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 يبسمه تعال

 ي موسسات اعتباريخارج اني مشتريي شناسايچگونگ دستورالعمل

 

 هدف

 آوردن   فـراهم ري از تامين مـالي تروريـسم و نيـز           مبارزه با پولشويي و جلوگي    به منظور    

 و  ۱۳۵۱مصوب تير ماه    (و بانکي کشور      قانون پولي  ۱۴ از ماده    ۸تمهيدات الزم براي اجراي بند      

 ۱۳۸۶  مـاه  مصوب دوم بهمن  ( يي قانون مبارزه با پولشو    ۷بند الف از ماده      ،)اصالحات پس از آن   

ب ي موضـوع تـصو    يي با پولشو  نامه اجرائي قانون مبارزه     آيينفصل دوم   ،  )مجلس شوراي اسالمي  

 بيران عــضو کــارگروه تــصويــ وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مــورخ ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴نامــه شــماره 

 ي مـستند سـاز    نامه  آيين،   و اصالحات بعدي آن    ييلشو مربوط به قانون مبارزه با پو      يها  نامه  آيين

 ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ه مورخ    ۳۹۳۹۵ت  /۲۱۱۸۱۵ب نامه شماره    يان وجوه در کشور موضوع تصو     يجر

موضـوع   مرتبط با کشور     ي اشخاص خارج  ي برا ين شماره اختصاص  يين نامه تع  ييآ،  رانيات وز يه

ران و مصوبات کارگروه    يات وز ي ه ۲۹/۱/۱۳۸۸ ه مورخ    ۴۰۲۶۶ت  /۱۶۱۷۳ب نامه شماره    يتصو

 ق؛ي، شهرت و تطب   ياتي عمل يها  سکير ژه  ي به و  ي بانک يها  سکير ت انواع يريز مد يو ن  آن   ۹ماده  

ـ به شرح ز  » يموسسات اعتبار  يخارجان  ي مشتر يي شناسا يچگونگ دستورالعمل« ـ ابـالغ   ر  ي  يم

 :شود

 

 تعاريف

 :ه شرح زير تعريف مي شوددر اين دستورالعمل، اصطالحات و عبارات به کار رفته ب ـ ۱ماده 

 ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: بانک مرکزي -۱-۱



 ۲

 ؛۲/۱۱/۱۳۸۶قانون مبارزه با پولشويي مصوب : قانون -۱-۲

شـماره  ب نامـه    يي موضـوع تـصو    يي قانون مبارزه بـا پولـشو      ينامه اجرا   ينيآ: نامه  آيين -۱-۳

ب يران عـــضو کـــارگروه تـــصويـــ وز۱۴/۹/۱۳۸۸ ک مـــورخ ۴۳۱۸۲ت /۱۸۱۴۳۴

  و اصالحات بعدي آن؛يي مربوط به قانون مبارزه با پولشويها نامه آيين

هـاي    هاي ايرانـي و شـعب و نماينـدگي بانـک            اعم از بانک  (ها    بانک: موسسات اعتباري  -۱-۴

هـاي    ، تعـاوني  غير بانکي ، موسسات اعتباري    )ايران ي اسالم ي مستقر در جمهور   خارجي

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

 .ندي نماي وجوه اقدام مي که به امر واسطه گرياشخاص حقوق

 هـاي مـستقر در منـاطق آزاد         موسسات اعتباري فوق شامل شـعب و نماينـدگي        : تبصره

 .شوند يمجمهوري اسالمي ايران نيز و مناطق ويژه اقتصادي  يصنعت  ـيتجار

يـي و کارکنـان   و آن گروه از مـديران اجرا ر عامل مدي/اعضاء هيات عامل: مديريت ارشد  -۱-۵

مدير عامل / ر نظر هر يک از  اعضاي هيات عامل  اعتباري که مستقيما زياتموسسارشد 

هيات امنـا  /ي مصوب هيات مديرهها  سياست و ها  استراتژي وليت اجراي ، مسئ داشتهقرار  

 .دنيا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دار

بـودن و عـدم کفايـت فرآينـدها و            زيان ناشي از نامناسب   احتمال بروز   : ريسک عملياتي  -۱-۶

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

هـاي عمليـاتي، جـرايم مـشتريان، محـصوالت و عملکـرد کـاري، عملکـرد                   جمله وقفه 

 .استخدامي و ايمني محيط کار

دادن حسن شهرت به داليلي از جملـه           از دست  احتمال بروز زيان در اثر    : ريسک شهرت  -۱-۷

