
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 

ها و مبارزه با پولشويي مقررات، مجوزمديريت كل   

   »مبارزه با پولشويي اداره« 

 

 
  

   شناسايي کافي و شفافيت

  در پيامهاي پرداخت پوششي مربوط به 

 نقل و انتقاالت الکترونيکي برون مرزي وجوه   

  از انتشارات کميته نظارت بانکی بال

  بانک تسويه بين المللی
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  ۱۳۹۰ اسفند                                   



 ٢

 

 

  فهرست مطالب

  

  

  حهـصف  وانـنـع

  ۹  جريان اطالعات: بخش اول

  ۱۰  نقش بانک ها در فرايند نقل و انتقاالت الکترونيکي برون مرزي: بخش دوم

  ۱۱  الف ـ  مسئوليت بانک هاي مبداء

  ۱۳ ب ـ مسئوليت بانک هاي واسطه پوششي

 از خالي نبودن فيلدهاي اطالعاتی در پيام هاي ـ پايش به منظورحصول اطمينان١

  ارسالي سوئيفت

۱۳  

  ۱۴  ـ پايش بر اساس فهرست اسامي اشخاص٢

  ۱۶ ـ پايش روابط کارگزاری ۳

  ۱۸  )ذينفع وجوه انتقالي( پ ـ مسئوليت بانک هاي مقصد 

  ۱۸ ت ـ مسايل مربوط به اطالعات مشتريان و حفاظت از داده ها

  ۱۹  ث ـ ساير موضوعات

  ۱۹  نقش ناظران: بخش سوم

  ۲۲  ماخذ

  

  

  



 ٣

  

  

شناسايي کافي و شفافيت در پيام هاي پرداخت پوششي مربوط به نقل و انتقاالت 

  الکترونيکي برون مرزي وجوه
  

ـ ۱ در . اغلب چندين موسسه مالي مشارکت دارند ، ١ در فرايند نقل و انتقال الکترونيکي برون مرزي وجوه  

در . ه بر بانک هاي مبداء و مقصد، بانک هاي ديگري نيز در اين فرايند دخيل هستند               بسياري از موارد، عالو   

   ٢اين نوشتار به وضعيت هايي پرداخته مي شود که محل استقرار يـک يـا چنـد بانـک واسـطه پوشـشي                      

ـ دـ    قلمرو کشوري غير از  کشور محل استقرار بانک مبـداء يـا مقـصد    خيل در اين گونه نقل و انتقاالت 

ح انتظارات نظارتي مبتني بر تدابير جاري مورد تاييـد کميتـه بـال    ين نوشتار به تشر ، اي همچنين. باشد مي

براي افزايش شفافيت در پيام هاي پرداخت در خصوص اطالعاتي که بايد در پيام هاي پرداخت مربـوط                  

  امـل و   کارهاي گونـاگوني کـه بـراي حـصول اطمينـان از ک            به پرداخت هاي پوشـشي درج گردنـد، سـازِ         

دقيق بودن اطالعات مندرج در اين گونه پيام ها بايد بکار گرفته شوند، وظايف مختلف طرف هـاي دخيـل                    

ا پولشويي و تـامين     کارها و نحوه استفاده از اين اطالعات در راستاي مقاصد مبتني بر مبارزه ب             در اين سازِ  

  .می پردازدمالي تروريسم 

  

ـ ۲ انب يک مشتري براي ذينفعي که عمدتا در کشور ديگـري حـضور   به منظور تسهيل انتقال وجوه از ج  

پـذيرد، بانـک از      باشد، ليکن انتقـال بـه ارز صـورت مـي           دارد و يا اينکه ذينفع در همان کشور مستقر مي         

 در بردارنـده دو نـوع وضـعيت         اينگونه پرداخت ها نوعاً   . کار پرداخت هاي پوششي استفاده مي نمايد      سازِ

                                                 
انتقال الکترونيکـي   "،  ) ميالدی ۲۰۰۳نسخه سال   (گروه ويژه اقدام مالي    ۷ـ در يادداشت تفسيري مربوط به توصيه ويژه شماره          ۱

از طريـق  ) م از حقيقي يا حقـوقي اع(به هر نوع تراکنشي که به نيابت از شخص فرستنده    : " ريف شده است  بصورت زير تع  " وجوه
اي شخص گيرنده در يک موسسه  فراهم ساختن مقداري پول بر     يک موسسه مالي، با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي و به منظور          

ممکن است فرستنده و گيرنـده وجـوه، شـخص واحـدي            . گردد ق مي پذيرد، انتقال الکترونيکي وجوه اطال     ديگر، صورت مي  مالي  
 نقـل و انتقـال الکترونيکـي وجـوه گفتـه            به هر گونه  " قال برون مرزي وجوه     نقل و انت  " طبق تعريف گروه ويژه اقدام مالي،       ". باشد
  بـه هـر زنجيـره اي از         عبـارت، همچنـين،      ايـن . ر دو کـشور مختلـف قـرار دارنـد         شود که در آن، فرستنده و گيرنده وجوه د         مي

  بـر ايـن اسـاس، بـه آن نـوع از      . نقل و انتقاالت الکترونيکي وجوه اشاره دارد که واجد حداقل يک عنصر برون مرزي مي باشـند           
نقل و انتقال الکترونيکي که در آن، فرستنده و ذينفغ وجوه در يک کشور واحد مستقر بوده، ليکن، براي انجـام فراينـد انتقـال، از                         

  . گردد شود، انتقال الکترونيکي برون مرزي اطالق مي ند کارگزار مستقر در کشور ثالث استفاده مييک يا چ
در اين نوشتار اين است که تفاوت ميان نقش بانک واسطه در پرداخت هاي       " بانک واسطه پوششي  "  دليل استفاده از اصطالح      ـ۲

  .  زنجيره پرداخت پوششي بصورت برجسته تر مشخص گرددو نقش يک واسطه در) که موضوع اين نوشتار نمي باشد(متوالي 
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غير از پول رايج کشور محل استقرار بانک مبداء يا بانـک              پولي تراکنش به ) الف (: از عبارتند باشند که  مي

هاي مبداء و مقصد روابطي با يکديگر ندارند که بتوانند بطور مـستقيم              بانک) ب(پذيرد و    مقصد صورت مي  

 پرداخـت   تواند بطور مستقيم به بانک مقصد دسـتور        در چنين شرايطي، بانک مبداء مي     . با هم تسويه کنند   

تعهد بين بانکي   " پوشش"را داده و به آن بانک اعالم نمايد که به منظور انتقال وجوه براي               ) به ذينفع (وجه  

  . اسـت  الزم بعمـل آمـده  هـاي  ناشي از دستور پرداخت مزبور از طريق يـک کانـال جداگانـه، همـاهنگي           

اخت به ذينفع به پـول ملـي        پرداغلب، عمليات تسويه از طريق کارگزار بانک مبداء مستقر در کشوري که             

چنانچه، کارگزار بانک مبداء با بانـک ذينفـع روابـط کـاري             . پذيرد  انجام شده است، صورت مي     آن کشور 

 تسويه از طريق بانک واسـطه       در غير اينصورت، عموماً   . داشته باشد، خود مي تواند اقدام به تسويه نمايد        

بر اساس رويه جـاري، بخـصوص در صـورت          . ري دارد شود که با بانک ذينفع روابط کا       ديگري انجام مي  

تواند پيش از آن که فراينـد تـسويه          وجود روابط کاري مطلوب فيمابين بانک مقصد و ذينفع، آن بانک مي           

   .بين بانکي بطور کامل انجام شود، حساب ذينفع نزد خود را بستانکار نمايد

  

 تمـامي اطالعـات   سطه پوشـشي، ضـرورتاً  کار پرداخت پوششي که بموجب آن بانک هاي وااين سازِ ـ  ۳

کار زنجيره پرداخت متوالي و مـستقيم پـيش بينـي           ارسالي براي بانک مقصد را رويت نمي نمايند، با سازِ         

 در ارتباط با نقـل و انتقـاالت         ) ميالدی ۲۰۰۳نسخه سال   ( گروه ويژه اقدام مالي    ۷شده در توصيه شماره     

ه بانک مقصد از واسطه هاي مختلفي عبور مي کنـد، تفـاوت             الکترونيکي که در طي آن اطالعات ارسالي ب       

