
 

  

 

 

  

  

  

ه  رخا ک ی  د و    بارزه با پو

 

    

مين مالي أو ت مقررات مبارزه با پولشويي	چك ليست ارزيابي	

  در بازار سرمايه تروريسم

  
  

ن ماه    ٩٨ورد
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   هدف طرح

ايــن ساس اهداف و شرح وظايف تعريــف شــده بــراي بر ا 1اشخاص تحت نظارت ارزيابي عملكردهدف طرح حاضر بررسي و 
باشد. پرسشــنامه اخيــر برگرفتــه از الزامــات در بازار سرمايه مي و تامين مالي تروريسم اشخاص در مقررات مبارزه با پولشويي

 و  نامــه اجرايــي قــانون تــأمين مــالي تروريســمآيين، اصــالح قــانون مبــارزه بــا پولشــوييقــانون قــانوني منــدرج در مفــاد 
 )شــوراي عــالي مبــارزه بــا پولشــويي19/7/1390گانه مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه (مصــوب مــورخ  6هاي دستورالعمل

 در شــان را ميــزان پيشــرفتآورد تا باشد. همچنين پرسشنامه مذكور اين امكان را براي اشخاص تحت نظارت فراهم ميمي
هاي مرتبط بــا كه متمركز بر شناسايي، كاهش و مديريت ريسك ،با تمركز بر رويكرد مبتني بر ريسكمذكور  رعايت الزامات

  .ارزيابي نمايند ،پولشويي و تامين مالي تروريسم است

  يادداشت توضيحي 

  رتبه بندي ارزيابي به شرح زير تعريف شده است.

  باشد.ها منطبق ميربا كليه معيارعايت شده و  ): الزامات بطور كامل2C كامالً منطبق (

  .است معيارها منطبقو با اكثر  از الزمات رعايت نمي شودتعداد معدودي  : )LC3( عمدتاً مطابق

  .باشدو با معيارها نسبتاً منطبق مي شودمي رعايتتا حدودي الزامات  :)PC4نسبتًا منطبق (

  . نطبق نيستمعيارها مهيچ يك از و با  شودرعايت نميالزامات  موارد يا هيچ يك از موارد ): اكثر5NCغيرمنطبق: (

مورد نظر غير قابل اجراست. در صورتي كه مقرراتي غير قابل اجراست لطفاً داليل مربوطه  اتالزام  ):6N/Aغير قابل اجرا (
  .شود در ستون توضيحات ذكر

.گردد تكميل موارد فوقبه شرح  التين با استفاده از كلمات اختصاريبايد در پرسشنامه  امتيازستون  *
                                                            

گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و نهادهاي مالي قانون بازار اوراق بهادار كه مجوز تاسيس يا ها، شركت سپردهها ، بازارهاي خارج از بورس، كانون. بورس 1
 كنند.فعاليت خود را از شوراي عالي بورس يا سازمان دريافت نموده و تحت نظارت سازمان فعاليت مي

1 . Fully Compliant 
3 .Largely Compliant 
4 .Partially Compliant 
5 .Non‐Compliant 
6 .Not applicable 



  اصالح قانون مبارزه با پولشويي قانونچك ليست 

  نتايج  قانونيماده   موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

 اند؟مودهنم شرح ذيل اقدابه 7نظارت نسبت به انجام تكاليف مادة  اشخاص تحت آيا 1
ســط واقعــي و در صــورت اقــدام توالف ـ احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكــان 

 .نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل

ي در ب ـ ارائه اطالعات، گزارش ها، اســناد و مــدارك الزم بــه مركــز اطالعــات مــال
 .چهارچوب قانون و آيين نامه مصوب هيأت وزيران

ب ز ميــزان مصــوپ ـ ارائه گزارش معامالت يا عمليات يا شروع بــه عمليــات بــيش ا
گزاري گذاري، صرافي، كــارشورا يا معامالت و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه

بايســت گزارشــات (اشــخاص تحــت نظــارت مي .و مانند آنها به مركز اطالعات مالي
 مشكوك را براي سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمايند)

مــال  امله، دريافت يا پرداختتبصره ـ معامالت و عمليات مشكوك شامل هر نوع مع
انند حوالي ماعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه براساس اوضاع و ا

اد ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظــن وقــوع جــرم را ايجــ
 :كند؛ نظير

ح طســـ معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از 1
 .فعاليت مورد انتظار وي باشد

ز اـ كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خالف واقع از سوي مراجعان قبــل يــا بعــد 2
 .آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه

ه و ـ معامالت يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بود3
 .مالك شخص ديگري است

         7ماده 
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  نتايج  قانونيماده   موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

پرخطــر  ـ معامالت يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هريك از طرفين در مناطق4
(از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين منــاطق توســط شــورا مشــخص مــي 

 .شود

نــد ـ معامالت يا عمليات مالي بيش از ســقف مقــرر در آيــين نامــه اجرائــي. هرچ 5
ز ا بعــد ايــور از انجــام آن انصــراف داده مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزب

 .انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند

ت ـ نگهداري سوابق مربــوط بــه شناســايي اربــاب رجــوع، مالــك، ســوابق حســابها، 
طــه عمليات و معامالت داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پــس از پايــان راب

