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شماره 7491/77/83-859/794381

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
عطف به نامه شماره  81738/48751مورخ  7497/1/1در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (  ) 784قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون مبارزه با پولشويي که با عنوان
اليحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود  ،با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ  7491/7/8و تاييد شوراي محترم نگهبان  ،به پيوست
ابالغ مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسالمي – غالمعلي حدادعادل

شماره 7491/78/1- 788199

وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون مبارزه با پولشويي که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  7491/77/71به تاييد
شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  859/794381مورخ  7491/77/83مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است  ،به پيوست جهت اجرا ابالغ مي گردد .

رئيس جمهور – محمود احمدي نژاد

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده ( )8قانون تجارت است  ،مگر آن که براساس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد .استيالي اشخاص
بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالکيت شود ،دال بر ملکيت است.
ماده۲ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل ،تملك ،نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده
باشد.
ب ـ تبديل ،مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمك به مرتکب
بهنحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا کتمانکردن ماهيت واقعي ،منشا ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابه جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل
شده باشد.
ماده۳ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگکردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري ،پردازش و تحليل اخبار ،اسناد و مدارك ،اطالعات و گزارشهاي واصله ،تهيه سيستمهاي اطالعاتي
هوشمند ،شناسايي معامالت مشکوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت
وزراء بازرگاني ،اطالعات ،کشور و رئيس بانك مرکزي با وظايف ذيل تشکيل ميگردد:
7ـ جمعآوري و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني وتخصصي آنها در مواردي که قرينهاي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
8ـ تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي الزم درخصوص اجراء قانون به هياتوزيران.
4ـ هماهنگکردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراء کامل قانون در کشور.
 3ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
 5ـ تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير کشورها در چهارچوب مفاد ماده (. ) 77
تبصره7ـ دبيرخانه شورايعالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره8ـ ساختار و تشکيالت اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.
تبصره4ـ کليه آئيننامههاي اجرائي شوراي فوقالذکر پس از تصويب هياتوزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط الزماالجراء خواهد بود .متخلف از اين امر
به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵ـ کليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،بانکها ،موسسات مالي و اعتباري ،بيمهها ،بيمه مرکزي ،صندوقهاي قرضالحسنه ،بنيادها و
موسسات خيريه و شهرداريها مکلفند آئيننامههاي مصوب هياتوزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده ۶ـ دفاتر اسناد رسمي ،وکالي دادگستري ،حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطالعات مورد نياز در اجراء اين قانون را
که هياتوزيران مصوب ميکند ،حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ،ارائه نمايند.
ماده۷ـ اشخاص ،نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد  5و  )1برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مکلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل ،احراز سمت و هويت نماينده و وکيل و اصيل در مواردي که قرينهاي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي که در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است ،نميباشد.
ب ـ ارائه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئيننامه مصوب هياتوزيران.
ج ـ گزارش معامالت و عمليات مشکوك به مرجع ذيصالحي که شورايعالي مبارزه با پولشويي تعيين ميکند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع ،سوابق حسابها ،عمليات و معامالت به مدتي که در آئيننامه اجرائي تعيين ميشود.
هـ ـ تدوين معيارهاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئيننامههاي اجرائي آن.
ماده ۸ـ اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون ،صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد
گرفت ،افشاء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف
به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب  ،7454/77/88محکوم خواهد شد.
ماده۹ـ مرتکبين جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آن) به جزاي
نقدي به ميزان يكچهارم عوايد حاصل از جرم محکوم ميشوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.
تبصره7ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 8ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشا ،مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره4ـ مرتکبين جرم منشا ،در صورت ارتکاب جرم پولشويي ،عالوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي ،به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين قانون نيز محکوم
خواهندشد.
ماده۱۱ـ کليه اموري که در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد .قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همکاري نمايد.
ماده۱۱ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراکز استانها بهامر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مييابد .اختصاصي بودن شعبه
مانع رسيدگي به ساير جرائم نميباشد.

ماده۱۲ـ در مواردي که بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير کشورها قانون معاضدت قضايي و اطالعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد ،همکاري طبق
شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهمن ماه يکهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و
در تاريخ  7491/77/71به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

غالمعلي حداد عادل  -رئيس مجلس شوراي اسالمي

 آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي:

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميگردند :
الف ـ قانون :قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب  7491ـ
ب ـ ارباب رجوع :مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل ،وکيل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات ،انجام معامله ،نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير
طال ،جواهرات ،عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي ...مشمول قانون مراجعه مينمايد.
ج ـ شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وکيل عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا
نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي کامل :شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در بندهاي (د) و (هـ) ماده ( )4اين آييننامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباري  :بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران)  ،مؤسسات اعتباري غيربانکي ،تعاونيهاي
اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه ،شرکت ليزينگ  ،شرکتهاي سرمايهپذير  ،صرافيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطهگري وجـوه اقـدام مينمايند.
و ـ معامالت و عمليات مشکوك :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين عمليات و معامالت به
منظور پولشويي انجام ميشود.

تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپردهگذاري يا ساير عمليات مربوط
مينمايد .برخي از اين عمليات و معامالت مشکوك عبارتند از:
1ـ معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
2ـ کشف جعل ،اظهار کذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنکه معاملهاي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3ـ معامالتي که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يکي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بودهاند.
 4ـ معامالت تجاري بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
5ـ معامالتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
 1ـ معامالت بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع ،قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
7ـ معامالتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول ،پيچيده ،غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح ميباشد.

ز ـ سقف مقرر :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ) (150.000.000ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کاالي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز ،سقف مذکور را
با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد :هرگونه مسکوك و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد ،از قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي
که دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چکهاي پشتنويس شده توسط اشخاص ثالث ،انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول :تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد ( )5و ( ) 1قانون از جمله بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،بانکها ،مؤسسات مالي و اعتباري،
بورس اوراق بهادار ،بيمهها ،بيمه مرکزي ،صندوقهاي قرضالحسنه ،بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي ،وکالي دادگستري ،حسابرسان،
حسابداران ،کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي :اشخاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيشفروشندگان مسکن يا خودرو،
طالفروشان ،فروشندگان خودرو و فرشهاي گرانقيمت و فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گرانقيمت.
ک ـ خدمات پايه :خدماتي که طبق مقررات ،پيشنياز و الزمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و
متمادي به اشخاص مشمول مراجعه ميکنند ،نظير ا فتتاح هر نوع حساب در بانکها ،اخذ کد معامالتي در بورس اوراق بهادار ،اخذ کد اقتصادي ،اخذ کارت بازرگاني و جواز
کسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي که براساس تصويبنامه شماره /71718ت48817هـ مورخ  7499/7/88به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص
مييابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويبنامه شماره 16173/ت36811هـ مورخ  7499/7/88به تمامي اتباع خارجي مرتبط با
جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.
ن ـ شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخا نه :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذکور در ماده (.)41
ع ـ واحد اطالعات مالي :واحدي متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معامالت مشکوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد به شرح
مذکور در ماده (.)49

فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

ماده۲ـ مؤسسات اعتباري ،بيمهها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت
و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چك ،ارائه تسهيالت ،صدور انواع کارت دريافت و پرداخت ،صدور ضمانتنامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق
مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي ،خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح
بندهاي « الف» و « ب» ماده ( ))4اقدام نموده و اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.

ماده۳ـ تمامي اشخاص مشمول مکلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله ،عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام
پولشويي ،به شرح زير ميباشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
1ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و کدپستي محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملي در حد متعارف صورت ميپذيرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبيق از آن طريق ،اخذ شناسنامه عکسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بالمانع
ميباشد.
 2ـ درخصوص اتباع خارجي ،گذرنامه معتبر کشور متبوع که داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا کارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر ،مدارك شناسايي محسوب
ميگردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تکاليف مذکور در آييننامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي براي کليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
 1ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و کدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق کارت شناسه (مذکور در آييننامه
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 2ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي ،شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي
صورت خواهدگرفت.
 3ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
 4ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي که نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند ،از طريق تحقيق از ساير
نظامها و پايگاههاي اطالعاتي و يا استعالم از مراجع ذيربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند .به هر حال ،ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف ميگردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانکي

1ـ تمامي اشخاصي که عهدهدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در کشور هستند ،به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع ميباشند.
 2ـ تمامي اشخاصي که در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند ،موظفند در مواردي که ارزش امانات و محمولههاي پستي از
سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعالم ميگردد ،نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
 3ـ تمامي اصنافي که به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند ،موظفند در تمامي معامالت بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و
آن را ثبت نمايند .اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسايي کامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانکي) عالوه بر شناسايي اوليه (مذکور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي کامل
ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ اخذ معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفينامه از يکي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مرکزي
جمهوري اسالمي ايران ،سازمانهاي دولتي و يا نهادها و کانونهاي حرفهاي رسمي.
 2ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از اشخاص مذکور به منظور تعيين صحت اطالعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي که بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طالفروشان ،فروشندگان اشياي گرانقيمت ،بنگاههاي معامالت
امالك و خودرو.
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5ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي کامل اشخاص حقوقي.
 1ـ اخذ اطالعات راجع به نوع ،ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
2ـ اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه ،شرکتنامه ،سهامداران عمده ،نوع فعاليت ،تأمينکنندگان منابع مالي شخص حقوقي ،مؤسسان ،مديران ،بازرسان ،حسابرسان و نشاني
اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبهبندي شرکت از مراجع ذيربط ( از قبيل شرکتهاي سنجش اعتبار ،رتبهبندي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و يا ساير
مراجع حرفهاي) .
تبصره ـ در صورت عدم رتبه بندي شرکت ،شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به
تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي
معتبر شرکت مستقيماً مورد بررسي قرار ميگيرد.

 4ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينکه آخرين مدارك و اطالعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه دادهاند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذکور را
بالفاصله اطالع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است که به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده ۴ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده ( )4بايد حسب مورد از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده (از جمله
شماره ملي ،شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد .استعالم کننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.

ماده  ۵ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد ،اشخاص
مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مي توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را که اطالعات مذکور (به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت
ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند .اشخاص مشمول ميتوا نند در دستورالعملهاي داخلي ،ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين
اطالعات مورد نياز ،با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.

ماده ۶ـ ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بينام و ارائه تسهيالت
مربوط ممنوع است.
ماده ۷ـ اشخاص مشمول ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذکور در بندهاي (د) و (هـ) ،تعهدات الزم درخصوص اجراي قانون
و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند .در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات ،اشخاص مشمول بايد از ارائه
خدمات به وي خودداري نمايند.

ماده  ۸ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي کامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي ،در مورد مؤسساتي که به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي
رعايت ميشود ،نميباشند.

ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.

ماده۱۱ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي که از طريق واحد اطالعات مالي به آنها اعالم ميگردد،
اقدام نمايند.

ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند که:
الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در اين آيين نامه مشخص گرديده است ،ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دري افتي را ندهند و در صورت اقدام بالفاصله موضوع را به شخص مشمول اطالع دهند .موارد قانوني (از قبيل وکالت يا
نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نميباشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توض يح داده شود .در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ،ارائه خدمات به
وي متوقف گردد.

ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرمهاي مورد استفاده ،محل مناسب براي درج يکي از شمارههاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي ،شناسه ملي و
شماره فراگير اتباع بيگانه) و کدپستي را پيشبيني نمايند و اين مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.

ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرمافزارها ،بانکها و سيستمهاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در آنها ثبت ميشود ،محل الزم براي درج يکي از
شمارههاي معتبر (حسب مورد شماره ملي ،شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و کدپستي را پيشبيني نموده و امکان جستجو براساس شمارههاي مذکور در نرمافزارها
را فراهم نمايند.
ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سيستمهاي اطالعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذيربط ارسال و
صحت آن را کنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند .در صورت کشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطالعات مالي گزارش گردد.

ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آييننامه در مورد مشتريان قبلي که از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به
فعاليت خود ادامه ميدهند ،تکاليف فوق را عملي سازند.
تبصره 7ـ آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت
مذکور رفع نگردد ،واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايند.
تبصره8ـ آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليتآنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد ،کم اهميت باشد ،از شمول اين ماده مستثني
هستند.

ماده۱۶ـ از زمان ابالغ اين آيين نامه ،اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکي را که شورا مشخص ميسازد ،به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال
نمايند .از تاريخ مذکور ،اشخاص مشمول بايد در مورد محل سکونت اشخاص حقيقي ،کدپستي درج شده در کارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي کدپستي اقامتگاه قانوني
درج شده در کارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك ،مبناي عمل قرار دهند.

ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطالعات مربوط به شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند:
الف ـ در زماني که براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمدهاي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي که شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد اربابرجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهد.
ماده ۱۸ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديههاي صنفي مشاغل غيرمالي ،مکلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول
مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند .مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود .دبيرخانه ميتواند در صورت لزوم ،براساس اهميت واحد ،صالحيت
اعضاي واحد مذکور را بررسي نمايد.
تبصره7ـ تمامي اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکيالت خود ،ترتيبات الزم را به گونهاي اتخاذ نمايند که اطمينان الزم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط
به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره8ـ دبيرخانه در زمان تأييد صالحيت افراد بايد عالوه بر صالحيت تخصصي با استعالم از مراجـع ذيربط نسبت به تعيين صالحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام
نمايد.

ماده۱۹ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده ( )79به شرح زير ميباشد:
الف ـ بررسي ،تحقيق ،اولويتبندي و اعالم نظر در مورد گزارشهاي ارسالي کارکنان دستگاه ذيربط.
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تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذکور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابالغ ميگردد .در هر صورت اين
زمان از چهار روزکاري بيشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني که از خدمات پايه استفاده ميکنند به منظور شناسايي معامالت مشکوك.
د ـ تهيه نرم افزارهاي الزم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطالعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معامالت مشکوك.

هـ ـ طراحي ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمعآوري و تحليل اطالعات ،استخدام نيروها ،آموزش و غيره) و ارزيابي و
مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمين اطالعات تکميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و ساير مراجع که در امر مبارزه با تروريسم ذيصالح ميباشند.
ز ـ صدور بخشنامههاي الزم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي کامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ( )4ماده )(4قانون به مراجع ذيربط با هماهنگي واحد اطالعات مالي.
ک ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ل ـ تهـيه برنامه ساالنه اجراي قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن.

ماده۲۱ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مرکزي ج مهوري اسالمي ايران ،بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس و اوراق
بهادار ،سازمان بازرسي کل کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،اتحاديههاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعالم نظر نمايند.

ماده۲۱ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملکرد دستگاههاي مذکور در ماده ( )86را بررسي و به شورا گزارش نمايد.

ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعالم واحد اطالعات مالي
در پايان هر ماه به نحوي که واحد مذکور مشخص ميسازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خالصه اطالعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي
يا کد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه ،شماره فراگير اتباع خارجي باشد .ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعالم خواهد شد.

ماده۲۳ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها ،فرد يا کارگروه هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي الزم و کافي را در محدوده هر يك از
اشخاص مشمول ،براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذيربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.

ماده۲۴ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات الزم ،در صورت درخواست واحد اطالعات مالي از اشخاص مشمول ،يکي از اعضاي کارگروه مبارزه با پولشويي شخص

مشمول ،با اختيار دسترسي به تمام اطالعات شخص مشمول ،در واحد اطالعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطالعات مالي را تأمين نمايد .فرد يادشده به
هيچ عنوان به اطالعات واحد اطالعات مالي دسترسي نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
ماده ۲۵ـ تمامي کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و عمليات مشکوك (موضوع بند « و» ماده ( ))7مراتب را بدون اطالع ارباب
رجوع ،به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطالع دهند .در صورت عدم وجود اين واحد ،باالترين مقام شخص مشمول ،مسئول دريافت گزارشها و انجام
اقدامات مقتضي خواهد بود .در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۶ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معامالت بيش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مينمايد ،ثبت و همراه
با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد ،به باالترين مقام شخص مشمول اطالع دهند .واحدهاي
مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا باالترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خالصه فرمهاي مذکور را در پايان هر هفته به نحوي که
واحد اطالعات مالي مشخص ميسازد ارسال و اصل آن را به نحو کامالً حفاظت شده ،نگهداري نمايند.
تبصره7ـ ارائه دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذکور در فرم ابالغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره 8ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانکي مانند پست .کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي
مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند .در صورت عدم وجود اين واحد ،گزارشها بايد به باالترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال
گردد.
تبصره 4ـ فرمها ،ميزان و نحوه اخذ اطالعات از ارباب رجوع ،نحوه و ميزان اطالعات اوليه ارسالي به واحد اطالعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطالعات در هر
شخص مشمول مطابق آييننامهاي خواهد بود که به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده۲۷ـ گزارش معامالت مشکوك و نيز ساير گزارشهايي که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند ،بيانگر هيچگونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد
اطالعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نميگردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارشدهندگان مجري اين آييننامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزي
ماده۲۸ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس ،تنها در سيستم بانکي و صرافيهاي مجاز با رعايت
قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کاال و ارز ـ مصوب
7413ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

ماده۲۹ـ بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانکي و صرافيهاي مجاز را در
پايان هر روز بانك اطالعاتي که به همين منظور تهيه خواهد شد ،ثبت نموده و امکان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطالعات مالي را در آن فراهم نمايد.

ماده۳۱ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانکها و صرافيها موظف به ارسال اطالعات ماده ( )89به بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران ميباشند .عدم ارسال اطالعات،
ارسال ناقص و نادرست اطالعات ،خردکردن معامالت به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۳۱ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از کشور خود اطمينان حاصل
نمايند.

ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با کشورها و مناطقي که از سوي شورا اعالم ميگردد ،مراقبت الزم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطالعات
ماده۳۳ـ تمامي اشخاص مشمول مکلفند مدارك مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي ( اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع
هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيکي و يا ساير روشهاي قانـوني  ،حـداقل بـه مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري کنند  .هيئت تسويه اشخـاص حقوقي
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تبصره7ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونهاي ضبط و نگهداري شود که در صورت درخواست واحد اطالعات مالي و ساير مراجع ذيربط ،اطالعات آن اسناد
در ظرف زماني مذکور در ماده ( )78قابل دسترسي باشد .ارائه اصل اسناد و مدارك ،در صورت درخواست واحد اطالعات مالي و ساير مراجع ذيربط ،بايد حداکثر ظرف يك
ماه صورت پذيرد .مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 8ـ اسناد مذکور بايد قابليت بازسازي معامالت را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره4ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي که نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است ،نيست.

ماده۳۴ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونهاي سامان دهند که تمامي حسابها و پروندههاي يك شخص ،مرتبط و قابل شناسايي و
بررسي باشد.

فصل هفتم ـ آموزش
ماده۳۵ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همکاري دبيرخانه ترتيبات الزم جهت برقراري دورههاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود را
فراهم نمايند .اين دورهها بايد در جهت آشنايي با قانون ،آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط ،نحوه عملکرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از

خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد .طي نمودن دورههاي يادشده براي ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذيربط الزامي
است و سوابق دورههاي مذکور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده۳۶ـ کارگروه هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطالعرساني به ارباب رجوع در
مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تکاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده۳۷ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميشود و عهدهدار وظايف زير خواهد بود:
1ـ انجام امور اداري مربوط به تشکيل جلسات شورا ،ابالغ و پيگيري مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بينالمللي و تشريح اقدامات کشور در مبارزه با پولشويي
3ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول ،نظارت و بازرسي (دورهاي ،اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول بهمنظور اطمينان از اجراي آييننامهها و
دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبه بندي ساالنه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا ،اعالم عمومي آن.
 5ـ پاسخگويي به مراجع ذيصالح ،اعالم مواضع ،تبليغات ،پشتيباني از ديدارگاه الکترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
6ـ هماهنگي درتشکيل دورههاي آموزشي در داخل و خارج کشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
7ـ برنامهريزي ساالنه اجراي قانون و آييننامههاي ذيربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
8ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و کارکنان ذيربط که در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شکايت و تعرض ارباب رجوع
قرار گيرند.
9ـ به روزرساني آييننامهها و دستورالعملهاي ذيربط از طريق مراجع قانوني.
10ـ تهيه پيشنويس آييننامههاي الزم و اعالمنظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
11ـ اعالم راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در کشور و پيشنهاد اصالح آييننامهها و دستورالعملها در صورت نياز.

ماده۳۸ـ واحد اطالعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميگردد:
1ـ جمعآوري و اخذ اطالعات معامالت مشکوك
2ـ ارزيابي ،بررسي و تحليل اطالعات گزارشها و معامالت مشکوك
3ـ درج و طبقهبندي اطالعات در سيستمهاي مکانيزه

 4ـ اعـالم مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تأميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همکاري ،در صورت درخواست مراجع
ذيربط.
5ـ تأمين اطالعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي ،ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذيربط.
6ـ تهيه آمارهاي الزم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
7ـ تهيه نرمافزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد نياز.
8ـ تأمين امنيت اطالعات جمعآوري شده.
9ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهاي بينالمللي طبق مقررات.
10ـ جمعآوري و اخذ تجارب بينالمللي.
11ـ ارسال گزارشهايي که به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
12ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
13ـ تهيه پيشنويس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالي جهت تصويب شورا.
14ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعالم نظر در مورد صالحيت تخصصي مسئوالن واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.

