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  يده وه گزارشيش معامالت مشکوک و ييشناسا دستورالعمل

  
  

  هدف
 آوردن   فـراهم ري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز                       به منظور مبارزه با پولشويي و جلـوگي       

مـصوب دوم بهمـن مـاه       ( يي قانون مبارزه بـا پولـشو      ۷تمهيدات الزم براي اجراي بند ج از ماده         

ي ي قانون مبارزه با پولشواجرايينامه  آييني دوم و سوم   ها  صلو ف )  مجلس شوراي اسالمي   ۱۳۸۶

ران عـضو کـارگروه   ي وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    يموضوع تصو 

 نامـه   آيين ۴۳ و همچنين در اجراي ماده       يي مربوط به قانون مبارزه با پولشو      يها  نامه  آيينب  يتصو

دستورالعمل شناسـايي   « عمليات و معامالت مشکوک،      مذکور مبني بر تهيه دستورالعمل تشخيص     

  :به شرح زير ابالغ مي شود» معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهي

        

  فيتعار
  :دشودر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي  -۱ماده 

  ؛راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز: يبانک مرکز  -۱-۱

  ؛۱۳۸۶ مصوب ،قانون مبارزه با پولشويي: ونقان  -۱-۲

  ؛۱۳۸۸مصوب ،يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين: نامه آيين  -۱-۳

 و نمايندگي بانك خارجي مـستقر در        هاعم از بانك ايراني و شعب     (بانك  :  اعتباري هموسس  -۱-۴

الحـسنه،   دوق قـرض  اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبـار، صـن  ه، موسس)جمهوري اسالمي ايران 

گري وجوه اقدام     و ساير اشخاص حقوقي كه به امر واسطه        پذير   سرمايه ليزينگ، شركت   شركت

 .نمايند مي

 -ي مـستقر در منـاطق آزاد تجـار         ينـدگ ي و نما  ه شامل شعب  ي اعتبار هموسس: تبصره

 .شود يمنيز ران ي اي اسالميجمهورو مناطق ويژه اقتصادي  يصنعت
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  ):جوعارباب ر( مشتري -۱-۵

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

 او 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 مقابل موسسه اعتبـاري

ناحيـه وي ممکـن      است و از     يگر خدمات بانکي و اعتبار    يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عملياتي متوجه موسـسه         هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

ـ  ي ارا ي به مشتر  ي که توسط موسسه اعتبار    يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -۱-۶  يه م

ــ  » هيخدمات پا «و  » هير پا يخدمات غ « به دو نوع     ي و اعتبار  يخدمات بانک .  گردد يشود، اطالق م  

 . شوديم ميبه شرح زيرـ تقس

از و الزمه يش ني، پي به مشترها ه آني شود که ارا ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا ي خدمات غ  -۱-۶-۱

ـ   استمرار ي با موسسه اعتبار   يا به ارتباط مشتر   يست و   ي ن ير خدمات به و   يه سا يارا .  بخـشد  ينم

 و به شـرح     يتوسط موسسه اعتبار   يه و ي اول يي، فقط مستلزم شناسا   ين خدمات به مشتر   يه ا يارا

 :ه استير پايق خدمات غيل از جمله مصاديموارد ذ. ن دستورالعمل استيمذکور در 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 : هي خدمات پا  -۱-۶-۲ ر يه سـا  ي

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

ـ ق ا يمـصاد ل از جملـه     يموارد ذ .  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يخدمات مکرر و متماد    ن نـوع   ي

 : باشديخدمات م

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 
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o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ي بانکي وظهر نويسي؛ها صدور انواع ضمانتنامه 

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

 ها؛ و ظهرنويسي آن

o امانات؛اجاره صندوق  

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

معامالت و عمليـاتي كـه اشـخاص بـا در دسـت داشـتن               : معامالت و عمليات مشكوك    -۱-۷

اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كننـد كـه ايـن عمليـات و معـامالت بـه منظـور                        

 .شود  انجام مي و يا تامين مالي تروريسمپولشويي

  رايك انسان متعـارف  واهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كهـ قراين و ش   تبصره

