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دارد

"ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺳﺎل ا ﺼﺎد و ﮓ ﺑﺎ م ﻣ ﯽ و ﺪ

ﮫﺎدی"

ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﻮﺛﺮ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭ ﻋﺴﮑﺮﻳﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺎ ﺳﻼم؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر دارﻧﺪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ رﻳﺴـﻚ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در
ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه و ﺑﺎ روح آن ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﺗﺼﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮري ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ و اﻧﺘﺰاﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔـﺎه،
ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﻳﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،از ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳـﺪ .از اﻳـﻦ رو؛
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻳﻚ
ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻲ رود و داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ـ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌـﺎد و ﺟﻮاﻧـﺐ ﮔﺴـﺘﺮده و
ﻣﺘﻌﺪد آن ـ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ،در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬـﺎت ﻧـﺎﻇﺮان ﺑـﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺮاﺟـﻊ
ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ـ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﭼﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ـ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و رﺷـﺪ و ﮔﺴـﺘﺮش آن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﺤﺖ ﭘﺎﻳﺶ و رﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟﻲ ﺗﺮورﻳﺴـﻢ در
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آورده
اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،دو ﭘﺪﻳﺪه زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺛـﺎر ﺷـﻮﻣﻲ را ﺑـﺮاي اﻗﺘﺼـﺎد و اﺟﺘﻤـﺎع
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺛﺒـﺎﺗﻲ در
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ،
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ و  ...از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻼن از ﻳﻚ ﺳﻮ و آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ،ﺷـﻬﺮت و
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ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎري از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺮد از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷـﻪ اي از ﺗﺒﻌـﺎت ﻣﻨﻔـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از
رﻳﺴﻚ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﻛـﻪ دو
ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﻓﻘﺮ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ؛ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داﻣﻦ زده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎ اﻣﻦ ﺑﺮاي ﻋﻤـﻮم ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﻓﻌـﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدي آن ﺑـﺪل
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎت ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﻴﺮي را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ،ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﻣﻠـﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻳـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺷﻮم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺤـﺪود ﺷـﻮد ﺑﻠﻜـﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺰﻣﻲ ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮو در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺑـﺎل )ﺑـﺎزل(
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﻮاع رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﺒﺬول و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻋﺮﺿـﻪ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ» .راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻠﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي«» ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺸـﺘﺮي«،
»ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮي از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ«» ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر از ﻧﻈﺎم ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺟﻬـﺖ
ﭘﻮلﺷﻮﻳﻲ«» ،اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ«» ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ«» ،ﺑﺎﻧﻚ ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻪ اي و
دﻓﺎﺗﺮ اﺟﺎره اي« و »ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﭘﺮداﺧـﺖ ﭘﻮﺷﺸـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎﻻت
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮون ﻣﺮزي وﺟﻮه« ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎل در اﻳﻦ ﺣﻮزه از داﻧـﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  ، WWW.CBI.IRﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ،
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ،زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻨﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ؛ ﻧﺴﺨﻪ اي از ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻳـﻦ
اﺳﻨﺎد را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل  2012ﻣﻴﻼدي ،ﮔﺮوه وﻳﮋه اﻗﺪام ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﻳـﺪ و اﺻـﻼحﺷـﺪهاي از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻪﻫـﺎ ﺑـﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪروز ﺷﺪ .ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶﻧـﻮﻳﺲ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه وﻳﮋه اﻋﻼم ﻧﻤـﻮد و ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪﻫـﺎ،
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اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺶرو را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮورﻳﺴﻢ«
در ژاﻧﻮﻳﻪ  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺨـﺶﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ،اﻣﻜـﺎن اراﺋـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ
در ﺧﺼﻮص آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻼش ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ و ﮔﺮوه وﻳﮋه ،ﺑـﻪ اﺟـﺮاي
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺮوه ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص؛ ﺑﺎﻧﻚﻫـﺎ ،ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺑـﺎﻧﻜﻲ و
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ،اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮ آن ﺷـﺪ ﺗـﺎ
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 ﻻزم در اﺧﺘﻴـﺎر
واﺣﺪﻫﺎي ذي رﺑﻂ ﻗﺮار

ﮔﻴﺮد٢٠٥٤٨٦٦/.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺒـﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸـﻮﻳﻲ
ﻓـﺮﻳـﺪ ﮐـﻴـﺎﻥ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪﻧﮋﺍﺩ

٢٣١٦

٣٢١٥ -٠٢

٣
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بسمه تعالی

پيشگفتار مترجم

امروزه،يکيازريسکهاييکهبانکهاوموسساتماليرادرمعرر


طرررير



قرارداده،ريسکپولشوييوتامينماليتروريسماست.تبعاتمنفيوگاهبسريارگسردرده
ايندوپ ي هشومماليبهح

استکهمرايعنظارتيرا رچهدرعرصهمليوچهدرپهنه

بينالمللي ربرآنداشدهاستتاعالوهبراينکهتويهطاصيبهايندوگونهريسکمعررو 

نماين ،بهطورمسدمروازطرقمخدلف؛ضرورتم يريتمناسبوموثراينريسکهارابره
نهادها ماليگوشزدکنن .
واژهپولشوييبهفراين

اطالقميشودکهطيآن،پولحاصلازاعمرالمررمانره

ترهيرميشود،بهصورتيکهدرظاهرمشروعبهنظربياي واثر ازيرممنشاءباقينمانر .
ايناصرالحبهمعنا امروزينآن،اولينبارتوسطگروهويژهاق امماليمررحش وسپس
درسال1002وپسازوقوعحمالتتروريسدي22سپدامبر،مبحثمبارزهبراترامينمرالي
تروريسمنيزدرکنارآنيا گرفت.باالهامازتوصيهها اينگروه،نهادهرا مخدلرفنيرز
اق امبهتهيهواندشاررهنمودها مدع د برا برطيازمشاغليکردن کهبهدليرلماهيرت
فعاليتطود،درمعر

سوءاسدفادهمررمانقراردارن .يکيازنهادها مهميکههمگامبا

سايرمرايعفعال،اق امبهاندشاراسناد چن دراينزمينهکردهاست،کميدهنظارتبرانکي
بالميباش .دراينکميدهکهدرسال2791ميالد وتوسطروسا کلبانکهرا مرکرز 
کشورها عضوگروه 20پايهگذار ش ،کارشناسانارش نظارتبرانکيعضرويتدارنر .
مدخصصينيکهازکشورها مخدلفوپيشرودرصنعتبانک ار گردهمآم ه،بااسردفادهاز
تراربوتخصصطود،رهنمودها مفي

رابرا حفظسالمتوکارآئينظامها پوليدر

سراسريهانپيشنهادمينماين .ايالسها اينکميدهدربانکتسويهحسابها بينالمللي
برگزارميشود.

واقعدرشهربال(بازل)سوئيس

يکيازمهم ترينوپيشروتريناسنادمندشرهتوسطکميدهنظارتبانکيبال،سرن 
"پيشگير ازسوءاسدفادهعواملينايدکارازنظامبانکييهرتپولشرويي"(دسرامبر)2711
استکهتريمهآنبهقلمينابآقا اريمنر نژاددرپايگراهاطرالعرسرانيبانرکمرکرز 
يمهور اسالميايرانبهنشاني،www.cbi.irبخشنظارتبانکيقابلدسدرسرياسرت.
همچنينکميدهبالاسنادديگر رانيزمندشرکردهاستکهبهاه ا مبارزهبراپولشروييو
تامينماليتروريسمکمکشايانيمينماي ؛ازيملره":شناسراييکرافيمشردر ازسرو 
بانکها"(اکدبر)1002؛"بانکها پوسدها ودفاترايارها "(ژانويه)1002؛"راهنمرا کلري
افدداححسابوتعيينهويتمشدر "(فوريه)1002؛"م يريتيکپارچرهريسرکشناسرايي
مشدر "(اکدبر)1002رهمگيباتريمهينابآقا اريمن نژاد رونيزسن "شناساييکافي
وشفافيتدرپيامها پرداطتپوششيمربوطبهنقلواندقراتتالکدرونيکريبررونمررز 
ويوه"(مي)1007باتريمهآقايانزارعقايار واحم

(برا دسدرسريبرهتريمرهايرن

اسناد ،بهنشانيايندرنديفوقمرايعهشود).همانگونهکهازموضوعاتاسنادوتاريخاندشرار

آنهابرميآي کميدهنظارتبانکيبالهموارهتالشنمودهاستتاتمامينبههرا مبرارزهبرا
پولشوييوتامينماليتروريسمراپوششدادهوبهطورمرتباق امبهروزآم نمودناسناد
طودنماي .
در21فوريررهسررال1021مرريالد ،گررروهويررژهاقرر اممررالينسررخهي يرر و
اصالحش ها ازمرموعهتوصيهها طودرامندشرکردکهحاو تفاوتها قابلمالحظرها 
نسبتبهنسخهپيشينتوصيههابود.بهتبعآن،سن مد ولوژ مربوطبهتوصيههانيزبهروز
ش .کميدهنظارتبانکيبالهنگامتهيهپيشنويستوصيهها ي ي ،نظراتمشورتيطرود
رابهگروهويژهاعالمنمودوبااندشارنسخهي ي توصيهها،اينکميدهنيزسن پيشرورادر
ژانويه1022مندشرکردتابا تشریح بخشهایی که از نظهر کيتهه امکها اااهه اعاتها
تکيتلی دا خصوص آ ها وجود دااد و با هيراسها نيود تخصص این کيته و گروه ویژه ،به
اجرای اسهانداادهای گروه ویژه دا کشواها کيک نياید .این سند ب عهوا خهاصب بانهکهها،
گروههای بانکی و ناظرا بانکی اا مخاعب قراا داده است.

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
شد ک ترجي تيده اسناد کيته نظاا

بانکی بال ب زبا فااسی از زحيها

ایشها اسهت.

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

سازنده از نظر م هوایی ،نگااشی و حهی نقر گذاای رر تلهی امهم حجهم

کاای باالی ایشا ر سبب گردید مهن ترجي بستاا سلتستهر از نسهخ اولته تقهدیيی به
ایشا شود .از این او ،ب تاسی از حدیث " کسی ک از مخلوق خداوند تشهکر و قهدا دانهی
نکند ،شکرگزاا خداوند نتز نخواهد بود" ،از تشویقها و پتگتریهای صيتيان و براداان ایشا
صيتيان سپاسگزاا .
هيچنتن از هيکاا گرامی جناب آقای دهقا  ،سربازاس م هر گروه بازاسهی ادااه
مباازه با پولشویی ،ک نسخ اولت ترجي اا سرر ب سرر خوانده و موااد ابهامی اا مشهخص
کرده و پتشنهادا

اازشيندی اا اااه نيودند نتز ،قدا دانی می نيایم.

سرانجا از جناب آقای کتا  ،مدیر م هر ادااه مباازه با پولشهویی و جنهاب آقهای
مظفری ،مدیر م هر گروه اوابط بتن اليلت این ادااه که نهایهت هيکهاای و حيایهت اا دا
خصوص ترجي و انهشاا این سند مبذول داشهند نتز ،قدادانی می کنم.
امتد آنک سند پتش او بهواند بخشی از ابهاماتی اا ک دا توصت های جدیهد گهروه
ویژه اقدا مالی وجود دااد ،بزداید و از این اهگذا ،ب ادبتا

موجهود مبهاازه بها پولشهویی و

تامتن مالی تروایسم دا کشوا کيکی ناچتز کرده باشد.
تا چ قبول افهد و چ دا نظر آید .......

فاطمه مهجوريان قمي
خرداد ماه 0131
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بسمه تعالی

مدیریت موثر ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم

الف -مقدمه
 .1کيته نظاا

بانکی بال* با آگاهی از ایسک هایی ک بانک ها اا دا معرض فعالتههای مجرمان ه خواه تامدانه یها متهر

تامدان ه قراا میدهد اقدا ب تهت این ااهنيا کرده استب تا از این اهگذا ،ن وه دا نظر گرفهن ایسک پولشویی و تهامتن
مالی تروایسم دا مدیریت ایسک کلی بانکها اا تشریح نياید.
 .2تاش و تعهد این کيته برای بهبود وضعتت اجرای خط مشی ها و اوی های موثر مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم ه ک برای حفظ سامت بانکها و یکپااچگی نظا مالی بتن اليللی حتاتی است هه مسهبوق به سهابق بهوده و دا
ااسهای هيتن تعهد ،این کيته پس از صدوا بتانت اولت خود دا سال

 ،818سندهای مهعدد دیگری اا منهشر کرده است.

دا سپهامبر  ،2112کيته بال با انهشاا نسخ تجدید نظر شده "اصول اساسی برای نظاا
(اصت  )28ب مسئل سوء اسهفاده از خدما

بانکی موثر" ک دا آ یک اصت

مالی اخهصاص داشت ،بر موضع خود پا فشاای نيود.

 .3این کيته از ب کااگتری اسهانداادهای منهشر شده توسط گروه ویژه اقدا مالی( 11ک از این پس ب اخهصاا گروه ویهژه
نامتده خواهد شد :مهرجم) حيایت می کند .دا فوای  ،2112گروه ویژه ،نسخ تجدید نظر شده "اسهانداادهای بتن اليللهی
مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و سا های کشهاا جيعی" اا منهشر کرد .هنگا تهت نسخ جدید اسههانداادها،
* - Basle Committee on Banking Supervision(BCBS).
کيته نظاا بانکی بال ) ،(The Basel Committee on Banking Supervisionمهشکت از کااشناسا ااشد نظاا بانکی است ک داسال 18 ۱
توسط اوسای کت بانکهای مرکزی کشواهای گروه  ،11پای گذاای شد  .این کيته از کااشناسا
کشواهای بلژیک ،کانادا ،فرانس  ،آليا  ،ایهالتا ،ژاپن ،لوکزامبواگ ،هلند ،سوهد ،سوهتس ،انگلسها

ااشد مراجع نظاا
و ایاال

بر بانکها و بانکهای مرکزی

مه ده تشکتت شده است .بروا معيول،

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

 18ک دا نشانی

اینهرنهههی زیههر قابههت دسهرسههی اسههت مراجعهه نيایتههد( www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf :ترجيهه ایههن سههند دا نشههانی اینهرنهههی
 http://www.cbi.ir/simplelist/2740.aspxقابت دسهرسی است :مهرجم)
 -11گروه ویژه اقدا مالی یک نهاد بتن الدولی است .وظتف این گروه ،تدوین اسهانداادها و بهبود ستاسهها برای حفظ نظا مالی جهانی از خرهر پولشهویی،
تامتن مالی تروایسم و تامتن مالی سا های کشهاا جيعی است .گروه ویژه اقدا مالی ،پولشویی اا انجا اقداماتی بر اوی تواید مجرمان ب منظهوا پنهها
کرد منشاء متر قانونی آ تعریف می کند .گروه ویژه با سایر نهادهای فعال دا این حوزه هيکاای تنگاتنگ داادب ب خصوص با اتضای وابسه و اتضای ناظر
گروه" .کيته نظاا بانکی بال" تضو ناظر گروه ویژه است.
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این کيته نتز نظرا خود اا ب گروه ویژه اتا نيود .11دا مااس  ،2113گروه ویژه هيچنتن "ااهنيای اااه بدو تبعتض
خدما

مالی"* 12اا منهشر کرد .مرالب مرر شده دا سند مذکوا نتز دا تهت این ااهنيا بکاا گرفه شده است .هدف کيته

از تهت سند پتش او آ است ک با تشریح بخش هایی ک امکا اااه اعاتا

تکيتلهی دا خصهوص آ وجهود دااد و بها

هيراسها نيود تخصص این کيته و گروه ویژه ،ب اجرای اسهانداادهای گروه ویژه دا کشواها کيک کند .این ااهنيها ،ههم
اسهانداادهای گروه ویژه و هم اصول اساسی کيته بال اا برای بانکهایی ک ب صوا
دابرگرفه و با چااچوب کلی نظاا

برو مرزی مشغول فعالتت هسهند،

بانکی هيخوانی دااد .از این او ،اصول ااهنيای حاضر بر آ است تا مرالبی اا ک اااهه

میدهد با اهداف اسهانداادهای گروه ویژه هيخوانی داشه و آنها اا تکيتت کند و ب هتچ وج نباید اینگون تلقی شود ک این
اصول ،قصد تغتتر اسهانداادهای گروه ویژه اا دااد (اتم از اینک این تغتتر ،ب تضعتف یا تقویت اسهانداادها بتنجامد).
 .دا برخی موااد ،کيته بال ب اسهانداادهای گروه ویژه ااجاع داده است تا بانکها اا دا انرباق با الزاما

کشوا خود ،که

مبهنی بر اجرای آ اسهانداادها است ،یاای کند .لتکن از آنجا ک کيته بال بر آ نتست تا اسهانداادهای گروه ویژه اا تتنهاً
تکراا کند ،تاش شده است تا این ااجاتا

دا مهن زیاد نشود.

