري 49 در مورد ثروت هاي نامشروع و غيرقانوني در اصل گذار ايراني نيزموضع قانون 

اسالمي ايران مشخص شده است:  

«دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء 
استفاده از مقاطعه كاري ها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و 

ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين 
 حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود».

 نيز پولشوئي 1386 قانون مبارزه با پولشوئي، مصوب سال 2همانگونه كه قبالً به آن اشاره نموديم بر اساس ماده 
 جرم تلقي گرديده است.

در اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با موضوع مانند كنوانسيون وين و پالرمو نيز جرم همچنين 
 انگاشتن و تعيين مجازات براي اقدام به پولشوئي، به عنوان يكي از راه هاي مبارزه با آن محسوب گرديده است. 

 
 ويژگي هاي جرم پولشوئي

 از جمله ويژگي هاي پولشويي عبارتند از :

براي ارتكاب اين جرم بايد جرم ديگري از قبيل قاچاق مواد مخدر، آدم ربايي، پولشويي جرم ثانويه است.  -1
فروش اعضاي بدن و غيره اتفاق بيافتد، ماهيت ثانويه اين جرم سبب شده اذهان عمومي جامعه نسبت به 

 آنان زياد حساس  نباشد.  
سازمان يافته بودن اين جرم بعد از جرمي ديگر مشكل تعقيب . پولشويي جرمي سازمان يافته است -2

مجرمين را به دنبال مي آورد. به طور مثال دزد يا قاتلي كه به صورت انفرادي عمل مي كند با پيگيري هاي 
پليسي و دستگاه هاي قضايي دستگير مي شود ولي در جرم پول شويي مسووالن با سازمان هاي مجهزي رو 
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، افراد واسطه ماهر  به رو هستند كه سطوح مختلف سازمان از عامالن ساده (مثال خرده فروش مواد مخدر)
تا افراد تحصيل كرده و متخصص را در بر مي گيرد. بنابراين با دستگيري يك مجرم، افراد ديگر به راحتي به 

 كار خود ادامه داده و كار را براي مجريان قانون مشكل مي كنند.
خاص يا در مرزهاي حاكميت  پول شويي لزوما در يك محدوده جغرافيايي پولشويي جرمي فراملي است. -3

 افتد. سازمان يافته بودن اين جرم به عبور از مرزها براي انجام پول شويي كمك مي يك كشور اتفاق نمي

يابد. با اين ويژگي اهميت همكاري هاي بين المللي و  كند و براي مرتكبان اين جرم، دهكده جهاني معنا مي
 نقش سازمان هاي بين المللي براي هماهنگي كشورها براي مقابله با آن روشن مي شود.

در سازمان هاي جنايي براي انجام مراحل نهايي پول شويي از افراد  پولشويي جرم فرهيختگان است. -4
متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وكال و كارمندان بانك استفاده مي شود. طبيعت اين جرم اين 

است كه براي تميز جلوه دادن درآمدهاي حاصل ازجنايت،ازسازمان هاي آبرومندي مانند بانك ها و 
 متخصصان بانكي، دفاتر وكالت وحسابرسي استفاده شود.

  

 تامين مالي تروريسم

در مورد تروريسم تعريف مورد قبول عام در جامعه جهاني وجود ندارد و هر كشور بنابر ديدگاه هاي سياسي خود 
تروريسم را تعريف مي كند، گرچه همگي در محكوم كردن تروريسم متفق القول هستند. صرفنظر از ديدگاه و 

 تعاريفي كه پيرامون موضوع تروريسم وجود دارد، نفس اعمال تروريستي جرم شناخته مي شود. 
منابعي كه براي اهداف تروريستي به كار مي روند ممكن است از منابع خيرخواهانه، كسب و كار مشروع، فعاليت 

هاي جنايتكارانه يا تركيبي از آن ها سرچشمه گرفته باشد. به هر حال مخفي نگهداشتن منشا تامين مالي 
تروريسم چه مشروع، چه غير مشروع مهم است، زيرا اگر منشا مخفي بماند امكان استفاده از آن براي فعاليت 

هاي بعدي فراهم مي شود. براي تروريست ها هم مخفي نگهداشتن مهم است زيرا در اين صورت فعاليت آن ها 
3Fبدون پيگيري ادامه مي يابد. به همين دليل است كه گروه اقدام مالي

 توصيه مي كند كه هر كشور تامين مالي �
 تروريسم، عمليات تروريستي و سازمان هاي تروريستي را به عنوان جرائم از پيش طراحي شده شناسايي كند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
4 FATF : Financial Action Task Force  
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 ارتباط بين پولشوئي و تامين مالي تروريسم، شباهت ها و تفاوت ها

فناوري هايي كه براي پولشوئي استفاده مي شود، اساساً  همان هايي هستند كه براي مخفي كردن منشا يا 
استفاده در تامين مالي تروريسم نيز به كار مي رود. كوشش براي مبارزه با تروريسم كشورها را ملزم مي نمايد 
كه حوزه مبارزه با پولشوئي را به موسسات غيرانتفايي، مخصوصاً خيريه ها وسعت بخشند تا مطمئن شوند كه 

 چنين سازمان هايي مستقيم يا غير مستقيم براي تامين مالي يا حمايت تروريسم مورد استفاده قرار نمي گيرند. 

همان طور كه گفته شد فرق عمده بين پولشوئي و تامين مالي تروريسم اين است كه در مورد اخير ممكن است 
منشا پول، كثيف نباشد. اين منابع ممكن است از محل هدايا و خيريه هايي كه به سازمان خيريه داده مي شود 

تامين شده و براي حمايت از فعاليت هاي تروريستي به كار رود. بنابراين ضوابط جداگانه اي الزم است كه با 
تامين مالي تروريسم برخورد شود. از طرف ديگر وقتي منابع تامين مالي تروريسم از فعاليت هاي غيرقانوني 

تامين مي شود در چارچوب ضوابط مبارزه با پولشوئي قرار مي گيرد و اين امر بستگي به ضوابط داخلي هر كشور 
دارد. تفاوت ديگر پولشوئي و تامين مالي تروريسم اين است كه هدف پولشويان پنهان نمودن منشا مالي 

درآمدهاي غير قانوني خود به منظور انتفاع و تحصيل درآمد بيشتر است و اين در حالي است كه تامين مالي 
 تروريسم، مقاصد مالي و سودآوري ندارد.

 اهداف پولشوئي

 هدف جنايتكاران از پولشويي در سه انگيزه متفاوت خالصه مي شود :

اگر سازمان هاي جنايي موفق شوند پول حاصل از جنايت را به درستي وارد چرخه  فرار از تعقيب : -1
 .تطهير نموده و در پول تميز ادغام نمايند، مي توانند از تعقيب مجريان قانون نيز مصون بمانند

 روشن است وقتي مجرم شناخته نشود، بنابراين مجازاتي نيز در كار نيست. فرار از مجازات : -2
با توجه به اينكه مصادره و ضبط اموال حاصل از جنايات سازمان يافته براي  : فرار از مصادره اموال -3

مرتكبين جرم پول شويي در اغلب كشورها در نظر گرفته شده است، بنابراين نجات دارايي ها و ثروت 
 كثيف از ترس مصادره هدف پولشويان است.

 
 مراحل پولشوئي

پولشوئي اقدام ساده اي نيست، چون چرخه اي پيچيده از اعمال و فرآيندها را در بر مي گيرد. معموالً درآمدهاي 
غير قانوني حاصل از جرائم مربوط به پولشوئي (به خصوص مواد مخدر) به صورت پول نقد است. بنابراين اقدامي 
كه بايد توسط سازمان جنايي صورت گيرد معموالً تنظيم چگونگي ورود پول نقد به سيستم مالي يا عبور آن از 
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مرزهاست. بسياري از كشورها در اجراي ضوابط جلوگيري از پول شوئي براي قبول پول نقد از مشتريان در بانك 
ها حدودي قائل شده اند و يا همراه داشتن بيش از مقدار معيني پول نقد را به هنگام عبور از مرزها محدود كرده 

 اند.

فرار از ضوابط مبارزه با پولشوئي سه مرحله دارد. اين مراحل ممكن است همزمان در جريان يك انتقال انجام 
 شود، ولي گاهي ممكن است در اشكال متفاوت و جداگانه نيز صورت گيرد. مراحل پولشوئي عبارتند از :

4F- جاگذاري1

�  

5F- خواباندن2

�  

6F- ادغام3

�  
در شيوه هاي متفاوت پولشوئي اقدامات مشابهي توسط پولشويان در فرآيند شستشوي پول حاصل از جرائم 

 صورت مي گيرد كه معموالً در همه آن ها انگيزه هاي مشتركي به شرح زير وجود دارد :
 نياز به پنهان كردن منشا و مالكيت اصلي پول طي كليه مراحل -

 نياز به اعمال كنترل در طول انجام مراحل -

 نياز به تغيير شكل دادن آن به منظور كاهش حجم پول نقد حاصل شده از اقدامات مجرمانه -

 

 ) Placementمرحله اول ـ جاي گذاري (

در به خصوص يعني سپردن پول نقد در بستر مالي از طريق بانكها يا ديگر موسسات مالي  جايگذاري
 اين مرحله، قطع هدفصورت نميپذيرد. ايشان  يسپردههامشتريان و كشورهايي كه نظارت چنداني روي 

 عوايد فعاليتهاي مجرمانهي  آن حاصل شده است. طريقهرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از
تزريق شده به شبكه مالي رسمي، با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي و موارد زير به 

 كار مي رود :

 انتقال به موسسات مالي خارجي (برون مرزي) جهت سپرده گذاري -
 خريد كاالهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيماي شخصي، فلزات و سنگهاي قيمتي -
 سپردهگذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسسـات مالي رسمي و غير رسمي  -

 به صورت ين ترتيب از پيگيري مصون ودتا به دوآوردن آن دور نم محل بدست پول نقد را ازبا روش هايي  پولشو
 ، برخي از اين روش ها به قرار زير است :آورد ، حواله و غيره در مسافرتيدارايي هاي ديگر مانند چك

                                                            
5  Placement 
6 Layering 
7 Integration  
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) مقرربه نحوي كه وجوه سپرده گذاري شده (كمتر از سقف تر تقسيم وجوه نقدي كالن به مبالغ كوچك  -
 . دگيرمي  مورد استفاده قراراين روش  الباغ، سرعت استرداد مي شوده ب متعاقبا به خارج انتقال مي يابد و

 نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي كه به گونه اي با مجرمان در استفاده ازمعامالت و افتتاح حساب ها با  -
 ، صورت مي گيرد.د هستنارتباط

 مرتبط ر اشخاص غيمهاجران و  توسطيك حساب مشترك  مبالغ جزئي وكم درورود  -
 

 )Layeringمرحله دوم ـ اليه گذاري (

هاي حسابرسيها و نظارت  دربه طوري كهيعني قطع ارتباط ميان سرمايه و منبع آن يا اليه چيني  اليهگذاري
اين كار از طريق ايجاد اليههاي پيچيدهاي از معامالت، با هدف مبهم ساختن فرآيند د. نبرنمنشا پي  آتي به سر

حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن و يا مشكل نمودن ردگيري منشا عوايد 
 مخفي ميشود.جوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني وپاي  به عبارت ديگر ردمزبور صورت ميگيرد. 

اين مرحله معطوف به جداسازي پول از منشا غير قانوني آن است، كه با ايجاد اليه هاي پيچيده ناشي از معامالت 
(نقل و انتقال) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجيره عطف حسابرسي و عدم امكان رديابي منبع مال صورت مي 

پذيرد و متضمن انجام عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يك موسسه مالي به موسسه ديگر، يا تبديل 
سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر (اوراق بهادار ، سهام و چك مسافرتي) است. در اين مرحله سه تكنيك زير رايج 

 است :

اختالط پول كثيف با پول تميز؛ كه اغلب عوايد حاصل از جرم با انجام معامالت واردات و صادرات كاال، با  -1
 شود. نمايي سياهه وارداتي وارد چرخه رسمي اقتصاد مي نمايي سياهه صادراتي و بيش توسل به كم

انتقال پول از طريق واسطه؛ مانند تبديل وجوه نقد به ژتون بازي (در قمارخانه) و تبديل مجدد آن كه با اين  -2
 كار تشخيص ماهيت غير قانوني مال مشكل مي گردد.

پنهان نمودن مالك واقعي مال آلوده؛ بسياري از خدمات موسسات مالي مانند ارايه وثايق در مقابل خريد  -3
7Fاسناد يا تشكيل حساب هاي اماني آن هم بيشتر در مناطق آفشور

 كه قانون محرمانه بودن برآن حاكم �
است و يا از سوي ديگر سيستم هاي قضايي متفاوت، مانع رسيدگي و تحقيق مراجع ذينفع در خصوص اين 

  قبيل جرايم مي گردند، براي مخفي نمودن مالكيت اصلي پول صورت مي پذيرد.

                                                            
8  Offshore  : 

 شورهايي که در آنها رونق اقتصادي وجود ندارد و داراي منابع مالي نيستند براي ايجاد رونق اقتصادي واشتغالزايي، خود راک
Offshore مناطق يا کشورهاي .اعالم مي نمايند Offshore 1:اقتصادي ايجاد نمايند با استفاده از ويژگي هاي زير مي توانند رونق -

چون رونق اقتصادي نيست نيروي کار فراوان و نسبتاً ارزان - 2.هيچگونه مالياتي پرداخت نمي شود و ماليات کامالً صفر است
 offshore در کشورهاي پيشرفته با فشار هاي اتحاديه هاي کارگري قوانين معموالً به نفع کارگر است ولي در مناطق- 3.است

آب ،  – (overhead) هزينه هاي سربار- 4.دولتمردان قوانين کار را جهت تشويق به سرمايه گذاري به نفع کارفرما وضع مي کنند
حريم خصوصي در سرمايه گذاري به شدت رعايت مي شود ( سرمايه - 5 .برق ، تلفن ، مکان و ... – به شدت پايين مي باشد

 نکته قابل توجه در سرمايه گذاري در مناطق). داران عالقه اي به اطالع ديگران از زمينه سرمايه گذاري و درآمد ماهانه آنها ندارند
offshore قاچاق و - 2پول شويي- 1:اين است که قبل هرچيز شرکت ها بايد عدم فعاليت خود را در سه زمينه زير به اثبات برسانند

  حمل و نقل اسلحه و اعضاي بدن- 3 حمل و نقل مواد مخدر
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 ) Integrationمرحله سوم ـ ادغام (

ادغام يا يكپارچه سازي يعني ورود سرمايه تطهير شده به اقتصاد رسمي تحت پوشش قانوني براي درآمدهاي 
حاصل از فعاليت مجرمانه كه قابل رديابي نباشد. به عبارت ديگر بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه 

 نحوه اكتساب و محل جغرافيايي، قابليت شناسايي نداشته باشد.

 روش هاي متداول پول شويان در اين مرحله به قرار زير مي باشد :

تاسيس شركت هاي صوري در كشورهايي كه امكان پنهان كاري در آن ها وجود دارد. در اين كشورها پول 
عالوه براي افزايش سود خود  به از پول شسته شده به خودشان وام دهند. شويان قادرند طي يك معامله قانوني

شوند و در ازاي وامي كه مي گيرند براي خود بهره قائل مي  هاي وام مي خواستار كاهش ماليات بر باز پرداخت
 شوند.

فرستادن فاكتور هاي غلط و ساختگي صادراتي ـ وارداتي كه كاالها را بيش از قيمت واقعي نشان مي دهد، به 
پول شويان اجازه خواهد داد پول را از يك شركت يا كشور به جاي ديگري جا به جا كنند و اين فاكتورهايي كه 

 در ظاهر منبع پول را نمايان مي كند، در موسسات مالي گنجانده مي شود.

 
 نمونه مراحل سه گانه پولشوئي

 مرحله ادغام مرحله خواباندن مرحله جاگذاري

پول نقد به بانك پرداخت مي شود. 
(گاه با همكاري كارمندان بانك يا 

 امتزاج با درآمدهاي قانوني)

انتقال الكترونيكي به خارج از كشور 
(اغلب با استفاده از كمپاني هاي 
مجازي يا حساب هايي كه براي 
 بنگاهي قانوني گشايش شده اند)

بازپرداخت مصنوعي وام با سياهه 
تقلبي كه به عنوان پرده پوشي براي 

 پول شوئي مبادله مي شوند.

پول نقد به صورت فيزيكي به خارج 
 ارسال مي شود.

پول نقد در حساب هاي متعدد و 
سيستم هاي بانكي متفاوت در خارج 

 سپرده گذاري مي شود.

شبكه پيچيده انتقاالت انجام مي 
شود (چه داخلي و چه بين المللي) 

به نحوي كه نهايتاً پيگيري منبع 
 اصلي پول را غير ممكن مي سازد.

پرداخت پول نقد براي خريد اشياء 
گرانقيمت، ملك، كارخانه، تجهيزات 

 يا وسايل كار

دارايي ها يا كاالهاي خريداري شده 
را فروخته و در سيستم رسمي دوباره 

نقد مي كنند. اين نقدينگي كامالً 
 تميز جلوه مي كند.

وجوه حاصل از فروش كاال در ساير 
 منابع مالي ادغام مي گردد.
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 نمونه روند پولشوئي و تامين مالي تروريسم
 

 
 

 

 
 
 

 

 توزيع پول مشروع

 

 

 دارايي مشروع و پول حاصل

 از جرائم

 جايگذاري 
 پول در سيستم مالي 
 سپرده گذاري مي شود

 

 اليه گذاري
منابع مالي براي پنهان كردن 
منشا به موسسات ديگر انتقال 

 مي يابد

 ادغام
منابع براي مصرف در فعاليت 
هاي تروريستي تقسيم مي 

 

 پول حاصل

 از جرائم

 جايگذاري 
پول در حساب هاي متعدد 

 سپرده گذاري مي شود

 اليه گذاري
منابع مالي براي پنهان كردن 
منشا به موسسات ديگر انتقال 

 مي يابد

 ادغام
منابع براي خريد دارايي هاي 

 مشروع مصرف مي شود.

 

$$$$$$ 

 

 
 

 بنگاه هاي سهام

 

 
 

 بانك

 

 

 

موسسات 
 غيرمالي

 

 

 

$$$$$$ 

 

 
 

 بانك

 

 
 

 بانك

 

 

 

 شركت بيمه

 

 

1 

2 

3 

 تامين مالي تروريسم پولشوئي
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 انواع پولشوئي
 چهارگونه پولشويي قابل شناسايي است:

 شامل پولهاي كثيفي است كه از فعاليت مجرمانه و در داخل خاك يك كشور حاصل مي -پولشويي دروني:1
 شود كه در همان كشور شسته ميشود.

 
 شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه است كه در داخل خاك يك - پولشويي صادر شونده:2

 كشور كسب و در خارج از آن كشور تطهير ميشود.
 

 شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير كشورها است - پولشويي بيروني:3
 كه درخارج نيز شسته ميشود.

 
 شامل پولهايي كه از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاك - پولشويي وارد شونده:4

 يك كشور مورد نظر شسته ميشود، ميباشد. 
 

اثرات پولشويي بر اقتصاد 
 

موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، در پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند؛ زيرا 
مديريت مناسب داراييها و انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكالت و چالشهاي بيشتري مواجهاند. 

معامالتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيرد مي تواند تقاضا براي نقدينگي را افزايش دهد، نرخ بهره و ارز را 
بي ثبات كند، به رقابت غيرعادالنه منجر شود و تورم را در كشورهايي كه مجرمان در آنجا فعاليت مي كنند به 

 شدت افزايش دهد.
پولشويي اعتبار و در نتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد؛ چنانچه يك بانك در نتيجه جرم سازمانيافته 
سقوط كند، ممكن است تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي كل منطقه مورد نظر، دچار آسيب جدي 
شود. كشورهاي كوچك در مقابل پديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند؛ زيرا قدرت اقتصادي حاصل از 

 فعاليت هاي غيرقانوني، تسلط بر اقتصادهاي كوچك را براي سازمان هاي مجرم امكان پذير مي سازد.
 ديگر آثار منفي پولشويي عبارتست از:

 بياعتمادي مردم به نظام مالي -1
 تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول -2
 تضعيف بخش خصوصي -3
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گسترش فعاليتهاي مجرمانه زيرزميني در جامعه  -4
اثرات منفي بر جمعآوري ماليات و تشويق فرار مالياتي در جامعه  -5
كاهش اشتغال مولد  -6
 افزايش انحرفات اجتماعي -7
 فاسد شدن ساختار حكومت و آسيب رساني به اعتبار دولت ها و نهادهاي اقتصادي كشور -8
رشوهخواري و اختالس از طريق آلوده نمودن معامالت حقوقي  -9

وري در بخش واقعي اقتصاد  كاهش بهره  -10
تخريب بخش خارجي اقتصاد  -11
 توزيع نابرابر درآمد -12
 كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي -13

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 مبارزه با پولشوئي

 اقدامات بين المللي در زمينه مبارزه با پولشوئي

 معضل اين با مقابله براي كارهاي جهاني راه تدوين و پولشويي پديده با مبارزه براي المللي بين اقدامات پيشينه
 ها، نامه پيمان تدوين براي جهاني عزم كه بود دهه اواخر همين در گردد. برمي 1980 دهه مياني هاي سال به

كاري  گروه ، 1989 سال در و آن دنبال به . گرفت شكل زمينه اين در المللي هاي بين كنوانسيون و معاهدات
8Fمالي اقدام

 و المللي بين تعيين استانداردهاي المللي بين نهاد اين هدف . شد تشكيل پولشوئي با مبارزه براي �
 راستا اين در . است المللي بين و ملي سطح در مالي تروريسم تامين و شويي پول با مبارزه هاي سياست توسعه
 است : متمركز فعاليت سه نوع بر فوق گروه كاري حوزه

 پولشوئي روشهاي شناسايي .1
  شويي پول با مبارزه براي استانداردها تعيين .2
 فوق استاندارهاي اثربخشي از اطمينان .3

 
 كرد. منتشر شويي با پول رابطه ) در3(پيوست  توصيه چهل 1990 سال در پولشويي عليه مالي اقدام كاري گروه

  .نظر قرارگرفت تجديد مورد فوق ي ها توصيه 1996 سال در سپس
 به اقدام 1997 سال در نيز  بال نظارت بانكي ،كميته پولشويي  با مبارزه خصوص در فوق گروه اقدامات بر عالوه
 ، سند اين در مطروحه اصول از نمود. يكي بانكي موثر نظارت براي اصول اساسي عنوان تحت مهمي سند انتشار

 از جنايتكار استفاده عوامل سوء امكان تا است آن پي در مذكور اصل بود. مشتري شناخت به مقررات مربوط
 .نمايد سلب ها آن از را بانكي نظام

توصيه  هشت ، شويي پول مالي عليه اقدام كاري گروه ، 2001 سال در سپتامبر يازده حادثه وقوع دنبال به
 به را ويژه خود توصيه نهمين فوق نهاد نيز 2004 داد. در سال ارائه تروريسم مالي تامين با مبارزه درخصوص

 اهداف گروه ترين اساسي از يكي داد. ارائه شويي پول با مبارزه المللي بين بيشتر استانداردهاي تقويت منظور
 استانداردها عنوان به FATFهاي  توصيه واقع در . است كشورها تمام در مذكور هاي توصيه كليه اجراي ، فوق

                                                            
9 FATF :  

شكل گرفت و يك (فرانسه، آلمان، بریتانيا، ژاپن، ایتاليا، آمریکا و کانادا)  7 توسط كشورهاي گروه 1989 در سال گروه اقدام مالي
ي ميباشد كه هدف آن توسعه و پيشرفت واكنش بينالمللي نسبت به مسئله پولشويي است. در اكتبر مللسازمان بينال

   مأموريت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروريسم نيز ساخت.گروه اقدام مالي، 2001
 يك مجموعه سياستگذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي، و ضابطين قانون را در كنار هم قرار ميدهد تا در گروه اقدام مالي

 سازمان منطقهاي عضو 2 حوزه قضايي (كشور و سرزمين) و 33قوانين و مقررات كشورها اصالحات الزم پديد آيد. در حال حاضر، 
 عضو هسته تالشهاي جهاني مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل ميدهند. 35 ميباشند. اين گروه اقدام مالي

 همكاري دارند؛ اين سازمانها حق گروه اقدام مالي سازمان بينالمللي و منطقهاي بعنوان اعضاي وابسته و ناظر با 27همچنين 
 رأي ندارند، اما در جلسات و گروههاي كاري بطور كامل شركت ميكنند.

  در ارتباط با پولشويي به شرح ذيل است:                      گروه اقدام ماليسه وظيفه اصلي 
)  نظارت بر پيشرفت اعضاء در اجراي تدابير مقابله با پولشويي؛1(  
  تجديد نظر و گزارش روندها، تكنيكها و اقدامات متقابل؛    )2(
)  توسعه، اتخاذ و اجراي استانداردهاي مبارزه با پولشويي در سطح جهان.3(   
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 به است؛ شده شناخته كشورها شويي پول ضد برنامه بودن موثر و يابي ارز براي هايي شاخص و المللي بين ي
 كشورهاي پولشويي ضد هاي برنامه بررسي ي برا سال هر شويي پول عليه مالي اقدام ي كار گروه كه ي طور

 .نمايد مي مذكور ي ها توصيه با ها آن شويي پول ضد هاي برنامه تطبيق به اقدام مختلف،
 اين اعضاي يافت. افزايش عضو 28 اوليه به عضو شانزده از گروه اين عضو  كشورهاي1990-1991 سالهاي طي

 كشور دو احتساب با اكنون هم . يافت افزايش عضو 33 به 2003سال  در و عضو 31 به 2000 سال در گروه
 فوق گروه عضو كشور 34 كنند، مي شركت گروه اين در ناظر عضو عنوان به 2006 از سال كه هند و كره

 در موثري نقش ، پول المللي بين صندوق و جهاني بانك المللي بين نهاد دو عضو، غير كشورهاي در هستند.
 موثري همكاري ها آن با فوق گروه زمينه اين در و داشته پولشويي با مبارزه در مشاركت براي كشورها جلب
 خصوص در جهاني بانك و پول المللي بين صندوق با آن همكاري و مذكور گروه هاي كوشش كه طوري به دارد

 قانون دنيا، كشور صد از بيش در اكنون هم تا است شده موجب شويي پول پديده با مبارزه براي كشورها تشويق
 اين هاي توصيه نيستند، مذكور گروه عضو كه نيز كشورها از زيادي تعداد در و شود اجرا شويي پول با مبارزه
 .شود گرفته كار به پولشويي با مبارزه براي گروه

 از مواردي در خاصي معيارهاي و داراي شرايط بايد پولشويي، عليه مالي اقدام گروه در عضويت براي كشورها
 ارتباط و مالي بخش بودن باز درجه و بانكي بخش گستردگي كشور، ميزان ملي ناخالص توليد ميزان قبيل

 شويي پول با براي مبارزه كشور آن در كه اقداماتي و ها كوشش و جهاني مالي بازارهاي با آن كشور متقابل
 .باشند است، شده انجام

 هاي روش پيوسته ، خود وجوه رديابي نشدن ي برا پولشويان كه آنجا ، ازFATFنظرات  نقطه اساس بر
 الزم پويايي از بايد نيز شويي پول با مبارزه هاي برنامه گيرند؛ بنابراين مي كار به شويي پول براي را جديدي

 . باشند برخوردار
 برابر در خود مالي سيستم تقويت براي عضو ي كشورها از درخواست ضمن مرتب طور ، بهFATFبر اين اساس 

 عضو ي كشورها به شويي پول با مبارزه اي بر هايي برنامه ، شويي شناسي پول گونه با منظم طور به شويي، پول
 .كند پيشنهاد مي

 سال در شند؛ با داشته خصوصي بايد مشاركت و دولتي بخش كشور، هر در شويي، پول با مبارزه براي كه آنجا از
 امالك، معامالت بنگاههاي حسابداران، براي كاري هاي پولشوئي، راهنمايي عليه مالي اقدام كاري گروه 2008
 داد. انتشار گذاري سرمايه هاي صندوق و خدماتي شركت هاي قيمتي، و فلزات سنگها دالالن

 اي منطقه گروه هاي با پولشويي، مبارزه اي بر مالي اقدام ي كار گروه آمدن وجود به از بعد كه است ذكر به الزم
 پولشويي با مبارزه براي معيارهايي و قوانين نيز آمريكايي سازمان كشورهاي و اروپا ي شورا اروپا، اتحاديه مانند

 ايجاد با پولشوئي مبارزه ويژه نيروي نيز آفريقا، و اروپا آسيا، كارائيب، منطقه . كردند تدوين كشورهاي عضو در
 و تدوين در دست آينده سالهاي در التين و آمريكاي آمريكا اي بر مشابهي هاي بندي اين، گروه بر عالوه كردند.
 .است گيري شكل
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 مبارزه با پولشوئي در بانك ها و موسسات مالي

 
مي  آغاز مالي سيستم به كثيف پول از ورود جلوگيري و مالي سيستم به دسترسي كنترل با پولشويي با مبارزه
 به عنايت راستا با اين در شوند. مي محسوب مالي سيستم از حفاظت شبكه هسته اصلي ها بانك بنابراين شود.

 مؤسسات و دولتي خصوصي، هاي بانك شويي، كليه پول با مبارزه هاي برنامه زمينه در المللي بين تجربيات
بين  عمومي سازمان هاي توافق مورد كه هستند اصولي رعايت به ملزم پولشويي مبارزه با منظور به اعتباري،

و  بوده شويي پول با مبارزه قانون داراي كه است كليه كشورهايي و شويي پول با مبارزه زمينه در فعال المللي
 از : اند عبارت اصول كنند. اين مي دنبال فعاالنه پولشويي را با هاي مبارزه برنامه
9F (KYC)مشتري شناسايي -1

�� 
 گشايش هنگام در اعتباري يا مؤسسه بانك توسط مشتري هويت احراز معني به مشتري شناسايي

 :كرد بيان زير تفكيك به توان مي را مشتري هويت است. فرايند احراز خدمات ارائه و حساب
 خدمت ارائه و گشايش حساب هنگام در مشتري از معتبر هويتي رسمي اسناد اخذ   −
 باال مبالغ با حساب گشايش براي وجوه منبع بررسي   −
 حساب ذينفع مالكان شناسايي   −
 نظر مورد اعتباري مؤسسه بانك يا به مشتري كار محل يا اقامت محل نزديكي در نظر دقت   −
 شهري خدمات از نهادهاي سؤال يا استعالم با مشتري كار يا اقامت محل تأييد   −
 مشتري حساب گردش تطبيق و منظور سنجش به مشتري حرفه درباره كافي اطالعات آوري جمع   −

 آن فعاليت اقتصادي نوع با
 .حساب مشتري به وجوه واريزكننده عامل هاي بانك تأييد و كنترل  −

 
 پرخطر هاي مشتري براي دقيق اجراي ضوابط و ريسك مبناي بر ها مشتري بندي طبقه -2

 اين بر باشد. ريسك بر مبتني مشتري بايد شناسايي مالي ضوابط اقدام ويژه گروه هاي توصيه اساس بر
 .باشد وي اي حرفه پيشينه و مشخصات با متناسب بايد مشتري در پذيرش دقت و سخت گيري اساس

 باشد. از ريسك انواع اساس بر اعتباري بايد مؤسسه يا بانك سوي از نياز مورد هاي كنترل راستا اين در
فعاليت  منطقه ريسك و شود مي ارائه مشتري به كه خدمتي يا ريسك محصول مشتري، ريسك جمله
 .مشتري به خدمت دهنده ارائه اعتباري مؤسسه يا بانك

 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني از مجموع دستورالعمل 5 و 4شايان ذكر است در ماده 
 گانه مبارزه با پولشوئي، موضوع طبقه بندي مشتريان بر مبناي ريسك مورد توجه واقع شده 13هاي 

 است. 

                                                            
10  Know Your Customer 
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 مشكوك موارد تشخيص به منظور مشتري عمليات گردش بر سيستمي نظارت -3
 يك داراي اعتباري و مؤسسات ها بانك است الزم پولشويي به مشكوك موارد شناسايي منظور به

 كنترل و شناسايي كه آنجا از و راستا اين در باشند. بانكي مشتري عمليات گردش بر نظارت سيستم
 ويژه افزارهاي نرم نصب مذكور با مؤسسات است الزم است؛ مستمر فرايندي مشتري، گردش عمليات

 افزارهاي نرم هاي ويژگي جمله از كنند. مديريت را از مشتريان اخذ شده اطالعات پولشويي، با مبارزه
 نرم است. مشكوك موارد و شناسايي اطالعات عرضه و نمايش تحليل، و تجزيه آوري، جمع فوق، قابليت

 عمليات گردش و ها حساب كنترل و بررسي امكان كه اند ه طراحي شد اي گونه به مذكور افزارهاي
 در كه مواردي از جمله سازند. مي فراهم را زمان ترين كوتاه در و مستمر صورت به بانكي مشتريان

 به توان مي دارد، نياز مشتري از بيشتري كسب اطالعات و تر دقيق بررسي به مشكوك موارد بررسي
 كرد : اشاره زير موارد
وجه (حواله)  انتقال سند شماره حساب) در و نشاني متقاضي (نام، اطالعات فاقد انتقالي وجوه  −

 و قانوني اقتصادي توجيه فاقد غيرمتعارف و پيچيده كالن معامالت
 شويي پول با مبازره براي قوانين استاندارد فاقد مناطق در شده انجام معامالت و بانكي عمليات  −
 خارجي اتباع طريق از حساب غيرمنطقي نگهداري  −
 كارگزاري روابط طريق از شده انجام معامالت  −
 واينترنتي الكترونيكي بانكداري طريق از غيرحضوري، معامالت  −

 
 شناسايي موارد مشكوك و گزارش آن به مراجع ذيصالح -4

 يك تاسيس به كشورها، خود هاي توصيه در بار نخستين اي بر 1990 سال در مالي اقدام كاري گروه
 اطالعات واحد. كرد توصيه را مالي واحد اطالعات عنوان تحت اطالعات مبادله و آوري جمع ملي مركز
 افشاي نيز و ذيربط مرجع به آن ارائه و تحليل و تجزيه دريافت اطالعات، مسئول ملي مركز مالي

 ملزم به قانون موجب به كه است اطالعاتي از دسته آن و جرم از حاصل مشكوك درباره عوايد اطالعات
  .است آن افشاي

 
 چالش هاي اصلي مبارزه با پولشويي

 
با وجود اينكه سيستم هاي مبارزه با پول شويي امروزي با استفاده از روش ها و تكنولوژي هاي جديد، هوشمند 
تر شده اند اما جنايتكاران هميشه يك قدم جلوتر از ما هستند. آنها هر روز از استراتژي هاي جديدتري استفاده 

 مي كنند كه فقط با ذهن انسان و چشمان تيزبين قابل رديابي هستند.
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بنابراين يك برنامه موثر جهت مبارزه با پول شويي بايستي تركيبي از سيستم هاي يكپارچه بر پايه تكنولوژي و 
 مهارت هاي كاوشگرانه نيروي انساني باشد.

 چالش هايي كه موسسات مالي با آن روبرو هستند عبارتند از :
بسياري از جرايم مالي را مي توان با مشاهده دقيق تر و تفسير نشان ها و مدارك در  نيروي انساني : -1

 همان لحظات اوليه متوقف نمود. 
آموزش مستمر كاركنان : شيوه هاي پول شويي و مقررات مربوطه با چنان سرعت بااليي در حال تغيير  -2

هستند كه موسسات را براي به روز نگه داشتن اطالعات كاركنان خود با مشكل مواجه مي كند. سيستم 
كارآمد مبارزه با پول شويي مستلزم شناخت زود هنگام جرايم، اطالع رساني سريع و پيگيري به موقع مي 

باشند. بنابراين آموزش مستمر كاركنان يكي از عوامل اساسي موفقيت سيستم هاي مبارزه با پول شويي به 
 شمار مي آيد.

سيستم گردشي كارآمد مبارزه با پول شويي : يك سيستم موثر مبارزه با پول شويي نياز به سيستم گردشي  -3
كارآمد و انعطاف پذير و همچنين هماهنگي بسيار باال بين گروه هاي مختلف دست اندركار دارد. پيش از 

آنكه جنايتي تاييد شود، مراحل زيادي بايد پشت سر گذاشته شود، اين مراحل مستلزم تجزيه و تحليل هاي 
بسياري است و گاهي اوقات فقط نيروي انساني مي تواند حلقه هاي گمشده را پيدا كند.مشكل موجود در 

 سازمان دادن به اين روند ها نهفته است.
سيستم نرم افزاري : گرچه نيروي انساني در تحقيقات مبارزه با پول شويي كارآمد مي باشد، اما بدليل حجم  -4

زياد اطالعات و پيچيدگي رابطه آنها موفقيت بدون حمايت سيستم تقريبا غير ممكن است. سناريوهاي 
 جديدي از مبارزه با پول شويي هر روز كشف مي شود.

داده كاوي : حجم باال و تنوع معامالت، كار محققين و كاوشگران را سخت مي كند. كاوش بين ميليون ها  -5
عنصر اطالعاتي و پيدا كردن رابطه آنهاست كه اين مشكالت را پيچيده تر مي كند. جستجوي جامع و ابزار 

 گزارش دهي از عناصر كليدي هستند كه كار محققين را تكميل مي كنند.
مسير فعاليت ها : قانونگذاران توصيه مي كنند كه كليه معامالت بايستي قابل ردگيري باشند. با توجه به  -6

حجم باالي فعاليت ها ايجاد اسباب مديريتي كارآمد كه كليه محصوالت و مسير حسابرسي را در برگرفته و 
 بايگاني كند بسيار مشكل است.

مدل ريسك مشتري : تاكيد هر موسسه مالي بر رشد تعداد مشتريان خود مي باشد، اما ورود مشتريان  -7
ناخواسته به سيستم مي تواند منجر به خسارات مالي سنگيني شود. ايجاد تعادل بين اين دو موضوع و 

تعريف مولفه پذيرش مشتري كه به عنوان فيلتر اوليه عمل كرده و ريسك موسسات را كاهش دهد، 
 مشكالت زيادي را براي موسسات مالي فراهم مي كند.

 
 راه كارهاي مبارزه با پولشوئي 
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با توجه به اثرات مخرب و زيان بار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پولشويي امروزه ضرورت جلوگيري از 
تبديل، نقل و انتقال، پذيرش يا تملك دارايي ها با منشأ غيرقانوني كامالً احساس مي گردد. در صورت عدم مبارزه 
با پول شويي حلقه هاي پيشين و پسين مبارزه با مفاسد اقتصادي ناقص مي باشد. در اين جا به برخي از راهكارهاي 

 مبارزه با پول شويي اشاره مي نماييم.

عضويت در معاهدات پولي و مالي بين المللي و استفاده از امكانات آن ها براي مقابله با پول شويي، مصونيت . 1
هر كشور را در مقابل پول شويي بيشتر مي نمايد. آنچه كه اهميتي فراتر از قوانين پول شويي يافته،  

چگونگي تعامالت و همگرايي هاي منطقه اي و بين المللي ميان كشورها براي استقرار چترهاي نظارتي و 
كنترلي مبارزه با پول هاي كثيف است (محور همكاري هاي بين المللي در مبارزه با پولشويي، پيشگيري، 

كنترل، كشف و مبارزه است). از اين رو كشورها كه واقفند به تنهايي قادر به مبارزه با پولشويي نيستند و 
اين مبارزه ماهيتي فراملي و فرامرزي دارد، تالش مي نمايند با پيوستن به توافق نامه هاي منطقه اي يا الحاق 

به كنوانسيون هاي بين المللي و يا مشاركت در ديگر موافقت نامه هاي جهاني از آفات مخرب و زيانبار 
 پول شويي بكاهند.

سياست كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي و به كارگيري شيوه هاي نظارتي به منظور ممانعت از پولشويي . 2
 توسط كاركنان دولت و آموزش هاي ضد پولشويي به كاركنان بانك ها و صرافي ها

 اصالح ساختار مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي پولشويان.. 3

از آن جا كه شبكه بانكي و صندوق هاي قرض الحسنه بهترين وسيله براي تطهير پول مي باشند، بازسازي . 4
واسطه هاي مالي، شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري مي تواند نقش كليدي و مؤثري در جهت جلوگيري از 

 گسترش پول شويي ايفا نمايد.

فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي سالم رقابتي در اقتصاد، زمينه را براي مبارزه با پولشويي . 5
 فراهم مي نمايد.

 ايجاد و استقرار نهادي سازماندهي شده و تشكيالتي مقتدر جهت مبارزه با پولشويي. 6

چون پولشويان از ثروت و قدرت بااليي برخوردارند و اكثراً نيز با يكديگر به مبادله مالي مي پردازند برخي از . 7
پولشويان كامالً مسلط به فن آوري هاي اطالعاتي نظير اينترنت يا شيوه هاي جديد تجارت الكترونيك 

هستند لذا زمان آن فرا رسيده است كه نظام هاي اطالعاتي و امنيتي، نظامي و انتظامي كشورها به قلمرو 
اين حيطه هاي فن آوري وارد شده و در چهارچوب مجوز هاي قانوني بتوانند پيام هاي اينترنتي يا وب  

 سايت هاي پولشويان را رمزيابي و فيلترگذاري كنند.
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با نام كردن حساب هاي بانكي بي نام در زمان افتتاح حساب ها و بستن اين گونه حساب ها (در ايران حساب . 8
 بانكي بي نام وجود ندارد)

وجود گزارشات آماري يكي از ابزارهاي مهم براي عمليات ضد پولشويي است با استفاده از گزارشات آماري . 9
 دقيق، امكان برنامه ريزي مطمئن براي عمليات ضد پول شويي وجود دارد؛

 اقدامات ايران در زمينه مبارزه با پولشوئي
 

 1386 سال ماه ) در بهمن1(پيوست  تبصره هفت و ماده دوازده بر مشتمل يران ا در پولشوئي با مبارزه قانون
 منظور به مذكور، قانون 4 ماده موجب به شود. مي جرم تلقي پولشويي فوق، قانون 2 ماده اساس بر شد. تصويب

و  اطالعات , مدارك و اسناد اخبار، تحليل و پردازش آوري، جمع امر در هاي ذيربط دستگاه كردن هماهنگ
 جرم با مقابله منظور به مشكوك و معامالت شناسايي هوشمند، اطالعاتي هاي سيستم واصله، تهيه هاي گزارش

 ني، بازرگا وزراي عضويت با و دارايي و اقتصادي امور ياست وزير ر به پولشويي با مبارزه عالي شوراي پولشويي،
 جرم پولشويي مرتكبين قانون، اين 9 ماده اساس بر شود. مي تشكيل مركزي بانك رئيس كل و كشور ، اطالعات

محكوم  جرم از حاصل عوايد چهارم ميزان يك به نقدي جزاي به جرم ارتكاب از حاصل درآمد استرداد بر عالوه
 1388 آذرماه 14 در ماده نه و چهل و فصل هشت نيز شامل ) 2(پيوست  قانون اين اجرايي شوند. آيين نامه مي

 .شد ابالغ
 ايران، جمهوري اسالمي مركزي بانكقانون اعم از  مشمول اشخاص تمامي فوق، نامه آيين 18 ماده اساس بر

و  بنيادها الحسنه، قرض مركزي، صندوقهاي بيمه ها، بيمه بهادار، اوراق بورس اعتباري، و مالي مؤسسات بانكها،
 حسابداران، دادگستري، حسابرسان، وكالي رسمي، اسناد دفاتر همچنين و شهرداريها و خيريه موسسات

 را واحدي خود، گستردگي سازماني و وسعت به با توجه مكلفند قانوني، بازرسان و رسمي دادگستري كارشناسان
 .كنند معرفي با پولشويي مبارزه مسئول عنوان به

صورت  در موظفند، يادشده مشمول قانون اشخاص امر تحت كاركنان كليه نامه، آيين اين 25 ماده براساس
 هر در پولشويي با مبارزه مسئول واحدهاي به رجوع اطالع ارباب بدون را مراتب مشكوك معامالت مشاهده
به  توجه بدون تا است كاركنان از جدي حمايت نيازمند آن تبعات به توجه با اين اقدام دهند. اطالع دستگاه
 تمامي گزارش .دهند قانون انجام نقص بي اجراي در را خود وظايف رجوع، ارباب سياسي و اجتماعي جايگاه

 و ها موسسه كاركنان وظايف ديگر از مشكوك، و معامالت ريال ميليون 150 از باالتر ميزان به نقدي معامالت
 .است يادشده بنگاه هاي

 گونه هيچ كننده بيان اين رابطه در شده تهيه هاي گزارش كه است شده تاكيد نامه آيين اين 27 ماده در
 اتهامي و شود نمي محسوب شخصي اسرار مالي، افشاي اطالعات واحد به آن اعالم و نبوده افراد به اتهامي
 .شد نخواهد نامه آيين مجري اين دهندگان گزارش متوجه
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 و نقل هرگونه و است خاصي تابع مقررات ارز نيز انتقال نقل و فروش و خريد فوق، نامه آيين 28 ماده اساس بر
 با مبارزه قانون براساس معامالت اينگونه فاعالن و بوده مجاز، ممنوع صرافي هاي و بانكي نظام از خارج انتقال
 و در داخل ريال پرداخت صورت به ارز فروش و خريد اساس براين . شد خواهند ارز مجازات و كاال قاچاق

 با و مركزي بانك از مجوز هاي داراي صرافي و بانكي نظام طريق از فقط برعكس، يا و خارج در ارز دريافت
 .شده است شناخته مجاز مربوط، مقررات و قوانين رعايت

 و نقل و فروش و خريد به تفصيلي مربوط اطالعات است مركزي ملزم بانك فوق، نامه آيين 29 ماده اساس بر
 و نموده ضبط و ثبت اطالعاتي، بانك يك در روز هر يان پا را در مجاز هاي صرافي و بانكي سيستم در ارز انتقال
 .نمايد فراهم اطالعاتي بانك اين به را مالي اطالعات واحد و جستجوي دسترسي امكان

 قانون اين مشمول مالي و هاي پولي موسسه تمامي پولشويي، با مبارزه قانون اجرايي نامه آيين 33 ماده در
 بعد سال پنج تا حداقل را فعال غير و فعال از اعم مالي و عمليات معامالت سوابق به مربوط مدارك كه موظفند

 .كنند عمليات نگهداري پايان از
10Fمالي اطالعات واحد فوق، نامه آيين 38 ماده اساس بر

شود،  مي تشكيل دارايي و امور اقتصادي وزارت در كه ��
 است : زير وظايف انجام مسوول
 مشكوك معامالت اطالعات اخذ و آوري جمع .1
  مشكوك معامالت و گزارشها اطالعات تحليل و بررسي ارزيابي، .2
  مكانيزه سيستمهاي در اطالعات طبقه بندي و درج .3
 مسئول به اشخاص به تروريسم مالي تأمين يا پولشويي سابقه داراي اشخاص مشخصات اعالم .4

 ذيربط مراجع درخواست صورت در همكاري، قطع يا منظورمراقبت بيشتر
 تروريسم با مبارزه مسئول دستگاههاي و ضابطان قضايي، مراجع نياز مورد شده تحليل اطالعات تأمين .5

 ذيربط؛ مراجع درخواست صورت در كشور، در
 شويي؛ پول با مبارزه يان جر در گرفته صورت اقدامات مورد در الزم آمارهاي تهيه .6
  نياز؛ مورد اطالعاتي سيستمهاي و افزارها نرم تهيه .7
  شده؛ جمع آوري اطالعات امنيت تأمين .8
  مقررات؛ طبق المللي بين نهادهاي و ها سازمان با اطالعات تبادل .9

  المللي؛ بين تجارب اخذ و آوري جمع .10
 دستگاه به است، برخوردار اهميت از آن محتويات يا دارد صحت قوي احتمال به كه هايي گزارش ارسال .11

 قضايي؛
  قضايي؛ مراجع در ارسالي گزارشهاي پيگيري .12
  شورا؛ تصويب جهت مالي اطالعات واحد ساالنه برنامه نويس پيش تهيه .13
  وقت؛ اسرع در مشمول اشخاص استعالم به پاسخ .14

                                                            
11 FIU : Financial Inteligence Unit 
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 مديران سوي از پيشنهادي پولشويي با مبارزه واحدهاي مسئوالن تخصصي صالحيت مورد در نظر اعالم .15
 .مشمول اشخاص

و  اسناد صحت احراز و ها مشتري اطالعات به دسترسي سهولت منظور به نامه آيين اين 48 ماده اساس بر
 ها، مشتري اطالعات سامانه اندازي راه به نسبت است موظف مركزي بانك افراد، سوي از شده ارائه اطالعات
 نمايد : زير اقدام اطالعات بر مشتمل

  (حقيقي و حقوقي) ها مشتري مالي صورتهاي و ثبتي اطالعات .1
 (موضوع شده معوق و سررسيد موارد و آنان به شده ارائه تسهيالت و حساب ها شماره اطالعات .2

 مركزي)؛ بانكي بانك تعهدات و تسهيالت اعطاي هاي فرم تنظيم دستورالعمل
  برگشتي؛ هاي چك اطالعات .3
  ها؛ مشتري مالياتي اظهارنامه به مربوط اطالعات .4
 سيستم در ها آن اسامي كه حقوقي و حقيقي اشخاص واخواستي هاي سفته و ها محكوميت اطالعات .5

 است؛ شده ثبت
 ها مشتري توسط شده ارائه سجلي اطالعات .6

طي  1388 ماه دي در نيز مركزي ج.ا.ا. بانك كشور، بانكي نظام توسط فوق نامه آيين مفاد اجراي راستاي در
مالي و  موسسات و ها بانك كليه به پولشويي با مبارزه اجرايي قانون نامه آيين مفاد ابالغ ضمن بخشنامه اي

نمايند تا  اتخاذ ترتيبي ذيربط، واحدهاي به نامه آيين مفاد ابالغ ضمن مذكور كه واحدهاي نمود مقرر اعتباري،
 درآيد : اجرا به مرحله تابعه ي واحدها و شعب كليه در تسريع قيد به نامه آيين با رابطه در ذيل موارد
 صدور تسهيالت، ارايه چك، پرداخت و صدور وجه، حواله پرداخت، و دريافت جمله از بانكي خدمات هرگونه ارايه
 اوراق و سپرده گواهي اوراق فروش و خريد ارز، فروش و خريد نامه، ضمانت صدور پرداخت، و دريافت كارت انواع

و  خريد و اسنادي و اعتبارات بروات سفته، امضاي قبيل از شكل هر به ضامنان تعهد و ضمانت قبول مشاركت،
 اعــتباري موســـسات اطالعاتي بانك هاي در آن ثبت اطالعات و رجوع ارباب شــناسايي به منوط سهام فروش

 .مي باشد
مالي غير  تراكنش هرگونه انجام و رجوع ارباب كامل شناسايي بدون و الكترونيكي صورت به پايه خدمات ارايه
 .است ممنوع مربوط تسهيالت ارايه و بي نام يا رديابي قابل

 و افتتاح هنگام به اي ويژه و دقيق نظارت مقتضي، اقدامات و تدابير اتخاذ با ملزمند اعتباري موسسات و ها بانك
 .نمايند اعمال خارجي سياسي افراد براي حساب گونه هر انسداد

 (شماره فرد شناسه درج امكان كه شوند طراحي گونه اي به رجوع ارباب به خدمات ارايه به مربوط هاي فرم
 .باشد فراهم آن روي بر وي كدپستي و مورد) حسب بيگانه اتباع فراگير شماره ملي، شناسه ملي،

 فرد شناسه درج امكان نمايندكه طراحي نحوي به را خود اطالعاتي بانكهاي ملزمند، اعتباري موسسات و ها بانك
 بر جستجو و بوده فراهم آن در وي) كدپستي و مورد حسب بيگانه اتباع فراگير شماره ملي، شناسه ملي، (شماره
 ي ادوار صورت به بايد مزبور اطالعاتي بانكهاي در موجود هاي داده .باشد پذير امكان مذكور هاي شناسه اساس

 .شود كنترل ها آن صحت و شده روز به ذيربط، مراجع به ها آن ارسال طريق از بار)، يك ماه شش (هر
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با  مبارزه مسئول عنوان به خود، سازماني گستردگي و وسعت به توجه با را واحدي بايد اعتباري موسسات
 جمهوري مركزي بانك شويي پول با مبارزه مديريت به را آن كاركنان تفصيلي مشخصات و ايجاد پولشويي
 .نمايند ارسال ايران اسالمي

 افزارهاي نرم تهيه جمله از پولشويي با مبارزه قانون اجراي حسن براي الزم تمهيدات ملزمند اعتباري موسسات
 كارهاي و ساز طراحي نيز و مشكوك معامالت وشناسايي اطالعات به سريع دسترسي در تسهيل براي نياز مورد

 ضد فرآيند اجراي ميزان مميزي و ارزيابي پولشويي، با مبارزه فرآيند بر كنترل و نظارت منظور به مقتضي
 .نمايند گزارش مركزي بانك به تاييد اخذ براي را مراتب و آورده فراهم را پولشويي

 مشكوك، عمليات و معامالت هرگونه مشاهده صورت در تا نمايند اتخاذ ترتيباتي ملزمند اعتباري موسسات
 .شود گزارش ممكن زمان ترين كوتاه در و رجوع ارباب اطالع بدون مراتب

 ميليون 150 ( نامه آيين در مقرر سقف از بيش معامالت كليه كه نمايند اتخاذ موسسات اعتباري بايد ترتيبي
رجوع،  ارباب هاي توضيح با همراه و ثبت كند، مي پرداخت نقدي صورت به را ها آن وجه رجوع ارباب كه ) ريال

 .شود گزارش

 از صرفًا بالعكس، و كشور خارج در ارز دريافت و داخل در ريال پرداخت جمله از صورتي هر به ارز فروش و خريد
و  اعتباري موسسات كليه است. مجاز مربوط مقررات و قوانين رعايت با مجاز صرافي هاي و بانكي شبكه طريق

 روز هر پايان در را خود ارز انتقال و نقل و فروش و خريد به مربوط تفصيلي اطالعات موظفند مجاز هاي صرافي
 .دارند ارسال شد، خواهد ايجاد ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك در منظور همين به كه اطالعاتي بانك به

از  خارج نمايندگي هاي و شعب بر را دقيقي نظارت الزم، اقدامات و تدابير اتخاذ با ملزمند اعتباري موسسات
 .نمايند اعمال پولشويي با مبارزه مقررات و ضوابط رعايت نظر از خود كشور

 به مربوط مدارك نيز و غيرفعال و فعال هاي حساب از (اعم مالي عمليات و معامالت سوابق به مربوط مدارك
 به حداقل قانوني شهاي رو ديگر يا و فيزيكي صورت به بايد اعتباري، موسسات در رجوع ارباب شناسايي سوابق
 برقراري براي را الزم ترتيبات اعتباري موسسات است  مقتضي.شوند نگهداري عمليات پايان از پس سال 5 مدت
 فراهم پولشوئي با مبارزه خصوص در خود زيرمجموعه كاركنان خدمت ضمن و خدمت بدو آموزشي هاي دوره

 .نمايند

 تكاليف خصوص در رجوع ارباب به اطالع رساني و عمومي آموزش توجيه، به نسبت ملزمند اعتباري موسسات
 .نمايند اقدام مقتضي نحو به شويي، پول با مبارزه قانون اجراي مزاياي نيز و ها آن عمومي

 ممنوع رجوع ارباب به روز هر  در ريال ميليون 150 از بيش نقد وجه پرداخت ، 1388 سال بهمن ماه ابتداي از
 هاي روش از استفاده براي مردم عموم به رساني اطالع به نسبت وقت اسرع در موظفند اعتباري موسسات است.

