دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه
بهههن ور هههرز وبهههوزشو بهههو وريرهههر ت م ن هههر ترو يش هههووت وهههويت رمز ههه م همچرهههت
فريه آمزدن مهتديت الشم بريو ينريو برد ييف يش وودو  7قونرن وبوزشو بهو وريرهر ت (وصهر دمم بهمه وهوو
 6831وج س شرزيو يسالوت) م فصل دمم آئت نوون ينريئت قونرن وبوزشو بو وريرر ت ورضرع صر ب نوون شموزو
/636181ت  18634ک ورزخ  6833/9/61مش رين عضر کوز رمو صر ب آئت نوون هوو وربرط بن قونرن وبوزشو
بو وريرر ت« ،دسترزييعمل شروسو ت ورتر ون دز بوشيز سروو ن» بن شرح ش ر يبالغ وتشرد:
وودو  :6عالمو بر عوز ف وردزج دز وودو  6قونرن بوشيز يمزيق بهوديز نمهرزو يسالوت ي رين وصر آذزووو 6831
وج س شرزيو يسالوت ،يصطالحوت م عبوزيت د گر بن کوز زفتن دز ي

دسترزييعمل بن شرح ش ر عر هف

وتشرند:
 -1-1قونرن :قونرن وبوزشو بو وريرر ت وصر .6831/66/4
 -2-1آ ت نوون :آ ت نوون ينري ت قونرن وبوزشو بو وريرر ت وصر  6833/99/61م يصالحوت بعدو آن.
 -3-1سوشوون :سوشوون برزس م يمزيق بهوديز.
 -4-1شرزي :شرزيو عويت وبوزشو بو وريرر ت.
 -5-1دبترخونن :دبترخونن شرزيو عويت وبوزشو بو وريرر ت.
 -6-1ميحد يطالعوت وويت :ميحدو و ت ،وتمرکز م و تقل کن و ئريتت دز وفهت ،جز هن م ح تهل م يزنهوع
زيزش وعووالت ورکرک بن ورينع ذوزبط زي بن عهدو ديزد (بن شرح وذکرز دز وودو  83آ ت نوون).
-7-1

ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون :ميحدو يست و تقر دز سوشوون کن بن عررين وتريت وبوزشو بو وريرر ت،

عهدوديز کويتف وقرز دز وريد  63م  69آ ت نوون وتبوشد.
 -8-1يشخوص حت ن وزت :برزسهو ،بوشيزهوو خوزج يش برزس ،کونرنهو ،شهرکت سهرردو ذيزو ورکهزو م
ر ة منرو يمزيق بهوديز م نهودهوو وويت ورضرع قونرن بوشيز يمزيق بهوديز کن وجرش أستس و فعويتهت
خرد زي يش شرزيو عويت برزس م يمزيق بهوديز و سوشوون دز وفت نمردو م حت ن وزت سهوشوون فعويتهت
وتکررد.

بصرو :نوشرين يمزيق بهوديز دز يزي ن هر رنن خدووت وربرط بن يمزيق بهوديز بريو ورتر ون نزء يشهخوص حهت
ن وزت وح ر وتشرند.
 -9-1خدووت وو ن :خدوو ت کن طهبق وقهرزيت ،وتش نتهوش م الشوهن يزي ن سو ر خدووت دز بوشيز سروو ن وهت-
بوشد م يزي ن آن بن ورترو ورنب وتشرد و مو بتريند بريو يخذ خهدووت وکهرز م وتمهودو بهن بهوشيز
سروو ن ورينعن کرد .يخذ کد وعووال ت ،خدوت وو ن دز بوشيز سروو ن وح ر وتشرد.
-11-1