کار پرداخـت پوشـشي، اجتنـاب از    علت استفاده بسيار زياد از سازِ. ) مراجعه کنيد۶به نمودار صفحه  (دارد

هاي مبـداء و مقـصد و نيزکـاهش هزينـه معـامالت تجـاري                تاخيرهاي ناشي از اختالف زماني بين بانک      

  . باشد مي

  

ـ ۴ آورند که نسبت  هاي واسطه پوششي فراهم نمي لي ارسال پيام، اين امکان را براي بانکهاي فع روش  

هنگـامي کـه    . پذيرند، اطمينان حاصل نماينـد     به شفافيت کامل نقل و انتقاالتي که از طريق آنها انجام مي           

 MT ۲۰۲به عنوان مثال فرمت سـوئيفت       (هاي بين بانکي     فرمت پيام مورد استفاده براي تسويه پرداخت      

 ميزان شفافيت کاسـته      فرستنده و ذينفع وجوه نباشد، از      حاوي اطالعاتي در باره   ) ن نوشتار ي ا ۶در صفحه   

بـه عنـوان مثـال، فرمـت     (کن اين اطالعات در پيـام سـوئيفتی ارسـالي بـراي بانـک مقـصد            لي شود، مي

هاي مربوط بـه     امعدم درج اطالعات مربوط به فرستنده و گيرنده در پي         . شود درج مي ) MT ۱۰۳سوئيفت

هاي مرتبط با عمليـات کـارگزاري و تـسويه           تواند مانع از ارزيابي صحيح ريسک      نقل و انتقاالت وجوه مي    

  همچنين، بانک واسـطه پوشـشي قـادر نخواهـد بـود اطالعـات          . توسط بانک شده و يا آنرا محدود سازد       
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هاي آنـان بايـد      انين محلي دارايي  افراد يا موسساتي که بموجب قو      مربوط به طرفين معامله را با فهرست      

ايـن مـسئله   . مسدود شده، برگشت داده شده و يا غير قابل پرداخت گردد، مطابقت داده و کنتـرل نمايـد   

زماني مشکل ساز مي شود که فهرست کشور محل استقرار بانک واسطه از فهرست کشور مقـر                 " خصوصا

سک وجود دارد که هـدف از انتخـاب ايـن نـوع             همچنين، اين ري  . گسترده تر باشد  ) يا مقصد (بانک مبداء   

  از اينـرو، بـه منظـور اجـراي الزامـات محلـي نظيـر        . ها پنهان ساختن اسامي طرفين معاملـه باشـد      پيام

مسدود کردن، برگشت دادن يا غير قابل پرداخت کردن دارائي هاي افراد يا موسسات معين، ممکن است                 

  . رستنده و ذينفع نياز پيدا کنندبانک هاي واسطه پوششي به دريافت اطالعات ف

  

توانـد   لکترونيکـي مـي   ا وجود اطالعات مفصل تر درباره فرستنده و ذينفع وجـوه در نقـل و انتقـاالت                  ـ ۵

   مـسدود کـردن، برگـشت دادن يـا          نظيـر ( مقررات الزم االجراي محلي      وضعيت رعايت الزامات ناشي از    

را بهبود بخشد   ) معين و پايش فعاليت هاي مشکوک     غير قابل پرداخت کردن دارائيهاي افراد و موسسات         

گروه ولفـسبورگ و اتـاق      . و تقويت فرايند مديريت ريسک بانک در ارتباط با انتقال وجوه را موجب گردد             

  :باشـند  هايي را بـا هـدف افـزايش شـفافيت آغـاز نمـوده انـد کـه حـول دو محـور مـي                         پاياپاي تالش 

اسـتانداردهاي  ("انکداري   مورد پيام هاي پرداخت در صنعت ب       تصويب برخي استانداردهاي پايه در    ) الف( 

تر براي پيام هاي پرداخت پوششي شخص ثالـث          طراحي يک فرمت پيام سوئيفت مطلوب     ) ب(و  " ) پيام

متعاقب اين اقدام ابتکـاري، انجمـن سـوئيفت در حـال            . ٣که حاوي اطالعات فرستنده و ذينفع نيز باشد       

هـاي پرداخـت     مکان انتقال اطالعات کامل فرستنده و ذينفع ضمن پيام        تدوين يک راهکار فني است که ا      

بر اساس برنامه ريزي بعمل آمده، اين راهکـار از نـوامبر            . پوششي در يک قالب استاندارد را فراهم سازد       

توان استانداردهاي ديگري را بـراي ارتقـاي شـفافيت در            همچنين، مي . ٤ به اجرا گذاشته مي شود     ۲۰۰۹

   .ام هاي پرداخت تدوين نمودارتباط با پي
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  زنجيره پرداخت متوالي و مستقيم       
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 کشور الف

   يا سيستم تسويه محلي*

 

ـ ۶ انداردهاي ناظر بر پيام هـا  اعمال اين تحول در تمامي است، ٥ خود۲۰۰۷کميته بال در خبرنامه  اکتبر   

همچنين، کميته در آن زمان اعالم نمود کـه قـصد دارد بـه منظـور پـشتيباني از                   . را مورد تشويق قرار داد    

                                                 
  .(www.bis.org/publ/bcbs_nl12.htm)"پرداختهاي  شفافيت در پيام"کميته بال ، ۱۲خبرنامه شماره  ـ ۵
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اجراي تدابير مربوط به شفافيت در صنعت بانکداري، تدوين سياست هاي نظارتي را در دستور کـار خـود           

  .قرار دهد

   

ـ ۷ ده صحيح و موثر از راهکارهـاي فنـي طراحـي شـده بـراي افـزايش       کميته بال، بانک ها را به استفا  

در واقع، افزايش شفافيت در پيام هاي پرداخت، صرفا به اسـتانداردهاي پيـام              . نمايد شفافيت دعوت مي  

وابسته نيست بلکه، به اعمال رويه مطلوب توسط بانک هاي دخيل در فرآينـد نقـل و انتقـال و توجـه بـه                        

پيش از اين، براي تبيين رويه هـاي مطلـوب اجرايـي،            .  پرداخت نيز بستگي دارد    عملکرد بهينه نظام هاي   

در فرايند پايش اجراي موثر و مستمر تدابير مربوط به افزايش شفافيت            . ٦اقداماتي صورت پذيرفته است   

از اينرو، اين سـند کـه پيـرو         . نمايند هاي پرداخت در سراسرجهان، ناظران نقش مهمي را ايفا مي          در پيام 

هاي پيشين کميته بال در زمينه رويکرد نظارتي مشترک در ارتباط با فرايند شناسايي کافي مشتري                 تالش

گردد، به تشريح انتظارات متعـارف       و مسايل مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ارائه مي            

نقـش هـر يـک از       نظارتي در خصوص اطالعاتي که بايد در پيامهـاي پرداخـت پوشـشي درج شـوند و                  

  همچنـين، . پـردازد  هاي مبداء، واسطه پوششي و بانک مقصد در ارتباط با اين گونـه اطالعـات، مـي                بانک

در اين رهنمود برداشت متعارف از وظايف نظارتي در مورد شفافيت پيام هاي پرداخت پوششي در ارتباط                 

  . شود با نقل و انتقاالت الکترونيکي برون مرزي توضيح داده مي

  

  ان اجرازم

 اجراي راهکارهاي فني مناسب، نظير آنچه که در باال ذکر شد، پيش شرطي براي افزايش شفافيت و                  ـ ۸

رود  هـا انتظـار مـي    از بانـک . آيد اعمال انتظارات نظارتي مربوط، به شرح مندرج در اين سند، به شمار مي          

ج نموده و به محض اينکه بـه        هاي پرداخت پوششي در     در پيام  عات مذکور در بخش اول اين سند را       اطال

  .پذير باشد، وظايف خود را وفق بخش دوم انجام دهند لحاظ فني توجيه

  

  حوزه  اجرا

ـ ۹ بکـارگيري  . به زعم کميته بال، اين رهنمود براي تمامي ناظران بانکي در سراسرجهان مفيد مي باشد  

تورالعمل هاي ناظر بر موارد خاصـي از        رهنمود حاضر، منافاتي با اعمال استانداردهاي موجود، قوانين و دس         