يــن اردي است كه شيوه آن به موجــب آيــين نامــه اجرائــي كاري يا انجام معامله مو
 .قانون تعيين مي شود

ايــت ث ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظــور رع
  .نامه هاي اجرائي آنمفاد اين قانون و آيين
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  تروريسم مالي تامين قانون اجرايي نامه آيينچك ليست 

  نتايج و توضيحات امتياز خير بلي قانوني ماده  موضوع
 شناســايي بــه نسبت پايه خدمات هرگونه ارايه هنگام مشمول آيا اشخاص  1

نامــه اجرايــي آيين 3هاي (د) و (ه) مــادة بــه شــرح بنــد رجوع ارباب كامل
 هايسيســتم در را آن اطالعــات و نمــوده اقــدام قانون مبارزه با پولشــويي

 رســتفه در كــه اشخاصــي بــههمچنين است و  نموده ثبت خود اطالعاتي
  ؟شده استن ارائه خدمات دارند قرار تحريمي

          2ماده

شرايط اربــاب رجــوع را از جملــهبراي ارزيابي ريسكمشمولاشخاصآيا 2
ي پيشينه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارايي، موطن اصــلي و كشــور

كنــد، كــه در آن اقامــت دارد، خــدماتي كــه اربــاب رجــوع اســتفاده مــي
هاي ريسك مرتبط با رباب رجوع كه در هاي تجاري و ساير شاخصفعاليت

  ؟استدر نظر گرفته  كلي وي موثر است ريسكتعيين سطح 

  2ماده  1تبصره 

  
        

 بــاالتر بــر اســاس مصــاديق ريســك ريســك بــا  در مورد ارباب رجــوعآيا   3
 كامــل شناســايي، (براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا رسيده است)

 كمتــري هايفاصــله در دريــافتي اطالعــات  و گيــردمي صــورت مضاعف و
  ؟شده است نگامهبه

  2ماده  2تبصره 
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هويت و مشخصــات ابــرازي از ســوي اربــاب رجــوع و مشمول  اشخاصآيا   4
نفــع را از ولي، وصــي، قــيم و وكيــل) و در صــورت لــزوم ذي( نماينده وي

حــراز ا و طريق تطبيق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابالغي شورا شناســايي
  ؟اندنموده

          3ماده 

آنــان، مالــك واحراز هويت ارباب رجــوع، نماينــدگاناشخاص مشمولآيا 5
از اســناد  با اســتفاده، كنندساير اشخاصي كه به نمايندگي از آنان عمل مي

 طريــق از		هاي مستقل و معتبــر و در صــورت لــزوممرجع، اطالعات و داده
  ؟شده استي انجام اطالعات هايپايگاه به مراجعه

      3تبصره ماده 

6  
  

ي ارباب رجوع در صــورتارايه خدمات موضوع قانون به  اشخاص مشمول آيا
  ؟به عمل آورده استانعت كه قادر به شناسايي آنان نباشند مم

          4ماده 

شــورا وسوي هاي صادر شده از مطابق با دستورالعملمشمولاشخاصآيا 7
در چارچوب قــوانين، در خصــوص شناســايي اشــخاص داراي ريســك بــاال 

  ؟اندگرفتهاقدامات مرتبط با شناسايي مضاعف را بكار 

          5ماده 

 در مورد نهايي نفعذي وجود بر قراين وجود صورت در مشمول آيا اشخاص  8
   نمايند؟مي اقدام وي كامل شناسايي به نسبت خود رجوع ارباب

          6ماده 

ها يــانهادبراي شناسايي از ابزارها و سازوكارهاي الزممشمولاشخاصآيا 9
  ؟ انداستفاده كرده ،تحريميافراد تعيين شده در فهرست 

          7ماده 

نيز معامالت و  نمايند ونسبت به خدماتي كه ارايه مي مشمول اشخاص آيا 10
و آيــا  ؟انــددادهايش مســتمر انجــام پــ عمليات مشكوك ارباب رجوع خود،

          8ماده 
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 ريســك هايي كــه در فرآينــد ارزيــابيريســك ها بر اساسميزان اين پايش
براي ارباب رجــوع و معــامالت بــا ريســك است  ارباب رجوع مشخص شده
  ؟شده استباالتر، نظارت بيشتر انجام 

هايي براي شناسايي عمليات مالي يا معــامالتيسامانهمشمولاشخاصآيا 11
يا الگوهــاي فعاليــت غيرمعقــول يــا مشــكوك در ارتبــاط بــا تــامين مــالي 

ابزارهــاي وص از آيــا در ايــن خصــ. انــدنمودهاندازي تروريسم طراحي و راه
ا از جمله ب هاي مشكوكنظارتي مناسب را براي كنترل و شناسايي فعاليت

هاي نظارتي يــا اعمــال محــدوديت ايجاد وضعيت هشداردهنده در سيستم
اســتفاده  نامــه) ايــن آيين2براي يك گروه يا طبقه خاص در اجراي ماده (

  ؟ اندنموده

  
  9ماده 

        

