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بخشاول


مقدمه

 

ماليدرموسساتييشولمبارزهباپوضرورت
 

ین مبرای مجر ای یا موسسات مالی موفقیت عمده ها بانک وسیله هب جرائمعواید حاصل ازشستشوی 

 .دارناد  عهاده  باه  شویی پولو موسسات مالی نقش مهمی درامر مبارزه با  ها بانکلذا  .شود می محسوب

المللی درامار مباارزه باا     به عدم رعایت ضوابط بین یک کشورو موسسات مالی  ها بانکمحکومیت 

ایان امار باعا     . شهرت و غیره است متضمن آثار و تبعات سنگینی به لحاظ ریسک سوء شویی پول

المللی درزمره مراکز مالی غیرمطمئن  و درسطح بین  گردد مراکز مالی کشور مورد اتهام قرارگرفته می

 .بندی شود طبقه

مشکل  ها بانکبادی امر برای  در شویی پولز رغم آنکه رعایت مقررات و ضوابط پیشگیری ا علی

 هاا  بانکبودن  و امین ها حساباصل محرمانه بودن  واسطه بهو بعضاً درتعارض با وظایف قانونی آنها، 

 .درواقع به نفع سیستم بانکی است ها سختگیریباشد لیکن این  درقبال مشتریان می

و موسساات ماالی عمادتاً ازطریا       ها بانکرخنه در جهتشویان  عملیات پول ،به لحاظ تاریخی

هرچند که اجرای مقررات پیشگیری باع  گردیده است مجرمین به . گیرد می بانکداری سنتی صورت

و مجاری دیگری روی آورند، لیکن برای این منظور قبل از ورود وجه به سیستم بانکی سعی  ها کانال

نونی درهم آمیختاه و باه ایان ترتیاب     شود وجوه حاصل از عملیات مجرمانه باوجوه مشروع و قا می

 .ردیابی آن مشکل شود

های منفی جامعه دانست که تحا  تااثیر    ای ازجریان توان حلقه را می شویی پولدرهرحال پدیده 

پولی را به طور اخص و کل ساختار اقتصاد را باه طاور    -عوامل مختلف اما نابهنجار، فرایندهای مالی

 .دهد اعم مورد هجوم قرارمی

 ییراین مقدمه و باعنایت به مسئولیت خطیر همکاران شاغل درصف و ستاد به بررسی، آشانا باذک

 .مبارزه با این معضل خواهیم پرداخت یها هو ذکر را
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ييشولوپ
 

شوييپولتعريف

. رسد نظرمی به انطباق کمابیش ازنظرمعنی قابلکه  وجوددارد شویی پول با جرم متعددی درارتباط تعاریف

ناظراست به انجام عملیاتی برای پنهان نمودن منشاء غیرقانونی مال  شویی پولهرچند جوهره تعریف 

را با  شویی پوللیکن دو تعریف زیر به لحاظ آنکه فرآیند . به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد

 .ت از اهمیت بسیار برخوردار استاقتصاد غیررسمی ارتباط داده اس

سازمان یافته باتوسل به آن، منشاء و ماهیت  یها هگروفرایندی است که مجرمین یا  شویی پول -3

 .سازند و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد میمال حاصل از جرم را تغییرداده است 

 .سایرینپلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با  شویی پول -2

ای برای تغییر منشاء، ماهیت،  این  فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیلهدر 

را  شویی پولتعریف اخیر از این منظر مهم است که . شود رقانونی استفاده مییشکل و مالکیت مال غ

 .دانند قانونی و رسمی با اقتصاد غیررسمی و غیر قانونی می اقتصادحلقه اتصال 

که به اقتصاد سایه یا )برای تکمیل تعریف فوق باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد غیررسمی 

نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی ازجمله  (موازی و زیرزمینی نیز موسوم است

اال و خدمات قانونی نشده که ازفروش ک گزارش پرداخت مالیات و درآمدهای فرار مالیاتی، اجتناب از

 .گیرد در معامالت پولی و سایر مبادالت و تهاترها حاصل شده، را نیز دربرمی

کنند که عملیات آنها از منظر  بدیهی است افرادی که دربازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می

غیررسمی دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای 

 3.بسیارمشکل است

                                                 
3

 درصاد و کشاورهای درحاال گاذر     45-15شود وسعت بازار غیررسمی درکشورهای درحال توسعه بین  گفته می  

 .درصد از حجم تولید ناخالص داخلی است 35-31درصد و کشورهای صنعتی  23-10 
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 :به تقسیم بندی زیر نیز توجه شود شویی پولبنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرآیند جرم 

 3پول خاکستری -3

 2پول کثیف -2

 1پول ملتهب -1

شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در  به پولی اطالق می پول خاکستری

با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفاً . عملیات مجرمانه است ناشی از پول کثیف که حالی

ارتکاب بعضی از اعمال عالوه بر مذموم بودن موجب  که حالیازلحاظ اخالقی مذموم است، در

بدیهی . خواهد ازجامعه محافظت نماید یعنی قانون با اعمال مجازات می. محکومیت شخص خواهدشد

ل  به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف است درجه و میزان مجازات متع

به عنوان مثال فرار مالیاتی درمقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر ازمنظر جامعه و افکار . متفاوت است

 .گیرد عمومی در یک رده قرارنمی

عی و سیاسی شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتما به نوعی پول اطالق می پول ملتهب

با فرار  شویی پولبااین توضیح که اکثر اوقات . شود خارج و به مناط  امن روانه می ،ازکشورها

تمیز  های پولسرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی 

 .است

که به هرنحو و هر ی های پولبندی فوق حاکی از آن است که تمام  گردد، تقسیم چنانکه مالحظه می

خاکستری ممکن است  های پولشکل نیاز به شستن دارند لزوماً از عوائد حاصل از جرم نبوده و 

ازابتدا تمیز بوده و بعداً آلوده شده باشند، زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی 

 .شود خودداری نماید در واقع، مرتکب عمل غیرقانونی می

                                                 
 
 Gray Money 
 
 Dirty Money 
 
 Hot Money 
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يشويپولتاريخچه

ای  کنیم اما عده نمی  ایم مشاهده را که امروز با آن مواجه ابعاد وسیعی  شویی پول  تاریخ  شک در  بدون

 کتاب در Sterling Seagrave. گردد می پیش بر  سال  هزاران  به شویی پول  که سابقه معتقدند

Lord of Rim ایی خود را از کند که دوهزار سال پیش از میالد مسیح بازرگانان دار تشریح می

تجار چینی . نمودند کردند، پنهان می حکامی که ثروتشان را تصاحب کرده و خودشان را نابود می

 .نمودند عالوه بر مخفی کردن دارایی خود از حکومت، ثروتشان را جابجا نیز می

. گردد به زمان ممنوعیت قمار در آمریکا بازمی «شویی پول» درقرن بیستم معتقدند که واژه 

برای . ی متعددی بودها هدر آمریکا گرداننده و مالک قمارخان 3810کاپون گانگستر معروف دهه  لآ

ای خریداری نمود و  لباسشویی سکه ، تعدادی ماشینها هقانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخان

ها درآمد کرد که پول هنگام سپردن پولهای نقد حاصل از قمار و جنایات باند تبهکار خود، ادعامی

 .است از همین جا نشأت گرفته شویی پولبنابراین وجه تسمیه . ستها هناشی از رختشخویخان

ازهمین جا نشأت گرفته است یعنی این واژه « شستشو»یا « تطهیر»شاید علت انتخاب عنوان در 

روع یی که مافیا آنها را از پول نامشها هی بسیت و سی قرن بیستم درآمریکا به شستشوخانها هده

حاصل از قمار، قاچاق، فحشاء و نظایر آنها خریداری کرده بودند و پول کثیف را به داخل آنها 

 .شد نمود، اطالق می تزری  می

دراین زمینه نظریه سومی نیز مطرح گردیده است و بیان شده است که شیوع این واژه به عنوان یک 

اواسط دهه هفتاد درزمان ریاست  واژه تخصصی در سراسر جهان از هنگام ماجرای واترگیت در

جمهوری نیکسون درآمریکا دانسته و ازلحاظ حقوقی نیز آغاز استفاده از آن را به یک دعوای 

 .اند مرتبط کرده 3812آمریکایی درسال 
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شوييپولمصاديق

درصفحات پیش دیدیم که هرکشور براساس ضوابط داخلی و قوانین جاری خود تعریفی از 

بنابراین اطالق درآمد، ثروت یا منابع غیرقانونی براساس قوانین . و غیرقانونی دارد درآمدهای قانونی

های  است که سازمان جرمی شویی پولاما ازآنجاکه . باشد هرکشور ممکن است مصادی  متفاوت داشته

انونی نمایند، بعضی مصادی  درآمد غیرق المللی نیز به آن توجه داشته و برای مبازه با آن اقدام می بین

 توان؛ ازجمله این موارد می. بین المللی و ضوابط داخلی کشورها بایکدیگر تطاب  داردازنظر 

 بخش قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام -

 قاچاق انسان و اعضای انسان -

 دزدی، رباخواری، رشوه و فساد -

 فرار از مالیات -

 تروریسم -

جمله سوءاستفاده  ازآن. نمایند وارد دیگری نیز اضافه میبسیاری از کشورها به موارد فوق م. را نام برد

 . . . از ح  مالکیت معنوی و 


شوييپولیجرماهويژگي

د اق مواچاز قبیل قادیگری  رمید جاین جرم باب ارتکای ابر :ستانويه اجرم ث شويي پول (3

نویه جرم اعت ثطبی. شد اده بافتاق اتفا. . . ن و انسای بدن اعضا، فروش ییربا دمآمخدر، 

 .نگیخته نشودان براچندآن  ابله بامعه در مقان عمومی جاع  می شود که وجداب شویی پول

دی اع د، مردمینابرب ان کیف شخصی رابادر خی ای و قتل رخ دهد اگر دزدی یال ان مثابعنو

 گر در یکا اماشوند  ت متخلف میازار مجاستاده و خوان دالعمل نشاز خود عکس اه اگاخودان

 ؟چیست شویی پولل شود ازمردم سؤا شویی پولجع به جرم اری رامآبررسی 

ز این ترتیب یکی ابه . بینید نمی ار آنها تاساحسانگیخته شدن ابر ارند یاتوجه ندآن  به اًکثرا

 .ستاهمین مشخصه  این جرم دقیقا ارزه بای مبات مسئولین برمشکال

 ین جرمافته بودن ای نازماس ،نویهال خصیصه جرم ثابه دنب :ستافته ان يازماجرمي س شويي پول( 2

تلی که اق ادزد ی ،الال بانند مثازهم ماب. وردآ ل میابدنب از مشکل تعقیب مجرمین رادیگری بٍٍٍُعد 

 شویی پولشود ولی در جرم  یی دستگیر میاو قض یی پلیساپیگیریه اکند ب دی عمل میانفرا

 مثال)ده املین ساز عان ازماختلف سمکه سطوح  مجهزی روبرو هستند  نازماس اب ،مسئولین
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. گیرد میبردر  اتخصص رمد تحصیل کرده و افرا اهر تاسطه ماد وافرا، (د مخدرافروش مو خرده

ی ابر ار راده و کامه دادار خود احتی به کاد دیگر به رافرادستگیری یک مجرم  این بابرابن

 .یندانم نون مشکل میان قامجری

گیرد  ن متشکل صورت میازماکه توسط س شویی پولنویه اجرم ث :ستا مليافر جرمي شويي پول( 1

. فتدا ق نمیاتفاکمیت یک کشور ای حادر مرزه اص یایی خافیادر یک محدوده جغر اًلزوم

ی اکند و بر کمک می شویی پولم انجای ابر از مرزهاین جرم به عبور افته بودن ان یازماس

ی و للملا ری بیناهمیت همکاین ویژگی ا اب. بدای می اعنمنی این جرم، دهکده جهامرتکبین 

 .شود روشن میآن  ابله بای مقابر اهنگی کشورهای همالمللی برا ی بینانهازمانقش س

حل ام مرانجای ایی برای متشکل جنانهازمادر س :ستا (سفیدان يقه)متخصصینجرم  شويي پول( 4

نک ان بارمنداو ک ن، وکالانان، حقوقدارابداد متخصص مثل حسافراز ا شویی پولیی انویه و نهاث

ز اصل ای حامدهآدن دراد ی تمیز جلوهابر ست کهاین این جرم اطبیعت . شود ده میاستفا

لت و اتر وکانکی، دفاو متخصصین ب ها بانکنند ابرومندی مآی انهازماز ساید اب اًحتم جرایم

ز اصل اکثیف ح های پول د متخصص گم کردن ردافرابدون کمک . ده بشوداستفابرسی احس

 تر مشکل ار شویی پول ارزه باست که مبا مشکل دیگری نیزین مشخصه ا. نیست ممکن جرایم

به مورد  اجه هستند که بنادی موافرا الی بات مانون و مؤسسان قابطین، مجریاض. یدانم می

. کنند میده استفا آنهازاحسن ا نند و بنحواد ن میاخودش زا بهتر ار نونیای قها هاگریزگ

 ای  ن نسبت مجرماتو ست که مشکل میا  د طوریافرا  یناهر اظ و ن نحوه برخوردآبر وهعال

 .دادآنها به ار  مجرم اهمدستی ب

 جرم يقه سفیدان

شناس  ساترلند جامعه. معموالً به ادوین اج «جرم یقه سفیدان»مورد استفاده از اصطالح  نخستین

این تعبیر را مورد استفاده  3840شود که درسال و جرم شناس آمریکایی نسبت داده می 

 .قرارداد

اینکه آیا عنوان مزبور نشانگر نوع یا طبقه خاصی از رفتارهایی باشد که دارای اهمیت 

 .مورد بح  و تردید است. شناختی هستند یا خیر جرم

 ساترلند آن را به عنوان اصطالحی درنظرگرفت که شامل جرایمی است که اصوالً ازسوی 

اشراف و شاهزاده های تاجر و »ارتکاب می یابد و این توصیف را به  «طبقه باال یا یقه سفید»

 .اطالق نمود «صاحبان سرمایه و صنعت
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شوييپولاهداف

 :شود در سه انگیزه متفاوت خالصه می شویی پولهدف جنایتکاران از 

جنایت را به درستی  اگر سازمانهای جنایی موف  شوند پول حاصل از – فرار از تعقیب( 3

نموده و در پول تمیز ادغام نمایند، می توانند از تعقیب مجریان قانون  شستشووارد چرخه 

 .نیز مصون بمانند

کامالً روشن است که وقتی جنایتی تعقیب نشده و مجرم شناخته  -فرار از مجازات( 2

 .نشود مجازاتی نیز درکار نیست

ه اینکه مصادره و ضبط اموال حاصل از جنایات باتوجه ب – فرار از مصادره اموال( 1

در اغلب کشورها درنظرگرفته شده است،  شویی پولسازمان یافته برای مرتکبین جرم 

 .جزو اهداف پول شویان است ،ها و ثروت کثیف از مصادره ییبنابراین نجات دارا

شوييپولفرآيندحلامر

باید  شویی پولزیرا عمل . کامل نخواهدبودبدون درنظرگرفتن فرایند آن  شویی پولمعرفی جرم 

به گفته . پاک و پول خاکستری قابل احترام شود ،به نحوی انجام شود که با آن، پول کثیف

به معامالت حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات  لصاحبنظران به ناچار این امر با توس

دلیس و القاء شبهه، محور اصلی در ت. گیرد ذیربط ازجمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می

 .گردد این فرایند است که با انجام معامالت متعدد منشاء مجرمانه یا غیرقانونی مال، تیره و مبهم

 :به شرح زیر است شویی پولمراحل فرایند 

 (:Placement)ریاگذياج (الف

مجرمانه با هدف  ، جایگذاری عواید حاصل از فعالیت هایشویی پولاولین مرحله از فرایند جرم 

جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کالن به . تبدیل و تغییر مالکیت آن است

 نامیده می شود،  «SMURFING»این شیوه که اصطالحاً . مبالغ کوچک صورت می گیرد

به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده )به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده 

این روش در اغلب . به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند (گزارش دهیبرای 

حتی اگر سقف معینی برای گزارش دهی )کشورها، توسط مجرمان مورد استفاده قرارمی گیرد 

 . (معامالت نقدی وجود نداشته باشد



 

 

 شــوييپول

 
 

14 

استفاده از نام  یکی دیگر از روش هایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرارمی گیرد،

همچنین تشکیل . بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با آنان در ارتباط هستند

تاسیس می شوند و درنقاطی  شویی پولشرکت های صوری یا شرکت هایی که اساساً به منظور 

 به ثبت می رسند که مقررات دراین خصوص سهل تر از سایر روش های معمول در این زمینه

 .است

روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرارمی گیرد، این است که مهاجران مبالغ 

گردش این حساب به نحوی است که . و کم را در یک حساب مشترک واریزمی نمایند ییجز

خاطرنشان . صورت می گیرد ییتوسط اشخاص غیر مرتبط یا به صورت مبالغ جزواریز به آن، 

ه مهاجران به شکل قانونی برای فرستادن وجوه خود از آن استفاده می سازد این روش ک

 .گیرد کنند، مورد استفاده مجرمان نیز قرارمی می

 (:LAYERING)اليه گذاری( ب

این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل . است شویی پولگذاری مرحله دیگری از جرم  الیه

ی پیچیده ناشی از معامالت ها هز طری  ایجاد الیاین عمل ا. ازجرم، از منشاء غیرقانونی آن است

چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی و عدم امکان ردیابی  (نقل و انتقاالت)

این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد . پذیرد منشاء مال صورت می

اوراق بهادار، سهام )ه نقدی به اسناد پولی دیگر یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرد

 .است (های مسافرتی و چک

گذاری یا الیه چینی یعنی فرایند جداکردن پول از منشاء غیرقانونی است که   به بیان دیگر الیه

 .دراین مرحله سه تکنیک رایج است

تیب صورت اولین تکنیک اختالط پول کثیف با پول تمیزاست اغلب این اختالط به این تر

گیرد که عواید حاصل از جرم با انجام معامالتی ازقبیل صادرات و واردات کاال و توسل به  می

 .گردد نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می سیاهه صادراتی و گران یینما کم

ن دومین روش انتقال پول ازطری  واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آ

 .شود که دراین صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می

بسیاری از خدماتی که ازطری  موسسات . روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است

 گیرد از  ی امانی صورت میها حسابمالی مانند ارائه وثائ  درمقابل خرید اسناد یا تشکیل 
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ی عبارت از یک سری معامالت است که برای دیگر الیه گذاراین دسته است به عبارتی 

جلوگیری از ردیابی یا مبهم نمودن زنجیره عطف حسابرسی صورت گرفته که امکان شناسایی 

سازد دراین میان مناط   م غیرممکن بلکه مشکل میییمالک واقعی و منشاء مجرمانه را اگر نگو

off shore المللی مبتنی بر حاکمیت و  سی بینهای سیا زیرا سیستم. نمایند نقش مهمی را ایفامی

که  off shoreهای دیگر را به ویژه در مراکز  درسرزمین شویی پولیابی  برابری دولتها، ریشه

های قضایی  سازد ازسوی دیگر سیستم قانون محرمانه بودن بر آن حاکم است بسیار مشکل می

 .گردد ئم میمتفاوت، مانع رسیدگی و تحقی  مراجع ذینفع درخصوص این قبیل جرا

 (:INTEGRATION)سازی درهم آمیزی يا يکپارچه( ج

، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع شویی پولآخرین مرحله در فرایند 

چنانچه مرحله الیه چینی باموفقیت . های مجرمانه است برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت

 .به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی گردد انجام شود، عواید حاصل از جرم باید

های نامشروع به سوی اشخاص و  های متعددی مانند سوق دارایی این مرحله ازطری  روش

های دیگری مانند تاسیس  هایی که به نحوی با مجرمان درارتباط هستند، یا ازطری  روش شرکت

 .پذیرد های پوششی و غیره انجام می شرکت


شوييلپوارکانجرم

 :است آن وجودشرایط زیر ضروری تحق  است مستقل ازجرایم منشاء و برای جرمی شویی پولجرم 

 .قبالً بايد جرم منشاء اتفاق افتاده باشد( الف

. . . ازقبیل قاچاق مواد مخدر، اختالس، ارتشاء و  ،منوط به جرم منشاء شویی پولتحق  جرم 

خواه توسط مباشر یا توسط )د حاصل از جرم منشاء باشد سپس فعل و انفعاالتی برروی عوای می

 .گیرد، تا منشاء غیرقانونی مال پنهان گردد صورت می (شخص دیگری

 عمل مرتکب( ب

 :افتد به اشکال مختلف زیر اتفاق می شویی پولجرم 

 مخفی کردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتکاب جرم 

 مخفی کردن منشاء غیرقانونی عواید ناشی از جرم 

 ل و انتقال فیزیکی مال یا عواید ناشی از جرمنق 

 انتقال وجه یا هرمال دیگری به یا ازطری  موسسات مالی 
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 کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری 

 تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم 

قعی است که خواهدشد و آن در موا شویی پولترک فعل نیز بعضاً منجر به تحق  جرم 

 .کند شخص عالماً و عامداً ازوظایفی که درارتباط با قانون به عهده اوست، خودداری می

 خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم( ج

عواید حاصل از جرم به معنی هرمالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال 

مالت دولتی، کالهبرداری، ازقبیل اختالس، اخذ پورسانت در معا «جرایم منشاء»مجرمانه 

مشت  یا حاصل شده است و همچنین شامل اموالی بوده که عواید . . . قاچاق کاال، ارز و 

 .حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است

 شويي پولقصد ارتکاب جرم ( د

مرتکب با علم و قابل مجازات نیست، مگر آن که  شویی پولدر تعریف  ملیات مذکورع

 .آور این کار را انجام دهد اطالع یا باوجود قرائن اطمینان

  مال حاصل از ارتکاب جرمنحوه به دست آوردن ( ه

 گردد که مرتکب، مال حاصل از ارتکاب جرم را  چنین مستفادمی شویی پولازمفاد جرم 

له قرارداده یا نقل و به منظور پنهان کردن ماهیت غیرقانونی آن به نحوی از انحا مورد معام

شود که مرتکب  می درکازاین تعریف چنین . دهد ای روی آن انجام می انتقال و یا مبادله

البته . باید مال ناشی از جرم را به نحوی تحصیل، قبول یا مخفی کرده باشد شویی پولجرم 

 منشاء بدستالزم نیست که مال حاصل از ارتکاب جرم به طور مستقیم از مرتکب جرم 

آمده باشد، بلکه ممکن است مال و عواید حاصل از آن به وسیله شخص ثالثی که حتی 

 .حسن نیت نیز دارد به دست آمده باشد
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دهاستفاغلدرمعرضسوءامش

مد و آنونی دراغیرق ان کردن منشای پنهان براکنون گذشت روشن شد که پول شویانچه تآز ا

 ارزه باز مباغآین جهت در ابه . یندالی نمای ماه سیستمرد او ایستی پول رای خود باه ییاراد

 اولی بتدریج ب هرگرفتان قرارانونگذامورد توجه ق ها بانکلی و بخصوص ات مامؤسس شویی پول

ل اشکاو  هفتان تنوع بیشتری یاشوی ده پولاستفای مورد انکی، روشهای باه مند شدن سیستم بطهاض

ل پول نقد انتقانقل و اغلی که بنوعی بام مشاتم اًتقریبمروزه ابه نحویکه  هتری بخود گرفت پیچیده

ن اشوی ده پولاستفا ینکه در معرض سوءاهستند به دلیل  لالی فعات مدالاع مبانوادر ارند یارداسروک

  .یندایت نمارع ار شویی پول مربوط به بطامندشده و ضو بطهایستی ضابند، ا رگرفتهاقر

 :نیماگذر ز نظرمیاذیل  ند به شرحا رگرفتهان قراشوی ده پولاتفساکنون مورد ات که ای را عمده غلامش

 مرزی ی برونها بانک -رارگزای کها بانک -ملای عها بانکمل انکی شاسیستم ب -

 (یا لهاسیستم حو)زی انکی مواسیستم ب -

 افیهاصر -

 ق قرضهاوراو ( مان بی)م ار سهازاب -

 د رسمیاسناتر ادف -

 ی خیریهها هابنگ -

 ی حمل و نقلاه شرکت فرتی وای مساه نساژآ -

 ی بیمهاشرکته -

 ازینوهاو ک ها هنارخاقم -

 :مشاغل غیر مالي

موارد ذیل از جمله مشاغل . دهند اشخاصی که معامالت زیادی را به صورت نقدی انجام می

 :غیرمالی هستند

 فروش کنندگان مسکن یا خودرو پیش -

 طالفروشان -

 شندگان خودروروف -

 ران قیمتگهای  ان فرشگفروشند -

 قیمت دگان عتیقه و محصوالت فرهنگی گرانفروشن -
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بخشدوم


شوييپولآثاراقتصادی
و  حصول ،کثیف و غیرقانونی های پولهای غیرقانونی و حجم وسیع از  باتوجه به تنوع فعالیت

 های پولای از  حجم گستردهگفت  توان میها و ادغام دراقتصاد کشورها،  این پول شستشوی

ها آثار زیانباری بر اقتصاد کشورها  این پول. باشند کثیف می ایه پولدرجریان درکل دنیا 

 .نماییم گذارند که ما آنها را در عناوین ذیل بیان می برجای می

 ثباتي در اقتصاد اخالل و بي(الف

می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی  شویی پولاشخاصی که اقدام به 

بنابراین آنها وجوه . آنها نگه داری اصل وجوه و درآمدهای مزبور است خود نیستند، بلکه هدف

کنند، بلکه  گذاری نمی هایی که برای کشور سودآور باشد، سرمایه خود را الزاماً در فعالیت

به عبارت دیگر  .گیرد کردن رد وجوه غیرقانونی صورت می ها صرفاً برای گم گذاری سرمایه

به سرعت  شستشودانند تا پس از  وجوه کثیف خود می شستشوای شویان کشور را مأمنی بر پول

درواقع، این جهت گیری وجوه به دلیل تقاضای واقعی نبوده بلکه از . آن را ازکشور خارج سازند

های مذکور خاصیت خود  شویان ناشی شده است و به محض اینکه بخش منافع کوتاه مدت پول

کنند و این  ی خود را از آن بخش خارج میها همایشویان ازدست بدهند آنان سر را برای پول

 .کند های مزبور و کل اقتصاد واردمی موضوع خسارت جبران ناپذیری به بخش

 تخريب بازار مالي(ب
توسط سیستم مالی  ها هکنند و عرضه ها هاندازها بین تقاضاکنند عمل انتقال و جریان وجوه و پس

ن معتقدند که بازارهای مالی نقش کلیدی در رشد بیشتر اقتصاددانا. شود یک کشور انجام می

به اعتقاد آنها، تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی باع  تفاوت . توسعه اقتصادی دارند

به طور کلی گسترش خدمات مالی بهتر و کارآتر رشد . شود رشد اقتصادی بین کشورها می

های مالی، رشد اقتصادی  مانع برسر راه فعالیت کند و درمقابل، ایجاد اقتصادی باالتری را ایجادمی

ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و . سازد را با کندی مواجه می

تغییر در رفتار این عناصر به عواملی بستگی دارد که  .تقاضاکننده منابع در آن متکی است

آن عوامل را تحت تاثیر قرارداده و ازنظر مالی  توانند ریزی مناسب می  گذاران با برنامه سیاست

منابع زیادی از پول را وارد  شویی پولعملیات . بازار را به سمتی که تمایل دارند هدایت کنند

از سوی . کند که این ورود منابع تابع عوامل شناخته شده و قابل کنترلی نیست بازار مالی می

غیرقانونی دیگر حجم عظیمی از پول را به صورت  برای انجام یک فعالیت دیگر در زمان معینی



 

 

 شــوييپول

 
 

15 

سازد که این هم بدون اطالع تحت تاثیر حرکتی، چه ورود نامعقول و  ناگهانی از بازار خارج می

چه خروج ناگهانی منابع، بازار مالی را با مشکل مواجه کرده و درواقع کارایی آن را در اقتصاد 

 . دهد کاهش می

تواند موجب ورود و خروج منابع از یک  ر یک اقتصاد بازکه مید شویی پولهمچنین عملیات 

های اقتصادی آن کشورشود، نرخ ارز را تحت تاثیر منفی  کشور بدون توجه به حجم فعالیت

دهد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن عدم تعادل در  قرارمی

یکی از متغیرهای مهم کلیدی دراقتصاد باز  چون نرخ ارز. های داخلی اقتصاد خواهدشد بخش

شوند و  ی مالی که باتکیه بر جرایم ایجاد میها هنکته مهم دیگر اینکه موسس. رود شمارمی به

هایشان  کنند، قدرت بیشتری برای مدیریت دارایی دربازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدامی

مالی به عنوان یک قدرت انحصاری شود در بازارهای  آورند که این امر باع  می بدست می

 .کرده، جریان هدایت بازار را به سوی خود تغییردهند عمل

 کاهش درآمد دولت(ج
، کاهش درآمدهای دولت است که به طور غیر مستقیم به شویی پولیکی دیگر از آثار زیان بار 

 شویی پولن عالوه بر ای. زند کنند، لطمه می اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می

 .سازد گردآوری مالیات را با مشکل روبرو می

 های اقتصادی کاهش کنترل دولت بر سیاست(د

درصد تولید ناخالص داخلی  5تا  2درجهان بین  شویی پولبراساس برآورد انجام شده، حجم 

در بعضی ازکشورهای درحال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدها غیرقانونی، اقتدار دولت . است

. کند های اقتصادی کم می گذاری دهد و درنتیجه کنترل دولت را بر سیاست ا تحت شعاع قرارمیر

، بازارها شویی پولهای انباشته شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از  گاهی حجم زیاد داراییدرواقع 

بینی  همچنین ماهیت غیرقابل پیش. دهد یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرارمی

 .کند می بامشکل مواجه ،کارآمد و  صحیح  های به سیاست دستیابی را برایها دولت همواره، شویی پول

 ها و خروج سرمايه از کشور گذاری تغییر جهت سرمايه(ه

شود که آثار  های خدماتی می باع  تغییر جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش شویی پول

های  گذاری زیرا سرمایه. درازمدت دولت دارد های ریزی اقتصادی و برنامه های باری برسیاست زیان

مدت درسطح کالن به دلیل ناپایداری و قدرت باالی خروج از آن کشور، صدمات  کوتاه

ازسوی دیگر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر . کند ناپذیری بر پیکره اقتصاد واردمی جبران

. شود گذاری نمی شود، سرمایه می شستشود یا که تولی ای مجرمانه دیگر، لزوماً در جاییه و فعالیت

 .به سوی کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای غربی سرازیر شود ها هسرمای اینعمدتاً 
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 تخريب بخش خصوصي(و

های به  منجر به ورود درآمدهای غیرقانونی به فعالیت درنهایتکه  شویی پولفرایند عملیات 

های اقتصادی بخش خصوصی را که درچارچوب مقررات و  یتتواند فعال شود می ظاهر قانونی می

مجرمان برای قانونی جلوه دادن عملیات مجرمانه خود، . کنند، با مشکل روبروکند قانون عمل می

کنند که باتوجه به کمکهای فراوانی که از اعمال  ی به ظاهر موجه میها هاقدام به تاسیس بنگا

نتیجه اینکه قیمت کاالهای آنها . ت کاالها تاثیر گذارندد برقیمنتوان آید می مجرمانه بدست می

 ها ههمچنین پشتوانه قوی مالی که این قبیل بنگا. شود می ها هکمتر ازقیمت تمام شده سایر بنگا

شود و باع  خروج سایر  می ها هدارند موجب جذب منابع مالی بیشتری برای این قبیل بنگا

 ها هی مجرمانه مذکور، رهبریت سایر بنگاها هیتاً اینکه بنگاشود و نها ی مجاز اقتصادی میها هبنگا

گیرند و باتوجه به اینکه اقدامات آنها کسب سود نبوده  را باتوجه به مراتب فوق دردست می

های اقتصادی بخش خصوصی را دچار آشفتگی  باشد، فعالیت وعوام فریبی می بلکه ظاهرسازی

  .کنند می

شوييپولآثاراجتماعي

ی اجتماعی زیادی نیز درپی ها هخطرات و هزین شویی پولرشد اقتصادی بار  بر آثار زیان عالوه

این پدیده فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش . دارد

. نماید مجرمان فراهم می سایرهای غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کاال، ارز و  فعالیت

ی بیشتر برای ها هی دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینها هین هزینعالوه بر ا

 شویی پولهای بهداشتی مانند درمان معتادان مواد مخدر و برای مبارزه با پیامدهای عمده  مراقبت

، انتقال قدرت اقتصادی از شویی پولاقتصادی  –یکی از آثار منفی اجتماعی . دهد افزایش می

قدرت اقتصادی منتقل شده به . های مختلف است ر، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمانبازا

درصورت گسترش . ها و اشخاص مجرم، آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد سازمان

شویان، دولت درکنترل آنها  درجامعه و عدم مبارزه اصولی با آن و افزایش قدرت پول شویی پول

 .قرارگیرد

های  برای فعالیت شده شسته های پول: توان گفت اعنایت به موارد فوق، به طور خالصه میب

کردن اقتصاد داخلی  ثبات مجرمانه مانند عملیات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، همچنین بی

کشورها، ایجاد فساد درنظام بانکی، اعضای دولت و مامورین و مجریان قانون مورد استفاده 

استراتژیک تشکیالت جنایی، به فسادکشیدن اقتصاد، تشکیالت   یعنی سیاست .گیرند قرارمی

گذارند و باع  تورم  های جوامع بشر اثر می فساد آنها درکلیه بخش. اجتماعی و انفرادی است

 .گردد اقتصادی و افزایش نرخ کاالهای مصرفی می
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شوييپولالملليآثاربین

الی تروریسم و امنیت آن برای مجرمان، مانع از و تامین م شویی پولاشتهار یک کشور به 

توان امکان قطع روابط موسسات مالی  مهمترین اثر آن را می. توسعه آن کشور خواهدشد

حتی اگر این موسسات درصدد قطع رابطه برنیایند و فقط معامالت خود را . خارجی دانست

دربرخی از موارد . هدیافتهزینه انجام معامالت افزایش خوابه بررسی بیشتر موکول کنند، 

 .نیز روابط کارگزاری را قطع یا از اعطای وام به این قبیل کشورها خودداری خواهندکرد

شایان ذکراست که درچنین وضعیتی حتی معامالت مشروع و قانونی این کشورها نیز 

 .شود گیرد، زیرا دسترسی به بازارهای جهانی ناممکن یا پرهزینه می درمعرض آسیب قرارمی

ی ها هتوانند سرمای یا دارای قوانین ناکارآمد نمی شویی پولکشورهای بدون قوانین مبارزه با 

 .خارجی را اندازه کافی جذب کنند

 (ییشو گااروه کاری اقدام ماالی بارای مباارزه با پاول) FATFره اباالخ

(THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUDERING) کشورها و

را ندارند، شناسایی و  شویی پولها استانداردهای الزم برای مبارزه با  که قوانین آنمناطقی را 

کشورها »بندی این کشورها درزمره  طبقه. کند ها را به عنوان غیرهمکار اعالم می اسامی آن
صرف . دهنده توجه جامعه جهانی و دراصل نوعی مجازات است نشان «و مناطق غیرهمکار

توانند ضوابطی را برای مقابله با این  همچنین می FATFن اقدام، اعضای نظر از آثار منفی ای

 .کشورها تعیین و اجراکنند

لمللياتحقوقيبیناماقدا

 نسیون ويناکنو 

ى امضاى اکننده بر ى شرکتایندگى کشورهاى نماه تأى هیدمیال 3811ل امبر سادس 38در 

آن  زاصل اید حاخدر و عوم دامو ارزه بابى ماملل متحد بر نازمانسیون جدیدى که به همت ساکنو

ز انى از نگرابرا اسیون وین بناهد کنواى متعاکشوره. مدندآ ر وین گرد همهر شد ،یده بوددتدوین گر

ن که اگرد ناى رواروهاد مخدر و داق مواچاو ق اضاتقنی، نواتولید غیرق میش حجافزاروند رو به 

 اخته بود و همچنین بناندابه خطر  ار ناهسى جاى و سیفرهنگ ،دىاقتصاى ادهاو بنی اه نانسامت سال

بطه از یک سو و راق اچار مصرف قازان در بازکودکاده استفاچون  یراسف بأتلخ و ت تاحظبه مال

کمیت امنیت و حات از سوى دیگر که منجر به تخریب ثبافته ای نازمایم سایرجراق و ساچاق بین جرم

 اد مخدر باجرم مو ارزه بامع و مؤثر و عملى در مبام جادقا هب ایل خود راگردیده، تم اکشوره

ر گرفت که امر قراین ار هدف بر حول محور اولین باى ابر. دندان دانسیون وین نشاتصویب کنو
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ى اصلى برانگیزه ا هیى خود محروم و در نتیجاى جناه لیتاید فعاز عواد مخدر اق مواچاملین قاع

د مخدر مسئولیت امو ارزه باى که مبساساین نکته ابه  توجه اهدین بامتع. یل گردداب جرم زارتکا

 .مودندنپیش بینى لمللی ا بینضدت ارى و معاى همکامفیدى بر تانک ت،سانى اهمشترک ج

به  ازیر گردد برمی اه تازایم و مجار مبح  جردآن  1ده ام 3به بند  ،نسیوناهمترین نکته در کنوم

ز اب عمدى هریک ارتکا درقوانین داخلی خود برایشده سته اهد خواى متعاه ز طرفاآن  موجب

 .ینداذ نماتخا ازم ربیر الاتد ،د مخدرامو ایم مرتبط باجر

ب ارتکاز ال مذکور امواینکه اعلم  ال باموال انتقا اهرگونه تبدیل و ی: رداد مى مقرر 1 دهاب م بند

 ادن یال دشکییر غى تاکمک برشد، همچنین هرگونه اصل شده باده حاهمین م 3ل مندرج در بند اعما

ب چنین جرم ارتکاکه در  هرکس اونت بامع امشروع بوده و یان اًلتاصالى که اموا ان نمودن منشاپنه

یگرى تلقى نموده دجرم  اف گردد رات معاماقدانونى اقب قاز عوا است تاشته اددست  مىیاجر ای

لکیت ایى مابجارى، جاگذامنبع، محل و صلى،اهیت اتغییر م ای اخفانسیون هرگونه اهمچنین کنو. ستا

ر چنین درکت امش اد مخدر یایم مواز جرال امواین اینکه اعلم  ابآن  حقوق مربوط به ال یاموا

 .یدانم جرم تلقى مى ار ستاشده  صلاح مىیاجر

هیم اسى و مفاسانون اق صولانچه بر طب  اچن ات دراد زمىامج ار اکشوره ،نسیوناست کنوان ذکر ایاش

ز اده استفات دیگرى یعنى ازابه مج ات مرتکبین جرم منشازان مجامکا ،ى حقوقى ملىاه ى سیستمصلا

 .یندامر نماین ادرت به ارد مبااد مخدروجود داق مواچازجرم قاصل اید حاعو

ید اشستشوى عو اب رزهاى مبانى براهیه عزم جاست که بر پالمللى ا ولین سند بیناوین  ننسیواکنو

د دگر زمىاد مخدر باق مواچابه ق اًصرفآن  هرچند قلمروى. ستا رسیده در به تصویبدمخاز مواصل اح

صل ال حاه مکل به نحوى اهیت ماتغییر م ای افتخال، انتقاز تبدیل، اعم ا یداونه عمل مگن هرکلی

 . هد بودات خوازابل مجاست که قا گردد جرم دیگرى اجدآن  صلىا از منشاق اچاز جرم قاشده 

دره اى مصازم بربیر الاتد خلى خودانین داست که در قواسته اخو از کشورهانسیون ان کنوهمی 5ده ام

چنین مخته و هاس مهافر ارآن  دلارزش معا او یآن  زاصل اید حاعو اق یاچایم قاز جراشى ال ناموا

. دینام نماقدایل ال و وسامواضبط  ابى، توقیف یایى، ردیاسانند نسبت به شنابتو آنها لحاجع صامر

مذکور به  ننسیوانوکبه  نایراق دولت الحاحده اده واطى یک م 3130ل ازد در ساس ن مىاطر نشاخ

آن  دامدنى مف ننواق 8ده ابه موجب م رضاح لارسید و در حمی سالاى اشور جلسمتصویب 

 .ستان نواق مرحکد
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 ملىاه فرتفان يازمايم ساجر ارزه باى مباملل بر نازمانسیون ساکنو
ت اهداو وجود مع یستنى ا زهافته مطلب تان یازمایم ساجر ارزه بالمللى در مبارى بین اله همکامس 

دهنده  ناى نشا ه منطقهانبه و گایى در سطح دو جاضدت قضامع ای ناد مجرماستردایه اپمتعددى بر 

 .ستایم مذکوراجرارزه باى مبابر ادولتهعزم 

ى ادى برمیال 2000ل ار سدن ایرا مىسالاورى هر جموزجمله کشان اهکشور ج 325ز ارکت بیش ش

ى انى براهنگر عزم جا، نش(لرموایعنى پ) افیالیت ماکز فعاز مرافته در یکى ان یازمایم ساجر ارزه بامب

 .ستاملى اق و فراچاى قاندهاب ارزه بامب

 ناگرد ناى رواروهاد د مخدر وامو ینوناق غیرقاچان ملل متحد علیه قازمانسیون ساهرچند کنو

فرصت  و د مخدر بودهاق مواچان و قاقچیاچاق ارزه بامب درجهتبزرگ  مىاگ( نسیون ویناکنو)

ست که اآن  زاکى اب  حا، سواه م کوششاست لیکن به رغم تماده ار دان قراهروى جافر ابزرگى ر