 .نمايند اقدام جايگزين،

 نامه آيين در مقرر تكاليف مسئوليت ها و مطلوب ايفاي راستاي در ج.ا.ا. مركزي بانك كه است ذكر به الزم
 گونه هر از اجتناب و فعاليت ها تمركز و همچنين تجميع و امور اجراي حسن از اطمينان حصول و مذكور
 با مبارزه اداره" عنوان  تحت اي اداره تشكيل به اقدام 1389 سال در ابتداي احتمالي، ناهماهنگي و كاري موازي
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 به با پولشويي مقابله در زمينه مركزي بانك هاي مسئوليت و وظايف كليه. است نموده بانك اين ، در"پولشويي
 شد. خواهد انجام فوق واحد مديريت تحت متمركز صورت

 
 

 اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه با پولشوئي در بانك گردشگري
 

 مجوز فعاليت خود را از 30/10/1389 به ثبت رسيده و در تاريخ 08/10/1389بانك گردشگري كه در تاريخ 
بانك مركزي دريافت نموده است، از بدو تاسيس خود در اجراي مفاد قانون و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي 

مرتبط با پولشوئي در ساختار سازماني خود اداره اي تحت عنوان، بازرسي و مبارزه با پولشوئي در نظر گرفت كه 
 در شرح وظايف اداره مذكور امر مبارزه با پولشوئي نيز ديده شده بود.

 با توجه به تصويب شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مبني بر استقالل ادارات مبارزه با 30/07/1390در تاريخ 
 اداره 22/09/1390پولشوئي زير نظر مستقيم مديرعامل بخش مبارزه با پولشوئي اداره مذكور منفك و از تاريخ 

اي مستقل تحت عنوان اداره مبارزه با پولشوئي در بانك تشكيل گرديد كه مسئوليت پيشبرد اين مهم را بر عهده 
 دارد.

از آنجائيكه موضوع مبارزه با پولشوئي در قالب يك پروژه جامع ديده شده  است، طي يك زمانبندي مشخص 
 اجراي آن در دستور كار اداره مبارزه با پولشوئي قرار گرفته است.

 اهم اقدامات صورت پذيرفته توسط اين اداره به شرح ذيل مي باشد :
 

 تشكيل كميته مبارزه با پولشوئي به جهت راهبرد پروژه اجراي قوانين مبارزه با پولشوئي .1
  گانه مبارزه با پولشوئي13ابالغ و بومي سازي دستورالعمل هاي  .2
فراهم آوردن بستر ارتباطي با وزارت اقتصاد به جهت اتصال به سامانه مديريت جامع مبارزه با پولشوئي،  .3

 جمع آوري معامالت مشكوك و ساها
 به جهت نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاتعيين مسئول مبارزه با پولشوئي در هر شعبه  .4
 )5) و مشكوك (پيوست 4تهيه و ابالغ فرم هاي گزارش معامالت نقدي بيش از سقف مقرر (پيوست  .5
 ابالغ شاخص هاي عمليات مشكوك .6
  به شوراي عالي مبارزه با پولشوئي به صورت روزانه5ارسال گزارشات موضوع بند  .7
 تهيه و ابالغ فرم هاي شناسايي مشتريان خارجي .8
 تامين دسترسي پرسنل اداره به جهت نظارت بر عمليات شعب .9

 تهيه چك ليست ها و دستورالعمل هاي داخلي مرتبط .10
 آموزش تخصصي پرسنل اداره مبارزه با پولشوئي  .11
 آموزش عمومي ساير پرسنل .12
 ارائه گزارشات ادواري به مقامات نظارتي .13
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 بازرسي از شعب به منظور حصول اطمينان از رعايت مفاد قوانين و مقررات .14
 بررسي فرآيندهاي كاري و نقاط ضعف و قوت آن ها در ارتباط با پولشوئي .15

... 
 

 دستورالعمل هاي مبارزه با پولشوئي
 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان نهاد نظارت بر عمليات بانك ها و موسسات اعتباري در اجراي 
/ت 181434موثر تكاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشوئي و آئين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 

 وزيران عضو كارگروه تصويب آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشوئي 14/09/1388 ك مورخ 43182
 ) تهيه و به بانك ها ابالغ نمود. 6 دستورالعمل ذيل (پيوست 13و اصالحات بعدي آن، 

 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري .1

 دستورالعمل نحوه گزارش واريز وجوه نقدي بيش از سقف مقرر .2

 دستورالعمل شناسايي معامالت مشكوك و شيوه گزارش دهي .3

 دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتريان .4

 دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشوئي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي .5

دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشوئي در روابط كارگزاري و شناسـايي بانك هاي  .6
 پوسته اي

 دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون  .7

 دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها .8

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با  .9
 پولشوئي در واحدهاي برون مرزي

 آئين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانك ها مصوب شوراي پول و اعتبار .10

 اعتباري  موسسات خارجي مشتريان شناسايي چگونگي دستورالعمل .11

 در سياسي خارجي اشخاص به پايه خدمات ارايه هنگام ويژه نظارت و دقت اعمال نحوه دستورالعمل .12

  اعتباري موسسات

  ها صرافي در پولشويي با مبارزه اجرايي دستورالعمل .13
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 نحوه تكميل گزارش واريز وجوه نقدي بيش از سقف مقرر

 وجوه واريز است گزارش الزم ، مشتري توسط مقرر سقف از بيش نقدي وجوه واريز يا و پرداخت صورت - در1
 گيرد. قرار شعبه اختيار در شده، امضا و تكميل وي توسط كامل و دقيق طور به نقد

 رديابي قابل غير و  نشده مستند ها آن انتقال و نقل كه هايي چك انواع اسكناس، مسكوك، گونه  هر :1تبصره 
 قبيل باشد (از اوليه ذينفع غير آن دارنده كه هايي چك ساير و حامل وجه در عادي هاي چك قبيل از باشند،

 مشابه) موارد و چك ايران و مسافرتي چك و پول چك انواع ثالث، اشخاص توسط شده نويس پشت هاي چك
 وجه نقد تعريف مي شوند.

 پنجاه و يكصد مبلغ  آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي1مقرر بر اساس بند ز ماده  سقف  :2تبصره 
  تعيين شده است.گرانبها كاالي و ارزها ساير به آن معادل يا نقد وجه ريال )150.000.000ميليون (

 
 -  اين گزارش شامل چهار بخش اصلي مي باشد :2
   صاحب حساب : 1-2

صاحب حساب شخص حقيقي يا حقوقي است از ميان مشتريان بانك كه عمليات روي حساب آن  واقع شده 
 است.

 
   انجام دهنده عمليات : 2-2

 انجام دهنده عمليات شخص حقيقي است كه به شعبه جهت انجام عمليات مراجعه نموده است.
 

 مدارك با را در آن مندرج اين دو بخش از گزارش، اطالعات  از اطمينان از تكميل دقيق و كاملپس كاربر بايد
 دهد. تطبيق اعتباري مشتريان موسسه شناسايي چگونگي دستورالعمل ضوابط مشتري برابر شناسايي

 طريق از دارد وظيفه شعبه مشتري، توسط شده ارائه مدارك يا و اطالعات صحت در ابهام وجود صورت در
 اقدام ابهام رفع به نسبت ذيربط ، قانوني مراجع از استعالم نيز و اطالعاتي هاي پايگاه و ها نظام ساير از تحقيق
 . شود متوقف ابهام رفع تا مشتري با درج در گزارش به خدمات ارائه است الزم موارد اين در نمايد.

 
 

 پذيرد. صورت مشتري اطالع بدون بايد زمينه اين در مربوط اقدامات انجام
 بايد كاربر. شد خواهد وي متوقف به خدمت ارائه نباشد ممكن شعبه براي مشتري شناسايي چنانچه امكان

 .نمايند ارائه و گزارش را به اداره مبارزه با پولشوئي قسمت توضيحات متذكر را در خدمت توقف داليل
 تشخيص جعلي كارمند توسط وي، ملي كارت يا و نداشته صحت مشتري سوي از شده ارائه مشخصات چنانچه

 اداره مبارزه با پولشوئي به (با قيد فوريت مطابق تصوير زير)را بالفاصله  مراتب است موظف شعبه ، شود داده
 مدت از افتد. پس مي تاخير به كاري روز يك مدت مشتري به به خدمت ادامه موارد، اين دهد. در گزارش



 
 

28 
 

 آن اساس بر الزم اقدامات ، بانك به مالي اطالعات واحد سوي از قضايي حكم مراجع ارايه صورت در و مذكور
  كند.مي پيدا ادامه مشتري به خدمت ارايه اينصورت، غير در و پذيرد مي انجام

 
   مشخصات عمليات : 3-2

 هايي چك ساير و حامل وجه درعمليات، واريز وجه نقد به حساب مشتري بانك، وصول و واگذاري چك عادي 
  محسوب مي گردد.باشد، اوليه ذينفع غير آن دارنده كه

 

 
 نقدي، صورت به واريز آن علت و مقرر سقف از بيش نقد وجوه منشا مورد در مشتري توضيحات كه صورتي در

 موظف شعبه باشد داشته تروريسم وجود مالي تامين و پولشويي به ظن ديگري، داليل به يا و نباشد كننده قانع
ارسال اين گزارش اقدام به ارسال گزارش معامالت مشكوك بر اساس ضوابط مندرج در  بر عالوه است

 نمايد. » شناسايي معامالت مشكوك و شيوه گزارش دهي «دستورالعمل 
 
   گزارش دهنده :4-2

 گزارش دهنده كاربر شعبه اي است كه عمليات در آن به وقوع پيوسته است.
 

 تاييد به و تكميل كاربر توسط گزارش بايد اين نمايد، تكميل را مذكور گزارش نتواند مشتري كه صورتي - در3
 شود و موضوع در انتهاي گزارش ثبت گردد. رسانده مشتري

 
 . نمايد مشتري وجوه انتقال يا واريز به اقدام كاربر بايد- پس از تكميل فرم و احراز هويت از مشتري 4

 
 در كاربر توسط آن تكميل جهت اطالعات ارايه از يا و نكرد تكميل را مذكور فرم مشتري كه صورتي - در5

 به قيد تسريع به را موارد ليكن پذيرفته؛ مشتري از را مذكور وجوه تا دارند وظيفه كاربران نمود، استنكاف شعبه
دهد. در اين صورت گزارش فوري تلقي مي گردد و بالفاصله بايد به اداره مبارزه  گزارش اداره مبارزه با پولشوئي

 با پولشوئي ارسال گردد.
 زمينه اين در مربوط اقدامات انجام . شود متوقف ابهام رفع تا مشتري خدمات به ارائه است الزم موارد اين در

  .پذيرد صورت مشتري بدون اطالع بايد
 
 تا دهد قرار شعبه با پولشويي مبارزه مسئول اختيار در را مذكور گزارش بايد كاربر گزارش، تكميل از - پس6

آن ها و ثبت اطالعات در فايل اكسلي كه به همين منظور تهيه  در مندرج اطالعات بندي جمع و بررسي از پس
 اداره به روز، هر يان پا در را شده و فايل مذكور هاي تكميل گزارش و در اختيار شعب قرار مي گيرد، كليه

 ارسال نمايد. پولشويي با مبارزه
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 .شود نگهداري شعبه در نيز شده تكميل هاي گزارش نسخه از تمامي - يك7
 

 نحوه تكميل فرم گزارش معامالت مشكوك
 

 21 “ به منظور دريافت اطالعات الزم درخصوص موارد مندرج در مفاد ماده گزارش عمليات مشكوكفرم ” 
) و 7مقررات پيشگيري از پولشويي و مصاديق معامالت مشكوك اعالم شده از سوي بانك مركزي ج.ا.ا. (پيوست 

نيز با توجه به نظرات بانكها و موسسات مالي تنظيم گرديده است لذا جهت تسهيل كار همكاران محترم در بانكها 
 و موسسات مالي به هنگام استفاده از فرم مزبور ، مواردي به شرح زير متذكر مي گردد :

 فرم گزارش عمليات مشكوك مشتمل بر بخشهاي زير مي باشد : -1
 اطالعات الزم درخصوص موسسه مالي گزارش دهنده را در اختيار مسئول ذيربط قرار 1- كادر شماره 1-1

 مي دهد .

 درخصوص ارائه اطالعاتي كلي مرتبط با نوع عمليات مشكوك و زمان انجام آن بوده و 2- كادر شماره 2-1
 اطالعاتي مرتبط با مهمترين انواع عمليات بانكي مد نظر 2-10  الي 2-1به دنبال آن در كادرهاي شماره 

قرار گرفته است . بديهي است در صورت انجام هر يك از عمليات مورد اشاره در فرم ، پر كردن كادر مربوط 
 به همان عمليات ، اطالعات الزم را ارائه خواهد نمود.

 مشتمل بر اطالعات كامل درخصوص نماينده قانوني مشتري مورد نظر در گزارش 3- كادر شماره 3-1
 ويژه مشخصات كامل مشتري (شخص حقيقي / 5 و 4(شخص حقيقي / حقوقي ) و كادر هاي شماره 

 حقوقي) مي باشد .

- كادر پاياني نيز در برگيرنده اطالعات الزم درخصوص دالئل و مستندات مربوط به عمليات مورد نظر 4-1
 در گزارش بوده كه مي بايست به تائيد مسئولين ذيربط در شعبه و نيز موسسه مالي مربوطه برسد.

 مقررات پيشگيري از 1 ماده 3جهت مزيد اطالع متذكر مي گردد كه عبارت ” موسسه مالي“ طبق بند  -2
پولشويي تعريف شده و مصاديق آن به صراحت بيان شده است . لذا الزامي به كاربرد كلماتي چون 

 بانكها و .... در فرم نمي باشد .
به لحاظ تفكيك بخشهاي مختلف فرم و دريافت اطالعات الزم در هر قسمت شامل انواع عمليات  -3

مشكوك و اطالعات مربوط به مشتري ، طراحي فرم به گونه اي است كه امكان گزارش يك يا چند 
 به طور همزمان ميسر مي باشد . بدين لحاظ – جهت يك مشتري خاص –مورد از عمليات مشكوك 

در پايان فرم يك صفحه اي تحت عنوان ” توضيحات“ ضميمه گرديده است كه در صورت نياز ، براي 
 ارائه اطالعات بيشتر در اين ارتباط و يا در ارتباط با ” ساير عمليات “ مورد استفاده قرار گيرد.

 ) :1در بخش اطالعات مربوط به فرم گزارش (كادر شماره  -4
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منظور از ” واحد گزارش دهنده “ ، دايره / اداره و يا قسمتي از شعبه / موسسه مالي است كه  -
عمليات مشكوك مرتبط با آن قسمت انجام گرفته و سوابق مربوط به عمليات مورد نظر در 

 آنجا نگهداري مي شود .
قسمتهاي ” الف“ و ”ب“ در اين بخش ، بيانگر آن است كه درخصوص مشتري مورد نظر در  -

اين گزارش تا كنون گزارش عمليات مشكوك ارسال نشده است (الف) و يا در گذشته نيز 
 توسط همين شعبه گزارشي در مورد فرد مورد نظر ارسال شده است (ب) .

در هر يك از كادرهاي مربوط به عمليات ، قسمت ” (مشخصات .......................) * “ نشان دهنده آن  -5
است كه شخص مورد اشاره به عنوان مشتري بانك محسوب گرديده و اطالعات كامل در مورد وي مي 

 بايست در كادرهاي مربوط به شناسايي مشتري ذكر گردد.
 در صورتي تكميل گردد كه صرفاً واريز و برداشت نقدي درخصوص يك حساب مشخص در 2-2كادر  -6

موسسه مالي مشكوك تلقي گردد در اين حالت در قسمت واريز ، ” واريز كننده وجه “ و در قسمت 
 برداشت ، ” برداشت كننده وجه “ مشتري بانك محسوب مي گردند.

منظور از ” نحوه دريافت ارز “ دريافت ارز به صورت اسكناس و يا از طريق حواله ، برداشت از حساب و  -7
ساير روشهاي ممكن جهت دريافت ارز مي باشد در اين خصوص چنانچه ارز دريافتي از حساب بانكي 

 برداشت شده باشد ، ذكر شماره حساب و نام موسسه مالي وشعبه مربوطه الزامي مي باشد .
منظور از “ ذينفع “ در فرم گزارش ، شخص حقيقي / حقوقي است كه دريافت كننده وجه مورد نظر  -8

 در عمليات مشكوك مي باشد .
) در ارتباط با اطالعات مربوط به صدور چك ، منظور از انواع چك مسافرتي : 2-7در كادر شماره ( -9

چك تضمين شده مبلغ دار ، ايران چك و موارد مشابه بوده و همچنين منظور از انواع چك بانكي : 
 چك بانكي تضمين شده بانك و چكهاي رمز دار بين بانكها مي باشد .

درخصوص اين كادر اضافه مي نمايد ، از آنجا كه در تهيه فرم سعي بر سهولت كار در گردآوري اطالعات 
الزم بوده ، به دليل امكان صدور چكهاي متعدد ذكر مشخصاتي از قبيل شماره ، تاريخ و مبلغ هر يك از 

چك ها ضروري نمي باشد در عين حال مسئولين محترم در صورت لزوم مي توانند اطالعات مذكور را در 
 بخش  ” توضيحات “ ذكر نمايند.

 ماده 2توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه انجام هرگونه عمليات بانكي (طبق تعريف بند  -10
 مقررات ) كه منجر به ورود وجوه نقد يا غير نقد به سيستم مالي كشور شود ، مي تواند در زمره 1

 شيوه هاي قابل استفاده جهت تطهير پول قرار گيرد . 
لذا چنانچه عمليات بانكي غير از موارد برشمرده در فرم ، امكان وقوع چنين امري را فراهم نمايد در بخش 

” ساير عمليات “ قرار خواهد گرفت. بديهي است كاركنان محترم موسسات مالي مي بايست درخصوص اين 
 بخش ، اطالعات الزم وشفافي را به مسئولين مربوطه ارائه نمايند.
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در ارتباط با بخش اطالعات مربوط به مشتري و يا نماينده قانوني وي متذكر مي گردد در مواردي  -11
كه عمليات بانكي وكالتاً ، واليتاً و ...... انجام مي پذيرد ، ارائه مدرك قانوني معتبر به بانك مبني بر 

 وكالت ، واليت و .... جهت احراز هويت شخص وكيل / ولي و ....... الزامي است.
 مقررات پيشگيري از پولشويي ، جهت كسب 12داشتن معرف يكي از روشهاي برشمرده در ماده  -12

اطالعات درخصوص شخص حقيقي مي باشد . متذكر مي گردد در صورت افتتاح حساب جاري ، 
 ماده فوق 5 الي 2داشتن معرف الزامي بوده و در مورد افتتاح ساير حسابها رعايت يكي از بندهاي 

 الذكر الزامي است.
ضمناً از آنجا كه در متن مقررات قيد گرديده ” اخذ معرفي نامه معتبر به امضاي حداقل يكي از مشتريان 
شناخته شده بانك “ ، بديهي است معرف مي بايست در يكي از شعب همان موسسه مالي داراي حساب 

 بوده و لذا نيازي به ذكر نام موسسه مالي نمي باشد .

موسسات مالي مي توانند جهت اطمينان از صحت نشاني هاي ارائه شده ، يكي از مدارك ذيل را  -13
 ضمن تطبيق با نسخه اصلي اخذ نمايند :

در بخش اطالعات مربوط به شخص حقوقي ، چنانچه شركت يا موسسه تازه تاسيس است ، اخذ  -14
 اطالعاتي كه قانوناً در زمان تاسيس مي بايست ارائه شود ، الزامي است .

دريافت و نگهداري تصاوير آخرين صورتهاي مالي ذكر شده در فرم جهت افتتاح حساب شركتهايي  -15
 كه تازه تاسيس نيستند ، به عنوان يكي از مدارك  شناسايي شركت / موسسه الزامي مي باشد .

 منظور از ” اقامتگاه شخص حقوقي “ مركز اصلي شركت / موسسه و يا محل قيد شده در اساسنامه  -16
 است كه جهت ارسال كليه مكاتبات مورد استفاده قرار مي گيرد.

در ارتباط با ” داليل و قرائن سوء ظن ( مبتني بر مدارك موجود در موسسه مالي ) “ متذكر مي  -17
گردد ، مدارك و مستنداتي كه در موسسه مالي در ارتباط با عمليات مشكوك مورد نظر موجود مي 
باشند و يا مجموعه دالئل و مداركي كه منجر به ارسال گزارش گرديده اند ، دراين قسمت بايد مورد 

 اشاره قرار گيرند.
 

 



 
 

 
 

فرهنگ واژگان  
 Absence of KYC standardنبود استاندارد شناسايي مشتري   Certificate of depositگواهي سپرده 

 Account holderصاحب حساب   charityخيريه 
 Account numberشماره حساب    Circularبخشنامه 

 Customer due diligenceشناسايي دقيق مشتري 
Client due diligence(CDD) 

 Administrative corruptionفساد اداري  

 Combating Financing ofمبارزه با تامين مالي تروريسم 
Terrorism 

 Advanced paymentپيش پرداخت  

 Compliance officerمامور تطبيق 
 Alternative remittanceخدمات پرداخت وجه جايگزين  

services 
 Analysis Unitواحد تجزيه و تحليل   Confidentialمحرمانه 
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 Cross-border bankingبانكدار ي برون مرزي 
انجمن متخصصان رسمي مبارزه  

با پولشوئي 

Association of Certified 
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Specialists (ACAMS) 

 Authorized signatoryصاحب امضاي مجاز   Currency changingتبديل ارز 
 Bank chargesكارمزد بانكي   Customer recordsسوابق مشتري 

 Bank depositسپرده بانكي   Date of transactionتاريخ انجام تراكنش 
 Bank draftحواله بانكي   Designatedتعيين شده 

 Bank guaranteeضمانت نامه   Disclosure of the informationافشاي اطالعات 
 Bank secrecyمحرمانه بودن اسرار بانكي   Discrepancyمغايرت 

 Banking facilitiesتسهيالت بانكي   Documentary creditاعتبار اسنادي 
 Banking licenseمجوز بانكداري   Embezzlementاختالس 

  Banknoteاسكناس   Exemptمعاف كردن 
 Bankruptورشكسته   Expiry dateتاريخ انقضا 

 External auditorحسابرس بيروني 
 Basle Committee ofكميته نظارت بانكي بال  

Banking Supervision 
 Beneficial ownerمالك ذينفع، ذينفع اصلي   Extraditeاسترداد دادن 
 Bilateral Agreementقراداد دوجانبه   Facilitateتسهيل كردن 
 Black listفهرست سياه   Faithقصد و نيت 
 Blocked accountحساب مسدود   False declarationاظهار كذب 

 Bribeرشوه   Financialمالي 
 Business dayروز كاري   Financial crisisبحران مالي 
 Certificate of complianceگواهي تطبيق   Foreign exchangeارز بيگانه 



 
 

 
 

فرهنگ واژگان 
 Forgeryجعل و سند سازي    Invoiceفاكتور، سياهه 

 Fraudجعل و تقلب   Issuanceصدور 
 Freezeمسدود كردن   Judiciary systemسيستم قضائي 
 Frozen accountحساب مسدود شده   Jurisdictionحوزه قضايي 
 Fulfill commitmentايفاي تعهد كردن   Kidnapآدم دزديدن 

سياست ها روش ها و 
استانداردهاي مشتري 

Know your customer policies/ 
procedures/ standard 

 
 Funds transferنقل و انتقاالت وجوه 

 Gambleقمار   Know your customer/clientمشتري خود را بشناسيد 

 Large cashنقدينگي زياد 
 Global Programme Againstبرنامه جهاني مبارزه با پولشوئي  

Money Laundering 

 Lawfulقانوني 
-High Council on Antiشوراي عالي مبارزه با پولشوئي  

Money Laundering 
 Higher risk accountsحساب هاي با ريسك باال   Lawyerوكيل 

 Higher risk clientsمشتريان با ريسك باال   Layeringاليه گذاري 
 Human trafickingقاچاق انسان   Legal entity/personشخص حقوقي 

 Identification documentمدرك شناسايي   Legal proceedingدادرسي 
 Identification cardكارت شناسايي   Legal riskريسك قانوني 
 Identifyشناسايي كردن   Legislationقانونگذاري 

 Identityهويت   Legitimateمشروع 
 Illegalغير قانوني   Leteter of Guarantee (LG)ضمانت نامه بانكي 

 Immovableغير منقول   Loanوام 
 Imprisonmentحبس، زندان   Luxury goodكاالي تجملي 

 Inadequateناكافي   Managing directorمديرعامل 
 Indemnifyجبران خسارت كردن   Maturity dateسر رسيد 

 Independent  unitواحد مستقل   Money laundererپولشو 
 Insuranceبيمه   Money launderingپولشوئي 

 Internal auditحسابرسي داخلي   Multiple accountsحساب هاي متعدد 
 Internal controlكنترل داخلي   Murderقتل 

 International bankبانك بين المللي   Mutualمتقابل، دو جانبه 

 Mutual legal assistanceهمكاري حقوقي متقابل 
 International chamber ofاتاق بازرگاني بين المللي  

commerce (ICC) 
 International co-operationهمكاري هاي بين المللي   Narcoticsمواد مخدر 
 International regulationsمقررات بين المللي   National hdentification cardكارت ملي 

 International relationsروابط بين المللي   Nationalityتابعيت 
 Internet bankingبانكداري اينترنتي   Natural personشخص حقيقي 

 Interpretive notesيادداشت هاي تفسيري   Non banking activitiesفعاليت هاي غير بانكي 

 Non cooperative countriesكشورها و مناطق غير همكار 
and territories 

 invalidنامعتبر  
 Investigative techniquesتكنيك هاي بازرسي  
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 قانون مبارزه با پولشويي

قانون تجارت است، مگر آن آه ) ٢(ت تجاري موضوع ماده  اصل بر صحت و اصالت معامالـ١ماده        

استيالي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي . براساس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد

 .مالكيت شود، دال بر ملكيت است

 : جرم پولشويي عبارت است ازـ٢ماده        

هاي غيرقانوني با علم به اين  تفاده از عوايد حاصل از فعاليت الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا اس       

 .آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد

 ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان آردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين آه به        

نحوي آه وي مشمول آثار و  از ارتكاب جرم بوده يا آمك به مرتكب بهطور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي 

 .تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد

جايي يا  آردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه  ج ـ اخفاء يا پنهان يا آتمان       

 . شده باشدمالكيت عوايدي آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل

 عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ـ٣ماده        

 .فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد

آوري، پردازش و تحليل اخبار،  ربط در امر جمع آردن دستگاههاي ذي  به منظور هماهنگـ٤ماده        

زارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطالعاتي هوشمند، شناسايي اسناد و مدارك، اطالعات و گ

عالي مبارزه با پولشويي به رياست و  معامالت مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي 

مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطالعات، آشور و رئيس بانك مرآزي 

 :گردد يبا وظايف ذيل تشكيل م

بندي فني وتخصصي آنها در  آوري و آسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه ـ جمع١        

 .اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات مواردي آه قرينه

 .وزيران هاي الزم درخصوص اجراء قانون به هيأت نامه ـ تهيه و پيشنهاد آئين٢        

 .ربط و پيگيري اجراء آامل قانون در آشور ستگاههاي ذيآردن د ـ هماهنگ٣        

ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي آه به احتمال قوي صحت دارد و ٤        

 .يا محتمل آن از اهميت برخوردار است

 ).١١(رچوب مفاد ماده  ـ تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير آشورها در چها٥        

 .عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود  دبيرخانه شورايـ١تبصره        

 ساختار و تشكيالت اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به ـ٢تبصره        

 .وزيران خواهد رسيد تصويب هيأت

وزيران براي تمامي  الذآر پس از تصويب هيأت هاي اجرائي شوراي فوق نامه  آليه آئينـ٣تبصره        

متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و . االجراء خواهد بود ربط الزم اشخاص حقيقي و حقوقي ذي

 .قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد

يه اشخاص حقوقي از جمله بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران، بانكها، مؤسسات  ـ آل٥ماده        

الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و  ها، بيمه مرآزي، صندوقهاي قرض مالي و اعتباري، بيمه

 .وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند هاي مصوب هيأت نامه شهرداريها مكلفند آئين

 



 

 ـ دفاتر اسناد رسمي، وآالي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، آارشناسان رسمي ٦هماد        

وزيران مصوب  دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطالعات مورد نياز در اجراء اين قانون را آه هيأت

 .آند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند مي

برحسب نوع ) ٦ و ٥موضوع مواد (ادها و دستگاههاي مشمول اين قانون  اشخاص، نهـ٧ماده        

 :فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند

 الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وآيل، احراز سمت و هويت        

 .بر تخلف وجود دارداي  نماينده و وآيل و اصيل در مواردي آه قرينه

 ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي آه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده تبصره        

 .باشد است، نمي

 عالي مبارزه با   شوراي  ب ـ ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به       

 .وزيران  مصوب هيأتنامه پولشويي در چهارچوب آئين

عالي مبارزه با پولشويي  صالحي آه شوراي  ج ـ گزارش معامالت و عمليات مشكوك به مرجع ذي       

 .آند تعيين مي

 د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معامالت به        

 .شود نامه اجرائي تعيين مي مدتي آه در آئين

 هـ ـ تدوين معيارهاي آنترل داخلي و آموزش مديران و آارآنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و        

 .هاي اجرائي آن نامه آئين

 ـ اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفًا در جهت اهداف تعيين شده در ٨ماده        

مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطالعات يا استفاده قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن 

از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر 

در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و 

 .، محكوم خواهد شد٢٩/١١/١٣٥٣سري دولتي مصوب 

 مرتكبين جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر ـ٩ماده        

چهارم عوايد  به جزاي نقدي به ميزان يك) و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن(اصل و منافع حاصل 

آمد عمومي نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي شوند آه بايد به حساب در حاصل از جرم محكوم مي

 .ايران واريز گردد

 چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد ـ١تبصره        

 .شد

 صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است آه متهم به لحاظ ـ٢تبصره        

 .أ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشدجرم منش

 مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، عالوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به ـ٣تبصره        

 .بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش

به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات  آليه اموري آه در اجراء اين قانون نياز ـ١٠ماده        

 .قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد. انجام پذيرد

 امر رسيدگي   شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراآز استانها بهـ١١ماده        

 



 

عبه مانع رسيدگي به ساير جرائم اختصاصي بودن ش. يابد به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي

 .باشد يمن

 در مواردي آه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير آشورها قانون معاضدت قضايي و ـ١٢ماده 

اطالعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت 

 .خواهد گرفت

شنبه مورخ دوم بهمن  تمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه قانون فوق مش       

 به تأييد ١٧/١١/١٣٨٦ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .شوراي نگهبان رسيد



 
 

 
 

 

 
 

پيوست  

»2« 
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  18/9/1388 مورخ 65 سال 18869به نقل از روزنامه رسمي شماره 

  1388/9/14                                                                                                                                                                           ك43182ت/181434شماره 

   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطالعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور 

قانون اساسي   به استناد اصل يكصد و سي و هشتم23/11/1387هـ مورخ 41733ت/217869نامه شماره  وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب
 :نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند نامه يادشده، آيين ت تصويبجمهوري اسالمي ايران و با رعاي

  نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي آيين

  فصل اول ـ تعاريف

  :گردند نامه اصطالحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي  در اين آيينـ1ماده 
   ـ1386نون مبارزه با پولشويي ـ مصوب قا: الف ـ قانون           
مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام : ب ـ ارباب رجوع           

ص حقيقي و به اشخا) نظير طال، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره(معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت 
  .نمايد حقوقي مشمول قانون مراجعه مي

تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط : ج ـ شناسايي اوليه           
  .نماينده يا وكيل عالوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل

) 3(ماده ) هـ(و ) د(ناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي ش: د ـ شناسايي كامل           
  .نامه اين آيين
اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي (بانكها : هـ ـ مؤسسات اعتباري           

ها و  پذير، صرافي الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض، مؤسسات اعتباري غيربانكي، )ايران
  .نمايند گري وجوه اقدام مي ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه

اهد منطقي معامالت و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطالعات و يا قراين و شو: و ـ معامالت و عمليات مشكوك           
  .شود ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معامالت به منظور پولشويي انجام مي

تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص            
   : عمليات و معامالت مشكوك عبارتند ازبرخي از اين. نمايد گذاري يا ساير عمليات مربوط مي منشأ مال و سپرده

  .ـ معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد1           
اي صورت گيرد و  ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله2           
  .ان اخذ خدمات پايهنيز در زم
ـ معامالتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري 3           

  .اند بوده
ـ معامالت تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير 4           

  .باشد
  .واقع شده باشد) از نظر پولشويي( ـ معامالتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر 5           



 ٢

 ـ معامالت بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله 6           
  . اقدام نمايدبدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد

  .باشد ـ معامالتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي7           
ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كاالي گرانبها ) 150,000,000(مبلغ يكصد و پنجاه ميليون : ز ـ سقف مقرر           

  . نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمودهيئت وزيران در صورت
هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از : ح ـ وجه نقد           

نويس شده توسط  ازقبيل چكهاي پشت(اشد قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه ب
  ).اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه

قانون از جمله بانك مركزي جمهوري ) 6(و ) 5(تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد : ط ـ اشخاص مشمول           
الحسنه، بنيادها و  ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض س اوراق بهادار، بيمهاسالمي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بور

موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكالي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي 
  .دادگستري و بازرسان قانوني

به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار اشخاصي كه معامالت زيادي را : ي ـ مشاغل غيرمالي           
قيمت و فروشندگان عتيقه و  فروشندگان مسكن يا خودرو، طالفروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران دارند از قبيل پيش

  .قيمت محصوالت فرهنگي گران
باشد و پس  مه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مينياز و الز خدماتي كه طبق مقررات، پيش: ك ـ خدمات پايه           

كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در  از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي
  .بانكها، اخذ كد معامالتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب

هـ مورخ 39271ت/16169نامه شماره  شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب: ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي           
  .يابد  به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي29/1/1388

هـ مورخ 40266ت/16173نامه شماره  شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب: م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي           
  .يابد  به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مي29/1/1388

  .شوراي عالي مبارزه با پولشويي: ن ـ شورا           
  ).37(دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده : س ـ دبيرخانه           

واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معامالت : ع ـ واحد اطالعات مالي           
  ).38(ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده  مشكوك به مراجع ذي

  فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع           
شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي ها و  مؤسسات اعتباري، بيمهـ 2ماده           

كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيالت، صدور انواع 
و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده  كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت

به (ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع 
  .اقدام نموده و اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايند)) 3(ماده » ب« و » الف« شرح بندهاي 

  . پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي نداردتبصره ـ           
 تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه ـ3ماده           



 ٣

  :باشند ي، به شرح زير ميخدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشوي
  الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي           
ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد 1           

  .پذيرد متعارف صورت مي
ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه  در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان تبصره ـ           

  .باشد عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بالمانع مي
ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ 2           

  .گردد اسايي محسوب ميآمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شن
نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع   اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيينتبصره ـ           

  .ايراني همچنان الزامي است
  ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي           
لي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه م1           

  .گيرد صورت مي) نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي مذكور در آيين(تصوير مصدق كارت شناسه 
 اتباع ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي2           

  .خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت
ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت 3           

  .خواهدپذيرفت
 نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه4           

ربط قانوني مطلع نسبت به  رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطالعاتي و يا استعالم از مراجع ذي
  .گردد به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي. رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند

  ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي           
دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه  ـ تمامي اشخاصي كه عهده1           

  .باشند خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي
جايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جاب2           

گردد، نسبت به شناسايي ارباب  هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعالم مي مواردي كه ارزش امانات و محموله
  .رجوع اقدام نمايند

ده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معامالت بيش از سقف ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفا3           
اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در . مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند

  .فاكتور فروش هستند
  د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي           

مذكور در بند (عالوه بر شناسايي اوليه ) به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي(هنگام ارائه خدمات پايه اشخاص مشمول موظفند به 
   :نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند) الف اين ماده

نامه از يكي از  فر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفينامه معتبر با امضاي حداقل يك ن ـ اخذ معرفي1           
  .اي رسمي مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه
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مول و استعالم از اشخاص مذكور به منظور تعيين ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مش2           
  .صحت اطالعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع

ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طالفروشان، 3           
  .دروفروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معامالت امالك و خو

  .ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي4           
 ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه 5           

  .فعاليت خود
  .ايي كامل اشخاص حقوقيهـ ـ شناس           

  .ـ اخذ اطالعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار1  
كنندگان منابع مالي شخص  نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تأمين ـ اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه، شركت2           

  .بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنانحقوقي، مؤسسان، مديران، 
بندي معاونت  از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه(ربط  بندي شركت از مراجع ذي ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبه3           

  ).اي جمهور و يا ساير مراجع حرفه ريزي و نظارت راهبردي رييس برنامه
بندي شركت، شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط   در صورت عدم رتبه تبصره ـ           

يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام 
مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي 

  .گيرد مي
ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطالعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه 4           

  .اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بالفاصله اطالع دهند داده
نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد  تبصره ـ           

  .شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد
ربط استعالم و  بايد حسب مورد از پايگاههاي اطالعاتي ذي) 3(ماده ) هـ(و ) د( مدارك يادشده در بندهاي  ـ4ماده           

استعالم كننده بايد زمان . اطمينان حاصل گردد) از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره(حت اسناد و اطالعات ارائه شده نسبت به ص
  .اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد

اد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي  چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مو ـ5ماده            
يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطالعات مالي 

  .گزارش نمايند
به ويژه (مدارك ديگري را كه اطالعات مذكور توانند در دستورالعملهاي داخلي خود   اشخاص مشمول ميتبصره ـ           

. را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند) اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع
ياز، با توجه به توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطالعات مورد ن اشخاص مشمول مي

  .نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند
 ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي  ـ6ماده           

  .ستنام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع ا الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي
 اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي  ـ7ماده            
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در صورت خودداري مشاغل . ، تعهدات الزم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند)هـ(و ) د(
  .د و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايندغيرمالي از ارائه اين تعه

 اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي كه به  ـ8ماده            
  .باشند نميشود،  تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي

  . اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورندـ9ماده           
 اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از ـ10ماده           

  .گردد، اقدام نمايند  به آنها اعالم ميطريق واحد اطالعات مالي
  : اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كهـ11ماده           
نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به  الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين           
  .ا پولشويي را رعايت نمايندمبارزه ب

ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بالفاصله موضوع را به شخص            
به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت ) از قبيل وكالت يا نمايندگي(موارد قانوني . مشمول اطالع دهند

  .باشد خصات وي شامل اين بند نميمش
در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم .  تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شودتبصره ـ           

  .توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد
هاي شناسايي  هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره  اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرمـ12ماده           

بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل  و كدپستي را پيش) حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه(معتبر 
  .و دقيق دريافت و تطبيق داده شود

هاي اطالعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها  افزارها، بانكها و سيستم مامي نرم اشخاص مشمول موظفند در تـ13ماده           
و ) حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه(هاي معتبر  شود، محل الزم براي درج يكي از شماره ثبت مي

  .افزارها را فراهم نمايند نرمهاي مذكور در  بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره كدپستي را پيش
هاي اطالعاتي خود را هر   اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستمـ14ماده           

در صورت كشف هرگونه . ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند شش ماه يك بار به مراجع ذي
  . غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطالعات مالي گزارش گرددمغايرت قطعي و

نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات   اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيينـ15ماده            
  .ي سازنددهند، تكاليف فوق را عمل پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي

 آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه ـ1تبصره           
چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را . نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند

  .ات مالي ارسال نمايندبه واحد اطالع
آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد  آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليتـ 2تبصره           

  .رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند
سازد،  د آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مينامه، اشخاص مشمول موظفن  از زمان ابالغ اين آيينـ16ماده           

از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص . به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند
 ملي را حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه
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  .براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند
 در موارد زير اطالعات مربوط به   اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاًـ17ماده           

  :شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند
اي پيدا  آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمدهالف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال            

  .نموده است
رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا  ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب           

  .تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است
  حوه گزارش دهيفصل سوم ـ ساختار مورد نياز و ن           
 واحدي را با توجه به هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند  اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه ـ18ماده           

مسئول واحد بايد از مديران . وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند
تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صالحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي  دبيرخانه مي. اشخاص مشمول انتخاب شود

  .نمايد
اي اتخاذ نمايند كه  تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيالت خود، ترتيبات الزم را به گونهـ 1تبصره           

  .اطمينان الزم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد
ربط نسبت به  الحيت تخصصي با استعالم از مراجـع ذي دبيرخانه در زمان تأييد صالحيت افراد بايد عالوه بر صـ2تبصره           

  .تعيين صالحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد
  :باشد به شرح زير مي) 18( وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده ـ19ماده           

  .ربط ارسالي كاركنان دستگاه ذيبندي و اعالم نظر در مورد گزارشهاي  الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت           
  .ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطالعات مالي بدون اطالع ارباب رجوع           
 ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي تبصره ـ           
  .در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود. گردد ز سوي شورا ابالغ ميجداگانه ا
  .كنند به منظور شناسايي معامالت مشكوك ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي           
اطالعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز افزارهاي الزم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به  د ـ تهيه نرم           

  .شناسايي سيستمي معامالت مشكوك
آوري و تحليل  فرآيندهاي جمع(هـ ـ طراحي ساز و كار الزم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي            

  .ي آن در دستگاه مربوطو ارزيابي و مميزي ميزان اجرا) اطالعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره
  .باشند و ـ تأمين اطالعات تكميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصالح مي           
  .ههاي الزم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخان ز ـ صدور بخشنامه           
  .ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات           
  .ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن           
  .ربط با هماهنگي واحد اطالعات مالي ون به مراجع ذيقان) 4(ماده ) 3(ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره            
ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي            
  .تروريسم
  .اي آنل ـ تهـيه برنامه ساالنه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجر           
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از قبيل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بيمه مركزي (دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول ـ 20ماده           
هاي  جمهوري اسالمي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، اتحاديه

موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم )  خيريهصنفي و سازمان اوقاف و امور
  .را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعالم نظر نمايند

رسي و به شورا را بر) 20( دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده ـ21ماده           
  .گزارش نمايد

كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه   اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافتـ22ماده           
سازد در اختيار آن واحد  با پولشويي در صورت اعالم واحد اطالعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي

  .دهندقرار 
 خالصه اطالعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص تبصره ـ           

ساير . حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد
  .از پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعالم خواهد شدموارد مورد ني

هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و  به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروهـ 23ماده           
و انجام تحقيقات و دسترسيهاي الزم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند 

  .ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد گزارش به مراجع ذي
 به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات الزم، در صورت درخواست واحد اطالعات مالي از اشخاص مشمول، ـ24ماده           

 با اختيار دسترسي به تمام اطالعات شخص مشمول، در واحد اطالعات يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول،
فرد يادشده به هيچ عنوان به اطالعات واحد اطالعات . مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطالعات مالي را تأمين نمايد

  .مالي دسترسي نخواهد داشت
  فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي           
موضوع ( تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و عمليات مشكوك  ـ25ادهم           

در صورت . مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطالع دهند)) 1(ماده » و« بند 
در صورت .  مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بودعدم وجود اين واحد، باالترين مقام شخص مشمول،

  .اطالع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد
كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معامالت بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن ـ 26ماده           

ايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه نم را به صورت نقدي پرداخت مي
واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه . و در صورت عدم وجود اين واحد، به باالترين مقام شخص مشمول اطالع دهند

فند خالصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه موظ) در صورت عدم وجود واحد(و يا باالترين مقام شخص مشمول 
  .سازد ارسال و اصل آن را به نحو كامالً حفاظت شده، نگهداري نمايند واحد اطالعات مالي مشخص مي

دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابالغ شده را به  ارائهـ 1تبصره           
  .شخاص مشمول ارائه نمايندا

كاركنان . در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پستـ 2تبصره           
در صورت عدم . اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند

  .زارشها بايد به باالترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گرددوجود اين واحد، گ
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 فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطالعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطالعات اوليه ارسالي به واحد اطالعات مالي ـ3تبصره           
  .اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد نامه نو نحوه نگهداري و دسترسي به اطالعات در هر شخص مشمول مطابق آيي

 گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر ـ27ماده           
تيجه هيچ اتهامي گردد و در ن گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي هيچ

  .نامه نخواهد بود دهندگان مجري اين آيين از اين بابت متوجه گزارش
  فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزي           
خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، ـ 28ماده           

هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز  ي و صرافيتنها در سيستم بانك
ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام 1374محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز ـ مصوب 

  .است
موظف است اطالعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ29ماده           

هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطالعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان  ارز در سيستم بانكي و صرافي
  .دسترسي و جستجوي واحدهاي اطالعات مالي را در آن فراهم نمايد

به بانك مركزي ) 28( تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطالعات ماده ـ30ماده           
عدم ارسال اطالعات، ارسال ناقص و نادرست اطالعات، خردكردن معامالت به مبالغ كمتر از . باشند جمهوري اسالمي ايران مي

  .رفتار خواهد شدسقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات 
 تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و ـ31ماده           

  .نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند
گردد، مراقبت الزم  كه از سوي شورا اعالم مي اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با كشورها و مناطقي ـ32ماده           

  .را به عمل آورند
  فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطالعات           
و نيز ) اعم از فعال و غيرفعال( تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي ـ33ماده           

رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب 
هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحالل نيز موظف به . مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند

  .نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند
اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد  ق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه سوابـ1تبصره           

ارائه اصل اسناد . قابل دسترسي باشد) 19(ربط، اطالعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده  اطالعات مالي و ساير مراجع ذي
مسئوليت . ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد ذيو مدارك، در صورت درخواست واحد اطالعات مالي و ساير مراجع 

  .جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است
  . اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معامالت را در صورت نياز ايجاد نمايدـ2تبصره           
  .دشده الزامي ساخته است، نيست اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياـ3تبصره           
ها و  اي سامان دهند كه تمامي حساب  اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونهـ 34ماده           
  .هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد پرونده

  فصل هفتم ـ آموزش            
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هاي آموزشي بدو  ل موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات الزم جهت برقراري دوره تمامي اشخاص مشموـ 35ماده           
نامه و  ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين اين دوره. خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند

در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان 
هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل  طي نمودن دوره. چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد

  .هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد ربط الزامي است و سوابق دوره ذي
 با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و هاي مسئول مبارزه  كارگروهـ36ماده           

رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره  آموزش عمومي و اطالع
  .به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند

  صل هشتم ـ ساير مواردف           
  :دار وظايف زير خواهد بود شود و عهده  دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميـ37ماده           
  ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابالغ و پيگيري مصوبات1           
   اقدامات كشور در مبارزه با پولشوييالمللي و تشريح ـ حضور فعال در مجامع بين2           
از اشخاص ) اي، اتفاقي و موردي دوره(ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي 3           
ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي  نامه منظور اطمينان از اجراي آيين مشمول به

  .ول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورامشم
بندي ساالنه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعالم  ـ رتبه4           
  .عمومي آن
تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي  ـ پاسخگويي به مراجع ذيصالح، اعالم مواضع، 5           

  .مردم با هماهنگي مراجع مسئول
  .هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي  ـ هماهنگي درتشكيل دوره6           
  .ط توسط مجريان و اشخاص مشمولرب هاي ذي نامه ريزي ساالنه اجراي قانون و آيين ـ برنامه7           
ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات   ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي8           

  .مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند
  .ربط از طريق مراجع قانوني ها و دستورالعملهاي ذي نامه ـ به روزرساني آيين9           
  .نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول هاي الزم و اعالم نامه نويس آيين ـ تهيه پيش10           
ها و  نامه ـ اعالم راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصالح آيين 11           

  . در صورت نيازدستورالعملها
  :گردد  واحد اطالعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميـ38ماده           
  آوري و اخذ اطالعات معامالت مشكوك ـ جمع1           
  ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطالعات گزارشها و معامالت مشكوك2           
  بندي اطالعات در سيستمهاي مكانيزه ـ درج و طبقه3           
ـ اعـالم مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تأميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و 4           

  .ربط يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي
ز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در  ـ تأمين اطالعات تحليل شده مورد نيا 5           
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  .ربط صورت درخواست مراجع ذي
  . ـ تهيه آمارهاي الزم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي6           
  .افزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد نياز ـ تهيه نرم7           
  .آوري شده أمين امنيت اطالعات جمعـ ت8           
  .المللي طبق مقررات ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهاي بين9           
  .المللي آوري و اخذ تجارب بين ـ جمع10           
  .ضاييـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه ق11           
  .ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي12           
  .نويس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالي جهت تصويب شورا ـ تهيه پيش13           
  .ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت14           
بارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص ـ اعالم نظر در مورد صالحيت تخصصي مسئوالن واحدهاي م15           
  .مشمول

 عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي   نصب وـ39ماده           
 تمامي پستهاي دبيرخانه، .واحد اطالعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. صورت خواهد گرفت

  .واحد اطالعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود
جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار   معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسـ40ماده           

ساير واحدهاي مورد نياز را با مالحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و 
تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين نيروهاي متخصص و مجرب با . افزايش حداقل در تشكيالت اداري ابالغ نمايد

  .وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند
تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و   شورا ميـ41هماد           

  .واحد اطالعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند
يباني مورد نياز واحد اطالعات مالي و دبيرخانه  وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات الزم و پشتـ42ماده           
  .خواهد بود

نويس  نامه نسبت به تهيه پيش  تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيينـ43ماده           
شكوك اقدام و به نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت م دستورالعملهاي الزم براي اجراي قانون و اين آيين

دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به . دبيرخانه ارسال نمايند
  .تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابالغ و آموزشهاي الزم به آنها داده شود

هاي صنفي به  رگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازتبصره ـ           
  .درخواست شورا اقدام خواهند نمود

به ويژه (، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول  نامه  يك ماه پس از ابالغ اين آيينـ44ماده  
ركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير و ساز و كار الزم را بانك م. ، به ارباب رجوع ممنوع است)مؤسسات اعتباري

  .جهت تسهيل امور فراهم سازد
 تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي ـ45ماده           

هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده  نامه مختلف، از متقاضيان تعهدات الزم را براي اجراي قانون و آيين



 ١١

  .تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود كند، مي درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعالم مي. آنها بايگاني نمايند
نامه را تصويب و از  جراي اين آيين در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي حسن اـ46ماده           

  .ربط ابالغ خواهد نمود طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي
 تمامي اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي ـ47ماده           

  .ظايف محول شده تأمين نمايندرا به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام و
 به منظور سهولت دسترسي به اطالعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده از سوي افراد، بانك ـ48ماده           

  :اندازي سامانه اطالعات مشتريان مشتمل بر اطالعات زير اقدام نمايد مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به راه
  ).حقوقي و حقيقي(الف ـ اطالعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان            
موضوع دستورالعمل تنظيم (ب ـ اطالعات شماره حسابها و تسهيالت ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده            

  ).فرمهاي اعطاي تسهيالت و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  .ج ـ اطالعات چكهاي برگشتي           

  .دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان           
  .هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است هـ ـ اطالعات محكوميتها و سفته           
  .وـ اطالعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان           

نامه را در  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين ـ معاونت برنامه49ماده           
ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در سالهاي بعد به ميزان مورد ) 10,000,000,000(ميليارد  سال اول تا سقف ده

  .كشور منظور نمايدنياز در اليحه بودجه كل 
  

  .است  به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده11/9/1388نامه در تاريخ  اين تصويب            
 معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
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مقدمه
گ��روه کاری اقدام مالیFATF( 1( برای مبارزه با پولش��ویی2، نهادی میان دولتی اس��ت که در س��ال 
1989 با هدف توسعه و گسترش سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد. 
از این رو، گروه مذکور یک نهاد سیاستگذار تلقی می شود که در راستای انجام اصالحات قانونی و 
حقوقی ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گام برمی دارد. این گروه بر میزان 
پیش��رفت کش��ورهای عضو خود نظارت مس��تمر دارد. عالوه براین به منظور دستیابی به هدفهای 
خود با سایر نهادهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همکاریهایی 

را انجام می دهد.
یکی از اقدامهای این گروه از زمان ش��روع فعالیت خود، تدوین و انتشار توصیه هایی در رابطه با 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. اولین نسخه این توصیه ها در سال 1990 منتشر 
ش��د که تعداد آن 40 تا بود. س��پس در سال 1996، این 40 توصیه بازنگری شد. اما در سال 2004، 
عالوه بر اینکه تجدیدنظر کاملی در آنها صورت گرفت، 9 توصیه دیگر نیز به آنها افزوده شد. این 

نوشتار، ترجمه ای از این 9 + 40 توصیه است. 