کد وعووال ت :شروسن ورحصر بن فردو يست کن هر شخص بريو ثبت وويکتت يمزيق بههوديز،

وعوو ة يبزيزهوو وويت و کوالهوو ورزد وعوو ن دز بوشيز سروو ن بو د يخذ نمو د.
 -11-1ورمندو يطالعوت ورترو :يطالعوت دز ورزد ورترو کن هرگوم شروسو ت م دز حت فعويتت مو رسط
يشخوص حت ن وزت نمعآمزو و کمتل وتشرد.
 -12-1ورترو :شخهص حقتقت و حقهرقت کن بريو دز وفت خدووت ورضرع فعويتت کت يش يشخوص حهت
ن وزت ،بن مو ورينعن وتنمو د.
 -13-1شروسو ت ورترو :شروخت م و تد هر ت ورترو بو يستفودو يش وروبع يطالعو ت ،و هترديت م ديدوههوو
و تقل ،وعتبر م قوبل ي کو .شروسو ت ورترو بن دم رمو يش يقديووت شوول «شروسو ت يميتن» م «شروسو ت
کوول» ق ت وتشرد:
 -6-68-6شروسو ت يميتن :طبتق م ثبت ورخصوت يظهوز شدو رسط ورترو بو وديزک شروسو ت م دز صهرزت
يقديم رسط نمو ردو قونرنت و مکتل ،عالمو بر ثبت ورخصوت مکتل و نمو ردو قونرنت ،ثبت ورخصوت يصتل.
 -4-68-6شروسو ت کوول :شروسو ت دقتق ورهترو بهن هرگهوم يزي هن خهدووت وو هن بهن شهرح وهذکرز دز ي ه
دسترزييعمل.
 -14-1سوهو ( سووونن يحريش هر ت يشخوص) :سوووننيو و تقر دز مشيزت يورز يقتصودو م ديزي ت يسهت کهن يش
طر ق يز بوط بو وو گووهوو ذوزبط ( يش قبتل سوشوون ثبت يحريل کررز ،سوشوون ثبت يسرود م يوالک کررز،
شرکت و ت ،سوشوون يورز وويتو ت) ووسخ بن يستعالم يشخوص حت ن وزت دز ورزد يحريش هر ت يشهخوص
وخت ف م نرونت آن هو زي هتل وتنمو د.

 -15-1ورس وت يعتبوزو :بونکهو (يع يش بونکهوو ي رينت م شعب م نمو رد ت بونکهوو خوزنت و تقر دز
نمهرزو يسالوت ي رين) ،ورس وت يعتبوزو غتربونکت ،عومنتهوو يعتبوز ،صردمقهوو قرضييح رن
کن بو وجرش بونک ورکزو نمهرزو يسالوت ي رين فعويتت ديزند.
وودو :4وعوو ن يبزيزهوو وويت م کوال دز بوشيز سروو ن وهررط بن ديزي بردن کهد وعووال ت يش سهرو ورترو وهت-
بوشد .هر ورترو بو د رهو ديزيو ک کد وعووال ت ورحصر بن فرد بوشد.
وودو :8قبل يش يزي ن خدووت وو ن الشم يست ن بت بن شروسو ت کوول ورترو يقديم شرد.
وودو  :1شروسو ت ورترو بر ح ب نرع خدووت ورزد قوضوو مو بن دم نرع شروسو ت يميتهن م شروسهو ت کووهل
ق ت وتشرد.
 -6-1شروسو ت يميتن :يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد هرگوم يزي ن مووت خدووت بهن ورهترو ن هبت بهن
شروسو ت يميتن وهرترو – بن شهرح وردزج دز ي

دسترزييعمل  -يقديم نهمردو م يط هوعوت آن زي دز ست ت هوو

يطالعو ت م ورمندو يطالعوت ورترو ثبت نمو د.
 -6-6-1شروسو ت يميتن شخص حقتقت:
يطالعوت ورزد نتوش شوول نوم م نوم خونريد ت ،شموزو و ت ،وز خ ريد ،نوم ودز ،نرونت کوول ،کدو تت وحل
سکرنت م شموزو ف وتبوشد.
يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد وس يش يخذ يطالعوت فرق يش ورترو آنهو زي بو وردزنوت يصل کهوزت و هت
مو طبتق نمو رد.
بصرو  :6دز ورزد وحجرز

الشم يست عالمو بر يطالعوت شخص وحجرز ،يطالعوت وذکرز دز خصرص ميت م

قت نووبردو نتز دز وفت شرد.
بصرو  :4دز صرزت يوکون يز بوط بر خط يشخوص حت ن وزت (بن طرز و تقت و غتر و تقت ) بو سوشوون ثبت
يحريل کررز م برخرزديزو يش يوکون طبتق ورخصوت يظهوز شدو رسط ورترو بو وردزنوت شروسروون عکسديز
و ريهتروون زينرد ت و ذزنوون وعتبر ،ينجوم شروسو ت يميتن ورترو بر يسوس ي

وديزک نتز بالوونع يست.

بصرو  :8دز صرزت وخدمش بردن م و منرد يبهوم دز خصرص يصهويت وهديزک شروسهو ت يزي هن شهدو رسهط
ورترو ،وتصهد ون شروسو ت يميتن دز يشهخوص حت ن وزت ورظهف ه ترد بو حقهتق يش سو ر وو گووهوو ذو-

