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پيشقوانين
گفتار 9

پيش گفتار

امروزه ،پديده ش�وم پولشويي به يکي از معضالت اقتصاد جهاني تبديل شده است .از
اين رو ،کش�ورها و مجامع بين المللي عزم خود را جزم کرده اند تا با اين پديده و آثار و
تبعات مخرب آن مقابله نمايند .تدوين اس�تانداردهاي بين المللي ،تهيه زيرساختهاي
حقوقي(قواني�ن و مقررات مرب�وط) ،معرفي بهترين روش ها و رويه ها براي مقابله با اين
معض�ل ،اس�تفاده از فنآوري هاي روز ،گس�ترش همکاري هاي بين الملل�ي و  ...؛ بيانگر
اهميتي است که کشورها و مجامع ياد شده براي اين موضوع قائل هستند.
در اين راستا ،جمهوري اسالمي ايران نيز همگام با ديگر کشورها ،اين پديده را جرم
انگاري نموده ،قانون و مقررات الزم را تهيه و به تصويب مراجع ذي صالح رسانده است.
عالوه بر اين ،اقدامات بس�يار گس�ترده اي در بخش مالي کش�ور به خصوص در بانک ها
و موسسات اعتباري به عمل آمده است که شرح مفصل آن ،فرصت ديگري مي طلبد.
ب�ي ترديد ،راهبري مجموعه عظيم نظام بانکي کش�ور و ديگر موسس�ات و نهادهاي
فع�ال در ب�ازار پولي ،بدون برخ�ورداري از اصول راهنمايي که در قال�ب قانون و مقررات
تبلور يافتهاند ،امري امکان ناپذير است .از اين رو،گردآوري مجموعه قوانين ،آيين نامهها،
دس�تورالعملها و بخش�نامههاي مبارزه با پولش�ويي در حوزه بازار پولي کشور و چاپ و
انتشار آنها در قالب مجموعهاي جامع و يکپارچه ـ به جز بخشنامه هاي محرمانه و برخي
فرم هاي تخصصي ـ در دستور کار اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي قرار گرفت تا از
اين رهگذر ،ضمن اجابت درخواس�ت هاي مکرر بانک ها و موسسات اعتباري به خصوص
بانک ها و موسس�ات تازه تاسيس ،راهنماي عملي جامعي در اختيار دست اندرکاران اين
حوزه قرار گرفته و دستينه اي جامع براي بازرسان و دست اندرکاران ذي ربط فراهم آيد.
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اين مجموعه مي تواند به عنوان مرجع مناسبي براي آموزش کارکنان نظام بانکي و ديگر
نهادهاي فعال در بازار پولي کشور نيز مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد.
فرص�ت را غنيمت ش�مرده و از تمامي مديران عالي رتبه بان�ک مرکزي به خصوص
جناب آقاي دکتر بهمني ،مقام محترم رياس�ت کل بانک،جناب آقاي درويش�ي ،معاون
محت�رم نظارتي بانک ،جناب آقاي امين آزاد ،مدير کل محترم مقررات ،مجوزهاي بانکي
و مب�ارزه با پولش�ويي که با حمايت هاي خويش ،زمينه انتش�ار اي�ن مجموعه را فراهم
نمودند ،سپاس�گزاري مي نمائيم .همچنين ،از همکاري صميمانه سرکار خانم کاويان پور
ک�ه با دقت�ي مضاعف ،زحمت حروف نگاري بس�ياري از متون اين مجموع�ه را بر عهده
داش�ته و با ذوق و سليقه فراوان ،به آراستگي هر چه بيشتر آن همت گماردند ،تشکر و
قدرداني مي کنيم.

عبدالمهدي ارجمندنژاد ،مهدي کاظميان
مرداد  1392هجري شمسي

قوانين 11

قوانين
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قوانين 13

قانون مبارزه با پولشويي

ماده١ـ اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده( )٢قانون تجارت
اس��ت ،مگر آن كه بر اس��اس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد .استيالي
اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود ،دال بر ملكيت است.
ماده٢ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ  تحصيل ،تملك ،نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي
غير قانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب
جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدي��ل ،مبادل��ه يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منش��أ غير
قانوني آن با علم به اين كه به طور مس��تقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب
جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مش��مول آثار و تبعات قانوني
ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشأ ،منبع ،محل ،نقل
و انتقال ،جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مس��تقيم يا غير مستقيم
در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده ٣ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم
يا غير مستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده ٤ـ به منظور هماهنگ كردن دس��تگاه هاي ذي ربط در امر جمع آوري،
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پردازش و تحليل اخبار ،اس��ناد و م��دارك ،اطالعات و گزارش هاي واصله ،تهيه
سيستم هاي اطالعاتي هوشمند ،شناسايي معامالت مشكوك و به منظور مقابله
با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسئوليت وزير امور
اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني ،اطالعات ،كش��ور و رئيس بانك
مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:
١ـ جم��ع آوري و كس��ب اخب��ار و اطالعات مرتبط و تجزي��ه و تحليل و
طبقه بن��دي فني و تخصصي آنها در مواردي ك��ه قرينه اي بر تخلف وجود
دارد طبق مقررات.
٢ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي الزم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران.
٣ـ هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
٤ـ ارزيابي گزارش هاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به
احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
٥ـ تبادل تجارب و اطالعات با س��ازمان هاي مش��ابه در ساير كشورها در
چهارچوب مفاد ماده (.)11
تبصره ١ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد
بود.
تبصره  ٢ـ ساختار و تشكيالت اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن
با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ٣ـ كليه آيين نامه هاي اجرايي شوراي فوق الذكر پس از تصويب
هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط الزم االجرا
خواهد بود .متخلف از اين امر به تش��خيص مراجع اداري و قضائي حسب
مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده٥ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،
بانك ها ،موسس��ات مالي و اعتباري ،بيمه ها ،بيمه مركزي ،صندوق هاي قرض
الحسنه ،بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري ها مكلفند آيين نامه هاي مصوب
هيأت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

قوانين 15

م�اده ٦ـ دفاتر اس��ناد رسمي ،وكالي دادگس��تري ،حسابرسان ،حسابداران،
كارشناسان رسمي دادگس��تري و بازرسان قانوني مكلفند اطالعات مورد نياز در
اجراي اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب ميكند ،حس��ب درخواست شوراي
عالي مبارزه با پول شويي ،ارايه نمايند.
ماده٧ـ اشخاص ،نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد  ٥و)٦
بر حسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل،
احراز س��مت و هوي��ت نماينده و وكيل و اصيل در م��واردي كه قرينه اي بر
تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي که در س��اير قوانين و مقررات
احراز هويت الزامي شده است ،نمي باشد.
ب ـ اراي��ه اطالعات ،گزارش ها ،اس��ناد و مدارك مرب��وط به موضوع اين
قانون به ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي در چهارچ��وب آيين نامه مصوب
هيأت وزيران.
ج ـ گزارش معامالت و عمليات مشكوك به مرجع ذي صالحي كه شوراي
عالي مبارزه با پولشويي تعيين ميكند.
د ـ نگهداري س��وابق مربوط به شناس��ايي ارباب رجوع ،سوابق حساب ها،
عمليات و معامالت به مدتي كه در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.
هـ  ـ تدوين معيارهاي كنت��رل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور
رعايت مفاد اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن.
ماده ٨ـ اطالعات و اس��ناد گردآوري ش��ده در اجراء اين قانون ،صرفاً در جهت
اهداف تعيين ش��ده در قانون مبارزه با پولش��ويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده
قرار خواهد گرفت ،افش��اء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور
مستقيم يا غير مستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون
ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتش��ار و افشاي اسناد
محرمانه و سري دولتي مصوب  ،1353/11/29محكوم خواهد شد.
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ماده9ـ مرتكبين جرم پولش��ويي عالوه بر اس��ترداد درآم��د و عوايد حاصل از
ارتكاب جرم مش��تمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت
آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم ميشوند كه
بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.
تبص�ره ١ـ چنان چه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته
باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبص�ره ٢ـ صدور و اج��راء حكم ضبط دارايي و مناف��ع حاصل از آن در
صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ ،مشمول اين حكم قرار نگرفته
باشد.
تبصره ٣ـ مرتكبين جرم منش��أ ،در صورت ارتكاب جرم پولشويي ،عالوه
بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي ،به مجازات هاي پيش بيني
شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
ماده١0ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد
طبق مقررات انجام پذيرد .قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده١١ـ ش��عبي از دادگاه هاي عمومي در ته��ران و در صورت نياز در مراكز
اس��تان ها به امر رسيدگي به جرم پولش��ويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد.
اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي باشد.
ماده12ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اس�لامي ايران و س��اير كشورها
قانون معاضدت قضائي و اطالعاتي در امر مبارزه با پولش��ويي تصويب شده باشد،
همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه
مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و س��يصد و هش��تاد و شش مجلس شوراي اسالمي
تصويب و در تاريخ  1386/11/17به تاييد شوراي نگهبان رسيد/.ن
غالمعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسالمي
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قانون الزام اختصاص شماره ملي و
کدپستي براي کليه اتباع ايراني

ماده۱ـ وزارتخانه هاي کش��ور و پس��ت و تلگراف و تلف��ن موظفند با رعايت
قوانين و مقررات ،براي کليه اتباع ايراني شماره ملي و کدپستي اختصاص دهند.
ماده۲ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ،وزارتخانه ها ،سازمان ها ،شرکت ها و
موسسات دولتي و وابسته به دولت ،دانشگاه ها ،بانک ها ،شهرداري ها ،نهادهاي
انقالب اسالمي و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و شرکت ها و موسساتي
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملي و کدپستي
ده رقمي که توس��ط س��ازمان ثبت احوال کش��ور و در قالب کارت شناسايي و با
همکاري ش��رکت پست جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي افراد و اشخاص و
محل کار يا س��کونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و به
کار گيرند.
ماده۳ـ کارت ياد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول
کليه احکام حقوقي و کيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد.
تبص�ره :دارنده کارت در صورت تغيير محل س��کونت ي��ا کار خود ،بايد
مراتب را در اولين فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطالع دهد.
ماده۴ـ صدور هرگونه کارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي
و مشابه آنها ،بدون درج شماره ملي و کدپستي ممنوع است.
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تبصره :کارت هاي شناسايي اداري ،صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه
آنه��ا که قبل از تصوي��ب و اجراي اين قانون صادر ش��ده اند تا زماني که
ش��رايط براي تعويض آنها به ش��کل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند
بود.
ماده۵ـ دولت موظف اس��ت هزينه هاي اجراي طرح شماره ملي و کدپستي
را در بودجه دستگاه هاي اجرايي مربوط پيش بيني نمايد.
ماده۶ـ آيين نامه اجرايي اين قانون توس��ط وزارتخانه هاي کش��ور و پست و
تلگراف و تلفن ظرف مدت  ۲ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مش��تمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه
مورخ هفدهم ارديبهش��ت ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي
اسالمي تصويب و در تاريخ  1376/02/24به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
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آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

به نقل از روزنامه رسمي شماره  18869سال  65مورخ 1388/9/18
شماره /181434ت43182ك 1388/9/14
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت اطالعات ،وزارت بازرگاني ،وزارت كشور،
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

وزيران عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره /217869ت41733ﻫ مورخ  1387/11/23به
استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويبنامه
يادشده ،آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ در اين آييننامه اصطالحات و عبارات بهكار رفته به شرح زير تعريف
ميگردند:
الف ـ قانون :قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب  1386ـ
ب ـ ارباب رجوع :مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل ،وكيل يا نماينده
قانون��ي كه براي برخورداري از خدمات ،انج��ام معامله ،نقل و انتقال وجوه و
اموال گرانقيمت (نظير طال ،جواهرات ،عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به
اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مينمايد.
ج ـ شناس�ايي اوليه :تطبيق و ثبت مش��خصات اظهارشده توسط ارباب
رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل عالوه بر
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ثبت مشخصات وكيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناس�ايي كامل :شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات
پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (ﻫ) ماده( )3اين آييننامه.
ﻫ ـ مؤسسات اعتباري :بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي
بانكهاي خارجي مس��تقر در جمهوري اس�لامي ايران) ،مؤسس��ات اعتباري
غيربانك��ي ،تعاونيه��اي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحس��نه ،ش��ركت ليزينگ،
شركتهاي سرمايهپذير ،صرافيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر
واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.
و ـ معامالت و عمليات مش�كوك :معامالت و عملياتي كه اشخاص با در
دس��ت داشتن اطالعات و يا قراين و ش��واهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين
عمليات و معامالت به منظور پولشويي انجام ميشود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك
انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشأ مال و سپردهگذاري يا
س��اير عمليات مربوط مينمايد .برخي از اين عمليات و معامالت مشكوك
عبارتند از:
1ـ معام�لات و عمليات مال��ي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از س��طح
فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2ـ كشف جعل ،اظهار كذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع
قبل يا بعد از آنكه معاملهاي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3ـ معامالتي كه به هر ترتيب مش��خص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از
متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بودهاند.
4ـ معامالت تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع ارباب رجوع و اهداف
تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
 5ـ معامالت��ي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر
پولشويي) واقع شده باشد.
6ـ معامالت بيش از س��قف مقرر ك��ه ارباب رجوع ،قبل يا حين معامله از
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انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نس��بت به
فسخ قرارداد اقدام نمايد.
7ـ معامالتي كه طبق عرف كاري اش��خاص مشمول ،پيچيده ،غيرمعمول
و بدون اهداف اقتصادي واضح ميباشد.
ز ـ سقف مقرر :مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ( )150.000.000ريال وجه
نقد يا معادل آن به س��اير ارزها و كااله��اي گرانبها هيئت وزيران در صورت
نياز ،سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهد نمود.
ح ـ وج�ه نقد :هرگونه مس��كوك و اس��كناس و ان��واع چكهايي كه نقل
و انتقال آنها مس��تند نشده و غيرقابل رديابي باش��د ،از قبيل چكهاي عادي
در وج��ه حامل و س��اير چكهايي كه دارن��ده آن غيرذينفع اوليه باش��د (از
قبيل چكهاي پش��تنويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چك پول و چك
مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول :تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد ()5
و ( )6قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران ،بانكها ،مؤسسات
مال��ي و اعتب��اري ،بورس اوراق به��ادار ،بيمهها ،بيمه مرك��زي ،صندوقهاي
قرضالحسنه ،بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد
رس��مي ،وكالي دادگس��تري ،حسابرسان ،كارشناسان رس��مي دادگستري و
بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي :اشخاصي كه معامالت زيادي را بهصورت نقدي انجام
داده و از نظر پولش��ويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيشفروشندگان
مسكن يا خودرو ،طالفروشان ،فروش��ندگان خودرو و فرشهاي گرانقيمت و
فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گرانقيمت.
ك ـ خدمات پايه :خدماتي كه طبق مقررات ،پيشنياز و الزمه ارائه ساير
خدمات توس��ط اشخاص مشمول ميباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور
اخذ خدمات مكرر و متمادي به اش��خاص مش��مول مراجع��ه ميكنند ،نظير
افتتاح هر نوع حساب در بانكها ،اخذ كد معامالتي در بورس اوراق بهادار ،اخذ
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كد اقتصادي ،اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
ل ـ شناس�ه ملي اش�خاص حقوقي :شماره منحصر به فردي كه براساس
تصويبنامه شماره /16169ت39271ﻫ مورخ  1388/1/29به تمامي اشخاص
حقوقي اختصاص مييابد.
م ـ ش�ماره فراگير اش�خاص خارجي :شماره منحصر به فردي كه مطابق
تصويبنامه ش��ماره /16173ت40266ﻫ مورخ  1388/1/29به تمامي اتباع
خارجي مرتبط با جمهوري اس�لامي ايران توس��ط پايگاه ملي اطالعات اتباع
خارجي اختصاص مييابد.
ن ـ شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخانه :دبيرخانه ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور
در ماده(.)37
ع ـ واحد اطالعات مالي :واحدي متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت،
تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط را
به عهده دارد به شرح مذکور در ماده(.)38
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده2ـ مؤسسات اعتباري ،بيمهها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي
خدم��ات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از س��قف مقرر از جمله انجام
هرگونه دريافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چك ،ارائه تس��هيالت،
ص��دور انواع كارت دريافت و پرداخت ،ص��دور ضمانتنامه ،خريد و فروش ارز و
اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل
از قبيل امضاي س��فته ،بروات و اعتبارات اس��نادي ،خريد و فروش سهام نسبت
به شناس��ايي اوليه ارباب رجوع (به ش��رح بندهاي «الف» و «ب» ماده( ))3اقدام
نموده و اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پرداخت قبوض دولتي و خدمات ش��هري كمتر از س��قف مقرر
نيازي به شناسايي ندارد.
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ماده3ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام
انج��ام هرگونه معامل��ه ،عمليات و ارائه خدمات بيش از س��قف مقرر و يا هنگام
وجود ظن به انجام پولشويي ،به شرح زير ميباشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
1ـ شناس��ايي اوليه شخص حقيقي بر اساس شماره ملي و كدپستي محل
سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت ميپذيرد.
تبص�ره ـ در صورت ارتباط بر خط اش��خاص مش��مول با س��ازمان ثبت
احوال كشور و تطبيق از آن طريق ،اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه
رانندگي يا گذرنامه معتبر بالمانع ميباشد.
2ـ در خصوص اتباع خارجي ،گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز
ورود و اقامت باش��د ي��ا كارت هويت و يا برگ آماي��ش اتباع خارجي معتبر،
مدارك شناسايي محسوب ميگردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آييننامه اجرايي قانون الزام
اختصاص ش��ماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي
است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
1ـ شناس��ايي اوليه ش��خص حقوقي براس��اس شناس��ه ملي و كدپستي
اقامتگاه قانوني ش��خص حقوقي و تطبي��ق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت
شناس��ه (مذكور در آييننامه الزام اس��تفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي)
صورت ميگيرد.
2ـ در خصوص ش��خص حقوقي خارجي ،شناس��ايي با اخذ مدارك مجوز
فعاليت معتبر در ايران و ش��ماره اختصاصي اتب��اع خارجي مأخوذه از پايگاه
ملي اتباع خارجي صورت خواهد گرفت.
3ـ شناس��ايي اوليه ش��خص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي
برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهد پذيرفت.
4ـ متصديان شناس��ايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت
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به اصالت مدارك شناس��ايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند،
از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطالعاتي و يا استعالم از مراجع
ذيربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند .به هر حال،
ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف ميگردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
1ـ تمامي اشخاصي كه عهدهدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و
صندوق پس��تي در كشور هستند ،به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي
ارباب رجوع ميباشند.
2ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات
پس��تي به ارباب رجوع فعاليت دارند ،موظفند در مواردي كه ارزش امانات و
محمولههاي پس��تي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعالم ميگردد،
نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
3ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار
دارند ،موظفند در تمامي معامالت بيش از س��قف مقرر نس��بت به شناسايي
اوليه مش��تريان اقدام و آن را ثبت نمايند .اين عده همچنين موظف به درج
شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اش��خاص مش��مول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان
افتتاح حس��اب بانكي) عالوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده)
نس��بت به شناس��ايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار
وي به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ اخذ معرفينامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مش��تريان شناخته
شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفينامه از يكي از مؤسسات اعتباري داراي
مجوز از بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران ،سازمانهاي دولتي و يا نهادها
و كانونهاي حرفهاي رسمي.
2ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول
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و اس��تعالم از اش��خاص مذكور به منظور تعيين صحت اطالعات ارائه شده از
سوي ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز كس��ب معتبر به ويژه در مورد مش��اغل غيرمالي كه بيشتر
در معرض پولش��ويي قرار دارند از قبيل طالفروش��ان ،فروش��ندگان اش��ياي
گرانقيمت ،بنگاههاي معامالت امالك و خودرو.
4ـ اخذ گواهي اشتغال بهكار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از
اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
 5ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين
سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
ﻫ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.
1ـ اخ��ذ اطالع��ات راجع به نوع ،ماهيت و مي��زان فعاليت ارباب رجوع به
منظور تخمين سطح فعاليت مورد انتظار.
2ـ اخذ اطالعات در خصوص اساس��نامه ،ش��ركتنامه ،سهامداران عمده،
نوع فعاليت ،تأمينكنندگان منابع مالي ش��خص حقوقي ،مؤسسان ،مديران،
بازرسان ،حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبهبندي ش��ركت از مراجع ذيربط (از قبيل
شركتهاي سنجش اعتبار ،رتبهبندي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييسجمهور و يا ساير مراجع حرفهاي).
تبصره ـ در صورت عدم رتبهبندي ش��ركت ،ش��خص مشمول بايد رأساً
از طريق بررس��ي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه
حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع
اق��دام نماي��د و در صورت عدم الزام ش��خص حقوقي ب��ه انتخاب يكي از
اعضاي جامعه حس��ابداران رس��مي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت
مستقيماً مورد بررسي قرار ميگيرد.
4ـ اخ��ذ تعهد از مديران و صاحب��ان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك
و اطالعات مربوط به ش��خص حقوقي را ارائه دادهاند و متعهد گردند هر نوع
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تغيير در موارد مذكور را بالفاصله اطالع دهند.
تبص�رهـ نحوه تعيين س��طح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اش��خاص
مش��مول مطابق دستورالعملي است كه به پيش��نهاد شخص مشمول به تصويب
شورا خواهد رسيد.
م�اده4ـ مدارك يادش��ده در بنده��اي (د) و (ﻫ) ماده( )3بايد حس��ب مورد
از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط اس��تعالم و نس��بت به صحت اس��ناد و اطالعات
ارائه ش��ده (از جمله ش��ماره ملي ،شناس��ه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد.
استعالمكننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات
خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده5ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناس��ايي مذكور در موارد فوق را ارائه
ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پولش��ويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته
باشد ،اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد
اطالعات مالي گزارش نمايند.
تبص�رهـ اش��خاص مش��مول ميتوانند در دس��تورالعملهاي داخلي خود
م��دارك ديگري را كه اطالع��ات مذكور (به ويژه اطالع��ات مورد نياز در
تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را بهصورت مطمئن تأمين
نمايد مورد قبول قرار دهند.
اشخاص مشمول ميتوانند در دستورالعملهاي داخلي ،ميزان شناسايي
را ب��ا اطمينان ب��ه تأمين اطالعات مورد نياز ،با توج��ه به نوع و ماهيت و
سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده6ـ ارائه خدمات پايه بهصورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب
رج��وع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بينام و ارائه
تسهيالت مربوط ممنوع است.
ماده7ـ اشخاص مشمول ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد
ضم��ن دريافت مدارك مذكور در بنده��اي (د) و (ﻫ) ،تعهدات الزم در خصوص
اج��راي قان��ون و مقررات مبارزه با پولش��ويي را از آنان اخ��ذ نمايند .در صورت
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خودداري مش��اغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات،
اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده8ـ اش��خاص مشمول موظف به انجام شناس��ايي كامل مجدد مشتريان
مؤسس��ات مالي ،در مورد مؤسس��اتي كه به تش��خيص دبيرخانه در آنها مقررات
مبارزه با پولشويي رعايت ميشود ،نميباشند.
ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي
خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده10ـ اش��خاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت
مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطالعات مالي به آنها اعالم
ميگردد ،اقدام نمايند.
ماده11ـ اش��خاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را
متعهد نمايند كه:
الف ـ اطالعات مورد درخواس��ت اشخاص مشمول را كه در اين آييننامه
مشخص گرديده است ،ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت
نمايند.
ب ـ اجازه اس��تفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در
صورت اقدام بالفاصله موضوع را به شخص مشمول اطالع دهند .موارد قانوني
(از قبيل وكالت يا نمايندگي) به ش��رط درج مش��خصات نماينده يا وكيل و
شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نميباشد.
تبص�رهـ تعهدات ف��وق بايد صريح و دقيق به ارب��اب رجوع توضيح داده
ش��ود .در ص��ورت عدم قبول ارباب رجوع و يا ع��دم توجه ارباب رجوع به
تعهدات خود ،ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
م�اده12ـ اشخاص مش��مول موظفند در تمامي فرمهاي مورد استفاده ،محل
مناس��ب براي درج يكي از شمارههاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي،
شناس��ه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيشبيني نمايند و اين
مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
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ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرمافزارها ،بانكها و سيستمهاي
اطالعات��ي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت ميش��ود ،محل الزم براي درج
يكي از ش��مارههاي معتبر (حسب مورد شماره ملي ،شناسه ملي و شماره فراگير
اتباع بيگانه) و كدپستي را پيشبيني نموده و امكان جستجو براساس شمارههاي
مذكور در نرمافزارها را فراهم نمايند.
ماده14ـ اش��خاص مشمول موظفند مش��خصات درج شده اشخاص و اماكن
ثبت ش��ده در سيس��تمهاي اطالعاتي خود را هر ش��ش ماه يك ب��ار به مراجع
ذيرب��ط ارس��ال و صحت آن را كنترل و آخرين تغيي��رات را دريافت نمايند .در
صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطالعات
مالي گزارش گردد.
ماده15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آييننامه
در مورد مش��تريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن
هنوز به فعاليت خود ادامه ميدهند ،تكاليف فوق را عملي سازند.
تبصره 1ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها
داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام
نمايند .چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد ،واحدهاي مبارزه با پولشويي در
هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايند.
تبصره 2ـ آن دس��ته از مش��تريان قبلي كه متوسط فعاليت آنها در سال
مطابق دس��تورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد ،كماهميت
باشد ،از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده16ـ از زمان ابالغ اين آييننامه ،اش��خاص مش��مول موظفند آن دس��ته
از اس��ناد و مداركي را كه ش��ورا مش��خص ميس��ازد ،بهصورت پستي به آدرس
ارباب رجوع ارس��ال نمايند .از تاريخ مذكور ،اشخاص مشمول بايد در مورد محل
س��كونت اشخاص حقيقي ،كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص
حقوقي كدپس��تي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال
مدارك ،مبناي عمل قرار دهند.
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ماده17ـ اش��خاص مش��مول ارائهدهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم
و مخصوصاً در موارد زير اطالعات مربوط به شناس��ايي كامل مش��تري را به روز
نمايند:
الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد
كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمدهاي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب
رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارشدهي
ماده18ـ اش��خاص مش��مول قانون و نيز هيئت مدي��ره اتحاديههاي صنفي
مشاغل غيرمالي ،مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود
به عنوان مس��ئول مبارزه با پولش��ويي به دبيرخانه معرفي نمايند .مسئول واحد
بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود .دبيرخانه ميتواند در صورت لزوم،
براساس اهميت واحد ،صالحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.
تبصره 1ـ تمامي اش��خاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيالت
خود ،ترتيبات الزم را بهگونهاي اتخاذ نمايند كه اطمينان الزم براي اجراي
قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره 2ـ دبيرخانه در زمان تأييد صالحيت افراد بايد عالوه بر صالحيت
تخصصي با اس��تعالم از مراجع ذيربط نسبت به تعيين صالحيت امنيتي
و عمومي آنان نيز اقدام نمايد.
م�اده19ـ وظايف افراد يا واحدهاي مس��ئول موضوع ماده( )18به ش��رح زير
ميباشد:
الف ـ بررس��ي ،تحقي��ق ،اولويتبندي و اعالم نظر در م��ورد گزارشهاي
ارسالي به كاركنان دستگاه ذيربط.
ب ـ ارس��ال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مش��خص شده به
واحد اطالعات مالي بدون اطالع ارباب رجوع.
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تبص�رهـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذك��ور در اين ماده با توجه به
وضعيت اش��خاص مشمول طي دس��تورالعملهاي جداگانه از سوي شورا
ابالغ ميگردد .در هر صورت اين زمان از چهار روز كاري بيشتر نخواهد
شد.
ج ـ نظارت بر فعاليت مش��ترياني كه از خدمات پايه اس��تفاده ميكنند به
منظور شناسايي معامالت مشكوك.
د ـ تهي��ه نرمافزارهاي الزم به منظور تس��هيل در دسترس��ي س��ريع به
اطالع��ات م��ورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناس��ايي سيس��تمي
معامالت مشكوك.
ﻫ ـ طراحي س��از و كار الزم جهت نظ��ارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با
پولشويي (فرايندهاي جمعآوري و تحليل اطالعات ،استخدام نيروها ،آموزش
و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمين اطالعات تكميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و س��اير مراجع
كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصالح ميباشند.
ز ـ صدور بخش��نامههاي الزم در خصوص اجراي قانون و مقررات مربوط
به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرس��ي 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.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره ( )3ماده( )4قانون به مراجع
ذيربط با هماهنگي واحد اطالعات مالي.
ك ـ نگهداري س��وابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع در
خصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ل ـ تهيه برنامه س��االنه اجراي قانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه
ميزان اجراي آن.
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ماده20ـ دس��تگاههاي مس��ئول نظارت بر اشخاص مش��مول (از قبيل بانك
مركزي جمهوري اس�لامي ايران ،بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان
بورس و اوراق بهادار ،س��ازمان بازرسي كل كش��ور ،سازمان ثبت اسناد و امالك
كشور ،اتحاديههاي صنفي و سازمان اوقات و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي
معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم را مدنظر
قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعالم نظر نمايند.
ماده21ـ دبيرخانه موظف اس��ت هر ش��ش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي
مذكور در ماده( )20را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافتكنندگان
خدم��ات پايه را در رابطه ب��ا موضوع مبارزه با پولش��ويي در صورت اعالم واحد
اطالعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مش��خص ميس��ازد در
اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصرهـ خالصه اطالعات يادش��ده بايد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره
ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص
حقوقي نام و شناس��ه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه ،ش��ماره
فراگير اتباع خارجي باش��د .س��اير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به
اشخاص مشمول اعالم خواهد شد.
ماده23ـ به منظور تس��ريع در رس��يدگي به گزارش��ها ،فرد يا كارگروههاي
مس��ئول مبارزه با پولش��ويي بايد اختيارات و دسترس��يهاي الزم و كافي را در
محدوده هر يك از اش��خاص مش��مول ،براي انجام وظايف خود داش��ته باشند و
انج��ام تحقيقات و گزارش به مراجع ذيربط توس��ط آنان نبايد منوط به تأييد و
تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده24ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات الزم ،در صورت درخواست
واحد اطالعات مالي از اش��خاص مش��مول ،يك��ي از اعضاي كارگ��روه مبارزه با
پولش��ويي شخص مشمول ،با اختيار دسترسي به تمام اطالعات شخص مشمول،
در واحد اطالعات مالي مس��تقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطالعات مالي
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را تأمي��ن نمايد .فرد يادش��ده به هي��چ عنوان به اطالعات واح��د اطالعات مالي
دسترسي نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
م�اده25ـ تمامي كاركنان تحت امر اش��خاص مش��مول موظفند در صورت
مشاهده معامالت و عمليات مشكوك (موضوع بند «و» ماده( ))1مراتب را بدون
اطالع ارباب رجوع ،به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطالع
دهند .در صورت عدم وجود اين واحد ،باالترين مقام ش��خص مش��مول ،مسئول
درياف��ت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواه��د بود .در صورت اطالع ارباب
رجوع ،با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
م�اده26ـ كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معامالت بيش
از س��قف مقرر را كه ارباب رجوع وج��ه آن را بهصورت نقدي پرداخت مينمايد،
ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در
هر دس��تگاه و در صورت عدم وجود اين واحد ،به باالترين مقام شخص مشمول
اطالع دهند .واحدهاي مس��ئول مبارزه با پولش��ويي در هر دستگاه و يا باالترين
مقام ش��خص مش��مول(در صورت عدم وجود واحد) موظفن��د خالصه فرمهاي
مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطالعات مالي مش��خص ميسازد
ارسال و اصل آن را به نحو كام ً
ال حفاظت شده ،نگهداري نمايند.
تبصره 1ـ ارائهدهندگان وجه نقد بيش از س��قف مقرر موظفند توضيحات
مورد نياز مذكور در فرم ابالغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره 2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده
از روش��هاي غيربانكي مانند پس��ت .كاركنان اش��خاص مش��مول موظف
به ارائه گزارش به واحدهاي مس��ئول مبارزه با پولش��ويي در هر ش��خص
مشمول هستند .در صورت عدم وجود اين واحد ،گزارشها بايد به باالترين
مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبص�ره 3ـ فرمها ،مي��زان و نحوه اخذ اطالعات از ارب��اب رجوع ،نحوه و
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ميزان اطالعات اوليه ارس��الي به واح��د اطالعات مالي و نحوه نگهداري و
دسترسي به اطالعات در هر ش��خص مشمول مطابق آييننامهاي خواهد
بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده27ـ گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول
موظف به ارس��ال آن هستند ،بيانگر هيچگونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به
واحد اطالعات مالي افش��اي اسرار شخصي محس��وب نميگردد و در نتيجه هيچ
اتهامي از اين بابت متوجه گزارشدهندگان مجري اين آييننامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزي
م�اده28ـ خريد و ف��روش ارز به هر صورت از جمل��ه پرداخت ريال در داخل
و دريافت ارز در خارج از كش��ور و بالعكس ،تنها در سيس��تم بانكي و صرافيهاي
مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز
غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق
كاال و ارز ـ مصوب  1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده29ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات تفصيلي
مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز
را در پاي��ان ه��ر روز بانك اطالعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد ش��د ،ثبت
نموده و امكان دسترس��ي و جس��تجوي واحدهاي اطالعات مالي را در آن فراهم
نمايد.
ماده30ـ تمامي اش��خاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال
اطالعات ماده( )28به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ميباشند .عدم ارسال
اطالعات ،ارسال ناقص و نادرست اطالعات ،خرد كردن معامالت به مبالغ كمتر از
سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده31ـ تمامي اشخاص مش��مول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم از
رعايت مقررات مبارزه با پولش��ويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود
اطمينان حاصل نمايند.
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ماده32ـ اشخاص مش��مول موظفند در معامالت خود با كشورها و مناطقي
كه از سوي شورا اعالم ميگردد ،مراقبت الزم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطالعات
ماده33ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معامالت
و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي
ارب��اب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را بهصورت فيزيكي و يا س��اير روش��هاي
قانوني ،حداقل به مدت پنج س��ال بعد از پايان عملي��ات نگهداري كنند .هيئت
تسويه اشخاص حقوقي مشمول ،در صورت انحالل نيز موظف به نگهداري اسناد
تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبص�ره 1ـ س��وابق و مدارك موضوع اين ماده باي��د به گونهاي ضبط
و نگه��داري ش��ود كه در صورت درخواس��ت واحد اطالع��ات مالي و
س��اير مراج��ع ذ يربط ،اطالعات آن اس��ناد در ظ��رف زماني مذكور
در ماده( )19قابل دسترس��ي باش��د .ارائه اصل اس��ناد و مدارك ،در
صورت درخواس��ت واحد اطالعات مالي و س��اير مراجع ذ يربط ،بايد
حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد .مس��ئوليت جستجو و ارائه اسناد
با شخص مشمول است.
تبصره 2ـ اس��ناد مذكور بايد قابليت بازسازي معامالت را در صورت نياز
ايجاد نمايد.
تبصره 3ـ اين ماده ناقض س��اير مقرراتي كه نگهداري اس��ناد را بيش از
مدت يادشده الزامي ساخته است ،نيست.
ماده34ـ اش��خاص مش��مول موظفند سيس��تمهاي اداري و مالي خود را به
گونهاي س��امان دهند كه تمامي حس��ابها و پروندههاي يك شخص ،مرتبط و
قابل شناسايي و بررسي باشد.
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فصل هفتم ـ آموزش
م�اده35ـ تمامي اش��خاص مش��مول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات
الزم جه��ت برقراري دورههاي آموزش��ي بدو خدمت و ضم��ن خدمت كاركنان
زيرمجموع��ه خ��ود را فراهم نمايند .اين دورهها بايد در جهت آش��نايي با قانون،
آييننام��ه و دس��تورالعملهاي مربوط ،نحوه عملكرد پولش��ويان و به ويژه آخرين
ش��گردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اش��خاص مشمول و چگونگي محو
منش��أ مجرمانه وجوه باش��د .طي نمودن دورههاي يادش��ده براي ادامه خدمات
كاركنان اش��خاص مشمول در مشاغل ذيربط الزامي اس��ت و سوابق دورههاي
مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده36ـ كارگروههاي مس��ئول مبارزه با پولش��ويي در اش��خاص مشمول
موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطالعرساني
به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب
رج��وع در اي��ن باره به نحو مناس��ب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارس��ال
نمايند.
فصل هشتم ـ ساير موارد
م�اده37ـ دبيرخان��ه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تش��كيل ميش��ود و
عهدهدار وظايف زير خواهد بود:
1ـ انجام امور اداري مربوط به تش��كيل جلس��ات ش��ورا ،ابالغ و پيگيري
مصوبات.
2ـ حضور فعال در مجامع بينالمللي و تش��ريح اقدامات كشور در مبارزه
با پولشويي.
3ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول ،نظارت و بازرسي
(دورهاي ،اتفاقي ،موردي) از اش��خاص مش��مول به منظور اطمينان از اجراي
آييننامهها و دس��تورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول
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و مش��اغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر
شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبهبندي س��االنه اش��خاص مش��مول در مورد ميزان رعايت مقررات
مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا ،اعالم عمومي آن.
5ـ پاس��خگويي به مراجع ذيصالح .اعالم مواضع ،تبليغات ،پش��تيباني از
دي��دارگاه الكتروني��ك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم ب��ا هماهنگي مراجع
مسئول.
6ـ هماهنگي در تش��كيل دورههاي آموزش��ي در داخل و خارج كش��ور و
تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
7ـ برنامهريزي ساالنه اجراي قانون و آييننامههاي ذيربط توسط مجريان
و اشخاص مشمول.
8ـ حمايت مادي و معنوي از اش��خاص مشمول و كاركنان ذيربط كه در
راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت
و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
9ـ به روز رس��اني آييننامهها و دستورالعملهاي ذيربط از طريق مراجع
قانوني.
10ـ تهي��ه پيشنوي��س آييننامهه��اي الزم و اع�لام نظ��ر در م��ورد
دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
11ـ اعالم راهها و فرآيندهاي جديد پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم در
كشور و پيشنهاد اصالح آييننامهها و دستورالعملها در صورت نياز.
م�اده38ـ واحد اطالعات مالي به منظور انج��ام اقدامات زير در وزارت امور
اقتصادي و دارايي تشكيل ميگردد:
1ـ جمعآوري و اخذ اطالعات معامالت مشكوك.
2ـ ارزيابي ،بررسي و تحليل اطالعات گزارشها و معامالت مشكوك.
3ـ درج و طبقهبندي اطالعات در سيستمهاي مكانيزه.
4ـ اعالم مش��خصات اش��خاص داراي س��ابقه پولش��ويي و يا تأمين مالي
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تروريس��م به اشخاص مشمول جهت مراقبت بيش��تر و يا قطع همكاري ،در
صورت درخواست مراجع ذيربط.
5ـ تأمين اطالعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي ،ضابطان و دستگاههاي
مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذيربط.
6ـ تهي��ه آماره��اي الزم از اقدامات ص��ورت گرفته در جري��ان مبارزه با
پولشويي.
7ـ تهيه نرمافزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد نياز.
8ـ تأمين امنيت اطالعات جمعآوري شده.
9ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهاي بينالمللي طبق مقررات.
10ـ جمعآوري و اخذ تجارب بينالمللي.
11ـ ارسال گزارش��هايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از
اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
12ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
13ـ تهيه پيشنويس برنامه س��االنه واح��د اطالعات مالي جهت تصويب
شورا.
14ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعالم نظر در مورد صالحيت تخصصي مس��ئوالن واحدهاي مبارزه با
پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده39ـ نصب و عزل دبير با پيش��نهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ،تصويب
ش��ورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت .واحد اطالعات
مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول ش��ده خواهد پرداخت .تمامي پستهاي
دبيرخانه ،واحد اطالعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه ،مشاغل حساس محسوب
شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده40ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور موظف است
به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير
واحدهاي مورد نياز را با مالحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل
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قان��ون و افزايش حداقل در تش��كيالت اداري ابالغ نمايد .تمامي دس��تگاههاي
اجراي��ي موظفند نس��بت به تأمي��ن نيروهاي متخصص و مجرب ب��ا وزارت امور
اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.
ماده41ـ ش��ورا ميتواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حس��ن اجراي
وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطالعات مالي نظارتي داشته و
گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
م�اده42ـ وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي مس��ئول تأمي��ن امكانات الزم و
پشتيباني مورد نياز واحد اطالعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده43ـ تمامي اش��خاص مشمول موظفند ظرف س��ه ماه پس از ابالغ اين
آييننامه نس��بت به تهيه پيشنويس دستورالعملهاي الزم براي اجراي قانون و
اين آييننامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشكوك اقدام
و به دبيرخانه ارس��ال نمايند .دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در
آينده ،پس از تصويب در ش��ورا بايد ظرف س��ه ماه به تمامي كاركنان تحت امر
اشخاص مشمول ابالغ و آموزشهاي الزم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مش��اغل غيرمال��ي ،وزارت بازرگاني ب��ا همكاري اتاقهاي
بازرگاني و تعاون و اتحاديههاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده44ـ يك ماه پس از ابالغ اين آييننامه ،پرداخت وجه نقد بيش از سقف
مقرر در هر روز ،توس��ط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري) ،به ارباب
رجوع ممنوع اس��ت .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير و
ساز و كار الزم را جهت تسهيل در امور فراهم سازد.
م�اده45ـ تمامي اش��خاص مش��مول مكلفند هنگام صدور مج��وز يا تمديد
مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف ،از متقاضيان تعهدات
الزم را ب��راي اج��راي قانون و آييننامهه��اي مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي
تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند .درج اين تعهد در مواردي كه شورا
اعالم ميکند ،ميتواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
م�اده46ـ در صورت ضرورت ،ش��واهد ضوابط و دس��تورالعملهاي الزم براي
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حس��ن اجراي اين آييننامه را تصوي��ب و از طريق دبيرخانه به مبادي ،مراجع و
اشخاص و صنوف ذيربط ابالغ خواهد نمود.
ماده47ـ تمامي اشخاص مش��مول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد
اطالعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند
جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.
ماده48ـ به منظور سهولت دسترسي به اطالعات مشتريان و احراز صحت اسناد
و اطالعات ارائه شده از سوي افراد ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است
نسبت به راهاندازي سامانه اطالعات مشتريان مشتمل بر اطالعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطالعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطالعات ش��ماره حس��ابها و تس��هيالت ارائه ش��ده به آنان و موارد
سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيالت
و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران).
ج ـ اطالعات چكهاي برگشتي.
د ـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
ﻫ ـ اطالعات محكوميتها و سفتههاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي
كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
و ـ اطالعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
م�اده49ـ معاون��ت برنامهريزي و نظ��ارت راهب��ردي رييسجمهور موظف
اس��ت بودجه مورد نياز اجراي اين آييننامه را در س��ال اول تا سقف ده ميليارد
( )10.000.000.000ري��ال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در
سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در اليحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
اين تصويبنامه در تاريخ  1388/9/11به تأييد مقام محترم رياست جمهوري
رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييسجمهور
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آييننامه مستندسازي جريان وجوه در كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ  1386/12/22بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي
و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،آييننامه
مستندسازي جريان وجوه در كشور را به شرح زير تصويب نمود:

م�اده1ـ بان��ك مرك��زي جمهوري اس�لامي ايران موظف اس��ت ب��ه منظور
مستندس��ازي جريان وجوه در كش��ور و نيز شفافس��ازي نح��وه گردش آن در
سيس��تم بانكي ،موسس��ات پولي و اعتباري ،صندوقهاي قرضالحس��نه موضوع
قانون تنظيم بازار غير متش��كل پولي ـ مصوب  1383ـ و صرافيها ظرف ش��ش
ماه ضوابط الزم را جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به عمل آورد:
1ـ از زمان ابالغ دس��تورالعمل موضوع بند ( )3اين ماده ،كليه خدمات و
عمليات بانكي نظير افتتاح هرگونه حساب ،انجام هرگونه دريافت و پرداخت،
هرگون��ه حواله وجه ،صدور و پرداخت هرگونه چك ،ارائه تس��هيالت ،صدور
انواع كارت هوش��مند و اعتباري ،ص��دور هرگونه ضمانتنامه ،خريد و فروش
ارز ،اوراق گواهي س��پرده و اوراق مشاركت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به
هر شكل از قبيل امضاي سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي ،به استثناي قبوض
دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد.
2ـ در م��واردي ك��ه عمليات موضوع اين ماده از جانب اش��خاص حقوقي
صورت ميگيرد ،عالوه بر ثبت مش��خصات ش��خص حقوقي ،ثبت مشخصات
نماينده وي نيز ضروري اس��ت .همچنين در م��ورد صغار و محجوران ،عالوه
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بر ثبت مشخصات آنان ،ثبت هويت ولي ،قيم يا سرپرست نيز الزامي است.
3ـ دس��تورالعمل نحوه احراز هويت اتباع ايراني و خارجي استفادهكننده
از خدمات اشخاص موضوع ماده( )1ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آييننامه،
توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و جهت اجرا ابالغ ميگردد.
4ـ بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس
از ابالغ اين آييننامه ،دس��تورالعمل ش��رايط عمومي چاپ چكهاي مربوط
به حس��ابهاي جاري اشخاص و نحوه اس��تفاده از آن را به لحاظ محل الزم
جهت درج ش��ماره ملي اش��خاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي در
پش��ت و يا روي چك فراهم آورد .بانكها موظفند پرداخت وجه چك توسط
دريافتكننده نهايي را عالوه بر احراز هويت وي ،در صورت وجود ظهرنويس،
منوط به وجود ش��ماره يا شناس��ه ملي ظهرنويس��ان قبلي نمايند .مسئوليت
احراز صحت شماره و شناسه ملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقال گيرنده
است.
5ـ كليه فرمهاي مورد استفاده اشخاص موضوع ماده ( )1بايد حاوي محل
مناسب براي درج شماره ملي و كدپستي باشد و اين مشخصات به طور كامل
و دقيق دريافت شود.
6ـ در كليه نرمافزارها و سيس��تمهاي اطالعاتي اشخاص موضوع ماده()1
ك��ه عمليات بانكي در آنها ثبت ميش��ود ،بايد محل الزم براي درج ش��ماره
ملي و كدپس��تي وجود داش��ته باشد و امكان جس��تجو براساس شماره ملي
و كدپس��تي در نرمافزارها فراهم گردد .در مورد اش��خاص حقوقي منظور از
شناس��ه ملي كد منحصر به فرد ملي اس��ت كه توس��ط سازمان ثبت اسناد و
امالك كشور (ثبت ش��ركتها) طراحي و تخصيص مييابد .اشخاص موضوع
ماده( )1پس از تخصيص شناسه ملي منحصر به فرد اشخاص حقوقي در اين
خصوص اقدام خواهند نمود.
7ـ مش��خصات درج ش��ده اش��خاص حقيقي و حقوقي در سيس��تمهاي
اطالعاتي هر دو ماه يك بار به س��ازمان ثبت احوال كش��ور و س��ازمان ثبت
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اس��ناد و امالك كشور (ثبت شركتها) ارس��ال و صحت آن كنترل ميشود.
در صورت اس��تعالم بر خط اشخاص موضوع ماده( )1با اين سازمانها ،نياز به
اين اقدام نيست.
مش��ترياني كه مش��خصات آنها داراي مغايرت اس��ت ،موظفند ظرف يك
ماه نس��بت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد،
مطابق دس��تورالعمل ابالغي بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران اقدامات
تنبيهي در مورد اين نوع مشتريان انجام ميشود.
ماده2ـ به منظور س��هولت دسترس��ي به اطالعات مش��تريان و احراز صحت
اس��ناد و اطالعات ارائه شده از سوي افراد ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
موظف اس��ت ظرف ش��ش ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه ،نس��بت به راهاندازي
سامانه اطالعات مشتريان مشتمل بر اطالعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطالعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطالعات ش��ماره حس��ابها و تس��هيالت ارائه ش��ده به آن��ان و موارد
سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيالت
و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران).
ج ـ اطالعات چكهاي برگشتي.
دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
ﻫـ اطالع��ات محكوميتها و س��فتههاي واخواس��تي اش��خاص حقيقي و
حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطالعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده3ـ اشخاص زير مسئول ورود يا كنترل اطالعات تعيين شده در سيستم
مذكور هستند:
الف ـ كليه مش��تريان متقاضي استفاده از تسهيالت و خدمات در خصوص
ورود اطالعات ثبتي و مالي مربوط به خود.
ب ـ اشخاص موضوع ماده( )1در خصوص ورود اطالعات شماره حسابها،
تسهيالت اعطايي ،تسهيالت سررسيد و معوق شده مشتريان.
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ج ـ بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران درخصوص اطالعات چكهاي
برگشتي.
دـ س��ازمان امور مالياتي كش��ور در خصوص تعيين صحت اطالعات ارائه
شده توسط مشتريان در مورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده()1
با استفاده از اظهارنامه مالياتي آنان.
ﻫـ وزارت دادگستري در خصوص ورود اطالعات محكوميتها و سفتههاي
واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده.
وـ س��ازمان ثب��ت اس��ناد و امالك كش��ور در خصوص كنت��رل اظهارات
مشتريان در مورد مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي.
زـ س��ازمان ثبت احوال كش��ور در خصوص تأييد صحت اطالعات سجلي
ارائه شده توسط مشتريان.
تبصره1ـ چنانچه اطالعات ذكر ش��ده در ماده( )2توس��ط مشموالن اين
م��اده در زمان مقرر ارائه نگردد ،متخلفان مش��مول مق��ررات انضباطي و
اداري سازمان مربوط خواهند بود.
تبصره 2ـ حدود دسترسي مراجع ذيصالح و اشخاص به اطالعات موجود
در س��امانه موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل
اجرايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري
اس�لامي ايران با همكاري س��اير دس��تگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به
تأيي��د وزير امور اقتصادي و دارايي و رئي��س كل بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران ميرسد ،تعيين ميشود.
تبصره 3ـ كليه دستگاهها موظفند همكاري الزم را در اجراي سامانه ياد
شده با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به عمل آورند.
ماده4ـ اشخاص موضوع ماده( )1از نيمه دوم سال  1387موظفند:
1ـ آن دس��ته از اس��ناد و مداركي را كه بانك مركزي جمهوري اس�لامي
ايران مش��خص ميكند صرفاً به محل كدپس��تي اش��خاص ارسال نمايند .در
مورد اش��خاص حقيقي ،كدپستي درج ش��ده در پايگاه جمعيتي كشور و در
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مورد اش��خاص حقوقي كدپستي درج ش��ده در پايگاه ثبت شركتها مالك
عمل قرار گيرد.
2ـ در ارائه خدماتي كه بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران مش��خص
خواه��د كرد ،از قبول كدپس��تي مغاير با كد درج ش��ده در كارت ملي براي
اش��خاص حقيقي و كد درج ش��ده در پايگاه ثبت ش��ركتها براي اش��خاص
حقوقي ،خودداري نمايند.
تبصرهـ س��ازمان ثبت احوال كش��ور و س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك
كش��ور (ثبت ش��ركتها) ظرف ش��ش ماه پس از ابالغ اي��ن آييننامه،
امكان تطبيق كدپس��تي را با شماره ملي ،بدون مراجعه حضوري افراد
ميسر ميسازند.
م�اده5ـ خريد و فروش ارز ب��ه هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و
دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس ،تنها در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز
ب��ا رعايت قوانين و مقررات مجاز اس��ت و در غي��ر اين صورت خريد و فروش ارز
غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق
كاال و ارز مصوب سال  1374مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده6ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات تفصيلي
مربوط به خريد و فروش ارز در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز را در پايان هر
روز در بان��ك اطالعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد ش��د ،ثبت نمايد .نحوه
دسترسي به اطالعات اين بانك مطابق تبصره ( )2ماده( )3تعيين ميشود.
ماده7ـ بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران موظف است به منظور تأمين
امني��ت دارايي عمومي مردم در مراجع اش��خاص موضوع ماده( )1حداكثر ظرف
يك سال پس از ابالغ اين آييننامه ،پرداخت نقدي (وجه نقد ،بانك چك و ايران
چ��ك) بيش از پنجاه ميليون ( )50.000.000ريال در هر روز در هر حس��اب را
ممنوع نمايد.
تبصرهـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران همه ساله ميتواند با توجه
به تورم و ديگر مالحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل نمايد.
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ماده8ـ در ساير موارد پيشبيني نشده ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
رأساً اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده9ـ بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران مس��ئوليت حسن اجراي اين
آييننامه را بر عهده دارد و گزارش پيشرفت آن را هر شش ماه يك بار به هيأت
وزيران ارائه مينمايد.
پرويز داودي
معاون اول رئيسجمهور
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آييننامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره
ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني

هيأت وزيران در جلسه مورخ  1387/12/1بنا به پيشنهاد مشترك شماره  6331/1مورخ
 1387/6/16وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهاي برنامه و بودجه
و امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده ( )6قانون الزام اختصاص شماره ملي و
كدپستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب  1376ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را
به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ در اين آييننامه اصطالحات و واژههاي زير در معاني مش��روح مربوط
بهكار ميروند:
الف ـ سازمان :سازمان ثبت احوال كشور.
ب ـ شركت :شركت پست جمهوري اسالمي ايران.
پ ـ قانون :الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ـ
مصوب .1376
ت ـ شماره ملي :عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان
براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده ميشود.
ث ـ كدپستي :عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت ،تنها براي
شناسايي هر مكان تعيين و به آن اختصاص داده ميشود.
ج ـ محل سكونت :مكاني اس��ت كه ش��خص اظهار م��يدارد كه در آنجا
زندگي ميكند.
چ ـ كارت شناسايي ملي :س��ند شناس��ايي اتباع ايراني اس��ت كه توسط
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سازمان صادر ميشود و در آن مشخصات فردي ،شماره ملي و كدپستي محل
سكونت دارنده كارت درج ميشود.
ماده2ـ كليه افراد باالي ( )15س��ال س��ن موظفند پس از اعالم س��ازمان با
در دس��ت داش��تن مدارك الزم و براب��ر زمانبندي ،براي درياف��ت و تكميل فرم
درخواست كارت شناسايي خويش اقدام نمايند.
تبصرهـ اعتبار اولين كارت شناس��ايي مل��ي از تاريخ صدور به مدت ()7
س��ال اس��ت .تغيير اعتبار در دورههاي بعد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و
تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده3ـ صاحب كارت مكلف اس��ت با تغيير محل س��كونت يا تغيير هر يك
از اقالم اطالعاتي كارت شناس��ايي يا پايان مدت اعتبار كارت ،نسبت به تعويض
كارت شناسايي ملي خود اقدام نمايد.
تبص�ره ـ با ثبت واقعه وفات هر فرد ،كارت شناس��ايي متوفي باطل و از
درجه اعتبار ساقط ميشود.
ماده4ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده( )2قانون موظفند پايگاههاي اطالعات
خ��ود را بهنحوي س��امان دهند كه هر فرد با ش��ماره ملي و كدپس��تي در كليه
سيستمهاي اختصاصي مربوط شناخته شود.
تبص�رهـ پايگاه اطالعات جمعيت س��ازمان تنها مرجع رس��مي اطالعات
افراد به شرح موضوع ماده( )5اين آييننامه است.
ماده5ـ سازمان مكلف است نسبت به ابالغ اطالعات فردي افراد تحت پوشش
دستگاه متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،محل
صدور ،تاريخ تولد ،سريال شناسنامه ،شماره ملي و كدپستي ،براساس درخواست
باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط اقدام نمايد.
تبصره 1ـ سازمان موظف است نسبت به تحويل اطالعات فردي از طريق
پايان��ه و محيطهاي مغناطيس��ي و يا براس��اس روشهايي كه به تصويب
هيأت موضوع ماده( )14اين آييننامه ميرسد اقدام نمايد.
تبصره 2ـ اولويت تحويل اطالعات فردي و كدپستي به دستگاههاي اجرايي
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توس��ط هيأت موضوع ماده( )14اين آييننامه تعيين ميشود و حداكثر تا
( )6م��اه پس از الزماالجرا ش��دن اين آييننامه تحوي��ل اطالعات فردي و
كدپستي به كليه دستگاههاي موضوع ماده( )2قانون الزماالجرا است.
ماده6ـ كليه دس��تگاههاي موضوع ماده( )2قانون موظفند يك س��ال پس از
الزماالجرا شدن اين آييننامه ،نسبت به درج شماره ملي و كدپستي در هرگونه
كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند.
ارايه خدماتي كه نياز به كسب اطالعات فردي دارد موكول به اخذ شماره ملي و
كدپستي از متقاضيان است.
ماده7ـ به منظور تسريع در ابالغ شماره ملي و كدپستي و رفع مغايرتهاي
احتمالي ،قبل از صدور كارت شناس��ايي ملي س��ازمان موظف است با همكاري
ش��ركت ظرف سه ماه شماره ملي و كدپس��تي را از طريق كارت يا نامه رسمي،
حاوي مشخصات فردي شامل شماره ملي ،نام ،نام خانوادگي ،نام پدر و كدپستي
ابالغ نمايد.
تبصرهـ س��ازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين اعتبار اجراي اين ماده
اقدامهاي الزم را به عمل خواهد آورد.
ماده8ـ كليه وزارتخانهها ،س��ازمانها و مؤسس��ات دولتي و عمومي مكلفند
ظرف يك سال از تاريخ الزماالجرا شدن اين آييننامه با همكاري شركت نسبت
به جايگزيني كدپستي با كد شناسايي اماكن متعلق به خود اقدام نمايند.
تبصرهـ ش��ركت موظف اس��ت اقدامهاي الزم را در زمينه بههنگامسازي
اطالعات كدپستي و ارائه آن به سازمانها انجام دهد.
م�اده9ـ ش��هرداريها و بخش��داريهاي سراسر كش��ور موظفند با همكاري
شركت طي سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اس�لامي ايران ،نس��بت به نصب پالكهاي كدپس��تي ده رقمي در محل ورودي
اماكن اقدام نمايند تا جايگزين پالكهاي شناسايي موجود شود.
تبصره ـ شهرداريها و بخشداريها موظفند هر ماه تغييرات اماكن ،معابر و
ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعاليت خود اطالع دهند.
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ماده10ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از اجراي ماده( )8اين آييننامه
مكلفند در هنگام صدور هر نوع كارت ،سربرگ اوراق تبليغاتي ،پروانه ،گواهينامه
و موارد مشابه آن كدپستي ده رقمي را قيد نمايند.
ماده11ـ ادارات ثبت اسناد و امالك كشور ،دفترخانههاي اسناد رسمي ،دفاتر
ازدواج و طالق ،بنگاههاي معامالتي و كليه واحدهاي ذيربط موظفند در هنگام
تنظيم اس��ناد ،نسبت به درج شماره ملي و كدپستي ده رقمي افراد ،متعاملين و
مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمايند.
ماده12ـ س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور موظف اس��ت جهت مكانيزه
نمودن اطالعات و اس��ناد ملكي و ايجاد پايگاه اطالعات و اجراي طرح كاداس��تر،
شماره ملي مالك يا مالكان و كدپستي ملك را بهكار گيرد.
ماده13ـ كليه دس��تگاههاي متقاضي ش��ماره ملي و كدپستي موظفند برابر
تعرفههاي��ي ك��ه به تصويب هي��أت موضوع م��اده( )14اين آييننامه ميرس��د،
هزينههاي مربوط را پرداخت نمايند.
ماده14ـ به منظور هدايت ،نظارت و تهيه زمانبندي اجرايي ،دستورالعملها
و پيگي��ري م��وارد ذيربط در امر ابالغ ش��ماره ملي ،كدپس��تي و صدور كارت
شناسايي ملي و پايگاههاي اطالعات فردي دستگاهها ،هيأتي مركب از نمايندگان
تاماالختيار س��ازمان ثبت احوال كش��ور ،س��ازمان برنامه و بودجه ،شركت پست
جمهوري اس�لامي ايران و س��ازمان امور اداري و استخدامي كشور به مسئوليت
سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود.
تبصره ـ هيأت موضوع اين ماده موظف است هر ( )3ماه يك بار گزارش
عملكرد اين آييننامه را به هيأت وزيران ارائه نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييسجمهور
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آيين نامه اختصاص شناسه ملي به کليه
اشخاص حقوقي ايراني

هيات وزيران در جلسه مورخ  1378/06/10بنا به پيشنهاد شماره  100/147444مورخ
 1376/11/24معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد
و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آييننامه اختصاص شناسه ملي به کليه
اشخاص حقوقي ايراني را به شرح زير تصويب نمود:

ماده١ـ تعاريف و اصطالحات به کار رفته در اين آيين نامه به شرح زير ميباشد:
الف ـ ش�خص حقوقي  :هر ش��خصي يا تش��کلي که به موج��ب قوانين و
مقررات ،شخص حقوقي تلقي ميشود.
ب ـ سازمان :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
پ ـ سازمان ثبت کننده :هر وزارتخانه ،سازمان يا مرجعي ديگر که مطابق
قوانين و مقررات مسئوليت ثبت شخص حقوقي را دارد.
ت ـ نش�اني دفتر مرکزي :آخرين نش��اني دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني)
ش��خص حقوقي که حس��ب مورد به س��ازمان ثبت کننده اعالم مي ش��ود و
مطابق قوانين مي توان به آن استناد کرد و با کدپستي اختصاص يافته ،قابل
شناسايي است.
ث ـ پايگاه :پايگاه اطالعات شناسه ملي اشخاص حقوقي.
ج ـ شناس�ه ملي :عددي که توس��ط پايگاه تنها به يک ش��خص حقوقي
اختصاص داده مي شود.
چ ـ دس�تگاه هاي اجرايي :تمامي دس��تگاه هاي موض��وع ماده( )٥قانون
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مديريت خدمات کشوري.
ح ـ کارت :کارت شناس��ايي ملي شخص حقوقي که براي شخص حقوقي
بر اس��اس نمونه مندرج در پايگاه توس��ط سازمان ثبت کننده صادر مي شود
و حداقل حاوي نام ،شناس��ه ملي و کدپس��تي دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني)
شخص حقوقي و تاريخ صدور و مدت اعتبار و نيز مهر و امضاي مجاز سازمان
ثبت کننده مي باشد.
ماده٢ـ تمامي اشخاص حقوقي موظفند طبق برنامه زماني اعالمي سازمان هاي
ثبت کننده ،فرم درخواس��ت شناسه ملي را تکميل و همراه اسناد و مدارک الزم
که توسط سازمان ثبت کننده اعالم ميشود به سازمانهاي يادشده ارائه نمايند.
تبصره ١ـ در مواردي که مطابق قوانين و مقررات مربوط ،ايجاد و يا ثبت
ش��خص حقوقي موکول به صدور مجوز دس��تگاه هاي اجرايي باشد ،بايد
مجوزهاي ياد ش��ده ضميمه مدارک و اس��ناد موضوع اين ماده شود و در
پايگاه اختصاصي س��ازمان هاي ثبت کننده ام��کان ورود اطالعات مرجع
قانوني ايجاد ش��خص حقوقي و يا صدور مجوز ايجاد آن فراهم و اطالعات
مربوط درج گردد.
تبصره ٢ـ درمواردي که مرجع ثبت شخص حقوقي در قوانين و مقررات
تعيين نشده است ،سازمان مسئوليت ثبت آن را به عهده خواهد داشت و
تا زماني که ديگر سازمان هاي ثبت کننده به تشخيص هيات موضوع ماده
( )16اين آيين نامه شرايط نرم افزاري ورود اطالعات ياد شده را در پايگاه
فراهم ننموده باش��ند ،ثبت در پايگاه با اخذ مدارک مورد نياز از س��ازمان
ثبت کننده توسط سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده٣ـ س��ازمان ه��اي ثبت کننده بايد امکان ثبت ش��ماره ملي اش��خاص
حقيقي و شناسه ملي اش��خاص حقوقي ايراني و شماره فراگير اشخاص خارجي
تشکيل دهنده شخص حقوقي را در پايگاه اختصاصي خود ايجاد کنند به نحوي
که اختصاص شناس��ه ملي به شخص حقوقي منوط به درج شماره ها شناسه ياد
شده گردد.
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ماده٤ـ س��ازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناس��ه مل��ي در پايگاه بايد
کارت شخص حقوقي را صادر و از طريق دفاتر پستي تحويل نمايد.
تبصره ١ـ هيچ يک از پايگاه هاي اختصاصي س��ازمان هاي ثبت کننده و
نيز بانک هاي اطالعاتي دس��تگاههاي اجرايي مجاز نيستند شناسه ملي را
براي شخص حقوقي ديگر استفاده کنند يا اختصاص دهند.
تبصره ٢ـ مدت اعتبار کارت ش��خص حقوقي حس��ب مورد توسط هيات
موض��وع ماده( )16اين آيين نامه تعيين و به س��ازمان هاي ثبت کننده و
سازمان اعالم مي شود تا در کارت و پايگاه درج شود.
ماده٥ـ ش��خص حقوقي دارنده کارت مکلف اس��ت با تغيي��ر هريک از اقالم
اطالعات��ي مندرج در کارت يا صاحبان امضاي مجاز ش��خص حقوقي و نيز پايان
مدت اعتبار کارت ،مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعالم
کند تا حس��ب مورد نس��بت به تعويض کارت و يا اصالح اطالعات پايگاه مربوط
اقدام گردد.
تبصره ـ تمامي دستگاه هاي موضوع ماده( )٢اين آيين نامه و تبصره هاي
آن ني��ز موظفند هرگونه تغيير اطالعات پايگاه را که با تاييد يا تس��جيل
آنان انجام يافته اس��ت ،همراه مدارک مربوط به سازمان ثبت کننده اعالم
نمايند.
ماده٦ـ تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند ،پايگاه اطالعات خود را به نحوي
سامان دهند که هر شخص حقوقي با شناسه ملي و کدپستي نشاني آخرين دفتر
مرکزي(اقامتگاه قانوني) ،در سيستم اختصاصي مربوط شناخته شود.
ماده٧ـ س��ازمان موظف اس��ت ظرف يک ماه از تاريخ اب�لاغ اين آيين نامه
نسبت به راه اندازي پايگاه اقدام نمايد.
تبصره ـ سازمان هاي ثبت کننده نيز بايد پايگاه اختصاصي خود را طبق
برنام��ه زماني که هيات موضوع ماده( )١٦اين آييننامه تعيين مي نمايد،
ايجاد و راه اندازي نمايند.
ماده٨ـ مش��خصات اش��خاص حقوقي به نحوي که هيات موضوع ماده()١٦
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اين آيين نامه تعيين مي کند به ترتيب زير در پايگاه ثبت و شناس��ه ملي به آنها
اختصاص داده مي شود:
الف ـ درمورد اشخاص حقوقي که مطابق قوانين ،مرجع خاصي براي ثبت
آنها در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،سازمان ثبت کننده مسئول ورود و به هنگام
نگاه داشتن اطالعات ياد شده است.
ب ـ درمورد س��اير اشخاص حقوقي و نيز قسمت اخير تبصره( )٢ماده()٣
اين آيين نامه مس��ئوليت ورود و به هنگام نگاه داش��تن اطالعات با س��ازمان
خواهد بود.
تبص�ره ـ در مواردي که در تش��خيص مرجع ثبت کننده قانوني اختالف
نظر باشد ،موضوع در هيات ماده( )١٦اين آيين نامه بررسي خواهد شد.
ماده٩ـ پايگاه ،مرجع اختصاصي اطالعات شناسه ملي اشخاص حقوقي است.
م�اده ١٠ـ س��ازمان موظف اس��ت امکان دسترس��ي پايگاه ه��اي اختصاصي
دس��تگاه هاي اجرايي و نيز دسترسي عمومي را به اطالعات پايگاه از طريق پايانه
و محيط هاي مغناطيسي و يا بر اساس ساير روش ها در حدودي که در چارچوب
قوانين و مقررات به تاييد هيات ماده( )١٦اين آيين نامه مي رسد ،ايجاد نمايد و
ترتيبي فراهم نمايد که کليه اس��تعالم ها و نيز عمليات ثبت اطالعات در پايگاه
به صورت مکانيزه انجام شود.
ماده ١١ـ تمامي دستگاه هاي اجرايي موظف اند پس از اعالم هيات ماده()١٦
اين آيين نامه ،نس��بت به درج شناس��ه ملي اش��خاص حقوقي و کدپستي دفتر
مرکزي(اقامتگاه قانوني) در هرگونه کارت ،مجوز و يا گواهي فعاليت اعم از کارت
شناسايي اداري و صنفي و غيره اقدام و از ارائه هرگونه مجوز ،تسهيالت ،امکانات،
عقد قرارداد و قبول ش��رکت در مناقصه براي اش��خاص حقوقي فاقد شناسه ملي
خودداري کنند.
م�اده ١٢ـ تمامي دس��تگاه ه��اي اجراي��ي موظفند پس از اع�لام هيات
ماده( )١٦اين آيين نامه نسبت به اصالح و تکميل مشخصات اشخاص حقوقي
موجود در بانک هاي اطالعاتي خود اقدام و شناس��ه ملي اش��خاص حقوقي و
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کدپس��تي اقامتگاه قانوني آنان را از طريق پايگاه اخذ و در سيس��تم هاي خود
ثبت نمايند.
ماده ١٣ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است
بودجه الزم براي اجراي اين آيين نامه را در لوايح بودجه ساالنه پيش بيني نمايد.
ماده ١٤ـ تمامي اشخاص حقوقي پس از اعالم هيات ماده( )١٦اين آيين نامه
موظفن��د بر روي هرگونه کارت ،س��ربرگ اوراق تبليغات��ي ،پروانه ،گواهي هاي
صادر شده ،اوراق مالي و حسابداري(به ويژه فاکتورهاي فروش) و موارد مشابه
آن ،شناس��ه ملي و کدپستي دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) خود را قيد نمايند.
م�اده ١٥ـ واحدهاي تابع س��ازمان از جمله دفترخانه هاي اس��ناد رس��مي،
بنگاه ه��اي معامالتي و س��اير واحدهاي ذي ربط موظف ان��د پس از اعالم هيات
م��اده( )١٦اي��ن آيين نام��ه در هنگام تنظيم اس��ناد در صورتي ک��ه هر يک از
متعاملين يا مورد معامله مربوط شخص حقوقي باشد ،نسبت به درج شناسه ملي
و کدپستي شخص حقوقي در اسناد مربوط اقدام نمايند.
ماده ١٦ـ به منظور برنامه ريزي و تنظيم و ابالغ دستورالعمل هاي اجرايي و
نظارت بر اجراي اين آيين نامه ،هياتي مرکب از نمايندگان تام االختيار سازمان
ثبت اس��ناد و امالک کشور ،وزارت کشور ،وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات،
معاون��ت برنامه ري��زي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به مس��ئوليت معاونت
توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تشکيل مي شود.
تبصره ١ـ دبيرخانه هيات در معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انساني
رئيس جمهور خواهد بود.
تبصره ٢ـ هيات حسب مورد از نمايندگان تمام االختيار ساير دستگاه هاي
ذي ربط با حق راي دعوت به عمل خواهد آورد.
تبص�ره ٣ـ هيات بايد به گونه اي برنامه ري��زي نمايد که حداکثر ظرف
هجده ماه از ابالغ اين آيين نامه تمامي تکاليف مقرر در آن اجرا شود.
ماده ١٧ـ هيات موضوع ماده( )١٦اين آيين نامه موظف است هر سه ماه يک
ب��ار گزارش عملکرد اين آيين نامه را به هيات وزي��ران ارائه نمايد .گزارش مزبور
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باي��د به صورت صريح و روش��ن عملکرد دس��تگاهها و مدي��ران را در اجراي اين
آيين نامه مشخص سازد.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
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آييننامه تعيين شماره اختصاصي براي
اشخاص خارجي مرتبط با كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ  1387/7/3بنا به پيشنهاد وزارت اطالعات و به استناد
اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران «آييننامه تعيين شماره
اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور» را به شرح زير تصويب نمود:

م�اده1ـ در اي��ن آييننامه اصطالح��ات زير در معاني مش��روح مربوط بهكار
ميروند:
الف ـ اشخاص خارجي :اش��خاص حقيق��ي داراي تابعيت خارجي يا فاقد
تابعيت جمهوري اس�لامي ايران(مانند دارن��دگان گذرنامه خارجي ،دفترچه
پناهندگ��ي ،برگ��ه ي��ا كارت معتبر آوارگ��ي ،فاقد مدرك ي��ا داراي مدارك
غيرمعتبر) كه در كشور حضور دارند يا متقاضي ورود ،اقامت يا عبور از كشور
هستند و همچنين اشخاص حقوقي خارجي اعم از شركت ،موسسه ،سازمان
بينالمللي ،س��ازمانهاي غي��ر دولتي و نظير آنها كه ب��ه نحوي با جمهوري
اسالمي ايران مرتبط ميباشند.
ب ـ پايگاه :پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي.
پ ـ شماره اختصاصي :ش��مارهاي منحص��ر ب��ه فرد كه ب��راي هر يك از
اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده ميشود.
ت ـ دستگاههاي اجرايي :دس��تگاههاي موضوع م��اده( )5قانون مديريت
خدمات كشوري (مصوب .)1386
ماده2ـ وزارت اطالعات موظف اس��ت به منظور س��اماندهي اطالعات مربوط
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به اش��خاص خارجي و توليد شماره اختصاصي مربوط به آنان ،پايگاه را با رعايت
حيطهبندي و براس��اس ضوابط مصوب كارگروه موضوع م��اده( )9اين آييننامه،
ايجاد و راهاندازي نمايد.
ماده3ـ پايگاه ،مرجع تعيين ش��ماره اختصاصي براي اشخاص خارجي است.
ش��ماره اختصاصي مربوط به اش��خاص خارجي حقيقي باي��د متضمن نام ،تاريخ
تولد ،كش��ور محل تولد ،شماره مدرك شناسايي ،نوع مدرك ،تابعيت ،جنسيت و
يكي از اقالم نام پدر ،نام خانوادگي يا نام جد آنها و ش��ماره اختصاصي مربوط به
اش��خاص خارجي حقوقي بايد متضمن نام ،ماهيت ،نوع فعاليت ،شماره مجوز يا
ثبت در ايران باشد.
تبصره ـ در مورد اشخاص خارجي غيرقانوني ،كالسه اثر انگشت آنها براي
توليد شماره اختصاصي الزامي است.
ماده4ـ وزارت اطالعات موظف است امكان دسترسي الكترونيكي دستگاههاي
اجرايي را به پايگاه ،با رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطالعات فراهم نمايد.
تبصره ـ ميزان دسترس��ي مش��تركان پايگاه ،توس��ط كارگ��روه موضوع
ماده( )9اين آييننامه تعيين ميشود.
م�اده5ـ دس��تگاههاي اجرايي موظفن��د در كليه اقدامات و ام��ور مربوط به
اشخاص خارجي از جمله فرايند اجرايي ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصي
كه توسط پايگاه به آنها اختصاص داده ميشود ،استفاده كنند.
م�اده6ـ دس��تگاههاي اجرايي موظفند تا نيمه اول س��ال  ،1388پايگاههاي
اطالع��ات خود را به نحوي س��ازماندهي نمايند كه تمامي اش��خاص خارجي در
پايگاه ياد شده با شماره اختصاصي شناخته شوند.
ماده7ـ دس��تگاههاي اجرايي موظفند پس از اع�لام کارگروه موضوع ماده()9
اين آيين نامه ،نسبت به درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي در رواديد ،پروانه
اقامت ،پروانه يا کارت اش��تغال ،پروانه ازدواج ،فرمهاي اداري ،مدارک شناس��ايي و
ساير موارد مشابه نظير گواهينامه ،مدارک آموزشي و مانند آنها اقدام نمايند.
تبصره ـ به منظور افزايش س��رعت بررس��ي ،عالوه بر شماره اختصاصي

آيين نامه ها 61

مندرج بر روي اوراق و اس��ناد شناسايي ،بايد مراتب بهصورت رمزينه نيز
چاپ شود.
ماده8ـ هزينههاي اجرايي اين آييننامه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيسجمهور در بودجه ساالنه دستگاههاي ذيربط پيشبيني ميشود.
ماده9ـ به منظور هدايت ،نظارت ،زمانبندي اجرايي ،صدور دستورالعملهاي
اجرايي و پيگيري وظايف محول ش��ده به دستگاههاي ذيربط در تعيين شماره
اختصاص��ي براي اش��خاص خارج��ي مرتبط با كش��ور ،كارگروهي متش��كل از
نمايندگان تاماالختيار وزارتخانههاي كش��ور ،امور خارج��ه ،اطالعات ،دبيرخانه
ش��وراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ساير دس��تگاهها برحسب ضرورت و با
مسئوليت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تشكيل ميشود.
تبصره 1ـ كارگروه ياد ش��ده موظف اس��ت ترتيبي اتخ��اذ نمايد تا ظرف
هجده ماه پس از ابالغ اين آييننامه ،تمامي تكاليف مقرر اجرا شود.
تبصره 2ـ پس از اجرا ش��دن اين آييننامه ،دبيرخانه ش��وراي هماهنگي
اجرايي اتباع بيگانه حس��ب وظيفه مقرر در آييننامه اجرايي ماده()180
تنفيذي قانون برنامه س��وم توس��عه موض��وع م��اده( )129برنامه چهارم
توسعه موضوع تصويبنامه شماره /11877ت32900ﻫ مورخ 1384/3/1
مسئوليت نظارت بر اجراي بهينه اين آييننامه را عهدهدار خواهد شد.
م�اده10ـ كارگروه موضوع ماده( )9اين آييننامه موظف اس��ت هر س��ه ماه
يك بار گزارش عملكرد اين آييننامه متضمن پيش��رفت و يا قصور دس��تگاههاي
ذيربط را به هيأت وزيران ارائه نمايد.
پرويز داودي
معاون اول رئيسجمهور
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آييننامه مدت و طرز نگاهداري اوراق
بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها

شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه مورخ  ،1389/3/25به استناد
بند "و" از ماده ٣3قانون پولي و بانکي کشور مصوب  ١٨تيرماه « ،١٣٥١آييننامه مدت و
طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها» را که از اين پس به اختصار آييننامه
ناميده ميشود ،در  12ماده و  11تبصره ،به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول ـ گستره شمول
ماده 1ـ اسناد موضوع اين آييننامه مشتمل بر :اسناد ،اوراق بازرگاني ،مدارک
و دفاتر بانکها ،در پنج سطح به شرح ذيل تعريف ميشود:
1ـ1ـ اسناد سطح اول شامل:
الف ـ اسناد و مدارک مالکيت اموال منقول و غيرمنقول بانک
ب ـ اساسنامه ،سوابق و مدارک مربوط به تاسيس بانک
پ ـ دفاتر سهام بانک
ت ـ صورتجلسات مجامع و هيات مديره بانک
ث ـ نس��خ اصلي ترازنامه بان��ک و ضمايم مربوطه که ب��ه تصويب مجمع
عمومي رسيده و گزارش عملکرد هيات مديره
1ـ2ـ اسناد سطح دوم شامل:
الف ـ دفترکل
ب ـ دفتر روزنامه
1ـ3ـ اسناد سطح سوم شامل:
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الف ـ کارتهاي نمونه امضاء ،مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حسابهاي
ارزي و ريالي مشتريان
ب ـ الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول ،ايرانچک،
چک بانکي و غيره ،س��فتهها و بروات واگذاري و ساير اسناد اعم از خريداري
يا وصولي ارزي و ريالي
پ ـ گواهينامههاي عدم پرداخت چکهاي برگش��تي و مدارک رفع سوء
اثر چکهاي برگشتي
ت ـ کليه قراردادهاي منعقده و موافقتنامههاي بين بانک و اش��خاص (به
غير از قراردادهاي مربوط به تسهيالت اعطايي)
ث ـ اس��ناد مربوط به عمليات حس��ابهاي معام�لات داخلي بانک که از
طريق مناقصه يا مزايده انجام شده
ج ـ الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط
چ ـ مدارک نقل و انتقال سهام
ح ـ نس��خ دوم گواهينامهه��اي س��پردههاي س��رمايهگذاري م��دتدار و
همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانکها
خ ـ کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي ،حوالجات
ارزي ،کارتهاي اعتباري ارزي و پيماننامههاي ارزي
دـ کليه اوراق و اس��ناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي ،صندوق امانات
و اوراق مشارکت
ذـ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي
رـ کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي و انتقالي
1ـ4ـ اسناد سطح چهارم شامل:
ال��ف ـ قراردادها ،اوراق و اس��ناد مربوط به تس��هيالت اعطايي و اعتبارات
استفاده شده مشتريان
ب ـ اوراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده
پ ـ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
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ت ـ اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال منقول و غيرمنقول بانک
1ـ5ـ اسناد سطح پنجم شامل:
الف ـ دفاتر ثبت نامههاي صادره و وارده
ب ـ دفاتر ارسال مراسالت
پ ـ تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک
تبصرهـ تعيين س��طح ساير اسناد حس��ب مورد بنا به پيشنهاد بانکها و
تاييد بانک مرکزي انجام خواهد شد.
فصل دوم ـ مدت نگهداري اطالعات مربوط به اسناد
ماده2ـ بانکها موظفند اطالعات مربوط به اس��ناد س��طح اول ،دوم ،سوم و
بندهاي "الف" از س��طوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونيکي و براي هميشه
نگهداري نمايند.
فصل سوم ـ مدت و نحوه نگهداري اسناد
ماده3ـ مدت نگهداري اسناد
3ـ1ـ بانکها مکلفند عين اس��ناد س��طح اول را براي هميش��ه نگهداري
نمايند.
3ـ2ـ بانکها مکلفند عين اس��ناد سطح دوم را حداقل به مدت  10سال
پس از پايان سال مالي نگهداري نمايند.
3ـ3ـ بانکها مکلفند اس��ناد سطح سوم را حداقل به مدت  5سال پس از
زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
3ـ4ـ بانکها مکلفند اس��ناد سطح چهارم را حداقل به مدت  3سال پس
از زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
3ـ5ـ بانکها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت  1سال پس از
زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
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تبص�ره 1ـ بانکها مکلفند هر يک از اس��نادي را ک��ه قبل از اتمام مدت
نگهداري آنها ،دعوايي نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن
دعوي و تعيين تکليف نهايي نگهداري نمايند.
تبصره 2ـ الزم اس��ت س��اير اس��نادي که به موجب قوانين بايد تا مدت
معيني نگهداري شوند ،براي همان مدت نگهداري گردند.
ماده4ـ نحوه نگهداري اسناد
4ـ1ـ به صورت فيزيکي:
بانکها موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونهاي عمل نمايند
که ضمن حفظ امنيت و کيفيت اسناد ،امکان دسترسي به عين آن اسناد در
مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شود.
4ـ2ـ به صورت تصاوير ديجيتالي:
بانکها ميتوانند اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را عالوه بر نگهداري به
صورت فيزيکي ،در چارچوب نظامي يکپارچه و مبتني بر دستورالعملي مدون
که به تصويب هيات مديره هر بانک ميرسد ،به صورت تصاوير ديجيتالي نيز
نگهداري نمايند.
تبصره 1ـ درصورت تهيه تصاوير ديجيتالي ،نگهداري فيزيکي اس��ناد در
محل تهيه و توليد آنها الزامي نميباشد.
تبصره 2ـ در صورت نگهداري فيزيکي اسناد در مکاني غير از محل تهيه
و توليد آنها ،هيات مديره بانک موظف است شرايط و تمهيداتي را فراهم
نمايد که امکان دسترس��ي به اصل اس��ناد حداکثر ظرف مدت چهار روز
کاري ،فراهم باشد.
4ـ3ـ به صورت ميکروفيلم:
بانکه��ا ميتوانند کليه اس��ناد خ��ود را منوط به انج��ام مراحل مقرر در
ماده ،7به صورت ميکروفيلم نگهداري نمايند.
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فصل چهارم ـ امحاء اسناد
ماده5ـ امحاء پس از موعد
امحاء اسناد سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم پس از سپري شدن مدتهاي
مق��رر در بنده��اي3ـ3 ،2ـ3 ،3ـ 4و 3ـ 5و در چارچوب مقررات داخلي بانکها
بالمانع است.
ماده6ـ امحاء پيش از موعد
بانکها ميتوانند پيش از سپري شدن مدتهاي مقرر در ماده ،3اسناد سطوح
سوم ،چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده 7امحاء نمايند.
م�اده7ـ فرآيند تبديل اس��ناد به ميکروفيلم ب��ه «روش تلفيقي ديجيتال و
ميکروفيلم» امحاء اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم پيش از مدتهاي مقرر در
ماده ،3منوط به انجام مراحل ذيل مجاز ميباشد:
ال��ف ـ تعيي��ن يک واحد س��ازماني براي انج��ام فرآيند تبديل اس��ناد به
ميکروفيلم به «روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم».
ب ـ اختص��اص يک مکان مناس��ب ب��راي اجراي کليه مراح��ل مربوط به
«روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم».
پ ـ انتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند "ب".
ت ـ آمادهس��ازي اس��ناد م��ورد نظر براي انج��ام عملي��ات تصويربرداري
ديجيتالي از آنها.
ث ـ تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد.
ج ـ کنترل ،ويرايش و اس��تاندارد نمودن تصاوير ديجيتالي تهيه ش��ده به
نح��وي که امکان بازيابي ،دس��تهبندي يا تجزيه و تحلي��ل اطالعات آنها به
سهولت امکانپذير باشد.
چ ـ فيلمب��رداري از تصاوير ديجيتالي بر روي رولهاي ميکروفيلم توس��ط
دستگاههاي آرشيو رايتر (.)Archive writer
ح ـ کنترل دقيق ميکروفيلم تهيه شده از حيث وضوح تصوير و خوانا بودن
مطالب انتقال يافته .در صورتيکه مندرجات ميکروفيلمي خوانا نباش��د ،الزم
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است از نسخه مربوط مجدداً تصوير ديجيتالي تهيه شده و پس از فيلمبرداري
به انتهاي رول ميکروفيلم اضافه گردد.
خ ـ تهيه صورتجلسه انطباق اسناد با ميکروفيلم و امضاء آن توسط هياتي
متشکل از اعضاي ذيل:
ـ رئيس يا معاون بايگاني کل
ـ رئيس يا معاون واحد س��ازماني مس��ئول انجام فرآيند تبديل اس��ناد به
ميکروفيلم
ـ نماينده اداره بازرسي
ـ نماينده اداره حقوقي
ـ نماينده اداره حراست
ـ نماين��ده واحد خدمات ماش��يني يا انفورماتيک يا حسابرس��ي فنآوري
اطالعات
دـ تهيه تصوير ديجيتالي از صورتجلسه ذکر شده در بند "خ" و فيلمبرداري
از آن تصوير در ابتدا و انتهاي هر رول ميکروفيلم.
تبص�ره 1ـ در صورت وجود مطلب يا نوش��تهاي ظهر اس��ناد ،بايد از آن
مندرجات نيز ميکروفيلم تهيه شود.
تبصره 2ـ نگهداري عين صورتجلسات مذکور در بند "خ" تا زمان امحاء
ميکروفيلمها الزامي ميباشد.
تبص�ره 3ـ رياس��ت هيات مذک��ور در بند "خ" بر عه��ده رئيس يا معاون
بايگاني کل بوده و جلسات هيات ،زير نظر وي تشکيل و اداره ميگردد.
تبصره 4ـ چنانچه در نمودار سازماني بانک ،اشخاص يا واحدهاي مذکور
در بن��د "خ" وجود نداش��ته باش��ند ،هيات مديره آن بانک موظف اس��ت
اشخاص يا ادارات جايگزين را تعيين کند.
تبصره  5ـ تعيين ميزان و حدود اختيارات و صالحيتهاي هيات مذکور
در بند "خ" بر عهده هيات مديره بانک ميباشد.
تبص�ره  6ـ حضور تمامي اعضاي هيات مذک��ور در بند "خ" براي اجراي
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فرآيند تبديل اسناد به ميکروفيلم به «روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم»
الزامي است.
ماده 8ـ ميکروفيلمهاي تهيه ش��ده مطابق با اي��ن آييننامه در حکم اصول
اسناد مربوط تلقي ميگردد و در کليه دادگاهها قابل استناد ميباشد.
فصل پنجم ـ اسناد الکترونيکي
ماده9ـ اس��نادي که مطابق با م��اده 2قانون تجارت الکترونيکي؛ با وس��ايل
الکترونيک��ي ،ن��وري و يا فناوريهاي جدي��د اطالعات ،توليد ،ارس��ال ،دريافت،
ذخيره يا پردازش ميش��وند ،منوط به رعايت ماده 8قانون مذکور در حکم اصول
اسناد ميباش��ند .بانکها مکلفند اسناد الکترونيکي مربوط به سطوح دوم ،سوم،
چهارم و پنجم را براي هميشه نگهداري نمايند.
ماده10ـ بانکها ملزم به تهيه نس��خه پش��تيبان از کليه اس��ناد الکترونيکي
ميباش��ند به گونهاي که در صورت هرگونه آس��يب ،خدشه و اختالل براي يک
نسخه ،نسخه ديگر مصون بماند.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده11ـ بانکها مکلفند اسناد و مدارکي را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش
تاريخي دارند ،مطابق با قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران نگهداري نمايند.
م�اده12ـ مفاد اين آييننامه در خصوص موسس��ات اعتب��اري غير بانکي که
داراي مج��وز از بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران ب��وده و تحت نظارت اين
بانک قرار دارند نيز نافذ ميباشد.
با تصويب اين آييننامه ،آييننامه مصوب مورخ  1353/12/6و مصوبات مورخ
 1361/10/19و  1369/10/8اين شورا درخصوص آييننامه مذکور منسوخ اعالم
ميگردد.
توضيح :پيوست دارد

 70مجموعة قانون و مقررات مبارزه با پولشويي

رديف

نام سند

اسناد سطح سوم

زمان پايه

الف کارتهاي نمونه امضاء ،مدارک احراز هويت و افتتاح انواع از تاريخ بسته شدن حساب يا تغيير
دارندگان حق امضا يا تغيير امضا
حسابهاي ارزي و ريالي مشتريان
الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول،
از تاريخ تصفيه
ب ايرانچک ،چک بانکي و غيره ،سفتهها و بروات واگذاري
و ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي
مدارک
پ گواهينامههاي عدم پرداخت چکهاي برگشتي و
از تاريخ صدور
رفع سوء اثر چکهاي برگشتي
بانک
بين
هاي
کليه قراردادهاي منعقده و موافقتنامه
از تاريخ انقضاء قرارداد و تصفيه
ت
تسهيالت
به
مربوط
و اشخاص (به غير از قراردادهاي
حساب
اعطايي)
ث
اسناد مربوط به عمليات حسابهاي معامالت داخلي
از تاريخ انجام معامله
بانک که از طريق مناقصه يا مزايده انجام شده
ج
الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط
از تاريخ انقضاء يا تصفيه حساب
چ
مدارک نقل و انتقال سهام
از تاريخ نقل و انتقال
ح
نسخ دومگواهينامههاي سپردههايسرمايهگذاري
از تاريخ بستهشدن حساب
مدتدار و همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانک ها
خ
کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي
خارجي ،حوالجات ارزي ،کارتهاي اعتباري ارزي و
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
پيماننامههاي ارزي
د
کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي،
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
صندوق امانات و اوراق مشارکت
ذ
اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
صادراتي
ر
کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
اسناد سطح چهارم

الف
ب
پ
ت
الف
ب
پ

از تاريخ تصفيه حساب و فک
رهن از وثايق
از تاريخ فروش

قراردادها ،اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و
اعتبارات استفاده شده مشتريان
اوراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل
و اسقاط شده
اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غير منقول بانک

از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
از تاريخ خريد

دفاتر ثبت نامههاي صادره و وارده
دفاتر ارسال مراسالت
تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک

از تاريخ بسته شدن دفتر
از تاريخ بسته شدن دفتر
از تاريخ اتمام دسته چکها

اسناد سطح پنجم
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دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان
ايراني موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريس��م و نيز فراه 
م
آوردن تمهي��دات الزم براي اجراي بند  8از ماده 14قانون پولي و بانکي کش��ور
(مص��وب تير ماه  1351و اصالحات پ��س از آن) ،بند الف از ماده 7قانون مبارزه
ب��ا پولش��ويي(مصوب دوم بهم��ن ماه  1386مجلس ش��وراي اس�لامي) ،فصل
دوم آييننام��ه اجرائ��ي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره
/181434ت  43182ک م��ورخ  1388/9/14وزي��ران عض��و کارگ��روه تصويب
آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آييننامه
مس��تند سازي جريان وجوه در کش��ور موضوع تصويب نامه شماره /211815ت
 39395ه م��ورخ  1386/12/26هي��ات وزيران و نيز مديريت انواع ريس��کهاي
بانکي به ويژه ريس��کهاي عملياتي ،ش��هرت و تطبيق؛ «دستورالعمل چگونگي
شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛
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1ـ3ـ آييننام�ه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
1ـ4ـ موسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي
بانکهاي خارجي مس��تقر در جمهوري اس�لامي ايران) ،موسسات اعتباري غير
بانک��ي ،تعاونيه��اي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحس��نه ،ش��رکتهاي ليزينگ،
ش��رکتهاي سرمايه پذير و ساير اش��خاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه
اقدام مي نمايند.
تبصره :موسس��ات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در
مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اس�لامي
ايران نيز مي شوند.
1ـ5ـ مديري�ت ارش�د :اعضاء هيات عامل/مدير عام��ل و آن گروه از مديران
اجرايي و کارکنان ارشد موسسات اعتباري که مستقيما زير نظر هر يک از اعضاي
هيات عامل/مدير عامل قرار داشته ،مسئوليت اجراي استراتژيها و سياستهاي
مصوب هيات مديره/هيات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.
1ـ6ـ ريس�ک عملياتي :احتمال بروز زيان ناش��ي از نامناس��ببودن و عدم
کفايت فرآيندها و روشها ،افراد و سيس��تمهاي داخلي يا ناش��ي از رويدادهاي
خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي ،جرايم مشتريان ،محصوالت
و عملکرد کاري ،عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.
1ـ7ـ ريس�ک ش�هرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حسن شهرت
به داليلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن
اعتماد عمومي.
1ـ  8ـ تطبي�ق :س��ازگاري فعاليت موسس��ه اعتب��اري با قواني��ن ،مقررات و
استانداردهاي ناظر بر فعاليتهاي آن موسسه است.
1ـ9ـ ريس�ک تطبيق :احتمال شمول جريمه ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات
نظارتي ،مواجهه با زيانهاي حايز اهميت و يا آسيب وارد شدن به حسن شهرت
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موسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قوانين ،مقررات و استانداردها است.
1ـ10ـ مشتري(ارباب رجوع):
ش��خص حقيقي يا حقوقي که در موسس��ه اعتباري داراي حساب
بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او ،حساب بانکي به نام وي
افتتاح شود؛
هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا
ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از
ناحيه وي ممکن است ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت
و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ به شرح زير ـ تقسيم مي شود.
1ـ10ـ1ـ مش��تريگذري :مش��تري اس��ت که به منظور دريافت خدمات
غيرپايه به موسس��ه اعتباري مراجعه کرده و ارائه خدمت به وي مس��تلزم
تش��کيل پرونده نميباش��د .ارتباط مش��تري گذري با موسس��ه اعتباري
فاقد ويژگي «استمرار» اس��ت .متقاضيان وصول وجه چک ،حواله وجه و
پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
1ـ10ـ2ـ مشتري دايمي :مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري،
واجد ويژگي مهم استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنياز،
تش��کيل پرون��ده جهت درج اطالعات هويتي و ديگ��ر اطالعات مورد نياز
براي وي ضرورت دارد.
1ـ11ـ شناسايي مشتري :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع
اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به
دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم مي شود:
1ـ11ـ1ـ شناس�ايي اوليه :تطبيق و ثبت مش��خصات اظهار شده توسط
مش��تري با مدارک شناس��ايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل،
عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
1ـ11ـ2ـ شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات

 76مجموعة قانون و مقررات مبارزه با پولشويي

پايه به شرح مذکور در اين دستورالعمل.
1ـ12ـ خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري
به مش��تري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع
«خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود.
1ـ12ـ1ـ خدمات غيرپايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به
مش��تري ،پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط
مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اين خدمات به مشتري،
فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در
اين دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:
حواله وجوه؛
انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مسافرتي ارزي
و موارد مشابه؛
صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بين بانکي(چک رمزدار)
و پرداخت چک.
1ـ12ـ2ـ خدم�ات پايه :خدمات بانک��ي و اعتباري که طبق مقررات،
پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد
و ارايه آن به مش��تري موجب مي ش��ود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و
متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اين
نوع خدمات مي باشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي و ظهر نويسي؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اس��ناد تجاري و بانکي (از جمله بروات،
چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
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اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
1ـ12ـ شناس�ه ملي :ش��ماره منحص��ر به فردي که بر اس��اس تصويب نامه
ش��ماره /16169ت  39271هـ مورخ  1388/1/29به تمامي اش��خاص حقوقي
اختصاص مييابد.
1ـ13ـ مش�اغل غير مالي :اش��خاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي
انج��ام داده و از نظر پولش��ويي در معرض خطر قرار دارند .م��وارد ذيل از جمله
مشاغل غير مالي هستند:
پيش فروش کنندگان مسکن يا خودرو؛
طال فروشان؛
فروشندگان خودرو؛
فروشندگان فرشهاي گران قيمت؛
فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گران قيمت.
1ـ14ـ واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مس��تقل که مسئوليت
درياف��ت ،تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش��هاي معامالت مش��کوک به مراجع ذي
ربط را به عهده دارد(به ش��رح مذکور در ماده 38آييننامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي).
1ـ15ـ س�قف مقرر :به ش��رح مندرج در بند ز ماده 1آييننامه اجرايي قانون
مبارزه با پولشويي؛
1ـ16ـ شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
1ـ17ـ دبيرخانه :دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
1ـ18ـ سامانه ساها(سامانه احراز هويت اشخاص) :سامانه مستقر در وزارت
امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با سازمانهاي ذي ربط(سازمان
ثبت احوال کش��ور ،س��ازمان ثبت اسناد کش��ور ،شرکت پست و س��ازمان امور
مالياتي) ،پاس��خ به اس��تعالم موسس��ات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص
مختلف و نشاني آنها را تسهيل مي نمايد.
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1ـ19ـ س�هامدار عمده :به ش��خصي اطالق مي ش��ود که سهام وي در يک
شخص حقوقي ،بيش از حدود مقرر در اين دستورالعمل(شخص حقيقي  5درصد
و شخص حقوقي  10درصد) است.
ماده2ـ موسس��ه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل،
سياس��تها و رويهه��اي ش��فافي را ـ در چارچوب قوانين و مق��ررات موضوعه ـ
تدوين نموده؛ آنها را س��اليانه مورد بازنگري قرار دهد .اين سياستها و رويهها
ميبايست موارد زير را در برگيرند:
سياست پذيرش مشتري؛
رويههاي شناسايي مشتري؛
نظارت مستمر بر حسابها؛
مديريت ريسک.
سياست پذيرش مشتري
ماده 3ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت براي پذيرش مش��تري ،معيارهاي
مشخص و شفافي داشته باشد .در اين معيارها ميبايست موارد ذيل مورد توجه
قرار گيرند:
3ـ1ـ گش��ايش هر نوع حساب منوط به شناس��ايي مشتري ،بر اساس اسناد
معتبر است.
3ـ2ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت هويت و مش��خصات ابرازي از س��وي
مش��تري و نماينده(ولي ،وص��ي ،قيم و وکيل) وي را از طريق تطبيق با اس��ناد
معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اين دستورالعمل احراز نمايد.
3ـ3ـ موسس��ه اعتباري ميبايس��ت قبل از افتتاح حس��اب ،کنترلهاي الزم
را اعمال کند تا اطمينان يابد مش��خصات متقاضي افتتاح حس��اب با مشخصات
اشخاصي که افتتاح حساب براي آنها مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
ماده 4ـ موسسه اعتباري موظف است مشتريان (حقيقي ،حقوقي) خود را با
توجه به ريسکي که احتمال ميدهد از ناحيه آنها و به واسطه عواملي همچون
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موقعيت اجتماعي و شغلي ،وضعيت مالي ،نوع و ماهيت فعاليت حرفهاي ،پيشينه
مشتري ،موطن اصلي ،حسابهاي مرتبط يا ديگر شاخصهاي موثر (به تشخيص
موسسه اعتباري) که متوجه موسسه ميشود؛ طبقهبندي نمايد.
ماده5ـ طبقهبندي مذکور در ماده( )4بايد به گونهاي انجام ش��ود که دريافت
اطالعات از مش��تريان بر اس��اس طبقه تخصيص داده ش��ده به آنها انجام شود.
بدينترتيب ،از مشترياني که داراي حداقل ريسک ميباشند ،اخذ اطالعات الزم ــ
در چارچوب مقررات اين دس��تورالعمل ــ کفايت ميکند و در خصوص مشترياني
که در طبقات در معرض ريسک بيشتر قرار گرفتهاند ،اطالعات ميبايست در سطح
گس��تردهتري دريافت ش��ده و در فاصلههاي کمتري به روز ش��ود .ميزان دريافت
اطالعات مزبور را بخشنامههاي داخلي موسسه اعتباري مشخص مينمايد.
ماده6ـ موسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان بوده
و همچنين الزم است براي پيشگيري از افشا و استفاده غير مجاز از آنها ،تدابير
الزم را اتخاذ نمايد.
م�اده7ـ به منظور به هنگامنمودن اطالعات ،موسس��ه اعتباري بايد در متن
قرارداد منعقده ،مشتري را مکلف سازد هرگونه تغيير در اطالعات ارائه شده خود
را با مستندات مربوط و در اسرع وقت ،به اطالع سازمان ثبت احوال برساند.
ماده8ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد
ماده 15آييننامه مبني بر شناس��ايي مش��تريان قبل��ي ،اقدامات الزم را به عمل
آورد.
تبصره 1ـ آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها
داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام
نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه با پولشويي موسسه
اعتباري موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
تبصره 2ـ آن دس��ته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آنها در سال
مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد ،کم اهميت
باشد ،از شمول اين ماده مستثني هستند.
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م�اده9ـ در صورتي که موسس��ه اعتباري به داليل��ي همچون عدم همکاري
مش��تري نتواند اطالعات الزم را براي شناس��ايي وي به دست آورد و يا مشتري
اق��دام به ارائه اطالعات غيرواقعي نمايد ،موسس��ه اعتب��اري بايد پس از توضيح
مراتب به مشتري ،از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
ماده10ـ موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به
اعالم اطالعات غير واقعي نمودهاند ،به واحد اطالعات مالي گزارش کند.
ماده11ـ ارائه خدمات پايه به اش��خاص زير توس��ط موسسه اعتباري ممنوع
اس��ت و در صورت ارائه اين گونه خدمات قبل از ابالغ اين دستورالعمل ،موسسه
اعتباري موظف به قطع ارتباط با مشتري است:
اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند؛
صرافيهاي غير مجاز؛
اشخاصي که به حکم مراجع قضايي ،حق افتتاح حساب ندارند؛
اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي.
رويههاي شناسايي مشتري
ماده12ـ شناس��ايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي(خدمات
غي��ر پايه ،خدمات پايه) به دو نوع شناس��ايي اوليه و شناس��ايي کامل تقس��يم
مي شود.
12ـ 1ـ شناس�ايي اولي�ه :موسسه اعتباري موظف اس��ت هنگام ارايه تمامي
خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خدمات غير پايه و خدمات پايه) به مشتري(اعم
از مش��تري گذري و دايمي) و انجام هرگونه عملي��ات پولي و مالي (حتي کمتر
از س��قف مقرر) از جمله انج��ام هرگونه دريافت و پرداخ��ت ،حواله وجه ،صدور
و پرداخت چک ،ارايه تس��هيالت ،صدور ان��واع کارت دريافت و پرداخت ،صدور
ضمانت نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي س��پرده و اوراق مش��ارکت ،قبول
ضمان��ت و تعهد ضامنان به هر ش��کل از قبيل امضاي س��فته ،بروات و اعتبارات
اسنادي؛ نسبت به شناسايي اوليه مشتري – به شرح مندرج در اين دستورالعمل
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ـ اقدام کرده و اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايد.
تبصره :پرداخت قبوض دولتي و خدمات ش��هري کمتر از سقف مقرر ،نيازي
به شناسايي مشتري ندارد.
12ـ1ـ1ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي:
اطالعات مورد نياز :نام و نام خانوادگي ،ش��ماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر،
نشاني کامل و کدپستي محل سکونت ،شماره تلفن.
موسس��ه اعتباري موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري ،آنها
را با مندرجات اصل کارت ملي وي تطبيق داده و مراتب را بر روي س��ند مربوط
تاييد نمايد.
تبصره :1موسس��ه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کارت ملي اصلي از
جعلي را طبق بخشنامه شماره  89/32532مورخ  1389/2/16بانک مرکزي
در خصوص ويژگيهاي کنترلي در روي کارت شناسايي ملي به کليه کارکنان
ذي ربط آموزش داده ،مراتب را در سوابق آموزشي آنها ثبت نمايد.
تبصره  :2در مورد محجورين الزم است عالوه بر اطالعات شخص محجور،
اطالعات مذکور در خصوص ولي و قيم نامبرده نيز دريافت شود.
تبصره  :3براي محجورين ،موسس��ه اعتباري صرفا مجاز به افتتاح حساب
س��پرده س��رمايه گذاري و قرض الحسنه پسانداز اس��ت .افتتاح حساب
جاري ،پرداخت وام و تس��هيالت ،گشايش اعتبار اسنادي ،صدور هرگونه
ضمانت نامه و ديگر خدمات مشابه به اين اشخاص ،کماکان ممنوع است.
تبص�ره  :4در ص��ورت امکان ارتباط ب��ر خط موسس��ه اعتباري(به طور
مس��تقيم يا غير مس��تقيم) با س��ازمان ثبت احوال کش��ور و برخورداري
موسس��ه مذکور از امکان تطبيق مش��خصات اظهار ش��ده توسط مشتري
با مندرجات شناس��نامه عکسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر،
انجام شناسايي اوليه مشتري بر اساس اين مدارک نيز بالمانع است.
تبصره  :5شناس��ايي اوليه ش��خص حقيقي معرفي شده از سوي شخص
حقوقي ،برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
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12ـ 1ـ3ـ شناس��ايي اوليه ش��خص حقوقي با توجه به اينک��ه براي دريافت
خدمات غير پايه ،اش��خاص حقيقي به نمايندگي از اش��خاص حقوقي به موسسه
اعتباري مراجعه مي کنند ،شناسايي اوليه اين اشخاص نيز برابر ضوابط مقرر در
مورد اشخاص حقيقي است.
12ـ 1ـ4ـ در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک شناس��ايي ارائه
ش��ده توسط مش��تري ،متصديان شناس��ايي اوليه در موسس��ه اعتباري موظف
هس��تند با تحقيق از س��اير نظامها و پايگاههاي اطالعاتي ،اخذ مدارک معتبر ــ
طبق مقررات اين دس��تورالعمل ــ و يا استعالم از مراجع ذي ربط قانوني مطلع،
نس��بت به رفع ابهام و شناسايي مشتري اقدام نمايند .در اين موارد ،ارائه خدمت
تا رفع ابهام متوقف مي گردد.
در صورت اطمينان از غير واقعي بودن مش��خصات ،موسس��ه اعتباري موظف
اس��ت عالوه بر جلوگيري از ادامه خدم��ات ،مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات
مالي گزارش دهد.
12ـ2ـ شناس�ايي کامل :موسس��ه اعتباري موظف است هنگام ارايه هر يک
از خدمات پايه به مش��تري دايمي؛ عالوه بر شناس��ايي اوليه؛ نسبت به شناسايي
کامل و برآورد سطح فعاليت مورد انتظار از وي اقدام نمايد.
12ـ2ـ 1ـ شناسايي کامل شخص حقيقي:
براي شناس��ايي کامل شخص حقيقي ،موسسه اعتباري موظف است عالوه
بر شناس��ايي اوليه وي ،اطالعات و مدارک ذيل را ـ بر حس��ب موردـ از وي اخذ
نمايد:
1ـ معرفينامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مش��تريان ش��ناخته شده يا
اشخاص مورد اعتماد موسسه اعتباري يا معرفينامه از يکي از موسسات اعتباري
داراي مجوز از بانک مرکزي ،سازمانهاي دولتي و يا نهادها و کانونهاي حرفهاي
رسمي.
2ـ س��وابق ارتباط مش��تري با هر يک از موسسههاي اعتباري داراي مجوز از
بانک مرکزي و اس��تعالم از آن موسس��ه به منظور تعيين صحت اطالعات ارائه
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شده از سوي مشتري.
3ـ جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غير مالي.
4ـ گواه��ي اش��تغال به کار از اش��خاص حقيقي داراي مجوز کس��ب و يا از
اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
5ـ اطالعات در مورد نوع ،ميزان و هدف فعاليت مشتري جهت تعيين سطح
گردش مورد انتظار مشتري در حوزه فعاليت خود.
تبصره  :1شناس��ايي کامل ش��خص حقيقي معرفي شده از سوي شخص
حقوقي (اعم از ايراني) ،برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
12ـ2ـ2ـ شناسايي کامل شخص حقوقي:
شناسايي کامل شخص حقوقي:
براي شناسايي کامل شخص حقوقي ايراني ،موسسه اعتباري موظف است
عالوه بر شناس��ايي اوليه وي ،اطالعات و مدارک ذيل را ـ بر حس��ب موردـ اخذ
نمايد:
نوع ،موضوع ،ماهيت و ميزان فعاليت شخص حقوقي؛
اطالعات مربوط به رتبه بندي ش��خص حقوقي(از مراجعي نظير ش��رکت
سنجش اعتبار ،رتبه بندي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
و يا ساير مراجع حرفهاي)؛
تبصره :در صورت عدم رتبه بندي ش��رکت ،موسسه اعتباري موظف است
از طريق بررسي صورتهاي مالي تائيد شده توسط يکي از اعضاي جامعه
حسابداران رس��مي نسبت به تعيين س��طح فعاليت مورد انتظار مشتري
اق��دام نماي��د و در صورت عدم الزام ش��خص حقوقي ب��ه انتخاب يکي از
اعضاي جامعه حس��ابداران رسمي ،آخرين صورتهاي مالي معتبر شخص
حقوقي مستقيما مورد بررسي قرار مي گيرد.
مش��خصات فرد يا افرادي که حق برداش��ت از حس��اب شخص حقوقي را
دارند(ش��امل نام و نام خانوادگي ،ش��ماره ملي ،نام پدر ،تاريخ تولد ،نشاني و کد
پستي) و سمت آنها (همراه نمونه امضاي مجاز آنها)؛
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اسامي ،مشخصات ،نشاني و کد پستي محل سکونت اعضاي هيات مديره،
هيات عامل   /مدير عامل ،حس��ابرس (حسابرس��ان) مس��تقل ،بازرس يا بازرسان
قانوني و س��هام داراني (ش��رکايي) که بيش از  5درصد سهام(س��رمايه) شخص
حقوقي را در اختيار دارند (در مورد س��اير اشخاص حقوقي از قبيل سازمانهاي
غير انتفاعي و بنيادها و ،...مشخصات ،نشاني و کد پستي موسسين يا هيات امنا
و ارکان مشابه آنها)؛
محل اصلي فعاليت ،نش��اني و کد پس��تي دفتر مرکزي ،شمارههاي تلفن و
دورنگار آن ،اسامي صاحبان امضاي مجاز و نمونه امضاي آنها و اطالعات مربوط
به نحوه رس��ميت داش��تن کليه اس��ناد مالي و مکاتبات مرب��وط ،مدت و حدود
اختيارات هيات مديره و مدير عامل و يا ارکان مشابه موسسه در مورد حسابها؛
تعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوقي مبني بر اينکه آخرين
مدارک و اطالعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه دادهاند و تعهد در مورد اينکه
هر نوع تغيير در موارد مذکور را بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع مي دهند.
تبصره :در مورد موسس��ات و تشکيالت دولتي و بلدي(موضوع ماده587
قانون تجارت)که به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت ،داراي شخصيت
حقوقي مي ش��وند؛ اخذ تاريخ و ش��ماره ثبت آنها فاقد موضوعيت است.
در اين موارد ،صرفا اخذ شناسه ملي و استعالم از سامانه ساها و يا پايگاه
شناسه ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي
به انجام ساير تکاليف مقرر در مورد شناسايي کامل مشتريان نيست.
12ـ2ـ3ـ براي شناسايي کامل مشتري ،موسسه اعتباري بايد صحت اطالعات
ارائه شده (از جمله شماره ملي ،شناسه ملي و غيره) را حسب مورد از پايگاههاي
اطالعاتي ذي ربط اس��تعالم کند .فرد اس��تعالم کننده بايد زمان اخذ تائيديه از
پايگاههاي مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد ياد شده گواهي نمايد.
تبصره :صحت اطالعات ارائه ش��ده را حسب مورد مي توان از پايگاههاي
اطالعاتي ذيل استعالم نمود:
اشخاص حقيقي :پايگاه شماره ملي اشخاص حقيقي؛
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اشخاص حقوقي :پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي؛
نشاني :شرکت پست؛
کد اقتصادي :سازمان امور مالياتي؛
(موارد فوق را مي توان از سامانه ساها استعالم نمود).
کد اصناف :وزارت بازرگاني؛
ايران کد :وزارت بازرگاني؛
پايگاه روزنامه رسمي کشور.
12ـ2ـ4ـ در شناس��ايي کامل شخص حقيقي ،مشخصات اعالم شده از سوي
وي بايد توس��ط دارنده امضاي مجاز در موسس��ه اعتباري با اصل مدارک معتبر
تطبيق داده شده و پس از تاييد و درج عبارت «تصوير برابر اصل است» بر روي
آنها توسط وي ،در سوابق مشتري نگه داري شود.
12ـ2ـ5ـ درصورتيک��ه وکيل ،وص��ي ،قيم و يا ولي ب��ه نمايندگي از طرف
ش��خص يا اش��خاص ديگري متقاضي دريافت خدمات باشد ،الزم است موسسه
اعتباري عالوه بر شناس��ايي اصيل نس��بت به شناس��ايي هويت نماينده شخص
(اشخاص) و مستندسازي مدارک وي نيز مطابق با مفاد اين مقررات اقدام نمايد.
12ـ2ـ6ـ مستند س��ازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه ،از طريق تطبيق
کد پس��تي اعالمي از س��وي مش��تري با کد پس��تي ظهر کارت ملي وي انجام
مي ش��ود .براي مستند سازي نش��اني مشتري در شناسايي کامل ،الزم است کد
پس��تي اعالمي از سوي مش��تري با اطالعات پايگاه کد پستي کشور تطبيق داده
شود(دسترسي به اين پايگاه از طريق سامانه ساها امکان پذير است).
12ـ2ـ7ـ در صورتي که مش��تري ،داراي شماره منحصر به فردي در موسسه
اعتباري باشد که بر اساس آن ،شماره حسابهاي متفاوتي ايجاد مي شود ،نيازي
به شناسايي کامل وي براي هر حساب نيست.
12ـ2ـ 8ـ در صورت��ي ک��ه س��هامداران عم��ده ش��خص حقوق��ي ،ج��زو
اشخاصي(حقيقي،حقوقي) باشند که براي موسسه اعتباري شناخته شده نباشند،
الزم است شناسايي مش��تريان نسبت به سهامداران عمده آنها نيز اعمال شود.
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در هر صورت عمليات ش��خص حقوقي بايد تحت مراقب��ت ويژه قرار گيرد(برابر
ضوابط مذکور در دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون).
12ـ2ـ 9ـ در خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قوانين و مقررات
خاص مس��تلزم دريافت اطالعات و مدارک ديگري نيز باش��ند ،موسسه اعتباري
ميبايس��ت عالوه بر رعايت ضوابط مندرج در اين دس��تورالعمل ،براي شناسايي
مشتري ،مقررات ذي ربط را نيز اعمال نمايد.
12ـ2ـ10ـ موسس��ه اعتباري بايد در مورد اش��خاصي ک��ه وکالت کلي براي
انجام کليه امور ش��خص حقيقي يا حقوقي دارند ،ضمن شناسايي کامل وکيل و
اصيل (به ش��رح مندرج در اين دس��تورالعمل) ،مراتب را به بانک مرکزي و واحد
اطالعات مالي گزارش کنند.
12ـ2ـ11ـ موسسه اعتباري بايد اطالعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات
مذکور در مدارک شناسايي معتبر تطبيق داده و از صحت آنها اطمينان حاصل
نمايد .مدارک شناسايي معتبر عبارتند از:
براي اشخاص حقيقي:
کارت ملي؛
شناسنامه(صرفا براي اشخاص زير  15سال)؛
شناس��نامه يا گواه��ي نامه رانندگي يا گذرنامه( در ص��ورت امکان ارتباط
موسس��ه اعتباري و تعيين صحت اطالعات آنها با اطالعات موجود در س��امانه
ساها).
تبصره :در مورد محجورين الزم اس��ت عالوه بر مدارک فوق ،سند رسمي
دال بر تاييد سمت ولي ،قيم و وصي نيز دريافت شود.
براي اشخاص حقوقي:
اصل يا تصويرگواهي نامه ثبت شرکت ،شرکت نامه؛
اظهار نامه ثبت شرکت يا اساسنامه(با توجه به وضعيت شرکت)؛
مصوب��ه هيات مدي��ره مبني بر افتتاح حس��اب(به نام ش��رکت) و معرفي
صاحبان امضاي مجاز؛
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تعهدنامه اشخاص حقوقي مذکور مبني بر اعالم هر نوع تغيير ــ بالفاصله
پس از وقوع ــ که در ش��رکت نامه يا اساس��نامه و يا بر اساس تصميمات هيات
مديره در خصوص افتتاح حساب و معرفي صاحبان امضاي مجاز ايجاد مي شود.
12ـ2ـ12ـ چنانچه مش��تري مدارک شناس��ايي مذکور در مواد فوق را ارائه
ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته
باشد ،موسسات اعتباري بايد از ارائه خدمت به وي خودداري کرده ،مراتب را به
واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.
تبص�ره :موسس��ات اعتباري ميتوانند در دس��تورالعملهاي داخلي خود
مدارک ديگري را که اطالعات مذکور (به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين
س��طح مورد انتظار فعاليت مش��تري) را به صورت مطمئن تامين نمايد،
مورد قبول قرار دهند .موسس��ات اعتباري ميتوانند در دستورالعملهاي
داخل��ي ،ميزان شناس��ايي را با رعايت اطمينان ب��ه تامين اطالعات مورد
نياز ،با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار مشتري تنظيم
نمايند.
م�اده13ـ ارائ��ه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناس��ايي کامل
مش��تري و انجام هرگونه تراکنش مالي الکترونيک��ي غيرقابل رديابي يا بي نام و
ارائه تسهيالت مربوط ممنوع است.
ماده14ـ موسس��ه اعتباري ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مش��اغل غيرمالي
بايد ضمن دريافت مدارک مربوط به شناس��ايي کامل ،تعهدات الزم در خصوص
اج��راي قانون و مق��ررات مبارزه با پولش��ويي را از آنها اخ��ذ نمايد .در صورت
خودداري مش��اغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات،
موسسه اعتباري بايد از ارائه خدمت به آنها خودداري نمايد.
ماده15ـ موسس��ه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات به اشخاصي که
اسامي و مش��خصات آنها از طريق بانک مرکزي به آنها اعالم ميشود ،دقت و
نظارت بيش��تري را به عمل آورند و عملکرد مالي آنها را به طور مداوم ،زير نظر
داشته باشند.
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تبصره :موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در مورد اش��خاص زير ،دقت و
مراقبت ويژه به عمل آورد:
افراد و موسس��اتي که نام آنها در فهرس��ت جرايم تروريستي يا مرتبط با
پولش��ويي قرار دارد و نام آنها از س��وي بانک مرکزي به موسسه اعتباري اعالم
مي شود؛
اصنافي که فاقد کد اصناف هستند.
ماده16ـ موسس��ه اعتباري بايد هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري ،آنها را
متعهد نمايد که:
الف ـ اطالعات مورد درخواس��ت موسس��ه اعتباري را که در اين دس��تورالعمل
مشخص شده است ،ارائه کرده ،مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت
اقدام ،موضوع را بالفاصله به موسس��ه اعتباري اطالع دهند .نمايندگي قانوني به
ش��رط درج مش��خصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي
شامل اين بند نميباشد.
تبصره :تعهدات فوق بايد به طور صريح و دقيق ،براي مشتري بيان شود.
در ص��ورت عدم پذيرش اين تعهدات از س��وي مش��تري و يا عدم رعايت
آنها توسط وي ،الزم است ارائه خدمات به مشتري متوقف شود.
م�اده17ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در تمامي فرمهاي مورد استفاده،
محل مناس��ب براي درج يکي از شمارههاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره
ملي و شناسه ملي) و کد پستي را پيشبيني نمايد و اين مشخصات به طور کامل
و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
م�اده18ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در تمامي نرمافزاره��ا ،بانکها و
سيستمهاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در آنها ثبت ميشود ،محل الزم
براي درج يکي از ش��مارههاي معتبر (حس��ب مورد شماره ملي و شناسه ملي) و
کد پس��تي را پيشبيني نموده و امکان جس��تجو بر اساس شمارههاي مذکور در
نرمافزارها را فراهم نمايد.
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ماده19ـ در صورتي که موسس��ه اعتباري مش��خصات درج ش��ده اشخاص و
اماکن ثبت ش��ده در سيس��تمهاي اطالعاتي خود را با پايگاههاي اطالعاتي ذي
ربط تطبيق نداده باشد الزم است مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت  1ماه
پس از ارائه خدمات پايه به مش��تري ،به پايگاههاي مذکور ارس��ال کرده ،صحت
آنها را کنترل نمايد.
ماده20ـ موسسه اعتباري موظف است اطالعاتي را که قبال با پايگاههاي ذي
ربط تطبيق داده اس��ت هر  3ماه يک بار به روز نمايد .در صورتي که محرز شود
ش��خص حقيقي طي اين مدت فوت شده ليکن مراتب به موسسه اعتباري اعالم
نش��ده باشد الزم است حساب وي بالفاصله مسدود شود و در صورتي که پس از
فوت وي ،تراکنش يا معامله باالتر از سقف مقرر انجام شده باشد ،مراتب به بانک
مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود.
ماده21ـ موسس��ات اعتباري ارائهدهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم
و مخصوصاً در موارد زير اطالعات مربوط به شناس��ايي کامل مش��تري را به روز
نمايند:
الف ـ در زماني که بر اساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد که
وضعيت مشتري تغييرات عمدهاي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي که موسس��ه اعتباري بر اساس ش��واهد و قراين احتمال دهد
مشتري در جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است.
ماده22ـ به منظور مستند سازي اطالعات مشتريان ،الزم است پس از استعالم
اطالعات مربوط به آنها از مراجع ذي ربط و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير
اين اسناد توسط صاحب امضاي مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل شود.
ماده23ـ ش��ش ماه پس از ابالغ اين دس��تورالعمل ،الزم اس��ت کد پس��تي
محل اقامتگاه قانوني مشتري دائمي با اطالعات مندرج در پايگاه ذي ربط (ثبت
احوال و يا ثبت اسناد) همخواني داشته باشد .در مورد مشتريان گذري ،موسسه
اعتباري موظف به تطبيق کدپس��تي مندرج بر روي کارت ملي با اطالعات ابراز
شده از سوي مشتري است.
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م�اده24ـ ارائه خدمات به مش��تريان ب��ه منزله تائيد انجام رويه شناس��ايي
مش��تري توسط کارکنان ذي ربط در موسس��ه اعتباري است و مسئوليت وجود
هرگونه نقص در اين زمينه ـ در چارچوب اين دستورالعمل ـ متوجه آنها است.
ماده25ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ
ابالغ اين دس��تورالعمل ،کليه حسابهاي فاقد ش��ماره يا شناسه ملي را مسدود
نمايد .به محض ارائه ش��ماره يا شناس��ه ملي ،از حس��ابهاي مزبور رفع انسداد
ميشود.
نظارت مستمر بر حسابها
م�اده26ـ موسسه اعتباري ميبايست سيستم جامعي از مديريت اطالعات را
ايجاد نمايد و ترتيبي اتخاذ کند که اطالعات مربوط به مشتريان در اين سيستم
گردآوري و پردازش شده؛ در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.
ماده27ـ بهمنظور کنترل موثر ريس��کهاي ناش��ي از عدم شناس��ايي کافي
مش��تري ،الزم است حساب وي ـ متناس��ب با طبقه تخصيص داده شده ـ تحت
نظارت قرار گيرد.
ماده28ـ در مورد حس��ابهاي در معرض ريسک بيش��تر ،موسسه اعتباري
موظف اس��ت سيس��تمي ايجاد کندکه حسابهاي ياد ش��ده به طور ادواري نيز
تحت پايش قرار گيرند.
م�اده29ـ موسس��ات اعتباري موظفند فهرس��ت خالصه اطالع��ات دريافت
کنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم
واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد مذکور مش��خص مي س��ازد ،در پايان هر
ماهدر اختيار آن واحد قرار دهد.
تبصره :خالصه اطالعات ياد ش��ده بايد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره
ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص
حقوقي ،نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي باشد .ساير موارد مورد نياز پس
از تصويب شورا به موسسات اعتباري اعالم خواهد شد.
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مديريت ريسک
ماده30ـ هيات مديره ،مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در موسسه
اعتباري ميبايس��ت از وجود برنامههاي موثر شناس��ايي مشتريان و پيادهسازي
آنها از طريق ايجاد رويههاي مناس��ب اطمينان حاص��ل کند .اين برنامهها بايد
ام��کان نظارت موثر مديريت بر سيس��تمها ،کنترلها ،تفکيک وظايف و آموزش
کارکنان رافراهم آورند .مس��ئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين خصوص بر
عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.
ماده31ـ مس��ئوليت اجراي سياس��تها و رويههاي هي��ات مديره و مديريت
ارش��د و يا رده س��ازماني معادل آنها در موسسه اعتباري(در خصوص شناسايي
مشتريان و ايجاد سامانههاي اطالعاتي مربوط) بر عهده واحد مبارزه با پولشويي
آن موسس��ه اس��ت .واحد مذکور بايد اجراي سياس��تها و رويههاي شناس��ايي
مش��تريان را در شعب و تمامي س��طوح موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده،
هر گونه انحراف را به همراه پيش��نهادهاي اصالحي ب��ه هيات مديره و مديريت
ارشد موسسه اعتباري گزارش کند.
ماده32ـ موسس��ه اعتباري مي بايست در مورد ش��يوه شناسايي مشتريان،
برنامههايي آموزشي براي کارکنان خود تدارک ببيند .برنامههاي آموزشي بايد به
گونهاي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت،
اهميت و نحوه اجراي سياس��تها و رويههاي شناس��ايي مش��تريان دست يابند.
برنامهه��اي مذکور بايد به طور مس��تمر (به خصوص در م��ورد کارکنان جديد)
ادامه يابد تا اطمينان حاصل ش��ود کارکنان ذي ربط آموزشهاي الزم را در اين
خصوص ديده اند .موسس��ه اعتباري موظف است س��وابق آموزشي مربوط را در
پرونده کارکناني که آموزش ديدهاند ،درج نمايد.
ماده33ـ موسسه اعتباري موظف است هر شش ماه يکبار ،اطالعات مربوط
به فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد .همچنين بنا به درخواست
مش��تري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،موسسه اعتباري
موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
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نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
م�اده34ـ هيات مديره موسس��ه اعتباري مي بايس��ت اطمينان حاصل کند
که براي نگهداري و پردازش مناس��ب اطالعات ،تدابير الزم انديش��يده ش��ده و
سيستمهاي توانمند در موسسه استقرار يافتهاند بهگونهاي که در مواقع ضروري،
سيس��تمهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف
مدت  1روز کاري ،با س��هولت و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ در اختيار
آنها قرار دهد.
ماده35ـ ش��يوه نگهداري اسناد و مدارک در موسسات اعتباري برابر آييننامه
مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها مصوب يکهزار و يکصد
و چهاردهمين جلس��ه مورخ 1389/3/25ش��وراي پول و اعتبار(موضوع بخشنامه
شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس از آن) است.
در س��وابقي که از تراکنشهاي مالي حفظ مي شود ،بايد نوع تراکنش ،مبلغ و
نوع ارز ،تاريخ انجام تراکنش و طرفين تراکنش ،ش��ماره حسابهايي که تراکنش
از طريق آنها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.
گستره شمول دستورالعمل
ماده36ـ اين دس��تورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري ،براي تمامي شعب و
نمايندگي بانکها و موسسات اعتباري خارجي در کشور ،موسسات اعتباري واقع
در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ،نيز الزم االجرا ميباشد.
زمان اجرا
ماده37ـ زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک
مرکزي است .در مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطالع رساني به
مش��تريان ،امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي
فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.
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اين دس��تورالعمل در  37ماده و  18تبصره در هشتمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولشويي مورخ  1389/11/20به تصويب رسيد.
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دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان
خارجي موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن
تمهيدات الزم براي اجراي بند  8از ماده 14قانون پولي و بانکي کش��ور (مصوب
تير ماه  1351و اصالحات پس از آن) ،بند الف از ماده 7قانون مبارزه با پولشويي
(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) ،فصل دوم آييننامه اجرائي
قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره /181434ت  43182ک
م��ورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون
مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،آييننامه مستند سازي جريان وجوه در
کش��ور موضوع تصويب نامه شماره /211815ت  39395ه مورخ 1386/12/26
هيات وزيران ،آيين نامه تعيين ش��ماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط
با کش��ور موضوع تصويب نامه ش��ماره /16173ت  40266ه مورخ 1388/1/29
هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده 9آن و نيز مديريت انواع ريسکهاي بانکي
به ويژه ريسکهاي عملياتي ،شهرت و تطبيق؛ «دستورالعمل چگونگي شناسايي
مشتريان خارجي موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
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1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛
1ـ3ـ آييننام�ه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
1ـ4ـ موسس�ات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي
بانکهاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران) ،موسسات اعتباري غير بانکي،
تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحس��نه ،ش��رکتهاي ليزينگ ،شرکتهاي
سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :موسس��ات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اس�لامي
ايران نيز ميشوند.
1ـ5ـ مديري�ت ارش�د :اعضاء هيات عامل/مدير عام��ل و آن گروه از مديران
اجرايي و کارکنان ارش��د موسس��ات اعتباري که مس��تقيما زي��ر نظر هر يک از
اعضاي هيات عامل  /مدير عامل قرار داش��ته ،مس��ئوليت اجراي اس��تراتژيها و
سياس��تهاي مصوب هي��ات مديره/هيات امنا يا هيات عامل را حس��ب مورد بر
عهده دارند.
1ـ6ـ ريس�ک عملياتي :احتمال بروز زيان ناش��ي از نامناس��ببودن و عدم
کفايت فرآيندها و روشها ،افراد و سيس��تمهاي داخلي يا ناش��ي از رويدادهاي
خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفههاي عملياتي ،جرايم مشتريان ،محصوالت
و عملکرد کاري ،عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.
1ـ7ـ ريس�ک ش�هرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حسن شهرت
به داليلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن
اعتماد عمومي.
1ـ8ـ تطبي�ق :س��ازگاري فعاليت موسس��ه اعتب��اري با قواني��ن ،مقررات و
استانداردهاي ناظر بر فعاليتهاي آن موسسه.
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1ـ9ـ ريس�ک تطبيق :احتمال شمول جريمه ،مجازاتهاي قانوني ،تنبيهات
نظارتي ،مواجهه با زيانهاي حايز اهميت و يا آسيب وارد شدن به حسن شهرت
موسسات اعتباري ،به دليل عدم رعايت قوانين ،مقررات و استانداردها است.
1ـ10ـ مشتري (ارباب رجوع):
ش��خص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا
به نفع او يا به نمايندگي از سوي او ،حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع
يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممکن
اس��ت ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه
اعتباري شود.
مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ به شرح زير ـ تقسيم مي شود.
1ـ10ـ 1ـ مش�تريگذري :مش��تري است که به منظور دريافت خدمات
غيرپايه به موسس��ه اعتباري مراجعه کرده و ارائه خدمت به وي مس��تلزم
تش��کيل پرونده نميباشد .ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقد
ويژگي ''   استمرار'' است .متقاضيان وصول وجه چک ،حواله وجه و پرداخت
قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري ميباشند.
1ـ10ـ2ـ مشتري دايمي :مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري،
واجد ويژگي مهم استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنياز،
تش��کيل پرون��ده جهت درج اطالعات هويتي و ديگ��ر اطالعات مورد نياز
براي وي ضرورت دارد.
1ـ11ـ اش��خاص حقيقي خارجي :افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند.
داراي مدارک شناسايي کشور متبوعه «گذرنامه» معتبر بوده و داراي رواديد و يا
پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند .درخصوص آوارگان خارجي داراي کارت
هوي��ت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي م��دت دار (آمايش) معتبر صادره
از س��وي وزارت کش��ور ج.ا.ا و در م��ورد پناهندگان خارج��ي دارندگان دفترچه
پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج.ا.ا .مي باشند.
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1ـ12ـ اشخاص حقوقي خارجي:
اين اشخاص عبارتند از:
الف) موسس��ات ،شرکت ها و ش��عب فعال آن ها که در خارج از ايران به ثبت
رسيده باشند.
تبصره :نمايندگي و ش��عب ش��رکت ها و موسس��ات خارجي که در اداره
کل ثبت ش��رکت ها به ثبت رسيده باش��ند ،جزو اشخاص حقوقي ايراني
محسوب ميشوند.
ب) نمايندگي هاي سياس��ي خارجي مقيم ايران ش��امل س��فارت خانه ها و
کنسولگري ها.
پ) دفاتر نمايندگي رس��مي س��ازمان هاي بين المللي مس��تقر در کشور که
مورد تاييد وزارت امور خارجه باشند.
ت) دفاتر سازمان هاي مردم نهاد خارجي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور.
1ـ13ـ شناسايي مشتري :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع
اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به
دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم ميشود:
1ـ13ـ1ـ شناس�ايي اوليه :تطبيق و ثبت مش��خصات اظهار شده توسط
مش��تري با مدارک شناس��ايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل،
عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
1ـ13ـ2ـ شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات
پايه به شرح مذکور در اين دستورالعمل.
1ـ14ـ خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري
به مش��تري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع
«خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود.
1ـ14ـ1ـ خدم�ات غير پايه :به خدماتي اطالق مي ش��ود که ارايه آنها
به مش��تري ،پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات به وي نيس��ت و يا به
ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اين خدمات
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به مش��تري ،فقط مستلزم شناس��ايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و
به ش��رح مذکور در اين دستورالعمل اس��ت .موارد ذيل از جمله مصاديق
خدمات غير پايه است:
حواله وجوه؛
انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
خري��د و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مس��افرتي ارزي و موارد
مشابه؛
صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بين بانکي(چک رمزدار) و پرداخت
چک.
1ـ14ـ2ـ خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پيش
نياز و الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد و ارايه
آن به مش��تري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي
به موسس��ه اعتباري مراجعه کند .موارد ذي��ل از جمله مصاديق اين نوع
خدمات مي باشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي و ظهر نويسي؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اس��ناد تجاري و بانکي (از جمله بروات،
چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
1ـ15ـ ش�ماره اختصاص�ي :ش��ماره اي منحصر به فرد که ب��راي هر يک از
اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود که به صورت
رمزينه (بارکد) روي مدارک شناسايي معتبر درج مي گردد.
1ـ16ـ واح�د اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مس��تقل که مس��ئوليت
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دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مشکوک به مراجع ذيربط را
به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده 38آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي).
1ـ17ـ س�قف مقرر :به ش��رح مندرج در بند ز ماده 1آييننامه اجرايي قانون
مبارزه با پولشويي؛
1ـ18ـ شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
1ـ19ـ دبيرخانه :دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
1ـ20ـ پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي :مرجع تعيين شماره اختصاصي
براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران موضوع
آيين نامه شماره /16173ت 40266ه مورخ  1388/1/29هيات وزيران.
1ـ21ـ س�امانه احراز هويت اشخاص(ساها) :س��امانه مستقر در وزارت امور
اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با سازمانهاي ذي ربط(سازمان ثبت
احوال کش��ور ،پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي ،سازمان ثبت اسناد کشور،
ش��رکت پست و سازمان امور مالياتي) ،پاسخ به اس��تعالم موسسات اعتباري در
مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسهيل مي نمايد.
1ـ22ـ مدارک شناسايي معتبر:
1ـ22ـ1ـ اشخاص حقيقي خارجي:
گذرنامه معتبر :گذرنامه اي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد
و داراي اجازه اقامت معتبر باشد.
تبصره :1اجازه اقامت معتبر عبارت است از:
1ـ پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي ،درج شده در گذرنامه؛
2ـ رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه ،درج شده در
گذرنامه؛
3ـ گذرنامه اتباع کش��ورهاي لغو رواديد با ايران ،داراي مهر ورود به کش��ور و
حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛
4ـ گذرنام��ه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد ،صادره توس��ط نيروي
انتظامي.
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تبص�ره :2روادي��د و يا اجازه اقامت در ايران درج ش��ده در گذرنامه هاي
خدمت و سياسي توسط وزارت امور خارجه صادر مي گردد.
دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛
کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛
کارت خروجي مدت دار (آمايش) معتبر صادره توسط وزارت کشور.
تبص�ره :3اعتبار دفترچه هاي پناهندگي ،کارت هاي هويت و آمايش��ي
منوط به عدم انقضاي تاريخ آن مي باشد.
1ـ22ـ2ـ اشخاص حقوقي خارجي:
معرف��ي نامه وزارت ام��ور خارجه در خصوص نمايندگي سياس��ي
کشورها و سازمان هاي بين المللي؛
معرفي نامه وزارت کش��ور در خصوص س��ازمان ه��اي مردم نهاد
خارجي؛
مدارک ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در
آن محل ثبت ،تاريخ ثبت ،ش��ماره ثبت و موضوع فعاليت شخص حقوقي
قيد شده باشد.
1ـ23ـ مشخصات هويتي:
1ـ23ـ1ـ اش��خاص حقيقي :ش��امل نام ،ن��ام خانوادگي ،ن��ام پدر يا
مادر ،تاريخ تولد ،کش��ور محل تولد ،شماره مدرک شناسايي ،نوع مدرک
شناسايي ،تابعيت ،جنسيت ،شماره اختصاصي.
تبص�ره :درخصوص اتباع خارج��ي عرب تبار ،نام جد نيز از مش��خصات
هويتي محسوب مي گردد و نيازي به اخذ نام خانوادگي نمي باشد.
1ـ23ـ2ـ اش��خاص حقوقي :نام ،تابعيت ،موضوع فعاليت ،نوع فعاليت،
شماره ثبت ،محل ثبت ،تاريخ ثبت ،شماره اختصاصي.
تبصره :اين دستورالعمل ،مشتمل بر حداقل اطالعات الزم درخصوص نحوه
شناس��ايي مدارک معتبر اش��خاص خارجي اس��ت .بانک مرکزي در مواقع
مقتضي اقدام به تهيه و ابالغ راهنماي شناسايي مدارک معتبر مي نمايد.
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همچنين به دليل پيچيدگي در تش��خيص معتبر و مجاز بودن اسناد
ارائه ش��ده توسط مشتريان حقيقي و حقوقي خارجي ،الزم است کارکنان
شعب موسس��ه اعتباري موضوع را حسب مورد و از طريق اتصال به ساها
استعالم نمايند.
تبصره :با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارک و اسناد مشتريان گذري
خارجي در محل شعبه موسسه اعتباري انجام مي شود الزم است موسسه
اعتب��اري در هر يک از ش��عب ،از کارکناني با تجرب��ه کافي در اين زمينه
استفاده نمايد.
ماده2ـ موسس��ه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل،
سياس��تها و رويهه��اي ش��فافي را ـ در چارچوب قوانين و مق��ررات موضوعه ـ
تدوين نموده؛ آنها را س��اليانه مورد بازنگري قرار دهد .اين سياستها و رويهها
ميبايست موارد زير را در برگيرند:
سياست پذيرش مشتري؛
رويههاي شناسايي مشتري؛
نظارت مستمر بر حسابها؛
مديريت ريسک.
سياست پذيرش مشتري
ماده 3ـموسس��ه اعتباري موظف اس��ت براي پذيرش مش��تري ،معيارهاي
مشخص و شفافي داشته باشد .در اين معيارها مي بايست موارد ذيل مورد توجه
قرار گيرند:
3ـ1ـ گش��ايش هر نوع حس��اب منوط به شناس��ايي کامل مشتري براساس
م��دارک و اوراق هويتي ،مجوز اقامت و فعالي��ت معتبر در ايران و ضوابط مذکور
در اين دستورالعمل است.
3ـ2ـ مؤسس��ه اعتباري موظف است هويت و مش��خصات ابراز شده از سوي
مش��تري و نماينده (ولي ،وصي ،قيم ،وکيل ايراني و يا خارجي) وي را از طريق
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تطبيق با مدارک معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اين دستورالعمل احراز
نمايد.
3ـ3ـ مؤسس��ه اعتباري بايد قبل از افتتاح حساب ،کنترل هاي الزم را اعمال
کند تا اطمينان يابد مش��خصات متقاضي افتتاح حس��اب با مشخصات اشخاصي
خارجي که افتتاح حساب براي آن مجاز نيست ،انطباق نداشته باشد.
3ـ4ـ مؤسس��ه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و
حقوق��ي خارجي که مدارک معتبري را براي حض��ور در ايران ارائه نمي نمايند،
خودداري نمايد.
3ـ 5ـ واحد مبارزه با پولش��ويي مؤسس��ه اعتباري موظف اس��ت مشخصات
مش��تريان خارجي را که مبادرت به اعالم اطالعات غير واقعي نموده اند به واحد
اطالعات مالي گزارش نمايد.
ماده4ـ مؤسس��ه اعتب��اري موظف اس��ت درخصوص اتب��اع خارجي دارنده
دفترچه پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي ،کارت ويژه اتباع خارجي وکارت
خروجي مدت دار (آمايش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و يا
کامل ،فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ،سپرده سرمايه
گذاري و انجام عمليات وصول چک را ارائه نمايد.
تبصره :ارائه هرگون��ه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات
الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع مي باشد.
م�اده5ـ ارائه کلي��ه خدمات بانکي به اتباع خارج��ي داراي گذرنامه و پروانه
اقامت معتبر بالمانع مي باشد.
ماده6ـ موسس��ه اعتباري موظف است در اس��رع وقت نسبت به اجراي مفاد
ماده 15آييننامه مبني بر شناس��ايي مش��تريان قبل��ي ،اقدامات الزم را به عمل
آورد.
تبصره 1ـ آن دس��ته از مش��تريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات
آنها داراي مغايرت بوده اس��ت ،موظفند ظرف س��ه ماه نس��بت به رفع
مغايرت اق��دام نمايند .چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد ،واحد مبارزه با
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پولش��ويي موسسه اعتباري موظف اس��ت موارد را به واحد اطالعات مالي
ارسال نمايد.
تبصره 2ـ آن دس��ته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آنها در سال
مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد ،کم اهميت
باشد ،از شمول اين ماده مستثني هستند.
م�اده7ـ در صورتي که موسس��ه اعتباري به داليل��ي همچون عدم همکاري
مش��تري نتواند اطالعات الزم را براي شناس��ايي وي به دست آورد و يا مشتري
اق��دام به ارائه اطالعات غير واقعي نمايد ،موسس��ه اعتب��اري بايد پس از توضيح
مراتب به مشتري ،از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
ماده8ـ موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به
اعالم اطالعات غير واقعي نمودهاند ،به واحد اطالعات مالي گزارش کند.
رويههاي شناسايي مشتري
شناس��ايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي
به آن ها ،به دو نوع شناس��ايي اوليه و کامل تقس��يم مي شود .موسسه اعتباري
باي��د هنگام ارايه خدمات بانکي به مش��تريان خارجي؛ عالوه بر رعايت مفاد اين
دس��تورالعمل؛ مواد مرتبط در دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني
موسس��ات اعتباري را نيز رعايت نمايد .بنابراين مؤسس��ه اعتباري موظف است
هن��گام ارائه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خدمات پايه و غير پايه) به
مش��تري خارجي اعم از مش��تريان گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي
و مال��ي (حتي کمتر از س��قف مقرر) از جمله انجام هرگون��ه دريافت و پرداخت
حواله وجه ،صدور چک ،ارائه تس��هيالت ،ص��دور انواع کارت دريافت و پرداخت،
صدور ضمانت نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي س��پرده و اوراق مش��ارکت
قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاء سفته ،بروات و اعتبارات
اسنادي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج در اين دستورالعمل
اقدام کرده و اطالعات آن را در سيستم اطالعاتي خود ثبت نمايد.
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تبص�ره :پرداخت قبوض دولتي و خدمات ش��هري کمتر از س��قف مقرر
نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
شناسايي اوليه اشخاص خارجي(حقيقي ،حقوقي)
ماده9ـ به منظور شناس��ايي اوليه مش��تري درهنگام ارائ��ه خدمات غيرپايه،
موسسه اعتباري موظف اس��ت مشخصات هويتي مشتري و نماينده(ولي ،وصي،
قيم ،وکيل ايراني و يا خارجي) وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارک هويتي
معتبر ،ثبت نمايد.
تبص�ره :در خصوص اش��خاص حقوقي ،شناسايي نماينده يا وکيل الزامي
است.
شناسايي کامل اشخاص خارجي (حقيقي ،حقوقي)
در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي(حقيقي،حقوقي) ،موسسه اعتباري بايد
عالوه بر شناس��ايي اوليه مشتري ،اقدام به شناس��ايي کامل آن ها به شرح ذيل
نيز نمايد:
شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي
ماده10ـ به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي ،متصديان مربوط
در موسس��ه اعتباري بايد ابتدا فرم شماره  1پيوست اين دستورالعمل را تکميل
نموده و همراه اس��کن يا کپي مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي،
به واحد مبارزه با پولش��ويي آن موسس��ه ارسال نمايند .واحد مزبور موظف است
از طريق س��امانه س��اها نسبت به اخذ ش��ماره اختصاصي اشخاص خارجي اقدام
نموده و در صورت وجود ش��ماره مزبور؛ نس��بت به کنترل صحت آن اقدام کرده
و پس از آن ،دس��تور افتتاح حساب را به ش��عبه متقاضي ارسال نمايد .همزمان
مدارک معتبر و فرم تکميل ش��ده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي
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به آن واحد ارس��ال مي شود .واحد اطالعات مالي پس از انجام تحقيقات الزم از
طريق پايگاه هاي ذيربط که حداکثر س��ه روز کاري ب��ه طول خواهد انجاميد،
مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعالم خواهد
نمود .قبل از صدور مجوز فعاليت ،موسس��ه اعتب��اري صرفا حق دريافت وجه از
صاحب حساب را دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است .در
صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سوي واحد اطالعات مالي ،الزم است موسسه
اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي
ماده11ـ براي شناس��ايي کامل اشخاص حقوقي خارجي ،الزم است ابتدا فرم
ش��ماره  2پيوست تکميل شده و همراه اس��کن يا کپي مدارک شناسايي معتبر
اشخاص حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر موسسه ارسال شود .واحد
مزبور موظف اس��ت از طريق سامانه ساها ،شماره اختصاصي اشخاص خارجي را
اخذ کرده و در صورت وجود ش��ماره مزبور ،نس��بت به کنت��رل صحت آن اقدام
نمايد و س��پس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد .همزمان
مدارک معتبر و فرم تکميل ش��ده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطالعات مالي
به آن واحد ارس��ال مي شود .واحد اطالعات مالي پس از انجام تحقيقات الزم از
طريق پايگاه هاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد ،مجوز
فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعالم خواهد نمود.
قب��ل از صدور مجوز فعاليت ،موسس��ه اعتباري صرفا حق واريز وجه به حس��اب
را دارد و ارائه س��اير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز اس��ت .در صورت عدم
موافقت واحد اطالعات مالي الزم اس��ت موسس��ه اعتباري برابر دستور صادره از
سوي آن واحد اقدام نمايد.
تبصره :در مورد ش��رکت هاي خارجي ،شعب و دفاتر نمايندگي شرکتهاي
خارجي در ايران و همچنين سازمان هاي مردم نهاد خارجي الزم است عالوه
بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب ،مسئولين خارجي
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مقيم و داراي تردد به ايران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) و نيز
مشخصات اعضاي هيأت مديره و مديران ارشد ارکان مشابه هر يک از آنها در
خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه
اقامت و رواديد و نش��اني) ،مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور ـ
براساس مفاد فرم هاي شماره يک و دو ـ اخذ شود.
ماده 12ـ در شناس��ايي کامل مش��تريان خارجي(حقيقي ،حقوقي) ،موسسه
اعتباري بايد تمامي اطالعاتي را که در شناسايي کامل مشتريان ايراني (حقيقي،
حقوقي) از آن ها اخذ مي نمايد ،از مش��تريان خارجي نيز مطالبه کرده (حس��ب
مورد) و پس از مستند سازي آن ها ،در سوابق آن ها نگهداري نمايند.
نظارت مستمر بر حساب ها
ماده13ـ شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي
موظف هس��تند خالصه اطالعات گردش حساب مشتريان خارجي را هر سه ماه
يکبار از طريق س��امانه الکترونيکي در اختيار واحد مبارزه با پولش��ويي مؤسسه
اعتب��اري قرار دهند تا عالوه بر اعمال نظارت هاي مندرج در اين دس��تورالعمل،
متناسب با شرايط و وضعيت حضور و فعاليت قانوني و غيرقانوني اشخاص حقيقي
و حقوق��ي خارجي در ايران ،نظارت ه��اي الزم صورت گرفته و در صورت تغيير
شرايط مذکور ،اطالع رساني الزم به شعب مربوط انجام پذيرد.
مديريت ريسک
ماده14ـ هيات مديره ،مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در موسسه
اعتباري ميبايس��ت از وج��ود برنامههاي موثر شناس��ايي مش��تريان خارجي و
پيادهس��ازي آنها از طريق ايجاد رويههاي مناس��ب اطمين��ان حاصل کند .اين
برنامهها بايد امکان نظارت موثر مديريت بر سيستمها ،کنترلها ،تفکيک وظايف
و آموزش کارکنان را فراهم آورند .مس��ئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين
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خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.
ماده15ـ مس��ئوليت اجراي سياس��تها و رويههاي هي��ات مديره و مديريت
ارش��د و يا رده س��ازماني معادل آنها در موسسه اعتباري(در خصوص شناسايي
مش��تريان خارجي و ايجاد س��امانههاي اطالعاتي مربوط) بر عهده واحد مبارزه
با پولش��ويي آن موسس��ه اس��ت .واحد مذکور بايد اجراي سياستها و رويههاي
شناسايي مش��تريان خارجي را در شعب و تمامي سطوح موسسه اعتباري مورد
بررس��ي قرار داده ،هر گونه انحراف را به همراه پيش��نهادهاي اصالحي به هيات
مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري گزارش کند.
ماده16ـ موسس��ه اعتباري مي بايس��ت در مورد ش��يوه شناسايي مشتريان
خارج��ي ،برنامههايي آموزش��ي براي کارکن��ان خود تدارک ببين��د .برنامههاي
آموزش��ي بايد به گونهاي طراحي ش��وند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي
نسبت به ضرورت ،اهميت و نحوه اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان
دست يابند .برنامههاي مذکور بايد به طور مستمر (به خصوص در مورد کارکنان
جديد) ادامه يابد تا اطمينان حاصل ش��ود کارکنان ذي ربط آموزشهاي الزم را
در اين خصوص ديده اند .موسس��ه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط
را در پرونده کارکناني که آموزش ديدهاند ،درج نمايد.
ماده17ـ موسس��ه اعتباري موظف است هر شش ماه يکبار ،اطالعات مربوط
به فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد .همچنين بنا به درخواست
مش��تري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،موسسه اعتباري
موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
نگهداري سوابق مشتريان و معامالت آنها
م�اده18ـ هيات مديره موسس��ه اعتباري مي بايس��ت اطمينان حاصل کند
که براي نگهداري و پردازش مناس��ب اطالعات ،تدابير الزم انديش��يده ش��ده و
سيستمهاي توانمند در موسسه استقرار يافتهاند بهگونهاي که در مواقع ضروري،
سيس��تمهاي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف
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مدت  1روز کاري ،با س��هولت و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ در اختيار
آنها قرار دهد.
ماده19ـ شيوه نگهداري اسناد و مدارک در موسسات اعتباري برابر آييننامه
م��دت و ط��رز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اس��ناد و دفاتر بانکه��ا مصوب يکهزار
و يکصد و چهاردهمين جلس��ه مورخ 1389/3/25ش��وراي پول و اعتبار(موضوع
بخشنامه ش��ماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و اصالحات پس
از آن) است.
در س��وابقي که از تراکنشهاي مالي حفظ مي شود ،بايد نوع تراکنش ،مبلغ و
نوع ارز ،تاريخ انجام تراکنش و طرفين تراکنش ،ش��ماره حسابهايي که تراکنش
از طريق آنها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.
ساير مواد
ماده20ـ رعايت س��اير موارد ذکر شده در دس��تورالعمل چگونگي شناسايي
مش��تريان ايراني مؤسس��ات اعتباري در خصوص اش��خاص حقيق��ي و حقوقي
خارجي نيز الزامي است.
گستره شمول دستورالعمل
ماده21ـ اين دس��تورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري ،براي تمامي شعب و
نمايندگي بانکها و موسسات اعتباري خارجي در کشور ،موسسات اعتباري واقع
در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ،نيز الزم االجرا ميباشد.
زمان اجرا
ماده22ـ زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک
مرکزي است .در مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطالع رساني به
مش��تريان ،امکانات و تسهيالت الزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي
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فراهم نمايند که اجراي آن ،حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود.
اين دستورالعمل در 22ماده و  14تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولشويي مورخ  1390/10/12به تصويب رسيد.
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دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه
هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي
خارجي در موسسات اعتباري

