دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه

تهيه كننده :واحد مبارزه با پولشويي
زهرا هزاوهئي نژاد

وا ن و رات بارزه با و و ی
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و همچنين فراهم آوردن تمهيدات ﻻزم براي

اجراي بند الف از ماده  ٧قانون مبارزه با پولشويي )مصوب دوم بهمن ماه  ١٣٨٦مجلس شوراي اسﻼمي( و فصل دوم

آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره /١٨١٤٣٤ت  ٤٣١٨٢ك مورخ  ١٣٨٨/٩/١٤وزيران
عضو كارگروه تصويب آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي» ،دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار

سرمايه« به شرح زير ابﻼغ ميشود:

ماده  :١عﻼوه بر تعاريف مندرج در ماده  ١قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسﻼمي ايران مصوب آذرماه  ١٣٨٤مجلس
شوراي اسﻼمي ،اصطﻼحات و عبارات ديگر به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف ميشوند:

 -١-١قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب .١٣٨٦/١١/٢

 -١-٢آيين نامه :آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ١٣٨٨/٠٩/١٤و اصﻼحات بعدي آن.
 -١-٣سازمان :سازمان بورس و اوراق بهادار.
 -١-٤شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

 -١-٥دبيرخانه :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

 -١-٦واحد اطﻼعات مالي :واحدي ملي ،متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش
معامﻼت مشكوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد )به شرح مذكور در ماده  ٣٨آيين نامه(.

 -١-٧واحد مبارزه با پولشويي سازمان :واحدي است مستقر در سازمان كه به عنوان متولي مبارزه با پولشويي،
عهدهدار تكاليف مقرر در مواد  ١٨و  ١٩آييننامه ميباشد.

 -١-٨اشخاص تحت نظارت :بورسها ،بازارهاي خارج از بورس ،كانونها ،شركت سپردهگذاري مركزي و تسوية وجوه
اوراق بهادار و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار كه مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از شوراي عالي
بورس و اوراق بهادار يا سازمان دريافت نموده و تحت نظارت سازمان فعاليت ميكنند.

تبصره :ناشران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدمات مربوط به اوراق بهادار براي مشتريان جزء اشخاص تحت نظارت
محسوب ميشوند.
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وا ن و رات بارزه با و و ی
 -١-٩خدمات پايه :خدماتي كه طـبق مقـررات ،پيش نيـاز و ﻻزمـه ارايه ساير خدمات در بازار سرمايه ميباشد و ارايه
آن به مشتري موجب ميشود تا وي بتواند براي اخذ خدمات مكرر و متمادي به بازار سرمايه مراجعه كند .اخذ
كد معامﻼتي ،خدمت پايه در بازار سرمايه محسوب ميشود.

-١-١٠

كد معامﻼتي :شناسه منحصر به فردي است كه هر شخص براي ثبت مالكيت اوراق بهادار ،معاملة

-١-١١

پرونده اطﻼعات مشتري :اطﻼعات در مورد مشتري كه هنگام شناسايي و در حين فعاليت وي توسط

-١-١٢

مشتري :شخـص حقيقي يا حقـوقي كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يكي از اشخاص تحت

-١-١٣

شناسايي مشتري :شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطﻼعاتي ،مستندات و دادههاي

ابزارهاي مالي يا كاﻻهاي مورد معامله در بازار سرمايه بايد اخذ نمايد.
اشخاص تحت نظارت جمعآوري يا تكميل ميشود.
نظارت ،به وي مراجعه مينمايد.

مستقل ،معتبر و قابل اتكا .شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل »شناسايي اوليه« و »شناسايي كامل«
تقسيم ميشود:

 -١-١٣-١شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارك شناسايي و در صورت اقدام
توسط نماينده قانوني يا وكيل ،عﻼوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده قانوني ،ثبت مشخصات اصيل.

 -١-١٣-٢شناسايي كامل :شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در اين دستورالعمل.

