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 بسمه تعالی

 

 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

 

 همچوهه  بههه ظورههبا ظهههااپو بهها وبللههبری ا  تههبن ما يپ تههاظ   ظههالی تماارسهه  ا  

)ظصهب  دام  قانبن ظهااپو با وبللهبری 7آاادن تمه ديت الپم بميا ي ميا بود يلف يپ ظادو  فميه 

ناظه ي ميئی قانبن ظههااپو بها وبللهبری آئ   فصل دام ا ظجتس شبايا يسالظی( 6831بهم  ظاو 

اپرمين عضهب اهاانماو  61/9/6833ک ظباخ  18634/ت 636181ظبضبع تصبرب ناظه شمااو 

دا دسهوبايلعمل شواسهاری ظلهومران » ،هاا ظمببط به قانبن ظهااپو با وبللبری آئ   ناظه تصبرب

 شبد:ظیيبالغ  به شمح پرم « باپيا سمظاره

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوور  االوالما ایوران م وو   1در ماده بر تعاریف مندرج عالوه  :6ماده 

بووک رووار ردرووک در ایوو   دیگووراصووحالتاو و عروواراو  ،مجلووش رووورا  االووالما 1831آذرموواه 

 :روندماتعریف دالرورالعمل بک ررح زیر 

 .2/11/1831 قانون مرارزه با پولشویا م و  قانون: -6-6

و اصوالتاو بعود   11/90/1833رایا قانون مرارزه با پولشویا م وو  آیی  نامک اج آیین نامه: -6-4

 .آن

 الازمان بورس و اوراق بهادار. سازمان: -6-8

 .رورا  عالا مرارزه با پولشویا شورا: -1-4



2 

 

 دبیرخانک رورا  عالا مرارزه با پولشویا. دبیرخانه:  -1-5

ارجاع  و تحلیل وواتد  ملا، مرمررز و مسرقل رک مسئولیت دریادت، تجزیک  واحد اطالعات مالی: -1-6

   آیی  نامک(. 83)بک ررح مذرور در ماده  ربط را بک عهده داردگزارش معامالو مشکوک بک مراجع ذ 

مسرقر در الازمان رک بک عنوان مرولا مروارزه بوا    االتواتد واحد مبارزه با پولشویی سازمان:  -6-7

 بارد.نامک ماآیی  11و  13دار تکالیف مقرر در مواد عهده ،پولشویا

گذار  مرروز  و الوررده ، روررتهارانون ها، بازارها  خارج از بورس،بورس اشخاص تحت نظارت: -6-3

و نهادها  مالا موضوع قانون بازار اوراق بهادار رک مجوز تأالیش یا دعالیوت  اوراق بهادار تسویة وجوه

الوازمان دعالیوت خود را از رورا  عالا بورس و اوراق بهادار یا الازمان دریادت نموده و تحت نظارو 

   رنند.ما

هرگونک خدماو مربوط بک اوراق بهادار برا  مشرریان جزء ارواا  تحوت  نارران اوراق بهادار در ارایک تبصره:

 روند.نظارو محسو  ما

 رمایکبوازار الو درک ارایک الوایر خودماو واز و الزمورراو، پیش نیورق مقوخدماتا رک ط :خدمات پایه -1-9

اد  بک بوازار برا  اخذ خدماو مکرر و مرمبرواند رود تا و  ر  موجب ماارد و ارایک آن بک مشربما

 رود.ت پایک در بازار الرمایک محسو  مااخذ رد معامالتا، خدم الرمایک مراجعک رند.

معاملوة ثرت مالکیت اوراق بهوادار،  برا راص منح ر بک درد  االت رک هر  رناالک :مالتیمعا کد  -1-11

 اخذ نماید. باید در بازار الرمایکمعاملک  مالا یا راالها  موردابزارها  

و  و در توی  دعالیوت هنگام رناالوایا مشرر  رک  در مورداطالعاو  پرونده اطالعات مشتری:  -1-11

 رود.آور  یا تکمیل ماتوالط اراا  تحت نظارو جمع

که برای دریافت خدمات موضوع فعالیت یکی از اشخاص تحتت یا تقووقا راوص تقیقا   :مشتری -1-11

 نماید.ه وی مراجعه مینظارت، ب
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-مسورنداو و داده رناخت و تایید هویت مشرر  با االرفاده از منوابع اطالعواتا، شناسایی مشتری:  -1-11

و « ولیوکرناالوایا ا» روامل گروه از اقوداماو رناالایا مشرر  بک دو و قابل اتکا. ها  مسرقل، معررر

 رود:تقسیم ما« رناالایا رامل»

ثرت مشا او اظهار رده توالط مشرر  بوا مودارک رناالوایا و در  تحریق و شناسایی اولیه: -6-68-6

، ثروت مشا واو قانونا یا وریل، عالوه بر ثرت مشا او وریل یا نماینده قانونا صورو اقدام توالط نماینده

 اصیل.

