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کند،  ها را اجرا میآن تریدرزوی شویی که شرکتهای پیشگیری از پولهدف از روش

 هاست.آنحداقل کردن بار مطابقت و تأثیر بر  به همراه  اطمینان از شناسایی مشتریان

شویی و تأمین منابع مالی برای  ها در برابر تهدید پولبه کمک دولت تریدرزوی

یک  تریدرزوی  های تروریستی در سراسر جهان متعهد است. به این منظور، فعالیت

مشتریان را ثبت    مدارک هویتی  کهسیستم الکترونیکی بسیار پیشرفته بنیان گذاری کرده 

 .کندها را ردیابی و نگهداری میو تأیید و جزئیات تمام تراکنش

کند و به  توجه را ردیابی میهای تراکنش مشکوک و قابل  با دقت فعالیتتریدرزوی  

دهی و حفاظت از  سیستم گزارش سالمتی،دهد. برای حفظ ارائه می مربوطههای ارگان

 .کندکسب و کارها، چارچوب قانونی برای ارائه دهندگان چنین اطالعاتی فراهم می

 

های تروریستی،  شویی و تأمین منابع مالی برای فعالیتبرای کاهش ریسک پول

بصورت نقدی هم پرداختی انجام  و   پذیردنمینقدی را   ه هیچ عنوان واریزب تریدرزوی  

شویی یا  پولهای ی مرتبط با فعالیتحق رد پرداخت در هر مرحلهتریدرزوی  . دهدنمی

های ها فعالیتاطالع دادن به مشتریان در رابطه با اینکه آیا آنرا دارد.   غیرقانونی

 اند، ممنوع است. مشکوکی داشته

 

 ز هویتاحرا

 

 

برای تأیید هویت مشتری،  تریدرزوی  شویی،  به منظور رعایت قوانین پیشگیری از پول

 نیاز دارد. متفاوت  مدرک هویتیدو 

  به عنوان مثال باشد.سند شناسایی قانونی صادر شده توسط دولت  تواندمی مدرک اول

 .یا کارت شناسایی ،  پاسپورت، گواهینامه رانندگی

صادر  حداکثر سه ماه گذشته  است که قبض با نام و آدرس واقعی مشتری  مدرک دوم،

قبض خدمات عمومی، صورتحساب بانکی یا سایر قبوض با نام   به عنوان مثال. شده باشد

   .معتبرالمللی و آدرس مشتری، از یک سازمان بین

نترنت،  شده و همچنین اطالعات موجود در ایهای تحریمتمامی مشتریان از طریق فهرست

 .شوندهای اجتماعی و موتورهای جستجو بررسی میاز جمله رسانه



 

 واریز و برداشت

 

 

اطالعات سیستمی مطابقت   با تمامی واریزها به همراه نام واریزکننده را تریدرزوی

 از طرف شخص دیگر پذیرفته نخواهند شد. واریزهادهد، به همین دلیل  می

تریدرزویدرخواست اطالعات ا مشکوک، در صورت وجود تراکنش های بزرگ و / ی 

. این اطالعات شامل دفترچه های سالیانه، کندتا منشا وجوه را تأیید   کنداضافی می

 .صورت حساب بانکی و غیره است

در خصوص برداشت وجه، مبالغ می تواند از همان حساب و به همان روشی که دریافت  

نده باید دقیقاً با نام مشتری در  ، برداشت شود. برای برداشت وجه، نام گیر استشده 

سیستم ما مطابقت داشته باشد. اگر واریز از طریق انتقال بانکی انجام شده باشد، وجوه 

فقط با انتقال بانکی به همان بانک و به همان حسابی که از آن واریز شده، برداشت می  

فقط به وسیله  شود. اگر واریز از طریق انتقال ارز الکترونیکی انجام شده باشد، وجوه

انتقال ارز الکترونیکی از طریق همان سیستم و به همان حسابی که از آن واریز شده،  

 .برداشت می شود

 

 

 


