دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي در شركتهاي تجاري و
مؤسسات غيرتجاري

تهيه كننده :واحد مبارزه با پولشويي
زهرا هزاوهئي نژاد

وا ن و رات بارزه با و و ی
به منظور مبارزه با پول شويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات ﻻزم براي

اجراي قانون مبارزه با پول شويي )مصوب دوم بهمن ماه سال  ١٣٨٦مجلس شوراي اسﻼمي( و نيز آئين نامه
اجرائي قانون مبارزه با پول شويي موضوع تصويب نامه شماره /١٨١٤٣٤ت  ٤٣١٨٢ك مورخ ١٣٨٨/٠٩/١٤

وزيران عضو كارگروه تصويب آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پول شويي " ،دستورالعمل اجرايي مبارزه
با پول شويي در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري" به شرح زير ابﻼغ مي شود:
فصل اول :تعاريف

ماده  :١در اين دستور العمل اصطﻼحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
١-١

قانون :قانون مبارزه با پول شويي مصوب ١٣٨٦/١١/٠٢

 ٢-١آئين نامه :آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي مصوب  ١٣٨٨/٠٩/١٤و اصﻼحات بعدي آن.
 ٣-١شورا :شوراي عالي مبارزه با پول شويي.

 ٤-١شركت :شركتهاي تجاري موضوع قانون تجارت و موسسات غير تجاري اعم از آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي،خيريه،

غير دولتي و ...

 ٥-١خدمات پايه :خدماتي كه طبق مقررات ،پيش نياز و ﻻزمه ارايه ساير خدمات مي باشد .و ارايه آن به ارباب رجوع

موجب ميشود تا وي بتواند براي اخذ خدمات مكرر و متمادي به شركت مراجعه كند.

تبصره :خدمت پايه در اين دستور العمل صرفا به خدماتي اطﻼق مي شود كه منجر به مراودات پولي و مالي شود.

 ٦-١واحد اطﻼعات مالي :واحدي ملي ،متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي

معامﻼت مشكوك به مراجع ذي ربط را بر عهده دارد.

 ٧-١ارباب رجوع :هر شخصي حقيقي و يا حقوقي )اعم از اصيل ،وكيل يا نماينده قانوني( كه براي دريافت خدمات

موضوع فعاليت شركت ،به آن مراجعه مي نمايد.

 ٨-١پرونده اطﻼعات رباب رجوع :اطﻼعات در مورد ارباب رجوع كه هنگام شناسايي و در حين فعاليت وي توسط

شركت جمع آوري يا تكميل مي شود.

 ٩-١شناسايي ارباب رجوع :شناخت و تاييد هويت ارباب رجوع با استفاده از منابع اطﻼعاتي ،مستندات و داده هاي

مستقل ،معتبر و قابل اتكا .شناسايي ارباب رجوع به دو گروه از اقدامات شامل "شناسايي اوليه" و "شناسايي كامل" تقسيم
مي شود.
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 ١_٩_١شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و در صورت اقدام

توسط نماينده يا وكيل ،عﻼوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.

 ٢_٩_١شناسايي كامل :شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در اين دستورالعمل.

 ١٠-١اشخاص مظنون :كليه اشخاصي كه اسامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليتهاي پول شويي و

تامين مالي تروريسم )افراد سود جو( از سوي واحد اطﻼعات مالي تعيين و به شركت اعﻼم مي شود.
 ١١-١سقف مقرر :مبلغ  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ريال.

 ١٢-١نشاني پست الكترونيك :صندوق پست مبتني بر فضاي مجازي است كه شركت پست جمهوري اسﻼمي ايران

به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس شماره ملي و شناسه ملي اعطا مينمايد.