رناالایا دقیق مشرر  بک هنگام ارایک خدماو پایوک بوک رورح موذرور در ایو   شناسایی کامل: -6-68-4

 دالرورالعمل.

ا  مسرقر در وزارو امور اقر اد  و دارایا االوت روک الامانک :ساها ) سامانه احراز هویت اشخاص(  -1-14

 و اموالک الازمان ثرت اتوال رشور، الوازمان ثروت االوناداز قریل ربط ) ذ  ها پایگاهاز طریق ارتراط با 

د اتوراز هویوت در مور اراا  تحت نظارواالرعالم بک ( پاالخ ، رررت پست، الازمان امور مالیاتارشور

   نماید.مارلف و نشانا آن ها را تسهیل مااراا  

ها  خارجا مسورقر ها  ایرانا و رعب و نمایندگا بانکها )اعم از بانکبانک موسسات اعتباری: -1-15

ها  هووا  اعررووار، صووندوقدر جمهووور  االووالما ایووران(، موالسوواو اعررووار  تیربووانکا، تعاونا

 جمهور  االالما ایران دعالیت دارند. رک با مجوز بانک مررز  الحسنکقرض

وو  مشورر  از الو معوامالتا  دونوط بک دارا بودن روومدر بازار الرمایک  و راال معاملک ابزارها  مالا  :4ماده

 .بارد منح ر بک درد معامالتارد  یک دارا تنها باید  هر مشرر  بارد.ما

 .رودا رامل مشرر  اقدام نسرت بک رناالایالزم االت خدماو پایک  قرل از ارایک :8ماده

ا اولیک و رناالایا رامول بک دو نوع رناالای رناالایا مشرر  بر تسب نوع خدماو مورد تقاضا  و  :1ماده 

 رود.تقسیم ما
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نسورت  هنگام ارایک تماما خدماو  بک مشرر  هسرندموظف  اراا  تحت نظارو شناسایی اولیه: -1-6

 اعاو آن را دروو اطلو مودهونواقودام  -در ایو  دالورورالعمل  رح منودرجوبوک رو –شرر  وبک رناالایا اولیک م

 ثرت نماید.و پرونده اطالعاو مشرر   ها  اطالعاتاالیسرم

 

 شناسایی اولیه شخص حقیقی : -1-6-6

نیاز رامل نام و نام خانوادگا، رماره ملا، تاریخ تولد، نام پدر، نشانا رامل، ردپسرا محل  اطالعاو مورد

 بارد.   مارماره تلف و الکونت

با مندرجاو اصل روارو ملوا  آنها را مشرر تحت نظارو موظف هسرند پش از اخذ اطالعاو دوق از  اراا 

 و  تحریق نمایند.

در مورد محجوری  الزم االت عالوه بر اطالعاو راص محجور، اطالعاو مذرور در خ و  ولوا و  :6تبصره 

  قیم نامررده نیز دریادت رود.

)بک طور مسرقیم یا تیر مسرقیم( با الوازمان  اراا  تحت نظارومکان ارتراط بر خط در صورو ا :4تبصره 

ثرت اتوال رشور و برخوردار  از امکان تحریق مشا او اظهار رده توالط مشرر  بوا منودرجاو رناالونامک 

یز بالمانع دار یا گواهینامک رانندگا یا گذرنامک معررر، انجام رناالایا اولیک مشرر  بر االاس ای  مدارک نعکش

 االت.

ک روده توالوط در خ و  اصالت مودارک رناالوایا ارایودر صورو مادوش بودن و یا وجود ابهام  :8تبصره 

هوا  وف هسرند با تحقوویق از الوایر پایگواهتحت نظارو موظ اا واردیان رناالایا اولیک در و، مر مشرر 

ربط، نسورت بوک ردوع الم از مراجع ذ یا االرعو  -طرق مقرراو ای  دالرورالعمل –ربط، اخذ مدارک معررر ذ 

 موضووع بوک واتود مروارزه بوا پولشوویاصورو عدم ابهام، الزم االت اقدام نمایند. در  مشرر ابهام و رناالایا 

