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 ص. ارجمندنژاد٢٤/١١/١٣٨٤

 

 »بسمه تعالي«

 

  مترجمپيشگفتار

 

از جمله مباحثي که امروزه مورد توجه ناظران بانکي ـ چه در عرصه ملي و چه در  

ي و پيشگيري از سوءاستفاده شوي المللي ـ قرار گرفته است مقوله مبارزه با پول پهنه بين

 .عوامل جنايتکار از نظام بانکي براي اين منظور است

کنند  شويي به عنوان فرآيندي تعريف شده است که در طي آن عوامل جنايتکار سعي مي پول 

. تا با پنهان ساختن ماهيت و منشاء غيرقانوني مال حاصل از ارتکاب جرم، ظاهري قانوني به آن دهند

شويي عالوه بر آثار  پديده پول. موسسات مالي، بستر اصلي براي انجام اين اقدام هستندها و  بانک

ها و موسساتي را که خواسته يا  بار اقتصادي، اجتماعي و سياسي، شهرت بانک زيان

شويي در وهله  البته، مبارزه با پول. برد اند، به طور جد زير سئوال مي ناخواسته درگير آن شده

ها  يروهاي انتظامي و ديگر واحدهاي مجري قانون است و همکاري ناظران بانکي و بانکنخست برعهده ن

ها با عوامل  گيرد که وجود هرگونه شائبه درخصوص همکاري بانک صورت ميرو با اين مراجع، از آن 

م زمان و همگا هم. تر؛ به اعتبار آنها لطمه وارد آورد جنايتکار ممکن است با سرعت و شدت هرچه تمام

با افزايش و پيچيدگي اقدامات عوامل جنايتکار در اين مورد، حساسيت و نگراني مراجع 

فعال در زمينه امور بانکي افزايش يافته؛ آنها را به سمت تدوين مقاالت، اسناد و 

هايي سوق داده است که همچون راهنمايي جامع، ياريگر ناظران و  دستورالعمل

 .مي کشورها باشنداندرکاران امور بانکي در تما دست

 اقدامات تئوريک محدود نشده و امروزه مجامع هشويي ب ه با پولزالبته مبار 

 المللي و کشورهاي مختلف با يک عزم همگاني، اقدام به ايجاد واحدهاي مختلف و  بين

 

 

 



 

 

شويي  اند که هدف غايي آنها، برخورداري از جهاني عاري از پول انعقاد معاهداتي نموده

و شوراي  ١نامه وين  پيمانهمچونهاي مختلفي  )کنوانسيون(نامه  ضاي پيمانام. است

، گروه ويژه اقدام مالي ٣ و تشکيل نهادهاي گوناگوني از جمله گروه ويژه اقدام مالي٢اروپا

شويي آسيا و   و گروه پول٥، گروه ويژه اقدام مالي آمريکاي جنوبي٤حوزه کارائيب

شويي در سطوح ملي ـ بيانگر عزم  انين مبارزه با پول ـ همگام با تصويب قو٦اقيانوسيه

 .جدي کشورها در رويارويي با اين پديده شوم است

 نيز همگام با ساير مراجع فعال، اقدام به انتشار اسنادي ٧کميته نظارت بانکي بال 

اسنادي که هدف آنها، توصيه تدابير احتياطي مناسبي است . چند در اين زمينه نموده است

عمل به اين . ٨انجامد  شناسايي مکفي هويت مشتريان و عملکرد حساب آنها ميکه به

اين کميته . شويي در نظام بانکي است  از جمله شروط الزم جهت مبارزه با پولپيشنهادات؛

پيشگيري از سوءاستفاده ” ميالدي، اقدام به انتشار سندي تحت عنوان ١٩٨٨در دسامبر سال 

 .رو داريد  نمود که اينک ترجمه آن را پيش٩“شويي نکي جهت پولعوامل جنايتکار از نظام با

پردازد که الزم  ها و اقدامات مهمي مي اين سند به اختصار به توصيه سياست 

هاي خويش قرار  شويي، سرلوحه فعاليت المللي در مبارزه با پول است مراجع ملي و بين

گذار، کارشناسان و ناظران بانکي کشور  از اين رو، مطالعه آن را به کليه مراجع قانون. دهند

 .نماييم پيشنهاد مي

 عبدالمهدي ارجمندنژاد      

 ١٣٨٤بهمن                 

 
1 - The Vienna Convention (Dec. 19, 1988). 
2 - The Council of Europe Convention (Nov. 8, 1990). 
3 - Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 
4 - The Caribbean Financial Action Task Force Group (CFATFG). 
5 - The South American Financial Action Task Force Group (SAFATFG). 
6 - The Asia – Pacific Group on Money Laundering. 
7 - Basle Committee on Banking Supervision (BCBS). 

