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 و ي در روابط کارگزارييت مقررات مبارزه با پولشويدستورالعمل لزوم رعا

  اي پوسته يها  بانکييشناسا

  

  هدف

 ۳۲ مـوثر مـاده      يدر اجـرا  ري از تامين مالي تروريـسم و نيـز          به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگي      

 ک  ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامـه شـماره      ي موضوع تـصو   قانون مبارزه با پولشويي    يي اجرا نامه  آيين

 و يي مربوط به قانون مبارزه با پولشويها نامه آيينب يران عضو کارگروه تصوي وز۱۴/۹/۱۳۸۸مورخ 

 ي و حفظ روابط کارگزاري الزم در برقرار   ياطير احت ي و نظر به ضرورت اتخاذ تداب      اصالحات بعدي آن  

ت يورالعمل لزوم رعا  دست«  ؛ي خارج ي و موسسات اعتبار   ها   با بانک  يراني ا يتوسط موسسات اعتبار  

ـ به شرح ز » اي  پوسته يها  بانک يي و شناسا  ي در روابط کارگزار   ييمقررات مبارزه با پولشو    ر ابـالغ  ي

  : شوديم

  

  تعاريف

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

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي  -1-1

 ؛) مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه (ييقانون مبارزه با پولشو: نقانو -1-2

يب نامـه شـماره     ي موضـوع تـصو    ينامه اجرائـي قـانون مبـارزه بـا پولـشو            آيين: نامه  آيين -1-3

 يهـا   نامـه   آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸مورخ   ک   ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴

 ؛ات بعدي آن و اصالحييمربوط به قانون مبارزه با پولشو

ها در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد و             هاي ايراني و شعب آن      بانک:  اعتباري ات مؤسس -1-4

 ؛) قلمرو اصلي و مناطق آزاد(شعب بانکهاي خارجي در ايران 
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بـه بانـک    ) بانـک کـارگزار   (به ارايه خدمات بـانکي از سـوي يـک بانـک           : روابط کارگزاري  -1-5

  .اطالق مي شود) بانک متقاضي(ديگر

شـود کـه داراي حـضور     بانک پوسته اي به بانکي اطالق مي: )Shell bank(پوسته ايبانک  -1-6

 که در آن مجوز گرفته و بـه         قلمرويدر  ) به معناي حضور مديريت و بدنه اصلي آن       ( فيزيکي

ثبت رسيده است، نبوده ؛ و به هيچ گروه ارائه کننده خدمات مالي که تحت نظـارت مـوثر و                    

 قلمـرو هـا، در      مديريت و بدنه اصلي اين قبيل بانک      . د نيز وابسته نباشد   اي قرار دار    يکپارچه

ـ به غير از يک       معموالً يک بانک پوسته اي      .  ديگري مستقر است   )کشورها و مناطق  (قضايي

ـ تشکيالت ديگري در کشوري که در آن به ثبت رسيده است، نداشـته             نمايندگي ثبت شده    

ــراي ان ــده آن فقــط آدرســي را ب ــور در آن  و نماين  قلمــروجــام امــور حقــوقي بانــک مزب

 .آورد  فراهم مي)کشورها و مناطق(قضايي

دادن حسن شهرت بـه داليلـي از جملـه            احتمال بروز زيان در اثر از دست      : ريسک شهرت   -1-7

 .دادن اعتماد عمومي  تنزل رتبه اعتباري و يا از دست وضعيت نامطلوب مالي،

ي روابط کارگزاري با يک بانک خـارجي را دارد  بايـد بـر                موسسه اعتباري که قصد برقرار     – ۲ماده  

.  مذکور اقدام نمايـد      به بانک    راجع  آوري اطالعات کافي    سک محور، نسبت به جمع    يکرد ر ياساس رو 

  .رندي قرار گي شده، مورد بررسيد جمع آوري است که باير  از جمله اطالعاتيموارد ز

ـ شامل ساختار مالک  (رجيت بانک خا  يريت و مد  ياطالعات مربوط به مالک     ت آن ،   يريت و مـد   ي

 ؛...)ران و يسهامداران، مد

 هاي اصلي فعاليت؛ زمينه 

 محل استقرار؛ 

ـ بـه خـصوص رو    (يي مبارزه با پولـشو    ي بانک برا  ي داخل يها  هي و رو  ها  دستورالعمل   يهـا   هي

  در آن بانک؛ييو عنوان واحد مسئول مبارزه با پولشو)اني مشترييشناسا

 ؛)در صورتي که موسسه اعتباري، بانک کارگزار باشد(اب مزبورهدف از افتتاح حس 

در صـورتي  (هويت هر شخص ثالث ديگري که از خدمات بانک کارگزار استفاده خواهد کرد     

 ؛)که موسسه اعتباري، بانک کارگزار باشد
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  و مقررات بانکي در کشور متبوع بانک خارجي؛يوضعيت نظارت 