 گزارش گردد. الازمان
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 هسورندموظوف  اراا  تحوت نظواروتیر واقعا بودن مشا او، جعلا یا در صورو اطمینان از  :1 تبصره

الوازمان  واتد مرارزه با پولشوویابک  در همان روز رار  امک خدماو، مراتب را بالداصلکعالوه بر جلوگیر  از اد

 د.نگزارش ده

رناالوايا اولیوک رواص تقووقا براالواس رناالوة ملوا و  شناسائی اولیه شخص حقووقی: -1-6-4

وا( ارواا  تقوقوردپسرا اقامرگاه قانونا راص تقوقا )مذرور در آيی  نامک الزام االرفاده از رناالة ملوا 

 گیرد.صوورو ما

ها  اطالعاتا موجوود بارود، هنگوام رناالوایا اولیوک در صورتا رک اطالعاو مشرر  در الیسرم تبصره:

 نماید.  ها  مزبور با مدرک رناالایا معررر رفایت مامشا او درج رده در الیسرمتحریق 

بک مشرر ؛ عالوه بور هنگام ارایک خدماو پایک  هسرندموظف  اراا  تحت نظارو شناسایی کامل: - 1-4

   د.نرناالایا اولیک؛ نسرت بک رناالایا رامل و  اقدام نمای

 اراا  تحت نظواروبرا  رناالایا رامل راص تقیقا،  : شناسایی کامل شخص حقیقی -6 -1-4

تعیوی   و رناالوایا رامول بک منظور را مشرر ، اطالعاو و مدارک الزمعالوه بر رناالایا اولیک  هسرندموظف 

رناالایا رامل راص تقیقوا از درج نمایند.  مورد انرظار و  اخذ و در پرونده اطالعاو مشرر  الحح دعالیت

الزم االوت  طریق دریادت اطالعاو مندرج در رارو ملا و االرعالم از پایگاه ثروت اتووال صوورو موا پوذیرد.

بارود روک امکوان ر مشرر  و الابقک پرونده اطالعاو و  بک نحو  تنظیم روده ظابرآورد الحح دعالیت مورد انر

 .یی  رده مغایرو دارد، دراهم باردرناالایا و گزارش معامالتا رک با الحح دعالیت تع

رناالایا رامل راص تقیقا معردا رده از الو  رواص تقووقا برابور ضووابط مقورر در موورد  :6تبصره 

 اراا  تقیقا االت.

محوابق ضووابط اعالموا از الوو   تعیی  الحح دعالیت مشرریان برا مدارک و مسرنداو مورد نیاز  :4تبصره 

 الازمان خواهد بود.
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ک خدماو پایک بک اراا  تقووقا، ارواا  تحوت هنگام ارای شناسایی کامل شخص حقوقی: -1-4-4

رناالایا رامل و تعیی  الحح  بک منظورنظارو موظف هسرند عالوه بر رناالایا اولیک، اطالعاو و مدارک الزم 

الزم االت برآورد الحح دعالیت موورد رونده اطالعاو مشرر  درج نمایند. دعالیت مورد انرظار و  را اخذ و در پ

انرظار مشرر  و الابقک پرونده اطالعاو و  بک نحو  تنظیم رده بارد رک امکان رناالایا و گزارش معوامالتا 

ل رناالایا رامو برا مورد نیاز  و مسرنداو رک با الحح دعالیت تعیی  رده مغایرو دارد، دراهم گردد. اطالعاو

  اراا  تقوقا بک ررح زیر االت:

 دعالیت راص تقوقا؛و الابقک نوع، ماهیت و میزان  -1

)روامل نوام و نوام  مشا او درد یا ادراد  روک توق برداروت از تسوا  رواص تقووقا را دارنود -2

مجواز پسرا( و المت آن ها )همراه نمونک امضوا  نام پدر، تاریخ تولد، نشانا و ردخانوادگا، رماره ملا، 

 ها(؛آن

مودیر عامول،  الاما، مشا او، نشانا و ردپسرا محل الکونت اعضا  هیاو مدیره، هیواو عامول/ا -8

درصود  11تسابرس)تسابرالان( مسرقل، بازرس یا بازرالان قانونا و الهام دارانا )رررایا( رک بویش از 

 هوا الایر اراا  تقووقا از قریول الوازمان)الرمایک( راص تقوقا را در اخریار دارند. )در مورد  الهام

 ها(؛ ادها و ... ، مشا او، نشانا و ردپسرا موالسی  یا هیأو امنا و ارران مشابک آنتیر انرفاعا و بنی