-١-١٤

ساها ) سامانه احراز هويت اشخاص( :سامانهاي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه از

-١-١٥

موسسات اعتباري :بانكها )اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در

طريق ارتباط با پايگاههاي ذيربط ) از قبيل سازمان ثبت احوال كشور ،سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور ،شركت
پست ،سازمان امور مالياتي( پاسخ به استعﻼم اشخاص تحت نظارت در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني
آن ها را تسهيل مينمايد.
جمهوري اسﻼمي ايران( ،موسسات اعتباري غيربانكي ،تعاونيهاي اعتبار ،صندوقهاي قرضالحسنه كه با مجوز
بانك مركزي جمهوري اسﻼمي ايران فعاليت دارند.
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ماده :٢معامله ابزارهاي مالي و كاﻻ در بازار سرمايه مـنوط به دارا بودن كـد معامﻼتي از سـوي مشتري ميباشد .هر
مشتري بايد تنها داراي يك كد معامﻼتي منحصر به فرد باشد.

ماده :٣قبل از ارايه خدمات پايه ﻻزم است نسبت به شناسايي كامل مشتري اقدام شود.

ماده  :٤شناسايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي به دو نوع شناسايي اوليه و شناسايي كامل تقسيم
ميشود.

 -٤-١شناسايي اوليه :اشخاص تحت نظارت موظف هستند هنگام ارايه تمامي خدمات به مشتري نسبت به شناسايي
اوليه مـشتري – به شـرح مندرج در اين دستورالعمل  -اقدام نـموده و اطلـاعات آن را در سيستمهاي اطﻼعاتي و پرونده
اطﻼعات مشتري ثبت نمايد.
 -٤-١-١شناسايي اوليه شخص حقيقي :

اطﻼعات مورد نياز شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني كامل ،كدپستي محل سكونت و شماره
تلفن ميباشد.
اشخاص تحت نظارت موظف هستند پس از اخذ اطﻼعات فوق از مشتري آنها را با مندرجات اصل كارت ملي وي تطبيق
نمايند.

تبصره  :١در مورد محجورين ﻻزم است عﻼوه بر اطﻼعات شخص محجور ،اطﻼعات مذكور در خصوص ولي و قيم نامبرده
نيز دريافت شود.

تبصره  :٢در صورت امكان ارتباط بر خط اشخاص تحت نظارت )به طور مستقيم يا غير مستقيم( با سازمان ثبت احوال
كشور و برخورداري از امكان تطبيق مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مندرجات شناسنامه عكسدار يا گواهينامه
رانندگي يا گذرنامه معتبر ،انجام شناسايي اوليه مشتري بر اساس اين مدارك نيز بﻼمانع است.

تبصره  :٣در صورت مخدوش بودن و يا وجود ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارايه شده توسط مشتري،

متصـديان شناسايي اوليه در اشـخاص تحت نظارت موظـف هستند با تحقـيق از ساير پايگاههاي ذيربط ،اخذ مدارك
معتبر – طبق مقررات اين دستورالعمل -و يا استعﻼم از مراجع ذيربط ،نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشتري اقدام
نمايند .در صورت عدم ابهام ،ﻻزم است موضوع به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش گردد.
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تبصره  :٤در صورت اطمينان از جعلي يا غير واقعي بودن مشخصات ،اشخاص تحت نظارت موظف هستند عﻼوه بر
جلوگيري از ادامه خدمات ،مراتب را بﻼفاصله در همان روز كاري به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش دهند.

 -٤-١-٢شناسائي اوليه شخص حقوقي :شناسائي اوليه شخص حقوقي براساس شناسة ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني
شخص حقوقي )مذكور در آئين نامه الزام استفاده از شناسة ملي اشخاص حقوقـي( صـورت ميگيرد.

تبصره :در صورتي كه اطﻼعات مشتري در سيستمهاي اطﻼعاتي موجود باشد ،هنگام شناسايي اوليه تطبيق مشخصات درج
شده در سيستمهاي مزبور با مدرك شناسايي معتبر كفايت مينمايد.

 - ٤-٢شناسايي كامل :اشخاص تحت نظارت موظف هستند هنگام ارايه خدمات پايه به مشتري؛ عﻼوه بر شناسايي اوليه؛
نسبت به شناسايي كامل وي اقدام نمايند.

 -١ -٤-٢شناسايي كامل شخص حقيقي  :براي شناسايي كامل شخص حقيقي ،اشخاص تحت نظارت موظف هستند

عﻼوه بر شناسايي اوليه مشتري ،اطﻼعات و مدارك ﻻزم را به منظور شناسايي كامل و تعيين سطح فعاليت مورد انتظار وي
اخذ و در پرونده اطﻼعات مشتري درج نمايند .شناسايي كامل شخص حقيقي از طريق دريافت اطﻼعات مندرج در كارت
ملي و استعﻼم از پايگاه ثبت احوال صورت مي پذيرد .ﻻزم است برآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري و سابقه پرونده
اطﻼعات وي ب ه نحوي تنظيم شده باشد كه امكان شناسايي و گزارش معامﻼتي كه با سطح فعاليت تعيين شده مغايرت
دارد ،فراهم باشد.
تبصره  :١شناسايي كامل شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي
است.