 ١٣-١معامﻼت و عمليات مشكوك :معامﻼت و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطﻼعات و يا قراين و شواهد

منطقي ظن پيدا كنند كه اين معامﻼت و عمليات به منظور پول شويي و يا تامين مالي تروريسم )افراد سود جو( انجام مي
شود.
فصل دوم :شناسايي ارباب رجوع

ماده  :٢تمامي "شركتها" موظفند هنگام انجام هر گونه معامله ،عمليات و ارئه خدمات كه منجر به عمليات پولي و مالي

مي شود نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع به شرح ذيل اقدام نموده و و مدارك آن را در پرونده اطﻼعات ارباب رجوع و
سيستم هاي اطﻼعاتي خود ثبت نمايد.
ماده  :٣شناسايي اوليه شخص حقيقي ايراني بر اساس شماره ملي و كد پستي مندرج در پشت كارت ملي ،شناسايي اوليه

اشخاص خارجي بر اساس شماره فراگير اشخاص خارجي و شناسايي اوليه شخص حقوقي بر اساس شناسه ملي و كد پستي
اقامتگاه قانوني شخص حقوقي )مذكور در آئين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي( صورت ميگيرد .شركت
موظف است اطﻼعات اخذ شده را در فاكتورها و قراردادها نيز درج نمايد.
ماده  :٤ﻻزم است شركتهايي كه اقدام به ارائه خدمات پايه مينمايند عﻼوه بر شناسايي اوليه نسبت به شناسايي كامل

ارباب رجوع ن يز اقدام نمايند.براي شناسايي كامل ارباب رجوع ،شركت موظف است اسناد و مستندات دال بر تائيد هويت
واقعي شخصيت حقيقي و يا حقوقي و همچنين سهامداران باﻻي  ٥درصد و اعضاي هيات مديره شخص حقوقي ) و يا
اركان مشابه( را از وي اخذ نمايد.
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ماده :٥اطﻼعات و مدارك ياد شده در ماده فوق بايد در صورت امكان حسب مورد از پايگاه هاي اطﻼعاتي ذيربط استعﻼم

و نسبت به صحت اسناد و اطﻼعات ارائه شده اطمينان حاصل گردد .ﻻزم است پس از استعﻼم تصوير مدارك معتبر كه
توسط كارمند مربوطه تاييد گرديده در پرونده اطﻼعات ارباب رجوع نگهداري شود.
ماده  :٦شركت مسئول شناسايي ارباب رجوع مي باشد و فروش كاﻻ و ارائه خدمات به وي به منزله انجام فرايند شناسايي

توسط شركت ميباشد .در صورت عدم انجام اقدامات فوق ،مسئوليت هر اقدامي به عهده شركت خواهد بود.

ماده  :٧در صورتي كه شركت به دﻻيلي همچون عدم همكاري ارباب رجوع نتواند اطﻼعات ﻻزم را براي شناسايي وي به

دست آورد و يا ارباب رجوع اقدام به ارائه اطﻼعات غير واقعي نمايد و يا مظنون به عمليات پولشوئي باشد ،شركت موظف
است گزارش اين اقدام را در اسرع وقت از طريق شماره  ٥٥٥٨٠٠١٢يا پست الكترونيكي به
نشاني  info@iranaml.comبه واحد اطﻼعات مالي اعﻼم نمايد.
ماده  :٨شركتها موظفند در تمامي فرم ها ،فاكتورها ،قراردادها و همچنين نرم افزارها ،بانكها و سيستم هاي اطﻼعاتي كه

عمليات پولي و مالي در آن ثبت مي شود ،محل مناسب براي درج يكي از شماره هاي شناسايي معتبر )حسب مورد شماره
ملي ،شناسه ملي و يا شماره فراگير اشخاص خارجي( و كد پستي را پيش بيني نمايند و اين مشخصات را به طور كامل و
دقيق دريافت و با مدارك شناسايي معتبر تطبيق دهند و امكان جستجو بر اساس شماره هاي مذكور در نرم افزارها را فراهم
نمايند.
ماده  :٩ارائه خدمات پايه به اشخاص زير ممنوع است و در صورت ارائه خدمات قبل از ابﻼغ اين دستورالعمل  ،شركتها

موظفند فروش كاﻻ و ارائه خدمات به آنان را متوقف نمايند:

.١

در صورتيكه ارباب رجوع از ارائه اطﻼعات و مدارك موضوع اين دستورالعمل خوداري نمايند.