، روماره هوا  تلفو  و دورنگوار ) اقامرگاه قانونا(محل اصلا دعالیت، نشانا و رد پسرا ددرر مررز  -4

رالومیت دارور  رلیوک  ها و اطالعاو مربوط بک نحووهران امضا  مجاز و نمونک امضا  آنآن، االاما صات

االناد مالا و مکاتراو مربوط، مدو و تدود اخریاراو هیاو مدیره و مدیر عامل و یا ارران مشابک موالسوک 

 ها؛تسا  در مورد

در رواص تقووقا مرنوا بور اینکوک آخوری  مودارک و  تعهد از مدیران و صاتران امضا  مجازاخذ  -5

تعهد در مورد اینکک هر نوع تغییر در مووارد موذرور را اند و ک دادهالعاو مربوط بک راص تقوقا را ارایاط

 دهند؛اطالع مابک اراا  تحت نظارو بالداصلک 

 .معردا رده االت دعالیت در بازار الرمایک برا رک نزد موالساو اعررار ، تسابها  بانکا اطالعاو   -6

   .ربطط بک رترک بند  رررت از مراجع ذ اطالعاو و مسرنداو مربو -7
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ربوط بک رناالایا مشرریان خارجا محابق دالرورالعمل رناالایا مشرریان خوارجا در بوازار ضوابط م تبصره:

 الرمایک خواهد بود.

مشرر  در رناالایا اولیک، از طریق تحوریق ردپسرا اعالما از الو   مشرر مسرندالاز  ردپسرا  :5ماده 

 ،زم االوت در صوورو امکوانال مشرر برا  مسرندالاز  نشانا  رود.ردپسرا ظهر رارو ملا و  انجام مابا 

 ردپسرا اعالما از الو  و  با اطالعاو پایگاه ردپسرا رشور از طریق الامانک الاها تحریق داده رود.

مدارک رناالایا معررر را با مندرجاو  باید اطالعاو اخذ رده از مشرر  اراا  تحت نظارو :1ماده

 تحریق داده و از صحت آن اطمینان تاصل نمایند. 

 رک رناالایا معررر برا  اراا  تقیقا رارو ملا االت.الف( تنها مد

  ( مدارک رناالایا معررر برا  اراا  تقوقا عرارتند از:  

 گواها نامک ثرت رررت؛  .1

 ت رررت؛راظهارنامک ث .2

 رررت نامک؛ .8

 االاالنامک؛ .4

 .روزنامک رالما .5

 و ت ولوادر مورد محجوری  الزم االت عالوه بر مدارک دوق، الند رالما دال بر تایید الوم :6تبصره

 قیم نیز دریادت رود.

نیوز دریادوت  کمثرر در صورو اقدام توالط وریل یا نماینده قانونا ، الزم االت االناد قانونا :4تبصره 

 رود.

 الزم االت ت ویر م دق مدارک موضوع ای  ماده در پرونده اطالعاتا مشرر  نگهدار  رود.  :8تبصره

اید ارواا  تحوت نظوارو بایود از ک ننممواد دوق را ارایناالایا مذرور در چنانچک مشرر  مدارک ر :7ماده

 گزارش نمایند. الازمان ک خدمت بک و  خوددار  ررده و مراتب را بک واتد مرارزه با پولشویاارای
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قرلا اعالم نمایند نسرت بک تکمیل مودارک  مشرریانتحت نظارو موظفند بک رلیک  اراا  : 3ماده 

در صوورو عودم ارایوک مودارک در  دام نمایند.والیت اقوالحح دع  تعییرناالایا و  بک منظورمورد نیاز 

 .رود، خدمت تا زمان ارایک االناد و مدارک مروقف ماماه 8مهلت 

ک خدماو پایک بک صورو الکررونیکا و بدون رناالایا رامل مشرر  و انجام هر گونک ترارنش ارای: 9ماده

 الت.مالا الکررونیکا تیر قابل ردیابا یا با نام ممنوع ا

 د رک:نها را مرعهد نمایباید هنگام ارایک خدماو پایک بک مشرر ، آن اراا  تحت نظارو :61ماده 

ک ی  دالرورالعمل مشاص رده االت، ارایورا رک در ا اراا  تحت نظارواطالعاو مورد درخواالت  –الف 

 ررده، مقرراو مربوط بک مرارزه با پولشویا را رعایت نمایند.

