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 يبسمه تعال

 

اشخاص   ارايه خدمات پايه بههنگامژه ياعمال دقت و نظارت ونحوه  دستورالعمل

 سياسي خارجي در موسسات اعتباري

 

 هدف 

 موثر يدر اجرابه منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز  

ب نامه شماره يموضوع تصوي يي قانون مبارزه با پولشوينامه اجرا ينيف مقرر در آيتکال

 مربوط ين نامه هايب آئيران عضو کارگروه تصوي وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴

ژه ينحوه اعمال دقت و نظارت و«  آن؛ دستورالعمل ۹ژه ماده ي به وييبه قانون مبارزه با پولشو

ابالغ ر يح زبه شر » ي در موسسات اعتباري خارجياسي ساشخاص ه بهيه خدمات پاياراهنگام 

 :شود يم

 

 تعاريف

 :دشودر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي  ـ۱ماده 

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

هاي خارجي  هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک اعم از بانک(ها  بانک: موسسات اعتباري -۱-۲

هاي  هاي اعتبار، صندوق اعتباري غيربانکي، تعاوني موسسات ،) ايراني اسالميورمستقر در جمه

 .الحسنه قرض



٢ 

 يصنعتـ  يجارت آزاد هاي مستقر در مناطق وسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي م:تبصره

 . شونديجمهوري اسالمي ايران نيز م يژه اقتصاديو مناطق و

ت /۱۶۱۷۳ه فردي که مطابق تصويب نامه شماره شماره منحصر ب: ياختصاصشماره  -۱-۳

ن و يي تعيک از اشخاص خارجي هر يران، برايات محترم وزيه ۲۹/۱/۱۳۸۸ هـ مورخ ۴۰۲۶۶

 . شودياختصاص داده م

 ؛) مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه (ييقانون مبارزه با پولشو: قانون -۱-۴

ب نامه شماره يي موضوع تصوي مبارزه با پولشوي قانونينامه اجرا ينيآ: نامه آيين -۱-۵ 

 مربوط ين نامه هاييب آيران عضو کارگروه تصوي وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴

 ؛ييبه قانون مبارزه با پولشو

 ييشناسا مدرک يدارا. ران را ندارنديت اي هستند که تابعيافراد: ي خارجيقياشخاص حق -۱-۶

 .  باشنديران ميا پروانه اقامت معتبر در ايد و ي روادي بوده و دارا معتبر)گذرنامه(کشور متبوعه

 مدت دار يا کارت خروجي و يژه اتباع خارجيت وي کارت هوي دارايدر خصوص آوارگان خارج

، دارندگان دفترچه يو در مورد پناهندگان خارج. ا. ا. ج وزارت کشور يمعتبر صادره از سو) شيآما(

 . باشنديم. ا. ا.  جي انتظاميروي نيز سو معتبر صادره ايپناهندگ

 خارجياشخاص سياسي  -۱-۷

 :ل هستنديط ذي از شرايکي يحداقل دارا که ي اي خارجيقي حقاشخاص

 يابت از کشور خود، دارايا به ني در کشور خود بوده و ي رسمياسي سمت سي دارا-۱-۷-۱

 .گر هستندي ديک در کشورهايپلماتي ديسمت

آن در   سياسي حزبيشخص يک ، به عنوانسمت رسمي در کشور خودبدون داشتن  -۱-۷-۲

 .دناشتغال دار به فعاليت سياسي ، و در کشور خود يا خارج از آندن شويکشور شناخته م

 .هستند ي سمت رسمي داراين دولتيا بيالمللي  هاي بين  در سازمان-۱-۷-۳



٣ 

ا يو  )۷-۱بند (نيشي بند پي خارجياسي اشخاص س:ويژه ي خارجاشخاص سياسي -۱-۸

، مشروط بر اي نظامي يا شبه نظامي و يا فرقه يگروه هاوابسته به  يخارج ياسياشخاص سگريد

 :ل باشنديط ذي از شرايکي حداقل ي داراآن که

 .مورد تعقيب اينترپل باشند -الف 

 .از نظر مقررات استرداد مجرمين تحت تعقيب باشند  -ب

 . مشمول تحريم باشنداز نظر شوراي امنيت سازمان ملل -پ 

ژه توسط بانک ي وي خارجياسي اشخاص سي و اساميخارج ياسيق اشخاص سيمصاد: تبصره

 .  شودي ابالغ مي به موسسات اعتبار شده وي به روزرسانيمرکز

ه ي اراي به مشتري که توسط موسسه اعتباريبه انواع خدمات: ي و اعتباريخدمات بانک - ۹ -۱

» هيخدمات پا«و » هير پايخدمات غ« به دو نوع ي و اعتباريخدمات بانک.  گرددي شود، اطالق ميم

 . شوديم ميـ به شرح زيرـ تقس

از و يش ني، پيه آن ها به مشتري شود که اراي اطالق ميبه خدمات: هير پاي خدمات غ-۹-۱ -۱