 ترجمه: حلیمه رحمانی

سم
ی تروری

ی و تأمین مال
شوی

صیه در مبارزه با پول
9 + 40 تو

88
شماره 49 تابستان 1389



سیستمهای قانونی
دامنه جرایم جنایی مربوط به پولشویی   

1- کش��ورها باید براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در 
م��ورد قاچاق غیرقانونی مواد مخ��در و داروهای روانگردان 
مصوب سال 1988 )کنوانسیون وین( و کنوانسیون سازمان 
ملل متح��د در مورد جرای��م س��ازمان یافته فراملی مصوب 
سال2000 )کنوانسیون پالرمو(، پولشویی را جرم بشمارند.

به منظ��ور دس��تیابی به گس��ترده ترین طی��ف جرایم 
اصلی )مقدم یا منشأ(، کشورها باید جرم پولشویی را در 
م��ورد تمام جرایم جدی قابل اجرا بدانند. ممکن اس��ت 
جرایم اصلی، با توجه به تمام جرایم، یا آستانه مرتبط با 
طبق��ه ای از جرایم جدی یا مجازات حبس در مورد جرم 
اصلی )رویکرد آستانه ای(، یا با فهرستی از جرایم اصلی 

و یا ترکیبی از این رویکردها توصیف  شود.
در کشورهایی که از رویکرد آستانه ای استفاده می کنند، 
جرای��م اصل��ی حداقل باید ش��امل تمام جرایمی باش��د که 
براس��اس قوانین ملی آن کش��ورها در طبق��ه جرایم جدی 
قرار می گیرد یا باید ش��امل جرایمی باش��د که مجازات آنها 
حداکثر حبس بیش از یک س��ال اس��ت یا برای آن دسته از 
کشورهایی که در سیستم قانونی خود دارای حداقل آستانه 
برای جرایم هستند، جرایم اصلی باید شامل تمام جرایمی 

باشد که مجازات آنها حداقل حبس بیش از 6 ماه است.
ه��ر کدام از ای��ن رویکردها نیز که برگزیده ش��ود، هر 
کش��ور باید دست کم شامل طیفی از جرایمی باشد که در 

آن هریک از طبقات جرایم مشخص شده است.
جرایم اصلی پولش��ویی باید به  رفتار رخ داده در کشور 
دیگر نیز که به عنوان جرم در آن کش��ور تلقی می شود، و 
در ص��ورت رخ دادن در داخل به عنوان یک جرم اصلی 

تلقی می شود، تعمیم یابد.
در برخی از کش��ورها بر مبنای اصول اساس��ی قوانین 
داخلی آنها، جرم پولشویی در مورد اشخاصی که مرتکب 

جرم اصلی می شوند، کاربرد ندارد.
2- کشورها باید اطمینان یابند که:

ال��ف- قصد و دان��ش الزم برای اثبات جرم پولش��ویی، 
مطابق با اس��تانداردهای وضع شده توس��ط کنوانسیون 
وین و پالرمو را دارا هس��تند و بتوان این قصد و دانش را 

از شرایط عینی استنباط کرد، و

ب- مسئولیت کیفری و در صورت نبود امکان، مسئولیت 
مدن��ی و اداری باید در مورد اش��خاص حقوقی به کار رود. 
این مس��ئله نباید مان��ع از انجام اقدامات م��وازی جنایی، 
مدنی یا اداری درباره اشخاص حقوقی در کشورهایی شود 
که چنین اشکال مس��ئولیتی در آنها وجود دارد. اشخاص 
حقوق��ی بای��د در مع��رض مجازاته��ای مؤث��ر، متناس��ب 
و بازدارن��ده ق��رار گیرن��د. چنی��ن معیارهایی بای��د بدون 

پیشداوری در مورد مسئولیت جنایی اشخاص باشد.
مصادره )توقیف( و معیارهای موقتی

3- کش��ورها باید معیارهایی مشابه با معیارهای وضع شده 
در کنوانسیون وین و پالرمو را برگزینند. این معیارها شامل 
معیاره��ای قانونی می ش��ود که مقام��ات ذی صالح را قادر 
می س��ازد اموال تطهیرش��ده، عواید حاصل از پولشویی یا 
جرایم اصلی، ابزار مورد استفاده یا مورد نظر برای استفاده 
در حق العمل این جرایم یا اموال مربوط را بدون پیشداوری 

در مورد حسن نیت طرف ثالث، مصادره )توقیف( کنند.
چنین معیارهایی باید شامل اختیار در موارد زیر باشد: 

الف- شناسایی، ردیابی و ارزیابی اموال مشمول مصادره، 
ب- برگزی��دن معیاره��ای موقتی مثل ضب��ط و توقیف، 
پیش��گیری از هرگونه معامله و انتق��ال یا واگذاری اموال 

مربوط، 
ج- اج��رای مراحل��ی که باع��ث جلوگیری یا خ��ودداری از 
اعمالی می ش��ود که موجب پیش��داوری در م��ورد توانایی 
دولت برای بازیافت اموال در معرض مصادره می شود، و 

د- تبیین هرگونه معیار تجسسی.
ممکن است کش��ورها معیارهایی را برگزینند که طبق 
آن معیاره��ا، مصادره چنین عوای��د یا ابزاری بدون الزام 
به یک محکومیت جنایی یا الزام مجرم به افشای منشا 
قانونی اموال مشمول مصادره تا میزانی که چنین الزامی 

مطابق با قوانین داخلی است، مجاز باشد.

معیارهایی که باید توسـط موسسـه های مالی 
و حرفه هـا و کسـب وکارهای غیرمالـی بـرای 
پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم 

دنبال شود
شناسایی کامل مشتری و ثبت سوابق

4- کش��ورها بای��د اطمین��ان یابند ک��ه قوانی��ن رازداری 

مؤسسه های مالی

باید

هویت مشتری و

مالک ذی نفع را

قبل یا

طی دوره وضع

یک رابطه تجاری

یا انجام معامالت

برای مشتریان 

موردی

 به تایید برسانند
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مؤسس��ه های مالی، مان��ع از اج��رای توصیه های گروه 
کاری اقدام مالی نمی شود.

5- مؤسسه های مالی باید از نگهداری حسابهای ناشناس 
یا با نامهای ساختگی، خودداری کنند. مؤسسه های مالی 
باید معیارهایی را در جهت شناسایی کامل مشتریان خود 
اج��را کنند؛ از جمله شناس��ایی و تایید هویت مش��تریان 

خود. این معیارها در موارد زیر اجرا می شود:
• برقراری روابط تجارتی،

• انجام معامالت موردی: الف( فرا تر 
از حد آس��تانه  تعیین ش��ده مناسب، یا 
 ب( انتقاالت ش��بکه ای که در شرایط 
شمول یادداشتهای توضیحی توصیه 

7 قرار می گیرند،
• وجود سوء ظن نسبت به پولشویی 

یا تامین مالی تروریسم، یا
• وج��ود ش��ک و تردیدهای��ی پیرامون صحت ی��ا کفایت 
داده های به دست آمده قبلی در مورد شناسایی مشتری.

شناس��ایی کامل مش��تری که باید انجام گیرد، شامل 
موارد زیر است:

الف- شناسایی مشتری و تایید هویت مشتری با استفاده 
از اسناد، اطالعات یا داده های مستقل و درخور اتکا،

ب- شناس��ایی مال��ک ذی نف��ع )واقع��ی( و در نظ��ر گرفتن 
معیارهای معقول برای تایید هویت مالک ذی نفع به طوری 
که مؤسس��ه مالی اطمین��ان یابد که مالک واقعی کیس��ت. 
به واسطه مناسبات و ساختار اشخاص حقوقی، این موضوع 
باید شامل گزینش معیارهای معقولی به وسیله مؤسسه های 

مالی برای درک مالکیت و ساختار کنترل مشتری باشد،
ج- کس��ب اطالعات در مورد ه��دف و ماهیت مورد نظر 

روابط تجاری، و
د- کس��ب ش��ناخت کامل و مس��تمر از رواب��ط تجاری و 
بررسی دقیق معامالت انجام شده به منظور اطمینان از 
این که معامالت مذکور مطابق با اطالعات مؤسس��ه از 
مشتری، تاریخچه ریسک و کسب وکار آنها و در صورت 

نیاز، شامل دوره تأمین مالی باشد.
مؤسس��ه های مال��ی باید اقدام��ات شناس��ایی کامل 
مش��تری را براس��اس بندهای »الف« ت��ا »د« فوق به کار 
گیرند، اما ممکن اس��ت میزان چنین اقداماتی براساس 

ریس��ک مرتبط با نوع مشتری، رابطه تجاری یا معامله 
تعیی��ن ش��ود. اقدام��ات صورت گرفت��ه بای��د مطابق با 
رهنموده��ای منتشرش��ده توس��ط مقام��ات ذی صالح 
باشد. برای گروههایی با ریس��ک باالتر، مؤسسه های 
مالی باید ش��ناخت کاملتری به دس��ت آورند. در شرایط 
خاص، زمانی که ریسک کم باشد، کشورها ممکن است 
به این نتیجه برس��ند که مؤسس��ه های مال��ی می توانند 

معیارهای ساده ای را به کار گیرند.

مؤسسه های مالی باید هویت مشتری و مالک ذی نفع 
را قب��ل یا ط��ی دوره وضع یک رابطه تج��اری یا انجام 
معام��الت برای مش��تریان موردی، به تایید برس��انند. 
زمانی که ریسک پولشویی به طور مؤثر مدیریت می شود 
و ایج��اد وقفه در روال ع��ادی عملیات تجاری ضروری 
نیس��ت، ممکن است کشورها به مؤسسه های مالی این 
اج��ازه را بدهند که به محض ام��کان برقراری روابط به 

گونه ای منطقی، فرایند تایید را کامل کنند.
زمانی که مؤسس��ه مال��ی قادر به پی��روی از بندهای 
»الف« تا »ج« فوق نیس��ت، نباید حسابی باز کند، روابط 
تج��اری آغاز کند یا معامله ای را انجام دهد یا اینکه باید 
به روابط تجاری خود پایان دهد و ارائه گزارش معامالت 

مشکوک را در رابطه با مشتری در نظر بگیرد.
این الزامات باید در مورد تمام مش��تریان جدید به کار 
گرفته ش��ود، هرچند که مؤسس��ه های مالی نیز باید این 
توصیه ها را در مورد مشتریان موجود بر مبنای اهمیت و 
ریسک به کار برند و شناخت کامل خود را در مورد روابط 

موجود، در زمانهای مناسب انجام دهند.
6- در رابطه با اشخاص سیاسی، مؤسسه های مالی باید 

افزون بر گزینش معیارهای شناسایی کامل معمول:
الف- به منظور تعیین سیاسی بودن شخص، سیستمهای 

مدیریت ریسک مناسب داشته باشند،
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ب- برای ایجاد روابط تجاری با چنین مشتریانی، مجوز 
مدیریت ارشد را به دست آورند،

ج- به منظ��ور ایج��اد منبع ث��روت و منبع وج��وه )تامین 
مالی(، معیارهای معقول تبیین کنند، و

د- نظارت مستمر بیشتری بر روابط تجاری داشته باشند.
7- مؤسس��ه های مال��ی بای��د در رواب��ط ب��ا بانک طرف 
معامله و س��ایر روابط مشابه، عالوه بر تبیین معیارهایی 

برای شناسایی کامل:
الف- اطالعات کافی در مورد مؤسسه مورد نظر جمع آوری 
کنند تا از طریق این اطالعات، ماهیت کسب وکار مؤسسه 
م��ورد نظ��ر را درک و از طری��ق اطالع��ات در دس��ترس 
همگان، شهرت مؤسسه و کیفیت نظارت بر آن را )شامل 
اینکه آیا مؤسسه در معرض بررسیهای مربوط به پولشویی 

یا اعمال نظارتی و قانونی قرار گرفته است( تعیین کنند،
ب- به کنترلهای ضد پولشویی مؤسسه مورد نظر دست 

یابند،
ج - قبل از روابط جدید، از مدیریت ارشد مجوز بگیرند،
د- مسئولیتهای مربوط به هر مؤسسه را مستند کنند، و

ه�- در رابطه با »حسابهای دارای پشتوانه«، به این اطمینان 
دس��ت یابند که بانک پاس��خگو، هویت مش��تریان را تایید 
کرده و شناس��ایی کامل مستمری از مشتریانی که دسترسی 
مستقیم به حسابهای بانک پاسخگو دارند، به عمل آورده و 
قادر به فراهم کردن داده های مربوط به شناس��ایی مشتری 

بنابه درخواست بانک پاسخگو است.
8- مؤسس��ه های مال��ی باید توج��ه ویژه ای ب��ه هرگونه 
خطرات ناشی از پولشویی که ممکن است از فناوری های 
جدید یا در حال توس��عه ناشی شود، داش��ته باشند و در 
صورت ل��زوم به منظ��ور جلوگی��ری از اس��تفاده آنها در 
زمینه های پولش��ویی، اقداماتی ص��ورت دهند. به طور 
خاص، مؤسس��ه های مال��ی باید برای م��ورد توجه قرار 
دادن هرگونه خطر مرتبط ب��ا معامالت یا روابط تجاری 

غیرحضوری، دارای سیاستها و روشهایی باشند.
9- کش��ورها ممکن اس��ت این اجازه را به مؤسس��ه های 
مال��ی بدهند تا از واس��طه ها یا اش��خاص ثالث دیگری 
برای انجام عناصر »الف« تا »ج« فرایند شناس��ایی کامل 
مشتری )بند 5( استفاده کنند یا به شرط رعایت معیارهای 
زیر، به معرفی کسب وکار خود بپردازند. زمانی که چنین 

اجازه ای وجود دارد، مس��ئولیت نهایی شناسایی و تایید 
برعهده مؤسسه مالی با اتکای برشخص ثالث است.
ضوابطی که باید رعایت شوند، به شرح زیر است:

الف- یک مؤسسه مالی با اتکای بر شخص ثالث باید فوراً 
اطالعاتی را در مورد عناصر »الف« تا »ج« از فرایند شناسایی 
کامل مش��تری )بند 5(، به دست آورد. مؤسسه های مالی 
بای��د در جه��ت رضای��ت خ��ود، گامه��ای الزم و کافی را 
بردارند، به طوری که رونوش��تهایی از داده های مربوط به 
شناسایی و سایر مستندات در خصوص الزامات شناسایی 
کامل مشتری را بنا  به درخواست و بدون تاخیر، در اختیار 

شخص ثالث قرار دهند، و
ب- مؤسس��ه مالی باید متقاعد ش��ود که ش��خص ثالث 
تحت نظارت ق��رار دارد و اقدامات��ی را در جهت رعایت 
الزامات مربوط به شناس��ایی کامل مش��تری در راستای 

توصیه های بندهای 5 و 10 در اختیار دارد.
10- مؤسسات مالی باید حداقل برای 5 سال، تمام سوابق 
الزم را در م��ورد معام��الت اع��م از داخلی ی��ا بین المللی 
نگهداری کنند تا بتوانند درخواستهای اطالعاتی مقامات 
ذی صالح را براورده س��ازند. چنین سوابقی باید به اندازه 
کافی موجود باشد تا شناخت معامالت جداگانه را امکانپذیر 
س��ازد )ش��امل مبالغ و انواع ارز منظور ش��ده، در صورت 
وجود(؛ بدین منظور که در صورت لزوم، ش��واهدی برای 

پیگیرد فعالیت مجرمانه فراهم آید.
مؤسس��ه های مالی بای��د داده های گرداوری ش��ده طی 
فرایند شناسایی کامل مش��تری )به عنوان مثال، رونوشتها 
یا سوابق مربوط به اسناد شناسایی رسمی مثل گذرنامه ها، 
کارتهای اح��راز هوی��ت، گواهینامه های رانندگی یا اس��ناد 
مش��ابه(، پرونده های حس��اب و مکاتبات تج��اری را برای 
حداقل 5 سال بعد از پایان روابط تجاری، نگهداری کنند. 
داده های مربوط به شناسایی و سوابق معامالت، باید در 
دسترس مقامات ذیصالح داخلی و مسئوالن مربوط باشد.

11- مؤسس��ه های مالی باید توجه وی��ژه ای به تمام معامالت 
پیچی��ده و کالن غیرع��ادی و تم��ام الگوه��ای غیرمعم��ول 
معامالت که هیچ گونه هدف قانونی مشهود یا اقتصادی آشکار 
ندارند، داش��ته باش��ند. س��ابقه و هدف چنین معامالتی باید 
حتی االمکان بررس��ی شود، نتایج مکتوب شود و برای کمک 

به حسابرسان و مقامات ذیصالح در دسترس قرار گیرد.

مؤسسه های مالی باید

توجه ویژه ای
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اقداماتی

صورت دهند

91
شماره 49 تابستان 1389



12- الزام��ات مرب��وط ب��ه شناس��ایی کامل مش��تری و 
نگهداری سوابق که در توصیه های بندهای 5، 6 و 8 تا 
11 وضع ش��ده است، در مورد حرفه ها و کسب وکارهای 

غیرمالی در وضعیتهای زیر کاربرد دارد:
الف- کازینوها: زمانی که مشتریان، معادل یا بیش از سطح 
آستانه تعیین شده مناسب، درگیر معامالت مالی می شوند.

ب- بنگاهه��ای ام��الک و مس��تغالت: زمان��ی که این 
بنگاه ه��ا معامالتی را برای مش��تریان خ��ود در رابطه با 

خریدوفروش امالک و مستغالت انجام می دهند.
ج- معامله گران فلزات و سنگهای گرانبها: زمانی که این 
گونه معامله گران به معامالت نقدی مس��اوی یا بیش از 

آستانه تعیین شده مناسب، دست می زنند.
د- زمانی که وکال، دفترخانه های اس��ناد رس��می، سایر 
متخصصان قانونی مس��تقل و حس��ابداران، معامالتی 
را برای مش��تریان خود در رابطه ب��ا فعالیتهای زیر تهیه 

می بینند یا انجام می دهند:
• خریدوفروش امالک و مستغالت،

• مدیریت پول، اوراق بهادار یا سایر داراییهای مشتری،
• مدیریت حسابهای بانکی، پس اندازها یا اوراق بهادار،

• سازماندهی مشارکتها در جهت ایجاد، اجرا یا مدیریت 
شرکتها، و

• ایج��اد، اجرا یا مدیریت اش��خاص حقوقی یا توافقها و 
خریدوفروش واحدهای تجاری.

ه�- زمان��ی که ارائه کنن��دگان خدمات ش��رکتی و امانی، 
معامالت��ی را برای یک مش��تری در ارتباط با فعالیتهای 
فهرست ش��ده )مطابق با تعریفهای ارائه شده در فرهنگ 

اصطالحات( تهیه می بینند یا انجام می دهند.
گزارشگری معامالت مشکوک و رعایت

13- اگر یک مؤسسه مالی مشکوک شود یا دالیل منطقی 
برای ش��ک در این مورد داشته باشد که وجوهی مربوط 
به عوای��د حاصل از فعالیت مجرمانه ی��ا مرتبط با تامین 
مالی تروریس��م اس��ت، این موسس��ه ملزم است به طور 
مستقیم از طریق قانون یا مقررات، موارد مشکوک را به 

واحد اطالعات مالیFIU( 3( گزارش دهد.
14- مؤسس��ه های مالی، مدیران آنها، مقامات مسئول 

و کارمندان باید:
ال��ف- با پیش��بینی تدبیره��ای قانون��ی در براب��ر هرگونه 

مس��ئولیت جنای��ی و مدن��ی به دلی��ل تخط��ی از هرگونه 
مقررات افش��ای اطالعات وضع ش��ده از طریق قراردادها 
یا هرگونه قوانین اداری، نظارتی یا اجرایی، مورد حمایت 
ق��رار گیرند. این موضوع در صورت��ی مصداق می یابد که 
آنها موارد مشکوک را به صورت مطلوب به واحد اطالعات 

مال��ی گزارش دهند )حت��ی اگر دقیق��ًا از فعالیت مجرمانه 
زیربنایی آن اطالع نداش��ته باشند و بدون توجه به اینکه 

آیا فعالیت غیرقانونی واقعًا رخ داده است یا خیر(، و
ب- به واس��طه  قانون، از افش��ای این واقعیت منع شوند 
که گزارش معامالت مشـکوکSTR( 4( یا اطالعات 

مرتبط، به واحد اطالعات مالی ارائه شده است.
15- مؤسس��ه های مالی باید برای مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریس��م، برنامه هایی را تدوین کنند. این 

برنامه ها باید شامل موارد زیر باشد:
الف- تدوین کنترلها، روش��ها و خط مش��ی های داخلی، 
شامل مقررات صحیح مدیریتی در مورد رعایت قوانین 
و مقررات و روشهای وارسی کافی به منظور اطمینان از 

اعمال معیارهای کیفیت در هنگام استخدام کارکنان،
ب- اجرای برنامه مستمر آموزش کارکنان، و

ج- دستورعمل حسابرسی به منظور آزمون سیستم.
16- الزامات وضع شده در توصیه های بندهای 13 تا 15 
و 21، ب��ا توجه به ش��رایط زیر برای تمام��ی حرفه ها و 

کسب وکارهای غیرمالی معین کاربرد دارد:
الف- وکال، دفترخانه های اس��ناد رس��می، حسابداران و سایر 
متخصص��ان قانون��ی مس��تقل باید ملزم ش��وند زمان��ی که از 
س��وی یک مشتری یا برای او در یک معامله مالی در  رابطه با 
فعالیتهای توصیف شده در توصیه بند 12 »د« وارد می شوند، 
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معامالت مشکوک را گزارش کنند. به همه کشورها قویًا توصیه 
می ش��ود که الزامات گزارش��گری را در مورد س��ایر فعالیتهای 

حرفه ای حسابداران و از جمله حسابرسان تعمیم دهند،
ب- زمانی ک��ه معامله گ��ران فلزات و س��نگهای گرانبها 
ب��ه معامالت نقدی، مس��اوی یا بیش از آس��تانه تعیین 
ش��ده مناسب دس��ت می زنند، باید در مورد آنها گزارش 

معامالت مشکوک الزامی شود، و
ج- زمانی که ارائه کنندگان خدمات شرکتی یا امانی، معامالتی 
را از سوی یا برای یک مشتری در ارتباط با فعالیتهای مطرح 
شده در توصیه بند 12»ه�« انجام می دهند، باید تهیه گزارش 

معامالت مشکوک در مورد آن الزامی شود.
س��ایر  رس��می،  اس��ناد  دفترخانه ه��ای  وکی��الن، 
متخصصان قانونی مس��تقل و حس��ابدارانی که به عنوان 
متخصصان قانونی مستقل فعالیت می کنند، در صورتی 
که اطالعات مربوط در ش��رایطی به دست آمده است که 
آنها تاب��ع رازداری حرفه ای یا مصونیت حرفه ای قانونی 

بوده اند، ملزم به گزارش موارد مشکوک خود نیستند.
سـایر اقدامات الزم برای جلوگیری از پولشـویی و 

تامین مالی تروریسم
17- کش��ورها بای��د اطمینان یابند که اق��دام تنبیهی مؤثر، 
متناس��ب و بازدارنده ای، اعم از کیف��ری، مدنی یا اداری، 
برای رویارویی با اش��خاص حقیقی ی��ا حقوقی که الزامات 
مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند، وجود داشته باشد.

18- کش��ورها نباید تاس��یس یا پذیرش عملیات مستمر 
بانکهای صوری را مورد تائید قرار دهند. مؤسس��ه های 
مال��ی نباید با بانکه��ای صوری رابطه برق��رار کنند و در 
ص��ورت وجود چنین روابطی، باید از ادامه آن خودداری 
کنند. مؤسس��ه های مالی، همچنین باید خود را از ایجاد 
روابط با مؤسسه های مالی خارجی طرف مقابل که اجازه 
می دهند گزارش��های آنها توس��ط بانکهای صوری مورد 

استفاده قرار گیرد مصون نگه دارند.
19- کش��ورها باید امکانپذیری و مطلوبیت سیستمی را در 
بانکها و س��ایر مؤسسه های مالی و واسطه ای مد نظر قرار 
دهند که از طریق آن، آنها تمامی معامالت ارزی بین المللی 
و داخلی خود را به ی��ک واحد ملی مرکزی گزارش  دهند؛ 
واحد ملی مرکزی باید دارای پایگاه اطالعاتی کامپیوتری  
دس��ترس پذیر برای مقامات ذیصالح به منظور استفاده در 

موارد پولشویی با در نظر گرفتن تدبیرهای سخت حفاظتی 
برای اطمینان از استفاده صحیح از اطالعات باشد.

20- کش��ورها بای��د به کارگیری توصیه ه��ای گروه کاری 
اق��دام مال��ی در م��ورد حرفه ه��ا و کس��ب وکارهایی ک��ه 
ریسک پولش��ویی را دربر دارند، به اس��تثنای حرفه ها و 

کسب وکارهای غیرمالی خاص، در نظر بگیرند.
کش��ورها بیش��تر باید توس��عه فن��ون امن و پیش��رفته 
مدیری��ت پ��ول را ک��ه کمتر در معرض آس��یب ناش��ی از 

پولشویی قرار دارد، تشویق کنند.
اقدامات الزم در رابطه با کشورهایی که توصیه های 
گـروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشـویی را 
رعایت نمی کنند یا به اندازه کافی رعایت نمی کنند 

21- مؤسس��ه های مالی باید توجه وی��ژه ای را به روابط 
تج��اری و معام��الت ب��ا ش��رکتها و موسس��ه های مالی 
کش��ورهایی اختصاص دهن��د که توصیه ه��ای مبارزه با 
پولش��ویی را رعایت نمی کنن��د. زمانی که این معامالت 
دارای هیچگون��ه ه��دف قانون��ی و اقتص��ادی واضحی 
نیس��تند، حتی االم��کان باید زمینه و هدف آن بررس��ی 
ش��ود، نتایج مکت��وب گردد و ب��رای کمک ب��ه مقامات 
ذیصالح در دس��ترس ق��رار گیرد. زمانی که کش��وری از 
توصیه های مبارزه با پولش��ویی به ان��دازه کافی یا اصاًل 
پیروی نمی کند، کش��ورها باید توانای��ی اعمال اقدامات 

متقابل مناسب را داشته باشند.
22- مؤسس��ات مال��ی بای��د اطمین��ان حاصل کنن��د که اصول 
پیشگفته که در مورد مؤسس��ه های مالی کاربرد دارد، در مورد 
ش��عبه ها و واحدهای فرعی تحت تملک که در خارج از کش��ور 
واقع ان��د )خصوصًا در کش��ورهایی ک��ه توصیه های مب��ارزه با 
پولشویی را به اندازه کافی یا اصاًل پیروی نمی کنند( تا حدی که 

قوانین و مقررات محلی اجازه می دهد، قابل اجرا می باشد.
زمانی که قوانین و مقررات محلی مانع از اجرای این اصول 
می ش��وند، مقامات ذیصالح در کشور مؤسسه  اصلی )مادر( 
باید به مؤسس��ه های مال��ی اطالع دهند که آنه��ا نمی توانند 

توصیه های مبارزه با پولشویی را به کار برند.
قوانین و نظارت

23- کشورها باید اطمینان یابند که مؤسسه های 
مال��ی در مع��رض نظارت و قوانی��ن کافی قرار 
دارند و توصیه های مبارزه با پولشویی را به طور 

مؤسسه های مالی 

باید
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مؤث��ر اجرا می کنن��د. مقامات ذیص��الح باید معیارهای 
قانونی یا حقوقی الزم را در اختیار داشته باشند تا بتوانند 
مانع از دراختیار گرفتن س��هم درخور مالحظه یا کنترلی 
یا نقش مدیریتی در مؤسس��ه مالی به وسیله مجرمان یا 
افراد وابس��ته به آنها گردند. در مورد مؤسسه های مالی 
تابع اصول اساسـی5، اقدامات نظارتی و قانونی مورد 
اس��تفاده در راستای اهداف احتیاطی و اهداف مربوط به 
پولشویی، باید به شیوه ای  مشابه در مورد هدفهای ضد 

پولشویی و تامین مالی تروریسم به کار گرفته شود.
سایر مؤسسه های مالی باید دارای مجوز باشند یا ثبت 
ش��وند و به طور مناس��بی تابع مقررات باشند و با در نظر 
گرفتن ریسک ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم 
در آن بخش، برای هدفهای ضد پولشویی مورد نظارت 

قرار گیرند. حداقل، مش��اغلی که خدمات پولی یا انتقال 
ارزش را ارائ��ه می دهن��د و یا در مع��رض تغییرات ارز و 
پول قرار دارند، باید دارای مجوز باش��ند یا ثبت شوند و 
برای نظارت و اطمینان از اینکه از الزامات ملی و محلی 
برای مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم پیروی 

می کنند، از سیستمهای مؤثر استفاده کنند.
24- حرفه ها و مشاغل غیرمالی تعیین شده باید در معرض 

اقدامات نظارتی و قانونی به شرح زیر قرار گیرند:
الف- کازینوه��ا باید در معرض نظام قانونی و نظارتی قرار 
گیرن��د تا اطمینان پیدا ش��ود که به ط��ور مؤثر اقدامات ضد 
پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کرده اند، حداقل:

• کازینوها باید دارای مجوز باشند،
• مقام��ات ذیصالح باید ابزار قانون��ی یا حقوقی الزم را 
در اختیار داش��ته باشند تا بتوانند مانع از در اختیار گرفتن 
س��هم درخور مالحظه ی��ا کنترلی یا نق��ش مدیریتی یا 

نقش متصدی در یک کازینو به وس��یله مجرمان یا افراد 
وابسته به آنها شوند، و

• مقامات ذیص��الح باید اطمینان یابند ک��ه کازینوها در 
جهت رعایت الزامات بازدارنده پولش��ویی و تامین مالی 

تروریسم به طور مؤثر تحت نظارت قرار دارند.
ب- کش��ورها بای��د اطمینان یابن��د که س��ایر گروه های 
حرف��ه ای و مش��اغل غیرمال��ی تعیی��ن ش��ده به منظور 
نظارت و اطمینان از اینکه الزامات بازدارنده پولش��ویی 
و تأمین مالی تروریس��م را رعای��ت می کنند، در معرض 
سیس��تمهای مؤثر نظارتی قرار دارن��د. این نظارت باید 
براس��اس مبنایی حس��اس به ریس��ک انجام شود. این 
نظ��ارت ممکن اس��ت از طری��ق یک مقام دولت��ی یا از 
طریق یک س��ازمان خودنظم مناس��ب انجام پذیرد؛ به 
ش��رط آن که چنین س��ازمانی بتواند اطمینان یابد 
ک��ه اعضای آن به تعهدات خ��ود در قبال مبارزه با 

پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند هستند.
25- مقام��ات ذیصالح بای��د رهنمودهایی تدوین 
کنن��د و بازخورد و واکنش��هایی نش��ان دهند که به 
مؤسسه های مالی و حرفه ها و مشاغل غیرمالی در 
به کارگیری اقدامات محلی برای مبارزه با پولشویی 
و تامین مالی تروریس��م و به طور خاص در کشف و 

گزارشگری معامالت مشکوک، یاری  رساند.

معیارهای سـازمانی و سایر معیارهای الزم در 
سیستمها به منظور مبارزه با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم  
مقامات ذیصالح، اختیارات و منابع آنها

26- کشورها باید یک واحد اطالعات مالی تاسیس کنند که 
به عنوان مرکزی ملی برای دریافت، تحلیل و گزارشگری 
معامالت مش��کوک و س��ایر اطالعات مرتبط با پولشویی 
و تامین مالی تروریس��م بالقوه، مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
واحد اطالعات مالی باید به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم و 
بموق��ع به اطالعات مربوط به اجرای قانون، امور اداری و 
مالی دسترسی داشته باشد تا بتواند وظایف خود را از قبیل 

تحلیل گزارش معامالت مشکوک به درستی انجام دهد.
27- کش��ورها بای��د اطمین��ان حاصل کنند که مس��ئولیت 
رس��یدگی به اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم بر 
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عهده مقامات تعیین شده برای اجرای قانون است. کشورها 
ترغیب می ش��وند تا آنجایی که توانایی دارند، تکنیکهای 
رس��یدگی خاص و مناس��ب فعالیتهای پولش��ویی از قبیل 
تحویل کنترل ش��ده، عملیات مخفی و س��ایر تکنیکهای 
مرتبط را مورد حمایت و گس��ترش قرار دهند. همچنین، 
کشورها به سمت استفاده از سایر سازوکارهای مؤثر، مثل 
استفاده از گروههای متخصص موقت و دائمی در بررسی 
داراییها و بررس��یهای مشترک با مقامات ذیصالح مناسب 

در سایر کشورها، ترغیب می شوند.
28- هن��گام انجام رس��یدگیهای پولش��ویی و فعالیتهای 
مجرمان��ه زیربنای��ی آن، مقامات ذیص��الح باید قادر به 
کس��ب اس��ناد و اطالع��ات ب��رای اس��تفاده در انجام آن 
رسیدگیها، و پیگردهای قانونی و اقدامات مرتبط باشند. 
این فرایند باید شامل اختیار استفاده از معیارها و ضوابط 
اجب��اری برای ایجاد س��وابق نگهداری ش��ده به وس��یله 
مؤسسه های مالی و سایر اشخاص، بازرسی از اشخاص 

و اماکن، کسب و ضبط شواهد باشد.
29- به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، 
ناظران باید قدرت الزم برای کنترل و اطمینان از رعایت 
الزامات به وسیله مؤسسه های مالی از جمله اختیار انجام 
بازرس��ی ها را در اختیار داشته باشند. باید به ناظران این 
اجازه داده ش��ود که مؤسس��ه های مال��ی را وادار به ارائه  
هرگونه اطالعات مرتب��ط با کنترل چنین رعایتی نمایند 
و ب��رای پیروی نک��ردن از چنین الزامات��ی، مجازاتهای 

اداری کافی اعمال کنند.
30- کش��ورها باید منابع فنی، انس��انی و مال��ی کافی را 
ب��رای مقام��ات ذیصالح مس��ئول مقابله با پولش��ویی و 
تامین مالی تروریس��م فراهم کنند. کش��ورها باید دارای 
فرایندهای مناس��بی باش��ند تا اطمینان یابند که کارکنان 
زیردس��ت مقامات ذیص��الح آنه��ا، دارای هماهنگی و 

یکپارچگی باالیی هستند.
31- کش��ورها بای��د اطمینان یابن��د که سیاس��تگذاران، 
واحد اطالعات مالی، ناظران و اجراکنندگان قوانین، در 
رابطه با توس��عه و اجرای سیاس��تها و فعالیتها در مقابله 
با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم، دارای همکاری و 

هماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر هستند.
32- کش��ورها بای��د اطمینان حاص��ل کنند ک��ه مقامات 

ذیص��الح آنه��ا می توانند اثربخش��ی سیس��تمهای آنها 
را ب��رای مقابله با سیس��تمهای پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م بررس��ی کنن��د. ای��ن بررس��ی از طریق حفظ 
آماره��ای جامع��ی در م��ورد موضوعه��ای مرتب��ط ب��ا 
اثربخشی و کارایی چنین سیستمهایی صورت می گیرد. 
این آماره��ا باید در برگیرنده مواردی چ��ون آمار مرتبط 
با گ��زارش معامالت مش��کوک دریافت و منتشرش��ده، 
بررس��یها، پیگیردهای قانون��ی و محکومیتهای مربوط 
ب��ه پولش��ویی و تامی��ن مالی تروریس��م، ام��وال بلوکه، 
توقیف و مصادره ش��ده و کمک قانونی متقابل یا س��ایر 

درخواستهای همکاری بین المللی باشد.
شفافیت توافقها و اشخاص حقوقی

33- کشورها باید معیارهایی را برای جلوگیری از استفاده 
غیرقانون��ی پولش��ویان از اش��خاص قانون��ی برگزینند. 
کشورها باید اطمینان یابند که اطالعات بموقع، صحیح 
و کافی در مورد کنترل و مالکیت واقعی اشخاص حقوقی 
وجود دارد که می تواند بموقع و از طریق مقامات ذیصالح 
در اختیار قرار داده ش��ود. به ویژه در مورد کشورهایی که 
اش��خاص حقوقی امکان انتشار سهام بی نام دارند، باید 
اقدامات مناس��ب برای اطمینان یافتن از اینکه این افراد 
در جهت پولشویی سوء استفاده نمی کنند، انجام دهند و 
همچنین توانایی افش��ای کفایت این اقدامات نیز وجود 
داشته باشد. کشورها می توانند برای تسهیل دستیابی به 
اطالعات مرتبط با کنترل و مالکیت واقعی موسسه های 
مال��ی ک��ه الزامات وضع ش��ده در توصیه بن��د 5 را انجام 

می دهند، گزینش معیارهایی را مورد توجه قرار دهند.
34- کشورها باید به منظور جلوگیری از استفاده غیرقانونی از 
توافقهای حقوقی توسط پولشویان، معیارهایی را برگزینند. 
به ویژه، کش��ورها باید اطمینان یابند که اطالعات بموقع، 
کافی و دقیق در مورد امین تصریحی6 از قبیل اطالعاتی 
در م��ورد امیـن7، امانت گذار8 و ذینفع��ان، وجود دارد که 

می تواند بموقع از طریق مقامات ذیصالح 
در اختیار قرار گیرد. کشورها می توانند برای 
تسهیل دستیابی به اطالعات در خصوص 
کنت��رل و مالکیت واقعی موسس��ات مالی 
که الزامات وضع ش��ده در توصی��ه بند 5 را 
رعایت می کنند، معیارهایی را تبیین کنند.

كشورها باید 

اطمینان یابند كه

اقدام تنبیهی مؤثر

متناسب و 

بازدارنده ای

اعم از كیفری

مدنی یا اداری

برای رویارویی با

 اشخاص حقیقی

یا حقوقی

كه الزامات

مبارزه با

پولشویی را

رعایت نمی كنند

وجود داشته باشد
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همکاری بین المللی
35- کش��ورها باید گامه��ای س��ریعی را در جهت اجرای 
کامل کنوانس��یون وین، کنوانس��یون پالرمو و کنوانسیون 
بین الملل��ی مل��ل متحد مص��وب س��ال 1999 در جهت 
جلوگی��ری از تامین مالی تروریس��م بردارن��د. همچنین، 
کش��ورها ب��ه تصوی��ب و اج��رای س��ایر کنوانس��یونهای 
بین المللی مربوط از جمله کنوانسیون مصوب سال 1990 
ش��ورای اروپا در رابطه با پولش��ویی، بازرس��ی، توقیف و 
مصادره عواید حاصل از جنایت و کنوانس��یون امریکایی 

ضد پولشویی مصوب سال 2002، تشویق می شوند.
همکاری قانونی متقابل و استرداد مجرمان

36- کش��ورها باید بسرعت و به طور س��ازنده و مؤثری، 
دامنه گس��ترده ای از همکاری ه��ای قانونی متقابل را در 
رابطه با رس��یدگیهای مربوط به پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م، پیگیرده��ای قانونی آن و اقدام��ات مرتبط، 

فراهم سازند. به طور خاص، کشورها باید:
ال��ف- ش��رایط بیش از ح��د محدودکننده ی��ا غیرمنطقی 
نس��بت به انجام همکاری قانون��ی متقابل ایجاد نکنند و 

این نوع همکاریها را ممنوع نکنند،
ب- اطمین��ان یابن��د ک��ه از فرایندهای کارا و ش��فاف برای 
اجرای درخواستهای همکاری قانونی متقابل برخوردارند،

ج- درخواس��ت همکاری قانونی متقابل در حوزه منحصر 
به فردی را که جرم در برگیرنده مس��ائل مالی نیز می شود، 

رد ننمایند،  و
د- درخواس��ت همکاری متقابل قانونی در زمینه هایی را 
که طبق قوانین، مؤسس��ه های مال��ی ملزم به رازداری و 

حفظ اطالعات می باشند، رد نکنند.
کشورها باید اطمینان یابند که قدرت و اختیارات مقامات 
ذی صالح آن ها که براس��اس توصیه بند 28 الزامی شده 
است، برای استفاده در پاس��خ به درخواستهای مستقیم 
مقام��ات ذی صالح قضای��ی و اجرایی، ب��رای همتایان 
داخلی باش��د. ب��ه منظور جلوگی��ری از تض��اد اختیارات 

قانونی، باید طراحی و اجرای س��ازوکارهای تعیین 
بهتری��ن مکان برای محاکم��ه متهمان حقوقی - در 
م��واردی ک��ه در مع��رض محاکمه در بی��ش از یک 

کشور قرار دارند-   مورد توجه قرار گیرد.
37- کشورها باید تا حد ممکن، کمک قانونی متقابل 

را صرف نظر از نبود ارتکاب دوگانه جرم9 ارائه کنند. 
زمانی که ارت��کاب دوگانه جرم به منظور کمک قانونی 
متقابل یا اس��ترداد مجرم الزامی می ش��ود، صرف نظر از 
اینکه آیا هر دو کش��ور جرم را در گروههای یکسان جرم 
قرار می دهند یا با اصطالح یکسانی نامگذاری می کنند، 
چنین الزامی باید رعایت ش��ود؛ به ش��رط این که هر دو 

کشور انجام چنین جرمی را غیرقانونی اعالم کنند.
38- بای��د ق��درت اجرای اقدامات اس��تردادی در پاس��خ 
به درخواس��تهای کش��ورهای خارجی برای شناس��ایی، 
انس��داد، توقی��ف و مصادره ام��وال تطهیرش��ده، عواید 
حاصل از پولش��ویی و جرایم اصلی، ابزار مورد اس��تفاده 
یا به قصد اس��تفاده در ارت��کاب این جرایم یا اموال مورد 
نظر، وجود داشته باشد. همچنین، باید توافقهایی برای 
هماهنگی اقدامات توقیف و مصادره وجود داش��ته باشد 
که ممکن اس��ت ش��امل ب��ه اش��تراک گذاری داراییهای 

مصادره شده باشد.
39- کش��ورها باید پولش��ویی را به عنوان یک جرم مشمول 
اسـترداد مجرم10 اعالم کنند. هر کش��ور باید یا اتباع خود 
را مس��ترد کند یا زمانی که یک کش��ور به تنهایی براس��اس 
زمینه ه��ای ملی��ت ) تابعیت( عمل نمی کند، آن کش��ور باید 
بنا به درخواس��ت کشوری که به دنبال استرداد مجرم است، 
بدون هیچ گونه تاخیری شرایط را بپذیرد تا مقامات ذیصالح 
آن در جه��ت هدفهای پیگ��رد قانونی جرائم��ی که قباًل در 
درخواس��ت ذکر شده است، انجام وظیفه کنند. این مقامات 
باید تصمیم خود را اجرا کنند و درست به همان شیوه برخورد 
ب��ا جرائم ج��دی دیگر براس��اس قوانین داخلی آن کش��ور، 
برخ��ورد نمایند. کش��ورهای م��ورد نظر باید ب��ا یکدیگر به 
خصوص در مورد ابعاد آیین نامه ای و واضح، همکاری کنند 

تا از کارایی چنین پیگردهایی اطمینان ایجاد شود.
کش��ورها ممکن اس��ت با توجه به س��اختارهای قانونی 
خود، تس��هیل استرداد را مورد توجه قرار دهند. این کار از 
طریق مجاز شمردن انتقال مستقیم درخواستهای استرداد 
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بین وزارتخانه های ذیربط، استرداد اشخاص تنها براساس 
حک��م قضایی، و یا معرفی یک روش آس��ان اس��ترداد که 

ضوابط استرداد رسمی را دور می زند، انجام  گیرد.
سایر شکلهای همکاری

40- کش��ورها بای��د اطمین��ان حاص��ل کنند ک��ه مقامات 
ذیص��الح آنها هم��کاری بین المللی وس��یعی با همتایان 
خارج��ی خود خواهند داش��ت. باید ش��یوه های روش��ن 
و مؤث��ری ب��رای تس��هیل تب��ادل اطالعات مرب��وط به 
پولش��ویی و فعالیتهای مجرمانه اساسی به طور مستقیم 
بی��ن همتایان، اع��م از داوطلبان��ه یا بنا به درخواس��ت، 
وجود داشته باش��د. همچنین، تبادلها باید بدون شروط 

محدود کننده نامناسب امکانپذیر باشد. به طور خاص:
الف. مقامات ذیصالح نباید درخواس��ت هم��کاری در مورد 
زمینه های انحصاری مرتبط با موضوعهای مالی را رد کنند،

ب. کش��ورها نباید به خاطر فراهم نمودن زمینه ای برای 
رد هم��کاری، به قوانینی متوس��ل ش��وند ک��ه نگهداری 

صورتهای مالی را به صورت محرمانه الزامی می کند،  و
ج- مقامات ذیصالح باید از سوی همتایان خارجی خود قادر 

به انجام بازجویی )و در صورت امکان بازرسی( باشند.
زمانی که توانایی کس��ب اطالعات درخواس��ت شده از 
س��وی یک مقام ذیصالح خارجی در اختیار همتای وی 
نیس��ت، کش��ورها به تبادل سریع و س��ازنده اطالعات با 
غیرهمتای��ان ترغی��ب می ش��وند. همکاری ب��ا مقامات 
خارجی به غیر از همتایان را می توان به صورت مستقیم 
یا غیرمس��تقیم انج��ام داد. زمانی که در رابطه با ش��یوه 
مناس��ب اطمین��ان وجود ن��دارد، مقامات ذیص��الح باید 
برای کمک ابتدا با همتایان خارجی خود تماس بگیرند.

