
1 
 

 بسمه تعالی

 

 

 دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در

 خدمات الکترونیک بازار سرمايه

 

 

 بهههه ور هههرز وبهههازشو بههها ورلرهههر ی م ن هههر ترو يش تهههاوت  وهههالی ترمز سههه  م  تههه      

 اوه ينريئی قا رن وبازشو با ورلرر ی ورضرع تصر ب  آمزدن تمهتديت الشم بريو ينريو فصل دمم آئت   فريه 

ربرط بهه  هاو و آئت   اوه مش رين عضر کاز رمو تصر ب 14/9/1388ک ورزخ  43182/ت 181434وه شمازو  ا

دسترزيلعمل زعا ت وقرزيت وبازشو بها ورلرهر ی دز مهدوات يلوترم تهز بهاشيز      » ،قا رن وبازشو با ورلرر ی

 شرد:ویيبالغ  به شرح ش ر « سروا ه

 

 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب آذرماه  1در ماده عالوه بر تعاریف مندرج   :1ماده 

تعریرف  به کار رفته در این دستورالعمل به شرر  زیرر    ت دیگراصطالحات و عبارا ،مجلس شوراي اسالمي

 :شوندمي

 ؛2/11/1386قانون مبارزه با پولشویي مصوب  قانون: -1-1

 .و اصالحات بعدي آن 14/09/1388شویي مصوب آیین نامه اجرایي قانون مبارزه با پول آیین نامه: -1-2

 .سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان:  -1-3

 شوراي عالي مبارزه با پولشویي. شورا: -1-4
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گرااري مرکر ي و    سرررده   هرا، شررک    کانون ها، بازارهاي خارج از بورس، بورس اشخاص تحت نظارت: -1-5

وراق بهادار که مجوز تأسریس یرا فعالیر     تسویة وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار ا

خود را از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار یا سازمان دریاف  نموده و تحر  نارارت سرازمان فعالیر      

 کنند.  مي

هرگونه خدمات مربوط به اوراق بهادار براي مشتریان جر   اشرصات تحر      ناشران اوراق بهادار در ارایه :تبصره

 شوند. ناارت محسوب مي

دگي بانكهراي خرارجي مسرتدر در    رراني و شعب و نماینرهاي ایم از بانكرها )اعربانكموسسه اعتباري:    -1-6

هراي  صنرردوق و  هراي اعترربار  غیر بانرركي، تعراونرري  باري رترسات اعرالمي ایران(، موسروري اسرجمه

 که با مجوز بانك مرک ي جمهوري اسالمي ایران فعالی  دارند. الحسنهقرض

واحدي ملي، متمرک  و مستدل که مسئولی  دریاف ، تج یه و تحلیرل و ارجراع    عات مالي:واحد اطال  -1-7

-آییرن 38شر  مراکور در مراده  ربط را به عهده دارد )بهشكوک به مراجع ذيرهاي معامالت مگ ارش

 نامه(.

برا   واحدي اس  مستدر در سرازمان کره بره عنروان مترولي مبرارزه       :واحد مبارزه با پولشويي سازمان  -1-8

 باشد.نامه ميآیین 19و  18دار تكالیف مدرر در مواد پولشویي، عهده

شصصي که براي دریاف  خدمات موضوع فعالی  یكي از اشصات تح  ناارت، به وي مراجعره   مشتري: -1-9

 نماید.مي

هراي ستندات و دادهالعاتي، مرفاده از منابع اطرشناخ  و تایید هوی  مشتري با است شناسايي مشتري: -1-11

«  ولیهناسایي ارش»شامل -دامراترروه از اقره دو گرري برشتري مرناسایركا.  شرل اترابرر و قربرعترتردل، ممس

 شود:تدسیم مي« شناسایي کامل»و 
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تطبیق و ثب  مشصصات اظهار شده توسط مشتري برا مردارک شناسرایي و در     شناسايي اولیه:  -1-11-1

 ثب  مشصصات وکیل یا نماینده، ثب  مشصصات اصیل. صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، عالوه بر

شناسایي دقیق مشتري بره هنگرام ارایره خردمات پایره بره شرر  مراکور در          شناسايي کامل:  -1-11-2

 دستورالعمل شناسایي مشتریان در بازار سرمایه.

دو بري از هرر   فی یكي یا ترکی، الكترونیكي صورت هاي اطالعاتي بعبارت اس  از شناسه ابزار شناسايي:  -1-11

 هاي غیرحضوري اقدام نماید.درگاهتواند نسب  به اخا خدمات الكترونیكي از که با استفاده از آن مشتري مي

توان با استفاده از یك یا چند  یكي یا سامانه الكترونیكي که ميعبارت اس  از دستگاه فی ابزار پذيرش: -1-12

 هاي اینترنتي و ناایر آن.  نوع اب ار شناسایي نسب  به انجام عملیات و اخا خدمات اقدام نمود. از قبیل درگاه

عبارت اس  از مراجعه ارباب رجوع به اشرصات تحر  نارارت و مرراوده برا نیرروي        مراجعه حضوري:  -1-13

 انساني براي اخا خدمات.

