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 راهنمای مدیریت تشخیص هویت 

 (3.2نویس شماره )پیش
 

 استفاده از این راهنما -1

شوند )که بخشی از آنها های مخابراتی پشتیبانی میای با سیستمتولید و توزیع کاال و خدمات به صورت فزاینده

، بیمه ای، حمل و نقلرایانهآنها خدمات کسانی که به  پذیرد(. صادرکنندگان وچین انجام میبالک توسط سیستم

است با  ایبایسته اطالعاتیرونیکی مناسبی که دارای کیفیت تنمایند باید بتوانند در بستر الکو بانکی ارائه می

در  اطالعاتمورد نوع و ساختار فرآیند انتقال  درباید تمامی فعاالن بازار  برای این منظور یکدیگر در ارتباط باشند.

 اطالعاتترین ارتباط شخص به شخص را برای انتقال گیری نمایند و بهترین و امنمورد کسب و کار خود تصمیم

دهندگان خدمات مربوطه فعاالن بازار و ارائه بهینه دسترسیجهت این راهنما  .1(ndto e nde) به خدمت بگیرند

 ارائه شده است. المللتامین مستقیم کاال و خدمات در سطح بیندر زنجیره  اطالعات های انتقالسامانهبه 

 المللی الزم است؟برای کسب و کار بین اطالعاتچرا انتقال صحیح  -2

 :المللی وجود داردسه دلیل اصلی برای ارائه این راهنما توسط اتاق بازرگانی بین

 مختلف در زنجیره  اطالعاتهای شناسایی از سامانهمتفاوت  اطالعاتکسب و کارها با  الملل:تجارت بین

 های خاص خود را دارند.ها و هزینهیک ریسک شوند که هرانتقاالت اطالعات مواجه می

 :نیاز به ، روندهای دیجیتالی پیش میچه بیشتر به سوی اکوسیستم کسب و کارها هر اقتصاد دیجیتال

اهمیت و  یابدافزایش میرا ارسالی و دریافتی در زنجیره انتقال اطالعات  اطالعاتهویت منحصر به فرد برای 

 شود.المللی بیشتر میهای بیناین مطلب با افزایش کسب و کارهای الکترونیک و پرداخت

 تری در مورد شکسب و کارها باید آگاهی بی های مطابقت کسب و کارها با قوانین و مقررات:چالش

جهت پیشگیری به مقامات بیشتر ارائه گزارشات  وصحیح در خصوص اعمال تشخیص هویت  اطالعاتاهمیت 

شویی، مبارزه گمرکات، نیروی انتظامی، مبارزه با پول) از خطرات مواجهه با عدم تطابق با مقررات داشته باشند

 .های تحریمی و غیره(محدودیتتروریسم، تامین مالی با 

 سه دلیل یاد شده بر فرآیند شناسایی در موارد زیر موثرند:

 مستقیم )اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حقوق و وظایف( که به صورت دیجیتال در زنجیره تامین عاملین 

  کاال یا خدمات با یکدیگر در ارتباط هستند؛

  فروشان و غیره.ه، خردتولیدکنندگانواردکنندگان، تجار: صادرکنندگان و 
 

 .( زنجیره ارتباط از ابتدا تا انتها را برای ساختار کسب وکار خود در نظر بگیرند1
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 و غیره های حمل و نقلها، شرکتها، بیمهدهندگان خدمات: بانکارائه. 

 ادارات نظارت  حسابرسی،های سازمان ،واحدهای اطالعات مالی ،مالیات اتدولتی: گمرکات، ادار هایسازمان

 .غذا و دارو و غیره بر

 و در زنجیره تامین کاال یا خدمات در تملک فعاالن بازار  هایی که دارای حقوق و وظایف نیستند(بنگاه) ابزار

 قرار دارند:

 کنند.هایی که اشخاص حقوقی در آنها فعالیت میمکان 

 و غیره هاهای قطار، بارکشواگن ،هاهواپیماها، کامیون ،هاوسایل حمل و نقل: کشتی. 