ماده۳۹ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ،تصويب شورا و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت .واحد اطالعات مالي زير نظر
دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت .تمامي پستهاي دبيرخانه ،واحد اطالعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه ،مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط
خواهند بود.

ماده۴۱ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد
نياز را با مالحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي کامل قانون و افزايش حداقل در تشکيالت اداري ابالغ نمايد .تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين
نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همکاري داشته باشند.

ماده۴۱ـ شورا ميتواند کارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تکاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطالعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي
خود را به شورا ارائه نمايند.

ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امکانات الزم و پشتيباني مورد نياز واحد اطالعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.

ماده۴۳ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آييننامه نسبت به تهيه پيشنويس دستورالعملهاي الزم براي اجراي قانون و اين آييننامه و به
ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشکوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند .دستورالعملهاي مذکور و تغييرات احتمالي آنها در آينده ،پس از تصويب در شورا
بايد

ظرف

سه

ماه

به

تمامي

کارکنان

تحت

امر

اشخاص

مشمول

ابالغ

و

آموزشهاي

الزم

به

آنها

داده

شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي ،وزارت بازرگاني با همکاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديههاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده۴۴ـ يك ماه پس از ابالغ اين آييننامه ،پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز ،توسط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري) ،به ارباب رجوع ممنوع
است .بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير و ساز و کار الزم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.

ماده۴۵ـ تمامي اشخاص مشمول مکلفند هن گام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف ،از متقاضيان تعهدات الزم را براي
اجراي قانون و آييننامههاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند .درج اين تعهد در مواردي که شورا اعالم ميکند ،ميتواند در
اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.

ماده۴۶ـ در صورت ضرورت ،شورا ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي اين آييننامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي ،مراجع و اشخاص و صنوف
ذيربط ابالغ خواهد نمود.

ماده۴۷ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي که آن واحد تعيين کند جهت انجام
وظايف محول شده تأمين نمايند.

ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسي به اطالعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده از سوي افراد ،بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است
نسبت به راهاندازي سامانه اطالعات مشتريان مشتمل بر اطالعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطالعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي)
ب ـ اطالعات شماره حسابها و تسهيالت ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيالت و تعهدات بانکي بانك
مرکزي جمهوري اسالمي ايران).
ج ـ اطالعات چکهاي برگشتي.
دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.

هـ ـ اطالعات محکوميتها و سفتههاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي که اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطالعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.

ماده۴۹ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آييننامه را در سال اول تا سقف دهميليارد ()76066606660666
ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در اليحه بودجه کل کشور منظور نمايد.
اين تصويبنامه در تاريخ  7499/8/77به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيدهاست .

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

موضوع  :چك ليست آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۲
شماره جدول :

شركت مورد رسيدگي ......................................................................... :
سال /دوره مالي .................................................................................... :

 -۱هدف :

اطمينان از اينکه واحد مورد رسيدگي  ،تمهيدات الزم را در جهت مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم بکار گرفته
و براي جلوگيري از اينگونه جرايم  ،در حوزه فعاليت خودکنترلهاي ضروري را اعمال کرده است .
 -۲تعاريف :

 -8-7ارباب رجوع  :مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل  ،وکيل يا نماينده قانوني براي برخورداري از خدمات  ،انجام معامله  ،نقل
و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طال  ،جواهرات  ،عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) .
 -8-8شناسايي اوليه  :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا
وکيل عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده ثبت مشخصات اصيل .
 -8-4شناسايي کامل  :شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانکي) و تخمين
سطح فعاليت مورد انتظار وي  ،عالوه بر شناسايي اوليه به شرح بند  8-8فوق .
 -8-3موسسات اعتباري  :بانکها ( اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران )
موسسات اعتباري غير بانکي  ،تعاونيهاي اعتبار  ،صندوقهاي قرض الحسنه  ،شرکتهاي ليزينگ  ،شرکتهاي سرمايه پذير  ،صرافي
ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
 -8-5معامالت و عمليات مشکوك  :معامالت و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن
پيدا کنند که اين عمليات و معامالت به منظور پولشويي انجام مي شود .
توضيح  :قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشاء مال
و سپرده گذاري يا ساير عمليات مربوط مي نمايد.
برخي از اين عمليات و معامالت مشکوك عبارتند از :
 -8-5-7معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد .
 -8-5-8کشف جعل  ،اظهارکذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنکه معامله اي صورت گيرد و
نيز در زمان اخذ خدمات پايه .
 -8-5-4معامالتي که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يکي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري
بوده اند.
 -8-5-3معامالت تجاري بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير
باشد .

 -8-5-5معامالتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد .
 -8-5-1معامالت بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع  ،قبل يا حين معامله از انجام ان انصراف داده و يا بعد از انجام معامله
بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
 -8-5-1معامالتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول  ،پيچيده  ،غير معمول و بدون اهداف اقتصادي واضح باشد .
 -8-1سقف مقرر  :مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ( )756666666ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کاالهاي گرانبها  ،هيئت
وزيران درصورت نياز  ،سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
 -8-1وجه نقد  :هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد از قبيل
چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چکهاي پشت نويس شده توسط اشخاص
ثالث  ،انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه ) .
 -8-9اشخاص مشمول  :تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران  ،بانکها  ،موسسات مالي
و اعتباري ،بورس اوراق بهادار  ،بيمه ها  ،بيمه مرکزي  ،صندوقهاي قرض الحسنه  ،بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين
دفاتر اسناد رسمي  ،وکالي دادگستري  ،حسابرسان  ،حسابداران  ،کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني .
 -8-8مشاغل غيرمالي  :اشخاصي که معامالت زيادي را بصورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از
قبيل پيش فروشندگان مسکن يا خودرو  ،طالفروشان  ،فروشندگان خودرو و فرشهاي گران قيمت و فروشندگان عتيقه و محصوالت
فرهنگي گران قيمت .
 -8-76خدمات پايه  :خدماتي که طبق مقررات  ،پيش نياز و الزمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از
آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي کنند  ،نظير افتتاح هر نوع حساب در بانکها ،
اخذ کد معامالتي در بورس اوراق بهادار  ،اخذ کد اقتصادي  ،اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب .
 -8-77شناسه ملي اشخاص حقوقي  :شماره منحصر به فردي که براساس تصويب نامه شماره /71718ت 48817هـ مورخ
 7499/7/88به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.
 -8-78شماره فراگير اشخاص خارجي  :شماره منحصر به فردي که براساس تصويب نامه شماره /71714ت 36811هـ مورخ
 7499/7/88به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مي يابد.
 -8-74دبيرخانه  :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي که در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي باشد.
 -8-73واحد اطالعات مالي  :واحدي متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت  ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معامالت مشکوك
به مراجع ذيربط را به عهده دارد .
 -4در تکميل چك ليست  ،نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :
 -4-7چك ليست حاضر در برگيرنده مواردي از آيين نامه اجرايي قانوني مبارزه با پولشويي است که کاربرد بيشتري دارد .لذا باتوجه
به تمامي مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن در رسيدگي ها ضرورت دارد .

 -4-8چنانچه در مورد برخي از سئواالت مطرح شده در اين چك ليست رسيدگيهايي بعمل آمده است يا خواهد آمد عطف به کاربرگ
مربوط الزامي است .
ّ نشان داده مي

 -4-4پاسخ «بلي» نشان دهنده رعايت و پاسخ «خير» نشان دهنده عدم رعايت مفاد قانون است که با عالمت ّ
شود و در مواردي که پاسخ ّ مورد ندارد ّ مي باشد  ،عالمت مزبور در ستون مربوط درج مي شود.

 -4-3مصوباتي که در مفاد آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به آنها عطف داده شده و در چك ليست نيز درج شده است
بشرح زير به پيوست ارائه شده است .
شماره صفحه

عنوان
 -7تصويب نامه شماره /71718ت48817هـ مورخ  7499/7/88هيئت وزيران

79-88

 -8تصويب نامه شماره /71714ت 36811هـ مورخ  7499/7/88هيئت وزيران

84-85

 -4-5خالصه اي از موارد قابل ذکر در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني (خالصه پاسخهاي «خير» و ساير مواردي که
احتماالً ممکن است به نظر رسيدگي کننده به داليلي مهم تلقي شود ) الزم است در گزارش نکات عمده (جدول  7656پرونده جاري)
براي مالحظه مدير فني ارائه گردد.
 -4-1اين چك ليست بايد براي واحدهاي مورد رسيدگي تکميل و سپس در بخش  7856پرونده جاري بايگاني شود.
نام سرپرست كار(تكميل كننده)

نام مدير فني (بررسي كننده)
امضا و تاريخ

امضا و تاريخ

چك ليست آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
نام واحد مورد رسيدگي ......................................... :
رديف

عطف

پاسخ

سوال
بلي

خير

موارد

عطف به كاربرگ

ندارد

رسيدگي

الف -درصـورتيکه واحد مورد رسـيدگي از جمله موسسات اعتباري و
بيمـه ها مي باشـــد  ،آيا هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات
پولي و مـالي حتي کمتر از ســـقف مقرر  ،از جملـه انجـام هر گونـه
دريـافـت و پرداخـت  ،حوالـه وجه  ،صـــدور و پرداخت چك  ،ارائه
تسهيالت  ،صدور انواع کارت دريافت و پرداخت  ،صدور ضمانت نامه
 ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي ســپرده و اوراق مشارکت  ،قبول
ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته  ،بروات و
اعتبارات اسـنادي و خريد و فروش ســهام  ،نسبت به شناسايي اوليه
اربـاب رجوع به شـــرح اجزاي «الف» و «ب» رديف ( )8اين چك
ليست اقدام نموده است ؟
ب -آيا اطالعات اخذ شـده به شـرح فوق در سـيستمهاي اطالعاتي
واحد مورد رسيدگي ثبت شده است ؟
توضيح  :پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر
نيازي به شناسايي ندارد .

