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 »بسمه تعالي«

 

 پيشگفتار

 

 که رحمتگر و مهربان خلق راست       سرآغاز گفتار نام خداست

اند گاه به  وده و باليدهارتباط بين علوم مختلفي که از ديرباز در ميان جوامع مختلف بشري رشد نم 

وجود همگرايي در ميان بسياري از علوم . افکند حدي زياد است که الزامات يکي بر گستره ديگري سايه مي

از همين مقوله است به طوري که بسياري از تصميمات ... امروزي از جمله علوم اجتماعي، سياست، اقتصاد و 

 و برعکس، بسياري از الزامات سياسي، پيامدهايي اقتصادي را سياسي دولتها، ناشي از الزامات اقتصادي بوده

 .در پي دارند

نظر از منشاء تامين آن  اگر زماني دولتها فقط در انديشه افزايش منابع و سپرده بانکهاي خود، صرف 

ه مسئوليتهاي جديدي را فرا روي دولتها قرار داد... بودند امروزه ضرورتهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي و 

نگرند بلکه منشاء تامين اين منابع  در جهان امروز دولتها به منابع بانکي فقط از زاويه تنگ اقتصاد نمي. است

هاي غيرقانوني و هدايت اين منابع به سوي  کسب درآمد از راه. نيز از اهميت فراواني براي آنها برخوردار است

گذارد   يک کشور و کشورهاي ديگر به جاي ميبانکها، عالوه بر اين که اثرات مخربي بر حيات اقتصادي

از اين رو بانکهايي که خود را ملزم به رعايت استانداردهاي عالي . افکند شهرت بانک را نيز به مخاطره مي

المللي در زمينه  دانند با حمايت و پيروي از قوانين و مقرراتي که مراجع مختلف ملي و بين اي مي اخالقي و حرفه

 .اند، سعي دارند تا حسن شهرت خود را محفوظ بدارند ويي به تصويب رساندهمبارزه با پولش

 

 



 

 

 

 

 

 

 سپتامبر به مبارزه عليه تامين مالي تروريسم، شتاب بيشتري بخشيد به طوري که ١١وقوع حوادث  

المللي ـ به اتخاذ تدابير  بسياري از نهادهاي سياسي و اقتصادي ـ چه در عرصه ملي و چه در سطح بين

 .يشگيرانه، اقبال بيشتري نشان دادندپ

در اين زمينه کميته نظارت بانکي بال نيز همگام با ساير مراجع فعال در تالش بوده است تا با انتشار  

مديريت ”انتشار بيانيه . مقاالت و اسنادي چند، راهنماي مناسبي را براي فعاالن عرصه بانکداري فراهم آورد

 ميالدي، از جمله تالشهايي است که در اين زمينه، از ٢٠٠٤ در اکتبر سال “١يکپارچه ريسک شناسايي مشتري

 مديريت موثر  پردازد که رعايت آنها، هايي مي اين نوشتار به بيان توصيه. سوي کميته مزبور انجام شده است

 .ريسک شناسايي مشتري را به صورت يکپارچه و در تمامي گروه بانکي در پي خواهد داشت

. مطالعه اين سند ـ که اکنون ترجمه آن را پيش رو داريد ـ به اين مهم ياري رسانداميد است  

 ...انشاءا

 

 عبدالمهدي ارجمندنژاد      

 ١٣٨٣          اسفند       

 

 

 
1- Consolidated KYC Risk Management, Basel Committee on Banking Supervision, October 

2004. 
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 شناسايي مشتريمديريت يکپارچه ريسک 

 

 مقدمه

ريسک بانکها را تشکيل ، بخش مهمي از عملکرد مديريت ١پذيرش استانداردهاي کارآمد شناسايي مشتري -١

هاي ضعيفي در زمينه مديريت ريسک شناسايي مشتري هستند ممکن  بانکهايي که داراي برنامه. دهد مي

هاي موثر  سياستها و رويه.  و شهرت قرار گيرند٢است در معرض ريسکهاي مهمي، به خصوص ريسک حقوقي