ت انامکاند به اتو ین رشد مىاز اشته که بخشى انسوز رشد سریعى دانماى خین بالاخیر اى ها هدهدر 

لى هرچند اى مارهازام باغدازى و اس نىاد و همچنین جهدزگراى جدید بارى هوآ و نقل و فنحمل 

ل از چنگانند احتى بتوار ع  گردیده که مجرمین بهانى گردیده لیکن باهرت جاموجب رون  تج

نند در کشورى مستقرشده و در ان بتواراکهشده که تب  عات سریع باطارتبا اریزند زیرگلت باعد

د اق مواچابه ق اهتن ها هین گروالیت افع اهیناز اته شگذ. مه دهندادا اى خود راه لیتار فعیگدکشور 

 ار امنیت ملى کشورهاد مخدر اق مواچاز قاسلحه بیش اق اچامروزه قاشود بلکه  مخدر محدود نمى

ع  ترغیب اى غنى و فقیر نیز باف بین کشورهاید شکانم ورى مىادای. ستاخته اجه ساخطرمواب

ق اچالى که در قاى ماه یىاناز تواده استفا ار باکهى تبها هو گرو ستاجرت گردیده اهن به مازمندانی

و  دک ترخریانهمه دهشت زاند و ا رد شدهانیز و ناسناق اچاند در حوزه قا هوردآ د مخدر به دستامو

درت امب فتهای نازمان به طور ساراکتبه زانکه حتى برخى ارتر اب سفأست و تا نان و کودکازن فروش

 .یندانم می ان هانساى بدن اعضابه فروش 

 (لرمواپ)سیون ناشمول کنو وقلمر

رکت امل مشاترتیب ش به) 11و  1و  6و  5د ار مودده ریح شصجرم ت 4 به سیونناکنومنه شمول اد

ى اجراز انعت اممو  لىاد مافسيا  ارتشا، شويي پول، هفتان يازماس رايتکاى جنها هروگ لیتادرفع

ست ا شده نسیون تعریفاکنو 2ده احوى که در منیم جدى به اب جراتکرا انضم. دگرد ز مىاب( لتاعد

ونت امع اشرت یامبآن  فته درای نازمایک گروه مجرم س شد واملى بافر اًهیتاینکه مامشروط بر 

 .هد بودانسیون خواین کنوامول ششد نیز ماشته باد
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 :ست کهاملى افر اتهیان جرم درصورتى مونسیاریف کنوایه تعابرپ

 .اتفاق بیافتدز یک کشور ار بیش د (لفا

 یتاهد اکنترل ی ات، طرح ریزى یاز مقدمادى ابخش زی اماحد صورت گیرد ادر یک کشور و( ب

 .م شودانجادر کشور دیگر آن 

ز یک ابیش  فته که دران یازمایک گروه مجرم س اماحد صورت گیرد اشور وکدر یک ( پ

 .شداشته بالت دادخآن  ررد دادلیت اور فعشک

 .شداشته باد ى در کشور دیگرا هحظبل مالات قاثراشد ولى ام شده بانجا در یک کشور( ت

سى و تروریسم نبوده اسی یماى به جرسربل تاقآن  داکه مف ستاین انسیون ام در مورد کنوهته منک

 کهشوند جرم تلقى مى نیونسالى به موجب کنواعما» :رداد فته مقرر مىان یازمادر تعریف جرم س ازیر

  .(گیرد لى صورت مىات معهدف کسب منف اب

ست المللى ا ینبر ایتکاجن ىها هروگ اه بزرابمی ابر اکشوره ی نسیون تشواسى کنواساف اهداز ایکى 

خلى خود جرم انین داست در قواکرده  که تعریف ار مىرجراهد چهاخو مى از کشورهالیل دبه همین 

م شود در انجاى مجرم ها ههم نیز که توسط گرومیم انیز تصریح شد جر که قبالًنطور اهم. کنند تلقی

 .گیرد رمىانسیون قرامنه شمول کنواد

 :فتهان يازماى مجرم سها هت در گروکرارى مشانگاجرم ( لفا

 ارکت و یامش ترغیب،، عدتانت، مسوایت، معاندهى، هدازمانسیون هرگونه سابه موجب کنو

 .گردد ید جرم تلقىافته نیز بان یازمام یک گروه مجرم سب جرارتکاوره در امش

 :شداب ل زیر مىاشکافته، به ان یازمالیت یک گروه مجرم سارکت درفعامش

کسب منفعت  هدف اغیرمستقیم ب اه مستقیم یک مىب جرارتکاى اچند نفر بر اف  یک یاتو -

ین اع  تقویت اب که لىاعماو اش هوذ راتخاهمچنین . فع دیگر صورت گیردامن الى یام

 .ف  گردداتو

 .نه یک گروه مجرماى مجرماه لیتانه یک شخص در فعاهاگآم اقدا -

جرم مربوط ب ارتکاوره درزمینه اه مشئاراکمک، تشوی ، ترغیب و  ،یتاندهى، هدازماس -

 .فتهان یازماى مجرم سها هبه گرو

ى اه تازابرمج وهت ذکر شده عالادرعملی کتراى مشات برازاست تعیین مجان ذکرایاش

 .شداب مى ایم منشاب جرارتکاى ابینى شده بر پیش
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 :رى پول شويىانگاجرم ( ب

زیر به شرح  ویىشرى پول انگاهد نسبت به جرم اخو ى عضو مىاز کشورها یوننساکنو 6ه دام

 :یندام نماقدا

ز او تلقى نموده  جرم دیگرى از جرم راصل اید حاعو ل درخصوصانفعافعل و  ام یاقداهرگونه 

ى ارتى برامع نظام جام و یک نظاقدا شویی پولل جرم اشکایى کلیه اساهد به شناخو می ارهشوک

ص در معرض جرم ایى که به صورت خها هادستگ یرانکى و سابلى غیرات ماسسؤو م اهنکاب

 .یندانم شویى هستند تدوین پول

دله ارى و مباهمک نامکاخلى انین دابه موجب قوکه  هداخو مى اه ز دولتانسیون انین کنوچهم

حد اسیس یک واظور نسبت به تمنیند و بدین انم مهافر المللى رات در سطح ملى و بین اعطالا

رزه ات درخصوص مباعطالار انتشاورى، تحلیل و آى گردان مرکز ملى برالى به عنوات ماعطالا

 .یندام نماقداجرم پول شویى  اب

 :ولتىد نامورام (لىاد مافس)ى ارتشارى انگاجرم ( ج

ى مجرم ها هگرو اس بامت ولتى دردن اموراى مارتشاخته شود اید جرم شناسومین موردى که ب

ن دولتى امورارى ماکهى تباز بسترهادهد یکى  ن مىات تطبیقى نشالعامط. ستاته یاف مانزاس

د ابه فس ام دولتى راند نظاتو مى م سطوحاولتى در تمدن اموراى رشوه به ماعطا اشند، زیراب مى

آن  به موجب کهنندابه تصویب برس ار نینىاهد قواخو مى از کشورها ننسیواکنو 1ده ام. نداشبک

مور اى ماغیرمستقیم بر ارشوه به صورت مستقیم یاعطای  ان دولتى یاموراوه به مشى راعطاوعده 

د، رى کنام فعلى خودداجناز ا اده یام دانجا امزبور فعلى ر فردکه ین هدف ا اشخص دیگرى ب ای

ست که جرم این است، امطرح  اشتراد و ارى فسانگادر جرم  هک مىهنکته م. دجرم تلقى گرد

 .بدای لمللى نیز تسرى مىا ى بیناه نازمارجى و ساى خاه ن دولتامورامن دولتى به اموراى مارتشا

ز ابعضى  ازیر. دشاب مى این قبیل کشورهاى اده به نوعى پیروزى براین ماتصویب  آنکهتوضیح 

ن الز طری  دالال توسعه اى در حاکشوره اى پیشرفته بارى کشورهاى تجاه رکتشت مالامع

ى ادهارداد قرانعقال اخذ رشوه در قبا ،ن سوماهن دولتى جامورأن مامیرد. شود م مىانجالمللى ا بین

 اى صنعتى، بان کشورهادهندگ ل رشوهار قبدنسیون این کنوارویکرد . تساول انه متداغیر منصف

ى رشوه در اعطا ای اعطار صورت وعده دیز نى پیشرفته است و کشورهان ایکسآن  ناندگیرگ

 .هند بودات خوازامشمول مج ادهارداد قراقعنا
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 :لتاى عداجراز ا تنعارى ممانگاجرم ( د

نکه آتوضیح  یندانم تلقیجرم  الت راى عداجراز انعت اهد مماخو مى از کشورهانسیون اکنو

ین اگیرد در قلمروى شمول  ت مجرمین صورتازاز مجانعت امنظور ممکه به  مىاقداهرگونه 

ز افته ای نازماى مجرم سها هست که گرواین علت ابه  اضاین تقان نزول أش. گیرد ر مىام قررج

کم ار محدکى خصوصى اش اهد یانع حضور شاب مارعاید و تهد ان یاموراى مارتشاطری  

ى م وکالاستخدان امکامجرمین منفرد،  ایسه بام مقمقاردفته ای نازماجرم سمى ها هگرو. نددگر مى

 مینجرمت ازاجم و همکاز محانع این دست ماز اتى اماقداب و تطمیع و ارعا اشته و باد امبرز ر

طمیع ت ادید یهت و هد هرگونه توسل به زوراخو مى از کشورهانسیون اس کنواساین ابر. گردند مى

 اب یارعادید و هدت کذب و همچنین توسل به زور و تاهى شادا ادت یاهشاز گیرى وى جلابر

آن  ىاخته و براجرم شن ار نارمنداک ای نامورام وظیفه مانجاسن ح زاى جلوگیرى امیع برتط

 .ر نظر گیرنددت ازامج

. استه تساخو از کشورهاملى افته فرای سازمانیم اتوجه به پیچیدگى جر انسیون باهمچنین کنو

ز ادت اهى شادال ان مثابه عنو. ینداز نمهبه فنون جدید مج اخود رجع تحقی  و کشف جرم ارم

. ینداتضمین نم ان راهدان و شاهانى گوامت جالس اشد و کشورهاط ویدیویى ممکن بارتباطری  

ت، روند کشف اعطالاه ئارادت و اهش اصى که باشخاى ات برازاهمچنین نسبت به تخفیف مج

 .ندیانم درتابخشند، مب مىیل هتس اجرم ر

فته ای نازمایم ساجر ارزه بابم. ستان ارمدز اتر هگیرى ب که پیش استم این پیاوى انسیون حاکنو

یى و بخش خصوصى اقض جعارى بین مراهمک وگردر مهمى داقتصاى اه لیتاشتن فعاد هالم نگاو س

 اه برزاولین نکته در مبا. بدای ارتقاى ا ق حرفهخالاصول و است سطح ازم ن الاین میار د. ستا

ت مالارى و تقلب در معاى دستکازم برى الاد بسترهایجارى و عدم انگافته جرم ای سازمانیم اجر

 .ستاى دولتى اه نتاز راده استفادولتى و 

رى نموده اهدانگ به دقت ات دولتى رمالاب  مربوط به معاسو استسته اخو از کشورها ننسیواکنو

سته اخو از کشورهاهمچنین . یندات دولتى نفوذنممالافته در معای نازماى سها هزه ندهند گرواجاو 

ن اکنندگ ن مدیر و کنترلانى که به عنوانیده وکسابه ثبت رس ادولتى ر  ىاه ه شرکتک است شده

فته ای نازماس یمار جرد که صىاشخاشند واکیفرى ب محکومیت بقهاقدساشوند ف مى  بانتخا اهین شرکتا
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. شوند عى دولتى مناه ز تصدى مسئولیتاند ا شتهات دکرارت و مشدابه هر شکل و به هر نحو مب

ظ ایى که به لحاز کشورهادسته آن  ىاست که براین ا عقالرمو در واپ ننسیوام کنوههدف م

دهند،  نمى نایت نشساز خود حسالى اد مایم مربوط به فساجر وعرى نسبت به وقاختافرهنگى و س

 .د هستندادرگیر فس نیز خود این کشورهان اکنندگ رهادا و نادولتمرد اید، زیراد نمایجانع ام

  تروريسم ارزه بامنیت در زمینه مباى اشور 3131مه اقطعن

 استفته اتدوین ی( 2003سال  مبراسپت 33دثه اح)نى اهرت جازحمله به مرکزتجامه مذکور پس اقطعن

منیت اى اه شورده و بشم عالاع وى تروریستى ممنها هزگروایت امه هرگونه حماین قطعناس اسابر

منشور ملل متحد  42و  43ده اکند طب  م مه عملاف قطعنکه بر خال اهرکشورى ر اده شده تارداختیا

د استنان ملل ازماس منشور 3که به فصل  استین امه این قطعناره اکته مهم دربن و  رکندارفت آن اب

مه اقطعن -همچنین. ستانسته اد آور مالزان ملل متحد ازماى ساعضا مىاى تمابر ارآن  صلهافده و بالکر

 ات کشورهاماقدابررسى آن  بینى نموده که وظیفه پیش ار «تروریسم ابله بامیته مقک»سیس امذکورت

 .شداب مىمه این قطعناى اجرادر خصوص 

ى ابر اتى راماقدا ات تندسن مکلف هاهى جاگردد که کلیه کشوره د مىامه چنین مستفاد قطعناز مفا

ده و نسبت به توقیف، ضبط و ادم انجات تروریستى ام عملیانجالى تروریسم و ام مینازتاگیرى  پیش

 .یندام نماقدال امواین گونه ادره امص

ست و اشویى  پول اب رزهامب ینناقو شتنا، د3131مه اى قطعناجرازد که پیش شرط اس ن مىانش رطاخ

 .گردد یمز امه باین قطعنابه  اًن نیز عمدتایرالمللى دولت ا ت بینامالزا

 :منیتاى اشور 3131مه ات مندرج درقطعناتعهد

 :است دهش اضاتق اهزدولتانه امرآتى که به صورت ادهتع

 جلوگیری و مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی -3

                                                 
شورای امنیت می تواند به غیراز جنگ، هرگونه محدودیت دیگری نظیر محاصره اقتصادی، تحریم  43براساس ماده   

نیاز   42طب  مااده  . یدهوایی، تحریم راه آهن، تحریم پستی، ارتباطات و تحریم سیاسی علیه یک کشور اعمال نما

 .تواند ازنیروی نظامی علیه کشوری استفاده نماید شورای امنیت می
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از ( مستقیم یا غیرمستقیم)ای  آوری منابع مالی به هر وسیله جرم تلقی کردن تدارک یا جمع -2

هایشان به منظور استفاده از آن منابع جهت انجام  در قلمرو سرزمین های عضو سوی اتباع دولت

 اعمال تروریستی

های مالی یا منابع اقتصادی اشخاصی که مرتکب  و سایر دارایی ها حسابانسداد بدون تأخیر  -1

 .شوند یا در تسهیل ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت دارند اعمال تروریستی می

فرد دیگر حاضر در سرزمینشان از فراهم آوردن منابع مالی و اقتصادی  منع اتباع خود یا هر -4

 .گردند یا درتسهیل آن اعمال مشارکت دارند برای اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می

به افرادی که در اعمال تروریستی ( فعال یا غیرفعال)خودداری از ارایه هرگونه حمایت  -5

تروریستی  یها هگروری از استخدام و به کارگیری اعضای دخالت دارند، این امر شامل خوددا

 .شود ها نیز می و عدم ارایه سالح به تروریست

اتخاذ اقدامات ضروری جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی که شامل هشدار قبلی به  -6

 .شود سایر دولتها از طری  تبادل اطالعات می

ر اعمال تروریستی نقش تأمین مالی، طراحی، حمایت یا خودداری از پناه دادن به افرادی که د -3

 .ارتکاب را دارا هستند

ن و امیان، حاحان، طراکنندگ میناط تتوسرگرفتن سرزمین خود اده قراستفاز مورد اجلوگیرى  -1

علیه  اى دیگر یاه ت تروریستى علیه دولتاعملی مانجا تهتروریستى ج  تان عملیمالاع

 .ن خوداروندهش

ب ارتکا ازى یاده سام، آحىالى، طرامین مارتدلت نسبت به هر فردى که اى عداجراتضمین  -8

وه بعال. ردآو عمل بهیت اتروریستى حم لاعما زا اشد و یاب مىى نقش اراروریستى دتت اعملی

 دیدشیفرى کن جرم ان به عنواخلیشات دانین و مقرراتى در قوسروریت لاعماد شوند که همتع

(serious criminal offence ) ودشتلقى. 

مین أنه، تامجرم لاعماى مربوط به اه ر زمینه پیگیرىد ایرکشورهاس اتنگ بارى تنگاهمک -30

 ل تروریستىاعماز ایت الى و حمام

، کنترل امرزه ملازطری  کنترل کاروریستى تى ها هى گرواعضایى ابجاز جاجلوگیرى  -33

 د مزبوراسناعلى بودن ج از نقطه نظر تقلبى یامه ایى و گذرناساشن کرامد
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 پهههههول شهههههويى  ارزه بهههههاى مبهههههالى بهههههرام مهههههاقهههههدارى اکههههه وهريخچهههههه گهههههر ات

(The Financial Action Task Force on Money Laundering )هیهت  اونگى مگه و چ

  آن ىها هور توصیآ مازلا

هدف  اه بکلمللى ابین  ستادى اهن (FATF)پول شویى  ارزه باى مبالى برام ماقدارى اگروه ک

گروه مذکور . استد گردیده ایجالمللى اپول شویى در سطح ملى و بین  ارزه باى مباه استسی توسعه

هم انین و تفاى تدوین قواى غربى براسى کشورهاده سیارا است که بادى تصمیم گیرنده انه اًصرف

 ىا هدشنون مدون و تعریف اى قاراد داهین نا. استکل گرفته شجرم پول شویى  ارزه باى مباملى بر

زنگرى و فنون جدید اب الت خود رار رسال یکباس 5و هر  استمحدود آن  نیست و حتى طول عمر

مدت . هدد ر مىامورد رسیدگى قر ابه صورت پوی ارآن  ابله باى مقازم بربیر الاپول شویى و تد

لتى بلند وم داو یک مق استل اپول شویى یک س ارزه باى مبالى برام ماقدارى اک وهبر گر استری

ن ازمازى سکد مرادر ست FATF نه تخصصىاست دبیرخابرگزیده شده ری اعضاءز بین ایه که اپ

 .گردد ر مىاد دههع اریس رار پدقع او (OECD)دى و توسعه اقتصارى اهمک

FATF  د، موجودیت شر ابرگز ریسار پهر شد 3818ل اى گروه هفت که در ساس کشورهجالادر

   .مه دهدادار خود ابه ک 2004 لاس این گروه تاف  شد که افت و توای

شور دیگر کهشت  و اروپاى عضو گروه هفت، کمیسیون امل، کشورهاعضو، شFATF 36ن اسسؤم

 .ستا فتهایش یافزاى گروه مذکور اعضاد اخیر تعداى اه لاطى س. بودند

 ىادهاهپیش نویس پیشن فتن گروه مذکور،ایت یدموجو زال بعداس ز یکا، یعنى کمتر3880وریل آدر 

 دهااهنین پیشا. شدمنتشر کرد هم مىافر اشویى ر پول ارزه باى مباگیر براى فرا مهاکه برن نهاگ لهچ

دهد،  شویى رخ مى ى پولها هر شیوده کتى در پرتو تحوال ار گرفته تار مورد تجدید نظر قراچندین ب

 .گردد ظالحآن  زم درت الاحصالا

ن هشت اتحت عنو م دیگرىهلى تروریسم، طرح مامین مأت ابله باى مقابر FATF ،2003کتبر ادر 

 مجموعهنه مطرح شدند، اگ لچهى ادهاهن متمم پیشناکه به عنو دهااین پیشنها. دایه داراه ژد ویاهپیشن

 .شداب میى تروریستى اه نازماو س تروریسملى امین مات تاعملی ارزه باى مبابیر براتد

                                                 
 .تنها به شرطی به موجودیت خود ادامه می دهد که دولت های عضو الزم بدانند 2004این نهاد بعداز سال   
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ى ا شده و در سطح گسترده پذیرفته. ناهکشورج توسط یکصدوسى FATFنه اگ لهچ اتدامروزه پیشنها

شویى به تصویب رسیده و به  پدیده پول ابله باى مقالمللى برا م پذیرفته شده بینهى مارهان معیابه عنو

 .استشته شده اگذ اجراى به مرحله آمیزطور موفقیت 

 .رندانى داربردى جهاو ک هفتانى تدوین یاهرویکردى ج انه باگ لهى چدهااپیشنه

آن  ىاجرارط ش شویى هستند که پیش نه علیه پولاگیر بیر پیشاز تداملى امجموعه ک ادهاهین پیشنا

لمللى متعدد ا ى بینادهاهط نسدشده توانه یاگ لهى چادههاپیشن. استلمللى ا ضدت بینارى و معاهمک

 .ستارگرفته اخته شده و مورد پذیرش و تصویب قرابه رسمیت ش

ده اران، اهى جاز کشورهارى ارى نیست، لیکن بسیاجبامرى ا ها هوصیین تاى اجراصویب و تگرچه ا

 .نداده ان دانه نشاگ ى چهلها هیى توصاجرا اشویى ب پول ارزه باى مبابر اسخ خود راسى راسی
 
  FATF  نهاگ ى چهلها هت مطرح شده در توصیاهم نکا

 شويي پولجرم  لقلمرو شمو

رخصوص دن ملل متحد ازمانسیون ساکنو)نسیون وین اکنوب  امط اویى رش ید پولاب اکلیه کشوره -3

یم اجر ارزه بامب)لرمو اسیون پناو کنو( 3811ل ان مصوب ساگرد ناى رواهوراد مخدر و دامو

 .یندانم تلقیجرم ( فتهان یازماس

بدون )ه غیرمستقیم اه به طور مستقیم خواخو  ز جرماشى ال نامواید به کلیه اشویى ب جرم پول -

 .بداتسرى ی( نآرزش اتوجه به 

ت ازاست که مجا ینام هنکته م. تسرى دهند أیم منشابه کلیه جر اشویى ر مکلفند پول اکشوره -

ت مقرر ازاند و به مجا شده أمنش صى که مرتکب جرماشخاند در مورد اتو شویى مى جرم پول

 .ددنگر لاعماند، احکوم شده م( أت جرم منشازامج)

 :ینداصل نمان حاطمیناید اب اکشوره -2

 .شدالرمو باپوین نسیون ابینى شده در کنو ى پیشاردهانداستاب  اید مطات جرم باثبا -

 .ط گردداستنباعینى  طیاز شراید انه باقصد مجرم -

شویى به موجب  پولجرم ى اص حقوقى براشخارخصوص دیى ابینى مسئولیت جز نچه پیشاچن -

رى و مدنى اداى اجرانت اید ضماصورت ب یناشد، در اور مقدور نبشکم بر کایى حاجز مسیست

 .شود ص حقوقى پیش بینىاشخاى ابر
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 اموال ناشي از جرم  مربوط به توقيف ضوابط

رى انونگذام قار نظدبینى شده  لرمو پیشانسیون وین و پار کنودنچه آنند ابطى هماید ضواب اکشوره-1

ز جرم اصل اید حال و عواموانند ار بتواد حیتت صالاماه مقکیند، به نحوى ارد نماخود و

شته اى جرم پول شویى وجود دابرآن  زاده استفاقصد  ارگرفته یاده قراستفاکه مورد  اشویى ر پول

دیده گرفتن حقوق اموجب ن مین حکاى اجرانکه آمشروط بر . یندانم ...دره واضبط، مص است را

 .نگردد ثال ص اشخا

مله، نقل اونه معگز هراى جلوگیرى ایف و ضبط بربط موقتى توقاى ضواراید داب انین کشورهاقو -

 .شداز جرم باصل شده اید حال عوانتقاو 

مشمول حکم  لى کهادل مامع ال یابى مارزیاو  بیاردی ،ییاسار شناختیامل اید شابط باین ضوا -

ل امواه کیند اتدوین نم ابطى راضو ننداتو مى اکشوره. ست، بشودار گرفته اضبط قر و درهامص

ظ از لحال ابودن م مشروعنونى و ات قاثباملزم به  مهردیده و متگشویى توقیف  به پول مظنون

نین ملى اقو ارض بار دلیل در تعانکه معکوس نمودن بآمشروط بر  .شدابآن  تحصیل أشنم

 .شدانب اکشوره

شد مگر اخص مظنون بشر قبلى به اخطان وى توقیف بدابطى برامل ضواید شاب انین کشورهاقو -

 .شدارض باتع در انین ملى کشورهاکم بر قوایى حاصول جزا امر باین اکه ینا

و موسسات اعتباری غيربانکي و  ها بانکمالي اعم از ت سايد توسط مؤسباكه  ابطيضو

 و تأمين مالي تروريسم رعايت شود شويي پولصاحبان مشاغل برای جلوگيری از 

عدم  ى موجبا هر حرفاسرارى و حفظ ازدابط مربوط به راشند که ضواقب بارمکشورها باید  -4

 .نه نگردداگ لهصول چاى اجرا

 شناسايي معقول و متعارف مشتری و نگهداری سوابق آن

آن  رىادهنگ اب و یاح حسافتتارت به دام مبان بى امجعول و موهوم ی مىاسا اید بالى نبات ماموسس -5

 .یندانم

ن ایى مشتریاساز هویت و شناحرانجمله یى مشترى ماسارف شنابط متعاید ضوالى بات ماموسس

 : م دهندانجارد زیر ادر مو اخود ر

 ،لى و مشترىاسسه موبط بین مارى روام برقرابه هنگ -
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سقف مقرر  زابیش  آنان ىاضات مورد تقاعملی ان خدمت یانچه میزاگذرى چن  نامشتری -

 شدابینى شده ب پیش

 ،(هژى ویها هصیتو 3ده اموضوع م)له وجه احو -

 ،ى مشترى مشکوک به نظر برسداضاتقدت موراعملی ات یمکه خد مىاهنگ -

خذ گردیده ان ار خصوص مشترید تى که قبالاعطالایت اکف ان در صحت یاطمیناعدم حصول  -

 .ستا

 :ستارد زير امل موارى شتيى مششناسابط اضو

 ،موث  بعاز منات اعطالا و ها هداد، داسناز طری  ایى هویت مشترى اسانز و شاحرا -

لى ارف به نحوى که موسسه مات متعایدهبط و تماذ ضواتخاذینفع و  اقعى یالک وایى ماسانش -

 ،تسقعى کیالک وام اید که ذینفع یاصل نمان حاطمینا

ند ابتو کهیدانم ذاتخاید ترتیبى الى با، مؤسسه مآن سیساص حقوقى و نحوه تاشخادرخصوص  -

 ،وردآبه دست  ار... وآن  ناکنترل کنندگ لکیت وار، ماختازم درخصوص ست الاعطالا

 ،رىابط تجاهیت رواف و ماهدات درخصوص اعطالاخذ ا -

ز انحوى که  بط بهاد روایجان ات مشترى در دورمالارى و معابط تجارت مستمر بر روانظ -

 ار کرد مشکواند موابتو هیت نوع و حرفه مشترىام ابآن  قانطبام شده و انجات اعملی

 .شدال بام أمنبع و منش وصدرخص فىاضات اعطالاخذ ادر به اصورت لزوم ق یى و دراساشن

 اد رون خات مشتریارت مستمر بر عملیاز هویت و نظاحرایى و اسابط شناید ضوالى بات ماسسمو

بط اصول و ضوا ار بازگاسید اب آن  ىارهایى و معیاساین نحوه شنا. م دهندانجاى ریسک ابر مبن

ردى که اده و در مونمول اعما، دقت بیشترى الاریسک ب ان باى مشتریابر. شدایى باسانشکلى 

 .یندال نماعما اترى ر دهاس ابط محدودتر یاست ضوایى مشترى کم اسانشریسک 

. یندایى نماساشن اگذرى ر ن، مشترىآ نادر جری ابط یاود رایجاز الى مکلفند قبل ات ماموسس

  مشترى صورت ابط باد روایجاز امعقولى بعد  ند ظرف مدتاتو ن مىاین گونه مشتریایى اساشن

 . گیرد

 لى مکلفندات ماموسس ق دهد،اطبناده شبط تصریح اضو اب ادر نیست خود رامشترى ق کهقتى و

 .یندام نماقداآن  رشاسبت به گزنمشکوک تلقى نموده و  ارد راین موا
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 تکنولوژی خاص تر سياستمداران، روابط كارگزاری و معامالت مبتني بر شناسايي دقيق

بط اوه بر ضوعالرا ( Politically Exposed Person)موسسات مالی مکلفند اشخاص سیاسی  -6

 :یندایى نماسارح زیر نیز شنشرف به امتع

 آن،ل اعماسى و ان سیایى مشتریاساى شناص برابط خاشتن ضواد -

 ،ترالات باماز مقان این قبیل مشتریا ارى بابط تجارى رواى برقراییدیه براخذ تا -

 ،سىاسی ناى مشتریایى هاراد ال و یام أیى منشاساى شنازم برت الایدهپیش بینى تم -

 .سىاص سیاشخات ارت مستمر بر گردش عملیانظ -

یى، اسارف شناعمتبط اوه بر ضو، عالدمرزى خو ارى فرارگزابط کار رودلى مکلفند ات مامؤسس -3

 :یندال نماعمابه شرح ذیل  اتى راماقدا

خذ ا رى وارگزاک بطاضى روامتق  لیت مؤسسهاهیت فعامو درخصوص طبیعتفی اک تاعطالاذ خا -

عد اقو ایآنکه آه ژمؤسسه به وی رت برار مؤسسه، نحوه نظاعتباتى درخصوص شهرت و اعطالا

 ه مذکور سسلى تروریسم در مؤام میناویى و تشپول  ارزه بابط مربوط به مباو ضو

 دگرد ل مىاعما

 لى تروریسم در مؤسسه مذکورامین مأشویى و ت پول ارزه بابط مربوط به مبابى ضوارزیا -

 راحیت دت صالاماز مقارى جدید ارگزاط کارتبارى اخذ مجوز در مورد برقرا -

 تاز موسساى هریک ایف و مسئولیت هازى وظامستند س -

 ام رزى الاه قبتامر یدالى بات مامؤسس( payable through account)ب ادرخصوص حس -

ز هویت احرایى و اساضى نسبت به شنامتق یند که مؤسسهاصل نمان حاطمینا اه تدورآبه عمل 

 .یدانم م مىاقدا ،رنداب دابه حس دسترسى مستقیم کهنى اریتمش

 که موجب لکترونیکىانکى ات بام عملیانجاز اشى الى ناحتمات اطراید به مخالى بات مامؤسس -1

ین اویى در شز پول اى جلوگیرى ابر ابطى راشته و ضواتوجه د گردد م مىان ت بىمالام معانجا

 .ینداشد، تدوین نماب لى مىان در مؤسسه ماز عدم حضور مشتریاشى ات که نمالاقبیل مع

 اتکا بر شخص ثالث

یر الى و سام ىها هسطابه و ،نایى مشتریاساز هویت و شناحرارخصوص دنند اتو لى مىات ماسسمؤ -8

ین تفویض ایى اهسئولیت نمیت شده و ایل رعذرد اینکه موامشروط بر یند انم اتکاص اشخا

 .شدالى بام مؤسسه ار باختیا
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به  ن امشتری یىاسادرخصوص شن ار 5ره ایف تصریح شده در توصیه شماتى که وظامؤسس -

ز هویت احرارک مربوط به ایند که مداصل نمان حاطمیناید ایند، بانم تفویض مى ل اص ثاشخا

 .گیرد ر مىاقر  آنانر اختیادر  اًسریع

ن در ایى مشتریاساشن بط مربوط بهاضو ل اید که شخص ثاصل نمان حاطمیناید الى بامؤسسه م -

 .شداب می اراد 30و  5 رهاتوصیه شم امنطب  ب ازم رت الامالزایت نموده و ارع ار ها هتوصی

 نگهداری اطالعات

قل احد( رجىاخ خلى واز دا اعم) ات خود رالمارک مربوط به ثبت معالى مکلفند مدات مامؤسس -30

در به اق اًح سریعت ذیصالاماى مقاضایند که درصورت تقارى نمادهنگل به نحوى اس 5به مدت 

 .شندارک مذکور بایه مدارا

را ...( مه واهینامه، گوانوشت گذرنونند رام)ى ترد مربوط به هویت مشاسنالى مکلفند ات ماسسمؤ

  بعد از اتمام فعالیتل اس 5قل ابه مدت حد ارى رات تجاتباو مک ها بحساو سال بازبینی  5هر 

ت مالاثبت مع ات مربوط به هویت مشترى و یاعطالا و رکاد، مداسنا. یندارى نمادهنگمشتری 

 .رگیردانون قراى قاجرار در اد حیتت صالاماید در دسترس مقاب

 رفات پيچيده و غيرمتعمالاعتوجه به م

نونى ات قاهقد توجیابزرگ که ف رف وات پیچیده، غیرمتعمالالفند نسبت به معلى مکات مامؤسس -33

ن امکالا حتى اتى رمالاز چنین معابقه و هدف اس. رندامعطوف دتوجه خاصی ، استدى اقتصاو 

 .ر دهنداح قرجع ذیصالار مراختیارد به صورت کتبى اى خود رها هفتاده و یادرامورد رسیدگى قر

نگهداری سوابق، به اشخاص  رى وتيى مشاساهويت، شن زاحرا به طبط مربواتسرى ضو

 :زير شده تعيين

و  صاشخانسبت به  33 و 30، 1، 5ره اى شمها هن به موجب توصیایى مشتریاسضوابط شنا -32

 :گردد میل اعمالى زیر نیز اغل غیرمامش ناحباص

ن تعیین از میزابیشتر  ایدل الى شوند که معات ممالان درگیر معاکه مشتری درصورتى ،ازینوهاک -

 .ستاشده 

 ،ستانقدى آنها تمالاک وقتى که معمالات مالاتر معادف -

 و رش مشترى نقدىابه سف ابن آنها تمالاى قیمتى وقتى که معاه سنگ و تان فلزافروشندگ -

 ،ستان تعیین شده از میزابیش 
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م اقدازیر  ردادر مو لین خودکحیه مواز ناحرف وقتى که  انحبایر صان و سا، سردفتروکال -

 :یندانم مى

  تک و مستغالمالاخرید و فروش 

 راداهق باورایر ام و ساهى پولى، سها همدیریت موکلین درزمین 

 ماهس اب سپرده یامدیریت حس 

  مالیموسسه  سیس یک شرکت و خرید و فروشات اد یایجار درکت اشرت و مشامب 

  انرش دهندگاگز صونيت قضاييمو  انمشکوك به هر ميز موارددهى  رشابه گز الزام

لى ات ماعطالاحد او به سرعت به و اًمستقیمرا ت مشکوک مالالى مکلفند معات ماموسس -31

 .شود رشاید گزات مشکوک نیز بمالام معانجاى اکوشش بر ام یاقداهرگونه . دهند رشاگز

گونه مسئولیت ز هرات اومقرر نیناید به موجب قوابآنها نارکنان و کالى، مدیرات ماموسس -34

ت و مالامع شراینکه گزامشروط بر . ف گردندارى معازداصول راى نقض امدنى بر ایى یاجز

صى ابه جرم خ ار مظنون لاموانند اگر نتواشد، حتى ات مشکوک مبتنى بر حسن نیت باعملی

 .یندامنتسب نم

ى که ا مهابرن ریسمولى ترامین ماز تاویى و جلوگیرى شپول  ارزه باى مباید برالى بات ماسسوم -35

 :ینداحى نماشد طراب رلب زیاوى مطاح

 سبامدیریتى من تامل ترتیباخلى شاى کنترل داسیستم ه و ا، رویه هاهستاتوسعه و تکمیل سی -

 نارکنام کاستخدام اى مطلوب به هنگاردهانداستایت ارعو 

 نارکناوم کاموزش مدآ -

 ى کنترل سیستمازرسى برامه باتدوین برن -

تعیین شده  صاشخات و اسبه کلیه موس 23و  35 ات 31ى اى شده در توصیه هبینبط پیش اضو -36

 :بدای زیر نیز تسرى مى

ت مالامع شرات گزهنونى مستقل جاغل قان و مشابرسان، حسارابداحس ،نا، سردفتروکال -

 .مشکوک

ز سقف ار تالاب ادل یامعآنها ت نقدىمالاى وقتى که معقیمتى ات، سنگ هافلز ن افروشندگ -

 .شداتعیین شده ب

  تان خدمایه کنندگارانى و اماى اه شرکت -

 اردمشکوک راکنند، مو مله مىازطرف موکل خود معا که مىاص مکلفند به هنگاشخا یناهمچنین 

 .یندارش نماگز
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 و تأمين مالي تروريسم شويي پولضوابط ديگر برای رديابي 

ى که اشخاص  رهبارى درادا اى مدنى، کیفرى و یات هازامج ایند تاذ نماتخاى بید ترتیاب اکشوره -33

لى تروریسم امین مأز تات مربوط به جلوگیرى اویى و مقررش  بط مربوط به پولاى ضواجراز ا

 .ل گردداعمایند، انم مىرى اخودد

. یندافقت نموامآنها لیتاه فعمادا اب ادر یاص ازى راى مجاه نکاسیس باید مجوز تانب اهدولت -31

توسط  آنها ىها حسابدهند  زه میاجاجى که رالى خات ماموسس اید بالى نیز نبات مامؤسس

 .یندار نمارى برقرابطه کار ،رگیرداده قراستفاى مزبور مورد اه نکاب

وجه نقد و  ل فیزیکىانتقابى هرگونه نقل و اى کنترل و ردیامشخصى بر طباید ضواب اکشوره -38

آزاد سرمایه نع گردش ابط، ماین ضوال اعماه کیناروط بر مش .شنداشته بامل داد در وجه حاسنا

 .نگردد

( باشد میزمبلغ معینى اترالابکه )رزى خود انقدى  تمالاید کلیه معالى بام ىها هسطاو و  تامؤسس

 .رش دهنداشد، گزاب مى ها هداه دایگاى پا نهایابه سیستم ر زهلى که مجات ماعطالاحد ابه و ار

متضمن ریسک  آنها لیتاغل که فعایر مشابه س ار FATFنه ال گهى چها هید توصیاب اکشوره -20

 .ست نیز تسرى دهندالى تروریسم امین مأشویى و ت پول

گانه را رعايت  ی چهلها هبايد درقبال کشورهايي که تمام يا بخشي از توصی بطى کهاضو

 :نمايند، اعمال گردد نمي

 اه بژبه وی اشخاص ات خود بمالابط و معارى رواصى نسبت به برقراید توجه خالى بات مامؤسس -23

یت امل رعابه صورت ک انه راگ لهى چها هتوصی کهیى الى در کشورهات ماو موسس اهشرکت

یل ى هیچگونه دالاراست دات مورد درخومالاکه مع مىاه هنگژبه وی. شنداشته بایند دانم نمى

 .شدادى نباقتصانونى و امنطقى، ق

ب و عشکلیه لیت ادرخصوص فع FATFبط ایند که ضواصل نماح ناطمیناید الى بات ماسمؤس -22

ت ایى که مقرراه در کشورهژبه وی)ز کشور ارج ادر خآنها بسته بهات واو مؤسس هاشرکت

FATE گردد مییت ادهد رع زه مىاجانین محلى اوکه ق یىاج ات (شود مى اجراقص ابه صورت ن .