7

ماده8

8

بــنــدهــاي آيـا واحد مورد رســـيدگي  ،هنگام انجام هر گونه معامله  ،عمليات و
«الــف»  ،ارائـه خـدمـات بيش از ســـقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام
«ب» و «ج» پولشـويي  ،نسـبت به شـناسايي اوليه ارباب رجوع به شرح زير اقدام
کرده است ؟
ماده 4
الف -اشخاص حقيقي :
 -7اخذ شـماره ملي و کد پسـتي محل سـکونت و تطبيق آن با اصل
کارت ملي يا درصـورت ارتباط بر خط واحد مورد رسيدگي با سازمان
ثبت احوال کشـور و تطبيق آن از طريق اخذ شـناسنامه عکس دار يا
گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر.
-8درخصـــوص اتباع خارجي  ،اخذ گذرنامه معتبر کشـــور متبوع که
دراي مجوز ورود و اقامت باشــد يا کارهويت و يا برگ آزمايش اتباع
خارجي .
ب – اشخاص حقوقي :
 -7اخذ شـناسه ملي و کد پستي اقامتگاه قانوني و تطبيق آن با اصل
يا تصوير مصدق کارت شناسه و يا درصورت معرفي يك نفر شخص
حقيقي از سوي شخص حقوقي  ،انجام شناسايي به شرح پيشگفته در
مورد اشخاص حقيقي .
-8در مورد اشخاص حقوقي خارجي  ،اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر
در ايران و شــماره اختصــاصــي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي
اطالعات اتباع خارجي .
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-4درصورت وجود هر گونه ابهام درخصوص اصالت مدارك شناسايي
 ،تحقيق از ســـاير نظام ها و پايگاههاي اطالعات و يا اســـتعالم از
مراجع ذيربط قانوني مطلع و متوقف نمودن ارائه خدمت تا تاريخ رفع
هر گونه ابهام .
ج –موارد غير بانکي :
-7شـناسـايي ارباب رجوع توســط اشـخاص مشــمول عهده دار ارائه
خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي .
-8شـناسـايي ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول عهده دار خدمات
قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پســتي در مواردي که ارزش
امانات و محموله هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر
است .
-4شـناسايي ارباب رجوع توسط اصناف در معرض استفاده پولشويان
(به تشـخيص شـورا) در معامالت بيش از ســقف مقرر و درج شماره
منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش .
بــنــدهــاي آيا درصورت ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانکي)
«د»و «هــ» عالوه بر شناسايي اوليه به شرح فوق نسبت به شناسايي کامل ارباب
رجوع به شرح زير اقدام شده است ؟
ماده 4
الف -اشخاص حقيقي:
-7اخـذ معرفي نامه معتبر با امضـــاي حداقل يك نفر از مشـــتريان
شـــناخته شـــده يا اشـــخاص مورد اعتماد با معرفي نامه از يکي از
موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مرکزي  ،سازمانهاي دولتي و
يا نهادها و کانونهاي حرفه اي رسمي .
-8اخذاطالعات از ارباب رجوع در مورد ســـوابق ارتباط با اشـــخاص
مشــمول و اســتعالم از اشــخاص مذکور به منظور تعيين صــحت
اطالعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
-4اخذ جواز کسب معتبر بويژه در مورد مشاغل غيرمالي که بيشتر در
معرض پولشـويي قرار دارند مثل طالفروشــا ن  ،فروشــندگان اشياي
گران قيمت  ،بنگاههاي معامالت امالك و خودرو .
-3اخذ گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي جوازکسب ويا
از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي .
-5اخـذ اطالعـات در مورد نوع و ميزان فعـاليـت ارباب رجوع جهت
تعيين سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
ب -اشخاص حقوقي :
-7اخـذ اطالعـات راجع به نوع  ،ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع
به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
-8اخذ اطالعات در مورد اساسنامه  ،شرکت نامه  ،سهامداران عمده ،
نوع فعاليت  ،تامين کنندگان منابع مالي شخص حقوقي  ،موسسات،
مديران  ،بازرسان  ،حسابرسان و نشاني اقامتگاه آن .
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ماده 3
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ماده 5

1

ماده 1

1

ماده 1

9

ما ده 8

-4اخذ اطالعات مرتبط به رتبه بندي شــرکت از مراجع ذيصــالح (از
قبيل شــرکتهاي ســنجش اعتبار  ،رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و
نظارت راهبردي رييس جمهور و ساير مراجع حرفه اي).
-3اخذ تعهد از مديران و صـاحبان امضا مبني بر ارائه آخرين مدارك
و اطالعات راجع به شــخص حقوقي و اطالع رســاني فوري هر گونه
تغيير در موارد مذکور.
تبصره  :درصورت عدم رتبه بندي شرکت  ،تعيين سطح فعاليت مورد
انتظار ارباب رجوع بايد راسـاً از طريق بررســي صــورتهاي مالي تاييد
شده توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي و درصورت عدم
الزام شـرکت به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي  ،از
طريق بررسـي مسـتقيم آخرين صورتهاي مالي معتبر شرکت صورت
پـذيرد  .نحوه تعيين ســـطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع مطابق
دسـتورالعملي اسـت که به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا
خواهد رسيد .
الف -به منظور کسب اطمينان از صحت اسناد و اطالعات ارائه شده
جهت شناسايي ارباب رجوع  ،آيا مدارك ياد شده در اجزاي «الف» و
«ب» رديف ( )4اين چـك ليســـت  ،از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط
استعالم شده است ؟
ب -ايا زمان اخذ تاييديه در اسناد ياد شده گواهي شده است ؟
درصـورت عدم ارائه مدارك شناسايي مربوط توسط ارباب رجوع و يا
ظن به انجام فعاليتهاي پولشـــويي يا ســـاير جرايم مرتبط  ،آيا واحد
مورد رســيدگي ضــمن خودداري از ارائه خدمت به وي  ،مراتب را به
واحد اطالعات مالي گزارش نموده است ؟
آيا ممنوعيت ارائه خدمات پايه بصورت الکترونيکي و بدون شناسايي
کــامــل اربــاب رجوع و انجــام هر گونــه تراکنش مــالي الکترونيکي
غيرقابل رديابي يا بي نام و ارائه تسـهيالت مربوط رعايت شده است
؟
ايا به هنگام ارائه خدمات پايه به مشــاغل غيرمالي  ،ضــمن دريافت
مدارك شـناســايي کامل اشـخاص حقيقي و حقوقي به شــرح اجزاي
«الف» و «ب» رديف ( )4اين چك ليست  ،تعهدات الزم درخصوص
اجراي قـانون و مقررات مبـارزه بـا پولشـــويي از آنان اخذ شـــده و
درصـــورت خودداري اربـاب رجوع از ارائه اين تعهد و يا خودداري از
عمل به تعهدات از ارائه خدمات به وي خودداري گرديده است ؟
توضـيح  :طبق ماده ( )9آيين نامه  ،شـناسايي کامل مجدد مشتريان
موســســات مالي  ،در موردموســســاتي که به تشــخيص دبيرخانه ،
مقررات مبارزه با پولشويي در آنها رعايت مي شود ضرورت ندارد.
آيا هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت
ويژه به عمل آمده است ؟
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ايا هنگام ارائه خدمات به اشخاصي که از طريق واحد اطالعات مالي
ماده 76
به واحد مورد رسـيدگي اعالم مي گردد  ،نسبت به مراقبت مداوم و
نظارت بيشتر اقدام گرديده است ؟
آيا هنگام ارايه خدمات پايه به ارباب رجوع  ،توضـــيخات صـــريح و
ماده 77
دقيق در مورد لزوم ارائه اطالعات مورد درخواســت  ،رعايت مقررات
مربوط به مبارزه با پولشويي  ،عدم ارائه مجوز به ديگران (به استثناي
وکيل يا نماينده قانوني ارباب رجوع) جهت اســـتفاده از خدمات پايه
دريافتي ودر غير اين صـــورت اطالع رســـاني ســـريع به واحد مورد
رسيدگي  ،انجام شده است ؟
توضـــيح  :درصـــورت عـدم قبول ارباب رجوع يا عدم توجه وي به
تعهدات خود ارائه خدمات به وي بايد متوقف گردد.
آيا در تمامي فرم هاي مورد اسـتفاده  ،محل مناسب براي درج يکي
ماده 78
از شـماره هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي  ،شناسه ملي
و شماره فراگير اتباع بيگانه) و کد پستي پيش بيني و اين مشخصات
دريافت و تطبيق داده مي شود؟
آيا در تمامي نرم افزارها  ،بانکها و سيستم هاي اطالعاتي که عمليات
ماده 74
پولي و مـالي در آنهـا ثبـت مي شـــود محل الزم براي درج يکي از
شـماره هاي معتبر (حسـب مورد شـماره ملي  ،شناسه ملي و شماره
فراگير اتباع بيگانه) و کد پستي پيش بيني و امکان جستجو براساس
شماره هاي مذکور در نرم افزاها فراهم گرديده است ؟
آ يا به منظور کنترل صـحت مشــخصات درج شده اشخاص و اماکن
ماده 73
ثبت شــده در ســيســتم هاي اطالعاتي و دريافت آخرين تغييرات ،
اطالعات مزبور هر شـــش ماه يك بار به مراجع ذي ربط ارســـال و
درصــورت کشــف هر گونه مغايرت قطعي و غير قابل رفع  ،موارد به
واحد اطالعات مالي گزارش گرديده است ؟
آيا در مورد مشتريان قبلي که از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و
ماده 75
برمبنـاي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند  ،تکاليف مندرج در
رديفهاي ( )7الي ( )74اين چك ليست عملي شده است ؟
توضيح  :براساس تبصره ( )8ماده ()75آن دسته از مشتريان قبلي که
متوسـط فعاليت آنها در سـال مطابق دسـتورالعمل مصـوب شورا کم
اهميت باشد از شمول اين ماده مستثني هستند.
تــبصـــــره ايا درصـورت مغايرت مشـخصات مشتريان قبلي در مرحله تطبيق و
()7ماده  75عدم رفع مغايرت حداکثر ظرف مدت  4ماه  ،مراتب به واحد اطالعاتي
مالي گزارش شده است ؟
آ يا واحد مورد رســيدگي ان دســته از اســناد و مدارکي را که شــورا
ماده 71
مشـخص مي سـازد  ،به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال
کرده است ؟
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ماده 78

درصـورتيکه واحد مورد رسيدگي ارائه دهنده خدمات پايه است آيا به
طور مداوم و به ويژه در مواقعي که براساس شواهد و قراين  ،احتمال
آن وجود داشـته باشد که وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده اي پيدا
نموده و يا ارباب رجوع در جريان عمليات پولشـــويي و يا تامين مالي
تروريسـم قرار گرفته است  ،اطالعات مربوط به شناسايي کامل  ،به
روز گرديده است ؟
آيا واحد رسيدگي نسبت به معرفي واحد مسئول مبارزه با پولشويي به
دبيرخانه و نيز انتخاب يکي از مديران خود به عنوان مســـئول واحد
مزبور اقدام کرده است ؟
آيا افراد يا واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در واحد مورد رسيدگي
نسـبت به اجراي وظايف تعيين شده به شرح زير اقدام مقتضي بعمل
آورده است ؟
الف -بررسي  ،تحقيق  ،اولويت بندي و اعالم نظر در مورد گزارشهاي
ارسالي کارکنان ذيربط .
ب -ارسـال فوري گزارشهاي مذکور در قالب فرمهاي مشخص شده
بـه واحـد اطالعـات مالي بدون اطالع ارباب رجوع ظرف مدت زمان
تعيين شـده از سـوي شـورا (در هر صـورت از چهار روز کاري بيشتر
نخواهد بود).
ج -نظارت بر فعاليت مشترياني که از خدمات پايه استفاده مي کنند ،
به منظور شناسايي معامالت مشکوك .
د -تهيه نرم افزارهاي الزم به منظور تسـهيل در دسـترسي سريع به
اطالعات مورد نياز در اجراي قانون ومقررات و نيز شناسايي سيستمي
معامالت مشکوك .
هـ -طراحي ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرايندهاي مبارزه
با پولشويي (فرايند جمع آوري و تحليل اطالعات  ،استخدام نيروها ،
آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن .
و -تـامين اطالعات تکميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و ســـاير
مراجع که در امر مبارزه باتروريسم  ،ذيصالح مي باشند.
ز -صــدور بخشــنامه هاي الزم درخصــوص اجراي قانون و مقررات
مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه .
ح – بازرســـي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از
اجراي کامل قوانين و مقررات .
ط -تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات واحد مورد رسيدگي در مبارزه با
پولشويي و نتايج آن .
ي -ارســال پرونده اشــخاص مذکور در تبصــره ( )4ماده ( )3قانون
مبـارزه با پولشـــويي ٭ به مراجع ذيربط با هماهنگي واحد اطالعات
مالي .

