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 يتعال بسمه

 

  هاي در صرافي مبارزه با پولشوييدستورالعمل اجراي

 

 هدف

  منظور مبارزه بـا پولـشويي و جلـوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز                    به 

ــراهم ــدات آوردن  ف ــراي الزم تمهي ــاده اجــراي ب ــانون ۷ م ــارزه ق ــا مب ــشو ب  ييپول

ـ آ، )ياسالم يشورا مجلس ۱۳۸۶ ماه  بهمن دوم ـ  مصوب( ـ  يني ـ اجرا هنام  قـانون  يي

 مـورخ  ک ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ شـماره  نامـه  بيتـصو  موضـوع  ييپولـشو  با مبارزه

 مربوط به قانون مبـارزه بـا        ي نامه ها  نيي آ بيتصو کارگروه عضو رانيوز ۱۴/۹/۱۳۸۸

 وجوه در کشور موضوع     اني جر ي نامه مستند ساز   نييآ  و اصالحات بعدي آن،    ييپولشو

ـ  ه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ مـورخ    ه ۳۹۳۹۵ت  /۲۱۱۸۱۵ نامه شـماره     بيتصو ـ  وز اتي  و  راني

 ي مـال ني و تـام يي مبارزه با پولـشو نهي در زمي المللني بيارهاي با ضوابط و مع ييهمسو

  ابـالغ   ريز شرح به"  ها يصراف در ييپولشو با مبارزه يياجرا العمل دستور"  ,سميترور

 :شود يم

 

 تعاريف

  تعريـف  زيـر  شـرح  بـه  رفتـه  کار به عبارات و اصطالحات دستورالعمل، اين در ـ ۱ ماده

 :شود مي



 ۲

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

 ؛۲/۱۱/۱۳۸۶ مصوب پولشويي با مبارزه قانون: قانون -۱-۲

ب يموضوع تصو ي  ي قانون مبارزه با پولشو    يين نامه اجرا  ييآ:  نامه نييآ -۱-۳

ـ  وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مـورخ     ۴۳۱۸۲ت  / ۱۸۱۴۳۴نامه شـماره     ران ي