هدف
به منظ��ور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريس��م و نيز در
اجراي موثر تکاليف مقرر در آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع
تصويب نامه ش��ماره /181434ت  43182ک م��ورخ  1388/9/14وزيران عضو
کارگروه تصويب آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده9
آن؛ دس��تورالعمل «نحوه اعمال دق��ت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به
اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ موسس�ات اعتب�اري :بانکه��ا (اع��م از بانکه��اي ايراني و ش��عب و
نمايندگي بانکهاي خارجي مس��تقر در جمهوري اس�لامي ايران) ،موسس��ات
اعتباري غيربانکي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه.
تبصره :موسس��ات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اس�لامي
ايران نيز مي شوند.
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1ـ3ـ ش�ماره اختصاصي :ش��ماره منحصر به فردي ک��ه مطابق تصويب نامه
شماره /16173ت  40266هـ مورخ  1388/1/29هيات محترم وزيران ،براي هر
يک از اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود.
1ـ4ـ قانون :قانون مبارزه با پولش��ويي(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس
شوراي اسالمي)؛
1ـ5ـ آييننام�ه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
1ـ6ـ اش�خاص حقيقي خارجي :افرادي هس��تند که تابعيت ايران را ندارند.
داراي مدرک شناس��ايي کشور متبوعه(گذرنامه) معتبر بوده و داراي رواديد و يا
پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند .در خصوص آوارگان خارجي داراي کارت
هوي��ت ويژه اتب��اع خارجي و يا کارت خروجي م��دت دار(آمايش) معتبر صادره
از س��وي وزارت کش��ور ج .ا .ا .و در مورد پناهندگان خارجي ،دارندگان دفترچه
پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج .ا .ا .مي باشند.
1ـ7ـ اشخاص سياسي خارجي
اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند:
1ـ7ـ1ـ داراي سمت سياسي رسمي در کشور خود بوده و يا به نيابت
از کشور خود ،داراي سمتي ديپلماتيک در کشورهاي ديگر هستند.
1ـ7ـ2ـ بدون داش��تن س��مت رسمي در کش��ور خود ،به عنوان يک
شخص سياسي حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و در کشور خود يا
خارج از آن ،به فعاليت سياسي اشتغال دارند.
1ـ7ـ3ـ در س��ازمانهاي بينالمللي يا بين دولتي داراي سمت رسمي
هستند.
1ـ8ـ اشخاص سياسي خارجي ويژه :اشخاص سياسي خارجي بند پيشين(بند
1ـ )7و يا ديگر اشخاص سياسي خارجي وابسته به گروه هاي نظامي يا شبه نظامي
و يا فرقهاي ،مشروط بر آن که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند:
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الف ـ مورد تعقيب اينترپل باشند.
ب ـ از نظر مقررات استرداد مجرمين تحت تعقيب باشند.
پ ـ از نظر شوراي امنيت سازمان ملل مشمول تحريم باشند.
تبصره :مصاديق اش��خاص سياس��ي خارجي و اس��امي اشخاص سياسي
خارجي ويژه توس��ط بانک مرکزي به روزرس��اني ش��ده و به موسس��ات
اعتباري ابالغ مي شود.
1ـ 9ـ خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري
به مش��تري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع
«خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود.
1ـ 9ـ1ـ خدم��ات غيرپايه :به خدماتي اطالق مي ش��ود که ارايه آنها به
مش��تري ،پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط
مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اين خدمات به مشتري،
فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در
اين دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:
حواله وجوه؛
انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مس��افرتي ارزي و
موارد مشابه؛
صدور انواع چک ه��اي بانکي و چک هاي بين بانکي(چک رمزدار)
و پرداخت چک؛
خريد و فروش گواهي سپرده(عام و خاص) و ديگر اوراق بهادار.
1ـ 9ـ2ـ خدم��ات پاي��ه :خدمات بانکي و اعتب��اري که طبق مقررات،
پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات توس��ط موسسه اعتباري مي باشد
و ارايه آن به مش��تري موجب مي ش��ود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و
متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اين
نوع خدمات مي باشد:
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افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي و ظهر نويسي؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اس��ناد تجاري و بانکي (از جمله بروات،
چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
ماده2ـ موسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات پايه به ويژه خدمات
بانکي ذيل به اش��خاص سياس��ي خارجي ،مقررات مذکور در اين دستورالعمل را
رعايت کند:
1ـ افتتاح ،انس��داد(تمام يا بخشي از حس��اب) و بستن حساب سپرده قرض
الحسنه جاري؛
2ـ افتتاح ،انس��داد(تمام يا بخشي از حس��اب) و بستن حساب سپرده قرض
الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمايهگذاري مدتدار.
تبص�ره 1ـ به موجب نامه ش��ماره  644/1496977م��ورخ 1390/8/23
مدير کل حقوقي بي��ن المللي وزارت امور خارجه ،معرفي افراد حقيقي و
حقوقي نمايندگي هاي خارجي مقيم جمهوري اس�لامي ايران براي انجام
عمليات بانکي و دريافت خدمات پايه ،مستلزم صدور نامه رسمي از سوي
اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه مي باشد.
تبصره2ـ ارايه کليه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع
اس��ت .در ص��ورت ارايه خدمات پايه به اين اش��خاص قب��ل از ابالغ اين
دستورالعمل ،الزم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي اعالم شود
تا پس از انجام بررسي هاي معمول ،نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعالم
شود.
تبصره 3ـ ارايه خدمات پايه به س��اير اش��خاص سياسي خارجي بالمانع
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است اما مراتب بايد به قيد تسريع به بانک مرکزي اعالم شود.
ماده3ـ در صورت انصراف ش��خص سياسي خارجي از اخذ خدمات پايه و يا
توقف ارايه اين خدمات به وي(مثل انسدادحس��اب ،تسويه تسهيالت و )...؛ الزم
است مراتب به بانک مرکزي اعالم شود.
افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري
ماده4ـ افتتاح حس��اب سپرده قرض الحس��نه جاري براي اشخاص سياسي
خارج��ي ،صرفا در چارچوب مفاد دس��تورالعمل چگونگي شناس��ايي مش��تريان
خارجي موسسات اعتباري و به خصوص ،شناسايي کامل آن ها امکان پذير است.
ماده 5ـ براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي شخص سياسي
خارجي ،موسس��ه اعتباري موظف است اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد که
ش��خص متقاضي ،جزو کدام دس��ته از اشخاص سياس��ي خارجي مذکور در اين
دستورالعمل است .در اين رابطه:
5ـ1ـ افتتاح حس��اب جاري براي اشخاص سياسي خارجي ويژه مطلقاً
ممنوع است.
5ـ2ـ اگر کش��ور موطن اصلي شخص سياسي خارجي جزو کشورهايي
باشد که جرمهاي سازمان يافته و مرتبط با پولشويي در آن زياد است افتتاح
حساب جاري براي اين افراد منوط به اخذ اجازه از بانک مرکزي است.
5ـ3ـ در صورتي که پس از افتتاح حس��اب ،اشخاص سياسي خارجي
صاحب حس��اب مش��مول يکي از دو بند پيشين ش��وند(يکي از بند هاي
( )1 –5و يا () )2 – 5؛ الزم اس��ت مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي
اعالم ش��ود تا پس از انجام بررس��ي هاي معمول ،نحوه اقدام به موسس��ه
اعتباري اعالم شود.
م�اده 6ـ بانک موظف اس��ت به منظور حص��ول اطمينان از ع��دم مطابقت
مش��خصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات افرادي که افتتاح حساب جاري
براي آنها مجاز نميباش��د (از جمله افرادي که بنا به دس��تور مرجع قضايي و يا
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به دليل دارا بودن س��ابقه چک برگشتي در ليست سياه قرار دارند) ،کنترلهاي
الزم را اعمال نمايد.
ماده 7ـ پيش از افتتاح حس��اب جاري ،بانک موظف اس��ت از طريق س��از و
کارهاي پيشبيني شده ،نسبت به شناسايي تعداد حسابهاي جاري متقاضي در
تمامي ش��بکه بانکي ،اطالعات الزم را کسب نمايد .همچنين به منظور شناسايي
متقاض��ي اي که داراي حس��ابهاي جاري متعدد اس��ت و احتمال ميرود براي
افتتاح حس��اب جاري جديد فاقد صالحيت الزم باش��د ،بان��ک بايد فعاليتهاي
کنترلي مناس��ب را در چارچوب "رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در
مؤسسات اعتباري" موضوع بخشنامه شماره مب 1172/مورخ  1386/3/31بانک
مرکزي طراحي و اعمال نمايد.
افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپردهسرمايهگذاري مدتدار
ماده8ـ هنگام افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري
مدت دار براي اش��خاص سياسي خارجي ،بانک موظف است نسبت به شناسايي
کامل وي ـ برابر ضوابط مذکور در دس��تورالعمل چگونگي شناس��ايي مش��تريان
خارجي موسس��ات اعتب��اري ـ عمل نمايد .براي افتتاح س��پرده قرضالحس��نه
پس انداز و س��پرده س��رمايه گذاري مدتدار؛ اقامت دائم فرد متقاضي در کشور
ايران ضرورت ندارد.
بستن و مسدودکردن حساب
ماده 9ـ در موارد ذيل ،حسابهاي مذکور در اين دستورالعمل بسته ميشوند:
9ـ1ـ درخواست متقاضي؛
9ـ2ـ در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛
9ـ3ـ در ص��ورت صدور حکم قضايي توس��ط محاک��م خارجي پس از
تائيد بانک مرکزي؛
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9ـ4ـ در صورت صدور دس��تور مراج��ع بين المللي پس از تأييد بانک
مرکزي.
تبصره :مس��دود کردن موجودي حس��ابهاي فوق فقط در صورت وجود
ش��رايط مذکور در بندهاي(9ـ 9( ،)2ـ  )3و(9ـ  )4امکان پذير ميباش��د.
موسس��ه اعتباري موظف است بستن و يا انسداد حساب اشخاص سياسي
خارجي را به همراه گزارش کاملي در اين زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش
کند.
الزامات کلي:
م�اده10ـ کلي��ه مؤسس��ات اعتب��اري موظف هس��تند از رعايت مف��اد اين
دستورالعمل در شعب خارج از کشور خود ،اطمينان حاصل نمايند.
ماده 11ـ مؤسس��ات اعتباري موظف هس��تند کليه خدمات پايه ارايه شده به
اشخاص سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطالع دهند.
ماده12ـ مؤسسه اعتباري بايد عالوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل ،مقررات
مربوط به نحوه افتتاح ،انسداد و بستن حساب جاري را که ناظر بر کليه اشخاص
حقيقي ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند.
اين دس��تورالعمل در 12ماده و  6تبصره در دوازدهمين جلس��ه شوراي عالي
مب��ارزه با پولش��ويي م��ورخ  1390/10/12ب��ه تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ،
الزم    االجراست.
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دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک
مشتريان موسسات اعتباري
به نشاني پستي آنها

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر
بند  8از ماده 14قانون پولي و بانکي کشور(مصوب تير ماه  1351و اصالحات پس
از آن) ،بند الف از ماده 7قانون مبارزه با پولش��ويي(مصوب دوم بهمن ماه 1386
مجلس ش��وراي اس�لامي) ،فصل دوم آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي
موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران
عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي ،آييننامه
مس��تند سازي جريان وجوه در کش��ور موضوع تصويب نامه شماره /211815ت
 39395هـ مورخ  1386/12/26هيات وزيران؛ دستورالعمل «نحوه ارسال اسناد
و مدارک مش��تريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آنها» به شرح زير ابالغ
ميشود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ موسس�ه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک
خارجي مس��تقر در جمهوري اسالمي ايران) ،موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني
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اعتبار ،صندوق قرضالحس��نه ،ش��رکت ليزينگ ،ش��رکت س��رمايه پذير و ساير
اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره ـ موسس��ه اعتباري شامل ش��عبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد
تجاري   ــ    صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
1ـ3ـ مشتري (ارباب رجوع):
ش��خص حقيقي يا حقوقي که در موسس��ه اعتباري داراي حساب
بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از س��وي او ،حس��اب بانکي به نام وي
افتتاح شود؛
هر ش��خص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسس��ه اعتباري (و
يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از
ناحيه وي ممکن اس��ت ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و
عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
1ـ4ـ شناس�ايي مشتري :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع
اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به
دو گروه از اقدامات شامل «شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم مي شود.
1ـ5ـ شناس�ايي اوليه :تطبيق و ثبت مش��خصات اظهار شده توسط مشتري
با مدارک شناس��ايي و در صورت اقدام توس��ط نماينده ي��ا وکيل ،عالوه بر ثبت
مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
1ـ6ـ شناس�ايي کامل :شناس��ايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه
به شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري.
1ـ7ـ خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري
به مشتري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه
«خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» تقسيم مي شود.
1ـ8ـ خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها به مشتري،
پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات به وي نيس��ت و يا به ارتباط مش��تري با
موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اين خدمات به مشتري ،فقط مستلزم
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شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين دستورالعمل
است .موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:
حواله وجوه؛
انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
خري��د و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مس��افرتي ارزي و موارد
مشابه؛
صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بين بانکي(چک رمزدار) و پرداخت
چک.
1ـ9ـ خدم�ات پاي�ه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پيش نياز و
الزمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري
موجب مي ش��ود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسس��ه اعتباري
مراجعه کند .ارايه خدمات پايه به مشتري ،مستلزم شناسايي کامل وي(عالوه بر
شناس��ايي اوليه) به ش��رح مندرج در اين دستورالعمل است .موارد ذيل از جمله
مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي و ظهر نويسي؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات ،چک و
سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
1ـ10ـ شناس�ه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس
تصويب نامه شماره /16169ت  39271هـ مورخ  1388/1/29به تمامي اشخاص
حقوقي اختصاص مييابد.
1ـ11ـ شماره فراگير اش�خاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق
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تصويب نامه ش��ماره /16173ت  40266هـ م��ورخ  1388/1/29به تمامي اتباع
خارج��ي مرتبط با جمهوري اس�لامي ايران توس��ط پايگاه مل��ي اطالعات اتباع
خارجي اختصاص مييابد.
1ـ12ـ اقامت�گاه قانوني ش�خص حقوقي :به اقامتگاه قانوني ثبت ش��ده در
پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي مستقر در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اطالق مي شود.
1ـ13ـ س�اها (سامانه احراز هويت اش�خاص) :سامانه مستقر در وزارت امور
اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با مراجع ذيربط از قبيل سازمانهاي
ثبت احوال ،ثبت اس��ناد و امالک کشور و ،...پاسخ به استعالم موسسات اعتباري
در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آنها را تسهيل مينمايد.
لزوم ارسال اسناد و مدارک به نشاني پستي مشتري
ماده2ـ از تاريخ ابالغ اين دس��تورالعمل ،موسس��ه اعتباري موظف است براي
تحويل اسناد و مدارک مشتري که متقاضي استفاده از خدمات پايه براي بار نخست
و يا در دفعات بعدي است(دس��ته چک ،دفترچه حساب بانکي ،کارتهاي بدهي و
پرداخت و ،)...نامهاي را با پس��ت سفارش��ي به نشاني پستي وي ارسال نمايد و در
آن به مشتري اطالع دهد که صرفا با در دست داشتن اصل نامه مذکور و با مراجعه
حضوري به موسسه اعتباري ،مي تواند اسناد و مدارک مزبور را دريافت نمايد.
تبصره  :1در مورد محل س��کونت اش��خاص حقيقي ،کد پستي مندرج در
کارت ملي و در مورد اقامتگاه قانوني اش��خاص حقوقي ،کد پستي مندرج
در پايگاههاي ذيربط مبناي ارسال نامه به مشتري قرار ميگيرد .موسسه
اعتباري بايد هنگام دريافت تقاضاي مشتري براي دريافت خدمات پايه در
بار نخست ،اقدام به شناسايي کامل و مستند سازي نشاني پستي وي ـ به
شرح ذيل ـ نموده و سوابق مربوط را در پرونده مشتري نگهداري نمايد.
تبصره  :2موسسه اعتباري مي تواند هزينه پست سفارشي ارسال مکاتبات
را از مشتري اخذ نمايد.
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شيوه اخذ نشاني مشتري ،اطمينان ازصحت و مستندسازي آن
ماده3ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت هنگام شناس��ايي اشخاص حقيقي
يا حقوقي و در چارچوب ضوابط مندرج در «دس��تورالعمل چگونگي شناس��ايي
مش��تريان موسس��ات اعتباري»؛ اقدام به اخذ نش��اني دقيق و کد پس��تي محل
س��کونت و يا اقامتگاه قانوني(در مورد شخص حقوقي) ،شماره تلفن و يا دورنگار
وي نمايد .اخذ شماره صندوق پستي از مشتري به تنهايي کافي نيست.
م�اده4ـ در صورت��ي که وکيل ،وص��ي ،قيم و يا ولي ب��ه نمايندگي از طرف
شخص يا اشخاص ديگري متقاضي دريافت خدمات بانکي باشد ،موسسه اعتباري
بايد نش��اني دقيق و کد پستي محل س��کونت و شماره تلفن آنها را ــ عالوه بر
شخص اصيل     ــ اخذ نمايد.
تبص�ره  : 1موسس��ه اعتباري موظف است هنگام شناسايي کامل مشتري
و يا وکيل،وصي ،قيم و يا ولي وي؛ کد پس��تي مندرج بر روي کارت ملي
و يا کارت شناس��ه ملي آنها را با نش��اني مندرج در ساها تطبيق داده و
پس از حصول اطمينان از مطابقت آنها ،رونوشت اسناد مذکور را توسط
صاحب امض��اي مجاز در موسس��ه اعتباري برابر اصل ک��رده ،در پرونده
مشتري نگهداري نمايد.
تبصره  :2کد و نشاني پستي مشتري که به شيوه فوق مستند سازي شده
و در پرونده مشتري نگهداري مي شود ،مبناي مکاتبات موسسه اعتباري
با مش��تري خواهد بود .موسسه اعتباري بايد در قرارداد با مشتري ،تاکيد
نمايد که وي موظف است هرگونه تغيير در کد و نشاني پستي خود را به
مرجع ذيربط(ثبت احوال و يا ثبت اسناد و امالک) اطالع دهد.
ماده5ـ در مورد حسابهاي مشترک ،موسسه اعتباري موظف است در مورد
هر يک از صاحبان امضا ،اطالعات مذکور در مواد  3و  4اين دستورالعمل را اخذ
نموده ،نس��بت به ارسال مدارک به نشاني پس��تي يکي از آنها (برابر توافق بين
موسسه اعتباري و صاحبان امضاء) اقدام نمايد.
ماده 6ـ به منظور مستندس��ازي نش��اني،کد پستي ،ش��ماره تلفن و شماره
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دورنگار مشتري ،موسسه اعتباري موظف است:
1ـ6ـ در شناس��ايي اوليه شخص حقيقي ،کد پس��تي محل سکونت وي را با
مندرجات اصل کارت ملي تطبيق دهد .در مورد ش��خص حقيقي خارجي مقيم
ايران ،نشاني پستي وي را با مدارک معتبر شناسايي ــ در چارچوب دستورالعمل
شناسايي مشتريان اعتباري ــ تطبيق دهد.
2ـ6ـ در شناس��ايي اوليه ش��خص حقوقي ،کد پستي اقامتگاه قانوني شخص
حقوقي را برابر ضوابط مندرج در دس��تورالعمل چگونگي شناس��ايي مش��تريان
موسسات اعتباري تطبيق دهد.
3ـ6ـ در شناس��ايي کامل اش��خاص حقيقي (اعم از ايران��ي يا خارجي) ،الزم
اس��ت عالوه بر تکاليف مذکور در بندهاي فوق ،نش��اني و کد پستي ارايه شده از
س��وي مشتري از س��اها و يا پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم شود .استعالم
کننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي ذيربط را به همراه مش��خصات خود
روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد.
4ـ6ـ در شناس��ايي کامل اش��خاص حقوقي(اعم از ايران��ي يا خارجي) ،الزم
اس��ت عالوه بر تکاليف ذکر شده در شناسايي اوليه ،نشاني و کد پستي اقامتگاه
قانوني ارايه ش��ده از س��وي مش��تري از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط اس��تعالم
شود .همچنين موسس��ه اعتباري موظف است کد پستي و نشاني محل سکونت
دارندگان امضاي مجاز مشتريان حقوقي را با اطالعات مندرج در ظهر کارت ملي
آنها تطبيق داده و صحت آن را از طريق پايگاههاي اطالعاتي ذيربط اس��تعالم
نمايد .اس��تعالم کننده بايد زمان اخ��ذ تاييديه از پايگاههاي ذيربط را به همراه
مشخصات خود روي تصوير سند ياد شده گواهي نمايد .به منظور مستند سازي
کد پس��تي و نشاني محل س��کونت دارندگان امضاي مجاز در مشتريان حقوقي،
الزم است اين افراد همانند مشتريان حقيقي در موسسه اعتباري حضور يابند.
5ـ6ـ در صورت وجود هر گونه تناقض بين نشاني و کد پستي و يا کد پستي
مندرج در کارت با کد پستي ارائه شده از سوي مشتري ،مؤسسه اعتباري موظف
است اقدامات زير را انجام دهد:
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در صورت مغايرت بين نش��اني و کد پستي ارائه شده از سوي مشتري
با نش��اني و کد پستي پايگاه شرکت پس��ت ،بايد از مشتري خواسته شود
نشاني يا کد پستي خود را اصالح نمايد.
در صورت مغايرت بين کد پس��تي ارائه ش��ده از س��وي مشتري با کد
پس��تي درج شده در ظهر کارت ملي (براي نشاني محل سکونت اشخاص
حقيقي) ضمن ارائه خدمت به مشتري ،به مدت يک ماه به مشتري مهلت
داده ميش��ود تا نس��بت به ارائه کارت ملي جديد که کد پس��تي جديد
در ظهر آن درج ش��ده باش��د اقدام نمايد .بديهي است در اين مدت هيچ
تس��هيالتي به مشتري ارائه نخواهد ش��د و صرفاً خدماتي از قبيل افتتاح
حس��اب سپرده سرمايهگذاري يا قرض الحسنه پس انداز ارائه ميشود .در
صورت عدم ارائه کارت ملي جديد طي مدت ياد ش��ده از س��وي مشتري،
مراتب جهت اتخاذ تصميم به بانک مرکزي گزارش مي شود .بانک مرکزي
پس از استعالم از مراجع ذي صالح ،ادامه يا قطع ارائه خدمات به مشتريان
مذکور را مشخص مي کند.
در صورت مغايرت بين کد پس��تي اقامتگاه قانوني ش��خص حقوقي ارائه
ش��ده از سوي مش��تري با کد پستي مندرج در پايگاه شناسه ملي اشخاص
حقوقي ،ارائه خدمت تا زمان اصالح يکي از دو مورد فوق متوقف خواهد شد.
در صورتي که کد پستي شخص حقوقي در پايگاه شناسه ملي اشخاص
حقوقي درج نش��ده باش��د بايد از مشتري خواسته ش��ود به سازماني که
نس��بت به درج مشخصات شخص حقوقي در پايگاه شناسه ملي اشخاص
حقوقي اقدام کرده است ،مراجعه نموده ،نشاني و کد پستي خود را اصالح
نماي��د .در اين صورت ،ارائه هر گونه تس��هيالت و خدمات به مش��تري از
سوي موسسه اعتباري متوقف خواهد شد.
ايجاد و به روزآوري اطالعات مربوط به نشاني مشتري
ماده 7ـ موسسه اعتباري موظف است در کليه فرمها يا اسناد مورد استفاده
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براي مشتريان ،محل مناسبي را براي درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير
اش��خاص خارجي و کد پستي وي تعبيه کند و اين مشخصات را به طور کامل و
دقيق دريافت نمايد.
ماده8ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در کليه نرم افزارها و سيس��تمهاي
اطالعاتي مورد اس��تفاده براي ثب��ت عمليات بانکي مش��تريان ،محل الزم براي
درج ش��ماره يا شناسه ملي يا ش��ماره فراگير اشخاص خارجي و کد پستي آنها
را ايجاد کند به گونه اي که امکان جس��تجو بر اس��اس مشخصات مذکور فراهم
باش��د .همچنين موسسه اعتباري موظف است ساز و کار الزم براي به روزرساني
کد پستي و شماره يا شناسههاي فوقالذکر را در نرم افزارها و سيستمهاي خود
اعمال نمايد.
ماده9ـ موسسه اعتباري موظف است کد پستي و اطالعات مربوط به نشاني
مشتري و ساير مشخصات وي در سيستمهاي اطالعاتي خود را حداقل هر شش
م��اه يک بار به مراجع ذيربط ارس��ال و صح��ت آن را کنترل و آخرين تغييرات
را دريافت و در سيس��تمهاي خود اعمال نمايد .از نظر موسس��ه اعتباري ،آخرين
نش��اني مشتري ،نشاني ارائه شده از سوي پايگاه ذيربط است حتي اگر مشتري
نش��اني خود را راس��اً اصالح نکرده باش��د .اين موضوع بايد در قرارداد منعقده با
مش��تريان ذکر ش��ود .در صورتي که پيش از به روز رس��اني اطالعات ،مش��تري
خواهان اصالح نش��اني و کد پس��تي خود باش��د اصالح آنها مشروط به مطابقت
اطالعات ارائه شده با اطالعات پايگاههاي ذيربط است.
ماده10ـ در صورتي که پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق ،مشخص شود
کد پستي مشتري (حقيقي ،حقوقي) متعلق به وي نيست ،موسسه اعتباري بايد
مراتب را در قالب گزارش معامالت مشکوک به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده11ـ موسسه اعتباري موظف است پس از ابالغ اين دستورالعمل ،تکاليف
مذکور در اين دستورالعمل را در مورد مشتريان فعلي خود که به واسطه دريافت
خدمات پايه از قبل ،ارتباط با موسسه را حفظ کرده اند ،عملي سازد.
تبصره ـ آن دس��ته از مش��تريان فعلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات
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آنها داراي مغايرت بوده اس��ت ،موظف هستند ظرف مدت  3ماه نسبت
به رف��ع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغاي��رت مذکور رفع نگردد ،واحد
مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است موارد را در قالب گزارش
معامالت مشکوک به واحد اطالعات مالي اطالع دهد.
ماده12ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ
ابالغ اين دستورالعمل از ارايه خدمت به کليه مشتريان فاقد کد پستي خودداري
نمايد .به محض ارايه کد پس��تي توسط مش��تري ،ارايه خدمت به دارنده حساب
ادامه مي يابد.
اين دس��تورالعمل در  12ماده و  6تبصره در هش��تمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد
انتظار مشتري در موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر
قانون مبارزه با پولش��ويي(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس ش��وراي اسالمي)،
آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت
 43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط
به قانون مبارزه با پولشويي؛ دستورالعمل «نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار
مشتري در موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
ک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک
1ـ2ـ موسس�ه اعتباري :بانک (اعم از بان 
خارجي مس��تقر در جمهوري اسالمي ايران) ،موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني
اعتبار و صندوق قرضالحسنه.
تبصره :موسس��ه اعتباري شامل ش��عبه و نمايندگي مس��تقر در مناطق
آزاد تجاري ــ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز
مي شود.
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1ـ3ـ مشتري:

ش��خص حقيقي يا حقوقي که در موسس��ه اعتباري داراي حساب
بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از س��وي او ،حس��اب بانکي به نام وي
افتتاح شود؛
هر ش��خص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسس��ه اعتباري (و
يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از
ناحيه وي ممکن اس��ت ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و
عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
1ـ4ـ شناسايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به
شرح مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان در موسسات اعتباري.
1ـ5ـ خدم�ات پايه :خدمات بانک��ي و اعتباري که طبق مقررات ،پيش نياز و
الزمه ارايه س��اير خدمات توسط موسسات اعتباري ميباشد و ارايه آن به مشتري
موجب مي ش��ود تا وي ب��راي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسس��ه اعتباري
مراجعه کند .موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي و ظهر نويسي؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اس��ناد تجاري و بانکي (از جمله بروات،
چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
1ـ6ـ واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مس��تقل که مس��ئوليت
درياف��ت ،تجزيه وتحليل و ارجاع گزارشهاي معامالت مش��کوک به مراجع ذي
ربط را به عهده دارد(به ش��رح مذکور در ماده 38آييننامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي).

دستورالعمل ها 131

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقيقي
ماده2ـ چنانچه شخص حقيقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان
شناخته شده موسسه اعتباري نباشد سطح فعاليت شخص مذکور بر اساس خود
اظهاري وي در فرمهاي مربوط و با توجه به اس��ناد و مدارک زير توسط موسسه
اعتباري تعيين مي شود.
تبصره 1ـ موسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق
تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اس��ناد و مدارک ذيل (حس��ب
مورد) احراز نمايد:
آخرين فيش تاييد ش��ده حقوق و مزاياي وي در مورد کارکنان دولت و يا
تاييديه آخرين فهرست بيمه ارسالي به بيمههاي معتبر؛
صورت گردش حس��اب ش��خص در موسس��ه اعتباري ديگ��ري که تحت
نظارت بانک مرکزي قرار دارد(ممهور به مهر موسسه اعتباري)؛
آخرين اظهار نامه مالياتي شخص؛
آخرين اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده.
تبصره 2ـ در مورد حسابهايي که با معرفي سازمانهاي دولتي و نهادهاي
عمومي براي واريز حقوق و مزاياي کارکنان آنها افتتاح ميشود ،موسسه
اعتباري ميتواند معرفي نامه س��ازمان يا نه��اد مربوط يا حکم کارگزيني
وي را به عنوان يکي از مدارک مورد استناد بپذيرد .در مورد حسابهايي
که با معرفي ش��رکتهاي خصوصي ب��راي واريز حقوق و مزاياي کارکنان
آنها افتتاح مي ش��ود ،موسس��ه اعتباري مي تواند معرفي نامه ش��رکت
مذکور را بپذيرد به شرط آن که فرآيند شناسايي آن شرکت قبال به طور
کامل انجام شده باشد .همچنين الزم است معرفي نامه مذکور مشتمل بر
مجموع حقوق و مزاياي ساليانه فرد و يا ميانگين حقوق و مزاياي ماهيانه
وي و متناسب با فهرست اظهاري به بيمه باشد.
ماده3ـ در صورتي که ش��خص داراي منابع درآمدي ديگري باشد الزم است
اس��ناد و مدارک مربوط به هر يک از مناب��ع درآمدي خود را به طور جداگانه به
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موسسه اعتباري ارائه کند.
م�اده4ـ در صورتي که مش��تري حقيقي به منظور انج��ام امور مالي مرتبط
با فعاليت يک ش��خص حقوقي (م��واردي مانند تنخواه گ��ردان ،کارپردازي و)...
از حس��ابي اس��تفاده مي نمايد ،بايد از شخص حقوقي مذکور که خود قبال مورد
شناس��ايي کامل قرار گرفته است ،معرفي نامه ارايه نمايد .سطح فعاليت مشتري
حقيقي مذکور نبايد بيش از سطح فعاليت شخص حقوقي مربوط ارزيابي شود.
ماده5ـ چنانچه مش��تري اسناد و مدارک مثبته مورد نياز براي تعيين سطح
فعاليت خود را ارائه نکند ،س��طح فعاليت وي در حداقل ممکن تعيين مي شود.
حداقل س��طح فعاليت ،در مقاط��ع زماني مورد نياز توس��ط بانک مرکزي اعالم
ميگردد.
ماده6ـ به روز آوري س��طح فعاليت مش��تريان در هر س��ال نس��بت به سال
گذشته برابر ضوابط اعالمي از سوي بانک مرکزي خواهد بود.
تعيين سطح فعاليت مورد انتظار اشخاص حقوقي
ماده7ـ چنانچه شخص حقوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه از مشتريان
شناخته شده موسسه اعتباري نباشد سطح فعاليت شخص مذکور بر اساس خود
اظهاري وي در فرمهاي مربوط و با توجه به اس��ناد و مدارک زير توسط موسسه
اعتباري تعيين مي شود.
تبصره ـ موسسه اعتباري بايد صحت اظهارات شخص مذکور را از طريق
تطبيق اظهارات وي با يک يا چند مورد از اس��ناد و مدارک ذيل (حس��ب
مورد) احراز نمايد:
نوع فعاليت شرکت؛
پيش بينيه��اي ف��روش ،هزين��ه و درآم��د در ط��رح عمليات��ي ش��رکت
()Business Plan؛
صورتهاي مالي حسابرسي شده شخص حقوقي در سال قبل؛
صورت گردش حساب شخص حقوقي در موسسه اعتباري ديگري که تحت
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نظارت بانک مرکزي قرار دارد(در مورد موسسات اعتباري مستقر در ايران)؛
آخرين اظهار نامه مالياتي شخص.
ماده 8ـ در صورتي که تراکنش حساب يک مشتري متناسب با سطح فعاليت
او نبود موسسه اعتباري موظف است مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
م�اده 9ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت نرم افزارهاي رايان��ه اي خود را به
گونه اي طراحي نمايد که امکان شناس��ايي و گزارش تراکنشهاي نامتناس��ب با
سطح فعاليت تعيين شده ( به عنوان مثال نقل و انتقال حجم قابل مالحظه وجه
نقد بر خالف س��وابق و رويههاي معمول فعاليت مش��تري يا گردش غيرمتعارف
حس��اب وي) را داش��ته باش��د .همچنين نرم افزارهاي مزبور باي��د از قابليت به
روزرساني سطح فعاليت مشتريان برخوردار باشند.
ماده 10ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت ظرف مدت  6ماه پس از ابالغ اين
دستورالعمل ،نسبت به تعيين سطح فعاليت مشتريان قبلي موسسه اقدام نمايد.
چنانچه موسس��ه اعتباري نتواند طي اين مدت ،سطح فعاليت مشتري را تعيين
نمايد ،موظف است سطح فعاليت آن را در حداقل ممکن ارزيابي کند.
اين دس��تورالعمل در  10ماده و  4تبصره در هش��تمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ 1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص
مظنون در موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريس��م و نيز فراه 
م
آوردن تمهي��دات الزم براي اجراي موثر تکاليف مقرر در آييننامه اجرائي قانون
مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه
با پولش��ويي به خصوص ماده 10آن ،دس��تورالعمل «نحوه مراقبت از اش��خاص
مظنون در موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ پولش�ويي :عب��ارت اس��ت از جرم پولش��ويي موضوع قان��ون مبارزه با
پولشويي مصوب 1386/11/2؛
1ـ2ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ3ـ موسس�ه اعتباري :بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک
خارجي مس��تقر در جمهوري اسالمي ايران) ،موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني
اعتبار ،صندوق قرضالحس��نه ،شرکت ليزينگ و ساير اشخاص حقيقي که به امر
واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند.
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تبصره :موسس��ه اعتباري ش��امل شعبه و نمايندگي مس��تقر در مناطق آزاد
تجاري ــ صنعتي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شود.
1ـ4ـ اش�خاص مظنون :کليه اشخاصي که اسامي و مشخصات آنها به جهت
ظن به ارتباط با فعاليتهاي پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م از س��وي واحد
اطالعات مالي تعيين و از طريق آن واحد و يا بانک مرکزي به موسس��ه اعتباري
اعالم مي شود.
1ـ5ـ معامالت و عمليات مش�کوک :معامالت و عملياتي که اش��خاص با در
دس��ت داش��تن اطالع��ات و يا قراين و ش��واهد منطقي ظن پي��دا کنند که اين
معامالت و عمليات به منظور پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم انجام ميشود.
1ـ6ـ مشتري (ارباب رجوع):
ش��خص حقيقي يا حقوقي که در موسس��ه اعتباري داراي حساب
بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از س��وي او ،حس��اب بانکي به نام وي
افتتاح شود؛
هر ش��خص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسس��ه اعتباري (و
يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از
ناحيه وي ممکن اس��ت ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و
عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
1ـ7ـ شناس�ايي مشتري :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع
اطالعاتي ،مستندات و دادههاي مستقل ،معتبر و قابل اتکا .شناسايي مشتري به
دو گروه از اقدامات شامل «شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم مي شود.
1ـ 8ـ شناس�ايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري
با مدارک شناس��ايي و در صورت اقدام توس��ط نماينده ي��ا وکيل ،عالوه بر ثبت
مشخصات وکيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
1ـ 9ـ شناس�ايي کامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه
به شرح مذکور در اين دستورالعمل.
1ـ10ـ خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري
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به مش��تري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو گروه
«خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» تقسيم مي شود.
1ـ10ـ1ـ خدمات غير پايه :به خدماتي اطالق مي شود که ارايه آنها
به مش��تري ،پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات به وي نيس��ت و يا به
ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اين خدمات
به مش��تري ،فقط مستلزم شناس��ايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و
به ش��رح مذکور در اين دستورالعمل اس��ت .موارد ذيل از جمله مصاديق
خدمات غير پايه است:
حواله وجوه؛
انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مسافرتي ارزي
و موارد مشابه؛
صدور انواع چکهاي بانکي و چکهاي بين بانکي(چک رمزدار)
و پرداخت چک؛
1ـ10ـ2ـ خدم��ات پايه :خدمات بانک��ي و اعتباري که طبق مقررات،
پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد
و ارايه آن به مش��تري موجب مي ش��ود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و
متمادي به موسس��ه اعتباري مراجعه کند .ارايه خدمات پايه به مشتري،
مس��تلزم شناسايي کامل وي (عالوه بر شناس��ايي اوليه ) به شرح مندرج
در اين دس��تورالعمل است .موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات
ميباشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت و عمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي و ظهر نويسي؛
خري��د دين ،وصول يا تنزيل اس��ناد تج��اري و بانکي (از جمله
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بروات ،چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
نظارت بر عمليات و معامالت اشخاص مظنون
ماده2ـ موسسه اعتباري موظف است عمليات و معامالت اشخاص مظنون را
زير نظر داشته ،بر حسب دستورات صادره از سوي واحد اطالعات مالي و يا بانک
مرکزي در خصوص آنها اقدام نمايد.
دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص مظنون
ماده3ـ موسس��ه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون
را در دسترس کارکنان ذي ربط خود که به ارائه خدمات به مشتريان ميپردازند
قرار داده ،به آنها در جهت اجراي صحيح اين دستورالعمل آموزش دهد.
محرمانه بودن اطالعات
م�اده4ـ موسس��ه اعتباري موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون
را محرمان��ه تلقي نموده ،آنه��ا را تنها در اختيار کارکنان ذي ربط قرار دهد .در
صورت افش��ا و هرگونه اس��تفاده غير مجاز از اطالعات مذک��ور با متخلفين برابر
قانون رفتار خواهد شد.
بروز رساني
ماده5ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت بالفاصله پس از دريافت اس��امي و
مشخصات اش��خاص مظنون ،نسبت به بروز رساني فهرس��ت قبلي اقدام نمايند
به نحوي که فهرس��ت اشخاص مظنون به همراه آخرين اصالحات آن همواره در
اختيار کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد.
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تکليف به تطبيق نرمافزارها
ماده6ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت نرم افزاره��ا و برنامههاي مربوط به
ارائ��ه خدمات خود را به نحوي تنظيم نمايد که ارائه کليه خدمات به اش��خاص
مظنون صرفا در چارچوب دس��تورات واح��د اطالعات مالي و بانک مرکزي انجام
پذيرد .الزم اس��ت نرم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شود که قابليت تهيه و
ارسال گزارشهاي مورد نياز واحد اطالعات مالي ،توسط واحد مبارزه با پولشويي
موسسه اعتباري فراهم شود.
گزارش دهي موردي
ماده7ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در هر موردي که بر اس��اس ماده2
اين دس��تورالعمل اقدام مينمايد مراتب را فورا از طريق واحد مبارزه با پولشويي
خود ــ و يا در صورت عدم وجود چنين واحدي ،از طريق باالترين مقام موسسه
اعتباري  ــ به اطالع واحد اطالعات مالي برساند.
گزارش دهي ادواري
ماده8ـ موسس��ه اعتباري موظف است هر س��ه ماه يکبار گزارش جامعي از
کليه اقداماتي که در اجراي اين دس��تورالعمل انجام دادهاست ،به بانک مرکزي
ارسال نمايد.
اين دس��تورالعمل در  8ماده و  1تبصره در هش��تمين جلس��ه شوراي عالي
مب��ارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/ 20ب��ه تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ،
الزم االجراست.