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

 نـاظر بـر   ين، مقررات و اسـتانداردها    ي با قوان  يت موسسه اعتبار  ي فعال يسازگار: قيتطب -۱-۸

 . آن موسسهيها تيفعال



 ۳

 مواجهه با   ، تنبيهات نظارتي ،   يي قانون ها  مجازات احتمال شمول جريمه ،      :ريسک تطبيق  -۱-۹

بـه  ،  سيب  وارد شدن به حسن شهرت موسـسات اعتبـاري          آيا    و ي حايز اهميت  ها  زيان

 . استاستانداردها مقررات و، دليل عدم رعايت  قوانين

 :)ارباب رجوع(مشتري -۱-۱۰

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

 ز سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛او يا به نمايندگي ا

o        و يـا ذينفـع يـا    (هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتبـاري

 است و از ناحيه وي ممکـن        يگر خدمات بانکي و اعتبار    يدر رابطه با د   ) ذينفعان

هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه        هاي مختلف به ويژه ريسک      است ريسک 

 .اعتباري شود

 .به شرح زير ـ تقسيم مي شودبه دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ تري مش

ـ رپايغت  امشتري است که به منظور دريافـت خـدم        : گذري  مشتري ـ ۱ ـ۱۰ـ۱ سـسه   بـه مو   هي

ارتبـاط مـشتري    . باشـد   مستلزم تشکيل پرونده نمي    يبه و خدمت  اعتباري مراجعه کرده و ارائه      

متقاضيان وصول وجه چک، حواله وجه و        .است“ مراراست ”گذري با موسسه اعتباري فاقد ويژگي       

  .باشند پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري مي

مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري، واجـد ويژگـي مهـم              : مشتري دايمي ـ  ۲ـ۱۰ـ۱

استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنيـاز، تـشکيل پرونـده جهـت درج اطالعـات                    

 .ات مورد نياز براي وي ضرورت داردي و ديگر اطالعهويت

ـ ت ا ي هستند که تابع   يافراد: ي خارج يقياشخاص حق  -۱-۱۱  مـدارک   يدارا. ران را ندارنـد   ي

ا پروانه اقامت معتبر    يد و   ي رواد يمعتبر بوده و دارا   » گذرنامه« کشور متبوعه    ييشناسا

ـ  کـارت هو   ي دارا يدرخصوص آوارگـان خـارج    .  باشند يران م يدر ا  ـ ت و ي ژه اتبـاع   ي

 وزارت کـشور    يمعتبر صـادره از سـو     ) شيآما( مدت دار    يا کارت خروج  ي و   يخارج



 ۴

 ي معتبر صادره از سـو     ي دارندگان دفترچه پناهندگ   يا و در مورد پناهندگان خارج     .ا.ج

 . باشندي م.ا.ا. جي انتظاميروين

 :ي خارجياشخاص حقوق -۱-۱۲

 :عبارتند ازن اشخاص يا

ـ  آن ها که در خـارج از ا  شرکت ها و شعب فعال  ، موسسات )الف ران بـه ثبـت   ي

 .ده باشنديرس

 که در اداره کـل ثبـت        ي و شعب شرکت ها و موسسات خارج       يندگينما: تبصره

ـ      ـ ي ا يده باشـند، جـزو اشـخاص حقـوق        يشرکت ها به ثبت رس  محـسوب   يران

 .شوند يم

ـ  ي خـارج  ياسي س ي ها يندگينما) ب ـ م ا ي مق  ران شـامل سـفارت خانـه هـا و          ي

 . هايکنسولگر

 مستقر در کشور کـه مـورد        ين الملل ي ب ي سازمان ها  ي رسم يندگياتر نما دف) پ

 .د وزارت امور خارجه باشندييتا

 .وزارت کشورت از يفعال مجوز ي داراي مردم نهاد خارجيدفاتر سازمان ها) ت

، يبـا اسـتفاده از منـابع اطالعـات         يت مشتر يد هو ييشناخت و تا  :  ي مشتر ييشناسا -۱-۱۳

 بـه دو گـروه از       ي مـشتر  ييشناسـا  .، معتبر و قابل اتکا     مستقل يها  مستندات و داده  

 :شود يم ميتقس»  کاملييشناسا«و » هي اولييشناسا«اقدامات شامل

 بـا   يق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتر       يتطب: هي اول ييشناسا -1-13-1

ـ ا وک ينده  ي و در صورت اقدام توسط نما      ييمدارک شناسا  ل، عـالوه بـر     ي

 .ليبت مشخصات اصنده، ثيا نمايل يثبت مشخصات وک

بـه  ه  يه خدمات پا  ي به هنگام ارا   يق مشتر ي دق ييشناسا:  کامل ييشناسا -1-13-2

