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  بسمه تعالي

  

  شويي توسط سيستم بانکي راهبردهاي اجراي يک برنامه موثر ضد پول
  
  

  :مقدمه 

  
کـشورهاي  هاي مالي و صنعت خـدمات مـالي           صنعت بانکداري، سازمان   اخير دهه چند در

ـ  ا وجـود  بـا    .اند  شويي برداشته    جهت مبارزه با پول    را در هاي بلندي    گام ،يافته توسعه   ايـن  ،ني

 بـه   توجـه د، به ويژه با     نباش  پذير مي    نسبت به جرم پول شويي آسيب       هم اغل هنوز گروه از مش  

توسعه محصوالت و خـدمات بـانکي       به علت     و ها طي اين سال  شويي نيز     هاي پول   اينکه روش 

 ، جهـاني  پولي هاي  جريان سرعت  و افزايش  يورĤ فن  پيشرفتتر،    پيچيده ارائه شده، روابط مالي   

شـويي از     المللي درگير بـا پديـده پـول         بين هاي  سازمان ،بر اين اساس   .تر شده است    مبتکرانه

 هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي     بـا عنايـت بـه زيـان    ١شـويي  مـالي عليـه پـول    جمله گروه اقدام  

را در کـشورهاي مختلـف      ها و موسـسات مـالي        ، بانک مالي تروريسم   شويي و تامين    پول  پديده

مالي تروريسم به     شويي و تامين    پول عليه پديده   را موثري هاي   برنامه تاکنند    ترغيب مي همواره  

حـساب،   گـشايش  خصوص در هاي الزم  شامل کنترل شويي    پول  موثر ضد برنامه  يک   .کارگيرند

بـراي طراحـي و اجـراي يـک برنامـه مـوثر              .شـود   مـوارد مـشکوک مـي      گزارش و تشخيص

ـ الزم اسـت    لـه نخـست     و موسـسات مـالي، در وه       ها  توسط بانک  شويي  پول  ضد   اصـول و   ات

 بـه ارائـه     رو    گزارش پـيش   ،در اين راستا   .گيرد  مد نظر قرار   مذکورتوسط نهادهاي   معيارهايي  

  توسـط سيـستم بـانکي      شـويي   يک برنامـه مـوثر ضـد پـول         اجراي   راهبردهايي در خصوص  

  .پردازد مي

  

   و تامين مالي تروريسمشويي پول ضد موثرو برنامه   نظاميک ياصول اساس   

  
  در برگيرنده  مالي تروريسم      و تامين  شويي  پولو برنامه موثر مبارزه با      هر نظام    ،به طورکلي 

  : عبارتند از اين اصول.٢استجرا الده اصل الزم ا

                                                 
1- Financial Action Task Force on money- laundering (FATF). 
2- Richard Pratt, How to combat money laundering & Terrorist financing, Central Banking Ltd, 

2005. 



 ٤

 ؛مالي تروريسم  و تامينشويي پولانگاري  جرم ) ١

مـالي     و تـامين     شـويي   پـول  آسيب پذيري سيستم مالي نـسبت بـه          شناسايي ) ٢

 ؛تروريسم

 از جمله موظف کردن آنها      ،هاي مالي و غيرمالي     زمانوضع مقررات ويژه براي سا     ) ٣

هـا، آمـوزش     کنترل فعاليت حساب مشتريان بانـک    ؛به شناسايي مشتريان خود   

 نگهـداري   ؛هاي داخلي براي شناسايي مـشتريان مـشکوک        کارکنان و سياست  

 ؛سوابق فعاليت مشتريان براي مدت زمان مشخص 

ت موسسات مالي و غير مالي بـر  وجود يک سيستم مستقل کنترل و تطبيق فعالي  ) ٤

 ؛ و تامين مالي تروريسمشويي پولاساس قوانين و مقررات ضد 

 ؛دار، طبق قانون صالحيت  به مراجع گزارش نقل و انتقاالت مشکوک مالي ) ٥

هاي موارد مشکوک، تجزيه     ايجاد واحد اطالعات مالي به منظور دريافت گزارش        ) ٦