تبصره  :٢مدارك و مستندات مورد نياز براي تعيين س طح فعاليت مشتريان مطابق ضوابط اعﻼمي از سوي سازمان خواهد

بود.

 -٤-٢-٢شناسايي كامل شخص حقوقي :هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص حقوقي ،اشخاص تحت نظارت موظف

هستند عﻼوه بر شناسايي اوليه ،اطﻼعات و مدارك ﻻزم به منظور شناسايي كامل و تعيين سطح فعاليت مورد انتظار وي را
اخذ و در پرونده اطﻼعات مشتري درج نمايند .ﻻزم است برآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري و سابقه پرونده اطﻼعات
وي به نحوي تنظيم شده باشد كه امكان شناسايي و گزارش معامﻼتي كه با سطح فعاليت تعيين شده مغايرت دارد ،فراهم
گردد .اطﻼعات و مستندات مورد نياز براي شناسايي كامل اشخاص حقوقي به شرح زير است:
 -١نوع ،ماهيت و ميزان و سابقه فعاليت شخص حقوقي؛
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 -٢مشخصات فرد يا افرادي كه حق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند )شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي،
نام پدر ،تاريخ تولد ،نشاني و كدپستي( و سمت آن ها )همراه نمونه امضاي مجاز آنها(؛

 -٣اسامي ،مشخصات ،نشاني و كدپستي محل سكونت اعضاي هيات مديره ،هيات عامل /مدير عامل،
حسابرس)حسابرسان( مستقل ،بازرس يا بازرسان قانوني و سهام داراني )شركايي( كه بيش از  ١٠درصد سهام
)سرمايه( شخص حقوقي را در اختيار دارند) .در مورد ساير اشخاص حقوقي از قبيل سازمانهاي غير انتفاعي و
بنيادها و  ، ...مشخصات ،نشاني و كدپستي موسسين يا هيأت امنا و اركان مشابه آنها(؛

 -٤محل اصلي فعاليت ،نشاني و كد پستي دفتر مركزي) اقامتگاه قانوني( ،شماره هاي تلفن و دورنگار آن ،اسامي
صاحبان امضاي مجاز و نمونه امضاي آنها و اطﻼعات مربوط به نحوه رسميت داشتن كليه اسناد مالي و مكاتبات
مربوط ،مدت و حدود اختيارات هيات مديره و مدير عامل و يا اركان مشابه موسسه در مورد حسابها؛
 -٥اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاي مجاز در شخص حقوقي مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطﻼعات مربوط به
شخص حقوقي را ارايه دادهاند و تعهد در مورد اينكه هر نوع تغيير در موارد مذكور را بﻼفاصله به اشخاص تحت
نظارت اطﻼع ميدهند؛

 -٦اطﻼعات حسابهاي بانكي نزد موسسات اعتباري ،كه براي فعاليت در بازار سرمايه معرفي شده است.
 -٧اطﻼعات و مستندات مربوط به رتبه بندي شركت از مراجع ذيربط.

تبصره :ضوابط مربوط به شناسايي مشتريان خارجي مطابق دستورالعمل شناسايي مشتريان خارجي در بازار سرمايه خواهد

بود.

ماده  :٥مستندسازي كدپستي مشتري در شناسايي اوليه ،از طريق تطـبيق كدپستي اعﻼمي از سوي مشتري با كدپستي
ظهر كارت ملي وي انجام ميشود .براي مستندسازي نشاني مشتري ﻻزم است در صورت امكان ،كدپستي اعﻼمي از سوي
وي با اطﻼعات پايگاه كدپستي كشور از طريق سامانه ساها تطبيق داده شود.

ماده :٦اشخاص تحت نظارت بايد اطﻼعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و از
صحت آن اطمينان حاصل نمايند.

الف( تنها مدرك شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي كارت ملي است.

