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 مقدمه:

, ایتتته سونمتتتود سا ظیتتتت تنزتتتی  وتتتر آمریتتتت ممتتتومی نزتتتاست از میسغتتتات متتتاای ایتتتر بتتتان ی د اف انغتتتتان بانتتت 

چتتتته بیتتتترت و بیشتتتترت فعاایتتتتت وتتتتای رصافتتتتان و فتتتتراو  قننتتتتددان ختتتتدمات پتتتتوای بتتتترای تطبیتتتتق رشایتتتتط شتتتتدید 

ترتیتتتو هتتتود  حتتتیه و یتتتا  بتتتم از انهتتتام معام تتته بتتتا مشتتترتیان شتتتناخت مشتتترتی انزتتتوس اختتتذ استتتناد حامیتتتوی الزم 

 دناخذ های طوس منز  طبق مقرس  مربوطه خویش سا است تا متام مع ومات و اسناد الزم مشرتیان

 شناخت مشرتی

، رصافتتتتان و فتتتتراو  حغتتتتو متتتتاد  ستتتتی ام مقتتتترس  تنزتتتتی  فعاایتتتتت رصافتتتتان و فتتتتراو  قننتتتتددان ختتتتدمات پتتتتوای

و بتتتتدون شتتتتناخت و تتبیتتتتت  بتتتته شتتتتناخت و تتبیتتتتت وویتتتتت مشتتتترتیان میباشتتتتند.قننتتتتددان ختتتتدمات پتتتتوای م  تتتت  

 وویت مشرتیان به مرضه خدمات به آن وا مبادست هی وسزند.

 بود  و باید دس انزوس اسایه خدمات پوای م    به شناخت و تتبیت وویت مشرتیان انخدمات پوای و رصاف قننددانفراو  

  :دخویش سا تشخیص و تتبیت هاین اناحوال ذیم وویت مشرتی

 سابطه تهاستی؛  بم یا حیه بر راسی .1

  بم از انتقال پول به داخم و خاسج قشوس؛ .2

 دس حاای ه ظه پول شویی و متویم تروسیزم مطرح باشد، و .3

 .اظرای معام ه برای مشرتی تصادفی .4

 رشایط شدید شناخت مشرتی )اخذ اسناد حامیوی الزم(

احوال  فراو  قننددان خدمات پوای باید دسرصافان و  دان خدمات پوای،قنند مقرس  تنزی  فعاایت وای رصافان و فراو   حغو 

 :هایندتطبیق  سا )اخذ اسناد حامیوی الزم( ذیم رشایط شدید شناخت مشرتی

 :قال پولتان معامالت (1

 اف انی یا معادل آن با سایر اسعاس 500,000یا بیشرت از  مقداس معام ه آن مغاوی ومشرتی حقیقی و  دس صوستی ه .1

خدمات پوای حد ا م مع ومات و اسناد ذیم سا ظیت تتبیت وویت مشرتی و تطبیق رشایط شدید شناخت  ،دردد

 مشرتی قغو هاید

 ؛نام م مم مشرتی، ش م و آدسس و شامس  متاس 

 ؛قاپی تذقر  و یا پاسپوست معترب 

  ؛ وقغو مع ومات دس موسد منابع وظو 

 .اوداف معام ه و قغو اسناد حامیوی دس زمینه 



 

 
 

نوع اسناد حامیوی الزم با دس نزر داشت ودف معام ه و منبع پول دس ضمیمه ی  ترشیح  ابم ذقر است قه 

 دردید  است.

اف انی یا معادل آن به  3,000,000اای  1,000,000بیشرت از آن مقداس معام ه  و شخص ح می دس صوستی ه  مشرتی  .2

ذیم سا ظیت تتبیت وویت مشرتی و تطبیق رشایط  خدمات پوای حد ا م مع ومات و اسنادسایر اسعاس دردد، 

 :شدید شناخت مشرتی قغو هاید

 قاپی ظواز فعاایت معترب؛ 

 ح می؛ شخص یا میسغه رشقت، م مم آدسس و نام 

 معام ه مانند نام م مم، ش م و آدسس و شامس  متاس؛ اظراء صالحیتداس شخص شیرت 

  ؛ و قغو مع ومات دس موسد منبع وظو 

  و قغو اسناد حامیوی دس زمینه وااوداف معام ه. 

خدمات پوای اف انی یا معادل آن با سایر اسعاس باشد دردد،  3,000,000بیشرت از  آن شخص ح می قه مقداس معام ه .3

 : حد ا م مع ومات و اسناد ذیم سا ظیت تتبیت وویت مشرتی و تطبیق رشایط شدید شناخت مشرتی قغو هاید

 قاپی ظواز فعاایت معترب؛ 

  و آدسس م مم رشقت، میسغه یا شخص ح می؛نام 

  ؛قغو مع ومات دس موسد منبع وظو 

 ؛اوداف معام ه و قغو اسناد حامیوی دس زمینه 

 معام ه مانند نام م مم، ش م و آدسس و شامس  متاس؛ اظراء صالحیتداس شخص شیرت 

 ؛اخذ قاپی اساسنامه 

  ؛شناخت ماویت تهاست و فعاایت مشرتی 

  ؛ و شیرت سیمداسان و مغئوایه ق یدی رشقت 

 ام ان( تتبیت و تائید وویت ماا یه وا عی آن با استفاد  از مداسک و منابع معترب )دس صوست. 