راا  دیگر از خدماو پایک دریادرا را ندهند و در صورو اقدام، موضوع را بالداصولک اجازه االرفاده ا –  

اطالع دهند. نماینودگا قوانونا بوک رورط درج مشا واو نماینوده یوا وریول و  اراا  تحت نظاروبک 

 بارد.رامل ای  بند نمارناالایا اولیک و ثرت مشا او و  

را  مشورر  بیوان روود. در صوورو عودم پوذیرش ایو  تعهداو دوق باید بک طور صریح و دقیق، ب تبصره:

 ک خدماو بک مشرر  مروقف رود.االت ارایها توالط و ، الزم تعهداو از الو  مشرر  و یا عدم رعایت آن

ها  خوود انرظوام و الیش، دعالیت نهادها  مالا و تشکلضوابط رناالایا مرقاضیان اخذ مجوز تأ :66 ماده

باروند. در هور ها  م وو  الوازمان مواار الرمایک تابع مقرراو و باشنامکاخذ مجوز انرشار اوراق بهادار در باز

 .صورو ضوابط رناالایا مشرریان مندرج در ای  دالرورالعمل نیز الزم الرعایک االت

محول مناالوب بورا  درج  ها  مورد االرفاده،در تماما درم هسرندموظف  اراا  تحت نظارو  :64ماده 

بینا پیشها برا  نشانارا و ردپسرا  (یکرا )تسب مورد رماره ملا، رناالک ملاها  رناالایا یکا از رماره

 د و ای  مشا او بک طور رامل و دقیق دریادت و تحریق داده رود.ننمای
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اطالعواتا روک هوا  بانوک هوا والامانکادزارها، در تماما نرم هسرندموظف  اراا  تحت نظارو  :68 ماده

رناالوایا یکروا )تسوب موورد ها  رود، محل الزم برا  درج یکوا از رومارهها ثرت ماعملیاو مالا در آن

ها  بینا نموده و امکان جسرجو بر االاس رومارهپیشها برا  نشانارا رماره ملا، رناالک ملا( و ردپسرا 

 د.نادزارها را دراهم نمایمذرور در نرم

هوا  ثروت روده در الیسورممشا واو درج روده ارواا   اراا  تحت نظاروتا رک در صور :61 ماده

ربط و یوا از طریوق ها  ذ از طریق ارتراط مسرقیم با پایگاه) ربطها  ذ با پایگاه ،را درگذررک اطالعاتا خود

 6و دارثر ظور  مودالزم االت مشا او مذرور را ت ،دنتحریق نداده بار مسرقیم بک واالحک الاها(ارتراط تیر

 د.نها را رنررل نمایها  مذرور ارالال ررده، صحت آن، بک پایگاهابالغ ای  دالرورالعملماه پش از 

هور  انودق دادهوربط تحریذ ها  ا را رک قرال با پایگاهاطالعات هسرندموظف  اراا  تحت نظارو :56ماده 

و یوا رواص  قیقوا دووو رودهراص تطا ای  مدو  د. در صورتا رک محرز رودنماه یک بار بک روز نمای 8

و   معامالتا رد اعالم نشده بارد الزم االت  اراا  تحت نظارومراتب بک ولا  تقوقا منحل گردیده االت،

 گردد.گزارش الازمان پولشویا مرارزه با واتد مراتب بک  و دهر بالداصلک مسدود

ا الازمان جهت دریادوت و شویارتراط با واتد مرارزه با پول اراا  تحت نظارو موظفند بک منظور :61ماده 

 11بک ررح مندرج در مواده  ایپولشو عملیاو ها، بررالا االرعالم ها و الایر موضوعاو مرترط باارالال گزارش

 نسرت بک ایجاد واتد یا معردا نماینده اقدام نمایند. ،آیی  نامک و تکالیف مقرر در ای  دالرورالعمل

هوا از از االرعالم اطالعاو مربوط بوک آن ن، الزم االت پشبک منظور مسرند الاز  اطالعاو مشرریا :67ماده

در  ربوطراررنوان ذ توالوط  ،مدارک معررورربط و اطمینان از صحت اطالعاو؛ ت ویر مراجع ذ یا  هاپایگاه

 رود. و در پرونده اطالعاو مشرر  نگهدار  برابر اصل ،اراا  تحت نظارو

 اراا  تحوت نظواروید انجام رویک رناالایا مشرر  توالط ک خدماو بک مشرریان بک منزلک تايارای :63ماده 

 ها االت.و در چارچو  ای  دالرورالعمل و مروجک آن االت و مسئولیت وجود هرگونک نقص در ای  زمینک
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ماه از تاریخ ابوالغ ایو  دالورورالعمل،  8تدارثر ظر  مدو  هسرندموظف  اراا  تحت نظارو :69 ماده

ک رماره یوا رناالوک ملوا، از د. بک محض اراینیا رناالک ملا را مسدود نمای داقد رماره معامالتاردها  رلیک 

 رود.مزبور ردع انسداد ما ردها 

در صورو عدم امکان صدور رناالک ملا توالط الوازمان ثروت االوناد و اموالک رشوور، پوش از اعوالم  تبصره:

ک خودماو بوک ایوواتد، ادامک اراالاما و مشا او مشرریان داقد رناالک ملا بک واتد اطالعاو مالا و تايید آن 

 اینگونک مشرریان بالمانع االت.

