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  دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر

  

  هدف

  مـوثر  يدر اجـرا  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز                

 ک  ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤ب نامـه شـماره      يي موضوع تـصو   ينامه اجرائي قانون مبارزه با پولشو       آيين

 يي مربوط به قانون مبارزه با پولـشو       يها نامه آيينب  يروه تصو ران عضو کارگ  ي وز ١٤/٩/١٣٨٨مورخ  

بـه  » دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقـرر           « آن؛   ٢٦ژه ماده   يبه و 

  : شودير ابالغ ميشرح ز

  

  تعاريف

  :دشو مي ه کار رفته به شرح زير تعريفدر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات ب  -١ماده 

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

 و نماينـدگي بانـک خـارجي مـستقر در           هايراني و شعب    اعم از بانک  ( بانک: ه اعتباري موسس -2- 1

  الحسنه،   قرض  اعتبار، صندوق   ، تعاوني غير بانکي  اعتباري   ه، موسس ) ايران ي اسالم يجمهور

 .ليزينگ  شرکت

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

 . شوديجمهوري اسالمي ايران نيز ممناطق ويژه اقتصادي 

شماره منحصر به فردي که بر اساس تـصويب نامـه شـماره             : شناسه ملي اشخاص حقوقي    -3- 1

 .يابد  به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي٢٩/١/١٣٨٨ هـ مورخ ٣٩٢٧١ت /١٦١٦٩
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شماره منحصر به فردي که مطـابق تـصويب نامـه شـماره       : جير اشخاص خار  يشماره فراگ  -4- 1

 به تمامي اتبـاع خـارجي مـرتبط بـا جمهـوري        ٢٩/١/١٣٨٨ هـ مورخ    ٤٠٢٦٦ت  /١٦١٧٣

  .يابد اسالمي ايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مي

ـ تحله و يافت، تجزيت دري متمرکز و مستقل که مسئول ملي،يواحد: يواحد اطالعات مال   -5- 1 ل و ي

 ٣٨ ربـط را بـه شـرح مـذکور در مـاده              ي معامالت مشکوک به مراجع ذ     يها  ارجاع گزارش 

 . را بر عهده داردنامه آيين

ـ نامه اجرا   ينيآ: نامه  آيين -6- 1 ب نامـه شـماره     يي موضـوع تـصو    يي قـانون مبـارزه بـا پولـشو        ي

 يهـا   نامـه   آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ١٤/٩/١٣٨٨ ک مورخ    ٤٣١٨٢ت  /١٨١٤٣٤

 ؛ييبوط به قانون مبارزه با پولشومر

  اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛نامه آيين ١به شرح مندرج در بند ز ماده : سقف مقرر -7- 1

 مستند نـشده و     ها   که نقل و انتقال آن     ييها  هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چک       : وجه نقد  -8- 1

 کـه دارنـده آن      ييها   چک ري در وجه حامل و سا     ي عاد يها  ل چک ي باشد، از قب   يابير قابل ردي  غ

س شده توسط اشخاص ثالث، انـواع چـک         ي پشت نو  يها  ل چک يقباز  (يه باشد نفع اول ير ذ يغ

 ).موارد مشابهيران چک و  و ايپول و چک مسافرت

  ):ارباب رجوع(مشتري -9- 1

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

 حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛نمايندگي از سوي او، 

o            در ) و يا ذينفـع يـا ذينفعـان       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري

هاي مختلف     است و از ناحيه وي ممکن است ريسک        يگر خدمات بانکي و اعتبار    يرابطه با د  

 .هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود به ويژه ريسک

 الزم اسـت    ،مـشتري ش از سقف مقرر توسط      ي ب  نقدي ز وجوه يا وار يصورت پرداخت و    در    -٢ماده  

ار ي در اخت   شده،  و امضا  لي تکم يق و کامل توسط و    ي به طور دق   )فرم پيوست ( گزارش واريز وجوه نقد   

اين گزارش مذکور را تکميل نمايد، گزارش   نتواند   مشتري که   يدر صورت . ردي قرار گ  يموسسه اعتبار 

  . رسانده شودمشتريکارکنان موسسه اعتباري تکميل و به تاييد بايد توسط 
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ماره فراگيـر   ش اي و   اص حقيقي، شناسه ملي اشخاص حقوقي      درج شماره ملي مربوط به اشخ      :هتبصر  

ـ  (يپرداخت در مورد منشاء وجوه نقد       مشتريحات  يز توض يو ن ) حسب مورد ( اشخاص خارجي  ش از  يب

 الزم  .در فرم پيوست الزامي است    وه مذکور به صورت نقد       و علت پرداخت وج    يتوسط و  )سقف مقرر 

واريـز کننـده، صـاحب حـساب،        ( است اطالعات مذکور در مورد تمامي اشخاص مرتبط با تـراکنش          

  .اخذ شود ...)ظهرنويسان چک و 

اطالعـات منـدرج در    دي باي ربط در موسسه اعتباريپس از تکميل فرم پيوست، کارکنان ذ      -٣ماده  

ان ي مشتر يي شناسا ي برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگ      -مشتري ييرک شناسا آن را با مدا   

  . نمايندمشتري  تطبيق داده و سپس اقدام به واريز يا انتقال وجوه -يموسسه اعتبار

  :رابطهدر اين 

o  فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطالعات جهت تکميل مشتريدر صورتي که 

 ربط در موسسه اعتباري استنکاف نمود، کارکنـان موسـسه           آن توسط کارکنان ذي   

 پذيرفته؛ ليکن مـوارد را بـه قيـد          مشتريفه دارند تا وجوه مذکور را از        ي وظ ياعتبار

ن موارد الزم است ارائه خدمات      ي در ا  .تسريع به واحد اطالعات مالي گزارش دهند      

د بدون  ينه با ين زم يانجام اقدامات مربوط در ا    .  تا رفع ابهام متوقف شود     مشتريبه  

  . صورت پذيردمشترياطالع 

o          مـشتري ا مدارک ارائه شده توسـط       يدر صورت وجود ابهام در صحت اطالعات و ،

ي ها  و پايگاه ها  کارکنان موسسه اعتباري وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظام          

م  ربط، نـسبت بـه رفـع ابهـام اقـدا           يز استعالم از مراجع قانوني ذ     يو ن اطالعاتي  

.  تا رفع ابهام متوقف شـود      مشترين موارد الزم است ارائه خدمات به        يدر ا . نمايند

چنانچه  . صورت پذيرد  مشتريد بدون اطالع    ينه با ين زم يانجام اقدامات مربوط در ا    

 ممکن نباشد ارائه خـدمت بـه وي         ي موسسه اعتبار  ي برا مشتريامکان شناسايي   

ل توقف خدمت را    يد دال ي با ي اعتبار  ربط در موسسه   يکارکنان ذ .متوقف خواهد شد  

  .نديل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمايوست تکميدر فرم پ
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o   صحت نداشته و يـا کـارت ملـي وي،           مشتريمشخصات ارائه شده از سوي      چنانچه 

 موسسه اعتباري موظـف اسـت مراتـب را           توسط کارمند جعلي تشخيص داده شود،     

در اين موارد، ادامه خدمت به مـشتري        . دهدبالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش       

پس از مدت مذکور و در صورت ارايه حکـم          . به مدت يک روز کاري به تاخير مي افتد        

 اقـدامات الزم بـر    مراجع قضايي از سوي واحد اطالعات مالي به موسـسه اعتبـاري،         

 اساس آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت، ارايه خدمت به مـشتري ادامـه پيـدا                  

  .مي کند

 و علت واريـز      بيش از سقف مقرر     در مورد منشا وجوه نقد     مشتريتوضيحات  در صورتي که     -٤ماده  

 قانع کننده نباشد و يا به داليل ديگري، ظن به پولشويي و تامين مالي تروريسم         آن به صورت نقدي،   

رالعمل،  متصدي مربوط موظف است عالوه بر ارسال گزارش موضـوع ايـن دسـتو              وجود داشته باشد  

شناسايي معـامالت   «نسبت به ارسال گزارش معامالت مشکوک برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل          

  .اقدام نمايد» مشکوک و شيوه گزارش دهي

ـ  را در اخت   مربوط بايد گزارش مـذکور     ي، متصد گزارشل  يپس از تکم   -٥ماده    مبـارزه بـا     ار مـسئول  ي

ي هـا    گزارش کليه اطالعات مندرج در آن،      ع بندي جم و   ي دهد تا پس از بررس     ي شعبه قرار م   ييپولشو

نـسخه  يک  .  ارسال نمايد  ي موسسه اعتبار  ييبه واحد مبارزه با پولشو    ،  ان هر روز  يدر پا  را   تکميل شده 

  . شوديمز در شعبه نگهداري ي نل شدهيتکم يها گزارش يتماماز

ـ  موظف است  ي موسسه اعتبارييواحد مبارزه با پولشو    - ٦ماده   ت اطالعـات شـعب،   پـس از درياف

ي دريـافتي را همـراه بـا توضـيحات          ها  تمامي گزارش ؛   قرار داده  طبقه بندي  و    را مورد بررسي   ها  آن

  . کاري ارسال نمايدتا پايان همان روزتکميلي، در قالب تعيين شده به واحد اطالعات مالي و 

ـ  موظف است مدارک و اطالعات مربوط به واريز وجوه           يموسسه اعتبار  -٧ماده   بـيش از سـقف   د نق

 سـال پـس از    ۵ است حداقل به مـدت         ثبت و ضبط نموده    مشتريمقرر را که هنگام ارائه خدمت به        

اي باشد که در صورت درخواسـت         الزم است نگهداري سوابق به گونه     . پايان عمليات نگهداري کند   

  . قابل دسترسي باشددر اسرع وقتصالح، اطالعات  مراجع ذي
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وظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايد که عـالوه بـر                موسسه اعتباري م   -٨ماده  

 امکان پرداخت وجوه نقد بيش از سـقف مقـرر بـه              ي نقدي در آن،   ها   و پرداخت  ها  ثبت کليه دريافت  

 بر دريافت وجوه نقد بيش از سقف مقـرر اصـرار            مشتريدر صورتي که    . دساز را غير ممکن     مشتري

  . مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش دهدداشت، موسسه اعتباري بايد

ها و   سيستم  به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اين دستورالعمل، موسسه اعتباري بايد            -٩ماده   

اي طراحي و اجرا نمايد که اطمينـان حاصـل شـود کارکنـان موسـسه                نرم افزارهاي الزم را به گونه     

  .اعتباري، وظايف مربوط را انجام مي دهند

نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به گونه اي طراحي نمايد              موسسه اعتباري بايد   -١٠ماده  

ه همراه وجـه هـر       ب مشتريکه شامل اطالعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي               

رر فراهم ي واريز نقدي بيش از سقف مق   ها   باشد به گونه اي که امکان بازسازي تراکنش        ها  يک از آن  

  .باشد

 در مورد ضرورت    مشتريموسسه اعتباري موظف است در هر شعبه، فردي را براي توجيه             -١١ماده  

گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقررتعيين نمايد تا در صورت استعالم موضوع، مراتب را به                 

  .  توضيح دهدها شيوه اي مناسب براي آن

  

 مـورخ   يي مبارزه با پولـشو    ي عال ين جلسه شورا  يمهشتره در    تبص ۲ ماده و    ۱۱اين دستورالعمل در    

  .ستخ ابالغ، الزم االجرايد و از تاريب رسي به تصو ۲۰/۱۱/۱۳۸۹