کش��ورها باید مطابق با تعه��دات آنها در رابطه با حفظ 
داده ه��ا و حریم خصوص��ی یکدیگر، ب��رای اطمینان از 
ای��ن که اطالعات مبادله ش��ده توس��ط مقامات ذیصالح 
تنها در صورت وجود مجوز مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 

تدبیرهای کنترلی دائمی وضع کنند.

9 توصیه ویژه
ضمن پذی��رش اهمیت حیات��ی گام برداش��تن در جهت 
مبارزه با تامین مالی تروریس��م، گ��روه کاری اقدام مالی 
با توصیه های زیر موافقت کرده است. این توصیه ها اگر 

با 40 توصیه پیش��ین گروه درباره پولشویی ترکیب شود، 
چاره جویی اصلی برای پیشگیری، کشف و توقف تامین 

مالی تروریسم و اقدامات تروریستی را فراهم می آورد.
1- تصویـب و اجـرای ابزارهای سـازمان ملـل متحد: 
هرکش��ور بای��د گامهای ف��وری در جهت تصوی��ب و اجرای 
کامل الزامات کنوانسیون بین المللی ملل متحد مصوب سال 

1999 برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم بردارد.
همچنین، کش��ورها باید فوراً قطعنامه های ملل متحد 
در رابطه با پیش��گیری و جلوگی��ری از اقدام تأمین مالی 
تروریس��تی، به خصوص قطعنامه 1373 شورای امنیت 

سازمان ملل متحد را به اجرا درآورند.
2- جرم انگاری تامین مالی تروریسـم و پولشـویی 
مربـوط به آن: هر کش��ور باید تامین مالی تروریس��م، 
اقدام��ات تروریس��تی و س��ازمانهای تروریس��تی را جرم 
بشناسد. کش��ورها باید اطمینان یابند که چنین جرایمی 

در طبقه جرایم اصلی پولشویی قرار می گیرند.
3- بلوکه و ضبط کردن دارایی های تروریسـتی: هر کشور 
باید اقدامی فوری برای بلوکه کردن وجوه یا سایر دارایی های 
تروریس��ت ها اجرا کند. تروریس��ت ها اش��خاصی هس��تند که 
مطاب��ق با قطعنامه ه��ای ملل متحد در رابطه با پیش��گیری و 
جلوگی��ری از تامین مالی اقدامهای تروریس��تی، تروریس��م و 
س��ازمان های تروریس��تی را تامین مالی می کنند. همچنین، 
هر کش��ور باید اقدامی حقوقی پیشبینی و اجرا کند که مقامات 
ذی صالح را قادر سازد اموالی را که به نحوی در ارتباط با تامین 
مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی 
به دس��ت آمده، یا ب��ه کار رفته، یا برای اس��تفاده در نظر گرفته 

شده یا اختصاص یافته است، توقیف و ضبط کنند.
4- گزارشگری معامالت مشکوک مرتبط با تروریسم: 
اگر نهادهای مالی یا سایر کسب وکارها یا واحدهای تجاری 
مشمول تعهدات ضدپولشویی شک پیدا کنند )یا زمینه های 
معقولی برای مش��کوک ش��دن داشته باش��ند( که وجوهی 
مرتبط با و یا مورد  اس��تفاده تروریسم، اقدامات تروریستی 
یا سازمانهای تروریستی است، این نهادها ملزم هستند که 
فوراً موارد مشکوک را به مقامات ذی صالح اطالع دهند.

5- همکاری بین المللی: هر کشور باید براساس یک قرارداد، 
توافق ی��ا دیگر س��ازوکارهای هم��کاری حقوقی مش��ترک یا 
مبادل��ه اطالع��ات، باالتری��ن می��زان همکاری ممک��ن را در 

واحد اطالعات مالی 

باید

به طور مستقیم یا

غیرمستقیم و بموقع

به اطالعات مربوط به

اجرای قانون

امور اداری و مالی

 دسترسی داشته 

باشد تا

بتواند وظایف خود را

از قبیل

تحلیل گزارش

معامالت مشکوک

 به درستی انجام دهد
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ارتباط با بازرسیها، اقدامات و پرس وجوهای  اداری، اجتماعی 
و جنایی مربوط به تامین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی 

 و سازمانهای تروریستی، با کشور دیگر داشته باشد.
همچنین، کش��ورها باید تم��ام اقدامهای ممک��ن را برای 
اطمینان از اینکه آن ها برای اش��خاص مس��ئول تامین  مالی 
تروریس��م، اقدامات تروریس��تی یا س��ازمانهای تروریس��تی 
پناه��گاه امن��ی را فراهم نمی کنند، انجام دهن��د و در صورت 
امکان، روشهایی را برای تحویل چنین افرادی به کار ببندند.

6- ارسـال و واریز وجـه به شـیوه های مختلف: هر 
کش��ور بای��د اقدامهایی را ص��ورت دهد ت��ا اطمینان یابد 
که افراد یا ش��خصیتهای حقوقی )از جمله نمایندگی ها( 
ک��ه خدمات انتقال پول یا ارزش را ارائه می کنند )ش��امل 
انتقال از طریق سیستم یا شبکه غیررسمی انتقال پول یا 
ارزش( باید مجاز باشند یا ثبت شوند و تمام توصیه های 
گ��روه را که در م��ورد بانکها و نهاده��ای مالی غیربانکی 
کاربرد دارد، به کار بندند. هر کش��ور باید اطمینان حاصل 
کند که افراد یا ش��خصیتهای حقوقی ک��ه این خدمات را 
ب��ه صورت غیرقانونی انجام می دهند، در معرض جرایم 

مدنی یا جنایی قرار دارند.
7- انتقاالت شبکه ای: کشورها باید معیارهایی برگزینند 
تا مؤسس��ه های مالی، )از جمله انتقال دهندگان پول( را 
مل��زم کند اطالعات با معن��ی و صحیحی )نام، آدرس و 
شماره حس��اب( در مورد درخواست کننده انتقاالت وجوه 
و پیامهای ارسالی مرتبط با آن در اختیار قرار دهند و این 
اطالعات بای��د همراه با مدارک انتقال یا پیام مرتبط، در 

طول زنجیره پرداخت باقی بماند.
کش��ورها باید اقدامات��ی را برای اطمینان یافت��ن از اینکه 
مؤسس��ه های مالی )از جمله انتقال دهن��دگان پول( امنیت و 
نظارت کافی را در مورد انتقاالت مشکوک پولی، که اطالعات 

کاملی از درخواست کننده را همراه ندارند صورت دهند.
8- سازمانهای غیرانتفاعی: کشورها باید کفایت قوانین 
و مقررات مرتبط با واحدهایی را که می توانند برای تامین 
مالی تروریس��م مورد سوء اس��تفاده قرار گیرند، بررس��ی 
کنند؛ بخصوص، سازمانهای غیرانتفاعی آسیب پذیرند و 
کشورها باید اطمینان یابند که امکان سوء استفاده از آنها 

به روشهای زیر وجود ندارد:
ال��ف- از طری��ق س��ازمانهای تروریس��تی ک��ه وانمود به 

فعالیت به صورت قانونی می کنند،
ب- سوء اس��تفاده از واحدهای قانون��ی به عنوان مجاری 
برای تامین مالی تروریس��تی، از جمل��ه به منظور فرار از 

ضبط شدن اموال  آنها، و
ج- پنهان سازی و مبهم نمودن عملیات انحرافی مخفیانه وجوه 

مورد نظر هدفهای قانونی برای سازمانهای تروریستی.
9- حمل کننـدگان وجوه نقد: کش��ورها باید اقدامهایی 
را جهت کش��ف اب��زار بی نام انتقال وج��وه و حمل و نقل 
فیزیک��ی بین مرزی ارز )از جمله یک سیس��تم اعالن یا 

دیگر تعهدات افشا( صورت دهند.
کش��ورها باید اطمین��ان یابند که مقام��ات ذیصالح آنها 
دارای اختی��ار قانونی برای متوقف س��ازی یا محدود کردن 
اب��زار بی ن��ام انتق��ال وجوه یا ارزی هس��تند که مش��کوک 
به ارتباط داش��تن با تامین مالی تروریس��تی یا پولش��ویی 
می باش��ند و یا به گونه ای نادرست، اعالن یا افشا شده اند. 
کش��ورها باید اطمینان حاصل کنند ک��ه اقدامهای تنبیهی 
مؤثر، متناس��ب و بازدارنده ای در رویاروی��ی با افرادی که 
به صورت نادرس��ت اقدام به افشا و اعالن می کنند، وجود 
دارد. در مواردی که ابزار  بی نام انتقال وجوه یا ارز در ارتباط 
با تامین مالی تروریس��تی یا پولش��ویی هس��تند، کشورها 
همچنی��ن باید اقدامهای��ی را، از جمل��ه اقدامهای قانونی 
مطرح ش��ده در توصی��ه بند 3 و توصیه وی��ژه بند 3 انجام 

دهند تا قادر به ضبط چنین وجوه و ابزاری باشند.

پانوشتها:
1- Financial Action Task Force )FATF(
2- Money Laundering
3- Financial Intelligence Unit )FIU(
4- Suspicious Transaction Report )STR(
5- Core Principles 
6- Express Trusts
7- Settlor
8- Trustee
9- Dual Criminality
10- Expeditious Offence

منبع:
• FATF, The 40 Recommendations + IX Special 
Recommendations, 2004

كشورها باید

اقدامهایی را جهت

كشف ابزار

بی نام انتقال وجوه و

حمل و نقل فیزیکی

 بین مرزی ارز

از جمله یک سیستم 

اعالن یا

دیگر تعهدات افشا

صورت دهند
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                                    شماره : محرمــــانــه
                       تاريــخ:  

 فرم گزارش عمليات مشكوك در موسسه مالي» «                             
- اطالعات الزم در خصوص فرم گزارش و موسسه مالي: 1

 
 
 
 
 
 
 

- اطالعات مربوط به عمليات مشكوك:   2
 
 
 
 

- اطالعات مربوط به افتتاح حساب:  1-2
 
 
 
 
 

 
- اطالعات مربوط به واريز و برداشت نقدي:  2-2

 
 
 
 
 
 

:             نام شعبه:   نام موسسه مالي
كد شعبه:       نام/كد واحد گزارش دهنده:  

ارسال گزارش در خصوص انجام عمليات بانكي مربوط به مشتري مورد نظر در اين گزارش:  
         الف- بدون سابقه ارسال گزارش عمليات مشكوك      

          ب- داراي سابقه ارسال گزارش عمليات مشكوك  
در صورت مثبت بودن پاسخ بند (ب)، اطالعات زير ذكر گردد:  

:                                  شماره و تاريخ نامه قبل (در صورت ارسال به انضمام نامه):   شماره و تاريخ فرم قبل

نوع عمليات:  
افتتاح حساب                    واريز و برداشت نقدي                     حواله                خريد و فروش ارز            وصول و پرداخت چك  

وصول اسناد و بروات                صدور چك                 گشايش اعتبار اسنادي                        صدور ضمانت نامه  
خريد و فروش اوراق مشاركت                اعطاي تسهيالت            ساير عمليات      (در بخش« توضيحات» به تفصيل ذكر گردد) 

(مشخصات صاحب حساب)* 
نوع حساب بانكي:            شماره حساب:  

:            به عدد:    به عدد
:            مبلغ سپرده ارزي:   مبلغ سپرده (ريالي)

:                            (با ذكر واحدپول)   به حروف:   به حروف
نحوه دريافت از مشتري:        نقد            غيرنقد(اسناد بانكي) با ذكر نام:  

زمان انجام عمليات: ساعت ................روز ..............ماه ......................سال ..................... 

نام صاحب حساب:         نوع و شماره حساب:  
(مشخصات واريز كننده)* الف- واريـــــز:

                     به عدد:       
مبلغ واريز شده:             زمان واريز:  

(با ذكر واحد پول):    به حروف  
در صورت انجام عمليات با استفاده از سيستم هاي الكترونيكي شماره رمز/حساب واريز كننده ذكر گردد:  

 
 (مشخصات برداشت كننده)* ب- برداشت:

به عدد:       
مبلغ يرداشت شده:       

:                  زمان برداشت:   :             به حروف  (با ذكر واحد پول)
:  در صورت انجام عمليات با استفاده از سيستم هاي الكترونيكي شماره رمز/حساب واريز كننده ذكر گردد
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                                     شماره : محرمــــانــه
           تاريخ:  

- اطالعات مربوطه به حواله:  3-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- اطالعات مربوطه به خريد و فروش ارز:  4-2

 
 
 
 
 
 
 
 

- الف)حواله صادره     حوالــــه وارده       ب) ريالي       ارزي  1نوع حواله:   
نوع ارسال/دريافت حواله: تلفني/نمابر          كتبي      چك سوئيفت     ساير(با ذكر نام):  

شماره حواله:      شماره سريال:       شماره سند:      تاريخ حواله:     
:            به عدد:   به عدد

:              مبلغ (ريالي):   مبلغ (ارزي)
به حروف:           به حروف:  

نوع ارز:      نحوه دريافت ارز:   نرخ ارز(ريال):  
اطالعات زير در خصوص حواله هاي صادره تكميل گردد: (مشحصات متقاضي صدور حواله)* 

نحوه دريافت از مشتري:     نقد     غيرنقد (با ذكر نام):       نام كشور مقصد:  
نام و نام خانوادگي ذينفع (گيرنده جواله):  

نوع و شماره حساب/نشاني ذينفع (گيرنده حواله):  
نام موسسه مالي دريافت كننده حواله:          نام و كد شعبه دريافت كننده حواله:  

 
زمان انجام عمليات: ساعت ................... روز ...................... ماه ....................... سال........................ 

اطالعات زير در خصوص حواله هاي وارده تكميل گردد: (مشخصات گيرنده حواله)*  نام كشور مبدًا:  
نام موسسه مالي صادره كننده حواله:         نام و كد شعبه صادر كننده حواله:  

نام و نام خانوادگي متقاضي صدور حواله:         شماره حساب/ نشاني متقاضي صدور حواله:  
 
 

 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................
 
 

(مشخصات خريدار/ فروشنده ارز)* 
نوع ارز:         نرخ ارز/ فروش ارز:  

:            به عدد:              به عدد
:              مبلغ (ريالي):   مبلغ (ارزي)

:                               به حروف:             به حروف
فروش ارز به مشتري:  

نحوه دريافت وجه ريالي از مشتري:         نقد                 چك مسافرتي        چك بانكي                ساير(با ذكر نام):  
خريد ارز از مشتري:  

نحوه پرداخت وجه ريالي از مشتري:         الف) نقد             ب) واريز به حساب                  ج) ساير (با ذكر نام):  
در صورت مثبت بودن پاسخ بند «ب» اطالعات زير تكميل گردد:  

نام موسسه مالي دريافت كننده:        نام و كد شعبه دريافت كننده:  
نام و نام خانوادگي ذينفع:       نوع و شماره حساب ذينفع:  

نحوه دريافت ارز:  
 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................
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                                                  شماره : محرمــــانــه
           تاريخ:  

- اطالعات مربوط به وصول و پرداخت چك:  5-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-اطالعات مربوط به وصول اسناد و بروات:  6-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- اطالعات مربوط به صدور چك:  7-2
 
 
 
 

نوع چك:  
ا)عادي صادره اشخاص:      شماره حساب صادركننده چك:          نام صاحب حساب/صادر كننده چك:       
) چك مسافرتي:      نام موسسه مالي و شعبه صادر كننده چك:       كد شعبه صادر كننده چك:  2     
) چك بانكي:      نام موسسه مالي و شعبه صادر كننده چك:           كد شعبه صادركننده چك:  3     

(مشخصات دارنده چك)* 
               به عدد:  

شماره سريال چك:      تاريخ صدور چك:      مبلغ چك     
به حروف:  

نحوه پرداخت به مشتري        الف) نقد      ب) واريز به حساب       ج) ساير (اسناد بانكي) با ذكر نام:  
نام موسسه مالي و شعبه محال عليه:  

در صورت مثبت بودن پاسخ بند «ب» اطالعات زير تكميل گردد:  
نام موسسه مالي دريافت كننده:         نام و كد شعبه دريافت كننده:  

نام و نام خانوادگي ذينفع:         نوع و شماره حساب ذينفع: 
 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................

 
 

(مشخصات واگذارنده/ ذينفع)* 
نوع سند/نوشته:        سفته  برات       دستور پرداخت     ساير (اسناد بانكي) با ذكر نام:  

شماره سريال:        تاريخ صدور:   نام متعهد/براتگير:  
            به عدد  

: (با ذكر واحد پول)مبلغ 
                                   به حروف:  
نام و نام خانوادگي و نشاني ذينفع:   

نام موسسه مالي، شعبه و كشور مبداء:        نام موسسه مالي، شعبه و كشور مقصد:  
كد شعبه مبداء:          كد شعبه مقصد:  
نشاني، شماره تلفن و نمابر شعبه مبداء:  
نشاني و شماره تلفن نمابر شعبه مقصد:  

 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................
 

(مشخصات متقاضي صدور چك)* 
- انواع چك بانكي:  2- انواع چك مسافرتي:    1

نحوه دريافت از مشتري:    الف) نقد     ب) برداشت از حساب      ج) غيرنقد (اسناد بانكي) با ذكر نام:  
(چنانچه شخص غير از متقاضي صدور چك باشد):  نام و شماره حساب ذينفع 

تعداد و مبلغ كل چكهاي صادره (با ذكر واحد پول):  
نام موسسه مالي و شعبه محال عليه:  

 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................
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                                    شماره : محرمــــانــه
                     تاريــخ:  

- اطالعات مربوط به گشايش اعتبار اسنادي:  8-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- اطالعات مربوطه به صدور ضمانتنامه:  9-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- اطالعات مربوط به خريد و فروش اوراق مشاركت:  10-2

 
 
 

(مشخصات متقاضي اعتبار)* 
شماره اعتبار اسنادي:          كشور مبداء كاال:      كشور مقصد كاال:  

           صادراتي (با ذكرنام):  
نوع اعتبار اسنادي:     

               وارداتي (با ذكر نام):  
:            تاريخ گشايش اعتبار:  موسسه مالي گشايش كننده اعتبار

:              ذينفع اعتبار:   موسسه مالي كارگزار ذينفع
                                                                                                                 به عدد:  

:           مبلغ اعتبار:   :            كد ارز تاريخ انقضاي اعتبار
          (با ذكر واحد پول) 

                                                                                                               به حروف:  
 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................

 

(مشخصات ضمانت شونده)* 
صدور ضمانتنامه:      ارزي       ريالي      نوع ضمانتنامه  

                            به عدد   
:                                                                       موضوع ضمانت نامه:   مبلغ ضمانتنامه

      به حروف:  (با ذكر واحد پول)
انواع تضمينات اخذ شده:         تاريخ سررسيد:  

:             نام كشور و موسسه مالي كارگزار:   تاريخ صدور
نام متقاضي صدور ضمانت نامه(چنانچه شخص غير از ضمانت شونده باشد):  

:           به عدد   نام ذينفع ضمانتنامه
         مبلغ سپرده نقدي:  

            به حروف:  
 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................

 

(مشخصات خريدار/ فروشنده اوراق مشاركت)* 
:            خريد       فروش   نوع عمليات

                                   به عدد:  
مبلغ ارزش اوراق: 

(باذكر واحد پول)        به حروف:  
تاريخ سررسيد:  

 زمان انجام عمليات: ساعت ......................روز..................... ماه ...................... سال.........................
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                                                شماره : محرمــــانــه

                    تاريــخ:  
 
- اطالعات مربوط به نماينده قانوني شخص حقيقي/حقوقي 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- اطالعات مربوط به شخص اصيل (شخص حقيقي):  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسئوليت قانوني:         ولي         وصي         وكيل         قيم           قائم مقام تجاري                 ساير(با ذكر نام):  
نام و نام خانوادگي:    شماره شناسنامه:    مليت:  

نام پدر:      محل صدور شناسنامه:       جنسيت:  زن       مرد 
شغل:        كدملي:     تاريخ تولد:  

نوع مدارك شناسائي:    شناسنامه  گواهينامه    گذرنامه    كارت ملي 
شماره سريال مدرك شناسائي:  

نشاني و شماره تلفن محل اقامت(مبتني بر اسناد معتبر):  
 

نام و نام خانوادگي:    شماره شناسنامه:    مليت:  
نام پدر:      محل صدور شناسنامه:       جنسيت: زن      مرد 

شغل:        كدملي:     تاريخ تولد:  
نوع مدارك شناسائي:    شناسنامه گواهينامه    گذرنامه    كارت ملي 

شماره سريال مدرك شناسائي:  
نشاني و شماره تلفن محل اقامت(مبتني بر اسناد معتبر):  

 
در صورت افتتاح حساب مشخصات معرف تكميل گردد (توضيح در راهنماي تكميل فرم):  

نام و نام خانوادگي معرف:      نام و كد شعبه دارنده حساب معرف:  
نوع و شماره حساب معرف:  

اطالعات مربوط به حساب(هاي) مرتبط با عمليات مشكوك:  
نوع حساب (هاي) بانكي:  

شماره حساب (هاي) بانكي:  
تاريخ افتتاح حساب:       تاريخ انسدادحساب:  
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                                                            شماره : محرمــــانــه
                     تاريــخ:  

- اطالعات مربوط به شخص اصيل (شخص حقوقي):  5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موسسه/ شركت رسمي(به ثبت رسيده)     موسسه/ شركت در شرف تاسيس   
نام موسس/ شركت:  

موضوع شركت/ موسسه و نوع فعاليت:  
  تاريخ و محل ثبت:       شماره ثبت:   

 تابعيت:       مدت شركت/موسسه:   
     ساير اسناد (با ذكر نام):    شركتنامه  اساسنامه   مدارك شناسائي اخذ شده:  

ساير اطالعات (مطابق با آخرين تغييرات بعمل آمده مندرح در آگهي روزنامه رسمي كشور):  
الف- اسامي سهامداران هيات مديره و مديرعامل:  

 
%):  20ب- اسامي سهامداران عمده(بيش از 

 
ج- اسامي صاحبان امضاء مجاز:  

 
   صورت حساب سود و زيان   ترازنامه    د- صورتهاي مالي اخذ شده به هنگام افتتاح حساب:   

هـ- نام حسابرسي/ حسابرسان شركت/ موسسه:  
 

و شماره تلفن اقامتگاه شخص حقوقي (مبتني بر اسناد معتبر):   نشاني
 
 

اطالعات مربوط به حساب (هاي) مرتبط با عمليات مشكوك:  
نوع حساب(هاي) بانكي:  

شماره حساب(هاي) بانكي:  
 تاريخ انسداد حساب:      تاريخ افتتاح حساب:   

 
داليل و قراين سوءظن (مبتني بر مدارك موجود در موسسه مالي در ارتباط با عمليات مشكوك):  

 
 

 
 
 

 مهــر شعبه:       نام و امضاي مسئول ذيربط در شعبه:    
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                                                 شماره : محرمــــانــه

                     تاريــخ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  توضيحـــات



 
 

 
 

 

 
 

پيوست  

»6« 



 

 

 

 

 

 بانک،  موسسه  دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .ديارسال گردتوسعه اعتباري 

 

 با سالم ؛

ران و  ي ا ي اسالم ي جمهور ي بانک مرکز  ٨/١٠/١٣٨٨ مورخ   ٢١٠٠٦٨/٨٨رو بخشنامه شماره    يپ

ب نامـه   ي آن موضـوع تـصو     يـي ن نامه اجرا  يي و آ  ييف مقرر در قانون مبارزه با پولشو      ي موثر تکال  يدر اجرا 

 مربوط  ين نامه ها  ييب آ يران عضو کارگروه تصو   ي وز ١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ    ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤شماره  

 در  ييه با بـا پولـشو      مبارز يوست دستورالعمل ها  ي آن، به پ   ي و اصالحات بعد   ييبه قانون مبارزه با پولشو    

 : موسسات اعتباري به شرح ذيل ابالغ مي شود

 ؛  تبصره١٨ ماده و ٣٧دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري در  -١

 ؛  تبصره٢ ماده و ١١دستورالعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر در  -٢

 ؛  تبصره٤ ماده و ١٥ گزارش دهي در دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوک و شيوه -٣

 مـاده و    ١٠دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري در              -٤

 ؛  تبصره٤

دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه بـا پولـشويي در حـوزه نظـام هـاي پرداخـت و بانکـداري                     -٥

 ؛  تبصره٣ ماده و ٢١الکترونيکي در 

يت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک هـاي             دستورالعمل لزوم رعا   -٦

 ؛  تبصره٤ ماده و ٦پوسته اي در 

 ؛  تبصره١ ماده و ٨دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در  -٧

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پـستي آنهـا در                 -٨

 ؛  تبصره٦ ماده و ١٢

دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقـررات مبـارزه بـا      -٩

 ؛  تبصره١ ماده و ٤پولشويي در واحدهاي برون مرزي موسسات اعتباري در 

 آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها مصوب شـوراي پـول و                    -١٠

 . تبصره١١ ماده و ١٢ در ٢٥/٣/١٣٨٩اعتبار مورخ 

 

 ٤١٤٧٨/٩٠  

 26/02/1390  
 دارد 



 

 

 

 : در اين رابطه، ذکر نکات ذيل ضروري است

 ، صرفا ناظر بـر نحـوه شناسـايي مـشتريان ايرانـي            ١  با عنايت به اينکه دستورالعمل موضوع بند          -الف  

موسسات اعتباري مي باشد، الزم است اين موسسات در شناسايي مشتريان خارجي همچنان برابر               

ــشن  ــذکور در بخ ــوابط م ــماره ض ــورخ /٣١١٨امه ش ــماره ٣٠/٦/١٣٨٧ه م ــورخ ٥٥٥٥٦  و ش  م

بديهي است پس از تصويب دستورالعمل چگـونگي شناسـايي          .  اين بانک عمل نمايند    ١٦/٩/١٣٨٧

مشتريان خارجي موسسات اعتباري در شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مقررات جديد مبنـاي عمـل              

 .قرار خواهد گرفت

شويي موسسات اعتباري وظيفه دارند تا تکاليف مقرر در دستورالعمل هاي مبارزه             ادارات مبارزه با پول    -ب  

 .با پولشويي را به اجرا درآورند و بر حسن اجراي آن در واحدهاي ذي ربط نظارت کنند

  بازرسان اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در قالب بازرسي هاي مـوردي و ادواري، بـر حـسن                     -پ  

ررات مبارزه با پولشويي در يکايک موسـسات اعتبـاري نظـارت نمـوده، گـزارش                اجراي قانون و مق   

 .پيشرفت هر يک از موسسات مذکور را به مراجع ذي ربط ارايه مي نمايند

از ايـن رو،    .   نظام کنترل داخلي، از مهمترين ارکان مبارزه با پولشويي در موسسات اعتبـاري اسـت                -ت  

 .تقويت نظام مزبور اهتمام جدي بورزندشايسته است تا موسسات اعتباري، در 

 مستند سازي موثر مدارک و اسناد و به خصوص تمامي تراکنش هاي مالي به گونه اي که امکـان رد                     -ث  

يابي وجوه و بازسازي تراکنش هاي مذکور در هر زمان ممکن باشد؛ از ديگر وظايفي خطيري اسـت                  

بارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم يـاري  که اجراي دقيق آن مي تواند به موسسه اعتباري در م       

 .رساند

  موسسه اعتباري بايد در تمامي فرم هاي مربوط به ارايه خدمات به مشتريان، محل الزم بـراي درج                    -ج  

شـماره  /شناسـه ملـي   /، نام پدر، شـماره ملـي      )حسب مورد (نام شخص حقوقي  / نام خانوادگي  نام و 

 . پستي را تعبيه نمايدو کد) حسب مورد(اختصاصي اشخاص خارجي

  بدون ترديد، آموزش کارکنان نقش موثري در توسعه ادبيات مبارزه با پولـشويي و اجـراي هـر چـه                      -چ

از اين رو، الزم است بـراي       . موثرتر و  سريع تر دستورالعمل هاي مربوط در موسسات اعتباري دارد           

ي در زمينه مبارزه با پولـشويي در        آموزش کارکنان، اهتمام الزم به عمل آمده و طي دوره هاي آموزش           

در اين زمينه، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران         . سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري شود      



 

 

 

سمينارها و دوره هاي آموزشي متنوعي را برنامه ريزي کرده است که جزئيات آن به تدريج به شـبکه             

 .بانکي کشور اعالم خواهد شد

ثر دستورالعمل هاي پيوست، بازتاب ديگري از عزم و اراده نظام بانکي            با اميد به آنکه اجراي مو     

کشور در مبارزه با پديده شوم پولشويي در هر دو عرصه داخلي و بين المللـي باشـد، خواهـشمند اسـت                      

 .دستور فرمايند مجموعه پيوست به قيد تسريع در اختيار تمامي واحدهاي ذي ربط قرار گيرد

  

 سيد حميد پورمحمدي

 

 



 ۱

  

  ي موسسات اعتبار ايرانياني مشتريي شناسايچگونگ دستورالعمل

  

  هدف

 آوردن   فـراهم ري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز            مبارزه با پولـشويي و جلـوگي      به منظور     

 و  ۱۳۵۱مـصوب تيـر مـاه       (و بانکي کشور      قانون پولي  ۱۴ از ماده    ۸تمهيدات الزم براي اجراي بند      

 ۱۳۸۶  مـاه  مـصوب دوم بهمـن    (يي قانون مبارزه با پولـشو     ۷ ماده    بند الف از   ،)اصالحات پس از آن   

ب نامـه   ي موضوع تصو  يي با پولشو  نامه اجرائي قانون مبارزه     آيينفصل دوم   ،  )مجلس شوراي اسالمي  

 يهـا   نامـه   آيـين  بيران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴شماره  

ـ  جر ي مستند سـاز   نامه  آيين،  حات بعدي آن   و اصال  ييمربوط به قانون مبارزه با پولشو      ان وجـوه در    ي

ز يران و ن  يات وز ي ه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ه مورخ    ۳۹۳۹۵ت  /۲۱۱۸۱۵ب نامه شماره    يکشور موضوع تصو  

ـ  عمل يهـا   سکير ژه  ي به و  ي بانک يها  سکير ت انواع يريمد ـ ، شـهرت و تطب    ياتي  دسـتورالعمل  «ق؛ي

  : شوديمابالغ ر يه شرح زب» يموسسات اعتبارايراني ان ي مشتريي شناسايچگونگ

  

  تعاريف

  :در اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود  - ۱ماده 

 ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي -1- 1

 ؛۲/۱۱/۱۳۸۶قانون مبارزه با پولشويي مصوب : قانون -2- 1

ـ نامه اجرا   ينيآ: نامه  آيين -3- 1 شـماره  ب نامـه    يي موضـوع تـصو    يي قـانون مبـارزه بـا پولـشو        ي

 يهـا   نامـه   آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴

  و اصالحات بعدي آن؛ييمربوط به قانون مبارزه با پولشو



 ۲

 هاي خـارجي    هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک        اعم از بانک  (ها    بانک: موسسات اعتباري  -4- 1

هـاي اعتبـار،      ، تعـاوني  غيـر بـانکي   ، موسسات اعتباري    )نايرا ي اسالم يمستقر در جمهور  

ر اشـخاص   ير و سا  يه پذ ي سرما يها  ، شرکت هاي ليزينگ    شرکت  الحسنه،  هاي قرض   صندوق

 .ندي نماي وجوه اقدام مي که به امر واسطه گريحقوق

  – ي تجارهاي مستقر در مناطق آزاد موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي      : تبصره

 . شونديمجمهوري اسالمي ايران نيز و مناطق ويژه اقتصادي  يصنعت

يي و کارکنان ارشد    ر عامل و آن گروه از مديران اجرا       مدي/اعضاء هيات عامل  : مديريت ارشد  -5- 1

مـدير عامـل قـرار      / ر نظر هر يک از  اعضاي هيات عامل           اعتباري که مستقيما زي    اتموسس

هيات امنا يا هيـات     /صوب هيات مديره  ي م ها  وسياستها  استراتژي وليت اجراي ، مسئ داشته

 .دنعامل را حسب مورد بر عهده دار

بـودن و عـدم کفايـت فرآينـدها و            احتمال بروز زيان ناشـي از نامناسـب       : ريسک عملياتي  -6- 1

هاي داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله    ها، افراد و سيستم     روش

محصوالت و عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني هاي عملياتي، جرايم مشتريان،       وقفه

 .محيط کار

دادن حسن شهرت بـه داليلـي از جملـه            احتمال بروز زيان در اثر از دست      : ريسک شهرت  -7- 1

 .دادن اعتماد عمومي  تنزل رتبه اعتباري و يا از دست وضعيت نامطلوب مالي،

 نـاظر بـر     ي اسـتانداردها  ن، مقـررات و   ي با قـوان   يت موسسه اعتبار  ي فعال يسازگار: قيتطب -8- 1

 . آن موسسه استيها تيفعال

 مواجهـه بـا     ، تنبيهات نظارتي ،     ي قانوني ها  مجازات احتمال شمول جريمه ،      :ريسک تطبيق  -9- 1

به دليـل   ،  سيب  وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباري        آيا   ي حايز اهميت  و    ها  زيان

 . استاستانداردها مقررات و، عدم رعايت  قوانين

  :)رباب رجوعا( مشتري -10- 1

o                  شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او

 يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛



 ۳

o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 و از ناحيـه وي ممکـن         اسـت  يگر خدمات بانکي و اعتبـار     يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

 .مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ  به شرح زير ـ تقسيم مي شود

سسه اعتبـاري    به مو  هيرپايغت  امشتري است که به منظور دريافت خدم      : گذري  مشتري - ۱ -۱-۱۰

ارتبـاط مـشتري گـذري بـا     . باشـد  مستلزم تشکيل پرونده نمـي  يبه وخدمت   ارائه   مراجعه کرده و  

متقاضيان وصول وجه چک، حوالـه وجـه و پرداخـت            .است“ استمرار ”موسسه اعتباري فاقد ويژگي     

   .باشند قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري مي

 واجـد ويژگـي مهـم       مشتري است که ارتباط وي بـا موسـسه اعتبـاري،          : مشتري دايمي ـ  ۲ـ۱۰ـ۱

استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و                 

  .ات مورد نياز براي وي ضرورت داردديگر اطالع

، مستندات  ي با استفاده از منابع اطالعات     يت مشتر يد هو ييشناخت و تا   : ي مشتر يي شناسا  -۱-۱۱

 ييشناسـا « به دو گـروه از اقـدامات شـامل         ي مشتر ييشناسا. و قابل اتکا   مستقل، معتبر    يها  و داده 

 : شوديم ميتقس»  کاملييشناسا«و » هياول

 يي با مدارک شناسا   يق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتر       يتطب: هي اول ييشناسا -۱ -11- 1

نـده، ثبـت    يا نما يل  يل، عالوه بر ثبت مشخصات وک     يا وک ينده  يو در صورت اقدام توسط نما     

 .ليخصات اصمش

ه به شرح مـذکور در      يه خدمات پا  ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -۱-۱۱-۲

 .ن دستورالعمليا

ـ  ارا ي بـه مـشتر    ي که توسط موسسه اعتبـار     يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -12- 1     ه ي

ـ خـدمات غ  « نـوع  بـه دو     ي و اعتبـار   ي خدمات بـانک   . گردد ي شود، اطالق م   يم ـ پار  ي    و  »هي

 . شوديم ميتقسـ به شرح زيرـ  »هيخدمات پا«



 ۴

از و الزمه   يش ن يپ،  ي به مشتر  ها  ه آن ي شود که ارا   ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا يخدمات غ  -۱-۱۲-۱

ه يارا.  بخشدي استمرار نمي با موسسه اعتباري به ارتباط مشتراي ست وي نير خدمات به ويه سايارا

و به شرح مـذکور      ي توسط موسسه اعتبار   يه و ي اول ييلزم شناسا ، فقط مست  ين خدمات به مشتر   يا

 :ه استير پايق خدمات غيل از جمله مصاديموارد ذ. ن دستورالعمل استيدر ا

o حواله وجوه؛ 

o  افت و پرداخت؛يدرانجام هرگونه 

o و موارد مشابه؛ي ارزي، چک مسافرتي، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک؛) چک رمزدار(ين بانکي بيها  و چکيک بانيها صدور انواع چک 

ـ از و الزمـه ارا    يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۱۲-۲ ر يه سـا  ي

 اخـذ   ي بـرا  ي شود تا و   ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م يخدمات توسط موسسات اعتبار   

 ن نوع خدماتياق يل از جمله مصاديموارد ذ. کند مراجعه ي به موسسه اعتباريخدمات مکرر و متماد

 : باشديم

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ي بانکي وظهر نويسي؛ها صدور انواع ضمانتنامه 

o           و ) از جمله بروات، چک و سـفته      (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ويسي آنظهرن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

 ۳۹۲۷۱ت  /۱۶۱۶۹فردي که بر اساس تصويب نامه شماره        ه  شماره منحصر ب  : شناسه ملي  -13- 1

 .يابد  به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي۲۹/۱/۱۳۸۸هـ مورخ 

اده و از نظـر      انجـام د   ي را به صـورت نقـد      يادي که معامالت ز   ياشخاص: ير مال يمشاغل غ  -14- 1

 : هستندير ماليل از جمله مشاغل غيموارد ذ.  در معرض خطر قرار دارندييپولشو
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o ا خودرو؛يش فروش کنندگان مسکن يپ 

o طالفروشان؛ 

o فروشندگان خودرو؛ 

o مت؛ي گران قيها فروشندگان فرش 

o متي گران قيقه و محصوالت فرهنگيفروشندگان عت. 

  تجزيـه وتحليـل و     ،وليت دريافت ئمستقل که مس   متمرکز و   ملي، واحدي :واحد اطالعات مالي   -15- 1

به شرح مـذکور در     (ارجاع گزارشهاي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد           

 ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸ماده 

  اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛نامه آيين ۱به شرح مندرج در بند ز ماده : سقف مقرر -16- 1

 ؛يي مبارزه با پولشوي عاليوراش: شورا -17- 1

 دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛: دبيرخانه -18- 1

سـامانه مـستقر در وزارت امـور اقتـصادي و           ): سامانه احراز هويت اشخاص   (سامانه ساها    -19- 1

 سازمان   سازمان ثبت احوال کشور،   (ي ذي ربط  ها  دارايي است که از طريق ارتباط با سازمان       

ـ پاسـخ بـه      ،) سازمان امور ماليـاتي     و ت پست ثبت اسناد کشور، شرک    تعالم موسـسات   اس

 . را تسهيل مي نمايدها اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن

به شخصي اطالق مي شود که سهام وي در يک شخص حقـوقي، بـيش از                : عمدهسهامدار   -20- 1

  .است) رصد د۱۰ درصد و شخص حقوقي ۵شخص حقيقي (حدود مقرر در اين دستورالعمل

هـاي    ها و رويـه      موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست          -۲ماده  

ها را ساليانه مـورد بـازنگري    تدوين نموده؛ آنـ   ـ در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه شفافي را

  :بايست موارد زير را در برگيرند ها مي ها و رويه اين سياست. قرار دهد

 ذيرش مشتري؛سياست پ 

 هاي شناسايي مشتري؛ رويه 

 ها؛ نظارت مستمر بر حساب 

 مديريت ريسک. 
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  سياست پذيرش مشتري

 موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري، معيارهاي مشخص و شـفافي داشـته         - ۳ماده  

  :بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند در اين معيارها مي. باشد

  . نوط به شناسايي مشتري، بر اساس اسناد معتبر استگشايش هر نوع حساب م -۳-۱

ولـي،  (نماينـده و   موسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابرازي از سوي مـشتري              -۳-۲

 وي را از طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابـر ضـوابط مـذکور در ايـن                    )وصي، قيم و وکيل   

  . دستورالعمل احراز نمايد

هاي الزم را اعمال کند تـا اطمينـان           بايست قبل از افتتاح حساب، کنترل        مي  موسسه اعتباري   -۳-۳

هـا مجـاز      يابد مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي که افتتاح حساب براي آن            

  .نيست، انطباق نداشته باشد

خود را با توجه بـه ريـسکي کـه          ) حقيقي، حقوقي ( موسسه اعتباري موظف است مشتريان       - ۴ماده  

چون موقعيت اجتماعي و شغلي، وضعيت مـالي،   ها و به واسطه عواملي هم   دهد از ناحيه آن     احتمال مي 

ـ هـاي مـرتبط       اي، پيـشينه مـشتري، مـوطن اصـلي، حـساب            نوع و ماهيت فعاليت حرفـه      ا ديگـر   ي

  .بندي نمايد شود؛ طبقه متوجه موسسه ميکه ) به تشخيص موسسه اعتباري(هاي موثر  شاخص

اي انجام شود که دريافت اطالعات از مـشتريان           بايد به گونه  ) ۴(بندي مذکور در ماده        طبقه -۵ماده  

ترتيب، از مشترياني که داراي حداقل        بدين. ها انجام شود    بر اساس طبقه تخصيص داده شده به آن       

کنـد و در       کفايت مي   -ن دستورالعمل يدر چارچوب مقررات ا    - باشند، اخذ اطالعات الزم     ريسک مي 

ـ   اند، اطالعـات مـي      قرار گرفته  که در طبقات در معرض ريسک بيشتر          مشترياني خصوص ست در  باي

ميزان دريافت اطالعات مزبـور  . ي کمتري به روز شودها تري دريافت شده و در فاصله       سطح گسترده 

  .ي داخلي موسسه اعتباري مشخص مي نمايدها را بخشنامه

اسـت  چنين الزم      اطالعات مشتريان بوده و هم      موسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري       -۶ماده  

  .تدابير الزم را اتخاذ نمايدها،   آنو استفاده غير مجاز ازبراي پيشگيري از افشا



 ۷

نمودن اطالعات، موسسه اعتباري بايد در متن قرارداد منعقده، مشتري را             ظور به هنگام  ن به م  -۷ماده  

 بـه   ، در اسـرع وقـت      و با مستندات مربـوط   را  د  مکلف سازد هرگونه تغيير در اطالعات ارائه شده خو        

  . برساندسازمان ثبت احوالاطالع 

 مبنـي   نامه  آيين ۱۵در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده          موسسه اعتباري موظف است      -۸ماده  

  .بر شناسايي مشتريان قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد

هـا داراي مغـايرت بـوده         طبيق، مشخـصات آن    آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله ت         -۱تبصره  

چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد،     . است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند          

  . موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايديواحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتبار

ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که         عاليت آن  آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط ف        -۲تبصره  

  .به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند

 در صورتي که موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مـشتري نتوانـد اطالعـات               -۹ماده  

رائـه اطالعـات غيرواقعـي نمايـد،        الزم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا مشتري اقدام بـه ا              

  .از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد پس از توضيح مراتب به مشتري، بايدموسسه اعتباري 

   موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را کـه مبـادرت بـه اعـالم اطالعـات                   -۱۰ماده

  .گزارش کند يواحد اطالعات مالبه اند،  واقعي نموده غير

ير توسط موسسه اعتباري ممنوع است و در صورت ارائـه            به اشخاص ز   پايهئه خدمات    ارا -۱۱ماده  

اين گونه خدمات قبل از ابالغ اين دستورالعمل، موسسه اعتباري موظف به قطع ارتباط بـا مـشتري                  

  :است

o ؛اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند 

o ؛ي غير مجازها صرافي 

o  جع قضايي، حق افتتاح حساب ندارند؛به حکم مرااشخاصي که 

o  ؛ يا شماره ملي فاقد شناسهايرانياشخاص 
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  هاي شناسايي مشتري رويه

) هيه، خدمات پا  ير پا يخدمات غ (ي و ي بر حسب نوع خدمات مورد تقاضا      ي مشتر ييشناسا -۱۲ماده  

   . شوديم ميتقس کامل ييه و شناساي اولييبه دو نوع شناسا

  :هي اوليي شناسا-۱ -۱۲

ه ير پا ياعم از خدمات غ    (ي و اعتبار  ي خدمات بانک  يه تمام ي موظف است هنگام ارا    ي موسسه اعتبار  

ـ و انجام هرگونـه عمل    ) يمي و دا  ي گذر ياعم از مشتر  (يبه مشتر ) هيو خدمات پا    ي و مـال   يات پـول  ي

ر و پرداخـت    افت و پرداخت، حواله وجه، صـدو      ياز جمله انجام هرگونه در    )  کمتر از سقف مقرر    يحت(

د و فروش ارز و يافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريالت، صدور انواع کارت دريه تسهيچک، ارا 

ـ  سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هـر شـکل از قب              ياوراق گواه   يل امـضا ي

ـ  اول يي؛ نسبت به شناسا   يسفته، بروات و اعتبارات اسناد     ـ در ا  بـه شـرح منـدرج      – يه مـشتر  ي ن ي

  .دي خود ثبت نماي اطالعاتيها ستميس   اقدام کرده و اطالعات آن را در-دستورالعمل 

ـ  کمتر از سقف مقرر، ن     ي و خدمات شهر   يپرداخت قبوض دولت  : تبصره  ي مـشتر  يي بـه شناسـا    يازي

  .ندارد

  :يقيه شخص حقي اوليي شناسا-۱۲-۱-۱

 ازياطالعات مورد ن : 

 محل سکونت، شـماره     ي کامل و کدپست   يخ تولد، نام پدر، نشان    يار، ت ي، شماره مل  ينام و نام خانوادگ   

  . تلفن

  را با مندرجات اصل    ها  ، آن يمشترپس از اخذ اطالعات فوق از        موظف است    يموسسه اعتبار

  .ديد نمايي سند مربوط تايق داده و مراتب را بر روي تطبي ويکارت مل

ملـي اصـلي از جعلـي را طبـق           موسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کـارت          :۱تبصره

ي کنترلـي   ها   بانک مرکزي در خصوص ويژگي     ۱۶/۲/۱۳۸۹ مورخ   ۳۲۵۳۲/۸۹بخشنامه شماره   

 آموزشي   در سوابق  ، مراتب را  در روي کارت شناسايي ملي به کليه کارکنان ذي ربط آموزش داده           

    . ثبت نمايدها آن



 ۹

 اطالعات مذکور در     محجور،  شخص  اطالعات  در مورد محجورين الزم است عالوه بر       : ۲تبصره  

  .نامبرده نيز دريافت شود  قيمخصوص ولي و

فتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري     موسسه اعتباري صرفا مجاز به ا     براي محجورين،    :۳تبصره  

اخت وام و تسهيالت، گشايش اعتبار      حساب جاري، پرد   افتتاح    .است انداز قرض الحسنه پس  و  

 و ديگر خدمات مشابه به ايـن اشـخاص، کماکـان ممنـوع              اسنادي، صدور هرگونه ضمانت نامه    

   . است

ـ ا غيم يبه طور مستق(يدر صورت امکان ارتباط بر خط موسسه اعتبار : ۴تبصره   بـا  ) مير مـستق ي

ق مشخصات اظهار شـده     ي موسسه مذکور از امکان تطب     يسازمان ثبت احوال کشور و برخوردار     

ا گذرنامـه معتبـر، انجـام       ي ينامه رانندگ يواها گ ي با مندرجات شناسنامه عکسدار      يتوسط مشتر 

  .ز بالمانع استين مدارک ني بر اساس ايه مشتري اولييشناسا

، برابـر ضـوابط     ي شخص حقـوق   ي شده از سو   ي معرف يقيه شخص حق  ي اول ييشناسا: ۵تبصره  

 . استيقيمقرر در مورد اشخاص حق

  حقوقيه شخص ي اوليي شناسا-۱-۳ -۱۲

يافت خدمات غير پايه، اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي به            با توجه به اينکه براي در     

موسسه اعتباري مراجعه مي کنند، شناسايي اوليه اين اشخاص نيـز برابـر ضـوابط مقـرر در مـورد                    

  .اشخاص حقيقي است

، ي ارائه شده توسـط مـشتر  يي در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک شناسا   -۱-۴ -۱۲

 يهـا   گاهي و پا  ها  ر نظام يق از سا  ي موظف هستند با تحق    يه در موسسه اعتبار   ي اول ييان شناسا يمتصد

ـ  و   -ن دسـتورالعمل  ي طبق مقررات ا   -، اخذ مدارک معتبر     ياطالعات  ربـط   يا اسـتعالم از مراجـع ذ      ي

ن موارد، ارائـه خـدمت تـا    يدر ا. ندي اقدام نما مشترييي مطلع، نسبت به رفع ابهام و شناسا    يقانون

  . گردديمتوقف مرفع ابهام 

موسسه اعتباري موظف است عالوه بر جلـوگيري        در صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات،         

  .ددهگزارش   به واحد اطالعات مالياز ادامه خدمات، مراتب را بالفاصله

  



 ۱۰

  : کامليي شناسا- ۱۲-۲

ـ ک از خدمات پا   يه هر   ي موظف است هنگام ارا    يموسسه اعتبار  ـ ي دا يه بـه مـشتر    ي عـالوه بـر    ؛  يم

  . دي اقدام نمايت مورد انتظار از وي کامل و برآورد سطح فعالييه؛ نسبت به شناساي اولييشناسا

  :يقي کامل شخص حقييشناسا -۱ -۱۲-۲

 ه ي اول يي موظف است عالوه بر شناسا     ي، موسسه اعتبار  يقي کامل شخص حق   يي شناسا يبرا

 :دي نما اخذي از و- بر حسب مورد-ل را ي، اطالعات و مدارک ذيو

 حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يـا اشـخاص            ينامه معتبر با امضا      معرفي - ۱

نامـه از يکـي از موسـسات اعتبـاري داراي              يا معرفي  يمورد اعتماد موسسه اعتبار   

  .اي رسمي هاي حرفه هاي دولتي و يا نهادها و کانون مجوز از بانک مرکزي، سازمان

 مجـوز از بانـک      يهـاي اعتبـاري دارا      موسـسه ک از   ي با هر    يسوابق ارتباط مشتر   - ۲

ن  صحت اطالعـات ارائـه شـده از          يي و استعالم از آن موسسه به منظور تع        يمرکز

 .ي مشتريسو

  .ير ماليمشاغل غژه در مورد يجواز کسب معتبر به و - ۳

گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي مجوز کسب و يا از اشخاص حقوقي                 - ۴

 .داراي شناسه ملي

فعاليت مشتري جهت تعيين سـطح گـردش        و هدف    ميزان   العات در مورد نوع،    اط - ۵

 .مورد انتظار مشتري در حوزه فعاليت خود

، برابـر   )يرانياعم از ا  (ي شخص حقوق  ي شده از سو   ي معرف يقي کامل شخص حق   ييشناسا :۱تبصره  

  . استيقيضوابط مقرر در مورد اشخاص حق

  :ي کامل شخص حقوقيي شناسا-۱۲-۲-۲

 ي کامل شخص حقوقييشناسا : 

 ـ ي ا ي کامل شخص حقوق   يي شناسا يبرا  موظـف اسـت عـالوه بـر     ي، موسـسه اعتبـار  يران

 :دي اخذ نما- بر حسب مورد-ل را ي، اطالعات و مدارک ذيه وي اولييشناسا

o  ،؛يت شخص حقوقيزان فعاليت و مي، ماهموضوعنوع 
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o     شرکت سنجش اعتبار، رتبـه   مراجعي نظيراز(يشخص حقوق  ياطالعات مربوط به رتبه بند 

 ؛)يا ر مراجع حرفهيا سايس جمهور و يي ري و نظارت راهبرديزير  معاونت برنامهيبند

ـ  موظـف اسـت از طر      ي شرکت، موسسه اعتبـار    يدر صورت عدم رتبه بند    : تبصره ـ  ي  يق بررس

ن يـي  نـسبت بـه تع     ي جامعه حسابداران رسم   ي از اعضا  يکيد شده توسط    ي تائ ي مال يها  صورت

 به انتخاب   يد و در صورت عدم الزام شخص حقوق       ي اقدام نما  يت مورد انتظار مشتر   يالسطح فع 

 ي معتبـر شـخص حقـوق      ي مـال  يهـا   ن صـورت  ي، آخر ي جامعه حسابداران رسم   ي از اعضا  يکي

  .ردي گي قرار ميما مورد بررسيمستق

o    شـامل نـام و     ( را دارند  ي که حق برداشت از حساب شخص حقوق       يا افراد ي مشخصات فرد

همراه نمونـه    (ها   سمت آن  و )، نشاني و کد پستي    خ تولد ي تار ،، نام پدر  ي، شماره مل  ي خانوادگ نام

 ؛)ها  مجاز آنيامضا

o  ،ر يمد/ات عامل يره، ه يات مد ي ه ي محل سکونت اعضا   ي و کد پست   ي نشان اسامي، مشخصات

ـ ) ييشرکا (ي و سهام داران   يا بازرسان قانون  يمستقل، بازرس   ) حسابرسان(حسابرسعامل،   ه ک

اشـخاص  ر  يدر مـورد سـا    . (ار دارند ي را در اخت   يشخص حقوق ) هيسرما( درصد سهام  ۵ش از   يب

ن ي موسسي و کد پستي نشان،، مشخصات... ادها و ي و بنير انتفاعي غيها ل سازماني از قبيحقوق

 ؛ )ها  آنات امنا و ارکان مشابهيا هي

o  يتلفن و دورنگار آن، اسام     يها  ، شماره ي دفتر مرکز  ي و کد پست   يت، نشان ي فعال يمحل اصل 

ه اسناد يت داشتن کلي و اطالعات مربوط به نحوه رسمها  آني مجاز و نمونه امضايصاحبان امضا

ـ ر عامـل و  يره و مـد يات مديارات هي و مکاتبات مربوط، مدت و حدود اخت    يمال ـ ي ان مـشابه  ا ارک

 ؛ها حساب موسسه در مورد

o         مبني بر اينکه آخرين مـدارک و اطالعـات          يتعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوق 

نکه هر نـوع تغييـر در مـوارد مـذکور را            ياند و تعهد در مورد ا       مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده      

 . دهندي اطالع ميبالفاصله به موسسه اعتبار

به محـض  که  ) قانون تجارت  ۵۸۷موضوع ماده   (موسسات و تشکيالت دولتي و بلدي     در مورد   : تبصره

  فاقدها آن اخذ تاريخ و شماره ثبت      ؛  داراي شخصيت حقوقي مي شوند      ،و بدون احتياج به ثبت    ايجاد  



 ۱۲

در اين موارد، صرفا اخذ شناسه ملي و استعالم از سامانه ساها و يا پايگاه شناسـه                 . موضوعيت است 

ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي به انجام ساير تکـاليف مقـرر در                     

  .مورد شناسايي کامل مشتريان نيست

از جمله (د صحت اطالعات ارائه شده ي باي، موسسه اعتباري کامل مشتريي شناسايبرا -۱۲-۲-۳  

فرد . استعالم کندي  اطالعاتي ذي ربط ها گاهيپارا حسب مورد از ) رهي و غي، شناسه مليشماره مل

اد يذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد  ميها گاهيه از پايديد زمان اخذ تائياستعالم کننده با

  .دي نمايشده گواه

ل استعالم ي ذي اطالعاتيها گاهيپا  توان ازيصحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد م: تبصره

  :نمود

o ؛يقي اشخاص حقيگاه شماره مليپا: يقياشخاص حق 

o ؛ي اشخاص حقوقيگاه شناسه مليپا: ياشخاص حقوق 

o شرکت پست؛ : ينشان 

o  ؛ياتيمالامور سازمان : ياقتصادکد 

  ). استعالم نمودساها توان از سامانه يموارد فوق را م(

o ؛يوزارت بازرگان: کد اصناف 

o ؛يوزارت بازرگان: ران کديا 

o پايگاه روزنامه رسمي کشور. 