هوا  ها  نارا از عدم رناالایا رادا مشرر ، الزم االوت تورارنشمنظور رنررل موثر ریسک بک :41ماده 

 تحت نظارو قرار گیرد. ، مرناالب با طرقک تا یص داده ردهو 

از وجوود  بایود اراا  تحوت نظوارول آن در و یا رده الازمانا معاد و مدیره، مدیریت ارردهیأ :46ماده 

ها  مناالب اطمینان تاصل رنود. الاز  آن ها از طریق ایجاد رویکرناالایا مشرریان و پیاده ها  موثربرنامک

 تفکیوک وظوایف و آمووزش راررنوان را ها،ها، رنررلامکان نظارو موثر مدیریت بر الیسرم ها بایدای  برنامک

یا ت میماو اخذ رده در ای  خ و  بر عهده هیاو مدیره یوا ارروان معوادل آن دراهم آورند. مسئولیت نها

 االت. اراا  تحت نظارودر 

بوار، اطالعواو هر رش ماه یک محابق ضوابط اعالما الازمان هسرنداراا  تحت نظارو موظف  :44ماده 

الوت مشورر  و یوا در د. همچنی  بنوا بوک درخوانمربوط بک دعال بودن مشرر  را مورد ارزیابا مجدد قرار ده

مشرر  را بک طوور مجودد  هسرنداراا  تحت نظارو موظف  صورو ایجاد تغییر عمده در وضعیت مشرر ،

   د.نمورد رناالایا رامل قرار ده

ک ای  گونک خدماو قرل از ابوالغ ایو  اا  زیر ممنوع االت و در صورو ارایک خدماو پایک بک ارارای :48ماده 

 ک خدماو بک آنان را مروقف نمایند:رو موظفند ارایعمل، اراا  تحت نظادالرورال

 ک اطالعاو و مدارک موضوع ای  دالرورالعمل خوددار  نماید.در صورتا رک مشرر  از ارای .1
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 در صورتا رک نماینده مشرر  داقد مدارک و االناد قانونا دال بر نمایندگا بارد. .2

عواو صالح اتوراز نماینود روک اطالارو راالاً و یا از طریق مراجع ذ در صورتا رک اراا  تحت نظ  .8

 ک رده توالط مشرر  خال  واقع االت.ارای

 ارااصا رک بک تکم مراجع ذ  صالح، ممنوع المعاملک هسرند. .4

 اراا  ایرانا داقد رناالک یا رماره ملا. .5

در صورو عدم امکان صدور رناالک ملا توالط الازمان ثرت االناد و امالک رشور ، پش از اعوالم  تبصره:

ک خودماو مالا و تايید آن واتد، ادامک ارایشا او مشرریان داقد رناالک ملا بک واتد اطالعاو االاما و م

 بک آنان بالمانع االت.

اراا  تحت نظارو موظفند بک طور مداوم و ما وصاً در موارد زیر اطالعاو مربوط بک رناالوایا  :41ماده 

 را بک روز نمایند: انرامل مشرری

اهد و قراي  اترمال آن وجود داررک بارود روک وضوعیت مشورر  تغییوراو در زمانا رک براالاس رو الف(

 ا  پیدا نموده االت؛عمده

 (در صورتا رک راص تحت نظارو براالاس رواهد و قراي  اترمال دهود مشورر  در جریوان عملیواو 

 االت؛ پولشویا و یا تأمی  مالا تروریسم قرار گردرک

 .ایجاد رود العاو قرلا بک دالت آمده، ابهامدر مورد صحت اطبک هر دلیل ج(در مواقعا رک 

ای  دالرورالعمل را در االرع  4مشرریان موظفند هرگونک تغییر ایجاد رده در اطالعاو موضوع مادة  :45ماده 

وقت بک اراا  تحت نظارو اعالم نمایند. اراا  تحت نظارو باید قرل از بک روز نمودن تغییراو ایجاد رده 

