
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
  

  ها و مبارزه با پولشويي مقررات، مجوزمديريت كل 

  » مبارزه با پولشويي اداره «

 

 
 
 
 
 

  المللي   اقدامات بين،پديده پولشويي

  و

  کارهاي ضد پولشويي راه

 

 

 

  

  

  

  

  

  مريم کشتکار :تهيه کننده     

  الملل شناس گروه بينکار     

  ١٣٨٩دي ماه      
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  فهرست مطالب

  

  

  صفحه    عنوان

  ۳    مقدمه

  ۴    شويي و مراحل مختلف عملياتي آن پديده پول

  ۶    شويي روش هاي پول

  ۶    شويي از طريق سيستم بانکي  اشکال پول

  ۷    شويي از طريق موسسات مالي غير بانکي  اشکال مختلف پول

  ۸    هاي اقتصادي غير مالي  يق موسسات يا فعاليتشويي از طر اشکال مختلف پول

  ۸    شويي خصوص مقابله با پولالمللي در اقدامات بين

  ۱۱    شويي ها و افراد در مقابله با پديده پول وظيفه دولت

  ۱۲    شويي  ها و موسسات مالي براي مقابله با پول وظيفه بانک

  ۱۲   شناسايي مشتري      

  ۱۴   اي ريسک و اعمال ضوابط دقيق براي شناسايي مشتريان پرخطربندي مشتريان برمبن طبقه

  ۱۶   سيستم نظارت بر گردش عمليات مشتري و تشخيص موارد مشکوک

  ۱۷    شناسايي موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذي صالح

  ۲۱    دهي موارد مشکوک سيستم گزارش

  ۲۳   شويي  پولتجربه برخي کشورها و حوزه هاي قضايي در زمينه مبارزه با

  ۳۸   کالم آخر

  ۴۰   منابع
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  بسمه تعالي

  

  شويي پولراهکارهاي ضد  و يالملل ني، اقدامات ب ١شويي پولده يپد

  

  مقدمه 

 و آثارمخرب آن بر اقتـصاد       شويي  پولده  ي با پد  ي اقتصاد جهان  ،ريدر چند دهه اخ     

 ،يک جهان  پول و بان   ين الملل ين صندوق ب  يبر اساس تخم  . کشورها مواجه شده است   

 شــويي پــولر و يــان در چرخــه تطهي کــه توســط پولــشوي نامــشروعيدرآمــدها

همچنين طي ايـن     ٢. است يد ناخالص جهان  ي درصد تول  ٥ تا   ٢حدود  ، در رنديگ  يقرارم

ـ  ي سـرما  يهـا   آنيجر يآزادساز ، شدن اقتصاد  ي با جهان  دوره و  توسـعه  ،يالملل  نيه ب

ـ يد الکترون ي جد يارها ابز ابداع و به کارگيري     و يکي الکترون يبانکدار  نقـل   ي بـرا  يک

 اين  از .ل شده است  ي تسه يز تا حدود  ي ن شويي  پول،يالملل  نيدر سطح ب   وانتقال وجوه 

 يهي بـد  .ه کـشورها اسـت    يکل ي و همکار  يازمند عزم جهان  ين شويي  پول  مقابله با  ،رو

 انجـام   يده و چگـونگ   يپداين  ن گام شناخت    ينخست ،شويي  پول مقابله با    ياست برا 

مراحل مختلف   و   فيدر مقاله حاضر پس از ارائه تعر        براي تحقق اين هدف،    .آن است 

ـ  مقابله با پد   ي برا يملللا  نياقدامات ب به بررسي    ،شويي  پول ـ  و تجر  مـذکور ده  ي ات بي

فـه و راهکـار     يوظ ،شود و سپس در ادامه       مي  پرداخته نهين زم ي مختلف در ا   يکشورها

ـ  مقابله با ا   ي برا )يموسسات مال ها و    بانک(  کشورها يستم مال يس ـ ن پد ي مـورد  ده  ي

 مقابلـه بـا     يز به اقدامات انجام شده برا     ي مقاله ن  ياني بخش پا  .گيرد    بررسي قرار مي  

  .افته استيران اختصاص ي در اشويي پولده يپد

  

  

  

                                                 
1 - Money laundering. 
2 - International Strategies to Combat Money Laundering  , Remarks of Joseph M. 
Myers, Assistant Director (International Programs) Financial Crimes Enforcement 
Network, U.S. Department of the Treasuryfor the International Symposium on the 
Prevention and Control of Financial Fraud Beijing, (October, 1998). 
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  آن ياتيلمع و مراحل مختلف شويي پولده يپد 

 ي مخف يراا اقدام به عمل ب    يعبارت است از هر نوع عمل        شويي  پول يلک  به طور   

 کـه  يا  مجرمانه، بـه گونـه  يتهاينامشروع حاصل از فعالدرآمد ت ير هوييتغ ايکردن 

ـ  شـويي  پول .است کسب شده يانونق يها وهيبه شد ين عوايا شود وانمود ـ ا تطهي ر ي

ـ   ي مجرمانه،گروهيتيفعال پول از محـدوده   توانـد  ي، مستمر و درازمدت اسـت کـه م

  .ز فراتر روديک کشور مفروض ني ياسيس

  : استيند سه مرحله ايک فراي شويي پول

تـر   به منظـور اداره آسـان      انيشو  پول مرحلهن  ي در ا  : ٣يگذاري، مرحله جا  مرحله اول 

 ؛کنند يم يمال  وجوه در بانکها و موسساتيگذار سپردهوجوه نامشروع، اقدام به 

 ،وجوه ينب قانو ي از تعق  يري جلوگ ي برا ،ن مرحله يدر ا :  ٤ينيچ  هيمرحله ال  ،مرحله دوم 

دن وجوه از بانکها و     با خارج کر  ن مرحله   ي در ا  .شود   ي مخف آنردپاي   تاشود    مي  سعي

بـا انجـام معـامالت متعـدد      شده بـود و    يگذاريکه وجوه در آنجا جا     يموسسات مال 

 فـرد   ي کـه بـرا    يمت توسـط افـراد    يق  گران يها  ييد دارا يتوسط افراد مختلف وخر   

 از آن وجـوه حاصـل شـده   جرم و ن يم بيط مستقارتبا  هرگونهکنند ي کار ميشو پول

ـ  .سـازند  يم وجوه را مشکل     يابيردبدينوسيله  و  شده   قطع   ـ ن در ا  ي همچن ن مرحلـه   ي

 مجعـول   ي بـا نامهـا    ي صـور  ي وجوه ممکن است شرکتها    ي کردن ردپا  ي مخف يبرا

 ي کـه وجودخـارج    يي با صـادرات و واردات کاالهـا       يا به شکل صور   يل شود و    يتشک

 . شوديوجوه مخف يردپا ،دنندار

به مجرم بـه    بازگرداندن وجوهمرحله:   ٥هوجو و ادغام آوري جمع مرحله سوم، مرحله

ـ ر ا د. نباشـد  يابي آن قابل رد   يياي که نحوه اکتساب و محل جغراف      يصورت ن مرحلـه   ي

گرفته شده از      که در مرحله قبل در معامالت متعدد توسط افراد مختلف به کار            يوجوه

 اقتـصاد  چرخه   از اين طريق به    و   واريزشو    به حساب پول  ج  يه تدر و ب  متعدد   يکانالها

  .شود يموارد  يرسم

، اغلب کشورها   بار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد       اني ز يشويي آثار   پولاز آنجا که    

  :از جمله آثار مخرب اين پديده عبارت است از .پردازند به مقابله با اين پديده مي

                                                 
3 - Placement. 
4 - Layering. 
5  - Integration. 
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 که وجوه کالن حاصـل از معـامالت   ين معني به ا:اد اقتصيثبات يآلوده شدن و ب 

بـه   کـه    ي زمان )رهي قاچاق و غ   ي وکاالها اسلحه،د و فروش مواد مخدر    يخر(نامشروع  

ـ  وارد    مختلـف  يها  و ازکانال  ک باره يبه   ،ريمنظور تطه  ـ ک بخـش از فعال    ي  يهـا  تي

کـه بـا    همانگونه ) و غيرهربهادا ا بورس اوراقي مانند بخش امالک   (شود  ي م ياقتصاد

ـ خـروج   ؛  ن بازارها شـود   يتواند سبب رونق ا     يورود خود م   ـ ک دفعـه ا   ي ن وجـوه از    ي

 .شود يم اقتصاد يثبات يبازارها و بمتها و تزلزل يز سبب سقوط قي فوق نيبازارها

صـاحبان  آنجـا کـه       از :يسـاز  يخصوص يها   و برنامه  يف بخش خصوص  يتضعـ 

صـرفا بـا    ،  ر وجوه خود  يلف تطه ات نامشروع در مراحل مخت    يکالن حاصل از عمل    وجوه

 ي اقتـصاد  يتهايخود را وارد معامالت و فعال       وجوه ،ير وجوه و نه سودآور    يهدف تطه 

بـا   يخـصوص   بخـش  ين در رقابـت بـا فعـاالن اقتـصاد         يبنـابرا کننـد،     يمختلف م 

ـ ف  يسـبب تـضع   خـود،    يدين کاالها و خدمات تول    يي پا يگذار  متيق  يا ورشکـستگ  ي

کـه   يي درکـشورها  شـويي   پولات  يعملن  ي همچن .دشون  يم گري د يخصوص يشرکتها

ـ  يهـا   جاد اختالل در برنامه   ياند، سبب ا    داشته يساز ي خصوص يها  برنامه  وق شـده  ف

 ،يسـاز  يخـصوص اختـصاص يافتـه بـه        مبالغ   يبه با توجه به حجم باال     را  يز؛  است

ـ در  استفاده کرده و     نامشروع خود    ير پولها ي تطه يان از فرصت فوق برا    يپولشو ک ي

 شـده و در مرحلـه   يساز ي خصوصيها  وارد برنامهيدار خصوصيه به عنوان خر مرحل

ـ  عمل يا سوء استفاده از شرکتها برا     ي شده و    يداريخر  يشرکتها يبعد با واگذار   ات ي

ـ   با مشکل  را   يساز ي خصوص يها  ، برنامه شويي  پول اثرگـذاري   يـا    سـازند  ي مواجه م

 .دهند مي هاي فوق را کاهش برنامه

، فاسد شـدن سـاختار حکومـت،    ي اقتصاديها استيبر س تکاهش کنترل دول 

 .ي اقتصاديدولتها و نهادها ي اعتباري مردم، بياعتماد يب

ـ  جر تـسهيل  کـشورها و     يمـال  يسـاز      آزاد يها  با وجود برنامه      ـ  ي ـ   نيان ب  يالملل

ژه با وجـود گـسترش نقـل        ي شدن اقتصاد، به و    ير و جهان  ي اخ يها   در دهه  ها  هيسرما

ت ي از حـساس   شـويي   پـول  برنامه مبـارزه بـا        وجوه، ينترنتي و ا  يکيروناالت الکت وانتق

که همانگونه   ،نقل و انتقال وجوه   د  يجدهاي    تکنولوژ زيرا،   برخودار شده است   يشتريب

شود؛ به همـان      ي م ي فعاالن اقتصاد  ي و نقل وانتقال وجوه برا     يمال ل امور ي تسه باعث
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 عـزم   ،از ايـن رو   . ف شـود  ي کث يلهال نقل و انتقال پو    يتواند سبب تسه    يز م ينسبت ن 

  .ابدي ي مي ويژه ضرورتشويي پول مبارزه با ي برايالملل نيب

  

 شويي پول يها روش 

 مـالي عرضـه شـده،       به علت توسـعه محـصوالت و خـدمات         ،هاي اخير     هدهدر    

ي ها  آنمالي، پيشرفت تکنولوژي و افزايش سرعت جري       ارتباطاتتر شدن     پيچيده

 بـا   .تر شده اسـت    بسيارمبتکرانهنيز  شويي    هاي پول   روش پولي در گستره جهان،   

ـ       شـويي   پـول  يا راههاي     روش اين وجود، در مجموع    تـوان    ي را درسـه بخـش م

ـ  و موسسات    يربانکي غ يمال يها  آن، سازم يبانک:  کرد يبند  طبقه ـ ا فعال ي  يهـا  تي

  ؛يرمالي غياقتصاد

ـ    ي مختلف م  يها  به صورت  شويي  پولات  يدر هر روش، عمل    ـ ام گ تواند انج از . ردي

  :آن جمله

  يبانکستم يق سياز طر شويي پولاشکال  

 ؛ها  مبالغ قابل توجه و انتقال سپردهيگذار سپرده 

 ؛ مجعوليها  با ناميش حساب بانکيگشا 

 ؛ادوستاني خانواده و ي با اعضاي اشتراکيها ش حسابيگشا 

 ؛ي مسافرتيها  چکيريکارگ هب 

 ؛رهي و غي تلفنيها  حوالهيريکارگ هب 

 ٦؛ي جمعيها  حسابيريکارگ هب 

 ؛شو پول شخصر نفوذ ي زيها  بانکيريکارگ هب 

 ٧؛قابل پرداختکارگزاري  يها  حسابيريکارگ هب 

                                                 
6 - Collection accounts. 

