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 «شنامهبخ»            

 

بانک، موسسات اعتباري دولتي پست هاي دولتي، غيردولتي، شرکتجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 شودغيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

 با سالم؛ 

نون مباارهه باا لولیاویی ( الحاایی یاا۱۴نامه اجرایی ماده )آیین( ۳۷ماده )ارند، استحضار دگونه که راماً، هماناحت

و  احکاامبه تبیاین بریای اه آن  ( ذیل6( الی )۱)های هیأت محترم وهیران و تبصره 2۱/0۷/۱۳98رخ لسه مومصوب ج

نیز نحوه احراه صالحیت و عزل یاا هرگوناه تیییار  و یوییلول حدهای مبارهه بامات مربوط به سایتار و تیکیالت واالزا

مصاوب مبارهه باا لولیاویی در اشخاص میمول یانون  مبارهه با لولیویی و تأمین مالی تروریسمواحدهای مدیر ارشد 

ه مقرر نامه صدراالشار( آیین۳۷( ماده )6تبصره )در همچنین . لردایته استآن دی با اصالحات و الحایات بع ۱۳86سال 

تاأمین ماالی مباارهه باا لولیاویی و  یکیالت ساهمانی واحادتساماندهی مربوط به نحوه اجرایی دستورالعمل که شده 

اباال   بانک مرکزیو توسط  نیتدو بانک مرکزی یبا همکاراطالعات مالی ط مرکز در مؤسسات اعتباری توستروریسم 

 سم یترور یمال نیو تأم ییواحد مبارزه با پولشو یو سامانده لیدستورالعمل نحوه تشک» به لیوست این اساس بر .گردد

و استحضاار بارای شده اسات، نهایی  ،که لس اه سیر تیریفات اداری مربوط« یبانک ریغ یها و مؤسسات  اعتباردر بانک

هاا آن اهاماه جملاه تکالیف مهمی است کاه دستورالعمل یادشده میتمل بر  گردد.ایفاد میایدام مقتضی صدور دستور 

  :ان به موارد هیر اشاره نمودتومی

 به صورت و تأمین مالی تروریسم  ییمبارهه با لولیوواحد  ی را با عنوانواحد اندمکلفؤسسات اعتباری م

 مذکور بایدواحد  ی. سایتار ساهماندنینما کیواحدها تفک ریآن واحد را اه سا فینموده و وظا سیمستقل تأس

و  ییواحد مبارهه با لولیو یینهادیلاهمانی سسایتار  .شود میتنظ یاتیعمل یواحدهاسطح  نیتراه با باالترهم

برای  ،هیأت مدیره مؤسسه اعتباریدر  بیلس اه تصو بایدمؤسسات اعتباری تأمین مالی تروریسم هریک اه 

 .رسال گرددا یبه بانک مرکز دستورالعمل( 6)د اشاره در ماده مورو انجام ایدامات  بررسی

 باید عالوه بر دارا بودن تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری  ل لیینهادی واحد مبارهه با لولیویی ومسئو

کز به مربرای احراه صالحیت تخصصی ، ( دستورالعمل9( و )8) وادممذکور در خصصی تشرایط عمومی و 

توسط  یتخصص تیحصال یابیاره .شودمعرفی و بانک مرکزی اطالعات مالی وهارت امور ایتصادی و دارایی 

در سمت مسئول واحد مبارهه با  یانتصاب و یبرا یلس اه وصول نظر موافق بانک مرکز ،مالی اطالعات مرکز

یت امنیتی و عمومی فرد موردنظر داند، احراه صالحشایان ذکر می. ردیلذیصورت م یمؤسسه اعتبار ییلولیو
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رأساً توسط لیویی و تأمین مالی تروریسم باید وانتصاب در سمت مسئول مبارهه با لمؤسسه اعتباری برای 

 ذیرد.صورت ل ییدر یانون مبارهه با لولیو ربطیمراجع ذ م اه مؤسسه اعتباری و اه طریق استعال