، بـه شـک و   )حقيقي، حقوقي ( يک شخص  گذاري يا ساير عمليات      مال و سپرده   ء منشا در مورد 

  .ترديد مي اندازد

مـستقل کـه مـسئوليت دريافـت، تجزيـه           واحدي ملي، متمرکز و   :  واحد اطالعات مالي   -۱-۸

بـه شـرح   ( ي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده داردها ارجاع گزارش وتحليل و 

  ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸مذکور در ماده 

سـامانه اي اسـت مـستقر در واحـد          :   سامانه جمع آوري گزارش معـامالت مـشکوک        -۱-۹

و تـامين  ي معامالت مشکوک بـه پولـشويي     ها  اطالعات مالي که به منظور جمع آوري گزارش       

ي مشمول قانون، طراحي و راه اندازي       ها   از سازمان  ها  مالي تروريسم و اطالعات مربوط به آن      

  .شده است

 ؛يي مبارزه با پولشوي عاليشورا: شورا -۱-۱۰

  .دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي:  دبير خانه-۱-۱۱
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  دهي گزارش
ر صـورت مـشاهده معـامالت و عمليـات           موظفنـد د   ه اعتباري موسسكاركنان   تمامي   -۲ماده  

شـخص  مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع، به         به پولشويي و تامين مالي تروريسم،        مشكوك

ي مزبـور محرمانـه     ها  گزارش. مسئول مبارزه با پولشويي در موسسه خود اطالع دهند         واحديا  

  .تلقي شده و در صورت اطالع ارباب رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد

ي خـود را بـه واحـد        هـا   ربط در موسسه اعتباري وظيفه دارند تا گزارش         کارکنان ذي  -۳ماده  

واحـد اطالعـات مـالي       را بـه     ها   آن  تا واحد مزبور،  مبارزه با پولشويي آن موسسه ارسال کنند        

  .رسال نمايدا

موسسه اعتباري موظف است هنگام ظن به انجام پولشويي          واحد مبارزه با پولشويي       -۴ماده  

پايـه باشـد،      اعم از اينکه مشتري متقاضي برخورداري از خدمات پايه يا غيـر             توسط مشتري، 

  .نسبت به ارسال گزارش به واحد اطالعات مالي اقدام نمايد

  پايگـاه   در   هاي شناسايي معامالت مشکوک به طور مستمر      فهرست برخي از معيار   : ۱تبصره  

موسسه اعتبـاري   . به روز رساني مي شود     www.iranaml.ir به نشاني اطالع رساني دبيرخانه    

  ايـن فهرسـت را اسـتخراج و مـورد           مزبور، آخرين وضـعيت       پايگاه بايد با مراجعه مستمر به    

    .بهره برداري قرار دهد

مربوط در موسسه اعتباري مبني بر انجـام معاملـه مـشکوک، در       تشخيص متصدي   : ۲تبصره  

، صـرفا بخـشي از      ي مذکور ها  پايگاه درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي ارائه شده در         

  . اين معيارها را در بر مي گيرد

  شـعبه، سرپرسـتي،   (موسسه اعتباري موظف است براي سطوح مختلف سـاختاري خـود           -۵ماده  

  . ابالغ نمايدها ي متناسبي را براي تشخيص معامالت مشکوک تدوين و به آن، معيارها...) و 

ـ   يموسسه اعتبار هايي كه    گزارش معامالت مشكوك و نيز ساير گزارش       ارسال   -۶ماده   ه  موظف ب

 واحد به   گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن         ، بيانگر هيچ  است ارسال آن به واحد اطالعات مالي     

گردد و در نتيجه هيچ اتهـامي از ايـن بابـت متوجـه                رار شخصي محسوب نمي    افشاي اس  مذکور،

  .دهندگان نخواهد بود گزارش
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واحد مبارزه با پولشويي در هر موسسه اعتباري موظف است عـالوه بـر ارسـال گـزارش       -۷ماده  

، اقدام به ارسال گزارش معـامالت       )ي معمول ها  گزارش(معامالت مشکوک به واحد اطالعات مالي     

ي مختلف موسسه اعتباري با يکديگر حاصـل        ها  وکي نمايد که از طريق تطبيق اطالعات واحد       مشک

