
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

    ييييييييشوشوشوشو    پولپولپولپول    بابابابا    مبارزهمبارزهمبارزهمبارزه    قانونقانونقانونقانون

 24/11/1386 مصوب

 :نژاد ياحمد محمود دكتر يآقا جناب

  رانيا ياسالم يجمهور محترم استير

 ياسالم يجمهور ياساس قانون) 123( سوم و  ستيب و كصدي اصل اجراء در 6/7/1381 مورخ 32156/27149شماره نامه به عطف

 با بود، دهيگرد ميتقد ياسالم يشورا مجلس به ييشو پول جرم با مبارزه حهيال عنوان با كه ييشو پول با مبارزه قانون رانيا

 . گردد يم ابالغ وستيپ به نگهبان، محترم يشورا دييتأ و 2/11/1386مورخ شنبه سه روز يعلن جلسه در بيتصو

 حدادعادل يغالمعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيرئ

 7/12/1386     مورخ    192788شماره

 ييدارا و ياقتصاد امور وزارت

 يشورا مجلس شش و هشتاد و صديس و كهزاري ماه بهمن دوم مورخ شنبه سه روز يعلن جلسه در كه ييشو پول با مبارزه قانون 

 24/11/1386 مورخ 183497/258 شماره نامه يط و دهيرس نگهبان يشورا دييتأ به 17/11/1386 خيتار در و بيتصو ياسالم

 . گردد يم ابالغ اجراء جهت وستيپ به است، دهيگرد واصل ياسالم يشورا مجلس

  نژاد ياحمد محمود ـ جمهور سيرئ

  ييشو پول با مبارزه قانون

 خالف قانون نيا مفاد براساس كه آن مگر است، تجارت قانون) 2( ماده موضوع يتجار معامالت اصالت و صحت بر اصل ـ1ماده 

 .است تيملك بر دال شود، تيمالك يادعا با توأم اگر ييدارا و اموال بر اشخاص يالياست. برسد اثبات به آن

 :از است عبارت ييپولشو جرم ـ2ماده 

 ميرمستقيغ اي ميمستق طور به كه نيا به علم با يرقانونيغ يها تيفعال از حاصل ديعوا از استفاده اي ينگهدار تملك، ل،يتحص ـ الف 

 .باشد آمده دست به جرم ارتكاب جهينت در



 از يناش ميرمستقيغ اي ميمستق طور به كه نيا به علم با آن يرقانونيغ منشأ كردن پنهان منظور به يديعوا انتقال اي مبادله ل،يتبد ـ ب 

 .نگردد جرم آن ارتكاب يقانون تبعات و آثار مشمول يو كه ينحو به مرتكب به كمك اي بوده جرم ارتكاب

 اي ميمستق طور به كه يديعوا تيمالك اي ييجا جابه انتقال، و نقل محل، منبع، منشأ، ،يواقع تيماه كردن كتمان اي پنهان اي اخفاء ـ ج 

 .باشد شده ليتحص جرم جهينت در ميمستق ريغ

 .باشد آمده دست به مجرمانه يتهايفعال از ميمستق ريغ اي ميمستق طور به كه است يمال نوع هر يمعنا به جرم از حاصل ديعوا ـ3ماده 

 و اطالعات مدارك، و اسناد اخبار، ليتحل و پردازش ،يآور جمع امر در ربط يذ يدستگاهها كردن هماهنگ منظور به ـ4ماده 

 يعال  يشورا ييپولشو جرم با مقابله منظور به و مشكوك معامالت ييشناسا هوشمند، ياطالعات يستمهايس هيته واصله، يگزارشها

 سيرئ و كشور اطالعات، ،يبازرگان وزراء تيعضو با و ييدارا و ياقتصاد امور ريوز تيمسؤول و استير به ييپولشو با مبارزه

 :گردد يم ليتشك ليذ فيوظا با يمركز بانك

 بر يا نهيقر كه يموارد در آنها يوتخصص يفن يبند طبقه و ليتحل و هيتجز و مرتبط اطالعات و اخبار كسب و يآور جمع ـ1 

 .مقررات طبق دارد وجود تخلف

 .رانيوز أتيه به قانون اجراء درخصوص الزم يها نامه نيآئ شنهاديپ و هيته ـ2 

 .كشور در قانون كامل اجراء يريگيپ و ربط يذ يدستگاهها كردن هماهنگ ـ3 

 تياهم از آن محتمل اي و دارد صحت يقو احتمال به كه يموارد در هيقضائ قوه به ارسال و يافتيدر يگزارشها يابيارز ـ4 

 .است برخوردار

 ).11( ماده مفاد چهارچوب در كشورها ريسا در مشابه يسازمانها با اطالعات و تجارب تبادل ـ 5 

 .بود خواهد ييدارا و ياقتصاد امور وزارت در يعال يشورا رخانهيدب ـ1تبصره 

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به شورا شنهاديپ با آن يقانون فيوظا با متناسب شورا ياجرائ التيتشك و ساختار ـ2تبصره 

 ربط يذ يحقوق و يقيحق اشخاص يتمام يبرا رانيوز أتيه بيتصو از پس الذكر فوق يشورا ياجرائ يها نامه نيآئ هيكل ـ3تبصره 

 خدمت از انفصال سال پنج تا دو به مورد حسب يقضائ و يادار مراجع صيتشخ به امر نيا از متخلف. بود خواهد االجراء الزم

