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بانک و   دولتي پست ي، شرکت دولتهاي دولتي، غير مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  .گردد مي ارسال  ، کوثر مرکزي و عسکريهاعتباري توسعه موسسات

  
  

 با سالم؛

 همان گونه كه استحضار دارند مقولـه ريسـك از جملـه مهمتـرين عناصـري اسـت كـه در        احتراماً، 

، تصور مبادرت بـه فعاليـت   از اين رو. تار و پود فعاليت هاي بانكي ريشه دوانده و با روح آن عجين شده است

بانكي در محيطي عاري از هر گونه مخاطره، نه تنها تصوري غير واقعي و انتزاعي است بلكه ممكن است گـاه،  

از ايـن رو؛  . شجاعت و درايت الزم را براي مواجهه با اين پديده، از مديران و كارشناسان بانكي سلب نمايـد 

ديده هميشه حاضر، از مهمترين انتظاراتي است كه از مسئولين يك مديريت موثر، فعاالنه و هوشمندانه اين پ

با تمامي ابعـاد و جوانـب گسـترده و     بانك يا موسسه اعتباري مي رود و دانش مديريت ريسك هاي بانكي ـ  

  .ـ پاسخي مناسب و مسئوالنه به اين احساس نياز بوده استمتعدد آن 

ر، در كانون توجهـات نـاظران بـانكي و مراجـع     يكي از مهمترين ريسك هايي كه طي چند دهه اخي

  چه در سطح ملي و چه در پهنه بين المللي ـ  قرار گرفتـه و  رشـد و گسـترش آن      ـ تخصصي و سياستگذاري 

  به طور مستمر، تحت پايش و رصد آن ها بوده است؛ ريسك ناشي از پولشويي و تـامين مـالي تروريسـم در    

تبعات منفي فراواني را براي كشورها و جامعه جهـاني بـه دنبـال آورده    بانك ها و موسسات اعتباري است كه 

پولشويي و تامين مالي تروريسم، دو پديده زيانبار هستند كه آثـار شـومي را بـراي اقتصـاد و اجتمـاع      . است

تضعيف بخش خصوصي، كاهش اعتماد به بازارهاي مالي، افزايش بي ثبـاتي در  . كشورها به ارمغان مي آورند

د، كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي، كاهش درآمد دولت، افزايش ريسك اعتباري كشورها، اقتصا

از ديدگاه كالن از يك سو و آثار و تبعات منفي اين پديده بر كاركرد، شـهرت و  ... تهديد سالمت نظام مالي و 
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ي از تبعـات منفـي حاصـل از    قابليت اعتماد به يك موسسه اعتباري از منظر خرد از سوي ديگر؛ تنها گوشـه ا 

از اين رو،  به طور خالصه مي توان اظهـار داشـت كـه  دو    . ريسك پولشويي و تامين مالي تروريسم مي باشد

پديده ياد شده، با گسترش فساد و فقر و ناامني در سطح جوامع؛ به تحليل شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي 

  م شـهروندان و بـه خصـوص فعـاالن اقتصـادي آن بـدل      دامن زده و جامعه را به محيطي نا امن براي عمـو 

توجه به اين تبعات، بالطبع مسئوليت هاي خطيري را متوجه مجـامع بـين المللـي، حاكميـت ملـي      . مي نمايند

كشورها، دست اندركاران نظام مالي و به خصوص صنعت بانكداري و انديشمندان و صاحبنظران ايـن عرصـه   

اين پديده هاي شوم نبايد به دست اندركاران نظام بانكي محـدود شـود بلكـه     از اين رو، مقابله با. مي نمايد

  . مستلزم عزمي ملي و جهاني است  مبارزه با آن ها،

) بـازل (يكي از نهادهاي بين المللي پيشرو در زمينه مباحث نظارت بانكي، كميته نظارت بـانكي بـال     

است كه به عنوان بخشي از  مديريت انواع ريسك هاي بانكي، توجه خاصي را به مديريت ريسك پولشويي و 

ياي بانكداري عرضـه داشـته   تامين مالي تروريسم مبذول و در اين راستا، اسناد مختلفي را نيز تدوين و به دن

، »مديريت يكپارچه ريسك شناسـايي مشـتري  «، »راهنماي كلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري«. است

پيشگيري از سوء استفاده عوامل جنايتكار از نظام بـانكي جهـت   «، »ها شناسايي كافي مشتري از سوي بانك«

بانك هـاي پوسـته اي و   «، »دولوژي اصول اساسيمت«، »اصول اساسي براي نظارت بانكي موثر«، »شويي پول

شناسايي كافي و شفافيت در پيام هاي پرداخـت پوششـي مربـوط بـه نقـل و انتقـاالت       «و » دفاتر اجاره اي

  مهمترين اسناد كميته بال در اين حوزه از دانـش مـي باشـند كـه عالقمنـدان     » الكترونيكي برون مرزي وجوه

  ، بخش نظارت بانكي، WWW.CBI.IRالع رساني بانك مركزي به نشاني مي توانند با مراجعه به پايگاه اط

قسمت مبارزه با پولشويي، زيرمجموعه ترجمه اسنادي در زمينه مبارزه با پولشويي؛ نسخه اي از ترجمـه ايـن   

  .اسناد را تهيه كنند

اي از مجموعـه   شـده  لي نسـخه جديـد و اصـالح   ميالدي، گروه ويژه اقدام مـا  2012در فوريه سال 

 . هـا بـود   اي نسبت به نسخه پيشـين توصـيه   هاي قابل مالحظه هاي خود را منتشر كرد كه حاوي تفاوت توصيه

نـويس   كميته نظارت بانكي بال هنگام تهيه پيش. روز شد به تبع آن، سند متدولوژي مربوط به توصيه ها نيز به

 هـا،   رتي خود را به گروه ويژه اعالم نمـود و بـا انتشـار نسـخه جديـد توصـيه      هاي جديد، نظرات مشو توصيه
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» هاي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم مديريت موثر ريسك«رو را با عنوان  اين كميته نيز سند پيش

 امكـان ارائـه اطالعـات تكميلـي      ،هـايي كـه از نظـر كميتـه     با تشريح بخـش منتشر كرد تا  2014در ژانويه 

اين كميته و گروه ويژه، بـه اجـراي    و تالش هاي تخصصدر نتيجه، هم افزايي ها وجود دارد و  در خصوص آن

هـاي بـانكي و    هـا، گـروه   اين سند به طور خاص؛ بانك. ياري رسانددر كشورها  ياد شدهاستانداردهاي گروه 

  .ناظران بانكي را مخاطب قرار داده است

  اين سند، اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي بر آن شـد تـا    نظر به اهميت موضوعات مطروحه در

در كنار انجام امور جاري خود، ترجمه اي از اين سند را تهيه و در اختيار عموم و  بـه ويـژه، همكـاران نظـام     

  .بانكي قرار دهد تا از اين رهگذر، شناختي بهتر و جامع تر از توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي فراهم آيد

با اميد به آن كه انتشار و توزيع آثاري از اين قبيل، به بسط و تعميق دانش بانكداري در نظام بـانكي  

  كشور بيانجامد، خواهشمند است دستور فرمايند اين نوشتار جهت مطالعه و بهره برداري هاي الزم در اختيـار  

  ٢٠٥٤٨٦٦./واحدهاي ذي ربط قرار گيرد
 

  کي و مبارزه با پولشوييمديريت کل مقررات، مجوزهاي بان

 اداره مبـارزه با پولشـويي

 فـريـد کـيـان عبدالمهدي ارجمندنژاد

٢٣١٦ ٣٢١٥-٠٢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 

 مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی

 "اداره مبارزه با پولشويي"

 

 

 ي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسمها مديريت موثر ريسک

 از انتشارات کميته نظارت بانکی بال

(4102ژانويه )   

 

 فاطمه مهجوريان قمي: ترجمه

 الملل گروه روابط بين

 0131ارديبهشت 
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 پيشگفتار مترجم

 

هاوموسساتماليرادرمعرر طرررير  هاييکهبانککيازريسکيامروزه، 

تبعاتمنفيوگاهبسريارگسردرده.قرارداده،ريسکپولشوييوتامينماليتروريسماست

 يوچهدرپهنهچهدرعرصهملرايندوپ ي هشومماليبهح  استکهمرايعنظارتيرا

برآنداشدهاستتاعالوهبراينکهتويهطاصيبهايندوگونهريسکمعررو رالملليبين

هارابرهنماين ،بهطورمسدمروازطرقمخدلف؛ضرورتم يريتمناسبوموثراينريسک

 .نهادها ماليگوشزدکنن 

حاصلازاعمرالمررمانرهشودکهطيآن،پولواژهپولشوييبهفراين  اطالقمي

.شود،بهصورتيکهدرظاهرمشروعبهنظربياي واثر ازيرممنشاءباقينمانر ترهيرمي

ايناصرالحبهمعنا امروزينآن،اولينبارتوسطگروهويژهاق امماليمررحش وسپس

ترامينمراليسپدامبر،مبحثمبارزهبرا22وپسازوقوعحمالتتروريسدي1002درسال

ها اينگروه،نهادهرا مخدلرفنيرزباالهامازتوصيه.تروريسمنيزدرکنارآنيا گرفت

اق امبهتهيهواندشاررهنمودها مدع د برا برطيازمشاغليکردن کهبهدليرلماهيرت

بامهميکههمگامنهادها يکياز.فعاليتطود،درمعر سوءاسدفادهمررمانقراردارن 

ميدهنظارتبرانکيسايرمرايعفعال،اق امبهاندشاراسناد چن دراينزمينهکردهاست،ک

هرا مرکرز ميالد وتوسطروسا کلبانک2791دراينکميدهکهدرسال.ميباش بال

.پايهگذار ش ،کارشناسانارش نظارتبرانکيعضرويتدارنر 20کشورها عضوگروه

همآم ه،بااسردفادهازکشورها مخدلفوپيشرودرصنعتبانک ار گردمدخصصينيکهاز

ها پوليدرتراربوتخصصطود،رهنمودها مفي  رابرا حفظسالمتوکارآئينظام

الملليدربانکتسويهحسابها بينکميدهنايها ايالس.نماين سريهانپيشنهادمياسر

.شودبرگزارميسوئيس(بازل)واقعدرشهربال



ترينوپيشروتريناسنادمندشرهتوسطکميدهنظارتبانکيبال،سرن يکيازمهم

(2711دسرامبر")پيشگير ازسوءاسدفادهعواملينايدکارازنظامبانکييهرتپولشرويي"

استکهتريمهآنبهقلمينابآقا اريمنر نژاددرپايگراهاطرالعرسرانيبانرکمرکرز 

.قابلدسدرسرياسرتبانکي،بخشنظارتwww.cbi.irالميايرانبهنشانييمهور اس

همچنينکميدهبالاسنادديگر رانيزمندشرکردهاستکهبهاه ا مبارزهبراپولشروييو

شناسراييکرافيمشردر ازسرو :"نماي ؛ازيملرهتامينماليتروريسمکمکشايانيمي

راهنمرا کلري"؛(1002ژانويه")ا ا ودفاترايارهپوسدهها بانک"؛(1002اکدبر")هابانک

م يريتيکپارچرهريسرکشناسرايي"؛(1002فوريه")افدداححسابوتعيينهويتمشدر 

ر(1002اکدبر")مشدر  شناساييکافي"ونيزسن رهمگيباتريمهينابآقا اريمن نژاد

نقلواندقراتتالکدرونيکريبررونمررز وشفافيتدرپيامها پرداطتپوششيمربوطبه

برا دسدرسريبرهتريمرهايرن)باتريمهآقايانزارعقايار واحم  (1007مي")ويوه

همانگونهکهازموضوعاتاسنادوتاريخاندشرار(.بهنشانيايندرنديفوقمرايعهشوداسناد،

هرا مبرارزهبراتتاتمامينبهآي کميدهنظارتبانکيبالهموارهتالشنمودهاسآنهابرمي

پولشوييوتامينماليتروريسمراپوششدادهوبهطورمرتباق امبهروزآم نمودناسناد

.طودنماي 

مرريالد ،گررروهويررژهاقرر اممررالينسررخهي يرر و1021فوريررهسررال21در

ا بلمالحظرهها قاها طودرامندشرکردکهحاو تفاوتا ازمرموعهتوصيهش هاصالح

روزبهتبعآن،سن مد ولوژ مربوطبهتوصيههانيزبه.هابودنسبتبهنسخهپيشينتوصيه

ها ي ي ،نظراتمشورتيطرودنويستوصيهکميدهنظارتبانکيبالهنگامتهيهپيش.ش 

رورادريشها،اينکميدهنيزسن پرابهگروهويژهاعالمنمودوبااندشارنسخهي ي توصيه

امکها  اااهه  اعاتها     از نظهر کيتهه    هایی که    با تشریح بخشمندشرکردتا1022ژانويه

وجود دااد و با هيراسها نيود  تخصص این کيته  و گروه ویژه، به    ها تکيتلی دا خصوص آ 

هها،   این سند ب  عهوا خهاصب بانهک   . نيایداجرای اسهانداادهای گروه ویژه دا کشواها کيک 

 .های بانکی و ناظرا  بانکی اا مخاعب قراا داده است گروه



پتشنهاد ترجي  این سند ب  مهرجم از سوی آقهای ااجينهدنژاد، مهدیر کهت م ههر       

مقراا ، مجوزهای بانکی و مباازه با پولشویی بانک مرکزی جيهوای اسامی ایهرا ، مرهر    

. از زحيها  ایشها  اسهت    شد ک  ترجي  تيده اسناد کيته  نظاا  بانکی بال ب  زبا  فااسی

تاوه بر پتشنهاد ترجي ، پتگتری و تشویق ایشا  و هيچنتن دو باا ویرایش دقتق مهن هيراه 

تلهی امهم حجهم     ررگذاای  با اااه  پتشنهادا  سازنده از نظر م هوایی، نگااشی و حهی نقر 

ی به   تهر از نسهخ  اولته  تقهدیي     سبب گردید مهن ترجي  بستاا سلتس رکاای باالی ایشا 

از مخلوق خداوند تشهکر و قهدا دانهی    کسی ک   "از حدیث  تاسیاز این او، ب  . ایشا  شود

های صيتيان  و براداان  ایشا   و پتگتری ها از تشویق ،"، شکرگزاا خداوند نتز نخواهد بودنکند

 .اا زصيتيان  سپاسگ

ادااه هيچنتن از هيکاا گرامی جناب آقای دهقا ، سربازاس م هر  گروه بازاسهی  

د ابهامی اا مشهخص  امباازه با پولشویی، ک  نسخ  اولت  ترجي  اا سرر ب  سرر خوانده و موا

 .نيایم قدا دانی می ،اااه  نيودند نتز اا کرده و پتشنهادا  اازشيندی

آقهای   جنهاب   از جناب آقای کتا ، مدیر م هر  ادااه مباازه با پولشهویی و سرانجا  

نهایهت هيکهاای و حيایهت  اا دا    که    این ادااه بط بتن اليلتمظفری، مدیر م هر  گروه اوا

 .کنمقدادانی می  ،نتز خصوص ترجي  و انهشاا این سند مبذول داشهند

توصت  های جدیهد گهروه    ادد بخشی از ابهاماتی اا ک  امتد آنک  سند پتش او بهوان

مبهاازه بها پولشهویی و    ب  ادبتا  موجهود   ،بزداید و از این اهگذا ،ویژه اقدا  مالی وجود دااد

  . کيکی ناچتز کرده باشد دا کشوا تامتن مالی تروایسم

 .......تا چ  قبول افهد و چ  دا نظر آید 

        

 فاطمه مهجوريان قمي                

0131خرداد ماه                     
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  *های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم ریسک موثرمدیریت 

 

 مطالب فهرست

 

 صفحه عنوان

 1 مقدمه -الف

 7 ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم موثرعناصر اصلی در مدیریت  -ب

 8 ها ریسکارزیابی، شناخت، مدیریت و کاهش .  

 8 ها ریسکارزیابی و شناخت ( الف)

 *حاکمیتمناسب  ترتیبات( ب)
 3 

 3 سه خط دفاعی( پ)

 *طالعات سیستم های کارآمد فن آوری ا( ت)
 04 

 01 سیاست پذیرش مشتری.  

 01 ریسک مشتری و مالک ذینفع  *وضعیتو   *هویت احرازشناسایی، .  

 03 مستمر پایش.  

 40 مدیریت اطالعات.  

                                                           
* - Sound Management of Risks related to Money Laundering and Financing of Terrorism. 

هانداادهای بال با قوانتن و مقهراا  جيههوای اسهامی ایهرا  و یها اااهه  برخهی        اسمقایس  تربتقی ب  مهرجم تعدادی پانویس ک  تيدتاً او،  دا سند پتش** 

 .قراا داده است* سهااه  نشا  از پانویس های موجود دا مهن اصلی، دا کناا تدد پانویس ها اضاف  نيوده و برای مهيایز کرد  آ  ،پردازد می توضت ا  تکيتلی

* - Governance arrangements. 

 .دهندمنظوا مجيوت  اقداماتی است ک  مدیرا  ااشد بایسهی دا این زمتن  انجا  

می باشد، لتکن دا مهن، ایهن تنهوا  به      "ااآمد فن آوای اعاتا ستسهم های ک"دا مواد  " "اگرچ  دا بخش مقدم  این سند، اشااه شده ک  بخش  -*3

 .مهرجم. تغتتر یافه  است "ستسهم مناسب نظاا  بر تراکنش"

معهادل   از ، "دسههواالعيت چگهونگی شناسهایی مشههریا  ایرانهی موسسها  اتهبهاای       "و دا  "آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشهویی " 2دا ماده  -* 

 .اسهفاده شده است برای این منظوا " شناسایی اولت"

* - Profile. 
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 40 نگه داری سوابق( الف)

 40 به روز رسانی اطالعات( ب)

 44 ارائه اطالعات به ناظران( پ)

 44 د کردن داراییگزارش عملیات مشکوک و مسدو. 6

 44 گزارش عملیات مشکوک( الف)

 41 مسدود کردن دارایی( ب)

 42 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح گروه و برون مرزی. پ

 42 برای مدیریت ریسک های مشتری جهانیفرآیند .  

 41 ریسکمدیریت و ارزیابی .  

 46 با پولشویی و تامین مالی تروریسمهای تلفیقی مبارزه ها و رویهسیاست.  

 43 گروه سطحاطالعات در  تبادل.  

 11 6*ترکیبی یمال یها گروه.  

 11 نقش ناظران -ت

 11  *شناسایی کافی مشتریانجام  یبراثالث  اشخاص یا یمال اتمؤسس ها،بانکسایر  به اقدامات اتکا:  پیوست 

 21 یبانک یکارگزار:  پیوست 

 21 توصیه های مرتبط گروه ویژه اقدام مالی رستفه:  پیوست 

 26 ماخذ

 

                                                           
ترجيه  شهده    "گروه های مالی مخهلط"ک  دا سایت بانک مرکزی قابت دسهرسی است، این تباا   "مدیریت یکپااچ  ایسک مشهری"دا ترجي  سند  -*  

 .است

لتکن از آنجها که    . اسهفاده شده است "شناسایی کامت"از  "اسایی کافیشن"، ب  جای اصرا  "آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشویی" 2دا ماده  -*  

مههرجم نتهز از ایهن     ،اسهفاده شده بود، جهت حفظ وحد  اوی  دا ترجي  اسهناد بهال   "شناسایی کافی"دا ترجي  سایر اسناد کيته  برای معادل این کلي  از 

 .اصرا  اسهفاده نيود
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 بسمه تعالی

 

 های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم ریسک موثرمدیریت 

 

 مقدمه -الف

 

تامدانه  یها متهر     خواه ه فعالتههای مجرمان  دا معرضاا ها ایسک هایی ک  بانک  ازآگاهی با   *کيته  نظاا  بانکی بال. 1

ایسک پولشویی و تهامتن  ن وه دا نظر گرفهن گذا، هاز این اتا  باست کرده ااهنيااین  تهت اقدا  ب   دهد قراا می ه  تامدان

 .دنيایح یشرتها اا  مالی تروایسم دا مدیریت ایسک کلی بانک

تهامتن مهالی    مبهاازه بها پولشهویی و    موثرها و اوی  های  خط مشیاجرای بهبود وضعتت این کيته  برای تاش و تعهد . 2

دا  وق  بهوده  مسهبوق به  سهاب    هه  و یکپااچگی نظا  مالی بتن اليللی حتاتی است ها ک  برای حفظ سامت بانک ه تروایسم

. است کردهی اا منهشر دیگر سندهای مهعدد  ،8  18دا سال خود بتانت  اولت   صدوا پس از این کيته  ی هيتن تعهد،ااسها

اصت  کک  دا آ  ی "موثر بانکیبرای نظاا   اساسیاصول " شده تجدید نظرانهشاا نسخ  با بال کيته   ،2112دا سپهامبر 

 .نيود پا فشاایبر موضع خود اسهفاده از خدما  مالی اخهصاص داشت،  ءب  مسئل  سو( 28اصت )

خهصاا گروه ویهژه  ب  ا پس از این ک ) 11وه ویژه اقدا  مالیرتوسط گشده هانداادهای منهشر ساب  کااگتری کيته  از این . 3

اسهانداادهای بتن اليللهی  "شده  تجدید نظرنسخ   ،گروه ویژه ،2112دا فوای  . دکنحيایت می  (مهرجم: نامتده خواهد شد

، جدید اسههانداادها  هنگا  تهت  نسخ  .کرداا منهشر  "جيعی های کشهاا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و سا 

                                                           
*  - Basle Committee on Banking Supervision(BCBS). 

