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  ي موسسات اعتبار ايرانياني مشتريي شناسايچگونگ دستورالعمل

  

  هدف

 آوردن   فـراهم ري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز            مبارزه با پولـشويي و جلـوگي      به منظور     

 و  ۱۳۵۱مـصوب تيـر مـاه       (و بانکي کشور      قانون پولي  ۱۴ از ماده    ۸تمهيدات الزم براي اجراي بند      

 ۱۳۸۶  مـاه  مـصوب دوم بهمـن    (يي قانون مبارزه با پولـشو     ۷ ماده    بند الف از   ،)اصالحات پس از آن   

ب نامـه   ي موضوع تصو  يي با پولشو  نامه اجرائي قانون مبارزه     آيينفصل دوم   ،  )مجلس شوراي اسالمي  

 يهـا   نامـه   آيـين  بيران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴شماره  

ـ  جر ي مستند سـاز   نامه  آيين،  حات بعدي آن   و اصال  ييمربوط به قانون مبارزه با پولشو      ان وجـوه در    ي

ز يران و ن  يات وز ي ه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ه مورخ    ۳۹۳۹۵ت  /۲۱۱۸۱۵ب نامه شماره    يکشور موضوع تصو  

ـ  عمل يهـا   سکير ژه  ي به و  ي بانک يها  سکير ت انواع يريمد ـ ، شـهرت و تطب    ياتي  دسـتورالعمل  «ق؛ي

  : شوديمابالغ ر يه شرح زب» يموسسات اعتبارايراني ان ي مشتريي شناسايچگونگ

  

  تعاريف

  :در اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود  - ۱ماده 

 ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي -1- 1

 ؛۲/۱۱/۱۳۸۶قانون مبارزه با پولشويي مصوب : قانون -2- 1

ـ نامه اجرا   ينيآ: نامه  آيين -3- 1 شـماره  ب نامـه    يي موضـوع تـصو    يي قـانون مبـارزه بـا پولـشو        ي

 يهـا   نامـه   آيينب  يران عضو کارگروه تصو   ي وز ۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مورخ    ۴۳۱۸۲ت  /۱۸۱۴۳۴

  و اصالحات بعدي آن؛ييمربوط به قانون مبارزه با پولشو
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 هاي خـارجي    هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک        اعم از بانک  (ها    بانک: موسسات اعتباري  -4- 1

هـاي اعتبـار،      ، تعـاوني  غيـر بـانکي   ، موسسات اعتباري    )نايرا ي اسالم يمستقر در جمهور  

ر اشـخاص   ير و سا  يه پذ ي سرما يها  ، شرکت هاي ليزينگ    شرکت  الحسنه،  هاي قرض   صندوق

 .ندي نماي وجوه اقدام مي که به امر واسطه گريحقوق

  – ي تجارهاي مستقر در مناطق آزاد موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي      : تبصره

 . شونديمجمهوري اسالمي ايران نيز و مناطق ويژه اقتصادي  يصنعت

يي و کارکنان ارشد    ر عامل و آن گروه از مديران اجرا       مدي/اعضاء هيات عامل  : مديريت ارشد  -5- 1

مـدير عامـل قـرار      / ر نظر هر يک از  اعضاي هيات عامل           اعتباري که مستقيما زي    اتموسس

هيات امنا يا هيـات     /صوب هيات مديره  ي م ها  وسياستها  استراتژي وليت اجراي ، مسئ داشته

 .دنعامل را حسب مورد بر عهده دار

بـودن و عـدم کفايـت فرآينـدها و            احتمال بروز زيان ناشـي از نامناسـب       : ريسک عملياتي  -6- 1

هاي داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله    ها، افراد و سيستم     روش

محصوالت و عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني هاي عملياتي، جرايم مشتريان،       وقفه

 .محيط کار

دادن حسن شهرت بـه داليلـي از جملـه            احتمال بروز زيان در اثر از دست      : ريسک شهرت  -7- 1

 .دادن اعتماد عمومي  تنزل رتبه اعتباري و يا از دست وضعيت نامطلوب مالي،

 نـاظر بـر     ي اسـتانداردها  ن، مقـررات و   ي با قـوان   يت موسسه اعتبار  ي فعال يسازگار: قيتطب -8- 1

 . آن موسسه استيها تيفعال

 مواجهـه بـا     ، تنبيهات نظارتي ،     ي قانوني ها  مجازات احتمال شمول جريمه ،      :ريسک تطبيق  -9- 1

به دليـل   ،  سيب  وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباري        آيا   ي حايز اهميت  و    ها  زيان

 . استاستانداردها مقررات و، عدم رعايت  قوانين

  :)رباب رجوعا( مشتري -10- 1

o                  شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفـع او

 يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
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o               و يـا ذينفـع يـا       (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابـل موسـسه اعتبـاري

 و از ناحيـه وي ممکـن         اسـت  يگر خدمات بانکي و اعتبـار     يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عمليـاتي متوجـه موسـسه           هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

 .مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ  به شرح زير ـ تقسيم مي شود

سسه اعتبـاري    به مو  هيرپايغت  امشتري است که به منظور دريافت خدم      : گذري  مشتري - ۱ -۱-۱۰

ارتبـاط مـشتري گـذري بـا     . باشـد  مستلزم تشکيل پرونده نمـي  يبه وخدمت   ارائه   مراجعه کرده و  

متقاضيان وصول وجه چک، حوالـه وجـه و پرداخـت            .است“ استمرار ”موسسه اعتباري فاقد ويژگي     

   .باشند قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري مي

 واجـد ويژگـي مهـم       مشتري است که ارتباط وي بـا موسـسه اعتبـاري،          : مشتري دايمي ـ  ۲ـ۱۰ـ۱

استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطالعات هويتي و                 

  .ات مورد نياز براي وي ضرورت داردديگر اطالع

، مستندات  ي با استفاده از منابع اطالعات     يت مشتر يد هو ييشناخت و تا   : ي مشتر يي شناسا  -۱-۱۱

 ييشناسـا « به دو گـروه از اقـدامات شـامل         ي مشتر ييشناسا. و قابل اتکا   مستقل، معتبر    يها  و داده 

 : شوديم ميتقس»  کاملييشناسا«و » هياول

 يي با مدارک شناسا   يق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتر       يتطب: هي اول ييشناسا -۱ -11- 1

نـده، ثبـت    يا نما يل  يل، عالوه بر ثبت مشخصات وک     يا وک ينده  يو در صورت اقدام توسط نما     

 .ليخصات اصمش

ه به شرح مـذکور در      يه خدمات پا  ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -۱-۱۱-۲

 .ن دستورالعمليا

ـ  ارا ي بـه مـشتر    ي که توسط موسسه اعتبـار     يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يخدمات بانک  -12- 1     ه ي

ـ خـدمات غ  « نـوع  بـه دو     ي و اعتبـار   ي خدمات بـانک   . گردد ي شود، اطالق م   يم ـ پار  ي    و  »هي

 . شوديم ميتقسـ به شرح زيرـ  »هيخدمات پا«
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از و الزمه   يش ن يپ،  ي به مشتر  ها  ه آن ي شود که ارا   ي اطالق م  يبه خدمات : هير پا يخدمات غ  -۱-۱۲-۱

ه يارا.  بخشدي استمرار نمي با موسسه اعتباري به ارتباط مشتراي ست وي نير خدمات به ويه سايارا

و به شرح مـذکور      ي توسط موسسه اعتبار   يه و ي اول ييلزم شناسا ، فقط مست  ين خدمات به مشتر   يا

 :ه استير پايق خدمات غيل از جمله مصاديموارد ذ. ن دستورالعمل استيدر ا

o حواله وجوه؛ 

o  افت و پرداخت؛يدرانجام هرگونه 

o و موارد مشابه؛ي ارزي، چک مسافرتي، حواله ايد و فروش ارز اعم از نقديخر  

o و پرداخت چک؛) چک رمزدار(ين بانکي بيها  و چکيک بانيها صدور انواع چک 

ـ از و الزمـه ارا    يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۱۲-۲ ر يه سـا  ي

 اخـذ   ي بـرا  ي شود تا و   ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م يخدمات توسط موسسات اعتبار   

 ن نوع خدماتياق يل از جمله مصاديموارد ذ. کند مراجعه ي به موسسه اعتباريخدمات مکرر و متماد

 : باشديم

o ؛ي بانکيها افتتاح انواع حساب 

o اعطاي تسهيالت وعمليات ليزينگ؛ 

o عمليات اعتبارات اسنادي؛ 

o ي بانکي وظهر نويسي؛ها صدور انواع ضمانتنامه 

o           و ) از جمله بروات، چک و سـفته      (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي

 ها؛ ويسي آنظهرن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 

 ۳۹۲۷۱ت  /۱۶۱۶۹فردي که بر اساس تصويب نامه شماره        ه  شماره منحصر ب  : شناسه ملي  -13- 1

 .يابد  به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي۲۹/۱/۱۳۸۸هـ مورخ 

اده و از نظـر      انجـام د   ي را به صـورت نقـد      يادي که معامالت ز   ياشخاص: ير مال يمشاغل غ  -14- 1

 : هستندير ماليل از جمله مشاغل غيموارد ذ.  در معرض خطر قرار دارندييپولشو



 ۵

o ا خودرو؛يش فروش کنندگان مسکن يپ 

o طالفروشان؛ 

o فروشندگان خودرو؛ 

o مت؛ي گران قيها فروشندگان فرش 

o متي گران قيقه و محصوالت فرهنگيفروشندگان عت. 

  تجزيـه وتحليـل و     ،وليت دريافت ئمستقل که مس   متمرکز و   ملي، واحدي :واحد اطالعات مالي   -15- 1

به شرح مـذکور در     (ارجاع گزارشهاي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد           

 ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸ماده 

  اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛نامه آيين ۱به شرح مندرج در بند ز ماده : سقف مقرر -16- 1

 ؛يي مبارزه با پولشوي عاليوراش: شورا -17- 1

 دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛: دبيرخانه -18- 1

سـامانه مـستقر در وزارت امـور اقتـصادي و           ): سامانه احراز هويت اشخاص   (سامانه ساها    -19- 1

 سازمان   سازمان ثبت احوال کشور،   (ي ذي ربط  ها  دارايي است که از طريق ارتباط با سازمان       

ـ پاسـخ بـه      ،) سازمان امور ماليـاتي     و ت پست ثبت اسناد کشور، شرک    تعالم موسـسات   اس

 . را تسهيل مي نمايدها اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن

به شخصي اطالق مي شود که سهام وي در يک شخص حقـوقي، بـيش از                : عمدهسهامدار   -20- 1

  .است) رصد د۱۰ درصد و شخص حقوقي ۵شخص حقيقي (حدود مقرر در اين دستورالعمل

هـاي    ها و رويـه      موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست          -۲ماده  

ها را ساليانه مـورد بـازنگري    تدوين نموده؛ آنـ   ـ در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه شفافي را

  :بايست موارد زير را در برگيرند ها مي ها و رويه اين سياست. قرار دهد

 ذيرش مشتري؛سياست پ 

 هاي شناسايي مشتري؛ رويه 

 ها؛ نظارت مستمر بر حساب 

 .مديريت ريسک 
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  سياست پذيرش مشتري

 موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري، معيارهاي مشخص و شـفافي داشـته         - ۳ماده  

  :بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند در اين معيارها مي. باشد

  . نوط به شناسايي مشتري، بر اساس اسناد معتبر استگشايش هر نوع حساب م -۳-۱

ولـي،  (نماينـده و   موسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابرازي از سوي مـشتري              -۳-۲