 بندی که دار و سایر وسایل بستهنرهای چرختیها، کانبندی: کانتینرهای هوایی و دریایی، پالتهتتجهیزات بس

 قابلیت استفاده مجدد را دارند.

 های تشخیص محصول: بارکدخوانسامانهGS1  و غیره. 

 نظامی(ی، واهی شده قطعات یدکی )مثال دریایمشخصات گ. 

 ها، مدارک حمل مدارک: بارنامهATAهانامهها یا بیمههای بهداشت، گواهی بیمههای مبدا، گواهی، گواهی 

 و غیره.

 افزارها، برندها، امتیازها و غیرههای معنوی مانند نرمدارایی. 

آوری به باید مستقل از فن ابزارهای شناسایی عاملین و ابزار مورد استفاده در زنجیره مستقیم تامین کاال و خدمات

ها نباشند. آوریکار گرفته شده توسط طرفین تجاری حاضر در زنجیره یاد شده عمل کنند و تحت تاثیر این فن

 شناسایی و رهگیری باشند.ها باید از طریق شماره ثبت مشخص و در دسترس، قابلنآابزارهای شناسایی و ملحقات 

دهندگان آنها( را در خصوص ایجاد و المللی و )خدماتسب و کارهای بینمدیران ک ،این راهنما در نظر دارد

زنجیره مستقیم تامین کاال و  درهای تشخیص هویت عاملین و همچنین مواجهه با چالش اطالعاتنگهداری از 

 یاری نماید.را خدمات 

آوری، حمل و نقل و فنهای مختلف تجارت مانند فروش، تامین، تامین مالی، در خصوص جنبه اطالعاتمدیریت 

 ی دارد.فراواندهی به مقامات دولتی اهمیت تطبیق با قوانین و مقررات و گزارش

 ایجاد شده برای زنجیره تامین مستقیم )کاال و خدمات(های فرصت -3

به رویکردی جهانی در ملزم برای حصول اطمینان از موارد زیر  تامین مستقیم )کاال و خدمات( زنجیره جهانی

 .استهای هویتی عاملین و ابزار استانداردهای حقوقی و فنی و شبکهخصوص 

  تامینجهت شناسایی کاال و خدمات در زنجیره  اطالعاتکیفیت باالی. 

  المللی هر یک از طرفین تامین کاال و خدمات )چه در خصوص کسب و کارهای بین اطالعاتکیفیت باالی

 .های دولتی(چه درخصوص سازمان

  به کار گرفته شده در زنجیره تامین. اطالعاتپایین عملیاتی هزینه 
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 آوری دیجیتال در فرآیند زنجیره تامین مستقیم.هایی برای استفاده بیشتر فنایجاد فرصت 

 ارائه گزارش الکترونیک به موسسات دولتی برای کاهش ریسک عدم تطابق با قوانین و مقررات. 

چه مالک چه کسی »، «مالک کیست»، «چه کسی» مالکیت و تملک(به عنوان مثال گزارش تشخیص هویت، ) *

 1.«چیزی است

در صورتی که از کیفیت  )کاال و خدمات( مستقیم فرآیند مدیریت تشخیص هویت عامالن و ابزار زنجیره تامین

ملیاتی را های عو ریسک هاتجارت را مرتفع نماید، هزینه تواند بسیاری از موانعقبولی برخوردار باشد، میقابل

 کاهش دهد و ارائه گزارش به مقامات دولتی را نیز تسهیل نماید. 

و  )مشتریان مشتری( ،مشتریالمللی در خصوص شناخت های فراروی کسب و کارهای بینچالش -4

 کنندگانعرضهشناخت 

های با چالش ایالملل در فرآیند تامین مستقیم کاال و خدمات به شکل فزایندهبین برای تجارت کسب و کارها

، شناخت مشتریان مشتری (KYC) تطبیق با قوانین و مقررات مواجهند؛ مقرراتی مانند شناخت مشتری

(KYCC ) کنندگانعرضهکنندگان/ تامینشناخت و (KYS). 