٭ کليه آيين نامه هاي اجرايي شـوراي عالي مبارزه با پولشويي پس از تصويب هيئت وزيران براي
تمامي اشـــخاص حقيقي و حقوقي ذيربط الزم االجرا خواهد بود  .متخلف از اين امر به تشـــخيص
مراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد .
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ك -نگهداري سوابق و گزارشهاي مکاتبات درخصوص موارد مربوط
به پولشويي و تامين مالي تروريسم .
ل -تهيه برنامه ســـاالنه اجراي قانون و کنترل ماهانه ميزان اجراي
آن .
آيادرصورت اعالم واحد اطالعات مالي  ،واحد مورد رسيدگي در پايان
ماده 88
هر ماه فهرســـت خالصـــه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پايه
(شـامل نام و نام خانوادگي  ،شماره ملي  ،تاريخ ارائه خدمات پايه در
مورد اشـخاص حقيقي و نام و شـناسـه ملي يا کد اقتصادي در مورد
اشـخاص حقوقي و شماره فراگير اتباع خارجي در مورد اتباع بيگانه و
ســاير موارد مورد نياز پس از تصــويب شــورا) را در رابطه با موضــوع
مبارزه با پولشويي تهيه و ارائه کرده است ؟
ايا فرد يا کارگروه هاي مســـئول مبارزه با پولشـــويي در واحد مورد
ماده 84
رســيدگي از اختيارات و دســترســيهاي الزم و کافي در محدوده واحد
مورد رسيدگي  ،براي انجام وظايف (شامل انجام تحقيقات و گزارش
به مراجع ذيربط ) برخوردار هستند؟
توضـــيح  :انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذيربط توســـط فرد يا
کارگروههاي مسئول مبارزه با پولشويي نبايد منوط به تاييد و تصويب
مراجع ديگري شده باشد.
آيا درصــورت درخواســت واحد اطالعات مالي به منظور تســريع در
ماده 83
دســـترســـي به اطالعات الزم يکي از اعضـــاي کارگروه مبارزه با
پولشـويي واحد مورد رسيدگي در واحد اطالعات مالي مستقر گرديده
است تا نيازهاي اطالعاتي واحد مزبور را رفع نمايد؟
مــاده  81و الف -آيا تمامي معامالت بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع وجه آن
تبصــره هاي به صورت نقدي پرداخت مي نمايد  ،ثبت و همراه با توضيحات ارباب
 8، 7و 4آن رجوع مندرج در فرمهاي ابالغ شــده به واحدهاي مســئول مبارزه با
پولشـويي در واحد مورد رسيدگي و درصورت عدم وجود اين واحد ،
به باالترين مقام واحد مورد رسيدگي گزارش شده است ؟
ب -ايا نسبت به ارسال خالصه فرمهاي مذکور در پايان هر هفته به
واحد اطالعات مالي (به نحوي که آن واحد مشــخص مي ســازد) و
نگهداري اصل آن به نحو کامالً حفاظت شده اقدام شده است ؟
ج -درصـورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از
روشـــهاي غيربانکي مانند پســـت  ،آيا نســـبت به ارائه گزارش به
واحدهاي مسـئول مبارزه با پولشويي واحد مورد رسيدگي و درصورت
عـدم وجود اين واحـد به باالترين مقام واحد مورد رســـيدگي جهت
انجام اقدامات مقتضي اقدام شده است ؟
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توضيح  :فرمها  ،ميزان و نحوه اخذ اطالعات از ارباب رجوع  ،نحوه و
ميزان اطالعات اوليه ارسالي به واحد اطالعات مالي و نحوه نگهداري
و دسترسي به اطالعات در هر شخص مشمول مطابق آيين نامه اي
٭خواهد بود که به تصويب شورا خواهد رسيد.
آيا خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و
ماده 89
دريافت ارز در خارج کشـور و بالعکس ،تنها از طريق سيستم بانکي و
صرافي هاي مجاز و با رعايت قوانين و مقررات انجام شده است ؟
آيا واحد مورد رسـيدگي (به ويژه بانکها و صرافيها) ،اطالعات مذکور
ماده 46
در رديف ( )83چك ليست را به صورت کامل و درست و خرد نکردن
معامالت به مبالغ کمتر از ســقف مقرر را  ،به بانك مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ارسال کرده است ؟
آيـا واحـد مورد رســـيدگي با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم  ،از رعايت
ماده 47
مقررات مبارزه با پولشـويي در شعب و نمايندگي هاي خارج از کشور
خود اطمينان حاصل کرده است ؟
آيا در معامالت با کشــورها و مناطقي که از ســوي شــورا اعالم مي
ماده 48
گردد  ،مراقبت الزم بعمل مي آيد.
ايا مدارك مربوط به ســوابق معامالت و عمليات مالي (اعم از فعال و
ماده 44
غير فعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام
ارائه خدمات پايه به صــورت فيزيکي و يا ســاير روشــهاي قانوني ،
حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري شده است ؟
توضـيح  :هيئت تصـفيه واحد مورد رسـيدگي  ،درصورت انحالل نيز
موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصــره هاي آيا سـوابق و مدارك مندرج در رديف ( ) 89چك ليست  ،به گونه اي
7و 8ماده  44ضـبط و نگهداري شـده تا درصـورت درخواست واحد اطالعات مالي
وسايرمراجع ذيربط  ،موارد زير قابل اعمال باشد:
 قابل دسترس بودن اطالعات آن اسناد در مهلت  3روزه . قابل ارائه بودن اصل اسناد حداکثر ظرف مدت يك ماه . امکان پذيربودن قابليت بازسازي معامالت درصورت نياز .آيا سـيستمهاي اداري و مالي واحد مورد رسيدگي به گونه اي سامان
ماده 43
داده شــده تا تمامي حســاب ها و پرونده هاي يك شــخص مرتبط و
قابل شناسايي و بررسي باشد؟
آيا الزامي بودن اتخاذ ترتيبات الزم جهت برقراري دوره هاي آموزشي
ماده 45
(آشنايي با قانون  ،آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط  ،نحوه عملکرد
پولشــويان  ،آخرين شــگردهاي پولشــويان در اســتفاده از خدمات ،
چگونگي محو منشـــاء مجرمانه وجوه) بدو خدمت و ضـــمن خدمت
کـارکنـان با همکاري دبيرخانه در واحد مورد رســـيدگي مدنظر قرار
گرفته و ســوابق دوره هاي مذکور در پرونده پرســنلي کارکنان درج
گرديده است ؟
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آيا با هماهنگي دبيرخانه نســبت به توجيه و آموزش عمومي و اطالع
ماده 41
رســـاني بـه ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و
تکاليف عمومي ارباب رجوع اقدام و گزارش آن به دبيرخانه ارســـال
شده است ؟
مـــاده  34الف -آيا نسبت به تهيه پيش نويس دستورالعملهاي الزم براي اجراي
وتبصره آن قا نون و اين آيين نامه و به ويژه دســتورالعمل تشــخيص عمليات و
معامالت مشکوك اقدام و به دبيرخانه ارسال شده است ؟
ب -آيا دستورالعمل هاي مذکور و تغييرات احتمالي آتي آنها ظرف 4
ماه پس از تصــويب در شــورا ،به تمامي کارکنان ابالغ و آموزشــهاي
الزم به انها داده شده است ؟

43

ماده 35

45

ماده 31

آ يا هنگام صــدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشــاغل غير
مالي در بخشــهاي مختلف  ،از متقاضــيان تعهدات الزم براي اجراي
قانون و آيين نامه هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي ترريسم اخذ
و در پرونده آنها بايگاني نموده است؟
آيااطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالي در موضوع مبارزه با
پولشويي به نحوي که آن واحد تعيين کند  ،تامين شده است ؟
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موضوع  :چك ليست دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شركتهاي تجاري و موسسات غير دولتي
شماره جدول :

شركت مورد رسيدگي :
سال /دوره مالي :

 -7هدف :
اطمينان از اينکه واحد مورد رسيدگي  ،تمهيدات الزم را در جهت مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم به
کار گرفته و براي جلوگيري ا ز اينگونه جرايم  ،در حوزه فعاليت خود کنترلهاي ضروري را اعمال کرده است .
 -8تعاريف :