 140مجموعة قانون و مقررات مبارزه با پولشويي

دستورالعمل ها 141

دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز
نقدي وجوه بيش از سقف مقرر

هدف
ب��ه منظ��ور مبارزه با پولش��ويي و جلوگي��ري از تامين مالي تروريس��م و نيز در
اج��راي موث��ر آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولش��ويي موض��وع تصويب نامه
ش��ماره /181434ت  43182ک م��ورخ  1388/9/14وزي��ران عض��و کارگروه
تصوي��ب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي به ويژه ماده 26آن؛
«دس��تورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از س��قف مقرر» به
شرح زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ موسس�ه اعتباري :بانک(اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک
خارجي مس��تقر در جمهوري اسالمي ايران) ،موسسه اعتباري غير بانکي ،تعاوني
ت ليزينگ.
اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرک 
تبصره :موسس��ه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد
تجاري ــ    صنعت��ي و مناط��ق ويژه اقتصادي جمهوري اس�لامي ايران نيز
مي شود.
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1ـ3ـ شناس�ه ملي اشخاص حقوقي :ش��ماره منحصر به فردي که بر اساس
تصويب نامه شماره /16169ت  39271هـ مورخ  1388/1/29به تمامي اشخاص
حقوقي اختصاص مييابد.
1ـ4ـ ش�ماره فراگير اشخاص خارجي :ش��ماره منحصر به فردي که مطابق
تصويب نامه ش��ماره /16173ت  40266هـ م��ورخ  1388/1/29به تمامي اتباع
خارج��ي مرتبط با جمهوري اس�لامي ايران توس��ط پايگاه مل��ي اطالعات اتباع
خارجي اختصاص مييابد.
1ـ5ـ واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مس��تقل که مس��ئوليت
دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معامالت مش��کوک به مراجع ذي
ربط را به شرح مذکور در ماده 38آييننامه را بر عهده دارد.
1ـ6ـ آييننام�ه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
1ـ7ـ س�قف مقرر :به ش��رح مندرج در بند ز ماده 1آييننامه اجرايي قانون
مبارزه با پولشويي؛
1ـ8ـ وجه نقد :هر گونه مس��کوک و اس��کناس و ان��واع چکهايي که نقل و
انتقال آنها مس��تند نش��ده و غير قابل رديابي باش��د ،از قبيل چکهاي عادي
در وجه حامل و س��اير چکهايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باش��د(از قبيل
چکهاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول و چک مسافرتي
و ايران چک و موارد مشابه).
1ـ9ـ مشتري(ارباب رجوع):
ش��خص حقيقي يا حقوقي که در موسس��ه اعتباري داراي حساب
بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از س��وي او ،حس��اب بانکي به نام وي
افتتاح شود؛
هر ش��خص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسس��ه اعتباري (و
يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از
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ناحيه وي ممکن اس��ت ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و
عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
ماده2ـ در صورت پرداخت و يا واريز وجوه نقدي بيش از س��قف مقرر توسط
مش��تري ،الزم است گزارش واريز وجوه نقد (فرم پيوست) به طور دقيق و کامل
توسط وي تکميل و امضا شده ،در اختيار موسسه اعتباري قرار گيرد .در صورتي
که مشتري نتواند گزارش مذکور را تکميل نمايد ،اين گزارش بايد توسط کارکنان
موسسه اعتباري تکميل و به تاييد مشتري رسانده شود.
تبصره :درج شماره ملي مربوط به اشخاص حقيقي ،شناسه ملي اشخاص
حقوقي و يا شماره فراگير اشخاص خارجي (حسب مورد) و نيز توضيحات
مش��تري در مورد منشاء وجوه نقد پرداختي (بيش از سقف مقرر) توسط
وي و عل��ت پرداخت وجوه مذکور به صورت نقد در فرم پيوس��ت الزامي
اس��ت .الزم اس��ت اطالعات مذکور در م��ورد تمامي اش��خاص مرتبط با
تراکنش (واريز کننده ،صاحب حساب ،ظهرنويسان چک و  )...اخذ شود.
ماده3ـ پس از تکميل فرم پيوس��ت ،کارکنان ذي ربط در موسس��ه اعتباري
بايد اطالعات مندرج در آن را با مدارک شناسايي مشتري   ــ برابر ضوابط مذکور
در دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسه اعتباري  ــ تطبيق داده و
سپس اقدام به واريز يا انتقال وجوه مشتري نمايند.
در اين رابطه:
در صورت��ي که مش��تري فرم مذکور را تکميل نک��رد و يا از ارايه اطالعات
جهت تکميل آن توس��ط کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري استنکاف نمود،
کارکنان موسس��ه اعتباري وظيفه دارند تا وجوه مذکور را از مش��تري پذيرفته؛
ليکن موارد را به قيد تسريع به واحد اطالعات مالي گزارش دهند .در اين موارد
الزم است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود .انجام اقدامات مربوط
در اين زمينه بايد بدون اطالع مشتري صورت پذيرد.
در صورت وجود ابهام در صحت اطالعات و يا مدارک ارائه ش��ده توس��ط
مشتري ،کارکنان موسسه اعتباري وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظامها و
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پايگاههاي اطالعاتي و نيز استعالم از مراجع قانوني ذي ربط ،نسبت به رفع ابهام
اقدام نمايند .در اين موارد الزم است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف
شود .انجام اقدامات مربوط در اين زمينه بايد بدون اطالع مشتري صورت پذيرد.
چنانچه امکان شناسايي مشتري براي موسسه اعتباري ممکن نباشد ارائه خدمت
به وي متوقف خواهد شد.کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري بايد داليل توقف
خدمت را در فرم پيوست تکميل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمايند.
چنانچه مش��خصات ارائه شده از سوي مش��تري صحت نداشته و يا کارت
ملي وي ،توس��ط کارمند جعلي تش��خيص داده شود ،موسس��ه اعتباري موظف
است مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش دهد .در اين موارد ،ادامه
خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري به تاخير مي افتد .پس از مدت مذکور
و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از س��وي واحد اطالعات مالي به موسس��ه
اعتباري ،اقدامات الزم بر اس��اس آن انجام مي پذي��رد و در غير اينصورت ،ارايه
خدمت به مشتري ادامه پيدا مي کند.
ماده4ـ در صورتي که توضيحات مش��تري در مورد منش��ا وجوه نقد بيش از
س��قف مقرر و علت واريز آن به صورت نقدي ،قانع کننده نباش��د و يا به داليل
ديگري ،ظن به پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م وجود داش��ته باشد متصدي
مربوط موظف اس��ت عالوه بر ارسال گزارش موضوع اين دستورالعمل ،نسبت به
ارسال گزارش معامالت مشکوک برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل «شناسايي
معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي» اقدام نمايد.
م�اده5ـ پ��س از تکميل گزارش ،متصدي مربوط بايد گ��زارش مذکور را در
اختيار مس��ئول مبارزه با پولش��ويي شعبه قرار مي دهد تا پس از بررسي و جمع
بندي اطالعات مندرج در آن ،کليه گزارشهاي تکميل شده را در پايان هر روز،
به واحد مبارزه با پولش��ويي موسس��ه اعتباري ارسال نمايد .يک نسخه از تمامي
گزارشهاي تکميل شده نيز در شعبه نگهداري مي شود.
ماده 6ـ واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است پس از دريافت
اطالعات شعب ،آنها را مورد بررسي و طبقه بندي قرار داده؛ تمامي گزارشهاي
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دريافتي را همراه با توضيحات تکميلي ،در قالب تعيين ش��ده به واحد اطالعات
مالي و تا پايان همان روز کاري ارسال نمايد.
ماده7ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت مدارک و اطالع��ات مربوط به واريز
وجوه نقد بيش از س��قف مقرر را که هنگام ارائه خدمت به مشتري ثبت و ضبط
نمود ه اس��ت حداقل به مدت  5س��ال پس از پايان عمليات نگهداري کند .الزم
است نگهداري سوابق به گونهاي باشد که در صورت درخواست مراجع ذيصالح،
اطالعات در اسرع وقت قابل دسترسي باشد.
ماده8ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت ن��رم افزارهاي خ��ود را به گونه اي
طراح��ي نمايد که عالوه ب��ر ثبت کليه دريافته��ا و پرداختهاي نقدي در آن،
امکان پرداخت وجوه نقد بيش از س��قف مقرر به مش��تري را غير ممکن س��ازد.
در صورتي که مش��تري بر دريافت وجوه نقد بيش از س��قف مقرر اصرار داشت،
موسسه اعتباري بايد مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
ماده9ـ به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اين دس��تورالعمل ،موسس��ه
اعتباري بايد سيس��تمها و نرم افزارهاي الزم را به گونهاي طراحي و اجرا نمايد که
اطمينان حاصل شود کارکنان موسسه اعتباري ،وظايف مربوط را انجام مي دهند.
ماده10ـ موسس��ه اعتباري بايد نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به
گونه اي طراحي نمايد که شامل اطالعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه
ش��ده از سوي مشتري به همراه وجه هر يک از آنها باشد به گونه اي که امکان
بازسازي تراکنشهاي واريز نقدي بيش از سقف مقرر فراهم باشد.
ماده11ـ موسس��ه اعتباري موظف است در هر ش��عبه ،فردي را براي توجيه
مش��تري در مورد ضرورت گزارش واريز نقدي وجوه بيش از س��قف مقرر تعيين
نمايد تا در صورت اس��تعالم موضوع ،مراتب را به ش��يوه اي مناس��ب براي آنها
توضيح دهد.
اين دس��تورالعمل در  11ماده و  2تبصره در هش��تمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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دستورالعمل شناسايي معامالت مشکوک
و شيوه گزارشدهي

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن
تمهيدات الزم براي اجراي بند ج از ماده 7قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم
بهمن ماه  1386مجلس شوراي اسالمي) و فصلهاي دوم و سوم آييننامه اجرايي
قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره /181434ت  43182ک
م��ورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون
مبارزه با پولش��ويي و همچنين در اجراي ماده 43آييننامه مذکور مبني بر تهيه
دستورالعمل تش��خيص عمليات و معامالت مشکوک« ،دس��تورالعمل شناسايي
معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ قانون :قانون مبارزه با پولشويي ،مصوب ۱۳۸۶؛
1ـ3ـ آييننامه :آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ،مصوب1388؛
1ـ4ـ موسس�ه اعتب�اري :بانك (اع��م از بانك ايراني و ش��عبه و نمايندگي
بانك خارجي مس��تقر در جمهوري اس�لامي ايران) ،موسسه اعتباري غيربانكي،
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ت ليزينگ ،شركت سرمايهپذير و ساير
تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرك 
اشخاص حقوقي كه به امر واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.
تبصره :موسس��ه اعتباري ش��امل شعبه و نمايندگي مس��تقر در مناطق آزاد
تجاري  ـ    صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
1ـ5ـ مشتري (ارباب رجوع):
شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به
نفع او يا به نمايندگي از سوي او ،حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع
يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممکن
اس��ت ريسکهاي مختلف به ويژه ريسکهاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه
اعتباري شود.
1ـ6ـ خدمات بانکي و اعتباري :به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري
به مش��تري ارايه مي شود ،اطالق مي گردد .خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع
«خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود.
1ـ6ـ1ـ خدم��ات غير پايه :به خدماتي اطالق مي ش��ود که ارايه آنها
به مش��تري ،پيش نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات به وي نيس��ت و يا به
ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد .ارايه اين خدمات
به مش��تري ،فقط مستلزم شناس��ايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و
به ش��رح مذکور در اين دستورالعمل اس��ت .موارد ذيل از جمله مصاديق
خدمات غير پايه است:
حواله وجوه؛
انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
خريد و فروش ارز اعم از نقدي ،حواله اي ،چک مس��افرتي ارزي و
موارد مشابه؛
صدور ان��واع چکهاي بانکي و چکهاي بين بانکي(چک رمزدار) و
پرداخت چک.
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1ـ6ـ2ـ خدمات پايه :خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات ،پيش
نياز و الزمه ارايه س��اير خدمات توس��ط موسسه اعتباري مي باشد و ارايه
آن به مش��تري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي
به موسس��ه اعتباري مراجعه کند .موارد ذي��ل از جمله مصاديق اين نوع
خدمات مي باشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامههاي بانکي وظهر نويسي؛
خريد دين ،وصول يا تنزيل اس��ناد تجاري و بانکي (از جمله بروات،
چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات؛
صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
1ـ7ـ معامالت و عمليات مش�كوك :معامالت و عملياتي كه اش��خاص با در
دست داشتن اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات
و معامالت به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام ميشود.
تبصره ـ قراين و ش��واهد منطقي عبارت اس��ت از ش��رايط و مقتضياتي كه
يك انس��ان متعارف را در مورد منش��اء مال و سپردهگذاري يا ساير عمليات يک
شخص(حقيقي ،حقوقي) ،به شک و ترديد مي اندازد.
1ـ8ـ واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مس��تقل که مس��ئوليت
درياف��ت ،تجزيه وتحليل و ارجاع گزارشهاي معامالت مش��کوک به مراجع ذي
ربط را به عهده دارد (به ش��رح مذکور در ماده 38آييننامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي).
1ـ9ـ سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوک :سامانه اي است مستقر
در واحد اطالعات مالي که به منظور جمع آوري گزارشهاي معامالت مش��کوک
به پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م و اطالعات مربوط به آنها از سازمانهاي
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مشمول قانون ،طراحي و راه اندازي شده است.
1ـ10ـ شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
1ـ11ـ دبير خانه :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
گزارش دهي
ماده2ـ تمامي كاركنان موسسه اعتباري موظفند در صورت مشاهده معامالت
و عمليات مش��كوك به پولش��ويي و تامين مالي تروريسم ،مراتب را بدون اطالع
ارباب رجوع ،به شخص يا واحد مسئول مبارزه با پولشويي در موسسه خود اطالع
دهند.گزارشه��اي مزبور محرمانه تلقي ش��ده و در صورت اطالع ارباب رجوع ،با
متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده3ـ کارکنان ذيربط در موسس��ه اعتباري وظيف��ه دارند تا گزارشهاي
خود را به واحد مبارزه با پولش��ويي آن موسسه ارسال کنند تا واحد مزبور ،آنها
را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده4ـ واحد مبارزه با پولش��ويي موسس��ه اعتباري موظف است هنگام ظن
به انجام پولش��ويي توسط مش��تري ،اعم از اينکه مشتري متقاضي برخورداري از
خدمات پايه يا غيرپايه باش��د ،نسبت به ارس��ال گزارش به واحد اطالعات مالي
اقدام نمايد.
تبصره  :1فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معامالت مشکوک به طور
مس��تمر در پايگاه اطالع رس��اني دبيرخانه به نشاني  www.iranaml.irبه
روز رس��اني مي ش��ود .موسس��ه اعتباري بايد با مراجعه مستمر به پايگاه
مزبور ،آخرين وضعيت اين فهرس��ت را استخراج و مورد بهره برداري قرار
دهد.
تبصره  :2تش��خيص متصدي مربوط در موسس��ه اعتباري مبني بر انجام
معامله مشکوک ،در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي ارائه شده
در پايگاههاي مذکور ،صرفا بخشي از اين معيارها را در بر مي گيرد.
م�اده5ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت براي س��طوح مختلف س��اختاري
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خود(ش��عبه ،سرپرس��تي ،و  ،)...معيارهاي متناس��بي را براي تشخيص معامالت
مشکوک تدوين و به آنها ابالغ نمايد.
ماده6ـ ارس��ال گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه موسسه
اعتباري موظف به ارسال آن به واحد اطالعات مالي است ،بيانگر هيچگونه اتهامي
به افراد نبوده و اعالم آن به واحد مذکور ،افشاي اسرار شخصي محسوب نميگردد
و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
ماده7ـ واحد مبارزه با پولش��ويي در هر موسسه اعتباري موظف است عالوه
بر ارسال گزارش معامالت مشکوک به واحد اطالعات مالي(گزارشهاي معمول)،
اقدام به ارس��ال گزارش معامالت مش��کوکي نمايد که از طريق تطبيق اطالعات
واحدهاي مختلف موسسه اعتباري با يکديگر حاصل شده است.
ماده8ـ چنانچه موسس��ه اعتباري در ارائه گزارش��ي غير از گزارش معامالت
مش��کوک ،با مورد مشکوکي مواجه شد ،الزم است عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛
گزارش معامله مشکوک را نيز تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه کند.
م�اده9ـ واحد مبارزه با پولش��ويي موسس��ه اعتباري موظف است گزارش
معامالت مش��کوک را از طريق س��امانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوک
و حداکث��ر تا پايان همان روز کاري براي واحد اطالعات مالي ارس��ال نمايد.
در صورتي که دسترس��ي به سامانه مذکور از طرف واحد اطالعات مالي براي
موسس��ه اعتباري فراهم نشده باشد موسسه بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي
دبيرخان��ه و اخذ نس��خه چاپي گزارش معامالت مش��کوک و تکميل آن ،فرم
چاپ ش��ده را از طريق پست سفارشي براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد.
ماده10ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها ،شخص يا واحد مبارزه
با پولش��ويي در موسسه اعتباري بايد از اختيارات و دسترسيهاي الزم و کافي
در موسس��ه اعتباري برخوردار باش��د و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آنها
و ارائ��ه آنها به مراجع ذي رب��ط نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري
باشد.
ماده11ـ موسسه اعتباري موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه
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جمع آوري گزارش معامالت مش��کوک ،نس��بت به حفاظ��ت از آن دقت الزم را
داش��ته باش��د .بديهي اس��ت با توجه به محرمانه بودن اطالعات اين سامانه ،در
صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز با متخلفين برابر قانون رفتار مي شود.
ماده12ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت با بررسي روزانه سامانه جمع آوري
گزارش معامالت مش��کوک ،نسبت به پاسخگويي به اس��تعالمات مندرج در آن
حداکث��ر تا پايان همان روز کاري اقدام و اطالع��ات مورد نياز را در قالب تعيين
شده و از طريق سامانه ارسال نمايد.
آموزش کارکنان
ماده13ـ موسسه اعتباري موظف است براي کليه کارکنان ذي ربط در موسسه
اعتباري ،آموزشهاي عمومي و براي کارکنان حوزههاي تخصصي نيز آموزشهاي
تخصص��ي مرب��وط را طراحي کرده ،به اجرا درآورد و س��وابق حض��ور کارکنان در
دورههاي مذکور را در سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري نمايد.
نگهداري سوابق مشتريان و معامالت
ماده14ـ موسسه اعتباري مکلف است مدارك مربوط به گزارشهاي معامالت
مشکوک را طبق «آييننامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر
بانکها (موضوع بخشنامه شماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي)»
حفظ و مراقبت نمايد.
گستره شمول دستورالعمل
ماده15ـ اين دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي بانکها و موسسات
اعتباري خارجي در کشور ،موسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري  ـ    صنعتي،
مناطق ويژه اقتصادي و واحدهاي بانکي ايراني (ش��عب و نمايندگي) در خارج از
کشور نيز الزم االجرا مي باشد.
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اين دس��تورالعمل در  15ماده و  4تبصره در هش��تمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با
پولشويي در حوزة نظامهاي پرداخت و
بانكداري الكترونيكي

هدف
به منظور حصول اطمينان از اجراي کامل قانون مبارزه با پولش��ويي مصوب دوم
بهم��ن م��اه  1386و در اجراي موثر مفاد آييننامه اجراي��ي آن موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي و اصالحات بعدي آن،
ب��ه خصوص ماده 6اين آييننام��ه و به منظورايجاد ش��فافيت و احصاي وظايف
واحدهاي بانكي در خصوص تطبيق با مقررات مبارزه با پولشويي در پرداختها و
تراكنشهاي بانكي الكترونيكي؛ «دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي
در حوزة نظامهاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي» به شرح زير ابالغ ميشود:
تعاريف
ماده 1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ موسسات اعتباري :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي
بانکهاي خارجي مس��تقر در جمهوري اس�لامي ايران) ،موسسات اعتباري غير
بانک��ي ،تعاونيه��اي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحس��نه ،ش��رکتهاي ليزينگ،
شرکتهاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري
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وجوه اقدام مي نمايند.
تبصره :موسس��ات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در
مناطق آزاد تجاري   ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران نيز مي شوند.
1ـ3ـ آييننام�ه :آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
1ـ4ـ س�قف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون( )150،000،000ريال وجه
نقد يا معادل آن به س��اير ارزها و کاالي گران بها .هيات وزيران در صورت نياز،
سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
1ـ5ـ كارت پرداخت :عبارت است از انواع كارتهاي فيزيكي يا مجازي صادر
شده توس��ط مؤسسات اعتباري كه به دارندة آن امكان پرداخت و يا انتقال وجه
به شخص ديگر را فراهم ميسازد.
1ـ6ـ ابزار شناس�ايي :عبارت است از شناس��هاي اطالعاتي (الکترونيکي) يا
فيزيكي يا تركيبي از هر دو كه با اس��تفاده از آن مش��تري ميتواند بدون نياز به
هر گونه مجوز ديگري نس��بت به اخذ خدمات بانك��ي از درگاههاي غيرحضوري
مؤسسات اعتباري اقدام كند .كارت پرداخت نوعي ابزار شناسايي به شمار ميرود.
1ـ7ـ ابزار پذيرش :عبارت است از دستگاهي فيزيكي يا سامانهاي الكترونيكي
كه ميتوان با اس��تفاده از يك يا چند نوع ابزار شناسايي نسبت به انجام عمليات
و اخ��ذ ان��واع خدمات بانكي اقدام نم��ود .ابزار پذيرش مي توان��د فيزيکي مانند
خود پرداز و يا پايانههاي فروش و يا مجازي مانند درگاههاي اينترنتي باشد.
1ـ8ـ مراجعه حضوري :عبارت اس��ت از مراجعة ارباب رجوع به شعب ،دفاتر
يا ادارات مؤسس��ه اعتباري و مراوده با نيروي انس��اني مؤسسه مذکور براي اخذ
خدمت.
1ـ9ـ مراجع�ه غيرحض�وري :عبارت اس��ت از مراجعة ارب��اب رجوع به انواع
ابزارهاي پذيرش و اخذ خدمت به واسطة ابزار شناسايي و بدون مراوده با نيروي
انساني مؤسسة اعتباري.
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ضوابط مربوط به ابزارهاي انجام تراكنش
ماده2ـ صدور هر گونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي كامل ارباب رجوع
و ثبت تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرد.
م�اده3ـ صدور انواع كارتهاي پرداخت با نام ،اعم از كارتهاي برداش��ت و
كارتهاي اعتباري ،پيش از شناسايي كامل ارباب رجوع و ايجاد يا معرفي حساب
متناظر در بانك ،ممنوع است.
ماده4ـ فرايند شناس��ايي كامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناس��ايي،
كارتهاي پرداخت ،افتتاح انواع حساب براي اولين مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه
اعتباري ضرورت دارد .در صورت وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناس��ايي كامل
ارباب رجوع در مؤسسة اعتباري و دسترسي متمركز به آن ،نيازي به تكرار فرايند
براي ارايه خدمات و محصوالت فوق نيس��ت و صرف تطبيق يكساني هويت ارباب
رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده كفايت ميكند.
تبصره :ابزارهاي شناسايي ،کارتهاي پرداخت و ساير موارد مرتبط با اين
ماده بايد صرفا به ارباب رجوع و يا نماينده قانوني وي ـ پس از شناس��ايي
اوليه ـ تحويل شوند.
ماده5ـ تطبيق هويت ارباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناس��ايي مش��تري در
مراجعات غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايي صورت ميپذيرد.
ماده 6ـ شناس��ايي ارباب رجوع به صورت الكترونيكي در مواردي كه وي از
گواهيهاي امضاي ديجيتال صادر ش��ده توس��ط مركز گواهي امضاي ديجيتال
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران براي شناس��ايي اوليه و يا ارسال اسناد و
مدارك الزم براي شناسايي كامل استفاده نمايد ،بال مانع است.
ماده7ـ در انعقاد قرارداد ،الزم اس��ت مش��تري به طور کتبي به موسس��ه
اعتب��اري تعهد دهد که هيچ ش��خصي غير از وي ،از ابزار شناس��ايي اس��تفاده
نخواهد کرد و در صورت بروز مشکل در اين زمينه ،تمامي مسئوليتها متوجه
مشتري است.
م�اده8ـ انواع كارتهاي پرداخت بينام نظي��ر كارتهاي هديه و كارتهاي
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خريد بينام مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد ،موضوع بند (ح) ماده( )1آييننامه
است.
تبصره :ش��ارژ مجدد انواع کارتهاي پرداخت بي نام و غير قابل رديابي و
ايجاد اين قابليت بر روي کارتهاي مذکور ،ممنوع است.
ماده9ـ خريدار اولية انواع كارتهاي پرداخت بينام بايد جزو مشتريان بانك
بوده و پيش از خريد ،شناس��ايي شده باشد .مسئوليت تمامي تراکنشهاي انجام
شده توسط کارتهاي مذکور بر عهده خريدار اوليه است.
ضوابط مربوط به روشهاي انجام تراكنش
ماده10ـ نصب هر گونه ابزار پذيرش براي فروش��ندگان كاال و ارايه دهندگان
خدم��ات ،اعم از فيزيكي و مج��ازي ،بايد پس از احراز هويت پذيرندة كارت وفق
مقررات مندرج در دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري
و شناسايي كامل وي صورت پذيرد.
م�اده11ـ واريز وجوه مربوط به تراكنشهاي كارتهاي پرداخت به حس��اب
پذيرندة كارت ،منحصراً از طريق حس��اب معرفي شدة پذيرندة كارت نزد يكي از
مؤسسات اعتباري امكانپذير است.
م�اده12ـ به هنگام نصب ه��ر گونه ابزار پذيرش فيزيك��ي در محل پذيرندة
كارت ،اطالع��ات و دادههاي زير بايد از پذيرنده اخذ ش��ده و در س��وابق دادهاي
ابزارهاي پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد:
1ـ تصوير جواز كس��ب يا هر گونه مدرك ديگري كه اهليت پذيرنده را براي
دريافت وجه اثبات نمايد (براي اش��خاص حقيقي) يا مدارك ثبتي (براي شخص
حقوقي)؛
2ـ نش��اني كامل پستي( به همراه کد پستي) مطابق با جواز كسب يا مدارك
ثبتي شخصيت حقوقي كه بايد با محل نصب ابزار پذيرش يكسان باشد.
م�اده13ـ به هن��گام نصب هر گون��ه ابزار پذيرش مجازي ب��راي پذيرندة
كارت الزم اس��ت اطالعات و دادههاي زير از پذيرنده اخذ ش��ده و در سوابق
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دادهاي ابزارهاي پذيرش مؤسس��ه اعتباري يا اراي��ه دهنده خدمات پرداخت
ثبت گردد:
1ـ نش��اني كامل پستي (به همراه کد پستي) محل فعاليت و حضور پذيرندة
كارت(محل دفتر يا محلي كه تجهيزات ،سامانهها و يا تجهيزات پردازش مجازي،
مطابق با جواز كس��ب يا مدارك ثبتي شخصيت حقوقي در آنجا مستقر هستند)
كه بايد با محل نصب ابزار پذيرش يكسان باشد.
2ـ مش��خصات و نش��اني اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات هويتي و محل
ميزبان وب سايت.
م�اده14ـ در صورتي که ارباب رج��وع متقاضي درياف��ت ابزارهاي پذيرش
فيزيک��ي يا مجازي متعدد باش��د (از جمله در مواردي که يک ش��خص حقوقي
متقاض��ي دريافت اي��ن ابزارها براي دفت��ر مرکزي ،نمايندگيها و ش��عب خود
مي باش��د) ،الزم اس��ت تکاليف مقرر در مواد  11و  12اين دستورالعمل در مورد
هر يک از ابزارهاي مذکور به اجرا درآيد.
م�اده15ـ ب��ه هنگام نصب ابزار پذي��رش كارت ،اع��م از فيزيكي يا مجازي،
ب��راي پذيرندة كارت بايد اطالعات زير مطابق با اظهار پذيرندة كارت اخذ ش��ده
و در س��وابق دادهاي پذيرندة كارت نزد مؤسس��ه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات
پرداخت ثبت گردد:
1ـ سقف انفرادي هر تراكنش مالي؛
2ـ سقف گردش ماهانه هر يك از ابزارهاي پذيرش.
م�اده16ـ هر گون��ه تغيير در اطالع��ات و دادههاي پذيرنده ،اع��م از تغيير
م��كان فيزيكي ي��ا مجازي ،تغيير ماهيت فعاليت و نظير آن بايد در اس��رع وقت
توس��ط پذيرندة كارت به اطالع مؤسسه اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت
نصبكنندة ابزار پذيرش رسيده و مؤسسات مزبور نيز مكلفند حداكثر ظرف مدت
يك هفته نسبت به روزآوري اطالعات و دادههاي مزبور در سامانههاي اطالعاتي
خود اقدام نمايند .اين مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش
تصريح گردد.
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ضوابط مربوط به مشخصات تراكنشهاي الكترونيكي
ماده17ـ صدور دستور پرداخت اعم از درون بانكي و بين بانكي ،شامل دستور
پرداختهاي س��امانة تسويه ناخالص آني (ساتنا) و س��امانة پاياپاي الكترونيكي
(پايا) صرفاً با شناسايي صادركنندة دستور پرداخت امكانپذير است.
ماده18ـ ارايه درخواس��ت برداش��ت در س��امانة پاياپ��اي الكترونيكي (پايا)
مس��تلزم شناس��ايي ذينفع و وجود حس��اب مقصد معتبر در مؤسس��ة اعتباري
پذيرندة درخواست برداشت است.
ماده19ـ شناس��ايي صادركنندة دس��تور پرداخت يا ارايهدهنده درخواس��ت
برداشت در مراجعات حضوري بر اساس مدارك مندرج در ضوابط شناسايي اوليه
اش��خاص موضوع مادة ( )3آييننامه صورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري
و مجازي بر اساس معيارهاي كنترلي متعارف ابزارهاي شناسايي انجام ميگيرد.
م�اده20ـ تراكنشهاي الكترونيكي برونخط��ي ،نظير تراكنشهاي كيف پول
الكترونيكي ،كه بنا به ماهيت فناوري و ارزش مبادالت آنها ،فاقد س��وابق مربوط
به جزئيات هر تراكنش در س��امانههاي بانكي است ،همانند مبادالت نقدي بين
اشخاص تلقي ميگردند.
ماده21ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت اطالعات تراکنشها را برابر ضوابط
مذکور در آييننامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها
مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلس��ه مورخ 1389/3/25ش��وراي پول و
اعتبار(موضوع بخشنامه ش��ماره  89/80223مورخ  1389/4/15بانک مرکزي و
اصالحات پس از آن) نگهداري نمايد و تخلف از آن مش��مول مجازاتهاي مقرر
در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي مي شود.
اين دس��تورالعمل در  21ماده و  3تبصره در هش��تمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم
براي حصول اطمينان از رعايت
مقررات مبارزه با پولشويي در واحد هاي
برون مرزي موسسات اعتباري

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر
ماده 31آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه شماره
/181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيين
نام��ه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي و به منظ��ور حصول اطمينان از
اجراي کامل مقررات مذکور در کليه واحدهاي برون مرزي موسس��ات اعتباري و
اجتناب آن ها از قرار گرفتن در معرض ريس��ک شهرت؛ دستورالعمل «مجموعه
اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي
در واحد هاي برون مرزي موسسات اعتباري» به شرح زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ قانون :قانون مبارزه با پولش��ويي(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس
شوراي اسالمي)؛
1ـ3ـ آييننام�ه :آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
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تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
1ـ4ـ موسس�ه اعتب�اري :بانك (اع��م از بانك ايراني و ش��عبه و نمايندگي
بانك خارجي مس��تقر در جمهوري اس�لامي ايران) ،موسسه اعتباري غيربانكي،
ت ليزينگ ،شركت سرمايهپذير و ساير
تعاوني اعتبار ،صندوق قرضالحسنه ،شرك 
اشخاص حقوقي كه به امر واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.
تبصره ـ موسس��ه اعتباري شامل ش��عبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد
تجاري   ـ   صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيز ميشود.
1ـ5ـ ريس�ک ش�هرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حسن شهرت
به داليلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن
اعتماد عمومي.
1ـ6ـ واحد برون مرزي :دفتر نمايندگي و يا شعبه موسسه اعتباري در خارج
از کشور؛
1ـ7ـ کشور مقصد :کشور محل استقرار واحد برون مرزي موسسه اعتباري؛
1ـ8ـ واحد مستقل خارج از کشور( :)Subsidiaryبه شخص حقوقي مستقلي
اطالق مي شود که به عنوان يک موسسه اعتباري در کشور مقصد به ثبت رسيده
است و تحت کنترل يک موسسه اعتباري در جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
م�اده2ـ موسس��ه اعتب��اري ک��ه داراي واحدهاي ب��رون مرزي مي باش��د،
موظف اس��ت ترتيب��ي اتخاذ نمايد که قواني��ن و مقرارت مبارزه با پولش��ويي و
دستورالعمل هاي احتياطي صادره از سوي بانک مرکزي ،به طور کامل جهت اجرا
به واحدهاي مذکور ابالغ شود.
ماده3ـ موسس��ه اعتباري باي��د اطمينان يابد که کارکن��ان واحدهاي برون
مرزي آن ،آموزش هاي الزم را در زمينه مقررات مبارزه با پولش��ويي و ش��يوه
اجراي وظايف محوله طي کرده ،شناخت کافي از مفاهيم مربوط دارند.
ماده4ـ واحدهاي برون مرزي موظفند بر اس��اس اعالم نظر بانک مرکزي در
خص��وص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولش��ويي در کش��ورهاي مقصد ،به
ترتيب زير اقدام نمايند:
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1ـ در صورت��ي ک��ه در کش��ور مقصد ،مقررات مب��ارزه با پولش��ويي مطابق
استانداردهاي بينالمللي حاکمباشد؛ واحد برون مرزي بايد مقررات مصوب را به
طور دقيق و کامل اجرا نمايد.
2ـ در صورت��ي ک��ه مقررات کش��ور مقصد ،از کيفيت پايين تري نس��بت به
اس��تانداردها و مقررات جمهوري اسالمي ايران برخوردار باشد ،واحد برون مرزي
بايد مقررات جمهوري اسالمي ايران را اجرا نمايد.
3ـ در صورتي که کش��ور مقصد داراي مقرراتي در زمينه مبارزه با پولش��ويي
نباش��د واحد برون مرزي بايد مقررات جمهوري اس�لامي ايران را اجرا نمايد .در
اين صورت و يا چنانچه کش��ور مقصد از محيطهاي پر خطر در زمينه پولشويي
باشد؛ موسسه اعتباري موظف است مراتب را به بانک مرکزي جهت ارايه راه کار
گزارش کند.
4ـ بازرس��ان مؤسس��ه اعتباري بايد در بازرس��ي از واحد ه��اي برون مرزي،
گزارش مفصلي را از ش��رايط حاکم بر کش��ور مقصد(در زمينه خطر پولشويي و
اعمال دقيق مقررات مبارزه با پولش��ويي) براي هيات مديره موسسه اعتباري ــ
و ي��ا در صورت عدم برخ��ورداري از هيات مديره؛ براي باالترين مقام آن ــ تهيه
کنند.
5ـ واحد مبارزه با پولش��ويي موسس��ه اعتباري موظف است به طور مستمر؛
وضعيت کش��ورهايي که موسسه اعتباري در آن ها داراي واحد برون مرزي است
از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي بين المللي و مقررات مبارزه با پولشويي در
ايران تحت پايش داش��ته و تحوالت مربوطه را به هيات مديره موسس��ه اعتباري
ـ و ي��ا در صورت عدم برخورداري از هيات مديره؛ براي باالترين مقام موسس��ه ـ
گزارش کند .همچنين موسسه اعتباري بايد يک نسخه از گزارش هاي تهيه شده
را براي بانک مرکزي ارسال نمايد.
6ـ رعايت تکاليف مقرر در اين دس��تورالعمل ــ در صورتي که امکان قانوني
آن از نظر کشور مقصد وجود داشته باشد ــ بايد توسط واحدهاي مستقل خارج
از کشور موسسه اعتباري ( )Subsidiaryنيز رعايت شود.
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اين دس��تورالعمل در  4ماده و  1تبصره در هش��تمين جلس��ه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با
پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي
بانکهاي پوستهاي

هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در اجراي
موث��ر ماده 32آييننام��ه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه
شماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب
آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي و اصالحات بعدي آن و نظر به
ضرورت اتخاذ تدابير احتياطي الزم در برقراري و حفظ روابط کارگزاري توس��ط
موسس��ات اعتباري ايراني با بانکها و موسسات اعتباري خارجي؛ «دستورالعمل
لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانکهاي
پوستهاي» به شرح زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده 1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ قانون :قانون مبارزه با پولش��ويي(مصوب دوم بهمن ماه  1386مجلس
شوراي اسالمي)؛
1ـ3ـ آييننام�ه :آييننامه اجرائي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
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تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
1ـ4ـ مؤسس�ات اعتباري :بانکهاي ايراني و ش��عب آنها در داخل و خارج از
کشور و مناطق آزاد و شعب بانکهاي خارجي در ايران (قلمرو اصلي و مناطق آزاد)؛
1ـ5ـ رواب�ط کارگ�زاري :به ارايه خدمات بانکي از س��وي ي��ک بانک(بانک
کارگزار) به بانک ديگر (بانک متقاضي) اطالق مي شود.
1ـ6ـ بان�ک پوس�ته اي ( :)Shell bankبانک پوس��ته اي ب��ه بانکي اطالق
ميش��ود که داراي حضور فيزيکي (به معناي حض��ور مديريت و بدنه اصلي آن)
در قلم��روي که در آن مجوز گرفته و به ثبت رس��يده اس��ت ،نب��وده؛ و به هيچ
گ��روه ارائه کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپارچهاي قرار دارد نيز
وابسته نباشد .مديريت و بدنه اصلي اين قبيل بانکها ،در قلمرو قضايي(کشورها
و مناطق) ديگري مس��تقر اس��ت .معموالً يک بانک پوس��ته ايـ به غير از يک
نمايندگي ثبت ش��دهـ تش��کيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسيده
اس��ت ،نداش��ته و نماينده آن فقط آدرسي را براي انجام امور حقوقي بانک مزبور
در آن قلمرو قضايي(کشورها و مناطق) فراهم ميآورد.
1ـ7ـ ريس�ک شهرت :احتمال بروز زيان در اثر از دستدادن حسن شهرت
به داليلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباري و يا از دستدادن
اعتماد عمومي.
م�اده2ـ موسس��ه اعتباري که قص��د برقراري روابط کارگ��زاري با يک بانک
خارجي را دارد بايد بر اساس رويکرد ريسک محور ،نسبت به جمعآوري اطالعات
کافي راجع به بانک مذکور اقدام نمايد .موارد زير از جمله اطالعاتي است که بايد
جمع آوري شده ،مورد بررسي قرار گيرند.
اطالعات مربوط به مالکيت و مديريت بانک خارجي(شامل ساختار مالکيت
و مديريت آن  ،سهامداران ،مديران و )...؛
زمينههاي اصلي فعاليت؛
محل استقرار؛
دستورالعملها و رويههاي داخلي بانک براي مبارزه با پولشويي(به خصوص
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رويههاي شناس��ايي مشتريان) و عنوان واحد مس��ئول مبارزه با پولشويي در آن
بانک؛
هدف از افتتاح حساب مزبور(در صورتي که موسسه اعتباري ،بانک کارگزار
باشد)؛
هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خواهد
کرد (در صورتي که موسسه اعتباري ،بانک کارگزار باشد)؛
وضعيت نظارتي و مقررات بانکي در کشور متبوع بانک خارجي؛
وضعيت ريسک شهرت و رعايت کامل مقررات مبارزه با پولشويي در بانک
خارجي.
تبصره :1در صورتي که پيش از ابالغ اين دس��تورالعمل ،موسسه اعتباري
اقدام به برگزاري روابط کارگزاري با يک بانک خارجي نموده باش��د الزم
است تکاليف مقرر در اين ماده را در مورد آنها نيز به اجرا درآورد.
تبصره :2بانک مرکزي نس��بت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط،
اقدامات الزم را به عمل مي آورد .در برقراري روابط کارگزاري ،الزم است
پرسشنامه مذکور توسط موسسه اعتباري تکميل شده و براي بررسي ،به
بانک مرکزي ارسال شود.
ماده3ـ موسس��ه اعتباري موظف اس��ت در صورتي که با يک بانک خارجي،
روابط کارگزاري برقرار مي کند نس��بت به ارايه خدماتي که منجر به نگهداري يا
انتقال وجوه مرتبط با پولش��ويي يا تامين مالي تروريس��م مي شود ،احتياطهاي
الزم را به عمل آورد.
ماده4ـ موسس��ات اعتباري که قصد برقراري رواب��ط کارگزاري با بانکهاي
خارجي را دارند بايد نسبت به موارد ذيل ،اطمينان حاصل نمايند.
1ـ کش��ور محل اس��تقرار بانک خارجي داراي قوانين و مقررات مناسب در
زمينه مبارزه با پولش��ويي بوده و آنها را به ش��يوه اي مناسب ،عملياتي کرده
باشد.
2ـ بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده ،س��وء ش��هرت
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حاکي از نقض مقررات نداشته و مشمول موضوع ماده 32آييننامه نباشد.
تبص�ره :برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانکهاي پوس��ته اي ممنوع
اس��ت .در صورتي که موسس��ه اعتباري داراي رابطه کارگ��زاري با بانک
پوس��ته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق ش��رايط مذکور در اين ماده،
موسسه اعتباري بايد در اسرع وقت اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده
و مراتب را به بانک مرکزي اعالم نمايد.
ماده 5ـ بانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک اطالعاتي از اسامي بانکهاي
پوس��ته اي و کش��ورها و مناطق پرخطر از نظر پولشويي نمايد .تمامي موسسات
اعتباري موظفند قبل از برقراري روابط کارگزاري ،نسبت به استعالم از اين پايگاه
اقدام نمايند .اس��تعالم از اين پايگاه ،رافع مس��ئوليت موسسه اعتباري در انجام
بررسيهاي الزم و شناسايي دقيق بانک خارجي نمي باشد.
ماده 6ـ فهرس��ت مناطق پرخطر از نظر پولش��ويي و مناطقي که امکان ثبت
بانک پوس��ته اي در آنها وجود دارد و نيز تمهيدات نظارتي الزم توس��ط بانک
مرکزي اعالم مي ش��ود .موسس��ه اعتباري موظف اس��ت قبل از برقراري روابط
کارگزاري با بانک خارجي ،اطمينان يابد بانک مذکور ،در اين مناطق قرار ندارد.
در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اين مناطق ،موسسه اعتباري بايد ضمن
اعالم مراتب به بانک مرکزي ،دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکنشهاي مالي
با آن بانک به عمل آورد.
تبصره :به طور کلي مناطق جهان به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
1ـ مناطق با ريسک زياد:
در برق��راري روابط کارگزاري ب��ا اين مناطق ،موسس��ه اعتباري بايد
کنترلهاي مضاعفي را به عمل آورد.
 2ـ مناطق با ريسک متوسط:
در برق��راري روابط کارگزاري ب��ا اين مناطق ،موسس��ه اعتباري بايد
کنترلهاي کافي به عمل آورد.
 3ـ مناطق با ريسک کم:
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در برق��راري روابط کارگزاري ب��ا اين مناطق ،موسس��ه اعتباري بايد
کنترلهاي معمول را اعمال نمايد.
اين دس��تورالعمل در  6ماده و  4تبصره در هش��تمين جلس��ه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1389/11/20به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ ،الزم
االجراست.
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آييننامه مدت وطرز نگاهداري اوراق
بازرگاني ،اسناد ودفاتر بانکها

شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه مورخ  ،1389/3/25به استناد
بند "و" از ماده ٣3قانون پولي و بانکي کشور مصوب  ١٨تيرماه " ،١٣٥١آييننامه مدت و
طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها" را که از اين پس به اختصار آييننامه
ناميده ميشود ،در  12ماده و  11تبصره ،به شرح ذيل تصويب نمود.