پشتوانه اند که مسئولیت تطابق کسب و کارشان با قوانینی را که گذاران صاحبان کسب و کار را ملزم نمودهقانون

شویی، مبارزه با تامین ها، مبارزه با پولدارند، بپذیرند؛ قوانینی مانند عوارض گمرکی، تحریم های عمومیسیاست

غیره. همچنین صاحبان کسب و کار ملزم به ارائه اطالعات دقیق در  تروریسم مالی، قوانین مرتبط با غذا و دارو و

 گزارشات خود هستند.

 کنندگانعرضه شناخت و (KYCC) مشتری مشتریان (،KYC) قوانین شناخت مشتری بایستمی مقامات دولتی

(KYS،) حسن اجرای آنها نظارت  قوانین گمرکی و سایر الزامات مربوط به تطبیق با قوانین و مقررات را اعمال و بر

 نمایند.

 قوانین و الزامات قانونی کسب و کارها -5

و الزامات قرارداها( به شدت بر فرآیندهای تجاری در زنجیره ارزش ، مقررات آورالزام )قوانین الزامات قانونی مختلف

مربوط به عامالن و ابزار مربوط به فرآیند کسب  اطالعاتطبق الزام این قوانین  المللی موثرند.کسب و کارهای بین

 و کارهای یاد شده باید دارای مشخصات خاصی باشند.

 کشوری( ای/چه قوانین منطقهالمللی )چه قوانین بین قوانین -1-5

  شناسایی مشتری با دقت کافیالزامات قوانین اهتمام در (CDD) و ( اعمال دقت مضاعفEDD) 

مقررات در که  (CDDمشتریان ) دقت کافی درباره اهتمام و مقرراتبا الزامات  بایستمی موسسات مالیعملیات 

تحقق این امر  اند، همخوانی داشته باشد.المللی وارد شدهو بینوجود دارد و در قوانین ملی  BCBSبال و کمیته 
1)“Who is who”, “who owns whom”, and “who owns what”  
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هایی که در تامین مالی مستلزم این است که اطالعات صاحبان کسب و کار به صورت دقیق و واقعی در دفاتر بانک

بانکی های بیناز طریق سوئیفت یا سایر شبکه اکثراًها آن پیامو بوده المللی فعال های بینتجارت و یا پرداخت

 .، موجود باشدمخابره گردند

 هاکنترل صادرات و تحریم 

سازمان ملل متحد و مقامات دولتی )مانند مقامات ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا( فهرست تحریم منتشر 

 دارند.مصرف دوگانه نظارت  دارای بر نحوه کنترل صادرات و کاالهای نمایند ومی

 ( الزامات گروه ویژه اقدام مالیFATFمانند قوانین مبارزه با پول ) شویی و تامین مالی تروریسم

(AML/CFTو گزارش ) مالی واحد اطالعاتدهی به 

شویی و خود در خصوص مبارزه با پول توصیه 40( FATFگروه ویژه اقدام مالی ) 2019در ژوئن و اکتبر سال 

ها و ثبت مالی، حواله واحد اطالعاتتامین مالی تروریسم را منتشر نمود که در آنها ارائه گزارش موارد مشکوک به 

های ذکر شده را در کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی توصیه ،رودانتظار می مورد تاکید قرار گرفت. ،سوابق

کنترل ی مربوطه یدر حوزه های قضاباید، عملیات فعاالن بازار را میواحد اطالعات مالی آنها  .گنجانندبقوانین خود 

 نمایند.همکاری می با یکدیگر 1اگمونتکشور در گروه  160بیش از  مالی واحد اطالعاتنمایند. 