 -8-7ارباب رجوع  :هر شـــخص حقيقي و يا حقوقي (اعم از اصـــيل  ،وکيل يا نماينده قانوني) که براي دريافت خدمات
موضوع فعاليت شرکت  ،به ان مراجعه مي نمايد.
 -8-8شــناســايي ارباب رجوع  :شــناخت و تاييد هويت ارباب رجوع با اســتفاده از منابع اطالعاتي  ،مســتندات و داده هاي
مسـتقل  ،معتبر و قابل اتکا  ،که به دو گروه از اقدامات شـامل "شناسايي اوليه" و "شناسايي کامل" به شرح زير تقسيم
ميشود:
 -8-8-7شـناسـايي اوليه  :تطبيق و ثبت مشـخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام
توسط نماينده يا وکيل  ،عالوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده  ،ثبت مشخصات اصيل.
 -8-8-8شناسايي کامل  :شناسايي کامل  :شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه.
 -8-4پرونده اطالعات ارباب رجوع  :اطالعات در مورد ارباب رجوع که هنگام شــناســايي و در حين فعاليت وي توســط
شرکت جمع آوري يا تکميل مي شود.
 -8-3معامالت و عمليات مشـکوك  :معامالت و عملياتي که اشـخاص با در دسـت داشتن اطالعات و يا قراين و شواهد
منطقي ظن پيدا کنند که اين عمليات و معامالت به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام مي شود .
 -8-5نشاني پست الکترونيك  :صندوق پستي مبتني بر فضاي مجازي است که شرکت پست جمهوري اسالمي ايران به
تمام اشخاص حقيقي و حقوقي براساس شماره ملي و شناسه ملي اعطا مي نمايد.
 -8-1سقف مقرر  :به شرح مندرج در بند ز ماده ( )7آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
 -8-1وجه نقد  :هر گونه مسکوك و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال انها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد ،
از قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چکهاي پشت نويس شده
توسط اشخاص ثالث  ،انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
 -8-9اشـخاص مظنون کليه اشخاصي که ا سامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليتهاي پولشويي و تامين
مالي تروريسم از سوي واحد اطالعات مالي تعيين و به شرکت اعالم مي شود .
 -8-8خدمات پايه  :خدماتي که طبق مقررات  ،پيش نياز و الزمه ارائه ســاير خدمات مي باشــد و ارائه آن به ارباب رجوع
موجب مي شودتا وي بتواند براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به شرکت مراجعه کند .
خدمات پايه در اين دستورالعمل صرفاً به خدماتي اطالق مي شود که منجر به مراودات پولي و مالي شود .
 -8-76شناسه ملي اشخاص حقوقي  :شماره منحصر به فردي که براساس تصويب نامه شماره /71718ت48817هـ مورخ
 99/7/88به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.
 -8-77شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره /71714ت36811هـ مورخ
 7499/7/88به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسـالمي ايران توسـط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص
مي يابد.
 -8-78واحد اطالعات مالي  :واحدي مالي  ،متمرکز و مسـتقل که مسئوليت دريافت  ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي
معامالت مشکوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد  ،به شرح مذکور در ماده  49آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
 -۳در تكميل چك ليست  ،نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

 -4-7چك ليسـت حاضـر صرفاً در برگيرنده موارد دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي است لذا توجه به تمامي مفاد قانون
مبارزه با پولشـويي و آيين نامه اجرايي آن و همچنين ضـوابط اختصاصي مبارزه با پولشويي اعالمي به موسسات و شرکتهاي خاص
(بانك ها  ،صرافي ها ،بيمه ها و  )...در رسيدگي ها ضرورت دارد.
 -4-8چنانچه در مورد برخي از سـئواالت مطرح شـده در اين چك ليسـت رسـيدگي هايي بعمل آمده است يا خواهد آمد عطف به
کاربرگ مربوط الزامي است .
 -4-4پاسخ "بلي " نشان دهنده رعايت و پاسخ " خير" نشان دهنده عدم رعايت است که با عالمت ّ ّ نشان داده مي شود و در
مواردي که پاسخ «مورد ندارد» مي باشد  ،عالمت مزبور در ستون مربوط درج مي شود.
 -4-3مصوبات مرتبط با شناسه ملي اشخاص حقوقي و شماره فراگير اشخاص خارجي به شرح زير و به پيوست ارائه شده است :
شماره صفحه

عنوان

77-75
71-79

 -4تصويب نامه شماره /71718ت48817هـ مورخ  7499/7/88هيئت وزيران
 -3تصويب نامه شماره /71714ت 36811هـ مورخ  7499/7/88هيئت وزيران

 -4-5خالصـه اي از موارد قابل ذکر در گزارش حسـابرس مسـتقل و بازرس قانوني (خالصه پاسخهاي «خير» و ساير مواردي که
احتماالً ممکن است به نظر رسيدگي کننده به داليلي مهم تلقي شود) الزم است در گزارش نکات عمده (جدول  7656پرونده جاري)
براي مالحظه مدير فني ارائه گردد.
 -4-1اين چك ليست بايد براي واحدهاي مورد رسيدگي تکميل وسپس در بخش  7856پرونده جاري بايگاني شود .

نام مدير فني (بررسي کننده)
امضا و تاريخ

نام سرپرست کار(تکميل کننده)
امضا و تاريخ

چك ليست دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي
در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري
نام واحد مورد رسيدگي .............................. :
رديف

عطف

سوال
بلي

خير

پاسخ
مـــــوارد عــطــف بـــه
کـــــاربـــــرگ
ندارد
رسيدگي

7

ماده8

الف -آيا واحد مورد رســـيدگي  ،هنگام انجام هر گونه معامله  ،عمليات و
ارائـه خـدمـات که منجر به عمليات پولي و مالي مي شـــود  ،نســـبت به
شناسايي اوليه ارباب رجوع به شرح رديف ( )8اين چك ليست اقدام نموده
است ؟
ب -آيا مدارك مرتبط با شناسايي اوليه در پرونده اطالعاتي ارباب رجوع و
سيستم اطالعاتي واحد مورد رسيدگي ثبت شده است ؟

8

ماده 4

الف -آيا شـناسـايي اوليه ارباب رجوع براسـاس موارد زير صــورت پذيرفته
است ؟
 اشـخاص حقيقي ايراني  :شماره ملي و کد پستي مندرج در پشت کارتملي .
 اشخاص خارجي  :شماره فراگير اشخاص خارجي . اشـخاص حقوقي ايراني  :شماره شناسه ملي و کد پستي اقامتگاه قانونيمذکور در آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي .
ب -آيا اطالعات اخذ شـده به شرح فوق در فاکتورها و قراردادها درج شده
است ؟

4

ماده 3

3

ماده 5

5

ماده 1

1

ماده 1

1

ماده 9

به منظور شــناســايي کامل ارباب رجوع  ،آيا واحد مورد رســيدگي اســناد و
مســـتندات دال بر تاييد هويت واقعي شـــخصـــيت حقيقي و يا حقوقي و
همچنين سهامداران باالي  5درصد و اعضاي هيئت مديره شخص حقوقي
(و يا ارکان مشابه) را از وي اخذ نموده است ؟
الف -آيا اطالعات و مدارك مرتبط با شناسايي کامل ارباب رجوع به شرح
رديف  4فوق  ،درصورت امکان حسب مورد از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط
استعالم و نسبت به صحت آن اطمينان حاصل شده است ؟
ب -ايا پس از اســتعالم  ،تصــوير مدارك معتبر که توســط کارمند مربوطه
تاييد گرديده در پرونده اطالعات ارباب رجوع نگهداري شده است ؟
آيا فروش کاال و ارائه خدمات به ارباب رجوع پس از انجام فرايند شناسايي
ارباب رجوع توسط واحد مورد رسيدگي  ،صورت پذيرفته است ؟
درصورت عدم همکاري ارباب رجوع در ارائه اطالعات الزم براي شناسايي
وي و يا ارائه اطالعات غيرواقعي از ســـوي ارباب رجوع و يا مظنون بودن
وي به عمليات پولشــويي  ،آيا واحد مورد رســيدگي گزارش آن را به واحد
اطالعات مالي اعالم نموده است ؟
الف -آيا واحد مورد رســيدگي  ،در تمام فرمها  ،فاکتورها  ،قراردادهاي نرم
افزار بانکها و سـيستم هاي اطالعاتي که عمليات پولي و مالي در آن ثبت
مي شـود  ،محل مناسـب براي درج يکي از شـماره هاي شــناسايي معتبر
(حسب مورد شماره ملي  ،شناسه ملي و شماره فراگير اشخاص خارجي ) و
کد پستي پيش بيني نموده است ؟
ب -آيا مشــخصــات مندرج در بند(الف) فوق به طور کامل از ارباب رجوع
دريافت و با مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده شده است ؟

ج -آيا امکان جســتجو براســاس شــماره هاي مذکور در نرم افزارها فراهم
شده است ؟
آيا از ارائه خدمات پايه به اشخاص زير خودداري شده است؟
 درصـــورتيکـه اربـاب رجوع از ارائـه اطالعات و مدارك موضـــوع ايندستورالعمل خودداري نمايند.
 درصــورتيکه ارباب رجوع فاقد مدارك و اســناد قانوني دال بر نمايندگيباشد .
 درصـورتيکه واحد مورد رسيدگي راساً و يا ازطريق مراجع ذيصالح احرازنمايد که اطالعات ارائه شده توسط ارباب رجوع خالف واقع است .
 اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي .توضـيح  :درصورت ارائه خدمات قبل از ابالغ اين دستورالعمل  ،واحد مورد
رسـيدگي موظف است درصورت وجود هر يك از موارد فوق فروش کاال و
ارائه خدمات به ارباب رجوع را متوقف نمايد.
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ما ده 8

8

ماده 76

76

ماده 77
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ماده 78

آيـا واحد مورد رســـيدگي به منظور ارتباط با واحد اطالعات مالي و اجراي
برنامه هاي مبارزه با پولشويي نسبت به تعيين شخص يا مبارزه با پولشويي
اقدام نموده است ؟
توضيح  :درصورت عدم تعيين مسئول  ،باالترين مقام اجرايي (مديرعامل و
يا  )..مسئول مبارزه با پولشويي خواهد بود.
الف -آيامســئول مبارزه با پولشــويي رســماً به واحد اطالعات مالي معرفي
شده است ؟
ب -آيا مسئول مبارزه با پولشويي درخصوص موارد زير اقدام نموده است ؟
 آموزش کارکنان. اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوك. نظارت بر استقرار سيستم کنترلهاي داخلي و اجراي صحيح آن. بررسي  ،ارزيابي و درصورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي واطمينان از قبل اتکا بودن اين فرايند.
 ارسال معمالت و عمليات مشکوك به واحد اطالعات مالي . پاسخگوئي به استعالمات واحد اطالعات ماليآيا واحد حسـابرسـي داخلي  ،هر گونه اطالعات و مستندات دال بر فعاليت
پولشويي را در اسرع وقت دراختيار حسابرس مستقل قرارداده است ؟

78

ماده 74

74

ماده 73

الف -آيا به منظور اجراي صـحيح دستورالعمل  ،مسئول مبارزه با پولشويي
از اختيارات و دســترســي هاي کافي مانند دســترســي به پرونده اطالعاتي
ارباب رجوع  ،سوابق معامالتي ومالي آنها  ،برخوردار است ؟
ب -آيا مسئول مبارزه با پولشويي  ،در بررسي  ،اظهار نظر و ارسال گزارش
 ،استقالل دارد؟
آيا به کليه کارکنان واحد مورد رســيدگي ابالغ شــده اســت که درصــورت
مشـاهده معامالت و عمليات مشکوك براساس تشخيص متصديان اجرايي
و حداقل مطابق فهرست اعالم شده توسط واحد اطالعات مالي ‘ مراتب را
بدون اطالع ارباب رجوع به مسئول مبارزه با پولشويي اطالع دهند؟
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ماده 75
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ماده 71
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ماده 79
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ماده78
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ماده86
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ماده 87
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ماده88
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ماده 84