 . دستورالعملاينشرح مذکور در 



 ۵

 ي بـه مـشتر    ي که توسط موسسه اعتبـار     يبه انواع خدمات  : ي و اعتبار  يدمات بانک خ -۱-۱۴

ـ خـدمات غ « نـوع  بـه دو  ي و اعتباري خدمات بانک  . گردد ي شود، اطالق م   يه م يارا ر ي

 . شوديم ميتقسـ به شرح زيرـ  »هيخدمات پا«  و»هيپا

ـ ، ي بـه مـشتر  ها ه آني شود که اراي اطالق ميبه خدمات : هير پا يخدمات غ  -۱-۱۴-۱ ش يپ

 ي بـا موسـسه اعتبـار      ي به ارتباط مـشتر    اي ست و ي ن ير خدمات به و   يه سا ياز و الزمه ارا   ين

 توسـط  يه وي اول ييا، فقط مستلزم شناس   ين خدمات به مشتر   يه ا يارا.  بخشد ياستمرار نم 

ق يل از جملـه مـصاد     يموارد ذ . ن دستورالعمل است  يو به شرح مذکور در ا      يموسسه اعتبار 

 :ه استير پايخدمات غ

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 چکي بانکيها صدور انواع چک. 

ـ از و الزمه ارا  يش ن ي که طبق مقررات، پ    ي و اعتبار  يخدمات بانک : هيخدمات پا  -۱-۱۴-۲ ه ي

 شود تـا    ي موجب م  يه آن به مشتر   ي باشد و ارا   ي م ير خدمات توسط موسسات اعتبار    يسا

ـ رد ذموا.  مراجعه کند  ي به موسسه اعتبار   ي اخذ خدمات مکرر و متماد     ي برا يو ل از جملـه  ي

 : باشديم خدمات ن نوعياق يمصاد

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           از جمله بروات، چک و سفته     (خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (

 ها؛ و ظهرنويسي آن

o اجاره صندوق امانات؛ 

o افت و پرداختيصدور انواع کارت در. 



 ۶

ـ يک از اشـخاص حق    ي هر   ي منحصر به فرد که برا     يشماره ا : يشماره اختصاص  -۱-۱۵  و  يق

 يرو) بارکـد (نـه ي شود که به صـورت رمز      ين و اختصاص داده م    يي تع ي خارج يحقوق

 . گرددي معتبر درج مييمدارک شناسا

 تجزيـه   ،وليت دريافـت  ئمتمرکز ومستقل کـه مـس       ملي، واحدي :واحد اطالعات مالي   -۱-۱۶

هاي معامالت مـشکوک بـه مراجـع ذي ربـط را بـه عهـده        ارجاع گزارش وتحليل و 

 ).يي قانون مبارزه با پولشويي اجرانامه آيين ۳۸به شرح مذکور در ماده (دارد

 اجرايـي قـانون مبـارزه بـا         نامـه   آيـين  ۱به شرح مندرج در بند ز مـاده         : سقف مقرر  -۱-۱۷

 ؛پولشويي

 ؛يي مبارزه با پولشوي عاليشورا: شورا -۱-۱۸

 دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛: دبيرخانه -۱-۱۹

 اشخاص  ي برا ين شماره اختصاص  ييمرجع تع : ي اطالعات اشخاص خارج   يگاه مل يپا -۱-۲۰

ن نامه شـماره    ييران موضوع آ  ي ا ي اسالم ي مرتبط با جمهور   ي خارج ي و حقوق  يقيحق

 .رانيات وزي ه ۲۹/۱/۱۳۸۸ ه مورخ ۴۰۲۶۶ت/۱۶۱۷۳

سـامانه مـستقر در وزارت امـور اقتـصادي و           ): سـاها (احراز هويت اشخاص  سامانه    -۱-۲۱

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

  و  سازمان ثبت اسناد کـشور، شـرکت پـست         ،ي اطالعات اشخاص خارج   يگاه مل يپا

تعالم موسسات اعتباري در مـورد احـراز هويـت          اسپاسخ به    ،)سازمان امور مالياتي  

 . را تسهيل مي نمايدها اشخاص مختلف و نشاني آن

 : معتبرييمدارک شناسا -۱-۲۲

 :ي خارجيقي اشخاص حق-۱-۲۲-۱

 يخ انقضاء آن تمـام نـشده باشـد و دارا          ي است که تار   يگذرنامه ا : گذرنامه معتبر  •

 .اجازه اقامت معتبر باشد

 :بارت است از اجازه اقامت معتبر ع: ۱تبصره



 ۷

  درج شده در گذرنامه؛،ي انتظاميروي ن توسطپروانه اقامت معتبر صادره -۱

 ؛ درج شده در گذرنامه،وزارت امور خارجهتوسط خ اعتبار صادره ي تاريد دارايرواد -۲

ـ  حداکثر    و  مهر ورود به کشور    ي دارا ران،ي با ا  دي لغو رواد  يگذرنامه اتباع کشورها   -۳ ک ي

 ؛ودخ وريماه از تار

  .ي انتظاميروي ن توسط صادره،ديد روادي مجوز تمدي دارايگذرنامه اتباع خارج -۴

ـ ي خدمت و س   يران درج شده در گذرنامه ها     يا اجازه اقامت در ا    يد و   يرواد: ۲تبصره  ياس

 .  گردديتوسط وزارت امور خارجه صادر م

 ؛ي انتظاميروينتوسط  معتبر صادره يدفترچه پناهندگ •

 ؛ وزارت کشور توسط صادرهت معتبريکارت هو •

    .وزارت کشورتوسط معتبر صادره ) شيآما( مدت دار يکارت خروج •

ـ و ه ي، کارت ها  ي پناهندگ ياعتبار دفترچه ها  : ۳تبصره ـ ت و آما  ي  منـوط بـه عـدم       يشي

 .  باشديخ آن ميتار يانقضا

 :ي خارجي اشخاص حقوق-۱-۲۲-۲

  يورها و سازمان ها کشياسي سيندگي خارجه در خصوص نما نامه وزارت اموريمعرف •

  ؛ين الملليب

 ؛ي مردم نهاد خارجي نامه وزارت کشور در خصوص سازمان هاي معرف •

ران که در آن محل ثبت، ي در خارج از اي خارجير اشخاص حقوقيمدارک ثبت سا •

 . د شده باشدي قيت شخص حقوقيخ ثبت، شماره ثبت و موضوع فعاليتار

 : يتيمشخصات هو -۱-۲۳

خ تولـد، کـشور    يا مادر، تـار   ي، نام پدر    يشامل نام، نام خانوادگ    : يقي اشخاص حق  -۱-۲۳-۱

ـ ، تابعيينـوع مـدرک شناسـا    ،ييمحل تولد، شـماره مـدرک شناسـا       شـماره   ت،يت، جنـس ي

 .ياختصاص



 ۸

 گردد  ي محسوب م  يتياز مشخصات هو  ز  ين  عرب تبار، نام جد    يوص اتباع خارج  درخص: تبصره

 .  باشدي نمي به اخذ نام خانوادگيازيو ن

ت، شماره ثبـت ، محـل       يت، نوع فعال  يت، موضوع فعال  ينام، تابع : ياشخاص حقوق  -۱-۲۳-۲

 .يخ ثبت، شماره اختصاصيثبت، تار

 مـدارک  ييحداقل اطالعات الزم درخصوص نحوه شناسا مشتمل بر ن دستورالعمل، يا: تبصره

 يراهنمـا ه و ابـالغ    ي اقدام به ته   ي در مواقع مقتض   يبانک مرکز . است يمعتبر اشخاص خارج  

 .دي نماي مدارک معتبر مييشناسا

ان يوسط مشتر  ت ص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده       ي در تشخ  يدگيچيل پ ين به دل  ي همچن

 موضوع را حسب مورد و      ي الزم است کارکنان شعب موسسه اعتبار      ،ي خارج ي و حقوق  يقيحق

 .   دنيق اتصال به ساها استعالم نماياز طر

 در محـل    ي خـارج  يان گـذر  يق مدارک و اسناد مـشتر     يات تطب يکه عمل نيبا توجه به ا   : تبصره

ـ  در هـر     ي شود الزم است موسسه اعتبار     ي انجام م  يشعبه موسسه اعتبار    از  ز شـعب،  ک ا ي

 .دي استفاده نمانهين زميدر ا ي با تجربه کافيکارکنان

هاي  رويهها و      موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست          ـ۲ماده  

ها را ساليانه مورد بازنگري  تدوين نموده؛ آنـ   ـ در چارچوب قوانين و مقررات موضوعهشفافي را

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

 سياست پذيرش مشتري؛ 

 هاي شناسايي مشتري؛ رويه 

 ها؛ نظارت مستمر بر حساب 

 .مديريت ريسک 

 

 

 



 ۹

 يرش مشتريسياست پذ

 ي مـشخص و شـفاف     يارهـا ي مع  ،يرش مشتر ي پذ ي موظف است برا   يموسسه اعتبار    ـ ۳ماده  

