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 مقدمه -1

هاای  بانکی فعال در جامعه بانکی بین المللی همواره گامعنوان ه مالی تروریسم ، بانک پارسیان ب تأمینبه منظور پیشگیری از پولشویی و 

 برداشته است.  در مسیر توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سالمت عملیات بانکداریثری در راستای اطمینان از ؤم

مجلا    6831اه انون مبارزه با پولشویی )مصوب دوم بهمان ما  بق قدر کشور جمهوری اسالمی ایران طبا توجه به جرم انگاری پولشویی 

مجلا  شاورای    6831بهمان مااه  )مصاوب سایهدهم   ماالی تروریسام    تاأمین قانون مبارزه با  بقطمالی تروریسم  تأمینشورای اسالمی( و 

مه با الهاام از قاوانین   ناتاین سیاس برآمده است. شومدرصدد مقابله با این پدیده های کشوربانک پارسیان همگام با سایر بانک، اسالمی(

مالی تروریسم، مجموعه مقررات ابالغی بانک مرکهی و مرکه اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی جمهاوری   تأمینمبارزه با پولشویی و 

ال( و (، استانداردهای کمیته نظارت بر بانکداری بین المللی)بFATFهای گروه کاری اقدام مالی)المی ایران و همچنین آخرین توصیهاس

موجود در باناک   خدمات بانکی قابل ارائهها و وسیله حسابه مالی تروریسم ب تأمینجلوگیری از پولشویی و به منظور گروه ولفسبرگ 

 تهیه و تدوین گشته است.پارسیان 

 هدف -2

استاندارهای بین المللی در راستای با قوانین و مقررات کشور و نیه مطابق هادستورالعمل خلی وهای داها ، معیارها، کنترلتعیین استراتژی

 در بانک پارسیانمالی تروریسم  تأمینو  اعمال مجرمانه پیشگیری از شستشوی عواید حاصل از

 دامنه سیاست ها -3

نامه حاضر در سیاست همچنین باشد.می الهامی بانک ستادیواحدهای تعریف شده در این سند در تمامی شعب و های سیاست اجرای

از کفایت الزم برخورد  محل استقرار مالی تروریسم کشورهای تأمینشعب برون مرزی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و 

 باشد.الزم االجرا می ،نباشند

 سیاست شناسایی مشتری  -4

های الزم در تروریسم، بانک پارسیان پیش بینی مالی تأمیندر راستای اجرای قوانین و استانداردهای مربوط به پیشگیری از پولشویی و 

 .انجام داده است و توانایی مالی هویتیخصوص شناخت کامل و کافی مشتریان حقیقی و حقوقی از لحاظ 

بر اساس میهان با رویکرد ریسک محور مالی تروریسم  تأمینپولشویی و های اقدام به رتبه بندی مشتریان بر اساس ریسکبانک پارسیان 

 نماید.الیت مشتری میفع



 

2 
 

 5931سال –بانک پارسیان  نامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسمسیاست

 

 

موظف شناسایی مشتریان کارکنان بانک در خصوص  می شود، بر این اساسبه صورت کامل انجام  بانک پارسیانشناسایی مشتریان در 

 :اند اقدامات زیر را متناسب با ارائه خدمات بانکی به ایشان انجام دهندشده

  ؛از مشتری هویتیاخذ مدارک 

  از مراکه مربوطه )پایگاه شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی، پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی استعالم مدارک اخذ شده

ایرانی، پایگاه شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، پایگاه کد پستی شرکت پست ج.ا.ا، پایگاه کد 

 (، پایگاه روزنامه رسمی کشور اصناف وزارت صنعت معدن و تجارت

 ؛های مربوطه اخذ شده در سوابق طبق دستورالعملرک ری تصاویر مدانگهدا 

 ؛شناسایی ماهیت شغلی واطالعات درآمدی مشتری 

 ؛مشتری بانکی سوء سابقه عدم استعالم در خصوص 

 ؛و سهامداران واحد انشناسایی ذینفع 

 باشد:حائه اهمیت مینیه  ارتباط با مشتری موارد زیر نحوه برقراری در مورد

و شغلی، وضعیت مالی،  به واسطه عواملی همچون موقعیت اجتماعی مدارک از مشتری به سطح ریسکی که مشتریشناسایی و اخذ  -

بستگی دارد و در صورتیکه مشتری در طبقه پر  ،نمایدبه بانک تحمیل می موطن اصلیو ت حرفه ای، پیشینه مشترینوع و ماهی

-، سازماناز مشتریان پر ریسک می توان به اشخاص سیاسی .گیردصورت میتری در سطح پیشرفته ویریسک قرار گیرد شناسایی 

های قیمتی، ها، مشاغل غیر مالی نظیر فروشندگان طال، جواهروسنگ، مشتریان در مناطق آزاد، صرافی محور های خیریه

 و ...  اشاره نمود. های وکالتی، حسابفروشندگان مسکن و خودرو

 باشد.های مربوطه مییدیه مدارک از پایگاهی و اخذ تأیگذری مستلهم شناسای انارائه خدمات به مشتری -

 باشد.(یو مستلهم تشکیل پرونده نماط با وی فاقد ویژگی استمرار بوده ارتبکه )مشتری گذری مشتری است 

ارائه خدمات به مشتری مشمول تنبیهات مرتبط با تخلفات انضباطی بوده و در  و قصور در انجام وظایف فوق به هنگام گاریسهل ان

 چهارچوب آیین نامه انضباطی کارکنان بانک پارسیان با متخلف برخورد خواهد شد.