 .۱تاش این کيته برای مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم با وظتف آ  ،مبنی بر "تقویت مقراا  ،نظاا
اوی های بکاا گرفه شده دا بانکهای دنتا با هدف افزایش ثبا

و ااتقای

مالی" ،13کاماً هيخوانی دااد .مدیریت مناسهب ایسهک

پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،ااتباط ویژه ای با ثبا  ،ص ت و سامت کلی بانکها و نظا بهانکی هه که ههدف اولته
نظاا

بانکی است ه دااد ،زیرا ب موااد زیر کيک می کند:
الف ه حفظ حسن شهر

بانکها و نظا بانکی کشوا ،با جلوگتری از سوء اسهفاده از بانکها برای ترهتر

تواید متر قانونی ،و یا گردآوای یا انهقال وجوه برای حيایت از تروایسمب
ب ه حفظ یکپااچگی نظا مالی بتن اليللی و هيچنتن حيایت از اقداما

دولت ها دا مبهاازه بها فسهاد و

تامتن مالی تروایسم.
 .دا صواتتک مدیریت موثر ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم دا بانک وجود نداشه باشد یا ضعتف باشد ،بانهک دا
معرض ایسکهای جدی مخصوصاً ایسکهای شهر  ،تيلتاتی ،تربتق و تيرکز قراا می گترد .تغتتراتهی که دا سهالهای

 -11پتوست س شامت منهخبی از توصت های مرتبط گروه ویژه است ک بانکدااا و ناظرا باید دا اجرای اقداما

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم

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

نسخ کامت این توصت ها دا نشانی اینهرنهی  www.fatf-gafi.org/recommendationsقابت دسهرسی است.
- Financial Inclusion Guidance.
 -13ب منشوا کيته نظاا بانکی بال صاداه ژانوی  2113قابت دسهرسی دا نشانی اینهرنهی  www.bis.org/bcbs/charter.pdfمراجع
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کنتد.

*

اختر اخ داده ،از جيل اقداما

اجرایی شدیدی ک از سوی ناظرا شروع شده و ب دلتت تد دقت کافی بانکها دا اجهرای

خط مشیها ،اوی ها و کنهرلهای مدیریت مناسب ایسک ب آنها هزین های مسهقتم یا متر مسههقتيی ت يتهت کهرده ،ایهن
ایسکها اا دااای اهيتت بتشهری کرده است .اگر بانکها ستاستها و اوی های کااآمهد و ایسهک م هوا اا دا مبهاازه بها
پولشویی و تامتن مالی تروایسم ایجاد کرده باشند ،احهياالً میتوانند از ایجاد چنتن هزین ها و ضراهایی جلوگتری کنند.
 .شایا توج آ ک تيا این ایسکها با هم دا ااتباط هسهند .بنابراین ،تاوه بر جریي ها و مجازاتهایی ک نهاظرا دا
چنتن مواادی برای بانک دا نظر می گترند ،هر کدا از این ایسکها می تواند خود منجر ب ایجاد هزین های مالی چشيگتر
برای بانک شود (بروا مثال ضرای ک بانک ب دلتت مهوقف شد اوش تامتن مالی تيده فروشهی*  1و اترهای تسههتا ،
دتاوی عر شده تلت خود ،هزین های استدگی ،توقتف و مسدود نيود اموال ،و ضرا ناشی از تد وصول وا هها مه يهت
میشود) .هيچنتن وقت مسئولتن بانک و منابع تيلتاتی آ  ،ک م دود و دا تتن حال اازشيند اسهت ،بایهد بهرای برعهرف
کرد مشکا

ناشی از آنها صرف شود.

 .دا نهتج  ،این سند اا باید ب هيراه برخی دیگر از اسناد منهشر شده توسط کيته بال ،از جيل اسناد ذکهر شهده دا زیهر،
مواد مرالع قرااداد:
الف ه اصول اساسی برای نظاا

بانکی موثر ،سپهامبر 1۱2112ب

ب ه کااکرد حسابرسی داخلی دا بانکها ،ژوهن 1 2112ب
پ ه اصولی برای مدیریت مناسب ایسک تيلتاتی ،ژوهن 1 2111ب
ه اصولی برای افزایش حاکيتت شرکهی ،اکهبر 1 2111ب
ث ه شناسایی کافی و شفافتت دا پتا های پرداخت پوششی مربوط ب نقت و انهقاال

الکهرونتکی بهرو

مرزی وجوه ،می 182118ب
ج ه تربتق و کااکرد آ دا بانکها ،آوایت .21211۱

*1

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

دولهی ،وجوه تيومی ،سپرده های خااجی و  ...باشد.

- 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.
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 .8برای نظم بخشتد ب اسناد صاداه توسط کيته دا زمتن مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،این سند با دو سند
قبلی ک ب این موضوتا

می پرداخهندب یعنی "شناسایی کافی مشهری از سوی بانکها ،اکهبر  "2111و "مدیریت یکپااچه

ایسک شناسایی مشهری ،اکهبر  ،"211ادما و جایگزین اسناد قبلی شده است .کيته برای ب اوز نيود اسناد قبلی ،دا
این سند تيرکز بتشهر خود اا بر ایسکهایی ک دا صوا
خدما

اتکای بانکها بر اقداما

اشخاص ثالث (پتوست یهک) و اااهه

بانکداای کااگزاای (پتوست دو) بوجود می آیند ،قراا داده است .سایر حوزههای با ایسک باال ،مانند اشخاص دااای

ایسک ستاسی ،بانکداای خصوصی و ساخهااهای حقوقی خاص نتز مهم و مرتبط هسهند و دا اسناد قبلی نتز ب آنها پرداخه
شده بودب لتکن با توج ب اینک گروه ویژه دا مواد این موضوتا

اسنادی منهشر کرده ،ب این موضوتا

دا این سند بروا

خاص پرداخه نشده است .21
 .11دا ااتباط با گسهره اجرا ،این ااهنيا باید هيراه با سایر اسهانداادها و اسناد تهت شده توسط کيته بال دا نظهر گرفهه

شود .هدف از تهت تيامی این اسناد ،ااتقای نظاا یکپااچ بر گروه های بانکی است( .دا این مهن گهروهههای بهانکی به
اخهصاا گروه نامتده متشود :مهرجم) .22این موضوع مخصوصاً دا مواد مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی تروایسهم صهدق
میکندب زیرا اگرچ مشهریا املب اوابط کاای مهعدد یا حسابهای مخهلف نزد "یک" گروه دااند ،اما ایهن فعالتهتهها اا از
عریق دفاتری ک دا کشواهای مخهلف هسهند ،انجا می دهند.
 .11این ااهنيا برای کلت بانکها قابت اسهفاده است .برای اسهفاده از این ااهنيا دا موسسا
است نتاز ب ایجاد برخی تغتترا

دا الزاما

باشدب تا بسه ب اندازه آ موسسا

کوچک یها تخصصهی ميکهن

یا مدل تجاایشا سهازگاای پتهدا کنهد.

لتکن پرداخهن ب این جزهتا  ،خااج از حوصل این سند است.
 .12این ااهنيا ب عوا ویژه بانکها ،گروههای بانکی (ب ترتتب بخش های دو و سو ) و ناظرا بانکی (بخش چههاا ) اا
مخاعب قراا داده است .هيانگون ک دا اصت  28از اصول اساسی ذکر گردیده ،کيته بر این امر واقف اسهت که کشهواها،
برای اعيتنا از انرباق فعالتتهایشا با الزاما

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم ،ترتتبها

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

مخهلفهی اا دا نظهر
مهالی ،23تقسهتم

کردهاند .از این او ،دا این سند ،واژه "ناظر" ميکن است ب این مراجع نتز اعاق شود .دا حوزههای قضاییای ک نظهاا

 -21ب خصوص ب سند گروه ویژه با تنوا "اصول ااهنيا دا مواد اشخاص دااای ایسک ستاسهی" (توصهت ههای  12و  )22قابهت دسهرسهی به نشهانی
اینهرنهی  www.fatf-gafi.org/fr/documents/peps-r12-r22.htmlمراجع نيایتد.
 -22برای مثال ب توصت  12سند "اصول اساسی برای نظاا بانکی موثر" صاداه سپهامبر  2112مراجع شود.
 -23دا مواد واحدهای اعاتا

مالی دا توصت

 2اسهانداادهای گروه ویژه توضتح داده شده است.
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بر مباازه با پولشویی/تامتن مالی تروایسم هيزما برتهده چند مرجع قراا دااد ،ناظرا بانکی بهرای اجهرای ایهن اصهول
ااهنيا باید با دیگر مراجع هيکاای کنند.
 .13شایا ذکر است ک دا این سند ب اسهانداادهایی ک عی آ کشواها ملز شدهاند اقهداما

دیگهری اا دا اابره بها

"بخشهای مالی" یا "بخشهای متر مالی تعتتن شده" انجا دهند یا اسهانداادهایی ک اخهتاااتی اا ب مراجع ذیصها
تفویض کرده و یا مسئولتتهایی اا مهوج آ ها میکند ،پرداخه نشده است.

ب -عناصر اصلی در مدیریت موثر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم
 .1برای هيخوانی با سند"اصول اساسی برای نظاا

بهانکی مهوثر (نسهخ  ،")2112بانهکهها بایهد ملهز به داشههن

خط مشیها و اوی های کافی از جيل قهوانتن جهدی بهرای شناسهایی کهافی مشههری شهوند تها از ایهن اهگهذا بهواننهد
"اسهانداادهای تالی اخاقی و حرف ای دا بخش بانکی اا ااتقا بخشتده و مانع سوءاسهفاده از بانکها بهرای فعالتهتههای
مجرمان ه بصوا

تامدان یا متر تامدان ه شوند"  .2این الزا بخشی از وظتف کلی بانک برای داشههن برنامه مهدیریت

موثر ایسک جهت کنهرل انواع ایسکها از جيل ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم است .تاکتهد بهر "ستاسهتهها و
اوی های کافی" بدین معناست ک تاه بر ضوابط کااآمد شناسایی کافی مشهری ،باید اقداما
اقداما

دیگری نتز بعيت آیهد .ایهن

باید مهناسب ،مبهنی بر ایسک و براساس اازیابی بعيت آمده بانک از ایسکهای پولشویی و تامتن مالی تروایسهم

خود باشد .این سند دا خصوص چنتن اقداماتی اهنيودهایی اااه می کند .دا مواادیک ااهنيای مباازه با پولشویی و تهامتن
مالی تروایسم خاصی وجود ندااد ،تاوه بر این سند ،می توا ب سایر اصول ااهنيا (ب بند باال اجوع شود) مراجع نيود.

 - 2ب اصت  28دا سند "اصول اساسی برای نظاا بانکی موثر" ه سپهامبر  2112ه اجوع شود.

7

 .ارزیابی ،شناخت ،مدیریت و کاهش ریسک ها
(الف) ارزیابی و شناخت ریسکها
 .1۱مدیریت موثر ایسک 2۱نتازمند شناسایی و ت لتت ایسکهای پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم موجهود دا بانهک و
هيچنتن تدوین و اجرای کااآمد ستاستها و اوی هایی است ک با ایسکهای شناخه شده مهناسب باشند .برای آنک بانک
بهواند یک اازیابی جامع ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم انجا بدههد ،بایهد دا کنهاا سهایر مهوااد ،تيها توامهت
ایسکهای ذاتی*  2و ایسکهای باقیمانده*  2اا دا سرح کشوای  ،2بخشی ،بانکی و اابر تجاای دا نظر بگتردب تا بهواند
وضعتت ایسک و متزانی ک باید آ اا کاهش دهد ،تعتتن کند .نهایج اازیابی انجا شده و وضعتت تهت شده ،باید دا تهته
خط مشیها و اوی های شناسایی کافی مشهری ،تعتتن هویت وی ،پذیرش مشهری و هيچنتن نظاا
تجاای او (م صوال
اعاتا

و خدما

بهر اوابهط و تيلتها

ااای شده) دا نظر گرفه شود .بانک باید از سازوکااهای مناسب برای مسهندسازی و اااهه

مربوط ب اازیابی ایسک ب مقاما

ذیصا ه هيچو ناظرا ه برخواداا باشد.

 .1بانک باید شناخت کامت و داسهی از ایسکهای پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم ناشهی از مشههریا  ،م صهوال ،
کانالهای ترض و خدماتی ک اااه می دهد (از جيل م صوال

بانکی ک دا دست عراحی است یا قراا است اااهه شهود)

داشه باشد و هيچنتن حوزههای قضایی ک خود یا مشهریانش دا آ فعالتت میکنند اا بشناسد .این شناخت باید بر مبنای
دادههای تيلتاتی و تراکنشی و سایر اعاتا

داخلی گردآوای شده توسط بانک باشد .هيچنتن منابع خهااجی اعاتهاتی از

جيل اازیابیهای ایسک بعيت آمده دا سرح ملی و گزااشهای کشوای صاداه از سوی سازما های بتناليللهی نتهز مفتهد
میباشند .خط مشیها و اوی های بانک برای پذیرش مشهری ،ت قتقا

الز و نظاا

مسهير بر آ باید ب گون ای ایجاد و

اجرا شود ک ایسکهای ذاتی شناسایی شده اا کنههرل کنهد .هرگونه ایسهک بهاقی مانهده ،بایهد مهناسهب بها وضهعتت
ایسک بانک ک از عریق فرآیند اازیابی ایسک شناسایی شده است ،مدیریت شود .این اازیابی و شناخت دا صهوا

نتهاز

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

 - 2۱ب اصت  1۱از "اصول اساسی برای نظاا

بانکی موثر" چاپ سپهامبر  2112و هيچنتن اصت

از "اصولی برای بهبود حاکيتت شهرکهی" چهاپ اکهبهر

 2112مراجع کنتد.
 - *2ایسک یک فعالتت ،اگر کنهرل یا توامت کاهش دهنده وجود نداشه باشد (ایسک ناخالص یا ایسک قبت از کنهرل).
 -*2ایسهههکی کههه پهههس از اتيهههال کنههههرلهههها کياکههها بهههاقی مهههی مانهههد (ایسهههک خهههالص یههها ایسهههک پهههس از کنههههرل) .منبهههع:

http://ishandbook.bsewall.com/risk/Assess/Risk/inherent_risk.html
 -2دا صوا

لزو  ،اازیابیهای ایسک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم دا سرح فراملی نتز باید دا نظر گرفه شود.
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(ب) ترتیبات مناسب حاکمیت
 .1هيانگون ک دا اسناد قبلی صاداه توسط کيته  28توضتح داده شده ،مدیریت مهوثر ایسهک پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم ،نتازمند وجود ترتتبا

مناسب حاکيتت است .الزا هتئت مدیره ب تصویب ستاستهای مربهوط به شناسهایی و

مدیریت ایسک ،و هيچنتن تربتق و نظاا

بر اجرای این خط مشیها ک دا اسناد قبلی دا مواد آ تاکتد شهده ،دا حهوزه

ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم نتز کاابرد دااد .هتئت مدیره باید شناخت داسهی از ایسکهای پولشویی و تهامتن
مالی تروایسم داشه باشد .اعاتاتی ک دا پی اازیابی ایسک پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم بدسهت مهی آیهد ،بایهد
بافاصل  ،ب صوا
تصيتيا

کامت و ب شتوهای قابت داک و دقتق ب هتئت مدیره گزااش شود تا بهوانهد بهر اسهاس ایهن اعاتها

ص تح بگترد.