کند بلکه از طريق کاهش احتمال  يشناسايي مشتري، نه تنها به سالمت و ايمني کلي يک بانک کمک م

تبديل بانکها به ابزاري جهت پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير فعاليتهاي غير قانوني؛ از قابليت اعتماد 

اي که اخيراً براي تشديد اقدامات عليه تروريسم   قدمهاي اوليه.نمايد به نظام بانکي نيز حفاظت مي

ا را جهت نظارت بر مشتريان خود ـ در هر کجا که به فعاليت برداشته شده است اهميت توان بانکه

 .اشتغال دارند ـ به طور خاصي مورد تاکيد قرار داده است

شناسايي ”اي تحت عنوان   اقدام به انتشار مجموعه٣، کميته نظارت بانکي بال٢٠٠١در اکتبر سال  -٢

ماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت راهن” نمود که بعدها انتشار مجموعه  “٤کافي مشتري از سوي بانکها

مقاله شناسايي کافي مشتري از .  ميالدي، موجب استحکام آن گرديد٢٠٠٣ در فوريه سال  “٥مشتري

پردازد که براي يک برنامه موثر شناسايي  سوي بانکها، به تعيين سرفصلهاي چهارگانه مهمي مي

 :ند ازاين عوامل عبارت. آيند مشتري، عواملي ضروري به حساب مي

 پذيرش مشتري؛     خط مشي-)١(

 
1 - Know-Your-Customer (KYC). 
2 - Legal Risk. 
3 - The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). 
4 -Customer Due Diligence for Banks (CDD). 
5 - General Guide to Account Opening and Customer Identification. 
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 ؛    تعيين هويت مشتري-)٢(

     نظارت مستمر بر حسابهاي پر ريسک؛-)٣(

 .    مديريت ريسک-)٤(

اين اصول مصوب، به عنوان مبنايي جهت عملکرد بانکهاي تجاري و دستورالعمل مناسبي براي ساير 

 مختلف در سرتاسر جهان قرار ١هاي قضايي هموسسات مالي، مورد پذيرش و استفاده گسترده حوز

 .گرفته است

 

هاي موثر شناسايي مشتري قرار دارد اين است که  چالش مهمي که فرار روي اجراي سياستها و رويه -٣

ريسکهاي حقوقي و شهرت که در . توان روش کارآمدي را در تمامي گروه به اجرا درآورد چگونه مي

بنابراين ضروري است که هر گروه بانکي به .  فراگير برخوردارند به آنها اشاره شد از ماهيتي١بند 

اين برنامه مورد حمايت سياستهايي خواهد بود . تدوين برنامه جامعي براي مديريت ريسک بپردازد

هاي  سياستها و رويه. که در برگيرنده استانداردهاي تمامي گروه، در زمينه شناسايي مشتري هستند

بايست با استانداردهاي شناسايي مشتري در سطح گروه  عب يا موسسات وابسته ميمورد استفاده در سطح ش

اي،   حتي در مواقعي که بنا به داليل تجاري يا منطقهمزبور همخواني داشته و از آنها پشتيباني نمايند

 .٢ مشابهتي نداشته باشند هاي مذکور با آنچه که متعلق به گروه است، سياستها و رويه

 
1 -Jurisdictions. 

 براي بانک يا بانکهايي که به يک سازمان تعلق دارند و نيز شعب و موسسات وابسته به “گروه” واژه ،در اين نوشتار - ۲

ريت شـود کـه در آن، مـدي          به بانک مادر يا واحدي اطالق مي       “ مرکزي اداره”همچنين واژه   . رود   به کار مي   ،بانکهاي مزبور 
 .آيد اي به اجرا در مي ريسک شناسايي مشتري به صورت حرفه

 
۴ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 يکپارچه ريسک شناسايي مشتري به معناي فرآيند متمرکزي است که براي هماهنگي و مديريت -٤

ها در تمامي گروه و نيز تمهيدات مناسب براي تبادل اطالعات در درون آن  اشاعه سياستها و رويه