عبارت اس  از مراجعه ارباب رجوع به انواع اب ارهاي پایرش و اخا خردمات بره    مراجعه غیر حضوري: -1-14

 واسطه اب ار شناسایي و بدون مراوده با نیروي انساني اشصات تح  ناارت.

هراي  ه خردمات بره مشرتري از طریرق زیرسراخ      امكاني اس  که طري آن ارایر   :الکترونیکي خدمات -1-15

 شود.مي غیرحضوري انجامالكترونیكي به صورت مراجعه 

گونه اب ار شناسایي باید پس از شناسایي کامل مشتري و ثب  تطبیدي مشصصرات هرویتي برا    صدور هر  :2ماده 

 مشصصات اب ار شناسایي صورت پایرد.

 به مناور دریاف  اب ارهاي شناسایي، حضور مشتري و شناسایي اولیه وي ضرورت دارد. :3ماده 

الزم اس  شصص نماینده، مورد شناسایي کامل مشتري توسط نماینده  در صورت دریاف  اب ار شناسایي: 4ماده 

 کند.ای  ميرد شناسایي اولیه وي کفرده باشرقرار گیرد در صورتي که نماینده قبالً شناسایي کامل ش
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 ه وکال  نامه رسمي معتبر خواهد بود.نمایندگي قراردادي تنها با ارای تبصره:

م اطالعاتي شناسایي مشتري در مراجعات غیرحضروري از طریرق اب ارهراي    تطبیق هوی  مشتري با اقال :5ماده 

 پایرد. شناسایي صورت مي

سرایر اب ارهراي   یا و هاي امضاي دیجیتال  گواهيشناسایي مشتري به صورت الكترونیكي و با استفاده از  :6ماده 

بالمرانع  زم براي شناسرایي کامرل   شناسایي مورد تأیید سازمان براي شناسایي اولیه و یا ارسال اسناد و مدارک ال

 اس .

مسئولی  استفاده و حفاظ  از اب ارهاي شناسایي صرفا به عهده مشتري اس  و باید تعهد دهد که هیچ  :7ماده 

 ه خردمات، عالوه بر توقف ارایر شصصي غیر از وي، از اب ار شناسایي استفاده نصواهد کرد و در صورت بروز تصلف 

 وي برخورد خواهد شد.  مطابق قوانین و مدررات با

، نمایرد اسرتفاده مري   ه شدهاز خدمات الكترونیكي ارای از اینكه مشتري خوداطمینان  به مناور حصول  :8ماده 

در معامالت الكترونیكي اتصاذ نموده و مشتري شناسایي  برايهاي قابل اتكایي را اشصات تح  ناارت باید رویه

ید ضمن گ ارش موضوع به واحد مبارزه با پولشویي سازمان نسب  به در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوک با

از طریق واحرد  شناسایي و احراز هوی  حضوريِ مجددِ مشتري اقدام نمایند. در چنین مواقعي الزم اس  موضوع 

 ي سازمان به عنوان معامله مشكوک به پولشویي به واحد اطالعات مالي گ ارش شود.مبارزه با پولشوی

الكترونیكي، منحصراً از طریق حساب معرفي شدة  مشتري ن د یكي از مؤسسات  واری  وجوه در خدمات:  9ماده 

 پایر اس . اعتباري امكان

ه خدمات الكترونیكري، بایرد امكران ثبر ،     انجام معامالت و ارای براياستفاده سامانه الكترونیكي مورد   :11ماده 

 مشتریان را داشته باشد و آن را در اختیار سازمان قرار دهد. نگهداري و تهیه گ ارش از سابده تمامي عملیات
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دستورالعمل نگهرداري و  "ضوابط ماکور در  هاي الكترونیكي  برابرالزم اس  اسناد و اطالعات تراکنش :11ماده 

ي شرود و تصررلف از آن مشررمول    نگهدارمصوب شورا  "در حوزه مبارزه با پولشویي امحا  اسناد در بازار سرمایه

 باشد.هاي مدرر در قانون ميمجازات

 

وهرزخ   مت  ن سهه شهرزيو عهالی وبهازشو بها ورلرهر ی      دهدز  تبصرو 2م  وادو  11ي   دسترزيلعمل دز 

 به تصر ب زستد م يش تاز خ يبالغ، الشم يالنريست.              19/7/1390

 