                                                 
ـ ۶  می توان به بيانيه مشترک گروه ولفسبورگ و اتاق پاياپای در خـصوص اسـتانداردهای نـاظر بـر پيـام هـای        به عنوان مثال 

 MT 202و مجموعه رهنمودهای گـروه در زمينـه اسـتفاده از فرمـت     )  را مالحظه فرماييد۳پاورقی شماره (پرداخت اشاره کرد
COV1 )۲۰۰۸ اول، سپتامبر خهنس http://pmpg.webexone.com/login.asp?loc=&link .(  
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با توجه به اينکه تکاليف بانک ها بر اساس قوانين ملي کشورشان در زمينـه               . هاي پوششي ندارد   پرداخت

گردد، در اين سند هيچ تعهد جديدي براي بانـک هـا             اجراي استانداردهاي داخلي و بين المللي تعيين مي       

  ترک کميته بال از نحوه ترغيب بانکهـا بـه افـزايش شـفافيت              شود، اما در عين حال، درک مش       ايجاد نمي 

در مورد پرداخت هاي پوششي بين المللي و انتظارات مشترک نظارتي براي تقويـت شـفافيت در سـطح                   

  . گردد المللي، در اين رهنمود تشريح مي بين

  

ـ ۱۰ ـ    هاي بين در اين رهنمود مسايل مرتبط با همکاري     ه اسـت، بنـابراين،   المللي مورد توجـه قـرار گرفت

هاي واسطه پوششي که در قلمرو کشوري غيـر از قلمـرو کـشور محـل اسـتقرار                   مفاد آن نسبت به بانک    

درنتيجه، اين رهنمود در مورد ساير بانک هاي واسطه         . شود هاي مبداء و مقصد قرار دارند، اعمال مي        بانک

متبـوع بانـک هـاي مبـداء و مقـصد           هاي واسطه پوششي مستقر در کشور        ها مثل بانک   دخيل در پرداخت  

دخيل در  ( نسبت به اولين بانک واسطه پوششي        همچنين، مفاد رهنمود حاضر صرفاً     ٧.قابليت اعمال ندارند  

  . در يک قلمرو اعمال مي گردد و در مورد بانک هـاي واسـطه بعـدي اجـرا نمـي شـوند                     )زنجيره پرداخت 

تـابع قـوانين ملـي      " ين رهنمود هستند، صرفا   آن دسته از بانک هاي واسطه پوششي که خارج از شمول ا           

  .گذارند خود بوده و استانداردهاي داخلي و بين المللي مقرر در قوانين داخلي را به اجرا مي

  

ـ ۱۱ ي  ، اتحاديـه  اروپـا و منطقـه  اقتـصاد    ۲۰۰۸ فوريه سال ا تصميم گروه ويژه اقدام مالي درمطابق ب  

از اينرو، مفاد ايـن رهنمـود در مـورد هـر             .٨ نظر گرفته شده است     واحد در  اروپا در اين متن بعنوان قلمرو     

زنجيره انتقال الکترونيکي که بطور کامل در درون مرزهاي اتحاديه يا منطقه اقتصادي اروپا انجام پـذيرد،                 

  .اعمال نمي گردد

  

ـ ۱۲ قـر بانـک   را تعيين کرده ، ليکن مقررات کـشور م " يک آستانه حداقل"چنانچه، مقررات کشور مبداء،   

واسطه پوشش دهنده فاقد چنين محدوديتي باشد، در اينصورت به نظر مي رسد راهکاري مـشابه بـا راه                   

                                                 
  .  همچنين مواردي را در بر مي گيرد که دو يا چند کشور  قلمرو واحد تلقي مي شوند" قلمرو واحد" اصطالح  ـ۷
ر يه اقدام مالي به نشانی ز متدولوژي گروه ويژ۶۹صفحه  " ارزيابي کنندگان" به يادداشت مربوط به  عنوان معيار هفتم  ـ۸

    .مراجعه شود
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf 
9- http://www.fatf-gafi.org/document/53/0,3343,en_32250379_32236947_34261877_1-1-1-
1,00.htmNSRVII, paragraph 4b. 
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گروه ويژه اقـدام مـالي بايـد         ٩ ۷بيني شده در يادداشت تفسيري مربوط به توصيه ويژه شماره            حل پيش 

داخت پوشـشي بـرون     اعمال گردد اگرچه که ممکن است کشورهاي ذيربط خود مقرر نمايند پيام هاي پر             

  . مرزي دريافتي بايد حاوي اطالعات کامل و دقيق از فرستنده و ذينفع باشد

  

  جريان اطالعات: بخش اول

نقـل و انتقـاالت   يست به همراه پيام هـاي مربـوط بـه    با  آن دسته از اطالعات فرستنده وجوه که مي      ـ۱۳

موضـوع  . الي بصورت کلي تبيين شـده اسـت        گروه ويژه اقدام م    توسطالمللي ارايه گردد،     الکترونيکي بين 

ار پرداختهاي پوششي بطور مستقيم با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي ارتباطي ندارد و در اين نوشـت                

انتظاراتی مبنـي بـر اينکـه پـس از          .  مي شود  ه انتظارات نظارتي پرداخت   در خالل ساير مطالب، به تشريح     

گردند چه اطالعاتي بايـد در        مي  نيز شفافيتکه منجر به افزايش     يد ارسال پيام    اعمال استانداردهاي جد  

در اين سند تالش شده است مفاد آن تا سر حد ممکـن بـا توصـيه                 . اختيار بانک هاي پوششي قرار گيرد     

  . گروه ويژه اقدام مالي درباره نقل و انتقال الکترونيکي وجوه و يادداشت تفسيري آن انطباق داشته باشد

  

ـ ۱۴ :"  اعـالم مـي دارد  ) مـيالدی ۲۰۰۳نسخه سال ( خود۷ژه اقدام مالي در توصيه ويژه شماره گروه وي  

کشورها بايد اقدامات و تدابيري را اتخاذ نمايند تا موسسات مالي، ارسال کنندگان وجوه را ملـزم سـازند                   

ـ       ) ١٠نام، آدرس و شماره حساب    (اطالعات دقيق و معناداري درباره فرستنده        ه انتقـال   را در پيـام مربـوط ب

  وجوه و ديگر پيامهاي مرتبط ارسالي درج نمايند و ايـن اطالعـات بايـد در سرتاسـر زنجيـره پرداخـت                      

ياداشت تفسيري گروه ويژه اقدام مالي همچنين       ". به همراه پيام انتقال يا ديگر پيام مربوطه موجود باشند         

دهنـد بايـد     قال وجوه را انجام مي    اي انت  نمايد موسسات مالي که بخشي از فرايند زنجيره واسطه         مقرر مي 

اطمينان حاصل نمايند تمامي اطالعات فرستنده وجوه که به همراه پيـام هـاي انتقـال الکترونيکـي ارايـه             

هدف از اين استاندارد تـضمين ايـن امـر مـي باشـد کـه                .  شود در کل فرايند انتقال حفظ شده باشد        مي

                                                 
 

تقاالت الکترونيکی  اطالعاتی که به همراه پيام های نقل و ان        " در يادداشت تفسيری گروه ويژه اقدام مالی تصريح شده است          ـ۱۰
  .رنده نام فرستنده و در صورت وجود حساب بانکی، شـماره حـساب بـانکی باشـد    ه می شود همواره بايد در بردا     برون مرزی ارائ  

اطالعـات پيوسـت نقـل و       . در صورت عدم وجود شماره حساب، يک شماره ارجاع منحصر به فرد بايد در پيام مربوط درج گردد                 
 موسسات مالی اجازه دهند نـشانی را        توانند به  ليکن کشورها می  . انتقاالت الکترونيکی بايد شامل نشانی فرستنده وجوه نيز باشد        

تواننـد يـک آسـتانه       مـی " کشورها. "جايگزين شماره شناسايی ملی، شماره شناسه مشتری يا تاريخ و محل تولد مشتری نمايند             
کـشورها  ) الـف : (برای نقل و انتقاالت برون مرزی پايين تـر از ايـن حـد             . را تعيين و اعمال کنند    )  يورو يا دالر   ۱۰۰۰زير  (حداقل