 ؛ربط ذيده به مقامات وتحليل آنها و ارائه  اطالعات جمع آوري ش

يـک  زيـرا   ( ي براي حمايت و حفظ سيـستم پرداخـت        معيارهايمشخص کردن    ) ٧

 ؛)مرکز مالي موفق استيک سيستم پرداخت کارآ همانند قلبي براي 

دن امـوال و    آوري اطالعـات و بـه تـصرف درآور         قدرت قـانوني بررسـي، جمـع       ) ٨

 ؛شويي پولدرآمدهاي حاصل از جرم 

 يدارا از آنجا کـه بـسياري از جـرائم مـالي             .و داخلي المللي     همکاري موثر بين   ) ٩

 همکـاري   ،شـويي    بنـابراين بـراي مقابلـه بـا پـول           هستند، ي برون مرز  يتيماه

 مبارزه بـا     در امر   مقامات داخلي درگير   .يابد   ضرورت مي  كشورهاان  يمالمللي    بين

 بـا يکـديگر     ، افزايش اثربخشي قدرت و اطالعات خود      ي برا ديز با ي ن شويي  پول

تبادل موثر اطالعـات     ي برا ديبانيز  المللي    موسسات بين . کاري داشته باشند  هم

 ؛ندينمايکديگر همکاري با

 .شويي در مقاطع زماني معين ارزيابي نظام مبارزه با پول   ) ١٠

  

  ماليستم يحراست از س  

 با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري از ورود پول کثيـف بـا                شويي  پولمبارزه با   

 شـبکه حفاظـت   تابر اين اساس الزم است  .شود به سيستم مالي آغاز مي مستعارده ازاسامي  ستفاا

  :باشد سه عنصر مکمل در برگيرندهاز سيستم مالي 



 ٥

شناسايي مشتري و اطمينان حاصل کردن از اينکه ارتباط بـين مـشتري و نقـل و انتقـال                    

 ؛انجام شده مخدوش نيست

 ؛قابليت تعقيب مسير جريان پول 

  .دهي نقل و انتقاالت مشکوک گزارش 

، بنـابراين  ها هسته اصلي شبکه حفاظت ازسيـستم مـالي هـستند       بانکبا عنايت به اينکه     

 شـويي   پولها در مبارزه با       به ميزان زيادي بستگي به کوشش بانک       شويي  پول يک نظام ضد     يکارآي

  .دارد

  
   بانکيتوسط سيستم شويي پول ضد  موثر برنامهيک اجراي   اساسيالزامات 
 

شـويي، شناسـايي      پـول   ها براي اجراي يک برنامه موثر ضد        از جمله الزامات اساسي بانک    

در زير هـر يـک از مـوارد فـوق بـه تفـصيل مـورد بررسـي                   . مشتريان و ارزيابي ريسک آنها است     

   .گيرد مي قرار
  

 شناسايي مشتري 

  
ـ  ، خـود  هاي مالي براي شناسايي و پذيرش مـشتريان         ها و سازمان   بانک ـ ا ب   ي دارا دي

 ايـن  . و مـشتريان پرريـسک را تـشخيص داده و مـشخص نماينـد              الزم بـوده   يوکارها ساز

 يمـشتر هـاي مـرتبط     حـساب  ومشتري، مليت  کاري زمينه و سوابقختشناسايي شامل شنا 

 متناسـب بـا     دي با  سختي پذيرش يک مشتري    ،به عنوان يک قاعده کلي    و   در اين راستا     .است

ـ ح باشد که از نا    يا سک بالقوه تصوير مورد انتظار از ري      . اسـت  ي، متوجـه موسـسه مـال      ي و هي

در مورد مشترياني که از نظر خطر        گير تصميمشخص   تنها   تاتوصيه شده است     اًديكاهمچنين  

 در اين   .باشد اند، مديران ارشد موسسه مالي يا بانک         پرريسک تشخيص داده شده    شويي  پول

ـ موسسات مالي تاالزم است  ،راستا ـ  ـ  روز زيان اجتماعي بدون ب   خـط مـشي و برنامـه    كي

 اين بويژه درمورد کشورهايي مهم است که بطـرف         . براي خود طراحي کنند     را پذيرش مشتري 

   اعتبـاري و   هـاي   کارتهـاي بـدهي،    ها، کـارت    چک :استفاده وسيعتري از ابزارهاي مالي شامل     

. شـوند   ر پول نقد دور مي    کنند و از اقتصاد مبتني ب        پرداخت الکترونيک حرکت مي    يوکارها ساز