 ترجمه برخي از اين اسـناد بـر روي سـايت بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه آدرس                         -۸
IR.CBI.WWW  ،ها قرار دارد بخش نظارت بر امور بانک. 

9 - Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of  
Money – Laundering, December 1988. 
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 شويي پيشگيري از سوءاستفاده عوامل جنايتکار از نظام بانکي جهت پول

 

 مقدمه

اي انتقال يا اي بر ها و ديگر موسسات مالي به طور ناخواسته، به عنوان واسطه ممکن است بانک -١

افراد جنايتکار و . هاي مجرمانه، مورد استفاده قرار گيرند گذاري وجوه ناشي از فعاليت سپرده

ها و انتقاالت وجوه از يک حساب به  ها، از سيستم مالي براي انجام پرداخت همکاران آن

اشته، با وسيله منبع و هويت مالک اصلي پول را پنهان د کنند تا بدين حساب ديگر استفاده مي

هاي خود   بانک؛ محل امني را براي ذخيره اسکناس١سپاري استفاده از خدمات بخش امانت

 .شود شويي اطالق مي ها، پول معموالً به اين فعاليت. فراهم آورند

هايي که تاکنون با اين هدف انجام شده است که مانع سوءاستفاده از نظام  تالش -٢

ط واحدهاي قضايي و نظارتي کشورها ـ در بانکي در اين زمينه شوند، عمدتاً توس

المللي  با وجود اين، افزايش ابعاد بين. سطح ملي ـ صورت گرفته است

هاي جنايي سازمان يافته ـ به خصوص در زمينه مواد مخدر ـ به گسترش  فعاليت

از جمله اولين اقداماتي که . المللي انجاميده است اقدامات مشترک در سطح بين

کميته ”توان به گزارش ارائه شده از سوي  نجام شده است ميدر اين زمينه ا

  ميالدي اشاره نمود که در١٩٨٠ در ماه ژوئن سال ٢“وزيران شوراي اروپا

 : است گيري شده  چنين نتيجه٣ آن

 بسيار موثر در پيشگيري از ارتکاب چنين اقدامات يتواند نقش نظام بانکي مي... ”

تواند به مقامات قضايي و پليس، در  نين همکاري آنها ميهمچ. اي ايفا نمايد جنايتکارانه

 .“پيشگيري از انجام اين قبيل اقدامات ياري رساند

 
1 - Safe – deposit facility. 
2 - Committee of Ministers of the Council of Europe. 

 توصـيه شـماره   .  اقدامات الزم بر عليه نقل و انتقال و محافظت از وجوهي که منشـاء جنـايي دارنـد                  -۳
R(80)10 ميالدي کميته وزيران شوراي اروپا۱۹۸۰ ژوئن سال ۲۷، مصوب . 
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هاي اخير، موضوع نحوه پيشگيري از تطهير عوايد ناشي از جنايت توسط  در سال

گذار، واحدهاي مجري  افراد جنايتکار و از طريق نظام مالي؛ توجه مراجع قانون

 .ران بانکي برخي کشورها را به خود جلب نموده استقانون و ناظ

کميته مقررات بانکي و ”مراجع نظارت بانکي که از کشورهاي مختلف در  -٣

هاي يکساني در  ها و مسئوليت  حضور دارند داراي نقش١“هاي نظارتي بال رويه

در برخي کشورها، ناظران بانکي داراي . شويي نيستند ارتباط با پيشگيري از پول

اي در اين زمينه هستند در حالي که در بعضي ديگر، ممکن است   ويژهنقش

 اين امر به نقش نظارت بانکي. مسئوليت مستقيم اين امر متوجه آنان نباشد

اي که در آن ـ به جاي حصول اطمينان از  به عبارت ديگر وظيفه اوليه. اشاره دارد

 به حفظ ثبات مشروعيت يکايک مبادالت انجام شده توسط مشتريان بانک ـ

هايي که  با وجود اين و برخالف محدوديت. انديشد ها مي  بانک ماليکلي و سالمت

در برخي کشورها متوجه ناظران بانکي است، تمامي اعضاي کميته مزبور عميقاً 

توانند نسبت به سوءاستفاده  به اين موضوع اعتقاد دارند که ناظران بانکي نمي

 .تفاوت باشند ها بي افراد جنايتکار از بانک

ها با افراد جنايتکار، اعتماد عمومي به  ممکن است سوء شهرت ناشي از همکاري ناخواسته بانک -٤

ها خود را  به عالوه، ممکن است بانک. ها را سلب نموده، ثبات آنها را به مخاطره بياندازد بانک