 اعتبار حکم  انیاه لا شیلیسم مؤسسه اعتباری و تأمین مالی ترور ییعزل مسئول واحد مبارهه با لولیو

 میسر یواهد بود.( دستورالعمل، 2۱در ماده )مقرر شرایط حقق صرفاً در صورت ت ،وی یتخصص تیصالح

یواهیمند است دستور فرمایند، مراتب باا ضمن ایفاد یک نسخه اه دستورالعمل یادشده، با عنایت به مراتب مذکور، 

ساه اعتبااری مؤس/رباط آن باناکبه تمامی واحدهای ذی ۱6/5/۱۳96مورخ  ۱۴9۱5۳/96لحاظ مفاد بخینامه شماره 

 5624914/غیربانکی ابال  شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دییق به عمل آید.

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 ريسممبارزه با پولشويي و تامين مالي ترواداره                                                       

 محمدحسين دهقان  آباديحميدرضا غني     

3215-02         2316
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 مرکز اطالعات مالی 

(IRIFIU) 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیدر بانک
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( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 14نامه اجرایی ماده )( آیین37( ماده )6اجرای تبصره )در 

هیأت محترم وزیران و به منظور ساماندهی ساختار و تشکیالت سازمانی واحدهای مبارزه با پولشویی  21/07/1398

 ییمبارزه با پولشو شکیل و ساماندهی واحدنحوه تدستورالعمل "و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری 

که از این پس به اختصار دستورالعمل  "ها و مؤسسات  اعتباری غیر بانکیدر بانک سمیترور یمال نیو تأم

 شود.  شود، به شرح زیر تدوین مینامیده می

 تعاریف

 روند:یمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطالحات زدر این دستورالعمل  -1 ماده

 ؛آن یـ و اصالحات و الحاقات بعد1386ـ مصوب  ییقانون مبارزه با پولشو: قانون -1

( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 14نامه اجرایی ماده )آیین :نامهنییآ -2

 22/07/1398هـ مورخ  57101ت /92986به موجب نامه شماره  یابالغ رانیوز أتیه 21/07/1398

 ؛جمهورمعاون اول رئیس

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ بانک مرکزی: -3

 ( مکرر قانون؛7مرکز اطالعات مالی مذکور در ماده ) مرکز: -4

بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی  مؤسسه اعتباری: -5

 ه و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛تأسیس شد

مدیره همان مؤسسه اعتباری  تأگیری در هر مؤسسه اعتباری هیمرجع تصمیم  گیری:مرجع تصمیم -6

 رسد؛بایست به تأیید آن بها و راهبردهای کلی میاست که سیاست

: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر واحد مبارزه با پولشویی  -7

دار تکالیف مقرر ، عهدهمؤسسات اعتباریاخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار د

 نامه است؛( آیین38در ماده )

 باالترین مقامی که در مؤسسه اعتباری، وظیفه اجرای مفاد ماده مسئول واحد مبارزه با پولشویی: -8

نامه و مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ( آیین38)

 باشد.مؤسسه اعتباری بر عهده وی میدر 
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 ییواحد مبارزه با پولشو یسازمان التیساختار و تشک

 فینموده و وظا سیرا به صورت مستقل تأس ییواحد مبارزه با پولشو است مکلف مؤسسه اعتباری -2 ماده

. مؤسسه اعتباری موظف است ساختار سازمانی واحد دینما کیواحدها تفک ریآن واحد را از سا

 پولشویی را همتراز با باالترین سطح واحدهای عملیاتی آن مؤسسه تنظیم نماید. مبارزه با

بایست زیر نظر مستقیم مدیرعامل مؤسسه اعتباری و از مسئول واحد مبارزه با پولشویی می -3 ماده

 مدیران ارشد آن مؤسسه اعتباری باشد.

 مؤسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی را اتخاذ نماید که: -4 ماده

مات نظارتی توسط واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای دستورات مرکز، بانک انجام اقدا -1-4

 صالح به سهولت صورت پذیرد.سایر مراجع ذی مرکزی یا

جایگاه و اختیارات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی به نحوی باشد که در صورت درخواست  -2-4

بارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، واحد مبارزه با پولشویی، در چارچوب قوانین و مقررات م

 های الزم در ارائه خدمات به مشتریان اعمال گردد. محدودیت

واحد مبارزه با پولشویی مستقیماً و مستقالً و به صورت برخط به اطالعات آماری، خام،  -3-4

حد به مرکز، بانک تحلیلی و ..... دسترسی کامل داشته و انجام تحقیقات و ارائه گزارش از سوی این وا

مرکزی و ضابطین قانون، منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری اعم از مدیرعامل مؤسسه اعتباری 

 نباشد.

کارگیری افراد در ساختار مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، منوط به اخذ هرگونه به -5 ماده

لی تروریسم مطابق های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین ماها و گذراندن دورهنامهگواهی

 استانداردهای ابالغی مرکز است.

در  بیتصو یی را پس ازواحد مبارزه با پولشوپیشنهادی ساختار مؤسسه اعتباری مکلف است  -6 ماده

د. بانک مرکزی نسبت به بررسی و انطباق آن با به بانک مرکزی اعالم نمایگیری مرجع تصمیم

و تأیید پس از اخذ موافقت  وتباری اقدام ضوابط و تناسب با گستردگی و نوع فعالیت مؤسسه اع

 .دینمامی اعالم مؤسسه اعتباریمرکز، مراتب را به 

مؤسسه اعتباری مکلف است امکانات، اختیارات، منابع انسانی و بودجه واحد مبارزه با پولشویی  -7 ماده

که انجام بازرسی و نظارت حضوری و غیرحضوری از واحدهای تحت تدارک دهد ای را به گونه
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برای امر به منظور اطمینان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

 .فراهم شود آن واحد

اقدامات نظارتی واحد مبارزه با پولشویی باید از رویکرد مبتنی بر ریسک برخوردار باشد،  -1تبصره 

 گیرند.بار مورد بازرسی قرار به نحوی که تمام شعب حداقل دوسال یک

واحد مبارزه با پولشویی باید از بازرسان کافی و آموزش دیده برای انجام اقدامات نظارتی  -2تبصره 

واحد مبارزه با پولشویی مجاز است از ظرفیت سایر واحدهای  ،برخوردار باشد. در صورت ضرورت

 نظارتی مؤسسه اعتباری استفاده نماید.

 مسئول واحد مبارزه با پولشویی شرایط عمومی و اختصاصی

 شرایط عمومی مسئول واحد مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است: -8 ماده

های قطعی در نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت -1-8

 ؛صالحمراجع ذی

 ؛نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هریک از مؤسسات اعتباری -2-8

 ؛ های سایر مؤسسات اعتباریر کمیتهو عضویت دای نداشتن سمت مدیریتی و مشاوره -3-8

 ( الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت؛111قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ) -4-8

 مرکز؛ای مورد تأیید حرفه هاینامهارایه گواهی -5-8

باشند و بیش از عتباری را دارا میـ افرادی که سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات ا تبصره

ها سپری نشده است، مشمول حکم موضوع این بند دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آن

 باشند.نمی

 باشد:به شرح ذیل می ییمسئول واحد مبارزه با پولشوشرایط تخصصی  -9 ماده

 فناوری اطالعات ، اقتصاد،های: حقوق، مدیریتدارا بودن دانشنامه کارشناسی یا باالتر در رشته -1-9

 ؛مرکزها به تشخیص و سایر رشته

و تأمین مالی  مبارزه با پولشوییهای مرتبط با سال سابقه کار در زمینه 5داشتن حداقل  -2-9

رعایت قوانین و مقررات )تطبیق(، تدوین مقررات داخلی، بازرسی، امور حقوقی و ریسک  تروریسم،

 عملیاتی؛
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ریفات مذکور در این دستورالعمل پس از طی تش ییبا پولشو مسئول واحد مبارزهـ حکم  تبصره