مجبور نيستند موسسات مالی حواله کننده وجوه را ملزم به شناسايی، احراز اصالت سوابق يا ارسـال اطالعـات فرسـتنده وجـوه                       
 حاوی اطالعات کامل و دقيق       هرچند کشورها می توانند الزام نمايند که پيام های نقل و انتقاالت برون مرزی ورودی،              ) ب. (نمايند

  .فرستنده وجوه باشد
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   در اختيار مراجع حـاکميتي و موسـسات مـالي مقـصد            اطالعات پايه اي درباره فرستنده وجوه، به فوريت       

  . قرار گرفته و به اين ترتيب، شناسايي و گزارش دهي عمليات مشکوک تسهيل گردد

  

ـ ۱۵ کميته بال بر اين عقيده است که به منظور تضمين افزايش شفافيت براي تمامي بانک هـاي دخيـل     

رعايت کامـل تمـامي اسـتانداردهاي قابـل اعمـال،           در عمليات نقل و انتقال فرامرزي وجوه و نيز با هدف            

هاي ارسالي براي بانک هاي پوشش دهنده        اطالعات مربوط به فرستنده و ذينفع وجوه بايد در تمامي پيام          

. بـا تـراکنش هـاي برخـي مـشتريان خـاص درج شـود               در فرايند انتقال الکترونيکي برون مرزي مرتبط      

ن امر در وهله اول مستلزم آن است کـه اسـتانداردهاي فنـي              همانگونه که در بخش مقدمه ذکر گرديد اي       

 . مناسب در مورد پيام هاي پرداخت پوششي به اجرا در آيد

  

 نقش بانک ها در فرايند نقل و انتقاالت الکترونيکي برون مرزي: بخش دوم

ه هـاي واسـط    در اين بخش، انتظارات نظارتي در رابطه با وظايف خاص بانـک هـاي مبـداء، بانـک                 ـ  ۱۶

  پوششي و بانک هاي مقصد در فرآيند پرداخت هاي پوشـشي مربـوط بـه  نقـل و انتقـاالت الکترونيکـي                     

هـاي   بانک هاي مبداء بايد اطمينان يابند که اطالعات مورد نظر به همراه پيام          . برون مرزي تبيين مي گردد    

ه پرداخـت نيـز ملـزم       شود، سايرطرف هاي دخيل در زنجيـر       مربوط به نقل و انتقال الکترونيکي ارسال می       

  .هستند تا مطابقت پرداخت  انجام شده با اين اطالعات را مورد پايش قرار دهند

  

ـ ۱۷  کميته بال تمامي بانکها را تشويق مي نمايد ضمن رعايت کامل قوانين و مقررات ملي قابـل اعمـال،    

  ت يـک مـشتري،    وششي مربوط بـه معـامال     استانداردهاي شفافيت حداکثري را در زمينه پرداخت هاي پ        

  :بطور اخص . به اجرا گذارند

موسـسات  . اطالعات مناسب بايد وفق مندرجات اين سند در پيام هاي پرداخت لحـاظ گردنـد               •

عات توسط ساير  موسسات مالي دخيـل در فراينـد           نبايد با هدف جلوگيري از رديابي اطال       مالي

 .نند يا آنها را تغيير دهنداطالعات پيامهاي پرداخت را از قلم بياندازند، حذف کپرداخت، 

موسسات مالي نبايد با هدف جلوگيري از رديابي اطالعات توسط ديگر موسسات مالي درگير در                •

 .فرآيند پرداخت، از پيامهاي پرداخت خاصي استفاده کنند
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 فراينـد   عـاتي را دربـاره طـرف هـاي درگيـر در           چنانچه از موسسات مالي درخواست شود اطال       •

ند، اين موسسات بايد ضمن رعايت تمامي قوانين الزم اجرا، در کامل تـرين  پرداخت  ارايه نماي   

 .  فرايند مزبور همکاري نمايندسسات مالي درخواست کننده دخيل درحد ممکن با مو

هاي کارگزار، روش هاي شفاف سازي مورد اعمال توسـط           موسسات مالي در روابط خود با بانک       •

 . ر دهندکارگزاران خود را بايد مورد توجه قرا

  

  در ارتباط با گردش اطالعات، اين مسئوليت بر عهده بانک مبـدا اسـت کـه تـضمين نمايـد بـراي                     ـ  ۱۸

ـ  در پيام مربوطـهر مورد انتقال الکترونيکي، اطالعات به طور کامل   هـاي   هرچنـد کـه بانـک   .  درج گردد 

  .نمايند طالعات ايفا مي واسطه پوششي نيز نقشهاي خاص خود را در اطمينان  از گردش مناسب امقصد و

  

روش هاي موثر در زمينه مبارزه با پولشويي و تـامين  ريان يکي از جنبه هاي بسيار مهم پايش مشت ـ  ۱۹

ليکن، پايش موثر مستلزم شناخت بانک ها نسبت به  کـارکرد عـادي و     . ١١ آيد مالي تروريسم به شمار مي    

ايي براي شناسايي تـراکنش هـاي خـارج از          منطقي حساب مشتريان خود است به اين ترتيب که ابزاره         

ايـن امـر مـسئوليت هـاي پايـشي          . الگوي معمول کارکرد حساب هاي مشتريان در اختيار داشته باشـند          

هايي که اطالعات دقيقي درباره مشتريان       سازد که البته اين مسئوليت ها در مورد بانک         ها را متاثر مي    بانک

 پوششي که صرفا به منظور انجام پرداخت، يک رابطـه تجـاري             غير بانکي خود دارند و بانک هاي واسطه       

رود آنهـا بتواننـد چنـين پايـشي را نـسبت بـه               با ساير بانک ها را مديريت کرده و از اين رو، انتظار نمي            

  ).  را مالحظه فرماييد۲۱بند (مشتريان نهايي اعمال نمايند، يکسان نيست

  

  هاي مبداء  مسئوليت بانکالف ـ 

ـ ۲۰ ر که در يادداشت تفسيري گـروه ويـژه اقـدام مـالي بيـان شـده اسـت، موسـسات مـالي           همانطو 

  بايد تضمين کننـد کـه پيـام هـاي نقـل و انتقـاالت الکترونيکـي                 ) بانک هاي مبداء  (دستوردهنده پرداخت 

اين موسسات در قبال شناسايي دقيـق مـشتريان در         . ١٢برون مرزي حاوي اطالعات کامل فرستنده باشند      

 اطالعات مزبور را طبـق   فرستنده را راستي آزمايي کرده وآنها بايد صحت اطالعات  . ليت دارند مبداء مسئو 

  .  الزامات نظارتي ملي مقرر براي اجراي استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي نگهداري نمايند

                                                 
  ، ترجمه اين سند در سايت بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ايـران            »شناسايي کافی مشتری از سوی بانک ها      « سند  ،۵۳ بند   ـ۱۰

  . بخش مبارزه با پولشويي، زيرمجموعه ترجمه اسنادی در زمينه مبارزه با پولشويي قرار دارد ،WWW.CBI.IR به نشانی
 .۸انويس شماره رجوع کنيد به پ ـ۱۱
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ـ ۲۱ ـ         ات بانک مبداء بايد تضمين نمايد که پيام هاي ارسالي بـه بانـک واسـطه پوشـشي، حـاوي اطالع

  اطالعات فرستنده بايد با الزامـات نظـارتي محلـي مقـرر بـراي اجـراي توصـيه                  . فرستنده و ذينفع باشد   

. و يادداشت تفسيري آن مطابقت داشته باشد      )  ميالدی ۲۰۰۳نسخه سال   ( گروه ويژه اقدام مالي    ۷شماره  

 و نيـز  )١٣ موسـسه شناسه ويژه کـسب و کـار  مثل (ها  اطالعات ذينفع حداقل بايد نام يا کد شناسايي آن  

درصورت امکان  . حسب مورد ساير اطالعاتي که مستقيما براي بانک ذينفع ارسال مي شود را شامل گردد              

  و در مواقعي که به منظور کـاهش ريـسکي کـه در اثـر اشـتباه و بواسـطه غيـر قابـل پرداخـت شـدن،                            

کن است دارايي هـاي     مسدود شدن يا برگشت داده شدن  و يا تاخير غير موجه در پرداخت پوششي، مم               

مشتري را تهديد نمايد، بانک ها بايد تشويق شوند ساير  اطالعات هويتي درباره ذينفـع وجـه را نيـز در                      