 المللیرات تجارت بینرمق 

مانند و الزامات غیرمالی ) های داخلی کشورها(افزوده و مالیاتحقوق گمرکی، مالیات بر ارزش شامل امور مالیاتی )

 .و غیره( زیستیئل محیطکننده، حقوق معنوی، کار کودکان، مسامصرفسالمت بهداشت، سالمت غذا و 

  مقررات عمومی حفاظت از اطالعات(محرمانگی اطالعات( 

و  برای طرف دیگر افشا نموده باید هویت خود را می ،هایی که دارای روابط تجاری با یکدیگر هستندکسب و کار

افشای اطالعات  ،که نماینده آنها هستند نیز مشخص نمایند. مقررات عمومی حفاظت از اطالعاترا اشخاص حقوقی 

افشای کامل این اطالعات جهت ارائه گزارش توسط صاحبان  نماید.را محدود نمی کارمندان آن هاکسب و کارها و 

 به مقامات الزامی است.کسب و کارها 

 دهی الزامات گزارش 

و همچنین اطالعات  آماری و یا مالی، صاحبان کسب و کار موظفند اطالعات های قضاییافزایش حوزهبا توجه به 

 هاینمایندگیدر اختیار XBRL  (www.xbrl.org )المللی خود را با استفاده از استانداردهای بینپرداخت

شوند تا از رش میاگزعاملین و ابزار زنجیره انتقال کاال  دقیق اطالعات ،بر اساس این الزامات دولتی قرار دهند.

شویی و )قوانینی مانند حقوق معنوی، مبارزه با پول های عدم تطبیق با قوانین و مقررات جلوگیری شودریسک

 .غیره(و  IPPC2، هایمتامین مالی تروریسم، مقررات تحر

1) www.egmontgroup.org 

2) International Plant Protection Convention: IPP 

http://www.xbrl.org/
http://www.egmontgroup.org/
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 الزامات بخش دولتی -راترمق -2-5

 ملیتیهای چندناظر بر شرکت متحد راهنماهای سازمان ملل. 

 راهنماOECD   ملیتیچندهای تکدر خصوص شر 2011سال. 

  راهنمایOECD «دقت کافی بر مشتری (Due Diligence)»  کارهاکسب و رفتار مسئوالنه درخصوص. 

 های مربوطهصنایع و بخش الزامات -مقررات -3-5

 :مانند ،های صنعت بانکداری شامل الزامات و مشخصات اطالعات طرفین استنامهتوافق

  المللی.اتاق بازرگانی بین 2020اینکوترمز 

  المللیمقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین 600نسخه (UCP600)  مقررات  2.0نسخه و

 .(eUcp2.0المللی )متحدالشکل اعتبار اسنادی الکترونیک اتاق بازرگانی بین

  مقررات متحدالشکل وصولی 522نسخه( هاURC و ) الکترونیک  هایوصولیمقررات متحدالشکل  1.0نسخه

(eURC) :.متمم برای عرضه الکترونیک 

 ( مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکیURBPO )المللیاتاق بازرگانی بین. 

 WCF المللیاستانداردهای گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین. 

 URDTT های تجاری دیجیتال()مقررات متحدالشکل تراکنش اتاق بازرگانی بین المللی. 

 ISP 98 المللی.نتی اتاق بازرگانی بیناعتبار اسنادی ضما 

 GS1 کنندگان نسبت به منبع مبدا/ محل تامین کاال جهت استفاده در امور گمرکی و حمایت از مصرف

 تامین کاال.

 سوئیفت، المللیهای بینهای راهنما در مورد پرداختهای کلی یا کتابچهتوافق(BAFTهای ، مجمع پرداخت

 (.BAFT-اروپایی

  :شویی و تامین مالی های مربوط به قوانین مبارزه با پولاصول تطبیق جهت کاهش ریسکگروه ولفسبرگ

 تروریسم.

