
 

 
  

  
     

 
 

بازار سرمايهگزارش عمليات و معامالت مشكوك در  دستورالعمل  

 تهيه كننده: واحد مبارزه با پولشويي
ئي نژادزهرا هزاوه  
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رات  ن و  ی وا و و بارزه با   
 

آوردن تمهيدات  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم    
 مجلس شوراي اسالمي) ١٣٨٦(مصوب دوم بهمن ماه  قانون مبارزه با پولشويي ٧از ماده  جالزم براي اجراي بند 

ك مورخ  ٤٣١٨٢ت /١٨١٤٣٤ره نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شمافصل دوم آئين و
 دستورالعمل«، آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي وزيران عضو كارگروه تصويب ١٤/٩/١٣٨٨

  شود:ميابالغ به شرح زير » بازار سرمايهگزارش عمليات و معامالت مشكوك در 
مجلس  ١٣٨٤قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  ١در ماده عالوه بر تعاريف مندرج   :١ماده 

  :شوندميتعريف به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير  ديگراصطالحات و عبارات  ،شوراي اسالمي
 . ٢/١١/١٣٨٦قانون مبارزه با پولشويي مصوب قانون:  -١-١
 و اصالحات بعدي آن. ١٤/٠٩/١٣٨٨ويي مصوب نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشآييننامه: آيين -١-٢
 سازمان بورس و اوراق بهادار.سازمان:  -١-٣
واحدي ملي، متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع واحد اطالعات مالي:  -١-٤

 آيين نامه). ٣٨ربط را به عهده دارد (به شرح مذكور در ماده هاي معامالت مشكوك به مراجع ذيگزارش
واحدي است مستقر در سازمان كه به عنوان متولي مبارزه با واحد مبارزه با پولشويي سازمان:  -١-٥

 باشد.نامه ميآيين ١٩و  ١٨دار تكاليف مقرر در مواد پولشويي، عهده
گذاري مركزي و سپرده ها، شركتها، بازارهاي خارج از بورس، كانونبورساشخاص تحت نظارت:  -١-٦

ار و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار كه مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از تسوية وجوه اوراق بهاد
  كنند. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار يا سازمان دريافت نموده و تحت نظارت سازمان فعاليت مي

جزء اشخاص تحت نظارت  ناشران اوراق بهادار در اراية هرگونه خدمات مربوط به اوراق بهادار براي مشتريانتبصره: 
 شوند.محسوب مي

شخصي كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يكي از اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مشتري:  -١-٧
 نمايد.مي
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

شناسه منحصر به فردي است كه هر شخص براي ثبت مالكيت اوراق بهادار يا معاملة كد معامالتي:   -١-٨
 بازار سرمايه بايد اخذ نمايد.ابزارهاي مالي يا كاالهاي مورد معامله در 

معامالت و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطالعات و يا قراين  معامالت و عمليات مشكوك: -١-٩
انجام  و يا تامين مالي تروريسم و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معامالت به منظور پولشويي

 شود.مي
- ، سرمايهمال ءمنشا در مورد را متعارف يك انسان كه است شرايط و مقتضياتي قراين و شواهد منطقي عبارت از: تبصره

  يك شخص (حقيقي، حقوقي) به شك و ترديد مي اندازد.  گذاري يا ساير عملياتسپردهگذاري، 
اي است مستقر در واحد اطالعات مالي كه به منظور سامانهآوري معامالت مشكوك: سامانه جمع -١-١٠

ها از عامالت مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم و اطالعات مربوط به آنهاي مآوري گزارشجمع
 سازمانهاي مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.

اطالعات در مورد مشتري كه هنگام شناسايي و در حين فعاليت وي توسط  :پرونده اطالعات مشتري -١-١١
  شود.آوري يا تكميل مياشخاص تحت نظارت جمع

تمامي كاركنان شاغل در اشخاص تحت نظارت موظفند درصورت مشاهده معامالت و عمليات مشكوك به استناد : ٢ماده 
بدون اطالع مشتري در اسرع وقت مراتب را به مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص تحت نظارت به  آيين نامه ٢٥ماده 

همان روز كاري مراتب را از طريقي كه واحد مبارزه با موظف است در  مورد نظر مسئول نحو مقتضي منعكس نمايند.
پولشويي سازمان تعيين مي نمايد، به آن واحد انعكاس دهد. واحد مبارزه با پولشويي سازمان نيز موظف است نسبت به 

ات آوري معامالت مشكوك حداكثر ظرف يك روز كاري به واحد اطالعجمع هاي واصله از طريق سامانهارسال كليه گزارش
  مالي اقدام نمايد.

در صورتي كه اشخاص تحت نظارت فاقد مسئول مبارزه با پولشويي باشند، مدير آن واحد مسئوليت اجراي اين  :١تبصره 
 ماده را به عهده دارد.

شود. واحد مبارزه فهرست معيارهاي معامالت و عمليات مشكوك توسط واحد اطالعات مالي تهيه و به روز مي :٢تبصره 
لشويي سازمان موظف است نسبت به اطالع رساني مناسب درخصوص آخرين نسخه اين معيارها به اشخاص تحت با پو

  نظارت اقدام نمايد.
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

تشخيص متصديان اجرايي در اشخاص تحت نظارت مبني بر انجام عمليات و معامالت مشكوك، در درجه نخست  :٣تبصره 
  گيرد.ي از اين معيارها را در بر مياهميت قرار دارد و معيارهاي ارايه شده صرفاً بخش

هايي كه اشخاص تحت نظارت موظف به ارسال آن ارسال گزارش معامالت و عمليات مشكوك و نيز ساير گزارش: ٣ماده  
به واحد مبارزه با پولشويي سازمان هستند، بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به مراجع مذكور، افشاي اسرار 