 .1هتئت مدیره باید ضين دا نظر گرفهن ساخهاا مدیریهی بانک ،مسئولتت مشخص مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم اا ب بخش ذیربط تفویض کندب تا از اجرای کااآمد ستاستها و اوی های بانک اعيتنا حاصت کند .هتئت مدیره و
مدیریت ااشد باید یک ماموا ااشد صاحب صاحتت و مناسب اا برای مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم منصهوب
کنند تا مسئولتت کلی مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا ،با اقهداا و با دااا بود اخهتااا

الز  ،ب تههده بگتهرد.

گزااشهای این ماموا ااشد باید مواد توج هتئت مدیره ،مدیریت ااشد و تيا واحدهای تجاای داخلی قراا گترد.

(پ) سه خط دفاعی
 .18ب تنوا یک قانو کلی ک دا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم نتز صادق است ،واحدهای تجاای بانک (مهثاً
واحد صف و سایر فعالتههایی ک با مشهری اابر او دا او دااند) اولتن خط دفهاتی مسهئول شناسهایی ،اازیهابی و کنههرل
ایسکها هسهند .لذا ضروای است ک پرسنت این قسيتها ،از خط مشیها و اوی های مصوب بانک ب خوبی آگاه بوده ،آنها
اا اجرا کنند و برای اجرای کااآمد این ستاست ها از امکانا

کافی بهره مند باشند .خهط دو دفهاتی شهامت مهاموا ااشهد

مسئول مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و واحد تربتق و هيچنتن منابع انسانی یا فنهاوای مهیباشهد .خهط سهو
دفاتی نتز حوزه حسابرسی داخلی است.

 - 28ب سند "کااکرد حسابرسی داخلی" چاپ ژوهن  ، 2112سند "اصولی برای بهبود حاکيتت شرکهی" چاپ اکهبر  2112و سند "تربتهق و کهااکرد آ دا
بانکها" مواخ آوایت  211۱مراجع کنتد.
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 .21بخشی از اولتن خط دفاتی منوط ب این است ک خط مشیها و اوی های بانک ب عوا واضح و ب صوا

کهبهی تبتهتن

شده و دا اخهتاا تيا کاامندا ذیربط قراا بگترد .دا این ستاستها و اوی ها ،باید دا مواد وظایف کاامندا  ،دسهواالعيتها
و هيچنتن ن وه اتایت دسهواالعيتها و انرباق با قوانتن ب عوا شفاف توضتح داده شود .برای شناسایی و گزااش تيلتا
مشکوک اوی های داخلی نتز باید دا نظر گرفه شود.
 .21بانک برای اعيتنا از اتایت اسهانداادهای اخاقی و حرف ای دا سرح تالی ،باید خط مشیها و فرآیندهای کافی برای
نظاا

بر تيلکرد کااکنا فعلی و بالقوه خود داشه باشد .الز است تيامی بانکها برنامه ههای مسههيری بهرای آمهوزش

کاامندا خود برگزاا کنند ب عوای ک کاامندا آنها ،آموزشهای الز اا دا مواد اجرای ستاستها و اوی ههای مبهاازه بها
پولشویی و تامتن مالی تروایسم بگذاانند* .31بانک باید مد

دواه و م هوای آموزشی برای کااکنا بخشههای مخهلهف اا

براساس نتازها و وضعتت ایسک خود تعتتن کند .نتازهای آموزشی براساس کااکرد کاامندا و شر وظایف شهغلیشها و
هيچنتن عول دواه خدمتشا دا بانک مهفاو

خواهد بود .ساخهاا دواههای آموزشی و مرالب آ باید براساس مسئولتت و

وظایف مخصوص کاامندا تنظتم شود تا هر کاامند از دانش کافی و اعاتا

الز برای اجهرای کااآمهد خهط مشهیهها و

اوی های مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک برخواداا باشد .کاامندا جدید نتز باید دا اولتن فرصهت پهس از
اسهخدا  ،دا دواههای آموزشی ذکر شده شرکت کنند .برای اعيتنا از اینک کاامندا مسئولتت های خود اا ب یاد داشه و
از آخرین ت وال

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

تناوب برگزاای این دواههای آموزشی باید مهناسب با توامت ایسکی ک کاامندا ب دلتت مسئولتتهای خود بها آ مواجه
هسهند و هيچنتن سرح و ماهتت ایسک بانک باشد.
 .22بخشی از خط دو دفاتی منوط ب این است ک ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،مسئولتت نظاا
مسهير بر اجرای تيا وظایف مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک اا بر تهده داشه باشد .این امر بایهد شهامت
نيون گتری و اازیابی متزا تربتق این تيلکرد با ضوابط و مقراا

موجود و نتز براسی گزااش های مهوادی باشهدب تها دا

مواقعی ک گيا میاود مدیریت دا براسی مسئوالن اوی های شناسایی مشهری قصوا وازیده است ،هشدااهای الز اا ب
مدیریت ااشد یا هتا

مدیره بدهد .ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم باید برای تيا مساهت مربوط به

این موضوع ،نقر ااتباط با مقاما

داخلی و خااجی شامت مسئوال نظااتی یا واحدهای اعاتا

 -*31دا فصت هفهم "آیتن نام اجرایی قانو مباازه با پولشویی" موضوع تصویب نام شيااه /1 1 3
کااگروه تصویب آهتن نام های مربوط ب قانو مباازه با پولشویی نتز ب این موضوع پرداخه شده است.
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مالی باشد.

 31 2ک مواخ /8/1

 13وزیرا تضو

 .23منافع تجاای بانک نباید ب هتچ تنوا دا تضاد با اجرای موثر مسئولتتهای ذکر شده ماموا ااشد مباازه با پولشویی و
تامتن مالی تروایسم قراا بگترد .فااغ از اینک اندازه بانک یا ساخهاا مدیریهی آ چگون است ،باید از تضاد منافع احهيهالی
جلوگتری کرد .بنابراین ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم برای انجا قضاو

مترمهعصبان و امکا اااه

مشاواه بیعرفان ب مدیریت ،ب تنوا مثال ،نباید مسئولتتهایی دا زمتن کاا تجاای بانک ،حفاظت از اعاتا

یا تيلکرد

حسابرسی داخلی ب تهده داشه باشد .هرگاه تضادی بتن زمتن های تجاای و مسئولتتهای ماموا ااشد پتش بتاید ،بهرای
حصول اعيتنا از اینک ب مساهت مربوط ب مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی تروایسهم دا بهاالترین سهرح به شهکت
بیعرفان ای پرداخه میشود ،باید اوی هایی پتشبتنی و دا نظر گرفه شده باشد.
 .2ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ميکن است وظایف ماموا ااشد ایسک یا تربتق یا معادل آنها اا
نتز ب تهده داشه باشد .این ماموا باید دااای یک خط گزااشدهی مسهقتم ب مدیریت ااشد یها هتئهت مهدیره باشهد .دا
صواتی ک وظایف ذکر شده دا باال ب تهده افراد جداگان باشد ،اوابط و وظایف این افراد باید ب شکت واض ی تعریف شده
و مشخص باشند.
 .2۱ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،باید مسئولتت و وظتف گزااش تيلتها

مشهکوک اا به تههده

داشه باشد .وی برای ایفای کااآمد مسئولتتهایش باید منابع کافی اا دا اخهتاا داشهه و نقشهی م هوای و پتشهگتران دا
نظا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک ایفا کند .ب هيتن خاعر این ماموا باید دا مواد نظا مباازه با پولشویی
و تامتن مالی تروایسم بانک کاماً مهب ر بوده و از الزاما

نظااتی و مقرااتی و ایسکهای ناشی از فعالتت بانک آگاه باشد.

 .2حسابرسی داخلی ،ب تنوا خط سو دفاتی ،نقش مهيی دا اازیابی مسهقت مدیریت ایسک و کنهرل آ دا بانک ایفها
میکند .حسابرسی داخلی با انجا اازیابیهای دواهای دا مواد کااآیی و تربتق ستاستها و اوی های مباازه با پولشهویی و
تامتن مالی تروایسم بانک ،وظایفی ک کيته حسابرسی هتئت مدیره یا نهاد ناظر مشاب ب تهده آ گذاشه  ،اا ایفا میکند.
بانک باید خط مشیهایی اا تدوین کرده باشد تا بهواند این موااد اا حسابرسی کند( :الف) کفایت ستاسهتهها و اویه ههای
مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک برای افع ایسکهای شناسایی شده( ،ب) کااآیی کاامندا بانک دا اجرای
آنها( ،پ) موثر بود ن وه نظاا

بر تربتق و کنهرل کتفتت (از جيل تعتتن معتااهایی ک برای ااسال هشدااهای اتوماتتهک

باید دا نظر گرفه شود) ( ) ،کااآیی آموزشهای بانک برای پرسنت مرتبط .مدیریت ااشد باید مريهئن شهود که وظتفه
حسابرسی ب کاامندا خبره ،ک دااای تخصصهای الز برای انجا چنتن وظتف ای هسهند ،واگذاا شده است .به تهاوه
مدیریت باید مريئن شود ک دامن حسابرسی و مهدولوژی بکاا گرفه  ،مناسب با نيای ایسک بانک بهوده و تنهاوب انجها
چنتن حسابرسیهایی براساس ایسکها باشد .حسابرسا داخلی باید بصوا
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دواهای ،حسابرسی مبهاازه بها پولشهویی و

تامتن مالی تروایسم اا دا تيا بانک انجا دهند .ب تاوه حسابرسا داخلی باید فعاالن پتگتر یافه ها و توصهت هایشها
باشند .31ب تنوا یک قانو کلی ،فرآیندهای بکاا گرفه شده دا حسابرسی هه مشهروط به اتایهت الزامها
توصت شده برای اقداما

حسابرسهی

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ه باید با وظتف کلی حسهابرس داخلهی انربهاق داشهه

باشند.
 .2دا بستاای از کشواها ،حسابرسا خااجی نقش مهيی دا اازیابی کنهرلهای داخلی و اوی های بانک دا عی حسابرسی
مالی و هيچنتن دا تأیتد اینک این اوی ها و کنهرلها با مقراا

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و شهتوه نظهااتی

مرابقت دااند یا خترب بازی می کنند .دا صواتی که بانهکهها از حسابرسها خهااجی بهرای اازیهابی کهااآیی اویه هها و
خط مشیهای مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم خود بهره گترند ،باید مريئن شهوند که دامنه حسابرسهی بهرای
استدگی ب ایسکهای بانک کافی است و حسابرسا ب کاا گرفه شده از تخصص و تجرب مکفی برخهواداا مهیباشهند.
بانک باید بر اجرای این وظایف نظاا

کند.

(ت) سیستم مناسب نظارت بر تراکنش
 .2بانک باید از ستسهم نظااتیای اسهفاده کند ک با دا نظر گرفهن اندازه ،فعالتتهها و پتچتهدگیههای بانهک و هيچنهتن
ایسکهای آ  ،کافی و جامع باشد .دا اکثر بانکها ،مخصوصاً بانکهایی ک دا ترص بتناليللهی فعالتهت مهیکننهد ،بهرای
اجرای نظاا

کااآمد ،وجود فرآیند نظاا

اتوماتتک الزامی است .اگر بانکی ب دلتت شرایط خاصی ک دااد ،معهقد است که

نتازی ب ستسهم نظااتی مبهنی بر فن آوای اعاتا

ندااد ،باید دالیت این تصيتم خود اا مسهند کند تها بهوانهد آ اا بهرای

ناظر یا حسابرسا خااجی خود شر داده و ثابت کند ب جای آ  ،یک جایگزین کااآمد دا اخهتاا دااد .وقهی نظا فهنآوای
اعاتا

مواد اسهفاده قراا میگترد ،باید تيا حسابهای مشهریا بانک و تراکنشهایی ک به نفهع یها به دسههوا یهک

مشهری انجا شده اا پوشش دهد .ب تاوه این نظا باید بهواند برای جلوگتری از پولشویی یا تامتن مالی تروایسم ،یهک
ت لتت اوندی از فعالتتهای تراکنشی مشهری و اوابط و تراکنشهای کاای مترمعيول اااه کند.
 .28ب خصوص ،این ستسهم باید بهواند اعاتا

دقتقی دا مواد مساهت کلتدی مخهلف ،از جيل تغتترا

دا نيوداا تراکنشی

مشهریا  ،دا اخهتاا مدیریت ااشد قراا بدهد .بانک باید هنگا تشکتت پرونده مشهری دا ستسهم ،اعاتاتی ک دا ااسههای
شناسایی دقتق و کافی توسط مشهری اااه شده اا گنجانهده و آ اا به اوز نيایهد .ستسههم فهنآوای اعاتها
 -31ب سند "تيلکرد حسابرسی داخلی دا بانکها" چاپ ژوهن  2112مراجع کنتد.
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بایهد به

بانک ه و دا صوا

نتاز ب گروه ه اجازه دهد ب یک مرکز اعاتا

مهيرکز (ک براساس مشهری ،م صول ،نهادهای گهروه،

تراکنشهای انجا شده دا یک بازه زمانی خاص سازما یافه اند) ،دسهرسی داشه باشند .بانکها باید بدو آنکه از آنهها
خواسه شود ،مشهریها اا از ل اظ ایسک داج بندی کرده و هشدااها اا با توجه به اعاتها
مدیریت کنند .یک ستسهم نظااتی مبهنی بر فنآوای اعاتا

مهرتبط دا دسهرسشها

باید از معتااهای کافی دا خصوص اوشههای پولشهویی یها

تامتن مالی تروایسم و ااههای پتشگتری از آ بر مبنای تجرب ملی و بتناليللهی برخهواداا باشهد .بانهک ميکهن اسهت از
معتااهای اسهاندااد تهت شده توسط تولتد کننده ستسهم نظااتی مبهنی بر فنآوای اعاتا

نتز اسهفاده کند .حهی دا ایهن

حالت معتااهای دا نظر گرفه شده باید ایسک موقعتت آ بانک اا منعکس کرده و دا نظر بگترند.
 .31ستسهم نظااتی مبهنی بر فنآوای اعاتا
گزااش تيلتا

ب بانک کيک میکند معتااهای مخصوص خود برای نظهاا

بتشههر ،تهته

مشکوک یا برداشهن گا های تکيتلی برای کاهش ایسک اا تعتتن کند .ماموا ااشد مباازه بها پولشهویی و

تامتن مالی تروایسم باید تا جاییک ب وظایف وی مربوط میشود ب ستسهم فنآوای اعاتها

دسهرسهی داشهه و از آ

اسهفاده کند (حهی اگر سایر حوزه های کاای نتز از آ اسهفاده میکنند) .معتااهایی ک دا ستسهم فنآوای اعاتا
گرفه می شود باید دا صوا

دا نظهر

انجا تراکنشهای مترمعيول امکا اتا هشداا اا متسّر سازد تا مهاموا ااشهد مبهاازه بها

پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،اازیابی بتشهری اا دا مواد آنها بعيت آواد .هر معتاا ایسکی ک اسهفاده میشود باید با دا
نظر گرفهن اازیابی ایسک بانک ،مکفی تلقی شود.
 .31حسابرسی داخلی باید ستسهم فنآوای اعاتا

اا نتز اازیابی کند تا مريئن شود ک ستسهم مواد اسههفاده ،مناسهب

بوده و توسط خروط اولت و ثانوی دفاتی ب شکت مؤثری مواد اسهفاده قراا میگترد.
*

 .سیاست پذیرش مشتری

 .32الز است بانک دا زمتن پذیرش مشهری ،ب ایجاد ستاستها و اوی های اوشن بپردازد و آ اا اتایت کند تها بهوانهد
مشهریهایی اا ک مرابق با اازیابی ایسک بانک ،احهيال می اود دااای ایسک بتشهری دا زمتن پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم باشند ،شناسایی کند . 33بانک برای اازیابی ایسک ،باید شهرایط مشههری اا دا نظهر بگتهرد ،از جيله  :پتشهتن
مشهری ،شغت (بروا مثال شغت دولهی یا منصب تالی) ،منبع داآمد و دااایی ،موعن اصلی و کشهوای که دا آ اقامهت دااد

 -*32دا "دسهواالعيت چگونگی شناسایی مشهریا ایرانی موسسا اتهباای" مصوب "شواای تالی مباازه با پولشویی" (مواد  3تا  )11به ایهن موضهوع
پرداخه شده است.
 - 33اسهانداادهای گروه ویژه شامت ااهنياییهای سودمندی دا مواد این ک چگون بانک میتواند ب شتوهای موثر ،اویکرد مبهنهی بهر ایسهک اا اجهرا کنهد،
می باشد (ب عوا ویژه ،توصت  1ب این موضوع پرداخه است).
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(اگر با هم تفاو

دااند) ،م صوال

بانکی ک مشهری از آ اسهفاده مینياید ،ماهتت حسابها و ههدف وی از افههها آنهها،

حسابهای مرتبط ،فعالتتهای تجاای و سایر شاخصهای ایسک مرتبط با مشهری که دا تعتهتن سهرح ایسهک کلهی و
اقداما

مناسبی ک برای مدیریت این ایسکها باید انجا شود ،حاهز اهيتت است.