بط مزبور ایت ضوان رعامکا ،بستهاو رکتش اه یلیت شعبانون مقر فعاکه به موجب ق میاهنگ

در الى مابه مؤسسه م اتب راید مرارکت مذکور بش این صورت شعبه یار د ،شداشته بانددوجو

 .ع دهدطالا
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 مقررات و نظارت

لى ات ماشویى در موسس بط مربوط به پولانین وضواقو که ینداصل نمان حاطمیناید اب اکشوره -21

ه کرتى اصلى نظابط اضو و صولاشته و ارت داظنمر این ار براحیتدصال تاماگردد و مق مى اجرا

 الى باهمچنین موسسه م. گردد یت مىات رعاین موسساشد در اب پول شویى نیز مى امرتبط ب اًبعض

آن  در آنها نابستگاو ازه دهد که مجرمین یاجاید اص نبات خادتمهی و نونىات قاذ ترتیباتخا

لى ات مادرت به خدمالى که مبات ماسسؤکلیه م اًضمن. شنداب شتهال دلکیت وکنترام، مهس سسهؤم

 .یندافت نماریدید مجوز اب یندانم مىو پولى 

رت اشویى مورد نظ بط پولات و ضواز نقطه نظر مقرراید باغل زیر نیز ان مشابحاص و صاشخا -24

 :ر گیرنداقر

 .یندافت نماریدر مجوز احیتدت صالاماز مقاید اب ازینوهاک -

ت مربوط به اصل شود مقرراح ناطمیناشند به نحوى که ارتى بابط نظاید تحت ضواب ازینوهاک -

 .گردد مى اجراآنها ز پول شویى برحسب مورد دراجلوگیرى 

شتن از دا آنها نابستگاو افت نموده به نحوى که مجرمین یالیت دریاید مجوز فعاب ازینوهاک -

یند اصل نمان حاطمیناید اب اشورهک. محروم شوند نهاآ مدیریت بر اکنترل ی ،لکیتام اهم یس

ت مربوط به ارمقربط و اگیرد و ضو صورت مى فىارت کاص نظاخشاین گونه الیت اکه بر فع

. گردد ل مىاعما آنها لى تروریسم در موردامین مأز تاگیرى وجل ز پول شویى وا گیری پیش

 اولت یدست توسط امر ممکن این ا. ستاغل مبتنى بر ریسک اگونه مش ینابر تال مقرراعما

 .ص صورت گیرداخ شاغلظر بر ماى نا ى حرفهاهنهاد

مشمول ... وان، برسا، حسنند وکالان حرف ماحبایند که صاصل نمان حاطمیناید اب اکشوره -

ر الى تروریسم قرام میناز تاز پول شویى و جلوگیرى ات جلوگیرى اى مقرراجراحکم 

 .گیرند مى

لى و ات مایه طری  به مؤسساراو  اهدستورعملتدوین  امکلفند ب اشورهکر اد تحیت صالامامق -25

ت ابط و مقرراى ضواجرامر ادر  ارآنها غل،ان مشاحبایر صاشده و س لى مشخصات غیرمامؤسس

 .یندامک نمکلى تروریسم امین مات. ارزه باشویى و مب ز پولامربوط به جلوگیرى 

( Financial Intelligence Unit) «لىات ماعطالاحد او»ن اید مرکزى تحت عنواب اکشوره -26

مشکوک و  تمالارش مربوط به معار گزانتشات، تجزیه و تحلیل و اعطالاخذ و ذخیره ات هج
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لى ات ماعطالاحد او .ینداسیس نمات ،لى تروریسمامین مأشویى و ت ت مربوط به پولاعطالایر اس

جع الى و مرات ماز مؤسسا ام رانگهت باعطالاخذ ان امکاغیرمستقیم  اید به صورت مستقیم یاب

 . شداشته باد ربط ذی

درخصوص  حقی تمر بررسى و اصى مسئولیت ایند که مرجع خانم صلاح ناطمیناید اب اکشوره-23

شته و همچنین اده دهبه ع الى تروریسم رامین مأز تاویى و جلوگیرى ش جرم پول ارزه بامب

 .گیرد ر مىارسى به کزپاقی  و بحى تابر اصى راى خاه روش

ر تحقی  و اد حیتت صالاماست، مقاتحت بررسى  ایم منشاویى، جرش وقتى که موضوع جرم پول -21

ر اختیاین ا. شندابآن  ایم مرتبط باجرو  ین خصوصامل درات کاعطالاخذ ادر به اید قابررسى، ب

مراجعه  و داسنا ص، گرفتناشخایر او س لىات ماسست مواعطالامل دسترسى به اید شاهمچنین ب

 .شداب کرامد یل ود، دالاسنا ها برای بدست آوردن به مکان

یت الى در خصوص رعات ماسسؤمترل کنرت و اى نظابرفی ات کاراختیاید ارتى باى نظاه مامق -28

ید الى بامت ار صورت تخلف مؤسسدچنین همشته واد اشویى ر ت پولاقررم ط وباى ضواجرا

 .شنداشته بانیز د ار.. رى واداى اه تازاجمل اعمار اختیا

و  فیالى کام بعاید منالى تروریسم بامین مأز تاشویى و جلوگیرى  پول ارزه باد مسئول مباهن -10

 .شداشته بار داختیار دهر انى مانسا روىین

رى بین ات و همکاعطالال دات تبهزم جال یاه نیزماه مککد نصل کنان حاطمیناید اب اکشوره-13

ى اخلى برادتى در سطح رانظ تامایى و مقاجع قضالى و مرات ماعطالاحد اون، اراگذ استسی

روریسم ت لىاممین تأ شویى و پول ارزه باى مبازم برت الاماقداو  اهستارگیرى سیاتوسعه و به ک

 .رداوجود د

تجدیدنظر در  زبینى وادر به باح قت ذیصالاماقمیند که اصل نمان حاطمیناید اب اکشوره -12

لى تروریسم امین مأز تاشویى و جلوگیرى  جرم پول ارزه باى مربوط به مباه یستم، ساه روش

تى ات در خصوص موضوعاعطالاین ا)شند اب خذ شده مىارى امآى ها هدات و داعطالاى ابرمبن

ر دقیب کیفرى، محکومیت کیفرى عزپرسى، تاشده، ب افشارد ات مشکوک و مومالانظیر مع

لمللى اى بین اهاضایر تقایى و ساضدت قضال و همچنین معاوماره داخصوص توقیف، ضبط و مص

 (.شداب مى

حقوقى موجب  سیس شخصیتازه ندهند که تاجا ،زمت الامقرر بط واتدوین ضو اید باب اکشوره -11

یه اراخذ و ابه  دراید قاس درصورت لزوم باساین ابر . ر گیرداقر ن اشوی ده پولاستفا ءسو
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که یى ادرکشوره. شنداص حقوقى باشخالکین و ام در خصوص مانگبه فى، دقی  وات کاعطالا

ز اسب ات منابط و مقررادوین ضوت اید بارد باوجود د ام توسط شرکت هام بى نان صدور سهاامک

 .یدآد پول شویى جلوگیرى به عمل صاى مقام برهاین نوع ساز اده استفا ءسو

نونى اى قادهاهت و ناز ترتیباهند بعضى زه نداجاص ات خابط و مقرراتدوین ضو اید باب اکشوره -14

م انگهت صحیح و باعطالاید اب اکشوره. ر گیردان قراشوی ده پولاستفامورد ( trust) استنندترام

 ادهاین نهان اکنندگ لکین و کنترلایى ماسانش نامکا ات دنشاشته باد ادهاین گونه نهادرخصوص 

 .هم گردداحتى فرابه ر

 ىالملل نضدت بیمعارى و کاهم

لرمو، اپ ى وین،اه نسیونامل کنواى کاجراعضویت و  اق یالحانسبت به  اًید سریعاب اکشوره -15

 .یندام نماقدا. لى تروریسمامین مأرزمینه سرکوب تدن ملل متحد ازماس 3888نسیون اکنو

 معاضدت قضايي و استرداد

لى امین مأت ،شویی پول صر خصود ییاضدت قضایط زیر، زمینه معایت شرارع اید باب اکشوره -16

 :زنداهم سافر ارآن  ات مرتبط بازپرسى و تعقیب و موضوعاب ،تروریسم

نونى انع قامو اص یات خاسطه وجود مقررایى به واضدت قضاى معاجرایى در امحدودیت ه -

 .د نگرددایجا

شویى  پول ارزه بامب تاى مقرراجراف و روشنى درخصوص ابط شفاینکه ضوا زا ناطمیناحصول  -

 .دراود دوج

 .نکىات باعطالانه بودن اى و محرما ر حرفهاسراظ حفظ ایى به لحاضدت قضان رد معامکاعدم  -

 .گردد تلقى انون ملى کشورهاد در قاردتسال بایم قادی  جراز مصالى نیز ایم ماجر -

مل ار کاختیاى اراد 21 هع توصیوح موضت ذیصالامایند که مقاصل نمان حاطمیناید اب اکشوره -

ر اختیاین انچه البته چناشد، اب لمللى مىاى بین ادهاهجع و نامر انونى باط قارتبارى اى برقرابر

 .شدانون ملى نبالف قامخ

در  استرخود م دهند هرچند مورداجنا ایى راضدت قضارد معان، موامکاید درحد اب اکشوره -13

 .نه تلقى نگرددارد مجرماز موادو کشور هر
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 ضىال در هر دو کشور متقعمد، جرم بودن ادسترایى و اقضضدت اشرط مع پیشکه وقتى 

نکه آز اصرفنظر  ،استکافی ، صرف جرم بودن استمحکوم  ام یهمت متاقاد و محل ارداست

 .شداوت بادرجه جرم در دوکشور متف

توقیف و  یى، ضبط،اساى شنارجى براى خاهکشورت ساسخ به درخوات فورى در پاماقداید اب -11

دل، به عمل ارزش معاى ارال داموادیگر  ای ایم منشاز پول شویى و جراصل اید حادره عوامص

ید نیز در این عوا هدرامور توقیف و مصازى اس هنگاى همابر اف  بین کشورهاید تواب اضمن. یدآ

 .شداده مشخص بشدره اى مصاه یىارام دهس انظر گرفته شود ت

ند اید بتواب هرکشور. ینداد نماد قلمداستردال بان جرم قابه عنو اید جرم پول شویى راب اکشوره -18

ضى، است کشور متقاتوجه به درخو اید بانونى، بار صورت منع قدید و اد نماستردا اتبعه خود ر

 .یدام نماقدات متهم ازانسبت به تعقیب و مج

در حد قضایی ضدت ان معامکاخلى خود ادنین ایند که در قواصل نمان حاطمیناید اب اکشوره -40

شد به نحوى که به اید صریح و روشن بار بایتخاین ا. ردارجى وجود دابل خاى طرف مقایع بروس

. شداشته بایى وجود داضى قاه ماقدایر ات و ساعطالال داتب امکانورى ف و یننواصورت ق

شد که ار بداید قایى بانین مرجع قضچهم. استین خصوص ضرورى انونى در ارى قابینى مج پیش

 .یدام نماقداهمین رسى متپزال  نسبت به تحقی  و باکشور ث زسوىابت ابه نی

 لى تروريسمامین مادر مورد ت FATFنه اى هشتگادهاهپیشن

 ی سازمان مللها هتصويب و اجرای قطعنام -1

ن ملل ازماس 3888 لالمللى مصوب سا نسیون بینامل کنواى کاجراى تصویب واید براهر کشور ب

ید در اهمچنین ب اکشوره. وردآ ى فورى به عملام هاقداتروریسم،  لىامین مات ارزه بادر مورد مب

در  -ن مللازمامنیت ساى اشور 3131مه اه قطعنژبه وی -ن مللازماى سها هماولین فرصت، قطعنا

 .کنند اجرا ال تروریستى راعمالى امین مأى تها همان برندکر گیرى و خنثى زمینه پیش

 مرتبط با آن شويي پول جرم شناختن تأمين مالي تروريسم و -2

 اى تروریستى راه نازماس ارى بال تروریستى و همکاعمالى تروریسم، امین مأید تاهر کشور ب

پول شویى  أیم منشا، جراهین جرما اذ کنند تاتخاید ترتیبى اب اکشوره. م کندعالاجرم کیفرى 

 .خته شونداشن
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 ى تروريستىايى هارادره داضبط و مص -3

ن اکنندگ مینأت ،اى تروریست هاه یىارادیگر د اى ضبط فورى وجوه یایرى برباید تداهرکشور ب

گیرى  ن ملل در زمینه پیشازماى سها هماقطعن اب  باى تروریستى مطان هازمالى تروریسم و سام

 .ذ کنداتخال تروریستى اعمالى تروریسم و امین ماوخنثى کردن ت

 کمک اح بجع ذیصالامر اکند ت نونى وضعات قاه مقررلید همچنین یک سلساهرکشور ب

روند  ر مىال تروریستى به کاعمادر  ای ده،شصل ال تروریستى حاعماز اکه  الى راموانند ابتوآنها

 ال تروریستى و یاعمالى تروریسم، امین مابه قصد ت ابند، یای ل تخصیص مىاعماین گونه ابه  ای

 .ه کننددراکنند، ضبط و مص می اپید صاختصاى تروریستى اه نازماس

 دهي معامالت مشکوك مرتبط با تروريسم گزارش -4

ت ضد ادهتع ص حقوقى مشمولاشخا ارى یات تجادیگر موسس الى یات مانچه موسساچن

 اجوه موردنظر، مرتبط بو شند کهاشته باى سوء ظن دایل منطقى بردال اشویى، شک کنند ی پول

ى تروریستى منظور اه نازماس ای وریستىل تراعماریسم و وده در تراستفاى ابر ای ست،اتروریسم 

 .رش دهنداح گزى ذیصالام هابه مق اصله سوء ظن خود رافملزم هستند که بال ،ستاشده 

 المللي همکاری بين -5

بل ارى متقاهمک ىار دیگر براز و کاهر س امه یافقتنان، مواس یک پیماساید براهر کشور ب

م انجارى ممکن در زمینه ان بیشترین همکامکا اد تذ کناتخات، ترتیبى اعطالادله امب انونى یاق

لى تروریسم، امین مأر زمینه تدیى اجرامدنى و  ،ى کیفرىاه رسىداتفحص و د ،تحقی  نداد

 .ودشهم اى دیگر فراکشوره اب ى تروریستىان هازمال تروریستى و ساعما ،ل تروریسماعما

د افراى الى برام مناى اشت ههبه ب ارگیرند تابه ک اعى خود رام مساید تماب اشورهکهمچنین، 

 ى تروریستى تبدیل نشوند، واه نازماس ال تروریستى یاعماوریسم، رلى تامین مامتهم به ت

 .ر پیش گیرندد ناین گونه مجرماد استرداى ایى براه ن روشامکادرصورت 

 ارسال وجه جايگزين -6

که  FATFى ادهاهم پیشناتم»: ینکهازان اطمینات حصول هجازم رت الاماقداید اهر کشور ب

 اص حقیقى و حقوقى یاشخاى است، برا مىالزانکى الى غیر بات ماو موسس اه نکاى بابر

یه ارا مىل غیررسانتقاشبکه  ام یاز طری  یک نظا ارز را ال پول یارسات انى که خدمارارگزاک

 .وردآبه عمل « شداب مى اجرالازم هند هم الد مى

نونى ابه صورت غیرق ات راین گونه خدماکه صى اشخایندیشند که بیرى باید تداب اهمه کشوره

 .کیفرى شوند ارى، مدنى یاداى ات هازادهند، مشمول مج مىم انجا
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 انتقال الکترونيکي -7

ى اپول برگان خت کنندالى و پردات مات ملزم کردن مؤسسهتى در جاماقداید اب اکشوره

ره انى و شمام، نشان)کننده  ختادل و پرانتقا ات دقی  و هدفمند در خصوص مبداعطالاندن اگنج

ت اعطالاورند و آ لى مربوط، به عملارسالکترونیکى اى اه مات وجوه و پیالانتقادر ( باسح

 .شدابآن  هام مربوط به همراپی ال یانتقاخت، احل پردام مرار تمدید امذکور ب

ن اکنندگ ختاز جمله پردالى، ات مامطمئن شوند که مؤسس ادهند ت مانجایى اه ماقداید اب اکشوره

ل ماشکه  ال وجوه رانتقالیت مشکوک ادهند و فع م مىانجا انونى رامل قاى کاه طاحتیاپول، 

به دقت زیر نظر  ،نیست( باره حسانى و شمام، نشان)خت کننده اپرد ای امل مبدات کاعطالا

 .دهند ر مىازرسى قراد و مورد بنگیر مى

 های غيرانتفاعي سازمان -8

ست اممکن  یى کهان هازمات مربوط به سانین و مقررایى قوارایت و کان کفاید میزاب ارهکشو

ى اه نازماس. ردهندازنگرى قرامورد ب ارگیرند راده قراستفا ءلى تروریسم مورد سوامین ماى تابر

 یند که اصل نمان حاطمیناید اب اسیب پذیر هستند و کشورهآین مورد، اه در ژعى، به ویانتفاغیر 

 :گیرند مىن راده قراستفارد زیر مورد سوء ار مود ان هازماین سا

 .شوند هرمىانونى ظاقنهادهای ى تروریستى که در پوشش اهن ازماتوسط س -

ز ار اى فرازجمله برا لى تروریسم،امین ماى تایى بران مجرانونى به عنواى قادهاهز ناده استفا -

  اه یىاراضبط د

ى اه نازمابه س صد مشروع،اى مقافته براتبدیل وجوه تخصیض ی اهر یاکردن، تغییر ظ ناهپن -

 .تروریستى
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 گيرى نتيجه

فته ان یازمایم ساجر یم فردى به سوىاجر ،ن بیستمرم قودهد در نیمه د   ن مىاتى نشاب  تحقیقاسو

ت جدیدى اخطر اب اغربى ر معاه جوژیو ن بهاهین تغییر جهت، جاند و چون ا دهاتغییر جهت د

شوى تفته و شسای نازمایم ساجر ارزه باى مبامؤثر بر نینارمورد نبود قودنی انگر انمود لذ مى جهامو

ن ان گرداى رواروهاد مخدر و داق مواچاز قاصل اید حاه عوژیو ز جرم بهاصل ات حایداع

. رزه شودامب ایم منشاوه بر جرن یک جرم مستقل عالاشویى به عنو پدیده پول اموجب شد که ب

ز سود اهى اگآمع غربى و دیگرى اد مخدر در جواز گسترش موانى انگرآن  مهیل مز دالایکى 

مدند آنین درصدد براز طری  تدوین قوالیل دبه همین . استد مخدرات مومالاز معاصل شده اح

نها فتند که نه تابه زودى دری اما. زنداسق محروم اچاز جرم قاصل اید حاز عوا ان راقچیاچاکه ق

یر ارى ساهمک ارزه باین مباید اشود و ب خلى محسوب نمىاد اًمرى صرفاق، اچاق ارزه بامب

ز اصل اید حاخدر، عومد اق مواچاز قاصل اید حاوه بر عوگیرد بلکه عال ن صورتاهى جاکشوره

که  مىهر جر اًساساو ... و لى اد مارى و فساهبردرى، کالاذى، رشوه خواخا نیم دیگر چواجر

ى المللى متعددى برا ى بیناه شن تالاین میادر . نیز در برگیرد ارشد امبتنى بر تحصیل سود ب

ویب رسیده صنین متعددى به تاو قو امه هان ناپول شویى صورت گرفته، در نتیجه پیم ارزه بامب

نى انک جهات باماقدا، اپروامعه اج ىها همان نابه ییم ناتو ، مىرد تصریح شدهاوه بر موست که عالا

 .ره نموداشا... پول و لمللىا و صندوق بین
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لمللياليبیناتماماقدا

 :مقدمه

که انجآزا. خته شداپرد شویی پول ارزه بای مبالمللی برا ت حقوقی بیناماقدادرفصل گذشته به تشریح 

غیر آن  ابله بای مقابر ها بانکلی و بخصوص ات مامند نمودن مؤسس بطهابدون ض شویی پول ارزه بامب

بط الی ضوات مانکی و مؤسسای باه ی سیستمالمللی برالی بین ات ماطه مؤسسباین راست، در ا ممکن

صول ترسیم شده توسط اص خود ایط خاتوجه به شراند که هر کشور با تنظیم کرده ییاو رهنموده

 .یدانم نکی منظور میای مختلف باو رهنموده اهدستورعملدر  المللی رابط بین اضو

ی ها هز کمیتامشتری خت او شن شویی پول ارزه بامب اطه ببادر ر سییکمیته بال سوی ارهنموده

 :زیماپرد میآن  که به شرح است ست تهیه شدها   (BIS)لمللی انک تسویه بین اتی باتحقیق

ز ال که یکی او کمیته ب  BISلمللیا بین تسویهنک اب بایی اشنجهت آ نظر،ز ورد به بح  مورداقبل 

 .ییمایه نمارات مختصری است توضیحاور نک مذکای تخصصی زیرمجموعه بها هکمیت

 (BIS)لمللي ا نک تسويه بیناريخچه بات -3

صلی امرکز  ناکنون بعنواست و تالمللی ا لی بینام ترین مؤسسه قدیمی( BIS)لمللیا بین تسویه نکاب

که ( 3810) 2نگای طرح ساسابر( BIS. )ستا ندهام قیاب ای مرکزی دنیها بانکری اهمک یابر

. شد سیسات دی بواد ورسارداس قراسابر لمانآ نی توسطاجه ت جنگاراخس یاختهازپردابه ب مربوط

 لمانآ یاختهاموضوع پرد ازیر شدی مرکزی ها بانک  ری بیناهمک BISصلی اوظیفه زودی  به

ت ایر مؤسسای مرکزی و سها بانکری بین ابر همک مالاک ای خود رالیتهافع BISو  یافت نایاپ

 .لی و پولی متمرکز کردات ماترغیب ثب جهتلی ام

BIS ی مرکزی ها بانکت مسئول اماو مق اوردن روسآ ی منظم و گرداتهاقزطری  مالا

را  ناسرجهای مرکزی سرها بانک ری بیناهمک ،تاعطالاصلی ا ن مرجعاعنو ی عضو بهاکشوره

 .نماید می تسهیل

کرده  پولی کمکو لیات مات مربوط به ثبادر تحقیق BISلمللی، ای بین اریهارچوب همکادرچ 

زطری  اراینکا .زداپرد لمللی میالی بین ائل مالبی در مورد مسار و مطامآر انتشاوری و آ به جمعو 

رت اشد که درخصوص نظاب می آنهاز ایکی  کمیته بال.گیرد می ی تخصصی صورتها هکمیت

 .نماید فعالیت مینکی اب

                                                 

 Bank For International Settlement    
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 لاکمیته ب -2

کشور تشکیل گردید و به  30ی مرکزی ها بانکی اؤستوسط ر 3834ل اس اواخرل در اکمیته ب

 ست کهاری اگروه ک 10 ای تقریباراین کمیته دا. دهد ل تشکیل جلسه میار در ساب 4طور منظم 

 .رندات منظمی دانیز جلسآنها

مبورگ، هلند، اپن، لوکزا، ژالیایتان، المآنسه، ا، فرادانای بلژیک، کاز کشورهای کمیته اعضا

ی ها بانک ار ایندگی کشورهانم. ندا ت متحده تشکیل شدهالایاو  انیاس، بریتییسو ، سوئد،انیاسپا

 .دهند م میانجارد، ابه عهده د انکی راطی بر سیستم باحتیارت انظ انی که رسمازماس امرکزی ی

ولی . نونی نیستای قدرت قاراهرگز دآن  اجاتنتاسترد و املیتی ندارتی فراین کمیته قدرت نظا

ت امامق ایند تانم رتی تنظیم میای مفصل نظها همان  و توصیه ا، رهنمودهاردهانداستا آن ینصمتخص

متناسب با سیستم داخلی خود  ،تاییی جزاجرای ابر ار. . .  نون و ات، قارتی هر کشور ترتیبانظ

 .تهیه نمایند

گیری شده  ئل کلی تصمیمایید مسان تاهاکشور عضو، خو 30رش به ال ضمن گزاکمیته ب

نک مرکزی از بات غیر ایر مؤسساز سانی ایندگاکه در کمیته نمانجازال اگردد به هر ح می

نیز  انک مرکزی راز بارج اتعهد قبول مسئولین خآن  شدهاتخاذت ایند، تصمیمانم شرکت می

 .ستالی اح  ماز مبامل دسته وسیعی ات کمیته شارد، تصمیماد

ره ابند، همواع یطالاشود،  ل میایی که در باتهلیاز فعابیشتری  کشورهایینکه اکمیته به منظور 

رشده نتشرک مامد. یدانم رتی ترغیب میایر مسئولین نظای خود و ساعضابین  اری راوهمک ساتم

رد مسئولین از مواری ادر بسی. کند پخش می ارتی همه کشورهات نظامابین مق افته رار نیانتشاو 

ین ا. یندارنماط برقرارتباکمیته  اینند که بب سب میاخود من G-10ی غیر عضو ارتی کشورهانظ

. شود ل تشکیل میار در بال یک بانکی که هر دو سارت بانس نظاری کنفرابرقر ات باطارتبا

 .گردد تقویت می

 ینظراز نانه انفر پرسنل دبیرخ 32. مین می گرددالمللی تا نک تسویه بینانه کمیته توسط بادبیرخ

ی انه برامور دبیرخام انجاوه بر د عالافراین ا. شنداب عضو میی از کشورهامتخصص به طور موقت 

 ائه نظر مشورتی به مسئولین کلیه کشورهارای ار تخصصی، برای فرعی بسیها هکمیته و کمیت

 .رندادگی دامآ
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 :لاکمیته ب 3811رهنمود  -1

لوگیری در مورد ج ال راصول کمیته بانیه انکی بیارت بارت و نظالی، کمیته مقرام زمینهدر 

 .منتشر کرد 3811مبر ادر دس شویی پولصد ای مقانکی براز سیستم باده استفا

ز ای به تطهیر ا نبها، بلکه نظر همه جنماید محدود نمی شویی پولئل ابه مس اصرف اینه خود راین بیا

ز اشی ای پول ناختفا ال یانتقاتر در مورد سپرده  رت روشنابعب. ردانکی داطری  سیستم ب

نیه سعی این بیا. زداپرد می (د مخدرامو از دزدی، تروریسم، تقلب یاصل اح)نونی ای غیرقالیتهافع

رند، دریغ ان که در شستشوی پول شرکت دانآز ا انکی رات باصول زیر خدمای اجرا ارد باد

 :یدانم

 :يي مشتری اساشن( لفا

موثری  رایندو روش کاصلی مشتری کوشش منطقی نماز هویت احرای ابر یداب ها بانک

 .شنداشته باز حسن نیت مشتری جدید داحرای ابر

 :تامقرر اتطبیق ب( ب

نون و اقی، قخالالی اصول عا ادوستدی باشند که هر داید مطمئن باب ها بانکمدیریت 

ی افی برایل کردی که دالایند که در مواصل نمان حاطمینارد و ات مربوطه تطبی  دامقرر

 .شود ئه نمیارانکی ای بارد، سرویسهاوجود د شویی پولی الیتهافع الی بانتقاط نقل و ارتبا

 :نونای مجری قانهازماس اری باهمک( ج

نون در ان قامجری اید باب ها بانکری، ازدات مربوط به رالیف و مقرراتکانجام  رچوباچدر 

ت اتصمیم ای و رداوجود د شویی پولی شک در مورد ایل منطقی برکه دال ردیامو

 .ینداری نماید گرفته شود، همکات بارری طب  مقا یستهاش

 نیهاق بیالحا( د

لی ای ماه در سیستم ارآن  صولانیه ملح  شده و است که به بیا توصیه شده ابه کلیه کشوره

 .رنداگذ اجراخود به 

 لاکمیته ب 2003رهنمود  -4

توجه به اب 3811ر رهنمود انتشاز ال پس اری کمیته بای گروه کاعضانکی و امتخصصین ب

ز اده استفا ای که با یندهاد و رشد فزافتاق اتفای بعد الهانکی در ساتی که در سیستم بتحوال

شتند اصورت گرفت چنین پند شویی پولی انکی برار بابزانکی و توسط ابرومند بآی اه سیستم
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نکی توصیه ای باه به سیستم  ارآن  یاجراتهیه نموده و  ارتری  تر و صریح ت دقی اید مقرراکه ب

 ناظرینی کمیته و گروه اعضاز ال متشکل اری کمیته بارهنمود جدید توسط گروه ک. یندامن

 .ل گردیدارسای عضو ارنظر به کشورهاظهای ایه شد و برهکز برون مرزی تانکی مراب

ز اپس . رنظر نمودنداظهاجدید تهیه شده  دستورعملجع به ای عضو راز کشورهاچهل کشور 

لمللی پول ا ت صندوق بیناجدید در جلس دستورعملیی شدن ات فوق و نهامنظورنمودن نظر

 2003کتبر ارهنمود تهیه شده در . یید شدامطرح و ت FATFلی ایی ماجرای ای نیروهانهازماوس

 .یی و منتشر گردیدانه

 :تعريف مشتری -3-4

ین ادی اسی پیشنهاساصل از بیست و پنج انزده اصل پای اجرال در اکمیته ب 3811رهنمود 

شرح  اق کلمه مشتری راینکه مصداره نموده بدون اشامشتری یی اسالزوم شن به اته صرفکمی

رت ابه عب. شود ی مطرح میا منه گستردهاد اخیر تعریف مشتریی بادر رهنمود . دهد

 :گردد رد زیر میامل مواخیر شاتر مشتری طب  تعریف  روشن

 انکی رات باع خدماونام انجا اب یایش حساست گشاحقوقی که درخو اشخص حقیقی ی -

 .رداد

طب   ،کند جعه نمیانک مرابه ب انکی شخصات باصلی عملیادستوردهنده  اگر ذینفع یا -

نک محسوب ان مشتری باصلی به عنواو و هم ذینفع اوکیل  اینده یابط هم نماین ضوا

 .شوند می

بط ابع ضواگیرد نیز ت لی صورت میاموسسه م انک یاز طرف باتی که الانتقاذینفع  -

 مربوط به مشتری هستند

ن امشتری  مشتری جزء یی اسابط شنابودن ضو  ریاج نظار  زار نیز ارگزاک ی ها بانک -

 .ندا شده داقلمد

فوق در مورد تعریف مشتری نتیجه گرفت و همین رد وسیع از شمول موان اتو نچه میآ

رد اهمه مو ید بهایی مشتری باساعد شنات و قوامالزاست انظر رهنمود ج نیز مورد استنتا

یلی به اتم است یاس اشنانک نای بالی به مشتری که برات مافته و خدمافوق تسری ی

 .عرضه نشود ،رداست ندانک انگونه که مدنظر بآمعرفی خود 
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 :ز هويت مشتریاحراروش پذيرش و  -2-4

نک ابل قبولی توسط باید به نحو قایند بانم جعه میاموسسه مر انک یانی که به بامشتری

نین و ادرنظرگرفتن قواهر کشور ب ،ت جدیداس مقرراسابر. ز هویت شونداحرا

ست ازم الآن  ئهارانکی ابطه بادرایجام اکه هنگ ارکی راد و مداسناخود  خلیای دها همان نییآ

صه ن به شرح زیر خالابه طور کلی توسط رهنمود توصیه شده می تو انچه رآ. کند تعیین می

 :کرد

 .جه شودمشتری تو ابه کشور مبد -

و و نوع الی ابع مامن اثروت ی اری وی درنظر گرفته شده و منشایط کاموقعیت و شر -

 .یی گردداساش شنا ریای تجالیتهافع

توجه  2003وی در رهنمود ز هویت احرایی مشتری و چگونگی اساشن اط بارتبادر  -

بیشتر ی توضیح ابر. ستان شده انآب اسی و کنترل حسات سیامایی مقاساشن هی با ه ویژ

نکی غربی که در ای پیشرفته باه ز سیستماخیر بعضی ای الهافه کنیم که در ساضاید اب

فته به ای کمتر توسعه یاز طرف کشورهارند ار دان خود شهرت بسیار مشتریاسراحفظ 

 اینکه بای اند برا رگرفتهاد شدید قرانتقایی مورد حمله و افریقای اخصوص کشوره

ول ادر چپسد، اسی فات سیاماقع به مقار مشتری درواسرا ری و حفظازدابط رال ضواعما

رکوس شهرت او م اچابآرد ابطه مواین رادر . کنند ن کمک میایشاثروت کشوره

سی و ات سیامایی مشتری در مورد مقاساع  شد که موضوع شناکرد و ب ابیشتری پید

 .ل مطرح گرددادر رهنمود کمیته بآنها نابستگاو

ین ادر رهنمود مورد بح  به  .ی متخصصها هسطاو و وکال ،نایندگاص به نماتوجه خ -

صیل به اوکیل و همچنین  اینده یاز هویت نماحرابط اص شده و ضوامر نیز توجه خا

 .ستارگرفته اکید قرادقت مورد ت

در  ای را ر حرفهاسراید حفظ اد درصورت لزوم بافراین اکنند که  بط پیش بینی میاضو

 اجع به موکل یار انک راستی بات درخواعطالارده و ار گذاکن نکیای بالیتهافع ابطه بار

سب و امن مالاید کاینده نیز بانم از طرف دیگر شخص وکیل یا. رندار بگذاختیاصیل درا

 .شدایسته باش

خته و در اپردآن  ست که رهنمود بهاینترنتی موضوع دیگری ان از هویت مشتریاحرا -

 ها بانکز این رهنمود ا. ستاکرده مبذول آن  صی بهای خود توجه خها هتوصی

 .رگیرنداینترنتی نیز بکان ای مشتریابر افی ران دقت کاهد که هماخو می
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 :نانای الیتهان و فعامور مشتريارت مستمر بر انظ -1-4

. زنگری شودای مشتری به نحوی مستمر بالیتهاشود که فع کید توصیه میادر رهنمود به ت

لیت یک ان و نحوه فعاست میزا ست، ممکنای دیده شده نکایع بانچه در وقآبه  توجهاب

می اقدام انجادر معرض  انک رابآن  زاغفلت ن دگرگون شود و اگهادی نامشتری ع

 ار ها حسابئم بر ارت دامه کنترل و نظابرن ها بانکست این بهتر ابرابن. ردهدانونی قراغیرق

 .کنند اجرابه دقت  ارآن  تنظیم نموده و

روبرو آن  ايي مشتری باسای رهنمود و شنها هم توصیانجانک درصورت عدم اکه بيي اريسکه -4-4

 :شود مي

ست نه انکی مستلزم ریسک پذیری الیت باست مشهور که فعای ا نکی جملهات بادبیادر  -

 ،نکیات بادر عملی. یداره نمادابه نحو مطلوبی  اید ریسک رانک باب اما ،آن زاب اجتنا

ل ارهنمود کمیته ب ادر بح  مورد نظر م اماشود  روبر میی متعددی اریسکه انک باب

 ارآنها ره نموده واشار ریسک ابه چهیی مشتری اساصول شنایت ادرصورت عدم رع

 :زارتند ار ریسک عباین چها. دهد شرح می

حتی اگر )ی برحسن شهرت موسسه داشته باشد تواند تاثیر منف بالقوه می: ريسک شهرت -الف

گذاران،  سپرده)و سبب کاهش اعتماد مشتریان ( شدبه صورت شایعه با

یا حتی وجود  شویی پولاتهام . شود (گذاران وام گیرندگان و سرمایه

شود و تالی فاسد آن جذب  رفتن مشتریان معتبر می شبهه موجب از دست

مشترییان غیرمعتبر و از دست دادن وجوه و منابع قانونی و ارزشمند به 

عمومی است، ضمن آنکه وجوه  علت سلب یا کاهش اعتماد

ه منابع پایدار توان درزمر شویان را نمی احیه پولگذاری شده ازن سپرده

به صورت ناگهانی با تقاضای برداشت وجه  ها بانکتلقی کرد و عموماً 

 .شوند یا انتقال آن مواجه می

ها،  لای است که درنتیجه عدم وجود یا نقص فرایند کنتر ریسک بالقوه: تاريسک عملی -ب

تحق  . آید وجودمی اشتباهات کارکنان، نقض سیستم یا حوادث خارجی به

شود که بانک با فسخ قراردادها یا افزایش  چنین خسارتی موجب می

 .روشود خدمات و معامالت بین بانکی یا قطع روابط کارگزاری روبه هزینه

های  و مجازات ها همهزینه اقامه دعوا، دعوای متقابل پرداخت جری ریسک :نونياقريسک  -ج

دهد و حتی ممکن  ی موسسه را افزایش میها هنقدی است که هزین

، حتی شویی پولدر فرایند مبارزه با  .است به انحالل موسسه منجرشود
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ممکن است به مشتریان قانونی و مشروع نیز خساراتی وارد و درنتیجه 

 .از طرف آنان علیه موسسات طرح دعوی شود

ای است که از اعطای وام به یک متقاضی یا گروه مرتبط  ک بالقوهریس: ريسک تمرکز -د

یابد که مشتری کامالً  این ریسک درصورتی تحق  می. شود ناشی می

شناسایی نشده باشد، زیرا تحقی  درباره حرفه مشتری و منبع درآمد او از 

درصورت شناسایی دقی  مشتری و افراد ذیربط، . ارکان مهم شناسایی است

 .یابد تحق  ریسک تمرکز کاهش میاحتمال 

 : کت مشکودالامب -5-4

شود  ره میاشات مشکوک دالای تشخیص مبان سرنخی براردی به عنوادر رهنمود کمیته به مو

 :شداب که به شرح ذیل می

 .ری معقول نیستادی و تجاقتصاز نظر ارسد  تی که به نظر میدالامب -

 .رداند بل قبولیاد که توجیه قاحجم زی اسپرده نقدی ب -

 .رداهنگی نداهمآن  ندهام اب که باریزی به حسام وقالا -

 .ره دگرگون شودای که یکبا ب به گونهابقه حسانحوه س -

 :ت مشکوکالبارش مطاگز -6-4

یط از شراصی که برگرفته اید روش خاتوصیه می نم ال به کشورهارهنمود کمیته ب

ین نکته ابر اما. یندانم ت مشکوک طرح ریزیارش عملیای گزاست برانونی هر کشور اق

دهی  رشامور گزاکه م آنها ت مشکوک وارد که مسئولین رسیدگی به عملیاد کیدات

 ات شغلی بپرهیزند و باعطالاز اده استفاو سوء  ها حسابسوسی در از جاید اهستند ب

ت ارش عملیانی که در مورد گزارمنداکند که ک بینی می د و پیشاین نکته پیشنهایت ارع

 .یت شوندانونی حماز نظر قاکنند  م میاقدامشکوک 

 :لاکمیته ب 2003هدف رهنمود  -5
 .ستا اخل کشورهایی مشتری در داسای شنایی براردهانداستاد ایجاین رهنمود اهدف  -

ی ها هپروس اید بایی مشتری باسادر مورد شن ای کشورهارد رهنمودهال عقیده داکمیته ب -

 .هنگ گردداری نیز هماعتباریسک 

یی اجرای ان نیروهازمای سها هتوصیاهنگی باخود بر لزوم هم 2003ل در رهنمود اب کمیته -

 .کند کید میارد تاز مواری ادر بسی( FATF)لی ام

ت به العای مطای برا یهان پابه عنو این رهنمود رالمللی پول اور شد که صندوق بین آداید یاب

 .ستای جدید درنظرگرفته اردهانداستاو  امنظور بررسی کده
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ومـبخشس

درايرانشوييپوللهامحقوقيومسانظ

لمللی ای بین انهازماز سوی سادی ات زیاماقداخیر احظه شد که در دو دهه مال هت گذشتادر صفح

ین ان جرم صورت گرفته و ابه عنو شویی پولیی اسای شنای برا ی منطقهانهازمالی، حقوقی و سام

خلی انین دالمللی در قوانین بین از قوام الها ابطور مستقل بمختلف  های دولتع  شده که ات باماقدا

ن گفت اتو می شویی پولتوجه به طبیعت جرم ایند بامنظور نمآن  ارزه بای مبابر اردی راخود نیز مو

ه اخلی رالمللی به حقوق دا ی بیناز حقوق جزا اکثر کشورهاست که در ائمی ادر جراین جرم جزء نا

 .ستاکرده  اپید

کسب  ان در سرچشمه و منشایرادر حقوق آن  م و به تبعسالام حقوقی ان کرد که در نظاذعاید اب

م حقوقی انظ زاشده  ن برگرفتهایرانین وضع شده در است، بطوریکه قوا گرفته زم صورتال یاه ل دقتام

 .شداب م میسالا

هده امشآن  تخالکیت مشروع و شنان در مورد مایراسی اسانون اق 43و  46صل اهمین مفهوم در 

ر مشروع خویش اصل کسب و کالک حاهرکس م»: رداد سی مقرر میاسانون اق 46صل ا. گردد می

ز ا ار ران کسب و کامکار خود الکیت نسبت به کسب و کان ماند به عنواتو ست و هیچکس نمیا

 «.دیگری سلب کند

نون معین اق ابط راوست، ضاشد محترم اه مشروع باز رالکیت شخصی که ام»: گوید چنین می 43صل ا

 مالًامده کاه مشروع به دست از رالکیت و ثروتی که ام الاصل باشود که در  حظه میمال« کند می

 .رداشم چنین بر می الکیت مشروع رایی ماستثنارد اسی مواسانون اق 48صل ا اماست ایی شده اساشن

ز اده استفار، سوءاقمس، سرقت، ختالاب، رشوه، ص، غاز رباشی ای ناه ست ثروتادولت موظف »

ت احات و مبای مواه ت دولتی، فروش زمینمالاو مع اه ریاطعه کاز مقاده استفات، سوء اموقوف

حب ح  رد کند و اگرفته و به ص ارد غیرمشروع رایر مواد و ساکن فسامائر کردن اصلی، دا

شرعی به وسیله  تورسیدگی و تحقی  و ثب اید باین حکم با. ل بدهدالما و به بیتادرصورت نبودن 

 «.شود اجرادولت 

ت عمومی ازانون مجاد مخدر و نیز قامو ارزه بانون مباسی و قاسانون اق 48و  43و  46صل اتوجه به اب

 شویی پولمر ا ارزه بای مبان برایرامی سالانونی جمهوری ان گفت که بستر قاتو نین میایر قواو س
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جرم  شویی پولموش کرد، اید فرانب شویی پول اط باتبرادر  اسی راسایک پدیده  اماست اده امآ مالًاک

مد ای کسب دراب جرم نخست برارتکان ایرانونی ای قاگرچه در زیربناین ابرابن. ستانویه اث

صلی اله أست ولی مسات تعیین گردیده ازامجآن  یانونی مذموم شمرده شده و برامشروع و غیرقان

 .ستانویه ام ثاقدایعنی  شویی پولری انگاجرم 

 ،صانون خاست که قاین اتوجه کرد آن  ید بهان بایرانچه در سیستم حقوقی آگفت  ناین می توابرابن

. کند ت تعیینازان مجانآ یاند و برامجرم بد ارآن  ی درگیراهمه طرف هو خته اجرم شن ار شویی پول

م اظجمع تشخیص مصلحت نممی و سالای از تصویب مجلس شورا شویی پولیحه بطه الاین رادر 

 .باشد گذشته و به شرح ذیل می

شوييپولارزهبامبقانونمتن

 مگر ،است تجارت قانون( 2) ماده موضوع تجاری معامالت اصالت و صحت بر اصل -3 ماده

 دارایی و اموال بر اشخاص استیالی. برسد اثبات به آن خالف قانون نای براساس مفاد که آن

 . است ملکیت بر دال شود ادعای مالکیت با توام اگر

 :  از است عبارت شویی پول جرم -2 ماده

 علم با قانونی غیر یها  فعالیت از حاصل عواید از استفاده یا نگهداری تملک، تحصیل، -الف

 . باشد آمده دست به جرم ارتکاب نتیجه در مستقیم غیر یا مستقیم به طور که نای به

 نای به علم با آن قانونی غیر منشأ کردن هانپن منظور به عوایدی انتقال یا مبادله ،تبدیل -ب

 نحوی به مرتکب به کمک با بوده جرم ارتکاب از ناشی غیرمستقیم یا طورمستقیم به که

 . نگردد جرم آن ارتکاب قانونی تبعات آثار و مشمول وی که

 ییجا جابه انتقال، و نقل محل، منبع، منشأ، واقعی، ماهیت کردن کتمان یا پنهان یا اخفاء -ج

 . باشد شده تحصیل جرم نتیجه در غیرمستقیم یا مستقیم طور به که مالکیت عوایدی یا

 از غیرمستقیم یا مستقیم طور به که است مالی نوع هر معنای به جرم از حاصل عواید -1 ماده

 . باشد آمده دست به ی مجرمانهها  فعالیت

 اخبار، تحلیل و پردازش آوری، جمع امر ربط در ذی یها هدستگا کردن هماهنگ منظور به -4 ماده

 هوشمند، اطالعاتی یها  سیستم تهیه واصله، یها  گزارش و اطالعات و مدارک، اسناد

 با مبارزه عالی شورای شویی پول جرم با مقابله منظور به و معامالت مشکوک شناسایی
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 یوزرا عضویت با و دارایی و اقتصادی امور مسئولیت وزیر و ریاست به شویی پول

 : گردد می تشکیل ذیل با وظایف مرکزی بانک رئیس و کشور اطالعات، بازرگانی،

 و فنی بندی طبقه و تحلیل و تجزیه و مرتبط اطالعات و اخبار کسب و آوری جمع -3

 . مقررات طب  دارد وجود تخلف بر ای قرینه که مواردی در ها  آن تخصصی

 . وزیران هیات به قانون اجرای درخصوص الزم یها هنام ینای پیشنهاد و تهیه -2

 . کشور در قانون کامل اجرای پیگیری ربط و ذی یها هدستگا کردن هماهنگ -1

 قوی احتمال به که مواردی در قضاییه قوه به ارسال و دریافتی یها  گزارش ارزیابی -4

 . است برخوردار اهمیت از آن محتمل یا دارد صحت

 ماده مفاد چارچوب در ها  کشور سایر در مشابه یها  نسازما با اطالعات و تجارب تبادل -5

(33.) 