زبط ،يخذ وديزک وعتبر – طبق وقرزيت ي

دسترزييعمل -م و يستعالم يش ورينع ذوزبط ،ن بت بن زفهع يبههوم م

شروسو ت ورترو يقديم نمو رد .دز صرزت عدم يبهوم ،الشم يست ورضرع بهن ميحهد وبهوزشو بهو وريرهر ت سهوشوون
زيزش ردد.
بصرو  :1دز صرزت يطمترون يش نع ت و غتر ميقعت بردن ورخصوت ،يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد عالمو
بر ن ر ترو يش يديون خدووت ،وري ب زي بالفوص ن دز همون زمش کوزو بن ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون هزيزش
دهرد.
 -4-6-1شروسو ت يميتن شخص حقرقت :شروسو ت يميتن شخص حقرقت بريسوس شروسة و ت م کدو تت يقووتگوو
قونرنت شخص حقرقت (وذکرز دز آئت نوون ييزيم يستفودو يش شروسة و ت يشخوص حقرقهت) صهرزت وت ترد.
بصرو :دز صرز ت کن يطالعوت ورترو دز ست ت هوو يطالعو ت ورنرد بوشد ،هرگهوم شروسهو ت يميتهن طبتهق
ورخصوت دزج شدو دز ست ت هوو وزبرز بو ودزک شروسو ت وعتبر کفو ت وتنمو د.
 - 4-1شروسو ت کوول :يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد هرگوم يزي ن خدووت وو هن بهن ورهتروع عهالمو بهر
شروسو ت يميتنع ن بت بن شروسو ت کوول مو يقديم نمو رد.
 -6 -4-1شروسو ت کوول شخص حقتقت :بريو شروسو ت کوول شخص حقتقت ،يشخوص حت ن هوزت ورظهف
ه ترد عالمو بر شروسو ت يميتن ورترو ،يطالعوت م وديزک الشم زي بن ور هرز شروسهو ت کووهل م عتهت سهط
فعويتت ورزد ينت وز مو يخذ م دز ورمندو يطالعوت ورترو دزج نمو رد .شروسو ت کوول شخص حقتقهت يش طر هق
دز وفت يطالعوت وردزج دز کوزت و ت م يستعالم يش وو گوو ثبت يحريل صرزت وت وذ رد .الشم يست برآمزد سط
فعويتت ورزد ينت وز ورترو م سوبقن ورمندو يطالعوت مو بن نحرو ر هت شهدو بوشهد کهن يوکهون شروسهو ت م
زيزش وعووال ت کن بو سط فعويتت عتت شدو وغو رت ديزد ،فريه بوشد.
بصرو  :6شروسو ت کوول شخص حقتقت وعرفت شدو يش سرو شخص حقرقت بريبر ضريبط وقرز دز ورزد يشخوص
حقتقت يست.

بصرو  :4وديزک م و ترديت ورزد نتوش بريو عتت سط فعويتهت ورهتر ون وطهوبق ضهريبط يعالوهت يش سهرو
سوشوون خريهد برد.
 -4-4-1شروسو ت کوول شخص حقرقت :هرگوم يزي ن خدووت وو ن بن يشخوص حقرقت ،يشخوص حهت ن هوزت
ورظف ه ترد عالمو بر شروسو ت يميتن ،يطالعوت م وديزک الشم بن ور رز شروسو ت کوول م عتت سط فعويتهت
ورزد ينت وز مو زي يخذ م دز ورمندو يطالعوت ورترو دزج نمو رد .الشم يست برآمزد سهط فعويتهت وهرزد ينت هوز
ورترو م سوبقن ورمندو يطالعوت مو بن نحرو ر ت شدو بوشد کن يوکون شروسو ت م زيزش وعووال ت کهن بهو
سط فعويتت عتت شدو وغو رت ديزد ،فريه

ردد .يطالعوت م و ترديت ورزد نتوش بريو شروسو ت کوول يشخوص

حقرقت بن شرح ش ر يست:
 -6نرع ،ووهتت م وتزين م سوبقن فعويتت شخص حقرقتع
 -4ورخصوت فرد و يفريدو کن حق برديشت يش ح و شخص حقرقت زي ديزند (شوول نوم م نوم خونريد ت،
شموزو و ت ،نوم ودز ،وز خ ريد ،نرونت م کدو تت) م سمت آن هو (همريو نمرنن يوضوو وجوش آنهو)ع
 -8يسووت ،ورخصوت ،نرونت م کدو تت وحل سکرنت يعضوو هتوت ود رو ،هتوت عووهل /وهد ر عووهل،
ح وبرس(ح وبرسون) و تقل ،بوشزس و بوشزسون قونرنت م سهوم ديزينت (شهرکو ت) کهن بهتش يش  69دزصهد
سهوم (سروو ن) شخص حقرقت زي دز يختتوز ديزند( .دز ورزد سو ر يشخوص حقرقت يش قبتل سوشوونههوو غتهر
ينتفوعت م برتودهو م  ، ...ورخصوت ،نرونت م کدو تت ورس ت