 صادر خواهد شد. مؤسسه اعتباری رئیس هیأت مدیرهتوسط 

 ترتیبات رسیدگی 

را که حائز  فردی، گیریمرجع تصمیممدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است پس از تأیید  -10 ماده

مبارزه واحد  مسئولبه عنوان  باشدیم مذکور در این دستورالعمل یو اختصاص یعموم طیشرا

 مرکزی معرفی نماید.  کبه مرکز و بانبه طور همزمان با پولشویی 

های تصدی عنوان سرپرستی واحد مبارزه با پولشویی توسط هر فرد، قبل از احراز صالحیت -تبصره

دت تخصصی، امنیتی و عمومی، صرفاً در صورت معرفی وی به مرکز و بانک مرکزی و حداکثر برای م

 ماه مجاز است. این مدت با تأیید مرکز قابل تمدید است. 3

مؤسسه اعتباری مکلف است به طرق مقتضی نسبت به استعالم صالحیت امنیتی و عمومی در  -11 ماده

ربط در قانون مبارزه با پولشویی اقدام نماید و خصوص مسئول مبارزه با پولشویی از مراجع ذی

 به مرکز گزارش نماید.  ائه مستندات مربوطراتب را ضمن ار، مآنپس از وصول نتیجه 

 کارگروهاشخاص مشمول،  یشنهادیپ مسئولین یاو حرفه یتخصص تیصالح یابیبه منظور ارز -12 ماده

 .گردددر محل مرکز تشکیل میی ابیارز

 ،هر یک از مسئولین پیشنهادیتوسط مرکز در خصوص ارزیابی صالحیت تخصصی  -تبصره

انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی برای بانک مرکزی موافق  نظرپس از وصول 

 پذیرد. صورت میمؤسسه اعتباری 

مؤسسه اعتباری،  یاز سو یپس از معرف یروز کار 7 حداکثر طیمکلف است  یشنهادیپ فرد -13 ماده

اقدام و مستندات مربوط به آن  یاو حرفه یلیسوابق تحصکاربرگ و ارسال  لیتکمنسبت به 

 گیرد.کاربرگ مذکور به طریق مقتضی در اختیار فرد پیشنهادی قرار می کند.

پرونده در مدت زمان  لیعدم تکم ای ییمسئول واحد مبارزه با پولشو یدر صورت عدم معرف -تبصره

 یتمام یاجرا زیو ن ییواحد مبارزه با پولشو یهاتیو مسئول فیوظا ی، تماممؤسسه اعتباریمقرر توسط 

، و عمومی وی یتیامن ی وتخصص تیصالح یهاهیدییمرکز، تا زمان اخذ تأ یاهو درخواست هااستیس

 مربوطه خواهد بود. مؤسسه اعتباری مدیرعاملبر عهده  ماًیمستق
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 فرد یاحرفهو  یلیسوابق تحص کارگروه ارزیابی صالحیت تخصصی، پس از دریافت کاربرگ -14 ماده

 اقداموی  یتخصص و یتیریمد یتوانمندنسبت به ارزیابی  بررسی ورا  مستندات ،یشنهادیپ

  .کندیم

تندات دریافتی، در صورت لزوم ی صالحیت تخصصی، پس از بررسی سوابق و مسابیکارگروه ارز -15 ماده

جهت شرکت در جلسه مصاحبه تخصصی که به صورت حضوری برگزار از مسئول پیشنهادی 

  نماید.دعوت می ،گرددمی

 لیمربوطه برگزارشده و ضمن تکم تخصصیی صالحیت ابیتوسط کارگروه ارز یمصاحبه تخصص -16 ماده

 یو تخصص یتیریمد یهای، توانمندیشنهادیپ فرد یتخصص تیصالح یابیارز جیکاربرگ نتا

 .ردیگیقرار م یابیمورد ارزفرد پیشنهادی، 

واجد شرایط مورد  ،یتخصص تیصالح یابیارز جینتابراساس کاربرگ  فرد پیشنهادیچنانچه  -17 ماده