.٢

در صورتيكه نماينده ارباب رجوع فاقد مدارك و اسناد قانوني دال بر نمايندگي باشد.

.٤

اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي.

در صورتيكه شركتها راسا و يا از طريق مراجع ذي صﻼح احراز نمايند كه اطﻼعات ارائه شده توسط ارباب رجوع
.٣
خﻼف واقع است.
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فصل سوم :ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

ماده  :١٠شركتها موظفند به منظور ارتباط با واحد اطﻼعات مالي و اجرايي برنامه هاي مبارزه با پول شويي نسبت به تعيين

شخص يا واحد مبارزه با پول شويي اقدام نمايند.

تبصره :در صورت عدم تعيين مسئول  ،باﻻترين مقام اجرائي)مدير عامل و  (...مسئول مبارزه با پول شويي خواهد بود.

ماده :١١مسئول مبارزه با پول شويي كه توسط شركت رسما به واحد اطﻼعات مالي معرفي شده است در خصوص معامﻼت

و عمليات مشكوك وظايف و مسئوليتهايي بر عهده دارد كه شامل موارد زير مي باشد:
الف .آموزش كاركنان شركت.

ب .اطمينان از حسن اجراي رويه هاي كشف موارد مشكوك.

ج.نظارت بر استقرار سيستم هاي كنترل داخلي و اجراي صحيح آن.

د .بررسي ،ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرآيندهاي شناسايي و اطمينان از قابل اتكاء بودن اين فرآيندها.

ه .ارسال معامﻼت و عمليات مشكوك به واحد اطﻼعات مالي.
و .پاسخگويي به استعﻼمات واحد اطﻼعات مالي.

ماده  :١٢واحد حسابرسي داخلي شركت موظف است بر اساس مفاد قانون و "دستور العمل اجرايي مبارزه با پول شويي

توسط حسابرسان" ،هرگونه اطﻼعات و مستندات دال بر فعاليت پول شويي را در اسرع وقت در اختيار حسابرسان مستقل
شركت قرار دهد.
ماده  :١٣در جهت اجراي صحيح مفاد اين دستورالعمل ،ﻻزم است مسئول مبارزه با پول شويي شركت در حوزه مربوطه

از اختيارات و دسترسي هاي كافي مانند دسترسي به پرونده اطﻼعاتي ارباب رجوع ،سوابق معامﻼتي و مالي آنان برخوردار
بوده و در بررسي ،اظهار نظر و ارسال گزارش استقﻼل داشته باشد.
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فصل چهارم :گزارشهاي الزامي

ماده  :١٤تمامي كاركنان تحت امر شركت موظفند در صورت مشاهده معامﻼت و عمليات مشكوك مراتب را بدون اطﻼع

ارباب رجوع ،به مسئول مبارزه با پول شويي در هر شركت اطﻼع دهند .در صورت اطﻼع ارباب رجوع ،با متخلف مطابق
قانون رفتار خواهد شد.
تبصره :١فهرست معيارهاي معامﻼت و عمليات مشكوك توسط واحد اطﻼعات مالي تهيه و به روز ميشود.

تبصره  :٢تشخيص متصديان اجرايي در شركت مبني بر انجام عمليات و معامﻼت مشكوك ،در درجه نخست اهميت قرار

دارد و معيارهاي ارايه شده صرفا بخشي از اين معيارها را در بر ميگيرد.

ماده  :١٥ﻻزم است هرگونه دريافت و پرداخت وجه با مبالغ باﻻ به ويژه بيش از سقف مقرر در معامﻼت صرفا از طريق

حساب بانكي ارباب رجوع )با روشهايي مانند دستگاه POSو حواله هاي بانكي( انجام شود .در پرداخت وجه بيش از سقف
مقرر ﻻزم است وجه به حساب بانكي متعلق به خود ارباب رجوع يا طرف معامله يا قرارداد واريز شود.
ماده  :١٦شركتها بايد در چارچوب مقرارت مربوط رويه هاي قابل اتكايي را جهت اقدامات مرتبط با كشف عمليات و

معامﻼت مشكوك و گزارش دهي آن توسط كاركنان خود تدوين و به كليه كاركنان ابﻼغ نمايند.