ب( مدارك شناسايي معتبر براي اشخاص حقوقي عبارتند از:
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 .١گواهي نامه ثبت شركت؛
 .٢اظهارنامه ثبت شركت؛
 .٣شركت نامه؛
 .٤اساسنامه؛

 .٥روزنامه رسمي.

تبصره :١در مورد محجورين ﻻزم است عﻼوه بر مدارك فوق ،سند رسمي دال بر تاييد سمت ولي و قيم نيز دريافت شود.
تبصره  :٢در صورت اقدام توسط وكيل يا نماينده قانوني  ،ﻻزم است اسناد قانوني مثبته نيز دريافت شود.

تبصره :٣ﻻزم است تصوير مصدق مدارك موضوع اين ماده در پرونده اطﻼعاتي مشتري نگهداري شود.

ماده :٧چنانچه مشتري مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارايه ننمايد اشخاص تحت نظارت بايد از ارايه خدمت به
وي خودداري كرده و مراتب را به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش نمايند.

ماده  : ٨اشخاص تحت نظارت موظفند به كليه مشتريان قبلي اعﻼم نمايند نسبت به تكميل مدارك مورد نياز به منظور
شناسايي و تعيين سطح فعـاليت اقـدام نمايند .در صورت عدم ارايه مدارك در مهلت  ٣ماه ،خدمت تا زمان ارايه اسناد و

مدارك متوقف ميشود.

ماده :٩ارايه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل مشتري و انجام هر گونه تراكنش مالي الكترونيكي
غير قابل رديابي يا بي نام ممنوع است.

ماده  :١٠اشخاص تحت نظارت بايد هنگام ارايه خدمات پايه به مشتري ،آنها را متعهد نمايند كه:

الف – اطﻼعات مورد درخواست اشخاص تحت نظارت را كه در اين دستورالعمل مشخص شده است ،ارايه كرده ،مقررات
مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.

ب – اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام ،موضوع را بﻼفاصله به اشخاص تحت
نظارت اطﻼع دهند .نمايندگي قانوني به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل
اين بند نميباشد.
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تبصره :تعهدات فوق با يد به طور صريح و دقيق ،براي مشتري بيان شود .در صورت عدم پذيرش اين تعهدات از سوي
مشتري و يا عدم رعايت آنها توسط وي ،ﻻزم است ارايه خدمات به مشتري متوقف شود.

ماده  :١١ضوابط شناسايي متقاضيان اخذ مجوز تأسيس ،فعاليت نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام و اخذ مجوز انتشار
اوراق بهادار در بازار سرمايه تابع مقررات و بخشنامههاي مصوب سازمان ميباشند .در هر صورت ضوابط شناسايي مشتريان

مندرج در اين دستورالعمل نيز ﻻزم الرعايه است.

ماده  :١٢اشخاص تحت نظارت موظف هستند در تمامي فرمهاي مورد استفاده ،محل مناسب براي درج يكي از شمارههاي
شناسايي يكتا )حسب مورد شماره ملي ،شناسه ملي( و كدپستي را براي نشانيها پيشبيني نمايند و اين مشخصات به طور
كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.

ماده  :١٣اشخاص تحت نظارت موظف هستند در تمامي نرمافزارها ،سامانهها و بانكهاي اطﻼعاتي كه عمليات مالي در
آنها ثبت ميشود ،محل ﻻزم براي درج يكي از شمارههاي شناسايي يكتا )حسب مورد شماره ملي ،شناسه ملي( و كدپستي
را براي نشانيها پيشبيني نموده و امكان جستجو بر اساس شمارههاي مذكور در نرمافزارها را فراهم نمايند.

ماده  :١٤در صورتي كه اشخاص تحت نظارت مشخصات درج شده اشخاص ثبت شده در سيستمهاي اطﻼعاتي خود را

درگذشته ،با پايگاههاي ذيربط )از طريق ارتباط مستقيم با پايگاههاي ذيربط و يا از طريق ارتباط غيرمستقيم به واسطه
ساها( تطبيق نداده باشند ،ﻻزم است مشخصات مذكور را حداكثر ظرف مدت  ٦ماه پس از ابﻼغ اين دستورالعمل ،به
پايگاههاي مذكور ارسال كرده ،صحت آنها را كنترل نمايند.
ماده  :١٥اشخاص تحت نظارت موظف هستند اطﻼعاتي را كه قبﻼ با پايگاههاي ذيربط تطبيـق دادهاند هر  ٣ماه يك بار
به روز نمايند .در صورتي كه محرز شود طي اين مدت شخص حقيقي فوت شده و يا شخص حقوقي منحل گرديده است،
ولي مراتب به اشخاص تحت نظارت اعﻼم نشده باشد ﻻزم است كد معامﻼتي وي بﻼفاصله مسدود شده و مراتب به واحد
مبارزه با پولشويي سازمان گزارش گردد.

