اطالعیه
نحوه معرفی مسئول مببرزه بب پولشویی توسط شرکتهب به مرکس اطالعبت مبلی و مببرزه بب پولشویی شواری عبلی مببرزه
بب پولشویی وزارت امور اقتصبدی و دارایی
بِ اعالع هیرسبًذ در اجزای هبدُ  01دستَرالعول هببرسُ بب پَلشَیی تَسظ شزکتْبی تجبری ٍ هَسسبت غیز تجبری ،کلیِ شزکتّب
هَظفٌذ بِ هٌظَر ارتببط بب هزکش اعالعبت هبلی ٍ اجزای بزًبهِ ّبی هزتبظ ًسبت بِ تعییي هسئَل هببرسُ بب پَلشَیی اقذام ًوبیٌذ .در ایي
خظَص ،شزکتْب هکلفٌذ بب ارسبل ًبهِ رسوی بِ هزکش اعالعبت هبلی کِ بِ اهضبی شخض هذیزعبهل شزکت رسیذُ ٍ هشخظبت کبهل شزکت ٍ
شخض هسئَل هببرسُ بب پَلشَیی در آى درج شذُ ببشذً ،سبت بِ ایي اهز اقذام ًوبیٌذ.
 -0سبیت هزکش بِ ًشبًی  www.iranaml.comهی ببشذ.
 -2بزای هعزفی هسئَل هببرسُ بب پَلشَیی درسبیت هزکش بِ قسوت ثبت ًبم هسئَل هببرسُ بب پَلشَیی شزکتْبی تجبری ٍ هَسسبت غیزتجبری
قسوت ًوًَِ فزم هعزفیٌبهِ هزاجعِ فزهبییذ .هتي ًبهِ ای کِ هی ببیست ارسبل شَد در قسوت هزبَعِ قزار دادُ شذُ است .هعزفیٌبهِ ارسبلی
هی ببیست بظَرت ًبهِ رسوی دارای شوبرُ ٍ تبریخ ٍ در سزبزگ شزکت ٍ بظَرت کبهال تبیپ شذُ ٍ خَاًب ببشذ ً .بم هذیز عبهل هشخض ببشذ
ٍ بَاسغِ هْز ٍ اهضب رٍی آى پَشیذُ ًشذُ ببشذ.
 -3تظَیز آگْی رٍسًبهِ رسوی ٍ یب اسبسٌبهِ کِ هَضَع فعبلیت شزکت درآى قیذ شذُ ببشذ ًیش ارسبل گزدد.
 -4جذٍل اکسل هشخظبت شزکت تکویل گزدد.
 -5هعزفیٌبهِ بِ ّوزاُ آگْی رٍسًبهِ رسوی ٍ جذٍل اکسل بِ ایویل  COMPANY@IRANAML.COMارسبل فزهبییذ.
 -6درطَرتیکِ در سهبى ارسبل ایویل  ،پیغبم خغبیی دریبفت ًکزدیذ  ،بِ هعٌی ایي است کِ ایویل شوب ارسبل شذُ است ٍ ًیبس بِ پیگیزی
جْت اعویٌبى اس دریبفت ایویل ًوی ببشذ .اگز در ٌّگبم ارسبل ایویل پیغبم خغب دریبفت کزدیذ هجذدا ایویل را ارسبل ًوبییذ.
ً -7بم کبربزی ٍ رهش عبَر ظزف هذت حذاکثز یک هبُ بب عٌَاى " ًبم کبربزی ٍ رهش عبَر سبهبًِ هعبهالت هشکَک سبیت هببرسُ بب پَلشَیی" اس
عزیق ایویل  COMPANY@IRANAML.COMبِ ایویلی کِ در هعزفیٌبهِ ارسبلی هشخض کزدُ ایذ ارسبل خَاّذ شذ .هوکي است ایویل
ارسبل شذُ بِ قسوت اسپن رفتِ ببشذ پس ایي قسوت را ًیش حتوب چک ًوبییذ .در طَرت عذم ارسبل ًبم کبربزی ٍ رهش پس اس یک هبُ اس
عزیق ایویل  COMPANY@IRANAML.COMاعالع رسبًی فزهبییذ .بِ ایویلْب پبسخ دادُ خَاّذ شذ.
 -8بب ًبم کبربزی ٍ رهش دریبفتی هیتَاًیذ ٍارد سبیت هزکش شذُ ٍ اس عزیق لیٌک سوت راست سبیت (هستغیل طَرتی رًگ ) بب عٌَاى "سبهبًِ
ارسبل گشارش هعبهالت هشکَک شزکتْبی تجبری ٍ هَسسبت غیزتجبری" ًسبت بِ ارسبل گشارشبت هشکَک در سهیٌِ پَلشَیی اقذام ًوبییذ.
 -9درطَرت تغییز ًوبیٌذُ هی ببیست هعزفیٌبهِ جذیذ ارسبل ًوبییذ.
 -01درطَرت فعبل ًبَدى ًبم کبربزی ٍ رهش عبَر یب فزاهَشی رهش عبَر ،هعزفیٌبهِ جذیذ ارسبل ًوبییذ.
 -00فزایٌذ اًجبم کبر بظَرت غیزحضَری هی ببشذ .اس ارسبل هعزفیٌبهِ بظَرت فیشیکی  ،هزاجعِ حضَری  ،بزقزاری توبسْبی غیزضزٍری کِ
ببعث ایجبد ٍقفِ درکبر خَاّذ شذ  ،خَدداری ًوبییذ.
 -02حفظ ٍ ًگْذاری رهش عبَر هٌحظزا بز عْذُ ًوبیٌذُ هببرسُ بب پَلشَیی بَدُ ٍ در طَرت بزٍس ّزگًَِ هشکل  ،عَاقب احتوبلی بزعْذُ
هذیزعبهل ٍ ًوبیٌذُ هببرسُ بب پَلشَیی هی ببشذ.
 -03درطَرت ًیبسبِ شزکت دردٍرُ آهَسشی ٍبیبى سبیزهسبیل ٍ هشکالت ،درخَاست خَد را اسعزیق ایویل هذکَر ارسبل فزهبییذ.
 -04بب عٌبیت بِ اًجبم استعالهْبی هختلف  ،طذٍر ًبم کبربزی سٍدتز اس یک هبُ اهکبى پذیز ًخَاّذ بَد.