بانک مرکزی و مدیرعامل مؤسسه را به  فرد مذکورصالحیت تأیید مراتب  مرکز، نظر باشد

 کند.می اعالم اعتباری مربوطه

اعالم آن نامه و آیین (37)ماده ( 3پس از تأیید صالحیت امنیتی و عمومی مطابق تبصره ) -18 ماده

 نماید. توسط مؤسسه اعتباری، مرکز نسبت به صدور حکم صالحیت تخصصی متقاضی، اقدام می

مدت تواند مرکز میو باشد می، دو سال از تاریخ ابالغ (18) مادهر احکام موضوع مدت اعتبا -19 ماده

 یند ارزیابی صالحیت، تمدید یا منقضی نماید.بدون طی تشریفات فرآ اعتبار حکم مذکور را

فرآیند را متوقف و  مرکزواجد شرایط ارزیابی نگردد،  فرد پیشنهادیدر هر مرحله، چنانچه  -20 ماده

مراتب  ،یشنهادیپ فرد یتخصص تیاظهارنظر در خصوص صالح کاربرگضمن تکمیل و ارسال 

( دستورالعمل 10) مادهمطابق و لزوم معرفی شخص جدید را  فرد مذکورصالحیت  عدم تأیید

 .نمایدابالغ می مربوط مؤسسه اعتباریبه 

 شرایط عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی

در  یان اعتبار حکم صالحیت تخصصی، صرفاًپیش از پا مسئول واحد مبارزه با پولشویی عزل -21 ماده

 پذیر است:صورت تحقق حداقل یکی از شرایط ذیل امکان

 تأیید مرکز.و گیری، منوط به ارائه دالیل توجیهی مرجع تصمیم تأیید وپیشنهاد مدیرعامل  به -1

، به نحوی ه با پولشویی در انجام وظایفواحد مبارزتحقق تخلف مشهود و یا قصور از سوی مسئول  -2

 بانک مرکزی گردد.که منجر به صدور دستور کتبی مرکز یا 
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هر زمان مشخص گردد که مسئول واحد مبارزه با پولشویی برای احراز شرایط مقرر در این  -3

و یا حسب  برخی از اطالعات را کتمان کرده باشد ،دستورالعمل، اطالعات خالف واقع ارائه نموده

 .عمومی و امنیتی خود را از دست داده باشدصالح، صالحیت اعالم مراجع ذی

 نظارت بر حسن اجرای ضوابط

تخصصی، امنیتی و عمومی وی وفق ضوابط  تعیین مسئول مبارزه با پولشویی و تأیید صالحیت -22 ماده

در  مؤسسه اعتباری تحت نظارت ییمقام اجرا نیباالتر یهاتیمسئول یناف این دستورالعمل،

 نخواهد بود. ضوابط مربوطهسایر نامه و نییآ ،قانون یاجرا

ها و اشکاالت ای فهرستی از چالشمسئول واحد مبارزه با پولشویی بایستی به صورت دوره -23 ماده

و تأمین مالی  مبارزه با پولشوییها و منابع تخصیص یافته به امر ساختار، دسترسیموجود در 

 نماید. رعامل ارائه به مدی مرکز و بانک مرکزی،را جهت ارسال به  تروریسم در مؤسسه اعتباری

 صحت از نامه( آیین41ضمن اجرای ماده ) خود، ادواری و موردی هایبازرسی در بانک مرکزی -24 ماده

 . نمایدمیو نتایج را به مرکز اعالم  حاصل اطمینان دستورالعمل این اجرای

 نگهداری سوابق

ها و مستندات مبادله شده در خصوص موضوع این دستورالعمل )نظیر سوابق کاربرگ نگهداری -25 ماده

های مربوطه، معرفی و احراز صالحیت فرد پیشنهادی، اسناد هویتی مسئول و پیوستمستندات 

های صالحیت و گزارش ساختار و تشکیالت واحد مبارزه با پولشویی(، توسط مؤسسه تأییدیه

 سال ضروری است. 10مدت اعتباری مربوط حداقل به 

 ( تبصره تدوین شده است.6( ماده و )25این دستورالعمل در )
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