د توسط دارنده   ي با ي و ي، مشخصات اعالم شده از سو     يقي کامل شخص حق   ييدر شناسا  -۱۲-۲-۴

د و درج عبارت    ييق داده شده و پس از تا      ي با اصل مدارک معتبر تطب     يسه اعتبار  مجاز در موس   يامضا

  . شودي نگه داري، در سوابق مشتري توسط وها  آنيبر رو» ر برابر اصل استيتصو«

که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري                 درصورتي -۱۲-۲-۵

 نـسبت بـه      عالوه بـر شناسـايي اصـيل       است موسسه اعتباري  متقاضي دريافت خدمات باشد، الزم      

و مستندسازي مـدارک وي نيـز مطـابق بـا مفـاد ايـن               ) اشخاص(شناسايي هويت نماينده شخص     

 .مقررات اقدام نمايد



 ۱۳

مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه، از طريق تطبيق کـد پـستي اعالمـي از                  -۱۲-۲-۶

براي مستند سازي نشاني مشتري در      . لي وي انجام مي شود    سوي مشتري با کد پستي ظهر کارت م       

شناسايي کامل، الزم است کد پستي اعالمي از سوي مشتري با اطالعات پايگاه کـد پـستي کـشور                   

  ). امکان پذير استساهادسترسي به اين پايگاه از طريق سامانه (تطبيق داده شود

دي در موسسه اعتباري باشد کـه بـر         در صورتي که مشتري، داراي شماره منحصر به فر         -۱۲-۲-۷

ي متفاوتي ايجاد مي شود، نيازي به شناسايي کامل وي براي هر حساب             ها  اساس آن، شماره حساب   

  .نيست

باشـند  ) حقيقي،حقوقي(ياشخاصجزو   شخص حقوقي،     عمده  در صورتي که سهامداران    -۸ -۱۲-۲

مشتريان نسبت به سهامداران    شناسايي  که براي موسسه اعتباري شناخته شده نباشند، الزم است          

تحـت مراقبـت ويـژه قـرار        بايـد   عمليات شخص حقوقي    در هر صورت    .  نيز اعمال شود   ها  عمده آن 

  ).برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون(گيرد

در خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قوانين و مقررات خاص مستلزم دريافت    -۹ -۱۲-۲

بايست عالوه بر رعايت ضوابط منـدرج در           و مدارک ديگري نيز باشند، موسسه اعتباري مي        اطالعات

  .اين دستورالعمل، براي شناسايي مشتري، مقررات ذي ربط را نيز اعمال نمايد

 موسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي که وکالت کلي براي انجام کليه امـور شـخص                 -۱۲-۲-۱۰

، )به شرح مندرج در ايـن دسـتورالعمل       (شناسايي کامل وکيل و اصيل      حقيقي يا حقوقي دارند، ضمن      

  .مراتب را به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش کنند

 را با منـدرجات مـذکور در مـدارک          يد اطالعات اخذ شده از مشتر     ي با ي موسسه اعتبار  -۱۲-۲-۱۱

 معتبر عبارتنـد    ييمدارک شناسا . دينان حاصل نما  يها اطم  ق داده و از صحت آن     ي معتبر تطب  ييشناسا

  :از

 يقي اشخاص حقيبرا: 

o ؛يکارت مل 

o ؛) سال۱۵صرفا براي اشخاص زير (شناسنامه 
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o   در صـورت امکـان ارتبـاط موسـسه         ( گذرنامها  ي ي نامه رانندگ  يگواها  يشناسنامه

 .)ساها با اطالعات موجود در سامانه ها  آن  ن صحت اطالعاتيي و تعياعتبار

د سمت  يي دال بر تا   ين الزم است عالوه بر مدارک فوق، سند رسم        يوردر مورد محج  : تبصره

  .افت شوديز دري نيم و وصي، قيول

 ي اشخاص حقوقيبرا: 

o  شرکت نامه؛، نامه ثبت شرکتيرگواهيا تصوياصل  

o  ؛)ت شرکتيبا توجه به وضع( ا اساسنامهياظهار نامه ثبت شرکت 

o  ـ     (  بر افتتاح حساب   يره مبن يات مد يمصوبه ه ـ  ) رکتبـه نـام ش  صـاحبان   يو معرف

  مجاز؛يامضا

o   بالفاصله پـس از      –ر  يي بر اعالم هر نوع تغ     ي مذکور مبن  يتعهدنامه اشخاص حقوق 

ره در خـصوص    يات مـد  يمات ه يا بر اساس تصم   يا اساسنامه و    ي که در شرکت نامه      –وقوع  

 . شوديجاد مي مجاز اي صاحبان امضايافتتاح حساب و معرف

رک شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجـام                چنانچه مشتري مدا   -۱۲-۲-۱۲

ارائـه  هاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشـد، موسـسات اعتبـاري بايـد از                    فعاليت

  .خدمت به وي خودداري کرده ، مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند

هاي داخلي خود مدارک ديگري را کـه اطالعـات            رالعملتوانند در دستو     موسسات اعتباري مي   :تبصره

را به صورت مطمئن    ) به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت مشتري           (مذکور  

هاي داخلـي، ميـزان       توانند در دستورالعمل    موسسات اعتباري مي  . تامين نمايد، مورد قبول قرار دهند     

 تامين اطالعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت              شناسايي را با رعايت اطمينان به     

  .مورد انتظار مشتري تنظيم نمايند

 ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسـايي کامـل مـشتري و انجـام                  -۱۳ماده  

 نام و ارائـه تـسهيالت مربـوط ممنـوع           يا ب يهرگونه تراکنش مالي الکترونيکي غيرقابل رديابي       

  .است
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 موسسه اعتباري، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافـت               -۱۴ماده  

 کامل، تعهدات الزم در خصوص اجراي قانون و مقـررات مبـارزه بـا               ييمدارک مربوط به شناسا   

در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائـه ايـن تعهـد و يـا               .  اخذ نمايد  ها  پولشويي را از آن   

  . خودداري نمايدها اري از عمل به تعهدات، موسسه اعتباري بايد از ارائه خدمت به آنخودد

 و  ي موسسه اعتباري موظف اسـت هنگـام ارائـه خـدمات بـه اشخاصـي کـه اسـام                   -۱۵ماده  

ـ شود، دقت و نظـارت ب        اعالم مي  ها  آن  به   ي از طريق بانک مرکز    ها  مشخصات آن   را بـه    يشتري

  .ر نظر داشته باشندي را به طور مداوم، زها نآي عمل آورند و عملکرد مال

  : موسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير، دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد:تبصره

o      در فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قرار دارد           ها  افراد و موسساتي که نام آن 

 م مي شود؛ از سوي بانک مرکزي به موسسه اعتباري اعالها و نام آن

o اصنافي که فاقد کد اصناف هستند. 

  : را متعهد نمايد کهها د هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري، آني موسسه اعتباري با-۱۶ماده 

 اطالعات مورد درخواست موسسه اعتباري را که در اين دستورالعمل مشخص شده است،              -الف

  .عايت نمايندارائه کرده، مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را ر

 اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام، موضوع را       -ب

 به شرط درج مشخصات نماينده يـا        نمايندگي قانوني . بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع دهند     

  .باشد شامل اين بند نميوکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي 

ـ  مـشتري ب   يوق بايد به طور صريح و دقيق، برا       تعهدات ف : تبصره در صـورت عـدم     . ان شـود  ي

ـ  مشتري و يا عـدم رعا    ين تعهدات از سو   يرش ا يپذ ، الزم اسـت ارائـه   ي توسـط و هـا  ت آني

  . متوقف شوديخدمات به مشتر

هاي مورد استفاده، محـل مناسـب بـراي            موظف است در تمامي فرم     موسسه اعتباري  -۱۷ماده  

و کـد پـستي را      ) شناسه ملي  و حسب مورد شماره ملي   (هاي شناسايي معتبر      درج يکي از شماره   

  .بيني نمايد و اين مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود پيش



 ۱۶

هاي اطالعـاتي     ها و سيستم    افزارها، بانک    موسسه اعتباري موظف است در تمامي نرم       -۱۸ماده  

هـاي معتبـر      شود، محل الزم براي درج يکي از شـماره          ها ثبت مي    که عمليات پولي و مالي در آن      

بينـي نمـوده و امکـان جـستجو بـر       و کد پستي را پيش)  شناسه ملي وحسب مورد شماره ملي   (

  .افزارها را فراهم نمايد هاي مذکور در نرم اساس شماره

 در صورتي که موسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شـده در                -۱۹ماده  

ي اطالعاتي ذي ربط تطبيـق نـداده باشـد الزم اسـت             ها  ي اطالعاتي خود را با پايگاه     ها  مسيست

 مـاه پـس از ارائـه خـدمات پايـه بـه مـشتري، بـه                  ۱مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت       

  . را کنترل نمايدها ي مذکور ارسال کرده، صحت آنها پايگاه

ي ذي ربـط تطبيـق داده       ها   با پايگاه   موسسه اعتباري موظف است اطالعاتي را که قبال        -۲۰ماده

 ايـن مـدت     شخص حقيقي طـي   محرز شود   در صورتي که    .  ماه يک بار به روز نمايد      ۳ هر   است

 الزم است حـساب وي بالفاصـله         اعالم نشده باشد   يکن مراتب به موسسه اعتبار    يفوت شده ل  

 انجـام    مقـرر  باالتر از سـقف     تراکنش يا معامله    مسدود شود و در صورتي که پس از فوت وي،         

  .شده باشد، مراتب به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود

دهنده خدمات پايه موظفند بـه طـور مـداوم و مخـصوصاً در                 موسسات اعتباري ارائه     -۲۱ماده  

  :موارد زير اطالعات مربوط به شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند

 احتمال آن وجود داشته باشد که وضـعيت مـشتري          در زماني که بر اساس شواهد و قراين        -الف

  .اي پيدا نموده است تغييرات عمده

 در صورتي که موسسه اعتباري بر اساس شواهد و قراين احتمال دهد مـشتري در جريـان                  -ب

   .عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است

پس از استعالم اطالعات مربـوط  م است  ، الز مشتريان اطالعات   يبه منظور مستند ساز    -۲۲ماده  

 و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اين اسناد توسط صاحب امـضاي              از مراجع ذي ربط    ها  به آن 

  .مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل شود

، الزم است کد پستي محل اقامتگـاه قـانوني          شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل       -۲۳ماده  

همخـواني  ) ثبت احوال و يـا ثبـت اسـناد        (ت مندرج در پايگاه ذي ربط       مشتري دائمي با اطالعا   
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در مورد مشتريان گذري، موسسه اعتباري موظف به تطبيق کدپستي مندرج بر روي . داشته باشد

 .کارت ملي با اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است

مشتري توسط کارکنان    ارائه خدمات به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي            -۲۴ماده  

موسسه اعتباري است و مسئوليت وجود هرگونه نقص در اين زمينـه ـ در چـارچوب    ذي ربط در 

   . استها اين دستورالعمل ـ متوجه آن

 ماه از تاريخ ابالغ اين دسـتورالعمل،        ۳موسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت         -۲۵ماده  

به محض ارائه شماره يا شناسه ملي، از . نمايدا مسدود ملي ريا شناسه ي فاقد شماره ها کليه حساب

  .شود ي مزبور رفع انسداد ميها حساب

  

  ها نظارت مستمر بر حساب

بايست سيستم جامعي از مـديريت اطالعـات را ايجـاد نمايـد و                موسسه اعتباري مي   -۲۶ماده  

پردازش شده؛ در   ترتيبي اتخاذ کند که اطالعات مربوط به مشتريان در اين سيستم گردآوري و              

  . ربط قرار گيرد اختيار واحدهاي ذي

هاي ناشي از عدم شناسايي کـافي مـشتري، الزم اسـت         منظور کنترل موثر ريسک     به -۲۷ماده  

  .حساب وي ـ متناسب با طبقه تخصيص داده شده ـ تحت نظارت قرار گيرد

ست سيستمي  هاي در معرض ريسک بيشتر، موسسه اعتباري موظف ا          درمورد حساب  -۲۸ماده  

  .ي ياد شده به طور ادواري نيز تحت پايش قرار گيرندها ايجاد کندکه حساب

موسسات اعتباري موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پايه را            -۲۹ماده  

در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد                  

  .در اختيار آن واحد قرار دهد  در پايان هر ماه ي سازد،مذکور مشخص م

خالصه اطالعات ياد شده بايد شامل نام و نام خـانوادگي، شـماره ملـي و تـاريخ ارائـه                : تبصره

خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي ، نام و شناسـه ملـي يـا کـد                      

به موسسات اعتباري اعـالم خواهـد       ويب شورا    ساير موارد مورد نياز پس از تص       . باشد اقتصادي

  .شد
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  مديريت ريسک

بايست   هيات مديره، مديريت ارشدو يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري مي-۳۰ماده 

هاي مناسب     از طريق ايجاد رويه    ها  سازي آن   ي موثرشناسايي مشتريان و پياده    ها  از وجود برنامه  

 هـا،   هـا، کنتـرل     ا بايدامکان نظارت موثر مديريت بـر سيـستم        ه  اين برنامه . اطمينان حاصل کند  

مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شـده در ايـن          .تفکيک وظايف و آموزش کارکنان رافراهم آورند      

  .خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است

ريت ارشـد و يـا رده       ي هيـات مـديره و مـدي       هـا    و رويـه   ها  مسئوليت اجراي سياست   -۳۱ماده  

ي هـا   در خصوص شناسايي مشتريان و ايجاد سـامانه       ( در موسسه اعتباري   ها  سازماني معادل آن  

 اجـراي   مذکور بايـد  واحد   .بر عهده واحد مبارزه با پولشويي آن موسسه است        ) اطالعاتي مربوط 

رد هاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سطوح موسسه اعتبـاري مـو               ها و رويه    سياست

هيات مديره و مـديريت  بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به            

  .ارشد موسسه اعتباري گزارش کند

يي آموزشـي   ها  برنامه ، شناسايي مشتريان  وهيش موسسه اعتباري مي بايست در مورد        -۳۲ماده  

اي طراحي شوند که کارکنان به        ونههاي آموزشي بايد به گ      برنامه. براي کارکنان خود تدارک ببيند    

هـاي    هـا و رويـه      شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميـت و نحـوه اجـراي سياسـت               

بـه خـصوص در مـورد       ( بايد به طور مـستمر       ي مذکور ها  برنامه .شناسايي مشتريان دست يابند   

زم را در ايـن     ي ال هـا   آموزشادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط          ) کارکنان جديد 

کارکنـاني  موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده           . خصوص ديده اند  

   . درج نمايداند، که آموزش ديده

اطالعات مربوط بـه فعـال بـودن         ،بار   يک شش ماه موسسه اعتباري موظف است هر       -۳۳ماده  

ست مشتري و يا در صورت ايجاد       همچنين بنا به درخوا   . مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد      

موسسه اعتباري موظف است مشتري را بـه طـور مجـدد مـورد      تغيير عمده در وضعيت مشتري،   

   . شناسايي کامل قرار دهد
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  ها داري سوابق مشتريان و معامالت آن نگه

داري و     هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند کـه بـراي نگـه                -۳۴ماده  

هاي توانمند در موسسه استقرار  ناسب اطالعات، تدابير الزم انديشيده شده و سيستم       پردازش م 

مراجـع  ي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظـر        ها  سيستم،  ياي که در مواقع ضرور      گونه  اند به   يافته

در   و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛        با سهولت  ، کاري  روز ١حداکثر ظرف مدت      را ربط  ذي

  . قرار دهدها اختيار آن

مـدت و طـرز    نامـه  آيـين  برابـر  ي اسناد و مدارک در موسسات اعتبار يوه نگهدار يش -۳۵ماده  

 مصوب يکهزار و يکصد و چهـاردهمين جلـسه          ها  نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک      

ــورخ  ــار٢٥/٣/١٣٨٩م ــول و اعتب ــورخ ٨٠٢٢٣/٨٩بخــشنامه شــماره موضــوع (شــوراي پ  م

  .است ) و اصالحات پس از آننک مرکزي با١٥/٤/١٣٨٩

نوع تراکنش، مبلغ و نوع ارز، تـاريخ انجـام   د ي شود، باي حفظ مي ماليها  که از تراکنش  يدر سوابق 

 انجـام شـده اسـت و        هـا   هايي که تراکنش از طريق آن       تراکنش و طرفين تراکنش، شماره حساب     

  .صاحبان حساب درج شوند/مشخصات صاحب

  

  ملگستره شمول دستورالع

هـا و      براي تمامي شعب و نمايندگي بانـک        عالوه بر موسسات اعتباري،    اين دستورالعمل  -۳۶ماده  

 و موسسات اعتباري خارجي در کشور، موسسات اعتباري واقـع در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتي     

  .باشد نيز الزم االجرا مي، مناطق ويژه اقتصادي

  

   زمان اجرا

در . عمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است           زمان اجراي اين دستورال    -۳۷ماده  

مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطالع رساني به مشتريان، امکانـات و تـسهيالت               



 ۲۰

الزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي فراهم نماينـد کـه اجـراي آن، حتـي االمکـان                    

  .موجب اخالل در امور مشتريان نشود

  

 يي مبارزه بـا پولـشو     ي عال ين جلسه شورا  يمهشت تبصره در    ۱۸ ماده و    ۳۷العمل در   اين دستور 

   .ديب رسي به تصو ۲۰/۱۱/۱۳۸۹مورخ 



١ 
 

  

  دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر

  

  هدف

  مـوثر  يدر اجـرا  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز                

 ک  ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤ب نامـه شـماره      يي موضوع تـصو   ينامه اجرائي قانون مبارزه با پولشو       آيين

 يي مربوط به قانون مبارزه با پولـشو       يها نامه آيينب  يروه تصو ران عضو کارگ  ي وز ١٤/٩/١٣٨٨مورخ  

بـه  » دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقـرر           « آن؛   ٢٦ژه ماده   يبه و 

  : شودير ابالغ ميشرح ز

  

  تعاريف

  :دشو مي ه کار رفته به شرح زير تعريفدر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات ب  -١ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -1- 1

 و نماينـدگي بانـک خـارجي مـستقر در           هايراني و شعب    اعم از بانک  ( بانک: ه اعتباري موسس -2- 1

  الحسنه،   قرض  اعتبار، صندوق   ، تعاوني غير بانکي  اعتباري   ه، موسس ) ايران ي اسالم يجمهور

 .ليزينگ  شرکت

و  ي صـنعت  – ي مستقر در مناطق آزاد تجار      يندگي و نما  ه اعتباري شامل شعب   هموسس: تبصره

 . شوديجمهوري اسالمي ايران نيز ممناطق ويژه اقتصادي 

شماره منحصر به فردي که بر اساس تـصويب نامـه شـماره             : شناسه ملي اشخاص حقوقي    -3- 1

 .يابد  به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي٢٩/١/١٣٨٨ هـ مورخ ٣٩٢٧١ت /١٦١٦٩
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شماره منحصر به فردي که مطـابق تـصويب نامـه شـماره       : جير اشخاص خار  يشماره فراگ  -4- 1

 به تمامي اتبـاع خـارجي مـرتبط بـا جمهـوري        ٢٩/١/١٣٨٨ هـ مورخ    ٤٠٢٦٦ت  /١٦١٧٣

  .يابد اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مي

ـ تحله و يافت، تجزيت دري متمرکز و مستقل که مسئول ملي،يواحد: يواحد اطالعات مال   -5- 1 ل و ي

 ٣٨ ربـط را بـه شـرح مـذکور در مـاده              ي معامالت مشکوک به مراجع ذ     يها  ارجاع گزارش 

 . را بر عهده داردنامه آيين

ـ نامه اجرا   ينيآ: نامه  آيين -6- 1 ب نامـه شـماره     يي موضـوع تـصو    يي قـانون مبـارزه بـا پولـشو        ي

 يهـا   نامـه   آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ    ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤

 ؛ييبوط به قانون مبارزه با پولشومر

  اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛نامه آيين ١به شرح مندرج در بند ز ماده : سقف مقرر -7- 1

 مستند نـشده و     ها   که نقل و انتقال آن     ييها  هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چک       : وجه نقد  -8- 1

 کـه دارنـده آن      ييها   چک ري در وجه حامل و سا     ي عاد يها  ل چک ي باشد، از قب   يابير قابل ردي  غ

س شده توسط اشخاص ثالث، انـواع چـک         ي پشت نو  يها  ل چک يقباز  (يه باشد نفع اول ير ذ يغ

 ).موارد مشابهيران چک و  و ايپول و چک مسافرت

  ):ارباب رجوع(مشتري -9- 1

o                       شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا بـه نفـع او يـا بـه

 حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛نمايندگي از سوي او، 

o            در ) و يا ذينفـع يـا ذينفعـان       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري

هاي مختلف     است و از ناحيه وي ممکن است ريسک        يگر خدمات بانکي و اعتبار    يرابطه با د  

 .هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود به ويژه ريسک

 الزم اسـت    ،مـشتري ش از سقف مقرر توسط      ي ب  نقدي ز وجوه يا وار يصورت پرداخت و    در    -٢ماده  

ار ي در اخت   شده،  و امضا  لي تکم يق و کامل توسط و    ي به طور دق   )فرم پيوست ( گزارش واريز وجوه نقد   

اين گزارش مذکور را تکميل نمايد، گزارش   نتواند   مشتري که   يدر صورت . ردي قرار گ  يموسسه اعتبار 

  . رسانده شودمشتريکارکنان موسسه اعتباري تکميل و به تاييد بايد توسط 
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ماره فراگيـر   ش اي و   اص حقيقي، شناسه ملي اشخاص حقوقي      درج شماره ملي مربوط به اشخ      :هتبصر  

ـ  (يپرداخت در مورد منشاء وجوه نقد       مشتريحات  يز توض يو ن ) حسب مورد ( اشخاص خارجي  ش از  يب

 الزم  .در فرم پيوست الزامي است    وه مذکور به صورت نقد       و علت پرداخت وج    يتوسط و  )سقف مقرر 

واريـز کننـده، صـاحب حـساب،        ( است اطالعات مذکور در مورد تمامي اشخاص مرتبط با تـراکنش          

  .اخذ شود ...)ظهرنويسان چک و 

اطالعـات منـدرج در    دي باي ربط در موسسه اعتباريپس از تکميل فرم پيوست، کارکنان ذ      -٣ماده  

ان ي مشتر يي شناسا ي برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگ      -مشتري ييرک شناسا آن را با مدا   

  . نمايندمشتري  تطبيق داده و سپس اقدام به واريز يا انتقال وجوه -يموسسه اعتبار

  :رابطهدر اين 

o  فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکميل مشتريدر صورتي که 

 ربط در موسسه اعتباري استنکاف نمود، کارکنـان موسـسه           آن توسط کارکنان ذي   

 پذيرفته؛ ليکن مـوارد را بـه قيـد          مشتريفه دارند تا وجوه مذکور را از        ي وظ ياعتبار

ن موارد الزم است ارائه خدمات      ي در ا  .تسريع به واحد اطالعات مالي گزارش دهند      

د بدون  ينه با ين زم يانجام اقدامات مربوط در ا    .  تا رفع ابهام متوقف شود     مشتريبه  

  . صورت پذيردمشترياطالع 

o          مـشتري ا مدارک ارائه شده توسـط       يدر صورت وجود ابهام در صحت اطالعات و ،

ي ها  و پايگاه ها  کارکنان موسسه اعتباري وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظام          

م  ربط، نـسبت بـه رفـع ابهـام اقـدا           يز استعالم از مراجع قانوني ذ     يو ن اطالعاتي  

.  تا رفع ابهام متوقف شـود      مشترين موارد الزم است ارائه خدمات به        يدر ا . نمايند

چنانچه  . صورت پذيرد  مشتريد بدون اطالع    ينه با ين زم يانجام اقدامات مربوط در ا    

 ممکن نباشد ارائه خـدمت بـه وي         ي موسسه اعتبار  ي برا مشتريامکان شناسايي   

ل توقف خدمت را    يد دال ي با ي اعتبار  ربط در موسسه   يکارکنان ذ .متوقف خواهد شد  

  .نديل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمايوست تکميدر فرم پ



٤ 
 

o   صحت نداشته و يـا کـارت ملـي وي،           مشتريمشخصات ارائه شده از سوي      چنانچه 

 موسسه اعتباري موظـف اسـت مراتـب را           توسط کارمند جعلي تشخيص داده شود،     

در اين موارد، ادامه خدمت به مـشتري        . دهدبالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش       

پس از مدت مذکور و در صورت ارايه حکـم          . به مدت يک روز کاري به تاخير مي افتد        

 اقـدامات الزم بـر    مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به موسـسه اعتبـاري،         

 اساس آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت، ارايه خدمت به مـشتري ادامـه پيـدا                  

  .مي کند

 و علت واريـز      بيش از سقف مقرر     در مورد منشا وجوه نقد     مشتريتوضيحات  در صورتي که     -٤ماده  

 قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري، ظن به پولشويي و تامين مالي تروريسم         آن به صورت نقدي،   

رالعمل،  متصدي مربوط موظف است عالوه بر ارسال گزارش موضـوع ايـن دسـتو              وجود داشته باشد  

شناسايي معـامالت   «نسبت به ارسال گزارش معامالت مشکوک برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل          

  .اقدام نمايد» مشکوک و شيوه گزارش دهي

ـ  را در اخت   مربوط بايد گزارش مـذکور     ي، متصد گزارشل  يپس از تکم   -٥ماده    مبـارزه بـا     ار مـسئول  ي

ي هـا    گزارش کليه اطالعات مندرج در آن،      ع بندي جم و   ي دهد تا پس از بررس     ي شعبه قرار م   ييپولشو

نـسخه  يک  .  ارسال نمايد  ي موسسه اعتبار  ييبه واحد مبارزه با پولشو    ،  ان هر روز  يدر پا  را   تکميل شده 

  . شوديمز در شعبه نگهداري ي نل شدهيتکم يها گزارش يتماماز

ـ  موظف است  ي موسسه اعتبارييواحد مبارزه با پولشو    - ٦ماده   ت اطالعـات شـعب،   پـس از درياف

ي دريـافتي را همـراه بـا توضـيحات          ها  تمامي گزارش ؛   قرار داده  طبقه بندي  و    را مورد بررسي   ها  آن

  . کاري ارسال نمايدتا پايان همان روزتکميلي، در قالب تعيين شده به واحد اطالعات مالي و 

ـ  موظف است مدارک و اطالعات مربوط به واريز وجوه           يموسسه اعتبار  -٧ماده   بـيش از سـقف   د نق

 سـال پـس از    ۵ است حداقل به مـدت         ثبت و ضبط نموده    مشتريمقرر را که هنگام ارائه خدمت به        

اي باشد که در صورت درخواسـت         الزم است نگهداري سوابق به گونه     . پايان عمليات نگهداري کند   

  . قابل دسترسي باشددر اسرع وقتصالح، اطالعات  مراجع ذي
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وظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايد که عـالوه بـر                موسسه اعتباري م   -٨ماده  

 امکان پرداخت وجوه نقد بيش از سـقف مقـرر بـه              ي نقدي در آن،   ها   و پرداخت  ها  ثبت کليه دريافت  

 بر دريافت وجوه نقد بيش از سقف مقـرر اصـرار            مشتريدر صورتي که    . دساز را غير ممکن     مشتري

  . مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش دهدداشت، موسسه اعتباري بايد

ها و   سيستم  به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اين دستورالعمل، موسسه اعتباري بايد            -٩ماده   

اي طراحي و اجرا نمايد که اطمينـان حاصـل شـود کارکنـان موسـسه                نرم افزارهاي الزم را به گونه     

  .اعتباري، وظايف مربوط را انجام مي دهند

نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به گونه اي طراحي نمايد              موسسه اعتباري بايد   -١٠ماده  

ه همراه وجـه هـر       ب مشتريکه شامل اطالعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي               

رر فراهم ي واريز نقدي بيش از سقف مق   ها   باشد به گونه اي که امکان بازسازي تراکنش        ها  يک از آن  

  .باشد

 در مورد ضرورت    مشتريموسسه اعتباري موظف است در هر شعبه، فردي را براي توجيه             -١١ماده  

گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقررتعيين نمايد تا در صورت استعالم موضوع، مراتب را به                 

  .  توضيح دهدها شيوه اي مناسب براي آن

  

 مـورخ   يي مبارزه با پولـشو    ي عال ين جلسه شورا  يمهشتره در    تبص ۲ ماده و    ۱۱اين دستورالعمل در    

  .ستخ ابالغ، الزم االجرايد و از تاريب رسي به تصو ۲۰/۱۱/۱۳۸۹



 
 

۱

  

  يده وه گزارشيش معامالت مشکوک و ييشناسا دستورالعمل

  
  

  هدف
 آوردن   فـراهم ري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز                       به منظور مبارزه با پولشويي و جلـوگي       

مـصوب دوم بهمـن مـاه       ( يي قانون مبارزه بـا پولـشو      ۷تمهيدات الزم براي اجراي بند ج از ماده         

ي ي قانون مبارزه با پولشواجرايينامه  آييني دوم و سوم   ها  صلو ف )  مجلس شوراي اسالمي   ۱۳۸۶

ران عـضو کـارگروه   ي وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    يموضوع تصو 

 نامـه   آيين ۴۳ و همچنين در اجراي ماده       يي مربوط به قانون مبارزه با پولشو      يها  نامه  آيينب  يتصو

دستورالعمل شناسـايي   « عمليات و معامالت مشکوک،      مذکور مبني بر تهيه دستورالعمل تشخيص     

  :به شرح زير ابالغ مي شود» معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي

        

  فيتعار
  :دشودر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي  -۱ماده 

  ؛راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز: يبانک مرکز  -۱-۱

  ؛۱۳۸۶ مصوب ،قانون مبارزه با پولشويي: ونقان  -۱-۲

  ؛۱۳۸۸مصوب ،يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين: نامه آيين  -۱-۳

 و نمايندگي بانك خارجي مـستقر در        هاعم از بانك ايراني و شعب     (بانك  :  اعتباري هموسس  -۱-۴

الحـسنه،   دوق قـرض  اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبـار، صـن  ه، موسس)جمهوري اسالمي ايران 

گري وجوه اقدام     و ساير اشخاص حقوقي كه به امر واسطه        پذير   سرمايه ليزينگ، شركت   شركت

 .نمايند مي

 -ي مـستقر در منـاطق آزاد تجـار         ينـدگ ي و نما  ه شامل شعب  ي اعتبار هموسس: تبصره

 .شود يمنيز ران ي اي اسالميجمهورو مناطق ويژه اقتصادي  يصنعت
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  ):جوعارباب ر( مشتري -۱-۵

o                 شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع

 او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o             و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتبـاري

ناحيـه وي ممکـن      است و از     يگر خدمات بانکي و اعتبار    يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عملياتي متوجه موسـسه         هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

ـ  ي ارا ي به مشتر  ي که توسط موسسه اعتبار    يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -۱-۶  يه م

ــ  » هيخدمات پا «و  » هير پا يخدمات غ « به دو نوع     ي و اعتبار  يخدمات بانک .  گردد يشود، اطالق م  

 . شوديم ميبه شرح زيرـ تقس

از و الزمه يش ني، پي به مشترها ه آني شود که ارا ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا ي خدمات غ  -۱-۶-۱

ـ   استمرار ي با موسسه اعتبار   يا به ارتباط مشتر   يست و   ي ن ير خدمات به و   يه سا يارا .  بخـشد  ينم

 و به شـرح     يتوسط موسسه اعتبار   يه و ي اول يي، فقط مستلزم شناسا   ين خدمات به مشتر   يه ا يارا

 :ه استير پايق خدمات غيل از جمله مصاديموارد ذ. ن دستورالعمل استيمذکور در ا

o حواله وجوه؛ 

o افت و پرداخت؛يانجام هرگونه در 

o و موارد مشابه؛ي ارزي، چک مسافرتي، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک) چک رمزدار(ين بانکي بيها  و چکي بانکيها صدور انواع چک. 

ـ از و الزمـه ارا    يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هي خدمات پا  -۱-۶-۲ ر يه سـا  ي

 اخـذ  ي بـرا ي شود تا و ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م ي اعتبار موسسهخدمات توسط   

ـ ق ا يمـصاد ل از جملـه     يموارد ذ .  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يخدمات مکرر و متماد    ن نـوع   ي

 : باشديخدمات م

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 
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o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ي بانکي وظهر نويسي؛ها صدور انواع ضمانتنامه 

o           از جمله بروات، چک و سـفته      (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (

 ها؛ و ظهرنويسي آن

o امانات؛اجاره صندوق  

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

معامالت و عمليـاتي كـه اشـخاص بـا در دسـت داشـتن               : معامالت و عمليات مشكوك    -۱-۷

اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كننـد كـه ايـن عمليـات و معـامالت بـه منظـور                        

 .شود  انجام مي و يا تامين مالي تروريسمپولشويي

  رايك انسان متعـارف  واهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كهـ قراين و ش   تبصره

، بـه شـک و   )حقيقي، حقوقي ( يک شخص  گذاري يا ساير عمليات      مال و سپرده   ء منشا در مورد 

  .ترديد مي اندازد

مـستقل کـه مـسئوليت دريافـت، تجزيـه           واحدي ملي، متمرکز و   :  واحد اطالعات مالي   -۱-۸

بـه شـرح   ( ي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده داردها ارجاع گزارش وتحليل و 

  ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸مذکور در ماده 

سـامانه اي اسـت مـستقر در واحـد          :   سامانه جمع آوري گزارش معـامالت مـشکوک        -۱-۹

و تـامين  ي معامالت مشکوک بـه پولـشويي     ها  اطالعات مالي که به منظور جمع آوري گزارش       

ي مشمول قانون، طراحي و راه اندازي       ها   از سازمان  ها  مالي تروريسم و اطالعات مربوط به آن      

  .شده است

 ؛يي مبارزه با پولشوي عاليشورا: شورا -۱-۱۰

  .دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي:  دبير خانه-۱-۱۱
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  دهي گزارش
ر صـورت مـشاهده معـامالت و عمليـات           موظفنـد د   ه اعتباري موسسكاركنان   تمامي   -۲ماده  

شـخص  مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به         به پولشويي و تامين مالي تروريسم،        مشكوك

ي مزبـور محرمانـه     ها  گزارش. مسئول مبارزه با پولشويي در موسسه خود اطالع دهند         واحديا  

  .تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد

ي خـود را بـه واحـد        هـا   ربط در موسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارش         کارکنان ذي  -۳ماده  

واحـد اطالعـات مـالي       را بـه     ها   آن  تا واحد مزبور،  مبارزه با پولشويي آن موسسه ارسال کنند        

  .رسال نمايدا

موسسه اعتباري موظف است هنگام ظن به انجام پولشويي          واحد مبارزه با پولشويي       -۴ماده  

پايـه باشـد،      اعم از اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غيـر             توسط مشتري، 

  .نسبت به ارسال گزارش به واحد اطالعات مالي اقدام نمايد

  پايگـاه   در   هاي شناسايي معامالت مشکوک به طور مستمر      فهرست برخي از معيار   : ۱تبصره  

موسسه اعتبـاري   . به روز رساني مي شود     www.iranaml.ir به نشاني اطالع رساني دبيرخانه    

  ايـن فهرسـت را اسـتخراج و مـورد           مزبور، آخرين وضـعيت       پايگاه بايد با مراجعه مستمر به    

    .بهره برداري قرار دهد

مربوط در موسسه اعتباري مبني بر انجـام معاملـه مـشکوک، در       تشخيص متصدي   : ۲تبصره  

، صـرفا بخـشي از      ي مذکور ها  پايگاه درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي ارائه شده در         

  . اين معيارها را در بر مي گيرد

  شـعبه، سرپرسـتي،   (موسسه اعتباري موظف است براي سطوح مختلف سـاختاري خـود           -۵ماده  

  . ابالغ نمايدها ي متناسبي را براي تشخيص معامالت مشکوک تدوين و به آن، معيارها...) و 

ـ   يموسسه اعتبار هايي كه    گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارش       ارسال   -۶ماده   ه  موظف ب

 واحد به   گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن         ، بيانگر هيچ  است ارسال آن به واحد اطالعات مالي     

گردد و در نتيجه هيچ اتهـامي از ايـن بابـت متوجـه                رار شخصي محسوب نمي    افشاي اس  مذکور،

  .دهندگان نخواهد بود گزارش



 
 

۵

واحد مبارزه با پولشويي در هر موسسه اعتباري موظف است عـالوه بـر ارسـال گـزارش       -۷ماده  

، اقدام به ارسال گزارش معـامالت       )ي معمول ها  گزارش(معامالت مشکوک به واحد اطالعات مالي     

ي مختلف موسسه اعتباري با يکديگر حاصـل        ها  وکي نمايد که از طريق تطبيق اطالعات واحد       مشک

  .شده است

چنانچه موسسه اعتباري در ارائه گزارشي غير از گزارش معـامالت مـشکوک، بـا مـورد                  -۸ماده  

 گزارش معامله مشکوک را نيز تهيه        مشکوکي مواجه شد، الزم است عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛         

  . به مراجع ذي ربط ارائه کندو

از  موظف است گـزارش معـامالت مـشکوک را           ي موسسه اعتبار  ييواحد مبارزه با پولشو    -۹ماده  

 روز کاري براي واحد     تا پايان همان  و حداکثر   طريق سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوک        

رف واحد اطالعات مالي    دسترسي به سامانه مذکور از ط     در صورتي که    . اطالعات مالي ارسال نمايد   

بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي دبيرخانه و اخذ براي موسسه اعتباري فراهم نشده باشد موسسه 

 فرم چاپ شده را از طريق پـست سفارشـي            نسخه چاپي گزارش معامالت مشکوک و تکميل آن،       

  .براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد

، شخص يـا واحـد مبـارزه بـا پولـشويي در             ها   به گزارش  به منظور تسريع در رسيدگي     -۱۰ماده

باشد  ي الزم و کافي در موسسه اعتباري برخوردار       ها  موسسه اعتباري بايد از اختيارات و دسترسي      

 به مراجع ذي ربط نبايد منوط بـه تاييـد و            ها   و ارائه آن   ها  و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آن       

  .تصويب مراجع ديگري باشد

نه جمـع آوري    موسسه اعتباري موظف است پس از دريافـت شناسـه کـاربري سـاما               -۱۱ه  ماد

بديهي است با توجه . نسبت به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشدگزارش معامالت مشکوک،   

 در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز بـا متخلفـين              به محرمانه بودن اطالعات اين سامانه،     

  . شودبرابر قانون رفتار مي

موسسه اعتباري موظف است با بررسي روزانه سامانه جمـع آوري گـزارش معـامالت                 -۱۲ماده  

 اقدام  تا پايان همان روز کاري    مشکوک، نسبت به پاسخگويي به استعالمات مندرج در آن حداکثر           

  . و اطالعات مورد نياز را در قالب تعيين شده و از طريق سامانه ارسال نمايد
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  آموزش کارکنان
   موسسه اعتباري موظف اسـت بـراي کليـه کارکنـان ذي ربـط در موسـسه اعتبـاري،                    -۱۳ماده  

ي تخصـصي مربـوط را      هـا   شي تخصصي نيـز آمـوز     ها  ي عمومي و براي کارکنان حوزه     ها  آموزش

ي مـذکور را در سـوابق آموزشـي    ها و سوابق حضور کارکنان در دورهطراحي کرده، به اجرا درآورد    

  .اري نمايدکارکنان ثبت و نگهد

  

  ان و معامالتي سوابق مشترينگهدار
را   معـامالت مـشکوک    يهـا   گـزارش  مدارك مربـوط بـه       موسسه اعتباري مکلف است    -۱۴ماده  

موضـوع بخـشنامه   (هـا   مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانـک نامه  آيين«طبق

  .بت نمايد حفظ و مراق») بانک مرکزي۱۵/۴/۱۳۸۹ مورخ ۸۰۲۲۳/۸۹شماره 

  

  گستره شمول دستورالعمل
 در  ي خارج يها و موسسات اعتبار      بانک يندگي شعب و نما   ي تمام ين دستورالعمل برا  ي ا -۱۵ماده  

 ي واحـدها   و ، مناطق ويژه اقتصادي   يصنعت -يواقع در مناطق آزاد تجار     يکشور، موسسات اعتبار  

  . باشديالجرا مز الزم ايدر خارج از کشور ن) يندگيشعب و نما (يراني ايبانک

  

مورخ  يي مبارزه با پولشو   ي عال ين جلسه شورا  يمهشت تبصره در    ۴ و  ماده   ۱۵ن دستورالعمل در    يا

 .خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسيبه تصو ۲۰/۱۱/۱۳۸۹
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  دستورالعمل  نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري

  موسسات اعتباري در 

  

  ف هد

ـ  موثر   يدر اجرا به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و              انون مبـارزه بـا     ق

نامه اجرائي قانون مبـارزه بـا    آيين  ،) مجلس شوراي اسالمي ۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه     (ييپولشو

ـ  وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مـورخ  ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    يي موضوع تصو  يلشوپو ران عـضو  ي

نحوه تعيين سطح   « ؛ دستورالعمل    يي مربوط به قانون مبارزه با پولشو      يها  نامه  آيينب  يکارگروه تصو 

  :شود يم ابالغر يبه شرح ز»  موسسات اعتباريفعاليت مورد انتظار مشتري در 

  

   تعاريف

  :دشو دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي در اين -۱ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -۱-۱

 خـارجي مـستقر در        و نماينـدگي بانـک     ه ايراني و شـعب     اعم از بانک   ( بانک:  اعتباري هموسس -۱-۲

 .الحسنه  قرض  اعتبار و صندوق ، تعاونيغير بانکي اعتباري ه، موسس) ايراني اسالميجمهور

 و  ي صـنعت  – ي و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجار       ه اعتباري شامل شعب   هموسس: تبصره

  . شودي جمهوري اسالمي ايران نيز ممناطق ويژه اقتصادي

  :مشتري -۱-۳

o                  شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او

 از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛يا به نمايندگي 



 ۲

o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 اسـت و از ناحيـه وي ممکـن          يگر خدمات بانکي و اعتبـار     يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

ـ ه خـدمات پا   ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -۱-۴ ه بـه شـرح مـذکور در        ي

 .يان در موسسات اعتباري مشتريي شناسايدستورالعمل چگونگ

ر خدمات  يه سا ياز و الزمه ارا   يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۵

 اخـذ خـدمات   ي بـرا ي شود تا وي موجب م  يآن به مشتر  ه  يباشد و ارا   ي م يتوسط موسسات اعتبار  

ـ      يق ا يل از جمله مصاد   يموارد ذ .  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يمکرر و متماد    ين نـوع خـدمات م

 :باشد

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ويسي؛ي بانکي وظهر نها صدور انواع ضمانتنامه 

o           و ) از جمله بروات، چک و سـفته      (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

مستقل کـه مـسئوليت دريافـت، تجزيـه          واحدي ملي، متمرکز و   : واحد اطالعات مالي     -۱-۶

بـه شـرح    (ت مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد         ي معامال ها  ارجاع گزارش  وتحليل و 

  ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸مذکور در ماده 

  

  

 



 ۳

 يقيت مورد انتظار اشخاص حقين سطح فعالييتع

ان شناخته شده موسـسه     ياز مشتر  هيپا استفاده از خدمات     ي متقاض يقيچنانچه شخص حق   -۲ماده  

و با توجه   ربوط   م يها  فرم در   يو ي بر اساس خود اظهار    شخص مذکور ت  ي سطح فعال   نباشد ياعتبار

  .  شودين مييتعبه اسناد و مدارک زير توسط موسسه اعتباري 

  بـا يق اظهـارات و ي تطبقي صحت اظهارات شخص مذکور را از طر بايد يموسسه اعتبار  -۱تبصره  

  :دياحراز نما )حسب مورد (ليمدارک ذاسناد و رد از ا چند مويک ي

                     آخرين فيش تاييد شده حقوق و مزاياي وي در مورد کارکنان دولـت و يـا تاييديـه آخـرين

 ي معتبر؛ها فهرست بيمه ارسالي به بيمه

       ي که تحت نظارت بانک مرکـز      يگري د ي صورت گردش حساب شخص در موسسه اعتبار 

 ؛)ممهور به مهر موسسه اعتباري(قرار دارد

  شخص؛ياتياظهار نامه مالآخرين  

  ن اظهار نامه ماليات بر ارزش افزودهآخري.  