فصل اول ـ گستره شمول
ماده1ـ اسناد موضوع اين آييننامه مشتمل بر :اسناد ،اوراق بازرگاني ،مدارک
و دفاتر بانکها ،در پنج سطح به شرح ذيل تعريف ميشود:
1ـ1ـ اسناد سطح اول شامل:
الف ـ اسناد و مدارک مالکيت اموال منقول و غيرمنقول بانک؛
ب ـ اساسنامه ،سوابق و مدارک مربوط به تاسيس بانک؛
پ ـ دفاتر سهام بانک؛
ت ـ صورتجلسات مجامع و هيات مديره بانک؛
ث ـ نس��خ اصلي ترازنامه بان��ک و ضمايم مربوطه که ب��ه تصويب مجمع
عمومي رسيده و گزارش عملکرد هيات مديره.
1ـ2ـ اسناد سطح دوم شامل:
الف ـ دفترکل؛
ب ـ دفتر روزنامه.
1ـ3ـ اسناد سطح سوم شامل:
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الف ـ کارتهاي نمونه امضاء ،مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حسابهاي
ارزي و ريالي مشتريان؛
ب ـ الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول ،ايرانچک،
چک بانکي و غيره ،سفتهها و بروات واگذاري و ساير اسناد اعم از خريداري
يا وصولي ارزي و ريالي؛
پ ـ گواهينامههاي عدم پرداخت چکهاي برگش��تي و مدارک رفع سوء
اثر چکهاي برگشتي؛
ت ـ کليه قراردادهاي منعقده و موافقتنامههاي بين بانک و اش��خاص (به
غير از قراردادهاي مربوط به تسهيالت اعطايي)؛
ث ـ اس��ناد مربوط به عمليات حس��ابهاي معام�لات داخلي بانک که از
طريق مناقصه يا مزايده انجام شده؛
ج ـ الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط؛
چ ـ مدارک نقل و انتقال سهام؛
ح ـ نس��خ دوم گواهينامهه��اي س��پردههاي س��رمايهگذاري م��دتدار و
همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانکها؛
خ ـ کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي خارجي ،حوالجات
ارزي ،کارتهاي اعتباري ارزي و پيماننامههاي ارزي؛
دـ کليه اوراق و اس��ناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي ،صندوق امانات
و اوراق مشارکت؛
ذـ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي؛
رـ کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي و انتقالي.
1ـ4ـ اسناد سطح چهارم شامل:
ال��ف ـ قراردادها ،اوراق و اس��ناد مربوط به تس��هيالت اعطايي و اعتبارات
استفاده شده مشتريان؛
ب ـ اوراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده؛
پ ـ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده؛
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ت ـ اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال منقول و غيرمنقول بانک.
1ـ5ـ اسناد سطح پنجم شامل:
الف ـ دفاتر ثبت نامههاي صادره و وارده؛
ب ـ دفاتر ارسال مراسالت؛
پ ـ تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک.
تبصره ـ تعيين س��طح س��اير اسناد حسب مورد بنا به پيشنهاد بانکها و
تاييد بانک مرکزي انجام خواهد شد.
فصل دوم ـ مدت نگهداري اطالعات مربوط به اسناد
ماده2ـ بانکها موظفند اطالعات مربوط به اس��ناد س��طح اول ،دوم ،سوم و
بندهاي "الف" از س��طوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونيکي و براي هميشه
نگهداري نمايند.
فصل سوم ـ مدت و نحوه نگهداري اسناد
ماده3ـ مدت نگهداري اسناد
3ـ1ـ بانکها مکلفند عين اسناد سطح اول را براي هميشه نگهداري نمايند.
3ـ2ـ بانکها مکلفند عين اسناد سطح دوم را حداقل به مدت  10سال پس
از پايان سال مالي نگهداري نمايند.
3ـ3ـ بانکها مکلفند اس��ناد س��طح س��وم را حداقل به مدت  5سال پس از
زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
3ـ4ـ بانکها مکلفند اس��ناد س��طح چهارم را حداقل به مدت  3سال پس از
زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
3ـ5ـ بانکها مکلفند اس��ناد س��طح پنجم را حداقل به مدت  1سال پس از
زمانهاي مقرر در جدول ضميمه اين آييننامه نگهداري نمايند.
تبص�ره 1ـ بانکها مکلفند هر يک از اس��نادي را ک��ه قبل از اتمام مدت
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نگهداري آنها ،دعوايي نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن
دعوي و تعيين تکليف نهايي نگهداري نمايند.
تبصره 2ـ الزم اس��ت س��اير اس��نادي که به موجب قوانين بايد تا مدت
معيني نگهداري شوند ،براي همان مدت نگهداري گردند.
ماده4ـ نحوه نگهداري اسناد
4ـ1ـ به صورت فيزيکي:
بانکها موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونهاي عمل نمايند که
ضمن حفظ امنيت و کيفيت اس��ناد ،امکان دسترسي به عين آن اسناد در مواقع
مورد نياز به سهولت فراهم شود.
4ـ2ـ به صورت تصاوير ديجيتالي:
بانکها ميتوانند اس��ناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم را عالوه بر نگهداري به
ص��ورت فيزيکي ،در چارچوب نظامي يکپارچه و مبتني بر دس��تورالعملي مدون
که به تصويب هيات مدير ه هر بانک ميرس��د ،به ص��ورت تصاوير ديجيتالي نيز
نگهداري نمايند.
تبصره 1ـ درصورت تهيه تصاوير ديجيتالي ،نگهداري فيزيکي اس��ناد در
محل تهيه و توليد آنها الزامي نميباشد.
تبصره 2ـ در صورت نگهداري فيزيکي اسناد در مکاني غير از محل تهيه
و توليد آنها ،هيات مديره بانک موظف است شرايط و تمهيداتي را فراهم
نمايد که امکان دسترس��ي به اصل اس��ناد حداکثر ظرف مدت چهار روز
کاري ،فراهم باشد.
4ـ3ـ به صورت ميکروفيلم:
بانکها ميتوانند کليه اس��ناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده،7
به صورت ميکروفيلم نگهداري نمايند.
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فصل چهارم ـ امحاء اسناد
ماده 5ـ امحاء پس از موعد
امحاء اسناد سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم پس از سپري شدن مدتهاي
مق��رر در بنده��اي 3ـ3 ،2ـ3 ،3ـ 4و 3ـ 5و در چارچوب مقررات داخلي بانکها
بالمانع است.
ماده6ـ امحاء پيش از موعد
بانکها ميتوانند پيش از سپري شدن مدتهاي مقرر در ماده ،3اسناد سطوح
سوم ،چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده 7امحاء نمايند.
م�اده7ـ فرآيند تبديل اس��ناد به ميکروفيلم ب��ه «روش تلفيقي ديجيتال و
ميکروفيلم» امحاء اسناد سطوح سوم ،چهارم و پنجم پيش از مدتهاي مقرر در
ماده ،3منوط به انجام مراحل ذيل مجاز ميباشد:
ال��ف ـ تعيي��ن يک واحد س��ازماني براي انج��ام فرآيند تبديل اس��ناد به
ميکروفيلم به «روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم».
ب ـ اختص��اص يک مکان مناس��ب ب��راي اجراي کليه مراح��ل مربوط به
«روش تلفيقي ديجيتال و ميکروفيلم».
پ ـ انتقال کليه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند "ب".
ت ـ آمادهس��ازي اس��ناد م��ورد نظر براي انج��ام عملي��ات تصويربرداري
ديجيتالي از آنها.
ث ـ تهيه تصاوير ديجيتالي از اسناد.
ج ـ کنترل ،ويرايش و اس��تاندارد نمودن تصاوير ديجيتالي تهيه ش��ده به
نحوي که امکان بازيابي ،دس��تهبندي يا تجزيه و تحليل اطالعات آنها به
سهولت امکانپذير باشد.
چ ـ فيلمب��رداري از تصاوير ديجيتالي بر روي رولهاي ميکروفيلم توس��ط
دستگاههاي آرشيو رايتر (.)Archive writer
ح ـ کنترل دقيق ميکروفيلم تهيه شده از حيث وضوح تصوير و خوانا بودن
مطال��ب انتقال يافته .در صورتيکه مندرجات ميکروفيلمي خوانا نباش��د،
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الزم اس��ت از نس��خه مربوط مجدداً تصوير ديجيتالي تهيه شده و پس از
فيلمبرداري به انتهاي رول ميکروفيلم اضافه گردد.
خ ـ تهيه صورتجلسه انطباق اسناد با ميکروفيلم و امضاء آن توسط هياتي
متشکل از اعضاي ذيل:
رئيس يا معاون بايگاني کل؛
رئيس يا معاون واحد س��ازماني مس��ئول انجام فرآيند تبديل اسناد
به ميکروفيلم؛
نماينده اداره بازرسي؛
نماينده اداره حقوقي؛
نماينده اداره حراست؛
نماينده واحد خدمات ماش��يني يا انفورماتيک يا حسابرسي فنآوري
اطالعات.
دـ تهيه تصوير ديجيتالي از صورتجلسه ذکر شده در بند "خ" و فيلمبرداري
از آن تصوير در ابتدا و انتهاي هر رول ميکروفيلم.
تبص�ره 1ـ در صورت وجود مطلب يا نوش��تهاي ظهر اس��ناد ،بايد از آن
مندرجات نيز ميکروفيلم تهيه شود.
تبصره 2ـ نگهداري عين صورتجلسات مذکور در بند "خ" تا زمان امحاء
ميکروفيلمها الزامي ميباشد.
تبص�ره3ـ رياس��ت هيات مذک��ور در بند "خ" بر عهده رئي��س يا معاون
بايگاني کل بوده و جلسات هيات ،زير نظر وي تشکيل و اداره ميگردد.
تبصره 4ـ چنانچه در نمودار سازماني بانک ،اشخاص يا واحدهاي مذکور
در بن��د "خ" وجود نداش��ته باش��ند ،هيات مديره آن بانک موظف اس��ت
اشخاص يا ادارات جايگزين را تعيين کند.
تبصره 5ـ تعيين ميزان و حدود اختيارات و صالحيتهاي هيات مذکور
در بند "خ" بر عهده هيات مديره بانک ميباشد.
تبص�ره 6ـ حض��ور تمامي اعضاي هيات مذکور در بن��د "خ" براي اجراي
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فرآين��د تبديل اس��ناد ب��ه ميکروفيل��م ب��ه «روش تلفيق��ي ديجيتال و
ميکروفيلم» الزامي است.
م�اده8ـ ميکروفيلمهاي تهيه ش��ده مطابق با اي��ن آييننامه در حکم اصول
اسناد مربوط تلقي ميگردد و در کليه دادگاهها قابل استناد ميباشد.
فصل پنجم ـ اسناد الکترونيکي
ماده9ـ اس��نادي که مطابق با م��اده 2قانون تجارت الکترونيکي؛ با وس��ايل
الکترونيک��ي ،ن��وري و يا فناوريهاي جدي��د اطالعات ،توليد ،ارس��ال ،دريافت،
ذخيره يا پردازش ميش��وند ،منوط به رعايت ماده 8قانون مذکور در حکم اصول
اسناد ميباش��ند .بانکها مکلفند اسناد الکترونيکي مربوط به سطوح دوم ،سوم،
چهارم و پنجم را براي هميشه نگهداري نمايند.
ماده10ـ بانکها ملزم به تهيه نس��خه پش��تيبان از کليه اس��ناد الکترونيکي
ميباش��ند به گونهاي که در صورت هرگونه آس��يب ،خدشه و اختالل براي يک
نسخه ،نسخه ديگر مصون بماند.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده11ـ بانکها مکلفند اسناد و مدارکي را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش
تاريخي دارند ،مطابق با قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران نگهداري نمايند.
م�اده12ـ مفاد اين آييننامه در خصوص موسس��ات اعتب��اري غير بانکي که
داراي مج��وز از بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران ب��وده و تحت نظارت اين
بانک قرار دارند نيز نافذ ميباشد.
با تصويب اين آييننامه ،آييننامه مصوب مورخ  1353/12/6و مصوبات مورخ
 1361/10/19و  1369/10/8اين شورا درخصوص آييننامه مذکور منسوخ اعالم
ميگردد.
توضيح :پيوست دارد
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رديف

نام سند

اسناد سطح سوم

زمان پايه

الف کارتهاي نمونه امضاء ،مدارک احراز هويت و افتتاح انواع از تاريخ بسته شدن حساب يا تغيير
دارندگان حق امضا يا تغيير امضا
حسابهاي ارزي و ريالي مشتريان
الشه انواع چکها از جمله چک عادي اشخاص ،چکپول،
از تاريخ تصفيه
ب ايرانچک ،چک بانکي و غيره ،سفتهها و بروات واگذاري
و ساير اسناد اعم از خريداري يا وصولي ارزي و ريالي
مدارک
پ گواهينامههاي عدم پرداخت چکهاي برگشتي و
از تاريخ صدور
رفع سوء اثر چکهاي برگشتي
بانک
بين
هاي
کليه قراردادهاي منعقده و موافقتنامه
از تاريخ انقضاء قرارداد و تصفيه
ت
تسهيالت
به
مربوط
و اشخاص (به غير از قراردادهاي
حساب
اعطايي)
ث
اسناد مربوط به عمليات حسابهاي معامالت داخلي
از تاريخ انجام معامله
بانک که از طريق مناقصه يا مزايده انجام شده
ج
الشه ضمانتنامهها و اسناد ذيربط
از تاريخ انقضاء يا تصفيه حساب
چ
مدارک نقل و انتقال سهام
از تاريخ نقل و انتقال
ح
نسخ دومگواهينامههاي سپردههايسرمايهگذاري
از تاريخ بستهشدن حساب
مدتدار و همچنين انواع اوراق گواهي سپرده بانک ها
خ
کليه اوراق و اسناد مربوط به خريد و فروش ارزهاي
خارجي ،حوالجات ارزي ،کارتهاي اعتباري ارزي و
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
پيماننامههاي ارزي
د
کليه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات ،اتاق پاياپاي،
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
صندوق امانات و اوراق مشارکت
ذ
اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي وارداتي و
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
صادراتي
ر
کليه اسناد حسابداري اعم از ارزي و ريالي ،نقدي
از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
اسناد سطح چهارم

الف
ب
پ
ت
الف
ب
پ

از تاريخ تصفيه حساب و فک
رهن از وثايق
از تاريخ فروش

قراردادها ،اوراق و اسناد مربوط به تسهيالت اعطايي و
اعتبارات استفاده شده مشتريان
اوراق مربوط به فروش اثاث و وسايل فرسوده و مستعمل
و اسقاط شده
اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاري تنزيل شده
اوراق مربوط به خريد ملزومات و اموال غير منقول بانک

از تاريخ خاتمه عمليات بانکي
از تاريخ خريد

دفاتر ثبت نامههاي صادره و وارده
دفاتر ارسال مراسالت
تهچکهاي صادره ادارات و واحدهاي بانک

از تاريخ بسته شدن دفتر
از تاريخ بسته شدن دفتر
از تاريخ اتمام دسته چکها

اسناد سطح پنجم
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دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي
در صرافيها

هدف
به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريس��م و نيز فراه 
م
آوردن تمهي��دات الزم ب��راي اجراي ماده 7قانون مبارزه با پولش��ويي (مصوب ـ
دوم بهمن ماه  1386مجلس ش��وراي اسالمي) ،آييننامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ک مورخ 1388/9/14
وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي
و اصالحات بعدي آن ،آيين نامه مس��تند س��ازي جريان وجوه در کشور موضوع
تصويب نامه شماره /211815ت  39395ه مورخ  1386/12/26هيات وزيران و
همسويي با ضوابط و معيارهاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين
مالي تروريس��م" ,دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها" به شرح
زير ابالغ مي شود:
تعاريف
ماده 1ـ در اين دس��تورالعمل ،اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير
تعريف مي شود:
1ـ1ـ بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
1ـ2ـ قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2؛
1ـ3ـ آيين نامه :آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
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نامه ش��ماره  /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن؛
1ـ4ـ واحد اطالعات مالي :واحدي ملي ،متمرکز و مس��تقل ،که مس��ئوليت
دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مشکوک به مراجع ذيربط
را به عهده دارد (به ش��رح مذکور در ماده 38آيي��ن نامه اجرايي قانون مبارزه با
پولشويي).
1ـ5ـ صرافي :هر شرکت سهامي خاص و يا تضامني که با اخذ مجوز از بانک
مرکزي به عمليات خريد و فروش يا نقل و انتقال ارز به صورت نقدي ،حواله اي
و يا به واس��طه کارگزاران خارج از کش��ور و يا به خريد و فروش مسکوک طال و
نقره اشتغال داشته باشد.
1ـ6ـ س�قف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميلي��ون ريال وجه نقد يا معادل آن
به س��اير ارزها و کاالي گران بها .هيات وزيران در صورت نياز ،سقف مذکور را با
توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
1ـ7ـ وجه نقد :هر گونه مس��کوک و اس��کناس و انواع چک هايي که نقل و
انتقال آنها مس��تند نش��ده و غير قابل رد يابي باشد ،مانند چک هاي عادي در
وجه حامل و س��اير چک هايي که دارنده آن غير ذي نفع اوليه باش��د (از قبيل
چک هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول ،چک مسافرتي
و ايران چک و موارد مشابه).
1ـ8ـ پولشويي :عبارت است از جرم پولشويي موضوع ماده 2قانون؛
1ـ9ـ معامالت و عمليات مش�کوک :معامالت و عملياتي که اش��خاص با در
دس��ت داش��تن اطالع��ات و يا قراين و ش��واهد منطقي ظن پي��دا کنند که اين
معامالت و عمليات به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام ميشود.
1ـ10ـ ارباب رجوع (مش�تري) :هر ش��خص اعم از اصيل ،وکيل يا نماينده
قانون��ي که براي برخورداري از خدم��ات ،انجام معامله و يا نقل و انتقال وجوه به
صرافي مراجعه مي نمايد.
1ـ11ـ شناسايي ارباب رجوع :شناخت و تأييد هويت ارباب رجوع با استفاده
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از مستندات ،پايگاههاي اطالعاتي و داده هاي مستقـل ،معتبر و قـابل اتـکا.
1ـ12ـ شناس�ه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که بر اساس
تصويب نامه ش��ماره /16169ت  39271هـ مورخ  1388/1/29هيات وزيران به
تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
1ـ13ـ ش�ماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق
تصويب نامه ش��ماره /16173ت  40266هـ مورخ  1388/1/29هيات وزيران به
تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات
اتباع خارجي اختصاص مييابد.
1ـ14ـ س�نا :سامانه نظارت بر ارز مي باشد که در بانک مرکزي مستقر بوده
و صرافيها موظف هس��تند ،تمام عمليات صرافي و اطالعات مربوط به شناسايي
مشتري را در اين سامانه ثبت کنند.
1ـ15ـ وجه رايج :واحد پول ملي جمهوري اسالمي ايران كه ريال مي باشد.
1ـ16ـ حس�اب اختصاصي صرافي :حساب اختصاصي (ريالي يا ارزي) به نام
صرافي است كه عمليات مالي صرافي از طريق آن انجام مي شود.
1ـ17ـ کد مش�تري :شماره منحصر به فردي است كه هر فرد براي عمليات
در صرافي مي بايستي براي يک مرتبه از صرافي اخذ کند.
شناسايي ارباب رجوع
کليه صرافيها موظفند پيش از ارايه خدمت به ارباب رجوع نس��بت به شناسايي
وي به شرح زير اقدام نمايند:
2ـ1ـ شناسايي شخص حقيقي ايراني:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي ايراني عبارت است از:
نام و نام خانوادگي ،ش��ماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،ش��ماره شناس��نامه و
محل تولد ،و نش��اني کامل و کدپستي محل سکونت ،شماره تلفن ثابت و همراه.
صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري،
و تطبيق آن با مندرجات اصل کارت ملي وي نسبت به ثبت اطالعات در سامانه
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سنا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي مشتري برساند.
2ـ2ـ شناسايي شخص حقيقي خارجي:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقيقي خارجي عبارت است از:
ن��ام ،نام خانوادگي ،نام پدر يا جد ،مليت ،ش��ماره رواديد ،ش��ماره گذرنامه،
نشاني کامل و کد پستي و آدرس محل سکونت يا اقامت در ايران و تلفن و شماره
فراگير اشخاص خارجي.
صرافي ها موظفند در کليه عمليات خود پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري
حقيقي خارجي ،و تطبيق آن با مندرجات اصل مدرک شناس��ايي نسبت به ثبت
اطالعات در س��امانه س��نا و درج آن در فاکتور مربوط اق��دام نموده و به امضاي
مشتري برسانند.
تبصره :در خصوص شخص حقيقي خارجي ،گذرنامه معتبر کشور متبوع
که داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا کارت هويت و يا برگ آمايش اتباع
خارجي معتبر ،شناسه اختصاصي اتباع بيگانه مدارک شناسايي محسوب
مي شود.
2ـ3ـ شناسايي شخص حقوقي ايراني:
اطالعات مورد نياز جهت شناسايي مشتري حقوقي ايراني عبارت است از:
نام ،ش��ماره ثبت ،محل ثبت ،شناس��ه ملي ،کد اقتصادي ،نشاني کامل و کد
پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تلفن.
صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري
حقوقي ،و تطبيق آن با مدارک معتبر نس��بت به ثبت اطالعات در س��امانه سنا و
درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.
تبصره :مدارک شناس��ايي ش��خص حقوقي عبارت اس��ت از :اساس��نامه،
گواهي ثبت شرکت ،آخرين روزنامه رسمي.
2ـ4ـ شناسايي شخص حقوقي خارجي:
اطالعات مورد نياز شناسايي مشتري حقوقي خارجي عبارت است از:
نام ،ش��ماره ثبت ،کش��ور و ش��هر محل ثبت ،کد اقتصادي ،نش��اني کامل و
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کدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي ،تلفن ،مدارک مجوز فعاليت در ايران و
ش��ماره اختصاصي اشخاص خارجي .صرافي ها موظفند در کليه عمليات صرافي
پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري حقوقي ،و تطبيق آن با مدارک معتبر نسبت
به ثبت اطالعات در س��امانه س��نا و درج آن در فاکتور مربوط اقدام نموده و به
امضاي نماينده شخص حقوقي برسانند.
تبصره1ـ در صورتي كه معامله بيش از سقف مقرر باشد الزم است مدارك
شناسايي مشتري نيز از سوي صرافي اسكن گردد.
تبصره 2ـ در خصوص کليه اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي الزم
است عالوه بر اخذ و بايگاني اصل معرفي نامه معتبر ،نماينده معرفي شده
از سوي شخص حقوقي ،برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي مورد
شناسايي قرار گيرد.
ماده3ـ در صورتي كه مشتري با مراجعه به صرافي كد مشتري نداشته باشد
قبل از تعريف مشتري در سامانه سنا بايد جستجو از طريق شماره ملي (شخص
حقيقي ايراني) شناس��ه ملي (شخص حقوقي ايراني) ش��ماره گذرنامه يا شماره
اختصاصي (اش��خاص خارجي) انجام شود و در صورتي كه اطالعات ارباب رجوع
در سيستم ثبت نشده بود ،توسط صرافي تعريف شود.
ماده4ـ در عمليات حواله الزم است اظهارات مشتري در خصوص علت انجام
حواله به همراه مستندات مربوط ،در سامانه سنا ثبت گردد.
تبص�ره 1ـ در صورتي که حواله خريداري ش��ده توس��ط ارباب رجوع به
منظور واردات باش��د ،صرافي موظف اس��ت نس��بت به درج ش��ماره ثبت
سفارش در سامانه سنا اقدام نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و
يا مدارک شناسايي وي ،توسط صرافي جعلي تشخيص داده شود ،صرافي
موظف اس��ت مراتب را بال فاصله به عنوان گزارش معامالت مش��کوک به
واحد اطالعات مالي گزارش دهد .در اين موارد ،ادامه خدمت به مش��تري
به مدت يک روز کاري از زمان ارس��ال گزارش به تاخير مي افتد .پس از
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مدت مذکور و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات
مالي به صرافي ،اقدامات الزم بر اس��اس آن انجام مي پذيرد و در غير اين
صورت ارايه خدمت به مشتري بالمانع است.
مبادالت مالي در عمليات صرافي
ماده 5ـ الزم است صرافي نسبت به راه اندازي دستگاه  POSـ ريالي مرتبط
با حساب صرافي اقدام نمايد.
تبص�ره :در ص��ورت اع�لام بانک مرکزي مبن��ي بر فراهم ش��دن امکان
راه اندازي دستگاه  POSـ ارزي ،راه اندازي دستگاه مذکور براي صرافي ها
الزامي است.
ماده6ـ الزم اس��ت پرداخت هرگونه وجه نقد باالتر از سقف مقرر به مشتري
(اعم از تس��ويه معامله سفارش شده يا اعالم انصراف از سفارش يا قسمتي از آن
توس��ط مشتري) از طريق واريز به حس��اب خود مشتري يا صدور چک صرفاً در
وجه مش��تري (بدون امکان حواله کرد) انجام شود .صرافي به هيچ عنوان امکان
تهاتر اصل و يا مانده حساب مشتري با حسابهاي غير را ندارد.
گزارش دهي
م�اده7ـ کلي��ه صرافي ها مکلفند در صورت مش��اهده معام�لات و عمليات
مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم ،مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع،
از طريق بخش گزارش معامالت مش��كوك سامانه به واحد اطالعات مالي ارسال
کنند.گزارش هاي مزبور محرمانه تلقي ش��ده و در صورت اطالع ارباب رجوع ،با
متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبص�ره 1ـ فهرس��ت برخي از معيارهاي شناس��ايي معام�لات و عمليات
مش��کوک از طريق بخش معامالت مشكوك سامانه ارسال مي گردد .الزم
اس��ت صرافي با مراجعه مستمر به سامانه آخرين وضعيت اين فهرست را
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مورد بهره برداري قرار دهد.
تبص�ره 2ـ تش��خيص متصدي مربوط در صرافي مبني ب��ر انجام معامله
مشکوک ،در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي ارائه شده ،صرفا
بخشي از اين معيارها را در بر مي گيرد.
ماده8ـ ارس��ال گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه صرافي
موظف به ارسال آن به واحد اطالعات مالي است ،بيانگر هيچگونه اتهامي به افراد
نبوده و اعالم آن به واحد مذکور ،افش��اي اسرار شخصي محسوب نميگردد و در
نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارشدهندگان نخواهد بود.
م�اده9ـ کليه صرافي ها مکلفند در تمامي معامالت بيش از س��قف مقرر که
ارب��اب رجوع وجه آن را به ص��ورت نقدي پرداخت مي نماي��د توضيحات ارباب
رجوع را طبق فرم پيوس��ت دريافت کرده ،و نس��بت به تکميل فرم واريز نقدي
بيش از سقف مقرر در سامانه اقدام نمايند.
تبصرهـ در صورتي که مش��تري فرم مذک��ور را تکميل نکرد و يا از ارايه
اطالع��ات جهت تکميل آن توس��ط کارکنان ذي ربط صرافي اس��تنکاف
نمود ،کارکنان صرافي وظيفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛
ليکن موارد را به قيد تسريع به واحد اطالعات مالي گزارش دهند.
ماده10ـ در صورتي که توضيحات مش��تري در مورد منشا وجوه نقد بيش از
س��قف مقرر ،قانع کننده نباش��د و يا به داليل ديگري ،ظن به پولشويي و تامين
مالي تروريس��م وجود داشته باش��د صرافي موظف است نسبت به ارسال گزارش
معامالت مشکوک به واحد اطالعات مالي اقدام نمايد.
م�اده11ـ کليه صرافي ها مکلفند هر ش��ش ماه يکبار گزارش��ي در خصوص
تمامي فعاليت هاي خود که به نحوي به اين دس��تور العمل ارتباط پيدا مي کند
را به بانک مرکزي ارسال نمايند.
نگهداري سوابق
م�اده12ـ کليه صراف��ي ها مکلفند اطالع��ات مربوط به س��وابق معامالت و
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عملي��ات مالي را به صورت الکترونيکي در س��امانه س��نا ثبت نم��وده و مدارک
مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع ،فاکتورها و ساير اسناد مرتبط با عمليات
صراف��ي را ب��ه صورت فيزيکي و حداقل به مدت پنج س��ال بعد از پايان عمليات
نگهداري نمايند.
تبص�ره ـ در صورت انحالل يا تصفيه صرافي نيز نگهداري اس��ناد تا پنج
سال پس از ختم عمليات انحالل يا تصفيه ضرورت دارد.
ماده13ـ سوابق و مدارک موضوع اين بخش بايد به گونه اي ضبط و نگهداري
شود که در صورت درخواست واحد اطالعات مالي ،اطالعات درخواستي حداكثر
ظرف مدت  4روز و مدارک و اس��ناد مورد درخواس��ت ني��ز حداکثر ظرف مدت
يک ماه به واحد اطالعات مالي ارس��ال ش��ود .مسئوليت جستجو و ارايه اسناد با
صرافي است.
نحوه مراقبت از اشخاص
ماده14ـ کليه صرافيها مکلفند عمليات و معامالت اش��خاصي را که اس��امي
آنها از س��وي واحد اطالعات مالي به آنها اعالم مي ش��ود ،زير نظر داش��ته و بر
حسب دستورات صادره از سوي واحد اطالعات مالي در خصوص آنها اقدام نمايند.
دسترسي کارکنان به اسامي و مشخصات اشخاص
ماده15ـ کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده14
را در دسترس کارکنان ذي ربط خود که به ارائه خدمات به مشتريان ميپردازند
قرار دهند و با درج آن در نرم افزار خود ،امکان صدور هشدارهاي الزم را هنگام
انجام معامله با اين اشخاص فراهم آورند.
محرمانه بودن اطالعات
ماده16ـ کليه صرافي ها مکلفند اسامي و مشخصات اشخاص موضوع ماده14
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را محرمان��ه تلقي نم��وده و آنها را تنها در اختيار کارکن��ان ذي ربط قرار دهند.
در صورت افش��ا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات مذکور با متخلفين برابر
قانون رفتار خواهد شد.
به روز رساني
ماده17ـ کليه صرافي ها مکلفند بالفاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات
اش��خاص موضوع ماده ،14نسبت به به روز رساني فهرست قبلي اقدام نمايند به
نحوي که فهرست اين اشخاص ،به همراه آخرين اصالحات آن همواره در اختيار
کارکنان ذي ربط قرار داشته باشد.
گزارش دهي موردي
م�اده18ـ کلي��ه صرافي ها مکلفند در هر موردي که بر اس��اس ماده 14اين
دس��تورالعمل اقدام مي نماين��د ،مراتب را فورا به واح��د اطالعات مالي گزارش
دهند.
آموزش کارکنان
ماده 19ـ کليه صرافي ها مکلفند قانون مبارزه با پولشويي ،آيين نامه اجرايي
آن و دستورالعمل هاي مربوط را به کارکنان خود آموزش دهند.
ماده20ـ کليه صرافي ها مکلفند ترتيبات الزم براي شرکت کارکنان خود در
دوره هاي آموزش��ي مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم که توسط بانک
مرکزي يا دبير خانه ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي برگزار مي شود را فراهم
نمايند.
اين دستورالعمل در 20ماده و  11تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولش��ويي مورخ  1390/10/12به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ الزم
االجراست.

بخشنامه ها
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شماره88/210068:
تاريخ1388/10/08:

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک ،موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر ارسال گرديد.

باسالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامههاي ش��ماره  /3513نت مورخ  1381/8/22و شماره
/1101ه��ـ م��ورخ  ،1384/3/11به پيوس��ت "آييننام��ه اجرايي قان��ون مبارزه
ب��ا پولش��ويي" موض��وع تصويبنام��ه ش��ماره  /181434ت  43182ک مورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با
پولشويي ،جهت اجرا ايفاد ميشود .اين آييننامه که مطابق با آخرين استانداردها
و رهنمودهاي مراجع بينالمللي فعال در زمينه مبارزه با پولش��ويي تدوين شده،
متضمن تدابير و توصيههايي اس��ت که عمل ب��ه آنها ميتواند مصونيت الزم را
براي کشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آورد.
بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران در نظر دارد در راستاي ايفاي مطلوب
مسئوليتها و تکاليف مقرر در آييننامه مذکور و حصول اطمينان از حسن اجراي
ام��ور و همچنين تجميع و تمرک��ز فعاليتها و اجتناب از هر گونه موازيکاري و
ناهماهنگي احتمالي ،با تش��كيل مديريت مستقلي تحت عنوان "مديريت مبارزه
با پولش��ويي" ،کليه وظايف و مس��ئوليتهاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي
به ص��ورت متمرکز و تحت مديريتي واحد به انجام رس��اند .همچنين در همين
راستا ،اقدامات و تدابير ديگري نيز در دستور کار اين بانک قرار دارد که متعاقباً
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اعالم خواهد شد.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهش��مند است دس��تور فرماييد ضمن ابالغ مفاد
آييننام��ه مذکور به واحدهاي ذيربط ،ترتيبي اتخ��اذ گردد تا موارد ذيل به قيد
تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرحله اجرا درآيد.
ارايه هرگونه خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور
و پرداخت چک ،ارايه تس��هيالت ،صدور ان��واع کارت دريافت و پرداخت ،صدور
ضمانتنام��ه ،خريد و ف��روش ارز ،خريد و فروش اوراق گواهي س��پرده و اوراق
مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته ،بروات
و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت
اطالعات آن در بانکهاي اطالعاتي موسسات اعتباري ميباشد.
اراي��ه خدمات پايه به ص��ورت الکترونيکي و بدون شناس��ايي کامل ارباب
رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي غير قابل رديابي يا بينام و ارايه تس��هيالت
مربوط ممنوع است.
الزم اس��ت با اتخ��اذ تدابير و اقدامات مقتضي ،نظ��ارت دقيق و ويژهاي به
هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود.
فرمه��اي مربوط به ارايه خدمات به ارباب رج��وع بايد به گونهاي طراحي
ش��وند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي ،شناسه ملي ،شماره فراگير اتباع
بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي بر روي آن فراهم باشد.
بانکه��اي اطالعاتي موسس��ات اعتباري بايد به نحوي طراحي ش��وند که
امکان درج شناس��ه فرد (ش��ماره ملي ،شناسه ملي ،ش��ماره فراگير اتباع بيگانه
حس��ب مورد) و کدپستي وي در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسههاي
مذکور امکانپذير باشد.
دادههاي موجود در بانکه��اي اطالعاتي مزبور بايد به صورت ادواري (هر
ش��ش ماه يکبار) ،از طريق ارس��ال آنها به مراجع ذيربط ،به روز شده و صحت
آنها کنترل شود.
موسسات اعتباري بايد واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني
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خود ،به عنوان مس��ئول مبارزه با پولش��ويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان
آن را مطابق فرم پيوس��ت به مديريت مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ارسال نمايند.
الزم اس��ت موسس��ات اعتباري هرگونه تمهيدات الزم براي حسن اجراي
قانون مبارزه با پولش��ويي از جمله تهيه نرمافزارهاي مورد نياز براي تس��هيل در
دسترسي س��ريع به اطالعات و شناسايي معامالت مشکوک و نيز طراحي ساز و
کاره��اي مقتضي به منظور نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پولش��ويي و
ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ
تاييد به اين بانک گزارش نمايند.
موسس��ات اعتباري باي��د ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا در صورت مش��اهده
هرگون��ه معام�لات و عمليات مش��کوک ،مراتب بدون اطالع ارب��اب رجوع و در
کوتاهترين زمان ممکن گزارش شود.
الزم اس��ت ترتيبي اتخ��اذ گردد تا کليه معامالت بيش از س��قف مقرر در
آييننام��ه که ارباب رجوع وجه آنها را به صورت نقدي پرداخت ميکند ،ثبت و
همراه با توضيحات ارباب رجوع ،گزارش گردد.
خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت
ارز در خارج کش��ور و بالعکس ،صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافيهاي مجاز با
رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است .کليه موسسات اعتباري و صرافيهاي
مج��از موظفند اطالعات تفصيل��ي مربوط به خريد و ف��روش و نقل و انتقال ارز
خ��ود را در پايان هر روز به بانک اطالعاتي که به همين منظور در بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ايجاد خواهد شد ،ارسال دارند.
موسس��ات اعتباري بايد با اتخ��اذ تدابير و اقدام��ات الزم ،نظارت دقيق و
ويژهاي را بر ش��عب و نمايندگيهاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط
و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال نمايند.
مدارک مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال)
و نيز مدارک مربوط به س��وابق شناسايي ارباب رجوع در موسسات اعتباري ،بايد
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ب��ه صورت فيزيک��ي و يا ديگر روشهاي قانوني حداقل به مدت  5س��ال پس از
پايان عمليات نگهداري شوند.
مقتضي است موسس��ات اعتباري ترتيبات الزم را براي برقراري دورههاي
آموزش��ي بدو خدمت و ضمن خدم��ت کارکنان زيرمجموع��ه خود در خصوص
مبارزه با پولشويي فراهم نمايند.
موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه ،آموزش عمومي و اطالعرساني به
ارباب رجوع در خصوص تکاليف عمومي آنها و نيز مزاياي اجراي قانون ،به نحو
مقتضي اقدام نمايند.
از ابتداي بهمنماه س��ال جاري ،پرداخت وج��ه نقد بيش از  150ميليون
ري��ال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود .موسس��ات اعتباري موظفند
در اس��رع وقت نسبت به اطالع رس��اني به عموم مردم براي استفاده از روشهاي
جايگزين ،اقدام نمايند.
اميد اس��ت با تدابير و تمهيدات اتخاذ ش��ده ،اراده نظام بانكي كش��ورمان در
خصوص مبارزه با پولش��ويي در عرصه داخل��ي و بينالمللي بيش از پيش محرز
گردد //.ش ش368421:
سيد حميد پورمحمدي
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شماره88/236113:
تاريخ1388/11/08:

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکت دولتي
پست بانک،مؤسسه اعتباري توسعه و مؤسسه اعتباري شهر ارسالگرديد.

سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه ش��ماره  88/210068مورخ  1388/10/8درخصوص
اب�لاغ آئيننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي ،بدينوس��يله مراتب زير را در
ارتب��اط با ماده 44آئيننامه مذک��ور مبني بر؛ "يک ماه پس از ابالغ اين آئيننامه
پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ويژه
مؤسسات اعتباري) به ارباب رجوع ممنوع است"
به اطالع ميرساند:
1ـ همانگونه که اس��تحضار دارند ،سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)  ،زمينه
الزم براي انتقال وجه بطور فوري بين حسابهاي مشتريان در دو بانک مختلف
و بدون هيچگونه کارمزدي را فراهم س��اخته اس��ت .بانکها و مؤسسات اعتباري
مش��مول مفاد ماده 44آئيننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موظفند ضمن
تش��ريح و اعالم مزاياي استفاده ازسامانه مذکور(با اطالعرساني مناسب در محل
شعب و يا از هر طريق ديگر) ،شرايط بهره برداري آسان و سريع از اين سامانه را
براي کليه مشتريان خود به نحو مقتضي فراهم نمايند.
2ـ ن��رخ کارمزد صدور چک بانکي و چک (رم��زدار) بين بانکي به ترتيب هر
فقره  20.000ريال و  30.000ريال ميباشد و دريافت هر مبلغي اضافه بر مبالغ
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فوقالذکر ،تخلف محسوب مي گردد.
خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و
در اس��رع وقت نتيجه اقدامات به عمل آمده در اي��ن رابطه را به اين بانک اعالم
نمايند/401525/.ف
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
            حميد تهرانفر                          اميرحسين امينآزاد
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شماره89/17508 :
تاريخ1389/01/30 :

مديران عامل محترم بانکهاي دولتي و خصوصي

با سالم؛
در راس��تاي اجراي قانون و آييننامه مبارزه با پولش��ويي ،خواهش��مند است
دستور فرماييد مجموعهاي ش��امل نمونه پرسشنامههاي کارگزاران خارجي ،که
با هدف س��نجش ميزان پايبندي بانکهاي کشور به الزامات مربوط به شناسايي
مش��تريان ،مبارزه با پولش��ويي و مقابله با تأمين مالي گروههاي تروريس��تي به
بانکهاي ايراني ارس��ال ميگردد ،به همراه نمونه پرسش��نامه ارس��الي آن بانک
ب��ه کارگزاران خارجي در اين زمينه (در صورت وجود) جهت انجام بررس��يهاي
کارشناسي به اين بانک ارسال گردد/.ي464267
سيدحميد پورمحمدي
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شماره89/32532 :
تاريخ1389/02/16 :
پيوست :دارد

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي
و مؤسسات اعتباري ارسال گرديد.