مامي اي تدوين شوند که نه تنها در انطباق کامل با ت ها به گونه الزم است سياستها و رويه. ايجاد شده است

تر، به شناسايي، نظارت و کاهش ريسکهاي شهرت،   گسترده قوانين و مقررات ذيربط باشند بلکه در سطحي

همانند روش مورد استفاده درخصوص ريسکهاي يکپارچه اعتباري، .  و تمرکز بيانجامندحقوقيعملياتي، 

 که بانکها فعاليتهاي  کنترل موثر ريسک يکپارچه شناسايي مشتري مستلزم آن است بازار و عملياتي؛

مديريت ريسک خود را در تمامي گروه و بين دفتر مرکزي و تمامي شعب و موسسات وابسته هماهنگ 

 .نمايند

هاي مربوط به شناسايي مشتري  کميته نظارت بانکي بال بر اين امر آگاه است که اجراي موثر رويه -٥

رآيندهاي مديريت ريسک برخوردار  زيادي نسبت به بسياري از ديگر ف به صورت گروهي، از چالش

هاي ترازنامه  است زيرا شناسايي مشتري در اکثر موارد به جاي بخش داراييها، درگير در سمت بدهي

هاي قضايي  برخي حوزه. است همانگونه که اين امر درخصوص اقالم زيرخط ترازنامه نيز صادق است

ر انتقال اسامي و مانده بدهي مشتريان براي حفظ اسرار شخصي مشتريان، همچنان بانکها را از نظ

کنند در حالي که اکنون کشورهاي بسيار اندکي وجود دارند که درخصوص سمت داراييهاي  محدود مي

در اجراي نظارت کارآمد گروهي، رعايت اين امر . نمايند ترازنامه، محدوديتهاي مشابهي را حفظ مي

هاي زير نظر خود ـ که از  داراييها و بدهيضروري است که بانکها در ارسال اطالعات راجع به 

. حفاظت قانوني مکفي نيز برخوردارند ـ به دفاتر مرکزي يا بانک مادر، از آزادي عمل برخوردار باشند

شرايطي که ممکن است براي دستيابي . اين امر در مورد شعب و موسسات وابسته نيز صادق است

 .يان شده است ب٢٣ تا ٢٠به اين امر الزم باشد در بندهاي 
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مرزي  بايست با فراهم ساختن چارچوب قانوني مناسبي که امکان تبادل برون هاي قضايي مي حوزه -٦

الزم است نسبت به رفع . دهد، مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري را تسهيل نمايند اطالعات را مي

يت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري آن دسته از محدوديتهاي قانوني که مانع از اجراي فرآيندهاي مدير

 .شوند، اقدام نمود به صورت کارآمد مي

 

 شناسايي مشتريفرآيند جامع براي مديريت ريسکهاي 

هاي ريسک شناسايي مشتري، مورد توجه  به منظور حصول اطمينان نسبت به اين امر که تمامي جنبه -٧

داد الزم است چهار عامل اساسي از توان آنها را به شکل مناسبي کاهش  قرار گرفته به طوري که مي

. هاي کنترلي يک بانک گنجانيد يک برنامه موثر شناسايي مشتري را در درون مديريت ريسک و رويه

پذيرش مشتري، روشهاي  بايست اين باشد که مديريت ريسک، خط مشي هدف هر بانک مياز اين رو، 

هي، در تمامي شعب و موسسات وابسته به خود شناسايي مشتري و فرآيند نظارت بر حسابها را به شکل مشاب

 بايد هر کوششي را که الزم است به انجام رساند تا اطمينان حاصل شود .در سراسر جهان به کار بندد

آور محلي، به توان گروه بانکي براي کسب و بررسي  هاي الزام که ايجاد تغييرات در سياستها و رويه

ر انطباق با استانداردهاي جامع شناسايي مشتري آن گروه تواني که د. رساند اطالعات آسيب نمي

در اين رابطه الزم است که بانکها از يک نظام تبادل اطالعات قدرتمند در بين دفتر مرکزي و . باشد مي

 در مواقعي که حداقل الزامات شناسايي مشتري .کليه شعب و موسسات وابسته به خود برخوردار باشند