 . بود خواهد دارایی و اقتصادی امور وزارت در عالی شورای خانه دبیر -3 تبصره

 به شورا پیشنهاد با آن قانونی وظایف با متناسب شورا اجرایی تشکیالت و ساختار -2 تبصره

 . رسید خواهد وزیران تصویب هیات

 وزیران ت هیا تصویب از پس الذکر فوق شورای اجرایی یها هنام ینیآ کلیه -1 تبصره

  از متخلف. بود خواهد االجرا ربط الزم ذی حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی برای

 انفصال سال پنج تا دو به مورد حسب قضایی و اداری تشخیص مراجع به امر نای

 . شد خواهد محکوم مربوط خدمت از

  موسسات ،ها  بانک ایران، اسالمی  جمهوری مرکزی بانک جمله از وقیحق اشخاص کلیه -5 ماده

و  خیریه موسسات و ها  بنیاد الحسنه، قرض یها  صندوق مرکزی، بیمه ،ها هبیم و اعتباری، مالی

اجرا  مورد به را قانون نای اجرای  در وزیران هیات مصوب یها هنام ینای مکلفند آ ها  شهرداری

 . گذارند

 دادگستری  رسمی کارشناسان حسابداران، حسابرسان، دادگستری، وکالی رسمی، اسناد فاترد -6 ماده

 وزیران هیات که را قانون نای اجرای  در نیاز مورد اطالعات مکلفند قانونی و بازرسان

 . نمایند ارایه ،شویی پول با مبارزه عالی شورای درخواست کنند، حسب می مصوب

 فعالیت نوع حسب بر( 6 و 5مواد  موضوع)قانون  نای مشمول یها هستگاد و نهادها اشخاص، -3 ماده

 : هستند زیر موارد رعایت به مکلف خود سازمانی و ساختار
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 و سمت احراز وکیل، یا نماینده توسط اقدام صورت در و رجوع ارباب هویت احراز -الف

 . اردد وجود تخلف بر ای قرینه که مواردی در اصیل و و وکیل نماینده هویت

 هویت احراز مقررات و قوانین سایر در که مواردی ناقض قاون نای تصویب  :تبصره

 . باشد است، نمی شده الزامی

 عالی شورای به قانون نای موضوع  به مربوط مدارک و اسناد ،ها  گزارش اطالعات، ارایه -ب

 . وزیران هیات مصوب نامه ینیچارچوب آ در شویی پولبا  مبارزه

 با مبارزه عالی شورای که صالحی ذی مرجع به مشکوک عملیات و معامالت گزارش -ج

 . کند تعیین می شویی پول

 به معامالت و عملیات ،ها  حساب سواب  رجوع، ارباب شناسایی به مربوط سواب  نگهداری -د

   . شود می تعیین اجرایی نامه در آیین که مدتی

 نای مفاد  رعایت منظور به کارکنان و یرانمد آموزش و داخلی کنترل ای معیاره تدوین -ه

 . آن اجرایی یها هآیین نام و قانون

 در شده تعیین اهداف جهت صرفاً در قانون، نای اجرای در شده گردآوری اسناد و اطالعات -1 ماده

 افشای ،گرفت خواهد قرار استفاده مورد آن منشا جرایم و شویی پول با قانون مبارزه

 ماموران توسط مستقیم غیر یا مستقیم طور به دیگری یا خود نفع به از آن هاستفاد یا اطالعات

 قانون در مندرج مجازات به متخلف و بوده ممنوع قانون نای در اشخاص مقرر سایر یا دولتی

 خواهد ، محکوم28/33/3151مصوب  دولتی سری و اسناد محرمانه افشای و انتشار مجازات

  . شد

 بر مشتمل جرم ارتکاب از حاصل عواید و درآمد استرداد بر عالوه شویی لپو جرم مرتکبین -8 ماده

 یک میزان به نقدی جزای به (آن یاقمت مثل ،نباشد موجود اگر و) حاصل و منافع اصل

 بانک نزد عمومی  درآمد حساب به باید که شوند می جرم محکوم از حاصل عواید چهارم

  .گردد واریز ایران اسالمی  جمهوری مرکزی

 همان باشد، یافته تغییر یا تغییر یا تبدیل دیگری اموال به حاصل عواید چه چنان -3 تبصره

 . شد ضبط خواهد اموال

 که است صورتی در آن از حاصل منافع و دارایی ضبط حکم اجرای و صدور -2 تبصره

 . باشد نگرفته قرار حکم نای مشمول  ،جرم منشأ لحاظ به متهم
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 یها  مجازات بر عالوه ،شویی پول جرم ارتکاب صورت در ،منشأ جرم مرتکبین -1 تبصره

 نیز قانون نای در شده بینی پیش یها  مجازات به ارتکابی، به جرم مربوط مقرر

 . شد خواهند محکوم

 مقررات طب  باید دارد قضایی مجوز یا اقدام به نیاز قانون نای اجرای  در که اموری کلیه -30 ماده

 . نماید همکاری مقررات طب  است موظف قضاییه قوه. انجام پذیرد

 رسیدگی امر به ها  استان مراکز در نیاز صورت در و تهران در عمومی  یها هدادگا از شعبی -33 ماده

 به رسیدگی مانع شعبه بودن اختصاصی. یابد می اختصاص مرتبط جرایم و شویی پولجرم  به

 . باشد جرایم نمی سایر

قضایی و  معاضدت قانون کشورها سایر و ایران اسالمی جمهوری دولت بین که مواردی در -32 ماده

 در مندرج شرایط طب  همکاری باشد، شده تصویب شویی پول با مبارزه امر در اطالعاتی

 . گرفت خواهد صورت نامه تواف 

 ماه بهمن دوم مورخ شنبه سه روز علنی جلسه در تبصره هفت و ماده دوازده بر مشتمل فوق قانون

 شورای تأیید و به 33/33/3116تاریخ  در و تصویب اسالمی مجلس شش و هشتاد و هزار سیصد یک

.رسید نگهبان


شوييپولنامهقانونمبارزهبامتنآيین

 اول ـ تعاريف فصل

 :گردند می تعریف زیر شرح به رفته کار به عبارات و اصطالحات نامه آیین این در -3 ماده

   3116 مصوب  شویی پول با ارزهمب قانون :قانون -الف

 برای که قانونی نماینده یا اصیل، وکیل از اعم شخص هر یا و مشتری :رجوع ارباب -ب 

 نظیر)قیمت  گران اموال و وجوه انتقال و خدمات، انجام معامله، نقل از برخورداری

 وحقوقی حقیقی اشخاص به( غیره و گرانبها هنری آثار و طال، جواهرات، عتیقه

 .نماید می مراجعه قانون مولمش

 مدارک با رجوع ارباب توسط اظهارشده مشخصات ثبت و تطبی  :اولیه شناسایی -ج 

 یا وکیل مشخصات ثبت بر عالوه وکیل یا نماینده توسط اقدام درصورت و شناسایی

 .اصیل مشخصات ثبت، نماینده
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 شرح به پایه ماتخد ارایه هنگام به رجوع ارباب دقی  شناسایی :کامل شناسایی -د 

 .نامه آیین این( 1)ماده ( ه)و( د)بندهای در مذکور

 های بانک نمایندگی و شعب و ایرانی های بانک از اعم)ها  بانک :اعتباری مؤسسات -ه

 های غیربانکی، تعاونی اعتباری مؤسسات، (اسالمی ایران جمهوری در مستقر خارجی

ها  پذیر، صرافی سرمایه های شرکت لیزینگ، الحسنه، شرکت قرض های اعتبار، صندوق

 .نمایند می اقدام گری وجوه واسطه امر به که حقوقی و حقیقی اشخاص و سایر

 داشتن دست در با اشخاص که عملیاتی و معامالت :مشکوک عملیات و معامالت -و

 منظور به معامالت و عملیات این که کنند پیدا منطقی ظن شواهد و قراین یا و اطالعات

 .شود می انجام ییشو پول

 را متعارف انسان یک که مقتضیاتی و شرایط از است عبارت منطقی شواهد و قراین -تبصره

 مربوط عملیات سایر یا گذاری سپرده و مال درخصوص منشأ تحقی  به وادار 

 :از عبارتند مشکوک معامالت و عملیات این از برخی .نماید می

 وی موردانتظار فعالیت سطح از بیش که رجوع ربابا به مربوط مالی عملیات و معامالت  -3

 .باشد

 از بعد یا قبل رجوع ارباب سوی از واقع خالف گزارش یا و کذب جعل، اظهار کشف -2

 .پایه خدمات اخذ زمان در و نیز گیرد ای صورت معامله آنکه

 آن ظاهری متعاملین از یکی حداقل واقعی ذینفع شود مشخص ترتیب هر به که معامالتی -1

 .اند دیگری بوده اشخاص یا شخص

 تجاری اهداف و رجوع ارباب فعالیت موضوع با که مقرر سقف از بیش تجاری معامالت -4

 .مغایر باشد وی از شده شناخته

 شده واقع( شویی پول نظر از)پرخطر  مناط  در معامله طرف قانونی اقامتگاه که معامالتی -5

 .باشد

 انصراف آن انجام از معامله حین یا رجوع، قبل ارباب که مقرر سقف از بیش معامالت -6

 .نماید قداما قرارداد فسخ به نسبت منطقی دلیل معامله، بدون انجام از بعد یا و داده

 اهداف بدون و مشمول، پیچیده، غیرمعمول اشخاص کاری عرف طب  که معامالتی -3

 .باشد می واضح اقتصادی
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 به آن معادل یا نقد وجه ریال( 350.000.000)میلیون پنجاه و یکصد مبلغ :مقرر سقف -ز

 توجه با را مذکور نیاز، سقف صورت در وزیران هیئت. گرانبها کاالی و ارزها سایر

 .خواهد نمود تعدیل کشور اقتصادی شرایط به

 آنها انتقال و نقل که هایی چک انواع و اسکناس و مسکوک هرگونه :نقد وجه -ح

 سایر و حامل وجه در عادی های چک باشد، از قبیل یابیرد غیرقابل و مستندنشده

 شده نویس پشت های چک ازقبیل)باشد  اولیه غیرذینفع آن دارنده که هایی چک

 .(مشابه موارد و چک ایران و مسافرتی چک و پول چک ثال ، انواع توسط اشخاص

 جمله از قانون( 6)و (5)مواد موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی :مشمول اشخاص -ط

 اوراق اعتباری، بورس و مالی ها، مؤسسات ایران، بانک جمهوری اسالمی مرکزی بانک

 و خیریه و موسسات الحسنه، بنیادها قرض های مرکزی، صندوق ، بیمهها هبهادار، بیم

دادگستری، حسابرسان، حسابداران،  رسمی، وکالی اسناد دفاتر همچنین و ها شهرداری

 .قانونی بازرسان و یرسمی دادگستر کارشناسان

 نظر از و داده انجام نقدی صورت به را زیادی معامالت که اشخاصی :غیرمالی مشاغل -ی

خودرو،  یا مسکن پیش فروشندگان قبیل از قرار دارند، خطر معرض در شویی پول

و  عتیقه فروشندگان و قیمت گران فرشهای و خودرو طالفروشان، فروشندگان

 .متقی گران فرهنگی محصوالت

 توسط خدمات سایر ارائه الزمه و نیاز مقررات، پیش طب  که خدماتی :پایه خدمات -ک

 و مکرر خدمات اخذ منظور به رجوع ارباب آن پس از و باشد می مشمول اشخاص

ها،  در بانک حساب نوع هر افتتاح کنند، نظیر می مراجعه مشمول اشخاص به متمادی

 و بازرگانی کارت اقتصادی، اخذ کد ار، اخذبهاد اوراق بورس در معامالتی کد اخذ

  .کسب جواز

شماره  نامه تصویب براساس که فردی به منحصر شماره :حقوقی اشخاص ملی شناسه -ل

 .یابد می اختصاص حقوقی اشخاص تمامی به 28/3/3111مورخ  ه 18233ت/36368

شماره  امهن تصویب مطاب  که فردی به منحصر شماره :خارجی اشخاص فراگیر شماره -م

 جمهوری با مرتبط خارجی اتباع تمامی به 28/3/3111مورخ  ه40266ت/36331

 .یابد می اختصاص خارجی اتباع اطالعات ملی پایگاه توسط ایران اسالمی
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 .شویی پول با مبارزه عالی شورای :شورا -ن

 (.13)ماده در مذکور شرح به شویی پول با مبارزه عالی شورای دبیرخانه :دبیرخانه -س

 و تحلیل و دریافت، تجزیه مسئولیت که مستقل و متمرکز واحدی :مالی اطالعات واحد -ع

 شرح به دارد عهده به را ربط ذی مراجع به مشکوک معامالت های گزارش ارجاع

 (.11)ماده در مذکور

 رجوع ارباب ـ شناسايي دوم  فصل

 انجام و خدمات تمامی ارائه هنگام موظفند بورس شرکت و ها هبیم اعتباری، مؤسسات -2ماده 

 پرداخت، و دریافت هرگونه انجام ازجمله مقرر سقف از کمتر حتی مالی و پولی عملیات

 و دریافت کارت انواع صدور تسهیالت، ارائه چک، پرداخت و صدور وجه، حواله

 اوراق و سپرده گواهی اوراق و ارز فروش و خرید ،نامه ضمانت صدور پرداخت،

 و بروات سفته، امضای قبیل از شکل هر به ضامنان تعهد و انتضم قبول مشارکت،

شرح  به) رجوع ارباب اولیه شناسایی به نسبت سهام فروش و خرید اسنادی، اعتبارات

 اطالعاتی های سیستم در را آن اطالعات و نموده اقدام (1) ماده« ب»و « الف»بندهای 

 .نمایند ثبت خود

 شناسایی به نیازی مقرر سقف از کمتر شهری تخدما و دولتی قبوض پرداخت -تبصره

 .ندارد

 معامله، هرگونه انجام هنگام رجوع ارباب اولیه شناسایی به مکلف ،مشمول اشخاص تمامی -1 ماده

 به ،شویی پول انجام به ظن وجود هنگام یا و مقرر سقف از بیش خدمات ارائه و عملیات

 :باشند می زیر شرح

 یقيحق شخص اولیه شناسايي -الف

 تطاب  و سکونت محل کدپستی و ملی شماره براساس حقیقی شخص اولیه شناسایی  -3

 .پذیرد می صورت متعارف حد در ملی کارت اصل با آن

 تطبی  و کشور احوال ثبت سازمان با مشمول اشخاص خط بر ارتباط صورت در -تبصره

 معتبر نامهگذر یا رانندگی گواهینامه یا دار عکس شناسنامه اخذ طری ، آن از

 .باشد می بالمانع
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 اقامت و ورود مجوز دارای که متبوع کشور معتبر گذرنامه خارجی، اتباع درخصوص -2

 شناسایی مدارک معتبر، خارجی اتباع آمایش برگ یا و هویت کارت یا باشد

 .گردد می محسوب

 مارهش اختصاص الزام قانون اجرایی نامه آیین در مذکور تکالیف میتما اجرای -تبصره

 .است میالزا همچنان ایرانی اتباع کلیه برای کدپستی و ملی

 حقوقي شخص اولیه شناسايي -ب

 شخص قانونی اقامتگاه کدپستی و ملی شناسه براساس حقوقی شخص اولیه شناسایی  -3

 الزام نامه آیین در مذکور) شناسه کارت مصدق تصویر یا اصل با آن تطبی  و حقوقی

 .گیرد می صورت( حقوقی اشخاص ملی شناسه از استفاده

 در معتبر فعالیت مجوز مدارک اخذ با شناسایی خارجی، حقوقی شخص درخصوص -2

 خارجی اتباع اطالعات ملی پایگاه از مأخوذه خارجی اتباع اختصاصی شماره و ایران

 .خواهدگرفت صورت

 در قررم ضوابط برابر حقوقی شخص سوی از شده معرفی حقیقی شخص اولیه شناسایی  -1

 .خواهدپذیرفت صورت حقیقی اشخاص مورد

 مدارک اصالت به نسبت که مواردی در موظفند رجوع ارباب اولیه شناسایی متصدیان -4

 سایر از تحقی  طری  از ؛باشند داشته ابهام رجوع ارباب توسط شده ارائه شناسایی

 رفع به نسبت مطلع نیقانو ربط ذی مراجع از استعالم یا و اطالعاتی یها هپایگا و ها نظام

 .گردد می متوقف ابهام رفع تا خدمت ارائه حال هر به .نمایند اقدام شناسایی و ابهام

 غیربانکي موارد در اولیه شناسايي -ج

 پستی صندوق و امانات صندوق به مربوط خدمات ارائه دار عهده که اشخاصی میتما  -3

 .باشند می رجوع ارباب ساییشنا به موظف خدمت ارائه هنگام به هستند، کشور در

 ارباب به پستی خدمات ارائه و امانات جابجایی یا قبول زمینه در که اشخاصی میتما -2

 از پستی یها همحمول و امانات ارزش که مواردی در موظفند دارند، فعالیت رجوع

 رجوع ارباب شناسایی به نسبت گردد، می اعالم مقرر سقف از بیش رجوع ارباب سوی

 .نمایند اقدام
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 در موظفند دارند، قرار پولشویان استفاده معرض در شورا تشخیص به که اصنافی میتما  -1

 را آن و اقدام مشتریان اولیه شناسایی به نسبت مقرر سقف از بیش معامالت میتما

 فاکتور در اشخاص فرد به منحصر شماره درج به موظف همچنین عده این .نمایند ثبت

 .هستند فروش

 حقیقي اشخاص کامل اييشناس -د

( بانکی حساب افتتاح زمان در ویژه به) پایه خدمات ارائه هنگام به موظفند مشمول اشخاص

 اربااب  کامال  شناساایی  به نسبت( ماده این الف بند در مذکور) اولیه شناسایی بر عالوه

 :نمایند اقدام زیر شرح به وی انتظار مورد فعالیت سطح تخمین و رجوع

 اشخاص یا شده شناخته مشتریان از نفر یک حداقل امضای با معتبر نامه یمعرف اخذ  -3

 مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری مؤسسات از یکی ازنامه  معرفی یا اعتماد مورد

 .رسمیای  حرفه کانونهای و نهادها یا و دولتی سازمانهای ایران، میاسال جمهوری

 از استعالم و مشمول اشخاص با ارتباط ب سوا مورد در رجوع ارباب از اطالعات اخذ -2

 .رجوع ارباب سوی از شده ارائه اطالعات صحت تعیین منظور به مذکور اشخاص

 معرض در بیشتر که غیرمالی مشاغل مورد در ویژه به معتبر کسب جواز اخذ  -1

 یها هبنگا ،قیمت گران اشیای فروشندگان طالفروشان، قبیل از دارند قرار شویی پول

 .خودرو و امالک التمعام

 اشخاص از یا و کسب جواز دارای حقیقی اشخاص از کار به اشتغال گواهی اخذ -4

 .ملی شناسه دارای حقوقی

 گردش سطح تعیین جهت رجوع ارباب فعالیت میزان و نوع مورد در اطالعات اخذ -5

 .خود فعالیت حوزه در رجوع ارباب موردانتظار

 حقوقي اشخاص کامل شناسايي -ه

 تخمین منظور به رجوع ارباب فعالیت میزان و ماهیت نوع، به راجع اطالعات اخذ  -3

 .موردانتظار فعالیت سطح

 تأمین فعالیت، نوع عمده، سهامداران نامه، شرکت اساسنامه، درخصوص اطالعات اخذ -2

 نشانی و سابرسانح بازرسان، مدیران، مؤسسان، حقوقی، شخص مالی منابع کنندگان

 .آنان اقامتگاه
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 های شرکت قبیل از) ربط ذی مراجع از شرکت بندی رتبه به مربوط اطالعات اخذ  -1

 یا و جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت بندی رتبه اعتبار، سنجش

 .(ای حرفه مراجع سایر

 بررسی طری  از رأساً باید مشمول شخص شرکت، هبندی رتب عدم صورت در -تبصره

 به نسبت میرس حسابداران جامعه اعضای از یکی توسط شده تأیید یمال صورتهای

 الزام عدم صورت در و نماید اقدام رجوع ارباب انتظار مورد فعالیت سطح تعیین

 آخرین میرس حسابداران جامعه اعضای از یکی انتخاب به حقوقی شخص

 .گیرد می قرار بررسی مورد مستقیماً شرکت معتبر مالی های صورت

 مربوط اطالعات و مدارک آخرین اینکه بر مبنی امضاء صاحبان و مدیران از تعهد اخذ -4

 را مذکور موارد در تغییر نوع هر گردند متعهد و اند داده ارائه را حقوقی شخص به

 .دهند اطالع بالفاصله

 مطاب  مشمول اشخاص در رجوع ارباب انتظار مورد فعالیت سطح تعیین نحوه -تبصره

 .رسید خواهد شورا تصویب به مشمول شخص پیشنهاد به که است یدستورعمل

 اطالعاتی یها هپایگا از مورد حسب باید( 1) ماده( ه) و( د) بندهای در یادشده مدارک -4 ماده

 شناسه ملی، شماره جمله از) شده ارائه اطالعات و اسناد صحت به نسبت و استعالم ربط ذی

 یها هپایگا از تأییدیه اخذ زمان باید کننده ماستعال .گردد حاصل اطمینان( غیره و ملی

 .نماید گواهی یادشده اسناد در خود مشخصات همراه به را مذکور

 انجام به ظن یا و ننماید ارائه را فوق مواد در مذکور شناسایی مدارک رجوع ارباب چنانچه -5 ماده

 ارائه از باید شمولم اشخاص باشد، داشته وجود مرتبط جرایم سایر یا شویی پول فعالیتهای

 .نمایند گزارش مالی اطالعات واحد به را مراتب و خودداری وی به خدمت

 که را دیگری مدارک خود داخلی های دستورعمل در توانند می مشمول اشخاص -تبصره

 فعالیت انتظار مورد سطح تعیین در نیاز مورد اطالعات ویژه به) مذکور اطالعات

 اشخاص .دهند قرار قبول مورد؛ نماید تأمین ئنمطم صورت به را( رجوع ارباب

 اطمینان رعایت با را شناسایی میزان داخلی، های دستورعمل در توانند می مشمول

 انتظار مورد فعالیت سطح و ماهیت و نوع به توجه با نیاز، مورد اطالعات تأمین به

 .نمایند تنظیم رجوع ارباب
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 انجام و رجوع ارباب کامل شناسایی بدون و نیکیالکترو صورت به پایه خدمات ارائه -6 ماده

 مربوط تسهیالت ارائه و نام بی یا ردیابی غیرقابل الکترونیکی مالی تراکنش هرگونه

 .است ممنوع

 مدارک دریافت ضمن باید غیرمالی مشاغل به پایه خدمات ارائه هنگام به مشمول، اشخاص -3 ماده

 با مبارزه مقررات و قانون اجرای درخصوص الزم تعهدات ،(ه) و( د) بندهای رد مذکور

 و تعهد این ارائه از غیرمالی مشاغل خودداری صورت در .نمایند اخذ آنان از را شویی پول

 خودداری وی به خدمات ارائه از باید مشمول اشخاص تعهدات، به عمل از خودداری یا

 .نمایند

 مورد در مالی، مؤسسات مشتریان مجدد کامل شناسایی انجام به موظف مشمول اشخاص -1 ماده

 شود، می رعایت شویی پول با مبارزه مقررات آنها در دبیرخانه تشخیص به که مؤسساتی

 .باشند مین

 نظارت و دقت خارجی سیاسی افراد حساب انسداد و افتتاح هنگام موظفند مشمول اشخاص -8 ماده

 .آورند عمل به ویژه

 بیشتر نظارت و مداوم مراقبت به نسبت خدمات ارائه هنگام در موظفند مشمول اشخاص -30 ماده

 .نمایند اقدام گردد، می اعالم آنها به مالی اطالعات واحد طری  از که اشخاصی بر

 :که نمایند متعهد را آنان رجوع ارباب به پایه خدمات ارائه هنگام به مشمول اشخاص -33 ماده

 گردیده مشخص نامه آیین این در که را مشمول اشخاص درخواست مورد اطالعات -الف

 .نمایند رعایت را شویی پول با به مبارزه مربوط مقررات و ارائه است،

 اقدام صورت در و ندهند را دریافتی پایه خدمات از دیگر اشخاص استفاده اجازه -ب

 یا وکالت قبیل از) قانونی موارد .دهند اطالع مشمول شخص به را موضوع بالفاصله

 ثبت و اولیه شناسایی و وکیل یا نماینده مشخصات درج طشر به (نمایندگی

 .باشد مین بند این شامل وی مشخصات

 صورت در .شود داده توضیح رجوع ارباب به دقی  و صریح باید فوق تعهدات -تبصره

 خدمات ارائه خود، تعهدات به رجوع ارباب توجه عدم یا و رجوع ارباب قبول عدم

 .گردد متوقف وی به
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 از یکی درج برای مناسب محل استفاده، مورد های فرم میتما در موظفند مشمول اشخاص -32 ماده

 اتباع فراگیر شماره و ملی شناسه ملی، شماره مورد حسب) معتبر شناسایی یها هشمار

 و دریافت دقی  و کامل طور به مشخصات این و نمایندبینی  پیش را کدپستی و ( بیگانه

 .شود داده تطبی 

 عملیات که اطالعاتی های سیستم و ها بانک افزارها، نرم میتما در موظفند مشمول شخاصا -31 ماده

 حسب) معتبر یها هشمار از یکی درج برای الزم محل شود، می ثبت آنها در مالی و پولی

 نمودهبینی  پیش را کدپستی و( بیگانه اتباع فراگیر شماره و ملی شناسه ملی، شماره مورد

 .نمایند فراهم را افزارها نرم در مذکور یها هشمار ساسبرا جستجو امکان و

 یها سیستم در شده ثبت اماکن و اشخاص شده درج مشخصات موظفند مشمول اشخاص -34 ماده

 و کنترل را آن صحت و ارسال ربط ذی مراجع به بار یک ماه شش هر را خود اطالعاتی

 غیرقابل و قطعی مغایرت هرگونه کشف صورت در .مایندن دریافت را تغییرات آخرین

 .گردد گزارش مالی اطالعات واحد به باید موارد رفع

 قبلی مشتریان مورد در نامه آیین این ابالغ از پس ماه شش ظرف موظفند مشمول اشخاص -35 ماده

 ادامه خود فعالیت به هنوز آن مبنای بر و نموده دریافت را پایه خدمات قبل از که

 .سازند ملیع را فوق تکالیف دهند، می

 مغایرت دارای آنها مشخصات تطبی ، مرحله در که قبلی مشتریان از دسته آن -3 تبصره

 چنانچه .نمایند اقدام مغایرت رفع به نسبت ماه سه ظرف موظفند است، بوده

 موظفند دستگاه هر در شویی پول با مبارزه واحدهای نگردد، رفع مذکور مغایرت

 .نمایند ارسال مالی اطالعات واحد به را موارد

 دستورعمل مطاب  سال در آنها فعالیت متوسط که قبلی مشتریان از دسته آن -2 تبصره

 ماده این شمول از باشد، اهمیت کم رسید، خواهد شورا تصویب به که مربوط

 .هستند مستثنی

 که ار مدارکی و اسناد از دسته آن موظفند مشمول اشخاص نامه، آیین این ابالغ زمان از -36 ماده

 تاریخ از .نمایند ارسال رجوع ارباب آدرس به پستی صورت به سازد، می مشخص شورا

 شده درج کدپستی حقیقی، اشخاص سکونت محل مورد در باید مشمول اشخاص مذکور،
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 کارت در شده درج قانونی اقامتگاه کدپستی حقوقی اشخاص مورد در و ملی کارت در

 .دهند قرار عمل ایمبن مدارک، ارسال برای را ملی شناسه

 زیر موارد در مخصوصاً و مداوم طور به موظفند پایه خدمات دهنده ارائه مشمول اشخاص -33ماده

 :نمایند روز به را مشتری کامل شناسایی به مربوط اطالعات

 ارباب وضعیت که باشد داشته وجود آن احتمال قراین و شواهد براساس که زمانی در -الف

 .است پیدا نموده ای ه عمد تغییرات رجوع

 در رجوع ارباب دهد احتمال قراین و شواهد براساس مشمول شخص که صورتی در -ب

 .است گرفته قرار تروریسم مالی تأمین یا و شویی پول عملیات جریان

 دهي گزارش نحوه و نياز مورد سوم ـ ساختار فصل

 مکلفند غیرمالی، مشاغل صنفی یها هاتحادی مدیره هیئت نیز و قانون مشمول اشخاص -31 ماده

 با مبارزه مسئول عنوان به خود سازمانی گستردگی و وسعت به توجه با را واحدی

 انتخاب مشمول اشخاص مدیران از باید واحد مسئول .نمایند معرفی دبیرخانه به شویی پول

 واحد اعضای صالحیت واحد، اهمیت براساس لزوم، صورت در تواند می دبیرخانه .شود

 .نماید بررسی ار مذکور

 الزم ترتیبات خود، تشکیالت گستره با متناسب مکلفند مشمول اشخاص تمامی -3 تبصره

 مربوط مقررات و قوانین اجرای برای الزم اطمینان که نمایند اتخاذای  گونه به را

 .گردد حاصل شویی پول با مبارزه به

 با تخصصی صالحیت بر عالوه باید افراد صالحیت تأیید زمان در دبیرخانه -2 تبصره

 اقدام نیز آنان میعمو و امنیتی صالحیت تعیین به نسبت ربط ذی مراجع از استعالم

 .نماید

 :باشد می زیر شرح به( 31) ماده موضوع مسؤول واحدهای یا افراد وظایف -38 ماده

 کارکنان ارسالی یها گزارش مورد در نظر اعالم و تبندی اولوی تحقی ، بررسی، -الف

 .ربط ذی هدستگا

 اطالعات واحد به شده مشخص فرمهای قالب در مذکور یها گزارش فوری ارسال -ب

 .رجوع ارباب اطالع بدون مالی
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 اشخاص وضعیت به توجه با ماده این در مذکور فوریت به مربوط زمانی ظرف -تبصره

 صورت هر در .گردد می ابالغ شورا سوی از جداگانه های دستورعمل طی مشمول

 .بود نخواهد بیشتر روزکاری چهار از نزما این

 شناسایی منظور به کنند می استفاده پایه خدمات از که مشتریانی فعالیت بر نظارت -ج

 .مشکوک معامالت

 در نیاز مورد اطالعات به سریع دسترسی در تسهیل منظور به الزم افزارهای نرم تهیه -د

 .مشکوک تمعامال میسیست شناسایی نیز و مقررات و قانون اجرای

 شویی پول با مبارزه فرآیندهای کنترل و نظارت جهت الزم کار و ساز طراحی -ه

 و( غیره و آموزش نیروها، استخدام اطالعات، تحلیل و آوری جمع فرآیندهای)

 .مربوط دستگاه در آن اجرای میزان ممیزی و ارزیابی

 مبارزه امر در که مراجع سایر و مالی اطالعات واحد نیاز مورد تکمیلی اطالعات تأمین -و

 .باشند می ذیصالح تروریسم با

 با مبارزه به مربوط مقررات و قانون اجرای درخصوص الزم یها هبخشنام صدور -ز

 .دبیرخانه موافقت از پس شویی پول

 و قوانین کامل اجرای از اطمینان منظور به امر تحت واحدهای از نظارت و بازرسی -ح

 .مقررات

 .آن نتایج و شویی پول با مبارزه در مربوط دستگاه اقدامات به مربوط آمارهای تهیه -ط

 با یربط ذ مراجع به قانون( 4) ماده( 1) تبصره در مذکور اشخاص پرونده ارسال -ی

 .مالی اطالعات واحد هماهنگی

 موارد درخصوص متبوع دستگاه به مربوط مکاتبات یها گزارش و سواب  نگهداری -ک

 .تروریسم مالی تأمین و شویی پول به مربوط

 .آن اجرای میزان ماهانه کنترل و مشمول شخص در قانون اجرای ساالنه برنامه تهیه -ل

 جمهوری مرکزی بانک قبیل از) مشمول اشخاص بر نظارت مسئول یها هدستگا -20 ماده

 سازمان بهادار، اوراق و بورس سازمان ایران، میاسال جمهوری مرکزی بیمه ایران، میاسال

 سازمان و صنفی یها هاتحادی کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان کشور، کل بازرسی

 با مبارزه مقررات رعایت خود معمول های بازرسی در موظفند( خیریه امور و اوقاف
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 رعایت عدم یا و رعایت به نسبت و داده قرار مدنظر را تروریسم مالی تأمین و شویی پول

 .نمایند نظر اعالم آن

 را( 20) ماده در مذکور یها هدستگا عملکرد بار یک ماه شش هر است موظف دبیرخانه -23 ماده

 .نماید گزارش شورا به و بررسی

 در را پایه خدمات کنندگان دریافت اطالعات خالصه فهرست موظفند مشمول اشخاص -22 ماده

 ماه هر یانپا در مالی اطالعات واحد اعالم صورت در شویی پول با مبارزه موضوع با رابطه

 .دهند قرار واحد آن اختیار در سازد می مشخص مذکور واحد که نحوی به

 ارائه تاریخ و ملی شماره خانوادگی، نام و نام شامل باید یادشده اطالعات خالصه -تبصره

 ملی شناسه و نام حقوقی اشخاص مورد در و حقیقی اشخاص مورد در پایه خدمات

 سایر .باشد خارجی اتباع فراگیر شماره بیگانه، اتباع مورد در و اقتصادی کد یا

 .شد خواهد اعالم مشمول اشخاص به شورا تصویب از پس نیاز مورد موارد

 با مبارزه مسئول یها هکارگرو یا فرد ،ها گزارش به رسیدگی در تسریع منظور به -21 ماده

 اشخاص از یک هر محدوده در را کافی و الزم های دسترسی و اختیارات باید شویی پول

 مراجع به گزارش و تحقیقات انجام و باشند داشته خود وظایف انجام برای مشمول،

 .باشد دیگری مراجع تصویب و تأیید به منوط نباید آنان توسط ربط ذی

 اطالعات واحد درخواست صورت در الزم، اطالعات به دسترسی در تسریع منظور به -24 ماده

 با مشمول، شخص شویی پول با مبارزه کارگروه ضایاع از یکی مشمول، اشخاص از مالی

 شد خواهد مستقر مالی اطالعات واحد در مشمول، شخص اطالعات تمام به دسترسی اختیار

 اطالعات به عنوان هیچ به یادشده فرد .نماید تأمین را مالی اطالعات واحد اولیه نیازهای تا

 .داشت نخواهد دسترسی مالی اطالعات واحد

 الزامي های ـ گزارشچهارم  فصل

 عملیات و معامالت مشاهده صورت در موظفند مشمول اشخاص امر تحت کارکنان میتما -25 ماده

 واحدهای به رجوع، ارباب اطالع بدون را مراتب (3) ماده« و»بند  موضوع) مشکوک

 واحد، این وجود عدم صورت در .دهند اطالع دستگاه هر در شویی پول با مبارزه مسئول

 خواهد مقتضی اقدامات انجام و ها گزارش دریافت مسئول مشمول، شخص مقام رینباالت

 .شد خواهد رفتار مقررات مطاب  متخلف با رجوع، ارباب اطالع صورت در .بود
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 که را مقرر سقف از بیش معامالت میتما موظفند مشمول اشخاص امر تحت کارکنان -26 ماده

 توضیحات با همراه و ثبت نماید، یم اختپرد نقدی صورت به را آن وجه رجوع ارباب

 عدم صورت در و دستگاه هر در شویی پول با مبارزه مسئول واحدهای به رجوع ارباب

 با مبارزه مسئول واحدهای .دهند اطالع مشمول شخص مقام باالترین به واحد، این وجود

( واحد دجوو عدم صورت در) مشمول شخص مقام باالترین یا و دستگاه هر در شویی پول

 مالی اطالعات واحد که نحوی به هفته هر پایان در را مذکور های فرم خالصه موظفند

 .نمایند نگهداری شده، حفاظت کامالً نحو به را آن اصل و ارسال سازد می مشخص

 نیاز مورد توضیحات موظفند مقرر سقف از بیش نقد وجه دهندگان ارائه -3 تبصره

 .نمایند ارائه مشمول اشخاص به را شده ابالغ فرم در مذکور

 های روش از استفاده با مقرر سقف از بیش نقد وجه انتقال و نقل صورت در -2 تبصره

 به گزارش ارائه به موظف مشمول اشخاص کارکنان ،پست مانند غیربانکی

 صورت در .هستند مشمول شخص هر در شویی پول با مبارزه مسئول واحدهای

 انجام جهت مشمول شخص مقام باالترین به باید ها گزارش واحد، این وجود عدم

 .گردد ارسال مقتضی اقدامات

 اطالعات میزان و نحوه رجوع، ارباب از اطالعات اخذ نحوه و میزان ها، فرم -1  تبصره

 در اطالعات به دسترسی و نگهداری نحوه و مالی اطالعات واحد به ارسالی اولیه

 خواهد شورا تصویب به که بود خواهدای  نامه آیین مطاب  مشمول شخص هر

 .رسید

 به موظف مشمول اشخاص که ییها گزارش سایر نیز و مشکوک معامالت گزارش -23 ماده

 مالی اطالعات واحد به آن اعالم و نبوده افراد به میاتها گونه هیچ بیانگر هستند، آن ارسال

 متوجه بابت این از اتهامی هیچ نتیجه در و گردد مین محسوب شخصی اسرار افشای

 .بود نخواهد نامه آیین این مجری دهندگان گزارش

 ارزی مبادالت به مربوط پنجم ـ امور فصل

 در ارز دریافت و داخل در ریال پرداخت جمله از صورت هر به ارز فروش و خرید -21 ماده

 و قوانین رعایت با مجاز های صرافی و بانکی سیستم در تنها بالعکس، و کشور خارج

 مشمول و محسوب غیرمجاز ارز فروش و خرید صورت این غیر در و است مجاز مقررات
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 مجمع -3134 – مصوب  ارز و کاال قاچاق به راجع حکومتی تعزیرات اعمال نحوه قانون

 .است نظام مصلحت تشخیص

 و خرید به مربوط تفصیلی اطالعات است موظف ایران میاسال جمهوری مرکزی بانک -28 ماده

 بانک روز هر پایان در را مجاز های صرافی و بانکی سیستم در ارز انتقال و نقل و فروش

 جستجوی و دسترسی امکان و نموده ثبت شد، خواهد تهیه منظور همین به که اطالعاتی

 .نماید فراهم آن در را مالی اطالعات واحدهای

 به( 21) ماده اطالعات سالار به موظف صرافیها و ها بانک ویژه به مشمول اشخاص میتما -10 ماده

 و ناقص ارسال اطالعات، ارسال عدم .باشند می ایران میاسال جمهوری مرکزی بانک

 با و بوده ممنوع مقرر سقف از کمتر مبالغ به معامالت خردکردن اطالعات، نادرست

 .شد خواهد رفتار مقررات مطاب  متخلفان یا متخلف

 با مبارزه مقررات رعایت از الزم اقدامات و تدابیر تخاذا با موظفند مشمول اشخاص میتما -13 ماده

 .نمایند حاصل اطمینان خود کشور از خارج های نمایندگی و شعب در شویی پول

 اعالم شورا سوی از که مناطقی و کشورها با خود معامالت در موظفند مشمول اشخاص -12 ماده

 .آورند عمل به را الزم مراقبت گردد، می

 اطالعات و سوابق هداریـ نگ  ششم فصل

 از اعم) مالی عملیات و معامالت سواب  به مربوط مدارک مکلفند مشمول اشخاص میتما -11 ماده