ماده  :١٦اشخاص تحت نظارت موظفند به منظور ارتباط با واحد مبارزه با پولشويي سازمان جهت دريافت و ارسال گزارشها،
بررسي استعﻼم ها و ساير موضوعات مرتبط با عمليات پولشويي به شرح مندرج در ماده  ١٩آيين نامه و تكاليف مقرر در
اين دستورالعمل ،نسبت به ايجاد واحد يا معرفي نماينده اقدام نمايند.
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ماده :١٧به منظور مستند سازي اطﻼعات مشتريان ،ﻻزم است پس از استعﻼم اطﻼعات مربوط به آنها از پايگاهها يا مراجع

ذيربط و اطمينان از صحت اطﻼعات؛ تصوير مدارك معتبر ،توسط كاركنان ذيربط در اشخاص تحت نظارت ،برابر اصل و
در پرونده اطﻼعات مشتري نگهداري شود.

ماده  :١٨ارايه خدمات به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي مشتري توسط اشخاص تحت نظارت است و مسئوليت
وجود هرگونه نقص در اين زمينه ـ در چارچوب اين دستورالعمل ـ متوجه آنها است.

ماده  :١٩اشخاص تحت نظارت موظف هستند حداكثر ظرف مدت  ٣ماه از تاريخ ابﻼغ اين دستورالعمل ،كليه كدهاي

معامﻼتي فاقد شماره يا شناسه ملي را مسدود نمايند .به محض ارايه شماره يا شناسه ملي ،از كدهاي مزبور رفع انسداد
ميشود.
تبصره :در صورت عدم امكان صدور شناسه ملي توسط سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور ،پس از اعﻼم اسامي و مشخصات
مشتريان فاقد شناسه ملي به واحد اطﻼعات مالي و تائيد آن واحد ،ادامه ارايه خدمات به اينگونه مشتريان بﻼمانع است.

ماده  :٢٠به منظور كنترل موثر ريسكهاي ناشي از عدم شناسايي كافي مشتري ،ﻻزم است تراكنشهاي وي ،متناسب با
طبقه تخصيص داده شده تحت نظارت قرار گيرد.

ماده  :٢١هيأت مديره ،مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در اشخاص تحت نظارت بايد از وجود برنامههاي موثر

شناسايي مشتريان و پيادهسازي آن ها از طريق ايجاد رويههاي مناسب اطمينان حاصل كند .اين برنامهها بايد امكان نظارت
موثر مديريت بر سيستمها ،كنترلها ،تفكيك وظايف و آموزش كاركنان را فراهم آورند .مسئوليت نهايي تصميمات اخذ
شده در اين خصوص بر عهده هيات مديره يا اركان معادل آن در اشخاص تحت نظارت است.

ماده  :٢٢اشخاص تحت نظارت موظف هستند مطابق ضوابط اعﻼمي سازمان هر شش ماه يكبار ،اطﻼعات مربوط به فعال
بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند .همچنين بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در
وضعيت مشتري ،اشخاص تحت نظارت موظف هستند مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي كامل قرار دهند.

ماده  :٢٣ارايه خدمات پايه به اشخاص زير ممنوع است و در صورت ارايه اين گونه خدمات قبل از ابﻼغ اين دستورالعمل،
اشخاص تحت نظارت موظفند ارايه خدمات به آنان را متوقف نمايند:

 .١در صورتي كه مشتري از ارايه اطﻼعات و مدارك موضوع اين دستورالعمل خودداري نمايد.
 .٢در صورتي كه نماينده مشتري فاقد مدارك و اسناد قانوني دال بر نمايندگي باشد.
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 .٣در صورتي كه اشخاص تحت نظارت راساً و يا از طريق مراجع ذيصﻼح احراز نمايند كه اطﻼعات ارايه شده
توسط مشتري خﻼف واقع است.
 .٤اشخاصي كه به حكم مراجع ذي صﻼح ،ممنوع المعامله هستند.
 .٥اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي.

