
قانون مبارزه با پولشویی

مــاده۱ـ اصــل بــر صــحت و اصــالــت مــعامــالت تــجاری مــوضــوع مــاده (۲) قــانــون تــجارت 
اســــت، مــــگر آن كــــه بــــراســــاس مــــفاد ایــــن قــــانــــون خــــالف آن بــــه اثــــبات بــــرســــد. اســــتیالی 

اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ملكیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:

هـای غـیرقـانـونـی  الـف ـ تـحصیل، تـملك، نگهـداری یـا اسـتفاده از عـوایـد حـاصـل از فـعالـیت
بــا عــلم بــه ایــن كــه بــه طــور مســتقیم یــا غــیرمســتقیم در نــتیجه ارتــكاب جــرم بــه دســت آمــده 

باشد.
ب ـ تـبدیـل، مـبادلـه یـا انـتقال عـوایـدی بـه مـنظور پـنهان كـردن مـنشا غـیرقـانـونـی آن بـا عـلم 
بـه ایـن كـه بـه طـور مسـتقیم یـا غـیرمسـتقیم نـاشـی از ارتـكاب جـرم بـوده یـا كـمك بـه مـرتـكب 

بهنحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
كــردن مــاهــیت واقــعی، مــنشا، مــنبع، محــل، نــقل و انــتقال،  ج ـ اخــفاء یــا پــنهان یــا كــتمان
جــــایــــی یــــا مــــالــــكیت عــــوایــــدی كــــه بــــه طــــور مســــتقیم یــــا غــــیرمســــتقیم در نــــتیجه جــــرم  جــــابــــه

تحصیل شده باشد.
مـــاده۳ـ عـــوایـــد حـــاصـــل از جـــرم بـــه مـــعنای هـــر نـــوع مـــالـــی اســـت كـــه بـــه طـــور مســـتقیم یـــا 

غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
آوری، پـــردازش و  هـــای ذیربـــط در امـــر جـــمع كـــردن دســـتگاه مـــاده۴ـ بـــه مـــنظور هـــماهـــنگ
هــــای  هــــای واصــــله، تــــهیه سیســــتم تحــــلیل اخــــبار، اســــناد و مــــدارك، اطــــالعــــات و گــــزارش
اطـالعـاتـی هـوشـمند، شـناسـایـی مـعامـالت مـشكوك و بـه مـنظور مـقابـله بـا جـرم پـولـشویـی 
شــــورای عــــالــــی مــــبارزه بــــا پــــولــــشویــــی بــــه ریــــاســــت و مــــسوولــــیت وزیــــر امــــور اقــــتصادی و 
دارایــــی و بــــا عــــضویــــت وزراء بــــازرگــــانــــی، اطــــالعــــات، كــــشور و رئــــیس بــــانــــك مــــركــــزی بــــا 

گردد: وظایف ذیل تشكیل می
آوری و كســـب اخـــبار و اطـــالعـــات مـــرتـــبط و تجـــزیـــه و تحـــلیل و طـــبقهبـــندی فـــنی  ۱ـ جـــمع

ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه
وزیران. های الزم درخصوص اجراء قانون به هیات ۲ـ تهیه و پیشنهاد آئیننامه
كردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور. ۳ـ هماهنگ

۴ـ ارزیـــابـــی گـــزارشـــهای دریـــافـــتی و ارســـال بـــه قـــوه قـــضائـــیه در مـــواردی كـــه بـــه احـــتمال 
قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.



۵ ـ تــبادل تــجارب و اطــالعــات بــا ســازمــانــهای مــشابــه در ســایــر كــشورهــا در چــهارچــوب 
مفاد ماده (۱۱).

عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره۱ـ دبیرخانه شورای
تــــبصره۲ـ ســــاخــــتار و تــــشكیالت اجــــرائــــی شــــورا مــــتناســــب بــــا وظــــایــــف قــــانــــونــــی آن بــــا 

وزیران خواهد رسید. پیشنهاد شورا به تصویب هیات
وزیــران  الــذكــر پــس از تــصویــب هــیات هــای اجــرائــی شــورای فــوق تــبصره۳ـ كــلیه آئــیننــامــه
االجــراء خــواهــد بــود. متخــلف از  بــرای تــمامــی اشــخاص حــقیقی و حــقوقــی ذیربــط الزم
ایـن امـر بـه تـشخیص مـراجـع اداری و قـضائـی حسـب مـورد بـه دو تـا پـنج سـال انـفصال 

از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
مـاده۵ ـ كـلیه اشـخاص حـقوقـی از جـمله بـانـك مـركـزی جـمهوری اسـالمـی ایـران، بـانـكها، 
الـحسنه، بـنیادهـا و  هـا، بـیمه مـركـزی، صـندوقـهای قـرض مـوسـسات مـالـی و اعـتباری، بـیمه
وزیـــران در اجـــراء  هـــای مـــصوب هـــیات مـــوســـسات خـــیریـــه و شهـــرداریـــها مـــكلفند آئـــیننـــامـــه

این قانون را به مورد اجراء گذارند.
مـــــــاده۶ ـ دفـــــــاتـــــــر اســـــــناد رســـــــمی، وكـــــــالی دادگســـــــتری، حـــــــسابـــــــرســـــــان، حـــــــسابـــــــداران، 
كـــارشـــناســـان رســـمی دادگســـتری و بـــازرســـان قـــانـــونـــی مـــكلفند اطـــالعـــات مـــورد نـــیاز در 
كــند، حســب درخــواســت شــورای عــالــی  وزیــران مــصوب مــی اجــراء ایــن قــانــون را كــه هــیات

مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
مــاده۷ـ اشــخاص، نــهادهــا و دســتگاهــهای مــشمول ایــن قــانــون (مــوضــوع مــواد ۵ و ۶) 

برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
الـــف ـ احـــراز هـــویـــت اربـــاب رجـــوع و در صـــورت اقـــدام تـــوســـط نـــمایـــنده یـــا وكـــیل، احـــراز 

ای بر تخلف وجود دارد. سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه
تـبصره ـ تـصویـب ایـن قـانـون نـاقـض مـواردی كـه در سـایـر قـوانـین و مـقررات احـراز هـویـت 

الزامی شده است، نمیباشد.
ب ـ ارائـه اطـالعـات، گـزارشـها، اسـناد و مـدارك مـربـوط بـه مـوضـوع ایـن قـانـون بـه شـورای 

وزیران. عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئیننامه مصوب هیات
عـالـی مـبارزه  صـالحـی كـه شـورای ج ـ گـزارش مـعامـالت و عـملیات مـشكوك بـه مـرجـع ذی

كند. با پولشویی تعیین می
د ـ نگهــداری ســوابــق مــربــوط بــه شــناســایــی اربــاب رجــوع، ســوابــق حــسابــها، عــملیات و 

معامالت به مدتی كه در آئیننامه اجرائی تعیین میشود.



هـ ـ تـــدویـــن مـــعیارهـــای كـــنترل داخـــلی و آمـــوزش مـــدیـــران و كـــاركـــنان بـــه مـــنظور رعـــایـــت 
های اجرائی آن. مفاد این قانون و آئیننامه

مـــــاده۸ ـ اطـــــالعـــــات و اســـــناد گـــــردآوری شـــــده در اجـــــراء ایـــــن قـــــانـــــون، صـــــرفـــــاً در جهـــــت 
اهـــداف تـــعیین شـــده در قـــانـــون مـــبارزه بـــا پـــولـــشویـــی و جـــرائـــم مـــنشا آن مـــورد اســـتفاده 
قــرار خــواهــد گــرفــت، افــشاء اطــالعــات یــا اســتفاده از آن بــه نــفع خــود یــا دیــگری بــه طــور 
مســتقیم یــا غــیرمســتقیم تــوســط مــامــوران دولــتی یــا ســایــر اشــخاص مــقرر در ایــن قــانــون 
مــمنوع بــوده و متخــلف بــه مــجازات مــندرج در قــانــون مــجازات انــتشار و افــشاء اســناد 

محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.
مــاده ۹ـ مــرتــكبین جــرم پــولــشویــی عــالوه بــر اســترداد درآمــد و عــوایــد حــاصــل از ارتــكاب 
جـــرم مشـــتمل بـــر اصـــل و مـــنافـــع حـــاصـــل (و اگـــر مـــوجـــود نـــباشـــد، مـــثل یـــا قـــیمت آن) بـــه 
چـــهارم عـــوایـــد حـــاصـــل از جـــرم مـــحكوم مـــیشـــونـــد كـــه بـــایـــد بـــه  جـــزای نـــقدی بـــه مـــیزان یـــك

حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد.
تـــبصره۱ـ چـــنانـــچه عـــوایـــد حـــاصـــل بـــه امـــوال دیـــگری تـــبدیـــل یـــا تـــغییریـــافـــته بـــاشـــد، هـــمان 

اموال ضبط خواهد شد.
تـبصره۲ـ صـدور و اجـراء حـكم ضـبط دارایـی و مـنافـع حـاصـل از آن در صـورتـی اسـت 

كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.
تـبصره۳ـ مـرتـكبین جـرم مـنشا، در صـورت ارتـكاب جـرم پـولـشویـی، عـالوه بـر مـجازاتـهای 
مـقرر مـربـوط بـه جـرم ارتـكابـی، بـه مـجازاتـهای پـیشبـینی شـده در ایـن قـانـون نـیز مـحكوم 

خواهند شد.
مـاده ۱۰ـ كـلیه امـوری كـه در اجـراء ایـن قـانـون نـیاز بـه اقـدام یـا مـجوز قـضائـی دارد بـایـد 

طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید.
مـاده ۱۱ـ شـعبی از دادگـاهـهای عـمومـی در تهـران و در صـورت نـیاز در مـراكـز اسـتانـها 
امــر رســیدگــی بــه جــرم پــولــشویــی و جــرائــم مــرتــبط اخــتصاص مــییــابــد. اخــتصاصــی  بــه

بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
مــاده ۱۲ـ در مــواردی كــه بــین دولــت جــمهوری اســالمــی ایــران و ســایــر كــشورهــا قــانــون 
مـــعاضـــدت قـــضایـــی و اطـــالعـــاتـــی در امـــر مـــبارزه بـــا پـــولـــشویـــی تـــصویـــب شـــده بـــاشـــد، 

همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قـانـون فـوق مشـتمل بـر دوازده مـاده و هـفت تـبصره در جـلسه عـلنی روز سـهشـنبه مـورخ 
دوم بــهمن مــاه یكهــزارو ســیصد و هشــتاد و شــش مجــلس شــورای اســالمــی تــصویــب و 

در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.



شویی: آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول
فصل اول ـ تعاریف

مــــاده 1ـ در ایــــن آیــــیننــــامــــه اصــــطالحــــات و عــــبارات بــــه کــــار رفــــته بــــه شــــرح زیــــر تــــعریــــف 
میگردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ اربـاب رجـوع: مشـتری و یـا هـر شـخص اعـم از اصـیل، وکـیل یـا نـمایـنده قـانـونـی کـه 
بــرای بــرخــورداری از خــدمــات، انــجام مــعامــله، نــقل و انــتقال وجــوه و امــوال گــران قــیمت 
(نــــظیر طــــال، جــــواهــــرات، عــــتیقه و آثــــار هــــنری گــــرانــــبها و غــــیره) بــــه اشــــخاص حــــقیقی و 

حقوقی... مشمول قانون مراجعه مینماید.
ج ـ شــــناســــایــــی اولــــیه: تــــطبیق و ثــــبت مــــشخصات اظــــهارشــــده تــــوســــط اربــــاب رجــــوع بــــا 
مـدارک شـناسـایـی و درصـورت اقـدام تـوسـط نـمایـنده یـا وکـیل عـالوه بـر ثـبت مـشخصات 

وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شـــناســـایـــی کـــامـــل: شـــناســـایـــی دقـــیق اربـــاب رجـــوع بـــه هـــنگام ارایـــه خـــدمـــات پـــایـــه بـــه 

شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آییننامه.
هـ ـ مـؤسـسات اعـتباری: بـانـکها (اعـم از بـانـکهای ایـرانـی و شـعب و نـمایـندگـی بـانـکهای 
خــــــارجــــــی مســــــتقر در جــــــمهوری اســــــالمــــــی ایــــــران)، مــــــؤســــــسات اعــــــتباری غــــــیربــــــانــــــکی، 
الـحسنه، شـرکـت لـیزیـنگ، شـرکـتهای سـرمـایـهپـذیـر،  تـعاونـیهای اعـتبار، صـندوقـهای قـرض
گـــری وجـــوه اقـــدام  هـــا و ســـایـــر اشـــخاص حـــقیقی و حـــقوقـــی کـــه بـــه امـــر واســـطه صـــرافـــی

مینمایند.
و ـ مـعامـالت و عـملیات مـشکوک: مـعامـالت و عـملیاتـی کـه اشـخاص بـا در دسـت داشـنت 
اطــالعــات و یــا قــرایــن و شــواهــد مــنطقی ظــن پــیدا کــنند کــه ایــن عــملیات و مــعامــالت بــه 

منظور پولشویی انجام میشود.
تــبصره ـ قــرایــن و شــواهــد مــنطقی عــبارت اســت از شــرایــط و مــقتضیاتــی کــه یــک انــسان 
گـــذاری یـــا ســـایـــر عـــملیات  مـــتعارف را وادار بـــه تـــحقیق درخـــصوص مـــنشأ مـــال و ســـپرده

مربوط مینماید. برخی از این عملیات و معامالت مشکوک عبارتند از:
1ـ مـــــعامـــــالت و عـــــملیات مـــــالـــــی مـــــربـــــوط بـــــه اربـــــاب رجـــــوع کـــــه بـــــیش از ســـــطح فـــــعالـــــیت 

موردانتظار وی باشد.
2ـ کـشف جـعل، اظـهار کـذب و یـا گـزارش خـالف واقـع از سـوی اربـاب رجـوع قـبل یـا بـعد 

ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. از آنکه معامله



3ـ مــعامــالتــی کــه بــه هــر تــرتــیب مــشخص شــود ذیــنفع واقــعی حــداقــل یــکی از مــتعامــلین 
اند. ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده

4ـ مـعامـالت تـجاری بـیش از سـقف مـقرر کـه بـا مـوضـوع فـعالـیت اربـاب رجـوع و اهـداف 
تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5 ـ مـعامـالتـی کـه اقـامـتگاه قـانـونـی طـرف مـعامـله در مـناطـق پـرخـطر (از نـظر پـولـشویـی) 
واقع شده باشد.

6 ـ مــعامــالت بــیش از ســقف مــقرر کــه اربــاب رجــوع، قــبل یــا حــین مــعامــله از انــجام آن 
انـــصراف داده و یـــا بـــعد از انـــجام مـــعامـــله بـــدون دلـــیل مـــنطقی نســـبت بـــه فـــسخ قـــرارداد 

اقدام نماید.
7ـ مــــعامــــالتــــی کــــه طــــبق عــــرف کــــاری اشــــخاص مــــشمول، پــــیچیده، غــــیرمــــعمول و بــــدون 

اهداف اقتصادی واضح میباشد.
ز ـ ســـــقف مـــــقرر: مـــــبلغ یـــــکصد و پـــــنجاه مـــــیلیون (150.000.000) ریـــــال وجـــــه نـــــقد یـــــا 
مـعادل آن بـه سـایـر ارزهـا و کـاالی گـرانـبها هـیئت وزیـران در صـورت نـیاز، سـقف مـذکـور 

را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجـــه نـــقد: هـــرگـــونـــه مـــسکوک و اســـکناس و انـــواع چـــکهایـــی کـــه نـــقل و انـــتقال آنـــها 
مســتندنشــده و غــیرقــابــل ردیــابــی بــاشــد، از قــبیل چــکهای عــادی در وجــه حــامــل و ســایــر 
چــکهایــی کــه دارنــده آن غــیرذیــنفع اولــیه بــاشــد (ازقــبیل چــکهای پشــتنــویــس شــده تــوســط 

اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشـــخاص مـــشمول: تـــمامـــی اشـــخاص حـــقیقی و حـــقوقـــی مـــوضـــوع مـــواد (5) و (6) 
قـــانـــون از جـــمله بـــانـــک مـــرکـــزی جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران، بـــانـــکها، مـــؤســـسات مـــالـــی و 
الـــــحسنه،  هـــــا، بـــــیمه مـــــرکـــــزی، صـــــندوقـــــهای قـــــرض اعـــــتباری، بـــــورس اوراق بـــــهادار، بـــــیمه
بــــنیادهــــا و مــــوســــسات خــــیریــــه و شهــــرداریــــها و هــــمچنین دفــــاتــــر اســــناد رســــمی، وکــــالی 
دادگســـتری، حـــسابـــرســـان، حـــسابـــداران، کـــارشـــناســـان رســـمی دادگســـتری و بـــازرســـان 

قانونی.
ی ـ مـشاغـل غـیرمـالـی: اشـخاصـی کـه مـعامـالت زیـادی را بـه صـورت نـقدی انـجام داده و 
از نــــظر پــــولــــشویــــی در مــــعرض خــــطر قــــرار دارنــــد از قــــبیل پــــیشفــــروشــــندگــــان مــــسکن یــــا 
خـودرو، طـالفـروشـان، فـروشـندگـان خـودرو و فـرشـهای گـرانقـیمت و فـروشـندگـان عـتیقه و 

محصوالت فرهنگی گرانقیمت.
ک ـ خـــدمـــات پـــایـــه: خـــدمـــاتـــی کـــه طـــبق مـــقررات، پـــیشنـــیاز و الزمـــه ارائـــه ســـایـــر خـــدمـــات 
تــوســط اشــخاص مــشمول مــیبــاشــد و پــس از آن اربــاب رجــوع بــه مــنظور اخــذ خــدمــات 