 

نوع اسناد حامیوی الزم با دس نزر داشت ودف معام ه و منبع پول دس ضمیمه دوم ترشیح  ابم ذقر است قه 

 دردید  است.

 معامالت رصافی: (2

خدمات پوای و رصافی حد اف انی یا معادل آن با سایر اسعاس دردد  3,000,000بیشرت از  ان صوستی ه مقداس معام هدس  .1

  ا م مع ومات و اسناد ذیم سا ظیت تتبیت وویت مشرتی و تطبیق رشایط شدید شناخت مشرتی قغو هاید

 در صورت که شخص حقیقی باشد:

 ؛نام م مم مشرتی 

 ؛شامس  متاس 

  ؛آدسسش م و 



 

 
 

 ؛قاپی تذقر  و یا پاسپوست معترب 

  ؛قغو مع ومات دس موسد منابع وظو 

 ودف معام ه و قغو اسناد حامیوی دس زمینه؛ 

دس ضمیمه اول تذقر دردید   اخذ آنچگونگی و قه رشایط  قغو اسناد حامیوی دس زمینه ودف معام ه و منبع وظو 

 است

 

 در صورتیکه که شخص حکمی باشد:

  ؛م مم رشقتنام و آدسس 

 ؛شیرت شخص صالحیت داس اظراء تباداه 

 ؛قاپی ظواز فعاایت معترب 

 ؛ودف تباداه 

 ؛اخذ قاپی اساسنامه 

 ؛شناخت ماویت تهاست و فعاایت مشرتی 

 ؛ و شیرت سیمداسان و مغئوایه ق یدی رشقت 

 رب)دس صوست تتبیت و تائید وویت ماا یه وا عی آن با استفاد  از مداسک و مع ومات موظود از منابع معت

 .ام ان(

قغو اسناد حامیوی دس زمینه ودف معام ه و منبع وظو  قه رشایط و چگونگی اخذ آن دس ضمیمه دوم تذقر دردید  

 است

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 حقیقی اشخاصاسناد حامیوی مربوط به  ضمیمه اول:

م    اند دان خدمات پوای فراو  قنند ابت هاید. رصافان و سا ث اند قه منبع ماید و ثروت مشرتی اسناد حامیوی مباست از اسناد

تواند به قتگوسی وای ذیم تقغی  می اسناد حامیوی قه منبع ماید مشرتی تتبیت دردد,طوسی اتخاذ هایند اسناد حامیوی سا تا 

، اسناد حامیوی به منزوس تطبیق رشایط شدید شناخت مشرتیان میتواند شامم مواسد ذیم دس صوستی ه شخص حقیقی باشد دردد:

 وای محدود به اینیا هی باشد: ,باشد

 :باشد مشرتی کارمند نهاد های دولتی و یا خصوصیدر صورتیکه  .1

 ه قاست وویت ب( سوزupdate )قه داسای م س باشد؛ 

 ه  راس دادقاسمند با نیاد شخصی و یا دواتی قه ب( سوزupdate,باشد ) 

  ,صوست حغاب بان ی قه بیانگر معاش قاسمند باشد 

  و؛ ماید منهانو نیاد دواتی یا ایر دواتیتصدیق منبع 

  منبع پول سا ثابت هاید.قه سایر اسناد و مداسک 

 :موتر و سایر اجناسزمین,  و فروش خانه,خرید  .2

 )؛اسناد سونامی معامالت ) راس داد فی مابیه فروشند  و خریداس 

  بیانگر منبع پول مشرتی باشد؛قه  بااه خانه یا زمیه 

  راس داد اظاس  موتر با نیاد وای دواتی و ایر دواتی؛ و  

  اظناس.موتر و سایر سند خرید و فروش 

 قرض: در صورت اخذ و پرداخت .3

 راسداد فی مابیه  رض دیرند  و  رضه دوند ؛  

  دس صوستی ه اخذ  رضه از بان یا باشد، اسایه صوستحغاب بان ی قه منبع پول سا نشان دود؛ 

  پرداخت  رض، تصدیق منبع ماید مشرتی از محم قاس یا فعاایت؛اخذ و دس صوست 

عاید بدست آمده از کار و بار رشکت، دکان و یا سایر فعالیت های  یا مفاد مالک و یا سهمدار، در صورتیکه  .4

