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  هاي پرداخت دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظام

  بانكداري الكترونيكي و

  

  هدف

 مـصوب دوم بهمـن مـاه        يي کامل قانون مبارزه با پولشو     ينان از اجرا  يبه منظور حصول اطم   

 ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    ي آن موضوع تصو   يي اجرا نامه  آيينمفاد   موثر   ي و در اجرا   ۱۳۸۶

 مربـوط بـه قـانون مبـارزه بـا           يهـا   نامه  آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ک مورخ   

 و بـه منظورايجـاد شـفافيت  و      نامـه   آيـين  ايـن    ۶ به خصوص ماده      و اصالحات بعدي آن،    ييپولشو

هـا و     احصاي وظايف واحدهاي بانكي در خصوص تطبيق با مقررات مبارزه با پولـشويي در پرداخـت               

هـاي   رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظامدستورالعمل «؛   بانكي الكترونيكي  هاي  تراكنش

  : شودي مابالغر يبه شرح ز» پرداخت و بانكداري الكترونيكي

  

  تعاريف

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

 سالمي ايران؛بانک مرکزي جمهوري ا: بانک مرکزي -1- 1

هاي خـارجي     هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک        اعم از بانک  (ها    بانک: موسسات اعتباري  -2- 1

هـاي اعتبـار،      ، تعـاوني  غيـر بـانکي   ، موسسات اعتباري    ) ايران ي اسالم يمستقر در جمهور  

ر اشـخاص   ير و سا  يه پذ ي سرما يها  هاي ليزينگ، شرکت     شرکت  الحسنه،  هاي قرض   صندوق

 .ندي نماي وجوه اقدام مي که به امر واسطه گري و حقوقيقيحق

  – يهاي مستقر در مناطق آزاد تجار موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي      : تبصره

 . شوندي جمهوري اسالمي ايران نيز ميصنعت



 ۲

ت /۱۸۱۴۳۴ب نامه شماره    يي موضوع تصو  ينامه اجرائي قانون مبارزه با پولشو       آيين: نامه  آيين - 3- 1

 مربوط به قـانون     يها  نامه  آيين بيران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸خ   ک مور  ۴۳۱۸۲

 ؛ و اصالحات بعدي آنييمبارزه با پولشو

ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ) ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰(مبلغ يکصد و پنجاه ميليون: سقف مقرر -4- 1

ـ            .  کاالي گران بها   ارزها و  ه شـرايط   هيات وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجـه ب

  .اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود

هاي فيزيكـي يـا مجـازي صـادر شـده توسـط         عبارت است از انواع كارت   : كارت پرداخت  -5- 1

مؤسسات اعتباري كه به دارندة آن امكان پرداخت و يا انتقال وجه به شخص ديگر را فراهم              

 .سازد مي

 يا فيزيكي يـا تركيبـي از        )يکيالکترون (اطالعاتياي     عبارت است از شناسه    : ابزار شناسايي  -6- 1

تواند بدون نياز به هر گونه مجوز ديگـري نـسبت بـه             آن مشتري مي    از هر دو كه با استفاده    

 كـارت پرداخـت     .هاي غيرحضوري مؤسسات اعتباري اقدام كند       اخذ خدمات بانكي از درگاه    

 .رود نوعي ابزار شناسايي به شمار مي

تـوان بـا     اي الكترونيكي كـه مـي       زيكي يا سامانه   عبارت است از دستگاهي في     : پذيرش ابزار -7- 1

  بانكي و اخذ انواع خدمات ابزار شناسايي نسبت به انجام عملياتيك يا چند نوع استفاده از   

ي فـروش و يـا      هـا    پايانـه   و يا  ابزار پذيرش مي تواند فيزيکي مانند خود پرداز       . اقدام نمود 

  .ي اينترنتي باشدها مجازي مانند درگاه

عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به شعب، دفـاتر يـا ادارات مؤسـسه               : وريمراجعة حض  -8- 1

 . براي اخذ خدمتمذکور و مراوده با نيروي انساني مؤسسه اعتباري

اخـذ   و   عبارت است از مراجعة ارباب رجوع به انواع ابزارهاي پذيرش         : مراجعة غيرحضوري  -9- 1

 .نساني مؤسسة اعتباريخدمت به واسطة ابزار شناسايي و بدون مراوده با نيروي ا

  

  

 



 ۳

  تراكنش  انجاميابزارها مربوط به ضوابط

 و ثبت تطبيقي ارباب رجوعصدور هر گونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي كامل  -۲ ماده

  .مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرد

يش پهاي اعتباري،  شت و كارتهاي بردا هاي پرداخت با نام، اعم از كارت صدور انواع كارت -۳ ماده