 .33آنچ دا این خط مشیها و اوی ها دا نظر گرفه میشود ،انجا ت قتقا
بتشهر ه بسه ب سرح ایسک ه از یک مشهری ب مشهری دیگر مهفاو
میتوا اقداما

پای برای تيا مشههریا اسهت و ت قتقها

خواهد بود*  .3دا صواتتک ایسهک پهایتن باشهد،

سادهتری اا اتخاذ کرد (البه اگر قانو مجاز کرده باشد) .برای مثال ،دا مواد فردی ک انهظاا میاود مانده

حساب کيی داشه باشد و از آ برای انجا تراکنشهای معيول و خرد اسهفاده کند ،اتيال فقط اصلیترین الزاما

افههها

حساب مناسب است .توج ب این نکه ضروای است ک ستاست پذیرش مشهری نباید ب قهدای سهخهگتران باشهد که
امکا دسهرسی تيو مرد ب خدما

بانکی اا از آنا سلب نياید .اتایت این امر ب خصوص دا مواد افهرادی که فاقهد

جایگاه مالی یا اجهياتی خاصی هسهند ،اهيتت می یابد .دا ااهنيای "اااه بدو تبعتض خدما

مالی" منهشر شده توسهط

گروه ویژه ،3۱دا مواد عراحی اوی های مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ب ن وی ک برای افرادی ک شرایط مهالی
یا اجهياتی خوبی ندااند م دودیت ایجاد نشود ،اهنيودهای خوب و مفتدی اااه شده است.
 .3بانکها باید هنگامی ک با ایسک باال مواج هسهند ،اقداما

بتشهری برای کاهش و هيچنتن مدیریت این ایسهکهها

انجا دهند .بروا مثال برای فردی ک مانده حساب او مبلغ باالیی است و یا مدا حوال هایی ب کشواهای دیگر ااسال و یا
از آنها دایافت میکند و یا فردی ک دااای ایسک ستاسی است ،انجا ت قتقا

بتشهر ضروای است .به خصهوص بهرای

افراد دااای ایسک ستاسی خااجی شناخت بستاا تيتق مواد نتاز است*  .3تصيتمگتری دا مواد شروع یا ادام اابر کاای
با مشهریانی ک ایسک باالتری داانهد ،نتازمنهد انجها اقهداما

بتشههر ماننهد اخهذ مجهوز از مهدیریت ااشهد اسهت .دا

خط مشی پذیرش مشهری بانک ،باید شرایری ک بانک ت ت آ از پذیرش اابر کاای جدید امهناع مهی وازد و یها اابره
موجود اا قرع میکند ،مشخص شده باشد.

 -*3ماده " ۱دسهواالعيت چگونگی شناسایی مشهریا ایرانی موسسا

اتهباای" مصوب "شواای تالی مباازه با پولشویی" ب این موضهوع اشهااه نيهوده

است.
 -3۱ب ااهنيای "مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و اااه خدما

مالی بدو تبعتض " چاپ فوای  2113مراجع

کنتد.

www.fatf-gafi.org/topics/financialinclusion.
 -*3ب "دسهواالعيت ن وه اتيال دقت و نظاا

ویژه هنگا ااای خدما

پای ب اشخاص ستاسی خااجی دا موسسا اتهباای" مصهوب "شهواای تهالی

مباازه با پولشویی" مراجع نيایتد.
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 .شناسایی ،احراز هویت و تشکیل پرونده در مورد وضعیت ریسک مشتری و مالک ذینفع
 .3۱دا این ااهنيا و براساس توصت  11گروه ویژه اقدا مالی ،مشهری تباا

است از شخصی

3

ک دااای اوابط کاای بها

بانک بوده و یا یک تراکنش مالی موادی با آ انجا میدهد .فرآیند شناسایی کافی مشهری ،ن تنها برای مشهری بلک برای
هرکسی ک از جانب وی کاا میکند و هيچنتن برای مالکا ذینفع باید اتيال شود  .3براساس اسههانداادهای گهروه ویهژه،
بانکها باید مشهریا خود اا شناسایی نيوده و هویت ایشا اا احراز کنند.38
 .3بانک باید یک اوی ستسهياتتک برای شناسایی و احراز هویت مشهریا و حسب مواد ،هر فردی ک از جانب آنهها کهاا
میکند ،و هيچنتن مالکا ذینفع داشه باشد .ب عوا کلی ،بانک تا زمانی ک هویت مشهری ب شکت قهانع کننهدهای ،عبهق
توصت شيااه  11گروه ویژه ،برایش مشخص و م رز نشده ،نباید با وی اابر بانکی برقراا کرده یها تراکنشهی بهرای وی
انجا دهد .براساس اصت اساسی  28بال

1

و اسهانداادهای گروه ویژه ،این اوی باید شامت اتخاذ تدابتر معقول برای احراز

هویت مالک ذینفع نتز باشد .ب تاوه بانک باید اعيتنا یابد هرکسی ک از جانب مشهری تيت میکند اجازه این کاا اا دااد
و هویت او اا نتز تایتد کند.
 .3هویت مشهریا  ،مالکا ذینفع و هرکسی ک از جانب آنها تيت میکند ،باید بها اسههفاده از اسهناد مرجهع ،اعاتها

و

دادههای مسهقت و معهبر تأیتد شود .اگر قراا باشد احراز هویت بر اساس اسناد انجا شود ،بانک باید از این نکه آگاه باشد
ک بههرین اسناد برای تأیتد هویت ،اسنادی هسهند ک ب دست آواد مترقانونی یا جعت کرد آنها بسهتاا مشهکت باشهد.
هنگامی ک قراا باشد احراز هویت براساس منابع دیگر ب جز اسناد انجا شود ،بانک باید مريئن شود ک اوشهای کسب
اعاتا

(از جيل براسی سوابق مشهری نزد سایر مؤسسا

*1

مالی و اخذ صوا های مالی وی

) و منابع اعاتهاتی مهواد

اسهفاده ،مناسب بوده و مرابق با ستاستها و اوی های بانک و اازیابی ایسک مشهری می باشد .بانک می تواند از مشههری
"- 3شخص" دا این مهن ب افراد حقتقی و حقوقی یا ترتتبا حقوقی اعاق می شود.
 - 3اصرا "مالک ذینفع" دا این ااهنيا دا هيا معنایی ک دا تعاایف و توضت ا

اااه شده دا اسهانداادهای گروه ویژه اشااه شده ،مواد اسهفاده قهراا

می گترد .برای یادآوای ،تعریف اصرا مذکوا مجدداً دا این پانویس تکراا می شود .گروه ویژه "مالک ذینفع" اا فرد یا افراد حقتقی معرفی میکنهد که دا
نهایت صاحب یا کنهرل کننده مشهری یا فرد حقتقیای هسهند ک تراکنش ب نيایندگی از عرف او انجا میشود .این تعریف هيچنتن شامت افرادی مهیشهود
ک کنهرل موثر نهایی بر فرد یا ترتتبا حقوقی دااند.
 - 38ب یادداشت تفستری توصت شيااه  1گروه ویژه مراجع کنتد .الزا شناسایی و احراز هویت باید اجرا شودب مگر این ک کشوا براساس اازیابی ایسهک
بعيت آمده ب این نهتج استده باشد ک انواع خاصی از فعالتتها (و مشهریا مرتبط با آ فعالتتها) ،دا سر ی م دود ،می توانند از فرآیند شناسایی و احراز
هویت معاف باشندب زیرا مرابق با یادداشت تفستری توصت  ،1ثابت شده ایسک پولشویی یا تامتن مالی تروایسم ناچتزی ایجاد میکنند.
 - 1ب معتاا ضروای ( ۱ب) دا اصت  28از سند«اصول اساسی برای نظاا بانکی موثر» ،سپهامبر  2112مراجع شود.
 - * 1دا بند "د"ماده  2آیتن نام اجرایی قانو مباازه با پولشویی نتز ب این موضوع اشااه شده است.
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بخواهد یک فر کهبی دا مواد هویت ،مشخصا

مربوط ب مالک ذینفع پر کند ،اگرچ نباید صرفاً به ایهن فهر

و جزهتا

اکهفا کند .مانند سایر تناصر دا فرآیند شناسایی کافی مشهری ،بانک باید ماهتّت و سرح ایسک مشهری اا ،هنگها تعتهتن
متزا تدابتر الز برای شناسایی وی ،دا نظر بگترد . 2دا هتچ شرایری ،بانک نباید اوی ههای شناسهایی و احهراز هویهت
مشهری خود اا تنها ب دلتت اینک مشهری نيیتواند حضوااً مراجع کند (مشهریا متر حضوای) نادیده بگترد .ب تاوه بانک
باید تواملی ک ایسک اا باال می برند ه مانند اینک چرا مشهری تصيتم گرفه دا بانکی دوا از مکا زندگی یا دفهر کاا خود
حساب باز کند ه اا نتز دا نظر بگتردب مخصوصاً هنگامی ک حساب دا یک حوزه قضایی خااجی افهها می شود .به تهاوه،
بانک باید ب ایسکهای مرتبط با مشهریانی از حوزههای قضایی ک دااای نااساییهای مهيی دا نظا مباازه با پولشهویی و
تامتن مالی تروایسم هسهند نتز توج خاص نيوده و دا صوا
مقاما

اتا گروه ویژه ،سایر نههادههای بهتناليللهی و هيچنهتن

ملّی ،تدابتر مخصوص "شناسایی مشهریا با دقت مضاتف" اا اتيال کند.

 .3زمانی ک امکا انجا شناسایی و احراز هویت مشهری ،پتش از برقراای اابر کاای یا قبت از انجا تهراکنش مهوادی
وجود داشه باشد ،بانک باید از این اعاتا

برای شناسایی وضعتت و افهاا مشهری اسهفاده کند .هدف از ایجاد اابر کاای

یا تراکنش موادی بانکی ،متزا دااایی یا مبلغ تراکنشهای مشهری و عول مد

یا منظم بهود ایهن اابره  ،نيونه ای از

اعاتاتی هسهند ک معيوالً جيع آوای میشوند .دا نهتج  ،بانک باید برای انجا ت قتقا

دا مواد مشهری ،خط مشیهها و

اوی های مکفی دا اخهتاا داشه باشد تا بهواند وضعتت ایسک مشهری ،اتم از مشهریا خاص یا عبقه ای از مشههریا اا،
اازیابی کند .دا این ااسها باید اعاتا
هيچنتن م صوال

یا خدما

مواد نتاز اا براساس سرح ایسک مرتبط با مدل کسب وکاا ،فعالتتهای مشهری و

مالی ک وی تقاضای دایافت آ اا از بانک دااد ،تعتتن کند .بانک با تهت نيای ایسک بهرای

یک مشهری یا عبق ای از مشهریا  ،می تواند هر افهاا حسابی اا ک با آنچ "عبتعهی" تلقهی مهی شهدهب مهفهاو

بهوده و

متر معيول یا حهی مشکوک است ،شناسایی کند .هيچنتن تشکتت پرونده دا مواد وضعتت ایسک مشهریا ب بانک کيهک
می کند تا مشخص کند آیا مشهری یا عبق ای از مشهریا  ،ایسک باالتری ایجاد می کنند و نتاز ب اتخاذ تدابتر و کنهرلهای
مضاتف شناسایی مشهری دااند یا ختر .این نيای  ،باید شناخت بانک از موااد زیر اا منعکس کنهد :ههدف و ماهتهت اابره
*3

کاای یا تراکنش موادی ،سرح مواد انهظاا فعالتت مشهری

 - 2ب سند "اشخاص دااای ایسک ستاسی ،اقداما

 ،نوع تراکنشها و دا صوا

لزو منبع وجوه ،داآمد یا ثهرو

پتشگتران دا بخش بانکی" ،ک دا سال  2111متادی توسط بانک جهانی منهشر شده است ،مراجع

شود.
 -* 3ب "دسهواالعيت ن وه تعتتن سرح فعالتت مواد انهظاا مشهری دا موسسا
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اتهباای" مصوب "شواای تالی مباازه با پولشویی" مراجع

نيایتد.

مشهری و مساهت مشاب  .هر گون اعاتا

مهيی ک دا مواد افههاا یها فعالتهت مشههری به دسهت مهیآیهد ،بایهد بهرای

ب اوز کرد اازیابی ایسک مشهری مواد اسهفاده قراا بگترد.
 .38بانک باید اوااق شناسایی هویهی مشهری و هيچنتن هر اعاتا
ب دست می آید ،دایافت و نگهداای کند .این اعاتا
(مانند گذانام  ،کاا
مالی) و مکاتبا

و مسهندا

یا مسهنداتی اا ک دا عی فرآیند شناسایی کهافی وی
میتوانهد شهامت اونوشهت یها سهوابق اسهناد اسهيی

شناسایی و گواهتنام اانندگی) ،پرونده های مربوط ب حساب مشهری (ماننهد سهوابق تهراکنشههای

کاای مثاً نهایج ت لتتهای انجا شده (مانند اازیابی ایسک) و هيچنتن اسهعا ههای بعيهت آمهده بهرای

تعتتن پتشتن و هدف از اوابط و فعالتتهای مشهری باشد.
 . 1بانک هيچنتن باید تيا اعاتا

قانع کننده الز برای احراز هویت مشهری و یا هر کسی ک از جانب وی تيت میکنهد

و هيچنتن مالکا ذینفع اا دا اخهتاا داشه باشد .از بانک انهظاا میاود مشهریانش اا شناسایی کرده و هویهت آنهها اا نتهز
احراز کند ،لتکن ماهتت و متزا اعاتا

مواد نتاز برای احراز هویت ب اازیابی ایسک انجا شهده بسههگی داادب از جيله

نوع مهقاضی (حقتقی ،شرکهی ،متره) ،متزا مواد انهظاا فعالتت حساب و ن وه اسهفاده از آ  .الزاما

الز برای احراز هویت

افراد حقتقی معيوالً دا قوانتن داخلی هر کشوا تعریف میشود ،اما برای احراز هویت مشهریانی ک ایسک باالتری دااند باید
فرآیند "شناسایی کافی با دقت مضاتف" انجا شود .اگر نوع اابر پتچتده یا مانده حساب چشيگتر باشد ،اتخهاذ تهدابتر
شناسایی بتشهر توصت می شود و تيا این موااد باید بر مبنای سرح ایسک کلی تعتتن شوند.
 . 1زمانی ک بانکی قادا ب انجا اوی های شناسایی کافی مشهری نباشد ،نباید برای آ مشهری حسابی اا افهها یا اوابط
کاای اا با او شروع کرده یا برای او تراکنشی اا انجا بدهد .با این وجود ميکن است شرایری پتش بتاید که تهد ایجهاد
وقف دا انجا اوال تادی یک فعالتت کاای ضروا