 مربـوط بـه قـانون مبـارزه بـا           ين نامه هـا   ييب آ يوعضو کارگروه تص  

  آن؛ي و اصالحات بعدييپولشو

 تيمـسئول  کـه  مـستقل،  و متمرکـز  ،يمل يواحد :يمال اطالعات واحد -۱-۴

 بـه  مـشکوک   معامالت يها گزارش ارجاع و ليتحل و هيتجز افت،يدر

 نامـه  نييآ ۳۸ ماده در مذکور شرحبه   (دارد عهده به را ربطيذ مراجع

 ).ييپولشو با مبارزه نونقا يياجرا

 از مجـوز  اخـذ  بـا  کـه  يتضامن اي و خاص يسهام شرکت هر: يصراف -۱-۵

 صـورت  به ارز انتقال و نقل اي فروش و ديخر اتيعمل به يمرکز بانک

د يا به خر  يبه واسطه کارگزاران خارج از کشور و         اي و يا حواله ،ينقد

 .باشد داشته اشتغال نقره و طال مسکوک و فروش

 بـه  آن معادل اي نقد وجه الير ونيليم پنجاه و کصدي مبلغ: مقرر سقف -۱-۶

ـ وز اتيه. بها گران يکاال و ارزها ريسا ـ ن صـورت  در راني  سـقف  ،ازي

 .نمود خواهد ليتعد کشور ياقتصاد طيشرا به توجه با را مذکور

 و نقـل  کـه  ييهـا  چک انواع و اسکناس و مسکوک گونه هر: وجه نقد  -۱-۷

 يهـا  چـک  ماننـد  باشد، يابي رد قابل ريغ و نشده مستند ها آن انتقال

 هياول نفع يذ ريغ آن دارنده که ييها چک ريسا و حامل وجه در يعاد

 ثالـث،  اشـخاص  توسـط  شـده  سينو پشت يها چک ليقباز   (باشد

 ). مشابه موارد و چک رانيا و يمسافرت چک پول، چک انواع

 ؛قانون ۲ ماده موضوع ييپولشو جرم از است عبارت: ييپولشو -۱-۸



 ۳

 در بـا  اشـخاص  که ياتيعمل و معامالت:  مشکوک   اتيامالت و عمل  مع -۱-۹

 کـه  کننـد  دايپ ظن يمنطق شواهد و نيقرا اي و اطالعات داشتن دست

ـ ترور يمال نيتام اي و ييپولشو منظور به اتيعمل و معامالت نيا  سمي

 .شود يم انجام

ـ وک ،لياص از اعم شخص هر) : يمشتر( ارباب رجوع    -۱-۱۰ ـ  لي  نـده ينما اي

 انتقال و نقل ا ي  و معامله انجام ،خدمات از يبرخوردار يبرا که يقانون

 .دينما يم مراجعه يصراف به وجوه

 ارباب رجوع با استفاده     تي هو ديي و تأ  شناخت:  ارباب رجوع  ييشناسا  -۱-۱۱

 مستقـل، معتبر و قـابل     ي و داده ها   ي اطالعات يها گاهياز مستندات، پا  

 .اتـکا

 اسـاس  بـر  که فردي به صرمنح شماره:  ملي اشخاص حقوقي   شناسه -۱-۱۲

 اتيه ۲۹/۱/۱۳۸۸ مورخ هـ ۳۹۲۷۱ت  /۱۶۱۶۹ شماره نامه تصويب

 .يابد مي اختصاص حقوقي اشخاص تمامي به رانيوز

 مطـابق  کـه  فردي به منحصر شماره:  اشخاص خارجي  ري فراگ شماره -۱-۱۳

 اتيه ۲۹/۱/۱۳۸۸ مورخ هـ ۴۰۲۶۶ت  /۱۶۱۷۳ شماره نامه تصويب

 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  بـا  مـرتبط  خارجي اتباع تمامي به رانيوز

 .يابد مي اختصاص خارجي اتباع اطالعات ملي پايگاه توسط

  مستقر بوده و   ي در بانک مرکز   که باشد يم ارز بر نظارت سامانه: ناس -۱-۱۴

  بـه  مربـوط  اطالعات و يصراف اتيعمل تمام هستند، موظف ها يصراف

 .کنند ثبت سامانه نيا در را يمشتر ييشناسا

 . باشديم ريال كه ايران اسالمي جمهوري ملي پول احدو :جيرا وجه -۱-۱۵

 نـام  به) ارزي يا ريالي( ياختصاص حساب: ي صراف ي اختصاص حساب -۱-۱۶

 . شوديق آن انجام مي از طريصرافكه عمليات مالي  است يصراف



 ۴

 در اتيعمل براي فرد هر كه است فردي به منحصر شماره: يمشتر دک -۱-۱۷

 .کند اخذ يفصرا از مرتبه کي يبرا يستيبا يم يصراف

 

 رجوع ارباب ييشناسا

 ييشناسا به نسبت رجوع ارباب به خدمت هيارا از شيپ موظفند ها يصراف هيکل ـ۲ماده

 :ندينما اقدام ريز شرح به يو

 

 :يرانيا يقيحق شخص ييشناسا -۲-۱

 :   عبارت است ازيراني ايقي حقي مشتريي جهت شناساازي مورد ناطالعات

شماره شناسنامه و محل تولـد، و         تولد، نام پدر،   خي تار ،يره مل  شما ،ي و نام خانوادگ   نام

 موظفنـد  ها يصراف . محل سکونت، شماره تلفن ثابت و همراه ي کامل و کدپستينشان

 منـدرجات  با آن قيتطب و ،يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در

 مربـوط  فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت يو يمل کارت اصل

  .برساند يمشتر يامضا به و نموده اقدام

 

 :يخارج يقيحق شخص ييشناسا -۲-۲

 :از است عبارت يخارج يقيحق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 و کامل ينشان ،گذرنامه شماره ،ديرواد شماره،  تيمل،   جد اينام پدر    ،يخانوادگ  نام نام،

ـ فراگ و شماره    تلفن و رانيا در اقامت اي سکونت محل آدرس و يپست کد ر اشـخاص   ي

 .يخارج



 ۵

ـ يحق يمـشتر  از فـوق  اطالعات اخذ از پس خود اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف  يق

 در اطالعـات  ثبـت  بـه  نـسبت  ييشناسا مدرک اصل مندرجات با آن قيتطب و ،يخارج

 .برسانند يمشتر يضاام به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه

 مجوز ي گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارا،يخارج يقيحق شخص خصوص در: تبصره

 شناسـه  معتبـر،    ي اتبـاع خـارج    شي بـرگ آمـا    اي و   تي کارت هو  ايورود و اقامت باشد     

 .شود يم محسوب ييشناسا مدارکاختصاصي اتباع بيگانه 

 