  . ممنوع است، و ايجاد يا معرفي حساب متناظر در بانكارباب رجوعاز شناسايي كامل 

 ،هاي پرداخت  كارت، فرايند شناسايي كامل ارباب رجوع براي صدور ابزارهاي شناسايي-۴ ماده

 در صورت .دارد  براي اولين مراجعة ارباب رجوع به مؤسسه اعتباري ضرورتحسابانواع افتتاح 

وجود اقالم اطالعاتي مربوط به شناسايي كامل ارباب رجوع در مؤسسة اعتباري و دسترسي متمركز 

 صرف تطبيق يكساني نيست وبه آن، نيازي به تكرار فرايند براي ارايه خدمات و محصوالت فوق 

  .كند هويت ارباب رجوع با مشخصات مشتري شناسايي شده كفايت مي

 بايد صرفا به ارباب ي پرداخت و ساير موارد مرتبط با اين مادهها اي شناسايي، کارتابزاره: تبصره

  .تحويل شوندـ پس از شناسايي اوليه ـ   ويرجوع و يا نماينده قانوني

تطبيق هويت ارباب رجوع با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات غيرحضوري از  -۵ ماده 

  .پذيرد يصورت مطريق ابزارهاي شناسايي 

امضاي هاي  شناسايي ارباب رجوع به صورت الكترونيكي در مواردي كه وي از گواهي - ۶ ماده

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي امضاي ديجيتالصادر شده توسط مركز گواهي  ديجيتال

  .استانع  بال م،يا ارسال اسناد و مدارك الزم براي شناسايي كامل استفاده نمايد شناسايي اوليه و

 در انعقاد قرارداد، الزم است مشتري به طور کتبي به موسسه اعتباري تعهد دهد که هيچ - ۷ماده 

 و در صورت بروز مشکل در اين زمينه، دشخصي غير از وي، از ابزار شناسايي استفاده نخواهد کر

   . متوجه مشتري استها تمامي مسئوليت

نام مشمول  هاي خريد بي هاي هديه و كارت ير كارتنام نظ  بي پرداختهاي انواع كارت -۸ ماده

  .استنامه  آيين) ۱(ماده ) ح(ضوابط مربوط به وجه نقد، موضوع بند 

 بي نام و غير قابل رديابي و ايجاد اين قابليت بر روي ي پرداختها  انواع کارت مجددشارژ: تبصره

  .ممنوع استي مذکور، ها کارت



 ۴

نام بايد جزو مشتريان بانك بوده و پيش از خريد،   بي پرداختهاي خريدار اولية انواع كارت -۹ ماده

ي مذکور بر عهده ها ي انجام شده توسط کارتها مسئوليت تمامي تراکنش . باشدشناسايي شده

  .خريدار اوليه است

  

 هاي انجام تراكنش  مربوط به روشضوابط

، اعم از اي فروشندگان كاال و ارايه دهندگان خدمات برنصب هر گونه ابزار پذيرش - ۱۰ ماده

دستورالعمل وفق مقررات مندرج در فيزيكي و مجازي، بايد پس از احراز هويت پذيرندة كارت 

  . صورت پذيردو شناسايي كامل ويچگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري 

 حساب پذيرندة كارت، منحصراً هاي پرداخت به هاي كارت واريز وجوه مربوط به تراكنش -۱۱ ماده

  .پذير است از طريق حساب معرفي شدة پذيرندة كارت نزد يكي از مؤسسات اعتباري امكان

اطالعات و  ، پذيرش فيزيكي در محل پذيرندة كارتابزاربه هنگام نصب هر گونه   -۱۲ ماده

ش مؤسسه اعتباري يا  پذيرابزارهاياي  هاي زير بايد از پذيرنده اخذ شده و در سوابق داده داده

 :ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد

 يا هر گونه مدرك ديگري كه اهليت پذيرنده را براي دريافت وجه اثبات تصوير جواز كسب - ۱

 ؛)براي شخص حقوقي(يا مدارك ثبتي ) براي اشخاص حقيقي (نمايد

ارك ثبتي شخصيت  يا مد مطابق با جواز كسب)به همراه کد پستي(  كامل پستينشاني - ۲

  .حقوقي كه بايد با محل نصب ابزار پذيرش يكسان باشد

 اطالعات و الزم است براي پذيرندة كارت  پذيرش مجازيابزاربه هنگام نصب هر گونه  -۱۳ ماده

 پذيرش مؤسسه اعتباري يا ارايه ابزارهاياي  از پذيرنده اخذ شده و در سوابق داده هاي زير داده

  : ثبت گردددهنده خدمات پرداخت

محل دفتر يا (محل فعاليت و حضور پذيرندة كارت) به همراه کد پستي (كامل پستينشاني  - ۱