داشه باشد و احراز هویت اا بهوا پس از ایجاد اابر کهاای تکيتهت

کرد .دا چنتن مواادی ،بانک باید اوی های موثر اازیابی ایسک اا ،از نظر شرایط و م دودیتهایی که ت هت آ مشههری
میتواند پتش از احراز هویت از اابر بانکی اسهفاده کند ،اتخاذ کند .پس از افهها یک حساب ،چنانچ دا عول دواه ایجهاد
اابر کاای دا خصوص تایتد هویت صاحب آ مشکاتی بروز نياید ک نهوا آنها اا برعرف نيود ،الز است بانهک نسهبت
ب بسهن حساب مزبوا یا قرع دسهرسی ب آ اقدا کند .داهر صوا  ،بانک باید دا صواتی ک تکيتهت فرآینهد شناسهایی
کافی با مشکاتی مواج شد ،گزااش تيلتا

مشکوک اا تهت و ااسال کند  .ب تاوه ،هنگامی ک دا نهتج براسهیههای

مربوط ب شناسایی کافی مشهری ،این تردید بوجود آید ک ميکن است اموال یا وجوه مشهری بالقوه ،تواید حاصت از جرایم
منشاء یا جرایم مرتبط با پولشویی یا تامتن مالی تروایسم باشد و یا حهی ،زمتن چنتن تردیدی پدید آیهدب بانهک نبایهد به
 -برحسب قوانتن ملی مرتبط با مدیریت تراکنشهای مشکوک.
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صوا

*۱

داوعلبان برای چنتن مشهریانی حساب باز کند

 .دا این شرایط ،بانک باید گزااش تيلتا

مشکوک اا تهته و به

مراجع ذیربط ااسال کرده و اعيتنا حاصت کند ک مشهری ه حهی ب شکت مترمسهقتم ه از تهت و ااسال چنتن گزااشی دا
گذشه  ،حال یا آینده مرلع نيی شود.
 . 2بانک باید از اوی ها و ظرفتتهای مهيی برخواداا باشد ک کااکنا شامت دا بخش صهف و بخهشههایی که ااتبهاط
او دا او با مشهری دااند اا قادا سازد نهادها یا افراد تعتتن شده (مثاً تروایستها یا سازما های تروایسهی) عبق قهوانتن
کشوا خود و قرعنام های مرتبط شواای امنتت سازما ملت مه د اا شناسایی کنند.
 . 3اگرچ واایز وج ه ب تنوا سپرده اولت برای افهها حساب ه از حساب دیگر مشهری دا بانک دیگر ک مشيول هيا
اسهانداادهای شناسایی کافی مشهری است ،کيی باتث آاامش خاعر استب اما بانک باید هيتش تدابتر الز خهود اا بهرای
شناسایی کافی مشهری دا نظر بگترد و این احهيال اا بدهد ک ميکن است مدیر قبلی حسهاب ،به دلتهت نگرانهی دا مهواد
فعالتتهای مترقانونی آ حساب ،داخواست بسهن آ اا داده باشد .عبتعهاً مشهریا حق دااند تجاا

خود اا از بهانکی به

بانک دیگر تغتتر دهند .با وجود این ،اگر بانک ب هر دلتلی معهقد باشد ک فرد داخواست کننده ،ب دلتهت نگرانهیای که دا
مواد فعالتتهای مترقانونی وی وجود داشه  ،از دایافت خدما

بانک دیگر م رو شده ،بایهد او اا دا دسهه مشههریا بها

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

مشکوک اا تهت و ااسال کند و یا اینک مشهری اا نپذیرد.

 .بانک نباید برای مشهریای ک اصراا دااد ناشناس بياند یا نامی ک جعلی بود آ م رز است ،اااه میکنهدب حسهاب
افهها کند و یا دااای اوابط کاای مسهير باشد .ب تاوه ،حسابهای شيااه داا م رمان نباید ب شکت حسابهای بینا
تيت کنند ،بلک باید مانند سایر حسابهای مشهریا مشيول تدابتر شناسایی کافی قراا بگترند ،حهی اگر مقرا باشهد ایهن
اوی ها تنها توسط کااکنا خاصی انجا شوند .اگرچ حساب شيااهداا ب صاحب حساب حالت م رمان تری میدهد ،لتکن
هویت مشهری باید توسط بانک احراز شود و هویت احراز شده برای تعداد مکفی از کاامندا آشکاا باشد تا بهواننهد وظتفه
شناسایی کافی اا بروا کااآمد انجا دهندب بخصوص زمانی ک توامت ایسک مشخص میکنند ک مشهری ایسک باال دااد.
بانک باید مريئن شود ک دا صوا

نتاز ،واحدهای کنهرل داخلی ،تربتق ،حسابرسی و سایر واحدهای نظااتی ب ویژه ماموا

ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و ناظرا بانک ب این اعاتا
 -* ۱برای اعاتا

بتشهر دا خصوص "تعریف معاما

و تيلتا

دسهرسی کامت دااند.

مشکوک" ،ب بند "و" از ماده  1آیتن نام اجرایی قهانو مبهاازه بها پولشهویی مراجعه

نيایتد.
 دا حساب شيااه داا ،اسامی مشهری و مالک ذینفع برای بانک مشخص و م رز استب اما دا اسناد ،این موااد با یک شيااه حساب یا اسم امزی معرفهیمی شوند.
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 .پایش مستمر

مسهير یکی از ابعاد ضروای مدیریت موثر و کااآمد ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم است .بانک فقط دا

 . ۱نظاا

صواتی میتواند ب شکت موثری ایسک هایش اا مدیریت کند که فعالتهتههای بهانکی منرقهی و معيهول مشههریانش اا
بشناسد .این امر بانک اا قادا می سازد تا تراکنشهای مترمعيولی اا ک مشهری تاش کرده آ ها اا انجها دههد ه لهتکن
خااج از الگوی فعالتت معيول بانکی وی است ه شناسایی کند .بدو چنتن شناخهی ،بانک احهيهاالً نهوانهد وظهایفش بهرای
شناسایی و گزااشداد تيلتا
ااتباعا

مشکوک ب مقاما

ذیصا اا ب داسهی ایفا کند .پایش مسهير باید دا ااتباط بها تيها

کاای و تراکنشها انجا شود ،ولی متزا آ باید براساس ایسکهایی باشد ک دا عی اازیابی ایسهک بانهک و

اقداماتش برای شناسایی کافی مشهری مشخص شده است .برای مشهریا و تراکنشهای با ایسک باالتر ،نظاا
باید انجا شود .بانک ن تنها باید بر مشهریا و تراکنشهایشا نظاا
ایسک های جدید ،بر م صوال /خدما

اااه شده بتن بخشی نتز نظاا

بتشههر

کند ،بلک باید برای شناسایی و کهاهش الگوههای
کند.

 .تيا بانکها باید ستسهمهایی برای کشف تراکنشها یا الگوهای فعالتت مترمعيول یا مشکوک داشه باشند .بانک باید
برای تعتتن و شناسایی این فعالتهها ،نيای ایسک مشهری اا دا نظر بگترد .ایهن نيایه م صهول اازیهابی ایسهک بانهک،
اعاتا

جيع آوای شده دا عول فرآیند شناسایی کافی مشهری و دیگر اعاتا

سایر مقاما

ب دست آمده از مراجهع اتيهال قهانو و

حوزه قضایی است .برای مثال ،بانک ميکن است از اوش هها و ترتتبها

جایگذاای تواید حاصت از جر

مشخصهی مرلهع باشهد که بهرای

دا آ حوزه قضایی مواد اسهفاده قراا گرفه و توسط مقاما

شناسایی شده اند .ب تنهوا

بخشی از فرآیند اازیابی ایسک ،بانک اازیابی میکند ک آیا این ایسک وجود دااد ک فعالتهت مهرتبط بها چنهتن اوش یها
ترتتبی توسط عبق ای از مشهریا  ،گروهی از حسابها ،الگوهای تراکنشی یا بدلتت اسهفاده از م صوال

دا بانک اخ بدهد

یا ختر .بانک باید براساس این شناخت ،کنهرلها و ابزااهای نظااتی مناسب اا برای شناسایی چنتن فعالتهتههایی عراحهی
کندب از جيل با ایجاد وضعتت هشداادهنده دا ستسهمهای نظااتی کامپتوتری یا اتيال م دودیت برای یک گروه یها عبقه
خاص از فعالتتها.

*-دا "دسهواالعيت چگونگی شناسایی مشهریا ایرانی موسسا
پرداخه

اتهباای" مصوب "شواای تالی مباازه با پولشویی" (مواد  2تا  )28ب این موضوع

شده است.
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 .بانک باید از عریق اعاتاتی ک دا فرآیند شناسایی کافی مشهری ب دست آواده است ،بهواند تراکنشهایی اا که به
ل اظ اقهصادی منرقی نتسهند ،با سپردههای نقدی با مبالغ کا سر و کاا دااند یا با تراکنشههای معيهول و مهواد انهظهاا
مشهری هياهنگی ندااند اا شناسایی کند.
 .بانک باید ستاستها و اوی های "شناسایی کافی هيراه با دقت مضاتف" اا برای مشهریا با ایسک باالیی ک توسهط
بانک شناسایی شدهاند ،اجرا کند .تاوه بر خط مشیها و اوی های مرتبط با افهها حساب ،بانک باید ستاستهای خاصی اا
داخصوص دامن و ماهتت شناسایی کافی مشهری ،تناوب نظاا

مسهير بر حسابها ،ب اوز اسانی اعاتا

عی فرآیند شناسایی و سایر سوابق دا اخهتاا داشه باشد .توانایی بانک دا نظاا

ب دسهت آمهده

کااآمد و شناسایی فعالتتهای مشهکوک

منوط ب دسهرسی آ ب پروندهها و سوابق ب اوز ،جامع و دقتق مشهری است.
 . 8بانک باید مريئن شود از ستسهمهای مهدیریت اعاتها

مناسهب و یکپااچه ای که مهناسهب بها انهدازه ،سهاخهاا و

پتچتدگی سازمانی ه براساس اهيتت و ایسکهای مهرتب ه است ،برخواداا میباشد تا بهواند هم ب واحدهای تجاای (مانند
مدیرا ااتباعا

*

) و هم مامواا ایسک و تربتق (شامت کااکنها ت قتقها

و بازپرسهی) اعاتها

الز اا ه دا زمها

مناسب ه برای شناسایی ،ت لتت و پایش کااآمد بر حسابهای مشهریا اااه کند .ستسهمهای مواد اسههفاده و اعاتها
موجود ،باید امکا نظاا

بر تعاما

کاای مشهریا دا زمتن های کاای مخهلف اا فراهم کهرده و شهامت تيها اعاتها

موجود دا مواد آ اابر باشدب از جيل تاایخچ تراکنش ،مدااک و مسهندا

مفقود شده مربوط ب افهها حساب ،تغتترا

مهم دا افهاا مشهری یا پرونده کاای و تراکنشهایی ک از عریق حساب او انجا شده و متر معيول هسهند.
 .۱1بانک ملز است هر زما ک تغتتراتی دا فهرست ت ریمها صوا
هيچنتن باید پایگاه اعاتاتی مشهریا اا ب صوا

گرفت ،پایگاه داده های مشهریانش اا بازنگری کند.

دواه ای بهازبتنی کنهد تها اشهخاص دااای ایسهک ستاسهی و سهایر

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

* -مقامی ک وظتف اش ااتقا و بهبود اابر شرکت با شرکههای دیگر و مشهریا می باشد .این مدیریت معيوال ب دو بخش "مدیر ااتباط با مشهری" و
"مدیر ااتباط تجاای" تقستم متشود.
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 .مدیریت اطالعات
*

(الف) نگه داری سوابق

 .۱1بانک باید مريئن شود تيا اعاتا

ب دست آمده دا فرآیند شناسایی کافی مشهری دا سوابق ثبت میشوند .این امر

شامت (الف) اسنادی ک بانک هنگا احراز هویت و شناسایی مشهری یا مالک ذینفع دایافت نيهودهب (ب) اعاتهاتی که دا
ستسهمهای فنآوای اعاتا

ثبت شده و مربوط ب شناسایی کافی مشهری ه براساس اسناد ذکر شده ه و یا اعاتاتی که

از عریق دیگر ب دست آمده ،میشود.
 .۱2بانک باید قوانتن شفافی ،دا مواد نگ داای اسنادی ک دا ااسهای مسهند کرد فرآیند شناسهایی مشههری و یکایهک
تراکنشها گردآوای نيوده ،وضع و اجرا کند .این قوانتن ،دا صوا
حفاظت و امنتت اعاتا

امکا  ،باید شامت هر نوع اقداما

باشد .هيچنتن باید تعریفی از انواع اعاتا

توصهت شهده بهرای

و اسنادی اا ک الز است دا سوابق گنجانده شهوند

و نتز دواه نگهداای چنتن اسنادی ه ک باید حداقت  ۱سال پس از اتيا اابر بانکی یها انجها تهراکنش مهوادی باشهد ه
دا بر بگترد .۱1حهی اگر حسابها بسه شده باشند ،دا صواتی ک ت قتقاتی دا مواد آنها انجا مهی شهود یها یهک دتهوی
قضایی جریا دااد ،تيا سوابق حساب باید تا زما بسهه شهد پرونهده نگه داای شهوند .نگه داای سهوابق کامهت و
ب اوز اسانی شده برای بانک اهيتت بستاای دااد تا بهواند ب شکت مناسبی بر اابر خود با مشهری نظاا
فعالتتهای کنونی او اا بشناسد و دا صوا
کتفری یا اقداما

لزو

کرده ،تجاا

و

ه هنگا بروز اخهاف ،دتاوی حقوقی ،اسهعا و ت قتقاتی ک ب داداسی

نظااتی میانجامده بهواندیک زنجتره ترف حسابرسی اااه کند.

 .۱3برای مسهند کرد فرآیند اازیابی بانک دا مواد پایش مسهير ،براسیهای بعيت آمده و هر نهتج ب دست آمده دیگهر،
سوابق کافی باید نگ داای شود تا ب اثبا

انرباق تيلکرد بانک بها الزامها

شناسهایی کهافی مشههری و توانهاییاش دا

مدیریت ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم کيک کند.

(ب) به روز رسانی اطالعات
 .۱مقاما

ذیصا  ،مؤسسا

مجری قانو و یا واحدهای اعاتا

مالی تنها زمانی می توانند برای انجا وظایفشها دا

زمتن مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم اسهفاده موثری از این اعاتا

ب تيت آواند ک بانک اعيتنها پتهدا کنهد

 -* 8دا فصت ششم "آیتن نام اجرایی قانو مباازه با پولشویی" و هيچنتن دا "آیتن نام مد

و عرز نگاهداای اوااق بازاگانی ،اسناد و دفاتر بانک ها"

نتز ب این موضوع پرداخه شده است.
 -۱1ب اصت  ،28معتاا ضروای ( ۱ج) دا سند "اصول اساسی برای نظاا مؤثر بانکی" چاپ سپهامبر  2112مراجع کنتد.
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سوابق موجود مدا مواد بازنگری قراا گرفه و اعاتا

مربوط ب شناسایی کافی مشهری ب اوز می شود و دا نهتج سوابق

دقتق ،ب اوز و مرتبط میمانند .ب تاوه ،ب اوز نگ داشهن اعاتا  ،توا بانک برای پایش کااآمد بر حسابها به منظهوا
پتدا کرد فعالتتهای متر معيول یا مشکوک اا افزایش میدهد.

