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گلیرضا دکتر 
ا مدیر کل مرکز مبارزه ب

جرائم سازمان یافته 

ا.ا.جگمرک 

آشنایی با مقررات پولشویی

Money laundering
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«...و ال تتبدّلوا الخبيث بالطّيب ... »

«...مال بد را به مال خوب تبديل نكنيد...»
2آيه شريفه –سوره مبارکه نساء 
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:آنچه در این دوره خواهیم آموخت

تعاريف و اصطالحات مهم و مرتبط

 و نكات مرتبطپولشويیتاريخچه و مفهوم

 پولشويیعناصر جرم

 پولشويیاقسام و مراحل

 پولشويیدر مبارزه با ذی صالحمراجع

 و پيشگيری از آنبانكیسيستمپولشويی در هایشيوه

 شويیپولاثرات منفی

 مشتریهويتشناسايی و احراز

 مشکوک و مصادیق آنمعامالتعملیات و

 پولشویینگهداری سوابق و اطالعات از منظر مقررات
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(1386/11/2مصوب)پولشوییبامبارزهقانون

(1397/6/3مصوب)پولشوییبامبارزهقانونبعدیالحاقاتواصالحات

(1388/9/14مصوب)پولشوییبامبارزهقانوناجرایینامهآیین

صوبم)پولشوییبامبارزهقانوناجرایینامهآیینبعدیالحاقاتواصالحات

1398/7/21)

مرتبطمقرراتوقوانینسایر

ورهمنابع قانونی د
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تعاريف و اصطالحات
مهم و مرتبط



:(1397اصالحی)قانون1ماده

مصوباسالمیمجازاتقانون(2)مادهمطابقکهاسترفتاریهر:منشأجرمـالف

بامبارزهقانوندرمذکورتخلفاتقانوناینمنظراز.شودمحسوبجرم1392/2/1

.شودمیمحسوبجرمبعدیاصالحاتباارزوکاالقاچاق

یامشروع،غیرمنقولیامنقولمادی،غیریامادیازاعمدارایینوعهر:مالـب

یاکاغذیازاعمحقمبیّناسنادکلیههمچنینومالیامتیازیامنفعتنوعهروغیرمشروع

.بهاداراوراقیاسهامتجاری،اسنادنظیرالکترونیکی

آیددستبهمنشأجرمازغیرمستقیمیامستقیمطوربهکهمالیهر:جرمازحاصلمالـپ

چنین،هم.شودمیحاصلتروریسممالیتأمینجرمواقتصادیجرائمازکهمالیقبیلاز

هبمالحکمدراستشدهدادهاختصاصجرمارتکاببرایکهمالییاجرمموضوعمال

.استجرمازآمدهدست

7



:(1397اصالحی)قانون1ماده

جاماننقدیصورتبهرازیادیمعامالتآنشاغلینکهمشاغلی:غیرمالیمشاغلـث

یاسکنمکنندگانفروشپیشقبیلازدارندقرارخطرمعرضدرپولشویینظرازوداده

جاتتیقهعفروشندگانقیمتی،فرشهایخودرو،فروشندگان،صرافان،طالفروشانخودرو،

.قیمتگرانمحصولهرنوعو

یرساارائهالزمهونیازپیشمربوطه،مقرراتطبقکهاستخدماتی:پایهخدماتـج

خدماتاخذمنظوربهرجوعاربابآنازپسوباشدمیمشمولاشخاصتوسطخدمات

.کنندمیمراجعهمشمولاشخاصبهمتمادیومکرر
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:(1397اصالحی)قانون1ماده

پرداختایدریافتمعامله،نوعهرشاملمشکوکعملیاتومعامالت:مشکوکعملیاتومعامالتـچ

مانندوالیاحواوضاعوقرائنبراساسکهاستآنهابهشروعیاالکترونیکییافیزیکیازاعممال

:کندایجادراجرموقوعظنزیرموارد

.باشدویانتظارموردفعالیتسطحازبیشکهرجوعارباببهمربوطمالیعملیاتومعامالتـ1

ایمعاملهآنکهازبعدیاقبلمراجعانسویازواقعخالفگزارشیاکذباظهارجعل،کشفـ2

.پایهخدماتاخذزماندرنیزوگیردصورتمالیعملیات

صشخمالکوبودهظاهرییاصوریشودمشخصترتیبهربهکهمالیعملیاتیامعامالتـ3

.استدیگری

قبلعانمراجچندهرقانونایناجرائینامهآییندرمقررسقفازبیشمالیعملیاتیامعامالتـ4

نسبتقیمنطدلیلبدونآنانجامازبعدیادادهانصرافآنانجامازمزبورعملیاتیامعاملهحینیا

.نماینداقدامقراردادفسخبه
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:(1398مصوب)نامهآیین1ماده

بیمهن،ایرااسالمیجمهوریمرکزیبانکقبیلازدستگاههایی:نظارتمتولیدستگاههایـ9بند

ومعدن،صنعتوزارتخانههای،بهاداراوراقوبورسسازمانایران،اسالمیجمهوریمرکزی

کانون،تریدادگسوکالیکانونمانندنهادهادیگروکشورامالکواسنادثبتسازمانکشور،،تجارت

ووکال،حقوقیمشاورانامورمرکز،دادگستریرسمیکارشناسانکانون،دفتریارانوسردفتران

،زشکیپنظامسازمانایران،رسمیحسابدارانجامعه،حسابرسیسازمان،قضاییهقوهکارشناسان

عملکردبرمقررات،وقوانینمطابقکهحرفهایوصنفینظامهایسایرومهندسینظامسازمانهای

ظیفهواینکهبرعالوهدستگاههااین.میکنندنظارتخودزیرمجموعهحقوقیوحقیقیاشخاص

برراخودنظارتمکلفنددارند،عهدهبرراتروریسممالیتأمینوپولشوییبامبارزهمقرراتاجرای

.دهندانجاممؤثرنحوبهنظارتتحتمشمولاشخاصتوسطمقرراتایناجرای
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:(1398مصوب)نامهآیین1ماده

زایکینظارتتحتکهمشمولاشخاصازهریک:نظارتتحتمشمولاشخاصـ10بند

تروریسمیمالتأمینوپولشوییبامبارزهمقرراتاجرایوظیفهنظارت،متولیدستگاههای

.داردعهدهبررا

وینیقانونمایندهیاوکیلاصیل،ازاعمحقوقییاحقیقیشخصهر:اربابرجوعـ11بند

یاتباراعتأمیناموال،نقلوانتقالمعامله،انجامامتیازات،وخدماتازبرخورداریبرایکه

.میکندمراجعهمشمولاشخاصبهاقتصادیومالیفعالیتهرگونهانجام
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:(1398مصوب)نامهآیین1ماده

سایرارایهالزمهونیازپیشمربوط،مقرراتطبقکهخدماتی:پایهخدماتـ29بند

رمکرخدماتاخذمنظوربهرجوعاربابآن،ازپسواستمشمولاشخاصتوسطخدمات

.میکندمراجعهمشمولاشخاصبهمتمادی،و

.مادهاین(29)بنددرمزبورتعریفجزبههرخدمتی:غیرپایهخدماتـ30بند

احرازبامرتبطاربابرجوع،اطالعاتمستمربررسیودریافتفرایند:شناساییـ33بند

سهشاملیشناسایسطوح.تروریسممالیتأمینوپولشویی(ریسک)خطرارزیابیوهویت

.استمضاعفومعمولساده،سطح
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تاريخچه و مفهوم پولشويی

و نكات مرتبط
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:پولشوییتاریخچه 

اين . دادتشكيلآلكاپون هاگروهی به نام کاپونآل نخستين بار فردی به نام

می کردندگروه به زور از مردم اخاذی 

تاسيس کردند شوی خانه ایرختشيوه عمل خود، سازیپنهانآنان برای 

؛ می آورنددرآمد خود را از اين راه به دست می کردندو وانمود 

نامشروع نه از راه 

گرفت اين چنين شكل پول شويیاصطالح 
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:یتعبیر پولشوی

.اردتعبیرجالبی ازپولشویی د«آلودهشست و شوی پول»کتاب 30جفری رابینسون درصفحه 

ه سنگ  این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه ای را ک»:او می گوید

.وارد آب می شود مشاهده کنید، زیرا آب در آن نقطه تکان می خورد

ه سنگ  وقتی سنگ فرو می رود لحظاتی امواج دیده می شوند و شما می توانید نقطه ای را ک

کن آب  به آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می رود چین و ش

می ماند محو می شود تا اینکه سنگ به کف حوض می رسد و دیگر آثار و عالیمی از آن باقی ن

.و شاید پیدا کردن سنگ غیر ممکن شود

«.این دقیقاً همان وضعی است که درباره پول تطهیر شده انجام می گیرد
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:مفهوم پولشویی

می پولشويی فرآيندی است که طی آن درآمد ناشی از جراي

،مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاال، قاچاق انسان

که پول نامشروع و... رشوه، اخاذی، کالهبرداری و

.ودغيرقانونی است، به پول مشروع و قانونی تبديل می ش
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تند؟مرتکبین پولشویی چه کسانی هس

انجام ردیگافراد یاجرم منشأ مرتکباناست توسط همان ممکنجرم این

مستقل  جرمیبه منزله بایدجرم اینشود در هر صورت به 

شودو جدا از جرم منشأ نگاه 

ود از خاختفاءضمن کهکنندمینوع جرم همواره تالش اینمرتکبین

همان پول کهرا مذکورجرم ارتکابحاصل از عوایدجرم مبنا، 

تطهیرباشد را میکثیفپول یاو قانونیغیرنامشروع، 

ناشیعوایدماهیتداده و شکلتغییرنوعیو به 

نماینداز اعمال مجرمانه را پنهان 
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(:امبن)مهمترین جرایم منشاء 

 د، شمیمواد مخدر جرایمحاصل از عوایدشامل اصوالًپولشوییسابقاً جرم : روانگردانقاچاق مواد مخدر و

:در برگرفتنیزرا زیراز جمله موارد دیگرجرایمرفتهاما رفته 

 اسلحه  قانونیغیرفروش

 کاریتقلب و پنهان طریقیا واردات از غیرقانونیو واردات کاالقاچاق

اختالس از صندوق دولت

و زنانکودکانو فروش خریدو فروش انسان شامل خریدهایحلقه ایجاد

 یجادااز راه حمایتیعنیاز آن مالیمبالغ دریافتزنان و مردان و فروشیتن امکاناتروابط و کردنبرپا

...ویابیمشتریامن، محیط

مجازغیرهایقمار خانه کردندایر

 کامپیوتریهایتقلب و سوء استفاده

فروش اطالعات

كبانمبالغ هنگفت از دریافتو تقلبیهایچكو اوراق بهادار، صدور اسکناسحاصل از جعل درآمدهای

دیگرمالیجعل اسناد یاها و چگاینبوسیلهداخلیهای

وتروریستیهایپول به سازمان اهدای...
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:اندر ایر( مبنا)مهمترین جرایم منشاء 

ويی  در ايران جرايمی که عوايد حاصله از آنها بيشتر مورد پولش

قاچاق مواد مخدر، قاچاق کاال و : قرار می گيرند  عبارتند از

بند واردات غير قانونی، اختالس، کالهبرداری، رشوه گيری و زد و

حساب سازی
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:یتعریف پولشوی

نظور  انجام اقداماتی که در قانون پيش بينی شده به م

وی پنهان کردن منشأ اصلی عوايد حاصل از جرم به نح

.گرددکه شناسايی منبع اصلی مال غيرممكن يا دشوار
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:FATFپولشویی از منظر تعریف

Financial Action Task Force(FATF )

برخیکههشدترجمه«مالیاقدامویژهگروه»و«مالیاجرایینیرویسازمان»بهفارسیدر

پولشوییداردهایاستانسازماناین.کرده اندتعبیرنیز«پولشوییبامبارزهسازمان»بهراآن

توصیه9متعاقباًوتعیینتوصیه40منظوربدینومی کندتدوینبین المللیسطحدررا

.برخوردارندیباالینظارتیجنبهازکهنمودهاضافهآنبهتروریسممالیتأمیندرخصوص

وآنصلیامنشأکردنپنهانبرایاقتصادیجرايمازناشی(پول)دارايیانتقالياتبديل-

.استجرايمیچنينباارتكابدرکهشخصیباهمكاری

ازحاصلهایدارايیمالكيتياموقعيتومكانمنبع،ماهيت،تغييرياکردنپنهان-

.مجرمانهوقانونیغيرفعاليت های

.مجرمانهفعاليتازحاصلهایدارايیازاستفادهوتصاحب-



22

عناصر جرم پولشويی
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(1)

عنصر قانونی
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فعلترکیافعلازاعمرفتاریهر»،(1392مصوب)اسالمیمجازاتقانون2مادهمطابق

«.می شودمحسوبجرماستشدهتعیینمجازاتآنبرایقانوندرکه

تلقی«جرمانهموصف»راعملاینمستقیمبطورکهقانونیتنهاپولشوییجرمدرخصوص

شورایمجلس1386سالمصوب«پولشوییبامبارزهقانون»نمودهتعیینمجازاتآنبرایو

سالاصالحیهو1388مصوبآناجرایینامهآیینواست1397سالدرآناصالحواسالمی

به1389سالدررامربوطهدستورالعملدهایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک.است1398

.استرساندهتصویب

صورتهبومختلفاشکالوانحاءبهمحترمقانونگذارآن،ازقبلاستذکربهالزم

یادپولشوییابمرتبطمقرراتوقوانینبهآنازکهداشتهموضوعاینبهاشاراتیپراکنده،

.می کنیم
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:ییو مقررات مربوط به پولشوقوانین

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران49اصل

،سرقتاختالس،رشوه،غصب،ربا،ازناشیثروتهایاستموظفدولت

مالتمعاوکاریهامقاطعهازاستفادهسوءموقوفات،ازسوءاستفادهقمار،

وفساداماکندایرکردناصلی،مباحاتومواتزمینهایفروشدولتی،

لوممعدرصورتوکندردحقصاحببهوگرفتهراغیرمشروعمواردسایر

ثبوتوتحقیقورسیدگیبابایدحکماین.بدهدالمالبیتبهاونبودن

←.شوداجراءدولتوسیلهبهشرعی
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:ییو مقررات مربوط به پولشوقوانین

 مجلس شورای اسالمی1363قانون اساسی مصوب 49قانون نحوه اجرای اصل

داراییواموالکهگرددمعلومدادرسیضمندرچنانچهقانوناین14و9موادمطابق

اویاردراختفعالواستشدهمنتقلدیگریبهنامشروعمتصرفازنحویبهنامشروع

درواستنضاممتعاقبه،ایادیضمانحکمبنابردارایی،واموالاینفعلیمتصرفنیست،

اموالانتقالونقلهرگونهدرضمن.میشودرفتارقانوناینمطابقهممالعینخصوص

اثرالبوباطلاثبات،ازپسباشدقانوناینمقرراتازفرارمنظوربهکه49اصلموضوع

برداریکالهمجازاتبهدهندهانتقالو(اطالعدرصورت)گیرندهانتقالومیگرددتلقی

.گردندمیمحکوم
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1372مصوبدولتیمعامالتدرپورسانتاخذممنوعیتقانون

1372مصوبمشارکتاوراقانتشارنحوهقانون

کهکسیبرایحبسمجازات)1375مصوباسالمیمجازاتقانون662ماده

(نمایدقبولیامخفیتحصیل،اطالعوعلمبارامسروقهمال

وپولشورای1381مصوبمالیمؤسساتدرپولشوییازپیشگیریمقررات

اعتبار

وزیرانهیأت1386مصوبکشوردروجوهجریانسازیمستندنامهآئین

:ییو مقررات مربوط به پولشوقوانینادامه 
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مهمترین فواید جرم انگاری 
:پولشویی

پيشگيری از وقوع جرم منشأ و مقدم•

ايجاد انضباط مالی بانك ها و مؤسسات مالی•

جلوگيری از خروج سرمايه از کشور•

برقراری عدالت اجتماعی و توزيع عادالنه ثروت•

قتصادیسوق دادن ثروت و سرمايه به فعاليت های سالم اقتصادی و رشد و توسعه ا•

تسهيل کشف جرايم منشأ و دسترسی به مجرمين اصلی•
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(2)

عنصر مادی
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عنصرمادی جرم همان انجام فعل یا ترک فعل است که

.برای آن درقانون مجازات تعیین شده است

عنصرمادی جرم پولشویی به

می تواند باشد که مصادیقترک فعلیا فعلصورت  

قانون مبارزه با2آن در ماده 

.پولشویی آمده است

عنصر مادی-2
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(قمصادی: )قانون مبارزه با پولشویی2ماده 

:ازاستعبارتپولشويی

بهعلمباجرائمارتكابازحاصلعوايدازاستفادهيانگهداریتملك،تحصيل،ـالف

.آنمجرمانهمنشأ

آنمجرمانهأمنشکردنکتمانياپنهانمنظوربهعوايدیانتقاليامبادلهتبديل،ـب

بهکمكيامدهآدستبهجرمارتكابازغيرمستقيميامستقيمطوربهاينكهبهعلمبا

.نشودرمجآنارتكابقانونیتبعاتوآثارمشمولویکهنحویبهمنشأجرممرتكب

الكيتمياجايیجابهانتقال،ونقلمحل،منبع،منشأ،کردنکتمانياپنهانـپ

.اشدبشدهتحصيلجرمنتيجهدرغيرمستقيميامستقيمطوربهکهعوايدی
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(3)

عنصر معنوی
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است  « سوءنیت»عنصرمعنوی یا روانی در واقع همان 

که برای تحقق جرم در کنار عناصر قانونی و مادی نیاز است و 

.علی االصول توسط مرجع قضایی محرز می گردد

بدیهی است مصادیق مادی جرم پولشویی که به  آنها اشاره شد،

و همچنین از روی علم و اطالع( عمد عام)می بایست با اراده 

.صورت پذیرد( عمد خاص)
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تعریفنکات قابل توجه در 
:و مصادیق جرم پولشویی

اينكهماک،نيستيافتهسازمانجرمیلزوماًبرخیتصورخالفبرجرماين

نشدهذکرانگاریجرممقامدرقيدیچنينپولشويیبامبارزهقانوندر

.باشدنفريكصرفاًتواندمیپولشويیجرممرتكبلذااست،

ولشويیپکهشودمیمالحظهشدارائهپولشويیازکهتعريفیبهتوجهبا

.گيرددربرمیرانامشروعاموالهمهوشودنمیکثيفپولبهمحدود

ينبهایکنوانسيوندرزيرااست،المللیبينجرايمزمرهدرجرماين

الًمعمواينبرعالوهواستشدهاشارهموضوعاينبهمتعددیالمللی

دررارکشوچندينگاهوگيردمیصورتفراملیويافتهسازمانبصورت

←.گيردمیبر
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کهلیسؤا.شودمیگرفتهنظردرمنشأجرایمازجداواستمستقلیجرمشوییپول

تکبمرحقدرتأثیریچهمنشأجرممرتکبتبرئهکهاستاینشودمیمطرحاینجا

دارد؟پولشوییجرم

جرموقوععدممنشأجرممرتکبتبرئهعلتاگرکهگفتتوانمیفوقسؤالبهپاسخدر

جرموقوععدمبازیرا.داردمستقیمتأثیرپولشوییجرممرتکبحقدرباشدبزهتحققو

ازشوییپولموضوعمالاصوالًیعنیشود،میمنتفیپولشوییجرمتحققموضوعمنشأ

تبرئهعلتاگراماباشد،مستقلیجرمآنپولشوییتااستنشدهتحصیلنامشروعطریق

باشدتکبمربهبزهانتسابعدمیادلیلکفایتعدمماننددیگریعللمنشأجرممرتکب

←.نداردپولشوییجرممرتکبحقدرتأثیری
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ردگیمیبردرراجرمیهرونیستخاصیجرایمبهمحدودمنشأجرایم،

آنبهپولشوییبامبارزهقانون2مادهدرکهجرمازحاصلعوایدیعنی

،تنیسخاصجرمیبهمقیدواستآمدهمطلقطوربهاستشدهاشاره

ومخدرموادوکاالقاچاقطریقازعمدتاًنامشروعاموالاصوالاما

.آیدمیدستبهاقتصادیجرایم

شأمنکردنپنهانبلکه،نیستسودودرآمدکسبپولشوییازهدف

.استآننامشروع

جرمبرمقدممنشأجرموباشدمیمنشأجرایمبرمؤخّرپولشوییجرم

وتنیسمنشأجرمنتیجهپولشوییلذاومییابدارتکابپولشویی

←.استمستقلیجرمشداشارهقبالًکههمانطور
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باشدمیغیرمستقیمعوایدهمومستقیمعوایدشاملهمجرمازحاصلعواید

مکررطوربهپولشوییبامبارزهقانون2مادهگانهسهبندهایدرموضوعاین

.استشدهتصریح

باصورتایندرکهباشدنفریکاستممکنمنشأجرموپولشوییجرممرتکب

رهبرایباید،اسالمیمجازاتقانوندرجرمتعدّدبهمربوطقواعدبهتوجه

.گرددتعیینجداگانهمجازات،جرایمازیک

هرتاسگذشتقابلغیربنابراینواستعمومیجنبهدارایپولشوییجرم

.باشدگذشتقابلمنشأجرمکهچند
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اقسام و مراحل پولشويی
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وییپولشوشودواقعکشوریكداخلدرمنشاءجرم:درونیپولشویی-1

.پذیردصورتکشورهماندرنیزآنازحاصلعواید

وییپولشوشودواقعکشورازخارجدرمنشاءجرم:بیرونیپولشویی-2

.پذیردصورتکشورازخارجدرنیزآنازحاصلعواید

دعوایپولشوییوکشورازخارجدرمنشاءجرم:وارداتیپولشویی-3

.پذیردانجامکشورداخلدرآنازحاصل

درآنازحاصلعوایدوکشورداخلدرمنشاءجرم:صادراتیپولشویی-4

.گیردقرارپولشوییموردکشورازخارج

:اقسام پولشویی
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:پولشوییارتکابمراحل 

Placement( يابیمكان)گذاریجای-1

ازهدفباراجرمازحاصلعوايدمجرمانآندرکهاستایمرحلهگذاریجای

استمكنممرحلهايندر.کنندمیمالیسيستمواردآنقانونیغيرمنشأبردنبين

طالحاصدرکههايیمكانبهمالیسيستمبهحاصلعوايدتزريقبرایمجرمانکه

ونبودهيزبرانگشكعموماًهامكاناينکهچرا،کنندمسافرتداردناممالياتیبهشت

.داردوجودآنهاعملكردبرضعيفینظارت

 ایشيوهگيردمیقرارمجرماناستفادهموردمرحلهايندرکهروش هايیجملهاز

وجوه،روشايندر.شودمیناميدهsmurfingمورفينگاساصطالحدرکهاست

بهرهدوبابعدوشودمیخارجمالیسيستمازوشدهتقسيمکوچكهایمبلغبه

←.شودمیتزريقسيستم
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رانگاشياءخريدخارجی،مالیمؤسساتدرگذاریسرمايهديگرروش

هواپيما،يقه،عتاشيایياقيمتیسنگهایوفلزاتطال،هنری،آثارمثلقيمت

راآنهابتوانثانیوهلهدرتاباشدمی...وارزياقرضهاوراقخريد

.کردقلمداداشياءآنفروشازناشیراحاصلهپولوفروخت

ظورمنبهکههايیشرکت)صوریهایشرکتتشكيلروش هاديگراز

بهترينيمدانمیکههمانطورالبتهباشد،می(شوندمیتأسيسشويیپول

وبانكمثلمالیمؤسسهيكداشتناختياردرمرحلهايندرروش

.استپولشويیپروسهدربانكاصلیمديرانازيكیهمكاری
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:پولشوییارتکابادامه مراحل 

Layering(الیهچینی،خواباندن)الیهگذاری-2

آندادنجلوهمشروعیاحاصلمنافعمنشأکردنمخفیمرحلهاینهدف

انجامدهپیچیومتعددانتقاالتونقلازایمجموعهکهترتیباینبه.است

تفادهاسمنافعازبتوانندمجرمانوبماندپنهانارتكابیجرایمردتاشود

.کنند

شبكهقطریازوجوهالكترونیكیانتقالمثلعملیاتیانجامبامرحلهاین

صوری،تمعامالانجاموکاالسهام،کارگزارانبامعامالتانجامالكترونیكی،

.شودمیانجام...وکشورازمنابعخروج
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:پولشوییارتکابادامه مراحل 

Integration(ادغام)سازیيكپارچه-3

لهحاصعوایدبرایمشروعظاهریکهکنندمیسعیمجرمانمرحلهایندر

شروعممنابعباجرمارتكابازحاصلنامشروعپولکهبطوریکنند،فراهم

باآنهاهمچنین.گذاردنمیباقیخودازردیهیچدیگروشدهمخلوط

کهنحویبه–تجارتیعملیاتازاستفادهسوءوپوششیهایشرکتتأسیس

کنند،میاظهارآنواقعیمیزانازکمتریابیشتربسیارراکاالقیمتمیزان

درسعی...وکاالوارداتوصادراتمورددردروغینهایاعالمیهاظهار

.کنندمیخوداموالدادنجلوهمشروع
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نمونه مشاغل عمده مورد استفاده در مراحل پولشویی

مرحله ادغاممرحله خواباندنجاگذاریمرحله 
پرداخت بانكپول نقد به 

همكاریگاه با (. می شود
با امتزاجیابانكکارمندان

)قانونیدرآمدهای

ورکشبه خارج از الكترونیكیانتقال 
ذیکاغکمپانی هایاغلب با استفاده از (

یقانونکاربه عنوان کهحباب هائییا
)اندافتتاح شده 

یاوام مصنوعیبازپرداخت 
پرده به عنوانکهتقلبیاینویس های

شده تطهیرپول برایپوشی
.شودمیاستفاده 

به پول نقد به صورت فیزیكی
.خارج صادر می شود

متعدد و حساب هایپول نقد در 
متفاوت در خارجبانكیسیستم های

.شودمیگذاریسپرده 

شود یمانتقاالت انجام پیچیدهشبكه
به ( المللیبینو چه داخلیچه )

اصلیمنبعپیگیرینهایتاًکهنحوی
.سازدممكنغیرپول را 

ران پول نقد برای خرید اشیاء گ
قیمت، ملك یا وسائل کار به

.مصرف می رسد

شده خریداریکاالهاییاها دارائی
.شودمیبه پول تبدیلدوباره 

اشیاء، ملكدرآمد حاصل از فروش 
ر به نظکاروسائلیاقیمتگران 

رسد و به عنوانمی« تمیز»کامالً
لیستدر کاالوجه حاصل از فروش 

.گرددمیادغام مالی
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مراجع ذی صالح در  

مبارزه با پولشويی و

مجازات مربوطه
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:صالحیت مراجع قضایی

دادگاههایپولشویی،بامبارزهقانون11مادهموجببه:ذاتیصالحیت(الف

.هستندجرماینبهرسیدگیصالحعمومی

درنیازصورتدروتهراندرعمومیدادگاه هایازشعبیـ(1397اصالحی)ـ11ماده

.بدمی یااختصاصمرتبطجرائموپولشوییجرمبهرسیدگیامربهاستان هامراکز

.نمی باشدجرائمسایربهرسیدگیمانعشعبهبودنتخصصی

(30۸)و(307)موادموضوعمقاماتازپولشوییجرممرتکبکهمواردیدرـتبصره

بهاشد،بمذکورمقاماتازغیرشخصیمنشأ،جرممرتکبوکیفریدادرسیآیینقانون

.شودیمرسیدگیاستانمرکزیاتهرانکیفریدادگاه هایدرموردحسبپولشوییجرم

مراجع قضایی-1
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:ادامه صالحیت مراجع قضایی

انمیازراجرمیبهرسیدگیصالحیتقانونگذارواقعدر:محلیصالحیت(ب

بهقطفهستند،ذاتیصالحیتدارایکشورسراسردرکهمختلفقضاییمراجع

جبموبهپولشوییهایپروندهخصوصدرکهدهدمیقضاییحوزهچندیایك

مراکزدرنیازدرصورتوتهراندرعمومیدادگاهشعببهامراین11ماده

.شدخواهدسپرده(قضائیهقوهرئیستشخیصبه)استانها
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:شورای عالی مقابله و پيشگيری از جرائم پولشويی و تأمين مالی تروريسم( الف

وپولشويیمجرائبامقابلهوپيشگيریبرایهماهنگیمنظوربهپولشويی،بامبارزهقانون4مادهموجببه

ودنمعصنعت،وزرایعضويتباودارايیواقتصادیاموروزيررياستبهاينتروريسم،مالیتأمين

ياورکشکلدادستانقضائيه،قوهرئيسنمايندهخارجه،امورودادگستریکشور،اطالعات،تجارت،

بانكکلسرئيسپاه،اطالعاتسازمانرئيسوی،نمايندهياکشورکلبازرسیسازمانرئيسوی،نماينده

شنهادپيبهناظرعنوانبهاسالمیشورایمجلسنمايندگانازنفرسهوايراناسالمیجمهوریمرکزی

ذيلفوظايبامجلستصويبوحقوقیوقضائیوکشورداخلیاموروشوراهااقتصادی،هایکميسيون

:شودمیتشكيل

.قانوناجرایجهتدرريزیبرنامهوراهبردهاتعيينـ1

.وزيرانهيأتبهتصويببرایقانوناجرایدرخصوصالزمهاینامهآيينپيشنهادوتهيهـ2

اسناد،اخبار،تحليلوپردازشآوری،جمعامردردولتمجموعهزيردستگاه هایکردنهماهنگـ3

بهرشگزاومشكوکمعامالتشناسايیوهوشمندسامانه هایتهيهواصله،گزارش هایواطالعاتمدارک،

.الزماقداماتانجامجهتذيربطمراجع

(غیرقضایی)مراجع اداری -2
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:ساير مراجع اداری( ب

هکمشمولاشخاصپولشويی،بامبارزهقانون6و5مواددرقانونگذار

ائهارهمچنينوپولشويیبامرتبطهاینامهآئينمفاداجرایوظيفه

ووظايف7مادهدرونمودهاحصاءدارند،عهدهبررااطالعات

.استکردهتبيينراآنهامسؤوليت های
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:یمشمولین قانون مبارزه با پولشوی

وقیحقياشخاصهمچنينوغيرانتفاعیمؤسساتوغيرمالیمشاغلصاحبانکليه–5ماده

ها،مهبياعتباری،ومالیمؤسساتبانك ها،ايران،اسالمیجمهوریمرکزیبانكجملهازحقوقی

هایصندوقشهرداری ها،خيريه،مؤسساتوبنيادهاالحسنه،قرضصندوق هایمرکزی،بيمه

بورس های)سرمايهبازارها،صرافیاعتباری،هایتعاونیغيردولتی،عمومینهادهایبازنشستگی،

وسرمايه گذاریشرکت هایوهاصندوقکارگزاری،شرکت هایبورس ها،سايرو(بهاداراوراق

ايران،نفتیملشرکتقبيلازباشدمینامذکرمستلزمآنهابرقانونشمولکهمؤسساتیهمچنين

باارتباطردوزيرانهيأتاجرائیآيين نامه هایمكلفندآنها،غيروايراننوسازیوگسترشسازمان

.کننداجراءراتروريسممالیتأمينبامبارزهقانونوقانوناين
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:وییقانون مبارزه با پولشمشمولینادامه 

جمهوریگمرکجملهازقانون،اين(5)مادهموضوعاشخاصکليه–6ماده

شور،کامالکواسنادثبتسازمانکشور،مالياتیامورسازمانايران،اسالمی

رسمیسانکارشناحسابداران،حسابرسان،دادگستری،وکالیرسمی،اسناددفاتر

راانونقايناجرایدرنيازمورداطالعاتمكلفندقانونیبازرسانودادگستری

آنهابهمالیاطالعاتمرکزياشورادرخواستحسبوزيرانهيأتمصوباتطبق

.نمايندارائه
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:وییقانون مبارزه با پولشمشمولینو مسؤولیت های وظایف

وفعاليتنوعبرحسب(6و5موادموضوع)قانوناينمشمولدستگاه هایونهادهااشخاص،-7ماده

:هستندزيرمواردرعايتبهمكلفخودسازمانیساختار

احراز،وکيليانمايندهتوسطاقدامصورتدروواقعیمالكانمراجعان،شناسايیوهويتاحرازـالف

.اصيلووکيلنماينده،هويتوسمت

.نيستديگرمقرراتوقوانينموجببههويتاحرازضرورتنافیبنداينمقرراتـتبصره

نآييوقانونچهارچوبدرمالیاطالعاتمرکزبهالزممدارکواسنادگزارش ها،اطالعات،ارائهـب

.وزيرانهيأتمصوبنامه

عملياتومعامالتياشورامصوبميزانازبيشعملياتبهشروعياعملياتيامعامالتگزارشارائهـپ

←.مالیاطالعاتمرکزبهآنهامانندوکارگزاریصرافی،گذاری،سرمايهثبتی،بانكی،مشكوک
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:وییقانون مبارزه با پولشمشمولینو مسؤولیت های وظایفادامه 

بهشروعيایالكترونيكيافيزيكیازاعممالپرداختيادريافتمعامله،نوعهرشاملمشكوکعملياتومعامالتـتبصره

ايجادارجرموقوعظنمتعارفطوربهانسانبرایآنطرفينياموضوعارزش،ماننداحوالیواوضاعبراساسکهاستآنها

:نظيرکند؛

.باشدویانتظارموردفعاليتسطحازبيشفاحشنحوبهکهرجوعارباببهمربوطمالیعملياتومعامالتـ1

نيزوگيردصورتمالیعملياتيامعاملهآنكهازبعدياقبلمراجعانسویازواقعخالفگزارشياکذباظهارجعل،کشفـ2

.پايهخدماتاخذزماندر

.استديگریشخصمالكوبودهظاهریياصوریشودمشخصترتيبهربهکهمالیعملياتيامعامالتـ3

فهرست.ستاشدهواقع(پولشويینظراز)پرخطرمناطقدرطرفينازهريكقانونیاقامتگاهکهمالیعملياتيامعامالتـ4

.شودمیمشخصشوراتوسطمناطقاين

ازمزبوراتعملييامعاملهحينياقبلمراجعان،هرچند.اجرائینامهآييندرمقررسقفازبيشمالیعملياتيامعامالتـ5

.نماينداقدامقراردادفسخبهنسبتمنطقیدليلبدونآنانجامازبعديادادهانصرافآنانجام
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:قانون مبارزه با پولشوییمشمولینو مسؤولیت های وظایفادامه 

واخلیدمعامالتوعملياتحسابها،سوابقمالك،رجوع،اربابشناسايیبهمربوطسوابقنگهداریـت

موجبهبآنشيوهکهاستموردیمعاملهانجامياکاریرابطهپايانازپسسالپنجمدتبهحداقلخارجی

.شودمیتعيينقانونايناجرائینامهآيين

.بودخواهدننمودهالزامیشدهيادمدتازبيشرااسنادنگهداریکهقوانينسايرناقضبنداينـتبصره

آيينوقانوناينمفادرعايتمنظوربهکارکنانومديرانآموزشوداخلیکنترلمعيارهایتدوينـث

.آناجرائیهاینامه

کشوریخدماتمديريتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههایکارکنانومديرانازيكهرـتبصره

يكهردرمقررتكاليفانجامازقانوناينموضوعجرائمتسهيلقصدبهوعامداًوعالما13۸6/7/۸ًمصوب

درجهدینقجزایبهششدرجهموقتانفصالبرعالوهنمايدخودداری«ث»بنداستثنایبهفوقبندهایاز

موقتصالانفبهمرتكبباشدتقصيرازناشیمقررتكاليفانجامعدمکهدرصورتی.می شودمحكومشش

درغيردولتیبخش هایوحاکميتیدستگاه هایسايرکارکنانومديران.شدخواهدمحكومهفتدرجه

میمحكومششدرجهنقدیجزایبه،«ث»بنداستثنایبهمادهايندرمقررتكاليفانجامعدمصورت

.گردند
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ازحاصلعوايدودرآمدومالاصلپولشويیبامبارزهقانون9مادهمطابق

رتكبينم(آنقيمتيامثلنباشدموجوداگرو)پولشويیجرمومنشأجرمارتكاب

عوايدودرآمداموال،جمعچنانچههمچنينوشودمیمصادرهپولشويیجرم

وپنجدرجهتعزيریحبسبهباشدريال(1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ميليارددهتامذکور

تمجازابرعالوهمورددوهردرچهاردرجهتعزيریحبسبهآنازبيشترارقام

يدهگردواقعپولشويیموردکهمالیارزشياوجوهمعادلنقدیجزایبهقبل

.شوندمیمحكوم

سالدهتاپنجازبيش:4درجهتعزيریحبسمجازات

سالپنجتادوازبيش:5درجهتعزيریحبسمجازات

:مجازات جرم پولشویی
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هماناشدبيافتهتغييرياتبديلديگریاموالبهجرمازحاصلعوايدچنانچهـ1تبصره

میضبطمرتكباموالازآنمعادلنيت،حسنباثالثبهانتقالصورتدرواموال

.شود

کهاستصورتیدرآنازحاصلمنافعودارايیضبطحكماجرایوصدورـ2تبصره

.باشدنگرفتهقرارحكماينمشمولمنشأ،جرملحاظبهمتهم

ایهمجازاتبرعالوهپولشويیجرمارتكابصورتدرمنشأجرممرتكبينـ3تبصره

حكوممنيزقانونايندرشدهبينیپيشهایمجازاتبهمنشأ،جرمبهمربوطمقرر

مجازاتهبصرفاًمنشأجرمارتكابعدمصورتدرپولشويیجرممرتكبين.شدخواهند

←.می شوندمحكوممادهايندرمقرر

:پولشوییادامه مجازات جرم 
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دردتشديموجبيابد،ارتكابيافتهسازمانصورتبهپولشويیجرمکهصورتیدرـ4تبصره

.بودخواهددرجهيكميزانبهمجازات

قررمهایمجازاتبرعالوهشوندپولشويیجرممرتكبحقوقیاشخاصکهصورتیدرـ5تبصره

ارزشياوجوهبرابرچهارتادومعادلنقدیجزایبهاسالمیمجازاتقانون(2۰)مادهدر

.شوندمیمحكومگرديدهواقعپولشويیموردکهمالی

طالعابدونکهشودمشخصصالحهدادگاهدروباشدغيربهمتعلقاموالاينچنانچهـ6تبصره

يانمودهاعالمقانونیمراجعبهراامراينونداشتهرضايتمالكاينكهياشدهاستفادهمالك

.می شودمستردآنمالكبهاستنداشتهاعالمامكاناينكه

:پولشوییادامه مجازات جرم 
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سیستمپولشویی در هایشیوه 

ازآنو پیشگیری بانکی
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:انکیبسیستمپولشویی در هایشیوه 

مستقيمداشتنکارسرودليلبهترسادهبيانبهوهافعاليتماهيّتدليلبهبانكیسيستمکلیطوربه

اصطالحبههایپولاصلیمنشأسرنمودنمخفیوپولشويیبرایمناسبیبسياربسترنقد،وجوهبا

.شودمیمحسوبکثيف

متخصصیومشخصنظارتیسازماننظرزيربانكیسيستمکهشودمیروشنزمانیمسألهايناهميت

ازبود،هدنخواآسانیکارچندانشدهشستشووجوهمنابعشناسايیورديابیصورتايندرنباشد،

.دارندمهمیبسيارنقشزمينهايندرمرکزیبانكوبانكینظارتیسازمانهایرواين

:استزيرشرحبهبانكیابزارهایازاستفادههاینمونهازبرخی

اسنادیاعتباراتگشايش-1

ویبحساحجمگردشياومشتریمعمولکاروکسبباکهکاالهايیخريدياحملهایسفارش-2

.باشدنداشتههماهنگی
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پولشویی در هایادامه شیوه 
:بانکیسیستم

...استفاده از اسنادی که صرفاً تحت کنترل صادر کننده آن است از قبيل برات و-3

يز بسيار  زمانی که دريافت و پرداخت در داخل کشور صادر کننده صورت گيرد و مبلغ آن ن-4

.باالتر از آنچه در اسناد قيد شده است، باشد

ارسال کاالهای صادراتی به صورت وصولی بدون ارائه اسناد و مشخصات کاال-5

(حواله)استفاده از سيستم بانكی موازی -6

استفاده از بانكهای کارگزار-7

افتتاح حساب با هويت مجعول-۸
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تعديل قاعده رازداری بانكی-1

تقويت اهرم های کنترل ونظارتی-2

جلوگيری از وقوع جرايم منشاء-3

اصالح مقررات بانكی و نظارت بانك مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری-4

رهاهمكاری بين المللی برای مبارزه با پولشويی و استفاده از تجارب ديگر کشو-5

تعديل اصل برائت و معكوس نمودن بار اقامه دليل-6

لزوم ثبت معامله و تعيين معيار برای ثبت شرکت ها-7

:وییازپولشپیشگیری هایشیوه 



اثرات منفی 

شوییپول
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کرداشارهزیرمواردبهمیتوانشوییپولمنفیاثراتجملهاز:

مالیبازارهایتخریب

کشورازغیرقانونیصورتبهسرمایهفرار

پولتقاضایکاهش

خصوصیبخشورشکستگی

اقتصادواقعیبخشدربهرهوریکاهش

سازیخصوصیریسکافزایش

اقتصادخارجیبخشتخریب

بهرهوارزنرخهایرونددربیثباتی

درآمدنابرابرتوزیع
63
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تحلیل موضوعات و موارد مهم

139۸از آیین نامه سال 
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شناسایی و احراز

هویت مشتری
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:مشتریهویتلزوم شناسایی و احراز 

.تاسممنوعمشتریکاملشناسائیوهويتاحرازبدونبانكیخدماتوعملياتگونههرانجام

بامقابلهبرایاستسالحیوپولشويیازپيشگيریاساسمشتریخصوصدرکافیاطالعاتداشتن

رقراریبهنگامبهتااستضروریلحاظبدين.مالیمؤسساتوبانك هادرجرمازناشیاموالشستن

بامشترياناينتفكيكکهاتفاقیيااستدائممشتریشعبهآنمشتریکهشودتوجهمشتریباروابط

.نمايدمتفاوتموضوعبابرخوردنحوهدررامادقتميزانتواندمیيكديگر

بعدبه12مادههمچنينوپولشويیبامبارزهقانون9۸و۸۸سالنامه هایآيينمواددرمهماين

جمهوریمرکزیبانكمصوباعتباریمؤسساتايرانیمشتريانشناسايیچگونگیدستورالعمل

.استآمدهتفصيلبه13۸9بهمندرايراناسالمی
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:9۸آیین نامه سال 50ماده 

انجامرامقتضیشناسايیرويه هایکاری،تعاملهرگونهبرقراریازپيشمكلفندمشمولاشخاص

استعممنوکاریتعاملهرگونهبرقرارینيست،امكان پذيررويه هااينانجامکهمواردیدرودهند

.می شودمحسوبتخلفو

رجوعب اربامقتضیشناسايیرويه هایانجامتضمينمنزلهبه ارباب رجوعبهخدماتارايهـ1تبصره

اشخاصهعهدبرزمينهايندرتخطیهرگونهوجودمسئوليتواستمشمولاشخاصکارکنانتوسط

.استذی ربطکارکنانومشمول

باياوبی نام صورتبهراپايهخدماتارايهدراستمرارونگهداریمكلفندمشمولاشخاصـ2تبصره

غيرقابلياامبی نالكترونيكیمالیمعامالتوتراکنشهرگونهانجامهمچنينوجعلیيامجهولهويت

.کنندمتوقفرارديابی

شناسههکاشخاصیياقانونیهويتفاقداشخاصبهخدمتارايهازمكلفندمشمولاشخاصـ3تبصره

دداریخواست،شدهابطالذی ربطمراجعتوسطغيرهوفوتازاعم داليلیبهآنهاهويتیيكتای

.کنند
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:9۸آیین نامه سال 51ماده 

اریکتعامالت(ريسك)خطرشناسايی،فرايندهایاجرایجهتمكلفندمشمولاشخاص

وکنندندیطبقه بتروريسممالیتأمينوپولشويیبامبارزهمقرراتبر اساسراارباب رجوع

بهاعفمضومعمولساده، سطحسهدر(ريسك)خطراينبامتناسبراشناسايیرويه های

بتنیمبايدارباب رجوعشناسايیرويه هایوخط مشی هاسياست ها، همچنين،.گذارنداجرا

باب رجوعارکاریتعاملبرهدفمندومستمرنظارتتاباشد محور(ريسك)خطررويكردبر

صاشخاواقعیمالكاطالعاتازجمله)ارباب رجوعازاخذشدهاطالعاتسطحوآيدپديد

.شودبه روزرسانیونگهداریتعيين،وی(ريسك)خطربامتناسب(حقوقی
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:9۸آیین نامه سال 54ماده 

رانهسهل گيتدابيرمكلفندمشمولاشخاص،سادهشناسايیرويه هایانجام منظوربه

تدابيرينا.کننداتخاذارباب رجوع(ريسك)خطرسطحبامتناسبرارجوعارباب شناسايی

اينازخیبر.باشدتروريسممالیتأمينوپولشويیبامبارزهمقرراتسايرناقضنبايد

:ازعبارتندتدابير

.رجوعارباب شناسايیاطالعاتبه روزرسانیدفعاتتعدادکاهشـ1

مورداليتفعسطحاساسبرتراکنش هاموشكافانهبررسیومستمرپايشميزانکاهشـ2

ارباب رجوع؛انتظار

فهدشناختبرایخاصاقداماتانجامياباجزئيات،ودقيقاطالعاتجمع آوریعدمـ3

نوعطريقازتراکنش هاماهيتوهدفکهمواردیدرتجاری،روابطموردنظرماهيتو

.باشدقابلِ استنباطايجادشدهکاریروابطياتراکنش ها
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:9۸آیین نامه سال 59ماده 

ازتانندکاتخاذمناسبیتدابير،معمولشناسايیرويه هایانجامبه منظورمكلفندمشمولاشخاص

:شودحاصلاطمينانارباب رجوعخصوصدرزيراقداماتانجام

بر؛معتمدارکاخذومستقلوقابل ِاطمينانمنابعازاستفادهباتنهاارباب رجوعهويتاحرازـ1

قابل ِاتكا؛اسنادواطالعاتبرمبتنیواقعیمالكشناسايیازاطمينانـ2

کاری؛تعاملبرقراریطیارباب رجوعفعاليتميزانوهدفماهيت،شناختـ3

ولوکيقيم،وصی،ولی،ازجمله)عنوانهرتحتکهاشخاصیمثبتهمدارکواسنادبررسیـ4

کرده اند،مراجعهاعتباریومالیمؤسساتبهديگراشخاصازنمايندگیبه(حقوقیشخصنماينده

اشخاص؛اينخصوصدرهويتاحرازرويه هایانجامبرعالوه

ازاناطميننظيرمقتضیاقداماتانجامبامستمربه صورتمعمولشناسايیفراينداجرایـ5

يتفعالسطحاساسبرارباب رجوعمستمرپايشارباب رجوع،ازاخذشدهاطالعاتبهنگام بودن

آن ها؛ازاخذشدهاطالعاتباارباب رجوعتراکنش هایتطابقوارباب رجوعموردانتظار

.کاریتعامالت(ريسك)خطرارزيابیبهمربوطاطالعاتنگهداریوجمع آوریـ6
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:9۸آیین نامه سال 77ماده 

اتاقدامورويه ها،می شودارزيابیباالکاریتعامالت(ريسك)خطرکهمواردیدرمكلف اندمشمولاشخاص

.کننداتخاذرامضاعفشناسايی

:ارندگذاجرابهرامضاعفشناسايیرويه هایزير،موارددرحداقلمكلف انداعتباریومالیمؤسساتـ1تبصره

جعمرااعالممطابقکه(اعتباریومالیمؤسساتازجمله)حقوقیوحقيقیاشخاصباکاریتعامالتدرـ1

ملی؛امنيتعالیشورایتأييدازپسواستباالترآن ها(ريسك)خطربين المللی

است؛حقوقیترتيباتذی نفعياحقوقی،شخصعمر،بيمهذی نفعکهمواردیدرـ2

خارجی؛کارگزاریحساب هایخصوصدرـ3

اختصاصی؛بانكداریخدماتارائهـ4

سياسی؛(ريسك)خطردارایاشخاصبهپايهخدماتارائههنگامـ5

خصیمشاقتصادیياقانونیهدفکهغيرمعمولیتراکنشالگوهایياغيرمعمولتراکنش هایهنگامدرـ6

.ندارد

ن نامه،آيياينتصويبازپسساليكظرفمرکز،هماهنگیبامكلف اندنظارتمتولیدستگاه هایـ2تبصره

االنهسبه صورتحداقلراآنواعالماعتباریومالیمؤسساتبهرا غيرمعمولتراکنش هایالگوهایوشاخص

.کنندبه روزرسانی
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:9۸آیین نامه سال 79ماده 

:گيردورتصزيراقداماتحداقلکهکننداعمالبه گونه ایرامضاعفشناسايیرويه هایمكلف اندمشمولاشخاص

ماین¬رخاطالعاتبه روزرسانیواموالحجمواقتصادیفعاليتمانندمشتریازبيشتراطالعاتکسبـ1

کوتاه تر؛زمانیفواصلدرواقعیمالكاطالعاتازاعموی(پروفايل)

کاری؛تعاملماهيتخصوصدربيشتراطالعاتکسبـ2

ارباب رجوع؛اموالمنبعياسرمايهمنبعدربارهاطالعاتکسبـ3

باال؛مبالغباتراکنش هایداليلدربارهاطالعاتکسبـ4

کاری؛تعاملتداوموشروعبرایارشدمديرتأييديهاخذـ5

اطالعاتی؛جامعبانك هایياوموردنيازاطالعاتیسامانه هایازاستعالمـ6

تعدادشافزاي،(کنترلی)واپايشیگلوگاه هایافزايشطريقازپايشو(کنترل)واپايشدردقتافزايشـ7

نيازبيشترسیبرربهکهتراکنش هايیالگوهایشناسايیوتعييننيزوکاریتعاملاطالعاتبررسیواخذدفعات

دارند؛

کهبانكیدرمشتریبه نامحسابيكازواريزازپستنهاافتتاح شده،تازهحساببهخدمتارائهآغازـ۸

.داردقابل قبولمعمولشناسايیاستانداردهای
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مشکوکمعامالتعملیات و 

و مصادیق آن



7474

:تعريف معامالت وعمليات مشكوک

:(139۸مصوب)پولشويیبامبارزهقانونالحاقی14مادهاجرايینامهآيينيكماده12بند

شروعيايكیالكترونيافيزيكیازاعممالپرداختيادريافتمعامله،نوعهرشامل:مشكوکعملياتومعامالت

تعارفم طور بهانسانبرایآن،طرفينياموضوعارزش،ماننداحوالیواوضاعوقرايناساسبرکهاستآنهابه

:نظيرکند؛ايجادراجرموقوعظن

اوازانتظارموردفعاليتسطحازبيشفاحش به طورکه رجوعارباببهمربوطمالیعملياتومعامالتـالف

.باشد

گيردتصورمعامله ایآنكهازپسياپيشارباب رجوعسویازواقعخالفگزارشياوکذباظهارجعل،کشفـب

.پايهخدماتاخذزماندرنيزو

.تاسديگریشخصمالكوبودهظاهریياصوریشودمشخصترتيبهربه کهمالیعملياتيامعامالتـپ

مالیتأمينوپولشويینظراز)پرخطرمناطقدرطرفيناز هريكقانونیاقامتگاهکهمالیعملياتيامعامالت-ت

.استشدهواقع(تروريسم

انجامازورمزبعملياتيامعاملهحينياپيشارباب رجوعهرچندمقرر،سقفازبيشمالیعملياتيامعامالتـث

.کنداقدامقراردادفسخبهنسبتمنطقیدليلبدونمعامله،انجامازبعدياودهدانصرافآن
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:9۸آیین نامه سال 135ماده 

ساختاروفعاليتنوعبرحسبقانون(6)و(5)موادموضوعمشمولدستگاه هایونهادهااشخاص،

الیمتأمينوپول شويیبهمشكوکعملياتومعامالتمشاهدهصورتدرمكلف اندخودسازمانی

هردر پول شويیبامبارزهواحدها یبه ارباب رجوع،اطالعبدونوبالفاصلهرامراتبتروريسم،

مرکزهبگزارشارسالبهنسبتاوليه،بررسیازپسبايدنيزمذکورواحد.دهنداطالعدستگاه

.کنداقداممرجعاينتوسطاعالمیسازوکاربامطابق

 يـقطرازرامشكو کمعامالتگزارشاستمكلفمشمولشخص پول شويیبامبارزهواحدـ1تبصره

پا ياناتحدا کثرمی کند،ايجادمشكو کمعامالتگـزارشجمـع آور یبه منظورمرکزکهسـامانه ای

کزمرطرفازمذ کورسامانهبهدسترسیدرصـورتی  کـه.کندارسالمرکزبرا ی کار یروزهمان

رکزم کهبه نحو یمكلف اند پول شويیبامبارزهواحدها یباشدنشدهفراهممشمولشخصبرا ی

.کنداقدامگزارشارسالبهنسبتمی سازد،مشخص

،مشكو کمعامالتگزارشجمع آور یسامانهروزانهبررسیبامكلف اندمشمولاشخاصـ2تبصره

موردنيازاطالعاتواقدامروزيكتاحدا کثرآندرمندرجاستعالماتبـهپاسـخ گويیبـهنسـبت

.کنندارسالسـامانهطر يـقازوتعيين شـدهقالـبدررا
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اطالعات نگهداری سوابق و 

از منظر 

پولشوییمقررات 
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:9۸آیین نامه سال 142ماده 

به گونه ایسال(1۰) مدتبهراکاریتعامالتبهمربوطسوابقومدارکاسناد،بايدمشمولاشخاص

شتهداوجودفوريتبهموارداينارائهامكانذی صالح،مراجعدرخواستصورتدرکهکنندنگهداری

:استزيرمواردازاعم مادهاينموضوعسوابقومدارکاسناد،.باشد

 ازجمله رجوع اربابمضاعفومعمولساده،ازاعمشناسايی  فرايندبهمربوطسوابقومدارکاسناد،ـ1

می کنند؛اثباتراواقعیمالكو ارباب رجوعهويتکهاسنادیتصوير

؛تجاریمكاتباتوحساب هاسوابقومدارکاسناد،ـ2

سوابقاينکهبه گونه ایبين المللی،ياداخلیازاعممالیعملياتومعامالتسوابقومدارکاسناد،ـ3

شدبا(معاملههردرمورداستفادهارزهاینوعمورد،حسبومبالغازجمله)اموالکافیاطالعاتحاوی

يبتعقبرایالزمشواهدومدارکاطالعات،وبودهفراهممعامالتاز هريك  فرايندبازسازیامكانو

.باشدقابلِ ارائهمجرمانهفعاليت هایقضايی

بهمكلفنيزمربوطتصفيههيأتياادارهموردحسبمشمول،حقوقیاشخاصانحاللصورتدرـ1تبصره

.استانحاللازپسسال(1۰)تااسنادواطالعاتنگهداری

.استتهساخالزامیيادشدهمدتازبيشرااسنادنگهداریکهنيستمقرراتیسايرناقض مادهاينـ2تبصره
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درکهندکننگهداریوضبطبه  گونه ایرامدارکوسوابقاطالعات،مكلف اندمشمولاشخاص

فظراسنادآناطالعاتخاص،ضابطانازاعمذی صالحنهادهایيامرکزدرخواستصورت

ورکزمدرخواستصورتدرمدارکواسناداصلهمچنين،.باشددسترسیقابلکاریروزدو

.شودارائههفتهيكظرفبايدذی صالح،مراجعساير

ومولمششخصخودباحقيقیاشخاصخصوصدراسنادواطالعاتارائهمسئوليتـ1تبصره

.استمشمولشخصمقامباالترينباحقوقیاشخاصخصوصدر

صورتدررامعامالتزنجيره  فرايندبازسازیقابليتبايدمذکوراسنادواطالعاتـ2تبصره

.کندايجادنياز

كیالكترونيبه صورتبايدمرکزسویازاعالم شدهخاصسوابقومدارکاسناد،ـ3تبصره

اینهادهدرخواستصورتدراسناد،آنمحرمانگیحفظضمنتاشوندنگهداریبه نحوی

.اشندبدسترسدرنمايندگی هاوشعبازاخذبهنيازبدونوکاریروزيكظرفذی صالح،