کــنند، نــظیر افــتتاح هــر نــوع حــساب  مــکرر و مــتمادی بــه اشــخاص مــشمول مــراجــعه مــی
در بـانـکها، اخـذ کـد مـعامـالتـی در بـورس اوراق بـهادار، اخـذ کـد اقـتصادی، اخـذ کـارت 

بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شـناسـه مـلی اشـخاص حـقوقـی: شـماره مـنحصر بـه فـردی کـه بـراسـاس تـصویـبنـامـه 
شــــــــماره 16169/ت39271هـ مــــــــورخ 29/1/1388 بــــــــه تــــــــمامــــــــی اشــــــــخاص حــــــــقوقــــــــی 

اختصاص مییابد.
م ـ شـماره فـراگـیر اشـخاص خـارجـی: شـماره مـنحصر بـه فـردی کـه مـطابـق تـصویـبنـامـه 
شــماره 16173/ت40266هـ مــورخ 29/1/1388 بــه تــمامــی اتــباع خــارجــی مــرتــبط بــا 
جــــمهوری اســــالمــــی ایــــران تــــوســــط پــــایــــگاه مــــلی اطــــالعــــات اتــــباع خــــارجــــی اخــــتصاص 

مییابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبــیرخــانــه: دبــیرخــانــه شــورای عــالــی مــبارزه بــا پــولــشویــی بــه شــرح مــذکــور در مــاده 
.(37)

ع ـ واحــد اطــالعــات مــالــی: واحــدی مــتمرکــز و مســتقل کــه مــسئولــیت دریــافــت، تجــزیــه و 
تحــلیل و ارجــاع گــزارشــهای مــعامــالت مــشکوک بــه مــراجــع ذیربــط را بــه عهــده دارد بــه 

شرح مذکور در ماده (38).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

هــــا و شــــرکــــت بــــورس مــــوظــــفند هــــنگام ارائــــه تــــمامــــی  مــــاده 2ـ مــــؤســــسات اعــــتباری، بــــیمه
خـدمـات و انـجام عـملیات پـولـی و مـالـی حـتی کـمتر از سـقف مـقرر ازجـمله انـجام هـرگـونـه 
دریـافـت و پـرداخـت، حـوالـه وجـه، صـدور و پـرداخـت چـک، ارائـه تـسهیالت، صـدور انـواع 
کـــارت دریـــافـــت و پـــرداخـــت، صـــدور ضـــمانـــتنـــامـــه، خـــریـــد و فـــروش ارز و اوراق گـــواهـــی 
سـپرده و اوراق مـشارکـت، قـبول ضـمانـت و تعهـد ضـامـنان بـه هـر شـکل از قـبیل امـضای 
ســـفته، بـــروات و اعـــتبارات اســـنادی، خـــریـــد و فـــروش ســـهام نســـبت بـــه شـــناســـایـــی اولـــیه 
اربــاب رجــوع (بــه شــرح بــندهــای « الــف» و « ب» مــاده (3)) اقــدام نــموده و اطــالعــات 

آن را در سیستمهای اطالعاتی خود ثبت نمایند.
تـــبصره ـ پــــرداخـــت قـــبـوض دولـــتی و خـــدمـــات شهـــری کـــمتر از ســـقـف مـــقرر نــــیازی بـــه 

شناسایی ندارد.
مـاده 3ـ تـمامـی اشـخاص مـشمول مـکلف بـه شـناسـایـی اولـیه اربـاب رجـوع هـنگام انـجام 
هـرگـونـه مـعامـله، عـملیات و ارائـه خـدمـات بـیش از سـقف مـقرر و یـا هـنگام وجـود ظـن بـه 

انجام پولشویی، به شرح زیر میباشند:



الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1ـ شــناســایــی اولــیه شــخص حــقیقی بــراســاس شــماره مــلی و کــدپســتی محــل ســکونــت و 

پذیرد. تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می
تــبصره ـ در صــورت ارتــباط بــر خــط اشــخاص مــشمول بــا ســازمــان ثــبت احــوال کــشور و 
تـطبیق از آن طـریـق، اخـذ شـناسـنامـه عکسـدار یـا گـواهـینامـه رانـندگـی یـا گـذرنـامـه مـعتبر 

بالمانع میباشد.
2ـ درخـــصوص اتـــباع خـــارجـــی، گـــذرنـــامـــه مـــعتبر کـــشور مـــتبوع کـــه دارای مـــجوز ورود و 
اقـامـت بـاشـد یـا کـارت هـویـت و یـا بـرگ آمـایـش اتـباع خـارجـی مـعتبر، مـدارک شـناسـایـی 

گردد. محسوب می
تــبصره ـ اجــرای تــمامــی تــکالــیف مــذکــور در آیــیننــامــه اجــرایــی قــانــون الــزام اخــتصاص 

شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

1ـ شـناسـایـی اولـیه شـخص حـقوقـی بـراسـاس شـناسـه مـلی و کـدپسـتی اقـامـتگاه قـانـونـی 
شـــخص حـــقوقـــی و تـــطبیق آن بـــا اصـــل یـــا تـــصویـــر مـــصدق کـــارت شـــناســـه (مـــذکـــور در 

گیرد. آییننامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می
2ـ درخـــصوص شـــخص حـــقوقـــی خـــارجـــی، شـــناســـایـــی بـــا اخـــذ مـــدارک مـــجوز فـــعالـــیت 
مـعتبر در ایـران و شـماره اخـتصاصـی اتـباع خـارجـی مـأخـوذه از پـایـگاه مـلی اطـالعـات 

اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3ـ شــــناســــایــــی اولــــیه شــــخص حــــقیقی مــــعرفــــی شــــده از ســــوی شــــخص حــــقوقــــی بــــرابــــر 

ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4ـ مــتصدیــان شــناســایــی اولــیه اربــاب رجــوع مــوظــفند در مــواردی کــه نســبت بــه اصــالــت 
مــــدارک شــــناســــایــــی ارائــــه شــــده تــــوســــط اربــــاب رجــــوع ابــــهام داشــــته بــــاشــــند، از طــــریــــق 
تـــحقیق از ســـایـــر نـــظامـــها و پـــایـــگاهـــهای اطـــالعـــاتـــی و یـــا اســـتعالم از مـــراجـــع ذیربـــط 
قـانـونـی مـطلع نسـبت بـه رفـع ابـهام و شـناسـایـی اقـدام نـمایـند. بـه هـر حـال، ارائـه خـدمـت 

گردد. تا رفع ابهام متوقف می
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

1ـ تـمامـی اشـخاصـی کـه عهـدهدار ارائـه خـدمـات مـربـوط بـه صـندوق امـانـات و صـندوق 
پســـتی در کـــشور هســـتند، بـــه هـــنگام ارائـــه خـــدمـــت مـــوظـــف بـــه شـــناســـایـــی اربـــاب رجـــوع 

میباشند.



2ـ تـمامـی اشـخاصـی کـه در زمـینه قـبول یـا جـابـجایـی امـانـات و ارائـه خـدمـات پسـتی بـه 
هـای پسـتی  اربـاب رجـوع فـعالـیت دارنـد، مـوظـفند در مـواردی کـه ارزش امـانـات و محـمولـه
گـردد، نسـبت بـه شـناسـایـی اربـاب  از سـوی اربـاب رجـوع بـیش از سـقف مـقرر اعـالم مـی

رجوع اقدام نمایند.
3ـ تــمامــی اصــنافــی کــه بــه تــشخیص شــورا در مــعرض اســتفاده پــولــشویــان قــرار دارنــد، 
مــوظــفند در تــمامــی مــعامــالت بــیش از ســقف مــقرر نســبت بــه شــناســایــی اولــیه مشــتریــان 
اقـــدام و آن را ثـــبت نـــمایـــند. ایـــن عـــده هـــمچنین مـــوظـــف بـــه درج شـــماره مـــنحصر بـــه فـــرد 

اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی

اشــــخاص مــــشمول مــــوظــــفند بــــه هــــنگام ارائــــه خــــدمــــات پــــایــــه (بــــه ویــــژه در زمــــان افــــتتاح 
حـــساب بـــانـــکی) عـــالوه بـــر شـــناســـایـــی اولـــیه (مـــذکـــور در بـــند الـــف ایـــن مـــاده) نســـبت بـــه 
شــناســایــی کــامــل اربــاب رجــوع و تخــمین ســطح فــعالــیت مــورد انــتظار وی بــه شــرح زیــر 

اقدام نمایند:
1ـ اخــذ مــعرفــینــامــه مــعتبر بــا امــضای حــداقــل یــک نــفر از مشــتریــان شــناخــته شــده یــا 
اشــخاص مــورد اعــتماد یــا مــعرفــینــامــه از یــکی از مــؤســسات اعــتباری دارای مــجوز از 
بــانــک مــرکــزی جــمهوری اســالمــی ایــران، ســازمــانــهای دولــتی و یــا نــهادهــا و کــانــونــهای 

ای رسمی. حرفه
2ـ اخــــذ اطــــالعــــات از اربــــاب رجــــوع در مــــورد ســــوابــــق ارتــــباط بــــا اشــــخاص مــــشمول و 
اســـتعالم از اشـــخاص مـــذکـــور بـــه مـــنظور تـــعیین صـــحت اطـــالعـــات ارائـــه شـــده از ســـوی 

ارباب رجوع.
3ـ اخـــذ جـــواز کســـب مـــعتبر بـــه ویـــژه در مـــورد مـــشاغـــل غـــیرمـــالـــی کـــه بیشـــتر در مـــعرض 
پــولــشویــی قــرار دارنــد از قــبیل طــالفــروشــان، فــروشــندگــان اشــیای گــرانــقیمت، بــنگاهــهای 

معامالت امالک و خودرو.
4ـ اخــــــذ گــــــواهــــــی اشــــــتغال بــــــه کــــــار از اشــــــخاص حــــــقیقی دارای جــــــواز کســــــب و یــــــا از 

اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5 ـ اخــــذ اطــــالعــــات در مــــورد نــــوع و مــــیزان فــــعالــــیت اربــــاب رجــــوع جهــــت تــــعیین ســــطح 

گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.