(پ) ارائه اطالعات به ناظران
داخواست ناظرا  ،اثبا

 .۱۱بانک باید بهواند ،دا صوا

کند ک اقداما

کافی اا دا این زمتن ها بعيت آواده است :اازیابی،

مدیریت و کاهش ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،ستاست پذیرش مشهری ،خط مشیها و اویه ههای مهرتبط بها
شناسایی و تاهتد هویت مشهری ،پایش مسهير ،تدوین و اجرای اوی ها برای گزااش تيلتا

مشکوک و سایر اقداما

بعيت

آمده دا زمتن مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم.

 .6گزارش عملیات مشکوک و مسدود کردن دارایی
*

(الف) گزارش عملیات مشکوک

 .۱براسی و پایش مسهير تيا حسابها و تراکنشها ،بانک اا قادا میسازد فعالتتهای مشکوک اا شناسایی و مهواادی
ک اشهباهاً مشکوک تلقی شده اا حذف کرده و تراکنشهای واقعاً مشکوک اا گهزااش دههد .فرآینهد شناسهایی ،ت قتهق و
گزااش تيلتا

مشکوک ب واحد اعاتا

مالی باید دا ستاستها و اوی های بانک ب عوا شفاف مشخص شده باشد و به

عوا منظم ب کاامندا آموزش داده شهود .ایهن خهط مشهیهها و اویه هها بایهد تعریهف واضه ی از وظهایف کاامنهدا ،
دسهواالعيتهای موجود برای ت لتت ،ت قتق و گزااش چنتن فعالتتهایی دا بانک و ااهنيایی دا مهواد ن هوه تکيتهت ایهن
گزااشها اااه دهد.
 .۱باید اوی های مشخصی برای اازیابی این موضوع وجود داشهه باشهد که آیها وظتفه قهانونی بانهک ت هت الزامها
گزااشدهی تيلتا

مشکوک ،بانک اا ملز می کند ک تراکنش اا ب نهادهای مجری قانو یا واحهد اعاتها

مهالی و یها

مسئوال نظااتی مرتبط گزااش دهد یا ختر .این اوی ها باید اصت حفظ اسراا اا اتایت کرده و باید اعيتنا حاصت شود ک
ت قتقا

ب سرتت انجا می شود ،گزااش شامت اعاتا

مرتبط می باشد و ب موقع تهت و ت ویت داده می شود .مهاموا

 -*۱1فصت سو و چهاا "آیتن نام اجرایی قانو مباازه با پولشویی" و "دسهواالعيت شناسایی معاما
تالی مباازه با پولشویی" ب این موضوع پرداخه است.
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مشکوک و شتوه گزااش دهی" مصوب "شواای

ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم باید مريئن شود ک اگر وجوهی یا داااییای مشکوک ب این باشد ک تواید
حاصت از جر بوده و دا حسابی نگ داای می شود ،این موضوع ب سرتت افشا میشود.
 .۱هر زما دا مواد یک حساب یا اابر بانکی ظن ایجاد شد ،بانک باید تاوه بر گزااش فعالتت مشکوک ،اعيتنا حاصت
کند ک اقداما

الز برای کاهش ایسک اینک بانک برای فعالتتهای مجرمان مواد سوء اسهفاده قراا گرفه باشهد اتخهاذ

شود .اقدامی ک بعيت می آید ميکن است شامت عبق بندی ایسک مشهری ،حساب یا کت اابر باشد .بها دا نظهر گهرفهن
سایر توامت ،شاید اقدا مناسب مسهلز اجوع ب مقا تصيتمگتر ذیصا برای تعتتن این باشد ک چرهوا بایهد اابره اا
مدیریت کردب مثاً دا خصوص هيکاای با مامواین مجری قانو یا واحد اعاتا

مالی.

(ب) مسدود کردن دارایی
 .۱8تأمتن مالی تروایسم شباهتهایی با پولشویی دااد ،ولی خصوصتتهای خاص خود اا نتز دااد ک بانهک بایهد آنهها اا
مواد توج قراا دهد :وجوهی ک برای تأمتن مالی فعالتتههای تروایسههی مهواد اسههفاده قهراا مهیگترنهد ،مهیتواننهد از
فعالتتهای مجرمان یا برتکس از منابع قانونی ب دست آمده باشند و ماهتت منابع ميکن است بهر اسهاس نهوع سهازما
تروایسهی مهفاو

باشد .تاوه بر این ،باید توج داشت ک تراکنشهای مرتبط با تأمتن مالی تروایسهم ميکهن اسهت دا

مقادیر بستاا کوچک انجا گترد.
 . 1بانک باید از تصيتياتی ک توسط مقاما

ذیصا دا خصوص مسدود کرد وجوه اتخاذ میشود مرلهع شهده و آ اا

اجرا کند و نباید با نهادها و افراد تعتتن شده دا قرعنام های شواای امنتت سهازما ملهت مه هد (ماننهد تروایسهتهها و
سازما های تروایسهی) فعالتت و هيکاای داشه باشد.
 . 1شناسایی کافی مشهری باید ب بانک دا شناسایی و پتدا کرد تراکنشهای احهيالی مرتبط با تهامتن مهالی تروایسهم
کيک کرده و تناصر مهم برای کسب اعاتا

بتشهر دا مواد مشهریا و تراکنشهایی ک انجا میدهند اا دا اخهتاا بانهک

قراا دهد .دا تهت ستاستها و اوی های پذیرش مشهری ،بانک باید ب ایسک های ویژه مربوط ب ایجاد یا تداو اابر بها
افراد یا نهادهای مرتبط با گروههای تروایسهی ،توج کافی مبذول دااد .بانک باید پتش از ایجهاد اابره کهاای یها انجها
تراکنش موادی با مشهریا جدید ،آ ها اا با فهرست تروایستهای شناسایی شده یا مشکوک ک توسط مقاما

ذیصا

(ملی یا بتن اليللی) صادا شدهاند ،ترابق دهد .ب هيتن شتوه ،از عریق پایش مسهير باید این اعيتنا حاصت شود که نها
مشهریا قبلی بانک ،ب این فهرستها اضاف نشده باشد.
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 . 2تيا بانکها باید ستسهمهایی برای شناسایی تراکنشهای متر مجهاز (مهثاً تهراکنش بها نهادههای تعتهتن شهده دا
قرعنام های شواای امنتت یا مشيول ت ریمهای ملّی) داشه باشند .براسی و نظاا
ت قتقاتی مبهنی بر ایسک نتست و این اقداما

بر فهرست تروایستها ،یهک اقهدا

باید بدو توج ب وضعتت ایسک مشهری انجا شود .بانک برای نظهاا

بر تروایستها می تواند از ستسهمهای اتوماتتک نظااتی اسهفاده کند ،ولی باید اعيتنا حاصت کند ک این ستسهمها بهرای
این منظوا کااآمد هسهند .بانک باید با اسهناد ب قوانتن و مقراا

نافذ ،بدو وقف و اتا قبلی ،وجوه و سایر دااایهیههای

نهادها یا افراد مشخص شده اا مسدود کند.

پ .مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح گروه و در حوزه برون مرزی
 . 3اگر بانکی دا سایر حوزههای قضایی فعال باشد ،مدیریت موثر مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم آ مسههلز
اتایت الزاما

قانونی کشوا مقصد نتز می باشد .با توج ب ایسک ها ،هر گروه باید خط مشیهها و اویه ههای مبهاازه بها

پولشویی و تامتن مالی تروایسم گروه خود اا تبتتن و آ اا ب صوا

مسهير اجرا و بر آ نظهاا

کنهد .هيچنهتن ،اگرچه

ستاستها و اوی هایی ک دا شعب خااج از کشوا یا واحدهای تابع اجرا می شوند باید دمدم ها و الزامها

کهاای حهوزه

قضایی مقصد اا دا نظر داشه باشند ،لتکن باید با اوی ها و خط مشیهای گسهرده گهروه نتهز هيخهوانی داشهه و از آ هها
پشهتبانی کنند . ۱2اگر الزاما
یا واحد تابع  ،الزاما

حوزه های قضایی مقصد سخهگتران تر از الزاما

گروه باشد ،مشی گروه باید اجازه دهد شعب

ملی حوزه قضایی مقصد اا اتخاذ و اتيال کند*.۱3

 .فرآیند جهانی برای مدیریت ریسک های مشتری
 .مدیریت یکپااچ ایسک ب معنای ایجاد و ادااه فرآیندی برای هياهنگی و اجرای ستاستها و اوی های گروه است که
دا نهتج آ می توا یک مبنای جامع و هياهنگ برای مدیریت ایسهکههای بهانکی دا تيلتها
خط مشیها و اوی ها نباید ب گون ای عراحی شوند ک صرفاً با قوانتن و مقراا

بهتن اليللهی اجهرا کهرد.

مرتبط ب شهکت سهخهگتران ای مرابقهت

 - ۱2دا این نوشهاا ،واژه” گروه “برای بانک یا بانکهایی ک ب یک سازما تعلق دااند و نتز شعب و موسسا

وابسه ب بانکهای مزبوا ب کاا می اود.

هيچنتن واژه” ادااه مرکزی “ ب بانک مادا یا واحدی اعاق می شود ک مدیریت ایسک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بر مبنای زمتن کاای دا
آنجا انجا میشود.
 -*۱3ب " دسهواالعيت مجيوت اقداما و تدابتر الز برای حصول اعيتنا از اتایت مقراا
"شواای تالی مباازه با پولشویی" مراجع نيایتد.
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مباازه با پولشویی دا واحدهای برو مرزی موسسا " مصوب

کنند ،بلک باید ب شکت گسهردهتری ایسک گروه اا شناسایی ،بر آ نظاا
توا گروه برای کسب اعاتا

کرده و آ اا کاهش دهند .باید تاش شود که

و براسی آ عبق ستاستها و اوی های جامع مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم،

توسط خط مشیها و اوی هایی ک الزا قوانتن کشوا مقصد است ،تضعتف نشود .بانک باید از یک ستسهم قوی برای تبادل
اعاتا

متا ادااه مرکزی و تيا شعب و واحدهای تابع خود برخواداا باشد .هر زما حداقت الزاما

کشوا مادا و کشوا مقصد تفاو

مقرااتهی و قهانونی

داشه باشد ،دفاتر فعال دا حوزههای قضایی مقصد باید باالترین اسههانداادها اا از متها

این دو انهخاب و اتيال کنند.
 . ۱تاوه بر این ،بر اساس اسهانداادهای گروه ویژه  ،۱اگر کشوا مقصد اجازه اجرای داسهت ایهن اسههانداادها اا ندههد،
ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم باید ناظرا کشوا خود اا از این موضوع مرلع کند .دا این حالت باید
اجرای اقداماتی فراتر از اقداما

قبلی اا دا نظر گرفتب ب گون ای ک حهی ميکن است گروه مالی ،تيلتا

خود اا دا کشوا

مقصد مهوقف کند.
 .کيته بال از این امر آگاه است ک اجرای اوی های مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم به صهوا

گروههی از

چالش زیادتری نسبت ب بستاای از فرآیندهای مدیریت ایسک برخواداا است ،زیرا برخی حوزههای قضایی کياکا امکا
انهقال اسامی مشهریا و مانده حسابها ب خااج از مرزهای ملّی اا برای بانکها م دود میکنند .برای پایش کااآمد گروه و
برآواد اهداف مدیریت ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،ضروای است ک بانکها بهواننهد اعاتاتشها دا مهواد
مشهریها اا ه دا صوا

حيایتهای قانونی ه با بانک مادا و دفاتر مرکزی خود ب اشهراک بگذااند .این موضوع هم دا مواد

شعب و هم دا مواد واحدهای تابع صدق می کند.

*

 .ارزیابی و مدیریت ریسک

 .بانک باید شناخت کاملی از تيا ایسکهای مرتبط با مشهریانش دا گروه داشه باشدب اتهم از مشههریا به صهوا
فردی یا عبق ای از مشهریا ب و باید آ اا بر مبنایی قاتدهمند و مهناسب با سرح و ماهتت ایسک دا گهروه به اوز اسهانی
کند .دا اازیابی ایسک مشهری ،بانک باید تيا توامت ایسک مرتبط مانند مکا جغرافتایی و الگوهای فعالتت تهراکنشهها
(اتا شده ه خود اظهاای) و هيچنتن اسهفاده از خدما

 - ۱ب یادداشت تفستری توصت

و م صوال

بانکی اا شناسایی کرده و ضوابری اا برای شناسایی

( 1کنهرلهای داخلی ،شعب و واحدهای تابع خااجی) اسهانداادهای گروه ویژه اقدا مالی مراجع کنتد.

 -*۱۱دا دسهواالعيت "چگونگی شناسایی مشهریا ایرانی موسسا

اتهباای" مصوب "شواای تالی مباازه با پولشویی" (مواد  31تا  )33ب این موضوع

پرداخه شده است.
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مشهریا با ایسک باالتر دا نظر بگترد .این ضوابط باید دا سرح بانک ،شعب و واحدهای تابع و هيچنتن دا فعالتهتههای
برو سپاای شده اتایت شود (پتوست  1اا ببتنتد) .مشهریانی ک ایسک باالتر پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا مهوجه
بانک میکنند ،باید با اسهفاده از این ضوابط دا سرح گروه شناسایی شوند .اازیابی ایسک مشهری باید دا سرح گروه اجرا
شود یا حداقت با اازیابی ایسک دا گروه هياهنگ باشد .با دا نظر گرفهن تفاو ها دا ایسهکههای مهرتبط بها عبقه ههای
مشهری ،گروه دا تدوین ستاستهای خود باید این مسأل اا دا نظر بگترد که مشههریانی که دا یهک عبقه جهای داانهد
میتوانند دا حوزههای قضایی مخهلف ،ایسکهای مهفاوتی ایجاد کنند .بنابراین باید از اعاتا

جيعآوای شهده دا فرآینهد

اازیابی ،برای تعتتن سرح و ماهتت ایسک کلی گروه اسهفاده کرد و کنهرلهای مناسب بهرای کهاهش ایهن ایسهک هها اا
عراحی کرد .توامت کاهش دهنده ایسک میتوانند شامت کسب اعاتا
بتشتر اعاتا

بتشتر از مشهری ،نظاا

جدیتر ،ب اوز اسهانی

شخصی و بازدید کااکنا بانک از مکا فعالتت مشهری باشد.

 .کاامندا واحد تربتق بانک و کاامندا واحد حسابرسی داخلی ،ب ویژه ماموا ااشد مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم یا حسابرسا خااجی ،باید انرباق فعالتتهای بانک با تيا ابعاد خط مشیها و اوی های گهروه ،از جيله کهااآیی
ستاستهای مهيرکز شناسایی کافی مشهری ،الزاما

تبادل اعاتا

با سایر اتضای گروه و پاسخ دهی به اسههعا ههای

واصل از ادااه مرکزی اا اازیابی کنند .گروههای بانکی ک دا ترص بتن اليللی فعال هسهند باید اعيتنا حاصت کنند که از
یک حسابرسی قوی داخلی و هيچنتن انرباق تيلکرد با اسهانداادهای جهانی برخوادااند ،چرا ک اینها مکانتسمههای اولته
جهانی برای نظاا

بر ن وه شناسایی مشهری و اعيتنا از کااآیی اوی ها و خط مشیها برای تبادل اعاتها

داو گهروه

است .مسئولتت های ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم برای انرباق فعالتت ها دا گروه با ستاستهها و
اوی های مرتبط و کنهرلهای ملّی و خااجی نتز باید دا خط مشی ها و اوی هها گنجانهده شهود(مراجعه شهود به بنهدهای
 ۱و

).

 .سیاستها و رویههای تلفیقی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 . 8بانک باید از این امر آگاه باشد ک قوانتن مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم تا چ اندازه ب وی اجازه می دهنهد
تا بر اوی های اتخاذ شده توسط سهایر بانهکهها (مهثاً بانهکههایی دا هيها گهروه) ه هنگهامی که اشهخاص تجهاای
(حقتقی ه حقوقی) اا ب آ معرفی می کنند ه اتکا و اتهياد کند*  .۱بانک نباید ب معهرفههایی که مشهيول اسههانداادهای

 -*۱ماده

آیتن نام اجرایی قانو مباازه با پولشویی نتز ب این موضوع پرداخه است.
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.

