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  نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي آيين

  
  فصل اول ـ تعاريف

  :گردند نامه اصطالحات و عبارات به آار رفته به شرح زير تعريف مي ـ در اين آيين١ماده
  ـ ١٣٨۶قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب : الف ـ قانون

نماينده قانوني آه براي مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وآيل يا : ب ـ ارباب رجوع
نظير طال، (برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت 

به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون ) جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره
  .نمايد مراجعه مي

رجوع با مدارك  تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب: ج ـ شناسايي اوليه
شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وآيل عالوه بر ثبت مشخصات وآيل يا نماينده، 

  .ثبت مشخصات اصيل
شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح : د ـ شناسايي آامل

  .نامه اين آيين) ٣(ماده ) هـ(و ) د(مذآور در بندهاي 
اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي (بانكها : ريهـ ـ موسسات اعتبا

، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، )مستقر در جمهوري اسالمي ايران
ها و ساير  پذير، صرافي الحسنه، شرآت ليزينگ، شرآتهاي سرمايه صندوقهاي قرض

  .نمايند قدام ميگري وجوه ا اشخاص حقيقي و حقوقي آه به امر واسطه
معامالت و عملياتي آه اشخاص با در دست داشتن : و ـ معامالت و عمليات مشكوك

اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا آنند آه اين عمليات و معامالت به منظور 
  .شود پولشويي انجام مي

ن متعارف را تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي آه يك انسا
برخي . نمايد گذاري يا ساير عمليات مربوط مي وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده
  : از اين عمليات و معامالت مشكوك عبارتند از

ـ معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع آه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي ١
  .باشد

الف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه ـ آشف جعل، اظهار آذب و يا گزارش خ٢
  .اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه معامله

ـ معامالتي آه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري ٣
  .اند آن شخص يا اشخاص ديگري بوده

ارباب رجوع و اهداف تجاري ـ معامالت تجاري بيش از سقف مقرر آه با موضوع فعاليت ۴
  .شناخته شده از وي مغاير باشد

واقع ) از نظر پولشويي(ـ معامالتي آه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر  ۵
  .شده باشد

ـ معامالت بيش از سقف مقرر آه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده  ۶
  .ون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايدو يا بعد از انجام معامله بد

ـ معامالتي آه طبق عرف آاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف ٧
  .باشد اقتصادي واضح مي

ريال وجه نقد يا معادل آن به ) ١۵٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ يكصد و پنجاه ميليون : ز ـ سقف مقرر
ران در صورت نياز، سقف مذآور را با توجه به شرايط ساير ارزها و آاالي گرانبها هيئت وزي
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  .اقتصادي آشور تعديل خواهدنمود
هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي آه نقل و انتقال آنها : ح ـ وجه نقد

مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي 
نويس شده توسط اشخاص ثالث،  ازقبيل چكهاي پشت(اشد آه دارنده آن غيرذينفع اوليه ب

  ).انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه
قانون از ) ۶(و ) ۵(تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد : ط ـ اشخاص مشمول

جمله بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق 
الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و  ها، بيمه مرآزي، صندوقهاي قرض دار، بيمهبها

شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وآالي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، 
  .آارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني

ه و از نظر اشخاصي آه معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داد: ي ـ مشاغل غيرمالي
فروشندگان مسكن يا خودرو، طالفروشان،  پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش

قيمت و فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي  فروشندگان خودرو و فرشهاي گران
  .قيمت گران

نياز و الزمه ارائه ساير خدمات توسط  خدماتي آه طبق مقررات، پيش: ك ـ خدمات پايه
باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به  مول مياشخاص مش

آنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ آد معامالتي  اشخاص مشمول مراجعه مي
  .در بورس اوراق بهادار، اخذ آد اقتصادي، اخذ آارت بازرگاني و جواز آسب