 روابط کارگزاری -5

آوری اطالعات معر اساس رویکرد ریسک محور، نسبت به جخارجی ب هایبانکبا روابط کارگهاری به منظور برقراری بانک پارسیان 

 .دمورد بررسی قرار گیرنو  عاتی است که باید جمع آوری شدهموارد زیر از جمله اطالید. نمامیمذکور اقدام  هایکافی راجع به بانک
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 مدیران و ...(؛ ، سهامداران، امل ساختار مالکیات و مادیریت آناطالعات مربوط به مالکیت و مدیریت بانک خارجی)ش 

 اصلی فعالیت؛های زمینه 

  ؛ در مکان اعالم شده  مربوطهاز حضور بانک  اطمینانو محل استقراراطالع از 

 ای هه)باه خاصوص رویمالی تروریسم تأمینو  مبارزه با پولاشویی در زمینههای داخلی بانک ها و رویهدستورالعمل

 شناسایی مشتریان(و عنوان واحد مسئول مبارزه با پولشویی در آن بانک؛

  های ارائه شده از سوی بانک مورد نظر به مشتریان خود و مشخص نمودن ترکیب مشتریان؛محصوالت و سروی 

  هدف از افتتاح حساب مهبور؛ 

 ؛هویت هر شخص ثالث دیگری که از خدمات بانک کارگهار استفاده خواهد کرد 

 وضعیت نظارتی و مقررات بانکی در کشور متبوع بانک خارجی؛ 

  ؛در بانک خارجی مالی تروریسم تأمینو  شهرت و رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشوییوضعیت ریسک 

 ؛تعیین رویه بانک در خصوص چگونگی شناسایی و پذیرش مشتریان پر ریسک 

 ؛تحریم هایموجود در لیست چگونگی برخورد با اشخاص 

  ؛مالی تروریسم تأمین در زمینه مبارزه با پولشویی و سوء شهرت حاکی ازنقض مقررات عدم وجود 

 کارگهار؛مالی تروریسم در کشور محل استقرار بانک  تأمینمبارزه با پولشویی و  زمینه وجود قوانین و مقررات مناسب در 

 روز رسانی آن؛مالی تروریسم و نحوه ب تأمینهای تدوین شده مبارزه با پولشویی و ها و رویهسیاست 

 

 نقدی بیش از سقف مقرر وجوه گزارشات واریز -6

بانک مرکهی جمهوری اسالمی ایران، تمامی شعب بانک " نقدی بیش از سقف مقرروجوه نحوه گهارش واریه "دستورالعمل  طبق

به اقدام یید آن توسط مشتری أپ  از تکمیل و تو  ارائهبه مشتری  مربوطهپارسیان موظفند هنگام واریه مبالغ بیش از سقف مقرر فرم 

در شعب فرم مهبور نسخه فیهیکی  و گردیدهثبت نرم افهاری بانک در سیستم بایست میمذکور  موارد عملیات مربوطه نمایند.انجام 

مرکه اطالعات مالی و ه صورت روزانه به های دریافتی، مراتب را باداره مبارزه با پولشویی پ  از تجمیع گهارش. گرددنگاهداری 

 نماید.می گهارشمبارزه با پولشویی جمهوری اسالمی ایران 

 

 مواردپایش عملیات مشکوک و گزارش  -7

مورد  بانکی تمامی معامالت و عملیات "،دهیدستورالعمل شناسایی معامالت مشکوک و شیوه گهارش"در بانک پارسیان براساس  

مالی  تأمینپولشویی و مشکوک به همچنین تمامی کارکنان موظفند در صورت مشاهده معامالت و عملیات گردند. واقع میپایش 

در اداره مبارزه با پولشویی در دهند.  تروریسم، مراتب را بدون اطالع مشتری به اداره مبارزه با پولشویی در بانک پارسیان اطالع

 ارائه آن در کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی در از تهیه گهارش مبسوط ورفته و پ  های الزم صورت گفوق بررسیخصوص موارد 
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صورت عدم ارائه گهارش  در گردد.با پولشویی تصمیم نهایی اتخاذ میخصوص ارائه گهارش به واحد اطالعات مالی و مبارزه 

 نامه انضباطی کاکنان بانک پارسیان با ایشان برخورد خواهد شد.مطابق آیین ،مشتریان عملیات مشکوکعامالت و م