اغلب مهاجران به کشورهاي اروپايي و آمريکا با استفاده از حساب هاي فوق پول هاي خود را به کشور زادگاه خود            
 .پول شويان نيز از حساب هاي فوق براي نقل و انتقال وجوه بين کشورها استفاده مي کنند. منتقل مي کنند

7 - payable through accounts. 
حساب هاي ديداري است که بانک ها و شرکت هاي خارجي نزد يک بانک آمريکايي افتتاح مي کنند و از طريـق                      

براي اطالع از نحوه عملکرد ايـن نـوع حـساب هـا             . حسابهاي فوق به مشتري هاي خارجي خود خدمت مي دهند         
ترجمـه اسـنادي از کميتـه بـال، زيـر      ، بخش نظارت بـانکي، قـسمت        . ا. ا. توانيد به وب سايت بانک مرکزي ج       مي

  .رجوع فرمائيد" شناسايي کافي مشتري از سوي بانک ها " مجموعه ساير اصول، ترجمه سند 
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 ٨؛استفاده از بانک کارگزار و حساب کارگزاري 

 ؛ينترنتي اي و بانکداريکي الکترونيها  حسابيريکارگ هب 

 بـه کـشور     يقانونرين روش وجوه غ   ي درا .٩وامو اخذ    ي بانک قهيوث يريکارگ هب 

 اخذ وام قرار داده و وام       ي برا ين بانک يقه و تضم  ي ارسال و سپس آن را وث      يگريد

نکـه پـول    ين روش ضـمن ا    يدر ا . کنند  ياخذ شده را به کشور وقوع جرم منتقل م        

ـ  مال يتهـا ي از معاف  يشود، امکان برخوردار    ير م ي تطه يرقانونيغ ـ  ن ياتي ز فـراهم   ي

 .١٠دشو يم

 .١١برون مرزي ي و بانکيلاستفاده از موسسات ما 

 

  يربانکي غيق موسسات مالي از طرشويي پولاشکال مختلف  

 ؛بهادار بورس اوراقخريدو فروش در  

 ؛د و معاوضه ارزي و خري ها، شامل ارسال وجوه ارزيصرافاستفاده از خدمات  

ن موسـسات اغلـب خـدمات نقـل     ي، ايرقانوني غينيرزمي زيها بانکاستفاده از   

ـ   ي مهـاجران هنـد    يبرا را   ير قانون يغ يارزوانتقال وجوه      انجـام    ي شـرق  ياي و آس

 ؛دهند يم

ـ خر مـه و ي بيهـا  هـا و صـندوق   شـرکت استفاده از   ـ د تولي ـ خر(هـا  آندات ي د ي

 ؛)مهي بيگذار هي مشترک سرمايها سهام صندوق قرضه و اوراق

 ي پول يها ا ارسال بسته  ي سفارش انتقال پول     :از جمله  يخدمات پست استفاده از    

 ).قاچاق پول(  ق پستيرازط

  

                                                 
  
٨ - & correspondent account Correspondent bank   در خـارج از کـشور   بانک کارگزار بانکي است

حساب کارگزاري نيـز    . کند   عمل مي  ،شور ندارد که به نمايدنگي از طرف بانک اصلي که خود دفتري در خارج از ک             
کند و دراين حساب سـپرده گـذاري     نزد بانکي در خارج از کشور باز مي       مالي  موسسهانک يا   بحسابي است که يک     

ادامه پا نـويس از     (ها ي معامله خود در خارج از کشور          هايي از طريق اين حساب به طرف       همچنين پرداخت  کرده،
تواند از طريـق ايـن حـساب نقـل             باز کننده حساب کارگزاري مي     مالي  موسسهبانک يا   . دهد انجام مي ) صفحه قبل 

 .انتقاالت مالي به نفع سازمان مالي خارجي  ديگري نيزانجام دهد
 

9 - Loan back arrangements. 
  . و موسسات مالي، موسسه عالي آموزش بانکداري ايرانشويي پولمينا جزايري،  -١٠

 
11 -Offshore. 
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 هاي اقتصادي غيرمالي  شويي از طريق موسسات يا فعاليت اشکال مختلف پول 

استفاده از خدمات وکالي دادگستري،حسابداران و مشاوران مالي، دفاتر اسـناد            

 رسمي، کارآگاهان خصوصي و دفاتر امانات؛

ـ  از طر  ي، انجـام معـامالت صـور      يد و فروش صـور    ي خر يصدور فاکتورها   ق ي

،  واردات و صـادرات کـاال و خـدمات         ي، اظهارنامه صور  يفرامرز ي صور يها شرکت

 ؛هاي برون مرزي ق شرکتي از طريمعامالت بازرگان

ــهق ،نوهــا ياســتفاده از کاز   و شــرکت در حــراج کاالهــاي عتيقــه و هــا مارخان

 ؛قيمت گران

 ؛ و خريد وفروش امالک ومستغالت امالکيها هااستفاده از بنگ 

 ؛قيمت  و آثار هنري گرانيمتيها و جواهرات ق وش سنگد وفريخر 

 ؛استفاده از بورس فلزات 

 .قيمت هاي گران هاي ماشين و خريد وفروش ماشين استفاده از بنگاه 

  

  شويي پولمقابله با خصوص در يالملل نياقدامات ب 

 يکارها راه ني و تدوشويي پولده ي مبارزه با پدي برايالملل ني بيها نه اقداميشيپ  

در اواخـر  . گردد  برمي١٩٨٠ مياني دهه    هاي  سالن معضل به    ي مقابله با ا   ي برا يجهان

هاي   ها، معاهدات و کنوانسيون     نامه  همين دهه بود که عزم جهاني براي تدوين پيمان        

کـاري   گـروه  ،١٩٨٩ و در سـال      دنبـال آن  بـه   . المللي در اين زمينه شکل گرفت       بين

المللي تعيـين     د بين اهدف اين نه  . تشکيل شد  ١٢ييشو  مالي براي مبارزه با پول     اقدام

مـالي    تـامين شـويي و      هاي مبارزه با پـول     المللي و توسعه سياست     استانداردهاي بين 

 گروه فوق بر سه ين راستا حوزه کاريدر ا  .المللي است   بينتروريسم در سطح ملي و      

  : متمرکز استتينوع فعال

 ؛شويي پول ي روشهاييشناسا 

 ؛شويي پول مبارزه با يها بران استانداردييتع 

   . فوقي استاندارهاينان از اثربخشياطم  

                                                 
12 -Financial Action Task Force on money- laundering (FATF). 
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ـ    ١٩٩٠در سـال     شويي  پوله  يعل مالي اقدام   يگروه کار  ه در رابطـه بـا      ي چهـل توص

ـ  فـوق مـورد تجد  يهـا   هي توص ١٩٩٦سپس در سال    .  منتشر کرد  شويي  پول د نظـر  ي

  .قرارگرفت

ـ       عالوه بر اقدامات گروه فوق       ،کميته نظـارت   شـويي   ول در خصوص مبارزه بـا پ

 اصـول  سـند مهمـي تحـت عنـوان      اقدام به انتشار ١٩٩٧ در سال   نيز ١٣بانکي بال 

، مقـررات    مطروحه در اين سند     يکي از اصول   .اساسي براي نظارت موثر بانکي نمود     

اصل مذکور در پي آن است تا امکان سوء اسـتفاده            .١٤مربوط به شناخت مشتري بود    

  .سلب نمايدنکي را از آن ها تکار از نظام باعوامل جناي

گروه کاري اقـدام مـالي      ،  ٢٠٠١ در سال    ازده سپتامبر يوقوع حادثه   به دنبال     

در . سم ارائه دادي تروريمال نيه درخصوص مبارزه با تام   ي هشت توص  ،شويي    عليه پول 

ـ  ينهمنهاد فوق   ز  ي ن ٢٠٠٤سال   ـ ه و ين توص ـ ژه خـود را بـه منظـور تقو        ي ـ ت ب ي شتر ي

ن اهداف  يتر  ي از اساس  يکي .١٥ ارائه داد  شويي  پول مبارزه با    يملللا ني ب ياستانداردها

 يها  هيدر واقع توص   .در تمام کشورها است   مذکور   يها  هيه توص ي کل ي اجرا ،گروه فوق 

FATF   و موثر بودن    يابي ارز ي برا ييها   و شاخص  يالملل  ني ب ي به عنوان استانداردها 

 اقـدام   ي که گـروه کـار     ي طور به است؛    شناخته شده   کشورها شويي  پولبرنامه ضد   

 يکـشورها  شـويي   پول ضـد  يهـا    برنامه ي بررس ي هر سال برا   شويي  پوله  ي عل مالي

ـ   هـا   آن شـويي   پـول  ضد   يها  ق برنامه ي اقدام به تطب   ،مختلف  مـذکور  يهـا  هي بـا توص

  .دينما يم

 کشورهاي عضو اين گروه از شانزده عضو اوليـه          ١٩٩٠-١٩٩١طي سالهاي     

 عضو و در سـال      ٣١ به   ٢٠٠٠ اعضاي اين گروه در سال       . عضو افزايش يافت   ٢٨به  

هم اکنون با احتساب دو کشور کره و هنـد کـه از             .  عضو افزايش يافت   ٣٣ به   ٢٠٠٣

                                                 
13 -Basle Committee on Banking Supervision. 

آمريکـا، انگلـيس، کانـادا،      ( توسط روساي کل بانک هـاي مرکـزي کـشورهاي گـروه ده             ۱۹۷۵اين کميته در سال     
ه رهنمود براي حفظ سالمت سيستم مالي و پولي         به منظور ارائ  ) فرانسه، آلمان، ژاپن، ايتاليا، بلژيک، هلند و سوئد       

  .کشورها تشکيل شد
 

 سـپتامبر    گانه براي نظارت بانکي موثر، انتشارات کميته نظارت بانکي بال، بانک تسويه بين المللي،  ۲۵ اصول   -۱۴
بانـک   ي،، ترجمه عبدالمهدي ارجمندنژاد، گروه مطالعاتي بانکي و اعتبـاري، اداره مطالعـات و مقـررات بـانک            ۱۹۹۷

  . ا. ا. مرکزي ج
15 -FATF Annual Report (2007-2008). 
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 کشور عضو گـروه     ٣٤کنند،    به عنوان عضو ناظر در اين گروه شرکت مي         ٢٠٠٦سال  

ق بانـک جهـاني و صـندو       المللي  ينبدو نهاد   در کشورهاي غير عضو،     . ١٦فوق هستند 

 شـويي  پول نقش موثري در جلب کشورها براي مشارکت در مبارزه با     ،المللي پول   بين

طـوري کـه     د بـه  ردامـوثري   همکـاري    هـا   آنبـا   و در اين زمينه گـروه فـوق         شته  دا

المللي پول و بانـک جهـاني در    صندوق بينآن با  و همکاري   مذکورهاي گروه    کوشش

هـم  است تـا     شده   موجب شويي  ولپخصوص تشويق کشورها براي مبارزه با پديده        

 در تعـداد     و شـود    اجـرا    شويي  پولقانون مبارزه با    دنيا،  اکنون در بيش از صد کشور       

گروه براي مبارزه اين ، توصيه هاي مذکور نيستندگروه که عضو زيادي از کشورها نيز 

  .شود گرفته   به کار شويي پولبا 

، بايد داراي   شويي  ولپ عليه   ماليکشورها براي عضويت در گروه اقدام         

 ميزان توليد ناخالص ملـي کـشور،        در مواردي از قبيل   شرايط و معيارهاي خاصي     

مالي و ارتبـاط متقابـل آن         ميزان گستردگي بخش بانکي و درجه باز بودن بخش        

ها و اقـداماتي کـه در آن کـشور بـراي             کشور با بازارهاي مالي جهاني و کوشش      

  .، باشند١٧ست انجام شده اشويي پولمبارزه با 

ـ  رد يان بـرا  يشـو  پول از آنجا که     ،FATFاساس نقطه نظرات  بر      يابي

رنـد؛  يگ ي به کار مشويي پول ي را برايدي جديها وسته روشي، پ وجوه خود نشدن

 .باشـند از پويايي الزم برخوردار     بايد  ز  ي ن شويي  پولمبارزه با   هاي    نابراين برنامه ب

 ي عضو بـرا   يواست از کشورها  به طور مرتب ضمن درخ     FATF،  ن اساس يبر ا 

ـ ن، به طـور مـنظم بـا گونـه ش          شويي  پول خود در برابر     يستم مال يت س يتقو  ياس

ـ  عـضو پ   ي به کـشورها   شويي  پول مبارزه با    ي برا ييها   ، برنامه  شويي  پول شنهاد ي

  .کند يم

د ي با ي و خصوص  يدولت بخش، در هر کشور،     شويي  پولمبارزه با    يبرااز آنجا که      

ـ  عل مـالي   اقـدام  ي گروه کـار   ٢٠٠٨شند؛ در سال    کت داشته با  رمشا ، شـويي  پـول ه ي

                                                 
اتريش، ايسلند، ايرلند، ايتاليا ، اتحاديـه         آمريکا، انگليس، آلمان، آرژانتين، استراليا، افريقاي جنوبي، اسپانيا ،          -۱۶

، چـين ، دانمـارک،   يس، شوراي همکاري خلـيج فـارس  ئاروپا، بلژيک، برزيل، ترکيه ، پرتغال، سنگاپور، سوئد ، سو        
 .فنالند، فرانسه،کانادا ،کره، روسيه،  ژاپن ، لوکزامبورگ، مکزيک، نيوزلند، نروژ، ، هلند، هند، هنگ کنگ و يونان

  
17 - FATF Annual Report ( 2007-2008). 
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 معـامالت امـالک، دالالن سـنگها و     ي حسابداران، بنگاهها  ي برا ي کار يها  ييراهنما

  .١٨ انتشار داديگذار هي سرمايها  و صندوقي خدماتي، شرکتهايمتيفلزات ق

 مبارزه با   ي برا ي اقدام مال  يبعد از به وجود آمدن گروه کار       الزم به ذکر است که      

ـ  ماننـد اتحاد يا منطقـه  يگروههـا  ،شويي پول  اروپـا و سـازمان   يه اروپـا، شـورا  ي

 ي در کـشورها شويي پول مبارزه با ي براييارهاين و معيقوان  نيزييکاي آمريکشورها

ـ  و يروي ن زي ن قا،يا، اروپا و آفر   يب، آس يمنطقه کارائ . ن کردند يعضو تدو  ژه مبـارزه بـا     ي

کـا و  ي آمري بـرا ي مـشابه يهـا  يگـروه بنـد  ،ني عالوه بر ا.ندجاد کرديا شويي پول

   . استيرين و شکل گينده دردست تدوي آيسالها ن دري التيکايآمر

  

  شويي پولده ي پده باها و افراد در مقابل فه دولتيوظ 

 يدولت و فعـاالن اقتـصاد     ، نخستين وظيفه    شويي  پولبه منظور مبارزه با پديده        

ـ      يخصوص دربخش  انجـام   هـاي   روشوق، ابعـاد مختلـف آن و        ، شـناخت پديـده ف