شناسـنامه،  ( معتبر از طـرف مـشتري       مدارک هويت  ، ارائه براي گشايش حساب   بر اين اساس  

 مشتري نبايـد اجـازه      چ الزامي است و هي    )ي ماليات سند هويت کارت ملي، گواهينامه رانندگي و      

ـ  .کنـد  اقدام به گـشايش يـا نگهـداري حـساب     ،داشته باشد که با نام مستعار و مجعول  ن اي



 ٦

بـا  بايـد    و گشايش حساب     به کار گرفته شود   بايد   نيز ٣اي  شمارهممنوعيت در مورد حسابهاي     

 زمـاني  .صورت گيـرد  رسمي مدارک    ارائه مدارک شناسايي و نگهداري سوابق مشتري و تاييد        

شـود،    ب مـي  نفع حساب محـسو     که ذي  يکه يک نفر به نمايندگي از طرف يک شرکت يا فرد          

 مدارک تعيـين هويـت معتبـر مربـوط بـه            دي با يموسسات مال د؛  تقاضاي گشايش حساب دار   

ـ باو   نمودهنفعان حساب را درخواست      ذي  را بـا درخواسـت      هـا  آنقـانوني بـودن فعاليـت        دي

  :اطالعات زير مشخص نمايند

 ؛آن ينشانو يا شرکت نام و تشکل قانوني سازمان  

  ؛نام مديران عامل شرکت يا سازمان 

  ؛حسابنفعان  مالکان اصلي يا ذي 

 ؛قوانين و مقررات تنظيم شده در اساسنامه شرکت در خصوص انحالل و بستن شرکت 

  .کنند و شماره حساب آنها وکال و عواملي که به نفع شرکت فعاليت مي 

نزديکي محل اقامت يا محل کار مشتري بايد مورد نظر قرار گيرد  ،براي گشايش حساب

 محل اقامت يا کار ،)ابرات، آب يا برق شرکت مخ( و با سوال از نهادهاي خدمات شهري

سي قرارگيرد و براي منبع وجوه براي گشايش حساب مورد برر .مشتري مورد تاييد قرار گيرد

همچنين مسوولين بانک بايد بتوانند منابع  .کنترل شودبايد قبلي  مرجع يها  بانک,مبالغ باال

  .نندها را مشخص ک نفع تمام حساب وجوهات واريزي و مالکان ذي

هاي مالي بايد در مسير  در مواردي که مشتريان تقاضاي انتقال وجه دارند؛ سازمان

 ي نشاندر مورد انتقال دهنده وجه شامل نام،را مهم و دقيقي زنجيره پرداخت وجوه؛ اطالعات 

  .بدست آورندو شماره حساب او نيز 

عيين شده را  تقاضاي انتقال وجوهي بيش از حد مجاز ت،يگذرکه يک مشتري  زماني

همچنين هر زماني . مورد تاييد قرار گيرد ،خاصي فرآيندهاي ي ط اين مشتري بايد تي هودارد،

که شک و ترديدي نسبت به هويت مشتري وجود دارد؛ بايد هويت آن مورد بررسي و تاييد 

  .قرارگيرد

                                                 
 و   اي حسابهايي هستند که نام دارنده حساب فقط براي عده معدودي در بانـک معلـوم اسـت و نقـل                      حساب شماره  -٣

  .نگونه باشدتواند از اي حساب صندوق امانات نيز مي. شود مي ها با بيان شماره ويژه حساب انجام داده  انتقال



 ٧

  ح ريسکسطارزيابي  

  
هاي   که کنترل به اين معنا. مبتني بر ريسک باشد بايدشويي پولهاي ضد  ساختار برنامه

 هي ارامشتريبه  ريسک مشتري، ريسک محصول يا خدمتي که  بري مبتنديمورد نياز با

 .کند يم خدمت هيرا اد که به مشتري ريسک منطقه فعاليت بانک يا سازمان مالي باش،شود يم

يابند که ها بايد قادر به اداره و هدايت يک برنامه ارزيابي ريسک باشند و اطمينان  بانک