 که مربوط به تهیه لباس، برلیان، الوار و غیره است. ییمعاهدات غیردولتی مانند آنها 

 تجاریالزامات قانونی مربوط به روابط قراردادی با شرکای  -4-5

 ( الزامات قوانین تعیین هویتwho is who( و تعیین مالکیت )who owns whom در فرآیند تامین )

 بخش دولتی و بخش تجاری.

 مراجعه شود به نمایندهای حقوقی معدودی استفاده میمراز ف تجارالمللی و سایر کسب و کارهای بین( 

طه در آدرس وهای مربفهرست کلیه فرم (ISO20275ELFحقوقی  ندارد مربوط به فرم اشخاصااست

 دسترسی است.قابل www.gleif.orgاینترنتی 

http://www.gleif.org/
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 ی مربوطه یهای قانونی الزامات و حقوق مشخصی را که در حقوق خصوصی و قوانین مالیاتی حوزه قضافرم

حتی ممکن است در نین ها، ارزش افزوده( بعضی از این قوامالیات بر شرکت) کندمشخص می ،وجود دارد

 .)مثالً در مناطق یا ایاالت مختلف( ی متفاوت باشدیک حوزه قضای

  مستلزم شفافیت و صراحت قانونی در خصوص  ،دیجیتالفرآیند تشخیص هویت، تایید و ارائه مجوز به صورت

 هاست.و مهر و امضای الکترونیک شرکت آن اشخاص حقوقی کارمندان

 المللیکسب و کارهای داخلی و بیناعمال مدیریت تشخیص هویت برای  -6

های طرفراهکارهایی را انتخاب نمایند تا از طریق آنها بتوان به خوبی هویت  بایدالمللی کسب و کارهای بین

 .مورد استفاده آنها شناسایی شود هایعاملین و ابزارو تجاری 

 ها مد نظر قرار گیرند:تکمشی شرنکاتی که باید در خط

  فرآیند تشخیص هویت چیست؟مدیریت بهترین نحوه عملکرد در خصوص 

 الزامات دقت کافی بر ( امور مشتریCDD) ( و اعمال دقت مضاعفEDD.) 

  های مادر را نیز شناسایی کرد؟کند یا باید شرکتهویت اشخاص حقوقی کفایت میتشخیص آیا تنها 

  شناخت ذینفع نهاییقواعد (Ultimate Beneficial owner- UBO مربوط به زمانی که با :)

 کار داریم. و صادرکنندگان و واردکنندگان سر

  ی مالینیروی ویژه اجرای توصیه 40انجام مراحل نگهداری سوابق طبق FATF  برای پاسخگویی مناسب به

 ادارات دولتی.

 سایر موارد. 

گشایش  که در قواعد عمومی دارد دیگری نیز در خصوص موسسات مالی وجود به عالوه موارد یاد شده، موارد

)مشتریان  آمده است؛ مواردی مانند گشایش حساب، تشخیص هویت افراد (المللیبانک تسویه بین) BIS حساب

 های کارگزار و اشخاص حقوقی.مجاز(، بانک ییا افراد دارای امضا نهایی یا ذینفع

 های جهانی تشخیص هویتسامانه -7

وجود دارد: سامانه تشخیص هویت عاملین و تشخیص هویت  دو دسته سامانه جهت تشخیص هویت

 ابزار.

 یص هویت عاملینخموجود تش یهاسامانه -1-7

 عمومی /ولتید 

 شمول که جهان هاییبا استفاده از روش هکخاص ی حوزه قضای که بر اساس قوانین ییکسب و کارها فهرست

 www.gleif.orgمحلی در سایت  و ایمنطقهکسب و کار  750. توضیح مختصری از اندایجاد شده ،نیستند

 دسترسی است.قابل

http://www.gleif.org/
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های حقوقی حوزه قضایی مربوطه نیستند. دسترسی به اطالعات این برگیرنده تمام فرماین فهرست لزوما در

 .های قضایی مختلف برای کاربران متفاوت استاساس حوزه ها برفهرست

  (ISOLEI )1 آورالزام و افشایحقوقی ، که یک سامانه تشخیص هویت منحصر به فرد در خصوص اشخاص 