 ۱ 18 داسال ک  است بانکی نظاا  ااشد کااشناسا  از مهشکت ،(The Basel Committee on Banking Supervision) بال بانکی نظاا  کيته 

 مرکزی یبانکها و بانکها بر نظاا  مراجع ااشد کااشناسا  از کيته  این . شد گذاای پای  ،11 گروه کشواهای مرکزی بانکهای کت اوسای توسط

 معيول، بروا. است شده تشکتت مه ده ایاال  و انگلسها  سوهتس، سوهد، هلند، لوکزامبواگ، ژاپن، ایهالتا، آليا ، فرانس ، کانادا، بلژیک، کشواهای

 .شود می برگزاا کيته  این داهيی دبترخانة مقر بال شهر دا اليللی بتن حسابهای تسوی  بانک دا کيته  این اجاسهای
نشانی ک  دا    18مواخ دسامبر  "پتشگتری از سوء اسهفاده توامت جنایهکاا از نظا  بانکی جهت پولشویی"سند کيته  نظاا  بانکی بال ت ت تنوا   ب  - 8

www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf: زیههر قابههت دسهرسههی اسههت مراجعهه  نيایتههد     اینهرنهههی
 نشههانی اینهرنهههی  ترجيهه  ایههن سههند دا  )   

http://www.cbi.ir/simplelist/2740.aspx مهرجم: قابت دسهرسی است) 

وظتف  این گروه، تدوین اسهانداادها و بهبود ستاسهها برای حفظ نظا  مالی جهانی از خرهر پولشهویی،   . گروه ویژه اقدا  مالی یک نهاد بتن الدولی است - 11

اقداماتی بر اوی تواید مجرمان  ب  منظهوا پنهها     انجا گروه ویژه اقدا  مالی، پولشویی اا . استهای کشهاا جيعی  یسم و تامتن مالی سا تامتن مالی تروا

تضای ناظر گروه ویژه با سایر نهادهای فعال دا این حوزه هيکاای تنگاتنگ داادب ب  خصوص با اتضای وابسه  و ا. تعریف می کند کرد  منشاء متر قانونی آ 

 .تضو ناظر گروه ویژه است "کيته  نظاا  بانکی بال". گروه

http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf
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اااه  بدو  تبعتض ااهنيای "ه هيچنتن ژگروه وی ،2113اس ادا م .11اتا  نيودویژه گروه ب  د اا نظرا  خونتز  کيته ین ا

کيته  هدف . بکاا گرفه  شده استا يتهت  این ااهندا نتز مذکوا سند مرالب مرر  شده دا  .کرداا منهشر  12*"مالیخدما  

 بها و  ه  اعاتا  تکيتلهی دا خصهوص آ  وجهود دااد   ک  امکا  ااای یبخش هاتشریح است ک  با  آ پتش او سند  تهت از 

ههم   ،این ااهنيها . دنککيک دا کشواها اجرای اسهانداادهای گروه ویژه  ب  ،این کيته  و گروه ویژهتخصص  هيراسها نيود 

 ،ندمرزی مشغول فعالتت هسههایی ک  ب  صوا  برو   نکبرای با اا بال اساسی کيته اسهانداادهای گروه ویژه و هم اصول 

ک  اااهه    از این او، اصول ااهنيای حاضر بر آ  است تا مرالبی اا. هيخوانی داادچااچوب کلی نظاا  بانکی  باو  دابرگرفه 

این  اینگون  تلقی شود ک ت کند و ب  هتچ وج  نباید تکيتاا  هانآ  ه هيخوانی داشه  وبا اهداف اسهانداادهای گروه ویژدهد  می

 .(بتنجامدتقویت اسهانداادها ضعتف یا تب   ،اتم از اینک  این تغتتر) اا دااد های گروه ویژهدااسهانداتغتتر  قصد اصول،

که    ،کشوا خودبا الزاما   انرباقدا اا ها  تا بانک ااجاع داده استه ب  اسهانداادهای گروه ویژبال کيته  ، موااددا برخی .  

 اسهانداادهای گروه ویژه اا تتنهاً  از آنجا ک  کيته  بال بر آ  نتست تا لتکن. کندی یاا ،است دهاااسهاندا آ  بر اجرای مبهنی

 .زیاد نشوددا مهن این ااجاتا  است تا تاش شده  ،تکراا کند 

 ااتقای تقویت مقراا ، نظاا  و " مبنی بر ،آ  وظتف تروایسم با  یلای مباازه با پولشویی و تامتن ماکيته  براین  تاش. ۱

ایسهک  مناسهب   تمدیری. دااد هيخوانیکاماً  ،13"با هدف افزایش ثبا  مالی ی دنتاها بانکفه  شده دا بکاا گرهای  اوی 

که  ههدف اولته      هه  ها و نظا  بهانکی  بانککلی سامت ص ت و  ،ثبا با  ویژه ایااتباط  ،پولشویی و تامتن مالی تروایسم

 :ب  موااد زیر کيک می کند زیرا ،دااد ه نظاا  بانکی است

 ترهتربرای ها  بانک سوء اسهفاده از از جلوگتری با ،کشواها و نظا  بانکی  شهر  بانکحسن حفظ  ه الف

 بحيایت از تروایسم برایوای یا انهقال وجوه یا گردآو  ،تواید متر قانونی

فسهاد و    مبهاازه بها  دولت ها دا  اقداما حيایت از ظا  مالی بتن اليللی و هيچنتن ن یکپااچگیحفظ  ه ب

 .مالی تروایسم تامتن

دا  باشد، بانهک  ضعتفوجود نداشه  باشد یا  بانک دا ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم موثرمدیریت  دا صواتتک .  

 تغتتراتهی که  دا سهالهای   . گتردتربتق و تيرکز قراا می تيلتاتی، شهر ،  های ایسک اًهای جدی مخصوص معرض ایسک

                                                           
الی تروایسم پتوست س  شامت منهخبی از توصت  های مرتبط گروه ویژه است ک  بانکدااا  و ناظرا  باید دا اجرای اقداما  مباازه با پولشویی و تامتن م - 11

. نتست و سایر توصت  های گروه و هيچنتن یادداشت های تفستری آنها نتز ميکن است مرتبط باشند ب  تنهایی جامع و کامت فهرستاین . آنها اا اتایت کنند

 .قابت دسهرسی است www.fatf-gafi.org/recommendations  اینهرنهی ینشانتوصت  ها دا این نسخ  کامت 
 *  - Financial Inclusion Guidance. 

 .مراجع  کنتد www.bis.org/bcbs/charter.pdf اینهرنهی  ینشانقابت دسهرسی دا  2113ب  منشوا کيته  نظاا  بانکی بال صاداه ژانوی   - 13

http://www.fatf-gafi.org/recommendations
http://www.bis.org/bcbs/charter.pdf
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ها دا اجهرای   ب  دلتت تد  دقت کافی بانکناظرا  شروع شده و  از سویک   شدیدییی از جيل  اقداما  اجرااخ داده، اختر 

ایهن   ،ت يتهت کهرده   یهزین  های مسهقتم یا متر مسههقتي  آنهاب  های مدیریت مناسب ایسک  ها و کنهرل ها، اوی  خط مشی

مبهاازه بها   اا دا م هوا   ایسهک و  مهد کااآاوی  های  ها و ها ستاست اگر بانک. ها اا دااای اهيتت بتشهری کرده است ایسک

 .کنند جلوگتریو ضراهایی  ها چنتن هزین  ایجاداز  توانند میاحهياالً  ،باشندده کر ایجادی و تامتن مالی تروایسم یپولشو

ا ایی ک  نهاظرا  د مجازاتهتاوه بر جریي  ها و بنابراین، . هسهند دا ااتباطهم  باها  تيا  این ایسک شایا  توج  آ  ک .  

چشيگتر های مالی  منجر ب  ایجاد هزین خود ها می تواند  نظر می گترند، هر کدا  از این ایسکچنتن مواادی برای بانک دا 

تسههتا ،  اترهای  و   1*اوش تامتن مالی تيده فروشهی  شد دلتت مهوقف بانک ب   ضرای ک بروا مثال )برای بانک شود 

مه يهت   هها  وا تد  وصول  ناشی ازو ضرا  ،توقتف و مسدود نيود  اموال، استدگیهای  ، هزین خودتلت  عر  شده  دتاوی

بایهد بهرای برعهرف     ،اسهت اازشيند دا تتن حال ک  م دود و  ،آ منابع تيلتاتی  و بانکمسئولتن  وقتهيچنتن  .(شود می

 .ناشی از آنها صرف شودمشکا  کرد  

 ،از جيل  اسناد ذکهر شهده دا زیهر    ،کيته  بال شده توسط د منهشربرخی دیگر از اسنا ههيرا ب  باید اا این سند ،دا نهتج .  

 :مرالع  قرااداد مواد

 ب21121۱، سپهامبر موثربرای نظاا  بانکی  اساسیاصول  ه الف

 ب 21121ها، ژوهن  داخلی دا بانک یحسابرس کااکرد ه ب

 ب 21111اصولی برای مدیریت مناسب ایسک تيلتاتی، ژوهن  ه پ

 ب 21111یش حاکيتت شرکهی، اکهبر اصولی برای افزا ه  

انهقاال  الکهرونتکی بهرو    ب  نقت و های پرداخت پوششی مربوط شناسایی کافی و شفافتت دا پتا  ه ث

 ب211818، می مرزی وجوه

 .211۱21ا بانکها، آوایت دآ   کااکرد تربتق و  ه ج 

                                                           

1 * -Wholesale funding منابع ایهن وجهوه مهی توانهد منهابع      . مدیریت ایسک خود اسهفاده می کنند ها برای تامتن مالی تيلتا  و اوشی ک  بانک

  .باشد... دولهی، وجوه تيومی، سپرده های خااجی و 
  - www.bis.org/publ/bcbs230.pdf. 

  - www.bis.org/publ/bcbs223.pdf. 

  - www.bis.org/publ/bcbs195.pdf. 

  - www.bis.org/publ/bcbs176.pdf. 

  - www.bis.org/publ/bcbs154.pdf. 
  - www.bis.org/publ/bcbs113.pdf. 

http://web.cbi.net/page/9205.aspx
http://web.cbi.net/page/9205.aspx
http://web.cbi.net/page/9205.aspx
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دو سند  بااین سند  ،مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسمکيته  دا زمتن  توسط اسناد صاداه  د  ب نظم بخشتبرای . 8

 یکپااچه  مدیریت "و  "2111شناسایی کافی مشهری از سوی بانکها، اکهبر " یعنی بپرداخهندموضوتا  می این قبلی ک  ب  

دا  ،قبلی ب  اوز نيود  اسناد برایکيته  . است شده قبلی اسنادادما  و جایگزین ، " 211ایسک شناسایی مشهری، اکهبر 

و اااهه   ( پتوست یهک )بر اقداما  اشخاص ثالث ها  بانک اتکای ک  دا صوا ی یها ایسک این سند تيرکز بتشهر خود اا بر

 دااایند اشخاص مان باال،ایسک های با  حوزهسایر  .قراا داده است ،بوجود می آیند (پتوست دو)خدما  بانکداای کااگزاای 

نها پرداخه    آبنتز دا اسناد قبلی  و ستاسی، بانکداای خصوصی و ساخهااهای حقوقی خاص نتز مهم و مرتبط هسهندایسک 

دا این سند بروا منهشر کرده، ب  این موضوتا   اسنادیدا مواد این موضوتا  با توج  ب  اینک  گروه ویژه  لتکن بشده بود

 .21 خاص پرداخه  نشده است

دا نظهر گرفهه     بال تهت  شده توسط کيته  اسنادها و دسایر اسهانداا هيراه بااجرا، این ااهنيا باید  گسهرهدا ااتباط با . 11

ههای بهانکی به      دا این مهن گهروه ). استهای بانکی  بر گروه یکپااچ ااتقای نظاا   ،از تهت  تيامی این اسناد هدف .شود

دا مواد مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی تروایسهم صهدق       این موضوع مخصوصاً .22(مهرجم: اخهصاا گروه نامتده متشود

هها اا از   اما ایهن فعالتهت   ،گروه دااند "یک" نزد مخهلف یا حسابهایمهعدد املب اوابط کاای  مشهریا اگرچ  زیرا  بکند می

 .می دهند انجا  ،عریق دفاتری ک  دا کشواهای مخهلف هسهند

ميکهن  دا موسسا  کوچک یها تخصصهی   از این ااهنيا برای اسهفاده  .اده استها قابت اسهف ی کلت  بانکبرا ااهنيااین . 11

 .پتهدا کنهد  یا مدل تجاایشا  سهازگاای   موسسا  آ  اندازهتا بسه  ب   بباشداست نتاز ب  ایجاد برخی تغتترا  دا الزاما  

 .لتکن پرداخهن ب  این جزهتا ، خااج از حوصل  این سند است

اا ( بخش چههاا  )و ناظرا  بانکی ( دو  و سو های ب  ترتتب بخش )های بانکی  ها، گروه این ااهنيا ب  عوا ویژه بانک. 12

 ،کشهواها که    اسهت واقف  امراین  برذکر گردیده، کيته   اساسیاز اصول  28هيانگون  ک  دا اصت . قراا داده است مخاعب

ترتتبها  مخهلفهی اا دا نظهر     ،مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم زاما  البا هایشا   فعالتت انرباقبرای اعيتنا  از 

تقسهتم   ،23هيچو  واحهدهای اعاتها  مهالی    ،بتن ناظرا  بانکی و دیگر مقاما اا وظایف نظااتی اندب از جيل  آنک   گرفه 

ک  نظهاا   ای  های قضایی دا حوزه .ودميکن است ب  این مراجع نتز اعاق ش "ناظر" واژه ،دا این سند از این او، .اند کرده

                                                           
 به  نشهانی  قابهت دسهرسهی   ( 22و  12توصهت  ههای   ) "ااهنيا دا مواد اشخاص دااای ایسک ستاسهی اصول "تنوا   باب  خصوص ب  سند گروه ویژه  - 21

 .مراجع  نيایتد www.fatf-gafi.org/fr/documents/peps-r12-r22.html اینهرنهی
 .مراجع  شود 2112صاداه سپهامبر  "اصول اساسی برای نظاا  بانکی موثر"سند  12برای مثال ب  توصت   - 22
 .اسهانداادهای گروه ویژه توضتح داده شده است  2دا مواد واحدهای اعاتا  مالی دا توصت   - 23

http://www.fatf-gafi.org/fr/documents/peps-r12-r22.html
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 اصهول  ایهن  اجهرای ، ناظرا  بانکی بهرای  قراا دااد مرجعچند  برتهدههيزما  تامتن مالی تروایسم /بر مباازه با پولشویی

 .کنندهيکاای  دیگر مراجعااهنيا باید با 

 اابره  بها   دا ی اااقهداما  دیگهر  د ان شدهملز  کشواها عی آ  ک   یاسهانداادهایدا این سند ب    ذکر است ک  شایا. 13

صها    اسهانداادهایی ک  اخهتاااتی اا ب  مراجع ذی یا دهندانجا   "تعتتن شدههای متر مالی  بخش"یا  "مالی یها بخش"

 .کند، پرداخه  نشده است ها می هایی اا مهوج  آ  تفویض کرده و یا مسئولتت

 

 مین مالی تروریسمتاو  ریسک پولشویی موثرمدیریت در  اصلی عناصر -ب

 

 به  داشههن   ملهز   بایهد هها   بانهک  ،"(2112نسهخ   )مهوثر  برای نظاا  بهانکی   اساسیاصول "برای هيخوانی با سند.  1

تها از ایهن اهگهذا بهواننهد      شهوند های کافی از جيل  قهوانتن جهدی بهرای شناسهایی کهافی مشههری        ها و اوی  مشی  خط

ههای   بهرای فعالتهت  ها  اسهفاده از بانک مانع سوءو اا ااتقا بخشتده ش بانکی ای دا بخ اسهانداادهای تالی اخاقی و حرف "

بانک برای داشههن برنامه  مهدیریت     کلی وظتف از  یاین الزا  بخش.  2"شوند ه تامدان  یا متر تامدان بصوا   همجرمان   

هها و   ستاسهت "تاکتهد بهر   . استها از جيل  ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم  انواع ایسک کنهرلجهت ایسک  موثر

ایهن  . نتز بعيت آیهد  اقداما  دیگریشناسایی کافی مشهری، باید  کااآمد ضوابطبدین معناست ک  تاه بر  "های کافی اوی 

های پولشویی و تامتن مالی تروایسهم   بانک از ایسک بعيت آمده اازیابی براساسو  مبهنی بر ایسک ،باقداما  باید مهناس

تهامتن  و  ااهنيای مباازه با پولشویی مواادیک دا . هایی اااه  می کندهنيوددا خصوص چنتن اقداماتی ا سنداین . باشدخود 

 .مراجع  نيود( باال اجوع شود  ب  بند ) ااهنيا اصول مالی تروایسم خاصی وجود ندااد، تاوه بر این سند، می توا  ب  سایر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .اجوع شود  ه 2112سپهامبر  ه "اصول اساسی برای نظاا  بانکی موثر"دا سند  28ب  اصت  -   2
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 ها ریسک، مدیریت و کاهش شناختارزیابی، .  

 

 ها ریسک شناختارزیابی و ( الف)

موجهود دا بانهک و    پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم   های  نتازمند شناسایی و ت لتت ایسک 2۱ایسک موثرمدیریت . 1۱

بانک ای آنک  بر. ندشناخه  شده مهناسب باش های ایسکهایی است ک  با ها و اوی مد ستاستآو اجرای کاا تدوینهيچنتن 

تيها  توامهت   دا کنهاا سهایر مهوااد،    بایهد  ، انجا  بدههد  پولشویی و تامتن مالی تروایسمایسک جامع  یک اازیابیبهواند 

 تا بهواند ببگترد نظر داتجاای ، بانکی و اابر  ی، بخش 2یکشواسرح دا اا   2*مانده های باقی ایسکو   2*ذاتی های ایسک

تهته   دا باید  ،تهت  شده وضعتتاازیابی انجا  شده و  نهایج .تعتتن کند ،دهدکاهش متزانی ک  باید آ  اا ایسک و  وضعتت

 تها  و تيل اوابهط نظاا  بهر  هيچنتن پذیرش مشهری و  هویت وی، تعتتنمشهری، شناسایی کافی های ها و اوی مشی  خط

اهه   مناسب برای مسهندسازی و اا سازوکااهایبانک باید از . گرفه  شودنظر  دا( ااای  شده خدما م صوال  و ) او تجاای

 .برخواداا باشد ه ناظرا  هيچو ه  صا اازیابی ایسک ب  مقاما  ذیمربوط ب  اعاتا  

، م صهوال ،  یا مشههر  ناشهی از  پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم   های  ایسکاز  یکامت و داسه شناختانک باید ب.  1

( دواااهه  شه  قراا است یا  است عراحی ی ک  دا دستبانک از جيل  م صوال )خدماتی ک  اااه  می دهد های ترض  و  کانال

باید بر مبنای  این شناخت. اا بشناسد کنندمی فعالتتمشهریانش دا آ  خود یا های قضایی ک  حوزه و هيچنتنباشد داشه  

از  یمنابع خهااجی اعاتهات  هيچنتن  .باشد شده توسط بانک گردآوایو تراکنشی و سایر اعاتا  داخلی  اتیهای تيلتداده

نتهز مفتهد    اليللهی های بتنسازما سوی از صاداه های کشوای ملی و گزااشدا سرح بعيت آمده ایسک های اازیابی جيل 

و  ایجادب  گون  ای باید بر آ   مسهيرت قتقا  الز  و نظاا   ،برای پذیرش مشهری ی بانکهاها و اوی خط مشی. باشند می

 وضهعتت مهناسهب بها    بایهد   ،بهاقی مانهده  هرگونه  ایسهک   . ل کنهد شناسایی شده اا کنههر  ذاتی یها ایسکک  اجرا شود 

این اازیابی و شناخت دا صهوا  نتهاز    .مدیریت شودبانک ک  از عریق فرآیند اازیابی ایسک شناسایی شده است، ایسک 

 .قراا گتردباید قابت اااه  ب  ناظرا  بانکی بوده و مواد قبول آنها 

                                                           
چهاپ اکهبهر    "حاکيتت شهرکهی  بهبوداصولی برای "از   و هيچنتن اصت  2112چاپ سپهامبر  "اصول اساسی برای نظاا  بانکی موثر"از  1۱ب  اصت  - 2۱

 .مراجع  کنتد 2112

 (.ایسک ناخالص یا ایسک قبت از کنهرل)ل یا توامت کاهش دهنده وجود نداشه  باشد ایسک یک فعالتت، اگر کنهر -*  2

 : منبهههع (.ایسهههک خهههالص یههها ایسهههک پهههس از کنههههرل  )هههها کياکههها  بهههاقی مهههی مانهههد   ایسهههکی کههه  پهههس از اتيهههال کنههههرل  -* 2
http://ishandbook.bsewall.com/risk/Assess/Risk/inherent_risk.html 

  .دا سرح فراملی نتز باید دا نظر گرفه  شود پولشویی و تامتن مالی تروایسمهای ایسک مباازه با  ابیدا صوا  لزو ، اازی - 2
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 حاکمیتمناسب  ترتیبات( ب)

پولشهویی و تهامتن مهالی    ایسهک   مهوثر مدیریت توضتح داده شده،  28کيته صاداه توسط  قبلین  ک  دا اسناد هيانگو.  1

 شناسهایی و مربهوط به    های تصویب ستاست  هتئت مدیره ب الزا . است حاکيتتمناسب  ترتتبا وجود نتازمند  ،تروایسم

 دا حهوزه  دا اسناد قبلی دا مواد آ  تاکتد شهده،  ک  ها خط مشیاین و نظاا  بر اجرای  تربتقهيچنتن و  ،ت ایسکیمدیر

پولشویی و تهامتن   یها ایسکداسهی از شناخت هتئت مدیره باید . کاابرد داادنتز  پولشویی و تامتن مالی تروایسمایسک 

بایهد   ،بدسهت مهی آیهد    پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم  اازیابی ایسک  پیاعاتاتی ک  دا . داشه  باشد مالی تروایسم

بهر اسهاس ایهن اعاتها      شود تا بهوانهد   گزااشقابت داک و دقتق ب  هتئت مدیره ای  ب  شتوه و کامتب  صوا  ، افاصل ب

 .بگترد ص تحتصيتيا  

مشخص مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی      مسئولتت بانک،  مدیریهیساخهاا  دا نظر گرفهن ضينباید ت مدیره ئهت.  1

هتئت مدیره و . کنداعيتنا  حاصت های بانک ها و اوی ستاست کااآمداجرای از تا  بکند تفویضب  بخش ذیربط تروایسم اا 

منصهوب   پولشویی و تامتن مالی تروایسهم مباازه با  صاحب صاحتت و مناسب اا برایااشد ماموا مدیریت ااشد باید یک 

 .ب  تههده بگتهرد   ،الز  ا اخهتاابا دااا بود  و  ااقهدابا  ،اا ولشویی و تامتن مالی تروایسمپمباازه با  کلیتا مسئولتت  کنند

 .قراا گتردتجاای داخلی  واحدهایهتئت مدیره، مدیریت ااشد و تيا   باید مواد توج ااشد ماموا این های  گزااش

 

 دفاعیسه خط ( پ)

مهثاً  ) تجاای بانکای ، واحدهنتز صادق است پولشویی و تامتن مالی تروایسمدا مباازه با  ک ب  تنوا  یک قانو  کلی . 18

مسهئول شناسهایی، اازیهابی و کنههرل      دفهاتی اولتن خط  (دااند او دا اواابر  فعالتههایی ک  با مشهری سایر صف و واحد 

آنها  ،آگاه بوده ی مصوب بانک ب  خوبیهاها و اوی خط مشیاز  ،ها قسيت نای پرسنتلذا ضروای است ک  . هسهندها  ایسک