 د با يکديگر تفاوت دارند، واحدهاي مستقر در حوزه قضايي کشور مقصد در کشورهاي مبدا و مقص
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.  به اجرا درآورند-استاندارد باالتر را ـ نسبت به آنچه در هريک از آن دو کشور وجود دارد بايست  مي

ه آن  نيز بشناسايي کافي مشتري از سوي بانکها از مقاله ٦٦همانگونه که در رهنمود ارائه شده در بند 

 .اشاره شده است

 

 مديريت ريسک

بايست نظارت مناسب مديريت، نظامها و  هاي سراسري مديريت ريسک شناسايي مشتري در گروه مي برنامه -٨

الزم است برنامه مديريت ريسک . ١کنترلها، تفکيک وظايف، آموزش و ساير سياستهاي ذيربط را در برگيرد

تها را در بانک به صورت شفاف تعيين نمود تا بدينوسيله  بايد مسئولي.اي فراگير، اجرا شود به شيوه

هاي بانک در زمينه مديريت ريسک، به شيوه موثري  اطمينان حاصل شود که سياستها و رويه

مديريت شده و در انطباق با استانداردهاي جامع بانک براي شناسايي هويت مشتريان، نظارت 

 . تبادل اطالعات ذيربط هستندمستمر بر حسابها، نقل و انتقاالت آنها و نيز

بايست ميزان پايبندي به تمامي  کارکنان بخش تطبيق، حسابرسي داخلي و يا حسابرسان خارجي بانکها مي -٩

 اين امر شامل ارزيابي .جوانب استانداردهاي گروه خود را ـ در زمينه شناسايي مشتري ـ ارزيابي نمايند

 و الزامات مربوط به تبادل اطالعات با ديگر ميزان اثر بخشي وظايف متمرکز شناسايي مشتري

الزم است آن تعداد از گروههاي . اعضاي گروه و ارائه پاسخ به سواالت واصله از دفتر مرکزي است

 بانکي که در سطح جهاني به فعاليت اشتغال دارند هم داراي يک حوزه حسابرسي داخلي بوده و هم 

 

 

 
 . رجوع شود“شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها” از مقاله ۵۵به بند  -۱
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زيرا براي نظارت بر شيوه به کارگيري شند بخشي را براي تطبيق عملکرد جهاني داشته با

از جمله (هاي حمايتي ذيربط از سوي بانکها  استانداردهاي جامع شناسايي مشتري و سياستها و رويه

در نظر گرفتن اين موارد بسيار مهم ) هاي تبادل اطالعات در درون گروه بانکي مزبور اثربخشي رويه

 .باشد  کار موجود در اين زمينه ميبوده و در برخي شرايط، تنها ساز و

 

 سياست پذيرش و تعيين هويت مشتريان

 اين امر شامل ارائه .هاي شفافي را براي پذيرش مشتري تدوين نمايد بايست سياستها و رويه يک بانک مي -١٠

رود ريسکي بيش از حد معمول را براي بانک  رهنمود راجع به انواع مشترياني است که احتمال مي

اي را به هنگام ضرورت در بر  اين موضوع بررسي مديريتي چنين مشتريان بالقوه. ١يندايجاد نما

 .گيرد مي

ندي که م  نظام همچنين براي تاييد هويت مشتريان جديد، الزم است که هر بانک نسبت به استقرار رويه -١١

نمايند  مشخص مي بانک بايد به تدوين استانداردهايي بپردازد که .٢مبتني بر ريسک باشد، اقدام نمايد

اين امر . ، به دريافت و نگهداري چه گزارشهايي نياز است براي تعيين هويت مشتري به شکلي جامع

 .شود اي است که مربوط به شناسايي دقيق مشتريان پر ريسک مي شامل الزامات پيشرفته

را به شکلي که يک بانک بايد اطالعات مناسبي را راجع به تعيين هويت مشتريان بدست آورده و آنها  -١٢

  و نيز ٣براحتي قابل دسترسي باشند، نگهداري نمايد تا مشتريان خود را به اندازه کافي شناسايي نموده