 وي را از طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابـر ضـوابط مـذکور در ايـن                    )وصي، قيم و وکيل   

  . دستورالعمل احراز نمايد

هاي الزم را اعمال کند تـا اطمينـان           بايست قبل از افتتاح حساب، کنترل        مي  موسسه اعتباري   -۳-۳

هـا مجـاز      يابد مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي که افتتاح حساب براي آن            

  .نيست، انطباق نداشته باشد

خود را با توجه بـه ريـسکي کـه          ) حقيقي، حقوقي ( موسسه اعتباري موظف است مشتريان       - ۴ماده  

چون موقعيت اجتماعي و شغلي، وضعيت مـالي،   ها و به واسطه عواملي هم   دهد از ناحيه آن     احتمال مي 

ـ هـاي مـرتبط       اي، پيـشينه مـشتري، مـوطن اصـلي، حـساب            نوع و ماهيت فعاليت حرفـه      ا ديگـر   ي

  .بندي نمايد شود؛ طبقه متوجه موسسه ميکه ) به تشخيص موسسه اعتباري(هاي موثر  شاخص

اي انجام شود که دريافت اطالعات از مـشتريان           بايد به گونه  ) ۴(بندي مذکور در ماده        طبقه -۵ماده  

ترتيب، از مشترياني که داراي حداقل        بدين. ها انجام شود    بر اساس طبقه تخصيص داده شده به آن       

کنـد و در       کفايت مي   -ن دستورالعمل يدر چارچوب مقررات ا    - باشند، اخذ اطالعات الزم     ريسک مي 

ـ   اند، اطالعـات مـي      قرار گرفته  که در طبقات در معرض ريسک بيشتر          مشترياني خصوص ست در  باي

ميزان دريافت اطالعات مزبـور  . ي کمتري به روز شودها تري دريافت شده و در فاصله       سطح گسترده 

  .ي داخلي موسسه اعتباري مشخص مي نمايدها را بخشنامه

اسـت  چنين الزم      اطالعات مشتريان بوده و هم      موسسه اعتباري موظف به حفظ و نگهداري       -۶ماده  

  .تدابير الزم را اتخاذ نمايدها،   آنو استفاده غير مجاز ازبراي پيشگيري از افشا



 ۷

نمودن اطالعات، موسسه اعتباري بايد در متن قرارداد منعقده، مشتري را             ظور به هنگام  ن به م  -۷ماده  

 بـه   ، در اسـرع وقـت      و با مستندات مربـوط   را  د  مکلف سازد هرگونه تغيير در اطالعات ارائه شده خو        

  . برساندسازمان ثبت احوالاطالع 

 مبنـي   نامه  آيين ۱۵در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده          موسسه اعتباري موظف است      -۸ماده  

  .بر شناسايي مشتريان قبلي، اقدامات الزم را به عمل آورد

هـا داراي مغـايرت بـوده         طبيق، مشخـصات آن    آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله ت         -۱تبصره  

چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد،     . است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند          

  . موظف است موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايديواحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتبار

ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که         عاليت آن  آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط ف        -۲تبصره  

  .به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند

 در صورتي که موسسه اعتباري به داليلي همچون عدم همکاري مـشتري نتوانـد اطالعـات               -۹ماده  

رائـه اطالعـات غيرواقعـي نمايـد،        الزم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا مشتري اقدام بـه ا              

  .از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد پس از توضيح مراتب به مشتري، بايدموسسه اعتباري 

   موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را کـه مبـادرت بـه اعـالم اطالعـات                   -۱۰ماده

  .گزارش کند يواحد اطالعات مالبه اند،  واقعي نموده غير

ير توسط موسسه اعتباري ممنوع است و در صورت ارائـه            به اشخاص ز   پايهئه خدمات    ارا -۱۱ماده  

اين گونه خدمات قبل از ابالغ اين دستورالعمل، موسسه اعتباري موظف به قطع ارتباط بـا مـشتري                  

  :است

o ؛اشخاصي که از ارائه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي کنند 

o ؛ي غير مجازها صرافي 

o  جع قضايي، حق افتتاح حساب ندارند؛به حکم مرااشخاصي که 

o  ؛ يا شماره ملي فاقد شناسهايرانياشخاص 

  

 



 ۸

  هاي شناسايي مشتري رويه

) هيه، خدمات پا  ير پا يخدمات غ (ي و ي بر حسب نوع خدمات مورد تقاضا      ي مشتر ييشناسا -۱۲ماده  

   . شوديم ميتقس کامل ييه و شناساي اولييبه دو نوع شناسا

  :هي اوليي شناسا-۱ -۱۲

ه ير پا ياعم از خدمات غ    (ي و اعتبار  ي خدمات بانک  يه تمام ي موظف است هنگام ارا    ي موسسه اعتبار  

ـ و انجام هرگونـه عمل    ) يمي و دا  ي گذر ياعم از مشتر  (يبه مشتر ) هيو خدمات پا    ي و مـال   يات پـول  ي

ر و پرداخـت    افت و پرداخت، حواله وجه، صـدو      ياز جمله انجام هرگونه در    )  کمتر از سقف مقرر    يحت(

د و فروش ارز و يافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريالت، صدور انواع کارت دريه تسهيچک، ارا 

ـ  سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هـر شـکل از قب              ياوراق گواه   يل امـضا ي

ـ  اول يي؛ نسبت به شناسا   يسفته، بروات و اعتبارات اسناد     ـ در ا  بـه شـرح منـدرج      – يه مـشتر  ي ن ي

  .دي خود ثبت نماي اطالعاتيها ستميس   اقدام کرده و اطالعات آن را در-دستورالعمل 

ـ  کمتر از سقف مقرر، ن     ي و خدمات شهر   يپرداخت قبوض دولت  : تبصره  ي مـشتر  يي بـه شناسـا    يازي