  استمراري با موسسه اعتباريا به ارتباط مشتريست و ي نير خدمات به ويه سايالزمه ارا

 توسط موسسه يه وي اوليي، فقط مستلزم شناساين خدمات به مشتريه ايارا.  بخشدينم 

 ق خدمات يل از جمله مصاديموارد ذ. ن دستورالعمل استي و به شرح مذکور در اياعتبار

 :ه استير پايغ

o حواله وجوه؛ 

o افت و پرداخت؛يانجام هرگونه در 

o و موارد مشابه؛ي ارزيت، چک مسافري، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک؛) چک رمزدار(ين بانکي بي و چک هاي بانکيصدور انواع چک ها 

o گر اوراق بهاداريو د) عام و خاص( سپردهيد و فروش گواهيخر. 



۴ 

ه ياز و الزمه ارايش ني که طبق مقررات، پي و اعتباريخدمات بانک: هي خدمات پا-۹-۲ -۱

 ي شود تا وي موجب ميه آن به مشتري باشد و ارايم ير خدمات توسط موسسه اعتباريسا

ق يل از جمله مصاديموارد ذ.  مراجعه کندي به موسسه اعتباري اخذ خدمات مکرر و متماديبرا

 : باشدين نوع خدمات ميا

o ؛ي بانکيافتتاح انواع حساب ها 

o عمليات ليزينگ؛ اعطاي تسهيالت و 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ظهر نويسي؛  هاي بانکي وصدور انواع ضمانتنامه 

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

 ها؛ ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در . 

 به لي ذيژه خدمات بانکيه به ويپاموسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات ـ  ۲ماده 

 :دمذکوردر اين دستورالعمل را رعايت کنمقررات ، ياسي خارجياشخاص س

  و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاري؛) از حسابيا بخشيتمام (افتتاح، انسداد -۱

پس انداز      و بستن حساب سپرده قرض الحسنه ) از حسابيا بخشيتمام (افتتاح، انسداد -۲

 .دار گذاري مدت و حساب سپرده سرمايه

 ين المللي بير کل حقوقي مد۲۳/۸/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۹۶۹۷۷/۶۴۴ به موجب نامه شماره -۱تبصره 

 ي اسالميم جمهوري مقي خارجي هايندگي نماي و حقوقيقي افراد حقيوزارت امور خارجه، معرف

 اداره ي از سويه، مستلزم صدور نامه رسميافت خدمات پاي و دريات بانکي انجام عملي برارانيا

 . باشديات وزارت امور خارجه مفيکل تشر



۵ 

در صورت ارايه .  است ممنوعژهي ويه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجارايه کلي -۲تبصره

  بهع يد تسريالزم است مراتب به ق ،اين دستورالعملابالغ  قبل از ن اشخاصي به اخدمات پايه

 يام به موسسه اعتبارنحوه اقد  معمول،ي هاي اعالم شود تا پس از انجام بررسيبانک مرکز

 .اعالم شود

د يقمراتب بايد به اما اشخاص سياسي خارجي بالمانع است   ارايه خدمات پايه به ساير-۳تبصره 

 .بانک مرکزي اعالم شودع به يتسر

ن خدمات يه اي ارادر صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخذ خدمات پايه و يا توقف ـ ۳ماده

 .مراتب به بانک مرکزي اعالم شودالزم است ؛ ...)يه تسهيالت و ، تسوحسابمثل انسداد(يبه و

 

 الحسنه جاري افتتاح حساب سپرده قرض

صـرفا در    ،افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص سياسي خـارجي           ـ ۴ماده  

 و بـه    ي موسـسات اعتبـار    يان خـارج  ي مـشتر  يي شناسـا  يچارچوب مفاد دستورالعمل چگونگ   

 .ر استيامل آن ها امکان پذ کييخصوص، شناسا

ـ ي شـخص س   ي بـرا  يلحـسنه جـار    افتتاح حساب سپرده قرض ا     يبرا ـ ۵ماده    ،ي خـارج  ياس

، جـزو   ي قرار دهد که شخص متقاض     ين موضوع را مورد بررس    ي ا  موظف است  يموسسه اعتبار 

 :در اين رابطه. ن دستورالعمل استي مذکور در اي خارجياسيکدام دسته از اشخاص س

ــاح -۵-۱ ــي  افتت ــخاص سياس ــراي اش ــاري ب ــساب ج ــارج ح ــژهي خ ــاً  وي   مطلق

 .ممنوع است

 باشـد کـه     جـزو کـشورهايي     خـارجي    ياسيساگر کشور موطن اصلي شخص       -۵-۲

و مرتبط با پولشويي در آن زياد اسـت افتتـاح حـساب             هاي سازمان يافته      جرم