جوع از طريق اطالعاتي كه در فرآيند شناسايي ارباب ر مشمولاشخاص آيا  12
رســد بــه كه معقول و متعارف به نظــر نمــيرا عملياتي ، اندبه دست آورده

نامه اجرايي قانون مبــارزه بــا ) آيين1شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (
  ؟اندكردهپولشويي شناسايي 

          10ماده 

هر زمان كه تغييراتــي در فهرســت تحريمــي صــورت  مشمولاشخاص آيا  13
ص اشــخا؟ و آيــا انــدنمــودهگيرد اطالعات ارباب رجوع را به روزرســاني مي

و  ريسك خــود را شناســايي كــردهپر  هايداراي ريسك باال و ساير حساب
اي گرفتــه و بــه صــورت دورهنها را مشمول تدابير شناسايي مضاعف قــرار آ

  ؟ انددادهمور بازبيني قرار 

          11ماده 
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 با رعايت مقررات و با توجه به وســعت و گســتردگي و مشمولاشخاص آيا  14
عنــوان مســئول مبــارزه بــا حدود مسئوليت سازماني خــود واحــدي را بــه 

بــه  14بــا وظــايف ذكــر شــده در مــاده  پولشويي و تأمين مالي تروريســم
ران از مــدي واحــدريــيس آيــا . انــدنمودهمعرفي  سازمان بورس اوراق بهادار

   ده است؟ انتخاب ش تحت نظارتاشخاص 

           14ماده 

15 
  

در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحريمــي بــامشمولاشخاصآيا
ن به فوريت مراتب را جهت مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي آنا

ت به در موارد فوري اشخاص مذكور نسب ؟ و آياكنندميمقام قضايي اعالم 
احــد و ضمن اطالع بــه واقدام مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي 

-ذي		اطالعات مالي مراتب را با فوريت جهت اخذ دستور قضايي به مراجــع
  ؟اندنموده اعالم قضايي صالح

  16 ماده
  

        

در صورت نياز جهت اجراي مطلوب موارد يادشــده در  مشمولاشخاص آيا  16
هاي هايي براي شناسايي تراكنشماده فوق و حسب اقتضاي شغلي، سامانه

  ؟انددادهرا غيرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحريمي 

          16ماده  3تبصره 

ي در مورد اجــرارا كارمندان خود  يهاي آموزشبرنامه مشمولاشخاص آيا  17
 21بــه شــرح مــادة  هاي مبارزه با تأمين مــالي تروريســمها و رويهسياست
  ؟  اندكردهبرگزار 

          21ماده 

ــا 18 ــه ســاختار ســازماني، نــوع فعاليــت ومشــمولاشــخاصآي ــا توجــه ب ب
هــاي مربــوط از هــا و همچنــين ريســكهاي مترتب بــر فعاليــتپيچيدگي

 كارآمــد باشــد اســتفادهخودكــار كــه كــافي، جــامع و هــاي نظــارتي نظــام
  ؟اندنموده

          26ماده 
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ي كــه حاوي تمام اطالعات ارباب رجوع و معــامالت نظام نظارتي خودكارآيا  19
نظــام  اينكــه ايــن ؟ و آيــاباشدمي به نفع و يا به دستور او انجام شده است

ت بــه واند براي جلوگيري از پولشويي و يا تأمين مالي تروريســم نســبتمي
هــاي كــاري غيرمعمــول فعاليت عملياتي ارباب رجــوع و روابــط و تراكنش

  ؟نمايدگزارش ارايه 

           26ماده  1تبصره 

كليــه اربــاب رجــوع خــود را از لحــاظ ريســك برابــراشخاص مشــمولآيا 20
  ؟اندنمودهبندي دستورالعمل مصوب شورا رتبه

           26ماده  2تبصره 

دودروساي واحدهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريســم در حــآيا 21
هاي نظــارتي و اطالعــاتي ذيــربط دسترســي ســامانه		اجراي وظايف خود به

  دارند؟

          26ماده  3تبصره 

الي كليه تدابير مربوط بــه نظــارت در ارتبــاط بــا پولشــويي و تــأمين مــآيا  22
و نيز موسســات  تحت نظارتتروريسم در خصوص شعب خارجي اشخاص 

  ؟ شده استاي كه سهام عمده آنها را در اختيار دارند اجرا تابعه

           26ماده  4تبصره 
    

جهت نظارت بر حسن اجــراي مــواد مربــوط بــه ايــن  مشمولآيا اشخاص  23
نامه نسبت به تــدوين فصل ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن اين آيين

هاي داخلي از جملــه اســتقرار ترتبيــات مناســب خط مشي، رويه و كنترل
ها و مقررات، آمــوزش مســتمر كاركنــان، مديريت ريسك و يا تطبيق رويه
  اند؟ صاب مأمور تطبيق اقدام نمودهترتيبات حسابرسي داخلي و انت

           27ماده 

مراسالت پستي و يا الكترونيكي و همچنــيندر خصوصمشمولاشخاص 24
مبــارزه بــا  (RBA) ريســك حواله يــــا اوراق بهــادار رويكــرد مبتنــي بــر

پولشويي و تأمين مالي تروريســم را اتخــاذ و در صــورت مشــاهده هرگونــه 

          28ماده  



  پرسشنامه ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه    	     
	

 

ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   10		   سازمان 

  ؟اندكردهمعامالت و عمليات مشكوك مراتب را در اسرع وقت گزارش 

  

  

  

  شناسايي مشتريان در بازار سرمايهچك ليست دستورالعمل 

  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

         2ماده  ؟استهر مشتري داراي يك كد معامالتي منحصر به فرد آيا   1
مطــابق مفــاد  شناســايي اوليــهدر هنگــام ارائــه تمــامي خــدمات بــه مشــتري، آيــا   2

   دستورالعمل انجام شده است؟
  1-1بند

  4ماده
       

ت ملــيبا مندرجات اصــل كــاردستورالعمل اخذ و 1-1-4موضوع بندآيا اطالعات 3
  ؟داده شده استمشتريان تطبيق 

  1-1بند
  4ماده

       

ور درعالوه بر اطالعات شخص محجور، اطالعات مذكآيا در مورد اشخاص محجور، 4
  خصوص ولي و قيم نامبرده نيز دريافت شده است؟ 

  1تبصره 
  4ماده

       

3تبصره مدارك شناسايي ارايه در صورت مخدوش بودن و يا وجود ابهام در خصوص اصالت   5  
4ماده  

       



  پرسشنامه ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه    	     
	

 

ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   11		   سازمان 

  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

هاي ، با تحقـيق از ساير پايگاه، آيا متصـديان شناسايي اوليهشده توسط مشتري
و يا استعالم از  - طبق مقررات اين دستورالعمل –ربط و اخذ مدارك معتبر ذي

ابهام،  رفع  عدم اند؟ آيا در صورتربط، نسبت به رفع ابهام اقدام نمودهمراجع ذي
  ارزه با پولشويي سازمان گزارش شده است؟موضوع به واحد مب

يري از در صورت اطمينان از جعلي يا غير واقعي بودن مشخصات، عالوه بر جلــوگ آيا  6
ويي ادامه خدمات، مراتب بالفاصله در همــان روز كــاري بــه واحــد مبــارزه بــا پولشــ

  ؟شده استسازمان گزارش 

4تبصره   
  4ماده

        

ونيآيا شناسائي اوليه شخص حقوقي بر اساس شناسة ملي و كدپستي اقامتگــاه قــان 7
ـي) شخص حقوقي (مذكور در آئين نامه الزام استفاده از شناسة ملي اشخاص حقوقــ

  صـورت گرفته است؟

  2- 1بند 
  4ماده

        

وليــه؛ابــه مشــتري؛ عــالوه بــر شناســايي(كدمعامالتي)آيا هنگام ارايه خدمات پايه 8
  ؟ شده استنسبت به شناسايي كامل وي اقدام 

4-2          

و  آيا شناسايي كامل شخص حقيقي از طريق دريافت اطالعات مندرج در كارت ملي  9
  استعالم از پايگاه ثبت احوال صورت پذيرفته است؟ 

4-2- 1          

امــل و آيا عالوه بر شناسايي اوليه، اطالعات و مــدارك الزم بــه منظــور شناســايي ك  10
ونده اطالعات اخذ و در پر 2- 2- 4به شرح ماده تعيين سطح فعاليت مورد انتظار وي 

  ؟ه استشدمشتري درج 

  
4-2-2  

        

در شناسايي اوليــه، از طريــق تطـــبيق كدپســتي آيا مستندسازي كدپستي مشتري 11
  اعالمي از سوي مشتري با كدپستي ظهر كارت ملي وي انجام شده است؟ 

          5ماده 
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  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

اده و با مندرجات مدارك شناسايي معتبر تطبيــق د آيا اطالعات اخذ شده از مشتري  12
  ؟شده استاز صحت آن اطمينان حاصل 

          6ماده

لــي و در مورد محجورين آيا عالوه بر مدارك فوق، سند رسمي دال بر تاييد ســمت و  13
  قيم نيز دريافت شده است؟ 

  1تبصره
  6ماده 

        

تــهدر صورت اقدام توسط وكيل يا نماينــده قــانوني شــخص، آيــا اســناد قــانوني مثب 14
  دريافت شده است؟ 

  2تبصره
  6ماده 

        

يــا ازآمذكور در مواد فوق را ارايــه ننمــوده باشــد،چنانچه مشتري مدارك شناسايي 15
ان ارايه خدمت به وي خودداري شده و مراتب به واحــد مبــارزه بــا پولشــويي ســازم

  گزارش شده است؟

          7ماده

بــه   آيا موضوع تكميل مدارك مورد نياز به منظور شناسايي و تعيين سطح فعاليــت  16
  كليه مشتريان قبلي اعالم شده است؟ 

  
  8ماده 

        

بــه  ماه نسبت به تكميل مــدارك مــورد نيــاز 3مشتريان قبلي حداكثر در مهلت آيا   17
   اند؟سطح فعـاليت اقـدام نموده منظور شناسايي و تعيين

  
  8ماده 

        

واســنادآيا در صورت عدم ارايه مدارك موضوع بند فوق، ارايه خدمت تا زمان ارايــه 18
  مدارك متوقف شده است؟

