
 

 

 

 
 
 

 

 

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

 .گرديد ارسال سسه اعتباري شهر و مواعتباري توسعه

 

  باسالم

هــ مـورخ    /١١٠١ و شـماره     ٢٢/٨/١٣٨١نت مـورخ    / ٣٥١٣هاي شماره     پيرو بخشنامه ؛  احتراماً

نامـه شـماره      موضـوع تـصويب   " قانون مبـارزه بـا پولـشويي       نامه اجرايي   آيين"به پيوست   ،  ١١/٣/١٣٨٤

 مربـوط بـه     يهـا   نامـه   نيي آ  بيوکارگروه تص وزيران عضو    ١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ    ٤٣١٨٢ت  / ١٨١٤٣٤

نامه کـه مطـابق بـا آخـرين اسـتانداردها و              اين آيين . شود  ، جهت اجرا ايفاد مي    ييقانون مبارزه با پولشو   

هايي   المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شده، متضمن تدابير و توصيه              رهنمودهاي مراجع بين  

 . را براي کشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آوردزم صونيت التواند م مي ها است که عمل به آن

ها و تکاليف     راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت    دربانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد         

هـا و     و حصول اطمينان از حسن اجراي امور و همچنين تجميع و تمرکـز فعاليـت              نامه مذکور     مقرر در آيين  

 مـديريت " مستقلي تحت عنـوان  مديريتبا تشكيل احتمالي،    و ناهماهنگي اريک موازيهر گونه  اجتناب از   

هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صـورت متمرکـز و                ، کليه وظايف و مسئوليت    "مبارزه با پولشويي  

ار همچنين در همين راستا، اقدامات و تدابير ديگري نيز در دستور ک           . تحت مديريتي واحد به انجام رساند     

 .اين بانک قرار دارد که متعاقباً اعالم خواهد شد

نامـه مـذکور بـه       ينيضمن ابالغ مفاد آ   دستور فرماييد    خواهشمند است    ،با عنايت به مراتب فوق    

، ترتيبي اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرحله                  واحدهاي ذيربط 

 .اجرا درآيد

دمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه              ارايه هرگونه خ   

 نامه، خريد و فروش ارز، خريد و         تسهيالت، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت        
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 دارد



 

 

 

 

فروش اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل                 

و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع             امضاي سفته، بروات    

 .باشد هاي اطالعاتي موسسات اعتباري مي و ثبت اطالعات آن در بانک

ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجـوع و انجـام هرگونـه                   

 .هيالت مربوط ممنوع استنام و ارايه تس تراکنش مالي غير قابل رديابي يا بي

اي به هنگام افتتـاح و انـسداد     الزم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نظارت دقيق و ويژه        

 .هر گونه حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود

اي طراحي شـوند کـه امکـان درج           هاي مربوط به ارايه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونه            فرم 

و کدپستي وي بر    ) اره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد         شم( شناسه فرد   

 . روي آن فراهم باشد

( هاي اطالعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد                 بانک 

و کدپـستي وي در آن فـراهم        ) شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد         

 .پذير باشد هاي مذکور امکان وده و جستجو بر اساس شناسهب

، از  )بـار   هر شش ماه يـک    (هاي اطالعاتي مزبور بايد به صورت ادواري          هاي موجود در بانک     داده 

 .ها کنترل شود ها به مراجع ذيربط، به روز شده و صحت آن طريق ارسال آن

 واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، به عنوان مسئول موسسات اعتباري بايد  

 مـديريت  بـه    مبارزه با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان آن را مطابق فرم پيوسـت             

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال نمايند مبارزه با پولشويي

حـسن اجـراي قـانون مبـارزه بـا          الزم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيـدات الزم بـراي            

افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع بـه اطالعـات و               پولشويي از جمله تهيه نرم    

شناسايي معامالت مشکوک و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور نظـارت و کنتـرل بـر                   

ا را فـراهم آورده و      فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجـراي آن فرآينـده             

 .مراتب را براي اخذ تاييد به اين بانک گزارش نمايند

موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ نماينـد تـا در صـورت مـشاهده هرگونـه معـامالت و                     

 .ترين زمان ممکن گزارش شود عمليات مشکوک، مراتب بدون اطالع ارباب رجوع و در کوتاه

 



 

 

 

 

 
نامه که ارباب رجـوع       د تا کليه معامالت بيش از سقف مقرر در آيين         الزم است ترتيبي اتخاذ گرد     

کند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجـوع، گـزارش        ها را به صورت نقدي پرداخت مي        وجه آن 

 .گردد

خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کـشور و          

هاي مجاز با رعايـت قـوانين و مقـررات مربـوط              بکه بانکي و صرافي   بالعکس، صرفاً از طريق ش    

هاي مجاز موظفند اطالعـات تفـصيلي مربـوط بـه             کليه موسسات اعتباري و صرافي    . مجاز است 

خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطالعاتي که به همين منظـور                      

 . ن ايجاد خواهد شد، ارسال دارنددر بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرا

اي را بـر شـعب و     موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم، نظارت دقيـق و ويـژه              

هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولـشويي اعمـال                   نمايندگي

 . نمايند

و نيز مدارک مربوط به ) م از فعال و غيرفعالاع(مدارک مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي  

هاي   موسسات اعتباري ،بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روش          سوابق شناسايي ارباب رجوع در    

 . سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند٥قانوني حداقل به مدت 

 خـدمت و  هاي آموزشي بدو مقتضي است موسسات اعتباري ترتيبات الزم را براي برقراري دوره        

 .ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويي فراهم نمايند

رسـاني بـه اربـاب رجـوع در           موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه، آموزش عمومي و اطـالع           

 .ها و نيز مزاياي اجراي قانون، به نحو مقتضي اقدام نمايند خصوص تکاليف عمومي آن

 ميليون ريال در هر روز به اربـاب         ١٥٠ جاري، پرداخت وجه نقد بيش از        ماه سال   از ابتداي بهمن   

موسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت نسبت به اطـالع رسـاني بـه              . رجوع ممنوع خواهد بود   

 .عموم مردم براي استفاده از روشهاي جايگزين، اقدام نمايند
 

بـا  مبـارزه  خـصوص   كـشورمان در  اراده نظام بانكي اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده،         

 ٣٦٨٤٢١ ./بيش از پيش محرز گرددالمللي   بين داخلي ودر عرصهپولشويي 

 سيد حميد پورمحمدي