و هتأت يورو م يزکون وروبن آنهو)ع

 -1وحل يص ت فعويتت ،نرونت م کد و تت دفتر ورکزو( يقووتگوو قونرنت) ،شموزو هوو ف م دمزنگوز آن،
يسووت صوحبون يوضوو وجوش م نمرنن يوضوو آنهو م يطالعوت وربرط بن نحرو زسمتت ديشهت ک تهن يسهرود
وويت م وکو بوت وربرط ،ودت م حدمد يختتوزيت هتوت ود رو م ود ر عوول م و يزکون وروبن ورس ن دز ورزد
ح و هوع
 -5يخذ عهد يش ود رين م صوحبون يوضوو وجهوش دز شهخص حقهرقت وبرهت بهر ي رکهن آخهر

وهديزک م

يطالعوت وربرط بن شخص حقرقت زي يزي ن ديدويند م عهد دز ورزد ي رکن هر نرع غتتهر دز وهريزد وهذکرز زي
بالفوص ن بن يشخوص حت ن وزت يطالع وتدهردع
 -1يطالعوت ح و هوو بونکت نزد ورس وت يعتبوزو ،کن بريو فعويتت دز بوشيز سروو ن وعرفت شدو يست.

 -7يطالعوت م و ترديت وربرط بن ز بن بردو شرکت يش ورينع ذوزبط.
بصرو :ضريبط وربرط بن شروسو ت ورتر ون خوزنت وطهوبق دسهترزييعمل شروسهو ت ورهتر ون خهوزنت دز بهوشيز
سروو ن خريهد برد.
وودو  :5و تردسوشو کدو تت ورترو دز شروسو ت يميتن ،يش طر ق طهبتق کدو تت يعالوت يش سرو ورهترو بهو
کدو تت ظهر کوزت و ت مو ينجوم وتشرد .بريو و تردسوشو نرهونت ورهترو الشم يسهت دز صهرزت يوکهون،
کدو تت يعالوت يش سرو مو بو يطالعوت وو گوو کدو تت کررز يش طر ق سوووننهو طبتق ديدو شرد.
وودو :1يشخوص حت ن وزت بو د يطالعوت يخذ شدو يش ورترو زي بو وردزنوت وديزک شروسو ت وعتبر طبتق
ديدو م يش صحت آن يطمترون حوصل نمو رد.
ييف) رهو ودزک شروسو ت وعتبر بريو يشخوص حقتقت کوزت و ت يست.
) وديزک شروسو ت وعتبر بريو يشخوص حقرقت عبوز رد يش:
.6

ريهت نوون ثبت شرکتع

 .4يظهوزنوون ثبت شرکتع
 .8شرکت نوونع
 .1يسوسروونع
 .5زمشنوون زسمت.
بصرو :6دز ورزد وحجرز

الشم يست عالمو بر وديزک فرق ،سرد زسمت ديل بر و تد سهمت ميهت م قهت نتهز

دز وفت شرد.
بصرو  :4دز صرزت يقديم رسط مکتل و نمو ردو قونرنت  ،الشم يست يسرود قونرنت وثبتن نتز دز وفت شرد.
بصرو :8الشم يست صر ر وصدق وديزک ورضرع ي

وودو دز ورمندو يطالعو ت ورترو نگهديزو شرد.

وودو :7چرونچن ورترو وديزک شروسو ت وذکرز دز وريد فرق زي يزي ن نرمو د يشخوص حت ن هوزت بو هد يش يزي هن
خدوت بن مو خردديزو کردو م وري ب زي بن ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون زيزش نمو رد.

وودو  : 3يشخوص حت ن وزت ورظفرد بن ک تن ورتر ون قب ت يعالم نمو رد ن بت بن کمتل وديزک ورزد نتوش بن
ور رز شروسو ت م عتت سط فعهويتت يقهديم نمو رد .دز صرزت عدم يزي ن وديزک دز وه هت  8وهوو ،خهدوت هو
شوون يزي ن يسرود م وديزک وترقف وتشرد.
وودو :9يزي ن خدووت وو ن بن صرزت ييکترمنتکت م بدمن شروسو ت کوول ورترو م ينجوم هر رنن هريکرش وهويت
ييکترمنتکت غتر قوبل زد وبت و بتنوم ومررع يست.
وودو  :69يشخوص حت ن وزت بو د هرگوم يزي ن خدووت وو ن بن ورترو ،آنهو زي وتعهد نمو رد کن:
ييف – يطالعوت ورزد دزخريست يشخوص حت ن وزت زي کن دز ي

دسترزييعمل ورخص شدو يست ،يزي هن

کردو ،وقرزيت وربرط بن وبوزشو بو وريرر ت زي زعو ت نمو رد.
– ينوشو يستفودو ي شخوص د گر يش خدووت وو ن دز وفتت زي ندهرد م دز صرزت يقديم ،ورضرع زي بالفوصه ن
بن يشخوص حت ن وزت يطالع دهرد .نمو رد ت قونرنت بن شرط دزج ورخصوت نمو ردو و مکتل م شروسو ت
يميتن م ثبت ورخصوت مو شوول ي

برد نمتبوشد.