 شناسايي ،در اين راستا.  متناسب با سطح ريسک مشتري است،هاي اعمال شده کنترل

مشترياني که به طور سنتي به عنوان مشتريان  . استتياهمحائز مشتريان پرريسک بسيار 

  :  ٤ز عبارتند ا،شوند ريسک شناخته مي پر

  ؛ها د خيريه مانن )NGO(هاي غيردولتي هاي مالي غير بانکي، سازمان سازمان 

  ؛هاي برون مرزي شرکت 

  ؛هاي سهامي که سهام آنها بي نام است شرکت 

ـ نرا بـه صـورت      خـود   که خدمات   اقتصادي  ن   فعاال  هـا،   رسـتوران (دهنـد   دي ارائـه مـي    ق

 .)و غيره خودرو ي هانگيپارکهاي خرده فروش و  فروشگاه

  
  : ازندعبارت نيزمحصوالت و خدمات پر ريسک

  

ـ      ي هـا  هـاي کـارگزار بـين المللـي وحـساب      کمـک بانـک   ق تلفـن بـه  انتقال وجوه از طري

ها به منظور تسهيل نقل و انتقاالت بين يکـديگر           هاي بين بانکي که بانک     حساب(کارگزاري

بايـد   هـا   بانـک  ).کننـد    ايجاد مـي   ،ها و ارائه خدمت به مشتريان خود از طريق اين حساب         

 راکه در ايـن خـصوص   نکاتي .هاي کارگزاري خارجي خود را مشخص کنند      ريسک حساب 

، موقعيت محلي بانک طرف حـساب و ماهيـت مجـوز آن بانـک             شامل  بايد در نظر بگيرند،     

 دارد و   شـويي   پـول هـاي    هاي کنترلي و رديابي که آن بانک براي مقابله بـا فعاليـت              برنامه

  .شود ميمحل استقرار بانک طرف حساب وسعت مقررات و نظارت بانکي در کشور 

 بـه شـکل خـصوصي در        ها خدمات و محصوالت مالي     گاهي بانک  ٥. خصوصي روابط بانکي  

ـ توان بـه ارا   ي م  از آن جمله    که دهند  مي  قرار  خود خاص هاي  مشترياختيار برخي از   ـ  اهي  ني

گـذاري    هاي سرمايه  شرکتگذاري،  سرمايهوکالت، مشاوران     دفاتر مردان، دولت خدمات به 

                                                 
4 - Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems, Office of the Comptroller 

of the Currency Washington, DC،December 2002.  
5 - Private Banking Relationships. 



 ٨

هـاي   حـساب  هـا  اين مـشتري . ه نمود اشارگذاري    يهسرمارک  هاي مشت  شخصي و صندوق  

 .کننـد    خدمات خصوصي دريافت مـي     ، و از طريق آن    افتتاح کرده بانکي خصوصي نزد بانک     

شود بايد مـورد       ها ارائه مي    و خدمات خاصي که به آن      ها   اين مشتري   بديهي است حساب  

بايد ها   هاي پشت نويسي شده و مراجع بانکي آن        از جمله چک  . ت بيشتري قرار گيرد   مراقب

 مشتري، نيازها و مبادالت مورد انتظار       همچنين آگاهي از منابع ثروت    . مورد تاييد قرار گيرد   

 سـطح انتظـار و نـوع مبـادالت مـشتري            ،بر ايـن اسـاس    . مشتري بسيار با اهميت است    

 ،از آنجا که روابط بانکي خصوصي ممکن است پيچيـده باشـد           . خصوصي بايد مستند شود   

اي طراحـي شـود       هاي مشکوک بايد به گونه     دهي فعاليت  گزارشبنابراين سيستم کنترل و     

  .هاي مشتري باشد که قادر به ارزيابي صحيح کليه فعاليت

  بـسيار  شـويي   پـول هـاي     اين حوزه از بانکداري نسبت به فعاليـت        .ترونيکيبانکداري الک  

و گمنامي   عمليات وسعت جغرافيايي انجام      و  سريع سرعتنيز   علت آن    .پذير است  آسيب

  . الکترونيکي است بانکداري خدمات ازاستفاده کننده

.  ضروري اسـت   شويي  پولريسک نيز براي اجراي يک برنامه موثر ضد          شناخت مناطق پر   

يکـي مرزهـاي خـارجي قـرار دارنـد و يـا منـاطقي کـه                 د مناطقي که درنز   ، مثال به عنوان 

  .گيرد بيشتر صورت ميدر آنجا هاي مجرمانه مانند قاچاق  فعاليت

  