 .شد خواهد محكوم مربوط

 مهيب ها، مهيب ،ياعتبار و يمال مؤسسات بانكها، ران،يا ياسالم يجمهور يمركز بانك جمله از يحقوق اشخاص هيكل ـ 5ماده 

 نيا اجراء در رانيوز أتيه مصوب يها نامه نيآئ مكلفند هايشهردار و هيريخ مؤسسات و ادهايبن الحسنه، قرض يصندوقها ،يمركز

 .گذارند اجراء مورد به را قانون

 مكلفند يقانون بازرسان و يدادگستر يرسم كارشناسان حسابداران، حسابرسان، ،يدادگستر يوكال ،يرسم اسناد دفاتر ـ 6ماده 

 ،ييشو پول با مبارزه يعال يشورا درخواست حسب كند، يم مصوب رانيوز أتيه كه را قانون نيا اجراء در ازين مورد اطالعات

 .ندينما ارائه



 مكلف خود يسازمان ساختار و تيفعال نوع برحسب) 6 و 5 مواد موضوع( قانون نيا مشمول يدستگاهها و نهادها اشخاص، ـ7ماده 

 :هستند ريز موارد تيرعا به

 در لياص و ليوك و ندهينما تيهو و سمت احراز ل،يوك اي ندهينما توسط اقدام صورت در و رجوع ارباب تيهو احراز ـ الف 

 .دارد وجود تخلف بر يا نهيقر كه يموارد

 .باشد ينم است، شده يالزام تيهو احراز مقررات و نيقوان ريسا در كه يموارد ناقض قانون نيا بيتصو ـ تبصره 

 چهارچوب در ييپولشو با مبارزه يعال  يشورا  به قانون نيا موضوع به مربوط مدارك و اسناد گزارشها، اطالعات، ارائه ـ ب 

 .رانيوز أتيه مصوب نامه نيآئ

 .كند يم نييتع ييپولشو با مبارزه يعال يشورا كه يصالح يذ مرجع به مشكوك اتيعمل و معامالت گزارش ـ ج 

 نييتع ياجرائ نامه نيآئ در كه يمدت به معامالت و اتيعمل حسابها، سوابق رجوع، ارباب ييشناسا به مربوط سوابق ينگهدار ـ د 

 .شود يم

 .آن ياجرائ يها نامه نيآئ و قانون نيا مفاد تيرعا منظور به كاركنان و رانيمد آموزش و يداخل كنترل يارهايمع نيتدو ـ هـ 

 و ييشو پول با مبارزه قانون در شده نييتع اهداف جهت در صرفاً قانون، نيا اجراء در شده يگردآور اسناد و اطالعات ـ 8ماده 

 ريغ اي ميمستق طور به يگريد اي خود نفع به آن از استفاده اي اطالعات افشاء گرفت، خواهد قرار استفاده مورد آن منشأ جرائم

 انتشار مجازات قانون در مندرج مجازات به متخلف و بوده ممنوع قانون نيا در مقرر اشخاص ريسا اي يدولت مأموران توسط ميمستق

 .شد خواهد محكوم ،29/11/1353 مصوب يدولت يسر و محرمانه اسناد افشاء و

 اگر و( حاصل منافع و اصل بر مشتمل جرم ارتكاب از حاصل ديعوا و درآمد استرداد بر عالوه ييپولشو جرم نيمرتكب ـ9ماده 

 حساب به ديبا كه شوند يم محكوم جرم از حاصل ديعوا چهارم كي زانيم به ينقد يجزا به) آن متيق اي مثل نباشد، موجود

 .گردد زيوار رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك نزد يعموم درآمد

 .شد خواهد ضبط اموال همان باشد، افتهيرييتغ اي ليتبد يگريد اموال به حاصل ديعوا چنانچه ـ1تبصره 

 حكم نيا مشمول منشأ، جرم لحاظ به متهم كه است يصورت در آن از حاصل منافع و ييدارا ضبط حكم اجراء و صدور ـ2تبصره 

 .باشد نگرفته قرار

 يمجازاتها به ،يارتكاب جرم به مربوط مقرر يمجازاتها بر عالوه ،ييپولشو جرم ارتكاب صورت در منشأ، جرم نيمرتكب ـ3تبصره 

 .خواهندشد محكوم زين قانون نيا در شده ينيب شيپ

 موظف هيقضائ قوه. رديپذ انجام مقررات طبق ديبا دارد يقضائ مجوز اي اقدام به ازين قانون نيا اجراء در كه يامور هيكل ـ10ماده 

 .دينما يهمكار مقررات طبق است

 مرتبط جرائم و ييپولشو جرم به يدگيرس امر به استانها مراكز در ازين صورت در و تهران در يعموم يدادگاهها از يشعب ـ11ماده 

 .باشد ينم جرائم ريسا به يدگيرس مانع شعبه بودن ياختصاص. ابدي يم اختصاص



 با مبارزه امر در ياطالعات و ييقضا معاضدت قانون كشورها ريسا و رانيا ياسالم يجمهور دولت نيب كه يموارد در ـ12ماده 

 .گرفت خواهد صورت توافقنامه در مندرج طيشرا طبق يهمكار باشد، شده بيتصو ييپولشو

 شش و هشتاد و صديس و كهزاري ماه بهمن دوم مورخ شنبه سه روز يعلن جلسه در تبصره هفت و ماده دوازده بر مشتمل فوق قانون 

 . ديرس نگهبان يشورا دييتأ به 17/11/1386 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس

 

 حدادعادل يغالمعل ـ ياسالم يشورا مجلس سيرئ

 