 مهاموا ااشهد  شهامت   دفهاتی خهط دو   . باشندبهره مند کافی  امکانا از این ستاست ها  کااآمداجرای برای و  کنندجرا ااا 

خهط سهو    . باشهد و هيچنتن منابع انسانی یا فنهاوای مهی   واحد تربتق و پولشویی و تامتن مالی تروایسممسئول مباازه با 

 . استداخلی  یحسابرسنتز حوزه  دفاتی

                                                           
تربتهق و کهااکرد آ  دا   "و سند  2112چاپ اکهبر  "حاکيتت شرکهی بهبوداصولی برای "، سند  2112چاپ ژوهن  "کااکرد حسابرسی داخلی"ب  سند  - 28

 .نتدمراجع  ک 211۱مواخ آوایت  "ها بانک
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تبتهتن   ب  صوا  کهبهی و اضح وعوا ب   ی بانکهاها و اوی خط مشی نوط ب  این است ک دفاتی مبخشی از اولتن خط . 21

ها  ، دسهواالعيتکاامندا  دا مواد وظایفباید  ،ها ها و اوی  ستاست دا این. گتردبقراا ذیربط کاامندا  تيا   دا اخهتااشده و 

 تيلتا برای شناسایی و گزااش . فاف توضتح داده شودب  عوا شبا قوانتن  انرباقو  ها دسهواالعيتن وه اتایت و هيچنتن 

 .نتز باید دا نظر گرفه  شودهای داخلی اوی مشکوک 

های کافی برای فرآیندها و خط مشیباید ای دا سرح تالی، برای اعيتنا  از اتایت اسهانداادهای اخاقی و حرف بانک . 21

آمهوزش  بهرای   یمسههير ههای  برنامه   ها بانکالز  است تيامی . اشدبخود داشه   بالقوهو  فعلیکااکنا  تيلکرد نظاا  بر 

ههای مبهاازه بها    ها و اوی اجرای ستاستهای الز  اا دا مواد  ب  عوای ک  کاامندا  آنها، آموزش برگزاا کنند کاامندا  خود

اا ههای مخهلهف   بخشا  کااکنو م هوای آموزشی برای  بانک باید مد  دواه. 31*بگذاانند پولشویی و تامتن مالی تروایسم

شها  و  شهغلی  شر  وظایفا  و دنمکاا کااکردنتازهای آموزشی براساس  .تعتتن کند خودایسک  وضعتتبراساس نتازها و 

باید براساس مسئولتت و  آ مرالب های آموزشی و ساخهاا دواه. خواهد بودشا  دا بانک مهفاو   خدمتدواه عول هيچنتن 

  هها و  خهط مشهی   کااآمهد  اجهرای دانش کافی و اعاتا  الز  برای از کاامند هر  تاشود  تنظتم ا کاامند مخصوص یفاظو

از  دا اولتن فرصهت پهس  باید نتز کاامندا  جدید . برخواداا باشدبانک  پولشویی و تامتن مالی تروایسمهای مباازه با اوی 

  کاامندا  مسئولتت های خود اا ب  یاد داشه  و برای اعيتنا  از اینک. شرکت کنندذکر شده های آموزشی دواها د ،اسهخدا 

و  گسههره . الز  است دواه های بازآموزی منظيی برای آنا  دا نظر گرفه  شود ،از آخرین ت وال  دا این زمتن  آگاهی دااند

آ  مواجه   بها   های خودآموزشی باید مهناسب با توامت ایسکی ک  کاامندا  ب  دلتت مسئولتتهای  برگزاای این دواه تناوب

 .باشد سرح و ماهتت ایسک بانکهيچنتن و  هسهند

مسئولتت نظاا   ،پولشویی و تامتن مالی تروایسمااشد مباازه با ماموا  دفاتی منوط ب  این است ک  بخشی از خط دو . 22

 شهامت بایهد  ن امر ای. داشه  باشدبر تهده بانک اا  پولشویی و تامتن مالی تروایسمبر اجرای تيا  وظایف مباازه با  مسهير

تها دا   بگتری و اازیابی متزا  تربتق این تيلکرد با ضوابط و مقراا  موجود و نتز براسی گزااش های مهوادی باشهد   نيون 

هشدااهای الز  اا ب   ،های شناسایی مشهری قصوا وازیده است اود مدیریت دا براسی مسئوالن  اوی  مواقعی ک  گيا  می

مربوط به   تيا  مساهت برای باید  پولشویی و تامتن مالی تروایسمااشد مباازه با ماموا  .بدهد مدیریت ااشد یا هتا  مدیره

 .مسئوال  نظااتی یا واحدهای اعاتا  مالی باشد شامتداخلی و خااجی  مقاما  این موضوع، نقر  ااتباط با

                                                           
وزیرا  تضو    8/13/ 1ک مواخ  2 31   / 3 1 1موضوع تصویب نام  شيااه  "آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشویی"دا فصت هفهم  -* 31

 .نتز ب  این موضوع پرداخه  شده است آهتن نام  های مربوط ب  قانو  مباازه با پولشویی کااگروه تصویب
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پولشویی و ااشد مباازه با ماموا  ذکر شدهی هامسئولتتبا اجرای موثر دا تضاد  تنوا بانک نباید ب  هتچ  منافع تجاای. 23

احهيهالی   تضاد منافع، باید از آ  چگون  است بانک یا ساخهاا مدیریهی اندازه فااغ از اینک . قراا بگترد تامتن مالی تروایسم

اااه   امکا   و قضاو  مترمهعصبان نجا برای ا پولشویی و تامتن مالی تروایسمماموا ااشد مباازه با بنابراین . جلوگتری کرد

حفاظت از اعاتا  یا تيلکرد  ،تجاای بانک زمتن  کاادا ی یهامسئولتتنباید  ،ب  تنوا  مثالعرفان  ب  مدیریت، بی مشاواه

د، بهرای  یبتاااشد پتش ماموا های تجاای و مسئولتت های زمتن بتن  تضادیگاه هر. داشه  باشدداخلی ب  تهده  حسابرسی

 دا بهاالترین سهرح به  شهکت     پولشهویی و تهامتن مهالی تروایسهم    مباازه با  ب  مساهت مربوط ب ک  حصول اعيتنا  از این

 .باشدشده و دا نظر گرفه  بتنی  پتشهایی  اوی باید  شود، پرداخه  میای  عرفان  بی

اا  هاا معادل آنی یا تربتق ااشد ایسکماموا  وظایفميکن است  پولشویی و تامتن مالی تروایسمااشد مباازه با ماموا .  2

دا . مدیریت ااشد یها هتئهت مهدیره باشهد     ب  دهی مسهقتمیک خط گزااشدااای باید  این ماموا. باشدنتز ب  تهده داشه  

تعریف شده  یواض  این افراد باید ب  شکت وظایفاوابط و  ،باشد گان جداافراد ب  تهده ذکر شده دا باال  وظایفصواتی ک  

 .دنباش مشخصو 

مشهکوک اا به  تههده     تيلتها   گزااش و وظتف  باید مسئولتت ،پولشویی و تامتن مالی تروایسمااشد مباازه با  ماموا. 2۱

و پتشهگتران  دا   م هوای اا دا اخهتاا داشهه  و نقشهی   باید منابع کافی هایش مسئولتتکااآمد  ایفایبرای  وی .داشه  باشد

پولشویی مباازه با نظا  باید دا مواد این ماموا ب  هيتن خاعر  .ایفا کندبانک  پولشویی و تامتن مالی تروایسممباازه با  نظا 

 .آگاه باشدبانک  فعالتتناشی از  یها ایسکو  مقرااتیو  نظااتی الزاما مهب ر بوده و از کاماً بانک  و تامتن مالی تروایسم

ایفها  بانک آ  دا و کنهرل ایسک ریت نقش مهيی دا اازیابی مسهقت مدی ،اتیفخط سو  دب  تنوا  داخلی،  حسابرسی.  2

پولشهویی و  های مباازه با ها و اوی ستاست تربتق یی وکااآای دا مواد  های دواه اازیابیانجا   با حسابرسی داخلی. کند می

 .کند می ایفااا  ،ب  تهده آ  گذاشه مشاب   ناظر هتئت مدیره یا نهاد کيته  حسابرسی وظایفی ک  ،بانک تامتن مالی تروایسم

ههای  هها و اویه   کفایت ستاسهت ( الف) :این موااد اا حسابرسی کند تدوین کرده باشد تا بهواندهایی اا خط مشیبانک باید 

ا  بانک دا اجرای دنکاام ییآکاا( ب) ،شناسایی شده یها ایسک افع برایبانک  پولشویی و تامتن مالی تروایسممباازه با 

 هشدااهای اتوماتتهک ااسال برای  هایی ک معتااتعتتن از جيل  )و کنهرل کتفتت  تربتق برنظاا  ن وه  بود  موثر( پ) ،آنها

 وظتفه  که   د مدیریت ااشد باید مريهئن شهو  . پرسنت مرتبط رایبانک ب های یی آموزشکااآ ) ( ،(باید دا نظر گرفه  شود

به  تهاوه   . واگذاا شده است ،هسهندای  وظتف ای الز  برای انجا  چنتن هتخصصدااای ک   ،ا  خبرهدنمب  کاا حسابرسی

انجها    تنهاوب و  بهوده نک با ایسکنيای   مناسب با مهدولوژی بکاا گرفه ،و حسابرسی  دامن ک   شودمدیریت باید مريئن 

پولشهویی و  مبهاازه بها    حسابرسی ای، بصوا  دواهداخلی باید حسابرسا  . باشدها  ایسک براساس هایی حسابرسیچنتن 
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شها   هایها و توصهت  پتگتر یافه  فعاالن داخلی باید حسابرسا  ب  تاوه . بانک انجا  دهند تيا اا دا  سمتامتن مالی تروای

حسابرسهی  الزامها    مشهروط به  اتایهت    هه  حسابرسیبکاا گرفه  شده دا فرآیندهای  ،ب  تنوا  یک قانو  کلی. 31باشند

داشهه    انربهاق داخلهی   حسهابرس  کلیوظتف  باید با  ه یسمپولشویی و تامتن مالی تروااقداما  مباازه با شده برای  توصت 

 .دنباش

 حسابرسی عیهای بانک دا های داخلی و اوی نقش مهيی دا اازیابی کنهرل خااجیحسابرسا  کشواها، از اای تسدا ب.  2

و شهتوه نظهااتی    تروایسمپولشویی و تامتن مالی مباازه با  مقراا با  ها ها و کنهرل این اوی مالی و هيچنتن دا تأیتد اینک  

  هها و یی اویه  آخهااجی بهرای اازیهابی کهاا    حسابرسها   هها از  دا صواتی که  بانهک  . بازی می کنند بخترمرابقت دااند یا 

بهرای   حسابرسهی  دامنه  د که   نباید مريئن شهو  گترند،خود بهره  پولشویی و تامتن مالی تروایسمهای مباازه با مشی  خط

. ندباشه  مهی  برخهواداا  مکفیب  کاا گرفه  شده از تخصص و تجرب  حسابرسا  افی است و بانک ک یها ایسکاستدگی ب  

 .نظاا  کند وظایفاجرای این بر بانک باید 

 

 نظارت بر تراکنشمناسب سیستم ( ت)

تن هيچنه  و ی بانهک اهه  و پتچتهدگی  هها  ، فعالتتاندازه دا نظر گرفهنبا  ای اسهفاده کند ک  بانک باید از ستسهم نظااتی.  2

بهرای   ،کننهد اليللهی فعالتهت مهی   بتن ترص هایی ک  دا ها، مخصوصاً بانکبانکدا اکثر . باشد کافی و جامع ،آ  یها ایسک

معهقد است که    ،ب  دلتت شرایط خاصی ک  داادبانکی  اگر. اتوماتتک الزامی استنظاا   فرآیندوجود ، کااآمداجرای نظاا  

تصيتم خود اا مسهند کند تها بهوانهد آ  اا بهرای    این دالیت باید ندااد، آوای اعاتا  مبهنی بر فن ستسهم نظااتی نتازی ب  

آوای  فهن  نظا وقهی . دااد اخهتاامد دا آیک جایگزین کاا ،ب  جای آ  و ثابت کند هداشر  د خود خااجیحسابرسا  ناظر یا 

 یهک  به  نفهع یها به  دسههوا      ک  ییهاتراکنش و های مشهریا  بانکباید تيا  حساب ،ردتگمواد اسهفاده قراا می اعاتا 

برای جلوگتری از پولشویی یا تامتن مالی تروایسم، یهک   بهواندباید  نظا این ب  تاوه . اا پوشش دهد شدهانجا  مشهری 

 .کنداااه  مترمعيول  کاایهای اوابط و تراکنش و مشهریهای تراکنشی فعالتت ی ازاوندت لتت 

تراکنشی  نيودااتغتترا  دا از جيل   ،مخهلفکلتدی  مساهتم باید بهواند اعاتا  دقتقی دا مواد ، این ستسهخصوصب  . 28

ی ک  دا ااسههای  اعاتات ،دا ستسهم مشهری پرونده تشکتت هنگا بانک باید . اخهتاا مدیریت ااشد قراا بدهد دا ،مشهریا 

 بایهد به    آوای اعاتها   فهن ستسههم   .اوز نيایهد  به  ا آ  ااااه  شده اا گنجانهده و  توسط مشهری  کافی و دقتقشناسایی 

                                                           
 .مراجع  کنتد 2112چاپ ژوهن  "خلی دا بانکهاتيلکرد حسابرسی دا"ب  سند  - 31
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، گهروه نهادهای مشهری، م صول،  براساسک  )مهيرکز ا  مرکز اعاتب  یک اجازه دهد  ه  ب  گروه نتازدا صوا  و ه   بانک 

 آنهها  که  از ها باید بدو  آنبانک. دسهرسی داشه  باشند ،(اندهای انجا  شده دا یک بازه زمانی خاص سازما  یافه  تراکنش

اعاتها  مهرتبط دا دسهرسشها     توجه  به    با اا ل اظ ایسک داج  بندی کرده و هشدااها  اا ازها مشهری ،خواسه  شود

ههای پولشهویی یها     دا خصوص اوش کافی معتااهایباید از آوای اعاتا   مبهنی بر فنیک ستسهم نظااتی . مدیریت کنند

بانهک ميکهن اسهت از    . باشهد  برخهواداا اليللهی  بر مبنای تجرب  ملی و بتنآ  های پتشگتری از  تامتن مالی تروایسم و ااه

حهی دا ایهن  . اسهفاده کندنتز  آوای اعاتا  مبهنی بر فنشده توسط تولتد کننده ستسهم نظااتی  تهت اسهاندااد  معتااهای

 .بگترند نظر بانک اا منعکس کرده و داموقعتت آ  باید ایسک  دا نظر گرفه  شده معتااهای حالت

برای نظهاا  بتشههر، تهته     های مخصوص خود معتاا کند کيک میبانک  ب  آوای اعاتا  مبهنی بر فنستسهم نظااتی . 31

پولشهویی و  ااشد مباازه بها  ماموا . تعتتن کنداا برای کاهش ایسک  تکيتلیهای مشکوک یا برداشهن گا  تيلتا گزااش 

دسهرسهی داشهه  و از آ     آوای اعاتها   فنب  ستسهم شود ظایف وی مربوط میک  ب  وتا جاییباید  تامتن مالی تروایسم

دا نظهر   آوای اعاتا  فنستسهم  معتااهایی ک  دا .(کننداز آ  اسهفاده مینتز های کاای حوزه حهی اگر سایر ) اسهفاده کند

ااشهد مبهاازه بها    مهاموا  تا ر سازد هشداا اا متسّ اتا امکا  های مترمعيول دا صوا  انجا  تراکنشباید شود  یگرفه  م

با دا شود باید  ی ک  اسهفاده میایسک معتااهر  .اا دا مواد آنها بعيت آواد یاازیابی بتشهر ،پولشویی و تامتن مالی تروایسم

 .مکفی تلقی شود ،اازیابی ایسک بانکنظر گرفهن 

مناسهب   ،ستسهم مواد اسههفاده تا مريئن شود ک  اازیابی کند نتز اا آوای اعاتا   فنداخلی باید ستسهم  حسابرسی. 31

 .گتردب  شکت مؤثری مواد اسهفاده قراا می دفاتیبوده و توسط خروط اولت  و ثانوی  

   *سیاست پذیرش مشتری.  
 

بهوانهد  تها  آ  اا اتایت کند و اوشن بپردازد  های اوی ها و ستاستب  ایجاد پذیرش مشهری،  دا زمتن  الز  است بانک. 32

پولشهویی و تهامتن مهالی     دا زمتن  یبتشهرایسک دااای  می اوداحهيال  ،مرابق با اازیابی ایسک بانکک  اا هایی هریمش

 پتشهتن   :از جيله  اا دا نظهر بگتهرد،    شهرایط مشههری  باید ، برای اازیابی ایسکبانک .  33شناسایی کند باشند، تروایسم

 کشهوای که  دا آ  اقامهت دااد   و  موعن اصلی ،داااییمنبع داآمد و  ،(شغت دولهی یا منصب تالی بروا مثال) شغت، مشهری

                                                           
به  ایهن موضهوع    ( 11تا  3مواد ) "شواای تالی مباازه با پولشویی"مصوب  "دسهواالعيت چگونگی شناسایی مشهریا  ایرانی موسسا  اتهباای"دا  -* 32

 .پرداخه  شده است

 ،اویکرد مبهنهی بهر ایسهک اا اجهرا کنهد      ،موثر ای شتوهتواند ب  چگون  بانک می دا مواد این ک  سودمندیهای اسهانداادهای گروه ویژه شامت ااهنيایی - 33

 (. ب  این موضوع پرداخه  است 1توصت   ،ب  عوا ویژه)می باشد 
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، و ههدف وی از افههها  آنهها    ها، ماهتت حسابنياید می اسهفادهبانکی ک  مشهری از آ  م صوال   ،(دااند تفاو اگر با هم )

یسهک کلهی و   که  دا تعتهتن سهرح ا    مشهری مرتبط با های ایسکهای تجاای و سایر شاخصهای مرتبط، فعالتتحساب

 .حاهز اهيتت است ،باید انجا  شود ها اقداما  مناسبی ک  برای مدیریت این ایسک

و ت قتقها   اسهت    ابرای تيا  مشههری  پای ت قتقا  انجا   ،شود دا نظر گرفه  می هاها و اوی خط مشی آنچ  دا این. 33

، باشهد  ایسهک پهایتن   دا صواتتک .  3*بودد خواههفاو  ب  مشهری دیگر ممشهری از یک  ه  سرح ایسک  ببسه   ه  بتشهر

اود مانده  دا مواد فردی ک  انهظاا میبرای مثال، . (مجاز کرده باشدقانو  اگر  البه )اا اتخاذ کرد  یتر اقداما  سادهتوا   می

 افههها   ا ترین الزام فقط اصلیاتيال های معيول و خرد اسهفاده کند، حساب کيی داشه  باشد و از آ  برای انجا  تراکنش

باشهد که    ب  قهدای سهخهگتران    نباید ک  ستاست پذیرش مشهری توج  ب  این نکه  ضروای است . استحساب مناسب 

اتایت این امر ب  خصوص دا مواد افهرادی که  فاقهد    . اا از آنا  سلب نيایدبانکی  خدما ب  مرد  دسهرسی تيو  امکا  

منهشر شده توسهط   "خدما  مالی اااه  بدو  تبعتض"ااهنيای دا  .ابدخاصی هسهند، اهيتت می یمالی یا اجهياتی  جایگاه

برای افرادی ک  شرایط مهالی  ب  ن وی ک   پولشویی و تامتن مالی تروایسمهای مباازه با عراحی اوی مواد دا  ،3۱گروه ویژه

 .اااه  شده است های خوب و مفتدیاهنيودایجاد نشود،  یتیا اجهياتی خوبی ندااند م دود

 هها  ایسهک مدیریت این هيچنتن اقداما  بتشهری برای کاهش و هنگامی ک  با ایسک باال مواج  هسهند، ها باید بانک . 3

یا ااسال و  ی دیگرهاکشواهایی ب   مدا  حوال یا  و او مبلغ باالیی است برای فردی ک  مانده حساب بروا مثال . انجا  دهند

به  خصهوص بهرای    . است ضروایت قتقا  بتشهر  ، انجا استی ایسک ستاسی دااایا فردی ک   و کند میدایافت از آنها 

 کاای  اابر ادام یا  شروع دا مواد گتری تصيتم.  3*استمواد نتاز  شناخت بستاا تيتقستاسی خااجی دااای ایسک افراد 

 دا . اسهت  ااشهد  از مهدیریت ماننهد اخهذ مجهوز     اقهداما  بتشههر  نتازمنهد انجها     ،داانهد  باالتریبا مشهریانی ک  ایسک 

اابره   یها  و  امهناع مهی وازد  جدید اابر  کاایاز پذیرش باید شرایری ک  بانک ت ت آ   ،پذیرش مشهری بانک مشی  خط

 .باشدشده مشخص  ،کندموجود اا قرع می

 

                                                           
وده ب  این موضهوع اشهااه نيه    "شواای تالی مباازه با پولشویی"مصوب  "دسهواالعيت چگونگی شناسایی مشهریا  ایرانی موسسا  اتهباای" ۱ماده  -* 3

 .است

 . مراجع  کنتد 2113چاپ فوای   "مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و اااه  خدما  مالی بدو  تبعتض "ب  ااهنيای  -3۱
www.fatf-gafi.org/topics/financialinclusion. 

شهواای تهالی   "مصهوب   "اجی دا موسسا  اتهباایدسهواالعيت ن وه اتيال دقت و نظاا  ویژه هنگا  ااای  خدما  پای  ب  اشخاص ستاسی خا"ب   -* 3

 .مراجع  نيایتد "مباازه با پولشویی
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 ریسک مشتری و مالک ذینفع تشکیل پرونده در مورد وضعیتهویت و  احرازشناسایی، .  

