
 

 
  

  
     

 
 

دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه 
 با پولشويي
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رات  ن و  ی وا و و بارزه با   
 

آوردن تمهيدات الزم براي اجراي  به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم
ششم  فصل  ي) ومجلس شوراي اسالم ١٣٨٦(مصوب دوم بهمن ماه  قانون مبارزه با پولشويي ٧از ماده د  بند 

ك مورخ  ٤٣١٨٢ت /١٨١٤٣٤ه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره نامآئين
دستورالعمل « ،هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي آئين نامه وزيران عضو كارگروه تصويب ١٤/٩/١٣٨٨

 شود:مي ابالغ به شرح زير » نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي
مجلس  ١٣٨٤قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه  ١در ماده عالوه بر تعاريف مندرج   :١ماده 

 :شوندميتعريف به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير  ديگر اصطالحات و عبارات ،شوراي اسالمي
 .٢/١١/١٣٨٦قانون مبارزه با پولشويي مصوب  قانون:  -١-١
 و اصالحات بعدي آن. ١٤/٠٩/١٣٨٨آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب  آيين نامه: -١-٢
 .سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان: -١-٣
گذاري مركزي و تسوية وجوه سپرده ها، شركتها، بازارهاي خارج از بورس،كانونبورس اشخاص تحت نظارت: -١-٤

ون بازار اوراق بهادار كه مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از شوراي عالي اوراق بهادار و نهادهاي مالي موضوع قان
 كنند. بورس و اوراق بهادار يا سازمان دريافت نموده و تحت نظارت سازمان فعاليت مي

 ناشران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدمات مربوط به اوراق بهادار براي مشتريان جزء اشخاص تحت نظارت تبصره:       
 شوند.محسوب مي

 نمايد.شخصي كه براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يكي از اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي مشتري: -١-٥
شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطالعاتي، مستندات و داده هاي مستقل،  شناسايي مشتري: -١-٦

 ن در بازار سرمايه.معتبر و قابل اتكا بر اساس دستورالعمل شناسايي مشتريا
هاي واحدي ملي، متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل وارجاع گزارش واحد اطالعات مالي: -١-٧

 آيين نامه). ٣٨ربط را به عهده دارد (به شرح مذكور در ماده معامالت مشكوك به مراجع ذي
واحدي است مستقر در سازمان كه به عنوان متولي مبارزه با پولشويي،   سازمان: واحد مبارزه با پولشويي -١-٨

 باشد. آيين نامه مي ١٩و  ١٨عهده دار تكاليف مقرر در مواد 
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

اشخاص تحت نظارت بايد اسناد و سوابق اراية خدمات و عمليات مربوط به اوراق بهادار و كاال و نيز مدارك مربوط  :٢ماده 
ا نگهداري كنند. اسناد و سوابق موضوع اين ماده و نحوه و مدت نگهداري آنها به شرح زير به سوابق شناسايي مشتري ر

  است: 
 شود مستنداتي كه در زمان شناسايي مشتري به هنگام اراية خدمات و عمليات مربوط به اوراق بهادار و كاال دريافت مي

  رونيكي؛حداقل به مدت پنج سال به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت الكت
  اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار و كاال از جمله نوع، تاريخ، مكان، زمان و مبلغ معامله براي هميشه به صورت

  الكترونيكي؛
  سوابق و اسناد مربوط به تسوية معامالت اوراق بهادار و كاال از جمله سوابق و اسناد دريافت، پرداخت و نقل و انتقال

  پنج سال به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت الكترونيكي؛وجوه حداقل به مدت 
 هاي خريد و فروش اوراق بهادار و كاال و اسناد مالكيت مستندات مربوط به قراردادهاي اراية خدمات از جمله درخواست

  سهام حداقل به مدت پنج سال به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت الكترونيكي؛
 معامالت مشكوك به مدت پنج سال به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت الكترونيكي؛ رشمستندات و سوابق گزا  
  سوابق مكاتبات مربوط به مبارزه با پولشويي حداقل به مدت پنج سال به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت

  الكترونيكي؛
 اوراق بهادار و تسويه وجوه حداقل  گذاري مركزيمستندات و سوابق خريد و فروش اشخاص در سيستم شركت سپرده

  به مدت پنج سال به صورت فيزيكي و براي هميشه به صورت الكترونيكي؛
  مستندات و سوابق اسناد مربوط به حساب هر فرد داخل كارگزاري حداقل به مدت پنج سال به صورت فيزيكي و براي

  هميشه به صورت الكترونيكي.
رت درصورت انحالل شركت نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از مديران تسويه اشخاص تحت نظا :١تبصره

  رويداد مالي هستند.
  اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي ساخته است، نيست. :٢تبصره
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رات  ن و  ی  بارزهوا و و با   
 

عمل نمايند كه ضمن حفظ امنيت و  اياشخاص تحت نظارت  موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونه :٣ماده 
  كيفيت اسناد، امكان دسترسي به عين آن اسناد در مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شود.

اشخاص تحت نظارت موظفند اطالعات و اسناد مربوط به اركان معامله از جمله نوع، تاريخ، زمان، مكان و شرايط : ٤ماده 
اي ثبت و نگهداري كنند كه امكان بازسازي و رديابي معامله مي نمايد به گونه معامله را طبق ضوابطي كه سازمان تعيين

  وجود داشته باشد.
در صورت درخواست اسناد و سوابق از سوي واحد مبارزه با پولشويي سازمان يا واحد اطالعات مالي، اشخاص تحت  :٥ماده 

ا ارايه دهند و اصل اسناد و سوابق را در صورت نظارت بايد حداكثر ظرف دو روز كاري نسخة الكترونيكي اطالعات ر
  درخواست حداكثر ظرف يك ماه ارايه نمايند.

اشخاص تحت نظارت بايد مطمئن شوند كه تمامي سوابق نگهداري شدة مشتريان به روز باشد. بدين منظور : ٦ماده 
  ان موجود را بازبيني نمايند.ماهه، موردي يا اتفاقي سوابق مشتري ٦هاي اشخاص تحت نظارت بايد به صورت دوره

اشخاص تحت نظارت ملزم به تهية نسخة پشتيبان از كلية اسناد الكترونيكي و نگهداري آن در مكان ديگر (غير از  :٧ماده 
  اي كه در صورت هرگونه آسيب، خدشه و اختالل براي يك نسخه، نسخة ديگر مصون بماند.باشند، به گونهشركت) مي

هاي مطروحه در خصوص ه به دليل بررسي و رسيدگي به معامالت و عمليات مشكوك يا پروندهدر صورتي ك :٨ماده 
هاي مقرر موضوع اين دستورالعمل باشد، اشخاص تحت نظارت پولشويي نياز به نگهداري اطالعات و مستندات بيش از مهلت

  و تعيين تكليف نهايي اقدام نمايند. حسب دستور واحد اطالعات مالي بايد نسبت به نگهداري اطالعات تا ختم رسيدگي
هاي مقرر در اين دستورالعمل بالمانع است. امحاء اسناد و سوابق امحاء اسناد و سوابق پس از سپري شدن مدت :٩ماده 

  پذير باشد. اي صورت پذيرد كه استفاده از خالصه اطالعات اسناد مذكور پس از امحاء امكانبايد به گونه
اشخاص كند و هاي معمول خود بر اجراي اين دستورالعمل نظارت ميمبارزه با پولشويي سازمان در بازرسيواحد  :١٠ماده 

تحت نظارت موظفند كلية اطالعات مورد درخواست سازمان را به منظور نظارت بر اجراي مقررات مبارزه با پولشويي در 
  .قرار دهنداسرع وقت و از طرقي كه تعيين مي شود، در اختيار واحد مزبور 

به  ١٩/٧/١٣٩٠تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ  ٣ماده و  ١٠اين دستورالعمل در 
 تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.     

  


