
  سرمايه بازار در  مظنون اشخاص از مراقبت نحوه دستورالعمل
)پولشويي با مبارزه عالي شوراي 19/07/1390 مصوب(  

  
  
 10 ماده اجراي براي الزم تمهيدات آوردن فراهم نيز و تروريسم مالي تامين از جلوگيري و پولشويي با مبارزه منظور به
 مورخ ك 43182 ت/181434 شماره نامه تصويب موضوع پولشويي با مبارزه قانون اجرايي نامهآيين دوم فصل از

 نحوه دستورالعمل« پولشويي، با مبارزه قانون به مربوط هاي نامه آيين تصويب كارگروه عضو وزيران 14/09/1388
  :شود مي ابالغ  زير شرح به »سرمايه بازار در مظنون اشخاص از مراقبت

  
 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
  .پولشويي با مبارزه عالي شوراي دبيرخانه: دبيرخانه - 3- 1
  .بهادار اوراق و بورس سازمان :سازمان - 4- 1
 تسويه و مركزي يگذارسپرده شركت ها،بورس،كانون از خارج بازارهاي 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 وطمرب خدمات هرگونه ارايه در بهادار اوراق ناشران :تبصره
  .شوندمي محسوب نظارت

 مراجعه وي به نظارت، تحت اشخاص از يكي فعاليت موضوع خدمات دريافت براي كه شخصي :مشتري - 6- 1
  .نمايد مي
 ارايه و باشد مي سرمايه بازار در خدمات ساير ارايه الزمه و نياز پيش مقررات، طبق كه خدماتي :پايه خدمات - 7- 1
 كد اخذ. كند مراجعه سرمايه بازار به متمادي و مكرر خدمات اخذ براي بتواند وي تا شود مي موجب مشتري به آن

  .شود مي محسوب سرمايه بازار در پايه خدمت معامالتي
 يا بهادار اوراق مالكيت ثبت براي شخص هر كه است فردي به منحصر شناسه معامالتي كد :معامالتي كد - 8- 1

  .نمايد اخذ بايد سرمايه بازار در معامله مورد كاالهاي يا مالي ابزارهاي معامله
 وارجاع تحليل و تجزيه دريافت، مسووليت كه مستقل و متمركز ملي، واحدي :مالي اطالعات واحد - 9- 1

  ).امهن آيين 38 ماده در مذكور شرح به( دارد عهده به را ربط ذي مراجع به مشكوك معامالت هاي گزارش
 با مبارزه متولي عنوان به كه سازمان در مستقر است واحدي :سازمان پولشويي با مبارزه واحد  - 10- 1

  .باشد مي نامه آيين 19 و 18 مواد در مقرر تكاليف دار عهده پولشويي،



 هايفعاليت با ارتباط به ظن جهت به آنها مشخصات و اسامي كه اشخاصي كليه :مظنون اشخاص - 11- 1
 به سازمان پولشويي با مبارزه واحد طريق از و تعيين مالي اطالعات واحد سوي از تروريسم مالي تامين و يپولشوي

  .شود مي اعالم نظارت تحت اشخاص
 ارايه هنگام  داشته، نظر زير را مظنون اشخاص معامالت و عمليات هستند موظف نظارت تحت اشخاص :2ماده

 و داشته نظر زير مداوم طور به را آنان مالي عملكرد و معامالت آورده، عمل به بيشتري نظارت و دقت آنان به خدمات
 سازمان پولشويي با مبارزه واحد طريق از را مراتب و نمايند اقدام ها آن خصوص در مالي اطالعات واحد دستور حسب بر

  . دهند گزارش مالي اطالعات واحد به فوراً
 سوي از مظنون اشخاص مشخصات و اسامي دريافت از پس است وظفم سازمان پولشويي با مبارزه واحد :3ماده
 اسرع در سازمان، هاي سامانه و اطالعاتي هاي پايگاه در مظنونين فهرست رساني روز به ضمن مالي اطالعات واحد
  .دهد قرار نظارت تحت اشخاص اختيار در را مزبور فهرست وقت
 و اسامي دريافت از پس بالفاصله هستند موظف نظارت تحت اشخاص در پولشويي با مبارزه مسوولين :4ماده

 نمايند اقدام قبلي فهرست رساني روز به به نسبت سازمان، پولشويي با مبارزه واحد سوي از مظنون اشخاص مشخصات
 در پولشويي با مبارزه مسوولين اختيار در همواره آن اصالحات آخرين همراه به مظنون اشخاص فهرست كه نحوي به

  .باشد داشته قرار نظارت تحت اشخاص
 را مظنون اشخاص مشخصات و اسامي هستند موظف نظارت تحت اشخاص در پولشويي با مبارزه مسوولين :5ماده
 صحيح اجراي منظور به را الزم آموزش و داده قرار پردازند مي خدمات ارايه به كه خود ربط ذي كاركنان اختيار در تنها
  .نمايند ارايه كاركنان به دستورالعمل اين

 صورت در. نمايند تلقي محرمانه را مظنون اشخاص مشخصات و اسامي هستند موظف نظارت تحت اشخاص: 6ماده
  .شد خواهد رفتار قانون برابر متخلفين با مذكور، اطالعات از غيرمجاز استفاده هرگونه و افشا
 نحو به را مظنون اشخاص لياتعم مالي اطالعات واحد نظر حسب هستند موظف نظارت تحت اشخاص :7ماده

  .نمايند منعكس سازمان پولشويي با مبارزه واحد به و داشته نظر زير مقتضي
 ظرف حداكثر نظارت تحت اشخاص از گزارش دريافت از پس است موظف سازمان پولشويي با مبارزه واحد :8ماده
  .نمايد گزارش مالي اطالعات واحد به را مراتب كاري روز يك مدت
 به خدمات كليه ارايه كه گردد تنظيم نحوي به خدمات ارايه به مربوط هايبرنامه و افزارها نرم است الزم :9ماده

 به مجهز بايد افزارها نرم اين. پذيرد انجام مالي اطالعات واحد توسط شده تعيين چارچوب در صرفاً مظنون اشخاص
 ارسال و تهيه قابليت و بوده هشدار اعالم و بتمراق تحت اشخاص كردن دار نشان و شناسايي قبيل از امكاناتي
 حسن بر نظارت مسووليت. باشد داشته را نظارت تحت اشخاص توسط مالي اطالعات واحد نياز مورد هاي گزارش
  .است سازمان پولشويي با مبارزه واحد عهده به ماده اين اجراي

 رويه اساس بر هستند موظف نظارت تتح اشخاص بيشتر، ريسك معرض در معامالتي كدهاي مورد در: 10دهما
 قرار پايش تحت نيز ادواري طور به شده ياد كدهاي كه كنند ايجاد را سيستمي سازمان پولشويي با مبارزه واحد اعالمي
  .گيرند



 در كه اقداماتي كليه از جامعي گزارش بار يك ماه سه هر است موظف سازمان پولشويي با مبارزه واحد: 11ماده
  .نمايد ارسال دبيرخانه به است داده انجام ستورالعملد اين اجراي
 به 19/07/1390 مورخ پولشويي با مبارزه عالي شوراي جلسه دهمين در تبصره 1 و ماده 11 در دستورالعمل اين

  .االجراست الزم ابالغ، تاريخ از و رسيد تصويب
  

 


