
 مشتريان در بازار سرمايه شناساييدستورالعمل 

 شورای عالي مبارزه با پولشويي 19/07/1390مصوب 

 

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند الف از ماده  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و همچنين فراهم

نامه اجرا ي قانون مبارزه با مجلس شوووراي اموو ميف و فبووآ دوم آ ين 1386قانون مبارزه با پولشووويي صمبوووم دوم بهمن ماه  7

شماره  بويب نامه  ضوع ت شويي مو بويب آ ين نامه هاي  14/09/1388ك مورخ  43182ت /181434پول ضو كارگروه ت وزيران ع

 :ير اب غ مي شودبه شرح ز« دمتورالعمآ شنامايي مشتريان در بازار مرمايه»مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، 

  1ماده:  

مجلس شوووراي اموو مي،  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اموو مي ايران مبوووم آهرماه  1ع وه بر تعاريف مندرج در ماده 

  :اصط حات و عبارات ديگر به كار رفته در اين دمتورالعمآ به شرح زير تعريف مي شوند

o  1بند:  

 .02/11/1386ي مبوم قانون: قانون مبارزه با پولشوي

o  2بند:  

  .و اص حات بعدي آن 14/09/1388آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مبوم 

o  3بند:  

  .مازمان: مازمان بورس و اوراق بهادار

o  4بند:  

  .شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي

o  5بند:  

  .شوييدبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پول

o  6بند:  

واحد اط عات مالي: واحدي ملي، متمركز و مسووت آ كه مسووتوليي دريافي، تجزيه و ت ليآ و ارجاع گزارا معام ت مشوو وك به 

  .فآيين نامه 38مراجع هي ربط را به عهده دارد صبه شرح مذكور در ماده 

 



o  7بند:  

مازمان ست ر در  مي م مازمان: واحدي ا شويي  شويي، عهده دار ت اليف م رر در  واحد مبارزه با پول كه به عنوان متولي مبارزه با پول

  .آيين نامه مي باشد 19و  18مواد 

o  8بند:  

گذاري مركزي و تسووويو وجوه اوراق بهادار و موودرده ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون ها، شووركياشووصات ت ي نظارت: بورس

ر كه مجوز تأموويس يا فعاليي خود را از شوووراي عالي بورس و اوراق بهادار يا مووازمان نهادهاي مالي موضوووع قانون بازار اوراق بهادا

  .كننددريافي نموده و ت ي نظارت مازمان فعاليي مي

 تبصره:  

  .شوندناشران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدمات مربوط به اوراق بهادار براي مشتريان جزء اشصات ت ي نظارت م سوم مي

o  9بند:  

دمات پايه: خدماتي كه طوووبم م وووررات، پيـ نيووواز و الزموووه ارايه ماير خدمات در بازار مرمايه مي باشد و ارايه آن به مشتري خ

مرمايه مراجعه كند. اخذ كد معام تي، خدمي پايه در بازار  شود تا وي بتواند براي اخذ خدمات م رر و متمادي به بازار  موجب مي 

  .مرمايه م سوم مي شود

o 10ند ب:  

شصص براي ثبي مال يي اوراق بهادار، معاملو ابزارهاي مالي يا كاالهاي مورد  مي كه هر  بر به فردي ا مه من  شنا كد معام تي: 

  .معامله در بازار مرمايه بايد اخذ نمايد

o  11بند:  

اشووصات ت ي نظارت پرونده اط عات مشووتري: اط عات در مورد مشووتري كه هنگام شوونامووايي و در حين فعاليي وي تومووط 

  .شودآوري يا ت ميآ ميجمع

o  12بند:  

شتري شصات ت ي نظارت، به وي مراجعه  :م ضوع فعاليي ي ي از ا شصوووووص ح ي ي يا ح ووووووقي كه براي دريافي خدمات مو

  .نمايدمي

 

 



o  13بند:  

متفاده از منابع اط عاتي، مستندات و داد شناخي و تاييد هويي مشتري با ا مايي مشتري:   .ه هاي مست آ، معتبر و قابآ ات اشنا

  :ت سيم مي شود« شنامايي كامآ» و« شنامايي اوليه» شنامايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامآ

  1بند:  

شنامايي اوليه: تطبيم و ثبي مشصبات اظهار شده تومط مشتري با مدارك شنامايي و در صورت اقدام تومط نماينده قانوني يا 