 

ک  دااای اوابط کاای بها     3شخصیتباا  است از مشهری ، گروه ویژه اقدا  مالی 11اساس توصت  بر و دا این ااهنيا. 3۱

ن  تنها برای مشهری بلک  برای  ،شناسایی کافی مشهری فرآیند. دهد مالی موادی با آ  انجا  می  بانک بوده و یا یک تراکنش

، گهروه ویهژه  براساس اسههانداادهای  .  3شودباید اتيال کند و هيچنتن برای مالکا  ذینفع هرکسی ک  از جانب وی کاا می

 .38کنند احرازها باید مشهریا  خود اا شناسایی نيوده و هویت ایشا  اا بانک

هویت مشهریا  و حسب مواد، هر فردی ک  از جانب آنهها کهاا    احرازبانک باید یک اوی  ستسهياتتک برای شناسایی و .  3

ای، عبهق   ک  هویت مشهری ب  شکت قهانع کننهده  ب  عوا کلی، بانک تا زمانی . داشه  باشدو هيچنتن مالکا  ذینفع  ،کندمی

نباید با وی اابر  بانکی برقراا کرده یها تراکنشهی بهرای وی     ،نشده م رزو  مشخص ، برایشگروه ویژه 11توصت  شيااه 

 احرازید شامت اتخاذ تدابتر معقول برای ، این اوی  باگروه ویژهاسهانداادهای و  1 بال 28براساس اصت اساسی . انجا  دهد

کند اجازه این کاا اا دااد ب  تاوه بانک باید اعيتنا  یابد هرکسی ک  از جانب مشهری تيت می. هویت مالک ذینفع نتز باشد

 .و هویت او اا نتز تایتد کند

،  اعاتها  و  مرجهع سههفاده از اسهناد   باید بها ا  ،کندهویت مشهریا ، مالکا  ذینفع و هرکسی ک  از جانب آنها تيت می.  3

، بانک باید از این نکه  آگاه باشد انجا  شوداسناد  هویت بر اساس احرازاگر قراا باشد . های مسهقت و معهبر تأیتد شود داده

. ک  بههرین اسناد برای تأیتد هویت، اسنادی هسهند ک  ب  دست آواد  مترقانونی یا جعت کرد  آنها بسهتاا مشهکت باشهد   

های کسب اوش، بانک باید مريئن شود ک  انجا  شود منابع دیگر ب  جز اسناد ی ک  قراا باشد احراز هویت براساسنگامه

مهواد   و منابع اعاتهاتی ( 1 *ویهای مالی سایر مؤسسا  مالی و اخذ صوا  مشهری نزدسوابق براسی  از جيل )اعاتا  

بانک می تواند از مشههری  . دمی باشهای بانک و اازیابی ایسک مشهری ها و اوی ستاستمرابق با مناسب بوده و  ،اسهفاده

                                                           
 .دا این مهن ب  افراد حقتقی و حقوقی یا ترتتبا  حقوقی اعاق می شود "شخص"-  3
اشااه شده، مواد اسهفاده قهراا  یژه گروه ودا این ااهنيا دا هيا  معنایی ک  دا تعاایف و توضت ا  اااه  شده دا اسهانداادهای  "مالک ذینفع"اصرا   -  3

کنهد که  دا   اا فرد یا  افراد حقتقی معرفی می "مالک ذینفع"گروه ویژه . تکراا می شود یسمجدداً دا این پانو مذکوا برای یادآوای، تعریف اصرا . می گترد

شهود  این تعریف هيچنتن شامت افرادی مهی . شودف او انجا  میاز عر ب  نيایندگی ای هسهند ک  تراکنش نهایت صاحب یا کنهرل کننده مشهری یا فرد حقتقی

 .ک  کنهرل موثر نهایی بر فرد یا ترتتبا  حقوقی دااند

هویت باید اجرا شودب مگر این ک  کشوا براساس اازیابی ایسهک   احرازالزا  شناسایی و . مراجع  کنتدگروه ویژه  1ب  یادداشت تفستری توصت  شيااه  - 38

 احراز، دا سر ی م دود، می توانند از فرآیند شناسایی و (هاو مشهریا  مرتبط با آ  فعالتت)ها این نهتج  استده باشد ک  انواع خاصی از فعالتتبعيت آمده ب  

 . کنند ایجاد می ناچتزیایسک پولشویی یا تامتن مالی تروایسم ثابت شده  ،1مرابق با یادداشت تفستری توصت  هویت معاف باشندب زیرا 

 .مراجع  شود 2112، سپهامبر «اصول اساسی برای نظاا  بانکی موثر»از سند 28دا اصت ( ب) ۱ب  معتاا ضروای  - 1 

 .آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشویی نتز ب  این موضوع اشااه شده است 2ماده "د"دا بند  - *1 
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 فهر  مالک ذینفع پر کند، اگرچ  نباید صرفاً به  ایهن   مربوط ب  مشخصا  و جزهتا   ،کهبی دا مواد هویت فر بخواهد یک 

هنگها  تعتهتن    ،شهری ااشناسایی کافی مشهری، بانک باید ماهتّت و سرح ایسک م فرآینددا تناصر  سایرمانند . دنکاکهفا 

هویهت   احهراز ههای شناسهایی و    دا هتچ شرایری، بانک نباید اوی .  2 نظر بگترد اد ،متزا  تدابتر الز  برای شناسایی وی

ب  تاوه بانک . نادیده بگترد( مشهریا  متر حضوای)تواند حضوااً مراجع  کند اا تنها ب  دلتت اینک  مشهری نيیخود مشهری 

مانند اینک  چرا مشهری تصيتم گرفه  دا بانکی دوا از مکا  زندگی یا دفهر کاا خود  ه اا باال می برندایسک  ی ک باید توامل

به  تهاوه،   . دا یک حوزه قضایی خااجی افهها  می شود حساب مخصوصاً هنگامی ک  باا نتز دا نظر بگترد ه حساب باز کند

پولشهویی و  دا نظا  مباازه با  های مهيی نااسایی ک  دااای های قضاییحوزه از یهای مرتبط با مشهریان ایسک باید ب بانک 

هيچنهتن  اليللهی و  ههای بهتن  ، سایر نههاد گروه ویژهو دا صوا  اتا   هنيود خاصتوج  نتز هسهند  تامتن مالی تروایسم

 .دکناتيال اا  "شناسایی مشهریا  با دقت مضاتف" مخصوصمقاما  ملّی، تدابتر 

تهراکنش مهوادی    کاای یا قبت از انجا   پتش از برقراای اابر ،هویت مشهری احرازا  انجا  شناسایی و زمانی ک  امک.  3

هدف از ایجاد اابر  کاای . وجود داشه  باشد، بانک باید از این اعاتا  برای شناسایی وضعتت و افهاا مشهری اسهفاده کند

نيونه  ای از   ،ای مشهری و عول مد  یا منظم بهود  ایهن اابره    ه تراکنش مبلغیا تراکنش موادی بانکی، متزا  دااایی یا 

هها و  خط مشیبرای انجا  ت قتقا  دا مواد مشهری، دا نهتج ، بانک باید . شونداعاتاتی هسهند ک  معيوالً جيع آوای می

 ،ی از مشههریا  اا ا عبقه  یا  ا  خاصدا اخهتاا داشه  باشد تا بهواند وضعتت ایسک مشهری، اتم از مشهری مکفیهای اوی 

های مشهری و ، فعالتتمدل کسب وکاابراساس سرح ایسک مرتبط با  اعاتا  مواد نتاز اا بایددا این ااسها . اازیابی کند

ایسک بهرای   نيای با تهت  بانک . دنکدااد، تعتتن از بانک اا هيچنتن م صوال  یا خدما  مالی ک  وی تقاضای دایافت آ  

 مهفهاو  بهوده و   بتلقهی مهی شهده    "عبتعهی "ک  با آنچ   اا هر افهاا حسابیمی تواند  ،از مشهریا یک مشهری یا عبق  ای 

کيهک  ایسک مشهریا  ب  بانک  وضعتتتشکتت پرونده دا مواد هيچنتن . کندشناسایی ، استمتر معيول یا حهی مشکوک 

های  و نتاز ب  اتخاذ تدابتر و کنهرل می کنندایجاد ایسک باالتری  ،ای از مشهریا  عبق آیا مشهری یا مشخص کند  تا می کند

ههدف و ماهتهت اابره      :شناخت بانک از موااد زیر اا منعکس کنهد ، باید نيای این . شناسایی مشهری دااند یا خترمضاتف 

 ها و دا صوا  لزو  منبع وجوه، داآمد یا ثهرو  ، نوع تراکنش3 *مشهری ، سرح مواد انهظاا فعالتتتراکنش موادی یا کاای

                                                           
مراجع   بانک جهانی منهشر شده است،توسط  متادی 2111 ک  دا سال ،"ش بانکیاشخاص دااای ایسک ستاسی، اقداما  پتشگتران  دا بخ"ب  سند  - 2 

 .شود

 .مراجع  نيایتد "شواای تالی مباازه با پولشویی"مصوب  "دسهواالعيت ن وه تعتتن سرح فعالتت مواد انهظاا مشهری دا موسسا  اتهباای"ب   -* 3 
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 بایهد بهرای   آیهد،  به  دسهت مهی   هر گون  اعاتا  مهيی ک  دا مواد افههاا یها فعالتهت مشههری     . مشهری و مساهت مشاب 

 .اازیابی ایسک مشهری مواد اسهفاده قراا بگترد کرد   اوز  ب 

وی  کهافی ی شناسای فرآیند عیک  دا  اا اوااق شناسایی هویهی مشهری و هيچنتن هر اعاتا  یا مسهنداتیبانک باید . 38

 یها سهوابق اسهناد اسهيی      توانهد شهامت اونوشهت   میاین اعاتا  و مسهندا   .کندو نگهداای دایافت د، یب  دست می آ

ههای   ماننهد سهوابق تهراکنش   )مشهری ، پرونده های مربوط ب  حساب (شناسایی و گواهتنام  اانندگی مانند گذانام ، کاا )

بعيهت آمهده بهرای     ههای  و هيچنتن اسهعا  (مانند اازیابی ایسک) های انجا  شده نهایج ت لتت و مکاتبا  کاای مثاً( مالی

 .های مشهری باشدپتشتن  و هدف از اوابط و فعالتت تعتتن

کنهد  هر کسی ک  از جانب وی تيت میهویت مشهری و یا  احرازنده الز  برای بانک هيچنتن باید تيا  اعاتا  قانع کن. 1 

اود مشهریانش اا شناسایی کرده و هویهت آنهها اا نتهز    از بانک انهظاا می. دا اخهتاا داشه  باشداا  مالکا  ذینفعهيچنتن و 

بسههگی داادب از جيله    انجا  شهده  هویت ب  اازیابی ایسک  احرازلتکن ماهتت و متزا  اعاتا  مواد نتاز برای  ،کند احراز

هویت  احرازالزاما  الز  برای . لتت حساب و ن وه اسهفاده از آ ، متزا  مواد انهظاا فعا(، شرکهی، مترهحقتقی)نوع مهقاضی 

هویت مشهریانی ک  ایسک باالتری دااند باید  احراز، اما برای دشوتعریف می داخلی هر کشواافراد حقتقی معيوالً دا قوانتن 

شيگتر باشد، اتخهاذ تهدابتر   حساب چ ماندهاگر نوع اابر  پتچتده یا . انجا  شود "شناسایی کافی با دقت مضاتف" فرآیند

 .مبنای سرح ایسک کلی تعتتن شوند شناسایی بتشهر توصت  می شود و تيا  این موااد باید بر

اوابط  یاافهها   مشهری حسابی اابرای آ   شناسایی کافی مشهری نباشد، نبایدهای  زمانی ک  بانکی قادا ب  انجا  اوی . 1 

که  تهد  ایجهاد     پتش بتایدبا این وجود ميکن است شرایری . تراکنشی اا انجا  بدهدبرای او شروع کرده یا با او کاای اا 

پس از ایجاد اابر  کهاای تکيتهت   هویت اا بهوا   احرازشه  باشد و وقف  دا انجا  اوال تادی یک فعالتت کاای ضروا  دا

هایی که  ت هت آ  مشههری    و م دودیتاز نظر شرایط  ،اازیابی ایسک اا موثرهای  دا چنتن مواادی، بانک باید اوی . کرد

دا عول دواه ایجهاد  چنانچ  ، یک حسابافهها  پس از . هویت از اابر  بانکی اسهفاده کند، اتخاذ کند احرازتواند پتش از  می

نسهبت  بانهک   ستاالز   ،نهوا  آنها اا برعرف نيودک   تی بروز نيایدمشکادا خصوص تایتد هویت صاحب آ  اابر  کاای 

شناسهایی   فرآینهد داهر صوا ، بانک باید دا صواتی ک  تکيتهت  . کنداقدا  دسهرسی ب  آ  قرع یا مزبوا حساب  ب  بسهن

ههای   ب  تاوه، هنگامی ک  دا نهتج  براسهی  .  تهت  و ااسال کنداا ، گزااش تيلتا  مشکوک با مشکاتی مواج  شد کافی

يکن است اموال یا وجوه مشهری بالقوه، تواید حاصت از جرایم مربوط ب  شناسایی کافی مشهری، این تردید بوجود آید ک  م

زمتن  چنتن تردیدی پدید آیهدب بانهک نبایهد به       ،یا جرایم مرتبط با پولشویی یا تامتن مالی تروایسم باشد و یا حهی ءمنشا
                                                           

 .وکهای مشکمدیریت تراکنش باقوانتن ملی مرتبط  برحسب -   
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تهته  و به    اا کوک دا این شرایط، بانک باید گزااش تيلتا  مش. ۱ *کندباز صوا  داوعلبان  برای چنتن مشهریانی حساب 

از تهت  و ااسال چنتن گزااشی دا  ه  حهی ب  شکت مترمسهقتم ه  ااسال کرده و اعيتنا  حاصت کند ک  مشهری ذیربطمراجع 

 . گذشه ، حال یا آینده مرلع نيی شود

 اتبهاط ههایی که  ا   بخهش برخواداا باشد ک  کااکنا  شامت دا بخش صهف و   مهيیهای ها و ظرفتتبانک باید از اوی . 2 

عبق قهوانتن  ( های تروایسهیها یا سازما مثاً تروایست)اا قادا سازد نهادها یا افراد تعتتن شده  دااند او با مشهری دا او

 .شناسایی کنند اا های مرتبط شواای امنتت سازما  ملت مه دخود و قرعنام  کشوا

هيا  مشيول از حساب دیگر مشهری دا بانک دیگر ک   ه برای افهها  حسابب  تنوا  سپرده اولت   ه اگرچ  واایز وج . 3 

بهرای   خهود اا  هيتش  تدابتر الز باید اما بانک  ب، کيی باتث آاامش خاعر استاستاسهانداادهای شناسایی کافی مشهری 

د به  دلتهت نگرانهی دا مهوا     ،حسهاب قبلی ک  ميکن است مدیر  بدهدو این احهيال اا  دا نظر بگتردشناسایی کافی مشهری 

عبتعهاً مشهریا  حق دااند تجاا  خود اا از بهانکی به    . ، داخواست بسهن آ  اا داده باشدآ  حساب های مترقانونیفعالتت

ای که  دا   این، اگر بانک ب  هر دلتلی معهقد باشد ک  فرد داخواست کننده، ب  دلتهت نگرانهی  وجود با . بانک دیگر تغتتر دهند

از دایافت خدما  بانک دیگر م رو  شده، بایهد او اا دا دسهه  مشههریا  بها      ،ود داشه های مترقانونی وی وجمواد فعالتت

انجها   دا مهواد وی  اا  "شناسایی کافی با دقت مضاتف"ها و اازیابی ایسک خود، تدابتر ایسک باال قراا داده و عبق اوی 

 .تهت  و ااسال کند و یا اینک  مشهری اا نپذیرداا دهد، گزااش تيلتا  مشکوک 

حسهاب   کنهدب  ، اااه  میای ک  اصراا دااد ناشناس بياند یا نامی ک  جعلی بود  آ  م رز است بانک نباید برای مشهری.   

نا   های بیم رمان  نباید ب  شکت حساب   های شيااه دااب  تاوه، حساب. دااای اوابط کاای مسهير باشدیا  و افهها  کند

قراا بگترند، حهی اگر مقرا باشهد ایهن    کافیهای مشهریا  مشيول تدابتر شناسایی ابتيت کنند، بلک  باید مانند سایر حس

دهد، لتکن تری می داا ب  صاحب حساب حالت م رمان اگرچ  حساب شيااه. توسط کااکنا  خاصی انجا  شوندتنها ها اوی 

ا  آشکاا باشد تا بهواننهد وظتفه    دنماااز ک مکفیبرای تعداد  شده احرازشود و هویت  احرازد توسط بانک هویت مشهری بای

. کنند ک  مشهری ایسک باال داادانجا  دهندب بخصوص زمانی ک  توامت ایسک مشخص می کااآمدشناسایی کافی اا بروا 

بانک باید مريئن شود ک  دا صوا  نتاز، واحدهای کنهرل داخلی، تربتق، حسابرسی و سایر واحدهای نظااتی ب  ویژه ماموا 

 .و ناظرا  بانک ب  این اعاتا  دسهرسی کامت دااند پولشویی و تامتن مالی تروایسماازه با ااشد مب

                                                           
آیتن نام  اجرایی قهانو  مبهاازه بها پولشهویی مراجعه        1ماده  از "و"بند ، ب  "تعریف معاما  و تيلتا  مشکوک"خصوص برای اعاتا  بتشهر دا  -*۱ 

 .نيایتد
اب یا اسم امزی معرفهی  با یک شيااه حس ، این موااددا حساب شيااه داا، اسامی مشهری و مالک ذینفع برای بانک مشخص و م رز استب اما دا اسناد -  

 .می شوند
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   *مستمر پایش.  
 

بانک فقط دا . مد ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم استآنظاا  مسهير یکی از ابعاد ضروای مدیریت موثر و کاا. ۱ 

ههای بهانکی منرقهی و معيهول مشههریانش اا      کند که  فعالتهت   تواند ب  شکت موثری ایسک هایش اا مدیریتصواتی می

لهتکن   ه  اا انجها  دههد   ها تاش کرده آ ک  مشهری  ی ااهای مترمعيولتراکنش تا این امر بانک اا قادا می سازد. بشناسد

بهرای   ایفشوظه نهوانهد  احهيهاالً  ، بانک شناخهیبدو  چنتن . شناسایی کند ه خااج از الگوی فعالتت معيول بانکی وی است

مسهير باید دا ااتباط بها تيها     پایش. ایفا کندب  داسهی صا  اا داد  تيلتا  مشکوک ب  مقاما  ذیشناسایی و گزااش

اازیابی ایسهک بانهک و   عی هایی باشد ک  دا  ها انجا  شود، ولی متزا  آ  باید براساس ایسکااتباعا  کاای و تراکنش

نظاا  بتشههر   ،های با ایسک باالتربرای مشهریا  و تراکنش. ستمشخص شده ای اقداماتش برای شناسایی کافی مشهر

هایشا  نظاا  کند، بلک  باید برای شناسایی و کهاهش الگوههای   بانک ن  تنها باید بر مشهریا  و تراکنش. انجا  شودباید 

 .نتز نظاا  کند یبخش بتنخدما  اااه  شده /، بر م صوال جدیدایسک های 

بانک باید . ها یا الگوهای فعالتت مترمعيول یا مشکوک داشه  باشندهایی برای کشف تراکنشها باید ستسهمانکتيا  ب.   

م صهول اازیهابی ایسهک بانهک،      نيایه  ایهن  . ایسک مشهری اا دا نظر بگترد نيای  برای تعتتن و شناسایی این فعالتهها،

ری و دیگر اعاتا  ب  دست آمده از مراجهع اتيهال قهانو  و    شناسایی کافی مشه فرآینداعاتا  جيع آوای شده دا عول 

هها و ترتتبها  مشخصهی مرلهع باشهد که  بهرای         اوشبرای مثال، بانک ميکن است از . است قضایی سایر مقاما  حوزه

تنهوا    ب . و توسط مقاما  شناسایی شده اندقراا گرفه  اسهفاده مواد  قضایی جایگذاای تواید حاصت از جر   دا آ  حوزه

یها   اوشتهت مهرتبط بها چنهتن     ک  فعال وجود دااد ایسککند ک  آیا این  اازیابی میاازیابی ایسک، بانک  فرآیندبخشی از 

دا بانک اخ بدهد م صوال   اسهفاده ازبدلتت ها، الگوهای تراکنشی یا ای از مشهریا ، گروهی از حساب عبق توسط  ترتتبی

ههایی عراحهی   ها و ابزااهای نظااتی مناسب اا برای شناسایی چنتن فعالتهت ، کنهرلتشناخبانک باید براساس این . یا ختر

های نظااتی کامپتوتری یا اتيال م دودیت برای یک گروه یها عبقه    ایجاد وضعتت هشداادهنده دا ستسهماز جيل  با  بکند

 .هاخاص از فعالتت

                                                           
ب  این موضوع ( 28تا   2مواد ) "ولشوییشواای تالی مباازه با پ"مصوب  "دسهواالعيت چگونگی شناسایی مشهریا  ایرانی موسسا  اتهباای"دا -*   

 .پرداخه  شده است
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که  به     اا هاییتراکنش است، بهواندمشهری ب  دست آواده  شناسایی کافی فرآیندبانک باید از عریق اعاتاتی ک  دا  .  

ههای معيهول و مهواد انهظهاا     های نقدی با مبالغ کا  سر و کاا دااند یا با تراکنشل اظ اقهصادی منرقی نتسهند، با سپرده

 .کندمشهری هياهنگی ندااند اا شناسایی 

اا برای مشهریا  با ایسک باالیی ک  توسهط   "ا دقت مضاتفشناسایی کافی هيراه ب"های ها و اوی بانک باید ستاست.   

اا های خاصی های مرتبط با افهها  حساب، بانک باید ستاستها و اوی خط مشیتاوه بر . اجرا کند ،اندبانک شناسایی شده

  دسهت آمهده   باسانی اعاتا   ب  اوز ها،و ماهتت شناسایی کافی مشهری، تناوب نظاا  مسهير بر حساب دامن داخصوص 

های مشهکوک  و شناسایی فعالتت کااآمدتوانایی بانک دا نظاا  . شناسایی و سایر سوابق دا اخهتاا داشه  باشد فرآیندعی 

 .ها و سوابق ب  اوز، جامع و دقتق مشهری است ب  پرونده آ منوط ب  دسهرسی 

    سهاخهاا و   مهناسهب بها انهدازه،    که   ای  یکپااچه های مهدیریت اعاتها  مناسهب و    بانک باید مريئن شود از ستسهم. 8 

مانند ) تجاایباشد تا بهواند هم ب  واحدهای  میبرخواداا  ،است ه های مهرتب و ایسک اهيتتبراساس  ه سازمانی پتچتدگی

اا ه دا زمها     اعاتها  الز  ( شامت کااکنها  ت قتقها  و بازپرسهی   )و هم مامواا  ایسک و تربتق (   *مدیرا  ااتباعا 

های مواد اسههفاده و اعاتها    ستسهم. کندهای مشهریا  اااه  بر حساب کااآمد پایششناسایی، ت لتت و برای  ه  سبمنا

اا فراهم کهرده و شهامت تيها  اعاتها       زمتن  های کاای مخهلفمشهریا  دا کاای  تعاما باید امکا  نظاا  بر  ،موجود

تغتترا   ،افهها  حسابمفقود شده مربوط ب  مدااک و مسهندا  راکنش، موجود دا مواد آ  اابر  باشدب از جيل  تاایخچ  ت

 .هایی ک  از عریق حساب او انجا  شده و متر معيول هسهندمهم دا افهاا مشهری یا پرونده کاای و تراکنش

. کند ازنگریبداده های مشهریانش اا  ها صوا  گرفت، پایگاهت ریم فهرستتغتتراتی دا  ک  هر زما  ملز  استبانک . ۱1

ایسهک ستاسهی و سهایر     دااایاا ب  صوا  دواه ای بهازبتنی کنهد تها اشهخاص      هيچنتن باید پایگاه اعاتاتی مشهریا 

 .قراا دهد "شناسایی کافی مشهری با دقت مضاتف"ها اا مشيول تدابتر آ  کرده،های پرایسک خود اا شناسایی  حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
و  "مدیر ااتباط با مشهری"این مدیریت معيوال ب  دو بخش . دمقامی ک  وظتف  اش ااتقا و بهبود اابر  شرکت با شرکههای دیگر و مشهریا  می باش -*  

 .تقستم متشود "مدیر ااتباط تجاای"
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 مدیریت اطالعات.  