الف -آيـا هر گونـه دريافت و پرداخت وجه در معامالت با مبالغ باال ،بويژه
بيش از سـقف مقرر ،صـرفاً از طريق حساب بانکي ارباب رجوع انجام شده
است؟
ب -آيا پرداخت وجه بيش از سـقف مقرر صرفاً به حساب بانکي متعلق به
ارباب رجوع يا طرف معامله يا قرارداد واريز شده است ؟
آيا جهت اقدامات مرتبط با کشـف عمليات و معامالت مشکوك و گزارش
دهي آن توســـط کارکنان  ،رويه هاي قابل اتکا تدوين و به کليه کارکنان
ابالغ شده است ؟
آيا ســوابق معامالت و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك
مربوط به سـوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام فروش کاال و ارائه خدمات
به صورت فيزيکي و يا ساير روشهاي قانوني  ،حداقل به مدت  5سال بعد
از پايان عمليات نگهداري شده است .
توضـيح  :درصورت انحالل واحد مورد رسيدگي  ،هيئت تصفيه نيز موظف
به نگهداري اسناد تا  5سال بعد از رويداد مالي مي باشد.
ب -آيا درصــورت درخواســت واحد اطالعات مالي يا ســاير مراجع ذيربط ،
حـداکثر ظرف  3روز کاري نســـخه الکترونيکي اطالعات و حداکثر ظرف
يك ماه اصل اسناد و سوابق به واحد يا مرجع مزبور ارائه شده است ؟
آيا تمام حسابها و پرونده هاي ارباب رجوع و کارکنان مرتبط براساس يکي
از شمارههاي شناسايي يکتا قابل شناسايي و بررسي مي باشد؟
آيا در کليه ســربرگها  ،قراردادها  ،فاکتورهاي فروش  ،گواهي ها  ،مجوزها
 ،مدارك صــادره  ،اوراق تبليغاتي  ،پروانه  ،اوراق مالي و حســابداري و ...
شـناسـه ملي (يا کد انحصـاري) و کد پستي واحد مورد رسيدگي درج شده
است ؟
آيا برنامه هاي آموزشـي مسـتمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع
حداقل درخصوص موارد زير  ،براي کارکنان فراهم شده است ؟
 ســياســتهاي مربوط به پذيرش ارباب رجوع جديد و اســناد واطالعات مورد نياز .
 نحوه اقدام مؤثر درصــورت بروز مغايرت در اطالعات و مداركارباب رجوع .
آيـا واحد مورد رســـيدگي با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم از رعايت مقررات
مبارزه با پولشــويي در شــعب و نمايندگي هاي داخل و خارج کشــور خود
اطمينان حاصل نموده است ؟
آيا به منظور اعمال برنامه هاي مؤثر شـناسـايي ارباب رجوع و پياده سازي
آن مشــتمل بر فراهم نمودن امکان نظارت موثر مديريت بر ســيســتم ها ،
کنترل ها  ،تفکيك وظايف و اموزش کارکنان  ،رويه هاي مناســـب اتخاذ
شده است .

 تعاريف پولشويي :

 تبديل يا انتقال سرمايه با علم به اينکه آن سرمايه ناشي از ارتکاب يك جرم است ‘ به منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيتغيرقانوني سرمايه مذکور .
 عمدتاَ پولشويي جرم دومي محسوب مي شود که براي اختفاي جرم اول صورت مي پذيرد . طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پولشويي ج.ا.ا جرم پولشويي عبارت است از : تحصيل ‘ تملك ‘ نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني ‘ با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيمدر نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
 تبديل ‘ مبادله ‘ انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشاء غيرقانوني آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشياز ارتکاب جرم بوده با کمك به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد .
 اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي ‘ منشاء ‘ منبع ‘ محل ‘ نقل و انتقال ‘ جابجايي يا مالکيت عوايدي که به طورمستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
 اركان جرم پولشويي :

 جرم پولشويي جرمي است مستقل از جرايم منشاء و براي تحقق آن وجود شرايط زير ضروري است : -7جرم منشاء بايد در گذشته اتفاق افتاده باشد .
 -8عمل مرتکب
 -4ويژگي هاي مال حاصل از ارتکاب جرم
 -3قصد ارتکاب جرم پولشويي
 اصول مبارزه با پولشويي :

 -7مستندسازي جريان وجوه و قابل رديابي نمودن آن .
 -8گزارش دهي معامالت مشکوك
 -4جمع آوري و پردازش اطالعات
 -4-7جمع آوري و اخذ اطالعات معامالت مشکوك
 -4-8ارزيابي ‘ بررسي و تحليل اطالعات ‘ گزارشها و معامالت مشکوك
 -4-4درج و طبقه بندي اطالعات در سيستمهاي مکانيزه
 -4-3تامين اطالعات موردنياز مراجع قضايي و دستگاههاي امنيتي
 -4-5تهيه آمارهاي دقيق از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي
 -4-1تامين امنيت اطالعات جمع آوري شده
 -4-1تبادل اطالعات و تجارب با سازمانها و نهادهاي بين المللي طبق مقررات

 -4-9ارسال گزارشهايي که به احتمال قوي صحت دارد با از اهميت برخوردار است
 -4-8پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي
 -3نگهداري اسناد و مدارك
 -5تبادل اطالعات داخلي
 -1تبادل اطالعات با ساير کشورها ( درخصوص معامالت و قراردادهاي بين المللي رعايت اصول مورد توافق عمومي سازمانهاي
بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي از قبيل سازمان خود بشناسيد ‘ نوع فعاليت و مبادالت سازمان خود را بشناسيد ‘
مشتري خود را بشناسيد ‘ همکاران و کارمندان خود را بشناسيد )
 -1نظارت سيستمي و گردش عمليات مشتري به منظور تشخيص موارد مشکوك
 -1-7وجوه انتقالي فاقد اطالعات
 -1-8معامالت کالن پيچيده و غيرمتعارف فاقد توجيه اقتصادي و قانوني
 -1-4عمليات بانکي و معامالت انجام شده در مناطق فاقد قوانين استاندارد براي مبارزه با پولشويي
 -1-3نگهداري غيرمنطقي حساب از طريق اتباع خارجي
 -1-5معامالت انجام شده از طريق روابط کارگزاري
 -1-1معامالت غيرحضوري از طريق بانکداري الکترونيکي و اينترنتي
 -1-1تجهيز سيستم گزارش دهي استاندارد و گزارش موارد مشکوك به مراجع صالحيت دار
 -1-9سيستم گزارش دهي موارد مشکوك
 -9گزارش انتقاالت نقدي ‘ حجم ابزارهاي پولي استفاده شده و سرعت گردش حساب مشتري
 -9-7وجود انواع حساب به نام مشتري
 -9-8افتتاح حسابهاي متعدد و سپرده گذاري در آنها
 -9-4گردش عمليات بسيار باالي حساب که تناسبي با حرفه مشتري نداشته باشد
 -9-3ارائه چك هاي ظهرنويسي شده متعدد به بانك براي وصول به حساب مشتري
 -9-5مراجعات متعدد به صندوق امانات کشور
 -9-1پيشنهاد رشوه براي انجام عمليات مشکوك
 -9-1امتناع مشتري از ارائه اصل مدارك هويتي
 -9-9بروز وقفه در ارائه مدارك ثبتي شرکت
 -9-8تبديل اسکناس هاي ريز به اسکناسهاي درشت در حجم باال
 -9-76تقاضاي انتقال وجوه ارزي با مبالغ باال به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتري
 -9-77تغيير ناگهاني الگوي مبادالت ارزي مشتري و عدم تطابق آن با فعاليتهاي معمول وي
 -9-78ورود يا سپرده گذاري مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتري از طريق چك هاي بانکي ‘ حواله و يا انتقال تلفني نامتناسب
با نوع کار و فعاليتهاي اقتصادي صاحب حساب .
 -9-74نقل و انتقال غيرمعمول وجوه بين حسابهاي مرتبط .

 ضرورت مبارزه با پولشويي :

 کاهش جرايم مالي کاهش ريسك هاي عملياتي ‘ قانوني و شهرت ثبات بازارها و موسسات مالي توسعه اقتصادي کشورها مشاغل در معرض پولشويي :

هر شغلي که با پول نقد سروکار دارد شامل موارد زير مي باشد :
 سيستم بانکي  :شامل بانکهاي عامل ‘ بانکهاي کارگزار ‘ بانکهاي برون مرزي بازار سهام و اوراق قرضه شرکت هاي بيمه ( بيمه عمر ) صرافي ها عتيقه فروشي جواهر فروشي آژانس هاي مسافرتي و شرکتهاي حمل ونقل بنگاه هاي اتومبيل دفاتر اسناد رسمي بنگاه هاي خيريه آثار و تبعات منفي پولشويي در كشورهاي در حال توسعه :

 آثار بين المللي :

 مانع از توسعه کشور امکان قطع روابط نهاد مالي خارجي افزايش هزينه انجام معامالت کاهش جذب سرمايه گذاري خارجي کاهش نرخ توليد ناخاص داخلي ) ( GDP آثار ديگر :

 تضعيف موسسات مالي به دليل ( به خطر اندختن سالمت مالي ‘ بي ثباتي ‘ شرکت و ريسك شهرت ‘ ريسك قانوني و ريسكعملياتي و تحميل هزينه سنگين به شرکت ) .
 -بحران نقدينگي به دليل برداشت ناگهاني وجه از سيستم مالي

 قطع روابط کارگزاري هزينه بررسي و نظارت و کشف جرايم و تحميل آن به کشور توقيف و ضبط دارايي ها کاهش ارزش سهام نهادهاي مالي امتزاج منبع مشروع و غيرمشروع به زيان بخش خصوصي اختالل درروند خصوصي سازي وظايف اعضاء كميته مبارزه با پولشويي :

 -7ارجاع معامالت و عمليات مشکوك به دبير کميته مبارزه با پولشويي .
 -8شناسايي مشتريان
 -8-7سياست مربوط به پذيرش مشتري جديد و اسناد و اطالعات موردنياز
 -8-8نحوه جمع آوري اطالعات مربوط به سابقه مشتري
 -8-4نحوه اعمال سياست مربوط به شناسايي کامل مشتري
 -8-3نحوه بازبيني اسناد و مدارك و بروز رساني آن
 -8-5نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطالعات و مدارك مشتري
 -8-1مستندکردن رويه هاي شناسايي مشتريان براساس دستورالعمل شناسايي مشتريان
 -8-1طبقه بندي مشتريان حقيقي و حقوقي به واسطه ريسکي که از ناحيه آنها اعمال مي شود .
 وظائف و مسئوليت هاي مسئولين واحد مبارزه با پولشويي اشخاص تحت نظارت :

 آموزش کارکنان اشخاص تحت نظارت . اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوك . نظارت بر استقرار سيستم هاي کنترل داخلي و اجراي صحيح آن . ارجاع معامالت و عمليات مشکوك (با رعايت مفاد بند  8دستورالعمل گزارش عمليات و معامالت مشکوك ) به واحد مبارزه باپولشويي سازمان .
 بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك و پاسخگويي به استعالمات در همان روزکاري . کشف معامالت و عمليات مشکوك با استفاده از روش هايي مانند تطبيق اطالعات با يکديگر و ارسال گزارش مربوطه به واحدمبارزه با پولشويي سازمان .
 عدم افشاي مفاد گزارش معامالت و عمليات مشکوك به پولشويي تحت هر عنوان به غير از مراجع ذيصالح . بروزرساني فهرست اشخاص مظنون بالفاصله پس از دريافت اسامي ومشخصات آنها . محرمانه تلقي نمودن اسامي و مشخصات اشخاص مظنون و صرفاً در اختيار کارکنان ذيربط قراردادن. -حفاظت از شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوك .

 اطمينان از وجود برنامه هاي موثر جهت شناسايي مشتريان و پياده سازي آن از طريق ايجاد رويه هاي مناسب و امکان نظارتموثر بر مديريت سيستم ها .
 حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان مطابق دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي . اطمينان ازحسن اجراي ساير مفاد دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي . ارائه پيشنهاد به واحد مبارزه با پولشويي سازمان و تامين اطالعات تکميلي مورد نياز واحد مذکور . الزامات:

 تائيد صالحيت تخصصي  ،امنيتي و عمومي ( تبصره  8ماده  79آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ) . شرکت در دوره هاي آموزشي تخصصي نرم افزار  AML/CBTو دارا بودن مدرك مربوطه . دارا بودن اختيارات و دسترسي هاي کافي ( مانند دسترسي به پرونده اطالعاتي مشتريان  ،سـوابق معامالتي و مالي ) و استقالل دربررسي و اظهار نظر و ارسال گزارش ( ماده  78دستورالعمل گزارش عمليات و معامالت مشکوك )
 آشنايي با قوانين و مقررات بازار سرمايه و مبارزه با پولشويي . اعضاء كميته مبارزه با پولشويي در شركت راه آهن ج.ا.ا در ستاد :

 معاونت توسعه مديريت و منابع مديرکل دفتر مديريت عملکرد مديرکل حراست مديرکل تدارکات و پشتيباني مديرکل دفتر فن آوري ارتباطات و اطالعات مديرکل منابع انساني و رفاه مديرکل امور مالي و اموال مديرکل دفتر ذيحسابي طرحهاي عمراني اعضاء كميته مبارزه با پولشويي در شركت راه آهن ج.ا.ا در راه آهن مناطق :

 مديران کل معاون توسعه مديريت و منابع رئيس حراست کارشناس مسئول يا کارشناس ارزيابي عملکرد اصول وظايف كميته مبارزه با پولشويي در شركت راه آهن ج.ا.ا :

 -7تدارك برنامه هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي مشتريان حداقل شامل موارد زير:
 سياست مربوط به پذيرش مشتري جديد و اسناد و اطالعات مورد نياز -نحوه جمع آوري اطالعات مربوط به سابقه مشتري

 نحوه اعمال سياست مربوط به شناسايي کامل مشتري نحوه بازبيني اسناد و مدارك و بروزرساني آن نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطالعات و مدارك مشتري -8مستند کردن رويه هاي شناسايي مشتريان بر اساس دستورالعمل شناسايي مشتريان و ابالغ و اطمينان از اجراي

آن.

 -4طبقه بندي مشتريان حقيقي و حقوقي به واسطه ريسکي که از ناحيه آنها اعمال مي شود.
 -3ارجاع معامالت و عمليات مشکوك به کميته مبارزه با پولشويي شرکت .
 -5حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان مطابق دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در حوزه مبارزه با

پولشويي .

 -1اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوك .
 -1نظارت بر استقرار سيستم هاي کنترل داخلي و اجراي صحيح آن.
 -9بررسي ،ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و اطمينان از قابل اتکاء بودن اين فرايندها.
 -8بروز رساني فهرست اشخاص مظنون بالفاصله پس از دريافت اسامي ومشخصات آنها .
 -76اطمينان از وجود برنامه هاي موثر جهت شـناسـايي مشتريان و پياده سازي آن از طريق ايجاد رويه هاي مناسب و امکان
نظارت موثر بر مديريت سيستم ها.
 -77کشـف معامالت و عمليات مشکوك با استفاده از روش هايي مانند تطبيق اطالعات با يکديگر و ارسال گزارش مربوطه به
کميته مبارزه با پولشويي شرکت .
 -78ساير امور محوله حسب دستور تکاليف مقرر در جلسه.

 مصاديق معامالت مشكوک :
ارزش معامالت يك کد معامالتي که بيش از يك سال معامله نداشته است بدون دليل موجه و به طور اتفاقي تا دو برابر ارزش
معامالت قبلي وي افزايش يابد به شرط آنکه مبلغ آن از سقف  756ميليون ريال بيشتر باشد .
ارزش معامالت يك کد معامالتي که طي يك سال گذشته فعاليت داشته است بدون دليل موجه و به طور اتفاقي تا پنج برابر ارزش
معامالت قبلي وي افزايش يابد به شرط آنکه مبلغ آن از سقف  756ميليون ريال بيشتر باشد .
ارزش معامالت يك کد معامالتي که براي اولين بار معامله مي نمايد بدون دليل موجه بيش از  756ميليون ريال باشد .
معامالت

معامالت بيش از  756ميليون ريال که مشتري ‘ قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل
منطق نسبت به فسخ آن اقدام نمايد .
معامالتي که طبق عرف کاري اشخاص تحت نظارت غيرمتعارف و برخالف اهداف سرمايه گذاري انجام مي شود .
در مواقعي که بيش از  5درصد از سهامي که به صورت عمده خريداري شده در بازار خرد عرضه شود .
انجام معامالت متوالي و پي در پي که منجر به زيان شخص شود .
دوره کوتاه و نامتعارف نگهداري اوراق بهاداري که از طريق معامله عمده خريداري شده است .

نظارت ويژه بر کليه معامالت موسسات خيريه
انجام هرگونه معامالت با شرکت هاي وابسته و يا زيرمجموعه موسسات مالي داخلي و بين المللي که توسط مراجع ذيصالح به
عنوان موسسات يا شرکت هاي ممنوعه المعامله معرفي شده اند .
تسويه معامالت عمده اوراق بهادار يا کاال که به صورت غيرمتعارف ‘ نقدي يا پيش از موعد تسويه مي شوند .

تسويه معامالت

هرگونه درخواست غيرمتعارف اشخاص جهت دريافت و پرداخت ‘ جابجايي و انتقال وجوه به گونه اي که جهت پنهان کردن منشاء
يا جريان وجوه مالي صورت مي گيرد از جمله  :مواقعي که مشتري از چندين حساب بانکي براي انتقال وجوه بين حساب هاي مختلف
و تسويه معامالت خود استفاده مي ک ند و مواقعي که مشتري دستور تسويه حساب غيرعادي را صادر مي کند مانند پرداخت به
اشخاص غيرمرتبط .
حساب اشخاص خارجي غيرمقيم با گردش باال که مقصد انتقال بعدي آن به مراکز مالي خارج از کشور مي باشد .
سرمايه گذاراني که اقامتگاه قانوني آنها در مناطق پرخطر از نظر پولشويي قرار دارد از جمله کشورهايي که توليد موادمخدر ‘ قاچاق
اسلحه و انساندر آنجا رايج است .

مناطق مشکوك
مشتري تابعيت کشوري را دارد که در آن مقررات مبارزه با پولشويي ضعيف است .
مشاهده اظهارات کذب ‘ گزارش هاي خالف واقع و ارائه اسناد و اطالعات مجعول يا موهوم .
اسناد مشکوك

در صورتي که در جريان شناسايي مشتري استنباط شود اطالعات ارائه شده توسط مشتري به گونه اي است که احراز هويت وي را
مشکل يا هويت واقعي وي را مخفي نگه مي دارد .
مشتري از ارائه اصل اسناد خودداري ورزيده و تنها کپي اسناد را ارئه مي دهد .
مشتري معامالت را به گونه اي تنظيم مي کند که مشمول گزارش دهي نشود .
در شرايطي که مشخص شود درخواست کننده خدمات وعمليات مربوط به اوراق بهادار و کاال ‘ ذينفع واقعي نبوده و معامالت با منابع
مالي و وجوه اشخاص ديگر انجام مي شود .
هرگونه استفاده از کد معامالتي ديگران جهت انجام معامالت در بازار سرمايه .

مشتري مشکوك

معامالت دوطرفه و هماهنگ شده اي که صرفا با قصد تغيير مالکيت بوده و مشکوك به پولشويي مي باشد و براي فرد پولشو به
عنوان يك پوشش عمل کند .
استفاده از کدهاي معامالتي متعدد يا معامالت هماهنگ شده در جهت کسب مديريت يا کنترل شرکت ها به ترتيبي که هدف از
اقدامات مذکور پنهان کردن اهداف مديريت يا کنترلي اشخاص باشد .
مشتري هنگام استفاده از خدمات توسط افرادي که ارتباطي با وي ندارند همراهي مي شود يا شخص ثالثي بر فعاليت او نظارت دارد
.

-۱۳

موارد مربوط به دستورالعمل معامالت و عمليات مشكوک :

 -انعکاس موارد معامالت مشکوك توسط کارکنان به واحد مبارزه با پولشويي در اسرع وقت .

 ارسال گزارش توسط مسئول واحد مبارزه با پولشويي ( در صورت عدم داير بودن توسط مديرعامل ) اشخاص تحت نظارت بهواحد مبارزه با پولشويي سازمان در همان روزکاري .
 به روز شدن مصاديق و معيارها توسط واحد اطالعات مالي و اطالع رساني مناسب درخصوص آخرين نسخه معيارها توسط واحدمبارزه با پولشويي سازمان به اشخاص تحت نظارت .
 تشخيص متصديان اجرائي درخصوص معامالت مشکوك در درجه نخست اهميت . متوجه اتهام نبودن و عدم افشاي اسرار شخصي درخصوص گزارش دهندگان درخصوص ارسال اطالعات مشکوك به واحدپولشويي سازمان .
 تهيه رويه هاي قابل اتکاء جهت اقدامات مرتبط با کشف عمليات مشکوك و ابالغ به کارکنان پس از تاييد واحد مبارزه با پولشوييسازمان .
 افشاي مفاد گزارش معامالت و عمليات مشکوك تحت هر عنوان به غير از مراجع ذيصالح ممنوع و برخورد با متخلفين برابرقانون .
 مسئول بودن شخصي کارکنان اشخاص تحت نظارت در صورت ابالغ رسمي تکاليف به آنها . -ارائه گزارش به ساير مراجع رافع مسئوليت گزارش دهي معامالت و عمليات مشکوك به واحد مبارزه با پولشويي سازمان نيست .