ـ يها  سازماني که با معرف   ييها  در مورد حساب   -۲تبصره   ـ  واري بـرا ي عمـوم ي و نهادهـا ي دولت ز ي

ا نهاد  ي نامه سازمان    يتواند معرف  ي م يشود، موسسه اعتبار   يها افتتاح م    کارکنان آن  يايحقوق و مزا  

 که ييها  در مورد حساب.رديمورد استناد بپذ از مدارک يکي را به عنوان     يا حکم کارگزيني وي    مربوط

 شـود، موسـسه    ي افتتاح م  ها   کارکنان آن  يايز حقوق و مزا   ي وار ي برا ي خصوص يها   شرکت يبا معرف 

 آن شـرکت   ييشناسـا ند  يفرآرد به شرط آن که      ي نامه شرکت مذکور را بپذ     ي تواند معرف  ي م ياعتبار

 نامه مذکور مشتمل بر مجموع حقوق       ين الزم است معرف   ينهمچ.  شده باشد  انجامقبال به طور کامل     

و متناسب با فهرست اظهاري به بيمه        يانه و ي ماه ياين حقوق و مزا   يانگيا م يانه فرد و    ي سال يايو مزا 

  . باشد

 مدارک مربوط    اسناد و   باشد الزم است   يگري د ي منابع درآمد  ي که شخص دارا   ي در صورت   -۳ماده  

  . ارائه کندي خود را به طور جداگانه به موسسه اعتباريک از منابع درآمديبه هر 

 در صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط بـا فعاليـت يـک شـخص                     -۴ماده  

، بايد از شخص استفاده مي نمايدحسابي از .... ) گردان، کارپردازي و مواردي مانند تنخواه    ( حقوقي  



 ۴

سـطح  . ارايـه نمايـد   ناسايي کامل قرار گرفته است، معرفي نامه        حقوقي مذکور که خود قبال مورد ش      

  . از سطح فعاليت شخص حقوقي مربوط ارزيابي شودنبايد بيشفعاليت مشتري حقيقي مذکور 

 مشتري اسناد و مدارک مثبته مورد نياز براي تعيين سطح فعاليت خود را ارائه نکند،                چنانچه -۵ماده  

د نيـاز   حداقل سطح فعاليت، در مقاطع زماني مور      . يين مي شود  سطح فعاليت وي در حداقل ممکن تع      

   .گردد توسط بانک مرکزي اعالم مي

 برابر ضوابط اعالمي به روز آوري سطح فعاليت مشتريان در هر سال نسبت به سال گذشته - ۶ماده 

  .مرکزي خواهد بوداز سوي بانک 

  

  يت مورد انتظار اشخاص حقوقين سطح فعالييتع

ان شناخته شده موسـسه     يه از مشتر  ي استفاده از خدمات پا    يچه شخص حقوقي متقاض    چنان -۷ماده  

 مربوط و با توجه     يها   در فرم  ي و يت شخص مذکور بر اساس خود اظهار      ي نباشد سطح فعال   ياعتبار

  .  شودين مييبه اسناد و مدارک زير توسط موسسه اعتباري تع

 بـا   يق اظهـارات و   يق تطب يور را از طر    بايد صحت اظهارات شخص مذک     ي موسسه اعتبار  -تبصره    

  :دياحراز نما) حسب مورد(ل يا چند مورد از اسناد و مدارک ذيک ي

 ت شرکت؛ينوع فعال 

 شرکتياتينه و درآمد در طرح عملي فروش، هزيها ينيش بيپ  )Business Plan(؛ 

 در سال قبل؛ي شده شخص حقوقي حسابرسي ماليها صورت  

     که تحت نظـارت بانـک       يگري د ي موسسه اعتبار   در يصورت گردش حساب شخص حقوق 

 ؛)راني مستقر در ايدر مورد موسسات اعتبار( قرار دارديمرکز

 شخصياتيآخرين اظهار نامه مال  .  

در صورتي که تراکنش حساب يک مشتري متناسب با سطح فعاليت او نبود موسسه  – ۸ماده 

  .دهداعتباري موظف است مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش 

د که ي نماي طراحي خود را به گونه ايانه اي راي موظف است نرم افزارهايموسسه اعتبار - ۹ماده 

به عنوان مثال نقل  ( ي نامتناسب با سطح فعاليت تعيين شدهها تراکنش و گزارش ييامکان شناسا
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ا گردش ي يت مشتري معمول فعاليها هيو انتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد بر خالف سوابق و رو

 همچنين نرم افزارهاي مزبور بايد از قابليت به روزرساني .داشته باشدرا ) يرمتعارف حساب ويغ

  .سطح فعاليت مشتريان برخوردار باشند

 ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، نسبت به ۶ موسسه اعتباري موظف است ظرف مدت – ۱۰ماده 

چنانچه موسسه اعتباري نتواند طي اين . مايد اقدام نموسسهتعيين سطح فعاليت مشتريان قبلي 

 را در حداقل ممکن آنسطح فعاليت مشتري را تعيين نمايد، موظف است سطح فعاليت مدت، 

  .ارزيابي کند

  

مـورخ   يي مبارزه با پولـشو    ي عال ين جلسه شورا  يمهشت  تبصره در     ۴ماده و    ۱۰اين دستورالعمل در    

              .الغ، الزم االجراستخ ابيد و از تاريب رسيبه تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹
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  هاي پرداخت دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظام

  بانكداري الكترونيكي و

  

  هدف

 مـصوب دوم بهمـن مـاه        يي کامل قانون مبارزه با پولشو     ينان از اجرا  يبه منظور حصول اطم   

 ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    ي آن موضوع تصو   يي اجرا نامه  آيينمفاد   موثر   ي و در اجرا   ۱۳۸۶

 مربـوط بـه قـانون مبـارزه بـا           يهـا   نامه  آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ک مورخ   

 و بـه منظورايجـاد شـفافيت  و      نامـه   آيـين  ايـن    ۶ به خصوص ماده      و اصالحات بعدي آن،    ييپولشو

هـا و     احصاي وظايف واحدهاي بانكي در خصوص تطبيق با مقررات مبارزه با پولـشويي در پرداخـت               

هـاي   رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظامدستورالعمل «؛   بانكي الكترونيكي  هاي  تراكنش

  : شودي مابالغر يبه شرح ز» پرداخت و بانكداري الكترونيكي

  

  تعاريف

  :در اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود - ۱ماده 

 سالمي ايران؛بانک مرکزي جمهوري ا: بانک مرکزي -1- 1

هاي خـارجي     هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک        اعم از بانک  (ها    بانک: موسسات اعتباري  -2- 1

هـاي اعتبـار،      ، تعـاوني  غيـر بـانکي   ، موسسات اعتباري    ) ايران ي اسالم يمستقر در جمهور  

ر اشـخاص   ير و سا  يه پذ ي سرما يها  هاي ليزينگ، شرکت     شرکت  الحسنه،  هاي قرض   صندوق

 .ندي نماي وجوه اقدام مي که به امر واسطه گري و حقوقيقيحق

  – يهاي مستقر در مناطق آزاد تجار موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي      : تبصره

 . شوندي جمهوري اسالمي ايران نيز ميصنعت
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ت /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    يي موضوع تصو  ينامه اجرائي قانون مبارزه با پولشو       آيين: نامه  آيين - 3- 1

 مربوط به قـانون     يها  نامه  آيين بيران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸خ   ک مور  ۴۳۱۸۲

 ؛ و اصالحات بعدي آنييمبارزه با پولشو

ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ) ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰(مبلغ يکصد و پنجاه ميليون: سقف مقرر -4- 1

ـ            .  کاالي گران بها   ارزها و  ه شـرايط   هيات وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجـه ب

  .اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود

هاي فيزيكـي يـا مجـازي صـادر شـده توسـط         عبارت است از انواع كارت   : كارت پرداخت  -5- 1

مؤسسات اعتباري كه به دارندة آن امكان پرداخت و يا انتقال وجه به شخص ديگر را فراهم              

 .سازد مي

 يا فيزيكي يـا تركيبـي از        )يکيالکترون (اطالعاتياي     عبارت است از شناسه    : ابزار شناسايي  -6- 1

تواند بدون نياز به هر گونه مجوز ديگـري نـسبت بـه             آن مشتري مي    از هر دو كه با استفاده    

 كـارت پرداخـت     .هاي غيرحضوري مؤسسات اعتباري اقدام كند       اخذ خدمات بانكي از درگاه    

 .رود نوعي ابزار شناسايي به شمار مي

تـوان بـا     اي الكترونيكي كـه مـي       زيكي يا سامانه   عبارت است از دستگاهي في     : پذيرش ابزار -7- 1

  بانكي و اخذ انواع خدمات ابزار شناسايي نسبت به انجام عملياتيك يا چند نوع استفاده از   

ي فـروش و يـا      هـا    پايانـه   و يا  ابزار پذيرش مي تواند فيزيکي مانند خود پرداز       . اقدام نمود 

  .ي اينترنتي باشدها مجازي مانند درگاه

عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به شعب، دفـاتر يـا ادارات مؤسـسه               : وريمراجعة حض  -8- 1

 . براي اخذ خدمتمذکور و مراوده با نيروي انساني مؤسسه اعتباري

اخـذ   و   عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به انواع ابزارهاي پذيرش         : مراجعة غيرحضوري  -9- 1

 .نساني مؤسسة اعتباريخدمت به واسطة ابزار شناسايي و بدون مراوده با نيروي ا
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  تراكنش  انجاميابزارها مربوط به ضوابط

 و ثبت تطبيقي ارباب رجوعصدور هر گونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي كامل  -۲ ماده

  .مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرد

يش پهاي اعتباري،  شت و كارتهاي بردا هاي پرداخت با نام، اعم از كارت صدور انواع كارت -۳ ماده

  . ممنوع است، و ايجاد يا معرفي حساب متناظر در بانكارباب رجوعاز شناسايي كامل 

 ،هاي پرداخت  كارت، فرايند شناسايي كامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناسايي-۴ ماده

 در صورت .دارد  براي اولين مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه اعتباري ضرورتحسابانواع افتتاح 

وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناسايي كامل ارباب رجوع در مؤسسة اعتباري و دسترسي متمركز 

 صرف تطبيق يكساني نيست وبه آن، نيازي به تكرار فرايند براي ارايه خدمات و محصوالت فوق 

  .كند هويت ارباب رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده كفايت مي

 بايد صرفا به ارباب ي پرداخت و ساير موارد مرتبط با اين مادهها اي شناسايي، کارتابزاره: تبصره

  .تحويل شوندـ پس از شناسايي اوليه ـ   ويرجوع و يا نماينده قانوني

تطبيق هويت ارباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات غيرحضوري از  -۵ ماده 

  .پذيرد يصورت مطريق ابزارهاي شناسايي 

امضاي هاي  شناسايي ارباب رجوع به صورت الكترونيكي در مواردي كه وي از گواهي - ۶ ماده

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي امضاي ديجيتالصادر شده توسط مركز گواهي  ديجيتال

  .استانع  بال م،يا ارسال اسناد و مدارك الزم براي شناسايي كامل استفاده نمايد شناسايي اوليه و

 در انعقاد قرارداد، الزم است مشتري به طور کتبي به موسسه اعتباري تعهد دهد که هيچ - ۷ماده 

 و در صورت بروز مشکل در اين زمينه، دشخصي غير از وي، از ابزار شناسايي استفاده نخواهد کر

   . متوجه مشتري استها تمامي مسئوليت

نام مشمول  هاي خريد بي هاي هديه و كارت ير كارتنام نظ  بي پرداختهاي انواع كارت -۸ ماده

  .استنامه  آيين) ۱(ماده ) ح(ضوابط مربوط به وجه نقد، موضوع بند 

 بي نام و غير قابل رديابي و ايجاد اين قابليت بر روي ي پرداختها  انواع کارت مجددشارژ: تبصره

  .ممنوع استي مذکور، ها کارت
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نام بايد جزو مشتريان بانك بوده و پيش از خريد،   بي پرداختهاي خريدار اولية انواع كارت -۹ ماده

ي مذکور بر عهده ها ي انجام شده توسط کارتها مسئوليت تمامي تراکنش . باشدشناسايي شده

  .خريدار اوليه است

  

 هاي انجام تراكنش  مربوط به روشضوابط

، اعم از اي فروشندگان كاال و ارايه دهندگان خدمات برنصب هر گونه ابزار پذيرش - ۱۰ ماده

دستورالعمل وفق مقررات مندرج در فيزيكي و مجازي، بايد پس از احراز هويت پذيرندة كارت 

  . صورت پذيردو شناسايي كامل ويچگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري 

 حساب پذيرندة كارت، منحصراً هاي پرداخت به هاي كارت واريز وجوه مربوط به تراكنش -۱۱ ماده

  .پذير است از طريق حساب معرفي شدة پذيرندة كارت نزد يكي از مؤسسات اعتباري امكان

اطالعات و  ، پذيرش فيزيكي در محل پذيرندة كارتابزاربه هنگام نصب هر گونه   -۱۲ ماده

ش مؤسسه اعتباري يا  پذيرابزارهاياي  هاي زير بايد از پذيرنده اخذ شده و در سوابق داده داده

 :ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد

 يا هر گونه مدرك ديگري كه اهليت پذيرنده را براي دريافت وجه اثبات تصوير جواز كسب - ۱

 ؛)براي شخص حقوقي(يا مدارك ثبتي ) براي اشخاص حقيقي (نمايد

ارك ثبتي شخصيت  يا مد مطابق با جواز كسب)به همراه کد پستي(  كامل پستينشاني - ۲

  .حقوقي كه بايد با محل نصب ابزار پذيرش يكسان باشد

 اطالعات و الزم است براي پذيرندة كارت  پذيرش مجازيابزاربه هنگام نصب هر گونه  -۱۳ ماده

 پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه ابزارهاياي  از پذيرنده اخذ شده و در سوابق داده هاي زير داده

  : ثبت گردددهنده خدمات پرداخت

محل دفتر يا (محل فعاليت و حضور پذيرندة كارت) به همراه کد پستي (كامل پستينشاني  - ۱

 مطابق با جواز كسب يا مدارك ،ها و يا تجهيزات پردازش مجازي محلي كه تجهيزات، سامانه

 . كه بايد با محل نصب ابزار پذيرش يكسان باشد) در آنجا مستقر هستندثبتي شخصيت حقوقي

  .مشخصات هويتي و محل ميزبان وب سايت اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات و نشاني - ۲
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 در صورتي که ارباب رجوع متقاضي دريافت ابزارهاي پذيرش فيزيکي يا مجازي متعدد -۱۴ماده 

از جمله در مواردي که يک شخص حقوقي متقاضي دريافت اين ابزارها براي دفتر مرکزي، ( باشد

 اين دستورالعمل در ۱۲ و ۱۱، الزم است تکاليف مقرر در مواد )عب خود مي باشد و شها نمايندگي

  .مورد هر يک از ابزارهاي مذکور به اجرا درآيد

 پذيرش كارت، اعم از فيزيكي يا مجازي، براي پذيرندة كارت بايد ابزار به هنگام نصب  -۱۵ ماده

اي پذيرندة كارت نزد مؤسسه   سوابق دادهاطالعات زير مطابق با اظهار پذيرندة كارت اخذ شده و در

 :اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد

   مالي؛  سقف انفرادي هر تراكنش- ۱

 . پذيرشابزارهايسقف گردش ماهانه هر يك از  - ۲

ر ، تغيي فيزيكي يا مجازيهاي پذيرنده، اعم از تغيير مكان اطالعات و دادههر گونه تغيير در   -۱۶ ماده

ماهيت فعاليت و نظير آن بايد در اسرع وقت توسط پذيرندة كارت به اطالع مؤسسه اعتباري يا ارايه 

 كنندة ابزار پذيرش رسيده و مؤسسات مزبور نيز مكلفند حداكثر ظرف دهنده خدمات پرداخت نصب

اقدام هاي اطالعاتي خود  هاي مزبور در سامانه  يك هفته نسبت به روزآوري اطالعات و دادهمدت

  .اين مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش تصريح گردد. نمايند

  

 هاي الكترونيكي  مربوط به مشخصات تراكنشضوابط

هاي سامانة  صدور دستور پرداخت اعم از درون بانكي و بين بانكي، شامل دستور پرداخت - ۱۷ ماده

صرفاً با شناسايي صادركنندة دستور ) پايا(الكترونيكي و سامانة پاياپاي ) ساتنا(تسويه ناخالص آني 

  .پذير است  امكانپرداخت

مستلزم شناسايي ذينفع و ) پايا(ارايه درخواست برداشت در سامانة پاياپاي الكترونيكي  -۱۸ ماده

  .وجود حساب مقصد معتبر در مؤسسة اعتباري پذيرندة درخواست برداشت است

دهنده درخواست برداشت در مراجعات   دستور پرداخت يا ارايهشناسايي صادركنندة - ۱۹ ماده

نامه  آيين) ۳(حضوري بر اساس مدارك مندرج در ضوابط شناسايي اوليه اشخاص موضوع مادة 



 ۶

 ابزارهاي معيارهاي كنترلي متعارفصورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري و مجازي بر اساس 

  .گيرد شناسايي انجام مي

هاي كيف پول الكترونيكي، كه بنا به  هاي الكترونيكي برونخطي، نظير تراكنش شتراكن - ۲۰ ماده

هاي  ماهيت فناوري و ارزش مبادالت آنها، فاقد سوابق مربوط به جزئيات هر تراكنش در سامانه

  .گردند بانكي است، همانند مبادالت نقدي بين اشخاص تلقي مي

 مدت نامه آيينضوابط مذکور در  برابر را ها کنشموسسه اعتباري موظف است اطالعات ترا -۲۱ماده 

 مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه        ها  و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک        

 ١٥/٤/١٣٨٩ مـورخ    ٨٠٢٢٣/٨٩موضوع بخشنامه شـماره     (شوراي پول و اعتبار   ٢٥/٣/١٣٨٩مورخ  

ي مقـرر در    هـا   و تخلف از آن مشمول مجـازات      نگهداري نمايد   ) بانک مرکزي و اصالحات پس از آن      

  .قانون و مقررات مبارزه با پولشويي مي شود

  

 مورخ يي مبارزه با پولشوي عالي جلسه شوراهشتمين در  تبصره٣ و  ماده ٢١ اين دستورالعمل در

 .الغ، الزم االجراستخ ابيد و از تاريب رسي به تصو٢٠/١١/١٣٨٩
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 و ي در روابط کارگزارييت مقررات مبارزه با پولشويدستورالعمل لزوم رعا

  اي پوسته يها  بانکييشناسا

  

  هدف

 ۳۲ مـوثر مـاده      يدر اجـرا  ري از تامين مالي تروريـسم و نيـز          به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگي      

 ک  ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامـه شـماره      ي موضوع تـصو   قانون مبارزه با پولشويي    يي اجرا نامه  آيين

 و يي مربوط به قانون مبارزه با پولشويها نامه آيينب يران عضو کارگروه تصوي وز۱۴/۹/۱۳۸۸مورخ 

 ي و حفظ روابط کارگزاري الزم در برقرار   ياطير احت ي و نظر به ضرورت اتخاذ تداب      اصالحات بعدي آن  

ت يورالعمل لزوم رعا  دست«  ؛ي خارج ي و موسسات اعتبار   ها   با بانک  يراني ا يتوسط موسسات اعتبار  

ـ به شرح ز » اي  پوسته يها  بانک يي و شناسا  ي در روابط کارگزار   ييمقررات مبارزه با پولشو    ر ابـالغ  ي

  : شوديم

  

  تعاريف

  :شوددر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي  - ۱ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي  -1-1

 ؛) مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه (ييقانون مبارزه با پولشو: نقانو -1-2

يب نامـه شـماره     ي موضـوع تـصو    ينامه اجرائـي قـانون مبـارزه بـا پولـشو            آيين: نامه  آيين -1-3

 يهـا   نامـه   آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸مورخ   ک   ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴

 ؛ات بعدي آن و اصالحييمربوط به قانون مبارزه با پولشو

ها در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد و             هاي ايراني و شعب آن      بانک:  اعتباري ات مؤسس -1-4

 ؛) قلمرو اصلي و مناطق آزاد(شعب بانکهاي خارجي در ايران 
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بـه بانـک    ) بانـک کـارگزار   (به ارايه خدمات بـانکي از سـوي يـک بانـک           : روابط کارگزاري  -1-5

  .اطالق مي شود) بانک متقاضي(ديگر

شـود کـه داراي حـضور     بانک پوسته اي به بانکي اطالق مي: )Shell bank(پوسته ايبانک  -1-6

 که در آن مجوز گرفته و بـه         قلمرويدر  ) به معناي حضور مديريت و بدنه اصلي آن       ( فيزيکي

ثبت رسيده است، نبوده ؛ و به هيچ گروه ارائه کننده خدمات مالي که تحت نظـارت مـوثر و                    

 قلمـرو هـا، در      مديريت و بدنه اصلي اين قبيل بانک      . د نيز وابسته نباشد   اي قرار دار    يکپارچه

ـ به غير از يک       معموالً يک بانک پوسته اي      .  ديگري مستقر است   )کشورها و مناطق  (قضايي

ـ تشکيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسيده است، نداشـته             نمايندگي ثبت شده    

ــراي ان ــده آن فقــط آدرســي را ب ــور در آن  و نماين  قلمــروجــام امــور حقــوقي بانــک مزب

 .آورد  فراهم مي)کشورها و مناطق(قضايي

دادن حسن شهرت بـه داليلـي از جملـه            احتمال بروز زيان در اثر از دست      : ريسک شهرت   -1-7

 .دادن اعتماد عمومي  تنزل رتبه اعتباري و يا از دست وضعيت نامطلوب مالي،

ي روابط کارگزاري با يک بانک خـارجي را دارد  بايـد بـر                موسسه اعتباري که قصد برقرار     – ۲ماده  

.  مذکور اقدام نمايـد      به بانک    راجع  آوري اطالعات کافي    سک محور، نسبت به جمع    يکرد ر ياساس رو 

  .رندي قرار گي شده، مورد بررسيد جمع آوري است که باير  از جمله اطالعاتيموارد ز

    ـ شامل ساختار مالک  (رجيت بانک خا  يريت و مد  ياطالعات مربوط به مالک ت آن ،   يريت و مـد   ي

 ؛...)ران و يسهامداران، مد

 هاي اصلي فعاليت؛ زمينه 

 محل استقرار؛ 

 ـ بـه خـصوص رو    (يي مبارزه با پولـشو    ي بانک برا  ي داخل يها  هي و رو  ها  دستورالعمل  يهـا   هي

  در آن بانک؛ييو عنوان واحد مسئول مبارزه با پولشو)اني مشترييشناسا

 ؛)در صورتي که موسسه اعتباري، بانک کارگزار باشد(اب مزبورهدف از افتتاح حس 

     در صـورتي  (هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خواهد کرد

 ؛)که موسسه اعتباري، بانک کارگزار باشد
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 و مقررات بانکي در کشور متبوع بانک خارجي؛يوضعيت نظارت  

 وضعيت ريسک شهرت و رعايت کامل مقررات مبارزه با پولشويي در بانک خارجي . 

در صورتي که پيش از ابالغ اين دستورالعمل، موسسه اعتباري اقدام بـه برگـزاري روابـط                 : ۱تبصره

  نيـز  ها   در مورد آن    را الزم است تکاليف مقرر در اين ماده        نموده باشد  خارجيکارگزاري با يک بانک     

  .رآورددبه اجرا 

بانک مرکزي نسبت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط، اقدامات الزم را بـه عمـل                 : ۲تبصره

 الزم است پرسشنامه مذکور توسط موسسه اعتباري تکميـل          ،در برقراري روابط کارگزاري   . مي آورد 

 . شده و براي بررسي، به بانک مرکزي ارسال شود

 روابط کـارگزاري برقـرار      ،خارجيکه با يک بانک       صورتي  در است اعتباري موظف    ه موسس – ۳ماده  

 نسبت به ارايه خدماتي که منجر به نگهداري يا انتقال وجوه مرتبط با پولـشويي يـا تـامين                    مي کند 

  .ي الزم را به عمل آوردها مالي تروريسم مي شود، احتياط

ـ بارا دارنـد   خـارجي  يهـا   برقراري روابط کارگزاري با بانکقصد موسسات اعتباري که   – ۴ماده   د ي

  .نسبت به موارد ذيل، اطمينان حاصل نمايند

 در زمينه مبارزه با     مناسب داراي قوانين و مقررات      خارجي بانک   استقرارکشور محل    - ۱

 . عملياتي کرده باشد  را به شيوه اي مناسب،ها آنپولشويي بوده و 

ت حـاکي از     سوء شـهر   ،بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده           - ۲

 . نباشدنامه آيين ۳۲مشمول موضوع ماده نقض مقررات نداشته و 

در صورتي که موسسه    . هاي پوسته اي ممنوع است       برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانک      :تبصره

اعتباري داراي رابطه کارگزاري با بانک پوسته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق شرايط مذکور در                  

سه اعتباري بايد در اسرع وقت اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده و مراتب را به             اين ماده، موسس  

  .بانک مرکزي اعالم نمايد

ي پوسته اي و کشورها و ها بانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک اطالعاتي از اسامي بانک – ۵ماده 

بـل از برقـراري روابـط     تمامي موسـسات اعتبـاري موظفنـد ق        .مناطق پرخطراز نظر پولشويي نمايد    
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استعالم از ايـن پايگـاه، رافـع مـسئوليت          .  نسبت به استعالم از اين پايگاه اقدام نمايند         کارگزاري،

  . ي الزم و شناسايي دقيق بانک خارجي نمي باشدها موسسه اعتباري درانجام بررسي

 هـا  سته اي در آنوپفهرست مناطق پرخطر از نظر پولشويي و مناطقي که امکان ثبت بانک  ـ  ۶ماده 

 موسسه اعتباري موظف    . توسط بانک مرکزي اعالم مي شود       و نيز تمهيدات نظارتي الزم     وجود دارد 

منـاطق   ايـن    ، در   مـذکور ، اطمينان يابد بانک     خارجياست قبل از برقراري روابط کارگزاري با بانک         

ضمن اعـالم   عتباري بايد   در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اين مناطق، موسسه ا           . قرار ندارد 

  .ي مالي با آن بانک به عمل آوردها مراتب به بانک مرکزي، دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکنش

  :به طور کلي مناطق جهان به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: تبصره

  : ـ مناطق با ريسک زياد۱

ي مـضاعفي را بـه عمـل        ها  کنترلدر برقراري روابط کارگزاري با اين مناطق، موسسه اعتباري بايد           

  .آورد

  : ـ مناطق با ريسک متوسط۲

  .ي کافي به عمل آوردها در برقراري روابط کارگزاري با اين مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

  : ـ مناطق با ريسک کم۳

 . ي معمول را اعمال نمايدها در برقراري روابط کارگزاري با اين مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

 

 مـورخ   يي مبارزه بـا پولـشو     ي عال ين جلسه شورا  يمهشتتبصره در    ۴  ماده و  ۶ اين دستورالعمل در  

  .خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹
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   در موسسات اعتباريدستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون

  

  هدف

 آوردن تمهيدات    فراهمز             به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و ني            

ب يي موضـوع تـصو    ينامه اجرائي قانون مبارزه با پولشو       آيينف مقرر در    يالزم براي اجراي موثر تکال    

ــما ــه ش ــورخ ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴ره نام ــ وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک م ــصو ي ــارگروه ت ــضو ک ب يران ع

ـ  يي مربوط به قانون مبارزه با پولـشو       يها  نامه  آيين نحـوه  « آن، دسـتورالعمل  ۱۰ه خـصوص مـاده      ب

  : شودير ابالغ ميبه شرح ز»  در موسسات اعتباريمراقبت از اشخاص مظنون

  

  تعاريف

  :د شوعبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي در اين دستورالعمل، اصطالحات و -۱ماده 

 مـصوب   يي موضـوع قـانون مبـارزه بـا پولـشو          ييعبارت اسـت از جـرم پولـشو       : ييپولشو -۱-۱

 ؛۲/۱۱/۱۳۸۶

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -۱-۲

ـ      و نماينـدگي بانـک     ه ايراني و شـعب     اعم از بانک   ( بانک: ي اعتبار هموسس -۱-۳ ستقر در   خـارجي م

   شـرکت  الحسنه،  قرض  اعتبار، صندوق ، تعاونيغير بانکي اعتباري   ه، موسس ) ايران ي اسالم يجمهور

ند و تحت نظارت بانـک      ي نما ي وجوه اقدام م   ي واسطه گر  که به امر   يقير اشخاص حق  ي و سا  ليزينگ

 . قرار دارنديمرکز

 جمهـوري  ي صـنعت – ي آزاد تجـار  مستقر در مناطق   و نمايندگي  ه اعتباري شامل شعب   هموسس: تبصره

  . شودياسالمي ايران نيز م



۲  

ارتبـاط بـا    آنها بـه جهـت ظـن بـه           و مشخصات  اساميکليه اشخاصي که    : اشخاص مظنون  -۱-۴

 آن واحد  قي و از طر    تعيين يواحد اطالعات مال  و تأمين مالي تروريسم از سوي       هاي پولشويي     يتفعال

 .  شودمي اعالم موسسه اعتباري به ي بانک مرکزو يا

و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطالعـات و            معامالت: مشکوکو عمليات   معامالت   -۱-۵

يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين معامالت و عمليات به منظور پولـشويي و يـا تـأمين                      

 .شود مالي تروريسم انجام مي

  ):ارباب رجوع( مشتري -۱-۶

o        موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او           شخص حقيقي يا حقوقي که در

 يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 اسـت و از ناحيـه وي ممکـن          يگر خدمات بانکي و اعتبـار     يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           ف به ويژه ريسک   هاي مختل   است ريسک 

 .اعتباري شود

، مستندات و   ي با استفاده از منابع اطالعات     يت مشتر يد هو ييشناخت و تا   : ي مشتر ييشناسا   -۱-۷

» هي اول ييشناسا« به دو گروه از اقدامات شامل      ي مشتر ييشناسا.  مستقل، معتبر و قابل اتکا     يها  داده

 . شوديم ميقست»  کاملييشناسا«و 

 و در   يي با مدارک شناسا   يق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتر       يتطب: هي اول ييشناسا -۸ -۱

ـ ل  يل، عالوه بر ثبت مشخصات وک     يا وک ينده  يصورت اقدام توسط نما    نـده، ثبـت مشخـصات      يا نما ي

 .لياص

ـ ذکور در ا  ه به شرح م   يه خدمات پا  ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -۹ -۱ ن ي

 .دستورالعمل

ـ  ارا ي بـه مـشتر    ي که توسط موسسه اعتبـار     يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -۱-۱۰   ه ي

ـ خدمات پا «و  » هير پا يخدمات غ « به دو گروه     ي و اعتبار  يخدمات بانک .  گردد ي شود، اطالق م   يم » هي

 . شوديم ميتقس
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از و الزمه   يش ن ي، پ ي به مشتر  ها  ه آن يکه ارا  شود   ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا يخدمات غ  -۱-۱۰-۱

ه يارا.  بخشدي استمرار نمي با موسسه اعتباريا به ارتباط مشتريست و ي نير خدمات به ويه سايارا

 و به شرح مـذکور      ي توسط موسسه اعتبار   يه و ي اول يي، فقط مستلزم شناسا   ين خدمات به مشتر   يا

 :ه استير پايق خدمات غيصادل از جمله ميموارد ذ. ن دستورالعمل استيدر ا

o حواله وجوه؛ 

o افت و پرداخت؛يانجام هرگونه در 

o و موارد مشابه؛ي ارزي، چک مسافرتي، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک؛) چک رمزدار(ين بانکي بيها  و چکي بانکيها صدور انواع چک 

ـ از و الزمـه ارا    يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۱۰-۲ ر يه سـا  ي

 اخـذ   ي بـرا  ي شود تا و   ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م يخدمات توسط موسسات اعتبار   

ـ ه خدمات پا  يارا.  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يخدمات مکرر و متماد    ، مـستلزم   يه بـه مـشتر    ي

ـ موارد ذ. ن دستورالعمل است  يمندرج در ا  به شرح   ) ه  ي اول ييعالوه بر شناسا  (ي کامل و  ييشناسا ل ي

 : باشدين نوع خدمات ميق اياز جمله مصاد

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ي بانکي وظهر نويسي؛ها صدور انواع ضمانتنامه 

o           و )  بروات، چک و سـفته     از جمله (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 
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  ات و معامالت اشخاص مظنونينظارت بر عمل  

ـ ات و معـامالت اشـخاص مظنـون را ز         يعمل موسسه اعتباري موظف است    - ۲ماده   ر نظـر   ي

 در خصوص   ي مرکز بانکلي و يا    واحد اطالعات ما   يداشته، بر حسب دستورات صادره از سو      

  .دي اقدام نماها آن

  

   و مشخصات اشخاص مظنوني کارکنان به اساميدسترس

 اشخاص مظنون را در دسـترس        و مشخصات  ياسام موسسه اعتباري موظف است    – ۳ماده  

به آنها در جهـت      داده،پردازند قرار     خود که به ارائه خدمات به مشتريان مي        ربط   يذکارکنان  

  .ديح اين دستورالعمل آموزش دهاي صحاجر

  

   اطالعاتمحرمانه بودن 

ظنـون را محرمانـه تلقـي        اشـخاص م    و مشخـصات   ياسام موسسه اعتباري موظف است     - ۴ماده  

در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز . د قرار ده  ربط يذا تنها در اختيار کارکنان       ر ها آن ،نموده

  .خواهد شد قانون رفتار از اطالعات مذکور با متخلفين برابر

  

   بروز رساني

 اشـخاص    و مشخـصات   ياسـام بالفاصله پس از دريافـت      موسسه اعتباري موظف است       - ۵ماده  

به نحوي که فهرست اشخاص مظنون بـه        اقدام نمايند    ي قبل فهرست نسبت به بروز رساني      ،مظنون

  . شته باشد قرار دا ربطيذهمواره در اختيار کارکنان آن همراه آخرين اصالحات 

  

   افزارها تکليف به تطبيق نرم

هاي مربوط به ارائه خـدمات خـود را بـه             نرم افزارها و برنامه    موسسه اعتباري موظف است    -۶ماده  

واحـد  به اشخاص مظنون صـرفا در چـارچوب دسـتورات            خدمات    کليه د که ارائه  نظيم نماي نحوي ت 

رم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شـود         الزم است ن   .ردي انجام پذ  يبانک مرکز اطالعات مالي و    
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ي مورد نياز واحد اطالعات مالي، توسط واحد مبارزه با پول شويي            ها  که قابليت تهيه و ارسال گزارش     

   .موسسه اعتباري فراهم شود

  

  ي مورديده گزارش

  ايـن دسـتورالعمل اقـدام   ۲ در هر موردي که بر اساس ماده         موظف است  موسسه اعتباري   -۷ماده  

ـ         يو   - خود ييق واحد مبارزه با پولشو    يد مراتب را فورا از طر     ينما يم ن يا در صـورت عـدم وجـود چن

  .د برسانواحد اطالعات مالي  به اطالع -موسسه اعتبارين مقام يق باالتري، از طريواحد

  

   ي ادواريده گزارش

ي کـه در     کليـه اقـدامات     از يجـامع  هر سه ماه يکبار گـزارش        موسسه اعتباري موظف است    -۸ماده  

  . ارسال نمايد يبانک مرکز به ،ستا  اجراي اين دستورالعمل انجام داده

  

   مـورخ يي مبـارزه بـا پولـشو    ي عال ين جلسه شورا  يمهشتتبصره در    ۱ماده و    ۸اين دستورالعمل در    

 .             خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۱۱/۱۳۸۹ /۲۰ 
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    موسسات اعتباريانينحوه ارسال اسناد و مدارک مشتردستورالعمل 

  ها  آني پستيبه نشان

  

  هدف               

 از  ۸ بنـد     مـوثر  يدر اجـرا  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و             

 ۷ بند الف از مـاده       ،) و اصالحات پس از آن     ۱۳۵۱مصوب تير ماه    (و بانکي کشور      قانون پولي  ۱۴ماده  

نامـه    آيينفصل دوم   ،  ) مجلس شوراي اسالمي   ۱۳۸۶  ماه مصوب دوم بهمن  (ييقانون مبارزه با پولشو   

 ک مـورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامـه شـماره      ي موضـوع تـصو    يي بـا پولـشو    اجرائي قانون مبارزه  

، ييلـشو  مربـوط بـه قـانون مبـارزه بـا پو           يها  نامه  آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸

ـ ۳۹۳۹۵ت /۲۱۱۸۱۵ب نامه شـماره  يان وجوه در کشور موضوع تصو    ي جر ي مستند ساز  نامه  آيين  ـ ه

موسـسات  ان  ينحوه ارسال اسناد و مـدارک مـشتر       «دستورالعمل   ؛رانيات وز ي ه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶مورخ  

  :شود يمابالغ ر يبه شرح ز» ها  آني پستيبه نشاناعتباري 

  

  تعاريف             

  :دشو اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي در - ۱ماده  

 ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي -۱-۱

 مـستقر در     و نماينـدگي بانـک خـارجي       ه ايراني و شـعب     اعم از بانک  (بانک  :  اعتباري هموسس -۱-۲

   شـرکت  الحسنه، اعتبار، صندوق قرض  ني، تعاوغير بانکي  اعتباري   ه، موسس )ايران ي اسالم يجمهور

 وجوه اقـدام    ي که به امر واسطه گر     ي و حقوق  يقير اشخاص حق  ير و سا  يه پذ ي، شرکت سرما  ليزينگ

 .ندي نمايم
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 و  ي صـنعت  – ي تجار  و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد      ه اعتباري شامل شعب   هموسس: تبصره

 .دوش ي مجمهوري اسالمي ايران نيز مناطق ويژه اقتصادي

  ):ارباب رجوع(  مشتري-۱-۳

o                  شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او

 يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 اسـت و از ناحيـه وي ممکـن          ينکي و اعتبـار   گر خدمات با  يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

، مـستندات و    ي با استفاده از منابع اطالعات     يت مشتر يد هو ييشناخت و تا   : ي مشتر ييشناسا -۱-۴

» هي اول ييشناسا«وه از اقدامات شامل    به دو گر   ي مشتر ييشناسا.  مستقل، معتبر و قابل اتکا     يها  داده

 . شوديم ميتقس»  کاملييشناسا«و 

 و در   يي با مدارک شناسا   يق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتر       يتطب: هي اول ييشناسا -۱-۵

ـ ل  يل، عالوه بر ثبت مشخصات وک     يا وک ينده  يصورت اقدام توسط نما    نـده، ثبـت مشخـصات      يا نما ي

 .لياص

ـ ه خـدمات پا   ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييساشنا:  کامل ييشناسا -۱-۶ ه بـه شـرح مـذکور در        ي

 .دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري

ـ  ارا ي بـه مـشتر    ي که توسـط موسـسه اعتبـار       يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -۱-۷   ه ي

ـ خدمات پا « و   »هي پا ريخدمات غ « به دو گروه     ي و اعتبار  ي خدمات بانک  . گردد ي شود، اطالق م   يم  »هي

 . شوديم ميتقس

ه ياز و الزمه ارايش نيپ، ي به مشتر ها  ه آن ي شود که ارا   ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا يخدمات غ  -۱-۸

ن يه ا يارا.  بخشد ي استمرار نم  ي با موسسه اعتبار   ي به ارتباط مشتر   اي ست و ي ن ير خدمات به و   يسا

و به شـرح مـذکور در        ي توسط موسسه اعتبار   ي و هي اول يي، فقط مستلزم شناسا   يخدمات به مشتر  

 :ه استير پايق خدمات غيل از جمله مصاديموارد ذ. ن دستورالعمل استيا
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o حواله وجوه؛ 

o  افت و پرداخت؛يدرانجام هرگونه 

o و موارد مشابه؛ي ارزي، چک مسافرتي، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک) چک رمزدار(يانکن بي بيها  و چکي بانکيها صدور انواع چک. 

ر خدمات  يه سا ياز و الزمه ارا   يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۹

 اخـذ خـدمات     ي برا ي شود تا و   ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م يتوسط موسسات اعتبار  

 يي، مـستلزم شناسـا   يه به مـشتر   يه خدمات پا  يارا.  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يمکرر و متماد  

ـ موارد ذ . ن دستورالعمل است    ي به شرح مندرج در ا     )ه  ي اول ييعالوه بر شناسا  (يکامل و  ل از جملـه    ي

 : باشديم ن نوع خدماتياق يمصاد

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o عمليات ليزينگ؛ اعطاي تسهيالت و 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o نکي وظهر نويسي؛هاي با صدور انواع ضمانتنامه 

o           و ) از جمله بروات، چک و سـفته      (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

فردي که بر اساس تـصويب نامـه شـماره          ه  شماره منحصر ب  : شناسه ملي اشخاص حقوقي    -۱-۱۰

 .يابد  به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي۲۹/۱/۱۳۸۸  هـ مورخ۳۹۲۷۱ت /۱۶۱۶۹

فردي که مطـابق تـصويب نامـه شـماره      ه  شماره منحصر ب  : اشخاص خارجي ر  يفراگشماره   -۱-۱۱

 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران          ۲۹/۱/۱۳۸۸ هـ مورخ    ۴۰۲۶۶ت  /۱۶۱۷۳

 .بديا ات اتباع خارجي اختصاص ميتوسط پايگاه ملي اطالع

اقامتگاه قـانوني ثبـت شـده در پايگـاه شناسـه ملـي              به   : ي شخص حقوق  ياقامتگاه قانون  -۱-۱۲

  .اشخاص حقوقي مستقر در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اطالق مي شود
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سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است         ): سامانه احراز هويت اشخاص    ( ساها -۱-۱۳

، ...ي ثبت احوال، ثبت اسناد و امالک کشور و          ها   از قبيل سازمان   ربط  ذي مراجع که از طريق ارتباط با    

 را تسهيل   ها  پاسخ به استعالم موسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن             

  .نمايد مي

  

 ي مشتري پستيلزوم ارسال اسناد و مدارک به نشان

 براي تحويل اسناد و مـدارک        موظف است  يسسه اعتبار ن دستورالعمل، مو  يخ ابالغ ا  ي از تار  -۲ماده  

دسته چک،  (است براي بار نخست و يا در دفعات بعدي       که متقاضي استفاده از خدمات پايه       مشتري  

اي را با پـست سفارشـي بـه نـشاني            نامه  ،  ...)ي بدهي و پرداخت و      ها  دفترچه حساب بانکي، کارت   

ع دهد که صرفا با در دست داشتن اصل نامه مذکور و در آن به مشتري اطال ارسال نمايد و ويپستي 

   . مي تواند اسناد و مدارک مزبور را دريافت نمايد با مراجعه حضوري به موسسه اعتباري،

 و در مورد اقامتگاه     ي مندرج در کارت مل    ي، کد پست  يقيدر مورد محل سکونت اشخاص حق     : ۱تبصره  

 قـرار   ي مشتر نامه به  ارسال   ي مبنا ربط  ذيي  ها  هپايگا مندرج در    ي، کد پست  ي اشخاص حقوق  يقانون

ي مشتري براي دريافـت خـدمات پايـه در بـار      موسسه اعتباري بايد هنگام دريافت تقاضا     .رديگ يم

ـ    نموده و سـوابق   نخست، اقدام به شناسايي کامل و مستند سازي نشاني پستي وي ـ به شرح ذيل 

  .مربوط را در پرونده مشتري نگهداري نمايد

  .موسسه اعتباري مي تواند هزينه پست سفارشي ارسال مکاتبات را از مشتري اخذ نمايد : ۲ره تبص

   آنينان ازصحت و مستندسازي، اطمي مشتريوه اخذ نشانيش

ـ يحقاشخاص   يي موظف است هنگام شناسا    يوسسه اعتبار  -۳ماده   ـ  يق  در چـارچوب     و يا حقـوق  ي

اقـدام بـه اخـذ      ؛  »يان موسسات اعتبـار   يتر مش يي شناسا يدستورالعمل چگونگ «ضوابط مندرج در    

 و، شماره تلفن  )يدر مورد شخص حقوق (يا اقامتگاه قانونيو  محل سکونت يد پستکق و ي دقينشان

  .ستي ني کافيي به تنهاي از مشترياخذ شماره صندوق پست. دي نماي وا دورنگاري



 ۵

 يگـر يا اشـخاص د يف شخص  از طريندگي به نما يا ول يم و   ي، ق يل، وص ي که وک  يدر صورت  -۴ماده  

  و  محل سکونت  يکد پست  ق و ي دق يد نشان ي با ياعتبار باشد، موسسه    يافت خدمات بانک  ي در يمتقاض

  .دي اخذ نما-لي عالوه بر شخص اص- را ها آنشماره تلفن 

 قـيم و يـا       وصي،  موسسه اعتباري موظف است هنگام شناسايي کامل مشتري و يا وکيل،             : ۱ تبصره

 ساها  را با نشاني مندرج درها ملي آني مندرج بر روي کارت ملي و يا کارت شناسه     ؛ کد پست  ولي وي 

، رونوشـت اسـناد مـذکور را توسـط صـاحب            ها  تطبيق داده و پس از حصول اطمينان از مطابقت آن         

  . امضاي مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل کرده، در پرونده مشتري نگهداري نمايد

کد و نشاني پستي مشتري که به شيوه فوق مـستند سـازي شـده و در پرونـده مـشتري                     : ۲تبصره  

موسسه اعتباري بايـد در     . نگهداري مي شود، مبناي مکاتبات موسسه اعتباري با مشتري خواهد بود          

قرارداد با مشتري، تاکيد نمايد که وي موظف است هرگونه تغيير در کد و نشاني پـستي خـود را بـه                      

  .اطالع دهد) و امالکبت احوال و يا ثبت اسناد ث(ربط ذيمرجع 

ـ  در مورد هـر       موظف است  ي مشترک، موسسه اعتبار   يها   در مورد حساب    -۵ماده   ک از صـاحبان    ي

بت بـه ارسـال مـدارک بـه     نموده، نـس اخذ ن دستورالعمل را    ي ا ۴ و   ۳مواد  اطالعات مذکور در    امضا،  

  . اقدام نمايد) ء اعتباري و صاحبان امضابرابر توافق بين موسسه (ها يکي از آننشاني پستي 

، موسـسه  ي مـشتر ، شماره تلفن و شماره دورنگاريکد پست ،ي نشان ي  به منظور مستندساز    – ۶ماده  

  : موظف استياعتبار

 ي اصل کارت مل    مندرجات  را با  ي محل سکونت و   ي، کد پست  يقيه شخص حق  ي اول يي در شناسا  -۱-۶

 را بـا مـدارک معتبـر        ي و ي پـست  ي، نـشان   مقيم ايـران   ي خارج يقي در مورد شخص حق    .ق دهد يتطب

  .ق دهديتطب -يان اعتباري مشتريي در چارچوب دستورالعمل شناسا-ييشناسا

برابر ضـوابط    را   ي شخص حقوق  ي اقامتگاه قانون  ي، کد پست  يه شخص حقوق  ي اول يي در شناسا  -۲-۶

   . دهدقيتطب مندرج در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري

عـالوه بـر تکـاليف      ، الزم است    )يا خارج ي يرانياعم از ا   (يقي کامل اشخاص حق   يي در شناسا  -۳-۶

ي هـا    پايگـاه   سـاها و يـا     نشاني و کد پستي ارايه شده از سوي مـشتري از          مذکور در بندهاي فوق،     



 ۶

 را بـه  ربـط  ذيي هـا  استعالم کننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاه.  استعالم شودربط ذياطالعاتي  

  .همراه مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد

عالوه بـر تکـاليف     ، الزم است    )يا خارج ي يرانياعم از ا  (ي در شناسايي کامل اشخاص حقوق      -۴-۶ 

ارايـه شـده از سـوي مـشتري از           اقامتگاه قـانوني     نشاني و کد پستي   ذکر شده در شناسايي اوليه،      

موسسه اعتبـاري موظـف اسـت کـد پـستي و      همچنين .  استعالم شودبطر ذيي اطالعاتي   ها  پايگاه

ـ    اطالعات مندرج در  ا  نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجاز مشتريان حقوقي را ب          ارت  ظهـر ک

استعالم .  استعالم نمايد  ربط  ذي ي اطالعاتي   ها   و صحت آن را از طريق پايگاه       تطبيق داده  ها  ملي آن 

 را به همراه مشخصات خود روي تصوير سند يـاد           ربط  ذيي  ها  ه ازپايگاه کننده بايد زمان اخذ تاييدي    

 به منظور مستند سازي کد پستي و نشاني محل سکونت دارندگان امضاي مجـاز               .گواهي نمايد  شده

  .در مشتريان حقوقي، الزم است اين افراد همانند مشتريان حقيقي در موسسه اعتباري حضور يابند

 مندرج در کارت با کد      يا کد پست  ي و   ي و کد پست   ين نشان يونه تناقض ب    در صورت وجود هر گ      -۵-۶

  :ر را انجام دهدي موظف است اقدامات زي مؤسسه اعتبار،ي مشتري ارائه شده از سويپست

 ي و کد پـست ي با نشاني مشتري ارائه شده از سو   ي و کد پست   ين نشان يرت ب يدر صورت مغا   •

 .دي خود را اصالح نمايا کد پستي يشود نشان خواسته يد از مشتريگاه شرکت پست، بايپا

 درج شده در ظهر     ي با کد پست   ي مشتر ي ارائه شده از سو    ين کد پست  يرت ب يدر صورت مغا   •

، بـه  يضمن ارائه خدمت به مـشتر  ) يقي محل سکونت اشخاص حق    ي نشان يبرا (يکارت مل 

 ي که کد پست   دي جد يشود تا نسبت به ارائه کارت مل        ي مهلت داده م   يماه به مشتر   کيمدت  

 بـه  يالتيچ تسهين مدت هي است در ايهيبد. ديد در ظهر آن درج شده باشد اقدام نما يجد

ـ  يگـذار   هيل افتتاح حساب سپرده سرما    ي از قب  ي ارائه نخواهد شد و صرفاً خدمات      يمشتر ا ي

 طي مدت ياد    دي جد يدر صورت عدم ارائه کارت مل     . مي شود  ارائه    پس انداز  قرض الحسنه 

بانـک  . گزارش مي شود  م به بانک مرکزي     ي، مراتب جهت اتخاذ تصم    ي مشتر ي از سو  شده

ستعالم از مراجع ذي صالح، ادامه يا قطع ارائه خدمات به مشتريان مـذکور            مرکزي پس از ا   

 .را مشخص مي کند



 ۷

 ي مشتري ارائه شده از سوي شخص حقوقي اقامتگاه قانونين کد پستيرت بيدر صورت مغا •

 يکي، ارائه خدمت تا زمان اصالح ي اشخاص حقوقيگاه شناسه مليا مندرج در پ  يبا کد پست  

 .از دو مورد فوق متوقف خواهد شد

 درج نـشده    ي اشخاص حقوق  يگاه شناسه مل  ي در پا  ي شخص حقوق  ي که کد پست   يدر صورت  •

 ي که نسبت به درج مشخصات شخص حقوق       ي خواسته شود به سازمان    يد از مشتر  يباشد با 

 ي و کد پست   ي اقدام کرده است، مراجعه نموده، نشان      ياص حقوق  اشخ يگاه شناسه مل  يدر پا 

الت و خدمات به مشتري از سـوي        ي ارائه هر گونه تسه     در اين صورت،  . خود را اصالح نمايد   

 .موسسه اعتباري متوقف خواهد شد

  

   ي مشتري اطالعات مربوط به نشانيجاد و به روزآوريا

ان، محـل   ي مـشتر  ي مورد استفاده برا    يا اسناد  ها  رمه ف ي موظف است در کل    يموسسه اعتبار  - ۷ماده  