  .بي مشصبات وكيآ يا نماينده قانوني، ثبي مشصبات اصيآوكيآ، ع وه بر ث

  2بند:  

 .شنامايي دقيم مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در اين دمتورالعمآ :شنامايي كامآ

o 14 بند:  

رتباط با پايگاه هاي هي ماها ص مامانه احراز هويي اشصاتف: مامانه اي مست ر در وزارت امور اقتبادي و دارايي امي كه از طريم ا

ربط ص از قبيآ مازمان ثبي احوال كشور، مازمان ثبي امناد و ام ك كشور، شركي پسي، مازمان امور مالياتيف پامخ به امتع م 

  .اشصات ت ي نظارت در مورد احراز هويي اشصات مصتلف و نشاني آن ها را تسهيآ مي نمايد

o  15بند:  

هاي خارجي مسووت ر در جمهوري اموو مي ايرانف، هاي ايراني و شووعب و نمايندگي بان از بان  ها صاعممومووسووات اعتباري: بان 

مسات اعتباري غيربان ي، تعاوني صندوقمو م مي ايران فعاليي هاي قرضهاي اعتبار،  ال سنه كه با مجوز بان  مركزي جمهوري ا

  .دارند

  2ماده:  

ه مووونوط به دارا بودن كووود معام تي از مووووي مشتري مي باشد. هر مشتري بايد تنها معامله ابزارهاي مالي و كاال در بازار مرماي

  .داراي ي  كد معام تي من بر به فرد باشد

  3ماده:  

  .قبآ از ارايه خدمات پايه الزم امي نسبي به شنامايي كامآ مشتري اقدام شود

  4ماده:  

  .دو نوع شنامايي اوليه و شنامايي كامآ ت سيم مي شودشنامايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد ت اضاي وي به 



o  شناسايي اوليه - 1بند:  

 در مندرج شورح به –اشصات ت ي نظارت موظف هستند هنگام ارايه تمامي خدمات به مشتري نسبي به شنامايي اوليه موشتري 

  .ونده اط عات مشتري ثبي نمايداطلواعات آن را در ميستم هاي اط عاتي و پر و نوموده اقدام - دمتورالعمآ اين

  شناسايي اوليه شخص حقيقي - 2بند :  

شماره تلفن  م وني و  ستي م آ  شاني كامآ، كدپ شماره ملي، تاريخ تولد، نام پدر، ن شامآ نام و نام خانوادگي،  اط عات مورد نياز 

  .مووووووووووووووووووووووووووووووي بوووووووووووووووووووووووووووووواشوووووووووووووووووووووووووووووووود

 .را با مندرجات اصآ كارت ملي وي تطبيم نماينداشصات ت ي نظارت موظف هستند پس از اخذ اط عات فوق از مشتري آنها 

  1تبصره:  

  .در مورد م جورين الزم امي ع وه بر اط عات شصص م جور، اط عات مذكور در خبوت ولي و قيم نامبرده نيز دريافي شود

  2تبصره:  

ثبي احوال كشور و برخورداري از  در صورت ام ان ارتباط بر خط اشصات ت ي نظارت صبه طور مست يم يا غير مست يمف با مازمان

ام ان تطبيم مشصبات اظهار شده تومط مشتري با مندرجات شنامنامه ع س دار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر، انجام 

  .شنامايي اوليه مشتري بر اماس اين مدارك نيز ب مانع امي

  3تبصره:  

لي مدارك شنامايي ارايه شده تومط مشتري، متبووووديان شنامايي اوليه در صورت مصدوا بودن و يا وجود ابهام در خبوت اصا

ماير پايگاه هاي هي ربط، اخذ مدارك معتبر  ستند با ت  ووووويم از  شوووووصات ت ي نظارت موظوووووف ه  اين م ررات طبم –در ا

صورت عدم ابهام، الزم امي  هي ربط، نسبي به رفع ابهام و شنامايي مشتري اقدام نمايند. در مراجع از امتع م يا و -دمتورالعمآ

  .موضوع به واحد مبارزه با پولشويي مازمان گزارا گردد

  4تبصره:  

در صورت اطمينان از جعلي يا غير واقعي بودن مشصبات، اشصات ت ي نظارت موظف هستند ع وه بر جلوگيري از ادامه خدمات، 

  .لشويي مازمان گزارا دهندمراتب را ب فاصله در همان روز كاري به واحد مبارزه با پو

  شناسائي اوليه شخص حقوقي - 2بند:  