1ـ اخـذ اطـالعـات راجـع بـه نـوع، مـاهـیت و مـیزان فـعالـیت اربـاب رجـوع بـه مـنظور تخـمین 
سطح فعالیت موردانتظار.



2ـ اخـذ اطـالعـات درخـصوص اسـاسـنامـه، شـرکـتنـامـه، سـهامـداران عـمده، نـوع فـعالـیت، 
کـنندگـان مـنابـع مـالـی شـخص حـقوقـی، مـؤسـسان، مـدیـران، بـازرسـان، حـسابـرسـان  تـأمـین

و نشانی اقامتگاه آنان.
3ـ اخــذ اطــالعــات مــربــوط بــه رتــبهبــندی شــرکــت از مــراجــع ذیربــط (از قــبیل شــرکــتهای 
جــمهور و یــا  ســنجش اعــتبار، رتــبهبــندی مــعاونــت بــرنــامــهریــزی و نــظارت راهــبردی ریــیس

ای). سایر مراجع حرفه
تــــبصره ـ در صــــورت عــــدم رتــــبهبــــندی شــــرکــــت، شــــخص مــــشمول بــــایــــد رأســــاً از طــــریــــق 
بـررسـی صـورتـهای مـالـی تـأیـید شـده تـوسـط یـکی از اعـضای جـامـعه حـسابـداران رسـمی 
نسـبت بـه تـعیین سـطح فـعالـیت مـورد انـتظار اربـاب رجـوع اقـدام نـمایـد و در صـورت عـدم 
الــزام شــخص حــقوقــی بــه انــتخاب یــکی از اعــضای جــامــعه حــسابــداران رســمی آخــریــن 

گیرد. صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می
4ـ اخـذ تعهـد از مـدیـران و صـاحـبان امـضاء مـبنی بـر ایـنکه آخـریـن مـدارک و اطـالعـات 
انـــد و متعهـــد گـــردنـــد هـــر نـــوع تـــغییر در مـــوارد  مـــربـــوط بـــه شـــخص حـــقوقـــی را ارائـــه داده

مذکور را بالفاصله اطالع دهند.
تـــبصره ـ نـــحوه تـــعیین ســـطح فـــعالـــیت مـــورد انـــتظار اربـــاب رجـــوع در اشـــخاص مـــشمول 
مــطابــق دســتورالــعملی اســت کــه بــه پــیشنهاد شــخص مــشمول بــه تــصویــب شــورا خــواهــد 

رسید.
مــــــاده 4 ـ مــــــدارک یــــــادشــــــده در بــــــندهــــــای (د) و (هـ) مــــــاده (3) بــــــایــــــد حســــــب مــــــورد از 
پـــایـــگاهـــهای اطـــالعـــاتـــی ذیربـــط اســـتعالم و نســـبت بـــه صـــحت اســـناد و اطـــالعـــات ارائـــه 
شـــده (از جـــمله شـــماره مـــلی، شـــناســـه مـــلی و غـــیره) اطـــمینان حـــاصـــل گـــردد. اســـتعالم 
کــننده بــایــد زمــان اخــذ تــأیــیدیــه از پــایــگاهــهای مــذکــور را بــه هــمراه مــشخصات خــود در 

اسناد یادشده گواهی نماید.
مـاده 5 ـ چـنانـچه اربـاب رجـوع مـدارک شـناسـایـی مـذکـور در مـواد فـوق را ارائـه نـنمایـد 
و یــا ظــن بــه انــجام فــعالــیتهای پـــولــشویــی یــا ســایــر جــرایــم مــرتــبـط وجــود داشــته بــاشــد، 
اشـخاص مـشمول بـایـد از ارائـه خـدمـت بـه وی خـودداری و مـراتـب را بـه واحـد اطـالعـات 

مالی گزارش نمایند.
تــبصره ـ اشــخاص مــشمول مــیتــوانــند در دســتورالــعملهای داخــلی خــود مــدارک دیــگری 
را کـــه اطـــالعـــات مـــذکـــور (بـــه ویـــژه اطـــالعـــات مـــورد نـــیاز در تـــعیین ســـطح مـــورد انـــتظار 
فـــــعالـــــیت اربـــــاب رجـــــوع) را بـــــه صـــــورت مـــــطمئن تـــــأمـــــین نـــــمایـــــد مـــــورد قـــــبول قـــــرار دهـــــند. 
اشـخاص مـشمول مـیتـوانـند در دسـتورالـعملهای داخـلی، مـیزان شـناسـایـی را بـا رعـایـت 



اطـمینان بـه تـأمـین اطـالعـات مـورد نـیاز، بـا تـوجـه بـه نـوع و مـاهـیت و سـطح فـعالـیت مـورد 
انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

مـــاده 6 ـ ارائـــه خـــدمـــات پـــایـــه بـــه صـــورت الـــکترونـــیکی و بـــدون شـــناســـایـــی کـــامـــل اربـــاب 
رجــوع و انــجام هــرگــونــه تــراکــنش مــالــی الــکترونــیکی غــیرقــابــل ردیــابــی یــا بــینــام و ارائــه 

تسهیالت مربوط ممنوع است.
مـــاده 7 ـ اشـــخاص مـــشمول، بـــه هـــنگام ارائـــه خـــدمـــات پـــایـــه بـــه مـــشاغـــل غـــیرمـــالـــی بـــایـــد 
ضـمن دریـافـت مـدارک مـذکـور در بـندهـای (د) و (هـ)، تعهـدات الزم درخـصوص اجـرای 
قـــانـــون و مـــقررات مـــبارزه بـــا پـــولـــشویـــی را از آنـــان اخـــذ نـــمایـــند. در صـــورت خـــودداری 
مــــشاغــــل غــــیرمــــالــــی از ارائــــه ایــــن تعهــــد و یــــا خــــودداری از عــــمل بــــه تعهــــدات، اشــــخاص 

مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
مـــــاده 8 ـ اشـــــخاص مـــــشمول مـــــوظـــــف بـــــه انـــــجام شـــــناســـــایـــــی کـــــامـــــل مجـــــدد مشـــــتریـــــان 
مـؤسـسات مـالـی، در مـورد مـؤسـساتـی کـه بـه تـشخیص دبـیرخـانـه در آنـها مـقررات مـبارزه 

با پولشویی رعایت میشود، نمیباشند.
مـــاده 9ـ اشـــخاص مـــشمول مـــوظـــفند هـــنگام افـــتتاح و انســـداد حـــساب افـــراد ســـیاســـی 

خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
مـاده 10ـ اشـخاص مـشمول مـوظـفند در هـنگام ارائـه خـدمـات نسـبت بـه مـراقـبت مـداوم و 
گـردد،  نـظارت بیشـتر بـر اشـخاصـی کـه از طـریـق واحـد اطـالعـات مـالـی بـه آنـها اعـالم مـی

اقدام نمایند.
مـاده 11ـ اشـخاص مـشمول بـه هـنگام ارائـه خـدمـات پـایـه بـه اربـاب رجـوع آنـان را متعهـد 

نمایند که:
الــف ـ اطــالعــات مــورد درخــواســت اشــخاص مــشمول را کــه در ایــن آیــیننــامــه مــشخص 

گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجـــازه اســـتفاده اشـــخاص دیـــگر از خـــدمـــات پـــایـــه دریـــافـــتی را نـــدهـــند و در صـــورت 
اقــدام بــالفــاصــله مــوضــوع را بــه شــخص مــشمول اطــالع دهــند. مــوارد قــانــونــی (از قــبیل 
وکــالــت یــا نــمایــندگــی) بــه شــرط درج مــشخصات نــمایــنده یــا وکــیل و شــناســایــی اولــیه و 

ثبت مشخصات وی شامل این بند نمیباشد.
تــــبصره ـ تعهــــدات فــــوق بــــایــــد صــــریــــح و دقــــیق بــــه اربــــاب رجــــوع تــــوضــــیح داده شــــود. در 
صـــورت عـــدم قـــبول اربـــاب رجـــوع و یـــا عـــدم تـــوجـــه اربـــاب رجـــوع بـــه تعهـــدات خـــود، ارائـــه 

خدمات به وی متوقف گردد.