 مبـارزه بـا     يبرارا   ي قانون هايابزاردولت  از آن الزم است که       پس   . است شويي  پول

موارد توان به  مي، ابزارهااين از جمله . دهدقرار  مسوول  ار مقامات   ي در اخت  ،دهين پد يا

  : اشاره کردزير

 ؛ييشو پول انگاري و جرم شويي پولن قانون مبارزه با يتدو 

  ؛هاي فوق  امکان پيگرد قانوني فعاليت 

 ؛مجرمانههاي  هاي حاصل از فعاليت توقيف دارايي 

هاي ضد   موسسات درگير فعاليت  تبادل اطالعات بين     ايجاد چارچوب الزم براي      

  ؛ در کشورهاي ديگرموسسات مشابهتبادل اطالعات با  در داخل کشور و شويي پول

 بـه ايجـاد     شـويي   پـول هـاي ضـد      در فعاليت  موسسات و مقامات درگير      التزام 

  شناسايي مشتري؛  برايسيستمي استاندارد

  ؛بادالت ماليمدهي  گزارش 

   ؛ و اطالعاتها ضبط و بايگاني گزارش 

  . شويي ضد پولبادالت مالي با قوانين و مقررات و استاندارهاي مانطباق  

                                                 
18 - FATF Annual Report ( 2007-2008). 
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 توسـط دولـت   ،يشوي پول ضد  تواند در قالب يک برنامه    تمامي موارد فوق مي    

 . اجرا و هدايت شود،ارائه

  

   شويي پول مقابله با ي برايها و موسسات مال فه بانکيوظ 

ـ  اسـتفاده از س شـويي  پـول  ي از روشهايکيتر ذکر شد     شيهمانطور که پ     ستم ي

 از آن   ي حاک  انجام شده در برخي کشورها     قاتيتحق . است ي و خدمات بانکدار   يبانک

ـ ، بـه و   ي خـصوص  يهـا  دمات بانـک  ان اغلب از خ   يشو  است که پول    يهـا  ژه بانـک  ي

د ي عوا ي شستشو ي برا ،شويي  پول فاقد قانون مبارزه با      ي واقع در کشورها   يخصوص

  .کنند يحاصل از جرم استفاده م

 بيـانگر آن    شـويي   پول مبارزه با    يها  نه برنامه ي در زم  يالملل  نيات ب ي تجرب بررسي  

 هـر  يات ارکان اصليدرمورد کل در سطح بين المللي يک توافق نظر عمومياست که 

ن منع ين قوانيدر تدونکه يضمن ا ن اصوليشناخت ا. وجود دارد شويي پولنظام ضد

 يهـا   برنامـه  ي که بدنبال اجرا   ييبه کشورها , استگشا   راه کشورها   ي برا شويي  پول

 و   هـا  ه بانک ين اصول که کل   ين ا ي مهمتر .ز کمک خواهد کرد   ي هستند ن  شويي  پولضد  

  :ند از عبارت، هستندها آنت ي ملزم به رعاشويي پول به منظور مبارزه با يموسسات مال

 ؛ي مشترييشناسا 

 يانمـشتر شناسـايي    يق بـرا  ي اعمال ضوابط دق    و سکي ر ي بر مبنا  يان مشتر يبند طبقه 

 ؛پرخطر

 ؛ص موارد مشکوکي و تشخيات مشتريستم نظارت بر گردش عمليس 

 . صالحيع ذ موارد مشکوک و گزارش آن به مراجييشناسا 

 

 ي مشترييشناسا 

.  اسـت  ي مـشتر  يي، شناسـا  شويي  پولمبارزه با   هاي    برنامهاز ارکان مهم     يکي  

ارائـه  در هنگـام     يمـال  موسسهبانک يا    توسط   يت مشتر ي شامل احراز هو   ييشناسا

در شناسايي مشتري ، نزديکي     .  است يمشتراز   معتبر   ي اسناد رسم   اخذ ا ب  و خدمات

 ارائه دهنده خدمات بانکي و      مالي  موسسهمشتري به بانک يا     محل اقامت يا محل کار      

مالي مربـوط نيـز بايـد مـورد نظـر قـرار گيـرد و بـا سـوال از نهادهـاي خـدمات                         
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محل اقامت يا کار مشتري مـورد تاييـد قـرار           ) شرکت مخابرات، آب يا برق      (شهري

, بـاال   منبع وجوه براي گشايش حساب مورد بررسي قرارگيرد و بـراي  مبـالغ               . گيرد

همچنين مسوولين بانک بايد بتوانند     . کنترل و تاييد بانکهای مرجع قبلي الزامي است       

 يآور جمـع  .منابع وجوهات واريزي و مالکان ذينفع تمام حسابها را مـشخص کننـد            

ـ  و   مـالي   موسسه که   ي به نحو  ي حرفه مشتر  مورد در ياطالعات کاف  ا بانـک بتوانـد     ي

  قراردهديابيورد سنجش و ارزم او ي اقتصادتي را با نوع فعاليگردش حساب مشتر

ار ي بـس  يسک اشخاص حقـوق   ي ر  معموال  از آنجا که    و ن راستا ي در ا  .نيز ضرورت دارد  

 هـاي  ي مشتريي شناساي براي ضوابط موسسات مال ؛ است يقيشتر از اشخاص حق   يب

ـ  و احـراز هو يي شناسـا يتـر از ضـوابط حـاکم بـرا      قيد به مراتب دق   ي با يحقوق ت ي

، نوع ي شامل نام، نشانيي شناسايدر مورد اشخاص حقوق  .  باشد يقي حق هاي  يمشتر

 الزم  حقـوقي  در مورد اشـخاص      نيعالوه بر ا   . و ساختار آن است    يت حقوق يشخص

؛ شـت از حـساب شـرکت را دارنـد         ا که حـق امـضاء و برد       يه کسان يت کل ياست هو 

 ي رسـم  سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران    ران،  ين نام و مشخصات مد    يهمچن

نده شرکت اقـدام    ي نما  که ي درصورت نيهمچن.  ارائه شود  يمال مشخص و به موسسه   

  .ت شوديز احراز هوينده شرکت ني الزم است که نمابه افتتاح حساب نموده است

 يهـا  ست بلکه شعب و شـرکت     ي ن مالي  موسسهفه  ي صرفا وظ  ي مشتر ييشناسا  

 يي خود را شناساها مشتريد يباز ي نيالملل ني و بي در سطح ملمالي موسسهوابسته به 

درصورت . زبان نباشد ي کشور م  يداخلن  ي مخالف قوان  ،ن اقدام يکه ا شرط آن   کنند؛ به   

اند اعالم کنند که امکـان         در کشور مبدا مکلف    مربوطه، مقامات   ين داخل يتعارض قوان 

زبـان  يزبان وجود ندارد و ناظران کـشور م       ي در کشور م   يي دستورالعمل شناسا  ياجرا

  . اقدام کنندي رفع نقص مقررات داخلي براديبا

 ، ازکـشورها  نمشتريا يي شناسا هاي خود در زمينه     توصيه در   يمال کارگروه اقدام   

 يينسبت بـه شناسـا    ند  ي را موظف نما   ي ودولت ي خصوص يها بخشخواسته است که    

 از جمله موارد    .ندبه عمل آورد  را  ز دقت الزم    ي ن ير مال ياشخاص و صاحبان مشاغل غ    

  :توان به موارد زير اشاره کرد مين گروه ياشده توسط ه يتوص

  است؛ي نقدها آن که معامالت يدفاتر معامالت امالک وقت 
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 بـه سـفارش    هـا   آن کـه معـامالت      ي وقت يمتي ق يها فروشندگان فلزات و سنگ    

 ؛ استينيزان معيش از مي و بي نقديترشم

ـ  از طرف موکالن خود اقدام به خر       يوکال، سردفتران وقت    و فـروش ملـک؛     د  ي

 را به عهده ها آنت حساب سپرده و سهام يريمد، کنند ير اوراق بهادار ميسهام و سا  

 بـا مـوکالن خـود    مـالي  موسـسه د وفـروش  يا خريس شرکت و    يرند و در تاس   يگ يم

 ؛کنند يممشارکت 

ر ي و سـا  ها، حـسابدار  ها، سـردفتر  هـا   يـل که وک  شود  يه م يدر موارد فوق توص    

ـ  اداره کنندگان عمل   کنندگان خدمات و    ارائه ابـت از اشـخاص     يات و معـامالت بـه ن      ي

ـ ي ي اخذ اطالعـات از مـشتر       و  کامل مالکان  يي، ملزم به شناسا   يقي و حق  يحقوق  يعن

  .دنشو  ييمالک نها

  

 يانمـشتر  شناسـايي   براي قيسک و اعمال ضوابط دق    ي ر ي بر مبنا  يانمشتر يبند طبقه 

  پرخطر

 ييضـوابط شناسـا   )FATF(يقدام مـال  ايکار گانه گروه  چهليها هيبر اساس توص

ـ  ييم ضوابط شناسا  يدر تنظ . سک باشد ي بر ر  يد مبتن ي با يمشتر ـ  بـر ر   ي مبتن سک، ي

مجـرم  افراد ات به م امتناع از عرضه خد   يعني يزيگر  سکين ر يد ب ي با يموسسات مال 

ـ  جد ي جذب مشتر  يعني يريپذ    سکيو ر  ـ جـاد کن  يد تـوازن ا   ي ـ بـر ا  . دن ن اسـاس   ي

ـ  با هـا   مشتريرش  ي و دقت در پذ    يريگ  سخت د متناسـب بـا مشخـصات و سـابقه          ي

 پـر   هـا   مـشتري ا عرضه خدمات به     ياست عدم عرضه    ين س ي همچن  . باشد ها  مشتري

 .ران باشديد با نظر مدي بايريگ ميکه تصملد از طرف کارکنان اتخاذ شود بيسک نباير

 ايـن  به.  بايد مبتني بر ريسک باشدشويي پولضد  هاي  ساختار برنامه،بر اين اساس 

هاي مورد نياز با توجه به ريسک مشتري، ريسک محصول يا خـدمتي              معني که کنترل  

مالي باشد که به  که به مشتري ارائه می شود و ريسک منطقه فعاليت بانک يا سازمان

ها بايد قادر به اداره و هدايت يک برنامه          بنابراين بانک . دهد  مشتري خدمت ارائه مي   

ه متناسب بـا سـطح      هاي اعمال شد   نان يابند که کنترل   ارزيابي ريسک باشند و اطمي    

 پرريـسک بـسيار مهـم       يها  مشتري شناسايي   ،اين راستا در  . ريسک مشتري است  
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 پرريـسک شـناخته   يهـا  مـشتري ي که به طور سـنتي بـه عنـوان      ها  مشتري .است

  :١٩ عبارتند از،شوند مي

 ؛ها خيريه مانند  )NGO(ي غيردولتيها آني مالي غير بانکي، سازمها ناسازم 

 ؛هاي برون مرزي شرکت 

 ؛نام است  بيها آنهاي سهامي که سهام  شرکت 

، ها  انرستور(دهند  دي ارائه مي  قاقتصادي که خدمات را به صورت ن       هاي فعاليت 

  .) و غيرهپارکينگ هاي اتومبيلوش و هاي خرده فر فروشگاه

  :محصوالت و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از 

هـاي   المللي وحـساب  هاي کارگزار بين کمک بانک  ن به انتقال وجوه از طريق تلف     

ها به منظور تسهيل نقـل و انتقـاالت          که بانک هاي بين بانکي است      حساب(کارگزاري

. )کنند  ايجاد مي ،  ها  خود از طريق اين حساب     ها  مشتريبين يکديگر و ارائه خدمت به       

ـ        ها بايد ريسک حساب    بنابراين بانک  . شخص کننـد  هاي کارگزاري خارجي خـود را م

نکاتي راکه در اين خصوص بايد در نظر بگيرند، موقعيت محلي بانک طرف حساب و               

هاي کنترلي و رديـابي کـه آن بانـک بـراي مقابلـه بـا                  ماهيت مجوز آن بانک، برنامه    

 دارد و وسعت مقررات و نظارت بانکي در کشور محل استقرار            شويي  پولهاي   فعاليت

  .باشد بانک طرف حساب مي

ها خدمات و محـصوالت مـالي بـه شـکل            گاهي بانک : ٢٠بانکي خصوصي روابط   

:  شـامل  هـا   مشترياين  . دهند  مي خاص قرار  يها  مشتريخصوصي در اختيار برخي از      

گـذاري    هـاي سـرمايه    شـرکت  گـذاري،   مردان، دفاتروکالت، مشاوران سرمايه    دولت

هـاي   ب حساها مشترياين . باشند گذاري مي هاي مشترک سرمايه شخصي و صندوق  

. کنند  بانکي خصوصي نزد بانک باز کرده و از طريق آن خدمات خصوصي دريافت مي             

 ارائـه  ها آن و خدمات خاصي که به    ها  مشتريهاي اين    بديهي است که کنترل حساب    

هاي پشت نويسي شده و      از جمله چک  . ت بيشتري قرار گيرد   بشود بايد مورد مراق     مي

   مشتريتهمچنين آگاهي از منابع ثرو. قرارگيرد بايد مورد تاييد ها آنمراجع بانکي 

                                                 
19 -  Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems  ، Office of the 
Comptroller of the Currency, Washington, D.C., December 2002. 
 