  .شده است

چنانچه موسسه اعتباري در ارائه گزارشي غير از گزارش معـامالت مـشکوک، بـا مـورد                  -۸ماده  

 گزارش معامله مشکوک را نيز تهيه        مشکوکي مواجه شد، الزم است عالوه بر ارائه گزارش مذکور؛         

  . به مراجع ذي ربط ارائه کندو

از  موظف است گـزارش معـامالت مـشکوک را           ي موسسه اعتبار  ييواحد مبارزه با پولشو    -۹ماده  

 روز کاري براي واحد     تا پايان همان  و حداکثر   طريق سامانه جمع آوري گزارش معامالت مشکوک        

رف واحد اطالعات مالي    دسترسي به سامانه مذکور از ط     در صورتي که    . اطالعات مالي ارسال نمايد   

بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي دبيرخانه و اخذ براي موسسه اعتباري فراهم نشده باشد موسسه 

 فرم چاپ شده را از طريق پـست سفارشـي            نسخه چاپي گزارش معامالت مشکوک و تکميل آن،       

  .براي واحد اطالعات مالي ارسال نمايد

، شخص يـا واحـد مبـارزه بـا پولـشويي در             ها   به گزارش  به منظور تسريع در رسيدگي     -۱۰ماده

باشد  ي الزم و کافي در موسسه اعتباري برخوردار       ها  موسسه اعتباري بايد از اختيارات و دسترسي      

 به مراجع ذي ربط نبايد منوط بـه تاييـد و            ها   و ارائه آن   ها  و انجام تحقيقات و گزارش از سوي آن       

  .تصويب مراجع ديگري باشد

نه جمـع آوري    موسسه اعتباري موظف است پس از دريافـت شناسـه کـاربري سـاما               -۱۱ه  ماد

بديهي است با توجه . نسبت به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشدگزارش معامالت مشکوک،   

 در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز بـا متخلفـين              به محرمانه بودن اطالعات اين سامانه،     

  . شودبرابر قانون رفتار مي

موسسه اعتباري موظف است با بررسي روزانه سامانه جمـع آوري گـزارش معـامالت                 -۱۲ماده  

 اقدام  تا پايان همان روز کاري    مشکوک، نسبت به پاسخگويي به استعالمات مندرج در آن حداکثر           

  . و اطالعات مورد نياز را در قالب تعيين شده و از طريق سامانه ارسال نمايد
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  آموزش کارکنان
   موسسه اعتباري موظف اسـت بـراي کليـه کارکنـان ذي ربـط در موسـسه اعتبـاري،                    -۱۳ماده  

ي تخصـصي مربـوط را      هـا   شي تخصصي نيـز آمـوز     ها  ي عمومي و براي کارکنان حوزه     ها  آموزش

ي مـذکور را در سـوابق آموزشـي    ها و سوابق حضور کارکنان در دورهطراحي کرده، به اجرا درآورد    

  .اري نمايدکارکنان ثبت و نگهد

  

  ان و معامالتي سوابق مشترينگهدار
را   معـامالت مـشکوک    يهـا   گـزارش  مدارك مربـوط بـه       موسسه اعتباري مکلف است    -۱۴ماده  

موضـوع بخـشنامه   (هـا   مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانـک نامه  آيين«طبق

  .بت نمايد حفظ و مراق») بانک مرکزي۱۵/۴/۱۳۸۹ مورخ ۸۰۲۲۳/۸۹شماره 

  

  گستره شمول دستورالعمل
 در  ي خارج يها و موسسات اعتبار      بانک يندگي شعب و نما   ي تمام ين دستورالعمل برا  ي ا -۱۵ماده  

 ي واحـدها   و ، مناطق ويژه اقتصادي   يصنعت -يواقع در مناطق آزاد تجار     يکشور، موسسات اعتبار  

  . باشديالجرا مز الزم ايدر خارج از کشور ن) يندگيشعب و نما (يراني ايبانک

  

مورخ  يي مبارزه با پولشو   ي عال ين جلسه شورا  يمهشت تبصره در    ۴ و  ماده   ۱۵ن دستورالعمل در    يا

 .خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسيبه تصو ۲۰/۱۱/۱۳۸۹

 