هـای مـورد اسـتفاده، محـل مـناسـب  مـاده 12ـ اشـخاص مـشمول مـوظـفند در تـمامـی فـرم
هـــای شـــناســـایـــی مـــعتبر (حســـب مـــورد شـــماره مـــلی، شـــناســـه  بـــرای درج یـــکی از شـــماره
مـلی و شـماره فـراگـیر اتـباع بـیگانـه) و کـدپسـتی را پـیشبـینی نـمایـند و ایـن مـشخصات 

به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
هـــای  افـــزارهـــا، بـــانـــکها و سیســـتم مـــاده 13ـ اشـــخاص مـــشمول مـــوظـــفند در تـــمامـــی نـــرم
اطـالعـاتـی کـه عـملیات پـولـی و مـالـی در آنـها ثـبت مـیشـود، محـل الزم بـرای درج یـکی از 
هــــای مــــعتبر (حســــب مــــورد شــــماره مــــلی، شــــناســــه مــــلی و شــــماره فــــراگــــیر اتــــباع  شــــماره
هــای مــذکــور  بــیگانــه) و کــدپســتی را پــیشبــینی نــموده و امــکان جســتجو بــراســاس شــماره

افزارها را فراهم نمایند. در نرم
مـــاده 14ـ اشـــخاص مـــشمول مـــوظـــفند مـــشخصات درج شـــده اشـــخاص و امـــاکـــن ثـــبت 
هـای اطـالعـاتـی خـود را هـر شـش مـاه یـک بـار بـه مـراجـع ذیربـط ارسـال  شـده در سیسـتم
و صــحت آن را کــنترل و آخــریــن تــغییرات را دریــافــت نــمایــند. در صــورت کــشف هــرگــونــه 

مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطالعات مالی گزارش گردد.
مـــاده 15ـ اشـــخاص مـــشمول مـــوظـــفند ظـــرف شـــش مـــاه پـــس از ابـــالغ ایـــن آیـــیننـــامـــه در 
مـورد مشـتریـان قـبلی کـه از قـبل خـدمـات پـایـه را دریـافـت نـموده و بـر مـبنای آن هـنوز بـه 

فعالیت خود ادامه میدهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تـــبصره 1ـ آن دســـته از مشـــتریـــان قـــبلی کـــه در مـــرحـــله تـــطبیق، مـــشخصات آنـــها دارای 
مـغایـرت بـوده اسـت، مـوظـفند ظـرف سـه مـاه نسـبت بـه رفـع مـغایـرت اقـدام نـمایـند. چـنانـچه 
مـغایـرت مـذکـور رفـع نـگردد، واحـدهـای مـبارزه بـا پـولـشویـی در هـر دسـتگاه مـوظـفند مـوارد 

را به واحد اطالعات مالی ارسال نمایند.
آنـــــها در ســـــال مـــــطابـــــق  تـــــبصره 2ـ آن دســـــته از مشـــــتریـــــان قـــــبلی کـــــه مـــــتوســـــط فـــــعالـــــیت
دســتورالــعمل مــربــوط کــه بــه تــصویــب شــورا خــواهــد رســید، کــم اهــمیت بــاشــد، از شــمول 

این ماده مستثنی هستند.
مـاده 16ـ از زمـان ابـالغ ایـن آیـیننـامـه، اشـخاص مـشمول مـوظـفند آن دسـته از اسـناد 
و مـــدارکـــی را کـــه شـــورا مـــشخص مـــیســـازد، بـــه صـــورت پســـتی بـــه آدرس اربـــاب رجـــوع 
ارســـــال نـــــمایـــــند. از تـــــاریـــــخ مـــــذکـــــور، اشـــــخاص مـــــشمول بـــــایـــــد در مـــــورد محـــــل ســـــکونـــــت 
اشــــخاص حــــقیقی، کــــدپســــتی درج شــــده در کــــارت مــــلی و در مــــورد اشــــخاص حــــقوقــــی 
کــدپســتی اقــامــتگاه قــانــونــی درج شــده در کــارت شــناســه مــلی را بــرای ارســال مــدارک، 

مبنای عمل قرار دهند.



مـــــاده 17ـ اشـــــخاص مـــــشمول ارائـــــه دهـــــنده خـــــدمـــــات پـــــایـــــه مـــــوظـــــفند بـــــه طـــــور مـــــداوم و 
مــــخصوصــــاً در مــــوارد زیــــر اطــــالعــــات مــــربــــوط بــــه شــــناســــایــــی کــــامــــل مشــــتری را بــــه روز 

نمایند:
الــــف ـ در زمــــانــــی کــــه بــــراســــاس شــــواهــــد و قــــرایــــن احــــتمال آن وجــــود داشــــته بــــاشــــد کــــه 

ای پیدا نموده است. وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده
ب ـ در صـــــــورتـــــــی کـــــــه شـــــــخص مـــــــشمول بـــــــراســـــــاس شـــــــواهـــــــد و قـــــــرایـــــــن احـــــــتمال دهـــــــد 
اربابرجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد
هــای صــنفی مــشاغــل  مــاده 18 ـ اشــخاص مــشمول قــانــون و نــیز هــیئت مــدیــره اتــحادیــه
غــیرمــالــی، مــکلفند واحــدی را بــا تــوجــه بــه وســعت و گســتردگــی ســازمــانــی خــود بــه عــنوان 
مـسئول مـبارزه بـا پـولـشویـی بـه دبـیرخـانـه مـعرفـی نـمایـند. مـسئول واحـد بـایـد از مـدیـران 
اشـخاص مـشمول انـتخاب شـود. دبـیرخـانـه مـیتـوانـد در صـورت لـزوم، بـراسـاس اهـمیت 

واحد، صالحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تـــــبصره 1ـ تـــــمامـــــی اشـــــخاص مـــــشمول مـــــکلفند مـــــتناســـــب بـــــا گســـــتره تـــــشکیالت خـــــود، 
ای اتــــخاذ نــــمایــــند کــــه اطــــمینان الزم بــــرای اجــــرای قــــوانــــین و  تــــرتــــیبات الزم را بــــه گــــونــــه

مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تـبصره 2ـ دبـیرخـانـه در زمـان تـأیـید صـالحـیت افـراد بـایـد عـالوه بـر صـالحـیت تـخصصی 
بــا اســتعالم از مــراجـــع ذیربــط نســبت بــه تــعیین صــالحــیت امــنیـتی و عــمـومــی آنــان نــیز 

اقدام نماید.
مـــــاده 19ـ وظـــــایـــــف افـــــراد یـــــا واحـــــدهـــــای مـــــسؤول مـــــوضـــــوع مـــــاده (18) بـــــه شـــــرح زیـــــر 

میباشد:
الـف ـ بـررسـی، تـحقیق، اولـویـتبـندی و اعـالم نـظر در مـورد گـزارشـهای ارسـالـی کـارکـنان 

دستگاه ذیربط.
ب ـ ارسـال فـوری گـزارشـهای مـذکـور در قـالـب فـرمـهای مـشخص شـده بـه واحـد اطـالعـات 

مالی بدون اطالع ارباب رجوع.
تــــبصره ـ ظــــرف زمــــانــــی مــــربــــوط بــــه فــــوریــــت مــــذکــــور در ایــــن مــــاده بــــا تــــوجــــه بــــه وضــــعیت 
گـردد. در هـر  اشـخاص مـشمول طـی دسـتورالـعملهای جـداگـانـه از سـوی شـورا ابـالغ مـی

صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
کـــنند بـــه مـــنظور  ج ـ نـــظارت بـــر فـــعالـــیت مشـــتریـــانـــی کـــه از خـــدمـــات پـــایـــه اســـتفاده مـــی

شناسایی معامالت مشکوک.



افـــزارهـــای الزم بـــه مـــنظور تـــسهیل در دســـترســـی ســـریـــع بـــه اطـــالعـــات مـــورد  د ـ تـــهیه نـــرم
نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معامالت مشکوک.