20 - Private Banking Relationships. 
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بر اين اساس سطح انتظار     .  بسيار با اهميت است    وي، نيازها و مبادالت مورد انتظار       و

از آنجا که روابط  بانکي خصوصي       . و نوع مبادالت مشتري خصوصي بايد مستند شود       

هـاي   دهـي فعاليـت     سيستم کنترل و گـزارش     الزم است ممکن است پيچيده باشد؛     

هاي مشتري   اي طراحي شود که قادر به ارزيابي صحيح کليه فعاليت           مشکوک به گونه  

 .باشد

 شـويي   پـول هاي    الکترونيکي؛ اين حوزه از بانکداري نسبت به فعاليت        بانکداري 

 وسـعت جغرافيـايي انجـام       و سرعت سريع    اين امر، علت  . بسيار آسيب پذير است   

 .بانکداري الکترونيکي استعمليات و گمنامي استفاده کننده خدمات 

شـويي،    براي اجراي يک برنامـه مـوثر ضـد پـول          شناخت مناطق پرريسک نيز      

يکي مرزهاي خـارجي قـرار دارنـد و يـا           دمناطقي که درنز  طورکلي    هب. ضروري است 

، از جمله   گيرد  هاي مجرمانه مانند قاچاق در آنجا بيشتر صورت مي         مناطقي که فعاليت  

  .شوند مناطق پرريسک شناخته مي

  

o ص موارد مشکوکي و تشخيات مشتريستم نظارت بر گردش عمليس  

 را  هـا   مـشتري افزار، اطالعـات اخـذ شـده از           د با نصب نرم   ي با يموسسات مال   

ش و  يل، نمـا  يه و تحل  ي، تجز يآور  ت جمع يد قابل ي فوق با  ي نرم افزارها  .ت کنند يريمد

ـ      وشناسايي   عرضه اطالعات   يينجـا کـه شناسـا     از آ . دنموارد مشکوک را داشته باش

ن ي بنابرا ؛ و مستمر است   يمي دا ينديفرا ،ها  مشتريات  يو کنترل گردش عمل    يمشتر

ـ  يا  د به گونه  ي با مذکور ينرم افزارها  ـ      ن شـو  ي طراح  و کنتـرل    يد کـه امکـان بررس

ـ  به صـورت مـستمر و در کو  يان رامشتر يات بانکيها و گردش عمل    حساب ن يتـر  اهت

از جمله مواردي کـه الزم اسـت         در اين ميان     .دنساز فراهم مالي  موسسه، براي   زمان

رفته و اطالعات بيشتري از مـشتري اخـذ         گ  ، مورد نظر قرار   مشکوکرد  ا مو  بررسي در

  :توان به موارد زير اشاره کرد مي؛ شود

در سـند   )  و شـماره حـساب     ينام، نـشان  ( ي فاقد اطالعات متقاض   يوجوه انتقال  

 ؛)حواله( انتقال وجه

 ؛ي و قانونيه اقتصاديرمتعارف فاقد توجيه و غديچيمعامالت کالن پ 



 17

 مبازره با ي براالزمن  ي مناطق فاقد قوان   در  و معامالت انجام شده     بانکي  ات  يعمل 

 ؛شويي پول

 ؛يق اتباع خارجي حساب از طريرمنطقي غينگهدار 

 ؛يق روابط کارگزاريجام شده از طرنمعامالت ا 

 .ينترنتي و ايکي الکترونيق بانکداري، از طريرحضوريمعامالت غ 

 

  صالحي موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذييشناسا 

 امکـان   هـا   مشتري ي با پردازش مستمر اطالعات مال     شويي  پولات  ي عمل يابيرد  

 و پـردازش اطالعـات، بـه        يشود که بانک اطالعـات      ين مالحظه م  يبنابرا. ر است يپذ

ـ  موارد مشکوک نقـش کل     يي معامالت و شناسا   يابيمنظور رد   مبـارزه بـا     يبـرا  يدي

ـ ل اطالعات اهم  يه و تحل  ي تجز ،ندين فرا يدر ا .  دارد شويي  پول ـ  ي  دارد؛ بـه    يت اساس

 ،ن اساسيبر هم . ابدي يضرورت م ز  ينل اطالعات   يه و تحل  يجاد واحد تجز  ي که ا  يطور

ـ     ي نخـست  ي برا ١٩٩٠ در سال    يمال  اقدام يکار گروه  خـود بـه     يهـا   هين بـار در توص

تحـت عنـوان واحـد       و مبادله اطالعـات      يآور   جمع يک مرکز مل  يس  يکشورها، تاس 

جاد يشگام در ا  ي پ يک از جمله کشورها   يکا و بلژ  يآمر. ه کرد يرا توص  ٢١ياطالعات مال 

شگام ي پ ي صنعت ي کشورها ،ه فوق ي تحقق توص  يدر راستا .  بودند يواحد اطالعات مال  

ـ  ي تـشک  ٢٢ تحت عنوان اگمونت    را يگروه١٩٩٥در سال    شويي  پولمبارزه با    . دل دادن

 يت واحدها ي قابل يجاد و ارتقا  ي تبادل اطالعات به منظور ا     ،ن گروه يل ا يهدف از تشک  

 شويي پولضد ت متخصصان امور يز و تربي عضو از نظر تجهي کشورهاياطالعات مال

ـ    ي واحد اطالعات مال   ،ن گروه يف ا ي بر اساس تعر   .بود افـت  ي مـسوول در   ي مرکـز مل

 اطالعات در بـاره     يز افشا يربط و ن   يذمرجع  به  ل و ارائه آن     يه و تحل  ياطالعات، تجز 

که به موجب قانون ملزم     است   يد مشکوک حاصل از جرم و آن دسته از اطالعات         يعوا

  . آن استيبه افشا

                                                 
21 - Financial Intelligence Unit(FIU). 
22 -Egmont Group. 
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 در هر کشور به لحاظ سـاختار        ي اطالعات مال  يف واحدها ي است که وظا   يهيبد  

مـوارد  .  دارنـد  زين يکف مشتر ي  وظا  ي اطالعات مال  ي متفاوت است اما واحدها    يقانون

  :استف ين وظاي از جمله ازير

 ؛ متمرکز اطالعاتي و نگهداريآور جمع 

 ؛ احراز موارد مشکوکي پردازش  اطالعات برا وليه و تحليتجز 

گزارش اطالعات پردازش شـده در خـصوص مـوارد مـشکوک بـه مـسووالن                 

 ؛ربط يذ

 .يالملل ني و بيتبادل اطالعات در سطح مل 

 

، کننـد   يرا اجرا م   شويي  پول که قانون مبارزه با      ييکشورهادر  الزم به ذکر است       

 يهـا   و سـنت   ي قانون يها ستمي با توجه به س    دهي واحد اطالعات مالي     روش گزارش 

 ي به طورکل،ي کار گروه اقدام مال يها يبر اساس بررس  . استتفاوت  ج در کشور، م   يرا

شود؛ چهار  يا م مختلف اجري که در کشورهاي واحد اطالعات ماليده ستم گزارشيس

  :٢٣گونه است

ـ  از طـرف     ير مال ي و غ  يها، موسسات مال   ن روش بانک  ي در ا   :٢٤ يي قضا مدل  وه ق

ـ  را بـه ا    ياز واحد اطالعات مـال    يه موظف هستند که اطالعات مورد ن      ييقضا ن واحـد   ي

ل يه و تحليزج و تيآور ه مسوول جمعييه قضاقوز از طرف  ي واحد فوق ن   .گزارش دهند 

ـ ه ن يي قـضا  قـوه  .ه اسـت  يي موارد مشکوک به حـوزه قـضا       يده اطالعات و گزارش   ز ي

: اسـت از جملـه    در خصوص مـوارد مـشکوک        ي اقدام مقتض   و يگرد قانون ي پ مسوول

ـ ، تحق هـا   آنا مسدود کردن اموال     ي،ضبط  شويي  پولمظنون به    افراد   يريدستگ ق در  ي

 ييشورهااز جمله ک   .شويي  پولد مظنون به    ا افر يها  ييداراو نحوه کسب    زان  يمورد م 

نـام  پرتغـال و لوگزامبـورگ      توان از کـشورهاي       ميکنند؛    ي م يروين روش پ  يکه از ا  

 .٢٥ردب

                                                 
23   - A practitioner’s Guide to International Money Laundering Law & Regulation, 
Andrew Clark and Peter Burrell (2003). 
 
24 - Judicial model. 

  همان مرجع-۲۵
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ا ي درون دولت و     يسازمان،ين روش واحد اطالعات مال    ي در ا  :٢٦قانون يرا اج مدل 

ـ  در ا  . اسـت  شويي  پول قانون   يم دولت است که مجر    ير نظر مستق  يز ـ ن روش ن  ي ز ي

وظف هستند که اطالعات مورد درخواست واحـد         م ير مال ي و غ  يمال ها، موسسات   بانک

 و  يآور  ز اطالعـات را جمـع     يواحد فوق ن  . ن واحد گزارش دهند   ي را به ا   ياطالعات مال 

 در  ي روش قبل؛ واحد اطالعات مـال      برخالفن روش   يکند؛ اما در ا     يل م يه و تحل  يتجز

ـ  بـا حما   ييمقامات قـضا  .  موارد مشکوک مشارکت دارد    يگرد قانون ي و پ  يبررس و ت  ي

. ان هستند يه پولشو ي عل ي، مسوول اقدام قانون   يم واحد اطالعات مال   ي مستق يبانيپشت

 ينـد افـشا سـاز     ي تمام فرا  ي رو يواحد اطالعات مال  ن است که    ين روش ا  يت ا يمز

هـستند   يياز جمله کشورها  انگلستان، سوئد، ايتاليا و دانمارک      . اطالعات کنترل دارد  

 .اند که روش فوق را به کار گرفته

ـ  ي واحد اطالعات مـال    ،ن روش يدر ا  : ٢٧ي ادار لمد  ـ  مـستقل    ادارهک  ي مـه  يا ن ي

 واحـد مـسوول     ايـن  . اسـت  يمرکـز ا بانـک    ي و   يدار   وزارت خزانه  رونمستقل در د  

ـ  مختلـف به موسسات و مقامات      ل و انتشار اطالعات   يه و تحل  ي، تجز يآور  جمع  ي دولت

ـ    يل، واحد اطالعـات مـا     يين روش مشابه روش حوزه قضا     يدر ا . است ن ي واسـطه ب

 ربـط   ذي موسسات و مقامات     . اطالعات است  يي و استفاده کننده نها    يموسسات مال 

با توجه بـه اسـتقالل      . ه موارد مشکوک هستند   ي عل ي قانون يها يريگيمسوول پ  يدولت

ـ ن موسسات درگ  ي ب ين روش امکان ارتقا همکار    ي، در ا  يشتر واحد اطالعات مال   يب ر ي

 يياز جملـه کـشورها    فرانسه، بلژيـک و هلنـد       . ستشتر ا ي ب شويي  پول قانون   ياجرا

 .اند که روش فوق را به کارگرفتههستند 

 مستقل در   يا  رهاا اد ي، موسسه   ي واحد اطالعات مال   ،ن روش ي در ا  :٢٨يبي ترک مدل 

 مـسوول   يواحد اطالعات مال  .  است يا بانک مرکز  ي يي، دارا يدار  داخل وزارت خزانه  

ـ اطالعات به موسسات و مقامـات   تشار  ل و ان  يه و تحل  ي، تجز يآور  جمع .  اسـت يدولت

ه مـوارد مـشکوک     ي عل ي قانون يها يريگيمسوول پ مربوط   يموسسات و مقامات دولت   

  و ک واسطه اسـت   يشتر از نقش    ي ب ي نقش واحد اطالعات مال    ،ن روش ي در ا  .هستند

ـ شويي پول قانون ضد    ي در اجرا  نظارتي  نقش ،واحد فوق  ـ ا.  دارد عهـده ر را نيز ب ن ي

                                                 
26 -The Law Enforcement Model. 
27 -The Administrative Model. 
28 -The Hybrid Model. 
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نحـوه   اطالعـات،    يافـشا م مقررات، فراهم کـردن امکـان        يتنظلب مسوول   واحد اغ 

استراليا و پاناما  .است شويي پول و مجازات مرتکبان   مهيجر اطالعات و اعالم     يافشا

 .اند  که روش فوق را به کارگرفته هستنديياز جمله کشورها

  

ـ  چهار گانه فوق ر    يها  در مدل  يف واحد اطالعات مال   يوظا ـ   يا م ـ دول زتـوان در ج ر ي

  .خالصه کرد

مدل اجـراي     مدل قضايي  وظايف

  قانون

  مدل ترکيبي  مدل اداري

              جمع آوري اطالعات

تطبيـــق و مقايـــسه 

  اطالعات

            

ــل   ــه و تحليـ تجزيـ

  اطالعات

            

نهاد اجـراي     نهاد قضايي  انتشار اطالعات

  قانون

  مختلف  مختلف

           اقدام قانوني

به واحد اطالعات         بازخورد

  مالي

ه واحد اطالعات   ب

  مالي

  

 و  يرا مانع نفوذ و سلطه مقامات دولت      ي مهم است ز   ياستقالل واحد اطالعات مال     

ن موسـسات مـشمول     ينان ب يجاد اطم ين سبب ا  يهمچن. شود  ين نهاد م  ي بر ا  ياسيس

ـ  ي نقش ،يواحد اطالعات مال  . شود  ي م ي و واحد اطالعات مال    يگزارش ده   در  ي اساس

 ي مقررات دارد؛ بـه طـور  ي و نظارت بر اجراشويي  پولز   ا يريگ  شين مقررات پ  يتدو

ـ    ي بـه ا   ي بـستگ  ي در هر کشور   شويي  پولت برنامه مبارزه با     يکه موفق   يجـاد و طراح

  . داردمذکورمناسب واحد 
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موسسات   حاکم است؛شويي پول که قانون مبارزه با يي کشورها دربه هر حال  

صاحبان مشاغل خاص از    و   مهيباي  ه شرکتها، کارگزاران سهام،     ل بانک ي از قب  يمال

 موظف هستند که معامالت مشکوک      ي دادگستر يسردفتران و وکال   ل حسابداران، يقب

 معمـوال دو نـوع   ي اطالعـات مـال   يواحـدها  .گزارش دهند  يرا به واحد اطالعات مال    

ش از ي بيگزارش معامالت مشکوک و گزارش معامالت نقد: کنند يافت ميگزارش در

 يماله معامالت و موارد مشکوک     ين کل يبنابرا .شويي  پولنون مبارزه با    مبلغ مقرر در قا   