شناما ي اوليه شصص ح وقي براماس شنامو ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شصص ح وقي صمذكور در آ ين نامه الزام امتفاده از 

  .شنامو ملي اشصات ح وقويف صوورت مي گيرد



 تبصره :  

ست مي شتري در  صورتي كه اط عات م شده در در  بات درج  شص مايي اوليه تطبيم م شنا شد، هنگام  م هاي اط عاتي موجود با

  .ميستم هاي مزبور با مدرك شنامايي معتبر كفايي مي نمايد

o  شناسايي كامل - 2بند:  

مايي كامآ و شنا سبي به  مايي اوليه؛ ن شنا شتري؛ ع وه بر  ستند هنگام ارايه خدمات پايه به م شصات ت ي نظارت موظف ه ي ا

  .اقدام نمايند

  شناسايي كامل شخص حقيقي - 1بند:  

براي شنامايي كامآ شصص ح ي ي، اشصات ت ي نظارت موظف هستند ع وه بر شنامايي اوليه مشتري، اط عات و مدارك الزم 

شتري درج نماين مطح فعاليي مورد انتظار وي اخذ و در پرونده اط عات م مايي كامآ و تعيين  شنا مايي كامآ  .درا به منظور  شنا

مي برآورد  صورت مي پذيرد. الزم ا متع م از پايگاه ثبي احوال  شصص ح ي ي از طريم دريافي اط عات مندرج در كارت ملي و ا

مايي و گزارا معام تي  شنا شد كه ام ان  شده با ماب ه پرونده اط عات وي به ن وي تنظيم  شتري و  مطح فعاليي مورد انتظار م

  .تعيين شده مغايرت دارد، فراهم باشد كه با مطح فعاليي

  1تبصره:  

  .شنامايي كامآ شصص ح ي ي معرفي شده از موي شصص ح وقي برابر ضوابط م رر در مورد اشصات ح ي ي امي

  2تبصره:  

  .مدارك و مستندات مورد نياز براي تعيين مطح فعاليي مشتريان مطابم ضوابط اع مي از موي مازمان خواهد بود

 شناسايي كامل شخص حقوقي - 2 بند:  

مايي اوليه، اط عات و مدارك الزم  شنا ستند ع وه بر  شصات ت ي نظارت موظف ه شصات ح وقي، ا هنگام ارايه خدمات پايه به ا

رد به منظور شنامايي كامآ و تعيين مطح فعاليي مورد انتظار وي را اخذ و در پرونده اط عات مشتري درج نمايند. الزم امي برآو

مايي و گزارا معام تي  شنا شد كه ام ان  شده با ماب ه پرونده اط عات وي به ن وي تنظيم  شتري و  مطح فعاليي مورد انتظار م

شصات ح وقي به  مايي كامآ ا شنا شده مغايرت دارد، فراهم گردد. اط عات و مستندات مورد نياز براي  مطح فعاليي تعيين  كه با 

  :شرح زير امي

  1بند:  

 ماهيي و ميزان و ماب ه فعاليي شصص ح وقي؛ نوع، 



  2بند:  

شماره ملي، نام پدر، تاريخ  شامآ نام و نام خانوادگي،  شصص ح وقي را دارند ص شي از حسام  شصبات فرد يا افرادي كه حم بردا م

 تولد، نشاني و كدپستيف و ممي آن ها صهمراه نمونه امضاي مجاز آن هاف؛ 

  3بند:  

مامي، مشصبات، نش مدير عامآ، حسابرسصحسابرمانف مست آ،  /اني و كدپستي م آ م وني اعضاي هيات مديره، هيات عامآا

شركاييف كه بيـ از  مهام داراني ص مان قانوني و  شصص ح وقي را در اختيار دارند 10بازرس يا بازر مرمايهف  مهام ص صد  در ) .در

، مشصبات، نشاني و كدپستي مومسين يا هيأت امنا و  ... نيادها ومورد ماير اشصات ح وقي از قبيآ مازمان هاي غير انتفاعي و ب

 اركان مشابه آن هاف؛ 

  4بند:  

م آ اصلي فعاليي، نشاني و كد پستي دفتر مركزيص اقامتگاه قانونيف، شماره هاي تلفن و دورنگار آن، امامي صاحبان امضاي مجاز 