  .ندارد

  :يقيه شخص حقي اوليي شناسا-۱۲-۱-۱

 : ازياطالعات مورد ن 

 محل سکونت، شـماره     ي کامل و کدپست   يخ تولد، نام پدر، نشان    يار، ت ي، شماره مل  ينام و نام خانوادگ   

  . تلفن

را با مندرجات اصل    ها  ، آن يمشترپس از اخذ اطالعات فوق از        موظف است    يموسسه اعتبار  

  .ديد نمايي سند مربوط تايق داده و مراتب را بر روي تطبي ويکارت مل

ملـي اصـلي از جعلـي را طبـق           موسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي کـارت          :۱تبصره

ي کنترلـي   ها   بانک مرکزي در خصوص ويژگي     ۱۶/۲/۱۳۸۹ مورخ   ۳۲۵۳۲/۸۹بخشنامه شماره   

 آموزشي   در سوابق  ، مراتب را  در روي کارت شناسايي ملي به کليه کارکنان ذي ربط آموزش داده           

    . ثبت نمايدها آن



 ۹

 اطالعات مذکور در     محجور،  شخص  اطالعات  در مورد محجورين الزم است عالوه بر       : ۲تبصره  

  .نامبرده نيز دريافت شود  قيمخصوص ولي و

فتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري     موسسه اعتباري صرفا مجاز به ا     براي محجورين،    :۳تبصره  

اخت وام و تسهيالت، گشايش اعتبار      حساب جاري، پرد   افتتاح    .است انداز قرض الحسنه پس  و  

 و ديگر خدمات مشابه به ايـن اشـخاص، کماکـان ممنـوع              اسنادي، صدور هرگونه ضمانت نامه    

   . است

ـ ا غيم يبه طور مستق(يدر صورت امکان ارتباط بر خط موسسه اعتبار : ۴تبصره   بـا  ) مير مـستق ي

ق مشخصات اظهار شـده     ي موسسه مذکور از امکان تطب     يسازمان ثبت احوال کشور و برخوردار     

ا گذرنامـه معتبـر، انجـام       ي ينامه رانندگ يواها گ ي با مندرجات شناسنامه عکسدار      يتوسط مشتر 

  .ز بالمانع استين مدارک ني بر اساس ايه مشتري اولييشناسا

، برابـر ضـوابط     ي شخص حقـوق   ي شده از سو   ي معرف يقيه شخص حق  ي اول ييشناسا: ۵تبصره  

 . استيقيمقرر در مورد اشخاص حق

  حقوقيه شخص ي اوليي شناسا-۱-۳ -۱۲

يافت خدمات غير پايه، اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي به            با توجه به اينکه براي در     

موسسه اعتباري مراجعه مي کنند، شناسايي اوليه اين اشخاص نيـز برابـر ضـوابط مقـرر در مـورد                    

  .اشخاص حقيقي است

، ي ارائه شده توسـط مـشتر  يي در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک شناسا   -۱-۴ -۱۲

 يهـا   گاهي و پا  ها  ر نظام يق از سا  ي موظف هستند با تحق    يه در موسسه اعتبار   ي اول ييان شناسا يمتصد

ـ  و   -ن دسـتورالعمل  ي طبق مقررات ا   -، اخذ مدارک معتبر     ياطالعات  ربـط   يا اسـتعالم از مراجـع ذ      ي

ن موارد، ارائـه خـدمت تـا    يدر ا. ندي اقدام نما مشترييي مطلع، نسبت به رفع ابهام و شناسا    يقانون

  . گردديمتوقف مرفع ابهام 

موسسه اعتباري موظف است عالوه بر جلـوگيري        در صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات،         

  .ددهگزارش   به واحد اطالعات مالياز ادامه خدمات، مراتب را بالفاصله

  



 ۱۰

  : کامليي شناسا- ۱۲-۲

ـ ک از خدمات پا   يه هر   ي موظف است هنگام ارا    يموسسه اعتبار  ـ ي دا يه بـه مـشتر    ي عـالوه بـر    ؛  يم

  . دي اقدام نمايت مورد انتظار از وي کامل و برآورد سطح فعالييه؛ نسبت به شناساي اولييشناسا

  :يقي کامل شخص حقييشناسا -۱ -۱۲-۲

ه ي اول يي موظف است عالوه بر شناسا     ي، موسسه اعتبار  يقي کامل شخص حق   يي شناسا يبرا 

 :دي نما اخذي از و- بر حسب مورد-ل را ي، اطالعات و مدارک ذيو

 حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يـا اشـخاص            ينامه معتبر با امضا      معرفي - ۱

نامـه از يکـي از موسـسات اعتبـاري داراي              يا معرفي  يمورد اعتماد موسسه اعتبار   

  .اي رسمي هاي حرفه هاي دولتي و يا نهادها و کانون مجوز از بانک مرکزي، سازمان

 مجـوز از بانـک      يهـاي اعتبـاري دارا      موسـسه ک از   ي با هر    يسوابق ارتباط مشتر   - ۲

ن  صحت اطالعـات ارائـه شـده از          يي و استعالم از آن موسسه به منظور تع        يمرکز

 .ي مشتريسو

  .ير ماليمشاغل غژه در مورد يجواز کسب معتبر به و - ۳

گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي مجوز کسب و يا از اشخاص حقوقي                 - ۴

 .داراي شناسه ملي

فعاليت مشتري جهت تعيين سـطح گـردش        و هدف    ميزان   العات در مورد نوع،    اط - ۵

 .مورد انتظار مشتري در حوزه فعاليت خود

، برابـر   )يرانياعم از ا  (ي شخص حقوق  ي شده از سو   ي معرف يقي کامل شخص حق   ييشناسا :۱تبصره  