ـ  تعب ي و يو کد پست   خارجي   اشخاصيا شماره فراگير     يا شناسه مل  ي درج شماره    ي را برا  يمناسب ه ي

  .نمايدافت يق درين مشخصات را به طور کامل و دقيکند و ا

مـورد اسـتفاده     ي اطالعـات  يها  ستميه نرم افزارها و س    ي موظف است در کل    ي موسسه اعتبار  -۸ماده  

ـ   ي درج شماره    يان، محل الزم برا   ي مشتر يات بانک ي ثبت عمل  يبرا يـا شـماره فراگيـر       يا شناسه مل

 که امکان جستجو بر اساس مشخـصات        يجاد کند به گونه ا    ي را ا  ها   آن يو کد پست   خارجي   اشخاص

 کـد    همچنين موسسه اعتباري موظف است سازوکار الزم بـراي بـه روزرسـاني             .مذکور فراهم باشد  

  .ي خود اعمال نمايدها الذکر را در نرم افزارها و سيستم هاي فوق شناسه  شماره ياپستي و

ر ي و سـا   ي مـشتر  ي اطالعات مربـوط بـه نـشان        کد پستي و    موظف است  يموسسه اعتبار  – ۹ماده  

ـ  خود را حداقل هر شش ماه        ي اطالعات يها  ستمي در س  يمشخصات و   ربـط   ذيک بـار بـه مراجـع        ي

از نظـر   . دي خود اعمال نما   يستمهايافت و در س   يرات را در  يين تغ ين را کنترل و آخر    ارسال و صحت آ   

ـ   ربط  ذيگاه  ي پا ي ارائه شده از سو    ي، نشان ي مشتر ين نشان يموسسه اعتباري، آخر    اگـر   ي است حت

ان ذکر  يد در قرارداد منعقده با مشتر     ين موضوع با  يا.   خود را راساً اصالح نکرده باشد      ي نشان يمشتر



 ۸

 ي و کـد پـست     ي خواهان اصالح نـشان    ي اطالعات ، مشتر   يش از به روز رسان    ي که پ  يدر صورت .  شود

  . استربط ذي يگاههايخود باشد اصالح آنها مشروط به مطابقت اطالعات ارائه شده با اطالعات پا

  مشخص شود کد پستي مـشتري       پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق،         در صورتي که    -۱۰ماده  

 در قالـب گـزارش معـامالت        متعلق به وي نيست، موسسه اعتباري بايد مراتب را          ) وقيحقيقي، حق (

  . واحد اطالعات مالي گزارش دهدمشکوک به 

ـ  پس از ابـالغ ا      موظف است  يموسسه اعتبار  -۱۱ماده   ـ مـذکور در ا   ف  ي، تکـال  ن دسـتورالعمل  ي ن ي

ـ  پا افت خدمات ي خود که به واسطه در     يان فعل ي را در مورد مشتر    دستورالعمل ه از قبـل، ارتبـاط بـا        ي

  . سازديموسسه را حفظ کرده اند، عمل

رت بوده است،   ي مغا ي دارا ها  ق، مشخصات آن  ي که در مرحله تطب    فعليان  يآن دسته از مشتر    -تبصره

رت مـذکور رفـع     يچنانچه مغـا  . نديرت اقدام نما  ينسبت به رفع مغا    ماه   ۳موظف هستند ظرف مدت     

در قالـب گـزارش معـامالت        موظف است موارد را      يموسسه اعتبار  يينگردد، واحد مبارزه با پولشو    

  .اطالع دهدواحد اطالعات مالي به مشکوک 

 ماه از تاريخ ابالغ اين دسـتورالعمل از         ۳ موسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت         -۱۲ماده  

سـط  به محـض ارايـه کـد پـستي تو         . ارايه خدمت به کليه مشتريان فاقد کد پستي خودداري نمايد         

  .مشتري، ارايه خدمت به دارنده حساب ادامه مي يابد

  

 مـورخ   يي مبارزه با پولشو   ي عال ين جلسه شورا  يمهشت  تبصره در     ۶  ماده و     ۱۲اين دستورالعمل در    

               .خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹



۱ 

  

  تينان از رعاي حصول اطمير الزم برايدستورالعمل مجموعه اقدامات و تداب

  ي موسسات اعتباري برون مرزيها واحددر  ييمقررات مبارزه با پولشو

  

  هدف

 ۳۱ موثر مـاده     يبه منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجرا             

 ک  ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامـه شـماره      ي موضوع تـصو   يي قانون مبارزه با پولشو    يي اجرا نامه  آيين

 و يي مربوط به قانون مبارزه با پولشويها نامه آيينب يران عضو کارگروه تصوي وز۱۴/۹/۱۳۸۸مورخ 

 بـرون مـرزي موسـسات       يها  ه واحد يبه منظور حصول اطمينان از اجراي کامل مقررات مذکور در کل          

مجموعه اقـدامات و    «سک شهرت؛ دستورالعمل    يعرض ر ها از قرار گرفتن در م       و اجتناب آن   ياعتبار

 ي بـرون مـرز    يهـا    در واحـد   ييت مقررات مبارزه با پولشو    ينان از رعا  يحصول اطم ي  ر الزم برا  يتداب

  : شودير ابالغ ميبه شرح ز» يموسسات اعتبار

  

  تعاريف

  :دشو در اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي - ۱ماده 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -1-1

 ؛) مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه (ييقانون مبارزه با پولشو: قانون -1-2

ب نامـه شـماره     يي موضـوع تـصو    ي قـانون مبـارزه بـا پولـشو        اجرايينامه    آيين: نامه  آيين  -1-3

 يهـا   نامـه   آيين بيران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴

 ؛ييمربوط به قانون مبارزه با پولشو

 و نمايندگي بانـك خـارجي مـستقر در          هاعم از بانك ايراني و شعب     (بانك  :  اعتباري هموسس -1-4

الحسنه،   بانكي، تعاوني اعتبار، صندوق قرض      اعتباري غير  ه، موسس )جمهوري اسالمي ايران  



۲ 

گـري وجـوه     كه به امر واسطه    و ساير اشخاص حقوقي    پذير  ليزينگ، شركت سرمايه    شركت

 .نمايند اقدام مي

 ي صنعت -ي مستقر در مناطق آزاد تجار      يندگي شامل شعبه و نما    يموسسه اعتبار : تبصره

 .شود يران نيز مي اي اسالميو مناطق ويژه اقتصادي جمهور

دادن حسن شهرت بـه داليلـي از جملـه            احتمال بروز زيان در اثر از دست      : ريسک شهرت  -1-5

 .دادن اعتماد عمومي  تنزل رتبه اعتباري و يا از دست لوب مالي،وضعيت نامط

  در خارج از کشور؛ ي اعتباره موسسها شعبي و يندگيدفتر نما: يبرون مرزواحد  -1-6

 ؛ ي موسسه اعتباريکشور محل استقرار واحد برون مرز: کشور مقصد -1-7

ــشور  -1-8 ــارج از ک ــستقل خ ــد م ــالق   ): Subsidiary( واح ــستقلي اط ــوقي م ــه شــخص حق   ب

شود که به عنوان يک موسسه اعتباري در کشور مقصد به ثبت رسـيده اسـت و تحـت                    مي

  .باشد يمکنترل يک موسسه اعتباري در جمهوري اسالمي ايران 

د ي اتخاذ نما  يبي باشد، موظف است ترت    ي م ي برون مرز  ي واحدها ي که دارا  يموسسه اعتبار  -۲ماده  

 به ي احتياطي صادره از سوي بانک مرکزي،   ها  ورالعمل و دست  يين و مقرارت مبارزه با پولشو     يکه قوان 

  .دشو مذکور ابالغ يطور کامل جهت اجرا به واحدها

 الزم  يهـا   آموزش  آن، ي برون مرز  يواحدها که کارکنان    دابي اطمينان   ديبا اعتباري   هسسمو -۳ماده  

 از  ي کـرده، شـناخت کـاف      يف محوله ط  ي وظا يوه اجرا يششويي و     مقررات مبارزه با پول   نه  يرا در زم  

  . م مربوط دارنديمفاه

ن يت قوان ي در خصوص رعا   ي موظفند بر اساس اعالم نظر بانک مرکز       ي برون مرز  يواحدها -۴ماده  

  :ندير اقدام نمايب زي مقصد، به ترتي در کشورهاييو مقررات مبارزه با پولشو

المللـي    انداردهاي بين  است پولشويي مطابق  مبارزه با مقررات  ،  مقصددر صورتي که در کشور       - ۱

 .ديق و کامل اجرا نمايمصوب را به طور دق مقررات دي باي برون مرزواحد؛ باشد حاکم 

 نسبت به اسـتانداردها و مقـررات        ين تر ييت پا يفي از ک  مقصد،در صورتي که مقررات کشور       - ۲

جمهـوري اسـالمي    د مقررات   ي با يواحد برون مرز  ران برخوردار باشد،    ياجمهوري اسالمي   

  .دي را اجرا نماانريا



۳ 

 نباشد واحد برون يينه مبارزه با پولشوي در زمي مقرراتي دارادر صورتي که کشور مقصد - ۳

ا چنانچه کشور يصورت و در اين  .دي را اجرا نمارانيجمهوري اسالمي اد مقررات ي بايمرز

 موظف است مراتب ي باشد؛ موسسه اعتباريينه پولشوي پر خطر در زميها طيمقصد از مح

 .ه راه کار گزارش کندي جهت ارايا به بانک مرکزر

از را گزارش مفصلي ،ي برون مرزيها واحداز  يد در بازرسيبابازرسان مؤسسه اعتباري  - ۴

 مبارزه با دقيق مقررات شويي و اعمال  خطر پولنهيدر زم (کشور مقصدشرايط حاکم بر 

 اتي از هيبرخوردارا در صورت عدم ي و -ي موسسه اعتبارت مديره هيايبرا) يپولشوي

 .ه کننديته - ن مقام آني باالتريره؛ برايمد

 ييت کشورهايبه طور مستمر؛ وضع موظف است ي موسسه اعتبارييمبارزه با پولشوواحد  - ۵

زان انطباق با ي است از نظر مي واحد برون مرزي داراها  در آنيکه موسسه اعتبار

ش داشته و يران تحت پاي در ايي و مقررات مبارزه با پولشوالمللي بين ياستانداردها

 از يا در صورت عدم برخورداريو  - يره موسسه اعتباريات مدي را به همربوطهتحوالت 

بايد يک  ياعتبار همچنين موسسه .کندگزارش  -موسسهن مقام ي باالتريره؛ برايات مديه

  .ي تهيه شده را براي بانک مرکزي ارسال نمايدها نسخه از گزارش

 از نظـر کـشور       آن ي که امکان قـانون    ي در صورت  -ن دستورالعمل   ي مقرر در ا   فيت تکال يرعا  - ۶

 اعتبـاري  هسـس وواحدهاي مستقل خارج از کـشور م د توسط ي با- وجود داشته باشد  مقصد

)Subsidiary ( ت شوديرعانيز. 

  

 مـورخ   يي مبارزه بـا پولـشو     ي عال ين جلسه شورا  يمهشت  تبصره در     ۱ ماده و    ۴اين دستورالعمل در    

 .             خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹



 
 
 

۱

  

   مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکهانامه آيين

  

 قانون ٣۳ ماده از )و( به استناد بند ۲۵/۳/۱۳۸۹ در يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ شورای پول و اعتبار

نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و  آيين«، ١٣٥١ تيرماه ١٨ مصوب کشور بانکي و پولي

 تبصره، به شرح ذيل ۱۱ماده و  ۱۲شود، در  مي ناميده نامه آيين اختصار به پس اين از را که» ها فاتر بانکد

  .تصويب نمود

  

  گستره شمول -فصل اول

ها، در پنج  اسناد، اوراق بازرگانی، مدارک و دفاتر بانک: نامه مشتمل بر  اسناد موضوع اين آيين-۱ماده 

  :شود سطح به شرح ذيل تعريف مي

  : اسناد سطح اول شامل-۱- ۱

   اسناد و مدارک مالکيت اموال منقول و غيرمنقول بانک-الف

   اساسنامه، سوابق و مدارک مربوط به تاسيس بانک-ب

   دفاتر سهام بانک-پ

  جلسات مجامع و هيات مديره بانک  صورت-ت

 گزارش  نسخ اصلي ترازنامه بانک و ضمايم مربوطه که به تصويب مجمع عمومي رسيده و-ث

  عملکرد هيات مديره؛

  : اسناد سطح دوم شامل-۲- ۱

   دفترکل -الف

   دفتر روزنامه -ب

  : اسناد سطح سوم شامل-۳- ۱

  هاي ارزي و ريالي مشتريان هاي نمونه امضاء، مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حساب  کارت-الف



 
 
 

۲

ها  چک بانکي و غيره، سفتهچک،  پول، ايران ها از جمله چک عادي اشخاص، چک   الشه انواع چک   -ب

  و بروات واگذاري و ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

  هاي برگشتي هاي برگشتي و مدارک رفع سوء اثر چک هاي عدم پرداخت چک نامه  گواهي-پ

 به به غير از قراردادهاي مربوط(هاي بين بانک و اشخاص  نامه  کليه قراردادهاي منعقده و موافقت-ت

  )تسهيالت اعطايي

 انجام  هاي معامالت داخلي بانک که از طريق مناقصه يا مزايده  اسناد مربوط به عمليات حساب-ث

  شده

  ها و اسناد ذيربط نامه  الشه ضمانت-ج

   مدارک نقل و انتقال سهام-چ

  دار گذاري مدت هاي سرمايه هاي سپرده نامه  نسخ دوم گواهي-ح

هاي اعتباري  بوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي، حوالجات ارزي، کارت کليه اوراق و اسناد مر-خ

  هاي ارزي نامه پيمان) و(ارزي

   کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پاياپاي، صندوق امانات و اوراق مشارکت-د

   اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي-ذ

   اعم از ارزي و ريالي، نقدي و انتقالي کليه اسناد حسابداري- ر

  : اسناد سطح چهارم شامل-۴- ۱

   قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و اعتبارات استفاده شده مشتريان-الف

   اوراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده-ب

   شده اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل-پ

   اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال منقول و غيرمنقول بانک-ت

  : اسناد سطح پنجم شامل-۵- ۱

  هاي صادره و وارده   دفاتر ثبت نامه-الف

   دفاتر ارسال مراسالت -ب

  هاي صادره ادارات و واحدهاي بانک  چک  ته-پ

  . و تاييد بانک مرکزي انجام خواهد شدها  تعيين سطح ساير اسناد حسب مورد بنا به پيشنهاد بانک-تبصره



 
 
 

۳

   نگهداري اطالعات مربوط به اسناد مدت-فصل دوم

 از سطوح چهارم و )الف(ها موظفند اطالعات مربوط به اسناد سطح اول، دوم، سوم و بندهاي   بانک-۲ماده 

  . سال نگهداري نمايند۱۰پنجم را به صورت الکترونيکي و حداقل به مدت 

  

  نحوه نگهداري اسناد مدت و -ومسفصل 

   مدت نگهداري اسناد- ۳ماده 

  .ها مکلفند عين اسناد سطح اول را براي هميشه نگهداري نمايند  بانک-۱- ۳

 سال پس از پايان سال مالي ۱۰ها مکلفند عين اسناد سطح دوم را حداقل به مدت   بانک-۲- ۳

  .نگهداري نمايند

هاي مقرر در جدول   سال پس از زمان۵ مدت ها مکلفند اسناد سطح سوم را حداقل به  بانک-۳- ۳

  .نامه نگهداري نمايند ضميمه اين آيين

هاي مقرر در جدول   سال پس از زمان۳ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت   بانک-۴- ۳

  .نامه نگهداري نمايند ضميمه اين آيين

هاي مقرر در جدول   از زمان سال پس۱ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت   بانک-۵- ۳

  .نامه نگهداري نمايند ضميمه اين آيين

ها، دعوايي نسبت به  ها مکلفند هر يک از اسنادي را که قبل از اتمام مدت نگهداري آن  بانک-۱تبصره 

  .ها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوي و تعيين تکليف نهايي نگهداري نمايند آن

سنادی که به موجب قوانين بايد تا مدت معيني نگهداري شوند، براي همان  الزم است ساير ا-۲تبصره 

  .مدت نگهداري گردند

  اسناد   نحوه نگهداري- ۴ماده 

  :  به صورت فيزيکي-۱- ۴

اي عمل نمايند که ضمن حفظ امنيت و کيفيت  ها موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونه بانک

  .  آن اسناد در مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شوداسناد ، امکان دسترسي به عين

  



 
 
 

۴

  :  به صورت تصاوير ديجيتالي-۲- ۴

توانند اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم را عالوه بر نگهداري به صورت فيزيکي، در چارچوب  ها مي بانک

 به صورت رسد،  هر بانک می نظامي يکپارچه و مبتني بر دستورالعملي مدون که به تصويب هيات مديره

  . تصاوير ديجيتالي نيز نگهداري نمايند

ها الزامي  صورت تهيه تصاوير ديجيتالي، نگهداري فيزيکي اسناد در محل تهيه و توليد آن  در -۱تبصره 

  . باشد نمي

ها، هيات مديره بانک   در صورت نگهداري فيزيکي اسناد در مکاني غير از محل تهيه و توليد آن-۲تبصره 

ايط و تمهيداتي را فراهم نمايد که امکان دسترسي به اصل اسناد حداکثر ظرف مدت چهار موظف است شر

  . روز کاري، فراهم باشد

  : به صورت ميکروفيلم-۳- ۴

، به صورت ميکروفيلم نگهداري ۷توانند کليه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده  ها مي  بانک

  .نمايند

  

   امحاء اسناد-مچهارفصل 

   امحاء پس از موعد- ۵ماده 

، ۲-۳هاي مقرر در بندهاي    امحاء اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم پس از سپري شدن مدت

  .ها بالمانع است  و در چارچوب مقررات داخلی بانک۵- ۳ و ۴- ۳، ۳- ۳

   امحاء پيش از موعد- ۶ماده 

اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم را ، ۳هاي مقرر در ماده  توانند پيش از سپري شدن مدت ها مي بانک

  . امحاء نمايند۷منوط به انجام مراحل مذکور در ماده 

  »روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم« فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به- ۷ماده 

، منوط به انجام مراحل ذيل ۳هاي مقرر در ماده  امحاء اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم پيش از مدت

  :اشدب مجاز مي



 
 
 

۵

روش تلفيقي ديجيتال « تعيين يک واحد سازماني براي انجام فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به -الف

  .»و ميکروفيلم

روش تلفيقي ديجيتال و « اختصاص يک مکان مناسب براي اجراي کليه مراحل مربوط به -ب

  .»ميکروفيلم

  .)ب( انتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند -پ

  .ها سازي اسناد مورد نظر براي انجام عمليات تصويربرداري ديجيتالي از آن  آماده-ت

  . تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد-ث

   کنترل، ويرايش و استاندارد نمودن تصاوير ديجيتالي تهيه شده به نحوي که امکان بازيابي،-ج

  .پذير باشد ها به سهولت امکان بندي يا تجزيه و تحليل اطالعات آن دسته

هاي آرشيو رايتر  هاي ميکروفيلم توسط دستگاه برداري از تصاوير ديجيتالي بر روي رول  فيلم-چ

)Archive writer .(  

در .  کنترل دقيق ميکروفيلم تهيه شده از حيث وضوح تصوير و خوانا بودن مطالب انتقال يافته-ح

 تصوير ديجيتالي تهيه  نسخه مربوط مجدداًکه مندرجات ميکروفيلمي خوانا نباشد، الزم است از صورتي

  .برداري به انتهاي رول ميکروفيلم اضافه گردد شده و پس از فيلم

  :جلسه انطباق اسناد با ميکروفيلم و امضاء آن توسط هياتي متشکل از اعضاي ذيل  تهيه صورت-خ

   رئيس يا معاون بايگاني کل-

  يند تبديل اسناد به ميکروفيلم رئيس يا معاون واحد سازماني مسئول انجام فرآ-

   نماينده اداره بازرسي-

   نماينده اداره حقوقي-

  نماينده اداره حراست-

   نماينده واحد خدمات ماشيني يا انفورماتيک يا حسابرسي فنآوري اطالعات-

برداري از آن تصوير در ابتدا و   و فيلم)خ(جلسه ذکر شده در بند   تهيه تصوير ديجيتالي از صورت-د

  . نتهاي هر رول ميکروفيلما

  .اي ظهر اسناد، بايد از آن مندرجات نيز ميکروفيلم تهيه شود  در صورت وجود مطلب يا نوشته-۱تبصره 

  .باشد ها الزامي مي  تا زمان امحاء ميکروفيلم)خ(جلسات مذکور در بند   نگهداري عين صورت-۲تبصره 



 
 
 

۶

ئيس يا معاون بايگاني کل بوده و جلسات هيات، زير  بر عهده ر)خ( رياست هيات مذکور در بند -۳تبصره 

  .گردد نظر وي تشکيل و اداره مي

 وجود نداشته باشند، )خ( چنانچه در نمودار سازماني بانک، اشخاص يا واحدهاي مذکور در بند -۴تبصره 

  .هيات مديره آن بانک موظف است اشخاص يا ادارات جايگزين را تعيين کند

 بر عهده هيات مديره )خ(هاي هيات مذکور در بند  ن و حدود اختيارات و صالحيت تعيين ميزا- ۵ تبصره 

  .باشد بانک مي

 برای اجرای فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به )خ( حضور تمامی اعضای هيات مذکور در بند -۶تبصره 

  . الزامی است»روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم«

گردد و در  نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقي مي مطابق با اين آيينهاي تهيه شده   ميکروفيلم-۸ماده 

  .باشد ها قابل استناد مي گاه کليه داد

  

   اسناد الکترونيکي- پنجمفصل 

؛ با وسايل الکترونيکي، نوري و يا ي قانون تجارت الکترونيک۲ اسنادي که مطابق با ماده - ۹ماده 

 ۸شوند، منوط به رعايت ماده   ذخيره يا پردازش مي ، دريافت،هاي جديد اطالعات، توليد، ارسال فناوري

ها مکلفند اسناد الکترونيکي مربوط به سطوح دوم، سوم،  بانک. باشند ميقانون مذکور در حکم اصول اسناد 

   . سال نگهداري نمايند۱۰چهارم و پنجم را حداقل به مدت 

اي که در  باشند به گونه  اسناد الکترونيکي ميها ملزم به تهيه نسخه پشتيبان از کليه  بانک- ۱۰ماده 

  .صورت هرگونه آسيب، خدشه و اختالل براي يک نسخه، نسخه ديگر مصون بماند

  

    ساير مقررات-مششفصل 

ها مکلفند اسناد و مدارکي را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاريخي دارند، مطابق   بانک-۱۱ماده 

  .لي ايران نگهداري نمايندبا قانون تاسيس سازمان اسناد م

 که داراي مجوز از بانک مرکزي غير بانکينامه در خصوص موسسات اعتباري   مفاد اين آيين-۱۲ماده 

  .باشد جمهوري اسالمي ايران بوده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند نيز نافذ مي



 
 
 

۷

 و ۱۹/۱۰/۱۳۶۱  و مصوبات مورخ۶/۱۲/۱۳۵۳نامه مصوب مورخ  نامه، آيين با تصويب اين آيين

  .گردد نامه مذکور منسوخ اعالم مي  اين شورا درخصوص آيين۸/۱۰/۱۳۶۹

  

  ۳جدول موضوع ماده 

  زمان پايه  نام سند  رديف

  اسناد سطح سوم

  الف
هاي نمونه امضاء، مـدارک احـراز هويـت و افتتـاح انـواع                کارت

  هاي ارزي و ريالي مشتريان حساب

از تاريخ بسته شدن حساب يا تغيير 

  ارندگان حق امضا يا تغيير امضاد

  ب

پـول،   ها از جمله چـک عـادي اشـخاص، چـک      الشه انواع چک  

ها و بروات واگذاري و ساير        چک، چک بانکي و غيره، سفته       ايران

  اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي

  از تاريخ تصفيه

  پ
هاي برگشتي و مدارک رفـع        هاي عدم پرداخت چک     نامه  گواهي

  هاي برگشتي اثر چکسوء 
  از تاريخ صدور

  ت
هــاي بــين بانــک و  نامــه کليــه قراردادهــاي منعقــده و موافقــت

  )به غير از قراردادهاي مربوط به تسهيالت اعطايي(اشخاص 
  از تاريخ انقضاء قرارداد و تصفيه حساب

  ث
هاي معامالت داخلي بانک که از        اسناد مربوط به عمليات حساب    

   انجام شده هطريق مناقصه يا مزايد
  از تاريخ انجام معامله

  از تاريخ انقضاء يا تصفيه حساب  ها و اسناد ذيربط نامه الشه ضمانت  ج

  از تاريخ نقل و انتقال  مدارک نقل و انتقال سهام  چ

  شدن حساب از تاريخ بسته  دار گذاري مدت سرمايه هاي هاي سپرده نامه گواهي نسخ دوم  ح

  خ
ط به خريد و فـروش ارزهـاي خـارجي،          کليه اوراق و اسناد مربو    

  هاي ارزي نامه هاي اعتباري ارزي و پيمان حوالجات ارزي، کارت
  از تاريخ خاتمه عمليات بانکي

  د
کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتـاق پاياپـاي، صـندوق           

  امانات و اوراق مشارکت
  از تاريخ خاتمه عمليات بانکي

  از تاريخ خاتمه عمليات بانکي  بارات اسنادي وارداتي و صادراتياوراق و اسناد مربوط به اعت  ذ

  از تاريخ خاتمه عمليات بانکي  کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي، نقدي و انتقالي  ر



 
 
 

۸

  

  

  زمان پايه  نام سند  رديف

  اسناد سطح چهارم

  الف
قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و اعتبارات          

  تفاده شده مشترياناس
از تاريخ تصفيه حساب و فک رهن از 

  وثايق

  ب
اوراق مربوط به فروش اثـاث و وسـايل فرسـوده و مـستعمل و               

  اسقاط شده
  از تاريخ فروش

  از تاريخ خاتمه عمليات بانکي  اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده  پ

  از تاريخ خريد  ول بانکاوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غير منق  ت

  اسناد سطح پنجم

  از تاريخ بسته شدن دفتر  هاي صادره و وارده دفاتر ثبت نامه  الف

  از تاريخ بسته شدن دفتر  دفاتر ارسال مراسالت  ب

  ها از تاريخ اتمام دسته چک  هاي صادره ادارات و واحدهاي بانک چک ته  پ

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد دولتي پست

  
  ؛با سالم

نامـه    آيـين « ، موضوع ابـالغ      ١٥/٤/١٣٨٩ مورخ   ٨٠٢٢٣/٨٩احتراماً، پيرو بخشنامه شماره     

مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين      » ها  هداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک      امدت و طرز نگ   

  :رساند مراتب زير را به استحضار مي شوراي پول و اعتبار، بدينوسيله ٢٥/٣/١٣٨٩جلسه مورخ 

تواننـد پـيش از سـپري شـدن           هـا مـي     نامه صدرالذکر، بانک     آيين ٦مطابق با ماده     . ١

جـام   اسناد سطوح سوم، چهارم و پنجم را منـوط بـه ان            ،٣هاي مقرر در ماده       مدت

بديهي است هرگونه اقدام مغـاير بـا مفـاد          . امحاء نمايند  ،٧مراحل مذکور در ماده     

الذکر از قبيل امحاء سهوي يا عمدي اسناد مذکور پيش از مواعيد مقرر،               قانوني فوق 

از نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران تخلـف محـسوب گرديـده و موجـب       

  . اداري خواهد شد وهاي قانوني اعمال مجازات

 ٢ همچنـين مفـاد مـاده         و نامه اجرايي آن     آيين مطابق با قانون مبارزه با پولشويي و       . ٢

هـا     بانـک  ،»ها  هداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک      انامه مدت و طرز نگ      يينآ«

صـادر کننـده،    هداري اطالعـات مـرتبط بـا        اموظفند تمهيدات الزم براي ثبت و نگ      

هـاي   به ويژه چک   ( سطح سوم  از »ب« ذکر شده در بند    اسنادده  ظهرنويسان و گيرن  

که امکان جستجو براساس هـر يـک از          فراهم نمايند، اي     به گونه   را )عادي و بانکي  

 .هاي مذکور ميسر باشد شناسه

ـ ر خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق به قيد تـسريع بـه کليـه واحـدهاي ذي          ط آنب

  . بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيدموسسه اعتباري ابالغ و/بانک

  

  



 

  

غيردولتي، شرکت دولتي پست جهت اطالع مديران عامل بانکهاي دولتي، 

  مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديدبانک و 

 باسالم

) ۱( با استناد به اختيـارات موضـوع تبـصره مـاده            رساند   بدينوسيله به استحضار مي    احتراماً؛

ـ   نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگـاني، اسـناد و دفـاتر بانـک                آيين  ۲۵/۰۳/۱۳۸۹ مـصوب    ،اه

شوراي پول و اعتبار، کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در هـشتاد و هفتمـين                 

 خود که به تأييد رياست کل محترم بانک نيز رسيده است، مقرر نمود که   ۲۰/۱۱/۱۳۸۹جلسه مورخ   

طـرز نگهـداري اوراق     نامـه مـدت و        آيـين  " )١(مـاده   ) ١-٣(بند  ) ح(تهاي قسمت   عبارت زير به ان   

  :اضافه گردد"ها بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

  ."ها و همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانک"...

، الـذکر   نامـه اصـالح شـده فـوق         ضمن ارسال يک نسخه از آيـين      با عنايت به مراتب فوق،      

  . گردداجراي مصوبه مزبور معمولخصوص  اقدامات الزم دردستور فرمايند، خواهشمند است 

  



  

هاي دولتي و غيردولتي، موسسه اعتباري  جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .الحسنه مهر ايران ارسال گرديد بانک و بانک قرض توسعه، شرکت دولتي پست

  

  

  با سالم؛

 مــورخ ۴۹۴۹/، مــب۱۱/۵/۱۳۸۶ مــورخ ۱۹۴۴/هــاي شــماره مــب احترامــاً، پيــرو نامــه

 بــه ۹/۱۰/۱۳۸۷ مــورخ ۷۱۷۸۳و نامــه شــماره  ۶/۸/۱۳۸۷ مــورخ ۲۷۰۶۹/، مــب۲۸/۱۱/۱۳۸۶

هـا مـصوب يکهـزار و         نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانـک             پيوست آيين 

  .گردد  شوراي پول و اعتبار جهت اجرا ايفاد مي۲۵/۳/۱۳۸۹يکصد و چهاردهمين جلسه مورخ 

 و  ۶/۱۲/۱۳۵۳نامـه مـصوب مـورخ         نامـه، آيـين     نمايد از تاريخ ابالغ اين آيـين        يادآوري مي 

يکن تلقي    لم   شوراي پول و اعتبار در اين خصوص کان        ۸/۱۰/۱۳۶۹ و   ۱۹/۱۰/۱۳۶۱مصوبات مورخ   

  .گردد مي

 موسسه اعتباري ابالغ و/ربط آن بانک خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذي
 .بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد



 

 

 

 بانک و  دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکت  مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .شود مي  موسسه اعتباري توسعه ارسال

 

 باسالم؛

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران و در         26/2/1390 مورخ   41478/90پيرو بخشنامه شماره    

 اجراي موثر تكاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيـين نامـه اجرايـي آن موضـوع تـصويب نامـه                       

نامه هاي مربوط    وزيران عضو كارگروه تصويب آيين       14/9/1388 ك مورخ    43182ت  /181434شماره  

كـه در دوازدهمـين     به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن، به پيوست دستورالعمل هاي ذيـل                

 به تصويب رسيده است، جهت استحـضار و         12/10/1390جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ        

 :شود موسسه ابالغ مي /اجراي موثر در آن بانك

  تبصره؛ 14 ماده و 22سايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري در دستورالعمل چگونگي شنا ـ1

نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشـخاص سياسـي               دستورالعمل    ـ2

  تبصره؛6 ماده و 12خارجي در موسسات اعتباري در 

 .صره تب11 ماده و 20 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها در  ـ 3

 :در اين رابطه، ذكر نكات ذيل ضروري است

فرمايند، دو دستورالعمل نخست ناظر بر موسـسات اعتبـاري از            همان گونه كه مالحظه مي     ـ الف

به شرح تعريف ارايه شده در بخش تعـاريف         (ها و موسسات اعتباري غير بانكي      جمله بانك 

هـايي   از اين رو، بانـك    . ها است بوده و دستورالعمل سوم ناظر بر صرافي        ) هر يك از آن ها    

كه داراي صرافي هستند بايد عالوه بر ابالغ دو دستورالعمل نخست به واحدهاي ذي ربـط،                

 .دستورالعمل سوم را نيز جهت اجرا به صرافي هاي تابعه ابالغ نمايند

 

 ٩٠/٢٧٤٥٠٨ 
 ١٣٩٠/١١/١٧ 
 دارد 



 

 

 ،)زمان اجـرا  (موسسات اعتباري بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين بخشنامه             ب ـ

ــسات     ــارجي موس ــشتريان خ ــايي م ــونگي شناس ــتورالعمل چگ ــذكور در دس ــوابط م ض

را مبناي شناسايي اين اشخاص قرار دهند و از اين رو  پس از            )  فوق 1موضوع بند   (اعتباري

 و  30/6/1387ه مـورخ    /3118طي زمان ياد شده، ضوابط مذكور در بخشنامه هاي شماره           

 .سايي مشتريان خارجي، ملغي مي شود اين بانك براي شنا16/9/1387 مورخ 55556

  41478/90بخـشنامه شـماره    » چ«تـا  » ب«در پايان، ضمن تاكيد مجدد بـر رعايـت بنـدهاي    

خواهشمند است دستور فرمايند مجموعه پيوست به قيد تسريع در اختيـار             اين بانك،    26/2/1390مورخ  

 1076783./تمامي واحدهاي ذي ربط قرار گيرد
 

  پولـشويـياداره مبـارزه بـا

        سعيد علي اکـبري     عبدالمهدي ارجمندنژاد     

٢٣٣١-٠٢                                      ٢٣١٦ 
 
 
 



 ٣

 يتعال بسمه

 

  هاي در صرافدستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي

 

 هدف

  منظور مبارزه بـا پولـشويي و جلـوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز                    به 

ــراهم ــدات آوردن  ف ــراي الزم تمهي ــاده اجــراي ب ــانون ٧ م ــارزه ق ــا مب ــشو ب  ييپول

ـ آ، )ياسالم يشورا مجلس ١٣٨٦ ماه  بهمن دوم ـ  مصوب( ـ اجرا نامـه  يني  قـانون  يي

 مـورخ  ک ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤ شـماره  نامـه  بيتـصو  موضـوع  ييپولـشو  با مبارزه

نون مبـارزه بـا      مربوط به قا   ي نامه ها  نيي آ بيتصو کارگروه عضو رانيوز ١٤/٩/١٣٨٨

 وجوه در کشور موضوع     اني جر ي نامه مستند ساز   نييآ  و اصالحات بعدي آن،    ييپولشو

ـ  ه ٢٦/١٢/١٣٨٦ مـورخ    ه ٣٩٣٩٥ت  /٢١١٨١٥ نامه شـماره     بيتصو ـ  وز اتي  و  راني

 ي مـال ني و تـام يي مبارزه با پولـشو نهي در زمي المللني بيارهاي با ضوابط و مع ييهمسو

  ابـالغ   ريز شرح به"  ها يصراف در ييپولشو با مبارزه يياجرا العمل دستور"  ,سميترور

 :شود يم

 

 تعاريف

  تعريـف  زيـر  شـرح  بـه  رفتـه  کار به عبارات و اصطالحات دستورالعمل، اين در ـ ١ ماده

 :شود مي

 ايران؛ اسالمي جمهوري مرکزي بانک: مرکزي بانک -١-١

 ؛٢/١١/١٣٨٦ مصوب پولشويي با مبارزه قانون: قانون -٢-١



 ٤

ب يي موضوع تصو  ي قانون مبارزه با پولشو    يين نامه اجرا  ييآ:  نامه نييآ -٣-١

ـ  وز ١٤/٩/١٣٨٨ ک مـورخ     ٤٣١٨٢ت  / ١٨١٤٣٤نامه شـماره     ران ي

 مربـوط بـه قـانون مبـارزه بـا           ين نامه هـا   ييب آ يعضو کارگروه تصو  

  آن؛ي و اصالحات بعدييپولشو

 تيمـسئول  کـه  مـستقل،  و متمرکـز  ،يمل يواحد :يمال اطالعات واحد -٤-١

 بـه  مـشکوک   معامالت يها گزارش ارجاع و ليتحل و هيتجز افت،يدر

 نامـه  نييآ ٣٨ ماده در مذکور شرحبه   (دارد عهده به را ربطيذ مراجع

 ).ييپولشو با مبارزه قانون يياجرا

 از مجـوز  اخـذ  بـا  کـه  يتضامن اي و خاص يسهام شرکت هر: يصراف -٥-١

 تصـور  به ارز انتقال و نقل اي فروش و ديخر اتيعمل به يمرکز بانک

يد ا به خر  يبه واسطه کارگزاران خارج از کشور و         اي و يا حواله ،ينقد

 .باشد داشته اشتغال نقره و طال مسکوک و فروش

 بـه  آن معادل اي نقد وجه الير ونيليم پنجاه و کصدي مبلغ: مقرر سقف -٦-١

ـ وز اتيه. بها گران يکاال و ارزها ريسا ـ ن صـورت  در راني  سـقف  ،ازي

 .نمود خواهد ليتعد کشور ياقتصاد طيشرا به توجه با را مذکور

 و نقـل  کـه  ييهـا  چک انواع و اسکناس و مسکوک گونه هر: وجه نقد  -٧-١

 يهـا  چـک  ماننـد  باشد، يابي رد قابل ريغ و نشده مستند ها آن انتقال

 هياول نفع يذ ريغ آن دارنده که ييها چک ريسا و حامل وجه در يعاد

 ثالـث،  اصاشـخ  توسـط  شـده  سينو پشت يها چک ليقباز   (باشد

 ). مشابه موارد و چک رانيا و يمسافرت چک پول، چک انواع

 ؛قانون ٢ ماده موضوع ييپولشو جرم از است عبارت: ييپولشو -٨-١

 در بـا  اشـخاص  که ياتيعمل و معامالت:  مشکوک   اتيمعامالت و عمل   -٩-١

 کـه  کننـد  دايپ ظن يمنطق شواهد و نيقرا اي و اطالعات داشتن دست



 ٥

ـ ترور يمال نيتام اي و ييپولشو منظور به اتيعمل و معامالت نيا  سمي

 .شود يم انجام

ـ وک ،لياص از اعم شخص هر) : يمشتر( ارباب رجوع    -١٠-١ ـ  لي  نـده ينما اي

 انتقال و نقل ا ي  و معامله انجام ،خدمات از يبرخوردار يبرا که يقانون

 .دينما يم مراجعه يصراف به وجوه

وع با استفاده    ارباب رج  تي هو ديي و تأ  شناخت:  ارباب رجوع  ييشناسا  -١١-١

 مستقـل، معتبر و قـابل     ي و داده ها   ي اطالعات يها گاهياز مستندات، پا  

 .اتـکا

 اسـاس  بـر  که فردي به منحصر شماره:  ملي اشخاص حقوقي   شناسه -١٢-١

 اتيه ٢٩/١/١٣٨٨ مورخ هـ ٣٩٢٧١ت  /١٦١٦٩ شماره نامه تصويب

 .يابد مي اختصاص حقوقي اشخاص تمامي به رانيوز

 مطـابق  کـه  فردي به منحصر شماره:  خارجي  اشخاص ري فراگ شماره -١٣-١

 اتيه ٢٩/١/١٣٨٨ مورخ هـ ٤٠٢٦٦ت  /١٦١٧٣ شماره نامه تصويب

 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  بـا  مـرتبط  خارجي اتباع تمامي به رانيوز

 .يابد مي اختصاص خارجي اتباع اطالعات ملي پايگاه توسط

 بوده و  مستقر   ي در بانک مرکز   که باشد يم ارز بر نظارت سامانه: ناس -١٤-١

  بـه  مربـوط  اطالعات و يصراف اتيعمل تمام هستند، موظف ها يصراف

 .کنند ثبت سامانه نيا در را يمشتر ييشناسا

 . باشديم ريال كه ايران اسالمي جمهوري ملي پول واحد :جيرا وجه -١٥-١

 نـام  به) ارزي يا ريالي (ياختصاص حساب: ي صراف ي اختصاص حساب -١٦-١

 . شوديق آن انجام مي طر ازيصرافكه عمليات مالي  است يصراف

 در اتيعمل براي فرد هر كه است فردي به منحصر شماره: يمشتر دک -١٧-١

 .کند اخذ يصراف از مرتبه کي يبرا يستيبا يم يصراف



 ٦

 رجوع ارباب ييشناسا

 ييشناسا به نسبت رجوع ارباب به خدمت هيارا از شيپ موظفند ها يصراف هيکل ـ٢ماده

 :ندينما اقدام ريز شرح به يو

 

 :يرانيا يقيحق شخص ييشناسا -١-٢

 :   عبارت است ازيراني ايقي حقي مشتريي جهت شناساازي مورد ناطالعات

شماره شناسنامه و محل تولـد، و         تولد، نام پدر،   خي تار ،ي شماره مل  ،ي و نام خانوادگ   نام

 موظفنـد  ها يصراف . محل سکونت، شماره تلفن ثابت و همراه ي کامل و کدپستينشان

 منـدرجات  با آن قيتطب و ،يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در

 مربـوط  فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت يو يمل کارت اصل

  .برساند يمشتر يامضا به و نموده اقدام

 

 :يخارج يقيحق شخص ييشناسا -٢-٢

 :از است عبارت يجخار يقيحق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 و کامل ينشان ،گذرنامه شماره ،ديرواد شماره،  تيمل،   جد اينام پدر    ،يخانوادگ  نام نام،

ـ فراگ و شماره    تلفن و رانيا در اقامت اي سکونت محل آدرس و يپست کد ر اشـخاص   ي

 .يخارج

ـ يحق يمـشتر  از فـوق  اطالعات اخذ از پس خود اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف  يق

 در اطالعـات  ثبـت  بـه  نـسبت  ييشناسا مدرک اصل مندرجات با آن قيتطب و ،يخارج

 .برسانند يمشتر يامضا به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه



 ٧

 مجوز ي گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارا،يخارج يقيحق شخص خصوص در: تبصره

ـ  شي بـرگ آمـا    اي و   تي کارت هو  ايورود و اقامت باشد       شناسـه  معتبـر،    ياع خـارج   اتب

 .شود يم محسوب ييشناسا مدارکاختصاصي اتباع بيگانه 

 

  :يراني اي شخص حقوقيي شناسا-٣-٢

 :از است عبارت يرانيا يحقوق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 يپـست  کـد  و کامـل  ينـشان  ، ياقتـصاد  کد ، يمل شناسه ثبت، محل ثبت، شماره نام،

 .تلفن و يحقوق صشخ يقانون اقامتگاه

 ،يحقوق يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف

 فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت معتبر مدارک با  آن قيتطب و

 .برسانند يحقوق شخص ندهينما يامضا به و نموده اقدام مربوط

 ثبـت   ي عبـارت اسـت از، اساسـنامه، گـواه         ي شخص حقوق  يي شناسا مدارک: تبصره

  .ي روزنامه رسمنيشرکت، آخر

 

 :يخارج يحقوق شخص ييشناسا -٤-٢

 :از است عبارت يخارج يحقوق يمشتر ييشناسا ازين مورد اطالعات 

 ي کامـل و کـد پـست       ي ،نـشان  يشماره ثبت، کشور و شهر محل ثبت، کد اقتـصاد          ،نام

ـ  تلفـن،    ،ي شخص حقـوق   ياقامتگاه قانون  ـ فعال مجـوز  دارکم ـ ا در تي  شـماره  و راني

 اخـذ  از پـس  يصراف اتيعمل هيکل در موظفند  ها ي صراف  .يخارج اشخاص ياختصاص

 اطالعـات  ثبت به نسبت معتبر مدارک با  آن قيتطب و ،يحقوق يمشتر از فوق اطالعات

 شـخص  نـده ينما يامـضا  به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در

 . برسانند يقحقو



 ٨

 است مدارك شناسـايي     الزم سقف مقرر باشد     از بيش معامله كهدر صورتي    -١تبصره

 .مشتري نيز از سوي صرافي اسكن گردد

  الزم است عـالوه      ي و خارج  يراني اعم از ا   ي اشخاص حقوق  هي خصوص کل  در -٢ تبصره

 ،يص حقوق  شخ ي شده از سو   ي معرف ندهي نامه معتبر، نما   ي اصل معرف  يگانيبر اخذ و با   

 .   ردي قرار گيي مورد شناسايقيبرابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حق

 نداشـته باشـد قبـل از        مشتري كد صرافي به مراجعه با مشتري كه صورتي در ـ٣ماده  

شـخص حقيقـي    (تعريف مشتري در سامانه سنا بايد جستجو از طريـق شـماره ملـي               

ذرنامـه يـا شـماره اختـصاصي        شـماره گ  ) شخص حقوقي ايراني  (شناسه ملي   ) ايراني

انجام شود و در صورتي كه اطالعات ارباب رجوع در سيستم ثبـت             ) اشخاص خارجي (

 .  نشده بود،توسط صرافي تعريف شود

 در خصوص علت انجام حواله به       ي الزم است اظهارات مشتر    حواله اتي عمل در ـ٤ماده

 .همراه مستندات مربوط، در سامانه سنا ثبت گردد

 شده توسط ارباب رجوع بـه منظـور واردات          يداري که  حواله خر    ي صورت در - ١تبصره

 اقـدام  شماره  ثبت سفارش در سامانه سـنا          درج  به نسبت موظف است    يباشد، صراف 

 . نمايد

 مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يـا مـدارک              چنانچه -٢تبصره  

 موظف است مراتب را     ي صراف   جعلي تشخيص داده شود،    صرافي وي، توسط    ييشناسا

 .  واحد اطالعات مـالي گـزارش دهـد        به مشکوک معامالت گزارش عنوانفاصله به    بال

در اين موارد، ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به                 

 و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد  مذکورپس از مدت    . تاخير مي افتد  

 اقدامات الزم بر اساس آن انجام مي پـذيرد و در غيـر ايـن               ،يبه صراف اطالعات مالي   

 . بالمانع استمشتري به خدمت ارايه صورت

 



 ٩

 يصراف اتيعمل در يمال مبادالت

 حسابمرتبط با  رياليـ  POSصرافي نسبت به راه اندازي دستگاه الزم است   ـ ٥ماده

 .نمايد اقدام صرافي

 مبني بر فراهم شدن امکان راه اندازي دسـتگاه          در صورت اعالم بانک مرکزي    : تبصره

POSـ ارزي، راه اندازي دستگاه مذکور براي صرافي ها الزامي است . 