واحد شود و     ي گزارش داده م   يعات مال  به واحد اطال   يها و موسسات مال    توسط بانک 

  . خواهد بوديل و اقدامات بعديه و تحليمسوول تجز ،فوق

 و  يمـال  ارات به واحد اطالعـات    يحد اخت  ي ب ين اعطا يب ديها با  قدرمسلم دولت   

ـ جاد کن يبودن اطالعات توازن ا    محرمانه ـ مه. دن ن از اطالعـات موجـود در واحـد         يچن

واحـد  .  اسـتفاده شـود    شويي  پول قانون مبارزه با     يد صرفا در اجرا   ي با ياطالعات مال 

ـ  اسـت و با    يي و مرجع قـضا    ين موسسات مال  يفوق واسطه ب    از مـداخالت    فـارغ د  ي

  .خود بپردازد نقش يفايابه  ياسيس

  

   موارد مشکوکيده ارشستم گزيس 

 مناسـب   يده   در گزارش  ينقش مهم  ،اطالعات يآور  ستم جمع ياز آنجا که س     

 مـوارد زيـر      از جملـه   يدي اطالعات مف  يد حاو ي با يده    ستم گزارش ين س يدارد؛ بنابرا 

  :باشد

 و ي معتبر، نشان  يي، منطبق بر مدارک شناسا    يت و مشخصات کامل مشتر    يهو 

 ؛ مشتريشماره تلفن

خ انجام معامله، موضوع مورد معامله و       يات؛ شامل تار  يبوط به عمل  اطالعات مر  

، ينقــد( ر اشــخاص مــرتبط بــا آن، نــوع معاملــهيارزش آن؛ شــماره حــساب ســا

ت يخ افتتاح و وضـع    ينوع حساب، تار  ( اطالعات مربوط به حساب   ،  )ي، ارز يکيالکترون

 ات؛ يل انجام دهنده عممالي موسسها ي، شماره حساب و کد شعبه )گردش حساب
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اطالعات مربوط به معامله کننده شامل مشخصات هـويتي، مـدارک هـويتي،              

 .شماره مدارک هويتي، شغل مشتري ،نشاني کامل و تلفن وي

  

  :مي توان به موارد زير اشاره کرداز جمله موارد مشکوک 

 ؛ک منطقهي در ي در موسسات ماليوجود انواع حساب به نام مشتر 

 ؛ها آن در يگذار  سپرده متعدد ويها  افتتاح حساب 

  ؛ نداشته باشديبا حرفه مشترکه تناسبي   حسابيار بااليات بسيگردش عمل 

  ؛ک جا و عمدهي به دفعات و برداشت يگذار سپرده 

  ؛ي وصول به حساب مشتري شده متعدد به بانک برايسي ظهرنويها ارائه چک 

  ؛مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک 

 ؛ات مشکوکي انجام عمليشنهاد رشوه براي پ 

 ؛يتيهو  از ارائه اصل مدارکيامتناع مشتر 

  ؛ شرکتيبروز وقفه در ارائه مدارک ثبت  

  ؛ت در مبالغ باالش دريها ز به اسکناسي ريها ل اسکناسيتبد 

 با مبالغ باال به خارج از کشور بدون ارتباط بـا حرفـه             ي انتقال وجوه ارز   يتقاضا 

   .يمشتر

ن يـي ش تعي از پي بر قواعد و استانداردهايتواند مبتن  ي م يده ستم گزارش يس  

 که بـر    ييها  يژگيارها و و  ي مع ،ستم فوق ي که در س   ين معن يبه ا  شود؛   ي طراح يا  شده

ـ شود، از قبل مشخص و به س        ي م ي مشکوک تلق  يا   معامله ها  آنه  يپا ـ  ي  و  يستم معرف

 را يمشترات يم شده و گردش عملي فوق تنظيها يژگيارها و ويستم بر اساس معيس

 يي مورد نظر را شناسـا يارهايستم معيکه س يکند ودرصورت يبه طور خودکار کنترل م    

  .دهد يطورخودکار اعالم خطر کرده و هشدار م کند به

با اين اوصاف در مجموع هر بانک و سازمان مالي براي اينکـه يـک سيـستم               

تطبيـق  کنتـرل و    بـراي    موثر داشته باشد الزم است که يک بخـش           شويي  پولضد  

  عاليـت بانـک بـا قـانون و مقـررات      ايـن بخـش مـسوول تطبيـق ف    .داشـته باشـد  
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 بر اساس استانداردهاي تعيـين   هاي شناسايي مشتري     تطبيق برنامه   و شويي  پولضد

 در هـر    بخش براي کنترل و شناسايي موارد مشکوک      وجود يک    همچنين   .شده است 

دهي مناسـب بـه      م گزارش سيست،  عالوه بر اين  . بانک و سازمان مالي ضروري است     

هـاي ضـد      همراه ضبط و نگهداري سوابق و گزارش موارد مشکوک و اجراي برنامـه            

مبـارزه بـا    امـر    نيز يکي از الزامات موفقيت کـشورها در          تني بر ريسک  ب م شويي  پول

   . استشويي لپو

  

 شويي پولمبارزه با  زمينهدرو حوزه هاي قضايي  شورهاتجربه برخي ک 

زارش و به منظور آگاهي از فعاليت کـشورهاي مختلـف در            در اين بخش از گ      

ـ  ـي از کش  ـشويي، تجربه برخ    زمينه مبارزه با پول    ـ  ـورهاي توس  ته و در حـال    ـعه ياف

  . قرار گرفته استرسيرب مورد شويي پول اـب بارزهـم

  

  کايآمر 

 ،)١٩٧٠سـال   ( در کـشور آمريکـا       ٢٩ي بـانک  يقـانون رازدار  پس از تصويب      

ـ البته در ا  . آغاز شد در اين کشور     شويي  پولم با جرم    يرمستقي غ يا مبارزه ن قـانون   ي

 مکلـف شـدند کـه       يات مـال  ساما موس . شد ي نم ي جرم تلق  شويي  پولح  يطور صر  به

 .کا گزارش دهندي آمريش از ده هزار دالر را به وزارت خزانه داري بيها يگذار سپرده

ـ     مکلـف شـد    يموسسات مال  ،مذکورقانون   همچنين در    سـوابق سـپرده    ا  ه بودنـد ت

ـ     يل ارز   يها ، تبد   ، برداشت از حساب   اه يگذار ش از ده هـزار دالر را       يا انتقال وجـوه ب

  .ن شده افشا کنندييط تعي را طبق شراي اطالعاتکرده، گزارش 

 بـراي    حـداقل اسـتاندارها    بايـست   مي يمال  موسسات ، قانون فوق  يدر اجرا   

، دنره رسانده و اجرا کن    يات مد ي ه بي را به صورت مکتوب به تصو      شويي  پولمبارزه با   

  : اشاره نمودرتوان به موارد زي  ميآن جملهکه از 

                                                 
29  - Bank secrecy Act 1970. 
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ـ  نظارت دق  ي برا ي داخل يها ستم کنترل يقرار س تاس   يق و مـستمر بـر اجـرا       ي

  ؛قانون

 ؛ مستقليعق قانون توسط مرجي دقينان از اجرايحصول اطم 

 .انون قي نظارت روزانه بر اجراي از کارکنان بانک برايکيانتصاب  

 يخواهد ضوابط ي ميکا از موسسات مالي آمريدار  خزانه،به موجب قانون فوق   

 يهـا   و شـرکت   ييکاي آمر يها  مختلف نزد شرکت   يا کنترل ارزها  ي ي نگهدار يبرارا  

 ،ن قانون يطبق ا . ن کنند ي تدو ي خارج يها ا شرکت ي ييکاي، اتباع آمر  ها  آنوابسته به   

ژه ي به و  يکه اسناد پول  را   ينمشتريا دسته از     آن يتيسوابق هو  مکلفند   يمال موسسات

 بـه  کنند،  خريداري مين سه تا ده هزار دالر يبو با مبالغي   .. اله و   و، ح يچک مسافرت 

ملزم به ارائـه    را   يها و موسسات مال    قانون فوق بانک   . کنند يمدت پنج سال نگهدار   

  : کندي گزارش مپنج نوع

، يگذار ق ناظر بر هر گونه سپرده      فو يها  گزارش .يفرم گزارش معامالت نقد    

ـ هـا   ر پرداختير ارز و سايز و برداشت، تسع   يوار ـ  يمـال  ا انتقـال بـه موسـسه   ي ا از ي

ـ        يش از مبلغ ده هزار دالر،       ي ب ،يمال موسسه  کـه بـه     يا آن دسـته از معـامالت مرتبط

ـ  ن معامال يک شخص صورت گرفته و مجموع ا      ي ي برا يندگيا به نما  يدفعات   ش يت ب

 .دالر باشداز ده هزار 

ـ     ي پست   توسطا  ي يکيزي انتقال ف   و  درمورد نقل  يفرم گمرک   له يا حمل بـه وس

ش از ده هزار دالر يا به دفعات بيک باره ي که معامله انجام شده به      ي در صورت  يکشت

 ؛باشد

ـ   که در     يمال  اشخاص و موسسات   ي برا يدار فرم وزارت خزانه    ـ ک  ي ا چنـد   ي

 ؛باشند ي حساب مي داراي خارجيبانک در کشورها

ات ي هر گونه عمل   يات مشکوک را برا   يد فرم گزارش عمل   ين با يها همچن  بانک 

 ؛ل کننديمشکوک تکم

ـ  که از تکم   يها  مشتريفرم مخصوص      معـاف   ي معـامالت نقـد    شل گـزار  ي

 .هستند

 از  . کننـد  ي را نگهـدار   ي سوابق متعـدد   ، بانک ها موظفند تا    يبه موجب قانون رازدار   

  :جمله
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o يهـا   و چـک   ي، چـک، حوالـه پـول      ينقـد  و فـروش  د  يه خر بابق مربوط   وس 

 يي و شناسـا   يتي متـضمن اطالعـات هـو      ،ن سه تا ده هزاردالر    ي ب ي مبالغ ا ب يمسافرت

 ؛دارانيخر

o         ا ي که بانک، حواله کننده      ي وقت تر،شيا ب يسوابق مربوط به انتقال سه هزار دالر

  ؛افت کننده وجه استيدر

o  يدهــ ف از گــزارش کــه معــايا معــامالتيــســوابق آن دســته از اشــخاص 

 متعلق به چنـد     ها  آنت  ي که مالک  ييها ، شرکت ي دولت ينهادها و   ها وزارتخانه(اند شده

رفتـه شـده در بـورس       ي پذ يها شرکت ،کنند يت م يه دولت فعال  يالت است و از ناح    يا

  .)تي مشمول معافيها ر بورسيرک و ساويوين

 

ـ قـانون جد ص قانون فـوق،    ي رفع نقا  يکا برا ي کنگره امر  ١٩٨٦در سال       يدي

 جـرم   شويي  پول ،ن قانون يدر ا . ب کرد ي تصو شويي  پولتحت عنوان قانون مبارزه با      

  :ن قانون شامل چهار جرم استي ا. شديتلق

هـر  ( ي اقدام آگاهانه شخص در انجام معـامالت مـال         ؛ي اسناد پول  يشستشو 

 بـا   )يق موسـسات مـال    يا از طر  ي  و ل مال به  يا تبد ي، برداشت، نقل    يگذار نوع سپرده 

 ؛ک عمل مجرمانهيد حاصل از ياستفاده از عوا

ـ ي شامل نقل و انتقال الکترون     ،د حاصل از جرم   ي عوا يالملل نينقل و انتقال ب      يک

 ؛ به داخل و خارج از کشوريا اسناد پوليپول 

گرد ي پ ي برا ييشنهاد و اذن مقامات قضا    ي که به پ   ي، معامالت ٣٠يا  معامالت تله  

اگر فرد مظنون معامله فوق را      . شود  يب داده م  يترت ي مجرمان به صورت صور    يقانون

 ؛شود ي را آغاز کند مرتکب جرم مييات اجرايا عمليرد و آن را انجام دهد و يبپذ

د يد جرم خاص که شخص با استفاده از عوا        يقبض مال حاصل از عوا    / وصول 

دالر ش از مبلغ ده هزار      ي ب يات مجرمانه مبادرت به انجام معامالت مال      يحاصل از عمل  

 .کند يم

 . ب شـد  يتـصو  ٣١وتيز قـانون پـاتر    يبوش ن رج  جي  مهوراست ج يدر زمان ر    

   کـــــه ي در صـــــورتي موســـــسات خـــــارج،ن قـــــانونيـــــطبـــــق ا

                                                 
30 -The sting offence. 
31  -patriot act. 
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ر يا سـا  ي و   يدر موسسات مال   ٣٣يا حساب کارگزار  يو   ٣٢ين بانک ي ب يحساب پرداختن 

ه موسسسات  ين کل يهمچن. هستند يده   کنند؛ ملزم به گزارش    ي نگهدار ي مال ينهاها

گـران کـاال مـشمول        گـران سـهام و معاملـه       ن، معاملـه  ازارگل کـار  ي از قب  ينکاربيغ

ـ      يمـال  ن قانون موسسات  يبر اساس ا  .  شدند يده  گزارش  يهـا  ک مکلـف شـدند بان

 کننـد و مـشخص کننـد کـه          يي دارند شناسـا   ي روابط کارگزار  ها  آن را که با     يخارج

ز ي ن يگريا اشخاص د  ي است و    يک بانک خارج  ي ،ياستفاده کننده از حساب کارگزار    

ز به  يسم ن ي ترور يمال  ني تام ،ن قانون يدر ا . کنند  ي فوق استفاده م   ياز حساب کارگزار  

  . اضافه شدشويي پولم منشاء يجرا

 

  ه اروپاياتحاد 

ت مربـوط بـه     ي محدود ييه اروپا ي عضو اتحاد  يه کشورها يل ک ١٩٩٠سال  در    

ـ م در اتحاد  ياص مق ن کشورها و اشخ   يه ب ي و نقل و انتقال سرما     ييجا  به  جا ه اروپـا را    ي

ت موسسات  يز امکان فعال  ين سال ن  ي واحد در ا   يت بانک يشتند و صدور مجوز فعال    بردا

 به منظـور    يمال  موسسات يلذا با آزاد ساز   . د متحد را فراهم کر    ي در قلمرو اروپا   يمال

ر د شـويي   پـول ن دستورالعمل مبـارزه بـا       ي نخست ١٩٩١سال   در   شويي  پولمقابله با   

ـ   يمبتنن دستورالعمل   يا. د  يب رس يبه تصو ه اروپا   ياتحاد گانـه     چهـل  يهـا   هيبر توص

FATF ،از جمله موارد دسـتورالعمل     . يت داشت عضودر آن   نيز  ه اروپا   يکه اتحاد بود

ات مـشکوک  ي سوابق و گزارش عملي، نگهداري مشترييشناساآور شدن   الزام ،فوق

ـ  ن يدستورالعمل اصالح ن  يدوم. بود ـ  ٢٠٠١ز در سـال     ي ـ  يه تـصو   ب ـ در ا . ديب رس ن ي

                                                 
32 - payable through accounts inter bank. 