 

 

 
 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها” از مقاله ۲۰به بند  -۱
 .رجوع شود“ اشناسايي کافي مشتري از سوي بانکه” از مقاله ۲۲به بند  -۲

 ـ منتشـره از سـوي    “شناسايي کافي مشتري از سوي بانکهـا ”الزامات مربوط به تعيين هويت مشتري را در پيوست مقاله  -۳

 . مالحظه نماييد“راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري”ـ تحت عنوان )  ميالدي۲۰۰۱اکتبر سال (کميته بال 
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براي نيل به اهداف مربوط به تبادل اطالعات بين دفتر  .دهي محلي را تامين نمايند نيازهاي گزارش

. ات ذيربط بايد قابل دسترسي باشندمرکزي، شعب و موسسات وابسته به گروه بانکي مزبور، اطالع

هر واحد از گروه بانکي بايد در وضعيتي باشد که بتواند حداقل استانداردهاي مربوط به تعيين هويت 

شود ـ رعايت  مشتريان و شيوه دسترسي به آنها را ـ که از سوي دفتر مرکزي به اجرا گذاشته مي

 .نمايد

 مشتري، تعيين هويت و نگهداري سوابق مشتري در انطباق الزم است که استانداردهاي مربوط به پذيرش -١٣

 استانداردهايي که در آنها تعديالت الزم جهت .ها و در تمامي سازمان به اجرا در آيند با سياستها و رويه

هاي جغرافيايي  ملحوظ داشتن تفاوتهاي مربوط به ريسک ـ برحسب زمينه کاري خاص يا حوزه

عالوه بر اين، مشخص است که براي گردآوري و نگهداري . اشدعمليات ـ در نظر گرفته شده ب

روشهايي که در . هاي قضايي متفاوت، ممکن است به روشهاي مختلفي نياز باشد اطالعات در حوزه

 .انطباق با الزامات نظارتي محلي يا عوامل نسبي ريسک باشند

 

 نظارت بر حسابها و مبادالت

براي بررسي ريسکهاي باالتر، اتخاذ رويکردي سازمان يافته براي نظارت بر گردش حساب  -١٤

آيد؛ قطع نظر از اين که حسابهاي مزبور به  مشتريان در تمامي گروه، عاملي ضروري به حساب مي

اقالم باال يا زيرخط ترازنامه تعلق دارند، مربوط به داراييها بوده و يا يک قلم اعتباري به حساب 

 براي نظارت بر گردش حساب مشتريان الزم است که بانکها داراي استانداردهايي باشند . ١آيند مي

 

 
 .رجوع شود“ ايي کافي مشتري از سوي بانکهاشناس” از مقاله ۱۶به بند  -۱
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استانداردهايي که از طريق . آنها مبادالت بالقوه مشکوک را زير نظر داشته باشندتا به وسيله 

جرا گذاشته هاي حمايتي در تمامي شعب و موسسات وابسته و در سراسر دنيا به ا سياستها و رويه

بايست مبتني بر ريسک بوده و نياز به نظارت بر فعاليتهاي عمده  اين استانداردها مي. شوند مي

 .حساب مشتريان را در داخل و خارج از کشور مورد تاکيد قرار دهند

 اين نظارت .هر واحد بايد اطالعات مربوط به حسابهاي خود و مبادالت آنها را نگهداري و نظارت نمايد -١٥

 بايد توسط يک فرآيند قدرتمند تبادل اطالعات، بين دفتر مرکزي و شعب و موسسات وابسته محلي

فرآيندي که درمورد حسابها و گردش اقالم آن بوده و ممکن است بيانگر افزايش . به آن تکميل گردد

 .ريسک باشد

ي يا کارآيي، در سالهاي اخير، بسياري از بانکها براي تامين اهداف مربوط به مديريت ريسک داخل -١٦

در اين شرايط، بانکها بايد . اند ها و نظامهاي پردازشي ويژه نموده اقدام به تمرکز بر روي پايگاه داده