در خط مشي هـاي بانـک       . اطالعات ذينفع از فرستنده اخذ خواهد شد      . پيام هاي ارسالي خود درج نمايند     

  :مبداء موارد زير بايد لحاظ گردد

 نگهداري سوابق؛ •

 مايي اطالعات فرستنده وجوه؛راستي آز •

  اين فرمت ها؛  استفاده از فرمت هاي پيام و شرايط •

  .اطالعاتي که بايد در متن پيام ها درج شوند •

  

ـ ۲۲ طبق استانداردهاي سوئيفت، درج اطالعات مربوط به فرستنده و ذينفع که در پيام سوئيفت فرمـت    

پيام هايي کـه فيلـدهاي      .  اجباري مي باشد   )۲۰۲فرمت  ( ذکر مي گردد، در دستور پرداخت پوششي         ۱۰۳

  .شوند الزامي آنها خالي بماند توسط سيستم سوئيفت برگشت داده مي

  

ـ ۲۳ شناسايي کافی مـشتري  "مطابق استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي و سند کميته بال در ارتباط با   

رونيکي بـين المللـي را نيـز در فراينـد           ، بانک هاي مبداء بايد موضوع نقل و انتقاالت الکت         "ها از سوی بانک  

مستمر اعمال مراقبت کافي در روابط کاري با فرستنده و بررسي دقيق تراکنش هاي انجام شـده در کـل                    

دوره روابط کاري با مشتري لحاظ نمايند تا اطمينان حاصل کنند که تراکنش ها بر اساس شـناخت کـافي          

 وي و عندالزوم، با اطالع از منـابع وجـوه موضـوع             نسبت به مشتري، کسب و کار و  وضعيت کلي ريسک          

                                                 
  را مي توان بجاي نام موسسه مـورد اسـتفاده قـرار داد بـه شـرط آنکـه                  ) نظير شناسه کسب و کار موسسه     (کد شناسايي   ـ  ۱۳

بانک واسطه بتواند بر اساس آن به سادگي و به درستي نام ذينفع را شناسايي کرده و انجام غربال گري خودکار براي مطابقت با          
  .کن سازدفهرست اسامي معين را مم
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بسياري از کشورها به بانک ها اجازه مي دهند از رويکرد مبتني بر ريـسک                .١٤پذيرفته است  انتقال صورت 

استفاده کنند که به منظور ارزيابي ميزان  اثربخشي آن، ضرورت دارد بصورت منظم مورد حسابرسي قرار                 

  . گيرد

 

 ب ـ مسئوليت بانک هاي واسطه پوششي

ـ ۲۴  گروه ويژه اقـدام مـالي، اولـين    ۷همانگونه که در بندهاي فوق  اشاره شد به موجب توصيه شماره   

امر اسـت کـه در پيـام هـاي          مسئوليت بانک هاي واسطه پوششي در پرداخت هاي متوالي، تضمين اين            

  .  نيـز حفـظ گـردد      در کل فرايند   انتقال الکترونيکي وجوه، اطالعات فرستنده به طور کامل درج و            مربوط به 

   گروه ويژه اقدام مالي در مورد روابـط کـارگزاري بـانکي و نيـز در بنـدهاي                   ۷ه عالوه، در توصيه شماره      ب

، چگونگي شناسايي دقيـق    "شناسايي کافي مشتری از سوی بانک ها      " سند کميته بال موسوم به       ۵۲ تا   ۴۹

هدف اين نوشـتار،    . ط واسطه ها مشخص شده است     بانک هاي ارائه دهنده خدمات کارگزاري بانکي توس       

بر آن است کـه بـه مـسائل خـاص        بيشتر  تغيير اصول مندرج در اسناد مذکور نمي باشد بلکه اين نوشتار            

  .مرتبط با پرداخت هاي پوششي برون مرزي از طريق بانک هاي کارگزار بپردازد

  

عـاتی در   ـ پايش به منظورحصول اطمينان از خالي نبـودن فيلـدهاي اطال           ۱

 هاي ارسالي سوئيفت پيام

ـ ۲۵ همانطور که در باال نيز اشاره شد، پيام هاي پرداخت پوششي که فيلد هـاي  اطالعـات مربـوط بـه       

در مـواردي   . فرستنده و ذينفع در آن تکميل نشده باشد، توسط سيستم سوئيفت برگشت داده مي شـوند               

بـودن  ن استفاده مي کنند که ممکن اسـت خـالي           که بانک هاي واسطه از سيستم ها يا فرايندهاي ديگري         

، رعايت موارد زير براي بانک هـای مـذکور          کنترل نکنند فيلدهاي اطالعاتی مربوط به فرستنده و ذينفع را         

  :الزامي است

  فيلدهاي اجباري مربوط به اطالعات فرسـتنده و گيرنـده در           از تکميل بودن    براي ايجاد اطمينان     •

  . ، از خط مشي هاي منطقي برخوردار باشندون مرزيپيام هاي پرداخت پوششي بر

                                                 
درجه و ماهيت پايش يک موسسه مالی، به بزرگی آن موسسه، ريسک های موسسه در زمينه مبارزه با پولشويی و تـامين                      " ـ  ۱۴

و نوع فعاليت تحت پـايش      ) حضوری، غيرحضوری يا ترکيبی از هر دو      (مالی تروريسم، روش مورد استفاده موسسه در امر پايش        
ويژه اقدام مالی با عنوان راهنمای رويکرد مبتنی بر ريسک برای مبارزه بـا پولـشويی و تـامين    به نقل از سند گروه    ". بستگی دارد 

  .۳ـ۱۲، بند ۲۰۰۷مالی تروريسم، ژوئن 
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در مواردي که فيلدهاي اطالعاتي خالي هستند، با رعايت قوانين الزم االجـراي ملی،اقـدامات و                 •

 : اين تدابير به عنوان مثال مي توانند شامل موارد زير باشند. تدابير مناسبي را اتخاذ نمايند

o ممانعت از انجام تراکنش؛ 

o  ارائه نشده در پيام  از بانک مبداء يا  سوابق قبلي بانک هاي واسـطه قبلـي                    اخذ اطالعات 

 ؛١٥دخيل در زنجيره پرداخت

o ارائه گزارش فعاليت هاي مشکوک به مقامات محلي .  

 . مستند سازي تصميمات متخذه و داليل توجيهي مرتبط با آن تصميمات •

  

   پايش بر اساس فهرست اسامي اشخاصـ۲

   اطالعـات  خت هاي متوالي کـه پـيش از ايـن نيـز    ي واسطه دخيل در زنجيره پرداها برخالف بانک ـ  ۲۶

 به   دسترسي بانک هاي واسطه پوششي      لزوم مربوط به فرستنده و گيرنده وجه انتقال را در اختيار داشتند،          

  پـس از اجرايـي شـدن ايـن  تغييـر و تحـول  فنـي،                 .  تحول جديدي به شمار مـي آيـد        اطالعات مزبور 

وششي دخيل در پرداخت هاي پوششي برون مرزي، به منظور انطباق مسائل فني با قوانين               بانک واسطه پ  

 موسـساتي کـه در آن کـشور         ه وجوه را بر اسـاس فهرسـت افـراد و          ملي خود، اسامي فرستنده و گيرند     

. دهـد  گري قرار مـي    هايشان بايد مسدود، برگشت يا غير قابل پرداخت شود، مورد بررسي و غربال             دارائي

  . ١٦تواند مبتني بر ريسک باشد غير قابل پرداخت شدن نمي ام به مسدود، برگشت ياالز

  

ـ ۲۷ برخی از بانک هاي واسطه پوششي ممکن است در وضـعيتي قـرار گيرنـد کـه عمليـات تطبيـق و         

تواند در مـوارد     بعنوان مثال، اين امر مي    . گري انجام شده توسط بانک مبداء را مجددا تکرار نمايند          غربال

  : ير صورت پذيردز

 .  فهرست مورد نظر در کشورهايي که در فرايند مزبور دخيل هستند يکسان باشد •

بانک هاي مبداء و واسطه پوششي متعلق به يک گروه بانکي باشند و همه موسـسات مـالي آن            •

گروه براي امر انطباق و غربال گري  از يک فهرست واحد اسـتفاده نماينـد کـه توسـط دفتـر                      