 خدمات ارائه هنگام رجوع ارباب شناسایی سواب  به مربوط مدارک نیز و( غیرفعال و فعال

 از بعد سال پنج مدت به حداقل قانونی، های روش سایر یا و فیزیکی صورت به را پایه

 انحالل صورت در مشمول، حقوقی اشخاص تسویه هیئت .کنند نگهداری عملیات پایان

 .هستند مالی رویداد از پس سال پنج تا اسناد نگهداری به موظف نیز

 که شود نگهداری و ضبطای  گونه به باید ماده این موضوع مدارک و سواب  -3 تبصره

 آن اطالعات یربط، ذ مراجع رسای و مالی اطالعات واحد درخواست صورت در

 و اسناد اصل ارائه .باشد دسترسی قابل( 38) ماده در مذکور زمانی ظرف در اسناد

 باید ،ربط ذی مراجع سایر و مالی اطالعات واحد درخواست صورت در مدارک،

 شخص با اسناد ارائه و جستجو مسئولیت .پذیرد صورت ماه یک ظرف حداکثر

 .است مشمول
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 .نماید ایجاد نیاز صورت در را معامالت بازسازی قابلیت باید مذکور اداسن -2 تبصره

 یادشده مدت از بیش را اسناد نگهداری که مقرراتی سایر ناقض ماده این -1تبصره

 .نیست است، ساخته الزامی

 که دهند سامانای  گونه به را خود مالی و اداری های سیستم موظفند مشمول اشخاص -14 ماده

 .باشد بررسی و شناسایی قابل و مرتبط شخص، یک یها هپروند و ها بحسا  میتما

 آموزش ـ هفتم فصل

 برقراری جهت الزم ترتیبات دبیرخانه همکاری با موظفند مشمول اشخاص میتما -15 ماده

 .نمایند فراهم را خود زیرمجموعه کارکنان خدمت ضمن و بدوخدمت آموزشی یها هدور

 نحوه مربوط، های دستورعمل و نامه آیین قانون، با ناییآش جهت در باید ها هدور این

 اشخاص خدمات از استفاده در پولشویان شگردهای آخرین ویژه به و پولشویان عملکرد

 ادامه برای یادشده یها هدور نمودن طی .باشد وجوه مجرمانه منشأ محو چگونگی و مشمول

 یها هدور سواب  و ستا میالزا ربط ذی مشاغل در مشمول اشخاص کارکنان خدمات

 .گردد درج پرسنلی پرونده در باید مذکور

 هماهنگی با موظفند مشمول اشخاص در شویی پول با مبارزه مسئول یها هکارگرو -16 ماده

 مورد در رجوع ارباب به رسانی اطالع و میعمو آموزش و توجیه به نسبت دبیرخانه

 مناسب نحو به باره این در رجوع بابار میعمو تکالیف و مردم برای قانون اجرای مزایای

 .نمایند ارسال دبیرخانه به را آن گزارش و اقدام

 موارد ساير ـ هشتم فصل

 زیر وظایف دار عهده و شود می تشکیل دارایی و اقتصادی امور وزارت در دبیرخانه -13 ماده

 :بود خواهد

 .مصوبات ریپیگی و ابالغ شورا، جلسات تشکیل به مربوط اداری امور انجام  -3

 .شویی پول با مبارزه در کشور اقدامات تشریح والمللی  بین مجامع در فعال حضور -2

 ای، دوره) بازرسی و نظارت مشمول، اشخاص عملکرد گزارش اخذ و اجرا پیگیری  -1

 و ها هنام آیین اجرای از اطمینان منظور به مشمول اشخاص از( موردی و اتفاقی

 مشمول غیرمالی مشاغل و مشمول اشخاص مسئولیت زهحو در مصوب های دستورعمل

 .شورا به ارسال و بار یک ماه شش هر مربوط مقررات و قانون اجرای گزارش تهیه و
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 شویی پول به مربوط مقررات رعایت میزان مورد در مشمول اشخاص ساالنه بندی رتبه -4

 .آن میعمو اعالم شورا، تصویب صورت در و

 الکترونیک دیدارگاه از پشتیبانی تبلیغات، مواضع، اعالم یصالح،ذ مراجع به پاسخگویی -5

 .مسئول مراجع هماهنگی با مردم عمومی توجیه و دبیرخانه

 انتشار و تدوین و کشور خارج و داخل در آموزشی یها هدور درتشکیل هماهنگی -6

 .آموزشی جزوات

 اشخاص و مجریان وسطت ربط ذی یها هنام آیین و قانون اجرای ساالنه ریزی برنامه -3

 .مشمول

 انجام راستای در که یربط ذ کارکنان و مشمول اشخاص از معنوی و مادی حمایت -1

 ارباب تعرض و شکایت مورد شویی پول با مبارزه مقررات اجرای در خود وظایف

 .گیرند قرار رجوع

 .قانونی مراجع طری  از ربط ذی های دستورعمل و ها هنام آیین روزرسانی به -8

 پیشنهادی های دستورعمل مورد در منظر اعال و الزم یها هنام آیین نویس پیش تهیه -30

 .مشمول اشخاص

 پیشنهاد و کشور در تروریسم مالی تأمین و شویی پول جدید فرآیندهای و ها هرا اعالم -33

 .نیاز صورت در ها دستورعمل و ها هنام آیین اصالح

 دارایی و اقتصادی امور وزارت در زیر اقدامات انجام رمنظو به مالی اطالعات واحد -11 ماده

 :گردد می تشکیل

 .مشکوک معامالت اطالعات اخذ و آوری جمع  -3

 .مشکوک معامالت و ها گزارش اطالعات تحلیل و بررسی ارزیابی، -2

 .مکانیزه های سیستم در اطالعات بندی طبقه و درج  -1

 اشخاص به تروریسم مالی تأمین یا و شویی پول سابقه دارای اشخاص مشخصات اعالم -4

 .ربط ذی مراجع درخواست صورت در همکاری، قطع یا و بیشتر مراقبت جهت مشمول

 مسئول یها هدستگا و ضابطان قضایی، مراجع نیاز مورد شده تحلیل اطالعات تأمین -5

 .ربط ذی مراجع درخواست صورت در کشور در تروریسم با مبارزه

 .شویی پول با مبارزه جریان در گرفته صورت اقدامات از الزم آمارهای تهیه -6
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 .نیاز مورد اطالعاتی های سیستم و افزارها نرم تهیه -3

 .شده آوری جمع اطالعات امنیت تأمین -1

 .مقررات طب المللی  بین نهادهای و سازمانها با اطالعات تبادل -8

 .المللی بین تجارب اخذ و آوری جمع -30

 برخوردار اهمیت از آن محتمل یا دارد صحت قوی احتمال به که ییها ارشگز ارسال -33

 .قضایی دستگاه به است

 .قضایی مراجع در ارسالی یها گزارش پیگیری -32

 .شورا تصویب جهت مالی اطالعات واحد ساالنه برنامه نویس پیش تهیه -31

 .وقت اسرع در مشمول اشخاص استعالم به پاسخ -34

 شویی پول با مبارزه واحدهای مسئوالن تخصصی صالحیت مورد رد نظر اعالم -35

 .مشمول اشخاص مدیران سوی از پیشنهادی

 وزیر حکم و شورا تصویب دارایی، و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد با دبیر عزل و نصب -18 ماده

 انجام به دبیر نظر زیر مالی اطالعات واحد .گرفت خواهد صورت دارایی و اقتصادی امور

 و مالی اطالعات واحد دبیرخانه، پستهای میتما .پرداخت خواهد شده محول ظایفو

 .بود خواهند مربوط مقررات تابع و شده محسوب حساس مشاغل زیرمجموعه، واحدهای

 شورا پیشنهاد به است موظف جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت -40 ماده

 با را نیاز مورد واحدهای سایر و دبیرخانه وظایف شرح و سازمانی ساختار ماه سه ظرف

 در حداقل افزایش و قانون کامل اجرای جهت مجرب انسانی نیروی تأمین مالحظه

 نیروهای تأمین به نسبت موظفند اجرایی یها هدستگا میتما .نماید ابالغ اداری تشکیالت

 .ندباش داشته همکاری دارایی و اقتصادی امور وزارت با مجرب و متخصص

 تکالیف و وظایف اجرای حسن بر تا نماید تعیین را خاصی کارگروه تواند می شورا -43 ماده

 را خود های بازرسی گزارش و داشته نظارتی مالی اطالعات واحد و دبیرخانه به شده محول

 .نمایند ارائه شورا به

 واحد نیاز مورد بانیپشتی و الزم امکانات تأمین مسئول دارایی و اقتصادی امور وزارت -42 ماده

 .بود خواهد دبیرخانه و مالی اطالعات
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 تهیه به نسبت نامه آیین این ابالغ از پس ماه سه ظرف موظفند مشمول اشخاص میتما -41 ماده

 دستورعمل ویژه به و نامه آیین این و قانون اجرای برای الزم های دستورعمل نویس پیش

 های دستورعمل .نمایند ارسال دبیرخانه هب و اقدام مشکوک معامالت و عملیات تشخیص

 به ماه سه ظرف باید شورا در تصویب از پس آینده، در آنها احتمالی تغییرات و مذکور

 .شود داده آنها به الزم آموزشهای و ابالغ مشمول اشخاص امر تحت کارکنان میتما

 و زرگانیبا های اتاق همکاری با بازرگانی وزارت غیرمالی، مشاغل مورد در -تبصره

 .نمود خواهند اقدام شورا درخواست به صنفی یها هاتحادی و تعاون

 روز، هر در مقرر سقف از بیش نقد وجه پرداخت نامه، آیین این بالغا از پس ماه یک -44 ماده

 بانک .است ممنوع رجوع ارباب به ،(اعتباری مؤسسات ویژه به) مشمول اشخاص توسط

 تسهیل جهت را الزم کار و ساز و تدابیر است فموظ ایران میاسال جمهوری مرکزی

 .سازد فراهم امور

 مشاغل برای قبلی مجوزهای تمدید یا مجوز صدور هنگام مکلفند مشمول اشخاص میتما -45 ماده

 و قانون اجرای برای را الزم تعهدات متقاضیان از مختلف، بخشهای در غیرمالی

 بایگانی آنها پرونده در و اخذ تروریسم الیم تأمین و شویی پول با مبارزه یها هنام آیین

 اشخاص اساسنامه در تواند می کند، می اعالم شورا که مواردی در تعهد این درج .نمایند

 .شود میالزا نیز حقوقی

 این اجرای حسن برای الزم های دستورعمل و ضوابط شورا ضرورت، صورت در -46 ماده

 ربط ی ذ صنوف و اشخاص و مراجع مبادی، هب دبیرخانه طری  از و تصویب را نامه آیین

 .نمود خواهد ابالغ

 موضوع در مالی اطالعات واحد درخواست مورد اطالعات موظفند مشمول اشخاص میتما -43 ماده

 شده محول وظایف انجام جهت کند تعیین واحد آن که نحوی به را شویی پول با مبارزه

 .نمایند تأمین

 ارائه اطالعات و اسناد صحت احراز و مشتریان اطالعات به سیدستر سهولت منظور به -41 ماده

 ازیاند راه به نسبت است موظف ایران میاسال جمهوری مرکزی بانک افراد، سوی از شده

 :نماید اقدام زیر اطالعات بر مشتمل مشتریان اطالعات سامانه

 .( حقیقی و حقوقی) مشتریان مالی های صورت و ثبتی اطالعات -الف
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 شده معوق و سررسید موارد و آنان به شده ارائه تسهیالت و ها حساب شماره عاتاطال -ب

 مرکزی بانک بانکی تعهدات و تسهیالت اعطای های فرم تنظیم دستورعمل موضوع)

 .(ایران میاسال جمهوری

 .برگشتی های چک اطالعات -ج

 .مشتریان مالیاتی اظهارنامه به مربوط اطالعات -د

 آنها میاسا که حقوقی و حقیقی اشخاص واخواستی یها هسفت و ها محکومیت اطالعات -ه

  .است شده ثبت سیستم در

 .مشتریان توسط شده ارائه سجلی اطالعات -و

 نیاز مورد بودجه است موظف جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت -48 ماده

 محل از ریال (30.000.000.000) میلیارد ده سقف تا اول سال در را نامه آیین این اجرای

 الیحه در نیاز مورد میزان به بعد سالهای در و تأمین بودجه قانون در مقرر اعتبارات

 .نماید منظور کشور کل بودجه

   .است رسیده جمهوری ریاست محترم مقام تأیید به 33/8/3111تاریخ  در نامه تصویب این

به دو قسمت تقسیم  شویی پولمر ا ابطه بان در رایرام شده توسط انجات اماقداتب فوق اتوجه به مراب

 :گردد می

و  2000لرمو انسیون پاو کنو 3811نسیون وین اعضویت در کنو: لمللیا ت در سطح بیناماقدا( لفا

 کوای ا ن منطقهازماس

نون اد مخدر، قامو ارزه بانون مباسی، قاسانون اق 48و  43و  46صل ای اجرا: نایرات در اماقدا( ب

 . . .ت عمومی و ازامج

ی ایی برها همانک مرکزی درخصوص تهیه و تدوین بخشنات باماقدام و نیز سالانی شرع امبتنی بر مب

 .لات کمیته باز مقررام الها انکی باسیستم ب
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ادرخصـو مبـارزهبـا.ا.هایبانكمرکـزی ایازدستورعملگزيده

 درموسساتاعتباریشوييپول
 

 چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباری ای از دستورعمل گزيده


 :مشتری شناسايي یها هروي

 به( هیپا خدمات ه،یرپایغ خدمات) یو یتقاضا مورد خدمات نوع حسب بر ی مشتر شناسایی (3

 .شود می تقسیم کامل شناسایی و اولیه شناسایی نوع دو

 :اولیه شناسايي 3-3

 از اعم) یاعتبار و یبانک دماتخ میتما هیارا هنگام است موظف یاعتبار موسسه

 انجام و( مییدا و یگذر یمشتر از اعم) یمشتر به( هیپا خدمات و هیپا ریغ خدمات

 هرگونه انجام جمله از( مقرر سقف از کمتر حتی) یمال و یپول عملیات هرگونه

 انواع صدور تسهیالت، ایه ار چک، پرداخت و صدور وجه، حواله پرداخت، و افتیدر

 یگواه اوراق و ارز فروش و خرید نامه، ضمانت صدور پرداخت، و تدریاف کارت

 یامضا لیقب از شکل هر به ضامنان تعهد و ضمانت قبول مشارکت، اوراق و سپرده

 در مندرج شرح به – یمشتر اولیه ییشناسا به نسبت ؛یاسناد اعتبارات و بروات سفته،

 .نماید ثبت خود اطالعاتی های درسیستم را آن اطالعات و کرده اقدام -دستورعمل این

 .ندارد یمشتر ییشناسا به ینیاز مقرر، سقف از کمتر یشهر خدمات و یدولت قبوض پرداخت: نکته

 :های کنترلي در روی کارت شناسايي ملي ويژگي

o در بافت کاغذ ایجاد گردیده و در مقابل ( ثبت احوال کشور)عبارت : واتر مارک

 .نور قابل رویت است

o الیاف نامرئی داخل کاغذ که با تابش نورماوراء بنفش به : رئیفیبرهای نام

 .های سبز، آبی، قرمز قابل رویت است رنگ

o که بسیار ریز چاپ شده است( جمهوری اسالمی ایران)نوشته : میکرو پرینت. 

o چاپ امنیتی زمینه کارت 

o آید طرح برجسته روی المینت که هنگام پرس کارت به وجود می. 
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o  مرکبOVI :ح مقابل با تغییر جهت کارت از رنگ سبز به رنگ طالیی رنگ طر

 .کند تغییر می

o هایی که بر روی کاغذ ایجاد شده است برش: کیس کارت. 

o ای که طرح زمینه از زیر آن مشخص است به گونه: پرینت عکس. 

 :کارت شناسايي ملي پشتهای کنترلي در  ويژگي

o ه بسیار ریز چاپ شده ک( سازمان ثبت و احوال کشور)نوشته : میکرو پرینت

 .است

o آرم جمهوری اسالمی در پشت و روی کارت دقیقاً (: چاپ تکمیل شونده)سیترو

 .بر هم منطب  هستند

o طرح امنیتی زمینه در پشت کارت 

o باشد بارکد مندرج در پشت کارت حاوی شماره ملی صاحب کارت می. 

o کنترلی کارت  های ژگیتصاویر وی) .تاریخ اعتبار کارت در پشت آن درج شده است

 (.باشد شناسایی ملی ضمیمه جزوه می

 : حقیقی شخص اولیه شناسایی 3-3-3

 نیاز مورد اطالعات : 

 محل یکدپست و کامل ینشان پدر، نام تولد، تاریخ ،یمل شماره ،یخانوادگ نام و نام

 .تلفن شماره سکونت،

 با راها آن مشتری، از فوق اطالعات اخذ از پس است موظف یاعتبار موسسه

 تایید مربوط سند روی بر را مراتب و داده تطبی  وی ملی کارت اصل مندرجات

 .نماید

 شماره بخشنامه طب  را جعلی از اصلی ملی کارت بازشناسی نحوه است موظف اعتباری موسسه :3نکته 

 کارت روی در کنترلی های ویژگی خصوص در مرکزی بانک 36/2/3118 مورخ 12512/18

 .ها و موسسات اعتباری ابالغ گردیده است یه بانککل به ملی شناسایی

 خصوص در مذکور اطالعات محجور، شخص اطالعات بر عالوه است الزم محجورین مورد در: 2نکته 

 .شود دریافت نیز نامبرده قیم و ولی
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 و گذاری سرمایه سپرده حساب فتتاح ا به مجاز صرفا اعتباری موسسه محجورین، برای :1نکته 

 اسنادی، اعتبار گشایش تسهیالت، و وام اخت پرد جاری، حساب افتتاح .است انداز پس الحسنه قرض

 .است ممنوع کماکان اشخاص، این به مشابه خدمات دیگر و نامه ضمانت هرگونه صدور

 سازمان با( میمستق غیر ایمستقیم طور به) یاعتبار موسسه خط بر ارتباط امکان صورت در: 4 نکته

 با یمشتر توسط شده اظهار مشخصات  یتطب امکان از مذکور موسسه یبرخوردار و کشور احوال ثبت

 بر مشتری اولیه شناسایی انجام معتبر، گذرنامه ای یرانندگ واهینامه گ ایعکسدار شناسنامه مندرجات

 .است بالمانع نیز مدارک این اساس

 مورد در مقرر ضوابط بربرا ،یحقوق شخص یسو از شده یمعرف قییحق شخص لیه او شناسایی: 5 نکته

 .است حقیقی اشخاص

 :حقوقی شخص اولیه شناسایی -3-2 -3

 از نمایندگی به حقیقی اشخاص پایه، غیر خدمات افتیدر برای اینکه به توجه با

 نیز اشخاص این اولیه شناسایی کنند، می مراجعه اعتباری موسسه به حقوقی اشخاص

 .تاس حقیقی اشخاص مورد در مقرر ضوابط برابر

 توسط شده ارائه ییشناسا مدارک اصالت خصوص در ابهام وجود صورت در -3-3-1

 ریسا از  یتحق با هستند موظف یاعتبار موسسه در اولیه ییشناسا متصدیان، یمشتر

 ا یو - دستورعمل نیا مقررات طب  - معتبر مدارک اخذ اطالعاتی، یها هگایپا و ها نظام

 اقدام مشتری ییشناسا و ابهام رفع به نسبت مطلع، قانونی ربط یذ مراجع از استعالم

 .گردد می متوقف ابهام رفع تا خدمت ارائه موارد، این در .نمایند

 عالوه است موظف اعتباری موسسه مشخصات، بودن واقعی غیر از اطمینان صورت در

 .دهد گزارش مالی اطالعات واحد به بالفاصله را مراتب خدمات، ادامه از برجلوگیری

 : کامل ناساييش 3-2

 بر عالوه ؛یایم د یمشتر به هیپا خدمات از کیهر هیارا هنگام است موظف یاعتبار موسسه

 اقدام وی از انتظار مورد فعالیت سطح برآورد و کامل شناسایی به نسبت اولیه؛ شناسایی

 .نماید
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 : حقیقی شخص کامل شناسایی -3-2-3

 اولیه ییشناسا بر عالوه است موظف یاعتبار موسسه قی،یحق شخص کامل ییشناسا برای

 :نماید اخذ وی از -مورد حسب بر - را ذیل مدارک و اطالعات وی،

 مورد اشخاص ای شده شناخته مشتریان از نفر کی حداقل یامضا با معتبر نامه معرفی 

 بانک از مجوز دارای اعتباری موسسات از کییاز نامه معرفی ای یاعتبار موسسه اعتماد

 .رسمی ای حرفه های کانون و نهادها ایو دولتی های انسازم مرکزی،

  و مرکزی بانک از مجوز یدارا اعتباری یها هموسس از کیهر با یمشتر ارتباط سواب 

 .مشتری سوی از شده ارائه اطالعات صحت ینیتع منظور به موسسه آن از استعالم

 مالی غیر مشاغل مورد در ویژه به معتبر کسب جواز. 

 دارای حقوقی اشخاص از ایو کسب مجوز دارای حقیقی اشخاص از کار به اشتغال گواهی 

 .ملی شناسه

 مورد گردش سطح تعیین جهت مشتری فعالیت هدف و میزان نوع، مورد در اطالعات 

 .خود فعالیت حوزه در مشتری انتظار

 وابطض برابر ،(رانیای از اعم) یحقوق شخص یسو از شده یمعرف قییحق شخص کامل شناسایی: نکته

 .است قیقیح اشخاص مورد در مقرر

 : حقوقی شخص کامل شناسایی -3-2-2

 شناسایی بر عالوه است موظف یاعتبار موسسه ،یرانای یحقوق شخص کامل ییشناسا برای

 :نماید اخذ -مورد حسب بر - را ذیل مدارک و اطالعات وی، اولیه

 ،حقوقی؛ شخص فعالیت میزان و ماهیت موضوع، نوع  

 اعتبار، سنجش شرکت نظیر مراجعی از) یحقوق شخص یبند رتبه به ربوطم اطالعات 

 ( ای حرفه مراجع سایر ایو جمهور رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت بندی   رتبه

 های صورت یبررس  یطر از است موظف یاعتبار موسسه شرکت، یبند رتبه عدم صورت در: نکته

 انتظار مورد فعالیت سطح ینیتع به نسبت میرس حسابداران جامعه یاعضا از کیی توسط شده دیتائ مالی

 حسابداران جامعه یاعضا از یکی انتخاب به یحقوق شخص الزام عدم صورت در و دینما اقدام یمشتر

 .گیرد می قرار بررسی مورد مستقیما یحقوق شخص معتبر یمال های صورت نیآخر ،یرسم
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 نام و نام شامل) دارند را یحقوق شخص حساب زا برداشت ح  که یافراد ایفرد مشخصات 

 همراه) ها آن سمت و (پستی کد و نشانی ،تولد خیتار ،پدر نام ،یمل شماره ،یخانوادگ

 ( ها آن مجاز امضای نمونه

 ،عامل اتیه ره،یمد اتیه یاعضا سکونت محل یپست کد و نشانی مشخصات، اسامی/ 

 یداران سهام و یقانون بازرسان ای بازرس مستقل،( حسابرسان)حسابرس مدیرعامل،

 در. )دارند اریاخت در را یحقوق شخص( سرمایه) سهام درصد 5 از بیش که( شرکایی)

 مشخصات، ،... و بنیادها و انتفاعی غیر های سازمان قبیل از حقوقی اشخاص ریسا مورد

 (ها آن مشابه ارکان و امنا هیات یا موسسین پستی کد و نشانی

 آن، دورنگار و تلفن یها هشمار ،یمرکز دفتر یپست کد و نشانی فعالیت، اصلی محل 

 رسمیت نحوه به مربوط اطالعات و ها آن امضای نمونه و مجاز امضای صاحبان  میاسا

 ریمد و مدیره هیات اراتیاخت حدود و مدت مربوط، مکاتبات و مالی اسناد کلیه داشتن

 ها حساب مورد در موسسه مشابه ارکان ای یو عامل

 و مدارک آخرین نکهای بر مبنی یحقوق شخص در امضاء صاحبان و مدیران از عهدت 

 در تغییر نوع هر نکهای مورد در تعهد و اند داده ارائه را حقوقی شخص به مربوط اطالعات

 .دهند می اطالع اعتباری موسسه به بالفاصله را مذکور موارد

 محض به که (تجارت قانون 513 ماده وعموض) بلدی و دولتی تشکیالت و موسسات مورد در: نکته

 فاقد ها آن ثبت شماره و تاریخ اخذ شوند؛ می حقوقی شخصیت دارای ،ثبت به احتیاج بدون و ایجاد

 ملی شناسه پایگاه ایو ساها سامانه از استعالم و ملی شناسه اخذ صرفا موارد، نای در. است موضوعیت

 مورد در مقرر تکالیف سایر انجام به نیازی و دکن می کفایت سواب  در آن حفظ و حقوقی اشخاص

 .نیست مشتریان کامل شناسایی

 از) شده ارائه اطالعات صحت باید اعتباری موسسه مشتری، کامل شناسایی برای -3-2-1

 استعالم ربط ذی اطالعاتی یها هپایگا از مورد حسب را( غیره و ملی شناسه ملی، شماره جمله

 مشخصات همراه به را مذکور یها هپایگا از تائیدیه اخذ زمان ایدب کننده استعالم فرد .کند

 .نماید گواهی ادشدهی اسناد در خود
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 :نمود استعالم ذیل اطالعاتی یها هپایگا از توان می مورد حسب را شده ارائه اطالعات صحت: نکته

 حقیقی اشخاص ملی شماره پایگاه: حقیقی اشخاص 

 حقوقی شخاصا ملی شناسه پایگاه: حقوقی اشخاص 

 پست شرکت:  نشانی 

 مالیاتی امور سازمان: اقتصادی کد 

 ( .نمود استعالم ساها سامانه از توان می را فوق موارد)

 بازرگانی وزارت: اصناف کد 

 بازرگانی وزارت: کد ایران 

 کشور میرس روزنامه پایگاه. 

 وسطت دیبا یو یسو از شده اعالم مشخصات قی،یحق شخص کامل ییشناسا در -3-2-4

 یدیتا از پس و شده داده  یتطب معتبر مدارک اصل با یاعتبار موسسه در مجاز امضای دارنده

 نگه مشتری سواب  در وی، توسط ها آن روی بر «است اصل برابر تصویر» عبارت درج و

 .شود داری

 اشخاص ای شخص طرف از نمایندگی به ولی ایو قیم وصی، وکیل، که درصورتی -3-2-5

 اصیل شناسایی بر عالوه اعتباری موسسه است الزم باشد، خدمات دریافت یمتقاض دیگری

 با مطاب  نیز وی مدارک مستندسازی و( اشخاص) شخص نماینده هویت شناسایی به نسبت

 .نماید اقدام مقررات نای  مفاد

  از میاعال پستی کد تطبی  طری  از اولیه، شناسایی در مشتری نشانی سازی مستند -3-2-6

 نشانی سازی مستند برای. شود می انجام وی ملی کارت ظهر پستی کد با مشتری سوی

 پایگاه اطالعات با مشتری سوی از میاعال پستی کد است الزم کامل، شناسایی در مشتری

 پذیر امکان ساها سامانه طری  از پایگاه نای به دسترسی) شود داده تطبی  کشور پستی کد

 (.است

 که باشد اعتباری موسسه در فردی به منحصر شماره دارای ری،مشت که صورتی در -3-2-3

 هر برای وی کامل شناسایی به نیازی شود، می جادای متفاوتی یها حساب شماره آن، اساس بر

 .نیست حساب
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( حقیقی،حقوقی) اشخاصی جزو حقوقی، شخص عمده سهامداران که صورتی در -3-2-1

 به نسبت مشتریان شناسایی است الزم نباشند، شده شناخته اعتباری موسسه برای که باشند

 تحت باید حقوقی شخص عملیات صورت هر در. شود اعمال نیز ها آن عمده سهامداران

 ( .مظنون اشخاص از مراقبت دستورعمل در مذکور ضوابط برابر) گیرد قرار ویژه مراقبت

 مستلزم صخا مقررات و قوانین چارچوب در که خدمات از گروه آن خصوص در -3-2-8

 رعایت بر عالوه بایست می اعتباری موسسه باشند، نیز دیگری مدارک و اطالعات دریافت

 اعمال نیز را ربط ذی مقررات مشتری، شناسایی برای ،دستورعمل این در مندرج ضوابط

 .نماید

 امور کلیه انجام برای کلی وکالت که اشخاصی مورد در باید اعتباری موسسه -3-2-30

 نای در مندرج شرح به) اصیل و وکیل کامل شناسایی ضمن دارند، حقوقی ای حقیقی شخص

 .کنند گزارش مالی اطالعات واحد و مرکزی بانک به را مراتب ،(دستورعمل

 در مذکور مندرجات با را یمشتر از شده اخذ اطالعات دیبا یاعتبار موسسه -3-2-33

 ییشناسا مدارک .دینما حاصل نانیاطم ها آن صحت از و داده  یتطب معتبر شناسایی مدارک

 :از عبارتند معتبر

 حقیقی اشخاص برای : 

o ملی کارت 

o ( سال 35 زیر اشخاص برای صرفا) شناسنامه 

o موسسه ارتباط امکان صورت در) گذرنامه ای یرانندگ نامه گواهی ای شناسنامه 

 ( .ساها سامانه در موجود اطالعات با ها آن اطالعات صحت تعیین و اعتباری

 و قیم ولی، سمت یدیتا بر دال میرس سند فوق، مدارک بر عالوه است الزم محجورین مورد در: کتهن

 .شود دریافت نیز وصی

 حقوقی اشخاص برای : 

o نامه شرکت شرکت، ثبت نامه تصویرگواهی ای اصل 

o ( شرکت وضعیت به توجه با) اساسنامه ای شرکت ثبت نامه اظهار 

o امضای صاحبان یمعرف و( شرکت نام به) حساب حافتتا بر یمبن رهیمد اتیه مصوبه 

 مجاز؛
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o وقوع از پس بالفاصله – یریتغ نوع هر اعالم بر یمبن مذکور یحقوق اشخاص تعهدنامه 

 خصوص در رهیمد اتیه ماتیتصم اساس بر ایو اساسنامه ای نامه شرکت در که –

 .شود می جادای مجاز امضای صاحبان معرفی و حساب افتتاح

 به ظن ایو ننماید ارائه را فوق مواد در مذکور شناسایی رک مدا مشتری نچهچنا -3-2-32

 از باید اعتباری موسسات باشد، داشته وجود مرتبط جرایم سایر ای شویی پول های فعالیت انجام

 .نمایند گزارش مالی اطالعات واحد به را مراتب ،کرده خودداری وی به خدمت ارائه

 اطالعاات  کاه  را دیگاری  مادارک  خود داخلی های دستورعمل در انندتو می اعتباری موسسات: نکته

 مطمئن صورت به را (مشتری فعالیت انتظار مورد سطح تعیین در نیاز مورد اطالعات ویژه به) مذکور

 میازان  داخلای،  هاای  دساتورعمل  در توانناد  می اعتباری موسسات. دهند قرار قبول مورد نماید، تامین

 فعالیات  ساطح  و ماهیات  و نوع به توجه با نیاز، مورد اطالعات تامین به میناناط رعایت با را شناسایی

 .نمایند تنظیم مشتری انتظار مورد

 هرگوناه  انجاام  و مشاتری  کامل شناسایی بدون و الکترونیکی صورت به پایه خدمات ارائه (2

 .ستا ممنوع مربوط تسهیالت ارائه و نام بی ای ردیابی غیرقابل الکترونیکی مالی تراکنش

 مادارک  دریافت ضمن باید غیرمالی مشاغل به پایه خدمات ارائه هنگام به اعتباری، موسسه  (1

 مباارزه  مقاررات  و قاانون  اجارای  خصاوص  در الزم تعهادات  کامال،  ییشناسا به مربوط

 ایا و تعهد نای ارائه از غیرمالی مشاغل خودداری صورت در. نماید اخذ ها آن از را شویی پولبا

 .نماید خودداری ها آن به خدمت ارائه از باید اعتباری موسسه تعهدات، به عمل از خودداری

 از ها آن مشخصات و میاسا که اشخاصی به خدمات ارائه هنگام است موظف اعتباری موسسه  (4

 و آورناد  عمال  باه  را شاتری یب نظارت و دقت شود، می اعالم ها آن به یمرکز بانک طری 

 .باشند داشته نظر زیر م،مداو طور به را ها آن مالی عملکرد

 :آورد عمل به ویژه مراقبت و دقت زیر، اشخاص مورد در است موظف اعتباری موسسه: نکته

o شاویی  پاول  با مرتبط ای تروریستی جرایم فهرست در ها آن نام که موسساتی و افراد 

 شود؛ می اعالم اعتباری موسسه به مرکزی بانک سوی از نها آ نام و دارد قرار

o هستند اصناف کد فاقد هک اصنافی.  
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 :که نماید متعهد را ها آن مشتری، به پایه خدمات ارائه هنگام باید اعتباری موسسه  (5

 است، شده مشخص دستورعمل نای در که را اعتباری موسسه درخواست مورد اطالعات -الف

 .نمایند رعایت را شویی پول با مبارزه به مربوط مقررات کرده، ارائه

 موضوع اقدام، صورت در و ندهند را دریافتی پایه خدمات از دیگر اشخاص ادهاستف اجازه -ب

 نماینده مشخصات درج شرط به قانونی نمایندگی. دهند اطالع اعتباری موسسه به بالفاصله را

 .باشد مین بند نای شامل وی مشخصات ثبت و اولیه شناسایی و وکیل ای

 نای پذیرش عدم صورت در. شود انیب مشتری یبرا دقی ، و صریح طور به باید فوق تعهدات: نکته

 متوقف مشتری به خدمات ارائه است الزم ،یو توسط ها آن تیرعا عدم ایو مشتری یسو از تعهدات

 .شود

 از کیی درج برای مناسب محل استفاده، مورد های فرم میتما در است موظف اعتباری موسسه (6

 بینای  پیش را پستی کد و (ملی شناسه و یمل شماره مورد حسب) معتبر شناسایی یها هشمار

 .شود داده تطبی  و دریافت دقی  و کامل طور به مشخصات نای و نماید

 عملیات که اطالعاتی های سیستم وها بانک افزارها، نرم میتما در است موظف اعتباری موسسه (3

 حساب ) معتبار  یها هشمار از کیی درج برای الزم محل شود، می ثبت ها آن در مالی و پولی

 اسااس  بار  جستجو امکان و نموده بینی پیش را پستی کد و( ملی شناسه و ملی شماره مورد

 .نماید فراهم را افزارها نرم در مذکور یها هشمار

 در شاده  ثبات  امااکن  و اشاخاص  شاده  درج مشخصاات  اعتبااری  موسسه که صورتی در  (1

 اسات  الزم باشاد  ناداده  بی تط ربط ذی اطالعاتی یها هپایگا با را خود اطالعاتی های سیستم

 باه  مشاتری،  باه  پایاه  خادمات  ارائه از پس ماه 3 مدت ظرف حداکثر را مذکور مشخصات

  .نماید کنترل را نها آ صحت کرده، ارسال مذکور یها هپایگا

 هر است داده تطبی  ربط ذی یها هپایگا با قبال که را اطالعاتی است موظف اعتباری موسسه  (8

 شده فوت مدت نای طی حقیقی شخص شود محرز که صورتی در. نماید روز به بار کی ماه 1

 شود مسدود بالفاصله وی حساب است الزم باشد نشده اعالم یاعتبار موسسه به مراتب کنیل

 باشاد،  شده انجام مقرر سقف از باالتر معامله ای تراکنش ،وی فوت از پس که صورتی در و

 .شود گزارش مالی اطالعات واحد و مرکزی بانک به مراتب
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 زیار  موارد در مخصوصًا و مداوم طور به موظفند پایه خدمات دهنده ارائه اعتباری موسسات  (30

 :نمایند روز به را مشتری کامل شناسایی به مربوط اطالعات

 مشتری وضعیت که باشد داشته وجود آن احتمال قراین و شواهد اساس بر که زمانی در -الف

 .ستا نموده پیدا ای عمده تغییرات

 جریان در مشتری دهد احتمال قراین و شواهد اساس بر اعتباری موسسه که صورتی در -ب

 .است گرفته قرار تروریسم مالی تامین ایو شویی پول عملیات

 ها آن به مربوط اطالعات استعالم از پس است م الز مشتریان، اطالعات یساز مستند منظور به  (33

 مجاز امضای صاحب توسط اسناد نای تصویر العات؛اط صحت از اطمینان و ربط ذی مراجع از

  .شود اصل برابر اعتباری موسسه در

 مشاتری  قاانونی  اقامتگااه  محال  پستی کد است الزم ،دستورعمل نای ابالغ از پس ماه شش  (32

 داشاته  همخاوانی  (اساناد  ثبت ایو احوال ثبت) ربط ذی پایگاه در مندرج ت اطالعا با میدائ

 روی بار  منادرج  کدپستی تطبی  به موظف اعتباری موسسه گذری، مشتریان مورد در .باشد

  .است مشتری سوی از شده ابراز اطالعات با ملی کارت

 ربط ذی کارکنان توسط مشتری شناسایی رویه انجام تائید منزله به مشتریان به خدمات ارائه  (31

 ایان  وبچاارچ  در  زمیناه  نای در نقص هرگونه وجود مسئولیت و است اعتباری موسسه در

  .است ها آن متوجه  دستورعمل

 کلیاه  ،دستورعمل نای ابالغ تاریخ از ماه 1 مدت ظرف حداکثر است موظف اعتباری موسسه  (34

 از ملای،  شناسه ه یاشمار ارائه محض به .نماید مسدود را ملی شناسه ای شماره فاقد های حساب

 .شود می انسداد رفع مزبور یها حساب
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 اعتبـاریبـه موسسـات مشتريان مدارک و ناداس ارسال دستورعملنحوه

 هاآن پستي نشاني

 هدف

 از 1 بناد ماوثر ی اجارا در و تروریسم مالی تامین از جلوگیری و شویی پول با مبارزه منظور به

 3 مااده از الف بند ،(آن از پس اصالحات و 3153 ماه تیر مصوب) کشور بانکی و پولی قانون 34ماده

نامه  آیین دوم فصل ،(اسالمی شورای مجلس 3116 ماه بهمن دوم مصوب) شویی لپو با مبارزه قانون

 ماورخک  41312ت /313414 شاماره ناماه بی تاصو موضاوع شویی پول باا مبارزه قانون اجرایی

 ،شویی پول باا مباارزه قاانون باه مرباوط ها هنام آیین بی تصو کارگروه عضو رانی وز 34/8/3111

ها  18185ت/233135 شاماره نامه بی تصو موضوع کشور در وجوه انی جر ی ساز ندمستنامه  آیین

 موساسات انی ماشتر مادارک و اسناد ارسال نحوه» دستورعمل ران؛ی وز اتیه 26/32/3116 مورخ

 : شود می ابالغ زیر شرح به «ها آن پستی نشانی به اعتباری

 تعاريف

ی و ها هدر بخش راهنمای تعاریف واژ ،ت به کار رفتهدر این دستورعمل اصطالحات و عبارا 3-ماده

  .بیان شده است شویی پولعبارات 

 مشتری پستي نشاني به مدارک و اسناد ارسال لزوم

 مادارک و اسناد تحویل برای است موظف ی اعتبار موسسه ،دستورعمل نی ا ابالغ خی تار از -2ماده 

 چک، دسته) است بعدی دفعات در ای و نخست بار برای پایه خدمات از استفاده متقاضیکه  مشتری

 ناشانی باه سفارشای پاست با راای  ، نامه...( و پرداخت و بدهی یها کارت بانکی، حساب دفترچه

 و مذکور نامه اصل داشتن دست در با صرفاً که دهد اطالع مشتری به آن در و نماید ارسال وی پستی

 . نماید دریافت را مزبور مدارک و اسناد تواند می اعتباری، موسسه به حضوری مراجعه با

 اقامتگاه مورد در و لیم کارت در مندرج تیپس کد ،حقیقی اشخاص سکونت محل مورد در: 3 تبصره

 قارار ی مشتر به نامه ارسال ی مبنا ربط ذیی ها هپایگا در مندرج تیپس کد ،حقوقی اشخاص قانونی

 باار در پایاه خادمات دریافات برای مشتری ی تقاضا فتدریا هنگام باید اعتباری موسسه. گیرد می

 ساواب  و نموده ا ذیل شرح به ا وی پستی نشانی سازی مستند و کامل شناسایی به اقدام نخست،

 . نماید نگهداری مشتری پرونده در را مربوط
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 شیوه. مایدن اخذ مشتری از را مکاتبات ارسال سفارشی پست هزینه تواند می اعتباری موسسه: 2تبصره

  .آن مستندسازی و ازصحت اطمینان مشتری، نشانی اخذ

 چاارچوب در و حقوقی یا قی حقی اشخاص یی شناسا هنگام است موظف ی اعتبار وسسهم -1ماده

 اخاذ باه اقادام ؛«ی اعتباار موسسات مشتریان یی شناسا یچگونگ دستورعمل در» مندرج ضوابط

یا  تلفن شماره ،(حقوقی شخص مورد در) قانونی اقامتگاه ای  و سکونت محل پستی کد و دقی  نشانی

 . نیست کافی تنهایی به مشتری از پستی صندوق شماره اخذ. نماید وی دورنگار

 ی گاری د اشاخاص اص یشخ طرف از ندگیی نما به لیو ای  و مقی ،صیو ل،کیو که تیصور در -4ماده

 و سکونت محل تیپس کد و  قید نینشا دی با اریاعتب موسسه باشد، کیبان خدمات افتی در متقاضی