 :رنديل مورد توجه قرار گيست موارد ذي بايارها مين معيدر ا. داشته باشد

 براسـاس مـدارک و اوراق       ي کامـل مـشتر    ييش هر نوع حساب منوط به شناسا      يگشا -۳-۱

 .ن دستورالعمل استيران و ضوابط مذکور در ايدر ات معتبر ي، مجوز اقامت و فعاليتيهو

نده ي و نما  ي مشتر يت و مشخصات ابراز شده از سو      ي موظف است هو   ي مؤسسه اعتبار  -۳-۲

 و  ييق با مدارک معتبر شناسـا     يق تطب ي را از طر   يو) يا خارج ي و   يرانيل ا يم، وک ي، ق ي، وص يول(

 .دين دستورالعمل احراز نمايبرابر ضوابط مذکور در ا

نـان  ي الزم را اعمال کند تـا اطم       يد قبل از افتتاح حساب، کنترل ها      ي با ي مؤسسه اعتبار  -۳-۳

 ي که افتتاح حساب برا    ي خارج ي افتتاح حساب با مشخصات اشخاص     يابد مشخصات متقاض  ي

 .  انطباق نداشته باشد،ستيآن مجاز ن

ـ  يقي اشخاص حق  يست از افتتاح حساب برا    ي با ي م ي مؤسسه اعتبار  -۳-۴  ي خـارج يوق و حق

 .  دي نمايند، خودداري نمايران ارائه نمي حضور در اي را برايکه مدارک معتبر

 را  يان خـارج  ي موظف است مشخصات مشتر    ي مؤسسه اعتبار  يي واحد مبارزه با پولشو    -۵ -۳

 .دي گزارش نمايبه واحد اطالعات مال نموده اند ير واقعيم اطالعات غکه مبادرت به اعال

 ي دارنـده دفترچـه پناهنـدگ      ي موظف است درخصوص اتبـاع خـارج       يتبار مؤسسه اع  ـ۴ماده  

ـ    يژه اتباع خارج  ي، کارت و  ي انتظام يرويصادره توسط ن   ) شيآمـا ( مـدت دار     ي وکـارت خروج

 افتتاح حساب ي فقط خدمات بانک،ا کامليه و ي اول ييصادره توسط وزارت کشور پس از شناسا      

 .ديات وصول چک را ارائه نماي انجام عمل ويه گذاريقرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرما

ـ ز ارائـه مجـوز هرگونـه خـدمات الکترون         ي و ن  يکيارائه هرگونه کارت الکترون   : تبصره   ک بـه   ي

 . باشدياشخاص فوق ممنوع م

 گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بالمـانع        ي دارا ي به اتباع خارج   يه خدمات بانک  يارائه کل  ـ۵ماده  

 . باشديم
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نامـه     آيين ۱۵عتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده            موسسه ا  ـ۶ماده  

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

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

چنانچه مغايرت مـذکور    . مايندبوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام ن           

رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است موارد را به واحـد اطالعـات         

 .مالي ارسال نمايد

ها در سـال مطـابق دسـتورالعمل           آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آن         -۲تبصره  

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

در صورتي که موسسه اعتباري به داليلـي همچـون عـدم همکـاري مـشتري نتوانـد                   ـ۷ماده  

اطالعات الزم را براي شناسايي وي به دست آورد و يـا مـشتري اقـدام بـه ارائـه اطالعـات                      

ـ               دمات بـه   غيرواقعي نمايد، موسسه اعتباري بايد پس از توضيح مراتب به مشتري، از ارايه خ

 .وي خودداري نمايد

  را که مبادرت به اعالم اطالعـات        يموسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان       ـ۸ماده

 .اند، به واحد اطالعات مالي گزارش کند غير واقعي نموده

 

 هاي شناسايي مشتري رويه

 به دو     به آن ها،   ي برحسب نوع ارائه خدمات بانک     ي خارج يا حقوق ي و   يقي حق ي مشتر ييشناسا

 يه خدمات بـانک   يد هنگام ارا  ي با يموسسه اعتبار .  شود يم م يه و کامل تقس   ي اول يينوع شناسا 

ـ ت مفاد ا  ي عالوه بر رعا    ؛يان خارج يبه مشتر   مـواد مـرتبط در دسـتورالعمل         ن دسـتورالعمل؛  ي

ن مؤسـسه   يبنابرا .ديت نما يز رعا ي را ن  ي موسسات اعتبار  يراني ا اني مشتر يي شناسا يچگونگ

