
  سرمايه بازار الكترونيك خدمات در پولشويي با مبارزه مقررات رعايت دستورالعمل
)پولشويي با مبارزه عالي شوراي 19/07/1390 مصوب(  

  
  
 فصل اجراي براي الزم تمهيدات دنآور فراهم نيز و تروريسم مالي تامين از جلوگيري و پولشويي با مبارزه منظور به

 14/09/1388 مورخ ك 43182 ت/181434 شماره نامه تصويب موضوع پولشويي با مبارزه قانون اجرايي نامهآيين دوم
 با مبارزه مقررات رعايت دستورالعمل« پولشويي، با مبارزه قانون به مربوط هاي نامه آيين تصويب كارگروه عضو وزيران

  :شود مي ابالغ  زير شرح به »سرمايه بازار الكترونيك خدمات در پولشويي
  

 1384 آذرماه مصوب ايران اسالمي جمهوري بهادار اوراق بازار قانون 1 ماده در  مندرج تعاريف بر عالوه: 1ماده
  :شوند مي تعريف زير شرح به دستورالعمل اين در رفته كار به ديگر عبارات و اصطالحات اسالمي، شوراي مجلس

  .02/11/1386 مصوب پولشويي با مبارزه قانون: قانون - 1- 1
  .آن بعدي اصالحات و 14/09/1388 مصوب پولشويي با مبارزه قانون اجرايي نامه آيين :نامه آيين - 2- 1
  .بهادار اوراق و بورس سازمان :سازمان  - 3- 1
  .پولشويي با مبارزه عالي شوراي :شورا - 4- 1
 تسويه و مركزي گذاريسپرده شركت ها،كانون بورس، از خارج ازارهايب ها، بورس :نظارت تحت اشخاص - 5- 1

 عالي شوراي از را خود فعاليت يا تاسيس مجوز كه بهادار اوراق بازار قانون موضوع مالي نهادهاي و بهادار اوراق وجوه
  . كنندمي فعاليت سازمان نظارت تحت و نموده دريافت سازمان يا بهادار اوراق و بورس

 تحت اشخاص جز مشتريان براي بهادار اوراق به مربوط خدمات هرگونه ارايه در بهادار اوراق ناشران :هتبصر
  .شوندمي محسوب نظارت

 در مستقر خارجي هاي بانك نماينـدگي و شعب و ايـراني هاي بانك از اعـم( ها بانك :اعتباري موسسه  - 6- 1
 با كه الحسنه قرض هاي صنـدوق و اعتـبار هاي تعـاونـي بانـكي، غير اعـتـباري موسـسات ،)ايران اسـالمي جمهـوري

  .دارند فعاليت ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك مجوز
 ارجاع و تحليل و تجزيه دريافت، مسووليت كه مستقل و متمركز ملي، واحدي :مالي اطالعات واحد - 7- 1

  ).نامه آييـن 38 مـاده در مـذكور شرح به( ددار عهده به را ربط ذي مراجع به مـشكوك معامالت هاي گزارش
 پولشويي، با مبارزه متولي عنوان به كه سازمان در مستقر است واحدي :سازمان پولشويي با مبارزه واحد - 8- 1

  .باشد مي نامه آيين 19 و 18 مواد در مقرر تكاليف دار عهده
 مراجعه وي به نظارت، تحت شخاصا از يكي فعاليت موضوع خدمات دريافت براي كه شخصي :مشتري - 9- 1
  .نمايد مي



 و مستندات اطـالعاتي، منابع از استـفاده با مشتري هويت تاييد و شناخت: مشتري شناسايي  - 10- 1
 شـناسايي«شامل - اقـدامـات از گـروه دو بـه مـشتـري شـناسايـي  اتـكا قـابـل و مـعتـبـر مستـقل، هـاي داده
  :شود مي يمتقس »كامل شناسايي« و »اوليه

 صورت در و شناسايي مدارك با مشتري توسط شده اظهار مشخصات ثبت و تطبيق: اوليه شناسايي  - 1- 10- 1
  .اصيل مشخصات ثبت نماينده، يا وكيل مشخصات ثبت بر عالوه وكيل، يا نماينده توسط اقدام

 دستورالعمل در مذكور رحش به پايه خدمات ارايه هنگام به مشتري دقيق شناسايي: كامل شناسايي  - 2- 10- 1
  .سرمايه بازار در مشتريان شناسايي