 . نماید اخذ ا اصیل شخص بر عالوه ا را ها آن تلفن شماره

 ولی یا و  قایم وصی، وکیل، یا و  مشتری کامل شناسایی هنگام است موظف اعتباری موسسه: 3 تبصره

 ساها در مندرج نینشا با را ها آن ملی شناسه کارت ای  و ملی کارت روی بر مندرج تیپس کد وی؛

 صااحب توساط را ماذکور اساناد رونوشات ،ها آن مطابقت از اطمینان حصول از پس و داده تطبی 

 . نماید نگهداری مشتری پرونده در کرده، اصل برابر اعتباری موسسه در مجاز امضای

 ماشتری پروناده در و شاده ساازی ماستند فوق شیوه به که مشتری پستی نشانی وکد : 2 تبصره

 در بایاد اعتباری موسسه. بود خواهد مشتری با اعتباری موسسه مکاتبات مبنای شود، می نگهداری

 باه را خاود پاستی نشانی و کد در تغییر هرگونه است موظف وی که نماید تاکید مشتری، با قرارداد

 . دهد اطالع( امالک و اسناد ثبت ای  و احوال ثبت) ربط ذی مرجع

 صااحبان از کای هار مورد در است موظف ی اعتبار موسسه مشترک، ها حساب وردم در -5 ماده

 باه مادارک ارساال باه ناسبت نموده، اخذ را دستورعمل این 4و 1مواد در مذکور اطالعات امضا،

 . نماید اقدام( امضاء صاحبان و اعتباری موسسه بین تواف  برابر) ها آن از یکی پستی نشانی

 موساسه ،ی ماشتر دورنگار شماره و تلفن شماره ،تیپس ،کدنینشا ی مستندساز ورمنظ به -6 ماده

 : است موظف اعتباری

لی مکارت  اصل مندرجات با را ی و سکونت محل تیپس کد ،حقیقی شخص هلیاو یی شناسا در -6-3

 بارمعت مادارک باا را ی و تیپاس نیناشا ،ایاران مقیم یخارج حقیقی شخص مورد در. دهد تطبی 

 . دهد تطبی  - اعتباری مشتریان شناسایی دستورعمل چارچوب در -شناسایی



 

 

 شــوييپول

 
 

82 

 ضاوابط برابر را حقوقی شخص نیقانو اقامتگاه تیپس کد ،حقوقی شخص هلیاو یی شناسا در -6-2

 . دهد تطبی  اعتباری موسسات مشتریان شناسایی چگونگی دستورعمل در مندرج

 تکاالیف بار عاالوه است الزم ،(یخارج ای  رانیی ا از اعم)حقیقی  اشخاص کامل یی شناسا در -6-1

ی ها هپایگاا اای  و سااها از ماشتری سوی از شده ارایه پستی کد و نشانی فوق، بندهای در مذکور

 باه را رباط ذی یها هپایگا از تاییدیه اخذ زمان باید کننده استعالم. شود استعالم ربط ذی اطالعاتی

 . نماید گواهی ادشدهی  سند تصویر روی خود مشخصات همراه

 تکاالیف بار عالوه است الزم ،(یخارج ای  رانیی ا از اعم)حقوقی  اشخاص کامل شناسایی در -6-4

 از ماشتری ساوی از شاده ارایاه قاانونی اقامتگاه پستی کد و نشانی اولیه، شناسایی در شده ذکر

 نشانی و کدپاستی اسات موظاف اعتبااری موسسه ینهمچن. شود استعالم ربط ذی اطالعاتی ها هپایگا

 ها آن ملیکارت  ظهار در مندرج اطالعات با را حقوقی مشتریان مجاز امضای دارندگان سکونت محل

 زمان باید کننده استعالم. نماید استعالم ربط ذی اطالعاتی ها هپایگا طری  از را آن صحت و داده تطبی 

. نماید گواهی اادشدهی  سند تصویر روی خود مشخصات همراه به را ربط ذی یها هپایگا از تاییدیه اخذ

 حقوقی، مشتریان در مجااز امضای دارندگان سکونت محل نشانی و پستی کد سازی مستند منظور به

 . ابندی  حضور اعتباری موسسه در حقیقی مشتریان همانند افراد این است الزم

کد  با کارت در مندرج تیپس کد ای  و تیپس کد و نینشا نیب تناقض گونه هر وجود صورت در -6-5

 : دهد انجام را زیر اقدامات است موظف اعتباری مؤسسه مشتری، سوی از شده ارائه پستی

 کد پستی و نشانی با مشتری ی سو از شده ارائهکد پستی  و نشانی بین رتی مغا صورت در 

 . نماید اصالح را خودکد پستی  ای نشانی  شود خواسته مشتری از باید پست، شرکت پایگاه

 ظهر در شده درجکد پستی  با ی مشتر ی سو از شده ارائهکد پستی  بین رتی مغا صورت در 

 باه ،ی ماشتر به خدمت ارائه ضمن( حقیقی اشخاص سکونت محل نینشا برای) ملیکارت 

تی پسکه کد  دی جد لیم کارت ارائه به نسبت تا شود می داده مهلت ی مشتر به ماه کت یمد

 باه تسهیالتی هیچ مدت این در است بدیهی. دی نما اقدام باشد شده درج آن ظهر در جدید

 یا  ی گاذار هی سرما سپرده حساب افتتاح لیقب از تیخدما صرفاً و شد نخواهد ارائه مشتری

 ادت یمد طی دی جد لیم کارت ارائه عدم صورت در. شود می ارائه انداز پس الحسنه قرض

 باناک. شود می گزارش مرکزی بانک به میتصم اتخاذ جهت مراتب ،ی مشتر ی سو از شده

 را ماذکور مشتریان به خدمات ارائه قطع ای ادامه صالح، ذی مراجع از استعالم از پس مرکزی

 .کند می مشخص
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 با  مشتری سوی از شده ارائه حقوقی شخص قانونی اقامتگاهکد پستی  بین مغایرت صورت در

 از کیی  اصالح زمان تا خدمت ارائه حقوقی، اشخاص ملی شناسه پایگاه در مندرج کد پستی

 .شد خواهد متوقف فوق مورد دو

 ناشده درج حقوقی اشخاص لیم شناسه گاهی پا در حقوقی شخصکد پستی که  تیصور در 

 درحقوقی  شخص مشخصات درج به نسبت که نیسازما به شود خواسته ی مشتر از باید باشد

 را خودتی پس کد و نینشا نموده، مراجعه است، کرده اقدام حقوقی اشخاص لیم شناسه هپایگا

 موسسه ساوی از مشتری به خدمات و التیتسه هرگونه ارائه صورت، این در. نماید اصالح

 . شد خواهد متوقف اعتباری

 مشتری نشاني به مربوط اطالعات روزآوری به و ايجاد

 محال ان،ی ماشتر ی برا استفاده مورد اسناد یا ها فرم کلیه در است موظف ی اعتبار موسسه -3 ماده 

 کند یهتعب ی وکد پستی  و خارجی اشخاص فراگیر شماره ای لی م شناسه ای  شماره درج ی برا را مناسبی

 . نماید دریافت دقی  و کامل طور به را مشخصات این و

 برای اساتفاده ماورد تیاطالعاا ها ستمیس و هاافزار نرم هیکل در است موظف ی اعتبار موسسه -1 ماده

 اشخاص فراگیار شاماره اای لی م شناسه ای شماره درج ی برا الزم محل ان،ی مشتر کیبان اتلیعم ثبت

 مذکور مشخاصات اساس بر جستجو امکان که ی ا گونه به کند جادی ا را ها آنکد پستی  و خارجی

کد پستی و  روزرساانی باه بارای الزم سازوکار است فموظ اعتباری موسسه همچنین. باشد فراهم

 . نماید اعمال خود های افزارها و سیستم الذکر را در نرم ی فوقها هشماره یا شناس

 ری ساا و ی ماشتر نیناشا باه مرباوط اطالعات وکد پستی  است موظف ی اعتبار موسسه -8ماده

 رباط ذی مراجاع باه باار کی  ماه شش هر حداقل را خود تیاطالعا ها ستمیس در وی مشخصات

 نظار از. دی نما اعمال خود های ستمیس در و افتی در را یراتغیت نی آخر و کنترل را آن صحت و ارسال

 اگار تیح است ربط ذی گاهی پا ی سو از شده ارائه نینشا ،ی مشتر نینشا نی آخر اعتباری، موسسه

 ذکر انی مشتر با منعقده قرارداد در دی با موضوع این. شدبا نکرده اصالح راساً را خود نینشا مشتری

شود در صورتی که پیش از به روز رسانی اطالعات، مشتری خواهان اصالح نشانی و کد پستی خود 

 .ربط است ی ذیها هباشد اصالح آنها مشروط به مطابقت اطالعات ارائه شده با اطالعات پایگا
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کالیف مقرر در مواد فوق، مشخص شود کدپستی مشتری انجام ت از پس که صورتی در -30 ماده

 معاامالت گازارش قالاب در را مراتب باید اعتباری موسسه نیست، وی به متعل ( حقوقی حقیقی،)

 . دهد گزارش مالی اطالعات واحد به مشکوک

موسسه اعتباری موظف است پس از ابالغ این دستورعمل، تکالیف مذکور در این  -33ماده 

ل را در مورد مشتریان فعلی خود که به واسطه دریافت خدمات پایه از قبل، ارتباط با دستورعم

 .سازد عملی اند، کرده  حفظ راموسسه 

 است، بوده رتی مغا ی دارا ها آن مشخصات  ،یتطب مرحله در که فعلی انی مشتر از دسته آن - تبصره

 رفاع ماذکور رتی مغاا چنانچه. ندی انم اقدام رتی مغا رفع به نسبت ماه 1 مدت ظرف هستند موظف

 معاامالت گازارش قالاب در را موارد است موظف ی اعتبار موسسه شویی پول با مبارزه واحد نگردد،

 . دهد اطالع مالی اطالعات واحد به مشکوک

 ارایه از دستورعمل این ابالغ تاریخ از ماه 1مدت ظرف حداکثر است موظف اعتباری موسسه -32 ماده

 مشتری، توساط کدپاستی ارایاه محاض به. نماید خودداریکد پستی  فاقد مشتریانکلیه  به خدمت

 . ابدی می ادامه حساب دارنده به خدمت ارایه
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 اعتباری موسسات خارجي مشتريان شناسايي چگونگي دستورعمل
 

 هدف

 الزم تمهیادات  آوردن فراهم نیز و تروریسم مالی تامین ازجلوگیری  و شویی پول با مبارزه منظور به

 از پاس  اصالحات و 3153 ماه تیر مصوب) کشور بانکی و پولی قانون 34 ماده از 1 بند اجرای برای

 شاورای  مجلاس  3116 مااه  بهمان  دوم مصوب) شویی پول با مبارزه قانون 3 ماده از الف بند ،(آن

ویب ناماه شاماره   تصا  موضاوع  شاویی  پاول  باا  مبارزه قانون اجرائی نامه آیین دوم فصل ،(اسالمی

 به مربوط های نامه آیین تصویب کارگروه عضو وزیران 34/8/3111ک مورخ  41312ت /313414

 کشاور  در وجاوه  جریاان  سازی مستند نامه آیین ،آن بعدی اصالحات و لشویی پو با مبارزه قانون

 ماه نا آیاین  وزیران، هیات 26/32/3116 مورخ ه 18185 ت/ 233135 شماره نامه تصویب موضوع

 ت/36331 شماره نامه تصویب موضوع کشور با مرتبط خارجی اشخاص برای اختصاصی شماره ینیتع

 واعانا  یریات  ماد  نیز و آن 8 ماده کارگروه مصوبات وهیات وزیران  28/3/3111 مورخ ه 40266

 شناساایی  چگونگی دستورعمل» تطبی ؛ و شهرت ،عملیاتی های ریسک یژه و بهبانکی  های ریسک

 :شود می ابالغز یر  شرح به« یاعتبار موسسات خارجی مشتریان

 تعاريف

ی ها هدر بخش راهنمای تعاریف واژ ،در این دستورعمل اصطالحات و عبارات به کار رفته -3 ماده

  .شویی بیان شده است و عبارات پول

 :معتبر شناسایی مدارک -3-3

 :خارجی حقیقی شخاصا -3-3-3

 اجازه دارای و باشد نشده تمام آن انقضاء تاریخ که است ای گذرنامه :معتبر گذرنامه 

 .باشد معتبر اقامت

 :از است عبارت معتبر اقامت اجازه :3 تبصره

 گذرنامه؛ در شده درج انتظامی، نیروی توسط صادره معتبر اقامت پروانه -3

 گذرنامه؛ در شده درج خارجه، امور وزارت توسط صادره اعتبار تاریخ دارای روادید -2

 یک حداکثر و کشور به ورود مهر دارای ایران، با روادید لغو هایکشور اتباع گذرنامه  -1

 ورود؛ تاریخ از ماه

 .انتظامی نیروی توسط صادره روادید، تمدید مجوز دارای خارجی اتباع گذرنامه -4
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 وزارت توسطسیاسی  و خدمت یها هگذرنام در شده درج ایران در اقامت اجازه اوی روادید :2 تبصره

 .گردد می صادر جهخار امور

 انتظامی؛ نیروی توسط صادره معتبر پناهندگی دفترچه 

 کشور؛ وزارت توسط صادره معتبر هویت کارت 

 کشور وزارت توسط صادره معتبر( آمایش) دار مدت خروجی کارت. 

 آن تاریخ انقضای عدم به منوط آمایشی و هویت های کارت ،پناهندگی یها هدفترچ اعتبار :1 تبصره

 .باشد می

 :خارجی حقوقی اشخاص -3-3-2

 های سازمان و کشورها سیاسی نمایندگی خصوص در خارجه امور وزارت نامه معرفی 

 المللی؛ بین

 خارجی؛ نهاد مردم های سازمان خصوص در کشور وزارت نامه معرفی 

 ثبت، محل آن در که ایران از خارج در خارجی حقوقی اشخاص سایر ثبت مدارک 

 .باشد شده قید حقوقی شخص فعالیت موضوع و ثبت شماره ثبت، تاریخ

 :هویتی مشخصات -3-2

 محل کشور تولد، یخ تار مادر، یا پدر نام خانوادگی، نام نام، شامل :خارجی حقیقی اشخاص -3-2-3

 .اختصاصی شماره جنسیت، تابعیت، شناسایی، مدرک نوع شناسایی، مدرک شماره تولد،

 و گاردد  مای  محساوب  تیویه مشخصات از نیز جد نام ،تبار عرب خارجی اتباع درخصوص :تبصره

 .باشد مین خانوادگی نام اخذ به نیازی

 تااریخ  ثبت، محل ،ثبت شماره فعالیت، نوع فعالیت، موضوع تابعیت، نام، :حقوقی اشخاص -3-2-2

 .اختصاصی شماره ثبت،

 معتبار  دارکما  شناسایی نحوه درخصوص الزم اطالعات حداقل بر مشتمل ،دستورعمل این :تبصره

 مدارک شناسایی راهنمای ابالغ و تهیه به اقدام مقتضی مواقع در مرکزی بانک. است خارجی اشخاص

 .نماید می معتبر

 و حقیقای  انمشتری توسط شده ارائه اسناد بودن مجاز و معتبر تشخیص در پیچیدگی دلیل به همچنین

 اتصال طری  از و مورد حسب ار موضوع اعتباری موسسه شعب کارکنان است الزم ،خارجی حقوقی

 .نمایند استعالم ساها به
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 شاعبه  محال  در خاارجی  گاذری  انمشتری اسناد و مدارک تطبی عملیات  ینکه ا به توجه با :تبصره

 تجرباه  با کارکنانی از شعب، از یک هر در اعتباری موسسه است الزم شود می انجام اعتباری موسسه

 .نماید استفاده زمینه این در کافی

 یهاا  هرویا  و هاا  سیاست ،دستورعمل این اهداف تحق  برای است موظف اعتباری موسسه - 2 ادهم

 قرار بازنگری مورد سالیانه را ها آن نموده؛ تدوین موضوعه مقررات و قوانین چارچوب در را شفافی

  :برگیرند در را زیر موارد بایست می ها هروی و ها سیاست این. دهد

 مشتری؛ پذیرش سیاست  

 مشتری؛ شناسایی یها هیرو  

 ؛ها حساب بر مستمر نظارت  

 ریسک مدیریت.  

 مشتری پذيرش سیاست

 .باشد داشته شفافی و مشخص هایمعیار ،مشتری پذیرش برای است موظف اعتباری موسسه - 1 ماده

 :گیرند قرار توجه مورد ذیل موارد بایست می معیارها این در

 هویتی،اوراق  و مدارک براساس مشتری کامل ییشناسا به منوط حساب نوع هر گشایش -1-3

 .است دستورعمل این در مذکور ضوابط و ایران در معتبر فعالیت و اقامت مجوز

  نماینده و مشتری ویس از شده ابراز مشخصات و تویه است موظف اعتباری مؤسسه -1-2

 معتبر مدارک با تطبی  طری  از را وی( خارجی اوی ایرانی وکیل قیم، وصی، ولی،)

 .نماید احراز دستورعمل این در مذکور ضوابط برابر و شناسایی

 یابد اطمینان تا کند اعمال را الزم های کنترل حساب، افتتاح از قبل ید با اعتباری مؤسسه -1-1

 آنبرای  حساب افتتاح که خارجی اشخاصی مشخصات با حساب افتتاح متقاضی مشخصات

 .باشد نداشته انطباق نیست، مجاز

 کهخارجی  حقوقی و حقیقی اشخاص برای حساب افتتاح از بایست می اعتباری مؤسسه -1-4

 .نماید خودداری نمایند، مین ارائه ایران در حضور برای را معتبری مدارک

 که را خارجی انمشتری مشخصات است موظف اعتباری مؤسسه شویی پول با مبارزه واحد -1-5

 .نماید گزارش مالی اطالعات واحد به اند  نموده واقعی غیر اطالعات اعالم به مبادرت
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 صاادره پناهنادگی   دفترچه دارنده خارجی اتباع درخصوص است موظف اعتباری مؤسسه - 4 ماده

 توسط صادره( یش آما) دار مدت خروجی وکارت خارجی اتباع ژهوی کارت انتظامی، نیروی توسط

 الحسانه  قارض  حسااب  افتتااح  بانکی اتخدم فقط کامل، اوی اولیه شناسایی از پس کشور وزارت

 .نماید ارائه را چک وصول عملیات انجام و گذاری سرمایه سپرده ،انداز پس

 اشاخاص  باه  الکترونیک خدمات هرگونه مجوز ارائه نیز و الکترونیکی کارت هرگونه ارائه :تبصره

 .باشد می ممنوع فوق

 بالماانع  معتبار  اقامات  پرواناه  و گذرنامه دارای خارجی اتباع بهبانکی  خدمات کلیه ارائه - 5 مهاده 

 .باشد می

 مبنای  نامه آیین 35 ماده مفاد اجرای به نسبت وقت اسرع در است موظف اعتباری موسسه - 6 ماده

 .آورد عمل به را الزم اقدامات قبلی، مشتریان شناسایی بر

 است، بوده مغایرت یدارا ها آن مشخصات تطبی ، مرحله در که قبلی مشتریان از دسته آن -3 تبصره

 واحاد  نگاردد،  رفع مذکور مغایرت چنانچه .نمایند اقدام مغایرت رفع به نسبت ماه سه ظرف موظفند

 .نماید ارسال مالی اطالعات واحد به را موارد است موظف اعتباری موسسه شویی پول با مبارزه

 به که مربوط دستورعمل ب مطا سال در ها آن فعالیت متوسط که قبلی مشتریان از دسته آن -2 تبصره

 .هستند مستثنی ماده این شمول از باشد، اهمیت کم رسید، خواهد شورا تصویب

 اطالعاات  نتواناد  مشتری همکاری عدم همچون دالیلی به اعتباری موسسه که صورتی در - 3 ماده

 موسساه  اید،نم غیرواقعی اطالعات ارائه به اقدام مشتری اوی آورد دست به وی شناسایی برای را الزم

 .نماید خودداری وی به خدمات ارایه از مشتری، به مراتب توضیح از پس باید اعتباری

 غیار  اطالعاات  اعالم به مبادرت که را مشتریانی مشخصات است موظف اعتباری موسسه - 1 مهاده 

 .کند گزارش مالی اطالعات واحد به اند، نموده واقعی

 مشتری شناسايي یها هروي

 ناوع  دو باه  ها، آن بهبانکی  خدمات ارائه نوع برحسب خارجی حقوقی اوی حقیقی مشتری شناسایی

 انمشاتری  باه  بانکی خدمات ارایه هنگام باید اعتباری موسسه. شود می تقسیم کامل و اولیه شناسایی

 شناساایی  چگاونگی  دساتورعمل  در مارتبط  مواد ؛دستورعمل این مفاد یت رعا بر عالوه ؛خارجی

 هنگاام  است موظف اعتباری مؤسسه بنابراین .نماید رعایت نیز را اعتباری سساتمو ایرانی انمشتری

 از اعام  خاارجی  مشاتری  باه ( غیرپایه و پایه خدمات از اعم) اعتباری وبانکی  خدمات میتما ارائه

 جملاه  از ( مقرر سقف از کمتر حتی) مالی و پولی عملیات هرگونه انجام و میدائ و گذری انمشتری
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 کاارت  اناواع  صادور  تساهیالت،  ارائه چک، صدور وجه، حواله پرداخت و دریافت هرگونه انجام

 اوراق و ساپرده  گاواهی  اوراق و ارز فاروش  و خریاد  ناماه،  ضامانت  صدور پرداخت، و دریافت

 اسانادی  اعتبارات و بروات سفته، امضاء قبیل از شکل هر به ضامنان تعهد و ضمانت قبول مشارکت

 در را آن اطالعات و کرده اقدام دستورعمل این در مندرج شرح به رجیخا مشتری شناسایی به نسبت

 .نماید ثبت خود اطالعاتی سیستم

 .ندارد مشتری شناسایی به نیازی مقرر سقف از کمتر شهری خدمات و دولتی قبوض پرداخت :تبصره

 ( حقوقي حقیقي،) خارجي اشخاص اولیه شناسايي

 موظاف اعتبااری   موسسه غیرپایه، خدمات ارائه درهنگام یمشتر اولیه شناسایی منظور به - 8 مهاده 

 و اخاذ  را وی( خارجی اوی ایرانی وکیل قیم، وصی، ولی،) نماینده و مشتری تیویه مشخصات است

 .نماید ثبت معتبر، هویتی مدارک اصل با تطبی  از پس

 .است میالزا وکیل یا نماینده شناسایی حقوقی، اشخاص خصوص در :تبصره

 ( حقوقي حقیقي،) خارجي اشخاص املک شناسايي

 برشناساایی  عاالوه  باید اعتباری موسسه ،(حقوقی حقیقی،) خارجی اشخاص به پایه خدمات ارایه در

 :نماید نیز ذیل شرح به ها آن کامل شناسایی به اقدام شتری،م اولیه

 خارجي حقیقي اشخاص کامل شناسايي

 باید اعتباری موسسه در مربوط متصدیان ،خارجی حقیقی اشخاص کامل شناسایی منظور به - 30 ماده

 شناساایی  مدارک کپی یا اسکن همراه و نموده تکمیل را دستورعمل این پیوست 3 شماره فرم ابتدا

 مزباور  واحاد . نمایند ارسال موسسه آن شویی پول با مبارزه واحد به ،خارجی حقیقی اشخاص معتبر

 در و نماوده  اقدام خارجی اشخاصاختصاصی  شماره اخذ به نسبت ساها سامانه طری  از است موظف

 افتتااح  دساتور  ،آن از پاس  و کرده اقدام آن صحت کنترل به نسبت ؛ مزبور شماره جود و صورت

 ساامانه  طریا   از شده تکمیل فرم و معتبر مدارک همزمان. نماید ارسال متقاضی شعبه به را حساب

 تحقیقاات  انجام از پس مالی اطالعات واحد. شود می ارسال واحد آن به مالی اطالعات واحد ارتباطی

 فعالیات  مجوز انجامید، خواهد طول به کاری روز سه حداکثر که ربط ذی یها هپایگا طری  از الزم

 فعالیت، مجوز صدور از قبل. نمود خواهد اعالم اعتباری موسسه شویی پول با مبارزه واحد به را حساب

 منوطبانکی  خدمات یر سا ارائه و دارد را حساب صاحب از وجه دریافت ح  صرفااعتباری  موسسه

 است الزم مالی، اطالعات واحد ویس از فعالیت مجوز صدور عدم صورت در. است مجوز صدور به

 .نماید اقدام واحد آن سوی از صادره دستور برابر اعتباری موسسه



 

 

 شــوييپول

 
 

94 

 خارجي حقوقي اشخاص کامل شناسايي

 تکمیل پیوست 2 شماره فرم ابتدا است الزم ،خارجی حقوقی اصاشخ کامل شناسایی برای - 33 ماده

 باا  مباارزه  واحاد  باه  خاارجی  حقوقی اشخاص معتبر شناسایی مدارک کپی یا اسکن همراه و شده

 اختصاصای  شماره ،ساها سامانه طری  از است موظف مزبور واحد. شود ارسال موسسه هر شویی پول

 اقادام  آن صاحت  کنترل به نسبت مزبور، شماره دوجو صورت در و کرده اخذ را خارجی اشخاص

 .نماید ارسال متقاضی شعبه به را حساب افتتاح دستور سپس و نماید

 واحاد  آن باه  مالی اطالعات واحد ارتباطی سامانه طری  از شده تکمیل فرم و معتبر مدارک همزمان

 کاه  ذیاربط  یهاا  هایگاا پ طریا   از الزم تحقیقات انجام از پس مالی اطالعات واحد. شود می ارسال

 شاویی  پاول  با مبارزه واحد به را حساب فعالیت مجوز انجامید، خواهد طول به کاری روز سه حداکثر

 وجه واریز ح  صرفا اعتباری موسسه فعالیت، مجوز صدور از قبل. نمود خواهد اعالم اعتباری موسسه

 موافقات  عادم  صورت در. ستا مجوز صدور به منوطبانکی  خدمات سایر ارائه و دارد را حساب به

 .نماید اقدام واحد آن سوی از صادره دستور برابر اعتباری موسسه است الزم مالی اطالعات واحد

 و ایاران  در خاارجی  هاای  شارکت  نماینادگی  دفاتر و شعب ،خارجی های شرکت مورد در :تبصره

 صااحب  حقیقی اصاشخ کامل شناسایی بر عالوه است الزم خارجی نهاد مردم های سازمان همچنین

 اشاخاص  ماورد  در منادرج  شارح  باه ) ایران به تردد دارای و مقیم خارجی مسئولین حساب، امضاء

 خارج در ها آن از یک هر مشابه ارکان ارشد مدیران و مدیرههیات  اعضای مشخصات نیز و( حقیقی

 ،(نشاانی  و روادیاد  و اقامت پروانه شماره جز بهحقیقی  اشخاص مورد در مندرج شرح به) کشور از

 .شود اخذ - دو و یک شماره های فرم مفاد براساس - کشور از خارج در ها آن مادر شرکت مشخصات

 بایاد  اعتبااری  موسساه  ،(حقاوقی  حقیقای، ) خاارجی  انمشاتری  کامال  شناساایی  در - 32 مهاده 

 از نماید، می اخذ ها آن از(  حقوقی حقیقی،) ایرانی انمشتری کامل شناسایی در که را اطالعاتی میتما

 هاا  آن ساواب   در هاا،  آن ساازی  مستند از پس و( مورد حسب) کرده مطالبه نیز خارجی مشتریان

 .نمایند نگهداری

 ها حساب بر مستمر نظارت

 خالصاه  هستند موظف خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص برای حساب کننده افتتاح شعب - 31 ماده

 اختیار در الکترونیکی سامانه طری  از یکبار ماه سه هر را خارجی انمشتری حساب گردش اطالعات

 ایان  در منادرج  هاای  نظارت اعمال بر عالوه تا دهند قرار اعتباری مؤسسه شویی پول با مبارزه واحد
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 وحقیقای   اشاخاص  غیرقاانونی  و قانونی فعالیت و حضور وضعیت و شرایط با متناسب ،دستورعمل

 اطاالع  مذکور، شرایط تغییر صورت در و فتهگر صورت الزم های نظارت ،ایران در خارجی حقوقی

 .پذیرد انجام مربوط شعب به الزم رسانی

 ريسک مديريت

 از بایسات  می اعتباری موسسه در آن معادل سازمانی رده اوی ارشد مدیریت مدیره، هیات - 34 ماده

 مناسب یها هروی ایجاد طری  از ها آن سازی پیاده و خارجی مشتریان شناسایی موثر یها هبرنام وجود

 تفکیاک  ،ها کنترل ،ها سیستم بر مدیریت موثر نظارت امکان باید ها هبرنام این. کند حاصل اطمینان

 بر خصوص این در شده اخذ تصمیمات نهایی مسئولیت. آورند فراهم را کارکنان آموزش و وظایف

 .است اعتباری موسسه در آن معادل ارکان یا مدیره هیات عهده

 ساازمانی  رده اویا  ارشد مدیریت و مدیره هیات یها هروی و ها سیاست اجرای تمسئولی - 35 مهاده 

 اطالعاتی یها هسامان ایجاد و خارجی مشتریان شناسایی خصوص در) اعتباری موسسه در ها آن معادل

 و هاا  سیاسات  اجرای باید مذکور واحد. است موسسه آن شویی پول با مبارزه واحد عهده بر( مربوط

 بررسای  ماورد  یراعتباا  موسساه  ساطوح  میتما و شعب در را خارجی مشتریان اییشناس یها هروی

 موسسه ارشد مدیریت و مدیره هیات به اصالحی پیشنهادهای همراه به را انحراف هرگونه قرارداده،

 .کند گزارش اعتباری

 وزشیآم ییها هبرنام ،خارجی مشتریان شناسایی شیوه مورد در بایست می اعتباری موسسه  -36 ماده

 باه  کارکنان که شوند طراحی ای گونه به باید آموزشی یها هبرنام. ببیند تدارک خود کارکنان برای

 شناساایی  یهاا  هروی و ها سیاست اجرای نحوه و اهمیت ضرورت، به نسبت منطقی و کافی شناخت

 ( یاد جد کارکنان مورد در خصوص به) مستمر طور به باید مذکور یها هبرنام. یابند دست مشتریان

. اناد  دیاده  خصاوص  این در را الزم های آموزش ربط ذی کارکنان شود حاصل اطمینان تا یابد ادامه

 اناد،  دیده آموزش که کارکنانی پرونده در را مربوط آموزشی سواب  است موظف اعتباری موسسه

 .نماید درج

 مشتری بودن لفعا به مربوط اطالعات بار، یک ماه شش هر است موظف اعتباری موسسه - 33 ماده

 عماده  تغییر ایجاد صورت در اوی مشتری درخواست به بنا همچنین. دهد قرار مجدد ارزیابی مورد را

 کامال  شناساایی  ماورد  مجدد طور به را مشتری است موظف اعتباری موسسه مشتری، وضعیت در

 .قراردهد



 

 

 شــوييپول

 
 

92 

 ها آن معامالت و مشتريان سوابق داری نگه

 پردازش و داری نگه برای که کند حاصل اطمینان بایست می عتباریا موسسه مدیره هیات - 31 ماده

 باه  اناد  یافتاه  اساتقرار  موسساه  در توانمند های سیستم و شده اندیشیده الزم تدابیر اطالعات، مناسب

 را رباط  ذی مراجاع  نظار  ماورد  اطالعات بتوانند مذکور های سیستم ضروری، مواقع در که ای گونه

 آنها اختیار در مربوط؛ مقررات و قوانین چارچوب در و سهولت با ری،کا روز 3 مدت ظرف حداکثر

 .دهد قرار

 نگاهداری طرز و مدت نامه ینبرایبرا اعتباری موسسات در مدارک و اسناد نگهداری شیوه - 38 ماده

 ماورخ  جلساه  چهااردهمین  و کصاد وی یکهازار  مصاوب  هاا  باناک  دفاتر و اسناد بازرگانی، اوراق

 باناک  35/4/3118 ماورخ  18/ 10221 شاماره  بخشنامه موضوع) اعتبار و پول شورای 25/1/3118

 . است( آن از پس اصالحات و مرکزی

 انجاام  تااریخ  ارز، ناوع  و مبلغ تراکنش، نوع باید شود، می حفظ مالی های تراکنش از که سوابقی در

 و اسات  هشاد  انجاام  هاا  آن طریا   از تراکنش که یهای حساب شماره تراکنش، طرفین و تراکنش

  .شوند درج حساب صاحبان/صاحب مشخصات

 مواد ساير

 مؤسسات ایرانی مشتریان شناسایی چگونگی دستورعمل در شده ذکر موارد سایر رعایت  -20 ماده

 .است میالزا نیز خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص خصوص در اعتباری

 دستورعمل شمول گستره

 و هاا  باناک  نماینادگی  و عبش میتما برای تباری،اع موسسات بر عالوه دستورعمل این  -23 مهاده 

 مناط  و صنعتی تجاری آزاد مناط  در واقع اعتباری موسسات کشور، در خارجی اعتباری موسسات

 .باشد می االجرا الزم نیز اقتصادی، ویژه

 اجرا زمان

 در . اسات  مرکازی  بانک سوی از آن ابالغ از پس ماه یک دستورعمل این اجرای زمان  -22 ماده

 الزم تساهیالت  و امکانات مشتریان، به رسانی طالع ا ضمن موظفند اعتباری موسسات مذکور مدت

 در اخالل موجب االمکان حتی آن، اجرای که نمایند فراهم ای گونه به را دستورعمل این اجرای برای

 .نشود مشتریان امور
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 بـه پايـه خدمات ارايه هنگام ويژه نظارت و دقت اعمال نحوه دستورعمل

 اعتباری موسسات در خارجي سیاسي اشخا 

 هدف

 مقرر تکالیف موثر اجرای در نیز و تروریسم مالی تامین از جلوگیری و شویی پول با مبارزه منظور به

 ک 41312 ت/ 313414 شماره نامه تصویب موضوع شویی پول با مبارزه قانون اجرایی نامه آیین در

 شویی پول با مبارزه قانون به مربوط یها هنام آئین تصویب کارگروه عضو وزیران 34/8/3111 مورخ

 اشخاص به پایه خدمات ارایه هنگام ویژه نظارت و دقت اعمال نحوه» دستورعمل آن؛ 8 ماده ویژه به

 :شود می ابالغ زیر شرح به« اعتباری موسسات در خارجی سیاسی

 تعاريف

ی ها هفته، در بخش راهنمای تعاریف واژدر این دستورعمل اصطالحات و عبارات به کار ر -3 مهاده 

 .استشویی بیان شده  و عبارات پول

 باه  ذیال  باانکی  خادمات  ویاژه  به پایه خدمات ارائه هنگام است موظف اعتباری موسسه - 2 مهاده 

 :کند رعایت را دستورعمل این مذکوردر مقررات خارجی، سیاسی اشخاص

 جاری؛ الحسنه قرض سپرده حساب ستنب و( حساب از بخشی یا تمام) انسداد افتتاح، - 3

 انداز پس الحسنه قرض سپرده حساب بستن و( حساب از بخشی یا تمام) انسداد افتتاح،  -2

 .دار مدت گذاری سرمایه سپرده حساب و

 المللای  باین  حقاوقی  کل مدیر 21/1/3180مورخ  3486833/644 شماره نامه موجب به  -3 تبصره

 جمهاوری  مقایم  خاارجی  هاای  نماینادگی  حقاوقی  و حقیقای  دافارا  معرفی خارجه، امور وزارت

 اداره سوی از میرس نامه صدور مستلزم پایه، خدمات دریافت و بانکی عملیات انجام برای ایران میاسال

 .باشد می خارجه امور وزارت تشریفات کل

 یاه ارا صاورت  در. اسات  ممناوع  ویژه خارجی سیاسی اشخاص به پایه خدمات کلیه ارایه -2 تبصره

 باناک  باه  تسریع قید به مراتب است الزم ،دستورعمل این ابالغ از قبل اشخاص این به پایه خدمات

 .شود اعالم اعتباری موسسه به اقدام نحوه معمول، یها بررسی انجام از پس تا شود اعالم مرکزی

 تسریع قید به باید مراتب اما است بالمانع خارجی سیاسی اشخاص سایر به پایه خدمات ارایه -1 تبصره

 .شود اعالم مرکزی بانک به
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 خدمات این ارایه توقف یا و پایه خدمات اخذ از خارجی سیاسی شخص انصراف صورت در - 1 ماده

  .شود اعالم مرکزی بانک به مراتب است الزم ،....(و تسهیالت تسویه انسدادحساب، مثل) وی به

 جاری الحسنه قرض سپرده حساب افتتاح

 چارچوب در صرفا ،خارجی سیاسی اشخاص برای جاری الحسنه قرض سپرده حساب حافتتا - 4 ماده

 کامل شناسایی خصوص، به و اعتباری موسسات خارجی مشتریان شناسایی چگونگی دستورعمل مفاد

 .است پذیر امکان ها آن

 موسساه  خاارجی،  سیاسای  شاخص برای  جاری لحسنه ا قرض سپرده حساب افتتاح برای - 5 مهاده 

 از دساته  کدام جزو متقاضی، شخص که دهد قرار بررسی مورد را موضوع این است موظف اعتباری

 :رابطه این در .است دستورعمل این در مذکور خارجی سیاسی اشخاص

 .است ممنوع مطلقًا ویژه خارجی سیاسی اشخاص برای جاری حساب افتتاح -5-3

 یافته سازمان یها جرم که اشدب کشورهایی جزو خارجی سیاسی شخص اصلی موطن کشور اگر -5-2

 از اجاازه  اخاذ  باه  منوط افراد این برای جاری حساب افتتاح است زیاد آن در شویی پول با مرتبط و

 .است مرکزی بانک

 دو از یکی مشمول حساب صاحب خارجی سیاسی اشخاص ،حساب افتتاح از پس که صورتی در -5-1

 باناک  باه  یع تسر قید به مراتب است الزم(( 2-5)و یا ( 3-5) یها بند از یکی)  شوند یشین پ بند

 .شود اعالم اعتباری موسسه به اقدام نحوه معمول، یها بررسی انجام از پس تا شود اعالم مرکزی

 افتتااح  متقاضای  مشخصاات  مطابقات  عدم از اطمینان حصول منظور به است موظف بانک - 6 مهاده 

 بنا که افرادی جمله از) باشد نمی مجاز ها آن یبرا جاری حساب افتتاح که افرادی مشخصات با حساب

، (دارناد  قارار  سایاه  لیسات  در برگشاتی  چاک  سابقه بودن دارا دلیل به یا و قضایی مرجع دستور به

 .نماید اعمال را الزم یها کنترل

 ،شاده  بینای  پیش کارهای و ساز طری  از است موظف بانک جاری، حساب افتتاح از پیش - 3 ماده

 کساب  را الزم اطالعاات  باانکی،  شبکه میتما در متقاضی جاری یها حساب تعداد اییشناس به نسبت

 احتماال  و اسات  متعادد  جااری  یها حساب دارای که ای متقاضی شناسایی منظور به چنین هم .نماید

 کنترلای  یهاا  فعالیات  بایاد  بانک باشد، الزم صالحیت فاقد جدید جاری حساب افتتاح برای رود می

 موضوع " اعتباری مؤسسات در داخلی کنترل مؤثر نظام برای رهنمودهایی " چوبچار در را مناسب

 .نماید اعمال و طراحی مرکزی بانک 13/1/3116 مورخ 3332 / مب شماره بخشنامه
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 دار مدت گذاری سرمايه سپرده و انداز پس الحسنه قرض سپرده حساب افتتاح

 اشخاص برای دار مدت گذاری سرمایه سپرده و انداز پس الحسنه قرض سپرده افتتاح هنگام  -1 ماده

 دستورعمل در مذکور ضوابط برابر  وی کامل شناسایی به نسبت است موظف بانک خارجی، سیاسی

 الحسنه قرض سپرده افتتاح برای .نماید عمل  اعتباری موسسات خارجی مشتریان شناسایی چگونگی

 .ندارد ضرورت ایران کشور در متقاضی فرد دائم اقامت دار؛ مدت گذاری سرمایه سپرده و انداز پس

 حساب مسدودکردن و بستن

 :شوند می بسته دستورعمل این در مذکور یها حساب ذیل، موارد در - 8 ماده

 متقاضی؛ درخواست -8-3

 ایرانی؛ محاکم توسط قضایی حکم صدور صورت در -8-2

 مرکزی؛ نکبا تائید از پس خارجی محاکم توسط قضایی حکم صدور صورت در -8-1

  .مرکزی بانک تأیید از پس المللی بین مراجع دستور صدور صورت در -8-4

 بنادهای  در ماذکور  شارایط  وجود صورت در فقط فوق یها حساب موجودی کردن مسدود :تبصره

 حساب انسداد یا و بستن است موظف اعتباری موسسه .باشد می پذیر امکان( 4-8)و ( -8-1)، (8-2)

 .کند گزارش مرکزی بانک به زمینه؛ این در کاملی گزارش همراه به را یخارج سیاسی اشخاص

 :کلي الزامات

 از خاارج  شاعب  در دستورعمل این مفاد رعایت از هستند موظف اعتباری مؤسسات کلیه - 30 ماده

  .نمایند حاصل اطمینان خود، کشور

 را خارجی سیاسی اشخاص هب شده ارایه پایه خدمات کلیه هستند موظف اعتباری مؤسسات - 33 ماده

 .دهند اطالع مرکزی بانک به

 افتتاح، نحوه به مربوط مقررات ،دستورعمل این مفاد رعایت بر عالوه باید اعتباری مؤسسه - 32 ماده

 ماورد  در اسات؛  خاارجی  و ایرانی حقیقی اشخاص کلیه بر ناظر که را جاری حساب بستن و انسداد

 .کند رعایت نیز خارجی سیاسی اشخاص
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 تعهدنامه

نامه اجرايي آن، موضوع تصويب  و آيین 3116مصوب سال  شويي پولبا استناد قانون مبارزه با 

 34/8/3111مورخ  41312ت /313414نامه شماره 
 

صاادره از  ..................... به شماره شناسنامه .................... فرزند .......................................... اینجانب 

.......................................................... مقایم  ............................ دارای کد ملی باه شاماره   ................ 