          8ماده

  د كه:وده انها را متعهد نمهنگام ارايه خدمات پايه به مشتري، آنآيا 19
يــه كه در اين دستورالعمل مشخص شده است، ارا رااطالعات مورد درخواست  –الف

  كرده، مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
  را ندهند اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي –ب

  
  
  
  10ماده 
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  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

و در صورت اقدام، موضوع را بالفاصــله بــه اشــخاص تحــت نظــارت اطــالع دهنــد. در 
  سوي مشتري و يا عدم رعايت صورت عدم پذيرش اين تعهدات از

   شده است؟ ها توسط وي، آيا ارايه خدمات به مشتري متوقفآن 
اسايي براي درج شماره هاي شنآيا در تمامي فرم هاي مورد استفاده، محل مناسبي   20

ي يكتا (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي) و كدپستي براي نشاني ها پــيش بينــ
 شده است؟

          12ماده 

هــاناتي كه عمليات مالي در آهاي اطالعها و بانكافزارها، سامانهآيا  در تمامي نرم 21
مــورد  يكتا (حسب هاي شناساييبراي درج يكي از شماره شود، محل الزمثبت مي

كــان ام شــده وبينــي هــا پيششماره ملي، شناسه ملي) و كدپســتي  بــراي نشــاني
  ؟ شده استافزارها فراهم هاي مذكور در نرمجستجو بر اساس شماره

          13ماده 

صحت مشخصــات درج ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل،6آيا حداكثر ظرف مدت 22
هــاي ذي ربــط كنتــرل سيستمهاي اطالعاتي با پايگــاهشده اشخاص ثبت شده در 

  هاي ذي ربط تطبيق نداده باشند)شده است؟(مشخصات اشخاصي كه با پايگاه

          14ماده 

ربــط ي ذيهــاماه يكبار نسبت به بروز نمودن اطالعاتي كه قبالً بــا پايگــاه 3آيا هر   23
  تطبيـق داده شده، اقدام شده است؟ 

          15ماده 

صورت فوت اشخاص حقيقي يا انحالل اشخاص حقوقي و عدم اعالم مراتــب بــه در   24
 آن شركت طي اين مهلت، آيا كد معامالتي اين اشخاص مسدود شده و مراتــب بــه

  واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش شده است؟

          15ماده 

          16ماده بــه ســازمان جهــت )(بــا ســمت مــديرآيا نسبت به ايجاد واحد يا معرفي نماينــده 25
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  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

ها و ساير موضوعات مرتبط بــا عمليــات ها، بررسي استعالمدريافت و ارسال گزارش
  پولشويي اقدام شده است؟ 

ربــط و هــا يــا مراجــع ذيپس از استعالم اطالعات مربوط به مشتريان از پايگــاه آيا  26
ر ربــط، برابــكاركنــان ذياطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير مدارك معتبر، توسط 

 اصل و در پرونده اطالعات مشتري نگهداري مي شود؟

 ماده

17 

  

        

مــاه از تــاريخ ابــالغ ايــن دســتورالعمل، كليــه كــدهاي3حداكثر ظــرف مــدتآيا 27
  ؟شده است معامالتي فاقد شماره يا شناسه ملي مسدود

          19ماده 

از عــدم شناســايي كــافي مشــتري،هاي ناشــيمنظور كنتــرل مــوثر ريســكآيا به 28
  ،كنترل شده است؟هاي وي، متناسب با طبقه تخصيص داده شدهتراكنش

          20ماده 

بــار، اطالعــات مربــوط بــه فعــال مطابق ضوابط اعالمي سازمان هر شش ماه يك آيا  29
  ؟گرفته استبودن مشتري مورد ارزيابي مجدد قرار 

 22 ماده

  
        

  ؟ شده استآيا از ارايه خدمات به اشخاص زير جلوگيري   30
شــتري از ارايــه اطالعــات و مــدارك موضــوع ايــن دســتورالعمل مدر صورتي كه - 1

 خودداري نمايد.
ماينده مشتري فاقد مــدارك و اســناد قــانوني دال بــر نماينــدگي ندر صورتي كه - 2

 باشد.
صالح احراز نماينــد كــه ذيطريق مراجع  راساً و يا از شركت شمادر صورتي كه  - 3

 اطالعات ارايه شده توسط مشتري خالف واقع است.
 شخاصي كه به حكم مراجع ذي صالح، ممنوع المعامله هستند.ا- 4

          23ماده 
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  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

  شخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي.ا- 5
وط بــه اشخاص تحت نظارت به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطالعات مربآيا   31

  ؟اندنمودهشناسايي كامل مشتريان را به روز 
ضعيت والف) در زماني كه براساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد كه 

  اي پيدا نموده است؛مشتري تغييرات عمده
شواهد و قرائن احتمال دهد مشتري  ب)در صورتي كه شخص تحت نظارت براساس

  است؛ در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته
ام ج)در مواقعي كه به هر دليل در مورد صحت اطالعات قبلي بــه دســت آمــده، ابهــ

  ايجاد شود.