                                                 
هـاي   هاي مناسبي در جهت مطلع کردن بانـک   بانک واسطه پوششي در اسرع وقت بايد گام      حالت های اول و دوم فوق     در  ـ  ۱۵

 .گشت دادن پرداختهاي پوششي برداردمبداء و مقصد نسبت به توقف يا بر
الـزام  : " ۱ــ  ۴۰ ، بند ۲۰۰۷مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، ژوئن  مبتنی بر ريسک در   راهنماي رويکرد  به نقل از     ـ۱۶

به انسداد دارايی های اشخاص حقيقی و حقوقی شناسايی شده در کشورهايی که چنين الزامی وجـود دارد، مـستقل از هرگونـه                       
 ".الزام به مسدود کردن يک حساب، مطلق بوده و نمی تواند تحت تاثير يک فرآيند مبتنی بر ريسک باشد. ارزيابی ريسک است
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مديريت يکپارچه ريـسک شناسـايي      "مرکزي گروه بانکي و مطابق با اصول کميته بال در زمينه            

و شامل يک سري  اسامي است که در تمام محـل هـاي اسـتقرار گـروه            تهيه شده    ١٧"مشتري

    ١٨.بانکي مورد نظر، قابل اعمال باشد

در خصوص نقل و انتقاالت برون مرزي، بانک مبداء به صورت داوطلبانـه، اسـامي فرسـتنده و                   •

  ذينفع وجوه انتقالي را بر اساس فهرست هاي الزم الرعايه در قلمـرو  کـشور محـل اسـتقرار                    

نک واسطه پوششي غربال نموده و صرفا در صورتي که نام هيچ يک از طرف هاي انتقـال در                   با

بـه عنـوان   . فهرست آن کشور وجود نداشته باشد، نسبت به انتقال الکترونيکي اقدام مي نمايد    

گري مي تواند ايـن باشـد کـه از بـروز مـشکالت               نمونه، هدف بانک مبداء از انجام اين غربال       

 براي افراد و موسساتي که اسامی آن ها در فهرست کشور مبداء يا مقصد قرار                قانوني احتمالي 

ندارد ليکن نام آن ها در فهرست کشور محل استقرار بانک واسطه ذکر شده است و ازاين رو،                  

       ١٩ .وجوه انتقالي آن ها در کشور اخير مسدود شده است، جلوگيري بعمل آيد

  

ـ ۲۸ اين وضعيت يا وضعيت هاي مشابه ديگر مواجه مـي شـود ممکـن    يک بانک واسطه پوششي که با   

در . است تمايل داشته باشد براي انجام غربال گـري مـورد نيـاز، بـه بانـک کـارگزار خـود اتکـا نمايـد                        

  در صـورت تمايـل بـه انجـام         دارند بانک واسطه پوشـش دهنـده         کشورهايي که چنين امري را مجاز مي      

کند که حتي در صورت برون سـپاري غربـال گـري، مـسئوليت رعايـت                 بايد اين مسئله را درک       اين کار، 

تقويت فرايند شناسايي کافي مشتريان توسط بانک هاي واسطه         . قوانين ملي بر عهده خودش خواهد بود      

 سـند   ۵۰ و نيـز در پـاراگراف        ) مـيالدی  ۲۰۰۳نسخه سال   ( گروه ويژه اقدام مالي    ۷که در توصيه شماره     

تشريح شده است، راهنمـاي مفيـدي اسـت         " ي کافي مشتري از سوی بانک ها      شناساي"کميته بال درباره    

  درباره اينکه بانک هاي واسطه پوشش دهنـده بـراي تـصميم گيـري در خـصوص واگـذاري مـسئوليت                     

هر موسسه مـالي     بطور اخص، مسئوليت هاي   . غربال گري  به بانک کارگزار چه گام هايي را بايد بردارند           

 و بانک واسطه پوششي بايد پيش از برقراري روابط کارگزاري با يک کارگزار              بايد به وضوح تشريح شود    

  .قرار دهد  و نيز بصورت ادواري، روش هاي غربال گري آن کارگزار و کنترل هاي مورد نياز را مورد ارزيابي                 

                                                 
، ترجمه اين سند در سايت بانک مرکزی جمهوری         )۲۰۰۴اکتبر  ( »مديريت يکپارچه ريسک شناسايی مشتری    « سند  ،۱۹بند  ـ  ۱۷

، بخش مبارزه با پولشويي، زيرمجموعه ترجمه اسنادی در زمينه مبارزه با پولشويي              WWW.CBI.IR اسالمی ايران به نشانی   
  .قرار دارد

در اين مورد بانک مبداء بايد نسبت به شناسايي، ارزيابي و کاهش ريسک های قـانونی و تطبيـق ـ در چـارچوب تعهـدات       ـ  ۱۸
  .قانونی و جاری کشورش ـ اقدام نمايد

هر چند تمرکـز ايـن      .  به داليل مشابه، ممکن است بانک مبداء فهرست مربوط به حوزه بانک مقصد را مبنای عمل قرار دهد                  ـ۱۹
) بر اساس فهرست اعالمی از سوی بانک مبـداء        (نوشتار بر روی تبعاتی است که انجام غربال گری توسط بانک واسطه پوششی            

  .برای آن بانک در پی دارد



 ١۶

فرسـتنده و    نوع ارزيابي را به عنوان مثال مي توان با اعمال غربال گري در ارتباط با اسـامي                    اين

ذينفع يک نمونه از انتقاالت الکترونيکي، بر اساس واقعيات موجود و ارزيابي ريسک محور، توسـط خـود                  

  . موسسه انجام داد

  

  ـ پايش روابط کارگزاري۳

بانک هاي واسطه پوششي بايد روابط کارگزاري خود با بانک هاي کارگزار را وفق اصـول نـاظر بـر     ـ  ۲۹

چنين پايشي اين امکان را براي بانک واسـطه پوشـشي           . ٢٠ار دهند روابط کارگزاري بانکي مورد پايش قر     

فراهم مي سازد که انطباق فعاليت هاي بانک کارگزار و کنترل هاي مورد اعمال توسط آن بانک در زمينـه                    

مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با شرايط مورد توافق اوليه در زمان برقراري روابط کارگزاري و                  

همچنين، در اين خصوص، بسياري از کشورها به بانک ها          . ٢١عدي آن را مورد ارزيابي قرار دهد      اصالحات ب 

بر اساس اين رويکرد و بسته به الزامات ملي و          . اجازه مي دهند از رويکرد مبتني بر ريسک استفاده نمايند         

ـ                    . ي پـذيرد  نيز ارزيابي ريسک موسسه، پايش روابط کارگزاري احتماال  متعاقب هـر تـراکنش صـورت م

توالي و عمق اين نوع پايش نيز بر اساس نتايج ارزيابي ريسک بعمل آمده توسط بانک پوشش دهنده در                   

  . ارتباط با بانک هاي کارگزار خود تعيين مي شود

  

 پايش براي شناسايي فيلدهای اطالعاتی نامفهوم يا ناقص   ) الف

ليات پـايش بـر روابـط کـارگزاري بـانکي و         بانک هاي واسطه پوششي بايد به عنوان بخشي از عم          ـ ۳۰

مطابق با قوانين ملي خود، سياست ها و روش هاي منطقي براي نظارت بر اطالعات مندرج در پيام هـاي                    

پرداخت را تدوين و به اجرا گذارند و نيز اطالعات نامفهوم مندرج در فيلدهاي اطالعـاتي و يـا فيلـدهاي                     

 به بانک ها اجازه مـي       کشورهاچنين بر می آيد که بسياري از        . دناقص تکميل شده را مورد توجه قرار دهن       

  . دهند از رويکرد مبتني بر ريسک استفاده نمايند

  

                                                 
، ترجمه اين سند در سايت بانـک مرکـزی جمهـوری            »شناسايي کافی مشتری از سوی بانک ها      « سند  ۵۲ الی   ۴۹های  بند ـ  ۲۰

 بخش مبارزه با پولشويي، زيرمجموعه ترجمه اسنادی در زمينه مبارزه با پولشويي              ، WWW.CBI.IR اسالمی ايران به نشانی   
 .قرار دارد