ممي ضاي آن ها و اط عات مربوط به ن وه ر مناد مالي و م اتبات مربوط، مدت و حدود اختيارات هيات و نمونه ام شتن كليه ا ي دا

 مديره و مدير عامآ و يا اركان مشابه مومسه در مورد حسام ها؛ 

  5بند:  

اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاي مجاز در شصص ح وقي مبني بر اين ه آخرين مدارك و اط عات مربوط به شصص ح وقي را 

 اند و تعهد در مورد اين ه هر نوع تغيير در موارد مذكور را ب فاصله به اشصات ت ي نظارت اط ع مي دهند؛ ارايه داده

  6بند:  

  .اط عات حسابهاي بان ي نزد مومسات اعتباري، كه براي فعاليي در بازار مرمايه معرفي شده امي

  7بند:  

  .جع هي ربطاط عات و مستندات مربوط به رتبه بندي شركي از مرا

 تبصره:  

 .ضوابط مربوط به شنامايي مشتريان خارجي مطابم دمتورالعمآ شنامايي مشتريان خارجي در بازار مرمايه خواهد بود

 

 



  5ماده :  

مستندمازي كدپستي مشتري در شنامايي اوليه، از طريم تطووووبيم كدپستي اع مي از موي مشتري با كدپستي ظهر كارت ملي 

شود موي وي با اط عات پايگاه وي انجام مي  ستي اع مي از  صورت ام ان، كدپ مي در  شتري الزم ا شاني م ستندمازي ن . براي م

  .كدپستي كشور از طريم مامانه ماها تطبيم داده شود

  6ماده:  

اطمينان  اشصات ت ي نظارت بايد اط عات اخذ شده از مشتري را با مندرجات مدارك شنامايي معتبر تطبيم داده و از ص ي آن

  .حاصآ نمايند

o  1بند:  

  .تنها مدرك شنامايي معتبر براي اشصات ح ي ي كارت ملي امي

o  2بند:  

  :مدارك شنامايي معتبر براي اشصات ح وقي عبارتند از

  1بند:  

 گواهي نامه ثبي شركي؛ 

  2بند:  

 اظهارنامه ثبي شركي؛ 

  3بند:  

 شركي نامه؛

  4بند:  

 امامنامه؛

  5بند:  

 .روزنامه رممي



o  1تبصره:  

  .در مورد م جورين الزم امي ع وه بر مدارك فوق، مند رممي دال بر تاييد ممي ولي و قيم نيز دريافي شود

o  2تبصره:  

  .در صورت اقدام تومط وكيآ يا نماينده قانوني ، الزم امي امناد قانوني مثبته نيز دريافي شود

o  3تبصره:  

  .مدارك موضوع اين ماده در پرونده اط عاتي مشتري نگهداري شود الزم امي تبوير مبدق

  7ماده :  

چنانچه مشووتري مدارك شوونامووايي مذكور در مواد فوق را ارايه ننمايد اشووصات ت ي نظارت بايد از ارايه خدمي به وي خودداري 

  .كرده و مراتب را به واحد مبارزه با پولشويي مازمان گزارا نمايند

  8ماده:  

مايي و تعيين  شنا سبي به ت ميآ مدارك مورد نياز به منظور  شتريان قبلي اع م نمايند ن شصات ت ي نظارت موظفند به كليه م ا

  .ماه، خدمي تا زمان ارايه امناد و مدارك متوقف مي شود 3مطح فعواليي اقودام نمايند. در صورت عدم ارايه مدارك در مهلي 

  9ماده:  

شتري و انجام هر گونه تراكنـ مالي ال تروني ي غير قابآ رديابي ارايه خدمات پايه ب مايي كامآ م شنا صورت ال تروني ي و بدون  ه 

  .يا بي نام ممنوع امي

  10ماده:  

  :اشصات ت ي نظارت بايد هنگام ارايه خدمات پايه به مشتري، آن ها را متعهد نمايند كه

o  1بند:  

ت را كه در اين دمتورالعمآ مشصص شده امي، ارايه كرده، م ررات مربوط به مبارزه با اط عات مورد درخوامي اشصات ت ي نظار

  .پولشويي را رعايي نمايند

 

 



o  2بند:  

اجازه امتفاده اشصات ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام، موضوع را ب فاصله به اشصات ت ي نظارت اط ع 