به نوبه خود اين امر . در معرض خسارات مستقيمي قرار دهند که ناشي از کالهبرداري است

 يا ضعف تدريجي صالحيت اخالقي بومطلها در تشخيص مشتريان نا تواند نتيجه غفلت بانک مي

به اين داليل، اعضاي کميته بال اعتقاد . کارکنان آنها در نتيجه همکاري با افراد جنايتکار باشد

قي ـ براي دارند ناظران بانکي داراي يک نقش کلي در تشويق استفاده از استانداردهاي اخال

 .ها و ديگر موسسات مالي ـ هستند اي در ميان بانک تدوين اخالق حرفه

 
1 - Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices. 
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هاي  هاي نيل به اين هدف که در عين حال با تفاوت به زعم کميته بال، يکي از راه -٥

خواني هم داشته باشد دستيابي به يک توافق  نظارتي موجود در بين کشورها هم

رود موسسات مالي به آن   است که انتظار مي١المللي بر روي يک بيانيه اصول بين

 .پايبند باشند

ها، به ايجاد  اي کلي در زمينه اصول اخالقي است که در آن مديريت بانک بيانيه پيوست، بيانيه -٦

دهند هويت تمامي  هايي که اطمينان مي رويه. شوند هايي موثر و مناسب تشويق مي رويه

مزبور هستند به شيوه مناسبي شناسايي شده؛ از افرادي که داراي روابط کاري با موسسات 

باشند، جلوگيري؛ و با واحدهاي مجري قانون همکاري  انجام مبادالتي که ظاهراً نامشروع مي

هاي موجود در  اين بيانيه يک سند قانوني نبوده و اجراي آن بستگي به قوانين و رويه. شود مي

وجه شود که ممکن است در  به خصوص الزم است به اين نکته ت.هر کشور دارد

ها از مقررات قانوني شديدتري در اين زمينه پيروي نمايند و  برخي کشورها، بانک

. اين بيانيه قصد ندارد جايگزيني براي آن الزامات بوده و يا آنها را کمرنگ نمايد

نظر کميته بال بر اين است نظر از شرايط قانوني موجود در کشورهاي مختلف،  صرف

ها در برخورد با اين  شويي، صداقت مديريت بانک ترين حفاظ در برابر پول که اولين و مهم

پديده و عزم جدي و هشيارانه آنها در پيشگيري از همکاري موسسات متبوع خود با افراد 

د سوءاستفاده شويي، مور جنايتکار و يا جلوگيري از اين است که به عنوان مجرايي براي پول

 .ن است تا از استانداردهاي اخالقي مزبور، پشتيباني نمايدآاين بيانيه بر . قرار گيرند

مقامات نظارتي حاضر در کميته، از اصول تدوين شده در بيانيه مزبور حمايت  -٧

اين مقامات ـ تا آنجا که مباحث فوق در حيطه صالحيت مراجع نظارتي . نمايند مي

ها و  ها را نسبت به پذيرش سياست رار دارد ـ بانککشورهاي مختلف عضو ق

 .نمايند هايي که با اين بيانيه سازگاري دارند، تشويق و ترغيب مي رويه

توصيه نيز نظر به مقبوليت جهاني اين بيانيه، کميته بال اجراي آن را به مراجع نظارتي ساير کشورها 

 .نمايد مي

 
1 - Statement of Principles. 
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 بيانيه اصول

 

  هدف -١

اي  ها و ديگر موسسات مالي به طور ناخواسته، به عنوان واسطه کممکن است بان 

هاي مجرمانه، مورد استفاده قرار  هاي ناشي از فعاليت گذاري پول براي انتقال يا سپرده

. اغلب هدف از انجام چنين مبادالتي، پنهان کردن هويت مالک اصلي وجوه است. گيرند

لي نگراني پليس و ديگر واحدهاي مجري علت اص استفاده از سيستم مالي به اين شکل،

ها با افراد جنايتکار، موجب  چنين از آنجا که ممکن است همکاري بانک هم. قانون است

کاهش اعتماد عمومي به آنها شود؛ اين موضوع مورد توجه ناظران بانکي و مديريت 

 .باشد ها نيز مي بانک

شويي از طريق نظام بانکي چه در عرصه  بيانيه اصول بر آن است تا به منظور پيشگيري از پول 

هاي اساسي را در اختيار  ها و رويه اي از برخي سياست المللي؛ فهرست خالصه ملي و چه در پهنه بين

ها از وجود آنها در موسسات متبوع خود  فهرستي که الزم است مديريت بانک. ها قرار دهد مديريت بانک

 .اطمينان حاصل نمايند

هاي موجود در ميان  ز تدوين اين بيانيه، تقويت بهترين رويهاز اين رو هدف ا 

هاي  ها و به خصوص تشويق هوشياري در مقابل سوءاستفاده افراد جنايتکار از نظام بانک

 . و همکاري با واحدهاي مجري قانون است١پرداخت، استفاده از موانع موثر بازدارنده

 