  . استيقيضوابط مقرر در مورد اشخاص حق

  :ي کامل شخص حقوقيي شناسا-۱۲-۲-۲

 : ي کامل شخص حقوقييشناسا 

ـ ي ا ي کامل شخص حقوق   يي شناسا يبرا   موظـف اسـت عـالوه بـر     ي، موسـسه اعتبـار  يران

 :دي اخذ نما- بر حسب مورد-ل را ي، اطالعات و مدارک ذيه وي اولييشناسا

o  ،؛يت شخص حقوقيزان فعاليت و مي، ماهموضوعنوع 
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o     شرکت سنجش اعتبار، رتبـه   مراجعي نظيراز(يشخص حقوق  ياطالعات مربوط به رتبه بند 

 ؛)يا ر مراجع حرفهيا سايس جمهور و يي ري و نظارت راهبرديزير  معاونت برنامهيبند

ـ  موظـف اسـت از طر      ي شرکت، موسسه اعتبـار    يدر صورت عدم رتبه بند    : تبصره ـ  ي  يق بررس

ن يـي  نـسبت بـه تع     ي جامعه حسابداران رسم   ي از اعضا  يکيد شده توسط    ي تائ ي مال يها  صورت

 به انتخاب   يد و در صورت عدم الزام شخص حقوق       ي اقدام نما  يت مورد انتظار مشتر   يالسطح فع 

 ي معتبـر شـخص حقـوق      ي مـال  يهـا   ن صـورت  ي، آخر ي جامعه حسابداران رسم   ي از اعضا  يکي

  .ردي گي قرار ميما مورد بررسيمستق

o    شـامل نـام و     ( را دارند  ي که حق برداشت از حساب شخص حقوق       يا افراد ي مشخصات فرد

همراه نمونـه    (ها   سمت آن  و )، نشاني و کد پستي    خ تولد ي تار ،، نام پدر  ي، شماره مل  ي خانوادگ نام

 ؛)ها  مجاز آنيامضا

o  ،ر يمد/ات عامل يره، ه يات مد ي ه ي محل سکونت اعضا   ي و کد پست   ي نشان اسامي، مشخصات

ـ ) ييشرکا (ي و سهام داران   يا بازرسان قانون  يمستقل، بازرس   ) حسابرسان(حسابرسعامل،   ه ک

اشـخاص  ر  يدر مـورد سـا    . (ار دارند ي را در اخت   يشخص حقوق ) هيسرما( درصد سهام  ۵ش از   يب

ن ي موسسي و کد پستي نشان،، مشخصات... ادها و ي و بنير انتفاعي غيها ل سازماني از قبيحقوق

 ؛ )ها  آنات امنا و ارکان مشابهيا هي

o  يتلفن و دورنگار آن، اسام     يها  ، شماره ي دفتر مرکز  ي و کد پست   يت، نشان ي فعال يمحل اصل 

ه اسناد يت داشتن کلي و اطالعات مربوط به نحوه رسمها  آني مجاز و نمونه امضايصاحبان امضا

ـ ر عامـل و  يره و مـد يات مديارات هي و مکاتبات مربوط، مدت و حدود اخت    يمال ـ ي ان مـشابه  ا ارک

 ؛ها حساب موسسه در مورد

o         مبني بر اينکه آخرين مـدارک و اطالعـات          يتعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوق 

نکه هر نـوع تغييـر در مـوارد مـذکور را            ياند و تعهد در مورد ا       مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده      

 . دهندي اطالع ميبالفاصله به موسسه اعتبار

به محـض  که  ) قانون تجارت  ۵۸۷موضوع ماده   (موسسات و تشکيالت دولتي و بلدي     در مورد   : تبصره

  فاقدها آن اخذ تاريخ و شماره ثبت      ؛  داراي شخصيت حقوقي مي شوند      ،و بدون احتياج به ثبت    ايجاد  



 ۱۲

در اين موارد، صرفا اخذ شناسه ملي و استعالم از سامانه ساها و يا پايگاه شناسـه                 . موضوعيت است 

ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق کفايت مي کند و نيازي به انجام ساير تکـاليف مقـرر در                     

  .مورد شناسايي کامل مشتريان نيست

از جمله (د صحت اطالعات ارائه شده ي باي، موسسه اعتباري کامل مشتريي شناسايبرا -۱۲-۲-۳  

فرد . استعالم کندي  اطالعاتي ذي ربط ها گاهيپارا حسب مورد از ) رهي و غي، شناسه مليشماره مل

اد يذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد  ميها گاهيه از پايديد زمان اخذ تائياستعالم کننده با

  .دي نمايشده گواه

ل استعالم ي ذي اطالعاتيها گاهيپا  توان ازيصحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد م: تبصره

  :نمود

o ؛يقي اشخاص حقيگاه شماره مليپا: يقياشخاص حق 

o ؛ي اشخاص حقوقيگاه شناسه مليپا: ياشخاص حقوق 

o شرکت پست؛ : ينشان 

o  ؛ياتيمالامور سازمان : ياقتصادکد 

  ). استعالم نمودساها توان از سامانه يموارد فوق را م(

o ؛يوزارت بازرگان: کد اصناف 

o ؛يوزارت بازرگان: ران کديا 

o پايگاه روزنامه رسمي کشور. 

