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  دستورالعمل  نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري

  موسسات اعتباري در 

  

  ف هد

ـ  موثر   يدر اجرا به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و              انون مبـارزه بـا     ق

نامه اجرائي قانون مبـارزه بـا    آيين  ،) مجلس شوراي اسالمي ۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه     (ييپولشو

ـ  وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مـورخ  ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    يي موضوع تصو  يلشوپو ران عـضو  ي

نحوه تعيين سطح   « ؛ دستورالعمل    يي مربوط به قانون مبارزه با پولشو      يها  نامه  آيينب  يکارگروه تصو 

  :شود يم ابالغر يبه شرح ز»  موسسات اعتباريفعاليت مورد انتظار مشتري در 

  

   تعاريف

  :دشو دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي در اين -۱ماده 

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

 خـارجي مـستقر در        و نماينـدگي بانـک     ه ايراني و شـعب     اعم از بانک   ( بانک:  اعتباري هموسس -۱-۲

 .الحسنه  قرض  اعتبار و صندوق ، تعاونيغير بانکي اعتباري ه، موسس) ايراني اسالميجمهور

 و  ي صـنعت  – ي و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجار       ه اعتباري شامل شعب   هموسس: تبصره

  . شودي جمهوري اسالمي ايران نيز ممناطق ويژه اقتصادي

  :مشتري -۱-۳

o                  شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او

 از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛يا به نمايندگي 
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o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 اسـت و از ناحيـه وي ممکـن          يگر خدمات بانکي و اعتبـار     يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

ـ ه خـدمات پا   ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -۱-۴ ه بـه شـرح مـذکور در        ي

 .يان در موسسات اعتباري مشتريي شناسايدستورالعمل چگونگ

ر خدمات  يه سا ياز و الزمه ارا   يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۵

 اخـذ خـدمات   ي بـرا ي شود تا وي موجب م  يآن به مشتر  ه  يباشد و ارا   ي م يتوسط موسسات اعتبار  

ـ      يق ا يل از جمله مصاد   يموارد ذ .  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   يمکرر و متماد    ين نـوع خـدمات م

 :باشد

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ويسي؛ي بانکي وظهر نها صدور انواع ضمانتنامه 

o           و ) از جمله بروات، چک و سـفته      (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

مستقل کـه مـسئوليت دريافـت، تجزيـه          واحدي ملي، متمرکز و   : واحد اطالعات مالي     -۱-۶

بـه شـرح    (ت مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد         ي معامال ها  ارجاع گزارش  وتحليل و 

  ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸مذکور در ماده 
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 يقيت مورد انتظار اشخاص حقين سطح فعالييتع

ان شناخته شده موسـسه     ياز مشتر  هيپا استفاده از خدمات     ي متقاض يقيچنانچه شخص حق   -۲ماده  

و با توجه   ربوط   م يها  فرم در   يو ي بر اساس خود اظهار    شخص مذکور ت  ي سطح فعال   نباشد ياعتبار

  .  شودين مييتعبه اسناد و مدارک زير توسط موسسه اعتباري 

  بـا يق اظهـارات و ي تطبقي صحت اظهارات شخص مذکور را از طر بايد يموسسه اعتبار  -۱تبصره  

  :دياحراز نما )حسب مورد (ليمدارک ذاسناد و رد از ا چند مويک ي

آخرين فيش تاييد شده حقوق و مزاياي وي در مورد کارکنان دولـت و يـا تاييديـه آخـرين                     

 ي معتبر؛ها فهرست بيمه ارسالي به بيمه

 ي که تحت نظارت بانک مرکـز      يگري د ي صورت گردش حساب شخص در موسسه اعتبار       

 ؛)ممهور به مهر موسسه اعتباري(قرار دارد

  شخص؛ياتياظهار نامه مالآخرين  

  .ن اظهار نامه ماليات بر ارزش افزودهآخري  

ـ يها  سازماني که با معرف   ييها  در مورد حساب   -۲تبصره   ـ  واري بـرا ي عمـوم ي و نهادهـا ي دولت ز ي

ا نهاد  ي نامه سازمان    يتواند معرف  ي م يشود، موسسه اعتبار   يها افتتاح م    کارکنان آن  يايحقوق و مزا  

 که ييها  در مورد حساب.رديمورد استناد بپذ از مدارک يکي را به عنوان     يا حکم کارگزيني وي    مربوط

 شـود، موسـسه    ي افتتاح م  ها   کارکنان آن  يايز حقوق و مزا   ي وار ي برا ي خصوص يها   شرکت يبا معرف 

 آن شـرکت   ييشناسـا ند  يفرآرد به شرط آن که      ي نامه شرکت مذکور را بپذ     ي تواند معرف  ي م ياعتبار