دارای  ..............................و ........................... ثبت شاده باه شاماره    ............................... شرکت /

.................. خاانم  /با نمایندگی آقای........................................... مقیم .......... شناسنامه ملی به شماره 

در روزنامه رسمی کشور .................... مورخ ................. طب  آگهی منتشره به شماره ........... فرزند 

 :گردید/ بانک ملی ایران، متعهد به رعایت الزامات ذیل گردیدم................... ه به عنوان مشتری شعب

را رعایات   شاویی  پاول به هنگام استفاده از تمامی خدمات بانکی، مقررات مربوط به مبارزه با  -الف

 .نماید/ نموده و اطالعات مورد درخواست بانک و اسناد مربوطه را تهیه و ارایه نمایم

ی اطالعاتی و یاا فیزیکای     ه خدمات الکترونیکی بانک، ابزارهای شناسایی اعم از شناسهدر حوز -ب

گیرد، در اختیاار شاخص    این شرکت قرار می/ که برای اخذ انواع خدمات بانکی در اختیار اینجانب

 .نماید می/ نمایم های آن را تقبل می ندهد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت/ثال  قرار ندهم

نه تغییر در نشانی و کدپستی را برای اصالح مندرجات کارت ملی سریعاً به سازمان ثبات  هرگو -ج

باه باناک اطاالع    ( حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تغییر)احوال اعالم و مراتب را در اسرع وقت 

، از نظار باناک، نشاانی    رباط  ذیدهد، در غیر این صورت نشانی اعالم شده از ساوی مراجاع   /دهم

 .نماید می/ نمایم و ح  هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می ن شرکت تلقیای/ اینجانب

اجازه استفاده اشخاص دیگر به استثنای وکیل و یا نماینده قانونی از خدمات پایه دریاافتی نظیار    -د

دوق اسناد تجاری، صان  زی صادره، خرید دین ناشی اها هنام ی بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانتها حساب

ندهد و در صورت استفاده غیر، موضوع را بالفاصله به /های دریافت و پرداخت را ندهم امانت، کارت

 .دهد/بانک اطالع دهم

تعهدنامه ضامن   با امضای این....................................... شرکت ........................................../اینجانب 

فوق، ح  هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به عملکرد و اقدام باناک از خاود    تعهدات  الزام به کلیه

 .نمود/ سلب و ساقط نمودم

 :محل امضاء      :تاريخ
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ایازدستورعملنحوهگزارشواريزنقدیوجوهبیشترازسقفمقررگزيده

 است الزم ،مشتری توسط مقرر سقف از بیش نقدی وجوه زیوار ایو پرداخت صورت در (3

 شده، امضا و لیتکم یو توسط کامل و  یدق طور به (پیوست فرم) نقد وجوه واریز ارشگز

 تکمیل را مذکور گزارش نتواند مشتری که یصورت در .ردیگ قرار یاعتبار موسسه اریاخت در

 رسانده مشتری تایید به و تکمیل اعتباری موسسه کارکنان توسط باید گزارش نای  نماید،

 .شود

 فراگیر شماره ایو حقوقی اشخاص ملی شناسه حقیقی، صااشخ به مربوط ملی هشمار درج: نکته

 از شیب) پرداختی نقد وجوه منشاء مورد در مشتری حاتیتوض نیز و (مورد حسب) خارجی اشخاص

 الزم. است میالزا پیوست فرم در نقد صورت به مذکور وجوه پرداخت علت و یو توسط (مقرر سقف

 حساب، صاحب کننده، واریز) تراکنش با مرتبط اشخاص میتما ردمو در مذکور اطالعات است

 .شود اخذ.( .. و چک ظهرنویسان

 در مندرج اطالعات باید اعتباری موسسه در ربط یذ کارکنان پیوست، فرم تکمیل از پس  (2

  ییشناسا یچگونگ دستورعمل در مذکور ضوابط برابر -مشتری ییشناسا رک مدا با را آن

 .نمایند مشتری وجوه انتقال ایواریز به اقدام سپس و داده تطبی  -تباریاع موسسه انیمشتر

 :رابطه نای در

 آن  تکمیل جهت اطالعات ارایه از ایو نکرد تکمیل را مذکور فرم مشتری که صورتی در 

 اعتباری موسسه کارکنان نمود، استنکاف اعتباری موسسه در ربط ذی کارکنان توسط

 واحد به تسریع قید به را موارد لیکن پذیرفته؛ مشتری از را مذکور وجوه تا دارند فهیوظ

 ابهام رفع تا مشتری به خدمات ارائه است الزم موارد نای در. دهند گزارش مالی اطالعات

 .پذیرد صورت مشتری اطالع بدون دیبا نهیزم نای در مربوط اقدامات انجام. شود متوقف

 کارکنان ،مشتری توسط شده ارائه ارکمد ایو اطالعات صحت در ابهام وجود صورت در 

 نیز و اطالعاتی یها ه پایگا و ها نظام سایر از تحقی  طری  از دارند وظیفه اعتباری موسسه

 است الزم موارد نای در .نمایند اقدام ابهام رفع به نسبت ربط، یذ قانونی مراجع از استعالم

 دیبا نهیزم نای در مربوط اقدامات انجام. شود متوقف ابهام رفع تا مشتری به خدمات ارائه

 یاعتبار موسسه ای بر مشتری شناسایی امکان چنانچه. پذیرد صورت مشتری اطالع بدون
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 یاعتبار موسسه در ربط یذ کارکنان. شد خواهد متوقف وی به خدمت ارائه نباشد ممکن

 .مایندن ارائه مربوط مراجع به و کرده تکمیل پیوست فرم در را خدمت توقف لیدال دیبا

 توسط  وی، ملی کارت ایو نداشته صحت مشتری سوی از شده ارائه مشخصات چنانچه 

 واحد به بالفاصله را مراتب ستا موظف اعتباری موسسه ،شود داده تشخیص جعلی کارمند

 کاری روز کی مدت به مشتری به خدمت ادامه موارد، نای در .دهد گزارش مالی اطالعات

 واحد سوی از قضایی مراجع حکم ارایه صورت در و مذکور مدت از پس. افتد می تاخیر به

 در و پذیرد می انجام آن اساس بر الزم اقدامات ،اعتباری موسسه به مالی اطالعات

 .کند می پیدا ادامه مشتری به خدمت ارایه نصورت،ای غیر

 واریز علت و مقرر سقف از بیش نقد وجوه منشا مورد در مشتری توضیحات که صورتی در (1

 مالی تامین و شویی پول به ظن دیگری، دالیل به ایو نباشد کننده قانع نقدی، صورت به آن

 نای موضوع گزارش ارسال بر عالوه است موظف مربوط متصدی باشد داشته وجود تروریسم

 دستورعمل در مندرج ضوابط برابر مشکوک معامالت گزارش ارسال به نسبت عمل،ردستو

 . نماید اقدام« دهی گزارش شیوه و معامالت مشکوک شناسایی»

 با مبارزه مسئول اریاخت در را مذکور گزارش باید مربوط یمتصد گزارش، لیتکم از پس  (4

 کلیه آن، در مندرج اطالعات بندی جمع و یبررس از پس تا دهد می قرار شعبه شویی پول

 یاعتبار وسسهم شویی پول با مبارزه واحد به ،روز هر انیپا در را شده تکمیل های گزارش

 .شود می نگهداری شعبه در نیز شده تکمیل های گزارش میازتما نسخه کی .نماید ارسال
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   اشخاص حقیقي

 :تاریخ تولد :شماره شناسنامه :خانوادگی نام و نام

 :شغل :شماره ملی :نام پدر

 :شماره تلفن :شماره پرسنلی

 :کدپستی :آدرس محل سکونت

 
 

   اشخاص حقوقي

 :کد اقتصادی :شناسه ملی :شرکتنام 

 :کدپستی :آدرس

 :برداشت کننده/ خانوادگی واریز نام و نام
 

 :شماره ملی

 

   اشخاص خارجي

 :تابعیت :کشور :خانوادگی نام و نام

 :شماره فراگیر
 

  :شماره گذرنامه

 

   مشخصات تراکنش

 :تاریخ :شماره حساب :نام بانک

 :نوع تراکنش :نوع ارز :مبلغ

 (:منشأ وجه)توضیحات 
 

 :امضاء مشتری

 

 :امضاء كاربر :شماره پرسنلي كاربر :شعبه

 :توضیحات
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ایازدستورعملشناساييمعامالتمشكوکوشیوهگزارشدهيگزيده

   مناطق مشکوک

های مالیاتی و یا اماکن مناسب  به کشورهایی که به عنوان بهشت /دریافت و پرداخت وجه از -

 .معروف هستند شویی پولاز مقررات مبارزه با  برای فرار

 .ضعیف است شویی پولمشتری تابعیت کشوری را دارد که در آن مقررات مبارزه با  -
 

 (شروع شده -انجام شده)معامله ريالي مشکوک 

 .ها ظن وجود شخص ثال  افشا نشده وجود دارد معامالتی که در آن -

 .اند هم ارتباطی ندارند، آدرس و تلفن مشابه ارائه دادهها اشخاصی که با  معامالتی که در آن -

ی خارجی درگیر معامله ها ههای مالی و غیرمالی متعدد متعل  به تبع ها سازمان معامالتی که در آن -

 .پذیر بود ها امکان اند در حالی که انجام معامله بدون درگیر نمودن آن شده

کمتر از سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات انجام مکرر عملیات و معامالت با مبالغی  -

 .شویی پولگیری از  پیش

 .معامالتی که با افراد صاحب مقام در بانک مرتبط است -

ای مشتری و ایجاد گردش صوری  های متعدد با مبالغ باال بدون انطباق با ماهیت حرفه صدور چک -

 .حساب

لیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعا -

 .شده از وی مغایر باشد

بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده تجاری معامالت  -

 .و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید

مول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح معامالتی که طب  عرف کاری اشخاص مش -

 .باشد می

معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا  -

 .اند اشخاص دیگری بوده

کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه  -

 .ت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایهای صور معامله
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 معامالت تسهیالتي مشکوک

 .های شخصی است که هیچ ارتباطی با گیرنده تسهیالت ندارد وثای  اعتباری، دارایی -

 .خوانی ندارد ارائه وثای  سنگینی که با وضعیت اقتصادی مشتری هم -

ای که منشاء آن  ظور اینکه بانک وثیقهعدم بازپرداخت وام یا اعتبار سررسید گذشته و معوق به من -

 .غیرقانونی است را تملک نماید

بازپرداخت وام یا اعتبار دارای سررسید آینده به صورت غیرمنتظره و در مدت زمان کوتاه که با  -

 .اطالعات ارائه شده توسط گیرنده وام مغایرت داشته باشد

 استفاده مشکوک از ابزارهای بانکي

که نوع فعالیت تجاری مشتری شناخته شده  شود در حالی ط نهاد تجاری اجاره میصندوق امانت توس -

 .کند نیست و یا فعالیت اظهار شده توسط وی، استفاده از صندوق امانات شعبه را توجیه نمی

 اسناد مشکوک

ظاهر سند حاکی از آن است که به تازگی صادر شده لیکن تاریخ آن )آید  اسناد به نظر جعلی می -

 (.می استقدی

 .دهد مشتری از ارائه اصل اسناد خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می -

 حساب با رفتار مشکوک

شود و آدرس آن عیناً مشابه آدرس نهاد حقوقی  حسابی که توسط یک نهاد حقوقی افتتاح می -

 .دیگری است در حالی که صاحب امضای مجاز هر دو یک نفر هستند

رسد این افراد با  فراد مجاز متعددی اجازه برداشت از آن را دارند اما به نظر نمیحسابی که ا -

 .یکدیگر رابطه خانوادگی یا کاری داشته باشند

 . ها هی خیریها حسابنظارت ویژه بر کلیه  -

 مشتری مشکوک

 ..دمشتری در مورد اطالعات مرتبط با معامله یا دیگر اشخاص مرتبط با معامله اطالعاتی ندار -

مشتری به کرات و بدون توجیه افرادی که مجاز هستند به نمایندگی از او عمل کنند را تغییر  -

 .دهد می

 .توجه است دهد بی مشتری به خدمات و منافعی که بانک به او ارائه می -
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شود یا شخص  مشتری هنگام مراجعه به بانک توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی می -

 .دارد رتبر فعالیت او نظا ثالثی

اند را پنهان  ام خدمت برای او خودداری کردهجها از ان مشتری این حقیقت را که دیگر بانک -

 .دهند کند یا دالیل غیرقابل قبول برای این مسئله ارائه می می

 عالقه زیادی نشان شویی پولمشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی بانک در زمینه مبارزه با  -

 .دهد می

شود به تحویلداران  ای که برای انجام معامالت متعدد که در یک روز و یک شعبه انجام می مشتری -

 .کند مختلف مراجعه می

 معامالت ارزی مشکوک

 .تأکید بر استفاده از اسامی مخفف و مجعول درخصوص نام خریدار و یا ذینفع اعتبار اسنادی -

در شرایط اعتبار اسنادی با توجه به نوع کاال، مبدأ و مقصد  تأکید بر درج وسیله حمل نامتعارف -

 .کاال

 .های جهانی عدم تناسب قیمت کاالی عنوان شده در پروفرمای ذینفع اعتبار اسنادی با قیمت -

درخواست بدون دلیل عدم ارائه گواهی مبدأ ساخت کاال که توسط اتاق بازرگانی محل صادر  -

 .گردد می

ه گواهی بازرسی به عنوان یکی از اسناد اعتبار با توجه به نوع کاال و سایر درخواست عدم ارائ -

 .شرایط اعتبار اسنادی

 .تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی -
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 کامالً محرمانه
 3فرم شماره 

 «اطالعات مربوط به معامالت مشکوک اشخاص حقیقي»
 

    مشترک   عادی :   نوع حساب
 :ب حسابمشخصات فردی صاح

  :نام پدر : شماره ملی :خانوادگی نام :نام

 روز    ماه      سال 
 31    : تاریخ تولد

 
 :شماره شناسنامه

 
 :محل صدور

 
 :جنسیت

    :نشانی منزل
 : استان

 
  :کدپستی :شهر

 :ادامه نشانی منزل
 :تلفن همراه :تلفن منزل

 :کدپستی محل کار :شغل
 :نشانی محل کار

 
 :حل کارتلفن م

گذاری  که بازکننده حساب خود شخص باشد یا عالمت در صورتی)وکیل، ولي، قیم  ،اطالعات بازکننده حساب
 .(های این بند نیست کادر مربوطه نیازی به تکمیل سایر قسمت

 

    خودش 
 :شماره ملی :خانوادگی نام و نام  وکیل :نقش شخص

    ولی 
 :تلفن :کدپستی  قیم 

 

 مربوط به معرف مشتری يا مؤسسهاطالعات 

 اشخاص حقیقي -3
 :خانوادگی نام و نام :نام شعبه :شماره حساب
 :کدپستی : تلفن :شماره ملی

 اشخاص حقوقي -2
 :ربط ذیی اجرایی ها هسازمان یا دستگا -شرکت -نام مؤسسه

 :تلفن
 :توجه
 .میل این فرم برای همه صاحبان حساب الزامی استتک. باشد بیش از یک نفر می ها حسابچه تعداد صاحبان  چنان* 
   

 :امضاء دوم :امضاء اول 
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 کامالً محرمانه
 2فرم شماره 

 «اطالعات مربوط به معامالت مشکوک اشخاص حقوقي»
 

 :کد اقتصادی :موضوع فعالیت :تابعیت :شرکت/ نام مؤسسه
 

 
 :شماره ثبت

 
 :محل ثبت

 روز    ماه      سال
 31    : ثبت تاریخ

 
 :شناسه ملی حقوقی

 :شرکت/ نشانی مؤسسه

 :اعضای هیأت مديران و صاحبان حق امضای مجاز
 اختیارات سمت شماره ملی شماره شناسنامه 31    تولد تاریخ پدر نام خانوادگی ونام نام

3-  
2-  
1-  
4-  

 

 :شرکت/ مشخصات بازرس قانوني مؤسسه

 :حقوقی ملی شناسه :نام مؤسسه :شناسه ملی :خانوادگی نام و نام
 

 :اقامتگاه قانوني
 

 :نشانی :کدپستی :شهر :استان
 

 اطالعات بازکننده حساب
 

 :خانوادگی نام :نام  خودش :نقش شخص
 :تلفن :کدپستی :شماره ملی  وکیل 

 

 مؤسسه بهاطالعات مربوط به معرف مشتری 

 :اشخاص حقیقي -3
 :خانوادگی منام و نا :نام شعبه :شماره حساب
 :کدپستی : تلفن :شماره ملی

 :اشخاص حقوقي -2
 :ربط ذیی اجرایی ها هسازمان یا دستگا -شرکت /نام مؤسسه

 :تلفن

 :امضاء دوم :امضاء اول 
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 کامالً محرمانه

 1فرم شماره 

 «معامالت مشکوک بانکي»
 

 :شهر : استان :کدشعبه :نام شعبه
 

 :کدملی بررسی کننده :یشماره پرسنل :دهنده کدملی گزارش
 

 روز   ماه    سال
 31    : تاریخ گزارش

  

 
 :شماره گزارش قبلی

 روز   ماه    سال
 31    : تاریخ گزارش        

 

 

 
 :مجموع مبالغ مشمول فعالیت مشکوک

 روز   ماه    سال
 31    از تاریخ   مشکوک  فعالیت  زمانی  محدوده

 روز   ماه    سال
 31    تا تاریخ 

 

 :مصاديق عملیات مشکوک

  واریز یا برداشت نقدی              حواله ارزی                
  گشایش اعتبار اسنادی     حواله ریالی

  خرید و فروش ارز     وصول اسناد و بروات
  صدور چک بین بانکی     وصول چک

  ی بانکیها هنام ضمانت     تسهیالت بانکی
  پرداخت الکترونیک     افتتاح حساب

  صندوق امانات     اوراق مشارکت
  سایر عملیات بانکی  
  تعداد ردیف موجود  

 

 
 

 :امضاء دوم :امضاء اول
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فعالیتموردانتظـارمشـتریدرتعیینسطحدستورعملنحوهایازگزيده

 اعتباریموسسات
 موسسه شده شناخته انی مشتر از پایه خدمات از هاستفاد یمتقاض قییحق شخص چنانچه (3

 با و مربوط یها فرم در وی ی اظهار خود اساس بر مذکور شخص تیفعال سطح نباشد اعتباری

 .شود می تعیین اعتباری موسسه توسط زیر مدارک و اسناد به توجه

  ای یک با ی و اراتاظه تطبی   ی طر از را مذکور شخص اظهارات صحت باید ی اعتبار موسسه  -3 نکته

  :نماید احراز( مورد حسب) ذیل مدارک و اسناد از مورد چند

 آخرین تاییدیه یا و  دولت کارکنان مورد در وی مزایای و حقوق شده تایید فیش آخرین 

  معتبر؛ یها هبیم به ارسالی بیمه فهرست

 ی مرکز بانک نظارت تحت که گریی د ی اعتبار موسسه در شخص حساب گردش صورت 

  ؛( اعتباری موسسه مهر به ممهور) دارد قرار

 شخص؛ مالیاتی نامه اظهار آخرین  

 افزوده ارزش بر مالیات نامه اظهار آخرین.  

 و حقوق واریز ای بر میعمو ی نهادها و یدولت یها سازمان یمعرف با که ییها حساب مورد در  -2 نکته

 ای مربوط نهاد ای سازمان نامه یمعرف تواند می ی اراعتب موسسه ،شود می افتتاح ها آن کارکنان ایی مزا

 یمعرف با که ییها حساب مورد در .بپذیرد استناد مورد مدارک از کیی عنوان به را وی کارگزینی حکم

 اعتباری موسسه ،شود می افتتاح ها آن کارکنان ایی مزا و حقوق زی وار ای بر یخصوص یها شرکت

 طور به قبال شرکت آن یی شناسا فرآیند که آن شرط به ردی بپذ را مذکور شرکت نامه یمعرف تواند می

 سالیانه ایای مز و حقوق مجموع بر مشتمل مذکور نامه یمعرف است الزم همچنین. باشد شده انجام کامل

 .باشد بیمه به اظهاری فهرست با متناسب و ی و نههیاما ایی مزا و حقوق انگینیم یا و  فرد

 به مربوط مدارک و اسناد است الزم باشد گریی د ی درآمد منابع ی ادار شخص که یصورت در (2

  .کند ارائه اعتباری موسسه به جداگانه طور به را خود درآمدی منابع از کی هر

 حقوقی شخص کی فعالیت با مرتبط مالی امور انجام منظور به حقیقی مشتری که صورتی در  (1

 شخص از باید نماید، می استفاده حسابی از (.... و کارپردازی گردان، تنخواه مانند مواردی)

. نماید ارایه نامه معرفی است، گرفته قرار کامل شناسایی مورد قبال خود که مذکور حقوقی

 ارزیابی مربوط حقوقی شخص فعالیت سطح از بیش نباید مذکور حقیقی مشتری فعالیت سطح

  .شود
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درحـوزهشـوييپـولایازدستورعملرعايتمقرراتمبارزهبـاگزيده

 هایپرداختوبانكداریالكترونیكينظام

 خرید، از پیش و بوده بانک مشتریان جزو باید نام بی پرداخت یها کارت انواع اولیة خریدار 

 عهده بر مذکور های ت کار توسط شده انجام یها تراکنش میتما مسئولیت .باشد شده شناسایی

  .است اولیه خریدار

 نحوهمراقبتازاشخا مظنونایازدستورعملگزيده

 :مظنون اشخاص مشخصات و اسامي به کارکنان دسترسي

 کارکنان دسترس در را مظنون اشخاص مشخصات و می اسا است موظف اعتباری موسسه 

 اجرای جهت در آنها به داده، قرار پردازند می مشتریان به خدمات ارائه به که خود ربط ذی

 .دهد آموزش دستورعمل نای صحیح

 : اطالعات بودن محرمانه

 ها آن نموده، تلقی محرمانه را مظنون اشخاص مشخصات و میاسا است موظف اعتباری موسسه 

 از مجاز غیر استفاده هرگونه و افشا صورت در .دهد قرار ربط ذی کارکنان اختیار در تنها را

 .شد خواهد رفتار قانون برابر متخلفین با مذکور اطالعات

هابازرگاني،اسنادودفاتربانكنامهمدتوطرزنگهداریاوراقنایازآيیگزيده

 شمول گستره -اول فصل

 پنج در ،ها بانک دفاتر و مدارک بازرگانی، اوراق اسناد،: بر مشتمل نامه ینیآ  نای موضوع اسناد -3

 :شود می تعریف ذیل شرح به سطح

 :شامل اول سطح اسناد -3-3

 بانک غیرمنقول و منقول اموال مالکیت مدارک و اسناد - الف

 بانک تاسیس به مربوط مدارک و سواب  اساسنامه،  -ب

 بانک سهام دفاتر  -پ

 بانک مدیره تهیا و مجامع جلسات صورت  -ت

 عملکرد گزارش و رسیده میعمو مجمع تصویب به که مربوطه ضمایم و بانک ترازنامه اصلی نسخ - ث

 مدیره؛ تهیا
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 :شامل دوم سطح اسناد -3-2

 دفترکل  -الف

 روزنامه دفتر  -ب

 : شامل سوم سطح اسناد -3-1

 مشتریان ریالی و ارزی یها حساب انواع افتتاح و هویت احراز مدارک امضاء، نمونه یها کارت -الف

 غیره، و بانکی چک چک، رانای  پول، چک اشخاص، عادی چک جمله از ها چک انواع الشه  -ب

 ریالی و ارزی وصولی ای خریداری از اعم اسناد رسای و واگذاری بروات و ها هسفت

 برگشتی های چک اثر سوء رفع مدارک و برگشتی های چک پرداخت عدم یها هنام گواهی -پ

 به مربوط قراردادهای از غیر به) اشخاص و بانک بین یها هنام موافقت و منعقده قراردادهای کلیه -ت

 ( اعطایی تسهیالت

 شده انجام مزایده ه یامناقص طری  از که بانک داخلی معامالت یها حساب عملیات به مربوط اسناد  -ث

 ربط ذی اسناد و ها هنام ضمانت الشه  -ج

 سهام انتقال و نقل مدارک  -چ

 دار مدت گذاری سرمایه یها هسپرد یها هنام گواهی دوم نسخ  -ح

 اعتباری کارتهای ارزی، حوالجات خارجی، ارزهای فروش و خرید به مربوط اسناد و اوراق کلیه  -خ

 ارزی یها هنام پیمان( و)ارزی

 مشارکت اوراق و امانات صندوق پایاپای، اتاق حوالجات، به مربوط اسناد و اوراق کلیه -د

 صادراتی و وارداتی اسنادی اعتبارات به مربوط اسناد و اوراق  -ذ

 انتقالی و نقدی ریالی، و ارزی از اعم حسابداری اسناد کلیه  -ر

 :شامل چهارم سطح اسناد -3-4

 مشتریان شده استفاده اعتبارات و اعطایی تسهیالت به مربوط اسناد و اوراق قراردادها،  -الف

 شده اسقاط و مستعمل و فرسوده وسایل و اثاث فروش به مربوط اوراق  -ب

 شده تنزیل تجاری اسناد به مربوط مدارک و اوراق  -پ

 بانک غیرمنقول و منقول اموال و ملزومات خرید به مربوط اوراق  -ت
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 :شامل پنجم سطح اسناد -3-5

 وارده و صادره یها هنام ثبت دفاتر  -الف

 مراسالت ارسال دفاتر  -ب

 بانک واحدهای و ادارات صادره یها چک ته  -پ

 .شد خواهد انجام مرکزی بانک تایید و ها بانک پیشنهاد به بنا مورد حسب اسناد سایر سطح تعیین: نکته

 سنادا به مربوط اطالعات نگهداري مدت -دوم فصل

  سطوح از( الف) بندهای و سوم دوم، اول، سطح اسناد به مربوط اطالعات موظفند ها بانک 

 .نمایند نگهداری سال 30 مدت به حداقل و الکترونیکی صورت به را پنجم و چهارم

 اسناد نگهداري نحوه و مدت -سوم فصل

 اسناد نگهداری مدت -3

 .نمایند نگهداری همیشه برای را اول سطح اسناد عین مکلفند ها بانک -3-3

 نگهداری مالی سال پایان از پس سال 30 مدت به حداقل را دوم سطح اسناد عین مکلفند ها بانک -3-2

 .نمایند

  جدول در مقرر یها زمان از پس سال 5 مدت به حداقل را سوم سطح اسناد مکلفند ها بانک -3-1

 .نمایند نگهداری نامه ینیآ  نیا  ضمیمه

جدول  در مقرر یها زمان از پس سال 1 مدت به حداقل را چهارم سطح اسناد مکلفند ها بانک -3-4

 .نمایند نگهداری نامه ینیآ نای  ضمیمه

 جدول در مقرر یها زمان از پس سال 3 مدت به حداقل را پنجم سطح اسناد مکلفند ها بانک -3-5

 .نمایند نگهداری مهنا ینیآ نای  ضمیمه

 به نسبت دعوایی نها، آ نگهداری مدت اتمام از قبل که را اسنادی از کی هر مکلفند ها بانک:  3نکته 

 .نمایند نگهداری نهایی تکلیف تعیین و دعوی شدن مختومه تا حداقل شده اقامه ها آن

 همان برای شوند، هدارینگ معینی مدت تا باید قوانین موجب به که اسنادی سایر است الزم: 2 نکته

 .گردند نگهداری مدت

 اسناد نگهداری نحوه -2

 : فیزیکی صورت به -2-3

 و امنیت حفظ ضمن که نمایند عمل یا هگون به مقتضی تمهیدات و تدابیر اتخاذ با موظفند ها بانک

 .شود فراهم سهولت به نیاز مورد مواقع در اسناد آن عین به دسترسی امکان ،اسناد کیفیت
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 : دیجیتالی تصاویر صورت به -2-2

 در فیزیکی، صورت به نگهداری بر عالوه را پنجم و چهارم سوم، سطوح اسناد توانند می ها بانک

 رسد، می بانک هر مدیره تهیا تصویب به که مدون یدستورعمل بر مبتنی و کپارچهی نظامی چارچوب

 .نمایند نگهداری نیز دیجیتالی تصاویر صورت به

 الزامی نها آ تولید و تهیه محل در اسناد فیزیکی نگهداری دیجیتالی، تصاویر تهیه صورت در :3 نکته

 .باشد مین

  مدیره تهیا نها، آ تولید و تهیه محل از غیر مکانی در اسناد فیزیکی نگهداری صورت در: 2 نکته

 ظرف حداکثر اسناد اصل به دسترسی امکان که نماید فراهم را تمهیداتی و شرایط است موظف بانک

 .باشد فراهم کاری، روز چهار مدت

 : میکروفیلم صورت به -2-1

 میکروفیلم صورت به ،3 ماده در مقرر مراحل انجام به منوط را خود اسناد کلیه توانند می ها بانک

 .نمایند نگهداری
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 جدول موضوع مدت و نحوه نگهداری اسناد

 زمان پايه نام سند رديف

 اسناد سطح سوم

 الف
ی هاا  حسااب های نمونه امضاء، مدارک احراز هویت و افتتااح اناواع    تکار

 ارزی و ریالی مشتریان
تغییر  یا حساب شدن بسته تاریخ از

 امضا تغییر یا امضا ح  دارندگان

 ب
ها از جمله چک عادی اشخاص، چک پاول، ایاران چاک،     الشه انواع چک

ناد اعام از  و باروات واگاذاری و ساایر اسا     هاا  هچک بانکی، و غیره، سفت
 خریداری یا وصولی ارزی و ریالی

 تصفیه تاریخ از

 پ
های برگشتی و مادارک رفاع ساوء اثار      ی عدم پرداخت چکها هنام گواهی
 های برگشتی چک

 صدور تاریخ از

 ت
باه غیار از   )ی بین بانک و اشخاص ها هنام کلیه قراردادهای منعقده و موافقت

 (قراردادهای مربوط به تسهیالت اعطایی
 حساب تصفیه و قرارداد انقضاء تاریخ زا

 ث
 مناقصه طری  از که بانک داخلی معامالت یها حساب عملیات به مربوط اسناد

 شده انجام مزایده یا
 معامله انجام تاریخ از

 حساب تصفیه یا انقضاء تاریخ از ربط ذی اسناد و ها هنام ضمانت الشه ج

 انتقال و نقل تاریخ از سهام انتقال و نقل مدارک چ

 حساب شدن بسته تاریخ از دار مدت گذاری سرمایه یها هسپرد یها هنام گواهی دوم نسخ ح

 خ
 ارزی، خارجی، حوالجات ارزهای فروش و خرید به مربوط اسناد و اوراق کلیه

 ارزی یها هنام پیمان و ارزی اعتباری های کارت
 بانکی عملیات خاتمه تاریخ از

 د
 اوراق و صندوق امانات پایاپای، اتاق حوالجات، به بوطمر اسناد و اوراق کلیه

 مشارکت
 بانکی عملیات خاتمه تاریخ از

 بانکی عملیات خاتمه تاریخ از صادراتی و وارداتی اسنادی اعتبارات به مربوط اسناد و اوراق ذ

 انکیب عملیات خاتمه تاریخ از انتقالی و نقدی ریالی، و ارزی از اعم حسابداری اسناد کلیه ر

 اسناد سطح چهارم

 الف
 شاده  اعتبارات استفاده و اعطایی تسهیالت به مربوط اسناد و اوراق قراردادها،

 مشتریان
از  رهن فک و حساب تصفیه تاریخ از

 وثای 

 فروش تاریخ از  شده اسقاط و مستعمل و فرسوده وسایل و اثاث فروش به مربوط اوراق ب

 بانکی عملیات خاتمه تاریخ از شده تنزیل تجاری اسناد به مربوط مدارک و اوراق پ

 خرید تاریخ از بانک منقول غیر اموال و ملزومات خرید به مربوط اوراق ت

 پنجم سطح اسناد
 دفتر شدن بسته تاریخ از وارده و صادره یها هنام ثبت دفاتر الف

 دفتر شدن بسته تاریخ از مراسالت ارسال دفاتر ب

 ها چک دسته اتمام تاریخ از بانک واحدهای و اراتاد صادره های چک ته پ
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چهارمبخش



ييشوپولوقوعجرمراهنمایبانكدارانبرایاجتناباز

 چه اقداماتی باید انجام دهند؟ شویی پولبه جلوگیری از  بانکداران برای کمک

 :شناخت مشتری (3

 شناخت هویت و ماهیت کار مشتری و فعالیت قبلی وی 

 تری و تغییرات درفعالیت تجاری وی و هشیاربودن دراین رابطهبررسی سطح کار مش 

 هوشیاربودن نسبت به هرگونه بی میلی در دادن اطالعات به بانک یا موسسه مالی 

 :شناخت فعالیت مشتری (2

   بررسی الزم دررابطه با شغل و فعالیت مشتری، ماهیت آن و حدود فعالیت آن شاغل

 در حوزه فعالیت بانک یا موسسه

 هی و اطالعات نسبت به هرگونه شایعات کسب آگا 

 بررسی وقایع غیرمترقبه 

 :جو به صورتي زيرکانه ازمشتری درصورت هرگونه شک و ترديد و وپرس سئوال (1

سائوال یاا   اش  توجه نمایید ازمشتری به طور مستقیم دررابطه با افزایش فعالیات شاغلی  

ر فعال و گردش کااری آن  اظهارنظر نکنید، مثالً به نظرمی رسد اخیراً حساب شما بسیا

توانیم به شما ارائه دهیم و یا مانده حسااب شاما رقام     باال است، چه خدمات دیگری می

توانید ازآن استفاده کنید، مای تاوانیم پیشانهادات     باالیی است، اگر درحال حاضر نمی

 .گذاری به شما ارائه دهیم مفیدی درزمینه سرمایه

 حفظ اسناد مربوطه (4

ی بین بانکی، ردپاهاای  ها حسابتوان درنقل و انتقاالت  د همیشه میبه خاطرداشته باشی

ی یابیم که وجه مزباور چگوناه   با ثبت اسناد درم. باقی مانده را بررسی و پیگیری نمود

ها  بودن آن باید ازثبت درست اسناد و دردسترس. است شده شده و سرانجام چه سیستم وارد

 .وتحلیل آنها نیازپیداکنیم تجزیه است به ننماییم، چراکه هرلحظه ممک حاصل اطمینان

 المللي  شدن از همکاری مسئولین محلي و بین مطمئن (5

 :های محوله شناخت و دانستن حیطه مسئولیت (6

 .عذر موجهی تلقی نخواهدشد اباید بدانید ندانستن آنه
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دقت نمايید تنها بهه توضهیحات مشهتری توجهه ننمهوده و حتهي دقهت کنیهد آيها           (3

باشهد يها    کنیهد مهي   تناسب با اسناد و آنچه که شما مشاهده ميتوضیحات مذکور م

به عنوان مثال به وضعیت ظاهری مشتری دقت کنید و نتیجاه بگیریاد، آیاا    . خیهر 

 وضعیت وی با میزان درآمد وی تناسب دارد یا خیر؟

داليل دستپاچگي و احیاناً شک و ترديد مشتری را بررسي نموده و نسبت به آن  (1

 .بي تفاوت نباشید

 :درصورت برخورد با موارد فوق مراتب را سريعاً گزارش دهید (8

دستپاچه نشوید و ضمن حفاظ خونساردی خاود نسابت باه هرگوناه فعالیات غیرمعماول         

های بانک اغلب افراد قاانونگرا و   چراکه بیشتر مشتری. موشکافانه وارسی نکنید. هوشیارباشید

 .را خراب خواهدکرد قابل احترامی می باشند و هرحرکت ناشایست وجهه بانک

 نقل و انتقال نقدی

 زیرا کسانی که . به وجوه باالیی که به صورت نقدی پس انداز می شوند، توجه نمایید

 .کنند های تجاری دارند، معموالً از چک برای نقل و انتقاالت خود استفاده می فعالیت

 یک از ممکن است هر. به وجوه نقدی که دریک حساب واریزمی شوند، توجه نمایید

 .وجوه به تنهایی قابل مالحظه نباشد، اما کل مبالغ رقم بزرگی باشد

 به نقل و انتقال نقدی درخصوص بروات وصولی توجه نمایید. 

 های تبدیل  به تبدیل ارزهای کم ارزش با ارزهای باارزش توجه نموده و به درخواست

 .وجوه نقد به سایر ارزها دقت نمایید

  باشد  نها بیشتر با وجوه نقد، اعم از واریز و یا برداشت مییی که فعالیت آها حساببه

 .توجه نمایید

     به مشتریانی که با واریز نقدی در حساب پس انداز خود مرتبااً درخواسات صادور

 .های بانکی را می نمایند، توجه نمایید سایر چک  حواله و یا درخواست

 ید مورد بررسی و توجاه  هرگونه اجتناب مشتری از تماس مستقیم با کارمند بانک با

 .قرارگیرد
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 توجه به حساب بانکي و نقل و انتقاالت آن

 باشد نقدی می صورت آن به وانتقاالت ونقل  نام گشایش یک که با ییها حساب. 

 دهنده فعالیت تجاری  شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی که حسابشان نشان

 .می شود آن برداشتساب و ازفقط مبالغ باالیی وارد حباشد و  و یا بازرگانی نمی

 باشند مشتریانی که دریک منطقه دارای چندین حساب می. 

 است پرداخت چک با مبالغ باال به شخص سومی که آن را ظهرنویسی کرده. 

 کنند هایی که از تماس با شعبه بانک اجتناب می های شرکت نمایندگی. 

 شده ازسوی بانک  هایی که به هنگام افتتاح حساب نسبت به شروط تعیین مشتری

 .نمایند برای افتتاح حساب، از خود اظهار ناخرسندی می

 واریز مبالغ باال دریک حساب بدون شرح و تفسیر 

      نقل و انتقاالتی که نیاز به توضایح دارد و مشاتری از دادن توضایحات بیشاتر 

 .رود طفره می

 ضامناً  شود خواهند تا وجهی به خارج از کشور ارسال مشتریانی که از بانک می ،

 .باشند منتظر رسیدن وجهی به همان مبلغ ازجای دیگری می

 ی مشتریانی که محل کار و یا سکونت آنها خارج از محادوده باناک   ها حساب

 .باشد و ازنظر بانک آنها  فاقد هرگونه فعالیت بازرگانی هستند می

 شاده در  ی مشتریانی که فعالیتشان با فعالیات باناک و خادمات ارائاه    ها حساب 

 .راستا قرارندارد یک

 یی که فاقد هرگونه فعالیت تجاری، بازرگاانی و یاا شخصای باوده و     ها حساب

 .باشند دارای مانده قابل توجهی می

     عدم پاسخ به ارائه اطالعات مورد نیاز بانک و اجتناب نماینادگی شارکت و یاا

 مشتری از تماس با بانک

 مخدر هرگونه وجوه ارسالی از مناط  شناخته شده قاچاق مواد 

  توجه و انتقاالت مبالغ قابل  راکد بانقدینگی باال و نقل ی ها حسابمجدد  فعالیت 

 دریافت حواله با مبلغ قابل توجه از خارج و برداشت سریع آن 

 صورت نقدی است تاچک مشترکی که برداشت ازآنها بیشتر به یها حساب 
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 ریز به یک حسااب  مبالغ قابل توجه اعم از چک، حواله و وجوه نقد که تماماً وا

شاود و باتوجاه باه فعالیات دارناده حسااب، واریاز چناین مباالغ بااالیی            می

 .رود انتظارنمی

  که درابتادا و پایاان روز    ورود و خروج پول از حساب به صورتیسرعت باالی

هایی با ارقام باال وجود دارد که  مانده حساب کم و دراین میان واریز و برداشت

 .است ای پول وارد حساب شده دهد حجم عمده نشان نمی

 یی که درآن تعداد بسیارزیادی چک و یا وجوه نقدی و یاا حوالاه باا    ها حساب

ای با مبلغ باال وجوه دریاافتی را   مبالغ کم واریزشده و ازطرفی مشتری طی حواله

 .کند به خارج از شهر و یا کشور ارسال می

 شاود  اتی باه وی داده شناختن مشتری از پشت تلفن قبل از اینکه هرگونه اطالع .

باید این موضوع مدنظر قرارگیرد که اطالعات مذکور درصاورتیکه باه غیار از    

 .صاحب حساب داده شود، ممکن است از اعتبار مشتری سوء استفاده بعمل آیند

 انداز، درصورت عدم  نگذاشتن هرگونه اطالعات حساب جاری و یا پس دراختیار

درصورتی که مشتری بانک . رد به مافوقشناسایی مشتری و گزارش اینگونه موا

برای شما شناخته نشد، به وی بگویید بعداً تلفن خواهیدزد و با رجوع به کاارت  

وی شماره تلفن و اطالعات شخصی وی را پیداکرده و به ایشاان تلفان بزنیاد،    

 .شود، تماس نگیرید باشماره تلفنی که به شما داده می

 بخش ارائه خدمات به مشتری

باشد، چراکه شما با مشتری  رسانی به مشتری مهمترین قسمت بانک می اتبخش خدم

باشید درصورت مشکوک شدن به هرکس به دقت مشخصاات وی را   درتماس مستقیم می

 .به خاطر بسپارید

 :نقل و انتقال برای کساني که نزد بانک حساب ندارند

 اییدنم شناسایی معتبر دریافت وی مدرکشدن هویت مشتری از مشخص برای. 