  دهندگان نخواهد بود.گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارشصي محسوب نميشخ
هاي قابل اتكايي را جهت اقدامات مرتبط با كشف اشخاص تحت نظارت بايد در چارچوب مقررات مربوط رويه: ٤ماده 

تاييد واحد مبارزه با پولشويي سازمان دهي آن توسط كاركنان خود تدوين و پس از عمليات و معامالت مشكوك و گزارش
  اي به كلية كاركنان ابالغ نمايند. طي بخشنامه

هاي كشف موارد مشكوك و همچنين بررسي، ارزيابي و در صورت نياز بازبيني اطمينان از حسن اجراي رويه تبصره:
 باشد. يفرايندهاي شناسايي و كشف موارد مشكوك به عهده واحد مبارزه با پولشويي سازمان م

صالح ممنوع افشاي مفاد گزارش معامالت و عمليات مشكوك به پولشويي ، تحت هر عنوان به غير از مراجع ذي: ٥ماده 
  است و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

وظايف آن دسته از كاركنان اشخاص تحت نظارت كه تكاليف قانوني رسماً به آنها ابالغ شده است در خصوص : ٦ماده 
  باشند.موضوع مقررات مبارزه با پولشويي از لحاظ اداري شخصاً مسئول مي

مسئولين مبارزه با پولشويي در اشخاص تحت نظارت موظف هستند عالوه بر ارسال گزارش معامالت و عمليات : ٧ماده 
ت به كشف معامالت و عمليات هايي مانند تطبيق اطالعات با يكديگر نسبهاي معمول)، با استفاده از روشمشكوك (گزارش

  مشكوك اقدام و مراتب را به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش نمايند.
دهي معامالت و عمليات در صورت ظن به عمليات پولشويي ارايه گزارش به ساير مراجع، رافع مسئوليت گزارش: ٨ماده 

  باشد. مشكوك به واحد مبارزه با پولشويي سازمان نمي
كارگيري ابزارهاي سيستمي با به ٢هاي موضوع ماده واحد مبارزه با پولشويي سازمان موظف است عالوه بر گزارش :٩ماده 

نسبت به كشف معامالت و عمليات مشكوك از طريق پردازش اطالعات موجود اقدام نمايد و مراتب را به اطالع واحد 
  اطالعات مالي برساند.
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

از گزارش معامالت و عمليات مشكوك، ظن به پولشويي نيز موجود باشد، الزم است عالوه چنانچه در گزارشي غير : ١٠ماده 
  گزارش معامالت و مشكوك نيز تهيه و به واحد مبارزه با پولشويي سازمان ارسال شود. بر ارايه گزارش مذكور؛

معرفي شده است در خصوص مسئول واحد مبارزه با پولشويي كه توسط اشخاص تحت نظارت رسماً به سازمان : ١١ماده 
  باشد:هايي بر عهده دارد كه شامل موارد زير ميمعامالت و عمليات مشكوك وظايف و مسئوليت

 آموزش كاركنان اشخاص تحت نظارت؛  
 هاي كشف موارد مشكوك؛ اطمينان از حسن اجراي رويه 
 هاي كنترل داخلي و اجراي صحيح آن؛نظارت بر استقرار سيستم 
  و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و اطمينان از قابل اتكاء بودن اين فرآيندها؛بررسي، ارزيابي 
 ارجاع معامالت و عمليات مشكوك به واحد مبارزه با پولشويي سازمان؛ 
 .اراية پيشنهاد به واحد مبارزه با پولشويي سازمان 
حد مبارزه با پولشويي سازمان در سطح سازمان و به منظور اجراي صحيح مفاد اين دستورالعمل، الزم است وا :١٢ماده 

هاي كافي مانند دسترسي به واحدهاي مبارزه با پولشويي اشخاص تحت نظارت در حوزه مربوطه از اختيارات و دسترسي
 پرونده اطالعاتي مشتريان، سوابق معامالتي و مالي آنان برخوردار بوده و در بررسي، اظهار نظر و ارسال گزارش استقالل

  داشته باشند.
آوري گزارش معامالت مسئولين مبارزه با پولشويي موظف هستند پس از دريافت شناسه كاربري سامانه جمع: ١٣ماده 

در  مشكوك، نسبت به حفاظت از آن دقت الزم را داشته باشند. بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اين سامانه،
  شود.مجاز با متخلفين برابر قانون رفتار مي صورت افشا و هرگونه استفاده غير

آوري گزارش معامالت مشكوك، نسبت مسئولين مبارزه با پولشويي موظف هستند با بررسي روزانه سامانه جمع: ١٤ماده 
ق به پاسخگويي به استعالمات مندرج در آن در همان روز كاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالب تعيين شده و از طري

  سامانه مذكور ارسال نمايند. 
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

هاي عمومي آموزش ربط،اشخاص تحت نظارت موظف هستند در اجراي اين دستورالعمل براي كليه كاركنان ذي: ١٥ماده 
هاي تخصصي مربوط را طراحي كرده، به اجرا در آورند. الزم است حضور هاي تخصصي نيز آموزشو براي كاركنان حوزه

  مذكور در سوابق آموزشي آنان ثبت و نگهداري شود.هاي كاركنان در دوره
باشد. بديهي است اشخاص اين دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي اشخاص تحت نظارت الزم االجرا مي: ١٦ماده 

صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز از گستره شمول اين دستورالعمل خارج -تحت نظارت واقع در مناطق آزاد تجاري
  ند.باشنمي

   ١٩/٧/١٣٩٠تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  ٦ماده و   ١٦اين دستورالعمل در 
  به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

  
  
  