  :يراني اي شخص حقوقيي شناسا-۲-۳

 :از است عبارت يرانيا يحقوق يمشتر ييشناسا جهت ازين مورد اطالعات

 يپـست  کـد  و کامـل  ينـشان  ، ياقتـصاد  کد ، يمل شناسه ثبت، محل ثبت، شماره نام،

 .تلفن و يحقوق شخص يقانون اقامتگاه

 ،يحقوق يمشتر از فوق اطالعات اخذ از پس يصراف اتيعمل هيکل در موظفند ها يصراف

 فاکتور در آن درج و سنا سامانه در اطالعات ثبت به نسبت معتبر مدارک با  آن قيتطب و

 .برسانند يحقوق شخص ندهينما يامضا به و نموده اقدام مربوط

 ثبـت   ي عبـارت اسـت از، اساسـنامه، گـواه         ي شخص حقوق  يي شناسا مدارک: تبصره

  .ي روزنامه رسمنيشرکت، آخر

 

 :يخارج يحقوق شخص ييشناسا -۲-۴

 :از است عبارت يخارج يحقوق يمشتر يياشناس ازين مورد اطالعات 

 ي کامـل و کـد پـست       ي ،نـشان  يشماره ثبت، کشور و شهر محل ثبت، کد اقتـصاد          ،نام

ـ فعال مجـوز  مـدارک  تلفـن،    ،ي شخص حقـوق   ياقامتگاه قانون  ـ ا در تي  شـماره  و راني

 اخـذ  از پـس  يصراف اتيعمل هيکل در موظفند  ها يصراف  .يخارج اشخاص ياختصاص



 ۶

 اطالعـات  ثبت به نسبت معتبر مدارک با  آن قيتطب و ،يحقوق يمشتر زا فوق اطالعات

 شـخص  نـده ينما يامـضا  به و نموده اقدام مربوط فاکتور در آن درج و سنا سامانه در

 . برسانند يحقوق

 است مدارك شناسـايي     الزم سقف مقرر باشد     از بيش معامله كهدر صورتي    -۱تبصره

 .مشتري نيز از سوي صرافي اسكن گردد

  الزم است عـالوه      ي و خارج  يراني اعم از ا   ي اشخاص حقوق  هي خصوص کل  در -۲ تبصره

 ،ي شخص حقوق  ي شده از سو   ي معرف ندهي نامه معتبر، نما   ي اصل معرف  يگانيبر اخذ و با   

 .   ردي قرار گيي مورد شناسايقيبرابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حق

 نداشـته باشـد قبـل از        مشتري كد صرافي به مراجعه با مشتري كه صورتي در ـ۳ماده  

شـخص حقيقـي    (تعريف مشتري در سامانه سنا بايد جستجو از طريـق شـماره ملـي               

 شـماره گذرنامـه يـا شـماره اختـصاصي         ) شخص حقوقي ايراني  (شناسه ملي   ) ايراني

در صورتي كه اطالعات ارباب رجوع در سيستم ثبـت           انجام شود و  ) اشخاص خارجي (

 .  يف شودنشده بود،توسط صرافي تعر

 در خصوص علت انجام حواله به       ي الزم است اظهارات مشتر    حواله اتي عمل در ـ۴ماده

 .همراه مستندات مربوط، در سامانه سنا ثبت گردد

 شده توسط ارباب رجوع بـه منظـور واردات          يداري که  حواله خر    ي صورت در - ۱تبصره

 اقـدام انه سـنا     شماره  ثبت سفارش در سام      درج  به نسبت موظف است    يباشد، صراف 

 . نمايد

 مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يـا مـدارک              چنانچه -۲تبصره  

 موظف است مراتب را     ي صراف   جعلي تشخيص داده شود،    يصراف وي، توسط    ييشناسا

 .  واحد اطالعات مـالي گـزارش دهـد        به مشکوک معامالت گزارش عنوانفاصله به    بال

به مشتري به مدت يک روز کاري از زمان ارسال گزارش به            در اين موارد، ادامه خدمت      

 و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد  مذکورپس از مدت    . تاخير مي افتد  



 ۷

 اقدامات الزم بر اساس آن انجام مي پـذيرد و در غيـر ايـن               ،ياطالعات مالي به صراف   

 . بالمانع استمشتري به خدمت ارايه صورت

 

 يصراف اتيعمل در يمال مبادالت

 حساب مرتبط با ريالي ـ POSصرافي نسبت به راه اندازي دستگاه الزم است   ـ ۵ماده

 .نمايد اقدام يصراف

 دسـتگاه   ي بر فراهم شدن امکان راه انداز      ي مبن يدر صورت اعالم بانک مرکز    : تبصره

POS استي ها الزامي صرافي دستگاه مذکور براي، راه اندازي ارزـ . 