ـ اعم از خدمات پا    (ي و اعتبار  ي خدمات بانک  ي موظف است هنگام ارائه تمام     ياعتبار ـ ه و غ  ي ر ي

 ي و مـال   يات پول ي و انجام هرگونه عمل    ي و دائم  يان گذر ي اعم از مشتر   ي خارج يبه مشتر ) هيپا

افت و پرداخت حواله وجه، صـدور چـک،         ياز جمله انجام هرگونه در    )  کمتر از سقف مقرر    يحت(
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د و فـروش ارز     يافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خر      يور انواع کارت در   الت، صد يارائه تسه 

ـ  سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان بـه هـر شـکل از قب                 يو اوراق گواه   ل ي

 به شرح مندرج در     ي خارج ي مشتر يي نسبت به شناسا   يامضاء سفته، بروات و اعتبارات اسناد     

 .دي خود ثبت نمايستم اطالعاتيت آن را در سن دستورالعمل اقدام کرده و اطالعايا

 ي مشتريي به شناسايازي کمتر از سقف مقرر ني و خدمات شهري پرداخت قبوض دولت:تبصره

 .ندارد

 

 )ي حقوق،يقيحق(يه اشخاص خارجي اولييشناسا 

ـ رپاي درهنگام ارائه خـدمات غ     يه مشتر ي اول ييبه منظور شناسا   ـ۹ماده    ي، موسـسه اعتبـار    هي

) يا خـارج  ي و   يرانيل ا يم، وک ي، ق ي، وص يول(نده  ي و نما  ي مشتر يتي مشخصات هو  موظف است 

 . دي معتبر، ثبت نمايتيق با اصل مدارک هوي را اخذ و پس از تطبيو

 .  استيل الزاميا وکينده ي نمايي، شناسايدر خصوص اشخاص حقوق: تبصره

 

 )ي، حقوقيقيحق(ي کامل اشخاص خارجييشناسا

ـ  با ي موسسه اعتبـار   ،)يحقوق  ،يقيحق(ي به اشخاص خارج   هيه خدمات پا  يارادر   د عـالوه بـر     ي

 :ديز نمايل ني کامل آن ها به شرح ذيي، اقدام به شناسايه مشتري اولييشناسا

 

 ي خارجيقي کامل اشخاص حقييشناسا

ـ ي کامل اشخاص حق   يي شناسا به منظور  ـ ۱۰ماده   ان مربـوط در موسـسه      ي، متـصد  ي خـارج  يق

ـ  و همـراه اسـکن        نموده لي تکم ن دستورالعمل را  ي ا وستي پ ۱رم شماره   ابتدا ف د  ي با ياعتبار ا ي

 آن موسـسه   يي به واحد مبارزه با پولشو     ،ي خارج يقي معتبر اشخاص حق   يي مدارک شناسا  يکپ

 يق سامانه ساها نسبت به اخذ شماره اختـصاص        ي واحد مزبور موظف است از طر      .دنينماارسال  
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بـه کنتـرل صـحت آن        نـسبت    ؛جود شماره مزبور   و در صورت و     نموده  اقدام ياشخاص خارج 

ـ        ، و پس از آن    اقدام کرده  ـ  ارسـال نما   ي دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاض همزمـان  . دي

 بـه آن واحـد      ي واحد اطالعـات مـال     يق سامانه ارتباط  يل شده از طر   يمدارک معتبر و فرم تکم    

ربط  يذ يگاه ها يق پا ي طر قات الزم از  ي پس از انجام تحق    يواحد اطالعات مال  . ودش يارسال م 

ت حساب را به واحـد مبـارزه بـا          ي مجوز فعال  د،ي به طول خواهد انجام    يه روز کار  که حداکثر س  

ـ صدور مجوز فعال  قبل از    . اعالم خواهد نمود   ي موسسه اعتبار  ييپولشو  ي موسـسه اعتبـار    ،تي

بـه صـدور     منوط   ير خدمات بانک  يافت وجه از صاحب حساب ر ا دارد و ارائه سا          يصرفا حق در  

 الزم اسـت    ،ي واحـد اطالعـات مـال      يت از سو  يدر صورت عدم صدور مجوز فعال      .مجوز است 

 .دي آن واحد  اقدام نماي برابر دستور صادره از سويموسسه اعتبار

 

 ي خارجي کامل اشخاص حقوقيي شناسا

وسـت  يپ۲ ابتدا فرم شماره     ، الزم است  ي خارج ي کامل اشخاص حقوق   يي شناسا يبراـ  ۱۱ماده  

 بـه واحـد     ي خارج ي معتبر اشخاص حقوق   يي مدارک شناسا  يا کپ ي و همراه اسکن      شده ليمتک