د توسط دارنده   ي با ي و ي، مشخصات اعالم شده از سو     يقي کامل شخص حق   ييدر شناسا  -۱۲-۲-۴

د و درج عبارت    ييق داده شده و پس از تا      ي با اصل مدارک معتبر تطب     يسه اعتبار  مجاز در موس   يامضا

  . شودي نگه داري، در سوابق مشتري توسط وها  آنيبر رو» ر برابر اصل استيتصو«

که وکيل، وصي، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري                 درصورتي -۱۲-۲-۵

 نـسبت بـه      عالوه بـر شناسـايي اصـيل       است موسسه اعتباري  متقاضي دريافت خدمات باشد، الزم      

و مستندسازي مـدارک وي نيـز مطـابق بـا مفـاد ايـن               ) اشخاص(شناسايي هويت نماينده شخص     

 .مقررات اقدام نمايد



 ۱۳

مستند سازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه، از طريق تطبيق کـد پـستي اعالمـي از                  -۱۲-۲-۶

براي مستند سازي نشاني مشتري در      . لي وي انجام مي شود    سوي مشتري با کد پستي ظهر کارت م       

شناسايي کامل، الزم است کد پستي اعالمي از سوي مشتري با اطالعات پايگاه کـد پـستي کـشور                   

  ). امکان پذير استساهادسترسي به اين پايگاه از طريق سامانه (تطبيق داده شود

دي در موسسه اعتباري باشد کـه بـر         در صورتي که مشتري، داراي شماره منحصر به فر         -۱۲-۲-۷

ي متفاوتي ايجاد مي شود، نيازي به شناسايي کامل وي براي هر حساب             ها  اساس آن، شماره حساب   

  .نيست

باشـند  ) حقيقي،حقوقي(ياشخاصجزو   شخص حقوقي،     عمده  در صورتي که سهامداران    -۸ -۱۲-۲

مشتريان نسبت به سهامداران    شناسايي  که براي موسسه اعتباري شناخته شده نباشند، الزم است          

تحـت مراقبـت ويـژه قـرار        بايـد   عمليات شخص حقوقي    در هر صورت    .  نيز اعمال شود   ها  عمده آن 

  ).برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون(گيرد

در خصوص آن گروه از خدمات که در چارچوب قوانين و مقررات خاص مستلزم دريافت    -۹ -۱۲-۲

بايست عالوه بر رعايت ضوابط منـدرج در           و مدارک ديگري نيز باشند، موسسه اعتباري مي        اطالعات

  .اين دستورالعمل، براي شناسايي مشتري، مقررات ذي ربط را نيز اعمال نمايد

 موسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي که وکالت کلي براي انجام کليه امـور شـخص                 -۱۲-۲-۱۰

، )به شرح مندرج در ايـن دسـتورالعمل       (شناسايي کامل وکيل و اصيل      حقيقي يا حقوقي دارند، ضمن      

  .مراتب را به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش کنند

 را با منـدرجات مـذکور در مـدارک          يد اطالعات اخذ شده از مشتر     ي با ي موسسه اعتبار  -۱۲-۲-۱۱

 معتبر عبارتنـد    ييمدارک شناسا . دينان حاصل نما  يها اطم  ق داده و از صحت آن     ي معتبر تطب  ييشناسا

  :از

 :يقي اشخاص حقيبرا 

o ؛يکارت مل 

o ؛) سال۱۵صرفا براي اشخاص زير (شناسنامه 



 ۱۴

o   در صـورت امکـان ارتبـاط موسـسه         ( گذرنامها  ي ي نامه رانندگ  يگواها  يشناسنامه

 .)ساها با اطالعات موجود در سامانه ها  آن  ن صحت اطالعاتيي و تعياعتبار

د سمت  يي دال بر تا   ين الزم است عالوه بر مدارک فوق، سند رسم        يوردر مورد محج  : تبصره

  .افت شوديز دري نيم و وصي، قيول

 :ي اشخاص حقوقيبرا 

o  شرکت نامه؛، نامه ثبت شرکتيرگواهيا تصوياصل  

o  ؛)ت شرکتيبا توجه به وضع( ا اساسنامهياظهار نامه ثبت شرکت 

o  ـ     (  بر افتتاح حساب   يره مبن يات مد يمصوبه ه ـ  ) رکتبـه نـام ش  صـاحبان   يو معرف

  مجاز؛يامضا

o   بالفاصله پـس از      –ر  يي بر اعالم هر نوع تغ     ي مذکور مبن  يتعهدنامه اشخاص حقوق 

ره در خـصوص    يات مـد  يمات ه يا بر اساس تصم   يا اساسنامه و    ي که در شرکت نامه      –وقوع  

 . شوديجاد مي مجاز اي صاحبان امضايافتتاح حساب و معرف

رک شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجـام                چنانچه مشتري مدا   -۱۲-۲-۱۲

ارائـه  هاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشـد، موسـسات اعتبـاري بايـد از                    فعاليت

  .خدمت به وي خودداري کرده ، مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند

هاي داخلي خود مدارک ديگري را کـه اطالعـات            رالعملتوانند در دستو     موسسات اعتباري مي   :تبصره

را به صورت مطمئن    ) به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت مشتري           (مذکور  

هاي داخلـي، ميـزان       توانند در دستورالعمل    موسسات اعتباري مي  . تامين نمايد، مورد قبول قرار دهند     

 تامين اطالعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت              شناسايي را با رعايت اطمينان به     

  .مورد انتظار مشتري تنظيم نمايند

 ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسـايي کامـل مـشتري و انجـام                  -۱۳ماده  

 نام و ارائـه تـسهيالت مربـوط ممنـوع           يا ب يهرگونه تراکنش مالي الکترونيکي غيرقابل رديابي       

  .است



 ۱۵

 موسسه اعتباري، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافـت               -۱۴ماده  

 کامل، تعهدات الزم در خصوص اجراي قانون و مقـررات مبـارزه بـا               ييمدارک مربوط به شناسا   

در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائـه ايـن تعهـد و يـا               .  اخذ نمايد  ها  پولشويي را از آن   

  . خودداري نمايدها اري از عمل به تعهدات، موسسه اعتباري بايد از ارائه خدمت به آنخودد

 و  ي موسسه اعتباري موظف اسـت هنگـام ارائـه خـدمات بـه اشخاصـي کـه اسـام                   -۱۵ماده  

ـ شود، دقت و نظـارت ب        اعالم مي  ها  آن  به   ي از طريق بانک مرکز    ها  مشخصات آن   را بـه    يشتري

  .ر نظر داشته باشندي را به طور مداوم، زها نآي عمل آورند و عملکرد مال

  : موسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير، دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد:تبصره

o      در فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قرار دارد           ها  افراد و موسساتي که نام آن 

 م مي شود؛ از سوي بانک مرکزي به موسسه اعتباري اعالها و نام آن

o اصنافي که فاقد کد اصناف هستند. 