  شناسايي هويت مشتري-٢

 انتقال وجوه  ن از اين که نظام مالي به عنوان مجرايي براي نقل ومنظور حصول اطمينا به 

 

 
1 - Effective Preventive Safeguards = هاي موثر پيشگيري  حفاظ  
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تمامي مشترياني ها براي تعيين هويت واقعي  گيرد الزم است بانک حاصل از جرم، مورد استفاده قرار نمي

 بايد .که خواهان استفاده از خدمات موسسه مزبور هستند، اقدامات منطقي الزم را به عمل آورند

 استفاده ١ها و افرادي که از صندوق امانات شناسايي هويت مالکين کليه حسابدرخصوص 

ها براي احراز هويت مشتريان  الزم است تمامي بانک. کنند، دقت خاصي اعمال شود مي

بايد در بانک سياست شفافي وجود داشته باشد . هاي موثري را ايجاد نمايند  رويه جديد،

 مبادالت تجاري  اند، رک شناسايي خود را ارايه نکردهمبني بر اين که مشترياني که مدا

 .مهمي صورت نگيرد

 

  تطبيق با قوانين-٣

دهند در  ها بايد اطمينان يابند که تمامي کارهايي که انجام مي مديريت بانک 

انطباق با استانداردهاي عالي اخالقي بوده، از قوانين و مقررات مربوط به مبادالت مالي 

شود، طرح اين  ر مورد مبادالتي که به نمايندگي از مشتريان انجام ميد. شود پيروي مي

 ابزاري براي تشخيص اين که مبادله  هيچ ها، موضوع پذيرفتني است که ممکن است بانک

. دهد، نداشته باشند مزبور ناشي از يک فعاليت مجرمانه بوده يا بخشي از آن را تشکيل مي

نيز ممکن است کسب اطمينان از اين که مبادالت المللي  به طور مشابه و در سطح بين

مرزي انجام شده به نمايندگي از مشتريان، در انطباق با مقررات کشور ديگر انجام  برون

ها به داليلي قوي اطمينان دارند  با وجود اين، چنانچه بانک. شده است؛ کاري دشوار باشد

 الزم است از ارائه خدمات يا شويي مرتبط هستند، هاي پول برخي از مبادالت با فعاليت

 .کمک موثر به انجام آنها اجتناب نمايند

 

 

 
1 - Safe – Custody Facilities. 
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  همکاري با واحدهاي مجري قانون-٤

ها بايد تا آنجا که مقررات محلي خاص در زمينه حفظ اسرار مشتري به آنها اجازه  بانک 

 مورد مشترياني بايد در. دهد همکاري کاملي با مراجع مجري قانون در کشور خود داشته باشند مي

که با ارائه اطالعات تغيير يافته، ناقص يا گمراه کننده؛ قصد فريب واحدهاي مجري قانون 

در مواقعي . اي به خرج دهند تا از حمايت يا کمک به آنها احتراز شود  دقت ويژه را دارند،

 سپرده دهند پولي که به يابند که به داليل منطقي نشان مي ها به حقايقي دست مي که بانک

 جنايي ياند اهداف شود يا مبادالتي که وارد آن شده هاي جنايي ناشي مي اند از فعاليت گرفته

به . دارند، الزم است اقدامات اصالحي مناسب را ـ در انطباق با قوانين ـ به عمل آورند

عنوان مثال اجتناب از کمک به مشتري مذکور، قطع روابط با وي و بستن يا انسداد 

 .وط مربهاي حساب

 

  پايبندي به بيانيه-٥

هايي نمايند که در انطباق با اصول تدوين  ها بايد رسماً اقدام به تصويب سياست تمامي بانک 

همچنين الزم است اطمينان يابند کليه کارکنان آنها ـ در هر کجا که مستقر . باشند ميشده در اين بيانيه 

در مورد مواد مطروحه در اين بيانيه، بايد .  آگاهي دارند در اين زمينه هستند ـ به خوبي از سياست بانک

به منظور افزايش پايبندي به اين اصول، الزم است . به آموزش کارکنان نيز توجه داشت

ها براي شناسايي هويت مشتري و نگهداري از سوابق داخلي مربوط به مبادالت  بانک

 ممکن است نياز به توسعه .هاي خاصي را وضع و به اجرا درآورند انجام شده، رويه

ترتيباتي خاص در زمينه حسابرسي داخلي باشد تا از رهگذر آن، ابزارهاي موثري جهت 

 .آزمون ميزان انطباق کلي با اين بيانيه ايجاد شود
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 :ماخذ

Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of 

Money – Laundering, Basel Committee on Banking Supervision, 

December 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است
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