ـ  واحد مزبور موظف است از طر. هر موسسه ارسال شود   ييمبارزه با پولشو   ، ق سـامانه سـاها  ي

و در صورت وجود شـماره مزبـور، نـسبت بـه     کرده  را اخذ    ي اشخاص خارج  يشماره اختصاص 

ـ  ارسال نما  يس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاض       د و سپ  يکنترل صحت آن اقدام نما     . دي

 بـه آن    ي واحد اطالعات مال   يق سامانه ارتباط  يل شده از طر   يهمزمان مدارک معتبر و فرم تکم     

 يگـاه هـا   يق پا يقات الزم از طر   ي پس از انجام تحق    يواحد اطالعات مال  .  شود يواحد ارسال م  

ـ د، مجـوز فعال   ينجام به طول خواهد ا    يربط که حداکثر سه روز کار     يذ ت حـساب را بـه واحـد        ي

ـ  صدور مجوز فعال   قبل از .  اعالم خواهد نمود   ي موسسه اعتبار  ييمبارزه با پولشو   ت، موسـسه   ي

 منـوط بـه صـدور    ير خدمات بـانک يز وجه به حساب را دارد و ارائه سا     ي صرفا حق وار   ياعتبار

ـ    يدر صورت عدم موافقت واحد اطالعات مال      . مجوز است   برابـر   يسه اعتبـار   الزم است موس

 .دي آن واحد اقدام نمايدستور صادره از سو
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ـ  در ا ي خارج ي شرکت ها  يندگي، شعب و دفاتر نما    ي خارج يدر مورد شرکت ها   : تبصره ران و ي

 يقي کامل اشخاص حق   يي الزم است عالوه بر شناسا     ي مردم نهاد خارج   ين سازمان ها  يهمچن

به شرح مندرج در مـورد      (ران  ي به ا  تردد يدارام و   ي مق ين خارج يصاحب امضاء حساب، مسئول   

 ک از  يارکان مشابه هر    ران ارشد   ي مد ره و يأت مد ي ه يت اعضا ز مشخصا يو ن ) يقياشخاص حق 

 به جز شماره پروانه اقامـت       يقيبه شرح مندرج در مورد اشخاص حق      ( در خارج از کشور       ها آن

 يبراساس مفاد فرم ها    - در خارج از کشور   آن ها    مشخصات شرکت مادر     ،)يد و نشان  يو رواد 

 .اخذ شود -ک و دو يشماره 

ـ  با ي، موسسه اعتبار  )ي، حقوق يقيحق(يان خارج ي کامل مشتر  ييدر شناسا  ـ ۱۲ماده    يد تمـام  ي

د، از  ي نما ياز آن ها اخذ م    ) ي، حقوق يقيحق(يرانيان ا ي کامل مشتر  يي را که در شناسا    ياطالعات

ا، در سوابق آن ها      آن ه  ياز مستند ساز  و پس   ) حسب مورد (ز مطالبه کرده  ي ن يان خارج يمشتر

 .ندي نماينگهدار

 

  نظارت مستمر بر حساب ها

ـ ۱۳ماده   موظـف هـستند   ي خـارج ي و حقوقيقي اشخاص حقيشعب افتتاح کننده حساب برا  

ـ کبـار از طر   ي را هـر سـه مـاه         يان خارج يخالصه اطالعات گردش حساب مشتر     ق سـامانه   ي

اعمـال   تا عـالوه بـر   قرار دهند ي مؤسسه اعتبارييبا پولشوار واحد مبارزه ي در اخت يکيالکترون

 و يت قانونيت حضور و فعاليط و وضعي متناسب با شرا،دستورالعملن يا در   مندرج ينظارت ها 

 الزم صـورت گرفتـه و در        ي نظارت ها  ،راني در ا  ي خارج ي و حقوق  يقي اشخاص حق  يرقانونيغ

 .رديشعب مربوط انجام پذ الزم به ي اطالع رسانط مذکور،ير شراييتغصورت 
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 مديريت ريسک

و يـا رده سـازماني معـادل آن در موسـسه اعتبـاري               هيات مديره، مديريت ارشـد     ـ۱۴ماده  

ها از طريـق      سازي آن    و پياده  يشناسايي مشتريان خارج   هاي موثر   بايست از وجود برنامه     مي

کان نظارت موثر مديريت بر ام ها بايد اين برنامه. هاي مناسب اطمينان حاصل کند    ايجاد رويه 

مـسئوليت نهـايي    . فـراهم آورنـد    ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکنـان را         ها، کنترل   سيستم