 

   *ی سوابقنگه دار( الف)

این امر . شوند میشناسایی کافی مشهری دا سوابق ثبت  فرآیندبانک باید مريئن شود تيا  اعاتا  ب  دست آمده دا . ۱1

دا  ی که  اعاتهات ( ب) بنيهوده  دایافتی مشهری یا مالک ذینفع هویت و شناسای احرازاسنادی ک  بانک هنگا  ( الف)شامت 

اعاتاتی که   و یا  ه اسناد ذکر شده براساس ه  مربوط ب  شناسایی کافی مشهریو ه ثبت شدآوای اعاتا   های فنستسهم

 .شود می ،از عریق دیگر ب  دست آمده

یکایهک  شناسهایی مشههری و    فرآیند کرد دا مواد نگ  داای اسنادی ک  دا ااسهای مسهند  ،بانک باید قوانتن شفافی. ۱2

هر نوع اقداما  توصهت  شهده بهرای    شامت باید  ،دا صوا  امکا  ،ن قوانتنای. وضع و اجرا کند ،نيوده گردآوایها تراکنش

دا سوابق گنجانده شهوند   الز  استک   اا باید تعریفی از انواع اعاتا  و اسنادی هيچنتن. باشد حفاظت و امنتت اعاتا 

  ه  تهراکنش مهوادی باشهد   نجها   ااز اتيا  اابر  بانکی یها  پس سال  ۱ک  باید حداقت  ه دواه نگهداای چنتن اسنادی نتزو 

دتهوی   دا مواد آنها انجا  مهی شهود یها یهک     یت قتقاتی ک  باشند، دا صواتشده ها بسه  حهی اگر حساب .۱1دا بر بگترد

 نگه  داای سهوابق کامهت و   . باید تا زما  بسهه  شهد  پرونهده نگه  داای شهوند     حساب ، تيا  سوابق جریا  دااد قضایی

تجاا  و  خود با مشهری نظاا  کرده، تا بهواند ب  شکت مناسبی بر اابر  اهيتت بستاای داادنک اسانی شده برای با  اوز  ب 

ک  ب  داداسی  یحقوقی، اسهعا  و ت قتقات ویادتهنگا  بروز اخهاف،  ه  او اا بشناسد و دا صوا  لزو  کنونیهای فعالتت

 .کندبرسی اااه  حسا زنجتره ترفیک بهواند هانجامدمی نظااتیفری یا اقداما  تک

دیگهر،  و هر نهتج  ب  دست آمده  ی بعيت آمدهها براسی ،مسهير پایشبانک دا مواد اازیابی  فرآیندکرد  برای مسهند . ۱3

اش دا تيلکرد بانک بها الزامها  شناسهایی کهافی مشههری و توانهایی       انرباقباید نگ  داای شود تا ب  اثبا  سوابق کافی 

 .تن مالی تروایسم کيک کندمدیریت ایسک پولشویی و تام

 

 به روز رسانی اطالعات( ب)

برای انجا  وظایفشها  دا   تنها زمانی می توانند، مؤسسا  مجری قانو  و یا واحدهای اعاتا  مالی صا  ذی مقاما .  ۱

يتنها  پتهدا کنهد    ک  بانک اع زمتن  مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم اسهفاده موثری از این اعاتا  ب  تيت آواند

                                                           
 "آیتن نام  مد  و عرز نگاهداای اوااق بازاگانی، اسناد و دفاتر بانک ها"و هيچنتن دا  "آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشویی"دا فصت ششم  -* 8 

.ه استنتز ب  این موضوع پرداخه  شد
 

 .مراجع  کنتد 2112چاپ سپهامبر  "اصول اساسی برای نظاا  مؤثر بانکی"دا سند ( ج) ۱، معتاا ضروای 28ب  اصت  - ۱1
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اوز می شود و دا نهتج  سوابق   قراا گرفه  و اعاتا  مربوط ب  شناسایی کافی مشهری ب  سوابق موجود مدا  مواد بازنگری

 به  منظهوا   ها مد بر حسابآکاا پایش برایبانک  توا اعاتا ، ب  اوز نگ  داشهن ب  تاوه، . ماننداوز و مرتبط می  دقتق، ب 

 .دهدافزایش میاا های متر معيول یا مشکوک لتتپتدا کرد  فعا

 

 ارائه اطالعات به ناظران( پ)

اازیابی،  :ها بعيت آواده است اقداما  کافی اا دا این زمتن اثبا  کند ک  بانک باید بهواند، دا صوا  داخواست ناظرا ، . ۱۱

ههای مهرتبط بها    ها و اویه  مشی  خط، مدیریت و کاهش ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم، ستاست پذیرش مشهری

بعيت اقداما   سایرها برای گزااش تيلتا  مشکوک و اوی  ، تدوین و اجرایمسهير پایشهویت مشهری،  تاهتدشناسایی و 

 .دا زمتن  مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم آمده

 

 دارایی کردنگزارش عملیات مشکوک و مسدود . 6
 

   *مشکوکگزارش عملیات ( الف)

های مشکوک اا شناسایی و مهواادی  سازد فعالتتاا قادا می ها، بانکها و تراکنشمسهير تيا  حساب پایشبراسی و .  ۱

شناسهایی، ت قتهق و    فرآینهد . های واقعاً مشکوک اا گهزااش دههد  اشهباهاً مشکوک تلقی شده اا حذف کرده و تراکنش  ک

به   شفاف مشخص شده باشد و    عواهای بانک بها و اوی لی باید دا ستاستاحد اعاتا  ماوگزااش تيلتا  مشکوک ب  

 کاامنهدا ، هها بایهد تعریهف واضه ی از وظهایف      هها و اویه   خهط مشهی  ایهن  . ا  آموزش داده شهود دنمب  کااعوا منظم 

ایهن  تکيتهت   هوه  هایی دا بانک و ااهنيایی دا مهواد ن ت لتت، ت قتق و گزااش چنتن فعالتت ی موجود برایها دسهواالعيت

 .اااه  دهدها گزااش

 الزامها  های مشخصی برای اازیابی این موضوع وجود داشهه  باشهد که  آیها وظتفه  قهانونی بانهک ت هت         باید اوی .  ۱

ب  نهادهای مجری قانو  یا واحهد اعاتها  مهالی و یها     اا ک  تراکنش  مشکوک، بانک اا ملز  می کنددهی تيلتا   گزااش

ک   باید اعيتنا  حاصت شودکرده و  اتایتها باید اصت حفظ اسراا اا این اوی . دهد یا خترتبط گزااش مسئوال  نظااتی مر

مهاموا  . و ب  موقع تهت  و ت ویت داده می شود می باشدگزااش شامت اعاتا  مرتبط  ،می شودت قتقا  ب  سرتت انجا  

                                                           
شواای "مصوب  "دسهواالعيت شناسایی معاما  مشکوک و شتوه گزااش دهی"و  "آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشویی"فصت سو  و چهاا   -* ۱1

 .ب  این موضوع پرداخه  است "پولشویی تالی مباازه با
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تواید این باشد ک  مشکوک ب  ای  دااایییا  یوجوهاگر د ک  ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم باید مريئن شو

 .شودب  سرتت افشا میاین موضوع ، نگ  داای می شوددا حسابی بوده و حاصت از جر  

اعيتنا  حاصت  ،تاوه بر گزااش فعالتت مشکوکباید ایجاد شد، بانک بانکی ظن دا مواد یک حساب یا اابر   هر زما .  ۱

اتخهاذ   باشهد  های مجرمان  مواد سوء اسهفاده قراا گرفه ک  بانک برای فعالتتاین ایسکز  برای کاهش کند ک  اقداما  ال

بها دا نظهر گهرفهن    . حساب یا کت اابر  باشد ،شامت عبق  بندی ایسک مشهری اقدامی ک  بعيت می آید ميکن است. شود

ک  چرهوا بایهد اابره  اا    باشد برای تعتتن این  ا ذیصگتر  اقدا  مناسب مسهلز  اجوع ب  مقا  تصيتمشاید ، توامتسایر 

 .هيکاای با مامواین مجری قانو  یا واحد اعاتا  مالی خصوصدا مثاً  بمدیریت کرد

 

 مسدود کردن دارایی( ب)

های خاص خود اا نتز دااد ک  بانهک بایهد آنهها اا    شویی دااد، ولی خصوصتت هایی با پولسم شباهتیتأمتن مالی تروا. ۱8

تواننهد از  مهی  ،گترنهد ههای تروایسههی مهواد اسههفاده قهراا مهی      وجوهی ک  برای تأمتن مالی فعالتت: دهاد توج  قراا دمو

و ماهتت منابع ميکن است بهر اسهاس نهوع سهازما       آمده باشندمنابع قانونی ب  دست برتکس از های مجرمان  یا  فعالتت

های مرتبط با تأمتن مالی تروایسهم ميکهن اسهت دا    شت ک  تراکنشتاوه بر این، باید توج  دا. تروایسهی مهفاو  باشد

 .مقادیر بستاا کوچک انجا  گترد

 آ  اا وشهده   مرلهع شود مسدود کرد  وجوه اتخاذ می صا  دا خصوص ک  توسط مقاما  ذی یتصيتيات ازبانک باید . 1 

هها و  ماننهد تروایسهت  )امنتت سهازما  ملهت مه هد     اجرا کند و نباید با نهادها و افراد تعتتن شده دا  قرعنام  های شواای

 .داشه  باشد و هيکاای فعالتت( های تروایسهیسازما 

های احهيالی مرتبط با تهامتن مهالی تروایسهم    باید ب  بانک دا شناسایی و پتدا کرد  تراکنشمشهری  کافیشناسایی . 1 

اا دا اخهتاا بانهک  دهند هایی ک  انجا  می  و تراکنشدا مواد مشهریا اعاتا  بتشهرتناصر مهم برای کسب کيک کرده و 

بها   اابر باید ب  ایسک های ویژه مربوط ب  ایجاد یا تداو  بانک های پذیرش مشهری،  ها و اویدا تهت  ستاست. دهدقراا 

ا انجها   یه  کهاای   بانک باید پتش از ایجهاد اابره  . مبذول دااد ، توج  کافیهای تروایسهیافراد یا نهادهای مرتبط با گروه

صا   های شناسایی شده یا مشکوک ک  توسط مقاما  ذیتروایست ها اا با فهرستریا  جدید، آ تراکنش موادی با مشه

نها    که   اعيتنا  حاصت شود این مسهير باید پایش از عریقب  هيتن شتوه، . ترابق دهد ،اندصادا شده( ملی یا بتن اليللی)

 .نشده باشداضاف  ها  فهرستن ای ب  ،قبلی بانکمشهریا  
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مهثاً تهراکنش بها نهادههای تعتهتن شهده دا       )های متر مجهاز  هایی برای شناسایی تراکنشها باید ستسهمتيا  بانک. 2 

یهک اقهدا     ،هاتروایست فهرستبراسی و نظاا  بر . داشه  باشند( های ملّیت ریممشيول های شواای امنتت یا  قرعنام 

بانک برای نظهاا   . ایسک مشهری انجا  شود وضعتتباید بدو  توج  ب  این اقداما  ایسک نتست و  مبهنی برت قتقاتی 

ها بهرای  ستسهم اینولی باید اعيتنا  حاصت کند ک   ،اسهفاده کند یهای اتوماتتک نظااتاز ستسهممی تواند ها  بر تروایست

ههای  وجوه و سایر دااایهی  ،بدو  وقف  و اتا  قبلی، نافذراا  قوانتن و مقب   اسهنادبا بانک باید . مد هسهندآکاااین منظوا 

 .د مشخص شده اا مسدود کندافرانهادها یا 

 

 مرزی برون در حوزه در سطح گروه و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. پ

 

مسههلز   آ  تن مالی تروایسهم  مباازه با پولشویی و تام موثرمدیریت  ،باشدهای قضایی فعال دا سایر حوزه یبانک اگر. 3 

مبهاازه بها   ههای  هها و اویه   خط مشی، هر گروه باید ایسک هابا توج  ب  . می باشدنتز  مقصدکشوا الزاما  قانونی  اتایت

اگرچه    هيچنهتن،  .کنهد نظهاا   بر آ  و  جراا تبتتن و آ  اا ب  صوا  مسهيراا خود گروه پولشویی و تامتن مالی تروایسم 

حهوزه   کهاای  و الزامها   دمدم  هاباید اجرا می شوند تابع   هایواحدیا  خااج از کشوا شعبدا یی ک  هاها و اوی ستاست

هها  و از آ داشهه    هيخهوانی نتهز  های گسهرده گهروه  خط مشیها و باید با اوی  لتکن ،دناا دا نظر داشه  باش مقصدقضایی 

گروه باید اجازه دهد شعب   مشیگروه باشد، الزاما  تر از ران سخهگت مقصدقضایی  های حوزهالزاما   اگر.  ۱2دنکن پشهتبانی

 .۱3*اا اتخاذ و اتيال کند مقصدحوزه قضایی  ملی الزاما  ،تابع واحد یا 

 

 مشتریهای  ریسکمدیریت برای  جهانییند آفر.  
 

که   گروه است  یهاو اوی ها ستاست اجرایهنگی و ی برای هيافرآیند ادااهب  معنای ایجاد و  ایسک یکپااچ  مدیریت.   

  .ی دا تيلتها  بهتن اليللهی اجهرا کهرد     بهانک  ههای  ایسهک یک مبنای جامع و هياهنگ برای مدیریت  دا نهتج  آ  می توا 

ای مرابقهت  قوانتن و مقراا  مرتبط ب  شهکت سهخهگتران   با شوند ک  صرفاً عراحی  ب  گون  ایها نباید ها و اوی مشی  خط

                                                           
 .اود می کاا ب  مزبوا های ب  بانک وابسه  موسسا  و شعب نتز و دااند تعلق سازما  یک ب  ک  هایی بانک یا بانک برای “گروه” واژه نوشهاا، این دا -  ۱2

اازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بر مبنای زمتن  کاای دا ک  مدیریت ایسک مب شود می اعاق واحدی یا مادا بانک ب  “ مرکزی ادااه” واژه هيچنتن

 .شودآنجا انجا  می

مصوب  "دسهواالعيت مجيوت  اقداما  و تدابتر الز  برای حصول اعيتنا  از اتایت مقراا  مباازه با پولشویی دا واحدهای برو  مرزی موسسا "ب   -* ۱3

 .تدمراجع  نيای "شواای تالی مباازه با پولشویی"
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باید تاش شود که   . کاهش دهندآ  اا و کرده نظاا  بر آ  ، گروه اا شناسایی ایسکتری ت گسهردهبلک  باید ب  شک ،کنند

 ،مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم   جامعهای ها و اوی ستاست عبقآ  و براسی اعاتا  کسب  برایگروه  توا 

 تبادل برای ستسهم قویاز یک بانک باید . ودعتف نشتض ،است مقصد کشواقوانتن الزا  ی ک  یهاها و اوی مشی  خط توسط

و قهانونی  الزاما  مقرااتهی  حداقت  زما هر . برخواداا باشدخود تابع  دهای حواو  عبو تيا  ش مرکزی ادااهاعاتا  متا  

از متها    اا باید باالترین اسههانداادها  مقصدهای قضایی دا حوزه فعالدفاتر  ،  باشدتفاو  داشه مقصدو کشوا  ماداکشوا 

 .دناتيال کن این دو انهخاب و

اجازه اجرای داسهت ایهن اسههانداادها اا ندههد،      مقصداگر کشوا  ، ۱گروه ویژهاساس اسهانداادهای  تاوه بر این، بر. ۱ 

باید دا این حالت . کندین موضوع مرلع از اباید ناظرا  کشوا خود اا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ااشد  ماموا

ای ک  حهی ميکن است گروه مالی، تيلتا  خود اا دا کشوا  ب  گون  باا دا نظر گرفتفراتر از اقداما  قبلی  یاجرای اقدامات

 .مقصد مهوقف کند

از  یگروهه  به  صهوا    مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم  های ک  اجرای اوی  است آگاهاین امر  بال ازکيته  .   

 کياکا  امکا های قضایی حوزه زیرا برخی ،است برخواداا ایسکهای مدیریت فرآینداز اای تسبسبت ب  ی نترچالش زیاد

گروه و کااآمد  پایشبرای . ندنکمی م دودها برای بانکاا  مرزهای ملّی خااج ازب   ها مانده حسابو  یا انهقال اسامی مشهر

ها بهواننهد اعاتاتشها  دا مهواد    ضروای است ک  بانک ،ایسمپولشویی و تامتن مالی ترو ایسکاهداف مدیریت برآواد  

مواد این موضوع هم دا  .ب  اشهراک بگذااند خود با بانک مادا و دفاتر مرکزی ه  های قانونیحيایتدا صوا   ه  ااها مشهری

 .صدق می کندتابع  واحدهای دا مواد شعب و هم 

 

   *ریسکو مدیریت ارزیابی .  
 

به  صهوا    مشههریا    اتهم از  بمرتبط با مشهریانش دا گروه داشه  باشد های ایسککاملی از تيا  ت شناخبانک باید .   

دا گهروه به  اوز اسهانی     ایسکو ماهتت  سرحمند و مهناسب با قاتده یاا بر مبنای آ و باید  باز مشهریا  ایعبق یا  فردی

 هها  جغرافتایی و الگوهای فعالتت تهراکنش  مکا  مانند مرتبطایسک توامت مشهری، بانک باید تيا   ایسکدا اازیابی . کند

و ضوابری اا برای شناسایی  کردهشناسایی اا اسهفاده از خدما  و م صوال  بانکی  و هيچنتن (خود اظهاای ه شده اتا )

                                                           
 .مراجع  کنتد گروه ویژه اقدا  مالیاسهانداادهای ( تابع  خااجیو واحدهای  شعبهای داخلی، کنهرل)  1ب  یادداشت تفستری توصت   -   ۱

وع ب  این موض( 33تا  31مواد ) "شواای تالی مباازه با پولشویی"مصوب  "چگونگی شناسایی مشهریا  ایرانی موسسا  اتهباای"دا دسهواالعيت  -* ۱۱

 .پرداخه  شده است
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ههای  عالتهت ف داهيچنتن و تابع  واحدهای بانک، شعب و  سرحاین ضوابط باید دا . دا نظر بگترد با ایسک باالترمشهریا  

اا مهوجه    پولشویی و تامتن مالی تروایسمتر االب ایسکمشهریانی ک  (. اا ببتنتد 1 پتوست)شود  اتایتشده برو  سپاای 

گروه اجرا  دا سرحمشهری باید  ایسک اازیابی. گروه شناسایی شوندسرح با اسهفاده از این ضوابط دا باید  ،کنندبانک می

 ههای  مهرتبط بها عبقه     ههای  ایسهک ها دا با دا نظر گرفهن تفاو . دا گروه هياهنگ باشد ایسکشود یا حداقت با اازیابی 

 جهای داانهد   که  مشههریانی که  دا یهک عبقه      بگترد دا نظر اا باید این مسأل   خود های ستاستتدوین دا گروه مشهری، 

 فرآینهد آوای شهده دا   باید از اعاتا  جيع بنابراین. ایجاد کنندمهفاوتی  های ایسکهای قضایی مخهلف، توانند دا حوزه می

اا  ایسهک هها  های مناسب بهرای کهاهش ایهن    و کنهرل کردکلی گروه اسهفاده  ایسکو ماهتت  سرحبرای تعتتن  ،اازیابی

تر، ب  اوز اسهانی  تر از مشهری، نظاا  جدیاعاتا  بتشکسب توانند شامت میایسک توامت کاهش دهنده . درکعراحی 

 .مشهری باشد فعالتت کااکنا  بانک از مکا  بازدیدتا  شخصی و تر اعابتش

مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی    ااشد  ماموا ب  ویژه ،داخلی حسابرسیواحد ا  دنمق بانک و کااتتربا  واحد دنمکاا.   

یی آاز جيله  کهاا   ،ی گهروه هاها و اوی خط مشیبا تيا  ابعاد های بانک  فعالتت انرباقی، باید جخاا حسابرسا یا تروایسم 

 ههای اعاتا  با سایر اتضای گروه و پاسخ دهی به  اسههعا    تبادل الزاما  ،شناسایی کافی مشهری هيرکزهای مستاست

ال هسهند باید اعيتنا  حاصت کنند که  از  بانکی ک  دا ترص  بتن اليللی فع هایگروه. دنمرکزی اا اازیابی کن ادااه واصل  از

ههای اولته    مکانتسم هاچرا ک  این ،برخوادااند یجهانبا اسهانداادهای تيلکرد  انرباقهيچنتن داخلی و  قوی حسابرسییک 

اعاتها  داو  گهروه    تبادلها برای خط مشیها و یی اوی آکاااعيتنا  از و  شناسایی مشهری ن وهبرای نظاا  بر جهانی 

هها و  گروه با ستاستدا فعالتت ها  انرباقبرای  مالی تروایسم مباازه با پولشویی و تامتنااشد  ماموا های مسئولتت. است

 مراجعه  شهود به  بنهدهای    )ها و اوی  هها گنجانهده شهود    خط مشینتز باید دا های ملّی و خااجی های مرتبط و کنهرلاوی 

 (.  و  ۱  

 

 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تلفیقیهای ها و رویهسیاست.  