 سازمان جهانی تشخیص هویت اشخاص حقوقیتوسط  ،هاستهای مادر و صاحبان نهایی شرکتهویت شرکت

(GLEIF)  و بر اساس الزاماتG20-FBS رایگانارائه اطالعات به کاربران ) شودایجاد گردیده و اداره می  

 .نام است(و بدون نیاز به ثبت

 TIN1( شماره شناسایی تاجر که توسط سازمان جهانی گمرکات :WCO ایجاد گردیده است، استانداردهای )

تبادل  به منظور تاجربرای ک شماره شناسایی منحصر به فرد تخصیص داده که یفنی و دستورالعملی را 

و شناسایی عاملین ( Authorized Economic Operator- AEOاطالعات فعاالن اقتصادی مجاز )

 گردد.بخش اقتصادی می کارکنانو موجب شناسایی کامل هویت  ایجاد نموده استاقتصادی 

 (DG TAXUD)EU:  ارائه شمارهEORI  )به کلیه )شماره ثبت و شناسایی کارکنان بخش اقتصادی

 فعاالن مجاز اقتصادی در اتحادیه اروپا.

 (DG MOVE)EU پایگاه داده :RAKC کنندگان در ها و حملکه حاوی اطالعات امنیتی تایید نماینده

 زنجیره تامین مستقیم کاال و خدمات است.

  مواردسایر. 

 )بخش خصوصی )غیرانتفاعی 

  کدGLN/GS1  سامانهISO 6532 های لجستیکی در زنجیره عرضهبرای شرکت. 

  کدBIC سامانه سوئیفت (ISO 9362 و سایر )المللی.های بینهای پرکاربرد در پرداختسامانه 

  شمارهSITA  که توسطIATA  گردد.در بخش حمل و نقل هوایی صادر میو برای شرکای تجاری 

 CCS :23- خاصی )های باربری با همکاری یکدیگر کدهای اطالعاتی محلی و ملی اتحادیه سامانهEDI-

IDدهد.اختصاص می ییهوا فعاالن بخش حمل و نقل سایر و کارگزاران حمل ( را به 

  شمارهICANN های مورد استفاده برای کسب های اینترنتی برای آدرسهای دامنه پایگاهنام)پروتکل ثبت

 و کارها، ادارات دولتی و غیره.(

  شبکهRIPE: پروت هایاین شبکه امور مربوط به شماره( کل اینترنتیIPرا انجام می ) آنها دهد و پایگاه داده

 نماید.هماهنگ میرا  IPv6و  IPv4های کلاست و امور مربوط به پروت هاکهحاوی اطالعات ثبت شب

  سایر موارد. 

 انتفاعی( بخش خصوصی( 

 DUNS 
 Moody’s  

1 )Legal Entity Identifier 

2 )Trader Identification Number 
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 موارد سایر. 

 هویت ابزار )در حال تکمیل( یصخهای موجود تشسامانه -2-7

 Aviareto هوایی( است.حمل )ط که مجموعه مدیریت ثبت وسای 

  فهرست اطالعاتیLoydاطالعات دریایی :. 

  شمارهIMOها صاحبان کشتی ی ثبت شده،هاکشتی برای ،المللی دریانوردی: شماره اختصاصی سازمان بین

 های مدیریتی مربوطه.و شرکت

  :کانتینرهای حمل و نقلISO 6346  شود.المللی کانتینرها صادر و ثبت میبین دفترکه توسط 

 ( شماره اختصاصی وسیله نقلیهVINشماره اختصاصی که توسط صنایع مربوط به حمل و )  نقل در جهان

موتورهای گازی ها، اسکوترها و سیکلتتوری، وسایل نقلیه کِشنده، موتوربرای شناسایی وسایل نقلیه مو

 )بخش ISO 4030)بخش مربوط به مفاد و ساختار( و  ISO 3779شود و بر اساس استاندارد استفاده می

 شود.تعریف می م(یضما مربوط به منطقه و

 های محصول شناسهGS1. 