هـ ـ طـــراحـــی ســـاز و کـــار الزم جهـــت نـــظارت و کـــنترل فـــرآیـــندهـــای مـــبارزه بـــا پـــولـــشویـــی 
آوری و تحـــــلیل اطـــــالعـــــات، اســـــتخدام نـــــیروهـــــا، آمـــــوزش و غـــــیره) و  (فـــــرآیـــــندهـــــای جـــــمع

ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تـأمـین اطـالعـات تـکمیلی مـورد نـیاز واحـد اطـالعـات مـالـی و سـایـر مـراجـع کـه در امـر 

مبارزه با تروریسم ذیصالح میباشند.
هـای الزم درخـصوص اجـرای قـانـون و مـقررات مـربـوط بـه مـبارزه بـا  ز ـ صـدور بـخشنامـه

پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بــــازرســــی و نــــظارت از واحــــدهــــای تــــحت امــــر بــــه مــــنظور اطــــمینان از اجــــرای کــــامــــل 

قوانین و مقررات.
ط ـ تــهیه آمــارهــای مــربــوط بــه اقــدامــات دســتگاه مــربــوط در مــبارزه بــا پــولــشویــی و نــتایــج 

آن.
ی ـ ارسـال پـرونـده اشـخاص مـذکـور در تـبصره (3) مـاده (4) قـانـون بـه مـراجـع ذیربـط 

با هماهنگی واحد اطالعات مالی.
ک ـ نگهــــداری ســــوابــــق و گــــزارشــــهای مــــکاتــــبات مــــربــــوط بــــه دســــتگاه مــــتبوع درخــــصوص 

موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تـــهـیه بـــرنـــامـــه ســـاالنـــه اجـــرای قــــانـــون در شـــخص مـــشمول و کـــنترل مـــاهـــانـــه مـــیزان 

اجرای آن.
مـــاده 20ـ دســـتگاهـــهای مـــسئول نـــظارت بـــر اشـــخاص مـــشمول (از قـــبیل بـــانـــک مـــرکـــزی 
جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران، بـــیمه مـــرکـــزی جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران، ســـازمـــان بـــورس و 
اوراق بــــهادار، ســــازمــــان بــــازرســــی کــــل کــــشور، ســــازمــــان ثــــبت اســــناد و امــــالک کــــشور، 
هــای صــنفی و ســازمــان اوقــاف و امــور خــیریــه) مــوظــفند در بــازرســیهای مــعمول  اتــحادیــه
خـود رعـایـت مـقررات مـبارزه بـا پـولـشویـی و تـأمـین مـالـی تـروریـسم را مـدنـظر قـرار داده و 

نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعالم نظر نمایند.
مـاده 21ـ دبـیرخـانـه مـوظـف اسـت هـر شـش مـاه یـک بـار عـملکرد دسـتگاهـهای مـذکـور در 

ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
کــــنندگــــان  مــــاده 22ـ اشــــخاص مــــشمول مــــوظــــفند فهــــرســــت خــــالصــــه اطــــالعــــات دریــــافــــت
خــــدمــــات پــــایــــه را در رابــــطه بــــا مــــوضــــوع مــــبارزه بــــا پــــولــــشویــــی در صــــورت اعــــالم واحــــد 



اطـــالعـــات مـــالـــی در پـــایـــان هـــر مـــاه بـــه نـــحوی کـــه واحـــد مـــذکـــور مـــشخص مـــیســـازد در 
اختیار آن واحد قرار دهند.

تــبصره ـ خــالصــه اطــالعــات یــادشــده بــایــد شــامــل نــام و نــام خــانــوادگــی، شــماره مــلی و 
تـاریـخ ارائـه خـدمـات پـایـه در مـورد اشـخاص حـقیقی و در مـورد اشـخاص حـقوقـی نـام و 
شــناســه مــلی یــا کــد اقــتصادی و در مــورد اتــباع بــیگانــه، شــماره فــراگــیر اتــباع خــارجــی 
بـاشـد. سـایـر مـوارد مـورد نـیاز پـس از تـصویـب شـورا بـه اشـخاص مـشمول اعـالم خـواهـد 

شد.
هـــای مـــسئول  مـــاده 23ـ بـــه مـــنظور تســـریـــع در رســـیدگـــی بـــه گـــزارشـــها، فـــرد یـــا کـــارگـــروه
مـبارزه بـا پـولـشویـی بـایـد اخـتیارات و دسـترسـیهای الزم و کـافـی را در محـدوده هـر یـک 
از اشــــخاص مــــشمول، بــــرای انــــجام وظــــایــــف خــــود داشــــته بــــاشــــند و انــــجام تــــحقیقات و 
گــزارش بــه مــراجــع ذیربــط تــوســط آنــان نــبایــد مــنوط بــه تــأیــید و تــصویــب مــراجــع دیــگری 

باشد.
مــــاده 24ـ بــــه مــــنظور تســــریــــع در دســــترســــی بــــه اطــــالعــــات الزم، در صــــورت درخــــواســــت 
واحـــــد اطـــــالعـــــات مـــــالـــــی از اشـــــخاص مـــــشمول، یـــــکی از اعـــــضای کـــــارگـــــروه مـــــبارزه بـــــا 
پـولـشویـی شـخص مـشمول، بـا اخـتیار دسـترسـی بـه تـمام اطـالعـات شـخص مـشمول، در 
واحـــد اطـــالعـــات مـــالـــی مســـتقر خـــواهـــد شـــد تـــا نـــیازهـــای اولـــیه واحـــد اطـــالعـــات مـــالـــی را 
تـأمـین نـمایـد. فـرد یـادشـده بـه هـیچ عـنوان بـه اطـالعـات واحـد اطـالعـات مـالـی دسـترسـی 

نخواهد داشت.
های الزامی فصل چهارم ـ گزارش

مــاده 25 ـ تــمامــی کــارکــنان تــحت امــر اشــخاص مــشمول مــوظــفند در صــورت مــشاهــده 
مــــعامــــالت و عــــملیات مــــشکوک (مــــوضــــوع بــــند « و» مــــاده (1)) مــــراتــــب را بــــدون اطــــالع 
اربـاب رجـوع، بـه واحـدهـای مـسئول مـبارزه بـا پـولـشویـی در هـر دسـتگاه اطـالع دهـند. در 
صـورت عـدم وجـود ایـن واحـد، بـاالتـریـن مـقام شـخص مـشمول، مـسئول دریـافـت گـزارشـها 
و انــــجام اقــــدامــــات مــــقتضی خــــواهــــد بــــود. در صــــورت اطــــالع اربــــاب رجــــوع، بــــا متخــــلف 

مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
مـــاده 26ـ کــــارکـــنان تـــحت امـــر اشـــخاص مـــشمول مـــوظـــفند تـــمامـــی مـــعامـــالت بـــیش از 
ســقف مــقرر را کــه اربــاب رجــوع وجــه آن را بــه صــورت نــقدی پــرداخــت مــینــمایــد، ثــبت و 
هـــمراه بـــا تـــوضـــیحات اربـــاب رجـــوع بـــه واحـــدهـــای مـــسئول مـــبارزه بـــا پـــولـــشویـــی در هـــر 
دســتگاه و در صــورت عــدم وجــود ایــن واحــد، بــه بــاالتــریــن مــقام شــخص مــشمول اطــالع 
دهــــند. واحــــدهــــای مــــسئول مــــبارزه بــــا پــــولــــشویــــی در هــــر دســــتگاه و یــــا بــــاالتــــریــــن مــــقام 



شــخص مــشمول (در صــورت عــدم وجــود واحــد) مــوظــفند خــالصــه فــرمــهای مــذکــور را در 
پـایـان هـر هـفته بـه نـحوی کـه واحـد اطـالعـات مـالـی مـشخص مـیسـازد ارسـال و اصـل آن 

را به نحو کامالً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تــبصره1ـ ارائــهدهــندگــان وجــه نــقد بــیش از ســقف مــقرر مــوظــفند تــوضــیحات مــورد نــیاز 

مذکور در فرم ابالغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تــــــبصره2ـ در صــــــورت نــــــقل و انــــــتقال وجــــــه نــــــقد بــــــیش از ســــــقف مــــــقرر بــــــا اســــــتفاده از 
روشـهای غـیربـانـکی مـانـند پسـت. کـارکـنان اشـخاص مـشمول مـوظـف بـه ارائـه گـزارش بـه 
واحـدهـای مـسئول مـبارزه بـا پـولـشویـی در هـر شـخص مـشمول هسـتند. در صـورت عـدم 
وجـود ایـن واحـد، گـزارشـها بـایـد بـه بـاالتـریـن مـقام شـخص مـشمول جهـت انـجام اقـدامـات 

مقتضی ارسال گردد.
تـبصره3ـ فـرمـها، مـیزان و نـحوه اخـذ اطـالعـات از اربـاب رجـوع، نـحوه و مـیزان اطـالعـات 
اولـیه ارسـالـی بـه واحـد اطـالعـات مـالـی و نـحوه نگهـداری و دسـترسـی بـه اطـالعـات در هـر 

ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید. شخص مشمول مطابق آییننامه
مـــاده 27ـ گـــزارش مـــعامـــالت مـــشکوک و نـــیز ســـایـــر گـــزارشـــهایـــی کـــه اشـــخاص مـــشمول 
گــونــه اتــهامــی بــه افــراد نــبوده و اعــالم آن بــه  مــوظــف بــه ارســال آن هســتند، بــیانــگر هــیچ
گـــردد و در نـــتیجه هـــیچ  واحـــد اطـــالعـــات مـــالـــی افـــشای اســـرار شـــخصی مـــحسوب نـــمی

اتهامی از این بابت متوجه گزارشدهندگان مجری این آییننامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزی

مـاده 28ـ خـریـد و فـروش ارز بـه هـر صـورت از جـمله پـرداخـت ریـال در داخـل و دریـافـت 
هـای مـجاز بـا رعـایـت  ارز در خـارج کـشور و بـالـعکس، تـنها در سیسـتم بـانـکی و صـرافـی
قــــوانــــین و مــــقررات مــــجاز اســــت و در غــــیر ایــــن صــــورت خــــریــــد و فــــروش ارز غــــیرمــــجاز 
مـحسوب و مـشمول قـانـون نـحوه اعـمال تـعزیـرات حـکومـتی راجـع بـه قـاچـاق کـاال و ارز ـ 

مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مـــاده 29ـ بـــانـــک مـــرکـــزی جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران مـــوظـــف اســـت اطـــالعـــات تـــفصیلی 
هـای مـجاز را  مـربـوط بـه خـریـد و فـروش و نـقل و انـتقال ارز در سیسـتم بـانـکی و صـرافـی
در پــایــان هــر روز بــانــک اطــالعــاتــی کــه بــه هــمین مــنظور تــهیه خــواهــد شــد، ثــبت نــموده و 

امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطالعات مالی را در آن فراهم نماید.
مــــاده 30ـ تــــمامــــی اشــــخاص مــــشمول بــــه ویــــژه بــــانــــکها و صــــرافــــیها مــــوظــــف بــــه ارســــال 
اطـالعـات مـاده (28) بـه بـانـک مـرکـزی جـمهوری اسـالمـی ایـران مـیبـاشـند. عـدم ارسـال 



اطــالعــات، ارســال نــاقــص و نــادرســت اطــالعــات، خــردکــردن مــعامــالت بــه مــبالــغ کــمتر از 
سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

مـاده 31ـ تـمامـی اشـخاص مـشمول مـوظـفند بـا اتـخاذ تـدابـیر و اقـدامـات الزم از رعـایـت 
مــقررات مــبارزه بــا پــولــشویــی در شــعب و نــمایــندگــیهای خــارج از کــشور خــود اطــمینان 

حاصل نمایند.
مــاده 32ـ اشــخاص مــشمول مــوظــفند در مــعامــالت خــود بــا کــشورهــا و مــناطــقی کــه از 

گردد، مراقبت الزم را به عمل آورند. سوی شورا اعالم می
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطالعات

مــــاده 33ـ تــــمامــــی اشــــخاص مــــشمول مــــکلفند مــــدارک مــــربــــوط بــــه ســــوابــــق مــــعامــــالت و 
عـــملیات مـــالـــی (اعـــم از فـــعال و غـــیرفـــعال) و نـــیز مـــدارک مـــربـــوط بـــه ســـوابـــق شـــناســـایـــی 
اربــــاب رجــــوع هــــنگام ارائــــه خــــدمــــات پــــایــــه را بــــه صــــورت فــــیزیــــکی و یــــا ســــایــــر روشــــهای 
قــانــونــی، حــداقــل بــه مــدت پــنج ســال بــعد از پــایــان عــملیات نگهــداری کــنند. هــیئت تــسویــه 
اشــخاص حــقوقــی مــشمول، در صــورت انــحالل نــیز مــوظــف بــه نگهــداری اســناد تــا پــنج 

سال پس از رویداد مالی هستند.
ای ضـبط و نگهـداری شـود  تـبصره 1ـ سـوابـق و مـدارک مـوضـوع ایـن مـاده بـایـد بـه گـونـه
کــه در صــورت درخــواســت واحــد اطــالعــات مــالــی و ســایــر مــراجــع ذیربــط، اطــالعــات آن 
اسـناد در ظـرف زمـانـی مـذکـور در مـاده (19) قـابـل دسـترسـی بـاشـد. ارائـه اصـل اسـناد 
و مــدارک، در صــورت درخــواســت واحــد اطــالعــات مــالــی و ســایــر مــراجــع ذیربــط، بــایــد 
حـــداکـــثر ظـــرف یـــک مـــاه صـــورت پـــذیـــرد. مـــسئولـــیت جســـتجو و ارائـــه اســـناد بـــا شـــخص 

مشمول است.
تـــبصره 2ـ اســـناد مـــذکـــور بـــایـــد قـــابـــلیت بـــازســـازی مـــعامـــالت را در صـــورت نـــیاز ایـــجاد 

نماید.
تـــــبصره 3ـ ایـــــن مـــــاده نـــــاقـــــض ســـــایـــــر مـــــقرراتـــــی کـــــه نگهـــــداری اســـــناد را بـــــیش از مـــــدت 

یادشده الزامی ساخته است، نیست.
ای  34ـ اشـــخاص مـــشمول مـــوظـــفند سیســـتمهای اداری و مـــالـــی خـــود را بـــه گـــونـــه مـــاده 
هـای یـک شـخص، مـرتـبط و قـابـل شـناسـایـی  هـا و پـرونـده سـامـان دهـند کـه تـمامـی حـساب

و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش

35ـ تــمامــی اشــخاص مــشمول مــوظــفند بــا هــمکاری دبــیرخــانــه تــرتــیبات الزم جهــت  مــاده 
هــای آمــوزشــی بــدو خــدمــت و ضــمن خــدمــت کــارکــنان زیــرمجــموعــه خــود را  بــرقــراری دوره



هـا بـایـد در جهـت آشـنایـی بـا قـانـون، آیـیننـامـه و دسـتورالـعملهای  فـراهـم نـمایـند. ایـن دوره
مـربـوط، نـحوه عـملکرد پـولـشویـان و بـه ویـژه آخـریـن شـگردهـای پـولـشویـان در اسـتفاده از 
خــدمــات اشــخاص مــشمول و چــگونــگی مــحو مــنشأ مجــرمــانــه وجــوه بــاشــد. طــی نــمودن 
هــای یــادشــده بــرای ادامــه خــدمــات کــارکــنان اشــخاص مــشمول در مــشاغــل ذیربــط  دوره

های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد. الزامی است و سوابق دوره
هــای مــسئول مــبارزه بــا پــولــشویــی در اشــخاص مــشمول مــوظــفند بــا  مــاده 36ـ کــارگــروه
هـماهـنگی دبـیرخـانـه نسـبت بـه تـوجـیه و آمـوزش عـمومـی و اطـالعرسـانـی بـه اربـاب رجـوع 
در مـورد مـزایـای اجـرای قـانـون بـرای مـردم و تـکالـیف عـمومـی اربـاب رجـوع در ایـن بـاره 

به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد

مـــاده 37ـ دبـــیرخـــانـــه در وزارت امـــور اقـــتصادی و دارایـــی تـــشکیل مـــیشـــود و عهـــدهدار 
وظایف زیر خواهد بود:

1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابالغ و پیگیری مصوبات
املللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی 2ـ حضور فعال در مجامع بین

3ـ پــــــــیگیری اجــــــــرا و اخــــــــذ گــــــــزارش عــــــــملکرد اشــــــــخاص مــــــــشمول، نــــــــظارت و بــــــــازرســــــــی 
ای، اتـــــــفاقـــــــی و مـــــــوردی) از اشـــــــخاص مـــــــشمول بـــــــهمـــــــنظور اطـــــــمینان از اجـــــــرای  (دوره
هـا و دسـتورالـعملهای مـصوب در حـوزه مـسئولـیت اشـخاص مـشمول و مـشاغـل  آیـیننـامـه
غـیرمـالـی مـشمول و تـهیه گـزارش اجـرای قـانـون و مـقررات مـربـوط هـر شـش مـاه یـک بـار 

و ارسال به شورا.
4ـ رتـــــبهبـــــندی ســـــاالنـــــه اشـــــخاص مـــــشمول در مـــــورد مـــــیزان رعـــــایـــــت مـــــقررات مـــــربـــــوط بـــــه 

پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعالم عمومی آن.
5 ـ پــاســخگویــی بــه مــراجــع ذیــصالح، اعــالم مــواضــع، تــبلیغات، پشــتیبانــی از دیــدارگــاه 

الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
هـــــای آمـــــوزشـــــی در داخـــــل و خـــــارج کـــــشور و تـــــدویـــــن و  6 ـ هـــــماهـــــنگی درتـــــشکیل دوره

انتشار جزوات آموزشی.
هــــای ذیربــــط تــــوســــط مجــــریــــان و  7ـ بــــرنــــامــــهریــــزی ســــاالنــــه اجــــرای قــــانــــون و آیــــیننــــامــــه

اشخاص مشمول.
8 ـ حـــمایـــت مـــادی و مـــعنوی از اشـــخاص مـــشمول و کـــارکـــنان ذیربـــط کـــه در راســـتای 
انـــجام وظـــایـــف خـــود در اجـــرای مـــقررات مـــبارزه بـــا پـــولـــشویـــی مـــورد شـــکایـــت و تـــعرض 

ارباب رجوع قرار گیرند.