 

می دهنهد  اجازه ب  وی اندازه تا چ   مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسمن تانوق از این امر آگاه باشد ک ید بانک با. 8 

 اشهخاص تجهاای   هنگهامی که    ه  (گهروه  هيها  ههایی دا  مهثاً بانهک  )هها  بانهک سهایر  های اتخاذ شده توسط اوی  برتا 

اسههانداادهای   مشهيول ههایی که    فبانک نباید ب  معهر .  ۱*کنداد و اتهياتکا  ه دکننمی  معرفی آ ب  اا  (حقوقی ه حقتقی)

                                                           

.آیتن نام  اجرایی قانو  مباازه با پولشویی نتز ب  این موضوع پرداخه  است  ماده  -*  ۱
. 



27 

ایهن  . ، تکت  کنهد هسهندبانک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم های نسبت ب  اسهانداادهای ناظر بر اوی  یتر ساده

دا حهوزه قضهایی   وایسهم  مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تر اسهانداادهای بانک دا مواد نظاا  و اازیابی  مسهلز مسأل  

اااهه   اعاتا   ب تکت  کند و  ،استخود بانک ک  بخشی از گروه مالی  ،معرفیک بر می تواند بانک . نتز متشودمعرف بانک 

ت هت آ  فعالتهت   ک  بانک  باشدهيا  اسهانداادهایی  مشيولب  شرعی ک  این معرف  ،کنداتهياد تر او بتشسوی از شده 

بایهد مريهئن    ،نيایدبا این حال بانکی ک  این اویکرد اا اتخاذ می. باشدنظاا  ت ت گروه زاما  دا الو اتيال این می کند 

که  ميکهن   زیرا  ،(ا پتوست یک داده متشوددتوضتح بتشهر ) دااددا اخهتاا خود اا  معرفشود ک  اعاتا  مشهری از بانک 

واحد اعاتا  مالی این اعاتا  اا ب   ، ب  نظر برسد دا مواقعی ک  تراکنش مرتبط با این مشهری مشکوکاست الز  باشد 

 .دگزااش ده

دا دسههرس  باید  ،گروهدا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم های خط مشیها و اوی  اجرایبا اعاتا  مرتبط . 1 

مباازه تعتتن شده برای الزاما  ت حداقاعيتنا  یابد موظف باشد گروه بانکی باید  از ادااههر . شدبا مرکزی گروه بانکی ادااه

اتيال و مرکزی ادااه توسط ک   ،ب  اعاتا دسهرسی مربوط ب  های ها و اوی ستاست و با پولشویی و تامتن مالی تروایسم

 .اا اتایت می کند است تعریف شدهکيته   با دسهواالعيت هایهيراسها 

هها دا  هها و اویه   پتوسه  ستاسهت  اجرایبا باید  ،داای اسناد  های نگها و اوی مشی  خط ،شناسایی مشهری وپذیرش . 1 

 خاص یها  زمتن  های کاای ایسکهای موجود دا تفاو  دا نظر گرفهنتغتتراتی برای  ، ولزدا صوا  و  باشد هيراهسازما  

ع آوای و به  جيه  نسهبت   مهعهدد اویکردههای  وجهود  ک   بدیهی است ،اینبر تاوه . شود اتيال تيلتا مناعق جغرافتایی 

ایسهک  یها توامهت   م لهی   الزاما  مقرااتیتا با  بباشد ریاجهناب ناپذهای قضایی مخهلف حوزه سرحداای اعاتا  دا  نگ 

 ،چنتن اویکردهایی باید با اسهانداادهای گروه ک  دا باال مهواد ب هث قهراا گرفهت     ،با این وجود. دنهياهنگی پتدا کن مرتبط

 .هياهنگ باشد

 ههای  ایسهک های مؤثر نظااتی ک  مناسهب  ها و اوی خط مشیباید  ،م ت فعالتت آ  کجاستااغ از آنک  فی ا ادااه هر. 2 

 تبهادل  جدیهای فرآینداجرای باید با  م لیاین نظاا   .کند اجراو  دا نظر گرفه اا  استحوزه قضایی و بانک  آ  موجود دا

 ایسکی ک  ميکن است های ها و فعالتتحسابمواد دا تاتش اعا باشداگر الز   هیح مرکزی کامت شود و ادااهاعاتا  با 

 .مبادل  نيایدنتز اا با سایر شعب و واحدهای تابع   باالتری داشه  باشند

 بانهک بایهد نه  تنهها     ،با ایسک بهاال  هایناشی از حسابپولشویی و تامتن مالی تروایسم  موثر ایسکبرای مدیریت . 3 

دا خود  و اعاتا بر اساس دانش  ، با یکدیگر ادما  نياید بلک  باید اعاتاتی اا ک ادهبدست آومشهری  ازک   اا یاعاتات

چشهيگتر   تعهاما  بانهک بایهد بهر     .کند یکپااچ و  اا با یکدیگر دا هم آمتخه  می باشد مربوطو وجوه ذینفع  ا مالک مواد
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های مزبوا ب  اقا  باال یها   ع نظر از این ک  حسابقر بنظاا  کند یکپااچ  بروا ،یشا هاو فعالتت ها مانده حسابمشهریا ، 

کجا دا و بدو  توج  ب  این ک  ها بوده و یا یک قلم اتهباای ب  حساب می آیند  زیر خط ترازنام  تعلق دااند، مربوط ب  دااایی

کااکردههای  مرکزی بر  ادااهمواد نظاا  دا  اا جزهتا  بتشهری گروه ویژهاسهانداادهای  ،دا حال حاضر. دنشوداای می نگ 

ها ااهنيا ینا چ اگر ،ینبر ا افزو .  ۱مرر  کرده استگروه مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و حسابرسی  ،تربتق

مفتهد  نتز  (ها شامت بانک)  ۱*ای شرکهیه مجيوت برای  ميکن استها  کااگتری آ  ب  لتکن ،شدند یها عراح بانک یابهدا برا

 .واقع شود

تها  های پردازشی ویژه نيوده اند  و نظا پایگاه های اعاتاتی اقدا  ب  تيرکز بر اوی  ،امکا دا صوا  بزاگ  یها کبان .  

 راکنشته یا  حساب برو مهيرکز  م لی نظاا  یدبابانک  ،یکرداو ینا یاجرا یبرا .داشه  باشند موثرتری یریتمدکااآیی و 

سهرح   دااحهيهالی  مشهکوک   های تتفعال ینظاا  بر الگوها امکا يئن شود تا مر ،کند یکپااچ مسهند و  یکاف تزا ب  ماا 

 .اا دااد ه مهيرکز یا یم لسرح دا  ن  تنهاو  ه گروه

به    یک ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم   باید  ،کند یم فعالتت فراملی وملی  دا سرحک   یبانک. ۱ 

ب  تنوا   ماموااین  .(گروهمباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  ماموا)ه  باشدداشدا اسهخدا  گروه  تکتنوا  مسئول 

واحد مباازه بها پولشهویی و تهامتن     یاسهراتژ اجرای یک یابیو ااز یهياهنگ یجاد،اوظتف   ،یسکا جامع یریتمد از یبخش

های وابسه  دا و نهادواحدهای تابع  ، عب  شدسهوا داد  ب  هي تااو اخهالزامی  های ی و او ها تاستس شامت) مالی تروایسم

 .ب  تهده دااد ااگروه سرح دا  (فراملیو  یملسرح 

الزاما  مباازه با پولشویی و تيا   یبر اجرامسهير نظاا   ،گروه ماموا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم وظتف .   

 یهق مهثاً از عر )مريهئن شهود    یدبا یاد شده ماموا ین،بنابرا. می باشد فراملیو  یمل ،یگروه دا سرح تامتن مالی تروایسم

 الزاما  مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی تروایسهم     های کت گروه، منربق با فعالتتک  ( و بر مبنایی منظمنظاا  حضوای 

  .کت گروه اا داشه  باشد یاتخاذ اقداما  الز  برا یاقدا  دسهوا داد   یدبا لزو ، وی دا صوا . است

 

 گروه سطحاطالعات در  تبادل.  

 

مربوط ب  اعاتا  اود  یو شعب انهظاا متابع  از واحدهای . اعاتا  نظاا  کنند تبادل دا امر یر هياهنگب یدها با بانک.   

مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی       یجههان  یمرتبط با اسهانداادهابا ایسک باالی  های تتو فعالبا ایسک باال  یا مشهر

                                                           
 .اسهانداادها مراجع  کنتد  1ب  خصوص ب  توصت   -   ۱

 .آید وجود می های تجاای مهنوع ک  املب از ادما  چندین شرکت ت ت نا  واحد ب  سازمانی با فعالتت -*  ۱
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دا بانک مادا  یا یمرکز ادااهواصل  از  یهابگذااند و ب  اسهعا   ادااهدا اخهتاا آ   یمرکز ادااهقبت از تقاضای اا  تروایسم

 ههای گهروه   بخشک  دا تيا   اا یفرآیند یدبا ،گروهدا سرح  یاسهانداادها. ب  موقع پاسخ دهنداعاتا  حساب ااتباط با 

 ،شود یمشکوک ب  کاا گرفه  م های تتو گزااش فعال یاحهيال ترمعيولمموااد  خصوص دا تقنظاا  و ت ق یی،شناسا یبرا

 .شر  دهد

و مقهراا  حفهظ    تنو قوان یم لمساهت و تعهدا  مرتبط با حفظ اعاتا   یدبا ،گروه دا سرح های ی و او ها خط مشی.   

 الزامها   نتهز  د وشوتبادل گروه  سرحيکن است دا ک  م یمخهلفانواع اعاتا   یدبا ها این ستاست. ترداا دا نظر بگ اسراا

 .بر بگترد دااعاتا  اا  ینو دا دسهرس گذاشهن ا یعتوز/تبادل یابی،باز ی،ساز ترهذخمربوط ب  

 تهت فعالبهالقوه ای بپهردازد که  به  وسهتل        ههای  ایسکب  اازیابی  یدبا ،گروهدا  مرتبطایسک مدیریت  واحد مرکزی. 8 

 ب  واسر  ک گروه  های ایسک ،دا مواقع مناسب بایدهيچنتن . مرر  شده اند تابع واحدهای و  شعبسوی شده از  گزااش

یک مشهری خهاص   یاآبرای پی برد  ب  این موضوع ک  . کند اازیابی شوند ااتم یجادا یا از مشهر یا عبق  یاخاص  یمشهر

نتهز دااای حسهاب اسهت یها ختهرب بانهک        بانهک تابع  واحدهای شعب و  یرسادا  (یا وابسه  ب  وی شامت هر عرف مرتبط)

هيچنتن برای اااه  شر  تفصتلی از متزا  افزایش حسهاب و نتهز   . ها و اوی  های مشخصی باشد  بایست دااای ستاست می

باشد ک  ااتباعها   ی های ی و او ها تاستسمی بایست دااای بانک  ،ها ب  هنگا  لزو  ها از جيل  بسهن حساب ت دید فعالتت

  .ت ت نظر داشه  باشد ، دا سرح جهانیمرتبط هسهند یاحهياالً مشکوک تتبا فعال یانظر می اسد ب  ایسک پراا ک   حسابی

 مجهری مؤسسا  واصل  از های  اسخگوی داخواستپمی بایست م لی  تنبراساس قوانتابع  حدهای اوشعب و  ،بانک. 1 

پولشهویی و   مبهاازه بها   یدا تاش برااعاتاتی ک  مراجع مزبوا  .باشند واحدهای اعاتا  مالینظااتی یا  قانو ، مسئوال 

اا ملز  نياید تها دا متها    تابع  واحدهای بهواند تيا  شعب و  یدبانک با یمرکز ادااه. مندندنتازآ   ب  تامتن مالی تروایسم

تهامتن مهالی   اونت دا مظنو  ب  کيک و معک  ردازند پب ییها سازما  یااشخاص فهرست سوابق خود، ب  جسهجو و گزااش 

 .یا پولشویی هسهند تروایسم

و  یسهک ا یهابی ااز ی،مشههر  یسهک ا یریتمهد  فرآینهد دا مواد  ب  آنا  ،ناظرا  داخواستدا صوا   بهواند یدبانک با. 1 

مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی       تلفتقهی  های تاستو س ها ، اوی پولشویی و تامتن مالی تروایسم های ایسک یریتمد

 .بدهد اعاتا  گروه سرحاعاتا  دا  تبادل یبرا ترتتبا و  سمتروای
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 ترکیبی یمال یها گروه.  

 

یریت ایسک مد یها اتيال کنهرل. دااند مشااکتنتز  اوااق بهادااتجاا  و   تي ب صنعتدا  ،یبانک یها از گروهاای تسب. 2 

مهثاً  ک  ميکن است  کند یم یجادا بتشهریهای  و دمدم  مساهت ترکتبی،مالی  یها دا گروه پولشویی و تامتن مالی تروایسم

 یهت هومربهوط به    اعاتها   بهواننهد بهر    یهد باترکتبی  یها گروه. باشد وجود نداشه  پذیری یا وا  دهی  سپرده دا تيلتا 

 ییاند مشههر و دا مواکنند  تبادلکرده و آنها اا نظاا   کت گروهسرح شا  دا یها حساب های تتفعال ا وه راکنشت ،یا مشهر

 .اا باشندتهش ه شد تفتوص 8  بندهيا  عوا ک  دا  ه کنند یمخهلف اسهفاده م یها ها دا بخش ک  از خدما  آ 

 ميکهن اسهت   ،دا هر بخش یا ها و مشهر بانک بتن اوابط یو الگوها ها تتفعال تتماه تا م موجود های تفاو  براساس. 3 

 که  وجهود   ایهن  یها  و داشهه  باشهد   اتینتاز ب  تغتتربخش  ب  آ  مربوط روایسمالزاما  مباازه با پولشویی و تامتن مالی ت

 یتجاا یها از شاخ  یا م صوال  و خدما  ب  مشهر اااه هنگا   یدگروه با. کند ت اا توج بهواند تغتترا  ی مذکواها تفاو 

 یها بخش یبرا اا تن مالی تروایسممباازه با پولشویی و تام مناسبالزاما   وباشد  تااهش و ب  صوا  برو  مرزیمخهلف 

 .کندمرتبط اتيال 

 

 نقش ناظران. ت

 

دا مهواد موسسها    " دااد ای ک  بتا  می توصت . کنند ترویپگروه ویژه   2 ت از توص اود ک  انهظاا می یناظرا  بانکاز .   

به  موضهوتا     ل مهی شهوند و  اتيها  احهتهاعی اقداما  مقرااتی و نظااتی ک  ب  تنوا  تدابتر  اساسی،مالی مشيول اصول 

مالی تروایسم نتز مرتبط هسهند، باید ب  ن و مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تامتن مالی تروایسهم   پولشویی و تامتن

مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی       بر اههداف گروه  تلفتقیشامت اتيال نظاا   یدمسئل  با ینا .ب  اجرا گذاشه  شوندنتز 

 یبرا یاصول اساس"پولشویی و تامتن مالی تروایسم،ایسک  یریتمد یبرا انهظاا دااد ناظرا  ته کيین ا. "باشد تروایسم

 یا بهوانند دامن  یدناظرا  با .ا اتيال کننده ناظرا  بانک ینظاا  کلدا ااسهای هياهنگ و  ای توهب  ش اا "مؤثر ینظاا  بانک

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  الزاما بانک با تيلکرد ک   یاددا موا ،اا ناسب و بازدااندههمؤثر، م های یماز ت ر

 .ب  کاا بندند کند، یينمرابقت 

اا پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم   مباازه با  های ی و او ها خط مشیدا مواد  ی خودنظاات توقعا  یدبا یناظرا  بانک. ۱ 

نظهاا    اوشباشد تا عراحی و بهبود ناظرا   برای یشفاف یااهنيا دیبا سند ینمرر  شده دا ا اصلیتناصر  .کنند تصریح

ها دا عراحی ستاست ها و اوی  های شناسایی مشهری خهود   ناظرا  ملی باید تشویق شوند ب  بانک. ادام  دهند خود اای مل
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برای ایهن   ناظرا  یاز سو دنتوان یم ک  است اااه  کرده 2و  1 پتوست دا خاص اهنيود دو ته کياین  ،از این او. کيک کنند

 .ترندمواد اسهفاده قراا گ منظوا

اتخاذ  یسکبر ا یمبهن یکرداوناظرا  باید  ،ها بانکدا پولشویی و تامتن مالی تروایسم  یسکا یریتنظاا  بر مد یبرا.   

 ترو تهأث  ییاموجهود دا حهوزه قضه    ههای  ایسکاز  یکاملشناخت ( الف): ست ک  ناظرا ا آ  تازمندن یکردیاو تنچن .۱8کنند

بعيت آمده توسهط   یسکا های اازیابی اعيتنا  حاصت کنند( ب) ب1  داشه  باشند نظااتشا  ت ت یر نهادهاب ها آ  یاحهيال

نظهاا  اا  ت هت  موجهود دا نههاد   ایسک های ( پ) ب1 باشد کافی می ییقضا  حوزه یمل یسکاهای  اازیابی اساسبانک بر 

هها و   ک  بانهک  تاییو نقاط جغراف خدما  ،م صوال  ،ا یگاه مشهرپایدا ها  ایسک و وسعت تتماهاازیابی کنند تا دا مواد 

شهامت  )شهده توسهط بانهک     انجا  یها کنهرل ییو کااآ یتکفا(  ) ندبنکشناخت پتدا  ،کنند یها تجاا  م دا آ  شیانمشهر

و پولشویی و تامتن مالی تروایسم  مباازه باب   وظایف مربوطانجا   یبرا( شناسایی کافی مشهریانجا  شده برای  اقداما 

 یهها  تخصهص  ییشناسها  ها، ی، دامن  براسامکانا  تصتخص یاعاتا  برا یناز ا( ث) و بیندنيا یابیاا ااز یسککاهش ا

 ههای  ایسهک به  نسهبت    امکانها  داد  تص و تخصه  کااآمهد  یبراسه  یهک انجها    یبرا نتازمواد  تا تجرب ،الز  ینظاات

 .اسهفاده کنند شده ییشناسا

ميکن اسهت مسههلز     ،هسهند ایسکپر ی ک یانمشهر یبند عبق  یا یی دااندایسک باال ک  تجاای فعالتت هایبراسی .   

 یبهرا . آیهد  باشد تا اعيتنا  حاصت شود ک  براسی موثری ب  تيت می تکيتلی های ی و او خاص یها تخصصبرخواداای از 

سر و کهاا  باالتری ایسک نيای  با ک   ییها بانک. اسهفاده کردک بانک ایس نيای باید از  ینظاات و زما  چرخ  ناوبت تتنتع

ها ب  شکت  بانک یاآ ک  کنند یتدتأ یدناظرا  با. داشه  باشند تازنهری بتش های یب  براس یگرا ميکن است ب  نسبت د ،دااند

 یمبهنه  یکرداوبر اساس  ،ی تروایسممباازه با پولشویی و تامتن مالاجرای الزاما  دا اابر  با  ا ش تصاز قوه تشخ یموثر

بها   هها  ایهن کنههرل   که   یهن ااعيتنا  بانک از و ن وه  یداخل یها کنهرل یدها با بعاوه آ  .ختر یااند  اسهفاده کرده ،یسکبر ا

شهامت   یدن  تنها با ینظاات فرآیند. کنند یابیااز تزاا نیا ختر شده مرابقت دااند  توصت  وظایفو  مقرااتیو  ینظاات یااهنيا

 یهها  گزااش ،ها اکنشتر و ها حساب  و نيون  یاسناد مشهرباید  بلک  هر جا مناسب بود ،باشدها  ی و او ها خط مشی بازنگری

 یها کنشترا بامرتبط  ب  تيا  اسناد یدسهرس حق یدبا تش ناظرا  هي. شامت شود تزن گزااش تيلتا  مشکوک اا و یداخل

                                                           
  .ب  آ  پرداخه  شده است اا نتز دا نظر بگترند گروه ویژه یدا اسهانداادها  2تری تفس یادداشتدا ک   اا یسکبر ا یمبهن یکرداونظاا  با  یدظرا  بانا - ۱8

 هشد تشریحگروه ویژه  یدا اسهانداادها یک ت توص تریتفس یادداشتدا  هيانگون  ک  ه کشواها یابیااز یناظرا  بر مبنا اود یامر انهظاا م ینا یبرا - 1 

  .تيت کننداست ه 

 .شود دا صوا  لزو ، اازیابی ایسک فراملی اا هم شامت می -1 
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ی هها  کنشتهرا  کهرد   تهدا پی بانک بهرا  ک   لتلیهر تو هيچنتن  ییدا آ  حوزه قضا شده افهها  یها حساب یاشده  انجا 

  .اا داشه  باشند دهد یانجا  مک ویا مشک ترمعيولم

 ه مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم یسکا موثر یریتشا  از مدیها دااند مريئن شوند ک  بانک تف ناظرا  وظ.   