 کدهای دسترسی سریع (QR بر اساس استاندارد )ISO 18004  برای شناسایی محصول 2015سال. 

  المللیاتاق بازرگانی بینگواهی مبدا. 

 .سایر موارد 

 1(GLEIFسازمان جهانی تشخیص هویت اشخاص حقوقی ) -8

تصمیم گرفتند یک سامانه جهانی برای تشخیص هویت اشخاص حقوقی ایجاد نمایند  G20گروه  2012در سال 

 ( دستور اجرای آن را دادند.FSBو به هیئت ثبات مالی )

تاسیس کرد  2014( را در ژوئن LEIسازمان جهانی تخیص هویت اشخاص حقوقی ) ،(FSBهیئت ثبات مالی )

 نمود.  LEIو آن را مامور تهیه و نگهداری سیستم

استاندارد که بر اساس  حروف و شماره است ی( یک کد بیست کاراکتری متشکل از)شناسه اشخاص حقوق LEIکد 

14742ISO  سازمان جهانی استانداردها (ISO)2  شده است. این کد اطالعات کلیدی منحصر به فردی را ایجاد

به ازای هر شخص  گردد.نماید که موجب شناسایی دقیق اشخاص حقوقی حاضر در یک تراکنش )مالی( میارائه می

که  GLNو  BICشناسایی کسب و کارها مانند  یهابر خالف سایر سامانه) وجود دارد LEIحقوقی تنها یک کد 

 .(واند بیش از یک کد شناسایی داشته باشدتحقوقی میها هر شخص در آن

المللی )و داخلی( هدف حمایت از کسب و کارهای بین با LEIسامانه جهانی تشخیص هویت اشخاص حقوقی 

 صنعت و همچنین ادارات دولتی شان در هرطراحی شده است تا صاحبان این کسب و کارها بتوانند شرکای تجاری

1) Global Legal Entity Identifier Foundation  

2) International Standard Organization 
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 را به خوبی شناسایی نمایند.

 گذاری شده است:پایه زیرسامانه یاد شده بر اساس اصول 

  شناسهLEI تواند یک شناسه به خود اختصاص یک شناسه منحصر به فرد است و هر شخص حقوقی تنها می

 دهد.

  استانداردISO 17442 LEI .به همین منظور طراحی شده است 

  صادرکنندگان شناسهLEI د شناسه یاد شده را به هر شخص حقوقی با هر شاکله حقوقینتوانمی (ISO 

 اختصاص دهند.مجاز به صدور این شناسه باشند،  GLEIF( که از سوی 20275

 شناسهLEI  های خصوصی و دولتی به عنوان یک موجودیت جهانی و عمومی که منافع کلیه کاربران بخش

 طراحی شده است. ،کندرا تامین می

  دسترسی به اطالعات شناسهLEI .برای کلیه کاربران رایگان است 

 شود؛ گزارش اطالعات هرکیفیت باالی اطالعات این سامانه از طریق یک سامانه کنترل کیفیت تضمین می 

 این سامانه دریافت نمود. توان به صورت ماهانه ازکنندگان این شناسه را مییک از صادر

 های عاملینازی با سایر شناسهسامکان هماهنگ (ISO9362 BIC( و ابزار )ISO6166 ISIN وجود )

 .(ها نیز در دست اقدام استسازی با سایر شناسهدارد )هماهنگ

 کسب و کار ملی/ وقیقالمللی شخص حبین اطالعات ثبتی ملی/ شامل LEIدریافت از شناسه اطالعات قابل

 .استیا شرکت مادر نهایی آن شخص حقوقی  شرکت مادر مستقیم و/ المللیبین

 

 ترجمه: جناب آقای علی جالئی

 (ICCالمللی )عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

 

  

 

 

 

 

 

  