ها و دستورالعملهای ذیربط از طریق مراجع قانونی. 9ـ به روزرسانی آییننامه
هــــــای الزم و اعــــــالمنــــــظر در مــــــورد دســــــتورالــــــعملهای  10ـ تــــــهیه پــــــیشنــــــویــــــس آیــــــیننــــــامــــــه

پیشنهادی اشخاص مشمول.
11ـ اعــالم راهــها و فــرآیــندهــای جــدیــد پــولــشویــی و تــأمــین مــالــی تــروریــسم در کــشور و  

ها و دستورالعملها در صورت نیاز. پیشنهاد اصالح آییننامه
مــــــاده 38ـ واحــــــد اطــــــالعــــــات مــــــالــــــی بــــــه مــــــنظور انــــــجام اقــــــدامــــــات زیــــــر در وزارت امــــــور 

گردد: اقتصادی و دارایی تشکیل می
آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک 1ـ جمع

2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطالعات گزارشها و معامالت مشکوک
3ـ درج و طبقهبندی اطالعات در سیستمهای مکانیزه

4ـ اعــالم مـشخـصات اشـخاص دارای سـابـقه پـولــشویـی و یـا تـأمـیـن مـالـی تـروریـسم بـه 
اشـــــخاص مــــشمول جهــــت مــــراقــــبت بیشــــتر و یــــا قــــطع هــــمکاری، در صــــورت درخــــواســــت 

مراجع ذیربط.
5 ـ تــأمــین اطــالعــات تحــلیل شــده مــورد نــیاز مــراجــع قــضایــی، ضــابــطان و دســتگاهــهای  

مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.
6 ـ تهیه آمارهای الزم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

افزارها و سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز. 7ـ تهیه نرم
آوری شده. 8ـ تأمین امنیت اطالعات جمع

املللی طبق مقررات. 9ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهای بین
املللی. آوری و اخذ تجارب بین 10ـ جمع

11ـ ارســـــال گـــــزارشـــــهایـــــی کـــــه بـــــه احـــــتمال قـــــوی صـــــحت دارد یـــــا مـــــحتمل آن از اهـــــمیت 
برخوردار است به دستگاه قضایی.

12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
نویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصویب شورا. 13ـ تهیه پیش

14ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعـالم نـظر در مـورد صـالحـیت تـخصصی مـسئوالن واحـدهـای مـبارزه بـا پـولـشویـی 

پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
مــــاده 39ـ نــــصب و عــــزل دبــــیر بــــا پــــیشنهاد وزیــــر امــــور اقــــتصادی و دارایــــی، تــــصویــــب 
شـــورا و حـــکم وزیـــر امـــور اقـــتصادی و دارایـــی صـــورت خـــواهـــد گـــرفـــت. واحـــد اطـــالعـــات 
مــالــی زیــر نــظر دبــیر بــه انــجام وظــایــف مــحول شــده خــواهــد پــرداخــت. تــمامــی پســتهای 



دبــیرخــانــه، واحــد اطــالعــات مــالــی و واحــدهــای زیــرمجــموعــه، مــشاغــل حــساس مــحسوب 
شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

جــمهور مــوظــف اســت بــه  مــاده 40ـ مــعاونــت تــوســعه مــدیــریــت و ســرمــایــه انــسانــی ریــیس
پـــیشنهاد شـــورا ظـــرف ســـه مـــاه ســـاخـــتار ســـازمـــانـــی و شـــرح وظـــایـــف دبـــیرخـــانـــه و ســـایـــر 
واحــدهــای مــورد نــیاز را بــا مــالحــظه تــأمــین نــیروی انــسانــی مجــرب جهــت اجــرای کــامــل 
قـانـون و افـزایـش حـداقـل در تـشکیالت اداری ابـالغ نـمایـد. تـمامـی دسـتگاهـهای اجـرایـی 
مــــوظــــفند نســــبت بــــه تــــأمــــین نــــیروهــــای مــــتخصص و مجــــرب بــــا وزارت امــــور اقــــتصادی و 

دارایی همکاری داشته باشند.
مـاده 41ـ شـورا مـیتـوانـد کـارگـروه خـاصـی را تـعیین نـمایـد تـا بـر حـسن اجـرای وظـایـف 
و تــکالــیف مــحول شــده بــه دبــیرخــانــه و واحــد اطــالعــات مــالــی نــظارتــی داشــته و گــزارش 

بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
مـــاده 42ـ وزارت امـــور اقـــتصادی و دارایـــی مـــسئول تـــأمـــین امـــکانـــات الزم و پشـــتیبانـــی 

مورد نیاز واحد اطالعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
مـاده 43ـ تـمامـی اشـخاص مـشمول مـوظـفند ظـرف سـه مـاه پـس از ابـالغ ایـن آیـیننـامـه 
نسـبت بـه تـهیه پـیشنـویـس دسـتورالـعملهای الزم بـرای اجـرای قـانـون و ایـن آیـیننـامـه و بـه 
ویــژه دســتورالــعمل تــشخیص عــملیات و مــعامــالت مــشکوک اقــدام و بــه دبــیرخــانــه ارســال 
نـمایـند. دسـتورالـعملهای مـذکـور و تـغییرات احـتمالـی آنـها در آیـنده، پـس از تـصویـب در 
شـــورا بـــایـــد ظـــرف ســـه مـــاه بـــه تـــمامـــی کـــارکـــنان تـــحت امـــر اشـــخاص مـــشمول ابـــالغ و 

های الزم به آنها داده شود. آموزش
تـبصره ـ در مـورد مـشاغـل غـیرمـالـی، وزارت بـازرگـانـی بـا هـمکاری اتـاقـهای بـازرگـانـی و 

های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود. تعاون و اتحادیه
، پــرداخــت وجــه نــقد بــیش از ســقف مــقرر  مــاده 44ـ یــک مــاه پــس از ابــالغ ایــن آیــیننــامــه
در هــر روز، تــوســط اشــخاص مــشمول (بــه ویــژه مــؤســسات اعــتباری)، بــه اربــاب رجــوع 
مـمنوع اسـت. بـانـک مـرکـزی جـمهوری اسـالمـی ایـران مـوظـف اسـت تـدابـیر و سـاز و کـار 

الزم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
مــاده 45ـ تــمامــی اشــخاص مــشمول مــکلفند هــنگام صــدور مــجوز یــا تــمدیــد مــجوزهــای 
قـبلی بـرای مـشاغـل غـیرمـالـی در بـخشهای مـختلف، از مـتقاضـیان تعهـدات الزم را بـرای 
هــای مــبارزه بــا پــولــشویــی و تــأمــین مــالــی تــروریــسم اخــذ و در  اجــرای قــانــون و آیــیننــامــه
کــــند،  پــــرونــــده آنــــها بــــایــــگانــــی نــــمایــــند. درج ایــــن تعهــــد در مــــواردی کــــه شــــورا اعــــالم مــــی

میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.



مـــــاده 46ـ در صـــــورت ضـــــرورت، شـــــورا ضـــــوابـــــط و دســـــتورالـــــعملهای الزم بـــــرای حـــــسن 
اجـرای ایـن آیـیننـامـه را تـصویـب و از طـریـق دبـیرخـانـه بـه مـبادی، مـراجـع و اشـخاص و 

صنوف ذیربط ابالغ خواهد نمود.
مـاده 47ـ تـمامـی اشـخاص مـشمول مـوظـفند اطـالعـات مـورد درخـواسـت واحـد اطـالعـات 
مـالـی در مـوضـوع مـبارزه بـا پـولـشویـی را بـه نـحوی کـه آن واحـد تـعیین کـند جهـت انـجام 

وظایف محول شده تأمین نمایند.
مـاده 48ـ بـه مـنظور سـهولـت دسـترسـی بـه اطـالعـات مشـتریـان و احـراز صـحت اسـناد و 
اطـــالعـــات ارائـــه شـــده از ســـوی افـــراد، بـــانـــک مـــرکـــزی جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران مـــوظـــف 
انـدازی سـامـانـه اطـالعـات مشـتریـان مشـتمل بـر اطـالعـات زیـر اقـدام  اسـت نسـبت بـه راه

نماید:
الف ـ اطالعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب ـ اطـالعـات شـماره حـسابـها و تـسهیالت ارائـه شـده بـه آنـان و مـوارد سـررسـید و مـعوق 
شــده (مــوضــوع دســتورالــعمل تــنظیم فــرمــهای اعــطای تــسهیالت و تعهــدات بــانــکی بــانــک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران).
ج ـ اطالعات چکهای برگشتی.

دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هــــای واخــــواســــتی اشــــخاص حــــقیقی و حــــقوقــــی کــــه  هـ ـ اطــــالعــــات مــــحکومــــیتها و ســــفته

اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
وـ اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

مــاده 49ـ مــعاونــت بــرنــامــهریــزی و نــظارت راهــبردی ریــیس جــمهور مــوظــف اســت بــودجــه 
مــــــــــــــورد نــــــــــــــیاز اجــــــــــــــرای ایــــــــــــــن آیــــــــــــــیننــــــــــــــامــــــــــــــه را در ســــــــــــــال اول تــــــــــــــا ســــــــــــــقف دهمــــــــــــــیلیارد 
(10.000.000.000) ریــــال از محــــل اعــــتبارات مــــقرر در قــــانــــون بــــودجــــه تــــأمــــین و در 

سالهای بعد به میزان مورد نیاز در الیحه بودجه کل کشور منظور نماید.
ایــــن تــــصویــــبنــــامــــه در تــــاریــــخ 11/9/1388 بــــه تــــأیــــید مــــقام مــــحترم ریــــاســــت جــــمهوری 

است.  رسیده