 ایک رده اطمینان تاصل نمایند.نسرت بک صحت اطالعاو ار

ماهیوت و موضووع ، ک بک نوع مشورر  )تقیقوا و تقووقا(با توج، ضوابط و معیارها  نظارو مسرمر تبصره:

دبیرخانوک بک پیشونهاد الوازمان و تايیود  در بازار الرمایک، اوراق بهادار و راال معاملک خدماو و عملیاو مربوط بک

 رود.تعیی  و ابالغ ما
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روده ع واقعا معوامالو مشورریان رناالوایا نفورتا رک اراا  تحت نظارو نسرت بک ذ در ص :41ماده 

بوک عنووان عملیواو مشوکوک بوک  نفوع اترموالا رامظنون روند باید مشا او مشرر  موذرور و ذ 

 الازمان گزارش دهند.ا رارزه با پولشویواتد مبک پولشویا  

رناالایا  بک منظور مد  را پش از تايید الازمان،رارآها  رویکوظف هسرند اراا  تحت نظارو م :47ماده 

 مشرریان براالاس مقرراو اتااذ و بک طور مسرمر رنررل و در صورو نیاز بازبینا نمایند.

 بوا رابحوک در را پایوک خدماو رنندگان تدریاد اطالعاو خالصک دهرالت موظفند مشمول اراا  :43ماده 

 واتود روک نحوو  بوک مواه هور پایان در مالا اطالعاو واتد اعالم صورو در پولشویا با مرارزه موضوع

 .دهند قرار واتد آن اخریار در الازدما مشاص مذرور

 در پایک خدماو کیارا تاریخ و ملا رماره خانوادگا، نام و نام رامل باید یادرده اطالعاو خالصک :تبصره

 بیگانوک، اترواع موورد در و  اقر واد رد یا ملا رناالک و نام تقوقا اراا  مورد در و تقیقا اراا  مورد

 خواهود اعالم مشمول اراا  بک رورا ت ویب از پش نیاز مورد موارد الایر .بارد خارجا اتراع دراگیر رماره

 .رد

ها  آموزرا مسرمر  را در موورد چگوونگا رناالوایا مشورریان اراا  تحت نظارو باید برنامک :49ماده 

ا  آموزرا رک تداقل رامل موارد زیر االت، بایود بوک گونوکبرا  راررنان خود تدارک بینند. ای  برنامة 

ها طراتا رود رک راررنان بک رناخت رادا و منحقا نسرت بک ضرورو، اهمیت و نحوة اجرا  الیاالوت

 ها  رناالایا مشرریان دالت یابند:و رویک

 ها  مربوط بک پذیرش مشرر  جدید و االناد اطالعاو مورد نیاز؛الیاالت الف(

   اطالعاو مربوط بک الابقة مشرر ؛آورنحوة جمع ( 

 ها  مربوط بک رناالایا رامل مشرر ؛نحوة اعمال الیاالت (ج

 نحوة بازبینا االناد و مدارک و بروزرالانا آن؛ (د

 نحوه اقدام موثر در صورو بروز مغایرو در اطالعاو و مدارک مشرر . (ه

ای  دالرورالعمل، مسرند و ها  رناالایا مشرر  را براالاس ضوابط اراا  تحت نظارو باید رویک :81اده م

 بک راررنان خود ابالغ نمایند و بک صورو قابل اتکایا از اجرا  آن اطمینان تاصل رنند.
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اراا  تحت نظارو موظف هسرند مشرریان )تقیقا، تقوقا( خود را با توجوک بوک ریسوکا روک   :86ماده 

رماعا و روغلا، وضوعیت موالا، چون موقعیت اجها و بک واالحک عواملا همدهند از ناتیک آناترمال ما

ها  ها  مورترط یوا دیگور رواخصا ، پیشینک مشرر ، موط  اصلا، تسا نوع و ماهیت دعالیت تردک

 بند  نمایند.طرقک، وجود داررک بارد بر االاس رویک اعالما الازمانموثر 

عواو از مشورریان ا  انجوام روود روک دریادوت اطال( باید بوک گونوک81بند  مذرور در ماده )طرقک :84ماده 

 ترتیب، از مشورریانا روک دارا  توداقل ریسوکها انجام روود. بودی براالاس طرقک تا یص داده رده بک آن

   .رندرفایت ما  -ای  دالرورالعمل در چارچو  مقرراو –بارند، اخذ اطالعاو الزم ما عملیاو پولشویا

اند، اطالعاو قرار گردرکیاو پولشویا بیشرر عملخ و  مشرریانا رک در طرقاو در معرض ریسک در تبصره:

و تر  دریادت رده و در داصلک ها  رمرر  بک روز رود. میزان دریادت اطالعواو مزبوور در الحح گسرردهباید 

 دواصل زمانا بک روز نمودن ای  اطالعاو طرق ضوابحا االت رک توالط الازمان اعالم خواهد رد.