شـود و بـه      پذير آمريکايي که توسط موسات مالي خارجي افتتاح مي          حساب فوق حسابي است در موسسات سپرده      
ش به صوت مستقيم از طريق حسابهاي فرعـي  ها مشتريشود که   خارجي اجازه داده مي  مالي  موسسهوسيله آن به    

ب جاري براي بانک خـارجي اسـت کـه    ع يک حساقحساب فوق در وا.عمليات بانکي خودرا در آمريکا  انجام دهند  
که در خارج از آمريکا     (  خود ها  مشتريدر قبال دريافت کارمزد از      و   خدمات بانکي توسط بانک خارجي       ،توسط آن 
انـد اجـازه اسـتفاده از          خود که دارندگان حساب فرعي     ها  مشتريبانک خارجي معموال به     . شود  ارائه مي ) قرار دارند 

بانـک  . توانند بر عهده حساب بانک خارجي در کـشور آمريکـا چـک صـادر کننـد       ميدهد و آنان دسته چک را مي  
اري ذگـ  نفع در اين حسابها را به بانک و نهادهاي قـانون          ذيخارجي مکلف است که مشخصات دارندگان و اشخاص         

   .آمريکا گزارش دهد
33 - Corresponding account. 

در بانک ديگري و در کشوري ديگر افتتاح مي کنـد و بـه              حساب کارگزاري حسابي است که بانکي در يک کشور،          
هـدف از افتتـاح    . موجب قرار داد، بانک دوم يعني بانک کارگزار از طرف مشتري خود عملياتي را انجام مـي دهـد                  

  .حساب هاي فوق؛ سپرده گذاري، برداشت و انجام ساير معامالت براي موسسات خارجي است
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 وارد  شـويي   پولفرايند  تواند در     يمآن   ديم که عوا  ي از جرا  يعي حوزه وس  ،دستورالعمل

هـا   ان به علت مقررات سخت حـاکم بـر بانـک          يشو که پول چرا  . شود، مشخص شد    

 و توسـط    يربـانک ي غ يمـال   موسـسات  از طريـق  د حاصل از جرم را      يدند تا عوا  يکوش

نوهـا و   ي، کاز ي معـامالت  يهـا  ق بنگاه يز از طر  ي و ن  يابدارل وکالت، حس  ي از قب  يمشاغل

ه فـوق   ي در اصـالح   ،ن اسـاس  ي بر ا  . شست و شو دهند    يمتي ق يها گران سنگ  معامله

ـ     يحوزه شمول دستورالعمل به کل      شـويي  پـول ر در قبـال     يپـذ  بيه حرف و مشاغل آس

ن، ، حـسابدارا  ي دادگـستر  يوکـال توان به     مين مشاغل   ي از جمله ا   . داده شد  يتسر

 اشاره   و مشاوران امالک   ياتي، مشاوران مال  يمتي ق يها گران سنگ   سردفتران و معامله  

ـ در ا .  شـدند  شويي  پول از   يريگ شيت مقررات پ  ي مشاغل فوق ملزم به رعا     .نمود ن ي

شمول   در يگذار  هي سرما يها ها، انتقال دهندگان وجوه و شرکت       يدستورالعمل صراف 

  .قرار گرفتند شويي پولضد ملزم به رعايت مقررات  يموسسات مال

 يدر دستورالعمل فوق کـه کـشورها      شده   مطرح يارهاياز جمله ضوابط و مع      

توان بـه     مي  هستند، ها  آن رعايت، ملزم به    شويي  پوله به منظورمبارزه با     يعضو اتحاد 

  :اشاره کردموارد زير 

ـ       ي بـه تـدو    يمـال  ملزم کردن موسسات    ـ گ  شين ضـوابط و مقـررات پ  از  يري

 ؛شويي پول

 نسبت به   شويي  پول مقابلر در   يپذ بي و مشاغل آس   يمال ملزم کردن موسسات   

ا ارائـه خـدمات     يت معتبر به هنگام افتتاح حساب و        ي با مدارک هو   ي مشتر ييشناسا

ـ  در کل  ي مـشتر  يي از جمله اجاره صندوق امانات؛ شناسا      يمال ه معـامالت بـاالتر از      ي

اقل تا پنج سال بعـد از قطـع          حد يمشترو نگهداري اطالعات مربوط به      ورو  ي ١٥٠٠

 ؛ه وي با موسسهرابط

 و گزارش موارد مشکوک به مقامـات        ييکردن موسسات مذکور به شناسا    ملزم   

 ينيد گزارش داده شود و سقف مع      ي با يزان و مبلغ  يز به هر م   يموارد مشکوک ن   .ربطيذ

 .ن نشوديي آن تعيبرا
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  يي شو تجربه کشورهاي در حال توسعه در خصوص مبارزه با پول 

 اند، شويي کشورهاي توسعه يافته و صنعتي بوده هر چند پيشگامان مبارزه با پول  

 ور مبارزه با  ـعه نيز به منظ   ـورهاي در حال توس   ـاري از کش  ـير، بسي ـه اخ ـا در ده  ـام

هـاي مـستقر     ، و بانـک   ي، موسسات مال  شويي  پولب قانون ضد    يبا تصو و   شويي  پول

 ي را بـه واحـدها     شـويي   پـول وارد مشکوک بـه      را موظف نمودند که م     درآن کشورها 

ـ  از کشورها نياريدر بس.  اطالع دهنديا بانک مرکز  ير نظر دولت    ي ز ياطالعات مال  ز ي

 کـه   ي به طور  ؛افته است يش  يموسسات مشمول قانون فوق افزا    و  ها   ج شرکت يبتدر

 معـامالت   يهـا   فعال در بورس اوراق بهـادار، شـرکت        يها مه، شرکت ي ب يها شرکت

هـا،     و قمارخانه  ييآزما نگ، موسسات بخت  يزي ل يها  و شرکت  ي موسسات رهن  امالک،

 ي بازنشـستگ  يهـا   و صـندوق   يگـذار  هي سـرما  يهـا  کننده صـندوق   موسسات اداره 

ن بخش از گزارش بـه      يا ،در همين راستا   .اند  ز مشمول قانون فوق شده    ي ن يردولتيغ

  .افته استيصاص تخ اييوش لنه مبارزه با پوي فوق درزمي از کشورهايتجربه برخ

  

  نيترژانآ 

 کنترل  ي برا ي مقررات ي بانک مرکز  ١٩٩٥  در سال  ن بار ي نخست ي برا نيتدر آرژان   

 هـا از   منـع بانـک  ، از جملـه ؛ وضع کردشويي پول از معامالت مشکوک به   يريو جلوگ 

ل يدر آور.  آنيا معادل دالريش پنجاه هزار پزو ي بي ارزيها ا حوالهيها  پرداخت چک

ب ي بـا تـصو    .ب کنگره گذشت  ي از تصو  شويي  پول در رابطه با     يقانونز  ي ن ٢٠٠٠سال  

جمله  از؛ وضع کرد  يت موسسات مال  ي فعال ي برا يز الزامات ي ن ي بانک مرکز  ،قانون فوق 

ـ  همـراه بـا احـراز هو       هـا   مشتري يش حساب برا  ي به گشا  ها  الزام آن   يت مـشتر  ي

 بـه منظـور     هـا   مـشتري ، کنترل گـردش حـساب       ي مشتر يياساس قاعده شناسا  بر

 ک مامور ارشد مسوول امـور     ي نامشروع، انتصاب    ي مال يها تي کردن از فعال   يريجلوگ

 کـه  يهـا  مـشتري  شـامل اطالعـات      يک بانک اطالعـات   ي ي و نگهدار  شويي  پولضد

 .دهند يشتر انجام ميزان ده هزار دالر و بي به ميمعامالت شخص

افتـه  يصالح شده و بهبـود   زمان اي در طنيت در آرژانشويي پولمبارزه با    قانون    

 از جملـه    ،ان در قانون لحاظ شده اسـت      يشو  پول ي برا يدي شد يها است و مجازات  

هم اکنـون   .شويي پولمه دو تاده برابر معامالت يا جر ي تا ده سال زندان و       ٢مجازات  
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هـا،    از جمله بانـک    يا   و مشاغل حرفه   يمال مام موسسات تطبق قانون   ن کشور،   يدر ا 

 يها مه، شرکت ي ب يها بهادار، شرکت   در بورس اوراق   يکارگزار ياه شرکت صرافان،

  و ي مـسافرت  يهـا  ، ناشران چک  يگذار هي مشترک سرما  يها ، صندوق يگذار  هيسرما

 يمتي ق يها  و سنگ  ي هنر يايد وفروش اش  ي که در کار خر    ي کسان ،ي اعتبار يها کارت

 موظـف   يپـست ده خـدمات    ن ارائه ده  يها شرکت و نيز     لوکس هستند  يگرکاالهايو د 

 واحـد   .گزارش دهنـد   يهستند که موارد و معامالت مشکوک را به واحد اطالعات مال          

   .٣٤کند يت مي فعالير نظر وزارت دادگسترين کشور زي در اياطالعات مال

 

  سنگاپور 

به عنوان يکی از مهمترين مراکز مالي جهاني در آسيا، با پي بردن بـه               سنگاپور    

موثر و سالم به منظور حفظ موقعيت رقابتي خـود           شويي  پولاهميت يک سيستم ضد     

 .کـرد ب  يتـصو را   شويي  پول قانون ضد    ١٩٩٢در سال   به عنوان مرکز مالي در آسيا،       

در  .گذاشـت کشور در ابتدا تمرکز خود را بر عوايد حاصل از معامالت مواد مخدر           اين  

ـ شـويي  پـول  مبـارزه بـا   ي عملي سنگاپور راهنمابانک مرکزينيز   ٢٠٠٠سال    يرا ب

 وکارگزان بـورس    يگذار  هيمه، مشاوران سرما  يب يها شرکت ها، بانک ،يموسسات مال 

  . منتشرکرد رابهادار اوراق

  

  ج فارسي خلي همکاريشورا يکشورها 

و  قطـر، عربـستان  عمـان،  ت، يکون،يبحر(ج فارسيحوزه خل  ي عرب شش کشور   

ـ   FATFک عضو از    ي در مجموع    ،)يعرب ت متحده اامار ـ ر ا  د .شـوند   يمحسوب م ن ي

 خـود   ي دولت، مبـارزه رسـم     ي از سو  يب قانون ي با تصو  ١٩٨٩ن از سال    ي بحر ،انيم

ـ ب ا يبا تصو .  را آغاز کرد   شويي  پول يها تيه فعال يعل ، بانـک   ن  يدر بحـر  ن قـانون،    ي

بانـک   ١٩٩٣ در سال    .٣٥گرفت را به عهده     شويي  پول مبارزه با    ي نقش رهبر  مرکزي

هـا و    افـت ي را موظف کرد که در     يمال اته موسس ي صادر کرد و کل    يا  بخشنامهمرکزي  

                                                 
34 -  A practitioner’s Guide to International Money Laundering Law & Regulation, 
Andrew Clark and Peter Burrell ( 2003). 
 