دا صهوا  لهزو ،   . 2 برخوادااند ه یمال صتانت از اتهياد تيومی ب  نظا  یبلک  برا ،مت خودو سا ایينیحفظ  ین  تنها برا

کننهد،   ینيه  تهروی پالزامها  مقرااتهی   و  یداخله  یها ی از اوآشکااا ک   یرانیها و مد مقابل  با بانک یبرابهوانند ید ناظرا  با

 یهد با (یمسهئوال  مهرتبط مله    یرسها  یا)ناظرا   ،ینوه بر اتا. کننداتخاذ  ،برسد نتز ک  ب  اعاع تيو  اا ییدشداقداما  

شناسایی کافی مشهری با دقهت  "ها از اقداما   ک  بانکحاصت کنند  تنا اعياا بکاا گترند و  یمناسب بهوانند اقداما  مهقابت

ه و یها دا مهواقعی که     های مواد نظر گروه ویهژ  این الزاما  اا دا اوابط کاای خود و یا دا مواد تراکنش آگاهند و  "مضاتف

 یناکهاف دا آ  ی مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم   اسهانداادها ،ماداک  عبق نظر کشوا حوزه قضایی جایی است 

اا  ییقضها  یهها  از کشواها و حوزه یتعداد ،یمقاما  مل یو بعض گروه ویژه ،اابر  تندا هي .کنند یاتيال م شوند، می  قیتل

بها   یها خهود داانهد   مباازه با پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم     دا یکیاسهراتژ های نااسایی معهقدنداند ک   فهرست کرده

 یریتاز مد بخشی یدبا هایی یافه  تنو چن 3 ترابق ندااندمباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  اليللی تنب یاسهانداادها

 .بانک باشدپولشویی و تامتن مالی تروایسم  یسکا

 یگروه برا خط مشیانعراف  تنو هيچنتابع  واحدهای دا سرح شعب و با مقراا  ق تترببر نظاا  بانک  یدرا  باناظ. 8 

وجود  یم ل الزاما گروه و  الزاما  تا م یاا دا نظر داشه  و مريئن شوند ک  هر جا تفاوت یم ل الزاما  مقرااتی پذیرفهن

 نهوانهد تابعه   واحهد   یا  عبک  ش یحاصت کنند دا موااد تنا اعي یدظرا  بانا. شوند یاتيال متر  تران گ سخت الزاما  دااد،

مناسهب  مسهند شده و اقهداما    ،آ  دو اسهاندااد تا م مسئل  و تفاو  ینا دلتت ،اا اجرا کنندتر  تران گ سخت یاسهانداادها

  .می شودها اتخاذ  تفاو  ینا تج شده دا نه ایجادهای  ایسک کاهشبرای 

                                                           
  .گزااش دهند ،کنند یم ییشناسا دا حتن نظاا  حضوایک  مثاً  اا یقانون ترم یا معيول ترم ،مشکوک راکنشت  دااند هر ظتفو اای از ناظرا تبس -2 

 :ميکن است ییقضا یها حوزه بروا مثال - 3 

 تشوندم شامتاا  یرک  موااد ز بشوند تيومی گروه ویژه معرفی تانتةباز عریق  یب  شکت تيوم : 

 .شا  اجرا شود باید تلت دااند و اقداما  مهقابت مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  یکاسهراتژهای  نااسایی ک  ییضاق یها زهحو -

 هها  نااسهایی یک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم دااند و پتشرفت کهافی دا افهع ایهن    سهراتژا های نااسایی ک  ییقضا های حوزه -

 .اا اجرا نکرده اند ها نااساییاند یا مهعهدان  عر  تيلتاتی گروه ویژه برای از بتن برد  این  نکرده

   بها   ییقضها  یهها  حهوزه آ  دسهه  از  ، "مسهيرفرآیند : متن مالی تروایسمبهبود تربتق جهانی مباازه با پولشویی و تا"سند تيومی گروه ویژه ت ت تنوا

 یهق از عر هها  نااسهایی یهن  ا افهع  یبرا ییسرح باال تاسیک  تعهد س کند یم ییاا شناسااسهراتژیک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  های نااسایی

  .کنند یاااه  مگروه ویژه  شده توسط اااه  تاتیبرنام  تيل یک یاجرا
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اوبهرو   یمانعبا  ،خود های حضوای بازاسیب  هنگا  انجا      ءمبداکشوا الز  است بازاسا   ی،مرز برو  داایبانکدا . 81

مباازه گروه دا زمتن  های  خط مشیو  ها ی با او بانکتيلکرد  انرباقهایی ک  ب  منظوا ت قتق پترامو  متزا   بازاسی. نشوند

 گتهری از  نيونه   ا  ویمشههر  پرونهده  یبراسه مسهلز  چ  بسا این امر . یردانجا  می پذبا پولشویی و تامتن مالی تروایسم 

ب  می بایست تا آنجا ک  الز  است از دسهرسی  ءبداکشوا مبازاسا  . باشد مقصد ییقضا یها دا حوزهها  حسابها و تراکنش

اعاتها  مربهوط به      تننه و هيچآنها نيون  گتری شهده  ی ها اکنشترو ی ک  از حسابها یانمشهرمربوط ب  یکایک اعاتا  

 یهابی اازبهدین وسهتل  امکها  انجها      تا برخواداا باشند یی ها یمشهر تنمرتبط با چنخاص  اليللی تنو ب یداخل یها ایسک

شهکت   یهن ا. فهراهم شهود   یسکا یریتمدسنجش تيلکرد و  شناسایی کافی مشهری یاسهانداادهامناسب از ب  کااگتری 

 یدنبا ند،اواد حفاظت قراا دام ناظرا  مخصوصاسراا  قتود حفظک  توسط ی، نقانو یااتاهداف نظ یاسهفاده از اعاتا  برا

 مسهئولتت  ، امه مقا یرسا یا و مقصدکشوا  بازاسا اگرچ  . دنشو منع ،ها حفاظت از دادهم لی حفظ اسراا یا  تنتوسط قوان

ایهن امهر مهی توانهد شهامت      )ا برتهده دااند امباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ی م لمقراا  با نظاا  بر تربتق 

 یها و کيک یمريئن شوند ک  هيکاا یدبا مقصدکشوا  بازاسا لتکن  ،(اازیابی متزا  مناسب بود  اوش های مزبوا باشد

یی مباازه با پولشهو  های تاستها و س اوی  با انرباقنظاا  بانک بر  ن وه  یابیاازک  وظتف   ه مبداکشوا  بازاسا  باالز  اا 

  .بعيت می آواند ه اا بعهده دااندگروه و تامتن مالی تروایسم 

مباازه بها پولشهویی و تهامتن     های ی و او ها خط مشی بود  کااآمد یابیدا ااز( یداخل یا یخااج)گروه حسابرس  نقش. 81

ی هها  ایسهک  یمبنها  بهر  ،یموثر تاستحاصت کنند ک  س تنا اعي یدبا مبداناظرا  کشوا . است تتاهي یزحامالی تروایسم 

به   ی کافامکانا   ،گروهمباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  حسابرسی تعدادبا توج  ب  وسعت و  وجود دااد و مذکوا

 فرآینهد مربوع  ای که  توسهط    یها ب  تيا  گزااش ،حسابرسا  مريئن شوند ک  یدبا بعاوه. ستا  داده شده تصتخصآ  

 .دااندسی کامت دسهر تهت  شده اند، حسابرسی

هيها    مشهيول  ا هایش تراکنش بانک و یا مشهراعاتا  مربوط ب  حاصت کنند ک   تنا مسئل  اعي یناز ا یدناظرا  با. 82

 .بانکی مشيول آ  استناظرا  با شده  تبادلاعاتا  دااد ک  اصوالً قراا  یاقداما  حفظ اسراا

 ، هسهند یخااج یها بانکپذیرای ک   ییقضا یها حوزهست کلت  ضروای ا ،یمشهر یسکا یریتاهداف مدتامتن  یبرا. 83

. بدهد ءکشوا مبدا بازاسا بانک مادا و  یا یمرکز ادااهاا فراهم آواند ک  اجازه تبادل اعاتا  اا با  یمناسبقانونی چااچوب 

 یسهک، ا یرا مهد  مبهدا،  ییحوزه قضها  یمرکز ادااهحسابرسا  توسط  حضوایهای  هيچنتن الز  است ک  برای بازاسی

                                                           
 تهز نمزبهوا   ذیصها   حسابرسها  دا مواد  یدبا تتمعاف ینا شود، یانجا  م (مسهقت)یخااجحسابرسا   توسط یفرآیند براس آ  گروه از کشواهایی ک  -   

  .اتيال شود
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از  ء،مبهدا  کشوابازاسا   یاو ( ماموا گروه یاو مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم  شامت ماموا ااشد)تربتق  مامواا 

دا ک  تهوا  آنهها اا    م دودیهینتز هتچگون  داشه  و نوجود هتچ مانعی  خااجی ییقضا یها حوزه داتابع  شعب و واحدهای 

م دود می سازد، دا متا   ه یا مشهر مانده حسابو  یاز جيل  اسام ه متزبا یی حوزه قضا دا بانک قسوابکلت  ب   یدسهرس

انهع  ومثابت شود  چنانچ . ، ب  عوا یکسانی وجود داشه  باشدتابع واحدهای شعب و  یبرا یدسهرس یناالز  است . نباشد

 ءکشوا مبهدا بازاسا  ، نداادوجود نتز  یگزینیجا بخش یتاضا ا رتتبتگون  تچو همرتفع نيود نيی توا  اا  اعاتا تبادل 

شهدیدتری   تدابترمشيول بانک ک  ميکن است مشخص سازد  مقصدکشوا مراجع نظااتی  یاا براموضوع  ینامی بایست 

 .است مقصد ییدا حوزه قضاتوقف تيلتا  مواد ب ث شامت  ،دا صوا  لزو ک   تردقراا بگ

ااسهال   یبرا یدنبا، اا می یابند یم ل یا ب  اعاتا  مشهر ، امکا  دسهرسیبانک یمرکز ادااه کاامندا ک   مواقعیدا .  8

ایهن اعاتها    و این اعاتا  باید ل اظ گهردد  م رمان  جنب  . م دودیهی اوبرو شوندهتچ با  یمرکز ادااهاعاتا  ب   ینا

 .خصوصی اشخاص باشددا زمتن  حفظ اعاتا  م رمان  و  ءباید تابع قوانتن حاکم دا کشوا مبدا

از ااسهال  مانع بهوانند  یم ل تنقوانک  بر اساس آ ، وجود ندااد  هیوجم تتدل تچاست ه معهقدنظاا  بانکی بال  ته کي. 8۱

از ااسال آنها، تامتن مقاصهد  هدف  اعاتاتی ک . شوندمادا یا بانک  یمرکز ادااهب   تابع واحد  یااز شعب   یاعاتا  مشهر

کشوا  ییقانو  دا حوزه قضا چنانچ . می باشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم از جيل  یسکا تیریمدمربوط ب  

 بانکی بازاسا  یا بانک مادا ی،مرکز ادااه ضروای است ،نياید میم دود اا  "اشخاص ثالث" یاعاتا  برا یافشا ،مقصد

از که    ییقضها  یهها  حهوزه آ  گروه از . شوند یمسهثن ثاشخاص ثال تعریفشيول از  صراحتب   ءکشوا مبدا ییحوزه قضا

برخوادااند  پولشویی و تامتن مالی تروایسم یسکا یریتاهداف مد دا ااسهای اعاتا  تبادلای برای  م دود کننده تنقوان

ی خاصهی اا  موجود دا این زمتن  پرداخه  و اوزن  هها  های یتم دودیا چنتن برداشهی از قوانتن آنها می شود، باید ب  حذف 

 .برای ااسال اعاتا  فراهم کنند
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 شناسایی کافی مشتریانجام  یبرا ثالث صاشخا یا یمال اتمؤسس ،ها بانکسایر  به اقدامات اتکا:  پیوست

 

 مقدمه -الف

 یمشههر  کهافی شناسهایی  انجها    یها برا نهاد یا یها، مؤسسا  مال بانک یرها اجازه دااند از سا کشواها، بانک بعضیدا . 1

 یهر ز دسهه  بنهدی  از دو  یکیها دا  آ  تيا دا اصت  یول ،ترندب  خود بگ یمخهلف اشکال توانند یم ترتتبا  ینا. اسهفاده کنند

  :گترند یقراا م

 ثالثص اشخابه  اعتماداتکا و 

 مت متهر مهالی  مشها  یها  یمؤسسا  مال یرانجا  شده توسط ساشناسایی کافی  اجازه دااند ب ها  بانککشواها  یدا بعض. 2

 یهن دا ا.  ۱ اتهياد کننداتکا و  ،هسهندنظاا  ت ت ب  منظوا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ک  خود  ،شدهتعتتن 

انجها   از خهود،   اابره  ایجهاد   یدا ابههدا  می توانندها  د و بانکنداا یبا مشهر کاایاابر   یکمعيوالً  ثالثص اشخا، حالت

  :داند یاا مجاز م و اتکا بر جنب  های زیراتهياد    گروه ویژه یاسهانداادها. خود معاف باشندوسط شناسایی کافی مشهریا  ت

 بمسهقتمعهبر و  یها اعاتا  و داده ،مرجع اسنادبا اسهفاده از  یمشهر یتهو احرازو  ییشناسا( الف)

مالک ذینفع شود ک   قانع یل  ماموسسک   ییتا جا یو یتهو احراز یبرا معقولو اتخاذ اقداما  ذینفع مالک  ییشناسا( ب)

 یکنهرله و سهاخهاا   تتاز مالک یمؤسسا  مالشناخت شامت  یدمسئل  با ینا یحقوق ا ترتتب یااشخاص  یبرا. شناسد یاا م

 بباشد یمشهر

 .یاابرة تجاا تتماهاز ب  دست آواد  اعاتا  دا مواد هدف  ،لزو دا صوا  و شناخت ( پ)

 نایه  اعاتا  الز  دا مهواد  فوااً ،هاتهياد کرد ثالثص اشخاک  ب   یک  مؤسس  مالژه الزا  می کند گروه وی یاسهانداادها

 .کرده و دا اخهتاا بگتردکسب  اامشهری  جنب  از شناسایی کافی س 

 اتهيهاد به   دا  یتمهثاً م هدود   بکننهد  یاا ب  اشکال مخهلف م دود مه ب  اشخاص ثالث اتهياد امکا  کشواها از  یبعض. 3

تهد  مجهاز    یها  (اتهياد ترهو م دود کرد  زنج)ثالث ص اشخا فعلیاوابط  یتنها برا اتهيادمجاز شيرد   ی،مؤسسا  مال

 .یخااج یشيرد  اتهياد ب  نهادها

                                                           
 .تدمراجع  کنآ   تریتفس یادداشتو گروه ویژه  ی دا اسهانداادها  1 ت  شيااهب  توص - ۱ 

 .تدمراجع  کنگروه ویژه  یاسهانداادهاشناسایی کافی مشهری دا  دا مواد 11و   1 ت  هایتوص ب  -   
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  ندگیينما/اریپس برون

شناسهایی کهافی    وظتفه  مخهلهف   بخشههای انجها    یبهرا  اشهخاص ثالهث  از  ی،قرااداد یبر مبنا ،ها ميکن است بانک.  

مربهوط به     اقهداما  اای شهده  پسه  نههاد بهرو    یعنی) ترندبهره بگ ،یندگینيا/اایپبرو  س ، املب دا قالبشا  هریا مش

وجود دااد که  چه     تن زم یندا ا یکيهر های یتم دود ،املب .(کند از بانک اتيال  یندگیاا ب  نياشناسایی کافی مشهریا  

 و نگ  داای اسناد دا نظر گرفهه  شده  ت توص ترتتبا نتز دا مسئل   ینا یول ،بانک تيت کند یندهب  تنوا  نيا تواند یم یکس

 .می شود

دا . اا م دودکننهد تهراکنش هها    تت، وسعت و ماه، حجمب  اشخاص ثالث سپاای برو  اتهياد و هنگا  توانند یها م بانک. ۱

 یها  ت شب یدو عبق  بند ینگرچ  اا. باشند داشه  یمشهر موقع ب  اعاتا   ب  یدسهرس نتازهنگا   یدموااد، ناظرا  با یتيام

هها اا   تفاو  ینمريئن شوند ک  ا یدها با ها وجود دااد و بانک آ  تا م یمهي یها تفاو لتکن  ،اسند یب  نظر مبا هم  مرتبط

  .خود آ  اا منعکس می کنند های ی و اوها  خط مشی داداک کرده و 

 ثالثص اشخااعتماد به  -ب

 یها ر بانهک  به   ته کت دا چه  زمهانی  و  یاد ک  آنمسئل  داشه  باش یندا مواد ا یواض  های تاستو س ها ی او یدها با بانک.  

از  یبرخواداا یبانک برا یینها تتمسئول اافع وج  تچب  ه یاتهياد تنچن. استم هاعان  قابت قبول و  یگرید یمؤسس  مال

 ااتباط بادا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ما  الزا یرو ساشناسایی کافی مشهری ی مکف های ی و او ها خط مشی

 (سهت امشهکوک  هها   تهراکنش دااای  یها و  اسهت  پرخرهر   یمشهرآیا  ینک ا ،وی مواد انهظاا تتفعالشناخت  مانند) یمشهر

 .باشد نيی

بود   یمنرق یدبانک با، یشناسایی کافی مشهر از یانجا  ابعاد خاص یبرایگر د یمؤسس  مال یاب  بانک  اتهياداتکا و دا .  

 یضهوابط مهرتبط بهرا    اتهياد وجود دااد، یبرا قانونی اجازه ینک از ا تنا تاوه بر حصول اعي. کند یابیاا ااز یاتهياد تنچن

 :هسهند یراتهياد شامت موااد ز ینا یابیااز

 ،ک  مواد اتهياد قهراا گرفهه   ( یدآ ک  براساس قانو  کشوای، مجاز ب  حساب می) یگرینهاد د یا یبانک، مؤسس  مال( الف)

 یمشهابه  الزامها   ،حساب افهها   اهنگ بشدبانظاا  ت ت و صاحب مقراا  بوده  یبانک ب  شکت جامعخود ب  اندازه  یدبا

ميکهن   کشهوا انو  قه  .دداشه  باشکاای اابر   کند یک  دا بانک حساب باز مای  یو با مشهر  داشه یمشهر ییشناسا یبرا

 .اا الزا  کند نشوند یتاسهانداادها اتا ینک  ا یدا موااد جبرانی یها کنهرل یااقداما   است اسهفاده از
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شناسهایی کهافی    هایفرآینهد  ربانهک به   اتهيهاد داشه  باشند که    ترتتباتی کهبیشناخت یا  یدبا یگرد موسس بانک و ( ب)

 .کند یقاا تصد یگرد یمؤسس  مالمشهریا  

 تنچنه  یبهرا  یکهاف ههای   و کنهرل یبراس های ی اتهياد اا مسهند کرده و اواین اتکا و  یدبانک با های ی و او ها تاستس( پ)

  .دناا داشه  باش یا اابر 

 کهرده اسهت و   اا اجهرا  مباازه با پولشویی خود ب  بانک ثابت کند ک  برنام  ثالث خواسه  شودص اشخاميکن است از (  )

  .کند یم یهنگ با تعهدا  بانک تيلهيا یا خود اا مانند شناسایی کافی مشهری فرآیند

ثالث ص اشخا ینک مثاً ا بدااد مبذول ثالث ص اشخادا مواد  منفی دا دسهرس تيو ب  اعاتا   یتوج  کاف یدبانک با( ث)

 .اند قراا گرفه  دا معرض اتيال قانو از مباازه با پولشویی  یتخر نقص یا تتب  دل

اابر   یب  جا( ها از اتهياد ای ترهزنج)چندگان   یها و اتهياد بر عرف ت تک   دلتتب ک  یگرید  اضاف یسکا ره یدبانک با( ج)

 .کرده و کاهش دهد ییاا شناسا ،شود یم یجادانهاد  یکبا  تممسهق

 .گرفه  شودص ثالث ب  تنوا  تامت ایسک احهيالی دا نظر اشخاباید اتهياد ب   ،اازیابی ایسک بانکدا  (چ

به   شناسهایی کهافی مشههری     یب  اجراآ  نهاد کند تا مريئن شود  یاا براسص ثالث اشخاوضعتت  مهناوباً یدبانک با(  )

و اسناد اا مربوط ب  شناسایی کافی مشهری  تيا  اعاتا  یدبانک با ،هدف ینا یبرا .دهد یمادام   ،بانک مانند ،شکت جامع

 های اعاتهاتی  پایگاه با انرباقجيل  از  ،انجا  شده قتقا ت و  تردکرده بگ ک  ب  آ  اتهياد ینهاد یا یاز بانک، مؤسس  مال

 .کند یابیاازاا  ،یم ل الزاما  مقرااتیبا تربتق مريئن شد  از  یبرا یم ل

و توقعا  اا بهرآواده   الزاما  یا کنند یين یانشا  اتيالمشهر یاو یکافشناسایی  ک  ییب  نهادها اتهياد خود یدبانک با( خ)

  .کندف مهوق اا سازند یني

ب   شا  یا مشهر یمعرف یبرا یمال گروهاملب از  ،دااند مبدا ییاز حوزه قضا ترو بتابع   هایواحد یاک  شعب  ییها بانک.  

وابسهه  اا مجهاز    به  مؤسسها    یمرز برو اتهياد  نوع ینک  ا ییدا کشواها. کنند یاسهفاده م یگروه مال یها بخش یرسا

مريئن شوند ک  ضوابط  یدبا ،کنند یاتهياد م یمشهر ییشناسا یگروه برا یگرد یها خشک  ب  ب یمؤسسا  مال شيااند، یم

 یهابی ااز اا دا این "اهکشوا یسکا" دهد یب  کشواها اجازه م   گروه ویژهی اسهانداادها. داشه  باشدوجود  ییباال یابیااز

 داشه گروه قراا لشویی و تامتن مالی تروایسم مباازه با پو یاسهانداادهامشيول  یک  مؤسس  مال یب  شرع دا نظر نگترندب

  .داشه  باشدمواد نظاا  قراا  یو دا سرح گروه توسط ناظر مال

                                                           
 .دا اسهانداادهای گروه ویژه مراجع  کنتد  1ب  توصت   -   
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 نمایندگی/ سپاری برون  -پ

چند شخص ثالث  یا یک یااجرا کنند خود مسهقتياً اا مشهریا  کافی  ییشناساهویت و  احراز هایفرآیند توانند میها  بانک. 8

مباازه با پولشویی تربتق  اگرچ  وظتف  .ینندبرگز ه  دا قالب اوابط نيایندگیاملب ه   خوداز عرف اقداما   ینانجا  ا یبرا اا

شناسهایی کهافی   الزامها   بها   انرباق تتمسئوللتکن  ترد،انجا  گثالث ص اشخاميکن است توسط و تامتن مالی تروایسم 

ب   معيوالًثالث ص اشخااسهفاده از  متزا . بانک است تهده برکياکا   مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسممشهری و 

داانهد   یتتيا ،دااندکيهری  تزیکیف یها شعب  یا کنند یکاا م ینهرنتا یا ک  با تلفن ییها بانک .دااد یبانک بسهگ یمدل تجاا

 یگهاه گسهرش داد  پا یبراثالث ص اشخا ازها ميکن است  بانک. اسهفاده کنندثالث ص اشخخدما  ااز  تشهریب  اندازه ب

  .ترندبهره بگ خدما ب   کلی یدسهرسو  یاز مشهر یتحيایا بهبود اوند  ،یا مشهر

مباازه بها   دااد ک  تعهدا وجود  یکهب یمريئن شود ک  قرااداد یدبا کند یاسهفاده مثالث ص اشخاک  از  هنگامیبانک . 11

دا  .اجهرا شهوند   یدباثالث ص اشخاتوسط  ن وگچ وظایف این   ینکبانک اا مرر  کرده و اپولشویی و تامتن مالی تروایسم 

 .است مشيول مقراا  ثالثص اشخاو  ها بانک تا اوابط م ،کشواها یبعض

و اتهيهاد بهر   خهود   نيایندهب  تنوا  ثالث ص اشخااسهفاده از  تا تفاو  م یدها با بانک ،هيا  عوا ک  دا باال اشااه شد. 11

نياینهدگی و  معيهوالً ت هت قهانو      ،نياینده یک. اا داک کنندبانک دیگر  مشهریکافی  ییساشناو  یتهو احراز هایفرآیند

بانهک   نياینهده بها   یاحهيهال  یمشههر  یها بانک  یمشهر یک زمانی ک . آید یب  حساب م بانکخود از  یقانون انشعاب ت،لاوک

بانک دا اابره  بها    ها و الزاما  خط مشیهسهند مهعهد ثالث ص اشخا ینبنابرا. کند یقانوناً با خود بانک کاا م ،سروکاا دااد