           24ماده 

شناســايي شــده، آيــامشــتريانِنفــع واقعــي معــامالتِنسبت به ذيظندر صورت 32
نفــع احتمــالي، بــه عنــوان عمليــات مشــكوك بــه مشخصات مشــتري مــذكور و ذي

  ؟ شده است پولشويي  به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش 

          26ماده  

مطــابق مفــاد اندر مورد چگونگي شناســايي مشــتريمستمرهاي آموزشيآيا برنامه 33
  ؟  شده استبراي كاركنان تدارك ديده  29ماده 

          29ماده 

 ن ابــالغآيا رويه شناسايي مشتريان بر اساس ضوابط دستورالعمل مستند و به كاركنا  34
  ؟شده استشده است؟ و به صورت قابل اتكايي از اجراي آن اطمينان حاصل 

          30ماده 

از ناحيه آنهــا  رود احتمال ميآيا مشتريان (حقيقي، حقوقي) با توجه به ريسكي كه   35
چون موقعيت اجتماعي و شغلي، وضعيت مالي، نوع و ماهيت و به واسطه عواملي هم

هاي مــرتبط يــا ديگــر اي، پيشــينه مشــتري، مــوطن اصــلي، حســابفعاليت حرفــه

 31ماده 

  
        



  پرسشنامه ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه    	     
	

 

ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   16		   سازمان 

  نتايج ماده قانوني  موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

بنــدي هاي موثر بر اساس رويه اعالمي ســازمان وجــود داشــته باشــد، طبقهشاخص
  ؟ اندشده

ها آن آيا اطالعات آن دسته از مشتريان قبلي را كه در مرحله تطبيق، مشخصات  36
 شده،ام نداراي مغايرت بوده است و پس از گذشت سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقد

  ؟  شده استبه واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش 

          35ماده  1بند 

م، امكــان اخــذ اطالعــات الزهمكاري مشتريبه داليلي همچون عدمكهدر صورتي 37
نمــوده  ارايــه اطالعــات غيرواقعــيمشتري اقدام بــه يا براي شناسايي فراهم نبوده و 

  ؟شده استآيا از ارايه خدمات به مشتري خودداري  ،باشد

 36 ماده

  
        

    

   چك ليست دستورالعمل گزارش معامالت و عمليات مشكوك در بازار سرمايه

  نتايج   قانونيماده   موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

اد تمامي كاركنان شاغل به اســتن ،درصورت مشاهده معامالت و عمليات مشكوكآيا   1
رزه بــا بدون اطالع مشتري در اسرع وقت مراتب را به مسئول مبا آيين نامه 25ماده 

  منعكس نموده اند؟خود  پولشويي

          2ماده 

ارزه باهمان روز كاري مراتب را از طريقي كه واحد مبدر مورد نظر آيا مسئول 2
  پولشويي سازمان تعيين مي نمايد، به آن واحد انعكاس داده است؟

          2ماده 
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   17		   سازمان 

  نتايج   قانونيماده   موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

يا در خصوص اشخاص تحت نظارتي كه فاقد مسئول مبارزه با پولشويي هستند آ  3
  مدير آن واحد مسئوليت اجراي ماده فوق را عهده دار بوده است؟

          2ماده  1تبصره 

شــف كهاي قابل اتكايي جهت اقدامات مرتبط با در چارچوب مقررات مربوط رويهآيا   4
د دهي آن توسط كاركنان تدوين و پس از تاييعمليات و معامالت مشكوك و گزارش

  ؟ستاشده  اي به كلية كاركنان ابالغواحد مبارزه با پولشويي سازمان طي بخشنامه

          4ماده 

حگزارش معامالت و عمليات مشكوك به پولشويي نــزد مراجــع غيــر ذيصــالآيا مفاد 5
  آيا با متخلفان برابر قانون رفتار شده است؟؟ در اينصورت افشاء شده است

      5ماده 

ظدر خصوص وظايف موضوع مقررات مبارزه با پولشــويي از لحــاشركتآيا كاركنان 6
  اند؟اداري شخصاً مسئول بوده

      7ماده 

شكوك در خصوص معامالت و عمليات مشركت آيا مسئول واحد مبارزه با پولشويي   7
  ؟ام داده استرا انج 11هايي مقرر در ماده وظايف و مسئوليت

      11ماده 

رات و در حوزه مربوطه از اختيا مستقر در شركت مبارزه با پولشويي آيا واحد  8
و  امالتياطالعاتي مشتريان، سوابق معهاي كافي مانند دسترسي به پرونده دسترسي

 اند؟اشتهالل دمالي آنان برخوردار بوده و در بررسي، اظهار نظر و ارسال گزارش استق

          12ماده

ريآوآيا مسئولين مبارزه با پولشويي پس از دريافت شناســه كــاربري ســامانه جمــع 9
  اند؟داشتهگزارش معامالت مشكوك، نسبت به حفاظت از آن دقت الزم را 

      13ماده 

آوري گــزارش معــامالتآيا مسئولين مبارزه با پولشويي با بررسي روزانه سامانه جمع 10
مشكوك، نسبت به پاسخگويي به استعالمات مندرج در آن در همان روز كاري اقدام 

      14ماده 
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   18		   سازمان 

  نتايج   قانونيماده   موضوع
  توضيحات امتياز خير بلي

و اطالعات مــورد نيــاز را در قالــب تعيــين شــده و از طريــق ســامانه مــذكور ارســال 
  اند؟نموده

