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  تينان از رعاي حصول اطمير الزم برايدستورالعمل مجموعه اقدامات و تداب

  ي موسسات اعتباري برون مرزيها واحددر  ييمقررات مبارزه با پولشو

  

  هدف

 ۳۱ موثر مـاده     يبه منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجرا             

 ک  ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامـه شـماره      ي موضوع تـصو   يي قانون مبارزه با پولشو    يي اجرا نامه  آيين

 و يي مربوط به قانون مبارزه با پولشويها نامه آيينب يران عضو کارگروه تصوي وز۱۴/۹/۱۳۸۸مورخ 

 بـرون مـرزي موسـسات       يها  ه واحد يبه منظور حصول اطمينان از اجراي کامل مقررات مذکور در کل          

مجموعه اقـدامات و    «سک شهرت؛ دستورالعمل    يعرض ر ها از قرار گرفتن در م       و اجتناب آن   ياعتبار

 ي بـرون مـرز    يهـا    در واحـد   ييت مقررات مبارزه با پولشو    ينان از رعا  يحصول اطم ي  ر الزم برا  يتداب

  : شودير ابالغ ميبه شرح ز» يموسسات اعتبار

  

  تعاريف

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

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛: بانک مرکزي -1-1

 ؛) مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۶مصوب دوم بهمن ماه (ييقانون مبارزه با پولشو: قانون -1-2

ب نامـه شـماره     يي موضـوع تـصو    ي قـانون مبـارزه بـا پولـشو        اجرايينامه    آيين: نامه  آيين  -1-3

 يهـا   نامـه   آيين بيران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴

 ؛ييمربوط به قانون مبارزه با پولشو

 و نمايندگي بانـك خـارجي مـستقر در          هاعم از بانك ايراني و شعب     (بانك  :  اعتباري هموسس -1-4

الحسنه،   بانكي، تعاوني اعتبار، صندوق قرض      اعتباري غير  ه، موسس )جمهوري اسالمي ايران  



۲ 

گـري وجـوه     كه به امر واسطه    و ساير اشخاص حقوقي    پذير  ليزينگ، شركت سرمايه    شركت

 .نمايند اقدام مي

 ي صنعت -ي مستقر در مناطق آزاد تجار      يندگي شامل شعبه و نما    يموسسه اعتبار : تبصره

 .شود يران نيز مي اي اسالميو مناطق ويژه اقتصادي جمهور

دادن حسن شهرت بـه داليلـي از جملـه            احتمال بروز زيان در اثر از دست      : ريسک شهرت  -1-5

 .دادن اعتماد عمومي  تنزل رتبه اعتباري و يا از دست لوب مالي،وضعيت نامط

  در خارج از کشور؛ ي اعتباره موسسها شعبي و يندگيدفتر نما: يبرون مرزواحد  -1-6

 ؛ ي موسسه اعتباريکشور محل استقرار واحد برون مرز: کشور مقصد -1-7

ــشور  -1-8 ــارج از ک ــستقل خ ــد م ــالق   ): Subsidiary( واح ــستقلي اط ــوقي م ــه شــخص حق   ب

شود که به عنوان يک موسسه اعتباري در کشور مقصد به ثبت رسـيده اسـت و تحـت                    مي

  .باشد يمکنترل يک موسسه اعتباري در جمهوري اسالمي ايران 

د ي اتخاذ نما  يبي باشد، موظف است ترت    ي م ي برون مرز  ي واحدها ي که دارا  يموسسه اعتبار  -۲ماده  

 به ي احتياطي صادره از سوي بانک مرکزي،   ها  ورالعمل و دست  يين و مقرارت مبارزه با پولشو     يکه قوان 

  .دشو مذکور ابالغ يطور کامل جهت اجرا به واحدها

 الزم  يهـا   آموزش  آن، ي برون مرز  يواحدها که کارکنان    دابي اطمينان   ديبا اعتباري   هسسمو -۳ماده  

 از  ي کـرده، شـناخت کـاف      يف محوله ط  ي وظا يوه اجرا يششويي و     مقررات مبارزه با پول   نه  يرا در زم  

  . م مربوط دارنديمفاه

ن يت قوان ي در خصوص رعا   ي موظفند بر اساس اعالم نظر بانک مرکز       ي برون مرز  يواحدها -۴ماده  

  :ندير اقدام نمايب زي مقصد، به ترتي در کشورهاييو مقررات مبارزه با پولشو

المللـي    انداردهاي بين  است پولشويي مطابق  مبارزه با مقررات  ،  مقصددر صورتي که در کشور       - ۱

 .ديق و کامل اجرا نمايمصوب را به طور دق مقررات دي باي برون مرزواحد؛ باشد حاکم 

 نسبت به اسـتانداردها و مقـررات        ين تر ييت پا يفي از ک  مقصد،در صورتي که مقررات کشور       - ۲

جمهـوري اسـالمي    د مقررات   ي با يواحد برون مرز  ران برخوردار باشد،    ياجمهوري اسالمي   

  .دي را اجرا نماانريا



۳ 

 نباشد واحد برون يينه مبارزه با پولشوي در زمي مقرراتي دارادر صورتي که کشور مقصد - ۳

ا چنانچه کشور يصورت و در اين  .دي را اجرا نمارانيجمهوري اسالمي اد مقررات ي بايمرز

 موظف است مراتب ي باشد؛ موسسه اعتباريينه پولشوي پر خطر در زميها طيمقصد از مح

 .ه راه کار گزارش کندي جهت ارايا به بانک مرکزر

از را گزارش مفصلي ،ي برون مرزيها واحداز  يد در بازرسيبابازرسان مؤسسه اعتباري  - ۴

 مبارزه با دقيق مقررات شويي و اعمال  خطر پولنهيدر زم (کشور مقصدشرايط حاکم بر 

 اتي از هيبرخوردارا در صورت عدم ي و -ي موسسه اعتبارت مديره هيايبرا) يپولشوي

 .ه کننديته - ن مقام آني باالتريره؛ برايمد

 ييت کشورهايبه طور مستمر؛ وضع موظف است ي موسسه اعتبارييمبارزه با پولشوواحد  - ۵

زان انطباق با ي است از نظر مي واحد برون مرزي داراها  در آنيکه موسسه اعتبار

ش داشته و يران تحت پاي در ايي و مقررات مبارزه با پولشوالمللي بين ياستانداردها

 از يا در صورت عدم برخورداريو  - يره موسسه اعتباريات مدي را به همربوطهتحوالت 

بايد يک  ياعتبار همچنين موسسه .کندگزارش  -موسسهن مقام ي باالتريره؛ برايات مديه

  .ي تهيه شده را براي بانک مرکزي ارسال نمايدها نسخه از گزارش

 از نظـر کـشور       آن ي که امکان قـانون    ي در صورت  -ن دستورالعمل   ي مقرر در ا   فيت تکال يرعا  - ۶

 اعتبـاري  هسـس وواحدهاي مستقل خارج از کـشور م د توسط ي با- وجود داشته باشد  مقصد

)Subsidiary ( ت شوديرعانيز. 

  

 مـورخ   يي مبارزه بـا پولـشو     ي عال ين جلسه شورا  يمهشت  تبصره در     ۱ ماده و    ۴اين دستورالعمل در    

 .             خ ابالغ، الزم االجراستيد و از تاريب رسي به تصو۲۰/۱۱/۱۳۸۹