 كه دو هر از تركيبي يا فيزيكي الكترونيكي، صورت  به اطالعاتي اي شناسه از است عبارت: شناسايي ابزار - 11- 1
  .نمايد اقدام غيرحضوري هاي درگاه از الكترونيكي خدمات اخذ به نسبت تواند مي مشتري آن از استفاده با
 يك از استفاده با توان مي كه الكترونيكي سامانه يا فيزيكي دستگاه از است عبارت :پذيرش ابزار  - 12- 1
  . آن نظاير و اينترنتي هاي درگاه قبيل از. نمود اقدام خدمات اخذ و عمليات انجام به نسبت شناسايي ابزار نوع چند يا
 انساني نيروي با مراوده و نظارت تحت اشخاص به رجوع ارباب مراجعه از است عبارت :حضوري مراجعه - 13- 1

  .خدمات اخذ براي
 خدمات اخذ و پذيرش ابزارهاي انواع به رجوع ارباب مراجعه از است عبارت :حضوري غير مراجعه  - 14- 1
  .نظارت تحت اشخاص انساني نيروي با مراوده بدون و شناسايي ابزار واسطه به
 هاي زيرساخت طريق از مشتري به خدمات ارايه آن طي كه است امكاني :الكترونيكي خدمات  - 15- 1

  .شود مي انجام غيرحضوري مراجعه صورت به الكترونيكي
 با هويتي مشخصات تطبيقي ثبت و مشتري كامل شناسايي از پس بايد شناسايي ابزار هرگونه صدور: 2ماده

  .پذيرد صورت شناسايي ابزار مشخصات
  .دارد ضرورت وي اوليه شناسايي و مشتري حضور اسايي،شن ابزارهاي دريافت منظور به: 3ماده
 قرار كامل شناسايي مورد نماينده، شخص است الزم مشتري نماينده توسط شناسايي ابزار دريافت صورت در: 4ماده
  .كند مي كفـايت وي اوليه شناسايي باشـد شـده كامل شناسايي قبالً نماينده كه صورتي در گيرد

  .بود خواهد معتبر رسمي نامه وكالت ارايه با تنها داديقرار نمايندگي: تبصره
 ابزارهاي طريق از غيرحضوري مراجعات در مشتري شناسايي اطالعاتي اقالم با مشتري هويت تطبيق :5ماده

  .پذيردمي صورت شناسايي
 ابزارهاي رساي يا و ديجيتال امضاي هايگواهي از استفاده با و الكترونيكي صورت به مشتري شناسايي: 6ماده

  .است بالمانع كامل شناسايي براي الزم مدارك و اسناد ارسال يا و اوليه شناسايي براي سازمان تاييد مورد شناسايي
 هيچ كه دهد تعهد بايد و است مشتري عهده به صرفاً شناسايي ابزارهاي از حفاظت و استفاده مسووليت :7 ماده

 مطابق خدمات، ارايه توقف بر عالوه تخلف بروز صورت در و كرد نخواهد استفاده شناسايي ابزار از وي، از غير شخصي
  . شد خواهد برخورد وي با مقررات و قوانين



 اشخاص نمايد، مي استفاده شده ارايه الكترونيكي خدمات از خود مشتري اينكه از اطمينان حصول منظور به: 8 ماده
 صورت در و نموده اتخاذ الكترونيكي معامالت در مشتري اييشناس براي را اتكايي قابل هاي رويه بايد نظارت تحت

 و شناسايي به نسبت سازمان پولشويي با مبارزه واحد به موضوع گزارش ضمن بايد مشكوك موارد هرگونه مشاهده
 پولشويي با مبارزه واحد طريق از موضوع است الزم مواقعي چنين در. نمايند اقدام مشتري مجدد حضوريِ هويت احراز

  .شود گزارش مالي اطالعات واحد به پولشويي به مشكوك معامله عنوان به سازمان
 موسسات از يكي نزد مشتري  شده معرفي حساب طريق از منحصراً الكترونيكي، خدمات در وجوه واريز :9 ماده

  .است پذيرامكان اعتباري
 نگهداري ثبت، امكان بايد الكترونيكي، خدمات يهارا و معامالت انجام براي استفاده مورد الكترونيكي سامانه: 10ماده

  .دهد قرار سازمان اختيار در را آن و باشد داشته را مشتريان عمليات تمامي سابقه از گزارش تهيه و
 امحاء و نگهداري دستورالعمل« در مذكور ضوابط برابر  الكترونيكي هاي تراكنش اطالعات و اسناد است الزم :11ماده
 هاي مجازات مشـمول آن از تخـلف و شود نگهداري شورا مصوب »پولشويي با مبارزه حوزه در سرمايه بازار در اسناد
  .باشد مي قانون در مقرر
 به 19/07/1390 مورخ پولشويي با مبارزه عالي شوراي جلسه دهمين در تبصره 2 و ماده 11 در دستورالعمل اين

  .االجراست الزم ابالغ، تاريخ از و رسيد تصويب
  

 