بصرو :عهديت فرق بو د بن طرز صر م دقتق ،بريو ورترو بتون شرد .دز صرزت عدم وذ رش ي

عهديت

يش سرو ورترو م و عدم زعو ت آنهو رسط مو ،الشم يست يزي ن خدووت بن ورترو وترقف شرد.
وودو  :66ضريبط شروسو ت وتقوضتون يخذ وجرش أستس ،فعويتت نهودهوو وويت م رکلهوو خرد ينت هوم م يخهذ
وجرش ينتروز يمزيق بهوديز دز بوشيز سروو ن وبع وقرزيت م بخرروونهوو وصر سوشوون وتبوشرد .دز ههر صهرزت
ضريبط شروسو ت ورتر ون وردزج دز ي

دسترزييعمل نتز الشم ييرعو ن يست.

وودو  :64يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد دز مووت فرمهوو ورزد يستفودو ،وحل وروسب بريو دزج کت يش
شموزوهوو شروسو ت کتو (ح ب ورزد شموزو و ت ،شروسن و ت) م کدو تت زي بريو نرونتهو وتشبترت نمو رهد م
ي

ورخصوت بن طرز کوول م دقتق دز وفت م طبتق ديدو شرد.
وودو  :68يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد دز مووت نرميفزيزهو ،سهوووننههو م بونهکههوو يطالعهو ت کهن
عم توت وويت دز آنهو ثبت وتشرد ،وحل الشم بريو دزج کت يش شموزوهوو شروسو ت کتو (ح ب ورزد شموزو

و ت ،شروسن و ت) م کدو تت زي بريو نرونتهو وتشبترت نمردو م يوکون ن تجر بر يسوس شموزوهوو وذکرز دز
نرميفزيزهو زي فريه نمو رد.
وودو  :61دز صرز ت کن يشخوص حت ن وزت ورخصوت دزج شدو يشخوص ثبت شدو دز ست ت هوو يطالعو ت
خرد زي دز ذشتن ،بو وو گووهوو ذوزبط (يش طر ق يز بوط و تقت بو وو گهووههوو ذوزبهط م هو يش طر هق يز بهوط
غترو تقت بن ميسطنهو) طبتق نديدو بوشرد ،الشم يست ورخصوت وذکرز زي حديکثر ظرف وهدت  1وهوو وهس يش
يبالغ ي

دسترزييعمل ،بن وو گووهوو وذکرز يزسول کردو ،صحت آنهو زي کرترل نمو رد.

وودو  :65يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد يطالعو ت زي کن قبال بو وو گووهوو ذوزبط طبتهق ديدويند ههر 8
ووو ک بوز بن زمش نمو رد .دز صرز ت کن وحرش شرد طت ي

ودت شخص حقتقت فرت شدو م و شخص حقرقت

ورحل رد دو يست ،ميت وري ب بن يشخوص حت ن هوزت يعهالم نرهدو بوشهد الشم يسهت کهد وعهووال ت مو
بالفوص ن و دمد شدو م وري ب بن ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون زيزش ردد.
وودو  :61يشخوص حت ن وزت ورظفرد بن ور رز يز بوط بو ميحد وبوزشو بهو وريرهر ت سهوشوون نههت دز وفهت م
يزسول زيزشهو ،برزست يستعالمهو م سو ر ورضرعوت ور بط بو عم توت وريرر ت بن شهرح ورهدزج دز وهودو 69
آ ت نوون م کويتف وقرز دز ي

دسترزييعمل ،ن بت بن ي جود ميحد و وعرفت نمو ردو يقديم نمو رد.

وودو :67بن ور رز و ترد سوشو يطالعوت ورتر ون ،الشم يست وس يش يسهتعالم يطالعهوت وربهرط بهن آنههو يش
وو گووهو و ورينع ذوزبط م يطمترون يش صحت يطالعوتع صر ر وهديزک وعتبهر ،رسهط کوزکرهون ذوزبهط دز
يشخوص حت ن وزت ،بريبر يصل م دز ورمندو يطالعوت ورترو نگهديزو شرد.
وودو  :63يزي ن خدووت بن ورتر ون بن ورزين وئتد ينجوم زم ن شروسو ت ورترو رسط يشخوص حت ن وزت يست
م و ئريتت منرد هر رنن نقص دز ي

شوترن ه دز چوزچر ي

دسترزييعمل ه وترنن آنهو يست.

وودو  :69يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد حديکثر ظرف ودت  8ووو يش وز خ يبالغ ي

دسهترزييعمل ،ک تهن

کدهوو وعووال ت فوقد شموزو و شروسن و ت زي و دمد نمو رد .بن وحض يزي ن شموزو و شروسن و هت ،يش کهدهوو
وزبرز زفع ين ديد وتشرد.