  .باشدط درج مشصبات نماينده يا وكيآ و شنامايي اوليه و ثبي مشصبات وي شامآ اين بند نميدهند. نمايندگي قانوني به شر

o تبصره:  

شتري و يا عدم  موي م صورت عدم پذيرا اين تعهدات از  شود. در  شتري بيان  صريح و دقيم، براي م تعهدات فوق بايد به طور 

  .ارايه خدمات به مشتري متوقف شودرعايي آن ها تومط وي، الزم امي 

  11ماده:  

ضيان اخذ مجوز تأميس، فعاليي نهادهاي مالي و تش آ هاي خود انتظام و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار در  مايي مت ا شنا ضوابط 

شتريان م مايي م شنا ضوابط  صورت  شند. در هر  مازمان مي با بوم  شنامه هاي م مرمايه تابع م ررات و بص ندرج در اين بازار 

  .دمتورالعمآ نيز الزم الرعايه امي

  12ماده:  

ستند در تمامي فرم شصات ت ي نظارت موظف ه شمارها مب براي درج ي ي از  متفاده، م آ منا مايي ي تا هاي مورد ا شنا هاي 

طور كامآ و دقيم دريافي  بيني نمايند و اين مشصبات بهصحسب مورد شماره ملي، شنامه مليف و كدپستي را براي نشاني ها پيـ

  .و تطبيم داده شود

  13ماده:  

ستند در تمامي نرم شصات ت ي نظارت موظف ه مامانه ها و بان  هاي اط عاتي كه عمليات مالي در آنا شود، ها ثبي ميافزارها، 

بيني ستي را براي نشاني ها پيـهاي شنامايي ي تا صحسب مورد شماره ملي، شنامه مليف و كدپم آ الزم براي درج ي ي از شماره

  .افزارها را فراهم نمايندهاي مذكور در نرمنموده و ام ان جستجو بر اماس شماره

  14ماده:  

در صورتي كه اشصات ت ي نظارت مشصبات درج شده اشصات ثبي شده در ميستم هاي اط عاتي خود را درگذشته، با پايگاه 

 يم با پايگاه هاي هي ربط و يا از طريم ارتباط غيرمست يم به وامطه ماهاف تطبيم نداده باشند، هاي هي ربط صاز طريم ارتباط مست

ماه پس از اب غ اين دمتورالعمآ، به پايگاه هاي مذكور ارمال كرده، ص ي آن  6الزم امي مشصبات مذكور را حداكثر ظرف مدت 

  .ها را كنترل نمايند

 

 



  15ماده:  

وم داده اند هر اشصات ت ي نظارت موظ ماه ي  بار به روز نمايند. در  3ف هستند اط عاتي را كه قب  با پايگاه هاي هي ربط تطبي

شصات  مي، ولي مراتب به ا شصص ح وقي من آ گرديده ا شده و يا  شصص ح ي ي فوت  شود طي اين مدت  صورتي كه م رز 

مسدود شده و مراتب به واحد مبارزه با پولشويي مازمان گزارا ت ي نظارت اع م نشده باشد الزم امي كد معام تي وي ب فاصله 

  .گردد

  16ماده:  

اشصات ت ي نظارت موظفند به منظور ارتباط با واحد مبارزه با پولشويي مازمان جهي دريافي و ارمال گزارا ها، بررمي امتع م 

آيين نامه و ت اليف م رر در اين دمتورالعمآ، نسبي به  19ها و ماير موضوعات مرتبط با عمليات پولشويي به شرح مندرج در ماده 

  .ايجاد واحد يا معرفي نماينده اقدام نمايند

  17ماده:  

به منظور مسووتند مووازي اط عات مشووتريان، الزم امووي پس از امووتع م اط عات مربوط به آن ها از پايگاه ها يا مراجع هي ربط و 

رك معتبر، تومط كاركنان هي ربط در اشصات ت ي نظارت، برابر اصآ و در پرونده اط عات اطمينان از ص ي اط عات؛ تبوير مدا

  .مشتري نگهداري شود

  18ماده:  

مي و مستوليي وجود هرگونه  شصات ت ي نظارت ا مايي مشتري تومط ا شنا ارايه خدمات به مشتريان به منزله تا يد انجام رويه 

  .متورالعمآ و متوجه آن ها امين ص در اين زمينه و در چارچوم اين د

  19ماده :  