ه و به روز رسانی شدشورای عالی مبارزه با پولشویی بپ  از دریافت از  به طور مستمر هرست معیارهای شناسایی معامالت مشکوکف

 شود.اطالع کلیه شعب رسانده می

رزه با پولشویی اقدام بانک پارسیان نسبت به تهیه نرم افهار مبا مهوری اسالمی ایران،الهامات تعیین شده از بانک مرکهی جبراساس 

 گیرد.های بانکی بر اساس قواعد خاص مورد بهره برداری قرار میافهار به منظور پایش کلیه تراکنشکه این نرم نموده است؛ 

 اشاره نمود :می توان به موارد زیر قواعد تعبیه شده در این نرم افهار ازجمله 

 رمناطق آزاد تجاری صنعتیراکنش مالی با مبالغ باال دت 

 از منظر پولشویی رمناطق پرخطرتراکنش مالی با مبالغ باال د 

 های تازه افتتاح شدهتراکنش مالی با مبالغ باال برای حساب 

 های با مبالغ باال و متعدد در بازه زمانی محدودها و واریهبرداشت 

 با مبالغ کمتر از سقف مقرر در بازه زمانی محدود نقدی ت ومعامالتانجام مکرر عملیا 

 های راکد با مبالغ قابل توجهشروع به فعالیت مجدد حساب 

 شوندکه ناگهان و بدون دلیل متوقف می های فعالیحساب 

 صنعتی و سرزمین اصلی -نقل و انتقال وجوه با مبالغ باال بین مناطق آزاد تجاری 

 با اسامی اعالم شده در فهرست اشخاص مظنون های مرتبطتراکنش 

 های بانکی بر خالف سطح تعیین شده برای مشتریفعالیت 

ایجاد این نرم افهار قابلیت  ضمنًا .دگرداضافه می به آن د جدیدروز رسانی شده و موارب به طور مستمرالزم به ذکر است قواعد 

 باشد.را نیه دارا میکاربر پارامترهایی متغیرتوسط 
 

 های غیر حضوری و الکترونیکیتراکنش -3

بانک پارسیان  تمامی شعب،  های پرداخت و بانکداری الکترونیک" رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام"طبق دستورالعمل 

قواعد مبارزه با های غیرحضوری و الکترونیکی نسبت به رعایت اصول و تراکنششتریان متقاضی استفاده از مکلفند در خصوص م

 پولشویی اقدامات الزم را انجام دهند.
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 آموزش -9

 برخورداری از پرسنلاز آنجائیکه یکی از پارامترهای بسیار تأثیرگذار در پیشگیری و شناسایی موارد پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

و  بوده آموزشی قائلای هو کیفیت دورهای برای کمیت بانک پارسیان اهمیت ویژهباشد، آموزش دیده در این خصوص میآگاه و 

 :نمایدرا به صورت مستمر برای کارکنان خود برگهار میهای آموزشی ذیل دوره

  مالی تروریسم تأمینمبارزه با پولشویی و مفاهیم اولیه 

 نحوه شناسایی مشتریان 

 مشکوک  دهی معامالتو نحوه گهارشتحلیل ، تشخیص، شناسایی 

 گردد.میکارکنان ثبت و نگهداری و تمامی سوابق آموزشی   گردیدهتکرار های زمانی معین بایست در بازهها میکلیه دوره

 

 نگهداری اسناد -11

ین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر ئآ"تعیین شده در  دستورالعملبر اساس  کلیه اسناد بانکی را  پارسیانبانک 

 .نماید نگهداری می ابالغی توسط بانک مرکهی، طبق زمان بندی خاص " بانکها

 در صورت تخلف از موارد فوق مطابق آیین نامه انضباطی کارکنان بانک پارسیان با ایشان برخورد خواهد شد.

 

 مالی آن تأمینمنع، توقیف و قطع تکثیر سالحهای کشتار جمعی و  -11

مرتبط توسط کشور جمهوری اسالمی ایران و های و سایر کنوانسیونای های هستهگسترش سالحمنع  یتصویب معاهدهبا توجه به 

ده ابهارهای الزم را به منظور نموهای کشتار جمعی، بانک پارسیان نیه خود را متعهد مقابله با اشاعه سالحدر فعال بین المللی مشارکت 

 مالی آن فراهم نماید. تأمینهای کشتار جمعی و سالح گسترشجلوگیری، سرکوب و توقف 

 

 هاتأیید و بروز رسانی سیاست -12

در بانک پارسیان  ت مدیره  بانک رسیده است.و تطبیق به تصویب هیأ کمیته مبارزه با پولشوییدر  ضمن بررسی و تأییدنامه این سیاست

ها نباید  از دو سال تجاوز گاه بروز رسانی این سیاستهیچ یکنل گرددن که نیاز باشد بروز رسانی میهای مربوطه در هر زماسیاست

 نماید.