بصرو :دز صرزت عدم يوکون صدمز شروسن و ت رسط سوشوون ثبت يسرود م يوالک کررز ،وس يش يعالم يسووت م
ورخصوت ورتر ون فوقد شروسن و ت بن ميحد يطالعوت وويت م و تد آن ميحد ،يديوهن يزي هن خهدووت بهن ي رگرنهن
ورتر ون بالوونع يست.
وودو  :49بن ور رز کرترل ورثر ز کهوو نوشت يش عدم شروسو ت کوفت ورترو ،الشم يست ريکرشههوو مو،
وتروسب بو طبقن خصتص ديدو شدو حت ن وزت قريز ترد.
وودو  :46هتأت ود رو ،ود ر ت يزشد م و زدو سوشوونت وعودل آن دز يشخوص حت ن وزت بو د يش منرد برنوون-
هوو ورثر شروسو ت ورتر ون م وتودوسوشو آن هو يش طر ق ي جود زم نهوو وروسب يطمترون حوصهل کرهد .ي ه
برنوونهو بو د يوکون ن وزت ورثر ود ر ت بر ست ت هو ،کرترلهو ،فکتک مظو ف م آورشش کوزکرهون زي فهريه
آمزند .و ئريتت نهو ت صمتموت يخذ شدو دز ي

خصرص بهر عههدو هتهوت وهد رو هو يزکهون وعهودل آن دز

يشخوص حت ن وزت يست.
وودو  :44يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد وطوبق ضريبط يعالوت سوشوون هر شش ووو کبهوز ،يطالعهوت
وربرط بن فعول بردن ورترو زي ورزد يزش وبت وجدد قريز دهرد .همچرت برو بن دزخريست ورترو م و دز صرزت
ي جود غتتر عمدو دز مضعتت ورترو ،يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد ورهترو زي بهن طهرز وجهدد وهرزد
شروسو ت کوول قريز دهرد.
وودو  :48يزي ن خدووت وو ن بن يشخوص ش ر ومررع يست م دز صرزت يزي ن ي

رنن خهدووت قبهل يش يبهالغ ي ه

دسترزييعمل ،يشخوص حت ن وزت ورظفرد يزي ن خدووت بن آنون زي وترقف نمو رد:
 .6دز صرز ت کن ورترو يش يزي ن يطالعوت م وديزک ورضرع ي

دسترزييعمل خردديزو نمو د.

 .4دز صرز ت کن نمو ردو ورترو فوقد وديزک م يسرود قونرنت ديل بر نمو رد ت بوشد.
 .8دز صرز ت کن يشخوص حت ن وزت زيسوً م و يش طر ق ورينع ذوصالح يحريش نمو رهد کهن يطالعهوت
يزي ن شدو رسط ورترو خالف ميقع يست.
 .1يشخوصت کن بن حک ورينع ذو صالح ،ومررع ييمعوو ن ه ترد.
 .5يشخوص ي رينت فوقد شروسن و شموزو و ت.

بصرو :دز صرزت عدم يوکون صدمز شروسن و ت رسط سوشوون ثبت يسرود م يوالک کررز  ،وهس يش يعهالم
يسووت م ورخصوت ورتر ون فوقد شروسن و ت بن ميحد يطالعوت وويت م وئتد آن ميحد ،يديون يزي ن خدووت بن
آنون بالوونع يست.
وودو  :41يشخوص حت ن وزت ورظفرد بن طرز وديمم م وخصرصوً دز وريزد ش ر يطالعوت وربهرط بهن شروسهو ت
کوول ورتر ون زي بن زمش نمو رد:
ييف) دز شوونت کن بريسوس شريهد م قريئ يحتمول آن منهرد ديشهتن بوشهد کهن مضهعتت ورهترو غتتهريت
عمدويو وتدي نمردو يستع
)دز صرز ت کن شخص حت ن وزت بريسوس شريهد م قريئ يحتمول دههد ورهترو دز نر هون عم تهوت
وريرر ت م و أوت وويت رمز

قريز رفتن يستع

ج)دز وريقعت کن بن هر ديتل دز ورزد صحت يطالعوت قب ت بن دست آودو ،يبهوم ي جود شرد.
وودو  :45ورتر ون ورظفرد هر رنن غتتر ي جود شدو دز يطالعوت ورضرع وودة  1ي