 . وضعيت ريسک شهرت و رعايت کامل مقررات مبارزه با پولشويي در بانک خارجي 

در صورتي که پيش از ابالغ اين دستورالعمل، موسسه اعتباري اقدام بـه برگـزاري روابـط                 : ۱تبصره

  نيـز  ها   در مورد آن    را الزم است تکاليف مقرر در اين ماده        نموده باشد  خارجيکارگزاري با يک بانک     

  .رآورددبه اجرا 

بانک مرکزي نسبت به تهيه و ابالغ پرسشنامه تفصيلي مربوط، اقدامات الزم را بـه عمـل                 : ۲تبصره

 الزم است پرسشنامه مذکور توسط موسسه اعتباري تکميـل          ،در برقراري روابط کارگزاري   . مي آورد 

 . شده و براي بررسي، به بانک مرکزي ارسال شود

 روابط کـارگزاري برقـرار      ،خارجيکه با يک بانک       صورتي  در است اعتباري موظف    ه موسس – ۳ماده  

 نسبت به ارايه خدماتي که منجر به نگهداري يا انتقال وجوه مرتبط با پولـشويي يـا تـامين                    مي کند 

  .ي الزم را به عمل آوردها مالي تروريسم مي شود، احتياط

ـ بارا دارنـد   خـارجي  يهـا   برقراري روابط کارگزاري با بانکقصد موسسات اعتباري که   – ۴ماده   د ي

  .نسبت به موارد ذيل، اطمينان حاصل نمايند

 در زمينه مبارزه با     مناسب داراي قوانين و مقررات      خارجي بانک   استقرارکشور محل    - ۱

 . عملياتي کرده باشد  را به شيوه اي مناسب،ها آنپولشويي بوده و 

ت حـاکي از     سوء شـهر   ،بانک طرف رابطه کارگزاري به مقررات موجود عمل کرده           - ۲

 . نباشدنامه آيين ۳۲مشمول موضوع ماده نقض مقررات نداشته و 

در صورتي که موسسه    . هاي پوسته اي ممنوع است       برقراري هرگونه رابطه کارگزاري با بانک      :تبصره

اعتباري داراي رابطه کارگزاري با بانک پوسته اي باشد و يا در صورت عدم تحقق شرايط مذکور در                  

سه اعتباري بايد در اسرع وقت اقدام به قطع رابطه با آن بانک نموده و مراتب را به             اين ماده، موسس  

  .بانک مرکزي اعالم نمايد

ي پوسته اي و کشورها و ها بانک مرکزي بايد اقدام به ايجاد بانک اطالعاتي از اسامي بانک – ۵ماده 

بـل از برقـراري روابـط     تمامي موسـسات اعتبـاري موظفنـد ق        .مناطق پرخطراز نظر پولشويي نمايد    
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استعالم از ايـن پايگـاه، رافـع مـسئوليت          .  نسبت به استعالم از اين پايگاه اقدام نمايند         کارگزاري،

  . ي الزم و شناسايي دقيق بانک خارجي نمي باشدها موسسه اعتباري درانجام بررسي

 هـا  سته اي در آنوپفهرست مناطق پرخطر از نظر پولشويي و مناطقي که امکان ثبت بانک  ـ  ۶ماده 

 موسسه اعتباري موظف    . توسط بانک مرکزي اعالم مي شود       و نيز تمهيدات نظارتي الزم     وجود دارد 

منـاطق   ايـن    ، در   مـذکور ، اطمينان يابد بانک     خارجياست قبل از برقراري روابط کارگزاري با بانک         

ضمن اعـالم   عتباري بايد   در صورت استقرار بانک مزبور در يکي از اين مناطق، موسسه ا           . قرار ندارد 

  .ي مالي با آن بانک به عمل آوردها مراتب به بانک مرکزي، دقت و مراقبت الزم را در انجام تراکنش

  :به طور کلي مناطق جهان به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: تبصره

  : ـ مناطق با ريسک زياد۱

ي مـضاعفي را بـه عمـل        ها  کنترلدر برقراري روابط کارگزاري با اين مناطق، موسسه اعتباري بايد           

  .آورد

  : ـ مناطق با ريسک متوسط۲

  .ي کافي به عمل آوردها در برقراري روابط کارگزاري با اين مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

  : ـ مناطق با ريسک کم۳

 . ي معمول را اعمال نمايدها در برقراري روابط کارگزاري با اين مناطق، موسسه اعتباري بايد کنترل

 

 مـورخ   يي مبارزه بـا پولـشو     ي عال ين جلسه شورا  يمهشتتبصره در    ۴  ماده و  ۶ اين دستورالعمل در  

  .خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹


