باسمٍ تعالی

سىذ سیاستی"مبارسٌ با پًلشًیی ي تامیه مالی تزيریسم" باوک قزض الحسىٍ رسالت

مقذمٍ
اهشٍصُ اّویت هثاسصُ تا جشم ّای پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن تا تَجِ تِ تثؼات هخشب آى تش التػاد وطَسّا ٍ تِ تثغ اثشات
هٌفی تش اجتواع تش وسی پَضیذُ ًیست ٍ اص ایي سٍ ،وطَسّا ٍ هجاهغ تیي الوللی ػضم خَد سا جضم وشدُ اًذ تا تا آثاس ٍ تثؼات هخشب
ایي پذیذُ تا تَجِ تِ هاّیت فشاهلی ٍ ساصهاى یافتِ ای وِ دس جْاى داسد  ،هماتلِ ًوایٌذ.
جوَْسی اسالهی ایشاى ًیض اص جولِ وطَسّایی است وِ تا تػَیة لاًَى هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ آییي ًاهِ اجشایی آى ،دسغذد هماتلِ تا
ایي پذیذُ هزهَم تشآهذُ ٍ ّوگام تا دیگش وطَسّا ،ایي پذیذُ سا جشم اًگاسی ًوَدُ ،لاًَى ٍ همشسات

هشتَعِ سا تْیِ ٍ تِ تػَیة

هشاجغ ریستظ سساًذُ است.
دس ّویي ساستا تِ هٌظَس پیطگیشی ٍ هماتلِ تا جشم پَلطَیی ٍ ّوچٌیي جلَگیشی اص تاهیي هالی تشٍسیسن ،تاًه لشؼ الحسٌِ سسالت
ًیض هجوَػِ لَاًیي ٍ همشسات تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى ،هشوض اعالػات هالی ٍ هثاسصُ تا پَلطَیی جوَْسی اسالهی
ایشاى( )IRIFIUسا پیادُ ساصی ًوَدُ ٍ تا هذ ًظش لشاس دادى آخشیي تَغیِ ّای گشٍُ واسی الذام هالی ( )FATFدس صهیٌِ هثاسصُ تا
پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن ٍ وویتِ تال وِ ضاهل سیاست ّای ضٌاسایی دلیك هطتشیاى حمیمی  ،حمَلی  ،خاسجی  ،سیاسی ،
ضٌاسایی ٍ اسسال گضاسضات هؼاهالت هطىَن (  ، )STRتشاوٌص ّای تاًىذاسی الىتشًٍیه  ،سغذ ٍ وٌتشل ولیِ تشاوٌص ّای تاًه
 ،اضخاظ صیش  18سال  ،حساب ّای داسای ٍوالتٌاهِ  ،آهَصش ّای ّوِ جاًثِ  ،تشٍص سساًی صیش ساختْای ًشم افضاسی ٍ سخت
افضاسی  ،تشٍصسساًی دستَسالؼولّا ٍ سیاست ّا ٍ ضٌاسایی سیسه ّا ٍ ...دس ایي صهیٌِ حساب ّا ٍ هطتشیاى خَد سا سغذ ،وٌتشل ٍ
ًظاست هی ًوایذ.

تطبیق قاوًن مبارسٌ با پًلشًیی ي تامیه مالی تزيریسم
تا تػَیة ٍ ابالؽ لاًَى هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن تِ ضثىِ تاًىی وطَس ،توام هَسسات هالی ٍ اػتثاسی هلضم تِ
اجشای لاًَى  ،آییي ًاهِ ٍ دستَسالؼول ّای هػَب ضَسای ػالی هثاسصُ تا پَلطَیی هی تاضٌذ.
دس ّویي ساستا تاًه لشؼ الحسٌِ سسالت تؼٌَاى ًخستیي تاًه لشؼ الحسٌِ خػَغی وطَس جْت تحمك تخطیذى تِ ایي لَاًیي
ٍ اجشای دستَسالؼول ّای هشتَعِ تِ ضشح ریل سٍیىشد ًَیي تش هثٌای تاًىذاسی دیجیتال سا اتخار ًوَدُ است:
 - 1دستَسالؼول چگًَگی ضٌاسایی هطتشیاى ایشاًی هَسسات اػتثاسی دس  37هادُ ٍ  18تثػشُ
 - 2دستَسالؼول ًحَُ گضاسش ٍاسیض ًمذی ٍجَُ تیص اص سمف همشس دس  11هادُ ٍ  2تثػشُ
 - 3دستَسالؼول ضٌاسایی هؼاهالت هطىَن ٍ ضیَُ گضاسش دّی دس  15هادُ ٍ  4تثػشُ

 - 4دستَسالؼول ًحَُ تؼییي سغح فؼالیت هَسد اًتظاس هطتشی دس  10هادُ ٍ  4تثػشُ
 - 5دستَسالؼول سػایت همشسات هثاسصُ تا پَلطَیی دسحَصٓ ًظاهْای پشداخت الىتشًٍیه دس 21هادُ ٍ 3تثػشُ
 - 6دستَسالؼول لضٍم سػایت همشسات هثاسصُ تا پَلطَیی دس سٍاتظ واسگضاسی ٍ ضٌاسایی تاًىْای پَستِ ای دس 6هادُ ٍ  4تثػشُ
 - 7دستَسالؼول ًحَُ هشالثت اص اضخاظ هظٌَى دس هَسسات اػتثاسی دس  8هادُ ٍ  1تثػشُ
 - 8دستَسالؼول ًحَُ اسسال اسٌاد ٍ هذاسن هطتشیاى هَسسات اػتثاسی تِ ًطاًی پستی آىّا دس  12هادُ ٍ  6تثػشُ
 - 9دستَسالؼول هجوَػِ الذاهات ٍ تذاتیش الضم تشای حػَل اعویٌاى اص سػایت همشسات هثاسصُ تا پَلطَیی دس ٍاحذّای تشٍى
هشصی دس  44هادُ ٍ  1تثػشُ
- 10دستَسالؼول هذت ٍ عشص ًگْذاسی اٍساق تاصسگاًی ،اسٌاد ٍ دفاتش تاًه ّا هػَب ضَسای پَل ٍ اػتثاس تِ تاسیخ
 1389/03/24دس  12هادُ ٍ  11تثػشُ
- 11دستَسالؼول ًحَُ اػوال دلت ٍ ًظاست ٍیژُ ٌّگام اسائِ خذهات پایِ تِ اضخاظ سیاسی خاسجی دس هَسسات اػتثاسی دس
 12هادُ ٍ  6تثػشُ
- 12دستَسالؼول چگًَگی ضٌاسایی هطتشیاى خاسجی هَسسات اػتثاسی دس  22هادُ ٍ  14تثػشُ
- 13دستَسالؼول اجشایی هثاسصُ تا پَلطَیی دس غشافی ّا دس  20هادُ ٍ  14تثػشُ
- 14دستَسالؼول اجشایی افتتاح حساب سپشدُ سیالی تشای اضخاظ خاسجی دس  17هادُ ٍ 3تثػشُ
تا اجشای ایي سٌذ سیاستی  ،تاًه لشؼ الحسٌِ سسالت دس ساستای اًجام ٍظایف هلی خَد دس هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی
تشٍسیسن الذام هی ًوایذ.

اَذاف ي سیاست َا
تاًه لشؼ الحسٌِ سسالت تا اجشای ایي سٌذ سیاستی  ،ضوي تؼییي استشاتژی ّا  ،هؼیاسّا  ،وٌتشل ّای داخلی ٍ دستَسالؼولّای
هغاتك تا لَاًیي ٍ همشسات وطَس ً ،سثت تِ هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن دس تواهی ٍاحذّای تاًه ٍ تواهی دسگاُ ّای
هَجَد الذام هی ًوایذ ٍ اجشای ایي سٌذ سیاستی تشای تواهی اضخاظ هشتثظ تا ایي تاًه الضاهی هیتاضذ.

بخشی اس يظایف باوک در حًسٌ مبارسٌ با پًلشًیی ي تامیه مالی تزيریسم
 - 1ضٌاسایی ٍ احشاص َّیت استاب سجَع ضاهل هطتشی ،ػضٍَ ،ویل ٍ  ...تا استفادُ اص اسٌاد هؼتثش تش اساس آخشیي سٍیِ ّای
ضٌاسایی هطتشی(سادُ ،هؼوَل ،هضاػف) ٍ استؼالم اص اص پایگاُ ّای اطالػاتی تخػػی وطَس ًظیش ساصهاى ثثت احَال ٍ ساصهاى
ثثت اسٌاد ٍ اهالن وطَس
 -2اخز تؼْذ اصهطتشیاى هتماضی خذهات پایِ دسخػَظ سػایت همشسات هشتَط تِ هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن
ً -3ظاست هستوش تش حساب ّای دس هؼشؼ سیسه تاالتش اص هٌظش همشسات هشتَط تِ هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن

 -4ػذم افتتاح حساب تشای اضخاغی وِ افتتاح حساب تشای آًْا هجاص ًوی تاضذ
 -5ػذم تشلشاسی ّشگًَِ ساتغِ واسگضاسی تا تاًه ّای پَستِ ای
 -6وٌتشل ٍ پایص هستوش حسابّای اضخاظ هظٌَى ٍ سایش حساب ّا
 -7گضاسش دّی تشاوٌص ّای ًمذی تیص اص سمف همشس( ،)CTRگضاسضات هؼاهالت هطىَن( ٍ )STRسایش گضاسضات الضاهی تِ هشوض
اعالػات هالی ٍ هثاسصُ تا پَلطَیی()FIU
 -8تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصشی ػوَهی ٍ تخػػی هثاسصُ تا پَلطَیی تشای ولیِ واسوٌاى تاًه ٍ آهَصش ّای تخػػی تشای
واسوٌاى هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن تِ ّوشاُ ثثت ٍ ًگْذاسی سَاتك آهَصضی آًاى

ٍ ّوچٌیي آهَصش هطتشیاى دس

لالة تشٍضَس ،پَستش ٍ سایت تاًه( دس صهیٌِ اعالع سساًی هطتشیاى ،جذیذتشیي هغالة آهَصضی ٍ لَاًیي ٍ دستَسالؼول ّا ّوَاسُ اص
عشیك ٍتسایت تاًه دس دستشس ػوَم هی تاضذ  .ضوي ایٌىِ اداسُ هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن تا تْیِ تشٍضَسّای
آهَصضیّ ،وَاسُ ًسثت تِ آگاُ ساصی هطتشیاى الذام هی ًوایذ).
 -9جلَگیشی اص اًجام ّشگًَِ تشاوٌص هالی الىتشًٍیىی غیشلاتل سدیاتی یا تی ًام
 -10اًجام سغذ ٍ وٌتشل ّای ًظاستی جْت وطف تشاوٌص ّای هطىَن تِ پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن
 -11وٌتشل ٍ هشالثت اص افشاد ٍ هَسساتی وِ ًام آًْا دس فْشست جشاین تشٍسیستی یا هشتثظ تا پَلطَیی لشاسداسد
 -12تْیِ ًشم افضاسّای هَسد ًیاص جْت ضٌاسایی ػولیات ّای هطىَن ٍ سدیاتی هالی
 -13اسائِ ّشگًَِ خذهات تاًىی ضاهل غذٍس واست ،ایٌتشًت تاًه ٍ  ...پس اص ضٌاسایی واهل استاب سجَع ٍ ثثت هطخػات آى دس
سیستن تاًىی
ً-14گْذاسی اسٌاد ٍ سَاتك عثك " آییي ًاهِ هذت ٍ عشص ًگْذاسی اٍساق تاصسگاًی اسٌاد ٍ دفاتش تاًىْا