 شويي پولها براي مقابله با  مات بانکاالزير سا 

  
؛ بنابراين ندسته کثيف هاي مهمترين ابزار وکانال براي شستشوي پول ها که بانک از آنجا

در  .ندينماايفا  مهم و حياتي ي نقشتوانند ي ماين موسسات ،شويي پولضد  در يک برنامه موثر

 گشاي راه که شويي پول ٦عالئم خطرهاي بالقوه مشکوک يا   مواردي از فعاليت،اين بخش

براي رديابي،  . است، مطرح خواهد شدشويي پولهاي  ها براي شناسايي فعاليت بانک

در  ها  بانکهاي بانکي، آنچه  با استفاده از کانالشويي پول هاي شناسايي و جلوگيري از فعاليت

. وارد مشکوک استدهي م گزارشو بر روي آن متمرکز شوند؛  داده انجام ديباله نخست هو

 راستي مرتبط باه  که مبادالت بانکي بنمايندها مشخص  البته منظور اين نيست که بانک

 که نمايندت مراقبها اين است که  وظيفه بانک بلکه ،است تروريسم مالي يا تامين شويي پول

                                                 
6  - Red flags. 
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برنامه  ٧.باشدمبادالت بانکي منطبق و متناسب با نوع فعاليت اقتصادي و کسب و کار مشتري 

 متمرکز بر نقل و انتقاالت نقدي و غيرنقدي قابل توجه و عمدتاًبايست  ميمبارزه با پول شويي 

برخي از به ها بايد نسبت   بانک،در اين راستا .باشدالمللي و داخلي  مشکوک در سطح بين

 هشويي ذکر شده است ک عالئم خطر پول در زير برخي از . هشيار باشندشويي  پولعالئم خطر 

  . باشندها ها بايد مراقب آن بانک

  

  تشخيص عالئم خطر پول شويي 

  

 :دهند از جمله مشترياني که اطالعات مشکوک و يا ناکافي ارائه مي  )١

  

ارائه کارت يا اسناد شناسايي مشکوک و غيرمعمول که به سرعت قابـل تاييـد                •

 ؛نيست

ل شـام ( بـه ارائـه اساسـنامه        حـساب، نـسبت    گـشايش  هنگام در که يشرکت •

اطالعات کامل در مورد مديران و کارکنان، نوع و هدف از فعاليت شرکت و محـل                

، اطالعات در مورد روابط بانکي قبلي و انتظارات خـود از گـشايش حـساب،                )آن

 ؛دهد رغبت نشان نمي

 حل کار يا منزل مشتري فعال نباشد؛تلفن م •

 ؛آن باشد فعليسابقه و زمينه کار مشتري متفاوت از نوع فعاليت اقتصادي  •

درپي و با حجم باال است که در تجربه          قاالت مالي پي  تمشتري که داراي نقل و ان      •

 .دارد گذشته آن سابقه نياکاري فعلي 

  

 نگهداري سوابقو دهي  اجتناب از گزارشمشتري به  رغيب کارکنان بانک از سويت )٢

 : از جملههاي بانکي مشتري فعاليت

  

 و سـوابق    ها  يب به عدم نگهداري گزارش     کارمند بانک را ترغ    ،که مشتري زماني   •

 ؛کند حساب مي
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زماني که مشتري تمايلي به ارائه اطالعات درخواست شـده از سـوي بانـک بـه           •

اطالعاتي که براي تهيه    . دهد  خود نشان نمي  منظور نگهداري در سوابق و پرونده       

شـود کـه اطالعـات         به ويژه زماني که مشتري مطلـع مـي         ،گزارش الزامي است  

 .شود تي در سوابق وي بايگاني ميدرخواس

مثـل اوراق   (بهـادار قابـل تبـديل بـه پـول نقـد             زماني که مشتري ابزار يا اوراق      •

کنـد     به ميزان قابل توجه خريداري مي       را )مشارکت، اوراق قرضه، گواهي سپرده      

  .دارداما تمايلي به ارائه مدارک هويت ن

  

    :از جملهن يا اينترنت انتقال وجوه معين از طريق خطوط ارتباطي تلف  )٣

  

از مکان مالي امن يا موقعيـت جغرافيـايي پـر خطـر             / انتقال خطي وجوه به    •