محابق دالرورالعمل نگهدار  و  هدار  اطالعاو مشرریاناراا  تحت نظارو موظف بک تفظ و نگ :88ماده 

و ء چنی  الزم االت برا  پیشوگیر  از ادشوابوده و هم پولشویا با مرارزه توزه در الرمایک بازار در امحاء االناد

ادشواء اطالعواو مزبوور بعهوده  مسوئولیت ها، تدابیر الزم را اتااذ نمایند. بدیها االوتاالرفاده تیر مجاز از آن

 رود.اتحت نظارو بوده و با ادشاء رنندگان اطالعاو برابر قانون برخورد م اراا 

هوا  یا دورم نمودن اطالعاو، اراا  تحت نظارو باید در مر  قرارداد منعقدهبک منظور بک هنگام  :81ماده 

ر االورع ک رده خود را بوا مسورنداو مربووط و دزند هرگونک تغییر در اطالعاو ارای، مشرر  را مکلف الامربوطک

 و تیره( برالانند. االناد و امالک وقت، بک اطالع الازمان ثرت رننده )الازمان ثرت اتوال و یا اداره رل ثرت 

 :روداقدام بک ررح ذیل در االرع وقت و  رناالایا مشرریان قرلادر خ و   الزم االت :85ماده 

و بوده االوت، موظفنود ها دارا  مغایرآن دالرک از مشرریان قرلا رک در مرتلک تحریق، مشا او آن .1

ارواا  تحوت ماه نسرت بک ردع مغایرو اقدام نمایند. چنانچک مغایرو مذرور ردع نگوردد،  الک ظر 
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واتد مرارزه با پولشوویا گزارش نمایند و  ا الازمانیمرارزه با پولشو واتدبک موارد را  ندوظفنظارو م

 .نمایدارالال عاو مالا بک واتد اطالنیز موظف االت گزارش مذرور را در االرع وقت الازمان 

روک بوک  محوابق دالورورالعمل مربوطوکهوا در الوال آن دالرک از مشرریان قرلا رک مروالط دعالیت آن .2

 بارد، از رمول ای  ماده مسرثنا هسرند. ، رم اهمیترالیدخواهد  ت ویب رورا

عواو الزم در صورتا رک اراا  تحت نظارو بک دالیلا همچون عدم همکار  مشرر  نروانند اطال :81ماده 

ک اطالعاو تیرواقعا نماید، اراا  تحت نظوارو د و یا مشرر  اقدام بک اراینرا برا  رناالایا و  بک دالت آور

 و در صورو امکان مراتب را بک و  اعالم نمایند. دنخوددار  نمایمشرر  باید، از ارایک خدماو بک 

رنود. بوک هموی  منظوور لعمل نظارو ماالازمان بر اجرا  ای  دالرورا واتد مرارزه با پولشویا  :87ماده 

الوازمان را در راالورا  واتد مرارزه با پولشوویا اطالعاو مورد درخواالت  وظفنداراا  تحت نظارو م

 قرار دهند. آن واتداجرا  ای  دالرورالعمل در اخریار 

. تحوت نظوارو الزم االجورا موا بارود ارواا  العمل برا  تماما رعب و نماینودگاای  دالرور :83ماده 

ژه اقر واد  نیوز مشومول ایو  صنعرا و مناطق وی –اراا  تحت نظارو واقع در مناطق آزاد تجار  

 دالرورالعمل هسرند.

االوت. در مودو موذرور  الوازمانزمان اجرا  ای  دالرورالعمل یک ماه پوش از ابوالغ آن از الوو   :89ماده 

اجرا  ای  سهیالو الزم برا  موظفند ضم  اطالع رالانا بک مشرریان، امکاناو و ت اراا  تحت نظارو

ا  دراهم نمایند رک اجرا  آن، ترا االمکوان موجوب اخوالل در اموور مشورریان دالرورالعمل را بک گونک

 نشود.

 

م    تسهه شهبايا عهالی ظههااپو بها وبللهبری دهتهصمو دا  11ظادو ا  19ير  دسوبايلعمل دا 
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