" اتالغی تَسظ تاًه

هشوضی ج.ا.ا ( ضایاى روش است ،ولیِ تثؼات ًاضی اص ػذم ًگْذاسی سَاتك ٍ اسٌاد ٍفك دستَسالؼول فَق الزوش تش ػْذُ واستشاى
هتخلف خَاّذ تَد).
- 15ضٌاسایی هتماضیاى استفادُ اص تشاوٌص ّای غیش حضَسی ٍ الىتشًٍیىی  ،تش اساس دستَسالؼول
پَلطَیی دس حَصُ ًظام ّای پشداخت ٍ تاًىذاسی الىتشًٍیه " اتالغی تَسظ تاًه هشوضی ج.ا.ا

"سػایت همشسات هثاسصُ تا

سیاست پذیزش مشتزی
تاًه لشؼ الحسٌِ سسالت تِ ػٌَاى ًخستیي تاًه دیجیتال وطَس ٍ پیطشٍ دس اسائِ خذهات تاًىی غیشحضَسی ٍ الىتشًٍیىی تِ
هطتشیاى خَد ٍ تا تَجِ تِ ضشٍست ٍ الضام احشاص َّیت ٍ ضٌاسایی هطتشیاى ،ایي تاًه تش اساس دستَسالؼول ّا ٍ تخطٌاهِ ّای
تاًه هشوضی ج.ا .ا الذام تِ احشاص َّیت ٍ ضٌاسایی سادُ ،هؼوَل ٍ هضاػف هطتشیاى خَد ٍ ًیض ستثِ تٌذی آى ّا تش اساس ضاخعّا
ٍ هیضاى سیسه پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن هی ًوایذ ٍ ّوَاسُ تاویذ تش آى است وِ اسائِ خذهات تِ هطتشیاى پس اص اًجام احشاص
َّیت ٍ ضٌاسایی واهل غَست پزیشد.
الصم تزوش است  ،ولیِ تثؼات ًاضی اص ػذم اًجام ضٌاسایی واهل هطتشیاى تش ػْذُ واستشاى هتخلف خَاّذ تَد.

وظارت بز اجزا
تش اساس هذل تاًىذاسی اجتواػی ٍ اسائِ خذهات غیشحضَسی ٍ دیجیتال تِ هطتشیاى ،ضشٍست داسد تاصسساى ٍ واسضٌاساى اداسُ هثاسصُ
تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن تاًه ،سغذ ٍ ًظاست خَد سا تِ غَست سیستوی ٍ تا استفادُ اص ساهاًِ ّا ٍ ًشمافضاسّای تِسٍص
اًجام دادُ ٍ ّوچٌیي تِ غَست ادٍاسی ٍ هَسدی ًسثت تِ وٌتشل ٍ ًظاست تش سػایت لَاًیي ٍ دستَسالؼولّای هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ
تاهیي هالی تشٍسیسن دس ولیِ ٍاحذ ّای تاًه ٍفك چه لیست ّا ٍ گضاسش ّای دسیافتی الذام ًوَدُ ٍ دس غَست هطاّذُ
تخلف(تشخَسد تا هتخلفیي ٍ اسسال تِ وویتِ اًظثاعی) هَاسد سا تشسسی ٍ پس اص آهَصشّای الصم جْت تْثَد ػولىشد ٍ واّص
سیسه ّای هَجَد ،هَاسد سا تشعشف ًوَدُ ٍ اص ٍسٍد جشیاى ّا ٍ پَل ّای وثیف تِ دسٍى سیستن تاًه جلَگیشی ًوایٌذ.

بزيسرساوی سیاست َا
تاتَجِ تِ ضشٍست اغالح ٍ واسآهذ ًوَدى ساختاس سیاست گزاسی دس خػَظ هثاسصُ تا پَلطَیی ٍ تاهیي هالی تشٍسیسن ٍ ًیض تشٍص
سساًی لَاًیي ٍ دستَس الؼول ّای هشتثظ اص سَی ًْادّا ٍ ساصهاى ّای ریستظ اص جولِ تاًه هشوضی ج.ا.ا ،.هشوض اعالػات
هالی( ... ٍ )FIUدس غَست لضٍم سیاست ّای فَق الزوش اغالح ٍ تشٍصسساًی ضذُ ٍ هجذداً تِ تػَیة ّیات هذیشُ هحتشم تاًه
سساًذُ هی ضَد.

