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با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1831/11/20مجلس شورای اسالمی (مندرجات پشت صفحه) و آئین نامه و دستورالعمل
های اجرایی آن ،بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم/می شود ،ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که
منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای الکترونیکی
خود را ندهم/ندهد و همچنین اعالم می نمایم /می نماید ،اطالعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات می باشد و به عالوه متعهد و
ملتزم می شوم /می شود ،هرگونه تغییر ددر نشانی و کدپستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجعه قانونی
ذیربط ( ثبت احوال و یا ثبت اسناد و امالک و ثبت شرکت ها) اطالع داده و مستندات تغییرات را به شرکت صرافی ملی ایران ارائه
نمایم /نماید.
مهرشرکت

امضاء

قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1831/11/20مجلس شورای اسالمی

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاری موضوع ماده ( )0قانون تجارت است ،مگر آن که براساس مفاد این قانون خالف آن به اثبات برسد .استیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر
توام با ادعای مالکیت شود ،دال بر ملکیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل ،تملك ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمك به مرتکب بهنحوی که
وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگکردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری ،پردازش و تحلیل اخبار ،اسناد و مدارک ،اطالعات و گزارشهای واصله ،تهیه سیستمهای اطالعاتی هوشمند،
شناسایی معامالت مشکوک و به منظور مقابله با ج رم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ،اطالعات،
کشور و رئیس بانك مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
1ـ جمعآوری و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقهبندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
0ـ تهیه و پیشنهاد آئیننامههای الزم درخصوص اجراء قانون به هیاتوزیران.
8ـ هماهنگکردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که ب ه احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
 ۵ـ تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (.)11
تبصره1ـ دبیرخانه شورایعالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره0ـ ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
تبصره8ـ کلیه آئیننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیاتوزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط الزماالجراء خواهد بود .متخلف از این امر به تشخیص
مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۵ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانکها ،موسسات مالی و اعتباری ،بیمهها ،بیمه مرکزی ،صندوقهای قرضالحسنه ،بنیادها و موسسات خیریه و
شهرداریها مکلفند آئیننامههای مصوب هیاتوزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده ۶ـ دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگستری ،حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیاتوزیران
مصوب میکند ،حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ،ارائه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص ،نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد  ۵و  )1برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است ،نمیباشد.
ب ـ ارائه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئیننامه مصوب هیاتوزیران.
ج ـ گزارش معامالت و عملیات مشکوک به مرجع ذیصالحی که شورایعالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ،سوابق حسابها ،عملیات و معامالت به مدتی که در آئیننامه اجرائی تعیین میشود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئیننامههای اجرائی آن.
ماده ۸ـ اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون ،صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،افشاء
اطالعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر ا شخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون
مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب  ،18۵8/11/0۲محکوم خواهد شد.
ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان
یكچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد.
تبصره 1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 0ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ،مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 8ـ مرتکبین جرم منشا ،در صورت ارتکاب جرم پولشویی ،عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی ،به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد .قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها بهامر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد .اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی
به سایر جرائم نمیباشد.
ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ،همکاری طبق شرایط مندرج در
توافقنامه صورت خواهد گرفت.