اعـم از    (ي بـه مـشتر     باالتر از سقف مقرر    نقد وجه هرگونه پرداخت است الزم ـ۶ماده

ـ  اعالم انـصراف از سـفارش        اي معامله سفارش شده     هيتسو  از آن توسـط     ي قـسمت  اي

 ي صدور چک صرفاً در وجـه مـشتر        اي ي به حساب خود مشتر    زي وار قياز طر ) يمشتر

ـ ن تهـاتر اصـل و        عنوان امکـا   چي به ه  يصراف.  انجام شود  )بدون امکان حواله کرد   (  اي

 . را نداردري غي با حسابهايمانده حساب مشتر

 

  ي دهگزارش

ر صورت مشاهده معـامالت و عمليـات مـشكوك بـه            د مکلفند ها يصراف هيکل ـ۷ ماده

 بخـش  قي طر ازپولشويي و تامين مالي تروريسم، مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع،            

 هـاي گـزارش   .کننـد  ارسـال  يمال تاطالعا واحد به   سامانهگزارش معامالت مشكوك    

 رفتار مقررات برابر متخلف با رجوع، ارباب اطالع صورت در و شده تلقي محرمانه مزبور

 .شد خواهد



 ۸

از طريق   مشکوک   اتي برخي از معيارهاي شناسايي معامالت و عمل       فهرست - ۱تبصره

 مرمست مراجعه با يصراف است الزم. بخش معامالت مشكوك سامانه ارسال مي گردد       

 .دهد قرار برداري بهره مورد  را فهرست اين وضعيت آخرين سامانه  به

 در مـشکوک،  معاملـه  انجـام  بر مبني  يصراف در مربوط متصدي تشخيص -۲ تبصره

 را معيارهـا  ايـن  از بخشي صرفا شده، ارائه معيارهاي و دارد قرار اهميت نخست درجه

 . گيرد مي بر در

 موظـف   يصـراف هايي كه   مشكوك و نيز ساير گزارش     گزارش معامالت    ارسال ـ ۸ ماده

گونه اتهـامي بـه افـراد نبـوده و            به ارسال آن به واحد اطالعات مالي است، بيانگر هيچ         

گـردد و در نتيجـه هـيچ     اعالم آن به واحد مذکور، افشاي اسرار شخصي محسوب نمي        

 .دهندگان نخواهد بود اتهامي از اين بابت متوجه گزارش

 از سقف مقرر که ارباب رجـوع        شي معامالت ب  ي ها مکلفند در تمام    يراف ص هيکل ـ۹ ماده

 اربـاب رجـوع را طبـق فـرم          حاتي توض دي نما ي پرداخت م  ي به صورت نقد   راآن  وجه  

ـ  ي نقـد  زي فرم وار  لي کرده ، و نسبت به تکم      افتي در وستيپ  از سـقف مقـرر در       شي ب

 .نديسامانه اقدام نما

 را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت  صورتي که مشتري فرم مذکوردر -تبصره

 دارند فهي وظي  استنکاف نمود، کارکنان صرافيتکميل آن توسط کارکنان ذي ربط صراف

 اطالعات واحد به تسريع قيد به را موارد ليکن پذيرفته؛ مشتري از را مذکور وجوه تا

 . دهند گزارش مالي

  نشا وجوه نقد بيش از سقف مقـرر،       صورتي که توضيحات مشتري در مورد م       در ـ۱۰ماده

قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري، ظن به پولشويي و تامين مالي تروريسم وجـود                 

 موظف است نسبت به ارسال گزارش معامالت مشکوک بـه واحـد             يداشته باشد صراف  

 . دي اقدام نماياطالعات مال



 ۹

ـ  کبـار ي مـاه  شـش  هـر  مکلفند ها يصراف هيکل ـ۱۱ماده   يتمـام  خـصوص  در يگزارش

ـ ا بـه  ينحو به که خود يها تيفعال ـ پ ارتبـاط  العمـل  دسـتور  ني ـ  داي   بـه  را کنـد  يم

 .دنينما ارسال يمرکز بانک

 