رويکرد مزبور اين . نظارت محلي را از طريق نظارت بر مبادالت در سايت مرکزي، تکميل نمايند

که امکان مشاهده آنها از طريق آورد که بر روي فعاليتهاي مشکوکي  فرصت را براي بانکها فراهم مي

 .سايت محلي وجود ندارد، نظارت نمايند

 

 تبادل اطالعات در تمامي گروه بانکي

بايست مسئوليت ايجاد هماهنگي براي تبادل اطالعات در تمامي گروه را به شکلي متمرکز  بانکها مي -١٧

عاالنه، اطالعات مشتريان پر بايد از شعب و موسسات وابسته خواسته شود که به طور ف. به اجرا درآورند

 را براي دفتر مرکزي و بانک مادر حقوقيريسکهاي شهرت و ريسک و فعاليتهاي مربوط به مديريت جامع 

 .براي کسب اطالعات مربوط به حساب مشتريان پاسخ دهند فراهم آورده و به موقع به درخواست آنها
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ح فرآيندي باشد که براي تحقيق پيرامون فعاليتهاي بالقوه هاي بانک بايد شامل تشري سياستها و رويه

 .بايست دنبال شود مشکوک و گزارش آنها، مي

اي بپردازد که به وسيله فعاليت  واحد مرکزي شناسايي مشتري در بانک بايد به ارزيابي ريسک بالقوه -١٨

ع مناسب، بايست در مواق نيز مي. گزارش شده از سوي شعب و موسسات وابسته مطرح شده است

آن ميزان از منابع عمده خود را که در سطح جهاني و به واسطه يک مشتري خاص در معرض ريسک 

 .قرار دارند، مورد ارزيابي قرار دهد

براي پي بردن به اين موضوع که آيا يک شخص خاص، در ساير شعب و موسسات وابسته نيز داراي حساب 

، تمرکز و عملياتي در کل گروه؛ بانک مزبور حقوقياست و نيز به منظور ارزيابي ريسکهاي شهرت، 

 همچنين براي ارائه شرحي تفصيلي از ميزان .هاي مشخصي باشد بايست داراي سياستها و رويه مي

بايست داراي  افزايش حساب و نيز تحديد فعاليتها از جمله بستن حسابها به هنگام لزوم، بانک مي

رسد، در سطح جهاني  ه به طور بالقوه مشکوک به نظر ميهايي باشد که ارتباطات حسابي را ک رويه

 .تحت نظر داشته باشد

 

هاي واصله از مراجع قضايي  بايست پاسخگوي درخواست عالوه بر اين، بانکها و واحدهاي محلي آنها مي

اطالعاتي که مراجع مزبور در تالش براي مبارزه با . خود، در رابطه با اطالعات دارندگان حساب باشند

دفتر مرکزي بايد بتواند کليه واحدها را ملزم نمايد . ولشويي و تامين مالي تروريسم به آن نيازمندندپ

در ميان سوابق خود، به جستجو و گزارش فهرست اشخاص و سازمانهايي بپردازند که مظنون به تا 

 .کمک و معاونت در تامين مالي تروريسم يا پولشويي هستند

 

 

١١ 



 

 

 

 

 

 

 

 نقش ناظر

بايست صحت اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند که آيا براي شناسايي مشتري، کنترلهاي  زرسان ميبا  -١٩

داخلي مناسبي ايجاد شده است و آيا بانکها در انطباق با مجموعه رهنمودهاي بازرسي و نظارتي قرار 

رسي پرونده ها بلکه بر بايست نه تنها بررسي سياستها و رويه  فرآيند نظارتي مي.دارند يا خير

 .١گيري از حسابها را نيز بايد در بر گيرد مشتريان و نمونه

هاي حضوري خود،   به هنگام انجام بازرسي٢مرزي، الزم است که بازرسان کشور مبداء در بانکداري برون -٢٠

هايي که به منظور تحقيق پيرامون ميزان انطباق عملکرد يک شعبه يا  بازرسي. با هيچ مانعي روبرو نشوند