دسترزييعمل زي دز يسرع مقت

بن يشخوص حت ن وزت يعالم نمو رد .يشخوص حت ن وزت بو د قبل يش بهن زمش نمهردن غتتهريت ي جهود شهدو
ن بت بن صحت يطالعوت يزي ن شدو يطمترون حوصل نمو رد.
بصرو :ضريبط م وعتوزهوو ن وزت و تمر ،بو رنن بن نرع ورترو (حقتقت م حقرقت) ،ووهتت م ورضرع خدووت
م عم توت وربرط بن وعوو ن يمزيق بهوديز م کوال دز بوشيز سروو ن ،بن وتررهود سوشوون م وئتد دبترخونن عتت م يبالغ
وتشرد.
وودو  :41دز صرز ت کن يشخوص حت ن وزت ن بت بن ذونفع ميقعت وعووالت ورتر ون شروسو ت شدو و ررن
شرند بو د ورخصوت ورترو وذکرز م ذونفع يحتمويت زي بن عررين عم توت ورهکرک بهن وريرهر ت بهن
ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون زيزش دهرد.
وودو  :47يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد زم نهوو کوزآودو زي وس يش وئتد سوشوون ،بهن ور هرز شروسهو ت
ورتر ون بريسوس وقرزيت ي خوذ م بن طرز و تمر کرترل م دز صرزت نتوش بوشبترت نمو رد.

وودو  :43يشخوص ورمرل ورظفرد فهرست خالصن يطالعوت دز وفت کررهد ون خهدووت وو هن زي دز زيبطهن بهو
ورضرع وبوزشو بو وريرر ت دز صرزت يعالم ميحد يطالعوت وويت دز وو ون هر وهوو بهن نحهرو کهن ميحهد
وذکرز ورخص وتسوشد دز يختتوز آن ميحد قريز دهرد.
بصرو :خالصن يطالعوت ودشدو بو د شوول نوم م نوم خونريد ت ،شموزو و ت م وز خ يزي ن خدووت وو ن دز ورزد
يشخوص حقتقت م دز ورزد يشخوص حقرقت نوم م شروسن و ت و کد يقتصودو م دز ورزد ي بهوع بتگونهن ،شهموزو
فري تر ي بوع خوزنت بوشد .سو ر وريزد ورزد نتوش وس يش صر ب شرزي بن يشخوص ورمرل يعالم خريهد شد.
وودو  :49يشخوص حت ن وزت بو د برنوونهوو آورششت و تمرو زي دز ورزد چگرنگت شروسو ت ورتر ون بهريو
کوزکرون خرد ديزک بتررد .ي

برنووة آورششت کن حديقل شوول وريزد ش ر يست ،بو د بن رنهنيو طريحهت

شرد کن کوزکرون بن شروخت کوفت م ورطقهت ن هبت بهن ضهرمزت ،يهمتهت م نحهرة ينهريو ستوسهتهو م
زم نهوو شروسو ت ورتر ون دست وبرد:
ييف) ستوستهوو وربرط بن وذ رش ورترو ند د م يسرود يطالعوت ورزد نتوشع
) نحرة نمعآمزو يطالعوت وربرط بن سوبقة ورتروع
ج) نحرة يعمول ستوستهوو وربرط بن شروسو ت کوول ورتروع
د) نحرة بوشبترت يسرود م وديزک م برمشزسونت آنع
و) نحرو يقديم ورثر دز صرزت برمش وغو رت دز يطالعوت م وديزک ورترو.
وودو  :89يشخوص حت ن وزت بو د زم نهوو شروسو ت ورترو زي بريسوس ضريبط ي

دسترزييعمل ،و ترد م بن

کوزکرون خرد يبالغ نمو رد م بن صرزت قوبل ي کو ت يش ينريو آن يطمترون حوصل کررد.
وودو  :86يشخوص حت ن وزت ورظف ه ترد ورتر ون (حقتقت ،حقرقت) خرد زي بو رنن بن ز کت کن يحتمول
وتدهرد يش نوحتن آنهو م بن ميسطن عريو ت ه چرن ورقعتهت ينتمهوعت م شهغ ت ،مضهعتت وهويت ،نهرع م
ووهتت فعويتت حرفنيو ،وترترن ورترو ،ورط يص ت ،ح و هوو ور بط و د گر شهوخصهوو وهرثر بهر
يسوس زم ن يعالوت سوشوون منرد ديشتن بوشد ،طبقنبردو نمو رد.
وودو  :84طبقنبردو وذکرز دز وودو ( )86بو د بن رننيو ينجوم شرد کن دز وفت يطالعهوت يش ورهتر ون بريسهوس
طبقن خصتص ديدو شدو بن آنهو ينجوم شهرد .بهد ر تب ،يش ورهتر ونت کهن ديزيو حهديقل ز هک عم تهوت
وريرر ت وتبوشرد ،يخذ يطالعوت الشم – دز چوزچر وقرزيت ي

دسترزييعمل -کفو ت وتکرد.