سادهتری نسبت ب اسهانداادهای ناظر بر اوی های مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک هسهند ،تکت کنهد .ایهن
مسأل مسهلز نظاا

و اازیابی بانک دا مواد اسهانداادهای مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم دا حهوزه قضهایی

بانک معرف نتز متشود .بانک می تواند بر یک معرف ،ک بخشی از گروه مالی خود بانک است ،تکت کند و ب اعاتا

اااهه

شده از سوی او بتشتر اتهياد کند ،ب شرعی ک این معرف مشيول هيا اسهانداادهایی باشد ک بانک ت هت آ فعالتهت
می کند و اتيال این الزاما
شود ک اعاتا

دا گروه ت ت نظاا

باشد .با این حال بانکی ک این اویکرد اا اتخاذ مینياید ،بایهد مريهئن

مشهری از بانک معرف اا دا اخهتاا خود دااد (توضتح بتشهر دا پتوست یک داده متشود) ،زیرا که ميکهن

است الز باشد دا مواقعی ک تراکنش مرتبط با این مشهری مشکوک ب نظر برسد ،این اعاتا

اا ب واحد اعاتا

مالی

گزااش دهد.
 . 1اعاتا

مرتبط با اجرای اوی ها و خط مشیهای مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم دا گروه ،باید دا دسههرس

ادااه مرکزی گروه بانکی باشد .هر ادااه از گروه بانکی باید موظف باشد اعيتنا یابد حداقت الزاما

تعتتن شده برای مباازه

با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و ستاستها و اوی های مربوط ب دسهرسی ب اعاتا  ،ک توسط ادااه مرکزی اتيال و
هيراسها با دسهواالعيت های کيته تعریف شده است اا اتایت می کند.
 . 1پذیرش و شناسایی مشهری ،خط مشیها و اوی های نگ داای اسناد ،باید با اجرای پتوسه ستاسهتهها و اویه هها دا
سازما هيراه باشد و دا صوا
مناعق جغرافتایی تيلتا
نگ داای اعاتا

لزو  ،تغتتراتی برای دا نظر گرفهن تفاو های موجود دا ایسک زمتن های کاای خاص یها

اتيال شود .تاوه بر این ،بدیهی است ک وجهود اویکردههای مهعهدد نسهبت به جيهع آوای و

دا سرح حوزههای قضایی مخهلف اجهناب ناپذیر باشدب تا با الزاما

مقرااتی م لهی یها توامهت ایسهک

مرتبط هياهنگی پتدا کنند .با این وجود ،چنتن اویکردهایی باید با اسهانداادهای گروه ک دا باال مهواد ب هث قهراا گرفهت،
هياهنگ باشد.
 . 2هر ادااهای فااغ از آنک م ت فعالتت آ کجاست ،باید خط مشیها و اوی های مؤثر نظااتی ک مناسهب ایسهکههای
موجود دا آ حوزه قضایی و بانک است اا دا نظر گرفه و اجرا کند .این نظاا
اعاتا

م لی باید با اجرای فرآیندهای جدی تبهادل

با ادااه مرکزی کامت شود و حهی اگر الز باشد اعاتاتش دا مواد حسابها و فعالتتهایی ک ميکن است ایسک

باالتری داشه باشند اا با سایر شعب و واحدهای تابع نتز مبادل نياید.
 . 3برای مدیریت موثر ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم ناشی از حسابهای با ایسک بهاال ،بانهک بایهد نه تنهها
اعاتاتی اا ک از مشهری بدست آواده ،با یکدیگر ادما نياید بلک باید اعاتاتی اا ک بر اساس دانش و اعاتا
مواد مالکا ذینفع و وجوه مربوط می باشد اا با یکدیگر دا هم آمتخه و یکپااچ کند .بانهک بایهد بهر تعهاما
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خود دا
چشهيگتر

مشهریا  ،مانده حسابها و فعالتتهایشا  ،بروا یکپااچ نظاا

کندب قرع نظر از این ک حسابهای مزبوا ب اقا باال یها

زیر خط ترازنام تعلق دااند ،مربوط ب داااییها بوده و یا یک قلم اتهباای ب حساب می آیند و بدو توج ب این ک دا کجا
نگ داای میشوند .دا حال حاضر ،اسهانداادهای گروه ویژه جزهتا

بتشهری اا دا مواد نظاا

ادااه مرکزی بر کااکردههای

تربتق ،حسابرسی و مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم گروه مرر کرده است  .۱افزو بر این ،اگرچ این ااهنياها
ابهدا برای بانکها عراحی شدند ،لتکن ب کااگتری آ ها ميکن است برای مجيوت های شرکهی* ( ۱شامت بانکها) نتز مفتهد
واقع شود.
 .بانکهای بزاگ دا صوا

امکا  ،اقدا ب تيرکز بر اوی پایگاه های اعاتاتی و نظا های پردازشی ویژه نيوده اند تها

کااآیی و مدیریت موثرتری داشه باشند .برای اجرای این اویکرد ،بانک باید نظاا
اا ب متزا کافی مسهند و یکپااچ کند ،تا مريئن شود امکا نظاا

م لی و مهيرکز بر حساب یا تهراکنش

بر الگوهای فعالتتهای مشهکوک احهيهالی دا سهرح

گروه ه و ن تنها دا سرح م لی یا مهيرکز ه اا دااد.
 . ۱بانکی ک دا سرح ملی و فراملی فعالتت میکند ،باید یک ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم به
تنوا مسئول کت گروه دا اسهخدا داشه باشد(ماموا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم گروه) .این ماموا ب تنوا
بخشی از مدیریت جامع ایسک ،وظتف ایجاد ،هياهنگی و اازیابی اجرای یک اسهراتژی واحد مباازه بها پولشهویی و تهامتن
مالی تروایسم (شامت ستاستها و اوی های الزامی و اخهتاا دسهوا داد ب هي شعب ،واحدهای تابع و نهادهای وابسه دا
سرح ملی و فراملی) دا سرح گروه اا ب تهده دااد.
 .وظتف ماموا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم گروه ،نظاا

مسهير بر اجرای تيا الزاما

مباازه با پولشویی و

تامتن مالی تروایسم دا سرح گروهی ،ملی و فراملی می باشد .بنابراین ،ماموا یاد شده باید مريهئن شهود (مهثاً از عریهق
نظاا

حضوای و بر مبنایی منظم) ک فعالتتهای کت گروه ،منربق با الزاما

است .دا صوا

لزو  ،وی باید قدا

دسهوا داد یا اتخاذ اقداما

مباازه با پولشهویی و تهامتن مهالی تروایسهم

الز برای کت گروه اا داشه باشد.

 .تبادل اطالعات در سطح گروه
 .بانکها باید بر هياهنگی دا امر تبادل اعاتا

نظاا

کنند .از واحدهای تابع و شعب انهظاا میاود اعاتا

مربوط ب

مشهریا با ایسک باال و فعالتتهای با ایسک باالی مرتبط با اسهانداادهای جههانی مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی
 - ۱ب خصوص ب توصت

 1اسهانداادها مراجع کنتد.

 -*۱سازمانی با فعالتتهای تجاای مهنوع ک املب از ادما چندین شرکت ت ت نا
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واحد ب وجود میآید.

تروایسم اا قبت از تقاضای ادااه مرکزی دا اخهتاا آ ادااه بگذااند و ب اسهعا های واصل از ادااه مرکزی یا بانک مادا دا
ااتباط با اعاتا

حساب ب موقع پاسخ دهند .اسهانداادهای دا سرح گروه ،باید فرآیندی اا ک دا تيا بخشههای گهروه

برای شناسایی ،نظاا

و ت قتق دا خصوص موااد مترمعيول احهيالی و گزااش فعالتتهای مشکوک ب کاا گرفه میشود،

شر دهد.
 .خط مشیها و اوی های دا سرح گروه ،باید مساهت و تعهدا
اسراا اا دا نظر بگترد .این ستاستها باید انواع اعاتا

مرتبط با حفظ اعاتا

م لی و قوانتن و مقهراا

حفهظ

مخهلفی ک ميکن است دا سرح گروه تبادل شود و نتهز الزامها

مربوط ب ذختره سازی ،بازیابی ،تبادل/توزیع و دا دسهرس گذاشهن این اعاتا

اا دا بر بگترد.

 . 8واحد مرکزی مدیریت ایسک مرتبط دا گروه ،باید ب اازیابی ایسکههای بهالقوه ای بپهردازد که به وسهتل فعالتهت
گزااششده از سوی شعب و واحدهای تابع مرر شده اند .هيچنتن باید دا مواقع مناسب ،ایسکهای گروه ک ب واسر
مشهری خاص یا عبق ای از مشهریا ایجاد متشوند اا اازیابی کند .برای پی برد ب این موضوع ک آیا یک مشهری خهاص
(شامت هر عرف مرتبط یا وابسه ب وی) دا سایر شعب و واحدهای تابع بانهک نتهز دااای حسهاب اسهت یها ختهرب بانهک
میبایست دااای ستاستها و اوی های مشخصی باشد  .هيچنتن برای اااه شر تفصتلی از متزا افزایش حسهاب و نتهز
ت دید فعالتتها از جيل بسهن حسابها ب هنگا لزو  ،بانک می بایست دااای ستاستها و اوی هایی باشد ک ااتباعها
حسابی اا ک پرایسک ب نظر می اسد یا با فعالتت احهياالً مشکوکی مرتبط هسهند ،دا سرح جهانی ت ت نظر داشه باشد.
 . 1بانک ،شعب و واحدهای تابع براساس قوانتن م لی می بایست پاسخگوی داخواستهای واصل از مؤسسا
قانو  ،مسئوال نظااتی یا واحدهای اعاتا

مجهری

مالی باشند .اعاتاتی ک مراجع مزبوا دا تاش برای مبهاازه بها پولشهویی و

تامتن مالی تروایسم ب آ نتازمندند .ادااه مرکزی بانک باید بهواند تيا شعب و واحدهای تابع اا ملز نياید تها دا متها
سوابق خود ،ب جسهجو و گزااش فهرست اشخاص یا سازما هایی بپردازند ک مظنو ب کيک و معاونت دا تهامتن مهالی
تروایسم یا پولشویی هسهند.
 . 1بانک باید بهواند دا صوا

داخواست ناظرا  ،ب آنا دا مواد فرآینهد مهدیریت ایسهک مشههری ،اازیهابی ایسهک و

مدیریت ایسکهای پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،اوی ها و ستاستهای تلفتقهی مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم و ترتتبا

برای تبادل اعاتا

دا سرح گروه اعاتا

29

بدهد.

 .گروههای مالی ترکیبی
 . 2بستاای از گروههای بانکی ،دا صنعت بتي و تجاا

اوااق بهاداا نتز مشااکت دااند .اتيال کنهرلهای مدیریت ایسک

پولشویی و تامتن مالی تروایسم دا گروههای مالی ترکتبی ،مساهت و دمدم های بتشهری ایجاد میکند ک ميکن است مهثاً
سپرده پذیری یا وا دهی وجود نداشه باشد .گروههای ترکتبی بایهد بهواننهد بهر اعاتها

دا تيلتا

مشهریا  ،تراکنشها و فعالتتهای حسابهایشا دا سرح کت گروه نظاا
ک از خدما

مربهوط به هویهت

کرده و آنها اا تبادل کنند و دا مواد مشههریانی

آ ها دا بخشهای مخهلف اسهفاده میکنند ه هيا عوا ک دا بند  8توصتف شد ه هشتاا باشند.

 . 3براساس تفاو های موجود متا ماهتت فعالتتها و الگوهای اوابط بتن بانکها و مشهریا دا هر بخش ،ميکهن اسهت
الزاما

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم مربوط ب آ بخش نتاز ب تغتتراتی داشهه باشهد و یها ایهن که وجهود

تفاو های مذکوا بهواند تغتترا
مخهلف و ب صوا

اا توجت کند .گروه باید هنگا اااه م صوال

برو مرزی هشتاا باشد و الزاما

و خدما

ب مشهریا از شاخ های تجاای

مناسب مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا برای بخشهای

مرتبط اتيال کند.

ت .نقش ناظران
 .از ناظرا بانکی انهظاا میاود ک از توصت
مالی مشيول اصول اساسی ،اقداما

 2گروه ویژه پتروی کنند .توصت ای ک بتا میدااد "دا مهواد موسسها

مقرااتی و نظااتی ک ب تنوا تدابتر احهتهاعی اتيهال مهی شهوند و به موضهوتا

پولشویی و تامتن مالی تروایسم نتز مرتبط هسهند ،باید ب ن و مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تامتن مالی تروایسهم
تلفتقی گروه بر اههداف مبهاازه بها پولشهویی و تهامتن مهالی

نتز ب اجرا گذاشه شوند .این مسئل باید شامت اتيال نظاا

تروایسم باشد" .این کيته انهظاا دااد ناظرا برای مدیریت ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم"،اصول اساسی برای
نظاا

بانکی مؤثر" اا ب شتوهای هياهنگ و دا ااسهای نظاا

کلی ناظرا بانکها اتيال کنند .ناظرا باید بهوانند دامن ای

از ت ریمهای مؤثر ،مهناسب و بازداانده اا ،دا مواادی ک تيلکرد بانک با الزاما

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم

مرابقت نيیکند ،ب کاا بندند.
 . ۱ناظرا بانکی باید توقعا

نظااتی خود دا مواد خط مشیها و اوی های مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم اا

تصریح کنند .تناصر اصلی مرر شده دا این سند باید ااهنيای شفافی برای ناظرا باشد تا عراحی و بهبود اوش نظهاا
ملی خود اا ادام دهند .ناظرا ملی باید تشویق شوند ب بانکها دا عراحی ستاست ها و اوی های شناسایی مشهری خهود
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کيک کنند .از این او ،این کيته دو اهنيود خاص دا پتوست  1و  2اااه کرده است ک میتوانند از سوی ناظرا برای ایهن
منظوا مواد اسهفاده قراا گترند.
 .برای نظاا

بر مدیریت ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم دا بانکها ،ناظرا باید اویکرد مبهنی بر ایسک اتخاذ

کنند .۱8چنتن اویکردی نتازمند آ است ک ناظرا (:الف) شناخت کاملی از ایسکههای موجهود دا حهوزه قضهایی و تهأثتر
احهيالی آ ها بر نهادهای ت ت نظااتشا

داشه باشند 1ب (ب) اعيتنا حاصت کنند اازیابیهای ایسک بعيت آمده توسهط

بانک بر اساس اازیابیهای ایسک ملی حوزه قضایی کافی میباشد 1ب (پ) ایسک های موجهود دا نههاد ت هت نظهاا
اازیابی کنند تا دا مواد ماهتت و وسعت ایسکها دا پایگاه مشهریا  ،م صوال  ،خدما
مشهریانش دا آ ها تجاا
اقداما

اا

و نقاط جغرافتایی ک بانهکهها و

میکنند ،شناخت پتدا کنندب ( ) کفایت و کااآیی کنهرلهای انجا شهده توسهط بانهک (شهامت

انجا شده برای شناسایی کافی مشهری) برای انجا وظایف مربوط ب مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و

کاهش ایسک اا اازیابی نيایندب و (ث) از این اعاتا
نظااتی الز  ،تجربتا

برای تخصتص امکانا  ،دامن براسیها ،شناسهایی تخصهصههای

مواد نتاز برای انجها یهک براسهی کااآمهد و تخصهتص داد امکانها

به نسهبت ایسهکههای

شناساییشده اسهفاده کنند.
 .براسی فعالتت های تجاای ک ایسک باالیی دااند یا عبق بندی مشهریانی ک پرایسک هسهند ،ميکن اسهت مسههلز
برخواداای از تخصصهای خاص و اوی های تکيتلی باشد تا اعيتنا حاصت شود ک براسی موثری ب تيت میآیهد .بهرای
تعتتن تناوب و زما چرخ

نظااتی باید از نيای ایسک بانک اسهفاده کرد .بانکهایی ک با نيای ایسک باالتری سر و کهاا