 چه بسا اين امر .پذيرد هاي گروه در زمينه شناسايي مشتري انجام مي سسه وابسته با سياستها و رويهمو

بايست تا  بازرسان کشور مبداء مي. گيري از حسابها باشد مستلزم بررسي پرونده مشتريان و نمونه

گيري  ا نمونهآنجا که الزم است از دسترسي به اطالعات مربوط به يکايک مشترياني که از حساب آنه

وسيله امکان انجام ارزيابي مناسب از ميزان به کارگيري استانداردهاي  شده، برخوردار باشند تا بدين

 قوانين محلي حفظ اسرار، نبايد در . مشتري و سنجش عملکرد مديريت ريسک فراهم شودشناسايي 

 

 

 

 
 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها” از مقاله ۶۱به بند  -۱
بايسـت در   شود، ايـن موضـوع مـي    در آن دسته از کشورهايي که فرآيند بررسي توسط حسابرسان خارجي انجام مي -۲

 .آيد خصوص حسابرسان مزبور نيز به اجرا در
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 مسئوليت  المللي، گروههاي بانکي بيندر مورد شعب يا موسسات وابسته به . مانع تراشي نمايند اين زمينه

اين امر  (نظارت بر ميزان انطباق با مقررات محلي شناسايي مشتري، بر عهده بازرس کشور ميزبان است

 ).تواند شامل ارزيابي ميزان مناسب بودن روشهاي مزبور باشد مي

آن، نقش حسابرسي پايبندي به  به منظور ارزيابي يکپارچگي استانداردهاي شناسايي مشتري و درجه -٢١

بايست اطمينان يابند که تعداد، منابع و  بازرسان کشور مبداء مي. از اهميت خاصي برخوردار است

اي که  هاي مناسبي در اين خصوص ايجاد شده است و آنها به مکاتبات اداري و گزارشهاي مربوطه رويه

 .اند، دسترسي کامل دارند دهتوسط فرآيند حسابرسي تهيه ش

 اطمينان نسبت به اين امر که اطالعات مربوط به حساب افراد از همان آستانه رازداري براي حصول -٢٢

براي . اي نياز است ساير اطالعات حاصله از فرآيند نظارتي برخوردار است، به تدابير حفاظتي ويژه

تسهيل تبادل اطالعات، ممکن است امضاي يک سند همکاري دو جانبه بين بازرسان کشورهاي 

 .مقصد، مفيد واقع شودمبداء و 

 

 موانع قانوني

سازند براي  هاي قضايي اکثر کشورها، منافذ مناسبي وجود دارند که بانکها را قادر مي اگرچه در حوزه -٢٣

تامين اهداف مربوط به مديريت ريسک، به تبادل اطالعات با دفاتر مرکزي خود بپردازند ليکن برخي 

زمينه حفاظت از اطالعات يا حفظ اسرار بانکي هستند که اي در  از کشورها داراي قوانين سختگيرانه

 در . اطالعاتي جلوگيري نموده يا ممکن است همچون مانعي در اين زمينه تعبير شونداز انتقال چنين 
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مرزي بانکها مايل باشند که در رابطه با انتقال اطالعات  ممکن است واحدهاي برون چنين شرايطي،

اي را اتخاذ نمايند و اين امر ممکن است با هدف   مرکزي خود، موضع محتاطانهمشتريان به دفاتر

 .شناسايي يکپارچه مشتري در تضاد باشد

هاي قضايي که  براي تامين اهداف مديريت ريسک شناسايي مشتري، ضروري است کليه حوزه -٢٤

تبادل اطالعات را با پذيراي بانکهاي خارجي هستند چارچوب قانوني مناسبي را فراهم آورند که اجازه 

همچنين الزم است که براي انجام . دهد  مي دفتر مرکزي، بانک مادر و بازرسان کشور مبداء

هاي حضوري توسط حسابرسان، مديران ريسک، کارکنان بخش تطبيق دفتر مرکزي يا  بازرسي

 را در بازرسان کشور مبداء، هيچ مانعي وجود نداشته و نيز هيچگونه محدوديتي که توان آنها

