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   در موسسات اعتباريدستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون

  

  هدف

 آوردن تمهيدات    فراهمز             به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و ني            

ب يي موضـوع تـصو    ينامه اجرائي قانون مبارزه با پولشو       آيينف مقرر در    يالزم براي اجراي موثر تکال    

ــما ــه ش ــورخ ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴ره نام ــ وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک م ــصو ي ــارگروه ت ــضو ک ب يران ع

ـ  يي مربوط به قانون مبارزه با پولـشو       يها  نامه  آيين نحـوه  « آن، دسـتورالعمل  ۱۰ه خـصوص مـاده      ب

  : شودير ابالغ ميبه شرح ز»  در موسسات اعتباريمراقبت از اشخاص مظنون

  

  تعاريف

  :د شوعبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي در اين دستورالعمل، اصطالحات و -۱ماده 

 مـصوب   يي موضـوع قـانون مبـارزه بـا پولـشو          ييعبارت اسـت از جـرم پولـشو       : ييپولشو -۱-۱

 ؛۲/۱۱/۱۳۸۶

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -۱-۲

ـ      و نماينـدگي بانـک     ه ايراني و شـعب     اعم از بانک   ( بانک: ي اعتبار هموسس -۱-۳ ستقر در   خـارجي م

   شـرکت  الحسنه،  قرض  اعتبار، صندوق ، تعاونيغير بانکي اعتباري   ه، موسس ) ايران ي اسالم يجمهور

ند و تحت نظارت بانـک      ي نما ي وجوه اقدام م   ي واسطه گر  که به امر   يقير اشخاص حق  ي و سا  ليزينگ

 . قرار دارنديمرکز

 جمهـوري  ي صـنعت – ي آزاد تجـار  مستقر در مناطق   و نمايندگي  ه اعتباري شامل شعب   هموسس: تبصره

  . شودياسالمي ايران نيز م



۲  

ارتبـاط بـا    آنها بـه جهـت ظـن بـه           و مشخصات  اساميکليه اشخاصي که    : اشخاص مظنون  -۱-۴

 آن واحد  قي و از طر    تعيين يواحد اطالعات مال  و تأمين مالي تروريسم از سوي       هاي پولشويي     يتفعال

 .  شودمي اعالم موسسه اعتباري به ي بانک مرکزو يا

و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطالعـات و            معامالت: مشکوکو عمليات   معامالت   -۱-۵

يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين معامالت و عمليات به منظور پولـشويي و يـا تـأمين                      

 .شود مالي تروريسم انجام مي

  ):ارباب رجوع( مشتري -۱-۶

o        موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او           شخص حقيقي يا حقوقي که در

 يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 اسـت و از ناحيـه وي ممکـن          يگر خدمات بانکي و اعتبـار     يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           ف به ويژه ريسک   هاي مختل   است ريسک 

 .اعتباري شود

، مستندات و   ي با استفاده از منابع اطالعات     يت مشتر يد هو ييشناخت و تا   : ي مشتر ييشناسا   -۱-۷

» هي اول ييشناسا« به دو گروه از اقدامات شامل      ي مشتر ييشناسا.  مستقل، معتبر و قابل اتکا     يها  داده

 . شوديم ميقست»  کاملييشناسا«و 

 و در   يي با مدارک شناسا   يق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتر       يتطب: هي اول ييشناسا -۸ -۱

ـ ل  يل، عالوه بر ثبت مشخصات وک     يا وک ينده  يصورت اقدام توسط نما    نـده، ثبـت مشخـصات      يا نما ي

 .لياص

ـ ذکور در ا  ه به شرح م   يه خدمات پا  ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -۹ -۱ ن ي

 .دستورالعمل

ـ  ارا ي بـه مـشتر    ي که توسط موسسه اعتبـار     يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -۱-۱۰   ه ي

ـ خدمات پا «و  » هير پا يخدمات غ « به دو گروه     ي و اعتبار  يخدمات بانک .  گردد ي شود، اطالق م   يم » هي

 . شوديم ميتقس



۳  

از و الزمه   يش ن ي، پ ي به مشتر  ها  ه آن يکه ارا  شود   ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا يخدمات غ  -۱-۱۰-۱

ه يارا.  بخشدي استمرار نمي با موسسه اعتباريا به ارتباط مشتريست و ي نير خدمات به ويه سايارا

 و به شرح مـذکور      ي توسط موسسه اعتبار   يه و ي اول يي، فقط مستلزم شناسا   ين خدمات به مشتر   يا