مقرر می دارد شناسايی کافی بايد در زمان های مناسب          )  ميالدی ۲۰۰۳نسخه سال   ( گروه ويژه اقدام مالی      ۵اره   شم ـ توصيه ۲۱
در يادداشت تفسيری مربوطه نيـز بـه سـند شناسـايی کـافی مـشتری از سـوی                   . در مورد روابط کارگزاری فعلی صورت پذيرد      

  .کميته نظارت بانکی بال اشاره شده است) ۲۰۰۱اکتبر (ها بانک
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هنگـامي کـه     .٢٢عوامل ريسک نيز توسط گروه ويژه اقدام مالي  و گروه ولفسبورگ مـشخص شـده انـد                 

ورد نظـر  بـصورت نـاقص در     و يا اطالعات مبي معني بوده  اطالعات مندرج در فيلدهاي اطالعاتي آشکارا       

تماس با بانـک  ) الف: (مي تواند شامل موارد زير باشد  ) به عنوان مثال  (فيلدها درج شده باشند، واکنش ها       

تکميـل اطالعـات دريـافتي منـدرج در فيلـدهاي       شفاف سازي يا مبداء يا بانک پوشش دهنده قبلي براي  

رگزار و يا در مواردي که يک کـارگزار از ارايـه            در صورت تکرار موارد نارسايي توسط يک کا       ) ب(الزامي،  

اطالعات تکميلي خودداري مي نمايد، موضوع ضرورت تحديد يا قطع روابط با کارگزار مورد نظر يا بانـک                  

همچنين، بانک ها بايد چنين وضعيت هايي را به مقـام نـاظر             . پوشش دهنده قبلي مورد بررسي قرار گيرد      

ين وضعيت مشمول تعبير الزامات گزارش دهي مندرج در قـوانين ملـي             چنانچه، ا ) ج(خود گزارش دهند،    

داليل تـصميمات اتخـاذ شـده بايـد         . محلي تهيه گردد  /باشد، گزارش فعاليت مشکوک براي مقامات ملي      

  .مستند باشد

  

  پايش عمليات مشکوک) ب

فـع هـيچ يـک مـشتري     از آنجا که در فرايند نقل و انتقاالت الکترونيکي وجوه، نه فرستنده و نه ذين ـ  ۳۱

بانک واسطه پوشـشي نيـستند، بانـک پوشـش دهنـده معمـوال در مـوقعيتي نيـست کـه هـدف چنـين                   

هايي را متوجه شود يا فرايند شناسايي کامل مشتريان را نـسبت بـه اشـخاص طـرف تـراکنش                  تراکنش

س ميزان شـناخت  رود بانک واسطه پوششي در موقعيتي باشد که بر اسا   از اينرو، انتظار نمي   . اعمال نمايد 

هاي فرستنده و ذينفع، مشکوک بودن يا نبودن تراکنش مـرتبط بـا پرداخـت پوشـشي را                   خود از فعاليت  

ليکن، اين امکان براي بانک هاي واسـطه وجـود دارد کـه بـه منظـور شناسـايي الگوهـاي                     . احراز نمايد 

ملي يا الزامات مقرراتي محـل      هاي احتماال مشکوک، تراکنش ها را پايش نمايند، مطابق با قوانين             فعاليت

فعاليت خود که براي اجراي استانداردهاي بين المللي وضع شده اند فعاليت هاي مشکوک را گزارش کنند                 

و در مواردي که چنين الگوها يا فعاليت هايي به يک بانک کارگزار خاص مربوط مي شود روابط خود با آن                     

برداشت شود که پايش پرداخت هاي پوشـشي، بـه منزلـه            نبايد چنين   . بانک را مورد بازنگري قرار دهند     

بسط يا افزايش الزامات جديد به استانداردهاي فعلي کميته بال و گروه اقدام مالي ويژه براي بانک هـاي                   

واسطه پوشش دهنده است بلکه اين امر، صرفا بعد ديگري از اعمال همـان الزامـات موجـود بـه شـمار                      

  . آيد مي

                                                 
   مبارزه بـا پولـشويي و تـامين مـالي تروريـسم گـروه ويـژه اقـدام مـالي،                     مبتنی بر ريسک    در اين زمينه، راهنماي رويکرد     ـ۲۲

 و نيز سندگروه ولفسبورگ با عنوان اصول ضد پولشويي ولفسبورگ براي بانـک هـاي                ۳,۲۰و۱,۴۳، به خصوص بند     ۲۰۰۷ژوئن  
در  ).com.principles-wolfsberg.wwwبـه نـشانی     (ت را مالحظه فرمائيـد    منتشر شده اس    ۲۰۰۲ اکتبر   ۲۱کارگزار که در    

  .ارزيابی ريسک نقل و انتقاالتی که حاوی اطالعات نامفهوم يا ناقص هستند بانک ها بايد بر روی عوامل مرتبط تمرکز نمايند
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 )ذينفع وجوه انتقالي( ي مقصد  مسئوليت بانک ها ـپ

ـ ۳۲  مشتريان ، ذينفع را مورد شناسايي کافی بانک مقصد بايد مطابق با استانداردهاي ناظر بر شناسايي  

همچنين، بانک مقصد در قبال پايش فعاليت هـاي ذينفـع           . ٢٣قرار داده و اصالت هويت وي را احراز نمايد        

  بر اسـاس يادداشـت تفـسيري مربـوط بـه توصـيه        . که مشتري آن بانک است واجد مسئوليت مي باشد        

مالي مقصد بايـد روشـهاي ريـسک محـور مـوثري را بـراي                ويژه اقدام مالي، موسسات     گروه ۷شماره  

   .شناسايي پيام هاي نقل و انتقاالت الکترونيکي فاقد اطالعات کامل فرستنده وجوه بکار گيرند

  

 گروه ويژه اقـدام مـالي، مـشکالت مـرتبط بـا             ۷  وفق يادداشت تفسيري مربوط به توصيه شماره       ـ ۳۳

شفافيت را مي توان به عنوان فاکتوري براي ارزيابي مشکوک بودن يا نبودن يک انتقـال الکترونيکـي يـا                    

تراکنش مربوطه و حسب مورد، براي تصميم گيري در مورد لزوم يا عدم لـزوم ارسـال گـزارش دربـاره                     

در برخـي مـوارد،   . ا ساير مراجع ذي صـالح در نظـر گرفـت     عمليات مشکوک براي واحد اطالعات مالي ي      

موسسات مالي مقصد بايد موضوع تحديد يا حتي قطع روابط کاري خود را با آن گروه ازموسـسات مـالي                    

دليل اتخاذ چنين تصميمي بايد بر پايـه        . مد نظر قرار دهند    که استانداردهاي شفافيت را رعايت نمي کنند،      

   .مستندات باشد

  

  يل مربوط به اطالعات مشتريان و حفاظت از داده هامسا ـ ت

ـ ۳۴  در جريان انجام يک تراکنش، انتقـال اطالعـات مـشتريان بـه اشـخاص ثالـث کـه منحـصر بـه           

  هـايي در خـصوص حفاظـت از اطالعـات           هاي پوششي نيز نمي باشد، نبايـد بـه بـروز نگرانـي             پرداخت

. قررات ناظر بر حفاظت از اطالعات را رعايـت نماينـد          در هر صورت، بانک ها بايد قوانين و م        . منجر گردد 

کننـد   بانک ها بايد اقدامات الزم را بعمل آورند تا تضمين نمايند اطالعاتي را که دريافت و پـردازش مـي                   

   براي مقاصد مجاز مقرر در قوانين ملي و استانداردهاي بين المللي مورد استفاده قـرار مـي گيـرد و                     صرفاً

بطور اخص، هر گونه تخلف از اصـل رازداري يـا           .  کافي به مشتريان داده مي شود      در اين خصوص آگاهي   

بانک ها بايد متعهد شـوند بهـره بـرداري          . هرگونه بهره برداري تجاري از اين اطالعات بايد ممنوع گردد         

                                                 
  بيـان  )  مـيالدی  ۲۰۰۳نـسخه سـال     ( گروه ويژه اقدام مالی    ۵ تفسيری مربوط به توصيه شماره       همان گونه که در يادداشت    ـ  ۲۳