دسترسي به کليه گزارشهاي واحد محلي ـ از جمله اسامي و مانده حساب مشتريان ـ محدود 

الزم است اين دسترسي براي شعب و موسسات وابسته، به طور يکساني . سازد، در ميان نباشد مي

توان مرتفع نمود و هيچگونه  چنانچه ثابت شود موانع تبادل اطالعات را نمي. وجود داشته باشد

بايست اين موضوع را براي  بازرس کشور مبداء ميبخش جايگزيني نيز وجود ندارد،  ترتيبات رضايت

نيز ممکن . مراجع نظارتي کشور مقصد مشخص سازد که ممکن است بانک مزبور خودسرانه عمل نمايد

  .١است بازرس کشور مبداء از آنها بخواهد که نسبت به توقف عمليات مورد بحث اقدام نمايند

 

 

 

 
 .رجوع شود“ شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها” از مقاله ۶۹به بند  -۱
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يابند، نبايد  در مواقعي که کارکنان دفتر مرکزي بانکها، امکان دسترسي به اطالعات مشتريان محلي را مي -٢٥

بايست تابع  چنين اطالعاتي مي. هيچ محدوديتي روبرو شوندل اين اطالعات به دفتر مرکزي، با براي ارسا

  .اشخاص باشدقوانين حاکم کشور مبداء در زمينه حفظ اطالعات محرمانه و خصوصي 

 آنچه گذشت، کميته نظارت بانکي بال معتقد است که هيچ دليل موجهي وجود ندارد که براساس  بنابر -٢٦

آن، قوانين محلي بتوانند مانع از ارسال اطالعات مشتري از يک موسسه وابسته يا شعبه بانک به 

مقاصد مربوط به مديريت اطالعاتي که هدف از ارسال آنها، تامين . دفتر مرکزي يا بانک مادر شوند

نمايد   را محدود مي“اشخاص ثالث”چنانچه قانون مزبور، افشاء اطالعات براي . باشد ريسک مي

ضروري است که دفتر مرکزي يا بانک مادر، به صراحت از شمول تعريف شخص ثالث مستثني 

ردارند يا چنين اي برخو هاي قضايي که از قوانين محدود کننده در قلمرو آن گروه از حوزه. شوند

شود، تاکيد بر آن است که سيستم تبادل اطالعات، به حذف هرگونه  برداشتي از قوانين آنها مي

 .هاي خاصي را براي ارسال اطالعات فراهم آورد محدوديت موجود در اين زمينه پرداخته و روزنه

 

 گروههاي مالي مختلط

. وراق بهادار و صنعت بيمه هستنددر حال حاضر، بسياري از گروههاي بانکي درگير تجارت ا -٢٧

نمايد که امکان طرح  شناسايي دقيق مشتري از سوي گروههاي مالي مختلط، مباحثي را مطرح مي

براي نظارت و تبادل اطالعات در مورد مشتريان و گردش . آنها براي يک گروه بانکي واحد وجود ندارد

 سيستمها و فرآيندهاي مناسبي برخوردار بوده، حساب آنها در تمامي گروه، الزم است گروههاي مختلط از 
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بروز يک . خود را نسبت به مشترياني که دريافت کننده خدمات مختلف آنها هستند، حفظ نمايندهشياري 

مورد مربوط به روابط مشتري در بخشي از گروه، ريسک شهرت تمامي گروه را تحت تاثير قرار خواهد 

 .داد

 ماهيت فعاليتها و الگوي روابط بين موسسات و مشتريان در هر بخش، لزوم از آنجا که تغيير در -٢٨

نمايد الزم است گروه  ايجاد تغييرات در زمينه الزامات شناسايي مشتري در آن بخش را توجيه مي

 از  بانکي مزبور به هنگام داد و ستد محصوالت و خدمات با مشتريان بخشهاي مختلف تجاري،

 .ي مربوط به همان بخش استفاده نمايدالزامات شناسايي مشتر
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Consolidated KYC Risk Management, Basel Committee on Banking Supervision, 

October 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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