تصميمات اخذ شده در اين خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکـان معـادل آن در موسـسه                   

 .اعتباري است

ـ           ها و رويه    مسئوليت اجراي سياست   ـ۱۵ماده   د و يـا رده     هاي هيـات مـديره و مـديريت ارش

 و ايجـاد    يدر خصوص شناسايي مشتريان خـارج     (ها در موسسه اعتباري     سازماني معادل آن  

واحـد  . بر عهده واحد مبارزه با پولـشويي آن موسـسه اسـت           ) هاي اطالعاتي مربوط    سامانه

 را در شـعب و تمـامي     يهاي شناسايي مشتريان خـارج      ها و رويه    مذکور بايد اجراي سياست   

ري مورد بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همـراه پيـشنهادهاي              سطوح موسسه اعتبا  

 .اصالحي به هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري گزارش کند

هايي   ، برنامه يموسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارج          ـ۱۶ماده  

اي طراحـي شـوند       ي بايد به گونه   هاي آموزش   برنامه. آموزشي براي کارکنان خود تدارک ببيند     

ها و    که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت و نحوه اجراي سياست              

به خصوص  (هاي مذکور بايد به طور مستمر         برنامه. هاي شناسايي مشتريان دست يابند      رويه

هاي الزم    موزشادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آ         ) در مورد کارکنان جديد   

موسسه اعتباري موظف اسـت سـوابق آموزشـي مربـوط را در             . را در اين خصوص ديده اند     

 . اند، درج نمايد پرونده کارکناني که آموزش ديده

بار، اطالعات مربوط به فعـال بـودن          موسسه اعتباري موظف است هر شش ماه يک        ـ۱۷ماده  

نا به درخواست مشتري و يـا در صـورت          همچنين ب . مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد      



 ۱۵

موسسه اعتباري موظف است مشتري را به طور مجدد      ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري،     

 .  مورد شناسايي کامل قرار دهد

 

 ها داري سوابق مشتريان و معامالت آن نگه

ري و  دا  هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگـه              ـ۱۸ماده  

هـاي توانمنـد در موسـسه     پردازش مناسب اطالعات، تدابير الزم انديشيده شده و سيـستم         

هاي مذکور بتوانند اطالعـات مـورد         اي که در مواقع ضروري، سيستم       گونه  اند به   استقرار يافته 

 روز کاري، با سـهولت و در چـارچوب قـوانين و             ۱ربط را حداکثر ظرف مدت        نظر مراجع ذي  

 .ها قرار دهد  در اختيار آنمقررات مربوط؛

نامـه مـدت و طـرز         شيوه نگهداري اسناد و مدارک در موسسات اعتباري برابر آيين          ـ۱۹ماده  

ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه  نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک

  مـورخ  ۸۰۲۲۳/۸۹موضـوع بخـشنامه شـماره       (شـوراي پـول و اعتبـار      ۲۵/۳/۱۳۸۹مورخ  

 .است)  بانک مرکزي و اصالحات پس از آن۱۵/۴/۱۳۸۹

هاي مالي حفظ مي شود، بايد نوع تراکنش، مبلغ و نوع ارز، تـاريخ                در سوابقي که از تراکنش    

ها انجام شده  هايي که تراکنش از طريق آن      انجام تراکنش و طرفين تراکنش، شماره حساب      

 .صاحبان حساب درج شوند/است و مشخصات صاحب

 

 وادمر يسا

رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگونگي شناسـايي مـشتريان ايرانـي              ـ  ۲۰ماده  

 .مؤسسات اعتباري در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است



 ۱۶

 گستره شمول دستورالعمل

ها   اين دستورالعمل عالوه بر موسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نمايندگي بانک   ـ۲۱ماده  

وسسات اعتباري خارجي در کشور، موسـسات اعتبـاري واقـع در منـاطق آزاد تجـاري ـ       و م

 .باشد صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز الزم االجرا مي

 

  زمان اجرا

. زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از سوي بانک مرکزي اسـت   ـ۲۲ ماده

طـالع رسـاني بـه مـشتريان، امکانـات و           در مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن ا       

 تسهيالت الزم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونـه اي فـراهم نماينـد کـه اجـراي آن،       

 .حتي االمکان موجب اخالل در امور مشتريان نشود

ـ  تبـصره در   ۱۴ماده و    ۲۲اين دستورالعمل در   جلـسه شـوراي عـالي مبـارزه بـا          ن  يدوازدهم

 . به تصويب رسيد ۱۲/۱۰/۱۳۹۰پولشويي مورخ 

 

 