هاي عمومي و آموزش ربط،آيا در اجراي اين دستورالعمل براي كليه كاركنان ذي 11
ه بشده، هاي تخصصي مربوط طراحي هاي تخصصي نيز آموزشبراي كاركنان حوزه

 ون ثبت هاي مذكور در سوابق آموزشي آناو حضور كاركنان در دوره اجرا درآمده
  نگهداري شده است؟

      15ماده 

  

  

  

  

  

  چك ليست دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي

  نتايج و توضيحات امتياز خير بلي  ماده  موضوع
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   19		   سازمان 

1  
 اال ور و كاسناد و سوابق اراية خدمات و عمليات مربوط به اوراق بهاداآيا 

 نگهداري 2به شرح ماده نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي مشتري 
  ؟شده است

          2ماده 

2  
كه ضمن حفظشده اي عمل با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به گونهآيا

ورد مامنيت و كيفيت اسناد، امكان دسترسي به عين آن اسناد در مواقع 
  ؟نياز به سهولت فراهم شود

          3ماده 

3  
ان ن، مك، زمااطالعات و اسناد مربوط به اركان معامله از جمله نوع،تاريخآيا 

اي ثبت به گونهنموده طبق ضوابطي كه سازمان تعيين  راو شرايط معامله 
  اشد؟و رديابي معامله وجود داشته به امكان بازسازي شده كو نگهداري 

          4ماده 

4  

شويي در صورت درخواست اسناد و سوابق از سوي واحد مبارزه با پولآيا 
سازمان يا واحد اطالعات مالي، حداكثر ظرف دو روز كاري نسخة 

ف الكترونيكي و اصل اسناد و سوابق را در صورت درخواست حداكثر ظر
  شده است؟يك ماه ارايه 

          5ماده 

5  
تريانمشسوابق، آيا مشتريانسوابق نگهداري شدةبه منظور به روز نمودن

يني ازبب موردي يا اتفاقي و به صورت ماهه 6هاي صورت دورهموجود به 
  شده است؟ 

          6ماده 

ري آنگهداتهية نسخة پشتيبان از كلية اسناد الكترونيكي و نآيا اقدام به  6
  شده است؟ در مكان ديگر (غير از شركت) 

          7ماده 

  مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمايه چك ليست دستورالعمل نحوه
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   20		   سازمان 

  نتايج و توضيحات امتياز خير بلي ماده  موضوع
يــهو هنگــام ارامي گيرد آيا عمليات و معامالت اشخاص مظنون تحت نظر قرار 1

الي معامالت و عملكــرد مــدقت و نظارت بيشتر به عمل آمده و خدمات به آنان 
  ؟  مي گيردشان نيز به طور مداوم تحت نظر قرار 

 2اده م

  
        

 با آيا پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون از سوي واحد مبارزه  2
ده پولشويي سازمان، بالفاصله نسبت به بروز رساني فهرست قبلي اقدام ش

  است؟  

          4ماده 

حسب نظر واحد اطالعات مالي تحت نظر قرار آيا عمليات اشخاص مظنون   3
ده عكس شواحد مبارزه با پولشويي سازمان من نحو مقتضي به بهمراتب  وگرفته 
  است؟

  7ماده 
  

        

هرديده كهاي مربوط به ارايه خدمات به نحوي تنظيم گآيا نرم افزارها و برنامه 4
 ارايه كليه خدمات به اشخاص مظنون صرفاً در چارچوب تعيين شده توسط

  واحد اطالعات مالي انجام پذيرد؟ 

          9ماده 

ز قبيلناتي امجهز به امكاو برنامه هاي مربوط به ارائه خدماتافزارهاآيا نرم 5
ليت دار كردن اشخاص تحت مراقبت و اعالم هشدار بوده و قابشناسايي و نشان

  ؟ هاي مورد نياز به واحد اطالعات مالي را دارندتهيه و ارسال گزارش

          9ماده 
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   21		   سازمان 

  چك ليست دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در خدمات الكترونيك بازار سرمايه 

  نتايج و توضيحات امتياز خير بلي  ماده  موضوع
يقــي آيا صدور هرگونه ابزار شناسايي پس از شناسايي كامل مشتري و ثبت تطب  1

  مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرفته است؟
          2ماده 

وآيا به منظور دريافــت ابزارهــاي شناســايي، مشــتري حضــوراً مراجعــه نمــوده 2
  شناسايي اوليه انجام شده است؟

          3ماده 

،در صورت دريافت ابزار شناسايي توسط نماينده مشتري آيــا  شــخص نماينــده 3
ارايــه  مورد شناسايي كامل قرار گرفته است؟ آيا احــراز نماينــدگي قــراردادي بــا

  وكالت نامه رسمي معتبر انجام شده است؟

 4ماده 
و تبصره 

  آن

        

آيا تطبيق هويت مشتري بــا اقــالم اطالعــاتي شناســايي مشــتري در مراجعــات   4
  غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايي صورت گرفته است؟