   .  همان مرجع-٣٥
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در . ن نهـاد گـزارش دهنـد      ين را به ا   ينار بحر يش از ده هزار د    ي ب ي نقد يها پرداخت

ـ    ين و وزارت بازرگان   يبحربانک مرکزي   ز  ي ن ١٩٩٧سال   ويـژه  ه گـروه    ي؛ چهـل توص

 در . منتـشر کردنـد   ي و موسسات بازرس   ها  آن  استفاده تمام سازم    ي را برا  ياقدام مال 

 اعالم و با ارائه     شويي  پولع  ن و م  يرين قانون جلوگ  ير بحر ي به فرمان ام   ٢٠٠١ه  يژانو

ـ . ه شـد  يمه و تنب  ي و مشمول جر   ي جرم تلق  شويي  پولد،  يف جد يتعر تـه  ين کم يهمچن

 هماهنـگ بـا   شـويي  پـول  قـانون ضـد   ي به منظور اجرا  شويي  پول ضد   ياست مل يس

بـدنبال قـانون    . جاد شد ي ا ييشو  پولده  ي مبارزه با پد   ي برا ي و خارج  ي داخل ينهادها

ـ  يبحـر بانـک مرکـزي     فوق، در اکتبر همـان سـال،         هـا،    بانـک  ي را بـرا   ين مقررات

 خـود را    هـا   مـشتري  کـه    نمود را موظف    ها  آنها وضع کرد و       ي و صراف  يمال موسسات

در سال  . گزارش دهند اين بانک    مشکوک را به     ي کنند و نقل و انتقاالت مال      ييشناسا

افـت کـه تمـام      ين انتـشار    يبحـر بانک مرکزي    توسط   يديدز بخشنامه ج  ي ن ٢٠٠٢

 در  ي گروه اقدام مال   يها  هي توص ي اجرا ي را موظف کرد برا    ير مال ي و غ  يموسسات مال 

 مـشکوک را گـزارش      يسم، نقل و انتقاالت مـال     ي ترور ين مال يخصوص مبارزه با تام   

   .دهند

بانک مرکزي  ،  شويي پوله  يعلمالي   اقدام    ويژه  گروه يها  هيبه دنبال انتشار توص     

ن کـشور   ي ا يها بانک ، صادر کرد که بر اساس آن      يا  بخشنامه ١٩٩٢کويت در سال    

 فروشنده  يي الزم در خصوص شناسا    يها مراقبت ،د دالر يموظف شدند در هنگام خر    

ـ ز خر ي دالر را به عمل آورند و هر هفته ن         يها  نبودن اسکناس  يو تقلب  ـ  يدهاي ش از  ي ب

 ي بانـک مرکـز    ١٩٩٣ در سـال     . گـزارش دهنـد    يمرکـز  هزار دالر را به بانـک        ٢٥

ـ    FATFه  ي صادر کرد که چهل توص     يا  بخشنامه ـ . گرفـت  ي را در برم ن چنـد   يهمچن

د به کارگرفته شده توسط     ي جد يها روشتوجه به   ز صادر شد که با      يگر ن يبخشنامه د 

 را بـه کـار      شويي  پولد ضد   ي جد يها ز موظف شد روش   ي ن يستم بانک ي، س انيشو پول

ت ي درنها.ن کشور انجام شدي ايستم بانکيدرسنيز  ين اساس اصالحاتيو بر ارد يبگ

ـ  چهل گانه توسـط س     يها  هي توص يريپس از به کارگ    ـ  کو يستم بـانک  ي  لدر سـا  ت،  ي

 يي قانون فوق، وزارت دارا    يبدنبال اجرا . شدوضع   شويي  پول قانون مبارزه با     ٢٠٠٢

 شويي  پول ضد   يها تي فعال نترل ک يبرا يير دارا ياست معاون وز  يبه ر  يا  تهيت کم يکو

  . ل داديسم تشکي ترورين ماليو ضد تام
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 عربـستان بـه     ي، مقام پول  ١٩٩٥ن بار در سال     ي نخست ي برا در کشور عربستان    

 ، کـه بـر اسـاس آن        منتشر کرد  ييالعمل راهنما ر دستو شويي  پول از   يريمنظور جلوگ 

ـ    ک يهـا  ستمي س ،شويي  پول مقابله با    يها موظف شدند برا    بانک  خـود را   ينتـرل داخل

 ي نـرم افزارهـا    يريکـارگ  رند و با به   يکارگ  را به  ي مشتر ييارتقاء دهند و اصل شناسا    

ـ  . کننـد  يابيرمعمول را رد  ي نقل و انتقاالت غ    ،ژهيو هـا موظـف شـدند     ن بانـک  يهمچن

هـا بـه      حـساب  ي گـزارش نقـل و انتقـاالت مـال         ي برا ي مناسب يده ستم گزارش يس

جادکنند که ي اشويي پولها موظف شدند که واحد کنترل  نک با،ني عالوه بر ا .رنديکارگ

ـ  شـويي   پولافت اطالعات در مورد نقل و انتقاالت مشکوک به          يفه آن در  يوظ  ي، بررس

ـ دج يها  روش يريکارگ به موارد مشکوک و اطالع دادن به مقامات مسوول،         يد بـرا  ي

  .در اين زمينه بود و آموزش کارکنان شويي پولمقابله با 

ي به منظور مبارزه    مقررات،  ٢٠٠٠در سال   نيز   ي  امارات متحده عرب    کزيبانک مر   

د نظـر   ي مورد تجد  ٢٠٠١در سال   فوق   مقررات   .در اين کشور وضع کرد     شويي  پولبا  

نقـل وانتقـاالت     ،ي بـانک  يهـا  ن مقررات شامل حـساب    ي حوزه پوشش ا   .قرار گرفت 

ـ يرون الکت يقـه و خـدمات بـانک      يقه و بـدون وث    ي با وث  يها ، وام ينقد  ي وبانکـدار  يک

ـ  ا .شـد  ي م يگذار  هيمعامالت مرتبط به سرما   و  ،  يالملل  نيب ن مقـررات فقـط شـامل       ي

ـ مه کـه ز   ي ب يها شد و شرکت    ي م يرنظر بانک مرکز  ي ز يمال موسسات ر نظـر وزارت    ي

ـ       ـ ن يو بازرگـان   وزارت اقتـصاد     ٢٠٠٢در سـال    . شـد  ياقتصاد بودند را شـامل نم ز ي

ت يز مشمول رعايمه ني بيها کرد و شرکت صادرشويي پول مقابله با ي برايا بخشنامه

ـ به منظـور موفق و ن سال يدر هم.  شدندشويي پولمقررات ضد     مقابلـه بـا   يت بـرا ي

 و   وضع شد  شويي  پول بودن   يرقانونيو غ  بر جرم بودن     يمبنفدرال  قانون   ،شويي  پول

وظـف بـه    دارنـد م يت اقتصادي که فعال يي و نهادها  ي، بازرگان ي مال يها  آنتمام سازم 

موظـف شـدند     يمـال  بازرسان   ،ن اساس يبر ا  شدند و    شويي  پولت مقررات ضد  يرعا

 شـويي  پـول واحد موارد مشکوک و ضد  را مشخص و به شويي پولموارد مشکوک به   

  .گزارش دهند يمستقر در بانک مرکز
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 هيترک 

در . درسـي ب  يتـصو بـه    در کـشور ترکيـه       ١٩٩٦در سال    شويي  پولقانون منع     

و  )شويي  پول يها تي فعال يدگيرسات مسوول   يه( ي جرائم مال  ي بررس اتي ه ، ١٩٩٧

ـ در اوا. جاد شدي اي مبارزه با جرائم مالي برا ينگهات هما يه ـ  ن١٩٩٨ل ي ز مقـررات  ي

در سـال   .  بـه اجـرا گذاشـته شـد        يها و موسسات مال     بانک ي برا ي مشتر ييشناسا

گرهـا و    مه، واسطه ي ب يها ه، شرکت يبهادار ترک  بورس اوراق ( يمال يها  نا سازم ٢٠٠٠

، ي و آثار هنريمتي قيها دالالن جواهرات و سنگ کارگزاران در بورس فلزات گرانبها،

 شـويي   پول ضد   يها  هيموظف شدند که توص    )ي ورزش يها  امالک و کلوپ   يها آژانس

FATF   ون فوق مورد تجديد نظـر قـرار گرفـت          قان ٢٠٠٦ در سال    .رندي را به کارگ. 

 و مجـازات     شد يگرد قانون  ي و مشمول پ   ي جرم تلق  شويي  لپود،  يبراساس قانون جد  

 در  FATF در گـزارش سـاالنه     . آن در نظر گرفته شد     يبرا) ک سال يحداقل  ( زندان

 ي نام برده شد که متعهـد بـه اجـرا          يه به عنوان کشور   ي از ترک  ٢٠٠٧-٢٠٠٨سال  

  . استFATF چهل و نه گانه يها هيتوص

 

 هيروس 

 کـرد   ي معرف يه را به عنوان کشور    ي روس ٢٠٠٠ل  در سا ،  ويژه اقدام مالي  گروه    

 . نـدارد  ي همکار شويي  پول مقابله با    ينه وضع مقررات برا   ي در زم  يکه با جامعه جهان   

 يه کرد که در مبادالت اقتصاد     ي در جهان توص   يه فعاالن اقتصاد  ي به کل  ،ن اساس يبرا

ـ  احت ي روس يها  و شرکت  ي مال يها  آنبا سازم  ـ . اط کننـد  ي تمـال  ن خبـر از اح    يهمچن

ـ  يوسبه دنبال اين امر، ر    . ن کشور داد  ي ا يم مال يتحر نـان جامعـه    يجلـب اطم  راي  ه ب

. کرد در اين زمينه و وضع مقرراتشويي  مقابله با پولجاد سازمان ياقدام به ا ،يجهان

ـ     ي از روس  FATF يندگيات نما يد ه ي با بازد  ٢٠٠٢در سال     مقـررات و    يه و بـا بررس

ست ين کشور از ل   ي، ا بود انجام داده    شويي  پولله با    مقاب ين کشور برا  ي که ا  ياقدامات

 FATF و ن کـشور بـه عنـوان عـض    يز اي ن٢٠٠٣در سال .   خارج شدFATFاه يس

 فـدرال  يس کنترل مال ي تحت عنوان سرو   يمال ه واحد اطالعات  يدر روس . رفته شد يذپ

 رابـط   ،واحد فوق . کند  يت م ي فعال شويي  پولنه مبارزه با    ي در زم  ييرنظر وزارت دارا  يز

 ييالت قضاي کشور با تشکي اقتصاديها نار سازميها و سا ، بانکيمال ن موسساتيب

  .ه استيروس
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 رانيا 

در و هفـت تبـصره       مـاده    دوازدهمشتمل بر   ران  ي در ا  شويي  پولانون مبارزه با    ق  

 جـرم  شـويي  پـول  ، قانون فوق٢بر اساس ماده  .ب شد ي تصو ١٣٨٦سال  بهمن ماه   

 يهـا   به منظور هماهنگ کردن دستگاه     مذکور، قانون   ٤ماده  ه موجب   ب.  شود يم يتلق

ـ ، پـردازش و تحل يآور  ربط در امر جمـع    يذ  اطالعـات و  ,ل اخبـار، اسـناد و مـدارک   ي

 معامالت مشکوک يي هوشمند، شناسا  ي اطالعات يها ستميه س ي واصله،ته يها  گزارش

اسـت  ي بـه ر   شـويي   پول مبارزه با    ي عال ي شورا ,شويي  پولو به منظور مقابله با جرم       

س ي ، اطالعات ، کشور و رئ      ي بازرگان يت وزرا ي و با عضو   يي و دارا  ير امور اقتصاد  يوز

ن جـرم   ي مـرتکب  ،قـانون ايـن    ٩بر اسـاس مـاده      . شود  يل م ي تشک يبانک مرکز کل  

ـ  بـه م   ي نقد ي عالوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزا          شويي  پول زان ي

نيـز  ن قـانون    ي ا يينامه اجرا  نيي آ .شوند  يوم م د حاصل از جرم محک    ي عوا يک چهارم 

  .ابالغ شد ١٣٨٨  آذرماه١٤در   مادهچهل و نه و ٣٦ت فصلشهشامل 

  بـا نـد مکلف ، اشخاص مشمول قـانون يتمام ،فوقنامه  نيي آ١٨ ماده بر اساس  

  را به عنوان مـسئول مبـارزه بـا   ي واحد، خودي سازمانيتوجه به وسعت و گستردگ

  .د کنني معرفشويي پول

ه کارکنان تحـت امـر اشـخاص مـشمول          ي کل ،ن نامه يين آ يا ٢٥ماده  براساس    

بدون اطـالع    در صورت مشاهده معامالت مشکوک مراتب را،ندادشده موظفيقانون 

ن ي ا.اطالع دهند  در هر دستگاهشويي پول مسئول مبارزه با يارباب رجوع به واحدها

 از کارکنان است تا بدون توجـه بـه   يت جديحما ازمندينآن اقدام با توجه به تبعات 

ـ يف خود را در اجراي وظا،رجوع  اربابياسي و سيگاه اجتماعيجا نقـص قـانون    ي ب

ـ لي م١٥زان باالتر از ي به مي معامالت نقديگزارش تمام .انجام دهند  ون تومـان و ي

  . ادشده استي يها ها و بنگاه ف کارکنان موسسهيگر وظاي از د،معامالت مشکوک

                                                 

صل  فدهی،  شناسايي ارباب رجوع يا مشتري، فصل سوم، ساختار و نحوه گزارش،فصل اول تعاريف، فصل دوم -۳۶
، نگهداری سوابق و اطالعات،، فصل ششم   دالت ارزي امور مربوط به مبا، فصل پنجم ، گزارشهای الزامی،چهارم

  .، فصل هشتم، ساير موارد موزشٱ ،فصل هفتم 
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ـ  تهيها د شده است که گزارش  ينامه تاک  نيين آ يا ٢٧ماده  در     ـ ه شـده در ا ي ن ي

، يمال  به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعاتيچ گونه اتهاميان کننده هيب رابطه

 ي متوجه گزارش دهندگان مجري شود و اتهامي محسوب نمي اسرار شخصيافشا

  .ن نامه نخواهد شديين آيا

ـ د و فـروش و نقـل انتقـال ارز ن   ي خر،فوقه نام  آيين٢٨بر اساس ماده    تـابع   زي

 هاي مجاز، و صرافي ي و هرگونه نقل و انتقال خارج از نظام بانکي استمقررات خاص

کـاال و ارز   نگونه معامالت براساس قانون مبـارزه بـا قاچـاق   يو فاعالن اممنوع بوده 

ـ رد و فروش ارز به صـورت پرداخـت    ين اساس خر  يبرا .مجازات خواهند شد   ال در ي

 ي هـا ي و صرافيق نظام بانکي فقط از طر،ا برعکسيخارج و  درارز افت يداخل و در

مجاز شناخته شده  ،مربوطن و مقررات يت قوانيبا رعا و يمرکز بانکاز  مجوز يدارا

  .است

 يلياست اطالعـات تفـص    لزم   م يبانک مرکز نامه فوق،     آيين ٢٩بر اساس ماده      

 مجـاز را    يها  ي و صراف  يستم بانک ي انتقال ارز در س    د و فروش و نقل و     يمربوط به خر  

ـ        و ضـبط   ، ثبت يبانک اطالعات يک  در  ان هر روز    يدر پا   و  ي نمـوده و امکـان دسترس

   .ديفراهم نمابه اين بانک اطالعاتي  را ياطالعات مال  واحديجستجو

 ي موسـسه هـا    ي، تمام شويي  پول قانون مبارزه با     يين نامه اجرا  ييآ ٣٣ماده  در    

 که مدارک مربـوط بـه سـوابق معـامالت و    ند ن قانون موظفي مشمول ايو مال يپول

ـ ر فعال را حداقل تا پنج سـال بعـد از پا  ي اعم از فعال و غيات ماليعمل ـ عمل اني ات ي