بصرو :دزخصرص ورتر ونت کن دز طبقوت دز وعرض ز ک بترتر عم توت وريرر ت قريز رفتنينهد ،يطالعهوت
بو د دز سط

تردو رو دز وفت شدو م دز فوص ن هوو کمترو بن زمش شرد .وتزين دز وفت يطالعهوت وزبهرز م

فريصل شوونت بن زمش نمردن ي

يطالعوت طبق ضريبطت يست کن رسط سوشوون يعالم خريهد شد.

وودو  :88يشخوص حت ن وزت ورظف بن حفظ م نگهديزو يطالعوت ورتر ون وطوبق دسهترزييعمل نگههديزو م
يوحوء يسرود دز بوشيز سروو ن دز حرشو وبوزشو بو وريرر ت بردو م ه چرت الشم يسهت بهريو وترهگترو يش يفرهوء م
يستفودو غتر وجوش يش آنهو ،ديبتر الشم زي ي خوذ نمو رد .بهد هت يسهت و هئريتت يفرهوء يطالعهوت وزبهرز بعههدو
يشخوص حت ن وزت بردو م بو يفروء کررد ون يطالعوت بريبر قونرن برخرزد وتشرد.
وودو  :81بن ور رز بن هرگوم نمردن يطالعوت ،يشخوص حت ن وزت بو د دز وت قريزديد ورعقهدو هو فهرمههوو
وربرطن ،ورترو زي وک ف سوشند هر رنن غتتر دز يطالعوت يزي ن شدو خرد زي بو و ترديت وربرط م دز يسرع مقت،
بن يطالع سوشوون ثبت کرردو (سوشوون ثبت يحريل م و يديزو کل ثبت يسرود م يوالک م غترو) برسونرد.
وودو  :85الشم يست دز خصرص شروسو ت ورتر ون قب ت دز يسرع مقت م بن شرح ذ ل يقديم شرد:
 .6آن دستن يش ورتر ون قب ت کن دز ورح ن طبتق ،ورخصوت آنهو ديزيو وغو رت بهردو يسهت ،ورظفرهد
ظرف سن ووو ن بت بن زفع وغو رت يقديم نمو رد .چرونچن وغو رت وذکرز زفهع نگهردد ،يشهخوص حهت
ن وزت ورظفرد وريزد زي بن ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون زيزش نمو رد م ميحد وبهوزشو بهو وريرهر ت
سوشوون نتز ورظف يست زيزش وذکرز زي دز يسرع مقت بن ميحد يطالعوت وويت يزسول نمو د.
 .4آن دستن يش ورتر ون قب ت کن وترسط فعويتت آنهو دز سول وطوبق دسترزييعمل وربرطن کن بن صهر ب
شرزي خريهد زستد ،ک يهمتت بوشد ،يش شمرل ي

وودو و تثرت ه ترد.

وودو  :81دز صرز ت کن يشخوص حت ن وزت بن دال ت همچرن عدم همکوزو ورترو نترينرد يطالعوت الشم زي
بريو شروسو ت مو بن دست آمزند م و ورترو يقديم بن يزي ن يطالعوت غترميقعت نمو د ،يشهخوص حهت ن هوزت
بو د ،يش يزي ن خدووت بن ورترو خردديزو نمو رد م دز صرزت يوکون وري ب زي بن مو يعالم نمو رد.

وودو  :87ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون بر ينريو ي

دسترزييعمل ن وزت وتکرد .بن همت ور هرز يشهخوص

حت ن وزت ورظفرد يطالعوت ورزد دزخريست ميحد وبوزشو بو وريرر ت سوشوون زي دز زيستوو ينهريو ي ه
دسترزييعمل دز يختتوز آن ميحد قريز دهرد.
وودو  :83ي

دسترزييعمل بريو مووت شعب م نمو رد ت يشخوص حت ن وزت الشم يالنري وت بوشهد .يشهخوص

حت ن وزت ميقع دز وروطق آشيد جوزو – صرعتت م وروطق م ژو يقتصودو نتز ورمرل ي ه دسهترزييعمل
ه ترد.
وودو  :89شوون ينريو ي

دسترزييعمل ک ووو وس يش يبالغ آن يش سرو سوشوون يست .دز ودت وذکرز يشهخوص

حت ن وزت ورظفرد ضم يطالع زسهونت بهن ورهتر ون ،يوکونهوت م ههتالت الشم بهريو ينهريو ي ه
دسترزييعمل زي بن رننيو فريه نمو رد کن ينريو آن ،حتت يالوکون ورنب يخالل دز يورز ورتر ون نررد.
ي

دسترزييعمل دز  89وودو م  63بصرو دز دهمت ن ن شرزيو عويت وبوزشو بو وريرر ت ورزخ 6899/7/69بن
صر ب زستد م يش وز خ يبالغ ،الشم يالنريست.