 . منوط به اخذ اجازه از  بانک مرکزي استافرادجاري براي اين 



۶ 

 صاحب حـساب    ي خارج  اشخاص سياسي  ،تي که پس از افتتاح حساب     در صور  -۵-۳

؛ )) ۲ – ۵( و يـا  ) ۱ – ۵(يکي از بند هـاي      (ن شوند يشي از دو بند پ    يکي مشمول

 اعالم شود تا پـس از انجـام         يع به بانک مرکز   يد تسر يالزم است مراتب به ق    

 . اعالم شودي معمول، نحوه اقدام به موسسه اعتباري هايبررس

 افتتـاح    موظف است به منظور حصول اطمينان از عدم مطابقت مشخصات متقاضـي            بانک  ـ  ۶ماده  

از جمله افرادي که (باشد  ها مجاز نمي     با مشخصات افرادي که افتتاح حساب جاري براي آن         حساب

، ) قضايي و يا به دليل دارا بودن سابقه چک برگشتي در ليست سياه قرار دارنـد                مرجعبنا به دستور    

 . الزم را اعمال نمايدهاي کنترل

ــاده  ـ ۷م ــاري،      ــساب ج ــاح ح ــيش از افتت ــکپ ــاي  بان ــق ســاز و کاره   موظــف اســت از طري

 شـبکه بـانکي،     تمـامي هاي جـاري متقاضـي در          نسبت به شناسايي تعداد حساب     ،بيني شده   پيش

هاي جاري    که داراي حساب   اي   چنين به منظور شناسايي متقاضي      هم. اطالعات الزم را کسب نمايد    

ـ بانک با ،  باشدرود براي افتتاح حساب جاري جديد فاقد صالحيت الزم             و احتمال مي   استمتعدد   د ي

رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسات " هاي کنترلي مناسب را در چارچوب  فعاليت

طراحـي و اعمـال      يبانک مرکز  ۳۱/۳/۱۳۸۶ مورخ   ۱۱۷۲/موضوع بخشنامه شماره مب    " اعتباري

 .نمايد

 

 دار گذاري مدت  و سپرده سرمايهالحسنه پس انداز افتتاح حساب سپرده قرض

ــاده  ـ ۸م ــذاري         ــرمايه گ ــپرده س ــداز و س ــس ان ــسنه پ ــرض الح ــپرده ق ــاح س ــام افتت  هنگ

کامـل وي ـ برابـر     مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي، بانک موظف است نسبت به شناسايي

موسـسات اعتبـاري ـ عمـل      يخـارج يي مـشتريان  ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسا

 اقامـت دائـم     ؛دار   مدت  سرمايه گذاري   و سپرده   پس انداز  الحسنه   سپرده قرض   افتتاح يبرا. نمايد

 .ضرورت نداردفرد متقاضي در کشور ايران 
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 حسابو مسدودکردن بستن 

 :شوند هاي مذکور در اين دستورالعمل بسته مي در موارد ذيل، حساب  ـ۹ماده 

  درخواست متقاضي؛- ۱ -۹

 ؛در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني - ۲ – ۹

 ؛ پس از تائيد بانک مرکزي خارجي در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم- ۳ – ۹

 .در صورت صدور دستور مراجع بين المللي پس از تأييد بانک مرکزي -۴ – ۹

ـ  فقـط   هـاي فـوق       مسدود کـردن موجـودي حـساب      : تبصره   مـذکور در    ورت وجـود شـرايط    در ص

موسسه اعتباري موظف است بستن و يـا        . باشد   مي امکان پذير ) ۴ -۹(و   )۳ -۹( ، )۲ -۹( هاي بند

اشخاص سياسي خارجي را به همراه گزارش کاملي در اين زمينه؛ به بانک مرکـزي               انسداد حساب   

 .گزارش کند

 

 :الزامات کلي

ـ ۱۰ماده  دستورالعمل در شعب خـارج از  ن يمفاد اتند از رعايت کليه مؤسسات اعتباري موظف هس   

 .ندينما اطمينان حاصل ،کشور خود

ـ ۱۱ماده  به اشخاص سياسي خارجي ه شدهيه ارايخدمات پامؤسسات اعتباري موظف هستند کليه    

 .را به بانک مرکزي اطالع دهند

ـ ۱۲ماده  مقـررات مربـوط بـه نحـوه     مفاد اين دستورالعمل، عالوه بر رعايت بايد مؤسسه اعتباري   

ناظر بر کليه اشخاص حقيقي ايراني و خارجي است؛ در          حساب جاري را که     افتتاح، انسداد و بستن     

 .رعايت کندز ينمورد اشخاص سياسي خارجي 

 مورخ يي مبارزه با پولشو   ي عال ي جلسه شورا  نيدوازدهمتبصره در    ۶ ماده و    ۱۲اين دستورالعمل در  

 .خ ابالغ، الزم االجراستي و از تارديب رسيبه تصو ۱۲/۱۰/۱۳۹۰

 