  . کنندينگهدار

در وزارت امـور    کـه    يواحـد اطالعـات مـال      ،نامه فـوق    نييآ ٣٨ماده  بر اساس     

  :زير استوظايف ل انجام ، مسوو شود يم لي تشکيي و داراياقتصاد

    ؛ و اخذ اطالعات معامالت مشکوکيآور جمع 

 ؛ل اطالعات گزارشها و معامالت مشکوکي و تحلي، بررسيابي ارز 

   ؛زهي مکانيستمهاي اطالعات در سيبند  درج و طبقه 

يسم  ترور يـن مال يا تأم ي شويي  پول سابقه   ي اعـالم مشخـصات اشخاص دارا    

ـ   به ـ اقبـت ب  نظورمربـه م  ( سوولاشـخاص م ـ شتر  ي در صـورت   ،  )يا قطـع همکـار    ي

  ؛ربط يدرخواست مراجع ذ
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 ي، ضـابطان و دسـتگاهها     يياز مراجع قضا  يل شده مورد ن   ين اطالعات تحل  يتأم 

 ؛ربط ي در صورت درخواست مراجع ذ،سم در کشوريمسئول مبارزه با ترور

ـ  اقـدامات صـورت گرفتـه در جر        در مـورد   الزم   يه آمارهـا  يته   ان مبـارزه بـا    ي

  ؛شويي پول

 ؛ازي مورد ني اطالعاتيستمهايافزارها و س ه نرميته 

 ؛ شدهيآور ت اطالعات جمعين امني تأم 

 ؛ طبق مقرراتيالملل ني بي و نهادهاها آنتبادل اطالعات با سازم 

  ؛يالملل ني و اخذ تجارب بيآور جمع 

ـ  صـحت دارد     ي که به احتمال قو    ييها گزارش  ارسال  ـ  از اهم محتمـل آن اي ت ي

  ؛ييخوردار است به دستگاه قضابر

  ؛يي در مراجع قضاي ارسالي گزارشهايريگيپ 

 ؛ب شوراي جهت تصويس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالينو شيه پيته 

  ؛ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت 

 شـويي   پول مبارزه با    ي مسئوالن واحدها  يت تخصص ياعالم نظر در مورد صالح     

 .ران اشخاص مشموليمد ي از سويشنهاديپ

به منظـور سـهولت دسترسـي بـه اطالعـات           نامه     اين آيين  ٤٨بر اساس ماده     

 و احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده از سوي افراد، بانـک مرکـزي                ها  مشتري

 مشتمل بر اطالعات زير     ،ها  مشترياندازي سامانه اطالعات      موظف است نسبت به راه    

  :اقدام نمايد

  ؛)حقوقي و حقيقي (ها مشتري صورتهاي مالي اطالعات ثبتي و 

 اطالعات شماره حسابها و تسهيالت ارائه شده بـه آنـان و مـوارد سررسـيد و                  

هاي اعطاي تسهيالت و تعهدات بـانکي        موضوع دستورالعمل تنظيم فرم   (معوق شده   

  ؛)بانک مرکزي

  ؛هاي برگشتي  اطالعات چک 

  ؛ها يمشتراطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي  

هاي واخواستي اشخاص حقيقـي و حقـوقي کـه            ها و سفته    اطالعات محکوميت  

  ؛ در سيستم ثبت شده استها آناسامي 
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 .ها مشتري اطالعات سجلي ارائه شده توسط  

بانک مرکـزي   در راستاي اجراي مفاد آيين نامه فوق توسط نظام بانکي کشور،              

نامـه اجرايـي    ضمن ابالغ مفاد آيـين  ٣٧اي  طي بخشنامه١٣٨٨نيز در دي ماه  . ا. ا. ج

 ها و موسسات مالي واعتباري، مقرر نمود کـه          به کليه بانک   شويي  پولقانون مبارزه با    

 نمايندربط، ترتيبي اتخاذ     به واحدهاي ذي   نامه  ضمن ابالغ مفاد آيين    مذکورواحدهاي  

ي تابعه بـه    و واحدها به قيد تسريع در کليه شعب       در رابطه با آيين نامه       تا موارد ذيل  

  .درآيد اجرا مرحله

o خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت، حوالـه وجـه، صـدور و     ارايه هرگونه

صـدور انـواع کـارت دريافـت و پرداخـت، صـدور        پرداخت چک، ارايه تـسهيالت، 

اوراق گـواهي سـپرده و اوراق    نامـه، خريـد و فـروش ارز، خريـد و فـروش      ضمانت

امضاي سفته، بـروات و   منان به هر شکل از قبيلمشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضا

رجـوع و ثبـت    اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسـايي اربـاب  

 .باشد هاي اطالعاتي موسسات اعتباري مي اطالعات آن در بانک

o رجـوع و   ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب

 نـام و ارايـه تـسهيالت مربـوط     مالي غير قابل رديابي يا بيانجام هرگونه تراکنش 

 .ممنوع است

o با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتـضي، نظـارت         ها و موسسات اعتباري ملزمند       بانک

اي به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب براي افراد سياسي خارجي   ويژه دقيق و

 . نماينداعمال

o طراحـي شـوند کـه     اي ه ارباب رجوع به گونههاي مربوط به ارايه خدمات ب فرم

بيگانه حـسب   شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع(امکان درج شناسه فرد 

 .و کدپستي وي بر روي آن فراهم باشد) مورد

o به نحوي طراحي خود را بانکهاي اطالعاتي  موسسات اعتباري ملزمند، ها و بانک

ه ملي، شناسـه ملـي، شـماره فراگيـر اتبـاع      شمار(امکان درج شناسه فرد  کهنمايند

 در آن فـراهم بـوده و جـستجو بـر اسـاس      )و کدپـستي وي  بيگانـه حـسب مـورد   

العـاتي مزبـور   هـاي اط  هاي موجود در بانک داده.باشد پذير هاي مذکور امکان شناسه

                                                 
    .٨/١٠/١٣٨٨ مورخ ٢١٠٠٦٨/٨٨بخشنامه شماره  -٣٧
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 به مراجع ذيربط،    ها  آن، از طريق ارسال     )بار  هر شش ماه يک   ( يبايد به صورت ادوار   

 .کنترل شود ها آنشده و صحت به روز 

o   سازماني خود،  واحدي را با توجه به وسعت و گستردگيبايد موسسات اعتباري

بـه  را   ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنـان آن شويي پولبه عنوان مسئول مبارزه با 

 .ارسال نمايند  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانشويي پولمديريت مبارزه با 

o    قـانون مبـارزه بـا       تمهيدات الزم براي حسن اجراي    لزمند  مموسسات اعتباري

سريع بـه    افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي         از جمله تهيه نرم    شويي  پول

 اطالعات وشناسايي معامالت مشکوک و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور

 فرآينـد  يزان اجراي ارزيابي و مميزي م،شويي پولنظارت و کنترل بر فرآيند مبارزه با 

 گـزارش مرکـزي   را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد به بانک             شويي  پولضد  

 .نمايند

o  هرگونـه    ترتيباتي اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهدهملزمندموسسات اعتباري

 ترين زمـان    معامالت و عمليات مشکوک، مراتب بدون اطالع ارباب رجوع و در کوتاه           

 .ممکن گزارش شود

o  در ) ميليون ريـال   ١٥٠(کليه معامالت بيش از سقف مقرر      که   دشورتيبي اتخاذ   ت 

کند، ثبت و همراه       را به صورت نقدي پرداخت مي      ها  آنارباب رجوع وجه     که   نامه  آيين

 .دشو ارباب رجوع، گزارش هاي توضيح با

o دريافـت ارز   خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و

رعايت  هاي مجاز با  خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافيدر

ز هـاي مجـا     کليه موسسات اعتبـاري و صـرافي      . قوانين و مقررات مربوط مجاز است     

موظفند اطالعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان 

ظور در بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي     روز به بانک اطالعاتي که به همين من هر

  .خواهد شد، ارسال دارند ايران ايجاد

o   را بـر  ي دقيق نظارت با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم، ملزمندموسسات اعتباري

مقررات مبارزه بـا   رعايت ضوابط واز نظر هاي خارج از کشور خود  شعب و نمايندگي

  .نمايند اعمال شويي پول
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o  فعـال و  هـاي   حساباعم از (عمليات مالي  وابق معامالت ومدارک مربوط به س

 رجوع در موسسات اعتباري، و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب) غيرفعال

 سـال پـس از   ٥مدت  هاي قانوني حداقل به بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روش

 .پايان عمليات نگهداري شوند

o   هـاي   زم را بـراي برقـراري دوره  ال مقتضي است موسسات اعتبـاري ترتيبـات

در خصوص مبارزه بـا   آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود

 . فراهم نمايندشويي پول

o   بـه   رسـاني  نسبت به توجيه، آموزش عمومي و اطالعملزمند موسسات اعتباري

بـا   مبـارزه   و نيز مزاياي اجراي قـانون     ها  آنارباب رجوع در خصوص تکاليف عمومي       

 .اقدام نمايند ، به نحو مقتضيشويي پول

o  ريال در   ميليون١٥٠، پرداخت وجه نقد بيش از ١٣٨٨ماه سال  از ابتداي بهمن

نسبت  موسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت. استهر روز به ارباب رجوع ممنوع 

  .نمايند هاي جايگزين، اقدام به اطالع رساني به عموم مردم براي استفاده از روش

 ها  در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت.ا. ا. جبانک مرکزي الزم به ذکر است که   

نامه مذکور و حصول اطمينان از حسن اجراي امور و همچنـين              و تکاليف مقرر در آيين    

 در  احتمالي،  و ناهماهنگي کاري ها و اجتناب از هر گونه موازي و تمرکز فعاليت تجميع

، "شويي پول مبارزه با اداره" تحت عنوان اي اداره شكيلتاقدام به  ١٣٨٩ابتداي سال 

با  مقابله زمينهدربانک مرکزي   هاي    کليه وظايف و مسئوليت   .ه است در اين بانک نمود   

 .دش  خواهد  انجامواحد فوق به صورت متمرکز تحت مديريت شويي پول

  

 کالم آخر 

هايي منتقـل  هـاي خـود را بـه کـشور     شويان اغلب شبکه با عنايت به اينکه پول   

کـه اقـدام مـوثري عليـه         هاي مالي ضعيف دارند يا کـشورهايي        کنند که سيستم   مي

 شـويي   پـول  بنابراين  براي کسب موفقيت در مبارزه بـا           ،دهند  شويان انجام نمي   پول

چنـين  .  ترتيـب دهنـد    شـويي   پولرژيمي فراگير و جامع ضد       ،ها  دولتالزم است که    

  نيز  در بخش خصوصي   ،ي و فعاالن اقتصادي   رژيمي ضمن آگاهي دادن به بخش دولت      

را  براي مقرراتي الزم ، ابزارهاي قانوني و  و آثار مخرب آن شويي  پولدر مورد پديده    
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 جرم  :ند از اين ابزارها عبارت  . دهد   در اختيار مقامات دولتي قرار مي      شويي  پولمقابله با   

هـاي   وقيـف دارايـي   هاي فوق، ت    و امکان پيگرد قانوني فعاليت     شويي  پولتلقي شدن   

هاي فـوق، ايجـاد چـارچوب الزم بـراي اينکـه موسـسات درگيـر                 حاصل از فعاليت  

 و همتايـان خـود در       يکـديگر  امکان تبادل اطالعات بين      شويي  پولهاي ضد    فعاليت

ـ  موسسات و مقامـات درگيـر در فعال        الزام. کشورهاي ديگر را داشته باشند     ـ   تي اي ه

دهـي تبـادالت مـالي،       شدارد بـراي گـزار     به ايجاد سيـستمي اسـتان      شويي  پولضد

 انطباق تبـادالت    ، همچنين و اطالعات  ها   شناسايي مشتري، ضبط و بايگاني گزارش     

مـوثر    يـک برنامـه   ، از ضروريات    مالي با قوانين و مقررات و استاندارهاي تعيين شده        

 .است شويي پولضد 

هاي مالي   يتهاي کنترل فعال    هاي موثر شناسايي مشتري و برنامه       ايجاد سيستم   

کنندگان مالي تروريـسم     شويان و تامين   مشتري موثرترين اسلحه براي مقابله با پول      

 شـامل   ها  مشتريشناسايي  .  از سيستم بانکي است    ها  آنو جلوگيري از سوء استفاده      

احـراز هويـت    . شـود    از خـدمات بـانکي مـي       نکنندگا    سپرده گذران و ساير استفاده    

 معتبر و هشيار بودن کارکنـان بانـک نـسبت بـه             مشتري بر اساس کارت شناسايي    

 از الزامات سيستم شناسايي مشتري است که ضـمن   ،معمول مبادالت مشکوک و غير   

هـاي تـامين مـالي      و برنامـه شـويي  پـول هاي  ترساندن پولشويان، به کشف فعاليت  

تـرين گـام دريـک سيـستم شناسـايي            نخستين و ضروري   .کند  تروريسم کمک مي  

پس از مرحله شناسايي مشتري، مرحله ارزيابي       . هويت مشتري است  مشتري ، تاييد    

سـپس  .  قبل اسـت   شده از مرحله   صحيح ريسک مشتري بر اساس اطالعات حاصل      

در اين مرحله نيـز وجـود يـک سيـستم مـوثر             . مرحله گزارش موارد مشکوک است    

خوشـبختانه هـم اکنـون بـا وجـود          .شناسايي مشتري بسيار کارساز و حياتي اسـت       

هـاي ضـد      تر برنامـه    تر و سريع    ، براي اجراي بهتر، سهل    حوزه فناوري هاي   تپيشرف

اين . شده است  حياافزارهاي متعددي توسط متخصصان طر       نرم ، کشورها شويي  پول

قابـل   ،هـا   برخي از آن  افزارها در بازارهاي کشورهاي توسعه يافته وجود دارد که            نرم

  .ي استها و موسسات مال خريداري و استفاده توسط بانک
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