نامه  به فردي آه براساس تصويبشماره منحصر : ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي
به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص  ٢٩/١/١٣٨٨هـ مورخ ٣٩٢٧١ت/١۶١۶٩شماره 

  .يابد مي
نامه شماره  شماره منحصر به فردي آه مطابق تصويب: م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي

به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسالمي  ٢٩/١/١٣٨٨هـ مورخ ۴٠٢۶۶ت/١۶١٧٣
  .يابد ن توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص ميايرا

  .شوراي عالي مبارزه با پولشويي: ن ـ شورا
  ).٣٧(دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذآور در ماده : س ـ دبيرخانه

واحدي متمرآز و مستقل آه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و : ع ـ واحد اطالعات مالي
ربط را به عهده دارد به شرح مذآور در ماده  ع گزارشهاي معامالت مشكوك به مراجع ذيارجا

)٣٨.(  
  فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

ها و شرآت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و  ـ موسسات اعتباري، بيمه٢ماده
ريافت و انجام عمليات پولي و مالي حتي آمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه د

پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيالت، صدور انواع آارت دريافت و 
نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارآت،  پرداخت، صدور ضمانت

قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، 
« و » الف« به شرح بندهاي (ام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع خريد و فروش سه

  .اقدام نموده و اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايند)) ٣(ماده » ب
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري آمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي 

  .ندارد
شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه  ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به٣ماده

معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام 
  :باشند پولشويي، به شرح زير مي

  الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و آدپستي محل سكونت و ١
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  .پذيرد صل آارت ملي در حد متعارف صورت ميتطابق آن با ا
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال آشور و تطبيق از آن 

  .باشد طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بالمانع مي
ي مجوز ورود و اقامت باشد ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر آشور متبوع آه دارا٢

  .گردد يا آارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي
نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و  تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذآور در آيين

  .آدپستي براي آليه اتباع ايراني همچنان الزامي است
  حقوقيب ـ شناسايي اوليه شخص 

ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و آدپستي اقامتگاه قانوني ١
نامه الزام  مذآور در آيين(شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق آارت شناسه 

  .گيرد صورت مي) استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي
فعاليت معتبر در ايران ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز ٢

و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي صورت 
  .خواهدگرفت

ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر ٣
  .در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت

ند در مواردي آه نسبت به اصالت مدارك ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظف۴
شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير 

ربط قانوني مطلع نسبت به رفع  نظامها و پايگاههاي اطالعاتي و يا استعالم از مراجع ذي
  .گردد متوقف مي به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام. ابهام و شناسايي اقدام نمايند

  ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در  ـ تمامي اشخاصي آه عهده١

  .باشند آشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي
ه خدمات پستي به ارباب ـ تمامي اشخاصي آه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائ٢

هاي پستي از سوي  رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي آه ارزش امانات و محموله
گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام  ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعالم مي

  .نمايند
د در ـ تمامي اصنافي آه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفن٣

تمامي معامالت بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت 
اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاآتور فروش . نمايند
  .هستند

  د ـ شناسايي آامل اشخاص حقيقي
افتتاح حساب به ويژه در زمان (اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه 

نسبت به شناسايي آامل ) مذآور در بند الف اين ماده(عالوه بر شناسايي اوليه ) بانكي
  : ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند

نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص  ـ اخذ معرفي١
نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مرآزي جمهوري  رفيمورد اعتماد يا مع

  .اي رسمي اسالمي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و آانونهاي حرفه
ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از ٢

  .شده از سوي ارباب رجوعاشخاص مذآور به منظور تعيين صحت اطالعات ارائه 
ـ اخذ جواز آسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي آه بيشتر در معرض پولشويي ٣

قرار دارند از قبيل طالفروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معامالت امالك و 
  .خودرو

اص حقوقي ـ اخذ گواهي اشتغال به آار از اشخاص حقيقي داراي جواز آسب و يا از اشخ۴
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  .داراي شناسه ملي
ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش  ۵

  .موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود
  .هـ ـ شناسايي آامل اشخاص حقوقي

ـ اخذ اطالعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح ١
  .ت موردانتظارفعالي
نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت،  ـ اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه، شرآت٢

آنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و  تامين
  .نشاني اقامتگاه آنان

از قبيل شرآتهاي سنجش (ربط  بندي شرآت از مراجع ذي ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبه٣
جمهور و يا ساير مراجع  ريزي و نظارت راهبردي رييس بندي معاونت برنامه عتبار، رتبها

  ).اي حرفه
بندي شرآت، شخص مشمول بايد راسًا از طريق بررسي  تبصره ـ در صورت عدم رتبه

صورتهاي مالي تاييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين 
ار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به سطح فعاليت مورد انتظ

انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شرآت 
  .گيرد مستقيمًا مورد بررسي قرار مي

ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطالعات مربوط به ۴
اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذآور را بالفاصله  را ارائه دادهشخص حقوقي 

  .اطالع دهند
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق 
  .دستورالعملي است آه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد

بايد حسب مورد از پايگاههاي ) ٣(ماده ) هـ(و ) د(ـ مدارك يادشده در بندهاي  ۴ماده
از جمله شماره (ربط استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده  اطالعاتي ذي

استعالم آننده بايد زمان اخذ تاييديه از . اطمينان حاصل گردد) ملي، شناسه ملي و غيره
  .دشده گواهي نمايدپايگاههاي مذآور را به همراه مشخصات خود در اسناد يا

ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذآور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به  ۵ماده 
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
توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را آه  تبصره ـ اشخاص مشمول مي

) به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع(اطالعات مذآور 
توانند در  اشخاص مشمول مي. را به صورت مطمئن تامين نمايد مورد قبول قرار دهند

، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامين اطالعات مورد نياز، دستورالعملهاي داخلي
  .با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند

ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي آامل ارباب رجوع و انجام  ۶ماده
نام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع  ل رديابي يا بيهرگونه تراآنش مالي الكترونيكي غيرقاب

  .است
ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن  ٧ماده

، تعهدات الزم درخصوص اجراي قانون و مقررات )هـ(و ) د(دريافت مدارك مذآور در بندهاي 
ودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين در صورت خ. مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند

تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي 
  .خودداري نمايند

ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي آامل مجدد مشتريان موسسات  ٨ماده 
با پولشويي  مالي، در مورد موسساتي آه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه
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  .باشند شود، نمي رعايت مي
ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي ٩ماده

  .دقت و نظارت ويژه به عمل آورند
ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت ١٠ماده

  .گردد، اقدام نمايند مالي به آنها اعالم ميبيشتر بر اشخاصي آه از طريق واحد اطالعات 
ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند ١١ماده
  :آه

نامه مشخص گرديده  الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را آه در اين آيين
  .نمايند است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت

ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بالفاصله 
به ) از قبيل وآالت يا نمايندگي(موارد قانوني . موضوع را به شخص مشمول اطالع دهند

شرط درج مشخصات نماينده يا وآيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند 
  .باشد نمي

در صورت عدم . تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود
قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف 

  .گردد
هاي مورد استفاده، محل مناسب براي  ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم١٢ماده

حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و (هاي شناسايي معتبر  درج يكي از شماره
بيني نمايند و اين مشخصات به طور آامل و  و آدپستي را پيش) شماره فراگير اتباع بيگانه

  .دقيق دريافت و تطبيق داده شود
هاي اطالعاتي  افزارها، بانكها و سيستم ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم١٣ماده

هاي  شود، محل الزم براي درج يكي از شماره مالي در آنها ثبت مي آه عمليات پولي و
و آدپستي را ) حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه(معتبر 
  .افزارها را فراهم نمايند هاي مذآور در نرم بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره پيش
درج شده اشخاص و اماآن ثبت شده در  ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات١۴ماده

ربط ارسال و صحت آن را  هاي اطالعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي سيستم
در صورت آشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل . آنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند

  .رفع موارد بايد به واحد اطالعات مالي گزارش گردد
نامه در مورد  شمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيينـ اشخاص م١۵ماده 

مشتريان قبلي آه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود 
  .دهند، تكاليف فوق را عملي سازند ادامه مي

بوده  ـ آن دسته از مشتريان قبلي آه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت١تبصره
چنانچه مغايرت مذآور رفع . است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند

نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالي 
  .ارسال نمايند

عمل آنها در سال مطابق دستورال ـ آن دسته از مشتريان قبلي آه متوسط فعاليت٢تبصره
مربوط آه به تصويب شورا خواهد رسيد، آم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني 

  .هستند
نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارآي  ـ از زمان ابالغ اين آيين١۶ماده

از تاريخ . سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند را آه شورا مشخص مي
خاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، آدپستي درج شده مذآور، اش

در آارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي آدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در آارت 
  .شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند

ًا در ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوص١٧ماده
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  :موارد زير اطالعات مربوط به شناسايي آامل مشتري را به روز نمايند
الف ـ در زماني آه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد آه وضعيت ارباب 

  .اي پيدا نموده است رجوع تغييرات عمده
در رجوع  ب ـ در صورتي آه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب

  .جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است
  فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

هاي صنفي مشاغل غيرمالي،  ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه ١٨ماده
رزه با مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبا

مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب . پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند
تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صالحيت اعضاي واحد  دبيرخانه مي. شود

  .مذآور را بررسي نمايد
را  ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيالت خود، ترتيبات الزم١تبصره
اي اتخاذ نمايند آه اطمينان الزم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با  به گونه

  .پولشويي حاصل گردد
ـ دبيرخانه در زمان تاييد صالحيت افراد بايد عالوه بر صالحيت تخصصي با استعالم از ٢تبصره

  .قدام نمايدربط نسبت به تعيين صالحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز ا مراجـع ذي
  :باشد به شرح زير مي) ١٨(ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسوول موضوع ماده ١٩ماده

بندي و اعالم نظر در مورد گزارشهاي ارسالي آارآنان  الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت
  .ربط دستگاه ذي

ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذآور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطالعات مالي 
  .اطالع ارباب رجوعبدون 

تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذآور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص 
در هر صورت اين زمان . گردد مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابالغ مي

  .از چهار روزآاري بيشتر نخواهد بود
آنند به منظور شناسايي  ه ميج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني آه از خدمات پايه استفاد

  .معامالت مشكوك
افزارهاي الزم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطالعات مورد نياز در  د ـ تهيه نرم

  .اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معامالت مشكوك
يندهاي فرآ(هـ ـ طراحي ساز و آار الزم جهت نظارت و آنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي 

و ارزيابي و مميزي ميزان ) آوري و تحليل اطالعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره جمع
  .اجراي آن در دستگاه مربوط

و ـ تامين اطالعات تكميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و ساير مراجع آه در امر مبارزه با 
  .باشند تروريسم ذيصالح مي
اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي  هاي الزم درخصوص ز ـ صدور بخشنامه

  .پس از موافقت دبيرخانه
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي آامل قوانين و 

  .مقررات
  .ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن

ربط با  قانون به مراجع ذي) ۴(ماده ) ٣(شخاص مذآور در تبصره ي ـ ارسال پرونده ا
  .هماهنگي واحد اطالعات مالي

ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط 
  .به پولشويي و تامين مالي تروريسم

  .هانه ميزان اجراي آنل ـ تهـيه برنامه ساالنه اجراي قـانون در شخص مشمول و آنترل ما
از قبيل بانك مرآزي جمهوري (ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول ٢٠ماده
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اسالمي ايران، بيمه مرآزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
هاي صنفي و  سازمان بازرسي آل آشور، سازمان ثبت اسناد و امالك آشور، اتحاديه

موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با ) مور خيريهسازمان اوقاف و ا
پولشويي و تامين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن 

  .اعالم نظر نمايند
ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذآور در ماده ٢١ماده

  .شورا گزارش نمايد را بررسي و به) ٢٠(
آنندگان خدمات پايه را  ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت٢٢ماده

در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعالم واحد اطالعات مالي در پايان هر ماه 
  .سازد در اختيار آن واحد قرار دهند به نحوي آه واحد مذآور مشخص مي

اطالعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه  تبصره ـ خالصه
خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا آد 

ساير موارد مورد نياز پس . اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد
  .شمول اعالم خواهد شداز تصويب شورا به اشخاص م

هاي مسئول مبارزه با  ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا آارگروه٢٣ماده
پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي الزم و آافي را در محدوده هر يك از اشخاص 

ربط  مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي
  .وسط آنان نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشدت

ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات الزم، در صورت درخواست واحد ٢۴ماده
اطالعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي آارگروه مبارزه با پولشويي شخص 

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

  .عنوان به اطالعات واحد اطالعات مالي دسترسي نخواهد داشت
  فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي

ـ تمامي آارآنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و  ٢۵ماده
مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به واحدهاي )) ١(ماده » و« موضوع بند (عمليات مشكوك 

در صورت عدم وجود اين واحد، . مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطالع دهند
باالترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد 

  .رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد در صورت اطالع ارباب. بود
ـ آـارآنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معامالت بيش از سقف مقرر را ٢۶ماده

نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب  آه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي
ه و در صورت عدم وجود اين رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگا

واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي . واحد، به باالترين مقام شخص مشمول اطالع دهند
موظفند ) در صورت عدم وجود واحد(در هر دستگاه و يا باالترين مقام شخص مشمول 

خالصه فرمهاي مذآور را در پايان هر هفته به نحوي آه واحد اطالعات مالي مشخص 
  .ارسال و اصل آن را به نحو آامًال حفاظت شده، نگهداري نمايندسازد  مي

دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذآور در  ـ ارائه١تبصره
  .فرم ابالغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند

اي ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشه٢تبصره
آارآنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي . غيربانكي مانند پست

در صورت عدم وجود اين واحد، . مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند
  .گزارشها بايد به باالترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد

اطالعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطالعات اوليه ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ ٣تبصره
ارسالي به واحد اطالعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطالعات در هر شخص 
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  .اي خواهد بود آه به تصويب شورا خواهد رسيد نامه مشمول مطابق آيين
به ـ گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارشهايي آه اشخاص مشمول موظف ٢٧ماده

گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعات مالي  ارسال آن هستند، بيانگر هيچ
گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه  افشاي اسرار شخصي محسوب نمي

  .نامه نخواهد بود دهندگان مجري اين آيين گزارش
  فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزي

و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج  ـ خريد٢٨ماده
هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات  آشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي

مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه 
ـ مجمع تشخيص مصلحت ١٣٧۴چاق آاال و ارز ـ مصوب اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قا

  .نظام است
ـ بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات تفصيلي مربوط به خريد ٢٩ماده

هاي مجاز را در پايان هر روز بانك  و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي
بت نموده و امكان دسترسي و جستجوي اطالعاتي آه به همين منظور تهيه خواهد شد، ث
  .واحدهاي اطالعات مالي را در آن فراهم نمايد

ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطالعات ماده ٣٠ماده
عدم ارسال اطالعات، ارسال ناقص . باشند به بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مي) ٢٨(

دن معامالت به مبالغ آمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف و نادرست اطالعات، خردآر
  .يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد

ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم از رعايت مقررات ٣١ماده
  .مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از آشور خود اطمينان حاصل نمايند

ـ اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با آشورها و مناطقي آه از سوي شورا ٣٢ماده
  .گردد، مراقبت الزم را به عمل آورند اعالم مي

  فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطالعات
ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معامالت و عمليات مالي ٣٣ماده

نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه و ) اعم از فعال و غيرفعال(
خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از 

هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحالل نيز . پايان عمليات نگهداري آنند
  .داد مالي هستندموظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از روي

اي ضبط و نگهداري شود آه در صورت  ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه١تبصره
ربط، اطالعات آن اسناد در ظرف زماني  درخواست واحد اطالعات مالي و ساير مراجع ذي

ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست . قابل دسترسي باشد) ١٩(مذآور در ماده 
مسئوليت . ربط، بايد حداآثر ظرف يك ماه صورت پذيرد د اطالعات مالي و ساير مراجع ذيواح

  .جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است
  .ـ اسناد مذآور بايد قابليت بازسازي معامالت را در صورت نياز ايجاد نمايد٢تبصره
مدت يادشده الزامي ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي آه نگهداري اسناد را بيش از ٣تبصره

  .ساخته است، نيست
اي سامان  ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه ٣۴ماده

هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي  ها و پرونده دهند آه تمامي حساب
  .باشد

  فصل هفتم ـ آموزش
ترتيبات الزم جهت برقراري  ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ٣۵ماده
اين . هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت آارآنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند دوره
نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد  ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين دوره
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شمول و پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص م
هاي يادشده براي ادامه خدمات  طي نمودن دوره. چگونگي محو منشا مجرمانه وجوه باشد
هاي مذآور بايد در  ربط الزامي است و سوابق دوره آارآنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي

  .پرونده پرسنلي درج گردد
ماهنگي هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با ه ـ آارگروه٣۶ماده

رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي  دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطالع
اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و 

  .گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند
  فصل هشتم ـ ساير موارد

دار وظايف زير  شود و عهده ور اقتصادي و دارايي تشكيل ميـ دبيرخانه در وزارت ام٣٧ماده
  :خواهد بود

  ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابالغ و پيگيري مصوبات١
  المللي و تشريح اقدامات آشور در مبارزه با پولشويي ـ حضور فعال در مجامع بين٢
اي، اتفاقي  دوره(نظارت و بازرسي ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، ٣

ها و دستورالعملهاي  نامه منظور اطمينان از اجراي آيين از اشخاص مشمول به) و موردي
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
نه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در بندي ساال ـ رتبه۴

  .صورت تصويب شورا، اعالم عمومي آن
ـ پاسخگويي به مراجع ذيصالح، اعالم مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك  ۵

  .دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول
هاي آموزشي در داخل و خارج آشور و تدوين و انتشار جزوات  هـ هماهنگي درتشكيل دور ۶

  .آموزشي
ربط توسط مجريان و اشخاص  هاي ذي نامه ريزي ساالنه اجراي قانون و آيين ـ برنامه٧

  .مشمول
ربط آه در راستاي انجام  ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و آارآنان ذي ٨

ا پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه ب
  .گيرند

  .ربط از طريق مراجع قانوني ها و دستورالعملهاي ذي نامه ـ به روزرساني آيين٩
نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي  هاي الزم و اعالم نامه نويس آيين ـ تهيه پيش١٠

  .اشخاص مشمول
يي و تامين مالي تروريسم در آشور و پيشنهاد ـ اعالم راهها و فرآيندهاي جديد پولشو ١١

  .ها و دستورالعملها در صورت نياز نامه اصالح آيين
ـ واحد اطالعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي ٣٨ماده

  :گردد تشكيل مي
  آوري و اخذ اطالعات معامالت مشكوك ـ جمع١
  طالعات گزارشها و معامالت مشكوكـ ارزيابي، بررسي و تحليل ا٢
  بندي اطالعات در سيستمهاي مكانيزه ـ درج و طبقه٣
ـ اعـالم مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به ۴

اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع 
  .ربط ذي
مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول ـ تامين اطالعات تحليل شده  ۵