اعـم از    (نقد باالتر از سقف مقرر بـه مـشتري         وجه هرگونه پرداخت است الزم ـ٦ماده

ـ  اعالم انـصراف از سـفارش        اي معامله سفارش شده     هيتسو  از آن توسـط     ي قـسمت  اي

ي  صدور چک صرفاً در وجـه مـشتر        اي ي به حساب خود مشتر    زي وار قي طر از) يمشتر

ـ  عنوان امکـان تهـاتر اصـل و          چي به ه  يصراف.  انجام شود  )بدون امکان حواله کرد   (  اي

 . را نداردري غي با حسابهايمانده حساب مشتر

 

  ي دهگزارش

ـ           د مکلفند ها يصراف هيکل ـ٧ ماده ه ر صورت مشاهده معـامالت و عمليـات مـشكوك ب

 بخـش  قي طر ازپولشويي و تامين مالي تروريسم، مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع،            

 هـاي گـزارش   .کننـد  ارسـال  يمال اطالعات واحد به   سامانهگزارش معامالت مشكوك    

 رفتار مقررات برابر متخلف با رجوع، ارباب اطالع صورت در و شده تلقي محرمانه مزبور

 .شد خواهد

از طريق   مشکوک   اتي معيارهاي شناسايي معامالت و عمل      برخي از  فهرست - ١تبصره

 مستمر مراجعه با يصراف است الزم. بخش معامالت مشكوك سامانه ارسال مي گردد       

 .دهد قرار برداري بهره مورد  را فهرست اين وضعيت آخرين سامانه  به



 ١٠

 در مـشکوک،  معاملـه  انجـام  بر مبني  يصراف در مربوط متصدي تشخيص -٢ تبصره

 را معيارهـا  ايـن  از بخشي صرفا شده، ارائه معيارهاي و دارد قرار اهميت نخست درجه

 . گيرد مي بر در

ـ ٨ ماده  موظـف  يصـراف هايي كه  گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارشارسال  

گونه اتهـامي بـه افـراد نبـوده و            به ارسال آن به واحد اطالعات مالي است، بيانگر هيچ         

گـردد و در نتيجـه هـيچ     کور، افشاي اسرار شخصي محسوب نمي    اعالم آن به واحد مذ    

 .دهندگان نخواهد بود اتهامي از اين بابت متوجه گزارش

 از سقف مقرر که ارباب رجـوع        شي معامالت ب  ي ها مکلفند در تمام    ي صراف هيکل ـ٩ ماده

 اربـاب رجـوع را طبـق فـرم          حاتي توض دي نما ي پرداخت م  ي به صورت نقد   راوجه آن   

ـ  ي نقـد  زي فرم وار  لي کرده ، و نسبت به تکم      افتي در وستيپ  از سـقف مقـرر در       شي ب

 .نديسامانه اقدام نما

 صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت در -تبصره

 دارند فهي وظي  استنکاف نمود، کارکنان صرافيتکميل آن توسط کارکنان ذي ربط صراف

 اطالعات واحد به تسريع قيد به را موارد ليکن پذيرفته؛ تريمش از را مذکور وجوه تا

 . دهند گزارش مالي

   صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بيش از سقف مقـرر،             در ـ١٠ماده

قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري، ظن به پولشويي و تامين مالي تروريسم وجـود                 

 به ارسال گزارش معامالت مشکوک بـه واحـد           موظف است نسبت   يداشته باشد صراف  

 . دي اقدام نماياطالعات مال

ـ  کبـار ي مـاه  شـش  هـر  مکلفند ها يصراف هيکل ـ١١ماده  ي تمـام  خـصوص  در يگزارش

ـ ا بـه  ينحو به که خود يها تيفعال ـ پ ارتبـاط  العمـل  دسـتور  ني ـ  داي   بـه  را کنـد  يم

 .ديننما ارسال يمرکز بانک

 



 ١١

  سوابقينگهدار

 را يمـال  اتيعمل و معامالت سوابق به مربوط اطالعات مکلفند ها يصراف هيکلـ  ١٢ماده  

 ييشناسـا  سـوابق  به مربوط مدارک و نموده ثبت سنا سامانه در يکيالکترون صورت به

ـ يزيف ي را به صـورت    صراف اتيعمل با مرتبط اسناد ريسا و فاکتورها،  رجوع ارباب و   يک

 .ندينما ينگهدار اتيعمل انيپا از بعد سال پنج مدت به حداقل

 از پـس  سـال  پـنج  تا اسناد ينگهدار زين يصراف هيتصف اي انحالل صورت در -تبصره

 .دارد ضرورت هيتصف اي انحالل اتيعمل ختم

 شود که ي ضبط و نگهداري به گونه ادي بخش باني و مدارک موضوع اسوابق ـ ١٣ماده

ـ    ، واحد اطالعات مالي   در صورت در خواست     داكثر ظـرف مـدت     اطالعات درخواستي ح

ـ  حداکثر ظـرف مـدت    مورد درخواست نيزمدارک و اسناد روز و  ٤  واحـد   بـه  مـاه  کي

 .است يصراف با اسناد هيارا و جستجو تيمسئول .شود ارسالاطالعات مالي 

 

  اشخاص از مراقبت نحوه

ي را کـه اسـامي آن هـا از           و معامالت اشخاص   اتي ها مکلفند عمل   ي صراف هيکلـ  ١٤ ماده

ـ  ز اطالعات مالي به آن ها اعالم مـي شـود،         سوي واحد   بـر حـسب    و  نظـر داشـته  ري

 .دين در خصوص آن ها اقدام نماي واحد اطالعات ماليدستورات صادره از سو



 ١٢

  و مشخصات اشخاصي کارکنان به اساميدسترس

 در را ١٤ مـاده  موضـوع  اشخاص مشخصات و ياسام مکلفند ها يصراف هيکل ـ١٥ ماده

دهند و   قرار پردازند  مي مشتريان به خدمات ارائه به که خود ربط يذ کارکنان دسترس

با درج آن در نرم افزار خود، امکان صدور هشدارهاي الزم را هنگام انجام معاملـه بـا                  

 .اين اشخاص فراهم آورند

 

  بودن اطالعاتمحرمانه 

 را  ١٤موضـوع مـاده      و مشخـصات اشـخاص       ي ها مکلفند اسام   ي صراف هيکل  ـ١٦ ماده

ــهمحر ــ مان ــاخت در تنهــا را آنهــا و نمــوده يتلق ــان اري ــرار ربــط يذ کارکن ــد ق  .دهن

 در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفين برابر قانون               

 .رفتار خواهد شد

 

  روز رساني به

 اشخاص مشخصات و ياسام دريافت از پس بالفاصله مکلفند ها يصراف هيکل ـ١٧ ماده

 کـه  نحـوي  بـه  نماينـد  اقدام يقبل فهرست رساني روزه  ب  به نسبت ،١٤ ماده   موضوع

  کارکنـان  اختيـار  در همـواره  آن اصـالحات  آخـرين  همـراه  به ،اشخاصاين   فهرست

 . باشد داشته قرار ربط يذ

 

 ي موردي  گزارش ده

 اين دسـتورالعمل    ١٤ ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده           ي صراف هيکلـ  ١٨ ماده

 . گزارش دهندي مراتب را فورا به  واحد اطالعات مال،دين نمايماقدام 

 



 ١٣

 کارکنان آموزش

 و آن يـي اجرا نامـه  نيـي ،آ ييپولـشو  بـا  مبارزه قانون مکلفند ها يصراف هيکل ـ ١٩ ماده

 .دهند آموزش خود کارکنان به را مربوط يها دستورالعمل

 يهـا  دردوره خود کارکنان شرکت يبرا الزم باتيترت مکلفند ها يصراف هيکل ـ٢٠ماده  

 خانه ريدب اي يمرکز بانک توسط که سميترور يمال نيتام و ييپولشو با مبارزه يآموزش

 .ندينما فراهم را شود يم برگزار ييپولشو با مبارزه يعال يشورا

 تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبـارزه بـا           ١١ ماده و    ٢٠اين دستورالعمل در  

 . به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست١٢/١٠/١٣٩٠پولشويي مورخ 



 ١٤

 

 بسمه تعالي

 

 نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به دستورالعمل

 اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري

 

  هدف

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در  

ب يي موضوع تصويي قانون مبارزه با پولشوينامه اجرا ينيف مقرر در آي تکال موثرياجرا

ران عضو کارگروه ي وز١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ ٤٣١٨٢ت /١٨١٤٣٤نامه شماره 

 آن؛ ٩ژه ماده ي به ويي مربوط به قانون مبارزه با پولشوين نامه هايب آئيتصو

ه به اشخاص يخدمات پاه يژه هنگام اراينحوه اعمال دقت و نظارت و« دستورالعمل 

 :شود ير ابالغ ميبه شرح ز » ي در موسسات اعتباري خارجياسيس

 

 تعاريف

در اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي  ـ١ماده 

 :شود

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -١-١

هاي ايراني و شعب و نمايندگي  کاعم از بان(ها  بانک: موسسات اعتباري -٢-١

اعتباري غيربانکي،  موسسات ،)هاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران بانک

 .الحسنه هاي قرض هاي اعتبار، صندوق تعاوني



 ١٥

 آزاد هاي مستقر در مناطق وسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي م:تبصره

 .المي ايران نيز مي شوندصنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسـ جاري ت

شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره : شماره اختصاصي -٣-١

 هيات محترم وزيران، براي هر يک از ٢٩/١/١٣٨٨ هـ مورخ ٤٠٢٦٦ت /١٦١٧٣

 .اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود

لس شوراي  مج١٣٨٦مصوب دوم بهمن ماه (قانون مبارزه با پولشويي: قانون -٤-١

 ؛)اسالمي

نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه  آيين: نامه آيين -٥-١ 

 وزيران عضو کارگروه تصويب ١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ ٤٣١٨٢ت /١٨١٤٣٤شماره 

 آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛

داراي .  را ندارندافرادي هستند که تابعيت ايران: اشخاص حقيقي خارجي -٦-١

معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت ) گذرنامه(مدرک شناسايي کشور متبوعه

در خصوص آوارگان خارجي داراي کارت هويت ويژه اتباع . معتبر در ايران مي باشند

. ا. معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج) آمايش(خارجي و يا کارت خروجي مدت دار 

 پناهندگان خارجي، دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي و در مورد. ا

 .مي باشند. ا. ا. نيروي انتظامي ج

 اشخاص سياسي خارجي -٧-١

 :اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند

 داراي سمت سياسي رسمي در کشور خود بوده و يا به نيابت از کشور -١-٧-١

 .سمتي ديپلماتيک در کشورهاي ديگر هستندخود، داراي 

 بدون داشتن سمت رسمي در کشور خود، به عنوان يک شخص سياسي -٢-٧-١

حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و در کشور خود يا خارج از آن، به فعاليت 

 .سياسي اشتغال دارند
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 .المللي يا بين دولتي داراي سمت رسمي هستند هاي بين  در سازمان-٣-٧-١

) ٧-١بند (اشخاص سياسي خارجي بند پيشين: اشخاص سياسي خارجي ويژه -٨-١

و يا ديگراشخاص سياسي خارجي وابسته به گروه هاي نظامي يا شبه نظامي و يا 

 :اي، مشروط بر آن که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند فرقه

 . مورد تعقيب اينترپل باشند-الف 

 .جرمين تحت تعقيب باشند  از نظر مقررات استرداد م-ب

 . از نظر شوراي امنيت سازمان ملل مشمول تحريم باشند-پ 

مصاديق اشخاص سياسي خارجي و اسامي اشخاص سياسي خارجي ويژه : تبصره

 . توسط بانک مرکزي به روزرساني شده و به موسسات اعتباري ابالغ مي شود

وسط موسسه اعتباري به به انواع خدماتي که ت: خدمات بانکي و اعتباري - ٩ -١

خدمات «خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع . مشتري ارايه مي شود، اطالق مي گردد

 .ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود» خدمات پايه«و » غير پايه

به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آن ها به :  خدمات غير پايه-١-٩ -١

 وي نيست و يا به ارتباط مشتري، پيش نياز و الزمه ارايه ساير خدمات به

ارايه اين خدمات به مشتري، . مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد

فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين 

 :موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است. دستورالعمل است

o حواله وجوه؛ 

o رداخت؛انجام هرگونه دريافت و پ 

o  خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و

 موارد مشابه؛

o و ) چک رمزدار(صدور انواع چک هاي بانکي و چک هاي بين بانکي

 پرداخت چک؛

o و ديگر اوراق بهادار) عام و خاص(خريد و فروش گواهي سپرده. 
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 پيش نياز و خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات،:  خدمات پايه-٢-٩ -١

الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسه اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري 

موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري 

 :موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد. مراجعه کند

o افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛ 

o ت ليزينگ؛اعطاي تسهيالت و عمليا 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي و ظهر نويسي؛ 

o  از جمله بروات، (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ و ظهرنويسي آن) چک و سفته

o اجاره صندوق امانات؛ 

o صدور انواع کارت دريافت و پرداخت . 

ام ارائه خدمات پايه به ويژه خدمات بانکي موسسه اعتباري موظف است هنگ ـ ٢ماده 

 :ذيل به اشخاص سياسي خارجي، مقررات مذکوردر اين دستورالعمل را رعايت کند

و بستن حساب سپرده قرض الحسنه ) تمام يا بخشي از حساب(افتتاح، انسداد -١

 جاري؛

  و بستن حساب سپرده قرض الحسنه   ) تمام يا بخشي از حساب(افتتاح، انسداد -٢

 .دار گذاري مدت پس انداز و حساب سپرده سرمايه

 مدير کل حقوقي ٢٣/٨/١٣٩٠ مورخ ١٤٩٦٩٧٧/٦٤٤ به موجب نامه شماره -١تبصره 

بين المللي وزارت امور خارجه، معرفي افراد حقيقي و حقوقي نمايندگي هاي خارجي 

ه، مقيم جمهوري اسالمي ايران براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات پاي

 .مستلزم صدور نامه رسمي از سوي اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه مي باشد
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در .  ارايه کليه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع است-٢تبصره

صورت ارايه خدمات پايه به اين اشخاص قبل از ابالغ اين دستورالعمل، الزم است 

م شود تا پس از انجام بررسي هاي معمول، مراتب به قيد تسريع  به بانک مرکزي اعال

 .نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعالم شود

 ارايه خدمات پايه به ساير اشخاص سياسي خارجي بالمانع است اما مراتب -٣تبصره 

 .بايد به قيد تسريع به بانک مرکزي اعالم شود

توقف ارايه  در صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخذ خدمات پايه و يا  ـ٣ماده

؛ الزم است مراتب به ...)مثل انسدادحساب، تسويه تسهيالت و (اين خدمات به وي

 .بانک مرکزي اعالم شود

 

 الحسنه جاري افتتاح حساب سپرده قرض

ـ ٤ماده  افتتاح حساب سپرده قـرض الحـسنه جـاري بـراي اشـخاص سياسـي         

ريان خـارجي   خارجي، صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگي شناسايي مشت        

 .موسسات اعتباري و به خصوص، شناسايي کامل آن ها امکان پذير است

براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري بـراي شـخص سياسـي              ـ ٥ماده  

خارجي، موسسه اعتباري موظف است اين موضوع را مورد بررسي قـرار دهـد کـه                

 ايـن   شخص متقاضي، جزو کدام دسته از اشـخاص سياسـي خـارجي مـذکور در              

 :در اين رابطه. دستورالعمل است

 افتتاح حساب جاري براي اشخاص سياسي خـارجي ويـژه مطلقـاً             -١-٥

 .ممنوع است

اگر کشور موطن اصلي شخص سياسي خـارجي جـزو کـشورهايي              -٢-٥

هاي سازمان يافته و مرتبط با پولـشويي در آن زيـاد              باشد که جرم  
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ط بـه اخـذ اجـازه از         است افتتاح حساب جاري براي اين افراد منو       

 .بانک مرکزي است

در صورتي که پس از افتتاح حـساب، اشـخاص سياسـي خـارجي               -٣-٥

يکـي از بنـد     (صاحب حساب مشمول يکي از دو بند پيشين شـوند         

؛ الزم است مراتب به قيد تـسريع بـه          ) )٢ – ٥(و يا   ) ١ – ٥(هاي  

ه بانک مرکزي اعالم شود تا پس از انجام بررسي هاي معمول، نحو           

 .اقدام به موسسه اعتباري اعالم شود

بانک موظف است به منظور حـصول اطمينـان از عـدم مطابقـت مشخـصات                  ـ  ٦ماده  

ها مجـاز     متقاضي افتتاح حساب با مشخصات افرادي که افتتاح حساب جاري براي آن           

 از جمله افرادي که بنا به دستور مرجع قضايي و يا به دليل دارا بودن سـابقه                (باشد    نمي

 .هاي الزم را اعمال نمايد ، کنترل)چک برگشتي در ليست سياه قرار دارند

ـ ٧ماده   پيش از افتتاح حساب جاري، بانک موظـف اسـت از طريـق سـاز و کارهـاي         

هاي جاري متقاضي در تمامي شـبکه         بيني شده، نسبت به شناسايي تعداد حساب        پيش

نظـور شناسـايي متقاضـي اي کـه         چنين به م    هم. بانکي، اطالعات الزم را کسب نمايد     

رود براي افتتاح حساب جاري جديد        هاي جاري متعدد است و احتمال مي        داراي حساب 

" هـاي کنترلـي مناسـب را در چـارچوب             فاقد صالحيت الزم باشد، بانک بايد فعاليـت       

موضـوع بخـشنامه    " رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسات اعتبـاري           

 . بانک مرکزي طراحي و اعمال نمايد٣١/٣/١٣٨٦ مورخ ١١٧٢/شماره مب

 

 دار گذاري مدت الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه افتتاح حساب سپرده قرض

ـ ٨ماده   هنگام افتتاح سـپرده قـرض الحـسنه پـس انـداز و سـپرده سـرمايه گـذاري           

کامـل   مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي، بانک موظف است نسبت به شناسايي           

ـ برابر ضـوابط مـذکور در دسـتورالعمل چگـونگي شناسـايي مـشتريان خـارجي        وي  
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ـ موسسات اعتباري الحسنه پس انداز و سـپرده    سپرده قرض افتتاحبراي.  عمل نمايد 

 .دار؛ اقامت دائم فرد متقاضي در کشور ايران ضرورت ندارد سرمايه گذاري مدت

 بستن و مسدودکردن حساب

 :شوند هاي مذکور در اين دستورالعمل بسته مي بدر موارد ذيل، حسا  ـ٩ماده 

  درخواست متقاضي؛- ١ -٩

  در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛- ٢ – ٩

 در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم خارجي پس از تائيـد بانـک            - ٣ – ٩

 مرکزي؛

 .در صورت صدور دستور مراجع بين المللي پس از تأييد بانک مرکزي -٤ – ٩

 هاي فوق فقط در صورت وجود شرايط مذکور در           مسدود کردن موجودي حساب   : تبصره

موسسه اعتباري موظف است    . باشد  امکان پذير مي  ) ٤ -٩(و  ) ٣ -٩(،  ) ٢ -٩( بندهاي  

بستن و يا انسداد حساب اشخاص سياسي خارجي را به همراه گزارش کاملي در ايـن                

 .زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش کند

 

 :ات کليالزام

ـ ١٠ماده  کليه مؤسسات اعتباري موظف هستند از رعايت مفـاد ايـن دسـتورالعمل در       

 .شعب خارج از کشور خود، اطمينان حاصل نمايند

ـ ١١ماده  مؤسسات اعتباري موظف هستند کليه خدمات پايه ارايه شـده بـه اشـخاص      

 .سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطالع دهند

ـ ١٢ماده  باري بايد عالوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل، مقررات مربـوط  مؤسسه اعت  

به نحوه افتتاح، انسداد و بستن حساب جاري را که ناظر بـر کليـه اشـخاص حقيقـي                   

 .ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند

بـارزه بـا    تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عـالي م        ٦ ماده و    ١٢اين دستورالعمل در  

 .خ ابالغ، الزم االجراست به تصويب رسيد و از تاري١٢/١٠/١٣٩٠ مورخپولشويي 
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 بسمه تعالي

  موسسات اعتبارييخارج دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان

 

 هدف

  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيـز فـراهم                

مصوب ( قانون پولي و بانکي کشور       ١٤ از ماده    ٨ند  آوردن تمهيدات الزم براي اجراي ب     

  قـانون مبـارزه بـا پولـشويي        ٧، بند الف از ماده      ) و اصالحات پس از آن     ١٣٥١تير ماه   

نامـه اجرائـي      ، فصل دوم آيـين    ) مجلس شوراي اسالمي   ١٣٨٦مصوب دوم بهمن ماه     (

ـ   ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره          ورخ  ک م

هاي مربوط به قـانون مبـارزه بـا           نامه   وزيران عضو کارگروه تصويب آيين     ١٤/٩/١٣٨٨

نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضـوع           پولشويي و اصالحات بعدي آن، آيين     

ن يـي آ،   هيات وزيران  ٢٦/١٢/١٣٨٦ ه مورخ    ٣٩٣٩٥ت  /٢١١٨١٥تصويب نامه شماره    

ب ي مرتبط با کشور موضـوع تـصو       يارج اشخاص خ  ي برا ين شماره اختصاص  يينامه تع 

ران و مــصوبات يــات وزيــ ه٢٩/١/١٣٨٨ ه مــورخ ٤٠٢٦٦ت /١٦١٧٣نامــه شــماره 

هـاي    هـاي بـانکي بـه ويـژه  ريـسک             آن و نيز مديريت انواع ريـسک       ٩کارگروه ماده   

 يدسـتورالعمل چگـونگي شناسـايي مـشتريان خـارج         «عملياتي، شـهرت و تطبيـق؛       

 :بالغ مي شودبه شرح زير ا» موسسات اعتباري

 

 تعاريف

 در اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريـف مـي                 ـ ١ماده  

 :شود

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -١٨-١
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 ؛٢/١١/١٣٨٦قانون مبارزه با پولشويي مصوب : قانون -١٩-١

يب نامـه   نامه اجرايي قانون مبارزه با پولـشويي موضـوع تـصو            آيين: نامه  آيين -٢٠-١

 وزيـران عـضو کـارگروه       ١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ    ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤شماره  

هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصـالحات بعـدي              نامه  تصويب آيين 

 آن؛

هـاي ايرانـي و شـعب و نماينـدگي            اعم از بانـک   (ها    بانک: موسسات اعتباري  -٢١-١

عتباري غيـر   ، موسسات ا  )هاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران        بانک

هـاي ليزينـگ،       شـرکت   الحسنه،  هاي قرض   هاي اعتبار، صندوق    بانکي، تعاوني 

هاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه  شرکت

 .اقدام مي نمايند

هاي مستقر در مناطق      موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي      : تبصره

ـ آزاد تجاري اقتصادي جمهـوري اسـالمي ايـران نيـز      صنعتي و مناطق ويژه  

 .شوند مي

مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايـي و          /اعضاء هيات عامل  : مديريت ارشد  -٢٢-١

کارکنان ارشد موسسات اعتباري که مستقيما زير نظر هر يک از  اعضاي هيات      

هـاي    سياسـت  و ها  مدير عامل قرار داشته، مسئوليت اجراي استراتژي      / عامل  

 .هيات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند/يرهمصوب هيات مد

بـودن و عـدم کفايـت     احتمال بروز زيان ناشـي از نامناسـب    : ريسک عملياتي  -٢٣-١

هاي داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از          ها، افراد و سيستم     فرآيندها و روش  

هاي عملياتي، جـرايم مـشتريان، محـصوالت و           موسسه اعتباري از جمله وقفه    

 .ملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کارع



 ٢٣

دادن حـسن شـهرت بـه         احتمال بروز زيان در اثـر از دسـت        : ريسک شهرت  -٢٤-١

دادن    تنزل رتبه اعتباري و يـا از دسـت          داليلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي،     

 .اعتماد عمومي

اي سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قوانين، مقررات و اسـتاندارده         : تطبيق -٢٥-١

 . آن موسسههاي ناظر بر فعاليت

 ، تنبيهات نظارتي ،   هاي قانوني   احتمال شمول جريمه ، مجازات    : ريسک تطبيق  -٢٦-١

 و يا آسيب  وارد شـدن بـه حـسن شـهرت              ي حايز اهميت  ها  مواجهه با زيان  

 .موسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت  قوانين، مقررات و استانداردها است

 ):ارباب رجوع(مشتري -٢٧-١

o  يقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و           شخص حق

يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح      

 شود؛

o              و يـا   (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسـسه اعتبـاري

در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ) ذينفع يا ذينفعان

هاي شهرت    هاي مختلف به ويژه ريسک      ن است ريسک  ناحيه وي ممک  

 .و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود

 .به شرح زير ـ تقسيم مي شودبه دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ مشتري 

مشتري است که به منظور دريافـت خـدمات غيرپايـه بـه             : گذري   مشتري ـ ١ـ  ١٠ـ١

. باشـد  ستلزم تشکيل پرونده نميموسسه اعتباري مراجعه کرده و ارائه خدمت به وي م        

متقاضـيان  . اسـت “ اسـتمرار  ”ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقد ويژگـي          

وصول وجه چک، حواله وجه و پرداخت قبـوض از جملـه مـصاديق مـشتريان گـذري                   

 . باشند مي



 ٢٤

مشتري است که ارتبـاط وي بـا موسـسه اعتبـاري، واجـد              : ـ مشتري دايمي  ٢ـ١٠ـ١

مرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنيـاز، تـشکيل پرونـده               ويژگي مهم است  

 .جهت درج اطالعات هويتي و ديگر اطالعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد

داراي . افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارنـد       : اشخاص حقيقي خارجي   -٢٨-١

يـا  معتبر بوده و داراي رواديد و       » گذرنامه«مدارک شناسايي کشور متبوعه     

درخصوص آوارگان خـارجي داراي     . پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند      

معتبر ) آمايش(کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار            

ا و در مورد پناهندگان خارجي دارنـدگان        .ا.صادره از سوي وزارت کشور ج     

 . باشندمي. ا.ا.دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج

 :اشخاص حقوقي خارجي -٢٩-١

 :اين اشخاص عبارتند از

 موسسات، شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ايران به )الف

 .ثبت رسيده باشند

نمايندگي و شعب شرکت ها و موسسات خارجي کـه در اداره            : تبصره

کل ثبت شرکت ها به ثبت رسيده باشند، جزو اشخاص حقوقي ايراني            

 .شوند محسوب مي

 ها و  نمايندگي هاي سياسي خارجي مقيم ايران شامل سفارت خانه      ) ب

 .کنسولگري ها

دفاتر نمايندگي رسمي سازمان هاي بين المللي مستقر در کـشور           ) پ

 .که مورد تاييد وزارت امور خارجه باشند

دفاتر سازمان هاي مردم نهـاد خـارجي داراي مجـوز فعاليـت از              ) ت

 .وزارت کشور



 ٢٥

 شناخت و تاييد هويت مـشتري بـا اسـتفاده از منـابع              :شناسايي مشتري    -٣٠-١

شناسـايي  . هاي مـستقل، معتبـر و قابـل اتکـا           اطالعاتي، مستندات و داده   

» شناسايي کامل «و  » شناسايي اوليه «مشتري به دو گروه از اقدامات شامل      

 :شود تقسيم مي

تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شـده توسـط         : شناسايي اوليه  -1-13-1

ايي و در صورت اقدام توسط نماينده       مشتري با مدارک شناس   

يا وکيل، عالوه بر ثبت مشخـصات وکيـل يـا نماينـده، ثبـت               

 .مشخصات اصيل

شناسايي دقيـق مـشتري بـه هنگـام ارايـه           : شناسايي کامل  -1-13-2

 . دستورالعملاينخدمات پايه به شرح مذکور در 

به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتبـاري بـه          : دمات بانکي و اعتباري   خ -٣١-١

خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع       .  ارايه مي شود، اطالق مي گردد      مشتري

 .ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود» خدمات پايه«و » خدمات غير پايه«

هـا بـه      به خدماتي اطالق مـي شـود کـه ارايـه آن           :  خدمات غير پايه   -١-١٤-١

مشتري، پيش نياز و الزمه ارايه ساير خـدمات بـه وي نيـست و يـا بـه ارتبـاط                     

ارايه اين خدمات بـه مـشتري،       . تري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد      مش

فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين              

 :موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است. دستورالعمل است

o حواله وجوه؛ 

o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛ 

o     از نقدي، حوالـه اي، چـک مـسافرتي ارزي و            خريد و فروش ارز اعم 

 موارد مشابه؛

o   و ) چـک رمـزدار   (هاي بـين بـانکي      هاي بانکي و چک     صدور انواع چک

 .پرداخت چک



 ٢٦

خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پـيش نيـاز و            :  خدمات پايه  -٢-١٤-١

الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسـسات اعتبـاري مـي باشـد و ارايـه آن بـه                   

 موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکـرر و متمـادي بـه موسـسه                  مشتري

 :خدمات مي باشد موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع. اعتباري مراجعه کند

o هاي بانکي؛ افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o هاي بانکي وظهر نويسي؛ صدور انواع ضمانتنامه 

o   از جملـه بـروات،     (دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بـانکي          خريد

 ها؛ و ظهرنويسي آن) چک و سفته

o اجاره صندوق امانات؛ 

o صدور انواع کارت دريافت و پرداخت. 

شماره اي منحصر به فرد که براي هر يک از اشـخاص            : شماره اختصاصي  -٣٢-١

حقيقي و حقوقي خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود کـه بـه صـورت                

 .روي مدارک شناسايي معتبر درج مي گردد) بارکد(مزينهر

واحدي ملي، متمرکز ومستقل که مـسئوليت دريافـت،         : واحد اطالعات مالي   -٣٣-١

تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربـط             

نامه اجرايي قانون مبـارزه    آيين٣٨به شرح مذکور در ماده (را به عهده دارد  

 ).با پولشويي

نامه اجرايي قانون مبـارزه     آيين ١به شرح مندرج در بند ز ماده        : سقف مقرر  -٣٤-١

 با پولشويي؛

 شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛: شورا -٣٥-١

 دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛: دبيرخانه -٣٦-١



 ٢٧

مرجع تعيين شماره اختصاصي براي   : پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي     -٣٧-١

مرتبط با جمهوري اسالمي ايران موضوع اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي 

 . هيات وزيران ٢٩/١/١٣٨٨ ه مورخ ٤٠٢٦٦ت/١٦١٧٣آيين نامه شماره 

سـامانه مـستقر در وزارت امـور        ): سـاها ( سامانه احراز هويـت اشـخاص      -٣٨-١

هــاي ذي  اقتــصادي و دارايــي اســت کــه از طريــق ارتبــاط بــا ســازمان

 اشـخاص خـارجي،      پايگاه ملي اطالعـات     سازمان ثبت احوال کشور،   (ربط

، پاسخ به   )سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امور مالياتي         

استعالم موسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني           

 .ها را تسهيل مي نمايد آن

 :مدارک شناسايي معتبر -٣٩-١

 : اشخاص حقيقي خارجي-١-٢٢-١

اء آن تمام نشده باشد و      گذرنامه اي است که تاريخ انقض     : گذرنامه معتبر  •

 .داراي اجازه اقامت معتبر باشد

 :اجازه اقامت معتبر عبارت است از : ١تبصره

  پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي، درج شده در گذرنامه؛-١

 رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجـه، درج شـده در         -٢

 گذرنامه؛

 کشورهاي لغو رواديد با ايران، داراي مهر ورود بـه کـشور و               گذرنامه اتباع  -٣

 حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛

 گذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديـد، صـادره توسـط نيـروي               -٤

 . انتظامي

رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامه هاي خدمت و              : ٢تبصره

 . ه صادر مي گرددسياسي توسط وزارت امور خارج



 ٢٨

 دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛ •

 کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛ •

 .   معتبر صادره توسط وزارت کشور) آمايش(کارت خروجي مدت دار  •

اعتبار دفترچه هاي پناهندگي، کارت هاي هويت و آمايشي منوط بـه             : ٣تبصره

 . دعدم انقضاي تاريخ آن مي باش

 : اشخاص حقوقي خارجي-٢-٢٢-١

معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و  •

 سازمان هاي بين المللي؛ 

  معرفي نامه وزارت کشور در خصوص سازمان هاي مردم نهاد خارجي؛ •

مدارک ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در آن محل  •

 . ره ثبت و موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشدثبت، تاريخ ثبت، شما

 : مشخصات هويتي -٤٠-١

شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر يا مادر، تاريخ تولد،          :  اشخاص حقيقي    -١-٢٣-١

کشور محل تولد، شماره مدرک شناسايي، نوع مدرک شناسايي، تابعيت، جنـسيت،            

 .شماره اختصاصي

نـام جـد نيـز از مشخـصات هـويتي           درخصوص اتباع خارجي عـرب تبـار،        : تبصره

 . محسوب مي گردد و نيازي به اخذ نام خانوادگي نمي باشد

نام، تابعيت، موضوع فعاليت، نوع فعاليت، شماره ثبت        :  اشخاص حقوقي  -٢-٢٣-١

 .، محل ثبت، تاريخ ثبت، شماره اختصاصي

اين دسـتورالعمل، مـشتمل بـر حـداقل اطالعـات الزم درخـصوص نحـوه               : تبصره

بانـک مرکـزي در مواقـع مقتـضي         . ي مدارک معتبر اشخاص خارجي است     شناساي

 .اقدام به تهيه و ابالغ راهنماي شناسايي مدارک معتبر مي نمايد



 ٢٩

 همچنين به دليل پيچيدگي در تشخيص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده توسط              

مشتريان حقيقي و حقوقي خارجي، الزم است کارکنـان شـعب موسـسه اعتبـاري               

 .   وع را حسب مورد و از طريق اتصال به ساها استعالم نمايندموض

با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارک و اسناد مشتريان گذري خـارجي در          : تبصره

محل شعبه موسسه اعتباري انجام مي شود الزم است موسسه اعتباري در هر يک              

 .ايداز شعب، از کارکناني با تجربه کافي در اين زمينه استفاده نم

هـا     موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست          ـ٢ماده  

ها را  هاي شفافي را ـ در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه ـ تدوين نموده؛ آن   و رويه

بايـست مـوارد زيـر را در          ها مي   ها و رويه    اين سياست . ساليانه مورد بازنگري قرار دهد    

 :برگيرند

  مشتري؛سياست پذيرش 

 هاي شناسايي مشتري؛ رويه 

 ها؛ نظارت مستمر بر حساب 

 مديريت ريسک. 

  

 سياست پذيرش مشتري

 معيارهاي مـشخص و      موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري،         ـ ٣ماده  

 :در اين معيارها مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند. شفافي داشته باشد

ط به شناسايي کامل مشتري براساس مـدارک و         گشايش هر نوع حساب منو     -١-٣

اوراق هويتي، مجوز اقامـت و فعاليـت معتبـر در ايـران و ضـوابط مـذکور در ايـن                     

 .دستورالعمل است



 ٣٠

 مؤسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابراز شده از سوي مشتري             -٢-٣

يـق بـا    وي را از طريـق تطب     ) ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يـا خـارجي         (و نماينده   

 .مدارک معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اين دستورالعمل احراز نمايد

 مؤسسه اعتباري بايد قبل از افتتاح حساب، کنترل هاي الزم را اعمال کند تـا                -٣-٣

اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي خارجي کـه            

 . داشته باشدافتتاح حساب براي آن مجاز نيست، انطباق ن

 مؤسسه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي             -٤-٣

 .  خارجي که مدارک معتبري را براي حضور در ايران ارائه نمي نمايند، خودداري نمايد

 واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مـشتريان            -٥ -٣

طالعات غير واقعي نموده اند به واحد اطالعات مالي         خارجي را که مبادرت به اعالم ا      

 .گزارش نمايد

 مؤسسه اعتباري موظف است درخـصوص اتبـاع خـارجي دارنـده دفترچـه               ـ٤ماده  

پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي، کارت ويژه اتباع خـارجي وکـارت خروجـي              

 کامل، فقط   صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و يا         ) آمايش(مدت دار   

خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ، سـپرده سـرمايه گـذاري و                

 .انجام عمليات وصول چک را ارائه نمايد

ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيـک            : تبصره  

 .به اشخاص فوق ممنوع مي باشد

باع خـارجي داراي گذرنامـه و پروانـه اقامـت           ارائه کليه خدمات بانکي به ات      ـ٥ماده  

 .معتبر بالمانع مي باشد

 ١٥موسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد مـاده               ـ٦ماده  

 .نامه مبني بر شناسايي مشتريان قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد آيين



 ٣١

ـ           -١تبصره   هـا داراي     صات آن  آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخ

. مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت بـه رفـع مغـايرت اقـدام نماينـد                 

چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف            

 .است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد

هـا در سـال مطـابق         آن دسته از مشتريان قبلي که متوسـط فعاليـت آن           -٢تبصره  

دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اين 

 .ماده مستثني هستند

در صورتي که موسسه اعتباري به داليلي همچون عـدم همکـاري مـشتري               ـ٧ماده  

نتواند اطالعات الزم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه                

عات غيرواقعي نمايد، موسسه اعتباري بايد پس از توضيح مراتب به مشتري، از             اطال

 .ارايه خدمات به وي خودداري نمايد

موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعـالم              ـ٨ماده

 .اند، به واحد اطالعات مالي گزارش کند اطالعات غير واقعي نموده

 

 هاي شناسايي مشتري رويه

شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آن    

موسسه اعتباري بايـد هنگـام      .  به دو نوع شناسايي اوليه و کامل تقسيم مي شود           ها،

 مواد   عالوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل؛ ارايه خدمات بانکي به مشتريان خارجي؛

سايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري را نيز       مرتبط در دستورالعمل چگونگي شنا    

بنابراين مؤسسه اعتباري موظف است هنگـام ارائـه تمـامي خـدمات            . رعايت نمايد 

به مشتري خارجي اعم از مشتريان      ) اعم از خدمات پايه و غير پايه      (بانکي و اعتباري    

از ) حتي کمتـر از سـقف مقـرر       (گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي           



 ٣٢

جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت حواله وجه، صـدور چـک، ارائـه تـسهيالت،                

صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق 

گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شـکل از قبيـل                 

بت به شناسايي مشتري خارجي به شرح       امضاء سفته، بروات و اعتبارات اسنادي نس      

مندرج در اين دستورالعمل اقدام کرده و اطالعات آن را در سيستم اطالعـاتي خـود                

 .ثبت نمايد

پرداخت قبوض دولتي و خدمات شـهري کمتـر از سـقف مقـرر نيـازي بـه                  : تبصره

 .شناسايي مشتري ندارد

 

 )حقيقي، حقوقي( شناسايي اوليه اشخاص خارجي

نظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خـدمات غيرپايـه، موسـسه           به م  ـ٩ماده  

ولي، وصـي، قـيم، وکيـل    (اعتباري موظف است مشخصات هويتي مشتري و نماينده    

وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارک هـويتي معتبـر، ثبـت                ) ايراني و يا خارجي   

 . نمايد

 . کيل الزامي استدر خصوص اشخاص حقوقي، شناسايي نماينده يا و: تبصره

 

 )حقيقي، حقوقي(شناسايي کامل اشخاص خارجي

، موسـسه اعتبـاري بايـد       )حقوقي  حقيقي،(در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي      

عالوه بر شناسايي اوليه مشتري، اقدام به شناسايي کامل آن ها به شـرح ذيـل نيـز           

 :نمايد

 



 ٣٣

 شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي

 شناسايي کامل اشخاص حقيقـي خـارجي، متـصديان مربـوط در             به منظور  ـ ١٠ماده  

 پيوست اين دستورالعمل را تکميل نموده و        ١موسسه اعتباري بايد ابتدا فرم شماره       

همراه اسکن يا کپي مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي، به واحد مبارزه        

يـق سـامانه    واحد مزبور موظـف اسـت از طر       . با پولشويي آن موسسه ارسال نمايند     

ساها نسبت به اخذ شماره اختصاصي اشخاص خارجي اقـدام نمـوده و در صـورت                

وجود شماره مزبور؛ نسبت به کنترل صحت آن اقـدام کـرده و پـس از آن، دسـتور                   

همزمان مدارک معتبر و فرم تکميل      . افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد       

واحد .  مالي به آن واحد ارسال مي شود       شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات      

ربط که حـداکثر     اطالعات مالي پس از انجام تحقيقات الزم از طريق پايگاه هاي ذي           

سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را بـه واحـد مبـارزه بـا                   

قبل از صدور مجوز فعاليت، موسـسه       . پولشويي موسسه اعتباري اعالم خواهد نمود     

باري صرفا حق دريافت وجه از صـاحب حـساب ر ا دارد و ارائـه سـاير خـدمات       اعت

در صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سوي واحد         . بانکي منوط به صدور مجوز است     

اطالعات مالي، الزم است موسسه اعتباري برابر دستور صـادره از سـوي آن واحـد                 

 .اقدام نمايد

 

  شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي

براي شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي، الزم است ابتدا فرم شـماره            ـ  ١١ ماده

پيوست تکميل شده و همراه اسکن يا کپـي مـدارک شناسـايي معتبـر اشـخاص                 ٢

واحـد مزبـور    . حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر موسسه ارسـال شـود            

ا اخذ کـرده  موظف است از طريق سامانه ساها، شماره اختصاصي اشخاص خارجي ر    

و در صورت وجود شماره مزبور، نسبت به کنترل صحت آن اقـدام نمايـد و سـپس                  



 ٣٤

همزمان مدارک معتبر و فرم     . دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد        

تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي به آن واحـد ارسـال مـي                 

م تحقيقات الزم از طريق پايگاه هاي ذيـربط         واحد اطالعات مالي پس از انجا     . شود

که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را بـه واحـد                 

قبل از صدور مجوز فعاليـت،      . مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعالم خواهد نمود       

نکي موسسه اعتباري صرفا حق واريز وجه به حساب را دارد و ارائه ساير خدمات بـا               

در صورت عدم موافقت واحد اطالعات مالي الزم اسـت          . منوط به صدور مجوز است    

 .موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد

در مورد شرکت هاي خارجي، شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خـارجي             : تبصره

وه بر شناسـايي    در ايران و همچنين سازمان هاي مردم نهاد خارجي الزم است عال           

کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب، مسئولين خارجي مقيم و داراي تردد به             

و نيـز مشخـصات اعـضاي هيـأت     ) به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي(ايران  

بـه شـرح   (مديره و مديران ارشد ارکان مشابه هر يک از آن ها در خـارج از کـشور       

، )ه پروانـه اقامـت و رواديـد و نـشاني          مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شمار       

 براساس مفاد فرم هـاي شـماره        -مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور          

 . اخذ شود-يک و دو 

، موسـسه اعتبـاري     )حقيقي، حقـوقي  (در شناسايي کامل مشتريان خارجي     ـ ١٢ماده  

از ) قيحقيقـي، حقـو   (بايد تمامي اطالعاتي را که در شناسايي کامل مشتريان ايراني         

و پـس از    ) حـسب مـورد   (آن ها اخذ مي نمايد، از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده          

 .مستند سازي آن ها، در سوابق آن ها نگهداري نمايند

 

 

 



 ٣٥

  نظارت مستمر بر حساب ها

ـ ١٣ماده  شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظـف    

يان خارجي را هـر سـه مـاه يکبـار از            هستند خالصه اطالعات گردش حساب مشتر     

طريق سامانه الکترونيکي در اختيار واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتبـاري قـرار              

دهند تا عالوه بر اعمال نظارت هاي مندرج در اين دستورالعمل، متناسب با شرايط و               

وضعيت حضور و فعاليت قانوني و غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقـوقي خـارجي در               

، نظارت هاي الزم صورت گرفته و در صـورت تغييـر شـرايط مـذکور، اطـالع                  ايران

 .رساني الزم به شعب مربوط انجام پذيرد

 

 مديريت ريسک

هيات مديره، مديريت ارشـد و يـا رده سـازماني معـادل آن در موسـسه                ـ١٤ماده  

هـاي مـوثر شناسـايي مـشتريان خـارجي و             بايست از وجـود برنامـه       اعتباري مي 

ايـن  . هـاي مناسـب اطمينـان حاصـل کنـد           ها از طريق ايجاد رويه       آن سازي  پياده

ها، تفکيک وظايف و      ها، کنترل   ها بايد امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم         برنامه

مسئوليت نهـايي تـصميمات اخـذ شـده در ايـن            . آموزش کارکنان را فراهم آورند    

 .اري استخصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتب

هاي هيات مديره و مديريت ارشد و يا          ها و رويه    مسئوليت اجراي سياست   ـ١٥ماده  

در خـصوص شناسـايي مـشتريان       (ها در موسسه اعتبـاري      رده سازماني معادل آن   

بر عهده واحد مبارزه با پولشويي آن       ) هاي اطالعاتي مربوط    خارجي و ايجاد سامانه   

هاي شناسايي مـشتريان      ها و رويه    ياستواحد مذکور بايد اجراي س    . موسسه است 

خارجي را در شعب و تمامي سطوح موسسه اعتباري مورد بررسي قـرار داده، هـر                



 ٣٦

گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به هيات مديره و مـديريت ارشـد               

 .موسسه اعتباري گزارش کند

ان خـارجي،   موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مـشتري          ـ١٦ماده  

هاي آموزشي بايـد بـه        برنامه. هايي آموزشي براي کارکنان خود تدارک ببيند        برنامه

اي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نـسبت بـه ضـرورت،           گونه

. هـاي شناسـايي مـشتريان دسـت يابنـد         ها و رويه    اهميت و نحوه اجراي سياست    

ادامـه  )  خصوص در مورد کارکنان جديـد      به(هاي مذکور بايد به طور مستمر         برنامه

هاي الزم را در اين خـصوص         يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزش        

موسسه اعتباري موظـف اسـت سـوابق آموزشـي مربـوط را در پرونـده               . ديده اند 

 . اند، درج نمايد کارکناني که آموزش ديده

ر، اطالعـات مربـوط بـه       با  موسسه اعتباري موظف است هر شش ماه يک        ـ١٧ماده  

همچنـين بنـا بـه درخواسـت        . فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد        

موسـسه اعتبـاري      مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مـشتري،             

 .  موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد

 

 ها داري سوابق مشتريان و معامالت آن نگه

هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند کـه بـراي               ـ١٨ماده  

هـاي    داري و پردازش مناسب اطالعات، تدابير الزم انديشيده شده و سيـستم             نگه

هـاي    اي که در مواقع ضروري، سيستم       گونه  اند به   توانمند در موسسه استقرار يافته    

 روز کاري،   ١ط را حداکثر ظرف مدت      رب  مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذي      

 .ها قرار دهد با سهولت و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ در اختيار آن

نامه مدت    شيوه نگهداري اسناد و مدارک در موسسات اعتباري برابر آيين          ـ١٩ماده  

ها مصوب يکهزار و يکـصد و         و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک        



 ٣٧

موضـوع بخـشنامه    (شـوراي پـول و اعتبـار      ٢٥/٣/١٣٨٩مين جلسه مورخ    چهارده

)  بانـک مرکـزي و اصـالحات پـس از آن           ١٥/٤/١٣٨٩ مورخ   ٨٠٢٢٣/٨٩شماره  

 .است

هاي مالي حفظ مي شود، بايد نوع تراکنش، مبلـغ و نـوع       در سوابقي که از تراکنش    

کنش از  هايي کـه تـرا      ارز، تاريخ انجام تراکنش و طرفين تراکنش، شماره حساب        

 .صاحبان حساب درج شوند/ها انجام شده است و مشخصات صاحب طريق آن

 

 ر مواديسا
رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگونگي شناسايي مـشتريان    ـ  ٢٠ماده  

ايراني مؤسسات اعتباري در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي            

  .است

 

 گستره شمول دستورالعمل

ين دستورالعمل عالوه بـر موسـسات اعتبـاري، بـراي تمـامي شـعب و                 ا ـ٢١ماده  

ها و موسسات اعتباري خارجي در کشور، موسسات اعتباري واقـع             نمايندگي بانک 

 .باشد در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز الزم االجرا مي

 

  زمان اجرا

 از ابـالغ آن از سـوي بانـک          زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پـس        ـ٢٢ماده  

در مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطالع رسـاني بـه            . مرکزي است 

مشتريان، امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اين دستورالعمل را بـه گونـه اي               

 .فراهم نمايند که اجراي آن، حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود

 تبصره دردوازدهمين جلسه شوراي عالي مبـارزه        ١٤ه و    ماد ٢٢اين دستورالعمل در  

 .  به تصويب رسيد١٢/١٠/١٣٩٠با پولشويي مورخ 

 



 
 

 
 

 

 
 

پيوست  

»7« 

 



 ۱

  ناطق مشکوک م

ا اماکن مناسـب    ي و   ياتي مال يها   که به عنوان بهشت    ييبه کشورها  /افت و پرداخت وجه از    يدر -

 .ند هست معروفيي فرار از مقررات مبارزه با پولشويبرا

  .ف استي ضعيي را دارد که در آن مقررات مبارزه با پولشويت کشوري تابعي مشتر-

 

  )ع شده شرو-انجام شده(مشکوک  ياليرمعامله 

 . ظن وجود شخص ثالث افشا نشده وجود داردها  که در آنيمعامالت -

 .اند داده ندارند، آدرس و تلفن مشابه ارائه ي با هم ارتباط کهياشخاص ها در آن که يمعامالت -

ـ  درگ ي خـارج  يهـا    متعدد متعلق به تبعه    ير مال ي و غ  ي مال يها   سازمان ها   که در آن   يمعامالت - ر ي

 .ر بودي امکان پذها نآر نمودن يکه انجام معامله بدون درگ يد در حالمعامله شده ان

 کمتر از سقف مقرر به منظور عـدم شـمول مقـررات             يات و معامالت با مبالغ    يانجام مکرر عمل   -

 .يي از پولشويريشگيپ

 . که با افراد صاحب مقام در بانک مرتبط استي معامالت-

جـاد گـردش    ي و ا  ي مـشتر  يت حرفه ا  ي انطباق با ماه    متعد با مبالغ باال بدون     يها   صدور چک  -

 . حسابيصور

 معامالت تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضـوع فعاليـت اربـاب رجـوع و اهـداف تجـاري                      -

 .شناخته شده از وي مغاير باشد

 معامالت بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا                    -

 .نجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايدبعد از ا

معامالتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتـصادي               -

  .باشد واضح مي

معامالتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكـي از متعـاملين ظـاهري آن                   -

 .ندا شخص يا اشخاص ديگري بوده



 ۲

كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجـوع قبـل يـا بعـد از آنكـه                  -

  .اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه معامله

 

   مشکوکيالتيمعامالت تسه

 .الت ندارديرنده تسهي با گيچ ارتباطي است که هي شخصيها ييدارا ،يق اعتباريوثا -

  . نداردي همخواني مشتريت اقتصاديه با وضع کينيق سنگيارائه وثا -

 که منشاء يا قهينکه بانک وثيد گذشته و معوق به منظور ايا اعتبار سررسيعدم بازپرداخت وام  -

 .دي است را تملک نمايرقانونيآن غ

 در مدت زمان کوتاه که بـا   ورمنتظرهينده بصورت غ  يد آ ي سررس  داراي ا اعتبار يبازپرداخت وام    -

  .رت داشته باشديرنده وام مغايرائه شده توسط گاطالعات ا

 

  ي بانکياستفاده مشکوک از ابزارها

ـ کـه نـوع فعال    ي شود در حال   ي اجاره م  يصندوق امانت توسط نهاد تجار     -  ي مـشتر  يت تجـار  ي

، اسـتفاده از صـندوق امانـات شـعبه را           يت اظهار شده توسط و    يا فعال يست و   يشناخته شده ن  

  . کنديه نميتوج

 

  اسناد مشکوک

خ يکن تـار  ي صادر شده ل   ي از آن است که به تازگ      يظاهر سند حاک  (د  يآ  ي م ياسناد به نظر جعل    -

  ). استيميآن قد

  .دهد ي اسناد را ارائه ميده و تنها کپي ورزي از ارائه اصل اسناد خودداري مشتر-

  

  حساب با رفتار مشکوک

 يناً مشابه آدرس نهاد حقوق    يرس آن ع   شود و آد   ي افتتاح م  يک نهاد حقوق  ي که توسط    يحساب -

 .ک نفر هستنديو د مجاز هر ي که صاحب امضاي است در حاليگريد



 ۳

ن افراد بـا    ي رسد ا  ي اجازه برداشت از آن را دارند اما به نظر نم          ي که افراد مجاز متعدد    يحساب -

 . داشته باشنديا کاري يگر رابطه خانوادگيکدي

  .ها هيري خيها ه حسابي کلرژه بينظارت و -

 

   مشکوکيمشتر

 . نداردياتاشخاص مرتبط با معامله اطالعگر يدا ي در مورد اطالعات مرتبط با معامله يمشتر -

ـ از او عمل کنند را تغ      يندگي که مجاز هستند به نما     يه افراد ي به کرات و بدون توج     يمشتر - ر يي

 .دهد يم

 .توجه است ي دهد بي که بانک به او ارائه مي به خدمات و منافعيمشتر -

ـ  شـود    ي م ي ندارند همراه  ي با و  ي که ارتباط  ي هنگام مراجعه به بانک توسط افراد      يمشتر - ا ي

 .ت او نظارت داردي بر فعاليشخص ثالث

 کرده اند را پنهـان      ي او خوددار  ي از انجام خدمت برا    ها  گر بانک يقت را که د   ين حق ي ا يمشتر -

 . دهندي ارائه من مسئلهي اير قابل قبول برايل غيا دالي کند يم

ـ  عالقـه ز   يينه مبارزه بـا پولـشو     ي بانک در زم   ين و مقررات داخل   ي نسبت به قوان   يمشتر -  يادي

 . دهدينشان م

ـ      يک روز و    ي انجام معامالت متعدد که در       ي که برا  ي ا يمشتر -  شـود بـه     يک شـعبه انجـام م

  . کنديلداران مختلف مراجعه ميتحو

 

   مشکوکيمعامالت ارز

 .ينفع اعتبار اسناديا ذيدار و ي مخفف و مجعول در خصوص نام خرياده از اسامد بر استفيتاک -

 با توجه به نوع کاال، مبدا و مقصد         يط اعتبار اسناد  يله حمل نامتعارف در شرا    يد بر درج وس   يتاک -

 .کاال

 .ي جهانيها متي با قينفع اعتبار اسنادي ذي عنوان شده در پروفرمايمت کااليعدم تناسب ق -



 ۴

 محل صـادر    ي اتاق بازرگان   مبدا ساخت کاال که توسط     يل عدم ارائه گواه   يواست بدون دل  درخ -

 . گردديم

ر ي از اسناد اعتبار با توجه به نوع کـاال و سـا            يکي بعنوان   ي بازرس يدرخواست عدم ارائه گواه    -

 .يط اعتبار اسناديشرا

 .ينفع اعتبار اسناديل نام ذير بدون دلييتغ -
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