  .ندنک برآوادهمشهری اا کافی  ییشناساهویت و  احراز

کهافی   ییشناسها و  یتهو احرازاتيال  یبرا یدانش و آموزش کاف ،الز  یفن تخصص های یدبا ثالثص اشخادا تيت، . 12

 ،بانهک اسهت   ینچنهد  یکاا کهرد  بهرا   یبر مبنا اشخاص ثالث یتجاا یها مدلهنگامی ک   .داشه  باشند اابانک  یمشهر

مشيول الزاما  مبهاازه بها    تش هي ثالثص اشخا البه  اینگون  نتست ک . یابدمی گسهرش  آنها یداخل یها معيوالً تخصص

ص اشهخ ا ،یا ختهر گون  باشد  ینا، خواه حال ینبا ا. استمشيول املب هرچند ک   ،دنباش پولشویی و تامتن مالی تروایسم

 بهرآواده اا بهانکی که  نياینهدگی آ  اا برتههده دااد      مشههری کهافی  شناسهایی   و یهت هو احراز الزاما باید  تش هي ثالث

  .(است الزاما  قانونیب  نوب  خود مرابق با الزاما  بانک )دنکن

اده قهراا  شها  مهواد اسههف    یا مشههر  یهت هو احراز تعهدا  یفایا یها برا توسط بانکمعيوالً ک   ثالثیص اشخاانواع  .13

 اعيتنها  حاصهت کنهد   بانهک   اگر. دنمی باش یو مشاواا  حقوق یکااگزااا  اهن ،خرد یها حساب ا شامت کااگزاا دنگتر یم
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پولشهویی   یسککاهش ا ،ستا  شدهن ثالث انجا ص اشخاتوسط  یمشهر هویت و شناسایی کافی احرازالزاما  الز  برای 

 .منهفی می شودو تامتن مالی تروایسم 

وجود داشه  باشد ک  ثالث ص اشخا یفمسهند کرد  وظا یبرا یموافقت نام  کهب یاقرااداد  یدبا ،عواک  اشااه شد ا هي.  1

 :باشد یرشامت موااد ز

 ب(تازدا صوا  ن داااییشامت اسهعا  دا مواد منبع وجوه و ) یمشهرو شناسایی کافی  یتهو احراز الزا ( الف)

 ثالهث ص اشخا، حضوا داادشناسایی کافی مشهری  یا یتهو احرازشخصاً هنگا   یشهرماز اینک  اگر  تنا حصول اعي( ب)

   تهاز بانهک مهواد ن   تنعبهق قهوان  اگر  ه  است یتهو تصاسناد تشخاصت  یاا  ک  شامت براس یمشهرهویت  احراز های ی او

 بدنانجا  ده ه است

شده  توصت قابت اتيال و  ثالث الزاما  صاشخا ،دحضوا نداا یتهو احرازهنگا   یمشهر یوقه ینک از ا تنا حصول اعي( پ)

 بدنکن یاا اجرا ماباغ شده برای شناسایی مشهری متر حضوای توسط بانک الزاماتی ک   یا

 .دنکن ل اظ میاا  یمشهر م رمان  ماند  اعاتا جنب  ثالث ص اشخا ینک از ا تنا حصول اعي(  )

 : یدبانک هم با. 1۱

 ،هسهندیا اشخاص دااای ایسک ستاسی ذینفع مالک  ییشناسایا  و احرازمسئول ثالث ص اشخااگر مريئن شود ک  ( الف)

 .دنشو مسهند کهبی و  ها تتمسئول ینا

 .دنده یب  بانک م خواسه  شده یدا بازه زماناا  یمشهر هویت احرازاعاتا  ثالث ص اشخامريئن شود ک  ( ب)

حصهول   یو مسهند شده اا بهرا  یآوا ثالث گردص اشخاک  توسط  یمشهراعاتا   تفتتک، مند نظا و ب  شکت مهناوب ( پ)

 .کند حسابرسی  بازبتنی یا، اا برآواده می سازندبانک  الزاما  ینک از ا تنا اعي

کهرده و   مشهخص اا ب  وضهو    کند یم تلقیقرااداد عبق  یفشوظا یجراا از ثالثص اشخا قصواک  بانک  ییها نيون (  )

 .دا نظر بگترد ه یی شدهشناسا قصوادا واکنش ب   ه تيا  کرد  اابر  مانند موثراقداما   یااجر یبرا اا یفرآیند

اعاتا  کامت هسههند   ینکرده و مريئن شود ک  ا یافتداثالث ص اشخااز ب  موقع تيا  اعاتا  مرتبط اا  یدبانک با.  1

 .دونشمت ینگهداا ه شده یساناب  شکت ب  اوز  ه بانک دا یو دا سوابق مشهر

دا که   اعيتنها  حاصهت شهود    شهوند تها   ی و ب  اوز اسان یبراس یدبا شوند یبسه  مثالث ص اشخاک  با  ییقراادادها.  1

 .منعکس می شودنتز دا قرااداد  یفوظاتغتتر دا و هرگون  شده  مشخصاشخاص ثالث وظتف  کياکا   ،قراادادها
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   *یبانک یکارگزار:   پیوست

 یبانک یکارگزار صوصخدر  یمالحظات عموم -الف

به   ( بانهک کهااگزاا  )بانک  یکتوسط  یاااه  خدما  بانکتباا  است از  یبانک یکااگزاا، واژه نام  گروه ویژهبر اساس  .1

بانهک داخواسهت کننهده نامتهده      ،دا ایهن مههن به  اخهصهاا    ) (.داخواسهت کننهده خهدما  کهااگزاای    بانک ) یگربانک د

 .(مهرجم:شود می

اااهه    و فعالتهت ب  انجها    اا قاداداخواست کننده  یها بانک ،ک  دا سراسر دنتا اسهفاده می شوند یااکااگز یها حساب .2

 یهها  حسهاب  .اااه  دهنهد ( اليللی تنب  خاعر تد  وجود شبک  ب) تياًمسهق توانند ینيدا متر اینصوا  ک   دنکن یم 8 یخدمات

دا داخواسهت کننهده   ک  بانهک   شوند یم ییقضا یها ما  دا حوزهشامت اااه  خدباید ب  آنها توج  ویژه کرد، ک   یکااگزاا

 .ندااد تزیکیها حضوا ف آ 

بانک کااگزاا معيهوالً  . کند یپردازش م یا هانجا  دادبانک داخواست کننده  یا مشهر یاا براهایی  نشراکتبانک کااگزاا  .3

. نهدااد  بباشند یخدما  مال یها شرکت یارکت ک  ميکن است فرد، ش مهقاضیبانک  های یبا مشهر تيیمسهق یاابر  تجاا

 .استداخواست کننده بانک  ،بانک کااگزاا یمشهر

ميکهن   یکهااگزاا  یها بانک ،اصلیهای  راکنشت و اهداف تتو اعاتا  م دود دا مواد ماه تتفعال ینساخهاا ا ب  دلتت . 

 . ترندقراا بگ یستتروا یمال تنتأم یا ییشو پول یسکاست دا معرض ا
 

 اطالعات یآور جمع -یبانک یکارگزار در پولشویی و تامین مالی تروریسمریسک  یابیارز -ب

 

پولشهویی و تهامتن مهالی     یها یسکاز ا مناسبی یابیااز یدبا ،انجا  می دهند یبانک یکااگزاا های تتک  فعال هایی بانک. ۱

 اا یمشههر کهافی   بهرای شناسهایی  الز  اقهداما   مهعاقبهاً   و انجها  داده بهانکی   یکااگزاا های تتمرتبط با فعال تروایسم

  .تيت آواند  ب 

دا مهواد   ه  مهداو  بصهوا   و پهس از ایجهاد اابره     و   اابر  برقراای یدا ابهدا ه  یاعاتا  کاف یدکااگزاا با یها بانک.  

ایسهک ههای    ،و به  شهکت داسهت   شهناخه   کاماً بانک اا آ  تجاا   تتکنند تا ماه یآوا جيعداخواست کننده  یها بانک

 .کنند یابیااز ب  صوا  مسهيراا  پولشویی و تامتن مالی تروایسم

                                                           
شواای تالی مباازه با "مصوب  "دسهواالعيت لزو  اتایت مقراا  مباازه با پولشویی دا اوابط کااگزاای و شناسایی بانک های پوسه  ای"دا  -*   

 .ب  این موضوع پرداخه  شده است "شوییپول

، حوال  های بتن اليللی، تسوی  چک، حساب های (مثاً حساب های ک  بهره پرداخت می کنند و ب  اازهای مخهلفی هسهند)مدیریت وجوه نقد "مانند  - 8 

 .ا اشااه شده استک  دا واژه نام  گروه ویژه ب  آنه "کااگزاای مواد اسهفاده مسهقتم اشخاص ثالث و خدما  اازی
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  :شود یم یرشامت موااد ز مد نظر قراا دهد یدک  بانک کااگزاا با یتوامل.  

 بدااد دا آ  قرااداخواست کننده ک  بانک  ییحوزه قضا( الف

گهروه دا آ  واقهع   تابعه   و واحدهای  شعبک   ییب  آ  است و حوزه قضا مهعلقداخواست کننده ک  بانک  یگروه( ب

  دبهسهن

دااای ایسهک  اشهخاص  یها  ذینفهع   ا مالکه مخصوصهاً وجهود   )مهقاضیبانک  تتو مالک یریتاعاتا  دا مواد مد( پ

 بها آ  مکا و  یا مشهر ی،اصل یتجاا های تتفعال،  1  شهر  ،(ستاسی

 بداخواست کنندهخدما  اااه  شده ب  بانک از هدف (  

 بیمشهر یگاههدف و پا یبانک شامت بازااها التتفع( ث

مبهاازه بها پولشهویی و    تن مخصوصاً قهوان )داخواست کنندهدا کشوا بانک  یبانکمقراا  و نظاا   تفتتو کشرایط ( ج

 ب(تامتن مالی تروایسم

بهرای  ک بانه آ  اقهداما   شهامت  داخواست کننهده  بانک دا  ییشو پول و شناسایی تریجلوگ های تاستو س ها ی او( چ

 بشناسایی کافی مشهریا 

 بهسهندکااگزاا  یها بانکخدما  اسهفاده از مجاز ب  ک  ثالث ص اشخا ینهادها یتهو احراز ییتوانا(  

 .1 ای تان آش یبانک یاابر  کااگزاا یکدا داخواست کننده  هایبانک  یراز حساب توسط سا یاسهفاده احهيال( خ

 از عریهق ميکهن اسهت    مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم ها و اوی  های  خط مشیدا مواد مواد نتاز اعاتا  .  

به    وی،موجود اااه  شده توسهط   یبر اساس اعاتا  تيوم یاشده  داخواست کننده تکيتت بانکک  توسط  یا نام  پرسش

 .(یگردلزامی ا ینظاات یا هر اعاتا  یاعاتا  مال مانند)دست آید 

  

 یمشتر ی کافیالزامات شناسای -پ

به    که  کند منهقت  یا یاا نگهدااميکن است وجوهی  ،کندکوتاهی  یبانک یکااگزاا  اابرشناسایی  داکااگزاا   اگر بانک. 8

 .استبوده مربوط  ترقانونیم های تتفعال

                                                           

  .اتخاذ شده باشند یمقاما  نظاات یاباشد ک  توسط دادگاه  ...(جریي ، تذکر و )کتفری یا ییاجرا ی،مدن های یمت ریا شهر  ميکن است شامت اقداما   - 1 
بانک "از خدما   "ک داخواست کننده اصلیبان"شا  با  از عریق اابر  "بانک داخواست کننده"ای بدین معنا است ک  تعدادی  تان آش یبانک یکااگزاا - 1 

 . بهره مند می شوند یمالخدما   یرب  سا یو دسهرس راکنشبرای انجا  ت"کااگزاا
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شناسایی  فرآیند یدها نبا بانک. مناسبی از شناسایی کافی مشهری باشدمتزا  مشيول  یدبای بانک یتيا  اوابط کااگزاا. 11

اعاتها    یآوا جيع. تاواندب  حساب بپولشویی ایسک واقعی  یابیاا اازآ   بلک  ،نندک تلقی "بازی کامذ" اامشهری کافی 

دیگهر  و  یواحد اعاتها  مهال  ، ا ، ناظرماموا تربتق داخواست کننده، بانک یریتبا مد ماقا پس از دا صوا  لزو   یدبا

 .شود یینها یدولهنهادهای مرتبط 

. شود اسانی و ب  اوز  یبراس ،ایسکبر  یمبهن یکردمرابق با اومربوط ب  شناسایی مشهری باید ب  عوا منظم  اعاتا . 11

 .تردمواد اسهفاده قراا گ بانکایسک  یابیااز فرآینداسانی ب  اوز  یبرا یداعاتا  با ینا

 

 یمشتر یرشپذ -ت

 .شود یتدبانک کااگزاا تأتوسط مقاما  ااشد  یدبا یبانک یابر  کااگزااا یک( و ادام  داد )یرش پذ یبرا تمتصي. 12

اقهداما   مشهيول   یها شده ک   ییشناسا ییقضا یها حوزه دابااهویژه ی گروه ها تانت و ب 2 *تمهقاب های یابیاازگزااش . 13

دا اا ی مفتهد  اعاتها  داانهد،  یسهم  مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروا یکاسهراتژ های نااسایی یااند  قابت قراا گرفه هم

ميکن است نتز گروه ویژه تهت  می شوند  یا منرق  نهادهایتوسط ک  مهقابت یابی ااز یها گزااش. اخهتاا بانک قراا می دهد

 یمقامها  مله  سهوی  از  اتا  شهده  یاعاتا  تيوم گون هر توانند یها م بانک. دا اخهتاا بانک قراا دهنداا  یاعاتات تنچن

مخصوصهاً اگهر    اسهت، م هدود کننهده    اقهداما  مشهيول   ینکه  که  کشهوا   ینا. قراا دهنداسهفاده نتز مواد اا ا  ص ذی

 یجهاد هنگا  ا یدکااگزاا با یها بانک. گرفه  شودمدنظر قراا  یدبا ،باشد یبانک یاااه  خدما  کااگزاا تن دا زم ها یتم دود

مبهاازه بها پولشهویی و     نهاقص  یهسهند ک  اسهانداادها ییقضا یها حوزه ک  داداخواست کننده  یها ادام  اابر  با بانک یا

توجه    ،شناخه  شهده انهد   "متر هيکاا" یسمتروا یمال تنو تأم ییشو با پول مباازهزمتن  دا  یادااند تامتن مالی تروایسم 

 .از خود نشا  دهند یخاص

 تزیکیاست ک  دا آ  حضوا ف فعال ییک  دا حوزه قضا یبانک با یاابر  کااگزاااز واود یا ادام   یدکااگزاا با یها بانک.  1

 .ميانعت کنند 3 *(های پوسه  ای یعنی بانک)قاتده مند نتست  یگروه مال یکوابسه  ب  و  ندااد

 

 مستمر پایش -ث

اااه  شده به     خدماف اهداک  با  تهیک  بهواند هر فعال دا اخهتاا داشه  باشد یهای ی و او ها تاستس یدبانک کااگزاا با. 1۱

 .کند ییاا شناسا وجود دااد آ  بانککااگزاا و  تناست ک  ب یخاف تعهداتیا ندااد و  یهياهنگداخواست کننده بانک 

                                                           
 .ننداتضای گروه ویژه ب  صوا  مهقابت دیگر اتضای گروه اا از نظر اجرای اسهانداادها مواد اازیابی قراا می دهند و نهایج آ  اا منهشر می ک -* 2 
هواالعيت لزو  اتایت مقراا  مباازه با پولشویی دا اوابط کااگزاای و شناسایی بانک های پوسه  ای مصوب شواای تالی مباازه با پولشویی ب  دس  -* 3 

 .مراجع  نيایتد
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تجهاا  از  انجها    یبراثالثی ص اشخاتوسط وی  یکااگزاا یها اجازه بدهد حساب ک  تردبگ تماگر بانک کااگزاا تصي.  1

بر  تشهرینظاا  ب یدبا   *(کااگزاای مواد اسهفاده مسهقتم اشخاص ثالثهای  حساب) تردها مواد اسهفاده قراا بگ آ  عرف

که  بانهک   م رز شود بانک کااگزاا باید برای . انجا  دهد ،ی ک  حاکم بر آ  استخاص ایسک هایبراساس  ،ها تتفعال ینا

انجا   ،بانک کااگزاا دااند یها ب  حساب تممسهق یک  دسهرس ییانمشهر شناسایی کافی اا دا مواد فرآیند ،داخواست کننده

 .اااه  دهدب  او بانک کااگزاا اا دا صوا  داخواست مربوط ب  شناسایی کافی مشهریا   اعاتا  تواند یبانک مآ   و هداد

 .مدیریت ااشد باید ب  عوا منظم از اوابط کااگزاای بانکی با ایسک باال و ن وه نظاا  بر آنها مرلع شود.  1

 

  یمرزت برون و مالحظاگروه سطح حظات در مال -ج

 ادااه، (1 مواد) ۱ داشه  باشداوابط کااگزاای بانکی گروه  یکب  مهعلق با چند نهاد مخهلف  داخواست کننده،اگر بانک .  1

         مخهلهف بها    یتوسهط نهادهها   انجها  شهده   ایسهک  یابیاازاین موضوع داشه  باشد ک  ب   یتوج  خاص یدگروه با یمرکز

دا بایهد   ،ک  اابر  پرایسهک باشهد   یدا صواتبخصوص  ،مرکزی گروه ادااه .باشدهياهنگ گروه  یسکا یابیااز مشی  خط

 تبهادل  سهاز و کهاا  و مريئن شهود که    کند داخواست کننده اوابط کااگزاای هياهنگی ایجاد با بانک زمتن  نظاا  بر اابر  

  .داو  گروه وجود دااد یکاف اعاتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 *  - Payable-through accounts. 

  .دهد یاااه  م مقصددا کشوا  یبانک یکااگزااخدما   یک ،هر نهاد - ۱ 

 .گیرد یر ممورد نظارت قرا تلفیقی غیریا به شکل  تلفیقی به شکلکه  یگروه مال

 A اداره مرکزی گروه

مدیر روابط تجاری دفتر مرکزی 

 گروه
 Cکشور– A1واحد تابعه   

 Hکشور– A2واحد تابعه   

مبارزه با پولشویی و تامین  مامور  تطبیق

 مالی تروریسم دفتر مرکزی گروه

 Uکشور– A3 تابعه احدو   

بانک درخواست 

کننده خدمات 

 Z کشور کارگزاری

 

 اریکارگز

 

 

          

 بانکی
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 - مورد 

 تجهاای اابره    ،هسههند  گروه یکب  مهعلق شه  و قراا دا مخهلفکشوا  ینک  دا چندبانک کااگزاا با چند نهاد  یکاگر . 18

 یدبانک کااگزاا با هيچنتن. تردا دا نظر بگاگروه هسهند  یکب  مهعلق نهادها  ینمسئل  ک  ا ینا یدبا ، (2 مواد)داشه  باشد 

  .کند یابیااز تزنایجاد می کند تجاای اابر  ک  هر  اا مالی تروایسمپولشویی و تامتن  ایسک

 - مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسک یریتمد -چ

 یکهبه  یقراادادها عی یدبا یاوابط تجاا. باشد داشه ی خاص های ی اوباید  یبانک یاوابط کااگزاا یریتمد یبانک برا. 21

  .شوند یاسي کند، یم تصریح اا یبانک یشرکا یفک  ب  وضو  نقش و وظا

دا ااتباط  یبانک یکااگزاا های تتعالفبا ک   ،بانکمخهلف و بخش های  خدما و نقش  یفاز وظا یدبانتز ااشد  یریتمد. 21

مباازه با پولشهویی و تهامتن     ااشدماموا  شامت )تربتق  مامواا  ،زمتن  های کاای :ک  از جيل  تبااتند از)آگاه باشد ،هسهند

 .(و متره یحسابرس (گروهماموا  یا مالی تروایسم

بها   انربهاق از  تنها  و حصهول اعي  یهابی دا ااز یمهيه    های مسئولتت ،حوزه های حسابرسی داخلی و تربتق یک بانک. 22

شناسهایی  شامت اقهداما  بعيهت آمهده بهرای      یدبا یداخل یها کنهرل. دنداا یبانک یکااگزاا های تتمرتبط با فعال های ی او

بر  مسهير و نظاا پولشویی و تامتن مالی تروایسم  ایسک  یابیااز فرآینداعاتا ،  یآوا جيع، هت کنندداخواسهای  بانک

 .باشد یبانک یاازاوابط کااگ

                                                           
اصهول اساسهی بهرای نظهاا      "دا مواد کنهرل داخلی و حسابرسهی دا    2و اصت اساسی  2112، چاپ ژوهن "ها ی داخلی دا بانککااکرد حسابرس"ب   -  

 .مراجع  کنتد ،2112، چاپ سپهامبر "بانکی موثر

 خارجی یگروه مال

 مدیر روابط تجاری

کشور  -دفتر مرکزی گروه Bبانک درخواست کننده خدمات کارگزاری 

G 

 – B1بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری واحد مستقل تابعه 

 Kکشور 

مبارزه با  مامور  تطبیق

پولشویی و تامین مالی 

 تروریسم

کشور  –B 2دمات کارگزار واحد مستقل تابعه بانک درخواست کننده خ

S 

بانک 

کارگزار 

 Fکشور 

 

 کارگزاری

 

  

 بانکی
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 گروه ویژه اقدام مالی مرتبطهای  یهفهرست توص: پیوست سه

  (آنها تریتفس های یادداشت تاوه  ب) گروه ویژههای جدید  ت توص

 ایسکبر  یمبهن یکرداو اتخاذو  ها سکای یابیااز. 1 ت توص

  یمل یو هياهنگ یهيکاا. 2توصت  

 مالی ا اازداای موسس بر قوانتن ناظر. 8توصت  

 شناسایی کافی مشهری. 11توصت  

  سوابق ینگهداا. 11توصت  

 ستاسیدااای ایسک اشخاص  .12توصت  

 ی بانک یکااگزاا. 13توصت  

 ید جد وایهایآ فن. 1۱ ت توص

 وجوه تکیالکهرون  انهقاالنقت و .  1 ت توص

  ثالثاشخاص اقداما    ب  اتکا . 1 ت توص

 تابع  واحدهای ب و عو ش یداخل یها کنهرل.  1توصت  

  مشکوک معاما گزااش . 21 ت توص

  ینظاا  بر مؤسسا  مال وضع مقراا  و اتيال . 2 ت توص

  هيکاای بتن اليللی. 1  ت توص
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 :ماخذ

 

 
 Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, Basel 

Committee on Banking Supervision, January 2014.  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است بامانع ماخذ ذکر با مجيوت  این مرالب از اسهفاده
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