 تصویر کارت شناسایی و یا سایر اسناد دریافت شود. 

 شود شماره رفرنس، شماره سریال و هرگونه شماره دیگر اسناد یادداشت. 

 ازهرگونه برقراری ارتباط با مظنون خودداری شود. 
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 ارهگردش ک

کار دشواری است و گاردش کاار درایان میاان نقاش مهمای را        ها حساببررسی 

فهرستی ازکسانی که درطول روز فعالیتشان به نظر مشاکوک آماده   بهتراست . کند ایفامی

به عنوان مثال . است، تهیه شده و نقل و انتقاالت آنان یکبار دیگر مورد بررسی قرارگیرد

ی مشکوکی که روز قبل بستانکار شده و امروز به ایشان پرداخت وجه صاورت  ها حساب

 .طه گزارش شودموارد به مدیر مربو. گرفته مورد بررسی قرارگیرد

 اطالعات تکنولوژی

      اسناد مربوط به نقل و انتقاالت و اسناد اصلی به صاورت مکتاوب و یاا اطالعاات

 .شوند ای ثبت رایانه

 ای تهیه شود یک نسخه کپی از اطالعات رایانه. 

 ی مارتبط باا فعالیات بازرگاانی و تجااری را انتخااب       ها حسابپول،  شویندگان

های قابل توجهی باوده   موردنظراست، رقم ییشو پولرکنند، چراکه مبالغی که د می

 هایی کاه درخاارج ازکشاور دارای فعالیات     بنابراین حساب اشخاص و یا شرکت

 .پول مناسب است شویندگانباشند، برای  تجاری و بازرگانی می

 های تجاری مشروع و قانونی پوشش مناسبی برای وجاوه غیرقاانونی باوده     فعالیت

توانند به حیات خود ادامه  های قانونی می راحتی درکنار فعالیت بنابراین تبهکاران به

 .دهند

 :لذا شما باید

   مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت، سهامداران و یا مالکین شرکت را شناساایی

 .کنید

 نمونه امضاء مدیران و امضاهای مجاز را اخذنمایید. 

 ی کسب نماییددررابطه با نوع فعالیت شرکت و یا فعالیت اشخاص اطالعات. 

 دقت نمایید آیا وجوه نقل و انتقال یافته با نوع فعالیت تناسب دارد یا خیر. 

    گواهی ثبت شرکت، اساسنامه آن، گواهینامه بازرگانی و دستور باناک و هرچیاز

 .نماید، بررسی کنید که فعالیت شرکت را روشن و واضح می دیگری
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 اند، دقات   االختیار معرفی شده درمورد شخص و یا اشخاصی که به عنوان وکیل تام

 .گردد بیشتری معمول

        هرگونه تغییرات درفعالیت شرکت و یاا ماالکین جدیادی کاه تمایال باه دادن

 .اطالعات درزمینه فعالیت قبلی خود را ندارند مورد توجه قرارگیرد

 المللي بین یها بانک

ند، بیشاتر در معارض   باشا  المللی و شعب خارج از کشور می یی که دارای فعالیت بینها بانک

گیرند، چراکه مجرمان تمایل دارند به دالیل زیر وجوه را به خاارج از   شست و شوی پول قرارمی

 .کشور اصلی خود انتقال دهند

ای  ی منطقهها هپول بدست آمده و سودهای بادآورده دوراز دسترس قانون و دادگا -3

قوانین خاارج  اگرچه . باشد اند، قرارداشته که درآنجا مرتکب خالف و جنایت شده

ی آنجا قابل اجرا باشند، اما ارائاه دالیال   ها هازکشور نیز ممکن است توسط دادگا

گذاری آنان با مشاکل و محادودیت مواجاه     مناسب به دادگاه درخصوص سرمایه

 .شود می

آن سئوالی  عکه درمورد منب متاسفانه بعضی از کشورها هرگونه وجهی را بدون این -2

غیرمشروع وارده دراین کشورها، به راحتای وارد   های پولند و کن نمایند، قبول می

انجمان بانکاداری   . گیرند سیستم بانکی شده و صورت رسمی و قانونی به خود می

المللی ازطری  بخاش بانکاداری    المللی به گسترش شستشوی پول در سطح بین بین

 .خارج ازکشور توجه خاصی دارد

 :مراقب باشید آیا مشتری

  ی خارج از کشور درکشورهایی که درزمیناه ماواد مخادر    ها نکباتوسط شعب

 .شود فعالیت دارند شناسایی می

      مبااالغی بااااال و قاباال توجاااه کااه مشاااخص نیساات از چاااه طریقااای 

 .کند بدست آمده به صورت مرتب دریافت می

  اناد،   با مراکزی که به عنوان مناط  قاچاق مواد مخدر و تطهیر پول شناخته شاده

 .یا بازرگانی داردفعالیت تجاری و 
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 ای ازحساب خاود   و رایانههای الکترونیکی  وجوهی قابل توجه را ازطری  سیستم

 .نماید برداشت و یا واریزمی

 ی ارزی و یا سایر وسایلی که توسط ها همرتباً درخواست چک مسافرتی و یا حوال

 .نماید توان نقل و انتقال مالی انجام داد می آنها می
 

 تتسهیال

 :اخت وام مراقب موارد زیر باشیددرمورد پرد

 اناداز   شده قاچاق مواد مخدر، حساب پس ممکن است مشتری درکشورهای شناخته

 .اتکایی داشته باشد

 کنناد و وثیقاه ازطارف     مشتریانی که درمقابل وثیقه مبادرت به دریافت وام می

باشد و یا مورد ترهین باا وضاعیت    شخص ثالثی است که منشاء آن مشخص نمی

 .چندان مطابقت ندارد مشتری

 باشد یی که مشخص نیست منشاء سهم پول مشتری ازکجا میها هتامین مالی پروژ. 

  مشتریانی که غیرمنتظره مایلند قسمت اعظم و یا تمام وام دریافتی را تسویه نموده

 .های وی متناقض است درحالی که این اقدام با درآمد مشتری و دارایی

 مالي تامین

 :موارد زیر مورد لحاظ قرارگیرد ها هوژدرتامین مالی پر

 باشد یی که حجم زیادی ازآنها اسناد وصولی نامشخص میها حساب. 

 نقل و انتقاالت تجاری که اهداف بازرگانی و تجاری آنها مبهم است. 

 اعتبارات اسنادی که مغایر با وضعیت مشتری است. 

 معاامالت را قباول   ی بااالی نقال و انتقااالت و    ها همشتریانی که به راحتی هزین

باید توجه داشت معموالً شویندگان پول بارای پیشارفت کاار خاود،     ». کنند می

 «.کنند هرگونه هزینه باالیی را به راحتی قبول می

    تغییرات قابل توجه در گردش حساب مشتری و فعالیت مشتری بادون توضایحی

 هاای  پاول باا   قاانونی  های پولتواند ناشی از تلفی   این امر می. روشن و معقوالنه

 .کثیف باشد

 ازموجودبودن بانک گشاینده اعتبار اطمینان حاصل شود. 



 

 

 شــوييپول

 
 

119 

 از تکنولوژيهای مدرن و پیشرفته استفاده

وجوه به راحتی و باسرعت هرچه تمام  شستشوبااستفاده از تلفن، رایانه، مودم و اینترنت  (3
 .شود گیرد و درحقیقت ردیابی آن با مشکل روبرو می صورت می

توان ظرف  ها را به راحتی می درصد از وب سایت 80آوردشده است نزدیک به اخیراً بر (2
 .مدت ده دقیقه وارد و ازآن خارج شد

 :های مضاعف سایت (1

 ای همانند نام شما درصورتی که قبالً به ثبات   تواند نام منطقه هرکسی می
 .نرسیده، داشته باشد

 اساتفاده  سازد ازشهرت شما بارای کساب اعتباار     آدرس آنها را قادرمی
 .نمایند، طب  قوانین، ذکر نام منطقه درسایت اجباری است

 :های هوشمند کارت (4

 اکنون کارتهای پالستیکی حااوی میکروچیاب باه جاای نوارهاای       هم
 .آورد مغناطیسی، اطالعات را به صورت رمز درمی

   به وسیله کارت مذکور، حساب بانکی دارنده کارت بدهکارشده و وجاه
حال مبلغ مذکور . شود عات رمزی وارد کارت میمربوطه به صورت اطال

هاا بارای    ت اینگونه کار. توان به کارت شخصی دیگر منتقل نمود را می
 :به دالیل زیر از جاذبه خاصی برخورداراست شویندگان پول

 توان آن را به کشورهای مختلف پست کرد قابل حمل و نقل بوده و می .
  واکنشای از خاود   ییشاو  پاول مخصوصاً کشاورهایی کاه نسابت باه     

 .دهند نشان نمی

 بنابراین با اساتفاده  . های مذکور مشخصات دارنده کارت را ندارند کارت
 .از آنها اثری برای پیگیری از خود باقی نخواهدماند

 بتوانناد   شاویان  پاول ای کاه   همکاری واسطه گران دراین زمینه به گونه
 .ن بگذارنددرقبال دریافت وجه نقد کارت خودشان را دراختیار آنا

کنند، وضعیت قوانین و مقاررات   توانند از اینترنت استفاده باتوجه به این که همگان می (5
 .اگر میسرنباشد، کار دشواری است ویژه برای استفاده از اینترنت

ممکن است نقش ذینفع یک قرارداد را ایفاکنند و درصاورت فقادان    ها ههمچنین واسط
فریب داده و نقل و انتقااالت وجاوه باه     ی بانک راپیگیری حسابرسی استاندارد به راحت

 .آسانی صورت پذیرد
ی سپرده نقدی به میزان حداقل موجودی، روش دیگری اسات  ها حسابگشایش متعدد 

 .کنند پول اقدام به آن می شویندگانکه 
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 هاصرافي درشوييپولبا مبارزه اجرايي عملدستور
 

 هدف

 آوردن فااراهم نیاز و تروریاسم ماالی تاامین از جلاوگیری وشویی  پول باا مبارزه منظور به

 مجلس 3116 ماه بهمن دوم -مصوب)شویی  پول اب مبارزه قانون 3 ادهم رایاج برای الزم داتتمهی

 شاماره ناماه تاصویب موضاوعشویی  پول با مبارزه قاانون یاجراینامه  آیین ،(اسالمی شورای

 به مربوط یها هنام آیین تصویب عضو کارگروه وزیران 34/8/3111 ماورخ ک 41312ت /313414

 کشور در وجوه جریان مستندسازی نامه آیین آن، بعدی اصالحات وشویی  پول باا مباارزه قانون

 همسویی و رانیوز هیات 26/32/3116 ماورخه  18185ت  /233135 شاماره نامه تصویب موضوع

 دستورعمل» تروریسم ماالی تامین وشویی  پول با مبارزه زمینه در المللی بین معیارهای و ضوابط با

 :شود می اباالغ زیر شرح به «ها صرافی درشویی  پول با مبارزه اجرایی

 تعاريف

ی ها هدر این دستورعمل اصطالحات و عبارات به کار رفته، در بخش راهنمای تعاریف واژ -3ماده 

 .شویی بیان شده است و عبارات پول

 جوعر ارباب شناسايي

 شرح به وی شناسایی به نسبت رجوع ارباب به خدمت ارایه از پیش موظفند ها صرافی کلیه -2 ماده

 :نمایند اقدام زیر

 :ايراني حقیقي شخص شناسايي  -2-3

 :از است عبارت ایرانی حقیقی مشتری شناسایی جهت نیاز مورد اطالعات

 کامل نشانی و تولاد، محل و شناسنامه شماره پدر، نام تولد، خیتار ،یمل شماره ،یخانوادگ نام و نام

 صرافی عملیات کلیه در موظفناد ها صرافی. همراه و ثابت تلفن شماره سکونت، محل کدپستی و

 ثبت به نسبت وی ملی کارت اصل منادرجات با آن تطبی  و مشتری، از فوق اطالعات اخذ از پس

 . برساند مشتری امضای به و نموده قداما مرباوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات

 :خارجي حقیقي شخص شناسايي -2-2

 :از است عبارت خارجی حقیقی مشتری شناسایی جهت نیاز مورد اطالعات

 و پستیکد و کامل نشانی گذرنامه، شماره روادید، شماره ملیت، ،جد ای پدر نام خانوادگی، نام نام،

 .خارجی اشاخاص رفراگی شماره و لفنت و ایران در اقامت ای سکونت محل آدرس
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 و خارجی، یحقیقا یماشتر از فاوق اطالعات اخذ از پس خودکلیه عملیات  در موظفند ها صرافی

 آن درج و سنا سامانه در اطالعاات ثبات باه ناسبت شناسایی مدرک اصل مندرجات با آن تطبی 

 . برسانند مشتری امضای به و نموده اقدام مربوط فاکتور در

 و ورود مجوز اراید کهکشور متبوع  معتبر گذرنامه خارجی، حقیقی شخص خصوص در :تبصره

 بیگانه اتباع اختصاصی شناسه معتبر، یخارج اتباع شیاآم رگب یا و تیهو کارت ای باشد اقامت

 . شود می محسوب شناسایی مدارک

 :ايراني حقوقي شخص شناسايي -2-1

 :از است عبارت ایرانی حقوقی ریمشت شناسایی جهت زیان مورد اطالعات

 قانونی اقامتگاه ی، ناشانی کامل و کد پستیاقتصاد کد ،ملی شناسه ثبت، محل ثبت، شماره نام،

 . تلفن و حقوقی شخص

 آن تطبی  و حقوقی، مشتری از فوق اطالعات اخذ از پس صرافیکلیه عملیات  در موظفند ها صرافی

 و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت معتبر مدارک با

 . برسانند حقوقی شخص نماینده امضای به

 آخرین شرکت، ثبت یگواه اساسنامه، از اسات عبارت یحقوق شخص ییشناسا مدارک :تبصره

 . میرس روزنامه

 :خارجي حقوقي شخص شناسايي -2-4

 :از است عبارت خارجی حقوقی مشتری شناسایی نیاز مورد اطالعات

 قانونی اقامتگاه کدپاستیناشانی کامل و  ی،اقتاصاد کد ثبت، محل شهر و کشور ثبت، شماره نام،

. خارجی اشخاص اختصاصی شاماره و ایران در فعالیت مجاوز مادارک تلفان، ،یحقاوق شخص

 تطبی  و حقوقی، مشتری از فوق اطالعات اخاذ از پاس صرافیکلیه عملیات  در موظفند ها صرافی

 اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعاات ثبت به نسبت معتبر مدارک با آن

 . برسانند حقوقی شاخص نمایناده یاماضا به و نموده

 نیز مشتری شناساایی مدارک است الزم باشد مقرر سقف از بیش معامله که صورتی در -3 تبصره

 . گردد اسکن صرافی سوی از

 و اخذ بر عاالوه است الزم یخارج و رانییا از اعم یحقوق اشخاصکلیه  خصوص در -2 تبصره

 در مقرر ضوابط برابر ،یحقوق شخص یسو از شده یمعرف ندهینما معتبر، نامه یمعرف اصل گانییبا

 . گیرد قرار شناسایی مورد حقیقی اشخاص مورد
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 تعریف از قبال باشاد داشاتهن مشتری کد صرافی به مراجعه با مشتری که صورتی در -1 ماده

 ملی شناسه (ایرانی حقیقی شاخص) ملی شماره طریا  از جستجو باید سنا سامانه در مشتری

 در و شود انجام (خارجی اشخاص) اختصاصی شماره یا گذرنامه شماره (ایرانی حقوقی شخص)

 . ودش تعریف صرافی توسط بود، نشده ثبات سیستم در رجوع ارباب اطالعات که صورتی

 همراه به حواله انجام علت خصوص در یمشتر اظهارات است الزم حوالهعملیات  در -4 ماده

 . گردد ثبت سنا سامانه در مربوط، مستندات

 صرافی باشد، واردات منظور به رجوع ارباب توسط شده دارییخر حواله که یصورت در -3تبصره

 . نماید اقدام اسن سامانه در سفارش ثبت شماره درج به نسبت است موظف

 وی، شناسایی مادارک یا و نداشته صحت مشتری سوی از شده ارائه مشخصات چنانچه -2تبصره

 گزارش عنوان به بالفاصله را مراتب است موظف یصراف شود، داده تشخیص جعلی صرافی توسط

 به مشتری به خدمت ادامه موارد، این در. دهد گزارش مالی اطالعات واحد به مشکوک معامالت

 صورت در و مذکور مدت از پس. فتدا می تاخیر به گزارش ارسال زمان از کاری روز کی مدت

 انجام آن اساس بر الزم اقدامات ،یصراف به مالی اطالعات واحد سوی از قضایی مراجع حکم ارایه

 . است بالمانع مشتری به خدمت ارایه صورت ایان غیر در و پاذیرد می

 صرافيعملیات  در مالي مبادالت

 اقدام صرافی حساب با مرتبط لییار ا POS دستگاه اندازی راه به نسبت صرافی است الزم -5 ماده

 . نماید

  -POS دساتگاه یانداز راه امکان شدن فراهم بر یمبن یمرکز بانک اعالم صورت در :تبصره

 .ستا میالزا ها صرافی برای مذکور دستگاه اندازی راه ارزی،

 معامله تسویه از اعم) یمشتر باه مقرر سقف از باالتر نقد وجه هرگونه رداختپ است الزم -6 ماده

 حساب به زیوار  یطر از (مشتری توسط آن از یقسمت ای سفارش از انصراف اعالم یا شده سفارش

 به صرافی. شود انجام( کرد حواله امکان بدون) یماشتر وجه در صرفاً چک صدور ی یامشتر خود

 . ندارد را غیر حسابهای با مشتری حساب مانده ای و اصال هااترت امکان عنوان چیه

 دهي گزارش

 وشویی  پول باه ماشکوکعملیات  و معاامالت مشاهده صورت در مکلفند ها صرافی -3 ماده

 معامالت گزارش بخاش  یطر از رجوع، ارباب اطالع بدون را مراتب تروریسم، مالی تامین

 در و شده تلقی محرمانه مزبور یها گازارش کنند ارساال مالی اطالعات واحد به سامانه مشکوک

 . شد خواهد رفتار مقررات برابر متخلف با رجوع، ارباب اطالع صورت
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 معامالت بخش طری  از مشکوکعملیات  و معامالت شناسایی هایمعیار از برخی فهرست -3تبصره

 این وضعیت آخرین سامانه به مرمست مراجعه با صرافی است الزم. گردد می ارسال سامانه مشکوک

 . دهد قرار برداری بهره مورد را فهرست

 نخست درجه در ماشکوک، معاملاه انجاام بر مبنی صرافی در مربوط متصدی تشخیص -2تبصره

 . گیرد می بر در را هاامعیار ایان از بخشی صرفا شده، ارائه هایمعیار و دارد قرار اهمیت

 آن ارسال به فموظ صرافی که ییها گزارش سایر نیز و مشکوک معامالت گزارش ارسال -1 ماده

 واحد به آن اعالم و نباوده افاراد باه  میاتهاا گونه هیچ نگریاب است، مالی اطالعات واحد به

 متوجه بابت این زا میاتها هیچ نتیجاه در و گردد مین محسوب شخصی اسرار افشای مذکور،

 . بود نخواهد دهندگان گزارش

 به را آن وجه رجاوع ارباب که مقرر سقف از شیب معامالت یتمام در مکلفند ها صرافی -8 ماده

 و ،کرده فتیا در پیوست فرم طبا  را رجوع اربااب حاتیتوض دینما می پرداخت ینقد صورت

 . نمایند اقدام سامانه در مقارر ساقف از شیبا ینقاد زیوار فرم لیتکم به نسبت

 آن تکمیل جهت اطالعات ارایه از یا و نکرد تکمیل را مذکور فرم ریمشت که صورتی در - تبصره

 از را مذکور وجوه تا دارند وظیفه صرافی کارکنان نمود، استنکاف صرافی ربط ذیکارکنان  توسط

 . دهند گزارش مالی اطالعات واحد به تسریع قید به را موارد لیکن پذیرفته؛ مشتری

  قانع مقارر، سقف از بیش نقد وجوه منشا مورد در یمشتر توضیحات که صورتی در -30ماده

 باشد داشته وجاود تروریسم مالی تامین وشویی  پول به ظن دیگری، دالیل به یا و نباشد کننده

 اقدام مالی اطالعات واحاد باه مشکوک معامالت گزارش ارسال به نسبت است موظف یصراف

 . نماید

 خود یها فعالیت یتمام خصوص در یگزارش کباری مااه شاش هر مکلفند ها صرافی کلیه -33ماده

 . نمایند ارسال مرکزی بانک باه راکند  می پیدا ارتبااطدستورعمل  این باه نحوی به که
 

 سوابق نگهداری

 صورت به را یماالعملیات  و معامالت سواب  به مربوط اطالعات مکلفند ها صرافی کلیه-32 ماده

 رجوع، ارباب ییشناساا ساواب  به مربوط مدارک و نموده تثب سنا سامانه در الکترونیکی

 سال پنج مدت به حداقل و یفیزیک صاورت به را صرافیعملیات  با مرتبط اسناد سایر و فاکتورها

 . نمایند نگهداریعملیات  نیاپا از بعد

عملیات  ختم از پاس ساال پانج تا اسناد نگهداری نیز صرافی تصفیه یا انحالل صورت در - تبصره

 . دارد ضرورت تصفیه یا انحالل
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 صورت درکه  شود نگهداری و ضبط ای گونه به باید بخش این موضوع مدارک و سواب  -31ماده

 و مدارک و روز 4 مادت ظارف حاداکثر یدرخواست اطالعات ،مالی اطالعات واحد درخواست

. شود ارسال مالی اتاطالع واحاد باه مااه یک مدت ظرف حداکثر نیز درخواست مورد اسناد

 . است صرافی با اسناد ارایه و جستجو مسئولیت

 اشخاص از مراقبت نحوه

 واحد سوی از ها آن میاساا که را یاشخاص معامالت وعملیات  مکلفند ها یصراف کلیه -34 ماده

 واحد سوی از صادره دستورات سبحبر و داشاته نظار رزی شاود، می اعالم ها آن به یمال اطالعات

 . نمایند اقدام ها آن خصوص در مالی طالعاتا

 اشخاص مشخصات و  مياسا به کارکنان دسترسي

 دسترس در را 34 مااده موضاوع اشخاص مشخصات و میاسا مکلفند ها صرافی کلیه -35ماده

 نرم در آن درج با و دهند قرار پردازند می نیامشتر به خدمات ارائه به که خود ربط ذی کارکنان

 . آورند فراهم اشخاص این باا معاملاه انجام هنگام را الزم یهشدارها صدور امکان ،خود افزار

 اطالعات بودن محرمانه

 تلقی محرمانه را 34 مااده موضاوع اشاخاص مشخاصات و  میاسا مکلفند ها یصراف کلیه -36 ماده

 غیر استفاده هرگونه و افشا صورت در. دهند قرار ربط ذی کارکنان ریااخت در تنها را آنها و نموده

 . شد خواهد رفتار قانون برابر متخلفین با مذکور اطالعات از مجاز

 رساني روز به

 موضوع اشخاص مشخصات و  میاسا فتیادر از پس بالفاصله مکلفند ها صرافی کلیه -33 ماده

 به ،اشخاص این فهرستکه  نحاوی باه نمایناد اقدام قبلی فهرست رسانی روز به به نسبت 34ماده

 . باشد داشته قرار ربط ذیکارکنان  ریااخت در هماواره آن اصاالحات آخارین هماراه

 موردی دهي گزارش

 اقدام دساتورعمل این 34ماده اساس برکه  موردی هر در مکلفند ها یصراف کلیه -31 ماده

 . دهند گزارش مالی اطالعات واحد به فورا را مراتب نمایند، می

 کارکنان آموزش

 یها دستورعمل و آن اجرایی نامه ینآی،پولشویی باا مبارزه قانون مکلفند ها صرافی کلیه -38 ماده

 . دهند آموزش خود کارکنان به را مربوط

 با مبارزه آموزشی یها هدردور خود کارکنان شرکت برای الزم ترتیبات مکلفند ها صرافی -20 ماده

 با مبارزه عالی شورای دبیرخانه یا زیمرک بانک توسط که تروریسم مالی تامین وشویی  پول

 . نمایند فراهم را شود می برگزارشویی  پول
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شوييوعباراتمربوطبهپولهاهراهنمایتعاريفواژ
 

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک :مرکزی بانک

 .2/33/3116شویی مصوب  قانون مبارزه با پول :قانون

ت /313414شویی موضوع تصویب نامه شماره  بارزه با پولنامه اجرایی قانون م آیین: نامه  آيین

ی مربوط به قانون مبارزه ها هنام وزیران عضو کارگروه تصویب آیین 34/8/3111ک مورخ  41312

 .شویی و اصالحات بعدی آن با پول

های خارجی مستقر در  های ایرانی و شعب نمایندگی بانک اعم از بانک) ها بانک: موسسات اعتباری

الحسنه،  های قرض های اعتبار، صندوق ، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی(ری اسالمی ایرانجمهو

گری وجوه  واسطهاشخاص حقوقی که به امر  پذیر و سایر های سرمایه های لیزینگ، شرکت شرکت

 .نمایند اقدام می

 ارشد کنانکار واجرایی  مدیران از گروه آن و عامل مدیر /عامل هیات اعضاء :ارشد مديريت 

 داشته، عامل قرار مدیر / عامل هیات اعضای از یک هر نظر زیر مستقیما که اعتباری موسسات

 حسب را عامل هیات امنا یا هیات/ مدیره هیات مصوب های سیاست و اه استراتژی اجرای مسئولیت

 .دارند عهده بر مورد

و اعتباری، بورس و اوراق  ها و موسسات مالی ا، بانک.ا.بانک مرکزی ج :اشخاص مشمول قانون

ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع  ، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها هبهادار، بیم

 .قانون 6و 5مواد 

 (: ارباب رجوع)مشتری 

 به یا او نفع به یا و بوده حساب دارای اعتباری موسسه در که حقوقی یا حقیقی شخص 

 شود؛ افتتاح وی نام به بانکی حساب او، سوی از نمایندگی

 رابطه در( ذینفعان یا ذینفع یا و)اعتباری موسسه مقابل طرف که حقوقی یا حقیقی شخص هر 

 به مختلف های ریسک است ممکن وی ناحیه از و است اعتباری و بانکی خدمات یگر د با

 .شود اعتباری موسسه متوجه عملیاتی و شهرت های ریسک ویژه

 و کرده اعتباری مراجعه موسسه به غیرپایه خدمات دریافت منظور به هک است مشتری :گذری مشتری

 فاقد اعتباری با موسسه گذری مشتری ارتباط. باشد نمی پرونده تشکیل مستلزم وی به خدمت ارائه

 جمله از پرداخت قبوض و وجه حواله چک، وجه وصول متقاضیان. است  “استمرار ” ویژگی

 .باشند می گذری مشتریان مصادی 



 

 

 شــوييپول

 
 

128 

 به و است مهم استمرار ویژگی واجد اعتباری، موسسه با وی ارتباط که است مشتری :دايمي مشتری

 اطالعات و دیگر هویتی اطالعات درج جهت پرونده تشکیل موردنیاز، خدمات ماهیت و نوع دلیل

 .دارد ضرورت وی برای نیاز مورد

 صورت در و شناسایی مدارک با ی مشتر توسط شده اظهار مشخصات ثبت و تطبی  :اولیه شناسايي

 .اصیل ثبت مشخصات نماینده، یا وکیل مشخصات ثبت بر عالوه وکیل، یا نماینده توسط اقدام

 .دستورعمل در این مذکور شرح به پایه خدمات ارایه هنگام به مشتری دقی  شناسایی :کامل شناسايي 

  خدمات»مشتری  به اریاعتب موسسه توسط که خدماتی انواع به :اعتباری بانکي و خدمات

 به نوع  دو به اعتباری بانکی و خدمات. گردد می اطالق شود، می ارایه «خدمات پایه»و «پایهغیر

 :شود می تقسیم زیر شرح

 سایر ارایه الزمه و نیاز پیش مشتری، به ها آن ارایه که شود می اطالق خدماتی به :غیرپايه خدمات

 به خدمات ارایه این .بخشد نمی استمرار اعتباری موسسه با تریمش ارتباط به یا و نیست وی به خدمات

 دستورعمل این مذکور در شرح به و اعتباری موسسه توسط وی اولیه شناسایی مستلزم فقط مشتری،

 :موارد ذیل از جمله مصادی  خدمات غیرپایه است. است

 حواله وجوه 

 انجام هرگونه دریافت و پرداخت 

 ای، چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه قدی، حوالهخرید و فروش ارز اعم از ن 

 و پرداخت چک( چک رمزدار)بانکی  های بین های بانکی و چک صدور انواع چک 

 توسط سایر خدمات ارایه الزمه و نیاز پیش مقررات، طب  که اعتباری و بانکی خدمات :پايه خدمات

 و مکرر اخذ خدمات برای وی ات شود می موجب مشتری به آن ارایه و باشد می اعتباری موسسات

 :موارد ذیل از جمله مصادی  خدمات پایه است .کند مراجعه اعتباری موسسه به متمادی

 های بانکی افتتاح انواع حساب 

 اعطای تسهیالت و عملیات لیزینگ 

 عملیات اعتبارات اسنادی 

 ی بانکی و ظهرنویسیها هنام صدور انواع ضمانت 

 و ( از جمله بروات، چک و سفته)د تجاری و بانکی خرید دین، وصول یا تنزیل اسنا

 ها ظهرنویسی آن

 امانات  اجاره صندوق 

 صدور انواع کارت دریافت و پرداخت 
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هاا ماورخ   18233ت /36368 شاماره  نامه تصویب اساس بر که فردی به منحصر شماره :ملهي  شناسه

 .یابد می اختصاص حقوقی اشخاص تمامی به 28/3/3111

 در نظار پولشاویی   از و داده انجام نقدی صورت به را زیادی معامالت که خاصیاش :غیرمهالي  مشاغل

 :هستند مالی غیر مشاغل جمله از ذیل موارد .دارند قرار خطر معرض

 خودرو؛ یا مسکن کنندگان فروش پیش  

 طالفروشان؛  

 خودرو؛ فروشندگان  

 قیمت؛ گران های فرش فروشندگان  

 قیمت گران فرهنگی محصوالت و عتیقه فروشندگان. 

 ارجاع و وتحلیل تجزیه دریافت، مسئولیت که مستقل و متمرکز ملی، واحدی: مالي اطالعات واحد

 آیین 11 در ماده مذکور شرح به)دارد  عهده به را ربط ذی مراجع به مشکوک معامالت های گزارش

 (.پولشویی با مبارزه قانون اجرایی نامه

 یکصد مبلغ، با پولشویی مبارزه قانون اجرایی نامه آیین 3 ماده ز بند در مندرج شرح به :مقرر سقف

 هیئت. گرانبها کاالی و ارزها سایر به آن معادل یا نقد وجه ریال( 350.000.000)میلیون پنجاه و

 .خواهد نمود تعدیل کشور اقتصادی شرایط به توجه با را مذکور نیاز، سقف صورت در وزیران

: شویی متشکل از کننده امور مربوط به مبارزه با پول نهاد هماهنگ :شويي شورای عالي مبارزه با پول

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر تجارت، صنعت و معدن، وزیر 

 .اطالعات، وزیر کشور

 شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول :دبیرخانه

 که است دارایی و اقتصادی امور وزارت در مستقر سامانه (:اشخاص هويت احراز سامانه) اساهسامانه 

 ،... و کشاور  اماالک  و اسناد ثبت احوال، ثبت های سازمان قبیل از ربط ذی مراجع با ارتباط طری  از

 تساهیل  را هاا  آن نشاانی  و مختلف اشخاص هویت احراز مورد در اعتباری موسسات استعالم به پاسخ

 .نماید می

شود که سهام وی در یک شخص حقوقی، بیش از حدود مقرر  به شخصی اطالق می: سهامدار عمده

 .است( درصد 30درصد و شخص حقوقی  5شخص حقیقی )در این دستورعمل 
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 و بوده مدارک معتبر دارای. ندارند را ایران تابعیت که هستند افرادی :خارجي حقیقي اشخاص

 .باشند می ایران متبوعه در کشور شناسایی «گذرنامه «معتبر اقامت نهپروا یا و روادید دارای

 دار مدت خروجی کارت یا و اتباع خارجی ویژه هویت کارت دارای خارجی آوارگان درخصوص

 دفترچه دارندگان خارجی پناهندگان مورد در و ا.ا.کشور ج وزارت سوی زا صادره معتبر( آمایش)

 .باشند می .ا.ا.ج انتظامی نیرویسوی  از صادره معتبر پناهندگی

 های آن مؤسسه سازگاری فعالیت مؤسسه اعتباری با قوانین، مقررات و استاندارهای ناظر بر فعالیت :تطبیق 

 های زیان  با مواجهه ،نظارتی تنبیهات قانونی، های مجازات ،جریمه شمول احتمال :تطبیق ريسک

 قوانین، رعایت عدم به دلیل ،اعتباری موسسات شهرت حسن به شدن وارد آسیب یا و اهمیت حایز

 .است استانداردها و مقررات

 :خارجي حقوقي اشخاص

 :از عبارتند اشخاص این

 .باشند ثبت رسیده به ایران از خارج در که ها آن فعال شعب و ها شرکت ،موسسات( الف

 ثبات  باه ها  شرکتثبت  کل اداره در که خارجی موسسات وها  شرکت شعب و نمایندگی :تبصره

 .شوند محسوب می ایرانی حقوقی اشخاص جزو باشند، رسیده

 .ها و کنسولگری ها هخان سفارت شامل ایران مقیم خارجی سیاسی های نمایندگی( ب

 امور وزارت مورد تایید که کشور در مستقر المللی بین های سازمان رسمی نمایندگی دفاتر( پ

 .باشند خارجه

 .کشور وزارت از فعالیت مجوز دارای خارجی نهاد مردم های سازمان دفاتر( ت

 خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص از یک هر برای که فرد به منحصر ای شماره :اختصاصي شماره

 درج معتبر شناسایی روی مدارک( بارکد) رمزینه صورت به که شود می داده اختصاص و تعیین

 .گردد می

 حقوقی و اشخاص حقیقی برای اختصاصی شماره تعیین مرجع :خارجي اشخاص اطالعات ملي پايگاه

  مورخ ه 40266 ت/ 36331شماره  نامه آیین موضوع ایران میاسال جمهوری با مرتبط خارجی

 .وزیران هیات 28/3/3111

ت /36368 شاماره  ناماه  تصاویب  اساس بر که فردی به منحصر شماره :حقوقي اشخاص ملي شناسه

 .یابد می اختصاص حقوقی خاصاش تمامی به 28/3/3111ها مورخ 18233
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ت /36331 شاماره  ناماه  تصویب مطاب  که فردی به منحصر شماره :خهارجي  اشخاص فراگیر شماره

 ملی پایگاه توسط ایران اسالمی جمهوری با مرتبط خارجی اتباع تمامی به 28/3/3111ها مورخ 40266

 .یابد می اختصاص خارجی اتباع اطالعات

به اقامتگاه قانونی ثبت شده در پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی : اقامتگاه قانوني شخص حقوقي

 .شود مستقر در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اطالق می

هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و  هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک :وجه نقد

هایی که دارنده آن غیر  کهای عادی در وجه حامل و سایر چ  غیرقابل ردیابی باشد از قبیل چک

 .نفع اولیه باشد، ایران چک و موارد مشابه ذی

های فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسات  عبارت است از انواع کارت: کارت پرداخت

 .سازد ی آن امکان پرداخت و یا انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می اعتباری که به دارنده

یا فیزیکی یا ترکیبی از هر دو که ( الکترونیکی)ای اطالعاتی  ز شناسهعبارت است ا: ابزار شناسايي

تواند بدون نیاز به هر گونه مجوز دیگری نسبت به اخذ خدمات بانکی از  با استفاده از آن مشتری می

کارت پرداخت نوعی ابزار شناسایی به شمار . ی غیرحضوری مؤسسات اعتباری اقدام کندها هدرگا

 .رود می

توان با استفاده از  ای الکترونیکی که می عبارت است از دستگاهی فیزیکی یا سامانه: يرشابزار پذ

ابزار . یک یا چند نوع ابزار شناسایی نسبت به انجام عملیات و اخذ انواع خدمات بانکی اقدام نمود

ی اینترنتی ها هی فروش و یا مجازی مانند درگاها هتواند فیزیکی مانند خودپرداز و یا پایان پذیرش می

 .باشد

ی ارباب رجوع به شعب، دفاتر یا ادارات مؤسسه اعتباری و  عبارت است از مراجعه: مراجعه حضوری

 .مراوده با نیروی انسانی مؤسسه مذکور برای اخذ خدمت

ی ارباب رجوع به انواع ابزارهای پذیرش و اخذ خدمت  عبارت است از مراجعه: مراجعه غیرحضوری

 شناسایی و بدون مراوده با نیروی انسانی مؤسسه اعتباریی ابزار  به واسطه

معامالت و عملیاتی که اشخاص با دردست داشتن اطالعات و یا قراین : معامالت و عملیات مشکوک

 .شود شویی انجام می و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت به منظور پول
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 های با فعالیت ارتباط به ظن جهت به آنها مشخصات و اسامی که اشخاصی کلیه :مظنون اشخاص

 بانک یا واحد و آن طری  از و تعیین مالی اطالعات واحد سوی از تروریسم مالی تأمین و پولشویی

 .شود می اعالم اعتباری موسسه به مرکزی

 دفتر نمایندگی و یا شعبه مؤسسه اعتباری در خارج کشور :واحد برون مرزی

 ل استقرار واحد برون مرزی مؤسسه اعتباریکشور مح: کشور مقصد

ِشود که به عنوان  به شخص حقوقی مستقلی اطالق می(: Subsidiary)واحد مستقل خارج از کشور 

یک مؤسسه اعتباری در کشور مقصد به ثبت رسیده است و تحت کنترل یک مؤسسه اعتباری در 

 .باشد جمهوری اسالمی ایران می

 بانک) بانک دیگر به (کارگزار بانک) بانک یک سوی از بانکی خدمات ارایه به :کارگزاری روابط

 .شود می اطالق (متقاضی

به )شود که دارای حضور فیزیکی  ای به بانکی اطالق می بانک پوسته( : Shell bank)ای  بانک پوسته

 در قلمروی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است،( معنای حضور مدیریت و بدنه اصلی آن

ای قرار دارد نیز  نبوده و به هیچ گروه ارائه کننده خدمات مالی که تحت نظارت موثر و یکپارچه

دیگری ( کشورها و مناط )ها، در قلمرو قضایی  مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک. وابسته نباشد

ری در تشکیالت دیگ -ای به غیر از یک نمایندگی ثبت شده معموالً یک بانک پوسته. مستقر است

کشوری که در آن به ثبت رسیده است، نداشته و نماینده آن فقط آدرسی را برای انجام امور حقوقی 

 .آورد فراهم می( کشورها و مناط )بانک مزبور در آن قلمرو قضایی 

 خارجي سیاسي اشخاص

 :هستند ذیل شرایط از یکی دارای حداقل که ای خارجی حقیقی اشخاص

 در دیپلماتیک ارای سمتید خود، کشور از نیابت به ویا بوده خود کشور در رسمی سیاسی سمت دارای

 .هستند دیگر کشورهای

 شاناخته  کشاور  آن در حزبی سیاسی شخص یک عنوان به خود، کشور در رسمی سمت داشتن بدون

 .دارند اشتغال سیاسی فعالیت به آن، از خارج یا خود کشور در و شوند می

 . هستند میرس سمت دارای دولتی بین ای المللی بین نهای سازما در
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 خارجی سیاسی دیگراشخاصو یا  پیشین بند خارجی سیاسی اشخاص :ويژه خارجي سیاسي اشخاص

 شرایط از یکی حداقل دارای که برآن مشروط ،های فرق اوی مینظا شبه یا مینظا یها هگرو به وابسته

 :باشند ذیل

 .باشند اینترپل تعقیب مورد - الف

 .باشند تعقیب تحت مجرمین استرداد مقررات نظر از -ب

 .باشند تحریم مشمول ملل سازمان امنیت شورای نظر از - پ

 به مرکزی بانک توسط ویژه خارجی سیاسی اشخاص میاسا و خارجی سیاسی اشخاص مصادی  :تبصره

 .شود می ابالغ اعتباری موسسات به و شده روزرسانی

نی که با اخذ مجوز از بانک مرکزی به عملیات خرید و هر شرکت سهامی خاص و یا تضام: صرافي

ای و یا به واسطه کارگزاران خارج از کشور و یا  فروش یا نقل و انتقال ارز به صورت نقدی، حواله

 .به خرید و فروش مسکوک طال و نقره اشتغال داشته باشد

ی ها هتندات، پایگاشناخت و تأیید هویت ارباب رجوع با استفاده از مس: شناسايي ارباب رجوع

 .ی مستقل، معتبر و قابل اتکاها هاطالعاتی و داد

ها موظف هستند، تمام  باشد که در بانک مرکزی مستقر بوده و صرافی سامانه نظارت بر ارز می: سنا

 .دعملیات صرافی و اطالعات مربوط به شناسایی مشتری را در این سامانه ثبت کنن

 .باشد اسالمی ایران که ریال میواحد پول ملی جمهوری : وجه رايج

بایستی برای یک  شماره منحصر به فردی است که هر فرد برای عملیات در صرافی می :کد مشتری

 .مرتبه از صرافی اخذ کند
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