  : را متعهد نمايد کهها د هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري، آني موسسه اعتباري با-۱۶ماده 

 اطالعات مورد درخواست موسسه اعتباري را که در اين دستورالعمل مشخص شده است،              -الف

  .عايت نمايندارائه کرده، مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را ر

 اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام، موضوع را       -ب

 به شرط درج مشخصات نماينده يـا        نمايندگي قانوني . بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع دهند     

  .باشد شامل اين بند نميوکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي 

ـ  مـشتري ب   يوق بايد به طور صريح و دقيق، برا       تعهدات ف : تبصره در صـورت عـدم     . ان شـود  ي

ـ  مشتري و يا عـدم رعا    ين تعهدات از سو   يرش ا يپذ ، الزم اسـت ارائـه   ي توسـط و هـا  ت آني

  . متوقف شوديخدمات به مشتر

هاي مورد استفاده، محـل مناسـب بـراي            موظف است در تمامي فرم     موسسه اعتباري  -۱۷ماده  

و کـد پـستي را      ) شناسه ملي  و حسب مورد شماره ملي   (هاي شناسايي معتبر      درج يکي از شماره   

  .بيني نمايد و اين مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود پيش



 ۱۶

هاي اطالعـاتي     ها و سيستم    افزارها، بانک    موسسه اعتباري موظف است در تمامي نرم       -۱۸ماده  

هـاي معتبـر      شود، محل الزم براي درج يکي از شـماره          ها ثبت مي    که عمليات پولي و مالي در آن      

بينـي نمـوده و امکـان جـستجو بـر       و کد پستي را پيش)  شناسه ملي وحسب مورد شماره ملي   (

  .افزارها را فراهم نمايد هاي مذکور در نرم اساس شماره

 در صورتي که موسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شـده در                -۱۹ماده  

ي اطالعاتي ذي ربط تطبيـق نـداده باشـد الزم اسـت             ها  ي اطالعاتي خود را با پايگاه     ها  مسيست

 مـاه پـس از ارائـه خـدمات پايـه بـه مـشتري، بـه                  ۱مشخصات مذکور را حداکثر ظرف مدت       

  . را کنترل نمايدها ي مذکور ارسال کرده، صحت آنها پايگاه

ي ذي ربـط تطبيـق داده       ها   با پايگاه   موسسه اعتباري موظف است اطالعاتي را که قبال        -۲۰ماده

 ايـن مـدت     شخص حقيقي طـي   محرز شود   در صورتي که    .  ماه يک بار به روز نمايد      ۳ هر   است

 الزم است حـساب وي بالفاصـله         اعالم نشده باشد   يکن مراتب به موسسه اعتبار    يفوت شده ل  

 انجـام    مقـرر  باالتر از سـقف     تراکنش يا معامله    مسدود شود و در صورتي که پس از فوت وي،         

  .شده باشد، مراتب به بانک مرکزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود

دهنده خدمات پايه موظفند بـه طـور مـداوم و مخـصوصاً در                 موسسات اعتباري ارائه     -۲۱ماده  

  :موارد زير اطالعات مربوط به شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند

 احتمال آن وجود داشته باشد که وضـعيت مـشتري          در زماني که بر اساس شواهد و قراين        -الف

  .اي پيدا نموده است تغييرات عمده

 در صورتي که موسسه اعتباري بر اساس شواهد و قراين احتمال دهد مـشتري در جريـان                  -ب

   .عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است

پس از استعالم اطالعات مربـوط  م است  ، الز مشتريان اطالعات   يبه منظور مستند ساز    -۲۲ماده  

 و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اين اسناد توسط صاحب امـضاي              از مراجع ذي ربط    ها  به آن 

  .مجاز در موسسه اعتباري برابر اصل شود

، الزم است کد پستي محل اقامتگـاه قـانوني          شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل       -۲۳ماده  

همخـواني  ) ثبت احوال و يـا ثبـت اسـناد        (ت مندرج در پايگاه ذي ربط       مشتري دائمي با اطالعا   
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در مورد مشتريان گذري، موسسه اعتباري موظف به تطبيق کدپستي مندرج بر روي . داشته باشد

 .کارت ملي با اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است

مشتري توسط کارکنان    ارائه خدمات به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي            -۲۴ماده  

موسسه اعتباري است و مسئوليت وجود هرگونه نقص در اين زمينـه ـ در چـارچوب    ذي ربط در 

   . استها اين دستورالعمل ـ متوجه آن

 ماه از تاريخ ابالغ اين دسـتورالعمل،        ۳موسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت         -۲۵ماده  

به محض ارائه شماره يا شناسه ملي، از . نمايدا مسدود ملي ريا شناسه ي فاقد شماره ها کليه حساب

  .شود ي مزبور رفع انسداد ميها حساب

  

  ها نظارت مستمر بر حساب

بايست سيستم جامعي از مـديريت اطالعـات را ايجـاد نمايـد و                موسسه اعتباري مي   -۲۶ماده  

پردازش شده؛ در   ترتيبي اتخاذ کند که اطالعات مربوط به مشتريان در اين سيستم گردآوري و              

  . ربط قرار گيرد اختيار واحدهاي ذي

هاي ناشي از عدم شناسايي کـافي مـشتري، الزم اسـت         منظور کنترل موثر ريسک     به -۲۷ماده  

  .حساب وي ـ متناسب با طبقه تخصيص داده شده ـ تحت نظارت قرار گيرد

ست سيستمي  هاي در معرض ريسک بيشتر، موسسه اعتباري موظف ا          درمورد حساب  -۲۸ماده  