 نامه مذکور مشتمل بر مجموع حقوق       ين الزم است معرف   ينهمچ.  شده باشد  انجامقبال به طور کامل     

و متناسب با فهرست اظهاري به بيمه        يانه و ي ماه ياين حقوق و مزا   يانگيا م يانه فرد و    ي سال يايو مزا 

  . باشد

 مدارک مربوط    اسناد و   باشد الزم است   يگري د ي منابع درآمد  ي که شخص دارا   ي در صورت   -۳ماده  

  . ارائه کندي خود را به طور جداگانه به موسسه اعتباريک از منابع درآمديبه هر 

 در صورتي که مشتري حقيقي به منظور انجام امور مالي مرتبط بـا فعاليـت يـک شـخص                     -۴ماده  

، بايد از شخص استفاده مي نمايدحسابي از .... ) گردان، کارپردازي و مواردي مانند تنخواه    ( حقوقي  
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سـطح  . ارايـه نمايـد   ناسايي کامل قرار گرفته است، معرفي نامه        حقوقي مذکور که خود قبال مورد ش      

  . از سطح فعاليت شخص حقوقي مربوط ارزيابي شودنبايد بيشفعاليت مشتري حقيقي مذکور 

 مشتري اسناد و مدارک مثبته مورد نياز براي تعيين سطح فعاليت خود را ارائه نکند،                چنانچه -۵ماده  

د نيـاز   حداقل سطح فعاليت، در مقاطع زماني مور      . يين مي شود  سطح فعاليت وي در حداقل ممکن تع      

   .گردد توسط بانک مرکزي اعالم مي

 برابر ضوابط اعالمي به روز آوري سطح فعاليت مشتريان در هر سال نسبت به سال گذشته - ۶ماده 

  .مرکزي خواهد بوداز سوي بانک 

  

  يت مورد انتظار اشخاص حقوقين سطح فعالييتع

ان شناخته شده موسـسه     يه از مشتر  ي استفاده از خدمات پا    يچه شخص حقوقي متقاض    چنان -۷ماده  

 مربوط و با توجه     يها   در فرم  ي و يت شخص مذکور بر اساس خود اظهار      ي نباشد سطح فعال   ياعتبار

  .  شودين مييبه اسناد و مدارک زير توسط موسسه اعتباري تع

 بـا   يق اظهـارات و   يق تطب يور را از طر    بايد صحت اظهارات شخص مذک     ي موسسه اعتبار  -تبصره    

  :دياحراز نما) حسب مورد(ل يا چند مورد از اسناد و مدارک ذيک ي

 ت شرکت؛ينوع فعال 

 ؛)Business Plan(  شرکتياتينه و درآمد در طرح عملي فروش، هزيها ينيش بيپ 

  در سال قبل؛ي شده شخص حقوقي حسابرسي ماليها صورت 

 که تحت نظـارت بانـک       يگري د ي موسسه اعتبار   در يصورت گردش حساب شخص حقوق     

 ؛)راني مستقر در ايدر مورد موسسات اعتبار( قرار دارديمرکز

  .  شخصياتيآخرين اظهار نامه مال 

در صورتي که تراکنش حساب يک مشتري متناسب با سطح فعاليت او نبود موسسه  – ۸ماده 

  .دهداعتباري موظف است مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش 

د که ي نماي طراحي خود را به گونه ايانه اي راي موظف است نرم افزارهايموسسه اعتبار - ۹ماده 

به عنوان مثال نقل  ( ي نامتناسب با سطح فعاليت تعيين شدهها تراکنش و گزارش ييامکان شناسا
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ا گردش ي يت مشتري معمول فعاليها هيو انتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد بر خالف سوابق و رو

 همچنين نرم افزارهاي مزبور بايد از قابليت به روزرساني .داشته باشدرا ) يرمتعارف حساب ويغ

  .سطح فعاليت مشتريان برخوردار باشند

 ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، نسبت به ۶ موسسه اعتباري موظف است ظرف مدت – ۱۰ماده 

چنانچه موسسه اعتباري نتواند طي اين . مايد اقدام نموسسهتعيين سطح فعاليت مشتريان قبلي 

 را در حداقل ممکن آنسطح فعاليت مشتري را تعيين نمايد، موظف است سطح فعاليت مدت، 

  .ارزيابي کند

  

مـورخ   يي مبارزه با پولـشو    ي عال ين جلسه شورا  يمهشت  تبصره در     ۴ماده و    ۱۰اين دستورالعمل در    

              .الغ، الزم االجراستخ ابيد و از تاريب رسيبه تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹

  