تبصره :در صورت عدم امكان صدور شناسه ملي توسط سازمان ثبت اسناد و امﻼك كشور  ،پس از اعﻼم اسامي و مشخصات
مشتريان فاق د شناسه ملي به واحد اطﻼعات مالي و تائيد آن واحد ،ادامه ارايه خدمات به آنان بﻼمانع است.

ماده  :٢٤اشخاص تحت نظارت موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطﻼعات مربوط به شناسايي كامل مشتريان
را به روز نمايند:

الف( در زماني كه براساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت مشتري تغييرات عمدهاي پيدا نموده
است؛

ب(در صورتي كه شخص تحت نظارت براساس شواهد و قرائن احتمال دهد مشتري در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين
مالي تروريسم قرار گرفته است؛
ج(در مواقعي كه به هر دليل در مورد صحت اطﻼعات قبلي به دست آمده ،ابهام ايجاد شود.

ماده  :٢٥مشتريان موظفند هرگونه تغيير ايجاد شده در اطﻼعات موضوع مادة  ٤اين دستورالعمل را در اسرع وقت به
اشخاص تحت نظارت اعﻼم نمايند .اشخاص تحت نظارت بايد قبل از به روز نمودن تغييرات ايجاد شده نسبت به صحت
اطﻼعات ارايه شده اطمينان حاصل نمايند.

تبصره :ضوابط و معيارهاي نظارت مستمر ،با توجه به نوع مشتري )حقيقي و حقوقي( ،ماهيت و موضوع خدمات و عمليات
مربوط به معامله اوراق بهادار و كاﻻ در بازار سرمايه ،به پيشنهاد سازمان و تائيد دبيرخانه تعيين و ابﻼغ ميشود.

ماده  :٢٦در صورتي كه اشخاص تحت نظارت نسبت به ذينفع واقعي معامﻼت مشتريان شناسايي شده مظنون شوند بايد
مشخصات مشتري مذكور و ذي نفع احتمالي را به عنوان عمليات مشكوك به پولشويي به واحد مبارزه با پولشويي سازمان
گزارش دهند.
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ماده  :٢٧اشخاص تحت نظارت موظف هستند رويههاي كارآمدي را پس از تائيد سازمان ،به منظور شناسايي مشتريان
براساس مقررات اتخاذ و به طور مستمر كنترل و در صورت نياز بازبيني نمايند.

ماده  :٢٨اشخاص مشمول موظفند فهرست خﻼصه اطﻼعات دريافت كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با

پولشويي در صورت اعﻼم واحد اطﻼعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص ميسازد در اختيار آن واحد
قرار دهند.
تبصره :خﻼصه اطﻼعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره ملي و تاريخ ارايه خدمات پايه در مورد اشخاص

حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه ،شماره فراگير اتباع خارجي
باشد .ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعﻼم خواهد شد.

ماده  :٢٩اشخاص تحت نظارت بايد برنامههاي آموزشي مستمري را در مورد چگونگي شناسايي مشتريان براي كاركنان
خود تدارك بينند .اين برنامة آموزشي كه حداقل شامل موارد زير است ،بايد به گونهاي طراحي شود كه كاركنان به شناخت
كافي و منطقي نسبت به ضرورت ،اهميت و نحوة اجراي سياستها و رويههاي شناسايي مشتريان دست يابند:
 سياستهاي مربوط به پذيرش مشتري جديد و اسناد اطﻼعات مورد نياز؛
 نحوة جمعآوري اطﻼعات مربوط به سابقة مشتري؛

 نحوة اعمال سياستهاي مربوط به شناسايي كامل مشتري؛
 نحوة بازبيني اسناد و مدارك و بروزرساني آن؛

 نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطﻼعات و مدارك مشتري.

ماده  :٣٠اشخاص تحت نظارت بايد رويههاي شناسايي مشتري را براساس ضوابط اين دستورالعمل ،مستند و به كاركنان
خود ابﻼغ نمايند و به صورت قابل اتكايي از اجراي آن اطمينان حاصل كنند.

