ﻣﻘﺪﻣﻪ
واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل
فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر ،قاچاق اسلحه و كاﻻ ،قاچاق انسان ،رشوه ،اخاذي ،كﻼهبرداري
و  ...است ،در چرخه اي از فعاليت ها و معامﻼت مالي و با گذر از مراحلي به عنوان پولي قانوني ،مشروع جلوه
داده ميشود.
پولشويي داراي آثار و تبعات منفي فراواني در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است .امروزه بسياري
از كشورها با تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن ،در صدد مقابله با اين پديده مذموم
برآمدهاند.
فهرست و اقﺪاﻣات:
مجموعه آرون موظف است الزامات خاصي را كه توسط كشور مربوطه تنظيم شده است ،بهمنظور جلوگيري و
سركوب فعاليت هاي پولشويي دنبال كند كه اين امر مجموعه آرون را موظف به پيروي از اقدامات ضد پولشويي
و پيكار با تامين مالي تروريسم ميكند .همچنين در اين راستا ،مجموعه آرون عﻼوه بر اسناد و مدارك به
اطﻼعات معتبر ،نياز دارد.
تعيين هويت مالك واقعي در تمامي حسابهاي كاربري برعهده مجموعه آرون است ،بنابراين مطابق با قوانين
تصريح شده ،مجموعه حسابي را باز و نگهداري نميكند مگر آنكه شرايط ﻻزم را داشته باشد .مجموعه آرون
روشهايي را براي دستيابي به شواهد و مدارك مناسب هويتي مربوط به كاربر تنظيم كرده است ،همچنين
سوابق كافي از هويت مشتري و معامﻼت مربوط به آن را حفظ ميكند كه در صورت لزوم در تحقيقات جرائم
كيفري از آنها استفاده شود.
مجموعه آرون سياست ها و آيين نامههايي را براي شناسايي و جلوگيري از معامﻼت پولشويي تدوين كرده
است و مطابقت آن را با قوانين صادر شده توسط كشور مزبور اطمينان تضمين ميكند .

مجموعه آرون هوشيار است تا درگير فعاليتهاي پولشويي نشود و هرگز دارايي يا كسب و كارهايي را كه نشانه
هايي دال بر نامشروع بودن و يا فعاليتهاي مجرمانه دارند را قبول نميكند.
مجموعه آرون موظف است تا در اسرع وقت معامﻼت مشكوك مرتبط با هر حسابي را به سازمان نظارتي
مربوطه گزارش دهد.
در صورت وجود شك و ترديد نسبت به نامشروع بودن منبع وجه يا شركت كاربر در فعاليتهاي مجرمانه،
مجموعه آرون موظف است تا روشهاي تعيين شده براي ارزيابي شواهد را دنبال كند و مشخص سازد چه
رويكردي اتخاذ ميشود.
مجموعه آرون گزارش هاي تهيه شده توسط كاركنان خود و همچنين گزارش هاي ارائه شده به سازمان نظارتي
را نگهداري مي كند.
براساس قوانين يادشده ،مجموعه آرون هويت و تاييد آن را براي تمامي كاربران خود اجرا ميكند و بدين
منظور نياز است كه كاربر سوابق شناسايي يا اسنادي از ساير منابع معتبر و مستقل را ارائه دهد.

ﻣجموعﻪ آرون ﻣوظف است:
الف( هنگام برقراري رابطه تجاري ،در مورد هدف و ماهيت روابط تجاري اطﻼعات كسب كند.
ب( در صورت انجام تراكنش توسط شخص حقيقي ،هويت وي را بطور كامل شناسايي و تأييد كند ،اين
اطﻼعات شامل:
 .١نام و آدرس فرد
 .٢كارت شناسايي ملي ،شناسنامه  ،گذرنامه يا ساير شناسنامه رسمي قابل اجرا.

پ( در صورت انجام تراكنش توسط شخص حقوقي ،صاحب آن نهاد را بطور كافي شناسايي و اقدامات مناسب
را براي شناسايي و تأييد ساختار مالكيت و كنترل آن انجام دهد .اطﻼعات شامل:
 .١نام مشتري  ،فرم قانوني  ،آدرس دفتر مركزي و هويت مديران
 .٢صاحبان اصلي و ذينفعان و ساختار مديريت
 .٣تنظيم مقررات مربوط به حوزه اختيار براي تعهد به مجموعه و تاييد شخصي كه از طرف كاربر اجازه
دارد و احراز هويت اين اشخاص.
ت( داراي سيستم هاي مديريت ريسك مناسب باشد تا مشخص كند كه كاربر يا مالك واقعي ،شخصي سياسي
) (PEPهست و اگر هست بايد:
 .١هويت وي بطور كامل شناسايي و تأييد شود ،همانطور كه در اين بخش بيان شد.
 .٢قبل از برقراري رابطه تجاري با شخص سياسي  ،تصديق مديريت ارشد گرفته شود.
 .٣براي ايجاد منبع وجوه و منبع دارايي اقدامات منطقي انجام گيرد.
 .۴نظارت منظم بر روابط تجاري را صورت پذيرد.
در صورت نياز به اطﻼعات بيشتر و يا سؤال در مورد اين اسناد ،لطفاً درخواست و يا سؤال خود را به آدرس
 https://arongroups.co/contact-usارسال كنيد.