ماه از تاريخ اب غ اين دمتورالعمآ، كليه كدهاي معام تي فاقد شماره يا  3اشصات ت ي نظارت موظف هستند حداكثر ظرف مدت 

  .به م ض ارايه شماره يا شنامه ملي، از كدهاي مزبور رفع انسداد مي شود .شنامه ملي را مسدود نمايند

o هتبصر:  

در صورت عدم ام ان صدور شنامه ملي تومط مازمان ثبي امناد و ام ك كشور، پس از اع م امامي و مشصبات مشتريان فاقد 

  .شنامه ملي به واحد اط عات مالي و تا يد آن واحد، ادامه ارايه خدمات به اينگونه مشتريان ب مانع امي

  20ماده:  

س  به بيص هاي نامنظور كنترل موثر ري مب با طب ه تص مي تراكنـ هاي وي، متنا شتري، الزم ا مايي كافي م شنا شي از عدم 

  .داده شده ت ي نظارت قرار گيرد



  21ماده:  

هيأت مديره، مديريي ارشد و يا رده مازماني معادل آن در اشصات ت ي نظارت بايد از وجود برنامه هاي موثر شنامايي مشتريان و 

ها، ها بايد ام ان نظارت موثر مديريي بر ميستمهاي منامب اطمينان حاصآ كند. اين برنامهاز طريم ايجاد رويهمازي آن ها پياده

ها، تف ي  وظايف و آموزا كاركنان را فراهم آورند. مسووتوليي نهايي تبووميمات اخذ شووده در اين خبوووت بر عهده هيات كنترل

  .ميمديره يا اركان معادل آن در اشصات ت ي نظارت ا

  22ماده:  

شـ ماه ي  مازمان هر  ضوابط اع مي  ستند مطابم  شصات ت ي نظارت موظف ه شتري را ا بار، اط عات مربوط به فعال بودن م

شصات  شتري، ا ضعيي م صورت ايجاد تغيير عمده در و شتري و يا در  مي م مورد ارزيابي مجدد قرار دهند. همچنين بنا به درخوا

  .ند مشتري را به طور مجدد مورد شنامايي كامآ قرار دهندت ي نظارت موظف هست

  23ماده:  

ارايه خدمات پايه به اشووصات زير ممنوع امووي و در صووورت ارايه اين گونه خدمات قبآ از اب غ اين دمووتورالعمآ، اشووصات ت ي 

  :نظارت موظفند ارايه خدمات به آنان را متوقف نمايند

o  1بند:  

  .ري از ارايه اط عات و مدارك موضوع اين دمتورالعمآ خودداري نمايددر صورتي كه مشت

o  2بند:  

  .در صورتي كه نماينده مشتري فاقد مدارك و امناد قانوني دال بر نمايندگي باشد

o  3بند:  

ماً و يا از طريم مراجع هي ص ح احراز نمايند كه اط عات ارايه شده توم شصات ت ي نظارت را ط مشتري خ ف در صورتي كه ا

  .واقع امي

o  4بند:  

  .اشصاصي كه به ح م مراجع هي ص ح، ممنوع المعامله هستند

o  5بند:  

  .اشصات ايراني فاقد شنامه يا شماره ملي



o تبصره :  

 در صورت عدم ام ان صدور شنامه ملي تومط مازمان ثبي امناد و ام ك كشور، پس از اع م امامي و مشصبات مشتريان فاقد

  .شنامه ملي به واحد اط عات مالي و تا يد آن واحد، ادامه ارايه خدمات به آنان ب مانع امي

  24ماده:  

  :اشصات ت ي نظارت موظفند به طور مداوم و مصبوصاً در موارد زير اط عات مربوط به شنامايي كامآ مشتريان را به روز نمايند

o  1بند:  

 اي پيدا نموده امي؛ د و قرا ن احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيي مشتري تغييرات عمدهدر زماني كه براماس شواه

o  2بند:  

در صووورتي كه شووصص ت ي نظارت براموواس شووواهد و قرا ن احتمال دهد مشووتري در جريان عمليات پولشووويي و يا تأمين مالي 

 امي؛  تروريسم قرار گرفته

o  3بند:  

  .در مورد ص ي اط عات قبلي به دمي آمده، ابهام ايجاد شوددر مواقعي كه به هر دليآ 

  25ماده:  

ضوع مادة  شده در اط عات مو شتريان موظفند هرگونه تغيير ايجاد  شصات ت ي نظارت  4م مرع وقي به ا متورالعمآ را در ا اين د