          5ماده 

هــاي گواهيآيا شناسايي اوليه مشتري به صــورت الكترونيكــي و بــا اســتفاده از   5
ايي شناســ ومان امضاي ديجيتال و يا ساير ابزارهاي شناسايي مــورد تأييــد ســاز

  است؟ صورت گرفتهكامل با ارسال اسناد و مدارك الزم 

          6ماده 

ايآيا موضوع تعهدي مشتري مبني بر عدم استفاده هيچ شخص ديگر از ابزارهــ 6
عــالوه بــر توقــف ارايــه شناسايي رعايت شده است؟ و در صــورت بــروز تخلــف 

  خدمات، مطابق قوانين و مقررات با وي برخورد شده است؟

          7ماده 

هاي قابل اتكايي براي شناسايي مشتري در معامالت الكترونيكــي اتخــاذآيا رويه 7
؟ و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك ضمن گــزارش موضــوع شده است

به واحد مبارزه با پولشويي سازمان نسبت به شناسايي و احراز هويــت حضــوريِ 

          8ماده 
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   22		   سازمان 

 ؟شده استمجددِ مشتري اقدام 
دةآيا واريز وجوه در خدمات الكترونيكي، منحصراً از طريــق حســاب معرفــي شــ 8

  اعتباري انجام شده است؟مشتري نزد يكي از مؤسسات 
          9ماده 

مات آيا سامانه الكترونيكــي مــورد اســتفاده بــراي انجــام معــامالت و ارايــه خــد  9
ت الكترونيكي، امكان ثبت، نگهــداري و تهيــه گــزارش از ســابقه تمــامي عمليــا

  ؟داده استمشتريان را دارد و آن را در اختيار سازمان قرار 

          10ماده 

ــا اســناد و  10 ــراكنشآي ــراطالعــات ت ضــوابط مــذكور در  هــاي الكترونيكــي  براب
بــا  دستورالعمل نگهــداري و امحــاء اســناد در بــازار ســرمايه در حــوزه مبــارزه"

  ؟ه استمصوب شورا نگهداري شد "پولشويي

          11ماده 
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   23		   سازمان 

  

  

  پستي مشتريانچك ليست دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مربوط به بازار سرمايه به نشاني 

  نتايج و توضيحات امتياز خير بلي  ماده  موضوع
رج آيا هنگام شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي و در چارچوب ضوابط مند  1

 و؛ نشاني دقيق »دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه«در 
 مارهكدپستي محل سكونت و يا اقامتگاه قانوني (در مورد شخص حقوقي)، ش

  تلفن و يا دورنگار وي اخذ شده است؟ 

          2ماده 

تري وهرگونه خدمات پايه، نسبت به شناسايي كامل مشآيا قبل از ارايه 2
  ؟شده است سازي نشاني پستي وي اقدام مستند

          3ماده 

خاصدر صورتي كه وكيل، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اش 3
 پستي محلآيا نشاني دقيق و كد ديگري متقاضي دريافت خدمات باشد،

  ؟اخذ شده است - عالوه بر شخص اصيل - هاسكونت و شماره تلفن آن

          5ماده 

، ربوطمآيا هنگام شناسايي كامل مشتري، وكيل، قيم و يا ولي وي، مسئول   4
ندرج مندرج در كارت ملي و يا اسناد شخص حقوقي را با نشاني م كدپستي

  ؟شده است در ساها تطبيق داده

          6ماده 

استفاده براي مشتريان، محل مناسبي براي ها يا اسناد مورد آيا در كليه فرم  5
درج شماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و كدپستي 

 9ماده 
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ه رخا ک ی د و ھادار بارزه با پو ورس و اوراق   24		   سازمان 

  نتايج و توضيحات امتياز خير بلي  ماده  موضوع
 ؟استايشان تعبيه گرديده

ت راي ثبهاي اطالعاتي مورد استفاده بافزارها و سيستمآيا در كليه نرم  6
ره عمليات مشتريان، محل الزم براي درج شماره يا شناسه ملي يا شما

  ؟  شده است ها پيش بيني فراگير اشخاص خارجي و كدپستي آن

  
  10ماده 

        

ر دآيا كدپستي و اطالعات مربوط به نشاني مشتري و ساير مشخصات وي   7
بط رهاي ذيهر شش ماه يك بار به پايگاههاي اطالعاتي حداقل سيستم

  ؟ شده استارسال و صحت آن كنترل و آخرين تغييرات دريافت 

          11ماده 

كهپس از انجام تكاليف مقرر در مواد فوق، مشخص شددر صورتي كه 8
الب قكدپستي مشتري (حقيقي، حقوقي) متعلق به وي نيست آيا  مراتب در 
ده شگزارش معامالت مشكوك به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش 

  ؟ است

          12ماده 

نيامذكور در فيتكالماه پس از ابالغ اين دستورالعمل،6آيا حداكثر 9
ز يه ادر مورد مشتريان فعلي كه به واسطه دريافت خدمات پا دستورالعمل

  ؟ شده استاند، عملي قبل، ارتباط خود را حفظ كرده

          13ماده 

رايه كليه ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل از ا 6آيا حداكثر ظرف مدت  10
  خدمات به كليه مشتريان فاقد كدپستي خودداري شده است؟

          14ماده 

 