 :مجوز را مورد معامله قرار دهد

 ؛ظواز فعاایت معترب 

 می باشد.انگر سی  سیمداسان اساسنامه رشقت قه بی 

  حغاب ماای قه بیانگر مفاد یا ماید شخص سیمداس یا ماا  رشقت باشدصوست 

 زراعتی را مناید:یا محصوالت  فروش مواشی، وو خرید  صورتی که شخص کاردر  .5

  قه منبع پول سا ثابت قرد  بتواند؛ محصوالت زسامتیو  خرید و فروش مواشی راسداد 

  قه منبع پول سا ثابت قرد  بتواند؛محصوالت زسامتی و  خرید و فروش مواشییا اسناد  بم 



 

 
 

 و یا بم، اخذ سند قه معرف شخص مشرتی، منبع پول، ودف معام ه،  دس صوست مدم موظودیت  راسداد

 مقداس معام ه، و تاسیخ اظرای معام ه با دس نزر داشت امضاء و شصت مشرتی باشد؛ و

 ه اثبات برساند.و سایر اسناد قه بتواند منبع پول )مقداس مب غ موسد معام ه( سا ب 

 دریافت یا پرداخت مناید: در صورتی که شخص مبلغ را به عنوان کمک, تحفه و سایر عناوین .6

 قاپی تذقر  تابعیت یا پاسپوست معترب شخص قم  قنند  و قم  شوند ؛ 

 و  تائید و تصدیق منبع ماید شخص قم  قنند  از محم قه دس آنها قاس و فعاایت می هاید؛ 

  مداسک قه بتواند منبع پول )مقداس مب غ موسد معام ه( سا ثابت قند.سایر اسناد و 

 حکمی اشخاصاسناد حامیوی مربوط به  ضمیمه دوم:

س تطبیق نزو اسناد حامیوی ا ذ می دردد، قه ظیت شناخت مشرتی اخاسناد و مداسک بر مالو   دس صوستی ه شخص ح می باشد،

 وای محدود به اینیا هی باشد: ،میتواند شامم مواسد ذیم باشد رشایط شدید شناخت مشرتی

 :درصافی و یا خدمات پولی باش )پول( در صورتیکه منبع عاید .1

  قاپی ظواز فعاایت معترب و اخد قاپی تذقر  تابعیت ماا /ماا یه رصافی یا خدمات پوای؛ 

  صوستدس صوستی ه معام ه از طریق بان  صوست درفته باشد، اسائه( حغابStatementبان ی )؛ 

 دس صوستی ه معام ه ایر بان ی باشد، بم خرید و فروش مب غ موسد معام ه؛ 

 باشد منبع پول)مقداس مب غ موسد معام ه(اسناد و مداسک قه بیانگر  و سایر. 

 :باشد و یا خدماتی تجارتی، تولیدی فعالیت رشکت )پول( در صورتیکه منبع عاید .2

  ؛قه مقداس معام ه سا ثابت هاید بیه بم و 

 ؛و یا مشرتیان وا  رداد فی ما بیه رشقت با سایر رشقت 

  معرفی خط سسمی قه بیانگر مو   مهری معام ه، تفویض صالحیت اظرای معام ه و مقداس مب غ موسد معام ه

 باشد با دس نزرداشت اودو، تاپه و امضاءی ی از مغئوایه ق یدی رشقت؛

  قه منبع پول سا نشان دود؛ )واسدات و صادسات( صوست تهاستاسناد دمرقی دس 

  اسناد یا بم خرید و فروش اظناس و خدمات؛ قه مبیه مب غ موسد معام ه باشد؛ و 

 .سایر اسناد و مداسک قه بتواند منبع پول )مقداس مب غ موسد معام ه( سا ثابت قند 

 :باشد و فروش اجناس و اموالخرید )پول( فعالیت های دکان یعنی  در صورتیکه منبع عاید .3

 راس داد بیه دقانداس با مشرتی؛  

 بم خرید و فروش اظناس؛ 

 .سایر اسناد و مداسک قه بتواند منبع پول )مقداس مب غ موسد معام ه( سا ثابت قند 

 در صورتیکه منبع عاید )پول( فعالیت های تانک تیل از درک خرید و فروش تیل باشد: .4



 

 
 

 مشرتی؛  راس داد بیه تان  تیم با 

 بم خرید و فروش تیم؛ 

 سایر اسناد و مداسک قه بتواند منبع پول )مقداس مب غ موسد معام ه( سا ثابت قند 

و با دس نزر داشت مواسد فوق  ,باشد قه از آنیا دس باال تذقر دردید  است ابم ذقر میدانی  این ه دس صوستی ه منبع ماید مشرتیان 

 طبق ایه سونمود اظراآت صوست دیرد.

از میسغات از طرف آمریت ممومی نزاست برای رصافان و فراو  قنند  دان خدمات پوای اخذ اسناد حامیوی سونمود یه وسی ه بد

 رشایط شدید شناخت مشرتی سا مطابقتا  و  قنند  دان خدمات پوای م    اندفرارصافان و و متام   ترتیو دردید ماای ایر بان ی

 هایند. و مم ی تطبیق ایه سومنود