ه نسووبي به صوو ي اط عات ارايه شووده اطمينان اع م نمايند. اشووصات ت ي نظارت بايد قبآ از به روز نمودن تغييرات ايجاد شوود

  .حاصآ نمايند

o تبصره:  

ضوابط و معيارهاي نظارت مستمر، با توجه به نوع مشتري صح ي ي و ح وقيف، ماهيي و موضوع خدمات و عمليات مربوط به معامله 

  .شودب غ مياوراق بهادار و كاال در بازار مرمايه، به پيشنهاد مازمان و تا يد دبيرخانه تعيين و ا

  25ماده:  

در صورتي كه اشصات ت ي نظارت نسبي به هينفع واقعي معام ت مشتريان شنامايي شده مظنون شوند بايد مشصبات مشتري 

 مذكور و هينفع احتمالي را به عنوان عمليات مش وك به پولشويي به واحد مبارزه با پولشويي مازمان گزارا دهند

.  



  27ماده:  

هاي كارآمدي را پس از تا يد مازمان، به منظور شنامايي مشتريان براماس م ررات اتصاه اشصات ت ي نظارت موظف هستند رويه

  .و به طور مستمر كنترل و در صورت نياز بازبيني نمايند

  28ماده:  

رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اشصات مشمول موظفند فهرمي خ صه اط عات دريافي كنندگان خدمات پايه را در 

  .اع م واحد اط عات مالي در پايان هر ماه به ن وي كه واحد مذكور مشصص مي مازد در اختيار آن واحد قرار دهند

o تبصره:  

شصات ح  شماره ملي و تاريخ ارايه خدمات پايه در مورد ا شامآ نام و نام خانوادگي،  شده بايد  صه اط عات ياد ي ي و در مورد خ 

شد شماره فراگير اتباع خارجي با بادي و در مورد اتباع بيگانه،  مه ملي يا كد اقت شنا شصات ح وقي نام و  ماير موارد مورد نياز  .ا

  .پس از تبويب شورا به اشصات مشمول اع م خواهد شد

  29ماده:  

شصات ت ي نظارت بايد برنامه ستمري را در مورد چا شي م شتريان براي كاركنان خود تدارك بينند. هاي آموز مايي م شنا گونگي 

اي طراحي شود كه كاركنان به شناخي كافي و منط ي نسبي به اين برنامو آموزشي كه حداقآ شامآ موارد زير امي، بايد به گونه

  :هاي شنامايي مشتريان دمي يابندها و رويهضرورت، اهميي و ن وة اجراي ميامي

o  1بند:  

 اي مربوط به پذيرا مشتري جديد و امناد اط عات مورد نياز؛هميامي

o  2بند:  

 آوري اط عات مربوط به ماب و مشتري؛ن وة جمع

o  3بند:  

 هاي مربوط به شنامايي كامآ مشتري؛ن وة اعمال ميامي

o  4بند:  

 ن وة بازبيني امناد و مدارك و بروزرماني آن؛

o  5بند:  



 .بروز مغايرت در اط عات و مدارك مشترين وه اقدام موثر در صورت 

  30ماده:  

هاي شنامايي مشتري را براماس ضوابط اين دمتورالعمآ، مستند و به كاركنان خود اب غ نمايند و اشصات ت ي نظارت بايد رويه

  .به صورت قابآ ات ايي از اجراي آن اطمينان حاصآ كنند

  31ماده:  

ها و به دهند از ناحيه آنمشتريان صح ي ي، ح وقيف خود را با توجه به ريس ي كه احتمال مياشصات ت ي نظارت موظف هستند 

مطه عواملي هم ضعيي مالي، نوع و ماهيي فعاليي حرفهوا شغلي، و صلي، چون موقعيي اجتماعي و  شتري، موطن ا شينه م اي، پي

  .بندي نمايندوجود داشته باشد، طب ه هاي موثر بر اماس رويه اع مي مازمانهاي مرتبط يا ديگر شاخصحسام

  32ماده:  

شده به ف بايد به گونه31بندي مذكور در ماده صطب ه بيص داده  ماس طب ه تص شتريان برا شود كه دريافي اط عات از م اي انجام 

شودآن شويي ميبدين .ها انجام  س  عمليات پول شترياني كه داراي حداقآ ري شند، اخذ ترتيب، از م  چارچوم در –اط عات الزم با