ماده  :١٧گزارش معا مﻼت مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه شركت ها موظف به ارسال آن هستند ،بيانگر هيچ گونه

اتهامي به افراد نبوده و اعﻼم آن به واحد اطﻼعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي گردد و در نتيجه هيچ اتهامي
از اين بابت متوجه گزارش دهندگان مجري اين دستور العمل نخواهد بود.
فصل پنجم :نگهداري سوابق و اطﻼعات

ماده  :١٨تمامي شركت ها موظفند مدارك مربوط به سوابق معامﻼت و عمليات مالي )اعم از فعال و غير فعال( و نيز

مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام فروش كاﻻ و ارائه خدمات را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي
قانوني ،حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند .هيئت تصفيه شركت در صورت انحﻼل نيز موظف به
نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره  :١سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطﻼعات

مال ي يا ساير مراجع ذيربط  ،حداكثر ظرف چهار روز كاري نسخه الكترونيكي اطﻼعات و حداكثر ظرف يك ماه اصل اسناد
و سوابق ارايه شود .مسئوليت جستجوي و ارائه اسناد با شركت ميباشد.
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تبصره  :٢اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي عمليات يا معامﻼت مالي ارباب رجوع را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره  :٣اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است ،نيست.

ماده  :١٩شركت ها موظفند سيستم هاي اداري و مالي خود را به گونه اي سامان دهند كه تمامي حسابها و پرونده هاي

ارباب رجوع و كاركنان مرتبط بر اساس يكي از شماره هاي شناسايي يكتا قابل شناسايي و بررسي باشد.

ماده  :٢٠شركت موظف است در كليه سربرگها ،قراردادها ،فاكتورهاي فروش ،گواهي ها ،مجوزها ،مدارك صادره ،اوراق

تبليغاتي ،پروا نه ،اوراق مالي و حسابداري و  ...شناسه ملي )يا كد اقتصادي( و كد پستي خود را درج نمايند.
فصل هفتم:آموزش

ماده  :٢١شركت بايد برنامه هاي آموزشي مستمري را در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي كاركنان خود تدارك

ببينند .اين برنامه آموزشي كه حداقل شامل موارد زير است ،بايد به گونه ي طراحي شود كه كاركنان به شناخت كافي و
منطقي نسبت به ضرورت ،اهميت و نحوه اجراي سياست ها و رويه هاي شناسايي ارباب رجوع دست يابند:
الف( سياستهاي مربوط به پذيرش ارباب رجوع جديد و اسناد اطﻼعات مورد نياز.

ب( نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطﻼعات و مدارك ارباب رجوع.

فصل هشتم :ساير موارد

ماده  :٢٢هر كدام از شركتها موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات ﻻزم از رعايت مقررات مبارزه با پول شويي در شعب و

نمايندگي هاي داخل و خارج از كشور خود )در صورت وجود( اطمينان حاصل نمايند.

ماده  :٢٣هيات مديره ،مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در شركت از وجود برنامه هاي موثر شناسايي ارباب

رجوع و پياده سازي آنها از طريق ايجاد رويه هاي مناسب اطمينان حاصل كند .اين برنامه ها بايد امكان نظارت موثر
مديريت بر سيستم ها ،كنترلها ،تفكيك وظايف و آموزش كاركنان را فراهم آورند .مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در
اين خصوص بر عهده هيات مديره يا اركان معادل آن در شركت است.
ماده  :٢٤ضوابط اين دستورالعمل ناقض ضوابط اختصاصي مبارزه با پولشويي اعﻼمي به موسسات و شركت هاي خاص

)بانك ها ،صرافي ها ،بيمه ها و  (...نمي باشد.
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وا ن و رات بارزه با و و ی
اين دستورالعمل شامل  ٢٤ماده و  ٧تبصره در سيزدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ

 ١٣٩١/٠٣/٢٣به تصويب رسيد و از تاريخ ابﻼغ  ،ﻻزم اﻻجرا ميباشد.
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