  .ي ياد شده به طور ادواري نيز تحت پايش قرار گيرندها ايجاد کندکه حساب

موسسات اعتباري موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان خدمات پايه را            -۲۹ماده  

در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي و در صورت اعالم واحد اطالعات مالي به نحوي که واحد                  

  .در اختيار آن واحد قرار دهد  در پايان هر ماه ي سازد،مذکور مشخص م

خالصه اطالعات ياد شده بايد شامل نام و نام خـانوادگي، شـماره ملـي و تـاريخ ارائـه                : تبصره

خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي ، نام و شناسـه ملـي يـا کـد                      

به موسسات اعتباري اعـالم خواهـد       ويب شورا    ساير موارد مورد نياز پس از تص       . باشد اقتصادي

  .شد
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  مديريت ريسک

بايست   هيات مديره، مديريت ارشدو يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري مي-۳۰ماده 

هاي مناسب     از طريق ايجاد رويه    ها  سازي آن   ي موثرشناسايي مشتريان و پياده    ها  از وجود برنامه  

 هـا،   هـا، کنتـرل     ا بايدامکان نظارت موثر مديريت بـر سيـستم        ه  اين برنامه . اطمينان حاصل کند  

مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شـده در ايـن          .تفکيک وظايف و آموزش کارکنان رافراهم آورند      

  .خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است

ريت ارشـد و يـا رده       ي هيـات مـديره و مـدي       هـا    و رويـه   ها  مسئوليت اجراي سياست   -۳۱ماده  

ي هـا   در خصوص شناسايي مشتريان و ايجاد سـامانه       ( در موسسه اعتباري   ها  سازماني معادل آن  

 اجـراي   مذکور بايـد  واحد   .بر عهده واحد مبارزه با پولشويي آن موسسه است        ) اطالعاتي مربوط 

رد هاي شناسايي مشتريان را در شعب و تمامي سطوح موسسه اعتبـاري مـو               ها و رويه    سياست

هيات مديره و مـديريت  بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به            

  .ارشد موسسه اعتباري گزارش کند

يي آموزشـي   ها  برنامه ، شناسايي مشتريان  وهيش موسسه اعتباري مي بايست در مورد        -۳۲ماده  

اي طراحي شوند که کارکنان به        ونههاي آموزشي بايد به گ      برنامه. براي کارکنان خود تدارک ببيند    

هـاي    هـا و رويـه      شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميـت و نحـوه اجـراي سياسـت               

بـه خـصوص در مـورد       ( بايد به طور مـستمر       ي مذکور ها  برنامه .شناسايي مشتريان دست يابند   

زم را در ايـن     ي ال هـا   آموزشادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط          ) کارکنان جديد 

کارکنـاني  موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده           . خصوص ديده اند  

   . درج نمايداند، که آموزش ديده

اطالعات مربوط بـه فعـال بـودن         ،بار   يک شش ماه موسسه اعتباري موظف است هر       -۳۳ماده  

ست مشتري و يا در صورت ايجاد       همچنين بنا به درخوا   . مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد      

موسسه اعتباري موظف است مشتري را بـه طـور مجـدد مـورد      تغيير عمده در وضعيت مشتري،   

   . شناسايي کامل قرار دهد



 ۱۹

  ها داري سوابق مشتريان و معامالت آن نگه

داري و     هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند کـه بـراي نگـه                -۳۴ماده  

هاي توانمند در موسسه استقرار  ناسب اطالعات، تدابير الزم انديشيده شده و سيستم       پردازش م 

مراجـع  ي مذکور بتوانند اطالعات مورد نظـر        ها  سيستم،  ياي که در مواقع ضرور      گونه  اند به   يافته

در   و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛        با سهولت  ، کاري  روز ١حداکثر ظرف مدت      را ربط  ذي

  . قرار دهدها اختيار آن

مـدت و طـرز    نامـه  آيـين  برابـر  ي اسناد و مدارک در موسسات اعتبار يوه نگهدار يش -۳۵ماده  

 مصوب يکهزار و يکصد و چهـاردهمين جلـسه          ها  نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک      

ــورخ  ــار٢٥/٣/١٣٨٩م ــول و اعتب ــورخ ٨٠٢٢٣/٨٩بخــشنامه شــماره موضــوع (شــوراي پ  م

  .است ) و اصالحات پس از آننک مرکزي با١٥/٤/١٣٨٩

نوع تراکنش، مبلغ و نوع ارز، تـاريخ انجـام   د ي شود، باي حفظ مي ماليها  که از تراکنش  يدر سوابق 

 انجـام شـده اسـت و        هـا   هايي که تراکنش از طريق آن       تراکنش و طرفين تراکنش، شماره حساب     

  .صاحبان حساب درج شوند/مشخصات صاحب

  

  ملگستره شمول دستورالع

هـا و      براي تمامي شعب و نمايندگي بانـک        عالوه بر موسسات اعتباري،    اين دستورالعمل  -۳۶ماده  

 و موسسات اعتباري خارجي در کشور، موسسات اعتباري واقـع در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتي     

  .باشد نيز الزم االجرا مي، مناطق ويژه اقتصادي

  

   زمان اجرا

در . عمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي است           زمان اجراي اين دستورال    -۳۷ماده  

مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطالع رساني به مشتريان، امکانـات و تـسهيالت               



 ۲۰

الزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي فراهم نماينـد کـه اجـراي آن، حتـي االمکـان                    

  .موجب اخالل در امور مشتريان نشود

  

 يي مبارزه بـا پولـشو     ي عال ين جلسه شورا  يمهشت تبصره در    ۱۸ ماده و    ۳۷العمل در   اين دستور 

   .ديب رسي به تصو ۲۰/۱۱/۱۳۸۹مورخ 