 :ه استير پايق خدمات غيصادل از جمله ميموارد ذ. ن دستورالعمل استيدر ا

o حواله وجوه؛ 

o افت و پرداخت؛يانجام هرگونه در 

o و موارد مشابه؛ي ارزي، چک مسافرتي، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک؛) چک رمزدار(ين بانکي بيها  و چکي بانکيها صدور انواع چک 

ـ از و الزمـه ارا    يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۱۰-۲ ر يه سـا  ي

 اخـذ   ي بـرا  ي شود تا و   ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م يخدمات توسط موسسات اعتبار   

ـ ه خدمات پا  يارا.  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يخدمات مکرر و متماد    ، مـستلزم   يه بـه مـشتر    ي

ـ موارد ذ. ن دستورالعمل است  يمندرج در ا  به شرح   ) ه  ي اول ييعالوه بر شناسا  (ي کامل و  ييشناسا ل ي

 : باشدين نوع خدمات ميق اياز جمله مصاد

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ي بانکي وظهر نويسي؛ها صدور انواع ضمانتنامه 

o           و )  بروات، چک و سـفته     از جمله (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

  

  

  

 



۴  

  ات و معامالت اشخاص مظنونينظارت بر عمل  

ـ ات و معـامالت اشـخاص مظنـون را ز         يعمل موسسه اعتباري موظف است    - ۲ماده   ر نظـر   ي

 در خصوص   ي مرکز بانکلي و يا    واحد اطالعات ما   يداشته، بر حسب دستورات صادره از سو      

  .دي اقدام نماها آن

  

   و مشخصات اشخاص مظنوني کارکنان به اساميدسترس

 اشخاص مظنون را در دسـترس        و مشخصات  ياسام موسسه اعتباري موظف است    – ۳ماده  

به آنها در جهـت      داده،پردازند قرار     خود که به ارائه خدمات به مشتريان مي        ربط   يذکارکنان  

  .ديح اين دستورالعمل آموزش دهاي صحاجر

  

   اطالعاتمحرمانه بودن 

ظنـون را محرمانـه تلقـي        اشـخاص م    و مشخـصات   ياسام موسسه اعتباري موظف است     - ۴ماده  

در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز . د قرار ده  ربط يذا تنها در اختيار کارکنان       ر ها آن ،نموده

  .خواهد شد قانون رفتار از اطالعات مذکور با متخلفين برابر

  

   بروز رساني

 اشـخاص    و مشخـصات   ياسـام بالفاصله پس از دريافـت      موسسه اعتباري موظف است       - ۵ماده  

به نحوي که فهرست اشخاص مظنون بـه        اقدام نمايند    ي قبل فهرست نسبت به بروز رساني      ،مظنون

  . شته باشد قرار دا ربطيذهمواره در اختيار کارکنان آن همراه آخرين اصالحات 

  

   افزارها تکليف به تطبيق نرم

هاي مربوط به ارائه خـدمات خـود را بـه             نرم افزارها و برنامه    موسسه اعتباري موظف است    -۶ماده  

واحـد  به اشخاص مظنون صـرفا در چـارچوب دسـتورات            خدمات    کليه د که ارائه  نظيم نماي نحوي ت 

رم افزارهاي مربوط به نحوي طراحي شـود         الزم است ن   .ردي انجام پذ  يبانک مرکز اطالعات مالي و    



۵  

ي مورد نياز واحد اطالعات مالي، توسط واحد مبارزه با پول شويي            ها  که قابليت تهيه و ارسال گزارش     

   .موسسه اعتباري فراهم شود

  

  ي مورديده گزارش

  ايـن دسـتورالعمل اقـدام   ۲ در هر موردي که بر اساس ماده         موظف است  موسسه اعتباري   -۷ماده  

ـ         يو   - خود ييق واحد مبارزه با پولشو    يد مراتب را فورا از طر     ينما يم ن يا در صـورت عـدم وجـود چن

  .د برسانواحد اطالعات مالي  به اطالع -موسسه اعتبارين مقام يق باالتري، از طريواحد

  

   ي ادواريده گزارش

ي کـه در     کليـه اقـدامات     از يجـامع  هر سه ماه يکبار گـزارش        موسسه اعتباري موظف است    -۸ماده  

  . ارسال نمايد يبانک مرکز به ،ستا  اجراي اين دستورالعمل انجام داده

  

   مـورخ يي مبـارزه بـا پولـشو    ي عال ين جلسه شورا  يمهشتتبصره در    ۱ماده و    ۸اين دستورالعمل در    

 .             خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۱۱/۱۳۸۹ /۲۰ 