 مطابق با جواز كسب يا مدارك ،ها و يا تجهيزات پردازش مجازي محلي كه تجهيزات، سامانه

 . كه بايد با محل نصب ابزار پذيرش يكسان باشد) در آنجا مستقر هستندثبتي شخصيت حقوقي

  .مشخصات هويتي و محل ميزبان وب سايت اينترنتي دقيق پذيرنده و مشخصات و نشاني - ۲



 ۵

 در صورتي که ارباب رجوع متقاضي دريافت ابزارهاي پذيرش فيزيکي يا مجازي متعدد -۱۴ماده 

از جمله در مواردي که يک شخص حقوقي متقاضي دريافت اين ابزارها براي دفتر مرکزي، ( باشد

 اين دستورالعمل در ۱۲ و ۱۱، الزم است تکاليف مقرر در مواد )عب خود مي باشد و شها نمايندگي

  .مورد هر يک از ابزارهاي مذکور به اجرا درآيد

 پذيرش كارت، اعم از فيزيكي يا مجازي، براي پذيرندة كارت بايد ابزار به هنگام نصب  -۱۵ ماده

اي پذيرندة كارت نزد مؤسسه   سوابق دادهاطالعات زير مطابق با اظهار پذيرندة كارت اخذ شده و در

 :اعتباري يا ارايه دهنده خدمات پرداخت ثبت گردد

   مالي؛  سقف انفرادي هر تراكنش- ۱

 . پذيرشابزارهايسقف گردش ماهانه هر يك از  - ۲

ر ، تغيي فيزيكي يا مجازيهاي پذيرنده، اعم از تغيير مكان اطالعات و دادههر گونه تغيير در   -۱۶ ماده

ماهيت فعاليت و نظير آن بايد در اسرع وقت توسط پذيرندة كارت به اطالع مؤسسه اعتباري يا ارايه 

 كنندة ابزار پذيرش رسيده و مؤسسات مزبور نيز مكلفند حداكثر ظرف دهنده خدمات پرداخت نصب

اقدام هاي اطالعاتي خود  هاي مزبور در سامانه  يك هفته نسبت به روزآوري اطالعات و دادهمدت

  .اين مورد بايد به روشني در قراردادهاي نصب ابزارهاي پذيرش تصريح گردد. نمايند

  

 هاي الكترونيكي  مربوط به مشخصات تراكنشضوابط

هاي سامانة  صدور دستور پرداخت اعم از درون بانكي و بين بانكي، شامل دستور پرداخت - ۱۷ ماده

صرفاً با شناسايي صادركنندة دستور ) پايا(الكترونيكي و سامانة پاياپاي ) ساتنا(تسويه ناخالص آني 

  .پذير است  امكانپرداخت

مستلزم شناسايي ذينفع و ) پايا(ارايه درخواست برداشت در سامانة پاياپاي الكترونيكي  -۱۸ ماده

  .وجود حساب مقصد معتبر در مؤسسة اعتباري پذيرندة درخواست برداشت است

دهنده درخواست برداشت در مراجعات   دستور پرداخت يا ارايهشناسايي صادركنندة - ۱۹ ماده

نامه  آيين) ۳(حضوري بر اساس مدارك مندرج در ضوابط شناسايي اوليه اشخاص موضوع مادة 



 ۶

 ابزارهاي معيارهاي كنترلي متعارفصورت پذيرفته و در مراجعات غيرحضوري و مجازي بر اساس 

  .گيرد شناسايي انجام مي

هاي كيف پول الكترونيكي، كه بنا به  هاي الكترونيكي برونخطي، نظير تراكنش شتراكن - ۲۰ ماده

هاي  ماهيت فناوري و ارزش مبادالت آنها، فاقد سوابق مربوط به جزئيات هر تراكنش در سامانه

  .گردند بانكي است، همانند مبادالت نقدي بين اشخاص تلقي مي

 مدت نامه آيينضوابط مذکور در  برابر را ها کنشموسسه اعتباري موظف است اطالعات ترا -۲۱ماده 

 مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه        ها  و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک        

 ١٥/٤/١٣٨٩ مـورخ    ٨٠٢٢٣/٨٩موضوع بخشنامه شـماره     (شوراي پول و اعتبار   ٢٥/٣/١٣٨٩مورخ  

ي مقـرر در    هـا   و تخلف از آن مشمول مجـازات      نگهداري نمايد   ) بانک مرکزي و اصالحات پس از آن      

  .قانون و مقررات مبارزه با پولشويي مي شود

  

 مورخ يي مبارزه با پولشوي عالي جلسه شوراهشتمين در  تبصره٣ و  ماده ٢١ اين دستورالعمل در

 .الغ، الزم االجراستخ ابيد و از تاريب رسي به تصو٢٠/١١/١٣٨٩