  سوابقينگهدار

 را يمـال  اتيعمل و معامالت سوابق به مربوط اطالعات مکلفند ها يصراف هيکلـ  ۱۲ ماده

 ييشناسـا  سـوابق  به ربوطم مدارک و نموده ثبت سنا سامانه در يکيالکترون صورت به

ـ يزيف  را به صـورت    يصراف اتيعمل با مرتبط اسناد ريسا و فاکتورها،  رجوع ارباب و   يک

 .ندينما ينگهدار اتيعمل انيپا از بعد سال پنج مدت به حداقل

 از پـس  سـال  پـنج  تا اسناد ينگهدار زين يصراف هيتصف اي انحالل صورت در -تبصره

 .دارد رورتض هيتصف اي انحالل اتيعمل ختم

 شود که ي ضبط و نگهداري به گونه ادي بخش باني و مدارک موضوع اسوابق ـ ۱۳ماده

  مـدت  حـداكثر ظـرف    ي درخواست اطالعات ،واحد اطالعات مالي   در صورت در خواست   

ـ  حداکثر ظـرف مـدت   زي مورد درخواست نمدارک و اسناد و  روز ۴  واحـد   بـه  مـاه  کي

 .است يصراف با اسناد هيارا و ستجوج تيمسئول .شود ارسال ياطالعات مال

 

  اشخاص از مراقبت نحوه

 آن هـا از     ي را کـه اسـام     ي و معامالت اشخاص   اتي ها مکلفند عمل   ي صراف هيکلـ  ۱۴ ماده

ـ      ي واحد اطالعات مال   يسو ـ  ز شـود، ي به آن ها اعالم م  بـر حـسب    و  نظـر داشـته  ري

 .دنيام نما در خصوص آن ها اقدي واحد اطالعات ماليدستورات صادره از سو
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  و مشخصات اشخاصي کارکنان به اساميدسترس

 در را ۱۴ مـاده  موضـوع  اشخاص مشخصات و ياسام مکلفند ها يصراف هيکل ـ۱۵ ماده

 و  دهند قرار پردازند  مي مشتريان به خدمات ارائه به که خود ربط يذ کارکنان دسترس

نگام انجام معاملـه بـا       الزم را ه   ي، امکان صدور هشدارها   با درج آن در نرم افزار خود      

 .ن اشخاص فراهم آورنديا

 

  بودن اطالعاتمحرمانه 

 را  ۱۴موضـوع مـاده      و مشخـصات اشـخاص       ي ها مکلفند اسام   ي صراف هيکل  ـ۱۶ ماده

ــه ــ محرمان ــاخت در تنهــا را آنهــا و نمــوده يتلق ــان اري ــرار ربــط يذ کارکن ــد ق  .دهن

 مذکور با متخلفين برابر قانون       در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطالعات         

 .رفتار خواهد شد

 

  روز رساني به

 اشخاص مشخصات و ياسام دريافت از پس بالفاصله مکلفند ها يصراف هيکل ـ۱۷ ماده

 کـه  نحـوي  بـه  نماينـد  اقدام يقبل فهرست رساني روزه  ب  به نسبت ،۱۴موضوع ماده   

  کارکنـان  اختيـار  در همـواره  آن اصـالحات  آخـرين  همـراه  به ،اشخاصن  يا فهرست

 . باشد داشته قرار ربط يذ

 

 ي موردي  گزارش ده

 اين دسـتورالعمل    ۱۴ ها مکلفند در هر موردي که بر اساس ماده           ي صراف هيکلـ  ۱۸ ماده

 . گزارش دهندي مراتب را فورا به  واحد اطالعات مال،دني نمايماقدام 
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 کارکنان آموزش

 و آن يـي اجرا نامـه  نيـي ،آ ييپولـشو  بـا  مبارزه قانون مکلفند ها يصراف هيکل ـ ۱۹ ماده

 .دهند آموزش خود کارکنان به را مربوط يها دستورالعمل

 يهـا  دردوره خود کارکنان شرکت يبرا الزم باتيترت مکلفند ها يصراف هيکل ـ۲۰ماده  

 خانه ريدب اي يمرکز بانک توسط که سميترور يمال نيتام و ييپولشو با مبارزه يآموزش

 .ندينما فراهم را شود يم برگزار ييپولشو با مبارزه يعال يشورا

 مبـارزه بـا     ي عال ي جلسه شورا  نيدوازدهم تبصره در    ۱۱ ماده و    ۲۰ن دستورالعمل در  يا

 .خ ابالغ الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۱۲/۱۰/۱۳۹۰ مورخ ييپولشو