  .كندكفايي مي -دمتورالعمآ اين م ررات

o تبصره:  

شويي قرار گرفته شتر عمليات پول س  بي شترياني كه در طب ات در معرض ري ستردهدرخبوت م مطح گ تري اند، اط عات بايد در 

شود. ميزان دريافي اط عات مزبور و فوا صله هاي كمتري به روز  شده و در فا صآ زماني به روز نمودن اين اط عات طبم دريافي 

  .ضوابطي امي كه تومط مازمان اع م خواهد شد

  33ماده:  

مرمايه در  مناد در بازار  شصات ت ي نظارت موظف به حفظ و نگهداري اط عات مشتريان مطابم دمتورالعمآ نگهداري و ام اء ا ا

ها، تدابير الزم را اتصاه نمايند. راي پيشگيري از افشاء و امتفاده غير مجاز از آنچنين الزم امي بحوزه مبارزه با پولشويي بوده و هم

شاء كنندگان اط عات برابر قانون برخورد مي  شصات ت ي نظارت بوده و با اف شاء اط عات مزبور بعهده ا ستوليي اف مي م بديهي ا

  .شود

  34ماده:  

شصات به منظور به هنگام  مازند نمودن اط عات، ا شتري را م لف  ت ي نظارت بايد در متن قرارداد منع ده يا فرم هاي مربوطه، م

هرگونه تغيير در اط عات ارايه شده خود را با مستندات مربوط و در امرع وقي، به اط ع مازمان ثبي كننده صمازمان ثبي احوال و 

  .برمانند فيا اداره كآ ثبي امناد و ام ك و غيره



  35ماده:  

  :الزم امي در خبوت شنامايي مشتريان قبلي در امرع وقي و به شرح هيآ اقدام شود

o  1بند:  

بات آن شص شتريان قبلي كه در مرحله تطبيم، م مته از م سبي به رفع آن د مه ماه ن مي، موظفند ظرف  ها داراي مغايرت بوده ا

شصات ت  مازمان مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، ا شويي  ي نظارت موظفند موارد را به واحد مبارزه با پول

گزارا نمايند و واحد مبارزه با پولشووويي مووازمان نيز موظف امووي گزارا مذكور را در اموورع وقي به واحد اط عات مالي ارمووال 

  .نمايد

o  2بند:  

مط فعاليي آن شتريان قبلي كه متو مته از م متورالعمآ آن د مال مطابم د ميد، كم ها در  شورا خواهد ر بويب  مربوطه كه به ت

  .اهميي باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند

  36ماده:  

مي  مايي وي به د شنا شتري نتوانند اط عات الزم را براي  شصات ت ي نظارت به داليلي همچون عدم هم اري م صورتي كه ا در 

شتري اقدام به ارايه اط عات غيرواقعي ن شتري خودداري نمايند و آورند و يا م شصات ت ي نظارت بايد، از ارايه خدمات به م مايد، ا

  .در صورت ام ان مراتب را به وي اع م نمايند

  37ماده:  

شويي مازمان بر اجراي اين دمتورالعمآ نظارت مي كند. به همين منظور اشصات ت ي نظارت موظفند اط عات واحد مبارزه با پول

  .احد مبارزه با پولشويي مازمان را در رامتاي اجراي اين دمتورالعمآ در اختيار آن واحد قرار دهندمورد درخوامي و

  38ماده:  

شصات ت ي نظارت واقع در مناطم  شد. ا شصات ت ي نظارت الزم االجرا مي با شعب و نمايندگي ا متورالعمآ براي تمامي  اين د

  .نيز مشمول اين دمتورالعمآ هستندژه اقتبادي آزاد تجاري صنعتي و مناطم وي

  39ماده:  

ضمن  شصات ت ي نظارت موظفند  مي. در مدت مذكور ا مازمان ا موي  متورالعمآ ي  ماه پس از اب غ آن از  زمان اجراي اين د

متورالعمآ را به گونه اي فراهم نمايند ك سهي ت الزم براي اجراي اين د شتريان، ام انات و ت ماني به م ه اجراي آن، حتي اط ع ر

  .االم ان موجب اخ ل در امور مشتريان نشود



 مؤخره:  

به تبويب رميد و  19/07/1390تببره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  18ماده و  39اين دمتورالعمآ در 

  .از تاريخ اب غ، الزم االجرامي

 