اي   هاي حرفـه   اي يا بدون تطابق با فعاليت       بدون هيچ دليل اقتصادي و حرفه     

 ؛و سوابق کاري مشتري

تلفـن يـا    (از طريق خطـوط انتقـالي        بسيار متعدد جزيي اما به دفعات     مبالغ   •

 در حـساب     يا از طريق چک و حواله       منتقل شده  ساب مشتري به ح  )اينترنت

شود و خيلي سريع با استفاد از خطـوط انتقـالي از             گذاري مي   مشتري سپرده 

شود؛   حساب مشتري به حساب ديگري در يک شهر يا کشور ديگر وارد مي            

 ؛درحاليکه اين انتقاالت منطبق با حرفه و کسب وکار مشتري نيست

 بدون دليل روشني    )تلفن يا اينترنت  (ريق خطوط انتقال  مبالغ قابل توجه از ط     •

 ؛شود  ميمنتقلبه حساب يک مشتري خارجي 

 ؛ غيرنرمالبدون شرح، به دفعات و يا با الگوهايانتقال خطي وجوه  •

ها بدون ارتباط آشکار با قراردادهـاي قـانوني خريـد و             ها و پرداخت   دريافت •

 .فروش کاال وخدمات

  

  : از جملهغير منطبق با حرفه مشتريبانکي هاي  فعاليت     )٤

  
هـاي   ي در الگوي مبادالت ارزي مشتري به طوري که بـا فعاليـت            نتغيير ناگها  •

 .معمول مشتري انطباق نداشته باشد
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ورود يا سپرده گذاري، وجوه قابل توجـه در يـک حـساب بـانکي از طريـق               •

ز وجـوه بـا   که اين ميزان ا يا انتقال تلفني، در حالي/هاي بانکي، حواله و    چک

 .خواني ندارد نوع کار و فعاليت اقتصادي صاحب حساب هم

 فروشي خرده بنگاه يک نقدي هاي سپرده الگويتوجه ـ   قابل تفاوت مالحظه •

 همان محل ؛ در مشابه بنگاه با عمومي محله يک در

 ٨؛هاي مرتبط انتقال غير معمول وجوه بين حساب نقل و •

 ؛هاي درشت اسهاي ريز با اسکن معاوضه مکرر اسکناس •

بنـدي    هاي اسکناس که به شکل غيرمعمول بـسته         گذاري مکرر بسته    سپرده •

هاي موجود در هر بسته نامتعارف       شده و در هنگام شمارش تعداد اسکناس      

 ؛است

هـاي   زماني که مشتري تقاضاي مبالغ قابل توجه چک بانکي، حواله يا چـک             •

 ؛کند مي) به ميزان سقف تعيين شده بر اساس مقررات( مسافرتي

و نـشانه    يا تمبـر     ؛اند  گذاري شده  ههاي پستي که به طور متوالي شمار        حواله •

 .روي آنها غير معمول است

انتقاالت مشکوک وجوه از يک بانک به بانک ديگر و سپس برگـشت وجـوه                •

 آن بانک ، سپس گشايش       ٩هاي بانکي  به بانک نخست از طريق خريد چک      

هاي بانکي در حساب جاري      ري چک گذا حساب جاري در بانک دوم و سپرده      

 در نهايت انتقال خطي وجوه از حساب جاري موجـود در بانـک               و بانک دوم 

  .دوم به حساب موجود در بانک نخست

  

 : از جملههاي بانک به بانک تغييرات در تراکنش )٥

  

هاي نقدي بدون افـزايش       فراواني و تناوب سپرده    ،افزايش سريع در حجم    •

 ١٠؛نقديهاي غير  در سپردهتناظرم

هـاي حـساب      ناتواني در رديابي دارنده واقعي حـساب از طريـق تـراکنش            •

 ١٢؛يا حساب کارگزاري ١١متمرکز

 .هاي کارگزار  ارز بين بانکنقل و انتقالتغييرات قابل توجه در الگوهاي  •
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  :رفتارکارکنان بانک از جملهتغيير    )٦

  

 ؛نامتناسب با درآمد فردو ولخرجي الگوي زندگي  •

ـ      ي در پيروي کردن از سيستم     قصور و کوتاه   • ويـژه  ه  هاي تشخيص وکنترل ب

 ؛در بانکداري خصوصي

 .امتناع از رفتن به تعطيالت •

  

  ١٣هاي مفيد جهت شناسايي موارد مشکوک گزارش  

  
د ينما به بانکداران جهت شناسايي موارد مشکوک کمک          تواند ي م کههايي    از جمله گزارش  

  :ر اشاره نموديتوان به موارد ز يم

  

 رش انتقاالت نقديگزا 

  
 مشتري فعاليت نقدي از  راييها ها، گزارش خدمات اطالعاتي به بانک دهندگان ارائه بيشتر

هاي مشکوک شناسايي   و بدين وسيله تراکنشدهند  ارائه مي،از يک مبلغ معين است بيش که

 هاي کنشترا کنترل و شناسايي براي ها بانکيکي از ابزارهاي مرسوم  ،در اين راستا. شود مي

توسط بانک  نرم افزارهاي موجود در بازار در يک بانک، به کارگيري  مشتري حساب مشکوک

  : موارد زير هستنداند که قادر به فيلتر کردن اي طراحي شده  به گونه اين نرم افزارها.است

  

حـد تعيـين شـده در قـوانين و مقـررات      (حد مجـاز  بيش از چند گانه  انتقاالت نقدي    

  ؛در يک روز به حساب مشتري )شويي ضدپول

 ؛در يک روز به حساب مشتريحد مجاز انتقاالت نقدي منفرد يا چند گانه کمتر از  

به حساب مشتري که در مجمـوع طـي يـک           ) د مجاز حکمتر از   (انتقاالت نقدي جزيي     

 . مبلغ قابل توجهي خواهد شد،) روز١٥( دوره زماني کوتاه 
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 )يفت و اينترنتئتلفن ،سو( خطي تهاي روزانه وسوابق انتقاال گزارش 

  بهتوانند براي شناسايي موارد مشکوک  ي مها ي که بانکابزار ديگر

وجوه به  )يفت و اينترنتئتلفن ،سو(خطيعمليات انتقال سوابق  هاي روزانه و گزارشگيرند، کار

هاي غيرمعمول   در شناسايي فعاليت،اي اطالعات فوق بررسي دوره. حساب مشتري است

بسيار زياد انتقاالت خطي آنها حجم هايي که  در مورد بانک . به بانک کمک خواهدکردمشتري

افزارهاي موجود در بازار براي شناسايي   و نرماکسلگسترده  صفحهاست؛ استفاده از 

هاي  سيستمبيشتر خروجي  .هاي غيرمعمول حساب مشتريان بسيار کارآمد خواهد بود فعاليت

هاي استانداردي است که  گزارششامل ، شويي پولابله با نرم افزاري موجود براي مق

کردن  ها به طورکلي متمرکز بر مشخص اين گزارش. کند هاي مشکوک را فيلتر مي فعاليت

حقيقي يا مشتري  توسط انتقاالت خطي مبالغ باال هاي جغرافيايي پر خطر و نقل و موقعيت

حجم  زين مشتريان خود و نوع جه به با تو ـبانک تا بر اين اساس ضروري است. است حقوقي

 معيارهاي خود را براي فيلتر حجم انتقاالت خطي  ـحقيقي يا حقوقي مشتري انتقاالت خطي

  .هر دو نوع مشتري مشخص کند

  

  استفاده شده توسط مشتري١٤ حجم  ابزارهاي پولي گزارش 

  

زار پول از ابزارهاي موجود در با(ثبت و ضبط اطالعات مربوط به فروش ابزارهاي پولي

تواند به بانکداران براي تشخيص  مي... ) هاي مسافرتي، حواله و هاي بانکي، چک جمله چک

با . امکان ايجاد تشکيالت پولي توسط پولشويان از طريق خريد ابزارهاي پولي، کمک کند

کنندگان ابزارهاي پولي و  خريدهاي مکرر و پرداخت ،اي اين سوابق بررسي دوره

  .د شدن مشخص خواه، وجوهکنندگان دريافت

  

  يا گردش حساب مشتريگزارش سرعت گردش وجوه 

  

کننده کل  منعکس ،مشتري حساب گردش يا وجوه گردش سرعت به مربوط هاي گزارش

کاري و بستانکاري حساب مشتري و تعداد دفعات بدهکاري و بستانکاري حساب مشتري بده

 ، مشترياني که گردش حساب ها شر با کمک اين گزا.است) يک ماه (در يک دوره مشخص 

 مشخص ،ها باشد تواند بيانگر فعاليت غيرمعمول آن ها بسيار باال و غيرمعمول است و مي آن

  .خواهند شد
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   ييستم اجرايس و ضعف در خاتمه بايد گفت که به منظور مشخص شدن نقاط قوت

 .ردي قرار گيابي ارز مختلف مورديستم مزبور در مقاطع زماني، الزم است سييمبارزه با پولشو

مالي   شويي و تامين گروه اقدام مالي عليه پولدر اين راستا با عنايت به اينکه 

شويي و  هاي ضد پول يندي براي ارزيابي و بررسي نظامداراي فرآنيز ) FATF(تروريسم

مفيد  هاي اين گروه در اين زمينه ز شيوه، استفاده ااستکشورهاي عضو تامين مالي تروريسم 

که عضو  ييبسياري از کشورهاشويي  هاي مبارزه با پول برنامهالزم به ذکر است . اهد بودخو

   المللي پول و بانک جهاني توسط صندوق بين، شويي نيستند گروه اقدام مالي عليه پول

  .گيرند  مورد ارزيابي قرار مي ـ با استفاده از روش گروه فوقـ

  

  کالم آخر

  

شـوند،    مالي محسوب مي    اصلي شبکه حفاظت ازسيستم    هستهها    با عنايت به اينکه بانک    

 بـه ميـزان زيـادي بـه برنامـه و عملکـرد              ،شويي  پول   و موفقيت يک نظام ضد     يبنابراين کارآي 

مهمترين ارکـان يـک   .  داردي بستگشويي  پول ها در طراحي و اجراي يک برنامه موثر ضد          بانک

مالي و    نترل و تطبيق فعاليت موسسات    سيستم مستقل ک   ايجادشويي شامل     پول  نظام موثر ضد  

 : از  اسـت  ، عبارت شويي و تامين مالي تروريسم      غير مالي بر اساس قوانين و مقررات ضد پول        

هـا و     موارد مشکوک، تجزيه وتحليـل آن       ات مالي به منظور دريافت گزارش     ايجاد واحد اطالع  

 مهمتـرين ابـزار و    کـه   ها    نک با در اين ميان  . ربط  آوري شده به مقامات ذي     ارائه اطالعات جمع  

ـ      ي م شوند،  محسوب مي هاي کثيف     کانال براي شستشوي پول     در يـک     را يتواننـد نقـش مهم

نـه  ين زم يادر   سيستم بانکي    فيوظااز جمله مهمترين     .ندينما ايفا   ،شويي  برنامه موثر ضد پول   

ـ . اشاره نمود ها    و ارزيابي ريسک آن     شناسايي مشتريان  توان به  يم شـود    مـي  گفتـه    نيهمچن

هـاي     کـه کنتـرل    ا به اين معن   ،شويي بايد مبتني بر ريسک باشد        ضد پول  بنيان يک برنامه موثر   

ريـسک مـشتري، ريـسک محـصول يـا          سطح   متناسب با  يدباهاي بانکي       بر فعاليت  مورد نياز 

 باشد کـه    يا شود و ريسک منطقه فعاليت بانک يا سازمان مالي         يخدمتي که به مشتري ارائه م     

شـويي بايـد بـه        پـول   مـوثر ضـد     طراحي و اجراي يک برنامه     .دهد   خدمت ارائه مي   به مشتري 

قابـل  از سيـستم    هـاي خاصـي        گـزارش  ،مشکوک به منظور شناسايي موارد   اي باشد که      گونه

هـاي روزانـه وسـوابق         گـزارش  ،نقـد وجـوه    انتقاالت    نقل و  گزارش: از جمله    ،استخراج باشد 

هاي مربوط به حجم ابزارهاي پولي استفاده        ، گزارش )رنتيفت و اينت  ئسو تلفن،( خطي   تانتقاال

 .هاي مربوط به سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مـشتري            گزارش  و شده توسط مشتري  

 . به طور مستمر مورد بررسي قرارگيـرد       شويي   بازخورد سيستم مبارزه با پول      بايد ،عالوه بر اين  

 مبارزه  يياجرا ستميضعف س  و    قوت به منظور مشخص شدن نقاط     تا  الزم است  ،در اين راستا  

  .ردي قرار گيابي مختلف مورد ارزيستم مزبور در مقاطع زماني، سييبا پولشو
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  .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است