احتراماً؛
پيرو بخش��نامه ش��ماره  /3118هـ م��ورخ  1387/6/30اي��ن بانک مبني بر
چگونگي شناس��ايي مشتريان مؤسس��ات اعتباري و به منظور اطمينان از اجراي
دقي��ق م��اده 2و بند الف م��اده 3آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي ،به
پيوس��ت لوح فش��رده و بروشور حاوي مش��خصات "ويژگيهاي کنترلي در روي
کارت شناسايي ملي" ارسال ميگردد.
مقتضي اس��ت ضمن ابالغ مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه،
تدابير و تمهيدات الزم به منظور کنترل مشخصات مذکور توسط متصديان امور
و کسب اطمينان از اصالت کارت شناسايي ملي مشتريان اتخاذ گردد.
خاطرنشان ميگردد مسئوليت صحت احراز هويت مشتريان و اجراي مقررات
و بخشنامههاي مربوطه بر عهده آن بانک/مؤسسه خواهد بود481958/.
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره مطالعات و مقررات بانكي
            حميد تهرانفر                            عبداله رحيم طرقي
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شماره89/92816 :
تاريخ1389/05/02 :

بخشنامه به کليه صرافي ها

باسالم؛
ب��ه اطالع مي رس��اند به موجب م��اده 28آيين نامه اجرايي قان��ون مبارزه با
پولش��ويي ،خري��د و فروش ارز به هر صورت از جمل��ه پرداخت ريال در داخل و
دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس ،تنها در سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز
با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت ،خريد و فروش ارز غير
مجاز محس��وب و مش��مول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق
کاال و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
از اين رو ،خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمايند به منظور اطالع عموم ،مراتب
ب��ه نحو مقتضي و در محل مناس��بي از آن صرافي در مع��رض ديد همگان قرار
گيرد551080/.
مديريت كل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي               عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره89/92805 :
تاريخ1389/05/02 :

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
ت بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.
پس 

باسالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه ش��ماره  88/210068مورخ 1388/10/8در خصوص
ابالغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به استحضار مي رساند به موجب
م��اده 28آيين نامه مذک��ور ،خريد و فروش ارز به هر ص��ورت از جمله پرداخت
ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کش��ور و بالعکس ،تنها در سيس��تم بانکي
و صرافي هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز اس��ت و در غير اين صورت،
خريد و فروش ارز غير مجاز محس��وب و مش��مول قانون نح��وه اعمال تعزيرات
حکومتي راجع به قاچاق کاال و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تش��خيص مصلحت
نظام است.
از اين رو ،خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اطالع عموم ،مراتب به نحو
مقتضي و در محل مناسبي از شعب در معرض ديد همگان قرار گيرد551075/.
مديريت كل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي              عبدالمهدي ارجمندنژاد

بخشنامه ها 201

شماره89/128003 :
تاريخ1389/06/15 :

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
ت بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.
پس 

باسالم؛
احتراماً ،در اجراي ماده 18آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع
بخشنامه شماره  88/210068مورخ  1388/10/8اين بانک و بند  4از ششمين
صورتجلس��ه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ 1389/5/18؛ کليه بانک ها و
موسس��ات اعتباري بايد با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود ،واحدي را
به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي ايجاد کرده؛ مشخصات تفصيلي کارکنان آن
را مطابق فرم پيوست به اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران ارسال نمايند.
شايان ذکر است وظايف اين واحد در ماده 19آيين نامه اجرايي قانون مبارزه
با پولشويي تشريح شده است589827/.
مديريت كل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي              عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره89/271637 :
تاريخ1389/12/08 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

باسالم؛
هم��ان گونه که اس��تحضار دارند يکي از موضوعاتي که ط��ي دهههاي اخير
در کانون توجه مجامع بينالمللي و کش��ورهاي مختلف قرار گرفته است ،مقوله
پولشويي و شيوه مبارزه موثر با آن است.
پولش��ويي به فرآيندي اطالق ميشود که در طي آن ،سعي ميشود با پنهان
س��اختن ماهيت و منشاء غيرقانوني مال حاصل از ارتکاب جرم ،ظاهري قانوني و
مش��روع به آن داده ش��ده و به اصطالح ،مال حاصل از ارتکاب جرم ،تطهير شود.
مهمترين بس��تري که ممکن است براي انجام اين فعاليت غيرقانوني ،مورد سوء
اس��تفاده پولش��ويان قرار گيرد بانکها و موسس��ات اعتباري هستند .استفاده از
ان��واع خدمات و حس��ابهاي بانکي ،بهرهگيري از عناوين ش��رکتهاي مختلف،
اقدام به افتتاح حس��ابهاي متعدد و مديريت آن از طريق واس��طههاي حرفهاي
و کارگ��زاران بانکي و  ....از جمله اقداماتي هس��تند که اف��راد مزبور براي پنهان
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نگه داشتن هويت و عملکرد خويش به آنها متوسل ميشوند.
وقوع اين قبيل تخلفات مالي ،به  3دليل مورد توجه دولتها است .از ديدگاه
کالن ،اين امر ممکن است توان پرداخت مالي بانکها و نيز سالمت سيستم مالي
و قابليت اعتماد به آن را تهديد نمايد .دوم آن که امکان دارد اين موضوع ،حاکي
از ضعف کنترلهاي داخلي باشد که خود مستلزم دقت نظر مراجع نظارتي است
و سوم آن که ممکن است تبعات بالقوه مربوط به شهرت و اعتماد ،از يک موسسه
خاص به تمام سيستم مالي گسترش يابد.
 توس��عه روزافزون خدمات و فن آوري ه��اي نوين در صنعت بانکداري ــ  که
به طور عمده با افزايش ميزان پيچيدگي آنها قرين بوده اس��ت ــ در روي ديگر
خود ،عملکرد پيچيدهتر افراد متخلف و جنايتکار را در پي داش��ته اس��ت .از اين
رو ،نخستين گام در مقابله با اين پديده؛ کسب شناختي مناسب و مکفي از نحوه
اجراي اين فرآيند و ابزارهاي مورد استفاده پولشويان در انجام آن است.
بان��ک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران به عنوان مرجع نظ��ارت بر بانک ها
و موسس��ات اعتباري کش��ور ،از مدتها پيش و به موازات صدور بخش��نامههاي
مرتبط با اين موضوع ،اطالع رساني و توسعه ادبيات مربوط به مبارزه با پولشويي
را سرلوحه کارهاي خود قرار داد .از اين رو و در انجام اين رسالت مهم ،اين بانک
طي س��ال هاي گذشته؛ بسياري از اس��ناد کميته نظارت بانکي بال را ترجمه و
براي مديران عامل محترم بانکها و موسس��ات اعتباري کش��ور ارسال نمود که
دسترس��ي به ترجمه اين اس��ناد ،از طريق رجوع به پايگاه اطالع رس��اني بانک
مرکزي نيز به نشاني  ( WWW.CBI.IRبخش نظارت بانکي) ،امکان پذير است.
مجموعه پيوست با عنوان «پديده پولشويي ،اقدامات بين المللي و راه کارهاي
ضدپولشويي» تالش ديگري از سوي بانک مرکزي در نيل به اين هدف است .در
اين مجموعه ،پس از ارائه تعريف و مراحل مختلف پولش��ويي ،به بررسي اقدامات
بين الملل��ي براي مقابله با پديده مذکور و تجربيات کش��ورهاي مختلف در اين
زمينه پرداخته ش��ده است و سپس در ادامه ،وظايف و راه کارهاي سيستم مالي
کش��ورها (بانک ها و موسسات مالي) براي مقابله با اين پديده مورد بررسي قرار
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گرفته اس��ت .بخش پاياني مقاله نيز به اقدامات انجام ش��ده براي مقابله با پديده
پول شويي در ايران اختصاص يافته است.
با اميد به آن که انتش��ار و توزيع آثاري از اين قبيل ،به بسط و تعميق دانش
بانکداري در نظام بانکي کش��ور بيانجامد ،خواهش��مند است دستور فرمايند اين
نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري هاي الزم در اختيار واحد هاي ذي ربط قرار
گيرد749867/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي                     عبدالمهدي ارجمندنژاد

توضي�ح :براي دريافت متن کامل ،به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج.ا.ا به نش��اني
 ،www.cbi.irبخش نظارت بانکي ،زير بخش مبارزه با پولش��ويي ،زير عنوان گزيده
پژوهش ها در زمينه مبارزه با پولشويي ،مراجعه شود.
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شماره89/279803 :
تاريخ1389/12/16 :

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

باسالم؛
پيرو بخشنامه هاي شماره  /3118ه مورخ  1387/6/30و شماره 89/32532
مورخ  1389/2/16در خصوص چگونگي شناس��ايي مشتريان موسسات اعتباري
و در اج��راي موثر آيي��ن نامه اجرايي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب
نامه ش��ماره /181434ت  43182ک مورخ  1388/9/14وزيران عضو کارگروه
تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصالحات بعدي آن،
به اطالع مي رساند:
در بررس��ي هاي انجام ش��ده توسط بازرس��ان اين بانک ،بعضا مشاهده شده
اس��ت برخي بانک ها بر خالف مقررات جاري و از طريق واس��طه هايي همچون
شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت ( )PSPو يا ساير شرکت هاي بازاريابي،
اقدام به افتتاح حس��اب براي برخي مش��تريان از جمله پذيرن��دگان پايانه هاي
فروش (دستگاه هاي  )POSمي نمايند ،بدون آن که در اين رابطه ،فرآيند مربوط
به شناسايي مشتريان توسط متصديان بانکي به طور صحيح و کامل طي شود.
از آنج��ا که که اتخاذ روش مذکور(به خصوص ارس��ال اس��امي مش��تريان به
صورت تجمعي توس��ط ش��رکت هاي فوق ب��ه بانک ها جهت افتتاح حس��اب و
عدم شناس��ايي صحيح هريک از مش��تريان توسط بانک/موسس��ه اعتباري) ،بر
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خالف مقررات جاري اس��ت بدين وس��يله تاکيد مي شود افتتاح هر گونه حساب
و شناس��ايي مشتريان در آن بانک/موسس��ه بايد وفق ضوابط و مقررات جاري و
توسط مسئولين مربوط صورت پذيرفته و از واگذاري اين امر به اشخاص ثالث به
طور جد اجتناب شود759772/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي                        عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره90/8171 :
تاريخ1390/01/20 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

باسالم؛
يک��ي از موضوعاتي که در پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م کاربرد فراواني
دارد مقوله «بانکهاي پوس��ته اي» اس��ت .منظور از بانک پوس��ته اي که از آن
ب��ا تعابير ديگري همچون «بان��ک مجازي»« ،بانک کاغ��ذي»« ،بانک صوري»،
«بانک پوششي» و «بانک ظاهري» نيز ياد مي شود بانکي است که داراي حضور
فيزيکي ( به معناي حضور مديريت و بدنه اصلي آن ) در کشوري که در آن مجوز
گرفته و به ثبت رس��يده اس��ت ،نبوده؛ و به هيچ گروه ارائه کننده خدمات مالي
که تحت نظارت موثر و يکپارچهاي قرار دارد نيز وابسته نباشد .اگرچه از عبارت
«بانک پوس��ته اي» نبايد الزاماً تعبير و تفسيري منفي به عمل آورد ليکن توجه
به اين موضوع ضروري اس��ت که اين قبيل بانکها ـ به دليل ويژگيهايي که از
آن برخوردارند ـ داراي پتانس��يل زيادي براي ورود به عمليات پولشويي و تامين
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مالي تروريسم هستند .از اين رو ،برقراري روابط کارگزاري با آن ها مستلزم اتخاذ
تدابير ويژه اي اس��ت که در برخي کش��ورها ،گاه تا ممنوعيت برقراري اين گونه
روابط با بانک هاي ياد ش��ده پيش مي رود .ضمن آنکه مراجع نظارت بانکي در
کشورهاي ذيربط نيز وظيفه دارند تا تدابير الزم را براي نظارت موثر و يکپارچه
بر آنها اتخاذ نمايند تا بدين وسيله اطمينان حاصل شود که عمليات اين قبيل
بانکها ،تحت نظارت کامل اس��ت و مراجع نظارت بانکي در کش��ورهاي مبدا يا
مقصد نيز،نظارت بر آنها را به اميد يکديگر رها نکردهاند .بديهي اس��ت که در
اين ميان ،تبادل اطالعات بين مراجع نظارت بانکي دو کش��ور ،از اهميت فراواني
برخوردار است.
نظر به اهميت اين موضوع ،کميته نظارت بانکي بال به عنوان يکي از مراجع
پيش��رو در زمينه توس��عه و تعميق مفاهيم نظارت بانکي ،در ژانويه سال 2003
ميالدي اقدام به انتشار سند مهمي در اين زمينه با عنوان «بانک هاي پوسته اي
و دفاتر اجاره اي» نمود که مشتمل بر ارايه تعاريف هريک از مفاهيم مربوط بوده،
به شناخت عميق تري از اين پديده ها مي انجامد .شناختي که همراه با معرفي
مجموعه اي از تدابيري اس��ت که در مديريت موثر روابط کارگزاري با بانک هاي
پوسته اي(توسط بانک ها و موسسات اعتباري که داراي روابط کارگزاري با آن ها
هس��تند) و نظارت کارآمد بر اين موسسات (از س��وي مراجع نظارت بانکي) ،به
کار مي آيند.
اهميت س��ند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دس��تور کار اداره مبارزه با
پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد تا در کنار ساير اسنادي
که تاکنون در اين زمينه و توس��ط اين بانک ترجمه و منتش��ر شده است؛ مرجع
مناس��بي را براي همکاران نظام بانکي و کارشناس��ان ،محققان و ديگر اشخاص
عالقمند به مباحث بانکي ،نظارتي و مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م
فراهم آورد (براي مطالعه ترجمه برخي از اس��ناد منتشره از سوي کميته نظارت
بانکي بال به پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي ج .ا .ا .به نشاني ،WWW.CBI.IR
بخ��ش نظارت بانکي ،زيرمجموعه «گزيده اصول کميته نظارت بانکي بال (بازل)
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براي نظارت بانکي موثر» مراجعه فرماييد .ترجمه س��ند پيوس��ت نيز در قسمت
«ساير اصول» همين زيرمجموعه قرار دارد ).
با اميد به آن که انتش��ار و توزيع آثاري از اين قبيل ،به بس��ط و تعميق
دانش بانکداري در نظام بانکي کش��ور بيانجامد ،خواهشمند است دستور فرمايند
اين نوش��تار جهت مطالعه و بهره برداري هاي الزم در اختيار واحدهاي ذي ربط
قرار گيرد781628 .ک
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي                        عبدالمهدي ارجمندنژاد

توضي�ح :براي دريافت متن کامل ،به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج.ا.ا به نش��اني
 ،www.cbi.irبخش نظارت بانکي ،زير بخش مبارزه با پولشويي ،زير عنوان ترجمه
اسنادي در زمينه مبارزه با پولشويي ،مراجعه شود.

 210مجموعة قانون و مقررات مبارزه با پولشويي

شماره90/41478 :
تاريخ1390/02/26 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

با سالم؛
پيرو بخشنامه شماره  88/210068مورخ  1388/10/8بانک مرکزي جمهوري
اس�لامي اي��ران و در اجراي موثر تکالي��ف مقرر در قانون مبارزه با پولش��ويي و
آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه ش��ماره /181434ت43182ک مورخ
 1388/9/14وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه
با پولشويي و اصالحات بعدي آن ،به پيوست دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي
در موسسات اعتباري به شرح ذيل ابالغ مي شود:
1ـ دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مش��تريان ايراني موسسات اعتباري در 37
ماده و  18تبصره؛
2ـ دس��تورالعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر در  11ماده
و  2تبصره؛
3ـ دستورالعمل شناس��ايي معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي در  15ماده
و  4تبصره؛
4ـ دس��تورالعمل نحوه تعيين س��طح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات
اعتباري در  10ماده و  4تبصره؛
5ـ دس��تورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت
و بانکداري الکترونيکي در  21ماده و  3تبصره؛
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6ـ دس��تورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولش��ويي در روابط کارگزاري و
شناسايي بانکهاي پوسته اي در  6ماده و  4تبصره؛
7ـ دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در  8ماده و  1تبصره؛دستورالعمل
نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آنها
در  12ماده و  6تبصره؛
8ـ دس��تورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت
مقررات مبارزه با پولش��ويي در واحدهاي برون مرزي موسس��ات اعتباري در
 4ماده و  1تبصره؛
9ـ آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانک ها مصوب
شوراي پول و اعتبار مورخ  1389/3/25در  12ماده و  11تبصره.
در اين رابطه ،ذکر نکات ذيل ضروري است:
الف ـ با عنايت به اينکه دستورالعمل موضوع بند  ، 1صرفا ناظر بر نحوه شناسايي
مش��تريان ايراني موسس��ات اعتباري ميباشد ،الزم اس��ت اين موسسات در
شناسايي مشتريان خارجي همچنان برابر ضوابط مذکور در بخشنامه شماره
/3118ه مورخ  1387/6/30و ش��ماره  55556مورخ  1387/9/16اين بانک
عمل نمايند .بديهي اس��ت پس از تصويب دس��تورالعمل چگونگي شناسايي
مش��تريان خارجي موسس��ات اعتباري در ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي،
مقررات جديد مبناي عمل قرار خواهد گرفت.
ب ـ اداراتمبارزه با پولش��ويي موسسات اعتباري وظيفه دارند تا تکاليف مقرر در
دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي را به اجرا درآورند و بر حسن اجراي آن
در واحدهاي ذي ربط نظارت کنند.
پ ـ بازرسان اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در قالب بازرسي هاي موردي
و ادواري ،بر حس��ن اج��راي قانون و مقررات مبارزه با پولش��ويي در يکايک
موسس��ات اعتب��اري نظارت نموده ،گزارش پيش��رفت هر يک از موسس��ات
مذکور را به مراجع ذي ربط ارايه مي نمايند.
ت ـ نظ��ام کنترل داخلي ،از مهمترين ارکان مبارزه با پولش��ويي در موسس��ات
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اعتباري است .از اين رو ،شايسته است تا موسسات اعتباري ،در تقويت نظام
مزبور اهتمام جدي بورزند.
ث ـ مستند سازي موثر مدارک و اسناد و به خصوص تمامي تراکنشهاي مالي به
گونه اي که امکان رديابي وجوه و بازسازي تراکنش هاي مذکور در هر زمان
ممکن باشد؛ از ديگر وظايفي خطيري است که اجراي دقيق آن مي تواند به
موسسه اعتباري در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ياري رساند.
ج ـ موسسه اعتباري بايد در تمامي فرم هاي مربوط به ارايه خدمات به مشتريان،
محل الزم براي درج نام و نام خانوادگي /نام ش��خص حقوقي (حسب مورد)،
نام پدر ،ش��ماره ملي/شناسه ملي/شماره اختصاصي اشخاص خارجي (حسب
مورد) و کدپستي را تعبيه نمايد.
چ ـ ب��دون ترديد ،آم��وزش کارکنان نقش موثري در توس��عه ادبي��ات مبارزه با
پولش��ويي و اجراي هرچه موثرتر و س��ريع تر دس��تورالعمل هاي مربوط در
موسس��ات اعتباري دارد .از اين رو ،الزم است براي آموزش کارکنان ،اهتمام
الزم به عمل آمده و طي دوره هاي آموزش��ي در زمينه مبارزه با پولش��ويي
در س��وابق آموزش��ي کارکنان ثبت و نگهداري ش��ود .در اي��ن زمينه ،بانک
مرکزي جمهوري اس�لامي ايران سمينارها و دوره هاي آموزشي متنوعي را
برنامهريزي کرده است که جزئيات آن به تدريج به شبکه بانکي کشور اعالم
خواهد شد.
با اميد به آنکه اجراي موثر دستورالعمل هاي پيوست ،بازتاب ديگري از عزم و
اراده نظام بانکي کشور در مبارزه با پديده شوم پولشويي در هر دو عرصه داخلي
و بينالمللي باش��د ،خواهش��مند است دس��تور فرمايند مجموعه پيوست به قيد
تسريع در اختيار تمامي واحدهاي ذي ربط قرار گيرد818004 .ک
سيد حميد پورمحمدي
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شماره90/59120 :
تاريخ1390/03/17 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

با سالم؛
احتراماً ،با عنايت به اس��تعالم برخي بانکها و موسس��ات اعتباري از اين بانک
در خصوص سررسيد اعتبار برخي کارتهاي شناسايي ملي ،بدين وسيله مصوبه
م��ورخ  1389/12/1هيئت محترم وزيران در خصوص اصالح ماده( )9آئين نامه
کاربردي شدن کارت شناسايي ملي جهت اطالع و اقدام مقتضي اعالم ميشود:
هيئ��ت محترم وزيران در جلس��ه مورخ  1389/12/1بنا به پيش��نهاد مش��ترک
وزارتخانههاي کش��ور و ارتباطات و فن آوري اطالعات و به استناد ماده( )6قانون الزام
اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايران ـ مصوب 1376ـ تصويب نمود:
ماده( )9آئين نامه کاربردي ش��دن کارت شناسايي ملي ،موضوع تصويب نامه
شماره /32053ت38196هـ مورخ  1387/3/5به شرح زير اصالح ميگردد:
«م��اده9ـ اعتبار اولين کارتهاي شناس��ايي ملي صادره طي س��الهاي 1380
لغايت  1383تا پايان سال  1392تمديد ميگردد.».
با عنايت به مراتب فوق ،خواهش��مند اس��ت دستور فرمايند مصوبه مذکور به
کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک  /موسسه اعتباري ابالغ شود832168/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي                      عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره90/88956 :
تاريخ1390/04/19 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

باسالم؛
همان گونه که استحضار دارند طي چند دههي اخير صنعت بانکداري ،سازمانهاي
مالي و صنعت خدماتمالي کشورهاي توسعه يافته ،اقدامات قابل توجهي را در جهت
مبارزه با پولشويي انجام دادهاند .با وجود اين ،اين گروه از مشاغل کماکان نسبت به
جرم پولشويي آسيبپذير ميباشند ،به ويژه با توجه به اينکه شيوههاي پولشويي
نيز با کمک پيشرفت فنآوري و افزايش سرعت جريانهاي پولي درسطح جهان ،بسيار
مبتکرانه ش��دهاست .بر اين اساس ،س��ازمانهاي بينالمللي درگير مبارزه با پديده
پولش��ويي و تامينمالي تروريسم ،پيوس��ته بانکها و موسساتمالي در کشورهاي
مختل��ف را ترغيب مينمايند تا برنامههاي موثري را عليه پولش��ويي و تامينمالي
تروريس��م به مورد اجرا گذارند .در اين راستا ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباري کش��ور و با هدف مبارزه با
پولش��ويي و تامينمالي تروريسم از مدتها پيش و به موازات صدور بخشنامههاي
مرتبط با موضوع مبارزه با پولش��ويي ،اطالع رس��اني و توسعه ادبيات مربوط به اين
موضوع را سرلوحه کارهاي خود قرار داد .هم اکنون نيز دسترسي به مقاالت و کارهاي
تحقيقاتي در اين خصوص از طريق رجوع به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي به
نشاني  ( WWW.CBI.IRبخش مبارزه با پولشويي) ،امکان پذير است.
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مجموعه پيوست نيز با عنوان «راهبردهاي اجراي برنامه موثر ضد پولشويي
توس��ط سيستم بانکي» تالش ديگري از سوي بانک مرکزي در نيل به اين هدف
اس��ت .در اين مجموعه ،پس از ارائه اصول اساس��ي يک نظام و برنامه موثر ضد
پولش��ويي و تامينمالي تروريس��م ،به مبحث چگونگي حراست از سيستم مالي
پرداخته ميش��ود و سپس ،الزامات اساسي اجراي يک برنامه موثر ضدپول شويي
توسط سيستم بانکي مورد بحث قرار گرفته و نحوه اجراي الزمات فوق نيز ترسيم
ميشود.
با اميد به آن که انتش��ار و توزيع آثاري از اين قبيل ،به بسط و تعميق دانش
بانکداري در نظام بانکي کش��ور بيانجامد ،خواهش��مند است دستور فرمايند اين
نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري هاي الزم در اختيار واحد هاي ذي ربط قرار
گيرد867451/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي                       عبدالمهدي ارجمندنژاد

توضي�ح :براي دريافت متن کامل ،به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج.ا.ا به نش��اني
 ،www.cbi.irبخش نظارت بانکي ،زير بخش مبارزه با پولشويي ،زير عنوان گزيده
پژوهش ها در زمينه مبارزه با پولشويي مراجعه شود.
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شماره90/108742 :
تاريخ1390/05/11 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

باسالم؛
همانگونه که استحضار دارند يکي از موضوعات بسيار مهمي که هنگام برقراري
رواب��ط کارگ��زاري بانکي بايد در مورد آن دقت وي��ژه اي به عمل آيد ،اطمينان از
صحت و س�لامت عملکرد بانک هاي طرف مقابل و ب��ه ويژه ،حصول اطمينان از
استقرار نظامي توانمند و کارآ در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در آنها
اس��ت چرا که برقراري روابط کارگزاري با بانک هايي که در دام پولش��ويي گرفتار
آمده اند ـ عالوه بر لطمه به شهرت و اعتبار بانک که مهمترين سرمايه آن است ـ
متضمن ريسک هاي فراواني است که از آن جمله ميتوان به ريسک قانوني اشاره
نمود.
اهمي��ت اين موضوع بدان حد اس��ت که گ��روه ويژه اقدام مال��ي ( )FATFدر
توصيهه��اي خود ،بخش��ي را به روابط کارگزاري اختصاص داده اس��ت و در عرف
بانکداري بينالملل نيز کليه بانکهاي معتبر ،قبل از شروع رابطه کارگزاري با ديگر
بانک ها ،با ارسال پرسشنامه اي از رعايت استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين
مالي تروريسم در آن ها اطمينان حاصل مي نمايند.
به منظور تحقق موارد پيش گفته و در اجراي تبصره  2ماده " 2دس��تورالعمل
لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولش��ويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک هاي
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پوسته اي"  ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اقدام به تهيه پرسشنامه جامعي
در اين زمينه نموده اس��ت که به پيوس��ت نسخه اي از آن جهت استحضار و بهره
برداري تقديم ميشود.
از اين رو خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمايند واحدهاي ذي ربط در آن بانک/
موسس��ه هنگام برقراري روابط کارگزاري با بانک هاي خارجي ،نس��خه اي از اين
پرسشنامه را براي تکميل توسط آن ها ارسال نموده و اين موضوع را در خصوص
بان��ک ه��اي خارجي ديگري که پيش از اين اقدام به برق��راري روابط کارگزاري با
آنها کردهاند نيز جاري نمايند .همچنين الزم است واحدهاي مسئول در آن بانک/
موسسه ،گزارشي از عملکرد خود در اين زمينه را در مقاطع زماني  6ماهه براي اداره
مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند893294/.

مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
            مهناز بهرامي                        عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره90/173029 :
تاريخ1390/07/25 :

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي پست
بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

با سالم؛
همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده 25دستورالعمل چگونگي شناسايي
مش��تريان ايراني موسس��ات اعتباري (موضوع بند  1بخشنامه شماره 90/41478
مورخ  ،)1390/02/26کليه حسابهاي فاقد شماره يا شناسه ملي بايد حداکثر سه
ماه پس از ابالغ دس��تورالعمل ياد شده (تاريخ  )1390/05/26متوقف شده و تنها
پس از ارائه شماره يا شناسه ملي از حسابهاي مزبور ،رفع اثر شود.
از اين رو به عنوان آخرين تذکر ،يادآور ميشود الزم است مفاد ماده فوق الذکر
حداکثر تا تاريخ  1آبان  1390به صورت کامل و در کليه شعب آن بانک /موسسه
اجرايي شود.
ش��ايان ذکر است بر اس��اس مفاد تبصره ( )3ماده( )4قانون مبارزه با پولشويي
مصوب  ،1386/11/02کليه آئيننامههاي اجرايي شوراي عالي مبارزه با پولشويي
براي تمامي اش��خاص حقيقي و حقوقي ذيربط الزم االجرا بوده و متخلف از اين
امر به تش��خيص مراجع اداري و قضايي حس��ب مورد به دو تا پنج سال انفصال از
خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
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همچنين يادآور ميش��ود برابر ضوابط مندرج در دس��تورالعمل احراز و س��لب
صالحيت حرف��هاي مديرعامل و اعض��اي هيأت مديره موسس��ات اعتباري ،عدم
رعايت قوانين و مقررات از جمله شرايط سلب صالحيت حرفهاي مديران موسسات
اعتباري ميباشد957316/.
سيد حميد پورمحمدي
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شماره90/190959 :
تاريخ1390/08/14 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي پست
بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

با سالم؛
پي��رو بخش��نامه ش��ماره  90/173029م��ورخ  1390/7/25در خصوص لزوم
رعايت مفاد ماده 25دس��تورالعمل چگونگي شناس��ايي مشتريان ايراني موسسات
اعتباري(موضوع بند  1بخشنامه شماره  90/41478مورخ  )1390/2/26مبني بر
توقف حسابهاي فاقد شماره يا شناسه ملي و از سرگيري فعاليت آنها تنها پس از
ارائه شمارههاي ياد شده از سوي مشتريان حقيقي يا حقوقي موسسات اعتباري و
با توجه به استعالم به عمل آمده از سوي برخي بانکها در خصوص گستره شمول
اشخاص حقوقي مشمول به استحضار ميرساند مفاد بخشنامه ياد شده صرفاً ناظر
ي (در مورد شناسه
بر اش��خاص حقيقي(در مورد شماره ملي) و نيز اشخاص حقوق 
ملي) است که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري به ثبت ميرسند.
از اين رو ،بخش��نامه ياد ش��ده شامل موسسات و تش��کيالت دولتي و بلدي نظير
وزارتخانهها ،س��ازمانهاي دولتي ،شهرداريها و نيزدانشگاها ،مساجد ،مدارس و
موارد مشابه نميشود.
خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمايند ضمن ابالغ مراتب به واحدهاي ذيربط،
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در اس��رع وقت گزارش��ي از عملکرد آن بانک /موسس��ه در زمينه اجراي بخشنامه
فوقالذکر براي اين اداره ارسال شود984242/.
اداره مبارزه با پولشويي
            عبدالمهدي ارجمندنژاد                               فريد کيان

توضيح :به موجب بخشنامه شماره  91/75324مورخ  ،1391/03/27مفاد اين بخشنامه
اصالح شده است.
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شماره90/221617 :
تاريخ1390/09/21 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست  بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

با احترام؛
پيرو بخشنامه صادره از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي
عالي مبارزه با پولشويي و در اجراي مصوبه يازدهمين جلسه مورخ 1390/07/25
ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي مبني بر ايجاد اداره مستقلي تحت عنوان اداره
مبارزه با پولشويي در بانکها و موسسات اعتباري که مستقيماً زير نظر مدير عامل
فعاليت نمايد ،خواهش��مند است دستور فرمايند نتيجه اقدامات انجام شده در اين
خصوص به همراه نمودار س��ازماني اداره مذکور که بيانگر تعداد نفرات پيشبيني
ش��ده و نيز آخرين وضعيت کارکنان شاغل در آن شامل اسامي و سمت هريک از
افراد به انضمام نمودار س��ازماني آن بانک /موسس��ه ( )Top Chartميباشد را در
اسرع وقت براي اين اداره ارسال نمايند1012328/.

اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                              سعيد علي اکبري
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شماره90/237089 :
تاريخ1390/10/06 :
پيوست :ندارد

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه شرکتهاي ليزينگ ارسال گرديد.

در اجراي موثر تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي
اسالمي و آيين نامه اجرايي آن مصوب وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامههاي
مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي به اطالع ميرساند دستورالعملهاي مبارزه
با پولش��ويي در موسس��ات اعتباري طي بخش��نامه ش��ماره  90/41478مورخ
 1390/02/26به شبکه بانکي کشور ابالغ شده است که دستورالعملهاي مذکور
در زير مجموعه بخشنامهها از بخش مبارزه با پولشويي پايگاه اطالع رساني بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران به نشاني WWW.CBI.IR :قرار گرفتهاند.
از آنجا که در بس��ياري از دس��تورالعملهاي مذکور ،شرکتهاي ليزينگ نيز
جزو اشخاص مشمول ميباشند لذا مقتضي است آن شرکت ضمن اجراي تکاليف
مق��رر در اين دس��تورالعملها ،بر حس��ن اجراي دقيق آن ه��ا نيز نظارت جدي
نمايد1015389/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                         سعيد علي اکبري

توضيح :بخش مبارزه با پولشويي پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي ج.ا.ا ،به زير مجموعه
نظارت بانکي در پايگاه مذکور منتقل شده است.
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شماره90/237091 :
تاريخ1390/10/06 :
پيوست :ندارد

جهت اطالع مديران عامل محترم کليه صندوقهاي قرض الحسنه ارسال گرديد.

در اجراي موثر تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراي
اسالمي و آييننامه اجرايي آن مصوب وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي
مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي به اطالع ميرساند ،دستورالعملهاي مبارزه
با پولش��ويي در موسس��ات اعتباري طي بخش��نامه ش��ماره  90/41478مورخ
 1390/02/26به شبکه بانکي کشور ابالغ شده است که دستورالعملهاي مذکور
در زير مجموعه بخشنامهها از بخش مبارزه با پولشويي پايگاه اطالع رساني بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران به نشاني WWW.CBI.IR :قرار گرفتهاند.
از آنجا که در بسياري از دستورالعملهاي مذکور ،صندوقهاي قرض الحسنه
نيز جزو اش��خاص مشمول ميباشند لذا مقتضي است آن صندوق ضمن اجراي
تکاليف مقرر در اين دس��تورالعملها ،بر حس��ن اجراي دقي��ق آنها نيز نظارت
جدي نمايد1015375/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                  سعيد علي اکبري

توضيح :بخش مبارزه با پولشويي پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي ج.ا.ا ،به زير مجموعه
نظارت بانکي در پايگاه مذکور منتقل شده است.

بخشنامه ها 225

شماره90/274508 :
تاريخ1390/11/17 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

باسالم؛
پيرو بخشنامه شماره  90/41478مورخ  1390/2/26بانک مرکزي جمهوري
اس�لامي اي��ران و در اجراي موثر تکالي��ف مقرر در قانون مبارزه با پولش��ويي و
آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره /181434ت  43182ک مورخ
 1388/9/14وزي��ران عض��و کارگروه تصوي��ب آيين نامه هاي مرب��وط به قانون
مبارزه با پولش��ويي و اصالحات بعدي آن ،به پيوست دستورالعمل هاي ذيل که
در دوازدهمين جلس��ه ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  1390/10/12به
تصويب رسيده اس��ت ،جهت استحضار و اجراي موثر در آن بانک /موسسه ابالغ
ميشود:
1ـ دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري در
 22ماده و  14تبصره؛
 2ـ دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به
اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري در  12ماده و  6تبصره؛
 3ـ دس��تورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها در  20ماده و 11
تبصره.
در اين رابطه ،ذکر نکات ذيل ضروري است:
الف ـ همان گونه که مالحظه ميفرمايند ،دو دس��تورالعمل نخس��ت ناظر بر
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موسس��ات اعتب��اري از جمله بانکها و موسس��ات اعتباري غير بانکي(به ش��رح
تعريف ارايه ش��ده در بخش تعاريف هر يک از آن ها) بوده و دس��تورالعمل سوم
ناظر بر صرافي ها است .از اين رو ،بانکهايي که داراي صرافي هستند بايد عالوه
بر ابالغ دو دس��تورالعمل نخست به واحدهاي ذي ربط ،دستورالعمل سوم را نيز
جهت اجرا به صرافي هاي تابعه ابالغ نمايند.
ب ـ موسس��ات اعتب��اري بايد حداکثر ظرف مدت يک م��اه پس از ابالغ اين
بخشنامه(زمان اجرا) ،ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان
خارجي موسس��ات اعتباري(موضوع بند  1فوق) را مبناي شناسايي اين اشخاص
قرار دهند و از اين رو پس از طي زمان ياد شده ،ضوابط مذکور در بخشنامه هاي
شماره /3118ه مورخ  1387/6/30و  55556مورخ  1387/9/16اين بانک براي
شناسايي مشتريان خارجي ،ملغي مي شود.
در پاي��ان ،ضمن تاکي��د مجدد بر رعاي��ت بندهاي «ب» تا «چ» بخش��نامه
ش��ماره  90/41478مورخ  1390/2/26اين بانک ،خواهش��مند اس��ت دس��تور
فرمايند مجموعه پيوست به قيد تسريع در اختيار تمامي واحدهاي ذي ربط قرار
گيرد1076783/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                  سعيد علي اکبري
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شماره91/2979 :
تاريخ1391/01/09 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
ت بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.
پس 

با سالم؛
احتراماً ،پيرو دس��تورالعمل هاي ابالغي مبازه با پولش��ويي و در اجراي دقيق
مفاد ماده 12دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري
و همچنين ماده 9دس��تورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات
اعتباري ،خواهش��مند اس��ت ترتيبي اتخاذ فرمايند تا از ابتداي سال  1391کليه
خدمات ارائه ش��ده در موسسات اعتباري(به ويژه هرگونه واريز و برداشت وجه)،
منوط به اخذ يکي از ش��ماره هاي فراگير مشتريان(ش��ماره ملي ،شناسه ملي و
يا ش��ماره اختصاصي اشخاص خارجي) و ثبت آن در سامانههاي مرتبط شود به
گونهاي که بازس��ازي عمليات بانکي صورت گرفته از طريق سامانههاي يکپارچه
بانک ها و موسسات اعتباري امکان پذير باشد1121323/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                        فريد كيان
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شماره91/22877 :
تاريخ1391/02/03 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي پست
بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميگردد.

باسالم؛
احتراماً ،همانگونه که اس��تحضار دارند يکي از مقوالتي که در مبادالت برون
م��رزي از اهميت فراواني برخوردار بوده و در اس��تانداردهاي بين المللي ناظر بر
مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م نيز بر آن تاکيد زيادي ش��ده است،
شناسايي کافي هويت فرستنده و ذينفع وجوه در پرداختهاي الکترونيکي است.
از اين رو ،از بانکها و موسس��ات مالي درخواست شده است در روابط کارگزاري
خود با ساير موسسات و به طور اخص در نقل و انتقاالت الکترونيکي برون مرزي،
هويت کامل فرستنده و ذينفع وجه و نيز ماهيت کسب و کار آنها ،همچنين هدف
آنها از اين نقل و انتقال را مش��خص نمايند .اطالعات مورد اش��اره در فرآيند نقل
و انتق��ال الکترونيکي برون مرزي وجوه ،بايد به صورت اس��تاندارد در فرمتهاي
سوئيفت درج شده و در تمامي مراحل نقل و انتقال ،همراه پيام باشند.
نظر به اهميت اين موضوع ،کميته نظارت بانکي بال به عنوان يکي از مراجع
پيشرو در زمينه گسترش مفاهيم نظارت بانکي ،در ماه مي سال  2009ميالدي
اقدام به انتش��ار س��ند مهمي در اين زمينه با عنوان «شناسايي کافي و شفافيت
در پيامه��اي پرداخت پوشش��ي در نقل و انتقاالت ب��رون مرزي وجوه» نمود که
مشتمل بر ارايه تعاريف هريک از مفاهيم مربوط بوده ،به شناخت عميق تري از
اين پديدهها ميانجامد .ش��ناختي که همراه با معرفي مجموعه تدابيري است که
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در مديريت موثر روابط کارگزاري با س��اير بانکها و نظارت کارآمد بر اين روابط
(از سوي مراجع نظارت بانکي) ،به کار ميآيند.
اهميت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه
با پولش��ويي بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران قرار گيرد تا در کنار س��اير
اسنادي که تاکنون در اين زمينه و توسط اين بانک ترجمه و منتشر شده است؛
مرج��ع مناس��بي را براي همکاران نظ��ام بانکي و کارشناس��ان ،محققان و ديگر
اش��خاص عالقمند به مباحث بانکي ،نظارتي و مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي
تروريس��م فراهم آورد (براي مطالعه ترجمه برخي از اسناد منتشره در اين زمينه
ب��ه پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج .ا .ا .به نش��اني  ، WWW.CBI.IRبخش
مبارزه با پولش��ويي ،زيرمجموعه ترجمه اس��نادي در زمينه مبارزه با پولش��ويي
مراجعه فرماييد).
با اميد به آن که انتش��ار و توزيع آثاري از اين قبيل ،به بس��ط و تعميق
دانش بانکداري در نظام بانکي کش��ور بيانجامد ،خواهشمند است دستور فرمايند
اين نوش��تار جهت مطالعه و بهره برداريه��اي الزم در اختيار واحدهاي ذيربط
قرار گيرد1152124/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                       رضا محمدزاده قره باغي

توضي�ح :براي دريافت متن کامل ،به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج.ا.ا به نش��اني
 ،www.cbi.irبخش نظارت بانکي ،زير بخش مبارزه با پولشويي ،زير عنوان ترجمه
اسنادي در زمينه مبارزه با پولشويي مراجعه شود.
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شماره91/36978 :
تاريخ1391/02/17 :
پيوست :ندارد

جناب آقاي دکتر احمدينژاد ،رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
جناب آقاي رحيمي ،معاون اول محترم رئيس جمهور
جناب آقاي دکتر الريجاني ،رياست محترم مجلس شوراي اسالمي
حضرت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ،رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
حضرت آيت اهلل الريجاني ،رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقاي دکتر شمس الدين حسيني ،وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
جناب آقاي سعيد جليلي ،دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي
جناب آقاي محمد ابراهيم نکونام ،رئيس محترم کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي
حضرت حجتاالس�لام و المس��لمين حيدر مصلحي ،وزير محترم اطالعات و عضو ش��وراي
عالي مبارزه با پولشويي
جناب آقاي نجار ،وزير محترم کشور و عضو شوراي عالي مبارزه با پولشويي
جناب آقاي دکتر غضنفري ،وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت و عضو شوراي عالي مبارزه
با پولشويي
جناب آقاي دکتر بختياري ،وزير محترم دادگستري

با سالم؛
احتراماً ،به اس��تحضار ميرس��اند در اجراي موثر قانون و مق��ررات مبارزه با
پولشويي به خصوص ماده( )12دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني
و همچنين ماده( )9دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات
اعتباري؛ اداره مبارزه با پولشويي اين بانک طي بخشنامهاي ،بانکها و موسسات
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اعتب��اري را ملزم نموده اس��ت تا از ابتداي س��ال  ،1391ارائ��ه خدمات بانکي و
اعتباري به مشتريان اين موسسات (بهويژه هر گونه واريز و برداشت وجه) ،منوط
به اخذ يکي از شمارههاي فراگير مشتريان (شماره ملي ،شناسه ملي و يا شماره
اختصاصي اشخاص خارجي) و ثبت آن در سامانههاي مربوط شود1162208/.
محمود  بهمني

واحد اقدام کننده :اداره مبارزه با پولشويي
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شماره91/52599 :
تاريخ1391/03/02 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

باسالم و احترام؛
همان گونه که اس��تحضار دارند در چند دهه اخير ،دانش بانکداري اس�لامي
گس��ترش فوق العادهاي در جهان يافته است به گونه اي که در حال حاضر ،اين
شيوه بانکداري در بسياري از کشورهاي اسالمي بر شيوه بانکداري سنتي پيشي
گرفته و حتي در کش��وري همچون ايران ،به تنها شيوه رايج بانکداري بدل شده
است.
دس��تيابي به اين موفقيت ،مرهون تالش طيف گسترده اي از انديشمندان و
محققان اسالمي است که چه به صورت فردي و چه در قالب تالش هاي جمعي و
از طريق انجمن ها و موسسات و  ...همواره در تالش بوده اند تا ضمن گسترش و
تعميق مفاهيم و نظريات بانکداري اسالمي ،جامه عمل نيز به تن آنها پوشانيده
و اين واقعيت را در عمل به اثبات برس��انند که نظريات مذکور ،در س��طح جامعه
نيز قابل اجرا بوده و مفاهيمي صرفا نظري نيستند.
يکي از مجامع فعال در عرصه بانکداري اسالمي ،هيات خدمات مالي اسالمي
( )Islamic Financial Services Board=IFSBاست .اين هيات که متشکل از
مراجع نظارت مالي کش��ورهاي مختلف ـ عمدتا اسالمي ـ است بر آن است تا با
تدوين استانداردهاي مالي اسالمي ،به ياري موسساتي بپردازد که در اين عرصه
فعالي��ت دارند .طي چند س��الي که از آغاز به کار اي��ن هيات ميگذرد ،اين نهاد
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توانس��ته است تا با تهيه و ارائه اس��تانداردهاي مالي اسالمي ـ همگام با تحوالت
عرصه بانکداري و در چارچوب احکام اسالمي ـ منشاء خدمات گستردهاي باشد.
از جمله اسناد منتشره از سوي اين هيات ،دو سند بسيار مهم با عناوين:
ـ اصول راهنماي مديريت ريس��ک براي موسسات ارائه دهنده خدمات مالي
اسالمي()IFSB1؛
ـ اصول راهنماي حاکميت شرکتي براي موسسات ارائه دهنده خدمات مالي
اسالمي()IFSB3؛
است که نظر به اهميت موضوعات مطروحه در آن ها ،ترجمه اين دو سند در
دستور کار مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي قرار گرفت
که به پيوس��ت ،نسخه اي از ترجمه هر يک از اين اسناد ،جهت استحضار و بهره
برداري تقديم مي ش��ود( ترجمه اين اسناد در پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي
به نشاني ، WWW.CBI.IR :بخش نظارت بانکي ،زير مجموعه گزيده پژوهش ها
در زمينه بانکداري و نظارت بانکي نيز قابل دسترسي است).
با اميد به آن که انتش��ار و توزيع آثاري از اين قبيل ،به بسط و تعميق دانش
بانکداري در نظام بانکي کش��ور بينجامد ،خواهش��مند است دستور بفرمايند اين
نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري هاي الزم در اختيار واحد هاي ذي ربط قرار
گيرد1184563/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
      اميرحسين اميرآزاد                       عبدالمهدي ارجمندنژاد

توضي�ح :براي دريافت متن کامل ،به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج.ا.ا به نش��اني
 ،www.cbi.irبخش نظارت بانکي ،زير بخش گزيده پژوهش ها در زمينه بانکداري
و نظارت بانکي مراجعه شود.
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شماره91/55597 :
تاريخ1391/03/04 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احترام��اً ،پيرو بخش��نامه ه��اي ش��ماره  90/41478م��ورخ  1390/2/26و
 90/274508م��ورخ  1390/11/17بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران و در
اج��راي موثر قانون ،آيين نامه اجرايي و دس��تورالعمل هاي مبارزه با پولش��ويي
ب��ه ويژه «دس��تورالعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از س��قف مقرر» و
«دستورالعمل شناسايي معامالت مش��کوک و شيوه گزارش دهي» به استحضار
ميرس��اند يکي از عوامل اصلي در ارتقاي سطح اثر بخشي و کارآيي نظام مبارزه
با پولش��ويي در بانک ها و موسس��ات اعتباري ،امکان بازسازي نظام مند تمامي
تراکنش ها و عمليات بانکي مورد نظر اس��ت به گونهاي که بتوان با تشکيل يک
زنجيره به هم پيوسته و متوالي از مجموعه تراکنشهاي مربوط به يک عمليات،
مسير نقل و انتقال وجوه مورد نظر را رديابي و ابزارهاي پرداخت آن را شناسايي
نمود .بديهي اس��ت که تحقق اين امر مستلزم اس��تقرار نظامي جامع ،توانمند و
يکپارچ��ه از تراکنشها و بهرهگيري از نرم افزارهاي مناس��بي اس��ت که بتوانند
اطالعات را در کمترين زمان ممکن پردازش نموده ،مسير نقل و انتقال وجوه را
به درس��تي ترسيم کرده و امکان بازس��ازي تراکنش هاي مربوط را فراهم آورند.
به منظور نيل به اين هدف ،مقتضي اس��ت بانکها و موسس��ات اعتباري حداکثر
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ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين بخشنامه ،نسبت به ايجاد قابليتهاي ذيل
در سامانه هاي بانکي خود اقدام نمايند:
1ـ تمامي موسس��ات اعتباري بايد نسبت به پياده سازي فيلدهاي اطالعاتي
مندرج در فرم پيوس��ت اين بخشنامه در س��امانههاي بانکي خود اقدام نموده و
براي هر يک از عمليات بانکي و ابزارهاي مورد اس��تفاده ،يک کد منحصر به فرد
اختص��اص دهند .همچنين الزم اس��ت براي هر يک از کده��اي مزبورکه بيانگر
عمليات و ابزارهاي مورد اس��تفاده هس��تند ،اطالعات متناظر آن اخذ ش��ده؛ در
فيلدهاي اطالعاتي مورد نياز(الزامي) و به همراه س��اير توضيحات تکميلي اعالم
شده در فرم مذکور ،ارايه شوند.
2ـ الزم اس��ت نرم افزارها از اين قابليت برخوردار باشند که هر تراکنش را به
طور سيستمي با ثبت مربوط در دفاتر کل و معين در سامانه هاي بانکي مرتبط
نموده و براي هر ابزار بانکي ،يک شماره مرجع( )Referenceاختصاص دهند.
3ـ الزم اس��ت ن��رم افزاره��ا به گون��ه اي طراحي گردند ک��ه در هنگام ثبت
تراکنش واريز نقدي وجوه بيش از س��قف مقرر ،ورود ش��ماره سريال «فرم واريز
وجه نقد بيش از سقف مقرر» مربوط ،براي کاربر الزامي باشد.
4ـ به منظور پيشگيري از پرداخت نقدي وجوه بيش از سقف مقرر ،الزم است
ن��رم افزارها به گونه اي طراحي ش��وند تا فاقد چني��ن قابليتي بوده و در صورت
اس��تفاده از س��اير ابزارهاي پرداخت(مانند چک رمزدار) ،شماره سريال چک به
طور خودکار توليد و تخصيص داده شود و امکان ثبت آن به صورت دستي وجود
نداشته باشد .همچنين کاربر ملزم به تکميل ساير اطالعات مورد نياز(الزامي) به
شرح جدول پيوست ميباشد.
5ـ موسسات اعتباري بايد نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايند که
به محض ورود اطالعات مربوط به شماره حساب ،شعبه و بانک طرف تراکنش در
سيس��تم ،شماره شبا(در بخش فيلدهاي مورد نياز) به طور خودکار ايجاد و ثبت
شده و نيازي به اخذ شماره شبا از مشتري نباشد.
همان گونه که پيش از اين گذشت ،مجموعه تدابير فوق بايد به گونه اي باشد
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که امکان رديابي وجوه و مسير نقل و انتقال آن و نيز ابزارهاي مورد استفاده در
هر مرحله از نقل و انتقال را به خوبي مشخص نمايد.
شايان ذکر است به منظور توجيه هر چه دقيق تر همکاران دست اندرکار در
بانک ها و موسسات اعتباري براي اجراي موارد فوق ،جلسه اي در آينده نزديک
و با حضور مديران و کارشناسان واحد اطالعات مالي برگزار خواهد شد که تاريخ
و جزئيات آن متعاقبا به اطالع خواهد رسيد1188308/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                    رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره91/75324 :
تاريخ1391/03/27 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامههاي ش��ماره  90/173029م��ورخ  1390/07/25و
شماره  90/190959مورخ  1390/08/14مبني بر توقف حسابهاي فاقد شماره
يا شناسه ملي و از سر گيري فعاليت آنها تنها پس از ارائه شمارههاي ياد شده
و با توجه به اجرايي ش��دن آيين نامه «اختصاص شناس��ه ملي به کليه اشخاص
حقوقي ايراني» از اوايل س��ال جاري به اس��تحضار ميرساند؛ به موجب اطالعيه
مورخ  1391/02/09هيات ماده( )16آيين نامه ياد شده (مندرج در پايگاه اطالع
رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور /زيرپرتال معاونت
نوس��ازي و تح��ول اداري /زير بخش اخبار معاونت؛ تصوير پيوس��ت) ،اين امکان
فراهم شده است تا تمامي اشخاص حقوقي از جمله موسسات و تشکيالت دولتي
و بلدي نظير وزارتخانهها ،س��ازمانهاي دولتي ،ش��هرداريها و نيز دانشگاهها،
مس��اجد ،مدارس و موارد مش��ابه که پيش از اين و به موجب بخش��نامهشماره
 90/190959م��ورخ  1390/08/14اي��ن بانک از ش��مول ارائه شناس��ه ملي به
بانکها و موسسات اعتباري مستثني شده بودند ،بر اساس ساز و کار مربوط و از
طريق رابطين اشخاص مشمول ،نسبت به اخذ شناسه ملي اقدام نمايند.
از اين رو ،خواهش��مند است دستور فرمايند شعب و واحدهاي ذيربط در آن
بانک  /موسسه ـ ضمن اطالع رساني مناسب به مشتريان ذيربط ـ ترتيبي اتخاذ
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نمايند تا اين اشخاص حداکثر تا تاريخ  ،1391/06/01اقدام به اخذ شناسه ملي
و ارائه به آن بانک  /موسسه اعتباري نمايند.
بديهي است ارائه هر گونه خدمت به اشخاص حقوقي مشمول ـ پس از تاريخ
اعالم ش��ده ـ ممنوع بوده و بانک  /موسس��ه اعتباري موظ��ف به توقف عمليات
حسابهاي فاقد شناسه ملي ميباش��د(از سرگيري فعاليت اين قبيل حسابها،
منوط به ارائه شناسه ملي از سوي اين اشخاص است).
از اين رو ،خواهش��مند است دس��تور فرمايند مراتب به قيد فوريت به تمامي
واحده��اي ذيربط در آن بانک  /موسس��ه ابالغ و بر حس��ن اج��راي آن نظارت
شود1200298/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد              رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره91/111131 :
تاريخ1391/04/31 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست   بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��ـنامه ش��ـماره  91/75324مورخ  1391/03/27موضوع
شناسه ملي برخي از اش��خاص حقوقي ايراني که پيشتر و به موجب بخشـنامه
ش��ـماره  90/190959مورخ  1390/08/14اين بانک از شمول ارائه شناسه ملي
به بانکها و موسس��ات اعتباري مستثني ش��ده بودند ،خواهشمند است دستور
فرمايند ضمن اعالم آخرين اقدامات به عمل آمده در اين زمينه ،يک نس��خه از
بخش��نامه /دستورالعمل ابالغي به شعب و واحدهاي آن بانک  /موسسه را به اين
اداره ارسال نمايند1248253/.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                 رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره91/113287 :
تاريخ1391/05/02 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،به اطالع ميرساند به منظور تسريع در پيشبرد امور مربوط به مبارزه
با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد هماهنگي بيشتر بين بانکهاي کشور
در اين زمينه ،در نظر است تا کميسيوني متشکل از نمايندگان بانکهاي کشور
تشکيل شود.
از اين رو ،خواهشمند است دستور فرمايند پيشنهادات خود را در اين زمينه،
در اسرع وقت و به صورت مکتوب براي اين اداره ارسال نمايند1230749/.

اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                     عليرضا مظفري
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شماره91/125445 :
تاريخ1391/05/12 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو نامه ش��ماره  90/252788م��ورخ  1390/10/21اين بانک در
خصوص دوره آموزش��ي تربيت مدرس مبارزه با پولشويي و لزوم توسعه آموزش
در اين زمينه به منظور آش��نايي کليه کارکنان سيستم بانکي کشور ،خواهشمند
اس��ت ضمن تکميل جدول ذيل ،برنامههاي آموزشي آتي و در حال اجراي خود
را نيز به اين اداره ارسال نماييد.
پيشتر از دس��تور تس��ريعي که در اين زمينه صادر ميفرمايند ،سپاسگزاري
ميشود1243873 / .
تعداد شعب

تعداد پرسنل
كل بانك

شعب

افراد آموزش ديده
قبل از سال 91

آموزش ديدگان
سال جاري

توضيحات
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شماره91/141997 :
تاريخ1391/05/31 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،به اس��تحضار ميرس��اند به منظور اجراي موثر مفاد بخشنامه شماره
 91/55597مورخ  1391/3/4مبني بر ايجاد قابليت هاي الزم در س��امانه هاي
بانکي با هدف ارتقاي سطح اثربخشي و کارآيي نظام مبارزه با پولشويي در بانک ها
و موسس��ات اعتباري و از طريق امکان بازس��ازي نظام مند تمامي تراکنشها و
عمليات بانکي مورد نظر ،جلس��ه اي در روز چهارش��نبه مورخ  1391/5/25و با
حض��ور رئي��س محترم مرکز اطالعات مالي ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي و
برخي از مديران و کارشناس��ان محترم ذيربط بانک ها و موسس��ات اعتباري و
نيز شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد با آن ها برگزار گرديد و پس از بحث و
بررس��ي پيرامون ابعاد مختلف فني نحوه اجراي بخشنامه صدرالذکر ،مقرر شد تا
تمامي بانک ها و موسس��ات اعتباري ـ حداکثر تا تاريخ  15آبان ماه سال جاري
ـ مفاد بخشنامه مذکور را عملياتي نمايند.
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از اين رو ،خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمايند تمامي مديران ،کارشناسان و
دست اندرکاران ذيربط در آن بانک /موسسه و نيز شرکت هاي نرم افزاري طرف
قرارداد؛ با در اولويت قرار دادن اين طرح ،نس��بت به اجراي موثر آن تا تاريخ ياد
شده اقدامات الزم را به عمل آورند.
اداره مبارزه با پولشويي
      عبدالمهدي ارجمندنژاد                        عليرضا مظفري
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شماره91/157357 :
تاريخ1391/06/19 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
از آنجا که مقرر گرديده عملکرد نظام بانکي در اجراي قانون مبارزه با پولشويي،
آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعملهاي مربوط ،مورد ارزيابي نهادهاي نظارتي
ذيربط قرار گيرد ،خواهش��مند است دس��تور فرمايند به قيد تسريع گزارشهاي
ذيل را تهيه نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند که پاس��خ مقتضي حداکثر تا روز س��ه
شنبه مورخ  21شهريور  1391به اين اداره تحويل شود.
1ـ گزارش��ي در خصوص اقدامات بعمل آمده وفق ماده 15آيين نامه اجرايي
قانون مبارزه با پولش��ويي ـ انجام اقدامات الزم در خصوص مش��تريان آن بانک،
پيش از ابالغ آيين نامه.
2ـ گزارش��ي از عملک��رد بانک متب��وع در خصوص تهيه نرم اف��زار مبارزه با
پولشويي.
3ـ تصويري از س��اختار س��ازماني واحد مبارزه با پولشويي آن بانک به همراه
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نام ،تحصيالت ،س��ابقهکار ،سمت و تلفن مدير و پرسنل هر يک از بخشهاي زير
مجموعه در قالب يک جدول.
4ـ گزارش��ي در م��ورد عملک��رد آن بانک در خصوص تعيين س��طح فعاليت
مش��تريان قبلي ـ براساس س��وابق موجود (موضوع ماده 10دستور العمل نحوه
تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري).
5ـ گزارش��ي در خصوص عملکرد آن بانک در مورد حصول اطمينان از عدم
ايجاد رابطه کارگزاري با بانک هاي پوسته اي.
6ـ گزارش��ي درخصوص اقدامات بعمل آمده (س��از و کار اتخاذ شده) توسط
بانک متبوع در مورد ماده 8دستورالعمل نحوه مراقبت از افراد مظنون.
7ـ گزارشي از اقدامات و عملکرد آن بانک در مورد ارزيابي کشورهايي که در
آنها داراي واحدهاي برون مرزي ميباش��يد ـ وفق ماده 5دستورالعمل مجموعه
اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي
در واحدهاي برون سازماني موسسات اعتباري.
8ـ گزارش��ي از س��اير اقدامات بعمل آمده توس��ط آن بانک ب��راي مبارزه با
پولشويي و تامين مالي تروريسم1296778/.
اداره مبارزه با پولشويي
رضا محمدزاده قرهباغي               عليرضـا مظفـري
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شماره91/161337 :
تاريخ1391/06/23 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامه هاي ش��ماره  91/55597مورخ  1391/3/4و شماره
 91/141997م��ورخ  1391/5/31و در اج��راي بخش دوم توافقات انجام ش��ده
در جلس��ه م��ورخ  1391/5/25که با حضور رئيس محت��رم مرکز اطالعات مالي
شوراي عالي مبارزه با پولشويي و برخي از مديران و کارشناسان محترم ذي ربط
بانک ها و موسس��ات اعتباري و نيز شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد با آن ها
برگزار ش��د و به موجب آن مقرر گرديد بانک ها و موسس��ات اعتباري حداکثر تا
پايان دي ماه سال جاري اقدام به تهيه برنامههاي نرم افزاري مبارزه با پولشويي
نمايند؛ خواهشمند است دستور فرمايند واحدهاي ذي ربط در آن بانک /موسسه
و نيز ش��رکت هاي ن��رم افزاري طرف قرارداد؛ برنامه هاي ن��رم افزاري مذکور را
در چارچوب ش��اخصهاي پيوست تهيه و عملياتي نمايند .همچنين نظر به لزوم
تسريع در پياده سازي و اجراي برنامههاي مزبور ،خواهشمند است ترتيبي اتخاذ
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فرمايند تا تهيه ،پياده س��ازي و اجراي اين برنامه ها در اولويت خاص قرار داده
شود.
شايان ذکر است به منظور حصول اطمينان از عملياتي شدن بخشنامه مذکور،
بازرس��ان بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران پس از تاريخ ياد ش��ده اقدام به
بازرسي از آن بانک /موسسه و ارزيابي برنامههاي نرم افزاري مذکور در چارچوب
شاخص هاي پيوست مي نمايند1303763/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                  رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره91/177911 :
تاريخ1391/07/10 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامـ ه ش��مـاره  91/75324مورخ  1391/3/27مبني بر
لزوم اجراي آييننامه «اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني» و
توقف عمليات حساب هاي فاقد شناسه ملي از تاريخ  1391/6/1و با قدرداني از
اقدامات انجام ش��ده در اين زمينه ،مجدداً بر اهميت فراگير نمودن شناس��ه ملي
در کليه فعاليتهاي آن بانک /موسسه ـ به عنوان مبناي اصلي توليد کد اقتصادي
و ابزار موثري براي ارتباط سيستمها و پايگاههاي اطالعاتي در بخش اقتصادي و
مالي ـ و ضرورت اجراي دقيق و موثر بخشنامه مذکور؛ تاکيد مي شود.
از اين رو ،خواهشمند است دستور فرمايند مسئولين ذي ربط،آخرين وضعيت
مشتريان حقوقي در آن بانک/موسسه و وضعيت حساب آن ها (فعال ،متوقف) را
براي اين اداره ارسال نمايند و چنانچه برخي از مشتريان آن بانک/موسسه ،موفق
به اخذ شناسه ملي نشده و حساب آنها ـ بر خالف مفاد بخشنامه مذکور ـ فعال
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بوده و به آن ها خدمات بانکي ارائه مي شود ،مراتب را با ذکر دليل و مشخصات
دقيق مش��تري به اين اداره گزارش نمايند تا اقدامات الزم در اين زمينه به عمل
آيد1318862/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                     رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره91/196903 :
تاريخ1391/07/26 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،بدينوسيله به استحضار ميرساند در پانزدهمين جلسه شوراي عالي
مبارزه با پولشويي که در روز سه شنبه مورخ  1391/7/25برگزار شد گزارشي از
عملکرد و ميزان پيشرفت اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي ـ به خصوص
بانک ها و موسسات اعتباري ـ ارائه شد.
ب��ا عنايت به مف��اد گزارش و به منظور تس��ريع در اج��راي تکاليف مقرر در
قانون ،آئين نامه اجرايي و دس��تورالعملهاي مبارزه با پول ش��ويي مقرر گرديد
ت��ا بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران ب��ه عنوان مرجع نظ��ارت بر بانکها و
موسس��ات اعتباري در اسرع وقت ،گزارش��ي از آخرين وضعيت و اقدامات انجام
ش��ده از س��وي بانک ها و موسسات مزبور را به ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي
ارائه کند تا بانک ها و موسس��اتي که در زمين��ه اجراي قانون و مقررات مبارزه با
پولشويي از پيشرفت مناسبي برخوردار نبوده اند و يا تکاليف و وظايف محوله را
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به اجرا درنياورده اند ــ عالوه بر اعمال محدوديت هايي در دسترسي به امکانات
دس��تگاه هاي اجرايي عضو شورا (از جمله بانک مرکزي) ــ جهت انجام اقدامات
انضباطي و قضايي ،به مراجع مربوط معرفي شوند.
از اين رو ،ضمن تاکيد مجدد بر اجراي کامل و سريع قانون مبارزه با پول شويي
و آئين نامه اجرايي آن ،دس��تورالعمل هاي ابالغي از س��وي بانک مرکزي و ديگر
بخش��نامه هاي صادره در اين زمينه ،خواهشمند است دستور فرمايند آن بانک/
موسسه حداکثر تا پايان  10آبان ماه سال جاري نسبت به ارسال گزارش عملکرد
خود به اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اقدام نمايند .بديهي است مسئوليت
مطالب مطروحه از سوي مديران و واحد هاي دست اندرکار در آن بانک/موسسه
بر عهده مدير عامل و اعضاي هيات مديره آن است.
گزارش هاي ارسالي بايد موارد زير را در بر گيرد:
1ـ کليه اقدامات س��ازماني انجام شده در زمينه ايجاد اداره مستقل مبارزه با
پولش��ويي و زير نظر مستقيم مدير عامل آن بانک/موسسه(موضوع بخشنامههاي
ش��ماره  89/128003م��ورخ  1389/6/14و ش��ماره  90/221617م��ورخ
 1390/9/21اداره مبارزه با پولش��ويي بانک مرکزي) .گزارش مربوط بايد شامل
نمودار س��ازماني آن بانک/موسسه ،نمودار سازماني اداره مبارزه با پولشويي و زير
مجموعه هاي آن ،اس��امي کليه ش��اغلين در اداره مبارزه با پولش��ويي به همراه
سمت سازماني آن ها باشد.
2ـ اقدامات انجام ش��ده در زمينه آموزش کارکنان آن بانک/موسس��ه به طور
کلي و به تفکيک واحدها/شعب و مناطق جغرافيايي.
 3ـ تعداد گزارش هاي معامالت مشکوک( ،)STRگزارش معامالت نقدي بيش
از س��قف مقرر( )CTRو ديگر گزارشهاي ارسالي براي واحد اطالعات مالي(.)FIU
در صورت عدم ارسال گزارش هاي مذکور براي اين واحد ،علت آن بيان شود.
4ـ تعداد پاسخ ها به استعالم هاي به عمل آمده از سوي واحد اطالعات مالي.
تعداد و علت عدم ارائه پاسخ به مواردي که به استعالم ها پاسخ داده نشده است
به تفکيک ارائه شود.
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 5ـ تع��داد کل مش��تريان حقيقي و حقوقي آن بانک(ب��ه تفکيک) .اطالعات
مش��تريان حقيقي بايد ش��امل تعداد کل ،تعداد مشترياني که داراي شماره ملي
هس��تند ،تعداد مشترياني که فاقد شماره ملي هستند ،تعداد حساب هايي که به
دليل عدم ارايه شماره ملي مسدود شده اند ،باشد.
اطالعات مش��تريان حقوقي بايد شامل تعداد کل ،تعداد مشترياني که داراي
شناس��ه ملي هس��تند ،تعداد مش��ترياني که فاقد شناس��ه ملي هس��تند ،تعداد
حس��اب هايي که به دليل عدم ارايه شناسه ملي مس��دود شدهاند ،باشد(موضوع
بخشنامه هاي شماره  91/177911مورخ 1391/7/10؛ شماره  91/75324مورخ
1391/3/27؛ شماره  91/111131مورخ 1391/4/31؛ شماره  91/75324مورخ
1391/3/27؛  90/190959م��ورخ 1390/8/14؛ ش��ماره  90/173029م��ورخ
 1390/7/25و شماره  91/2979مورخ  1391/1/9اداره مبارزه با پولشويي بانک
مرکزي).
 6ـ مجموعه اقداماتي که در زمينه اجراي بخش��نامه ش��ماره 91/161337
مورخ  1391 /6/23اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
در خصوص تهيه برنامه هاي نرم افزاري مبارزه با پولشويي و پياده سازي آن در
شبکه آن بانک/موسسه انجام داده اند.
7ـ گزارشي در خصوص اقدامات به عمل آمده وفق ماده 15آئين نامه اجرايي
قان��ون مبارزه با پولش��ويي(انجام اقدامات الزم در خصوص مش��تريان آن بانک/
موسسه؛ پيش از ابالغ آئين نامه).
 8ـ گزارش��ي در م��ورد عملکرد آن بانک در خصوص تعيين س��طح فعاليت
مش��تريان قبلي ـ بر اس��اس س��وابق موجود(موضوع ماده 10دستورالعمل نحوه
تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري).
9ـ گزارش��ي در خصوص عملکرد آن بانک در مورد حصول اطمينان از عدم
ايجاد رابطه کارگزاري با بانکهاي پوسته اي.
10ـ گزارشي در خصوص اقدامات به عمل آمده (ساز و کار اتخاذ شده) توسط
بانک متبوع در مورد ماده 8دستورالعمل نحوه مراقبت از افراد مظنون.
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11ـ گزارش��ي از اقدام��ات و عملکرد آن بانک در مورد ارزيابي کش��ورهايي
که در آن ها داراي واحدهاي برون مرزي مي باش��يد(وفق ماده 5دس��تورالعمل
مجموعه اقدامات و تدابير الزم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با
پولشويي در واحد هاي برون مرزي موسسات اعتباري).
12ـ مجموعه اقدامات و گزارش عملکرد در زمينه اجراي بخشنامه هاي شماره
 91/55597مورخ 1391/3/4؛ شماره  91/141997مورخ 1391/5/31؛ شماره
 90/41478مورخ  1390/2/26و شماره  90/274508مورخ  1390/11/17اداره
مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در زمينه ايجاد قابليت هاي الزم در سامانه هاي
بانکي براي بازسازي نظام مند تمامي تراکنش ها و عمليات بانکي.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمايند مراتب به قيد
فوريت بررسي و نسبت به پاسخگويي در مهلت زماني تعيين شده ،اقدام مقتضي
معمول گردد1343136/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
امير حسين امين آزاد                       عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره91/202825 :
تاريخ1391/08/02 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامه شماره  91/41478مورخ  1390/02/26در خصوص
ابالغ دس��تورالعملهاي مبارزه با پولشويي در موسس��ات اعتباري ،به استحضار
ميرساند:
به منظور بازنگري و به روز رس��اني ش��اخصهاي معامالت مشکوک(پيوست
دس��تورالعمل شناس��ايي معامالت مش��کوک و ش��يوه گزارش دهي) ،فهرس��ت
پيش��نهادي جديدي از اين شاخصها تهيه ش��ده است که به پيوست ،نسخهاي
از آن ارس��ال ميشود .لذا خواهشمند است دس��تور فرمايند شاخصهاي مزبور
م��ورد بررس��ي قرار گرفته ،اي��ن اداره را از نقطه نظرات کارشناس��ي خود مطلع
نمايند1350451/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                    عليرضـا مظفـري
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شماره91/213103 :
تاريخ1391/08/14 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،همان گونه که اس��تحضار دارند به موجب ماده 44آيين نامه اجرايي
قانون مبارزه با پولش��ويي ،س��قف مقرر پرداخت نقدي روزانه مبلغ  150ميليون
ريال مي باش��د .متاس��فانه ،بنا بر نتيجه بازرس��يهاي به عمل آمده و گزارشات
دريافتي از مراجع نظارتي ،برخي از بانک ها و موسسات اعتباري علي رغم صدور
و ابالغ بخش��نامه هاي مختلف ( از جمله بخش��نامه هاي ش��ماره 88/210068
مورخ  1388/10/8و ش��ماره  88/236113مورخ  ،)1388/11/8همچنان اقدام
به پرداخت وجه نقد به مش��تريان(حقيقي ،حقوقي) ،بيش از س��قف مقرر روزانه
مي نمايند .موضوعي که عالوه بر نقض مقررات مربوط ،به موجب برخي گزارشات
موجب بروز اختالالتي در بازار ريالي و ارزي و قاچاق کاال شده است.
از اين رو مجدداً تصريح مي نمايد رعايت سقف مقرر پرداخت روزانه ،کما في
الس��ابق الزم االجرا بوده و تمامي بانک ها و موسس��ات اعتباري و کارکنان آن ها
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ملزم به رعايت دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي مي باشند و متخلفين از اين
امر ـ در هر سطح ـ به مراجع انتظامي و قضايي معرفي مي شوند.
خواهشمند است مراتب به طور جد و به قيد فوريت ،به تمامي واحد ها و شعب
آن بانک/موسسه ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق اعمال شود1361180/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
امير حسين امين آزاد                          عبدالمهدي ارجمندنژاد
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شماره91/257835 :
تاريخ1391/09/28 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامههاي ش��ماره  91/141997م��ورخ  1391/05/31و
ش��ماره  91/161337مورخ  1391/06/23در خص��وص ايجاد قابليتهاي الزم
در س��امانه هاي بانک��ي و تهيه نرم افزارهاي مبارزه با پولش��ويي و نيز در اجراي
تصميم��ات متخ��ذه در جلس��ه م��ورخ  1391/09/21که با حض��ور نمايندگان
شرکتهاي طرف قرارداد و ارائه کنندگان خدمات نرم افزاري به آن بانک تشکيل
شد ،به استحضار ميرساند مهلت زماني تعيين شده و توافق شده در مورد اعمال
تغييرات در س��امانههاي بانکي  1391/10/15و تهيه نرم افزار مبارزه با پولشويي
پايان دي ماه س��ال جاري ميباش��د .از اينرو ،خواهشمند است دستور فرمايند
موضوع با قيد فوريت مورد پيگيري قرار گرفته ،اقدامات الزم معمول گردد.
پيشتر از دستور مس��اعدي که در اين زمينه صادر ميفرمايند ،سپاسگزاري
ميشود1409596/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                    عليرضـا مظفـري
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شماره91/266254 :
تاريخ1391/10/06 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً،پيرو بخشنامه شماره  91/240141مورخ  1391/9/12موضوع لزوم
ارائه شناس��ه ملي از سوي اشخاص حقوقي براي استفاده از خدمات بانکي و نيز
منع ارائه خدمت به اش��خاص حقوقي فاقد شناسه مزبور ،موارد ذيل را به آگاهي
مي رساند:
مرجع تش��خيص و صدور شناس��ه ملي براي اشخاص حقوقي معاونت توسعه
مديريت و س��رمايه انس��اني رئيس جمهورـ معاونت نوس��ازي و تحول اداراي ـ
مي باشد .هر گونه اطالعات مرتبط از طريق تارنماهاي:
http://mdhc.ir
http://ilenc.ir

قابل دريافت بوده و مقتضي است با عنايت به اينکه اخذ و ارائه شناسه ملي به
بانکها و موسسات اعتباري از وظايف مشتريان حقوقي است ،مسئولين ذيربط
در آن بانک از در اختيار قرار دادن ش��ماره تلفنهاي اش��خاص مسئول در مراکز
فوق(مذکور در بخشنامه صدرالذکر) به مشتريان ياد شده اکيداً خودداري نموده
و صرفاً آنها را براي اس��تفاده از اطالعات مندرج در س��ايتهاي مذکور(اطالعيه
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هيات ماده( )16آئيننامه اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني)
و اقدام از طريق نماينده يا رابط دس��تگاه يا س��ازمان اجرايي ذيربط راهنمايي
فرمايند1418415/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد              سيد صدرالدين حسيني
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شماره91/282772 :
تاريخ1391/10/21 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخشنامه ش��ماره  90/221617مورخ  1390/09/21اين بانک
و بخش��نامه صادره از س��وي وزير محترم امور اقتصادي و دارائي و رئيس شوراي
عالي مبارزه با پولشويي در اجراي مصوبه يازدهمين جلسه مورخ 1390/07/25
ش��وراي مذکور مبني بر ايجاد تشکيالت مبارزه با پولش��ويي در قالب يک اداره
مس��تقل زير نظر مستقيم مدير عامل ،به استحضار ميرساند در بازرسي جامعي
که اخيراً توس��ط بازرسان اداره مبارزه با پولش��ويي بانک مرکزي از شبکه بانکي
کش��ور به عمل آمد ،مش��خص گرديد برخي بانکهاي کشور مصوبه مذکور را به
طور کامل اجرا ننمودهاند .از اين رو ،خواهش��مند است دستور فرمايند در اسرع
وقت ،نس��بت به ايجاد اداره مستقل مبارزه با پولشويي(بدون احاله ديگر وظايف
از جمله حسابرس��ي ،بازرس��ي ،نظارتي و ...ديگر به آن ،حتي به صورت درج در
عنوان اداره) که به طور مستقيم زير نظر مدير عامل بانک /موسسه فعاليت نمايد،
اقدام نموده و مستندات مربوط شامل مصوبه مرجع تصميم گيرنده در آن بانک/
موسسه به همراه تاريخ تصويب ،نمودار سازماني آن بانک /موسسه ()Top Chart؛
نمودار سازماني اداره مبارزه با پولشويي و اسامي و سمت کارکنان اداره مذکور را
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حداکثر تا پايان بهمن ماه س��ال جاري براي اين اداره ارسال نمايند و مستندات
مربوط نيز در س��امانه مديريت پروژه دبيرخانه ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي
تکميل گردد1439681/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد               رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره91/284859 :
تاريخ1391/10/25 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي پست
بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو مذاکرات صورت گرفته در س��ومين جلسه کميسيون هماهنگي
ادارات مبارزه با پولش��ويي بانکها م��ورخ  ،1391/10/18مبني بر لزوم فرهنگ
س��ازي و تبليغات در زمينه مبارزه با پولش��ويي در سطح جامعه و اطالع رساني
گستردهتر در اين خصوص ،خواهشمند است دستور فرمايند موضوعات مورد نظر
که نياز به فرهنگ س��ازي ،اطالع رساني و تبليغات دارند ،رسانههاي پيشنهادي
براي اس��تفاده در مورد هر موضوع و نيز ،هرگونه ساز و کار و نقطه نظر ديگر در
زمينههاي فوق را به قيد تسريع به اين اداره اعالم نمايند1439942 /.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                      عليرضـا مظفـري
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شماره91/340549 :
تاريخ1391/12/15 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،به پيوست پرسشنامههاي تهيه شده در ارتباط با بخشنامههاي شماره
 91/55597مورخ  1391/03/04و شماره  91/161337مورخ  1391/06/23اين
بانک ،موضوع اصالح فرآيندهاي بانکي و توليد نرم افزارهاي مبارزه با پولش��ويي
ارسال ميگردد .لطفاً ترتيبي اتخاذ فرمايند فرمهاي تکميل شده حداکثر تا پايان
وقت اداري  1391/12/23به اين اداره ارسال شود.
بديهي است بر مبناي پاسخهاي ارائه شده از سوي آن بانک /موسسه ،برنامه
بازرس��ي حضوري و ارائه گزارش نهايي به ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي در
دستور کار قرار خواهد گرفت1504873/.
اداره مبارزه با پولشويي
رضا محمدزاده قرهباغي                  محمدحسين دهقان منشادي
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شماره91/354851 :
تاريخ1391/12/27 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

باسالم؛
احتراماً ،همان گونه که اس��تحضار دارند س��ازمان ها سيستم هايي اجتماعي
هستند که در تعاملي مستمر با محيط پيراموني خود ،بر آن اثر گذاشته و يا از آن
تاثير مي پذيرند .رويدادها و حوادث مختلف از جمله وقوع زلزله ،س��يل ،طوفان،
حمالت سايبري ،قطع برق ،شيوع بيماري هاي مسري و ...؛ از عواملي هستند که
به طرق مختلف بر س��ازمان و تداوم فعاليت هاي آن اثر گذاشته و گاه؛ به توقف
موقت يا دائم فعاليت هاي آن مي انجامند.
از منظر يک سازمان ،طبيعي است که وقوع حوادث و رويدادهايي اين چنين،
امري نامطلوب به حساب آمده و بايد براي مديريت موثر آن ها چاره اي انديشيد.
مقوله اي که در ش��اخه اي از دانش ريس��ک عملياتي با عنوان «تداوم فعاليت»1
به آن پرداخته مي ش��ود .تداوم فعاليت در پي آن اس��ت تا با شناسايي و احصاء
انواع حوادث و رويدادهاي اثرگذار بر روي س��ازمان ،احتمال وقوع و آثار و تبعات
منفي آن ها را به کمترين حد ممکن کاهش داده و تاثيرات باقيمانده حوادث را
1. Business continuity.
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نيز به نحو مطلوب مديريت نمايد .در اين راستا ،تداوم فعاليت در پي آن است تا
حتي االمکان مانع از توقف موقت و يا دائم فعاليت هاي سازمان شده و در صورتي
که چنين امري نيز به وقوع پيوست ،در کوتاهترين زمان ممکن عمليات سازمان
را بازيابي 2نمايد.
بانک ها ،کارگزاران بيمه و بورس و ديگر موسس��ات فعال در بازار هاي مالي
و ني��ز تمامي اش��خاص حقيقي و حقوقي اي که به ط��رق مختلف با اين بازارها،
موسس��ات و فعاالن آن ها در تماس و تعامل هس��تند نيز از وقايع و رويدادهاي
آن ه��ا تاثي��ر پذيرفته و بالطبع باي��د در برنامه ريزي هاي مربوط ،به ش��يوه اي
مناسب و متناسب با اهميت آن ها منظور شوند.
ب��ا توجه به مرات��ب فوق و نظر به اهميت اين موض��وع ،کميته نظارت بانکي
بال که يکي از مهمترين مراجع حرفه اي در زمينه تهيه و تدوين استانداردهاي
نظارت بانکي اس��ت ،در س��ندي با عنوان «اصول پيشرفته براي تداوم فعاليت»3
به اين موضوع پرداخته اس��ت و با به��ره گيري از دانش و تجربيات متخصصيني
از مراج��ع نظارتي و ديگر مجامع تخصصي ،توصيه هاي س��ودمندي را در زمينه
اتخاذ تدابيرکارآمد ،تدوين برنامه هاي مناس��ب و اجراي موثر برنامه هاي مزبور
ارائه کرده است.
توصيههاي مطروحه از س��وي کميته نظارت بانک��ي بال که در قالب  7اصل
مهم در اين سند مطرح شده است ،حاوي نکات مهم و دقيقي است که الزم است
در برنام��ه هاي تداوم فعاليت و پيش از وق��وع رويدادها و حوادث غير مترقبه و
نامطلوب و با اس��تفاده از شيوه هاي شبيه سازي و  ، ...اثربخشي و کارآيي آنها
م��ورد ارزيابي ق��رار گيرد تا در موقعيت هاي واقعي ،مديران و دس��ت اندرکاران
اجرايي با تعدادي توصيههاي نظري ،ناکارآمد ،نا کارا و غير معتبر مواجه نشوند.
در رابطه با س��ند مذکور ،ذکر اين نکته نيز ضروري اس��ت که اگر چه اصول
مندرج در اين س��ند براي بازارهاي مالي و نهاده��اي فعال در آن تهيه و تدوين
2. Recovery.
level principles for business continuity.ـ3. High
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شده است،ليکن با توجه به وجوه اشتراک فراوان سازمان ها با يکديگر و قابليت
کارب��رد عمومي اين اص��ول ،مي توان اصول و اس��تانداردهاي مذکور را در ديگر
س��ازمان ها نيز به کار بس��ت .از اين رو ،عالوه بر بانک ها ،موسس��ات اعتباري و
ديگر نهادهاي فعال در بازارهاي مالي؛ مطالعه اين سند براي سازمان هاي ديگر
نيز توصيه مي شود.
اهميت سند مذکور موجب شد ترجمه آن در دستور کار مديريت کل مقررات،
مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولش��ويي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار
گيرد تا در کنار ساير اسنادي که تا کنون در اين زمينه و توسط اين بانک ترجمه
و منتش��ر شده است؛ مرجع مناسبي را براي همکاران نظام بانکي و کارشناسان،
محققان و ديگر اشخاص عالقمند فراهم آورد (براي مطالعه ترجمه برخي از اسناد
منتش��ره از س��وي کميته نظارت بانکي بال به پايگاه اطالع رساني بانک مرکزي
ج .ا .ا .به نشاني  ، WWW.CBI.IRبخش نظارت بانکي ،زيرمجموعه «گزيده اصول
کميته نظارت بانکي بال(بازل) براي نظارت بانکي موثر» مراجعه فرماييد).
با اميد به آن که انتش��ار و توزيع آثاري از اين قبيل ،به بسط و تعميق دانش
بانکداري در نظام بانکي کش��ور بيانجامد ،خواهش��مند است دستور فرمايند اين
نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري هاي الزم در اختيار واحد هاي ذي ربط قرار
گيرد1518248/.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
اميرحسين امين آزاد                       عبدالمهدي ارجمندنژاد

توضي�ح :ب��راي دريافت متن کامل ،به پايگاه اطالع رس��اني بانک مرکزي ج.ا.ا به نش��اني
 ،www.cbi.irبخش نظارت بانکي ،زير بخش گزيده پژوهش ها در زمينه بانکداري
و نظارت بانکي مراجعه شود.
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شماره92/3272 :
تاريخ1392/01/10 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،به استحضار ميرساند با توجه به استعالم برخي بانکها و موسسات
اعتب��اري در خصوص نحوه اختصاص شناس��ه ملي به انجمنه��ا ،اتحاديه هاي
صنفي ،کانون ها،اتاقها و ...؛ به پيوس��ت بخش��نامه اخير مدير کل محترم ثبت
ش��رکت ها و موسسات غير تجاري به شماره  91/228677مورخ ،1391/11/24
جهت بهرهبرداري و انجام اقدامات مقتضي ايفاد ميشود.
همان گون��ه که در بخش��نامه مذکور مالحظه ميش��ود اش��خاص ياد ش��ده
ميتوانند با مراجعه به ثبت ش��رکتها ،درخواست ثبت تاسيس نمايند تا نسبت
به اختصاص شناسه ملي به آنها اقدام الزم صورت گيرد.
از اين رو ،خواهش��مند اس��ت ترتيبي اتخاذ ش��ود تا اطالع رساني مناسب و
راهنماييهاي الزم به مش��تريان مربوط جهت اخذ شناس��ه ملي در اس��رع وقت
صورت پذيرد1522571 /.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                سيد صدرالدين حسيني
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شماره92/32951 :
تاريخ1392/02/10 :
پيوست :ندارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامه شماره  91/340549مورخ  1391/12/15با عنايت به
تکميل جداول پيوس��ت بخش��نام ه فوق از طرف بانکها و موسس��ات اعتباري به
استحضار ميرساند به منظور حصول اطمينان از عملياتي شدن بخشنامههاي صادره
در اين زمينه ،بانک مرکزي اقدام به بازرسي بانکها و موسسات اعتباري و ارزيابي
برنامههاي نرمافزاري مربوط در چارچوب ش��اخصهاي ارائه ش��ده مينمايد(زمان
بازرسي هر بانک طي هماهنگي بعدي به اطالع آن بانک/موسسه خواهد رسيد).
ضروري است همزمان با حضور گروه بازرسي در بانکها و موسسات اعتباري،
نماينده مطلع تمامي ادارات و اش��خاص مرتبط در بانک مورد بازرسي در جلسه
حضور داشته و امکان دسترسي به سيستمهاي نرمافزاري و ساير مستندات مورد
درخواست بازرسان براي ايشان فراهم گردد ،به گونه اي که:
1ـ کلي��ه تمهيدات الزم براي کار با نرم افزارها طبق موارد زير از طرف بانک
مهيا باشد:
حضور تيم کارشناس��ي بانک با تسلط کامل به تمام قسمتهاي هر دو نرم
افزار؛
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دسترسي کامل کارشناس بانک به تمامي امکانات نرم افزار؛
دسترسي نرم افزار مبارزه با پولشويي به دادههاي واقعي بانک؛
ارائ��ه نرم افزارهاي واقعي در ش��عبه بانک و اداره مبارزه با پولش��ويي(نرم
افزارهاي تستي يا در حال توسعه و غيره نباشند)؛
نرم اف��زار ثبت فرآيندهاي بانکي بنا به اختي��ار بانک ميتواند به دادههاي
واقعي يا به دادههاي تستي دسترسي داشته باشد.
2ـ کار با نرم افزار ،بر عهده کارشناسان بانک است و طبق نظر گروه بازرسي
انجام خواهد ش��د ،بهگون��هاي که کارشناس��ان بانک ،گزارشها ،جس��تجوها و
فرآيندهاي درخواستي بازرسان را در نرمافزار ،اجرا نموده و درصورت درخواست
بازرسان اقدام به گرفتن چاپ از آن گزارشها و يا صفحات برنامه مينمايند.
3ـ از آنجا که پاس��خ بعضي از سواالت پرسشنامه ها از طريق نرم افزار ميسر
نيس��ت ،الزم است بانک اسناد و مستندات زير را آماده نموده و در همان جلسه
به گروه بازرسي تحويل دهد:
توضيح درخصوص سيس��تمهاي عملياتي بانک که اطالعات آنها در حال
حاضر در انباره داده مورد استفاده قرار ميگيرد؛
مس��تنداتي درخصوص س��اخت انباره داده ،بارگذاري دادهها ،عملياتي که
روي دادهها قبل از بارگذاري انجام ميش��ود و ديگر مشخصات سيستم مبارزه با
پولشويي که در پرسشنامه مربوط مورد سوال قرار گرفته بود؛
مس��تنداتي درخص��وص ثبت کليه فرآيندهاي بانکي در صورتحس��اب به
نحوي که ميزان انتقال وجوه ،مسير نقل و انتقال ،طرف درگير انتقال و ابزارهاي
مورد استفاده را رديابي نمايد؛
مس��تنداتي درخصوص سامانه مبارزه با پولش��ويي و چگونگي پياده سازي
قواعد آن؛
مس��تنداتي در خصوص حجم داده هاي ذخيره ش��ده در انباره داده ،تعداد
کاربران سامانه مبارزه با پولشويي و سخت افزارهاي مورد استفاده در حال حاضر.
4ـ با توجه به محدوديت دسترس��ي به تمامي اطالعات ثبت ش��ده در پايگاه
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داده توسط برنامه هاي واسط کاربري و عدم امکان بررسي منطق اجرايي برخي
س��واالت مندرج در پرسش��نامهها ،الزم اس��ت مس��تندات کامل و واضح به نحو
مقتضي جهت تشريح پاسخهاي ذکر شده در پرسشنامه در اختيار گروه بازرسي
قرار گيرد .براي مثال به دو نمونه توجه فرماييد:
سوال  11پرسشنامه اصالح فرآيند ـ ممکن است رديابي ارتباط تراکنشها
توس��ط برنامههاي تحويلداري ميسر نباشد .لذا انتظار ميرود با ارائه مستندات
گويا پاسخ خود را تکميل نمايند.
س��وال  26و  32پرسش��نامه اصالح فرآيند ـ جهت نمايش مش��خصه هاي
اصلي و الزامي عمليات واريز و برداشت ،مي توان از مستندي مانند صورتحساب
مش��تري با عمليات واريز و برداش��ت از کانالهاي مختلف شامل تاريخ تراکنش،
زمان تراکنش ،کد تراکنش ،ش��رح تراکنش ،شماره سند ،مبلغ تراکنش ،شماره/
شناس��ه ملي واريز/برداشت کننده ،شماره سريال فرم  ،CTRشماره شبا ،شماره
چک ،بانک صادر کننده چک ،شماره کارت و  ...استفاده کرد.
بعد از اتمام بازرس��ي ،عملکرد واقعي بانک به صورت عددي از يک تا صد که
ميزان پوشش بخشنامههاي اصالح فرآيندهاي بانکي و سامانه مبارزه با پولشويي
در نرم افزارهاي مورد استفاده و گردش اطالعات بانک را نشان ميدهد ،بر مبناي
ترکيبي از اعمال ضرايب بر روي موارد ذيل محاسبه ميگردد:
پرسشنامه پر شده توسط بانک؛
پرسشنامه پر شده توسط گروه بازرسي؛
اسناد و مدارک فني مرتبط با ادعاي بانک؛
ميزان همکاري بانک با گروه بازرسي؛
مقايس��ه پرسش��نامه هاي پر شده توسط بانک و پرسش��نامه هاي پر شده
توسط گروه بازرسي و تعيين ميزان صحت ادعاي بانک1560464/.
اداره مبارزه با پولشويي
رضا محمدزاده قرهباغي                 محمدحسين دهقان منشادي
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شماره92/58166 :
تاريخ1392/03/01 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،پيرو بخش��نامه هاي شماره  90/41478مورخ  1390/2/26و شماره
 90/274508م��ورخ  1390/11/17و در اج��راي موثر تکالي��ف مقرر در قانون
مبارزه با پولش��ويي و آيي��ن نامه اجرايي آن ،به پيوس��ت مجموعه اي با عنوان
«تکاليف ناش��ي از دس��تورالعمل هاي مبارزه با پول شويي صادره از سوي بانک
مرکزي؛ تکاليف بانک ها و موسس��ات اعتباري» که فهرستي از مجموعه وظايف
و تکاليفي اس��ت که هر يک از بانک ها و موسس��ات اعتباري بايد اقدام به اجرا و
عملياتي کردن آن ها نمايند ،جهت اطالع و بهره برداري اداره مبارزه با پولشويي
آن بانک/موسسه ارسال مي شود.
در واق��ع ،فهرس��ت مذکور چک ليس��تي را ب��راي ارزيابي عملک��رد و ميزان
پيش��رفت ماموريت ه��اي محوله به بانک ها و موسس��ات اعتب��اري ـ به عنوان
اش��خاص مش��مول قانون و مقررات مبارزه با پولش��ويي ـ فراهم ميآورد و براي
مديران و بازرس��ان آن بانک ،مالکي را به دس��ت مي دهد تا به کمک آن ،نقاط
قوت و ضعف خود را در اجراي قانون و مقررات شناس��ايي کرده و مسيري را که
بايد ادامه دهند با دقت هر چه تمامتر و به طور مس��تمر ،باز شناسند .از اين رو،
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بازرسان ادارات مبارزه با پولشويي بانک ها و موسسات اعتباري بايد با بهرهگيري
از مجموعه پيوست ،عمليات شعب و واحد هاي عملياتي ذي ربط را مورد ارزيابي
قرار داده و به مراجع ذي ربط گزارش دهند .افزون بر اين ،بازرسان بانک مرکزي
نيز در ارزيابي عملکرد هر يک از بانک ها و موسس��ات اعتباري ،از اين فهرس��ت
بهره برده؛ گزارش آن را به مراجع ذي صالح تسليم مي نمايند.
شايان ذکر است که شاخص هاي مطروحه در چک ليست پيوست ،محورهاي
کل��ي ارزياب��ي عملک��رد بانک ها و موسس��ات اعتباري را در بر م��ي گيرد و آن
بانک   /موسسه مي تواند متناسب با وضعيت خود ،هر کدام از محورها را به اجزاي
بيشتري تقسيم و فهرست مزبور را بر اساس نيازهاي خود ،تکميل نمايد.
نکته ديگري که نبايد از نظر دور داشت آن است که فهرست مذکور ،به هيچ
وجه جايگزيني براي مجموعه وظايف و تکاليف مذکور در مديريت پروژه مبارزه
با پولش��ويي که پيش تر توس��ط دبيرخانه ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي به
بانک ها و موسس��ات اعتباري ابالغ شده است و آن ها بايد از طريق سيستم هاي
نرم اف��زاري خ��ود ،موارد من��درج در آن را تکميل کنند ،نمي باش��د و بانک ها و
موسسات اعتباري همچنان وظيفه دارند تا فهرست مذکور را در چارچوب اعالم
شده از سوي آن دبيرخانه تکميل کرده و براي واحد مذکور ارسال نمايند.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمايند تا بازرسان آن اداره،
از مجموعه پيوس��ت در ارزيابي عملکرد واحد ها و ش��عب آن بانک بهره برداري
نمايند1542941/.
اداره مبارزه با پولشويي
عبدالمهدي ارجمندنژاد                 رضا محمدزاده قرهباغي
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شماره92/105465 :
تاريخ1392/04/13 :
پيوست :دارد

جهت اطالعمديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي ،غيردولتي ،شرکتدولتي
پستبانک و موسسه اعتباري توسعه ارسالميشود.

با سالم؛
احتراماً ،همان گونه که استحضار دارند يکي از مهمترين نهادهاي بينالمللي
فعال و پيش��رو در زمينه مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم ،گروه ويژه
اقدام مالي ( )Financial Action Task Force/FATFاس��ت .ماموريت اصلي
اين گروه که در س��ال  1989ميالدي و در پاس��خ به نگرانيهاي فزاينده ناش��ي
از پديده ش��وم پولشويي و به ابتکار کش��ورهاي عضو گروه هفت تشکيل گرديد،
تدوي��ن اس��تانداردهاي بينالمللي در زمين��ه مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي
تروريس��م و ترغيب کش��ورها به اجراي آنها است .استانداردهاي مزبور در قالب
مجموعهاي از توصيهها و رهنمودها منتش��ر ميش��وند و بر حسب بازخوردهاي
دريافتي و ضرورتهاي ناش��ي از رويدادها و تحوالت بينالمللي ،هر چند س��ال
يکبار مورد ارزيابي و بازنگري قرار مي گيرند.
در س��ال 1990ميالدي و براي نخس��تين بار ،توصيههاي گروه ویژه در قالب
س��ندي موس��وم به «توصيه هاي چهل گانه گروه ويژه اق��دام مالي» ـ که صرفاً
معطوف به موضوع مبارزه با پولشويي بود ـ تدوين گرديد .مفاد سند مذکور يك
بار در سال  1996و بار ديگر در سال  2003مورد اصالح و بازنگري قرار گرفت.
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همچنين ،پس از وقوع حوادث يازده س��پتامبر سال  2001در آمريكا ،گروه ویژه
اقدام به تدوين و انتش��ار هش��ت توصيه جديد در زمينه مب��ارزه با تأمين مالي
تروريس��م نمود که در اجالس س��ال  2004اين گروه ،ي��ك توصيه دیگر نيز به
آن ها افزوده ش��د و در مجموع به «توصيههاي ويژه» معروف شدند .پس از آن،
گروه مذکور با مش��ارکت برخي کشورها و سازمانهاي بينالمللي بويژه صندوق
بینالمللی پول و سازمان ملل متحد ،مجموعه چهل و نه توصيه را مورد اصالح و
بازنگري کلي قرار داد .سرانجام ،گروه ويژه ضمن بازنويسي ،اصالح و ادغام چهل
و نه توصيه پيشين و اضافه کردن چند توصيه جديد در خصوص موضوع«تامين
مالي اش��اعه سالحهاي کش��تار جمعي» ،س��ند جديدي را قالب چهل توصيه و
باعنوان«اس��تانداردهاي بينالمللي مبارزه با پولش��ويي ،تامين مالي تروريسم و
اشاعه سالح هاي کشتار جمعي» تنظيم و در فوريه سال  2012منتشر نمود.
در حال حاضر ،مجموعه چهل توصيه س��ال  2012اين گروه ،مهمترين سند
بينالمللي در زمينه مبارزه با پولش��ويي به ش��مار ميرود که در واقع جايگزين
توصيههاي چهل و نهگانه پيش��ين گروه ويژه اقدام مالي ش��ده اس��ت .این نکته
بس��یار حائز اهميت است که سند مزبور اگرچه به لحاظ شکلي ،جنبه توصيه اي
براي کش��ورها داش��ته و فاقد ضمانت اجرايي اس��ت ،ليکن با توجه به مقبوليت
گس��ترده آن نزد کش��ورها و س��ازمان هاي بين المللي ،از اعتبار و جايگاه بسيار
بااليي برخوردار اس��ت ،به گونه اي که از سوي 180کشور دنيا به صورت رسمي
م��ورد تاييد قرار گرفت��ه و به عنوان منبع و مرجع اصلي ب��راي تدوين قوانين و
مقررات مبارزه با پولش��ويي توس��ط کشورها شناخته مي ش��ود .افزون بر آن ،با
تصويب مراجع قانونگذاري برخي کشورها ،توصيه هاي موصوف عيناً و به صورت
يکپارچه وارد نظام حقوقي آنها شده و به صورت قانون درآمده است.
ب��ا توجه به مرات��ب فوق و نظر به اهميت و جايگاه س��ند مزبور ،اداره مبارزه
با پولش��ويي بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران ،ترجمه اين سند مهم را در
دس��تور کار خود ق��رار داد تا عالوه ب��ر اقدامات اجراي��ي و عملياتي جاري ،گام
ديگري را در زمينه گسترش ادبيات موضوعي در اين زمينه برداشته و مرجعي را
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براي مديران ،کارشناسان و عالقمندان به مقوله مزبور فراهم آورد.
اميد است ترجمه اين سند که با حمايت و پشتيباني مقامات عالي رتبه بانک
مرک��زي و همکاري صميمان��ه اداره روابط عمومي اين بان��ک در قالب کتابي با
عنوان«اس�تانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم»
به زيور طبع آراس��ته گرديد بتواند نقش��ي موثر ـ هر چند اندک ـ در توس��عه و
تعميق ادبيات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ميهن عزيزمان ايران
داشته باشد1641074 /.
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مبارزه با پولشويي
امير حسين امين آزاد                      عبدالمهدي ارجمندنژاد
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