ماده  :٣١اشخاص تحت نظارت موظف هستند مشتريان )حقيقي ،حقوقي( خود را با توجه به ريسكي كه احتمال ميدهند
از ناحيه آنها و به واسطه عواملي هم چون موقعيت اجتماعي و شغلي ،وضعيت مالي ،نوع و ماهيت فعاليت حرفهاي ،پيشينه
مشتري ،موطن اصلي ،حسابهاي مرتبط يا ديگر شاخصهاي موثر بر اساس رويه اعﻼمي سازمان وجود داشته باشد،
طبقهبندي نمايند.
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ماده  :٣٢طبقهبندي مذكور در ماده ) (٣١بايد به گونهاي انجام شود كه دريافت اطﻼعات از مشتريان براساس طبقه
تخصيص داده شده به آنها انجام شود .بدينترتيب ،از مشترياني كه داراي حداقل ريسك عمليات پولشويي ميباشند ،اخذ

اطﻼعات ﻻزم – در چارچوب مقررات اين دستورالعمل -كفايت ميكند.

تبصره :درخصوص مشترياني كه در طبقات در معرض ريسك بيشتر عمليات پولشويي قرار گرفتهاند ،اطﻼعات بايد در

سطح گسترده تري دريافت شده و در فاصله هاي كمتري به روز شود .ميزان دريافت اطﻼعات مزبور و فواصل زماني به روز
نمودن اين اطﻼعات طبق ضوابطي است كه توسط سازمان اعﻼم خواهد شد.

ماده  :٣٣اشخاص تحت نظارت موظف به حفظ و نگهداري اطﻼعات مشتريان مطابق دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد
در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي بوده و همچنين ﻻزم است براي پيشگيري از افشاء و استفاده غير مجاز از آنها،
تدابير ﻻزم را اتخاذ نمايند .بديهي است مسئوليت افشاء اطﻼعات مزبور بعهده اشخاص تحت نظارت بوده و با افشاء كنندگان
اطﻼعات برابر قانون برخورد ميشود.
ماده  :٣٤به منظور به هنگام نمودن اطﻼعات ،اشخاص تحت نظارت بايد در متن قرارداد منعقده يا فرمهاي مربوطه،
مشتري را مكلف سازند هرگونه تغيير در اطﻼعات ارايه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت ،به اطﻼع سازمان
ثبت كننده )سازمان ثبت احوال و يا اداره كل ثبت اسناد و امﻼك و غيره( برسانند.

ماده  :٣٥ﻻزم است در خصوص شناسايي مشتريان قبلي در اسرع وقت و به شرح ذيل اقدام شود:

 .١آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است ،موظفند ظرف سه ماه
نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد ،اشخاص تحت نظارت موظفند موارد را به
واحد مبار زه با پولشويي سازمان گزارش نمايند و واحد مبارزه با پولشويي سازمان نيز موظف است گزارش مذكور
را در اسرع وقت به واحد اطﻼعات مالي ارسال نمايد.

 .٢آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوطه كه به تصويب شورا
خواهد رسيد ،كم اهميت باشد ،از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده  :٣٦در صورتي كه اشخاص تحت نظارت به دﻻيلي همچون عدم همكاري مشتري نتوانند اطﻼعات ﻻزم را براي
شناسايي وي به دست آورند و يا مشتري اقدام به ارايه اطﻼعات غيرواقعي نمايد ،اشخاص تحت نظارت بايد ،از ارايه خدمات
به مشتري خودداري نمايند و در صورت امكان مراتب را به وي اعﻼم نمايند.
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ماده  :٣٧واحد مبارزه با پولشويي سازمان بر اجراي اين دستورالعمل نظارت ميكند .به همين منظور اشخاص تحت
نظارت موظفند اطﻼعات مورد درخواست واحد مبارزه با پولشويي سازمان را در راستاي اجراي اين دستورالعمل در اختيار
آن واحد قرار دهند.

ماده  :٣٨اين دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي اشخاص تحت نظارت ﻻزم اﻻجرا مي باشد .اشخاص تحت نظارت
واقع در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اين دستورالعمل هستند.

ماده  :٣٩زمان اجراي اين د ستورالعمل يك ماه پس از ابﻼغ آن از سوي سازمان است .در مدت مذكور اشخاص تحت
نظارت موظفند ضمن اطﻼع رساني به مشتريان ،امكانات و تسهيﻼت ﻻزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونهاي فراهم
نمايند كه اجراي آن ،حتي اﻻمكان موجب اخﻼل در امور مشتريان نشود.

اين دستورالعمل در  ٣٩ماده و  ١٨تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ١٣٩٠/٧/١٩
به تصويب رسيد و از تاريخ ابﻼغ ،ﻻزم اﻻجراست.

12