  .ربط مبارزه با تروريسم در آشور در صورت درخواست مراجع ذي
  .ـ تهيه آمارهاي الزم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي ۶
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  .افزارها و سيستمهاي اطالعاتي مورد نياز ـ تهيه نرم٧
  .ري شدهآو ـ تامين امنيت اطالعات جمع٨
  .المللي طبق مقررات ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهاي بين٩
  .المللي آوري و اخذ تجارب بين ـ جمع١٠
ـ ارسال گزارشهايي آه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار ١١

  .است به دستگاه قضايي
  .ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي١٢
  .نويس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالي جهت تصويب شورا پيشـ تهيه ١٣
  .ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت١۴
ـ اعالم نظر در مورد صالحيت تخصصي مسئوالن واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي ١۵

  .از سوي مديران اشخاص مشمول
دي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصا٣٩ماده

واحد اطالعات مالي زير نظر دبير به انجام . امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت
تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطالعات مالي و . وظايف محول شده خواهد پرداخت

  .واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود
جمهور موظف است به پيشنهاد  ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس۴٠ماده

شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را 
با مالحظه تامين نيروي انساني مجرب جهت اجراي آامل قانون و افزايش حداقل در 

تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيروهاي  .تشكيالت اداري ابالغ نمايد
  .متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند

تواند آارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف  ـ شورا مي۴١ماده
ارش بازرسيهاي خود را محول شده به دبيرخانه و واحد اطالعات مالي نظارتي داشته و گز

  .به شورا ارائه نمايند
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تامين امكانات الزم و پشتيباني مورد نياز ۴٢ماده

  .واحد اطالعات مالي و دبيرخانه خواهد بود
نامه نسبت  ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين۴٣ماده

نامه و به ويژه  دستورالعملهاي الزم براي اجراي قانون و اين آيين نويس به تهيه پيش
. دستورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند

دستورالعملهاي مذآور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف 
مشمول ابالغ و آموزشهاي الزم به آنها داده  سه ماه به تمامي آارآنان تحت امر اشخاص

  .شود
تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و 

  .هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود اتحاديه
در هر روز، ، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر  نامه ـ يك ماه پس از ابالغ اين آيين۴۴ماده

بانك . ، به ارباب رجوع ممنوع است)به ويژه موسسات اعتباري(توسط اشخاص مشمول 
مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير و ساز و آار الزم را جهت تسهيل امور 

  .فراهم سازد
ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي ۴۵ماده

يرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات الزم را براي اجراي قانون و مشاغل غ
. هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند نامه آيين

تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي  آند، مي درج اين تعهد در مواردي آه شورا اعالم مي
  .نيز الزامي شود

ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي اين ۴۶دهما
ربط ابالغ  نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي آيين
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  .خواهد نمود
ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالي در ۴٧ماده

پولشويي را به نحوي آه آن واحد تعيين آند جهت انجام وظايف محول  موضوع مبارزه با
  .شده تامين نمايند

ـ به منظور سهولت دسترسي به اطالعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطالعات ۴٨ماده
ارائه شده از سوي افراد، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است نسبت به 

  :شتريان مشتمل بر اطالعات زير اقدام نمايداندازي سامانه اطالعات م راه
  ).حقوقي و حقيقي(الف ـ اطالعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان 

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 بانكي بانك مرآزي (

  ).اسالمي ايران جمهوري
  .ج ـ اطالعات چكهاي برگشتي

  .دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان
هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي آه اسامي  هـ ـ اطالعات محكوميتها و سفته
  .آنها در سيستم ثبت شده است

  .وـ اطالعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان
نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز  ريزي و ـ معاونت برنامه۴٩ماده

ريال از محل  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد  نامه را در سال اول تا سقف ده اجراي اين آيين
اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در اليحه بودجه آل 

  .آشور منظور نمايد
  .است به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده ١١/٩/١٣٨٨تاريخ نامه در  اين تصويب
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