 مقرر شده است به اين معنـا نيـست کـه      ۵که در توصيه شماره     ) CDD(اقدامات مبتنی بر شناسايی کافی مشتريان     :" شده است 
يـک تـراکنش مـی نماينـد        بـادرت بـه انجـام       موسسات مالی بايد به طور مکرر هويت هر يک از مشتريان را در هر زمانی که م                

يک موسسه می تواند در اين خصوص به اقدامات انجام شده قبلی خود برای شناسايي و احـراز هويـت                    . شناسايی و احراز کنند   
  .مشتری اتکا نمايد مگر اينکه نسبت به صحت آن اطالعات شک داشته باشد
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مناسب از اطالعات را تضمين و استفاده از آن براي مقاصد غير قانوني توسط خـود يـا شـخص ثالـث را                       

  . ع نمايندممنو
  

  ساير موضوعات ـ ث

" شناسايي کافي مشتري از سـوی بانـک هـا         " طبق اصول تبيين شده در سند کميته بال تحت عنوان            ـ۳۵

هاي  موضوع شناسايي کافي که در قسمت قبل تشريح گرديد، بايد در تمامي روش ها، سيستم ها و کنترل               

 ذيربط را به خـود اختـصاص دهـد و در حـوزه     مربوط مد نظر قرار گيرد، بخشي از برنامه آموزشي پرسنل   

 . عمليات حسابرسي داخلي و  تطبيق عملکرد بانک گنجانده شود

  

 افزون برموارد فوق، بانک ها بايد مستندات قراردادي مربوط به روابط کارگزاري خـود را بـه منظـور                    ـ۳۶

 بـا   ي قـرار داده و صـرفاً      حصول اطمينان از انطباق آن مستندات با استانداردهاي شفافيت مـورد بـازنگر            

 تبعيـت   ۱۲هـاي مـورد اشـاره در پـاراگراف           هايي روابط کارگزاري برقرار نمايند کـه از اسـتاندارد          بانک

نمايند مگر اينکه رعايت استانداردهاي مناسب شفافيت کارگزاران مورد نظر از مشارکت آنهـا در يـک                  مي

  . مشابه نشٰات گرفته باشدکارهاي  پيام، الزامات محلي يا ساير سازِسيستم ارسال

  

  نقش ناظران:بخش سوم

 بيان شده است، ناظران     ٢٤ همانگونه که در سند موسوم به شناسايي کافی مشتري از سوی بانک ها             ـ۳۷

موظفند اعمال روش هـاي صـحيح شناسـايي مـشتريان و رعايـت اسـتانداردهاي اخالقـي و حرفـه اي               

ر اخص، ناظران بايد اطمينان حاصل نمايند بانـک هـا           بطو. توسطبانک ها را بصورت مستمر پايش نمايند      

براي موقعيت هاي مختلف خود به عنوان بانک مبداء، بانک واسطه در زنجيره پرداخت هاي پوششي و يـا                   

  . بانک مقصد، سياست ها، روش ها و فرايندهاي مناسبي را تدوين و به اجرا مي گذارند

  

ـ ۳۸ راي ارزيابي شيوه هاي مـديريت ريـسک توسـط موسـسات      ناظران مي توانند تدابير متعددي را ب 

نـاظران بايـد شـيوه هـاي مـديريت          . تحت نظارت خود در ارتباط با پرداخت هاي پوششي اتخاذ نمايند          

نمونه هايي از اقداماتي که يک نـاظر  . ريسک مربوط به اينگونه عمليات را به دقت مورد بررسي قرار دهند       

                                                 
، ترجمه اين سند در سايت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران به  »هاشناسايي کافی مشتری از سوی بانک       « سند  ،۶۱بند  ـ  ۲۴

  .بخش مبارزه با پولشويي، زيرمجموعه ترجمه اسنادی در زمينه مبارزه با پولشويي قرار دارد  ،IR.CBI.WWW نشانی
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 مديريت ريسک در يک موسسه مالي اتخاذ نمايـد شـامل مـوارد زيـر                مي تواند براي ارزيابي شيوه هاي     

  :است

بررسي اين موضوع که آيا موسسه مورد نظر، دارای نظام مناسبی برای ارزيابی ريسک هـست                 •

  جملـه يا خير؟ نظامی که فرايند پرداخـت هـا را پوشـش دهـد و نيـز همـه عوامـل مـرتبط از                         

 و نقش   اي مرتبط با نقل و انتقاالت وجوه       و کشوره  روابط کارگزاري درگير در عمليات، حجم کلي      

 .موسسات دراين فرايند در آن مورد توجه قرار گرفته باشد

 تعيين اينکـه آيـا موسـسه اسـتانداردهاي شـفافيت را اجـرا کـرده و بـراي پيـروي کامـل از                •

 امر  به عنوان مثال، الزم است از اين      . ه است نمودهايي را ايجاد   استانداردهاي شفافيت سيستم  

 مربـوط بـه     اطمينان حاصل شود که بانک های مذکور براي جلـوگيري از موشـکافي اطالعـات              

  فرستنده و گيرنده وجوه توسط بانک های کـارگزار واسـطه، از فرمـت هـای پيـام اختـصاری                   

ــورد اســتفاده درپ ( ــانکي از قبيــل فرمــت هــای م ــين ب   ســتفاده ا) رداخــت هــاي پوشــشي ب

مطمئن شوند که بانک هاي مبداء اطالعات مشتريان را بـصورت  بايد   همچنين   ناظران. کنند نمی

 .کنند کامل در همه نقل وانتقاالت الکترونيکي برون مرزي وارد مي

   مـورد   ارزيابي اين که آيا موسسات براي اجرای صحيح و مکفی فرآيند شناسـايی مـشتري در                •

 پوشـشي    هـای   پرداخت  مربوط به   بانک هاي کارگزاری که در تسويه نقل و انتقال برون مرزي          

 .هستند، فرآيندهايي دارند دخيل نيز

اجرای قوانين ملی مربوط بـه تـراکنش هـايی کـه بايـد               بررسي فرآيندهاي موسسه در زمينه       •

 مسدود، برگشت يا غير قابل پرداخت شوند، و

داده هـای   /درج اطالعـات  : اجرای الزامات قابل اعمال داير بر      بررسي فرآيندهاي موسسه براي      •

 در دستور پرداختهـا و محافظـت از داده هـا بـراي بررسـي،              وط به فرستنده و گيرنده وجوه     مرب

، بازنگري و گزارش فعاليتهاي مشکوک و ارائه مستندات تصميمات اخذ شده با مراجعـه               پايش

  .به تراکنش ها وحساب ها

  

ـ ۳۹   قـال الکترونيکـي،   ناظران بايد اطمينان حاصل نمايند که بانک ها بـراي پـايش عمليـات نقـل و انت     

. باشـند  از نظام کنترل های داخلی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند و کنترل های مذکور اثـربخش مـی                 

. نماينـد  افزون بر اين، ناظران بايد مطمئن شوند که بانک ها رهنمود هاي نظارتي و مقرراتي را رعايت مي                 

شـود   هـا مـی    ها و فرايند   ها، روش  ی خط مشی  ها نه تنها شامل بررس     فرايند نظارتي نيز همانند ساير حوزه     

فراواني و عمق اينگونه بررسي هاي نظارتي بايد با         . بلکه، بررسي موردي تراکنش ها را نيز در بر مي گيرد          
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ناظران بايد با استفاده از اختيـارات نظـارتی خـود، اطمينـان     . ميزان ريسک مربوط همخواني داشته باشد   

  . کند ش های مناسبی در زمينه شفافيت استفاده میيابند که يک موسسه مالی از رو

  

ـ ۴۰  هنگامي که ناظران در حين انجام عمليات نظارتي يا در پي گزارشات دريافتي از بانک ها، از ارتکاب  

  تخلفات بسيار مهم توسط بانک هاي ساير کشورها در زمينه رعايت استانداردهاي ناظر بر شفافيت آگـاه                 

را از ايـن امـر مطلـع    ) در کشور محل استقرار بانک هاي متخلف( ناظر ذي ربط     شوند مي بايست مقام    مي

  . نمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢

  

   :ماخذ

Due diligence and transparency regarding cover payment messages 

related to cross-border wire transfers, Basel Committee on Banking 

Supervision, BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, Basel, 

May 2009. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  .استفاده از مطالب اين مجموعه با ذکر ماخذ بالمانع است