دااند ،ميکن است ب نسبت دیگرا ب براسیهای بتشهری نتاز داشه باشند .ناظرا باید تأیتد کنند ک آیا بانکها ب شکت
موثری از قوه تشختصشا دا اابر با اجرای الزاما

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ،بر اساس اویکرد مبهنهی

بر ایسک ،اسهفاده کردهاند یا ختر .بعاوه آ ها باید کنهرلهای داخلی و ن وه اعيتنا بانک از ایهن که ایهن کنههرلهها بها
ااهنيای نظااتی و مقرااتی و وظایف توصت شده مرابقت دااند یا ختر اا نتز اازیابی کنند .فرآیند نظااتی ن تنها باید شهامت
بازنگری خط مشیها و اوی ها باشد ،بلک هر جا مناسب بود باید اسناد مشهری و نيون حسابها و تراکنشها ،گزااشههای
داخلی و گزااش تيلتا

مشکوک اا نتز شامت شود .ناظرا هيتش باید حق دسهرسی ب تيا اسناد مرتبط با تراکنشهای

 - ۱8ناظرا باید نظاا با اویکرد مبهنی بر ایسک اا ک دا یادداشت تفستری  2دا اسهانداادهای گروه ویژه ب آ پرداخه شده است اا نتز دا نظر بگترند.
 - 1برای این امر انهظاا میاود ناظرا بر مبنای اازیابی کشواها ه هيانگون ک دا یادداشت تفستری توصت یک دا اسهانداادهای گروه ویژه تشریح شده
است ه تيت کنند.
 - 1دا صوا

لزو  ،اازیابی ایسک فراملی اا هم شامت میشود.
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انجا شده یا حسابهای افهها شده دا آ حوزه قضایی و هيچنتن هر ت لتلی ک بانک بهرای پتهدا کهرد تهراکنشههای
مترمعيول یا مشکوک انجا میدهد اا داشه باشند.
 .ناظرا وظتف دااند مريئن شوند ک بانکهایشا از مدیریت موثر ایسک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ه
ن تنها برای حفظ ایينی و سامت خود ،بلک برای صتانت از اتهياد تيومی ب نظا مالی ه برخوادااند . 2دا صهوا
ناظرا باید بهوانند برای مقابل با بانکها و مدیرانی ک آشکااا از اوی های داخلهی و الزامها
اقداما

لهزو ،

مقرااتهی پتهروی نيهیکننهد،

شدیدی اا ک ب اعاع تيو نتز برسد ،اتخاذ کنند .تاوه بر این ،ناظرا (یا سهایر مسهئوال مهرتبط ملهی) بایهد
مهقابت مناسبی اا بکاا گترند و اعيتنا حاصت کنند ک بانکها از اقداما

بهوانند اقداما

مضاتف" آگاهند و این الزاما

"شناسایی کافی مشهری با دقهت

اا دا اوابط کاای خود و یا دا مواد تراکنشهای مواد نظر گروه ویهژه و یها دا مهواقعی که

حوزه قضایی جایی است ک عبق نظر کشوا مادا ،اسهانداادهای مباازه با پولشویی و تامتن مهالی تروایسهم دا آ ناکهافی
تلقی می شوند ،اتيال میکنند .دا هيتن اابر  ،گروه ویژه و بعضی مقاما

ملی ،تعدادی از کشواها و حوزهههای قضهایی اا

فهرست کردهاند ک معهقدند نااساییهای اسهراتژیکی دا مباازه با پولشویی و تهامتن مهالی تروایسهم خهود داانهد یها بها
اسهانداادهای بتناليللی مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ترابق ندااند 3و چنتن یافه هایی باید بخشی از مدیریت
ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک باشد.
 . 8ناظرا باید نظاا
پذیرفهن الزاما
دااد ،الزاما

بانک بر تربتق با مقراا

دا سرح شعب و واحدهای تابع و هيچنتن انعراف خط مشی گروه برای

مقرااتی م لی اا دا نظر داشه و مريئن شوند ک هر جا تفاوتی متا الزاما

گروه و الزاما

م لی وجود

سختگتران تر اتيال میشوند .ناظرا باید اعيتنا حاصت کنند دا مواادی ک شعب یا واحهد تابعه نهوانهد

اسهانداادهای سختگتران تر اا اجرا کنند ،دلتت این مسئل و تفاو

متا آ دو اسهاندااد ،مسهند شده و اقهداما

مناسهب

برای کاهش ایسک های ایجاد شده دا نهتج این تفاو ها اتخاذ می شود.

 - 2بستاای از ناظرا وظتف دااند هر تراکنش مشکوک ،متر معيول یا متر قانونی اا ک مثاً دا حتن نظاا حضوای شناسایی میکنند ،گزااش دهند.
 - 3بروا مثال حوزههای قضایی ميکن است:
 ب شکت تيومی از عریق بتانتة تيومی گروه ویژه معرفی شوندب ک موااد زیر اا شامت متشوند :
مهقابت باید تلت شا اجرا شود.

-

حوزههای قضایی ک نااساییهای اسهراتژیک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم دااند و اقداما

-

حوزههای قضایی ک نااساییهای اسهراتژیک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم دااند و پتشرفت کهافی دا افهع ایهن نااسهاییهها
نکردهاند یا مهعهدان عر تيلتاتی گروه ویژه برای از بتن برد این نااساییها اا اجرا نکرده اند.

 سند تيومی گروه ویژه ت ت تنوا "بهبود تربتق جهانی مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم :فرآیند مسهير" ،آ دسهه از حهوزهههای قضهایی بها
نااساییهای اسهراتژیک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا شناسایی میکند ک تعهد ستاسی سرح باالیی برای افهع ایهن نااسهاییهها از عریهق
اجرای یک برنام تيلتاتی اااه شده توسط گروه ویژه اااه میکنند.
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 .81دا بانکداای برو مرزی ،الز است بازاسا کشوا مبداء

ب هنگا انجا بازاسیهای حضوای خود ،با مانعی اوبهرو

نشوند .بازاسیهایی ک ب منظوا ت قتق پترامو متزا انرباق تيلکرد بانک با اوی ها و خط مشیهای گروه دا زمتن مباازه
با پولشویی و تامتن مالی تروایسم انجا می پذیرد .چ بسا این امر مسهلز براسهی پرونهده مشههریا و نيونه گتهری از
حسابها و تراکنشها دا حوزههای قضایی مقصد باشد .بازاسا کشوا مبداء می بایست تا آنجا ک الز است از دسهرسی ب
مربوط ب یکایک مشهریانی ک از حسابها و تراکنشهای آنها نيون گتری شهده و هيچنهتن اعاتها

اعاتا

مربهوط به

ایسکهای داخلی و بتناليللی خاص مرتبط با چنتن مشهریهایی برخواداا باشند تا بهدین وسهتل امکها انجها اازیهابی
مناسب از ب کااگتری اسهانداادهای شناسایی کافی مشهری و سنجش تيلکرد مدیریت ایسک فهراهم شهود .ایهن شهکت
اسهفاده از اعاتا

برای اهداف نظااتی قانونی ،ک توسط قتود حفظ اسراا مخصوص ناظرا مواد حفاظت قراا دااند ،نباید

توسط قوانتن م لی حفظ اسراا یا حفاظت از دادهها ،منع شوند .اگرچ بازاسا کشوا مقصد و یا سایر مقامها  ،مسهئولتت
نظاا

بر تربتق با مقراا

م لی مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا برتهده دااند (ایهن امهر مهی توانهد شهامت

اازیابی متزا مناسب بود اوش های مزبوا باشد) ،لتکن بازاسا کشوا مقصد باید مريئن شوند ک هيکاای و کيکهای
الز اا با بازاسا کشوا مبدا ه ک وظتف اازیابی ن وه نظاا

بانک بر انرباق با اوی ها و ستاستهای مباازه با پولشهویی

و تامتن مالی تروایسم گروه اا بعهده دااند ه بعيت می آواند.
 .81نقش حسابرس گروه (خااجی یا داخلی) دا اازیابی کااآمد بود خط مشیها و اوی های مباازه بها پولشهویی و تهامتن
مالی تروایسم حایز اهيتت است .ناظرا کشوا مبدا باید اعيتنا حاصت کنند ک ستاست موثری ،بهر مبنهای ایسهکههای
مذکوا وجود دااد و با توج ب وسعت و تعداد حسابرسی مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم گروه ،امکانا

کافی به

آ تخصتص داده شده است .بعاوه باید مريئن شوند ک حسابرسا  ،ب تيا گزااشهای مربوع ای که توسهط فرآینهد
حسابرسی تهت شده اند ،دسهرسی کامت دااند.
 .82ناظرا باید از این مسئل اعيتنا حاصت کنند ک اعاتا
اقداما

حفظ اسراای قراا دااد ک اصوالً اعاتا

مربوط ب مشهریا بانک و تراکنشهایشا مشهيول هيها

تبادل شده با ناظرا بانکی مشيول آ است.

 .83برای تامتن اهداف مدیریت ایسک مشهری ،ضروای است کلت حوزههای قضایی ک پذیرای بانکهای خااجی هسهند،
چااچوب قانونی مناسبی اا فراهم آواند ک اجازه تبادل اعاتا

اا با ادااه مرکزی یا بانک مادا و بازاسا کشوا مبداء بدهد.

هيچنتن الز است ک برای بازاسیهای حضوای توسط حسابرسا ادااه مرکزی حوزه قضهایی مبهدا ،مهدیرا ایسهک،
 -آ گروه از کشواهایی ک فرآیند براسی توسط حسابرسا خااجی(مسهقت) انجا میشود ،این معافتت باید دا مواد حسابرسها ذیصها مزبهوا نتهز

اتيال شود.
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مامواا تربتق (شامت ماموا ااشد مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم و یا ماموا گروه) و یا بازاسا کشوا مبهداء ،از
شعب و واحدهای تابع دا حوزههای قضایی خااجی هتچ مانعی وجود نداشه و نتز هتچگون م دودیهی ک تهوا آنهها اا دا
دسهرسی ب کلت سوابق بانک دا حوزه قضایی متزبا ه از جيل اسامی و مانده حساب مشهریا ه م دود می سازد ،دا متا
نباشد .الز است این دسهرسی برای شعب و واحدهای تابع  ،ب عوا یکسانی وجود داشه باشد .چنانچ ثابت شود موانهع
اا نيی توا مرتفع نيود و هتچگون ترتتبا

تبادل اعاتا

اضایتبخش جایگزینی نتز وجود ندااد ،بازاسا کشوا مبهداء

می بایست این موضوع اا برای مراجع نظااتی کشوا مقصد مشخص سازد ک ميکن است بانک مشيول تدابتر شهدیدتری
قراا بگترد ک دا صوا

لزو  ،شامت توقف تيلتا

مواد ب ث دا حوزه قضایی مقصد است.

 .8دا مواقعی ک کاامندا ادااه مرکزی بانک ،امکا دسهرسی ب اعاتا
این اعاتا

ب ادااه مرکزی با هتچ م دودیهی اوبرو شوند .جنب م رمان این اعاتا

باید تابع قوانتن حاکم دا کشوا مبداء دا زمتن حفظ اعاتا
 .8۱کيته نظاا
اعاتا

مشهریا م لی اا می یابند ،نباید برای ااسهال
باید ل اظ گهردد و ایهن اعاتها

م رمان و خصوصی اشخاص باشد.

بانکی بال معهقد است هتچ دلتت موجهی وجود ندااد ک بر اساس آ  ،قوانتن م لی بهوانند مانع از ااسهال

مشهری از شعب یا واحد تابع ب ادااه مرکزی یا بانک مادا شوند .اعاتاتی ک هدف از ااسال آنها ،تامتن مقاصهد

مربوط ب مدیریت ایسک از جيل مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم می باشد .چنانچ قانو دا حوزه قضایی کشوا
مقصد ،افشای اعاتا

برای "اشخاص ثالث" اا م دود مینياید ،ضروای است ادااه مرکزی ،بانک مادا یا بازاسا بانکی

حوزه قضایی کشوا مبداء ب صراحت از شيول تعریف اشخاص ثالث مسهثنی شوند .آ گروه از حهوزهههای قضهایی که از
قوانتن م دود کنندهای برای تبادل اعاتا

دا ااسهای اهداف مدیریت ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم برخوادااند

یا چنتن برداشهی از قوانتن آنها می شود ،باید ب حذف م دودیتهای موجود دا این زمتن پرداخه و اوزن ههای خاصهی اا
برای ااسال اعاتا

فراهم کنند.
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پیوست  :اتکا به اقدامات سایر بانکها ،مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث برای انجام شناسایی کافی مشتری

الف -مقدمه
 .1دا بعضی کشواها ،بانکها اجازه دااند از سایر بانکها ،مؤسسا
اسهفاده کنند .این ترتتبا

مالی یا نهادها برای انجها شناسهایی کهافی مشههری

میتوانند اشکال مخهلفی ب خود بگترند ،ولی دا اصت تيا آ ها دا یکی از دو دسهه بنهدی زیهر

قراا میگترند:

اتکا و اعتماد به اشخاص ثالث
 .2دا بعضی کشواها بانکها اجازه دااند ب شناسایی کافی انجا شده توسط سایر مؤسسا
تعتتن شده ،ک خود ب منظوا مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم ت ت نظاا

مالی یها مشهامت متهر مهالی

هسهند ،اتکا و اتهياد کنند . ۱دا ایهن

حالت ،اشخاص ثالث معيوالً یک اابر کاای با مشهری دااند و بانکها می توانند دا ابههدای ایجهاد اابره خهود ،از انجها
شناسایی کافی مشهریا توسط خود معاف باشند .اسهانداادهای گروه ویژه اتهياد و اتکا بر جنب های زیر اا مجاز میداند:
(الف) شناسایی و احراز هویت مشهری با اسهفاده از اسناد مرجع ،اعاتا
(ب) شناسایی مالک ذینفع و اتخاذ اقداما
اا میشناسد .برای اشخاص یا ترتتبا

و دادههای معهبر و مسهقتب

معقول برای احراز هویت وی تا جایی ک موسس مالی قانع شود ک مالک ذینفع

حقوقی این مسئل باید شامت شناخت مؤسسا

مالی از مالکتت و سهاخهاا کنهرلهی

مشهری باشدب
(پ) شناخت و دا صوا

لزو  ،ب دست آواد اعاتا

دا مواد هدف از ماهتت اابرة تجاای.

اسهانداادهای گروه ویژه الزا می کند ک مؤسس مالی ک ب اشخاص ثالث اتهياد کرده ،فوااً اعاتا

الز دا مهواد ایهن

س جنب از شناسایی کافی مشهری اا کسب کرده و دا اخهتاا بگترد.
 .3بعضی از کشواها امکا اتهياد ب اشخاص ثالث اا ب اشکال مخهلف م دود مهیکننهدب مهثاً م هدودیت دا اتهيهاد به
مؤسسا

مالی ،مجاز شيرد اتهياد تنها برای اوابط فعلی اشخاص ثالث (و م دود کرد زنجتره اتهياد) یها تهد مجهاز

شيرد اتهياد ب نهادهای خااجی.

 - ۱ب توصت شيااه  1دا اسهانداادهای گروه ویژه و یادداشت تفستری آ مراجع کنتد.
 -ب توصت های  1و  11دا مواد شناسایی کافی مشهری دا اسهانداادهای گروه ویژه مراجع
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کنتد.

برون سپاری/نمايندگی
 .بانکها ميکن است ،بر مبنای قراادادی ،از اشهخاص ثالهث بهرای انجها بخشههای مخهلهف وظتفه شناسهایی کهافی
مشهریا شا  ،املب دا قالب برو سپاای/نيایندگی ،بهره بگترند (یعنی نههاد بهرو

سهپاای شهده اقهداما

مربهوط به

شناسایی کافی مشهریا اا ب نيایندگی از بانک اتيال کند) .املب ،م دودیتهای کيهری دا این زمتن وجود دااد که چه
کسی میتواند ب تنوا نياینده بانک تيت کند ،ولی این مسئل نتز دا ترتتبا

توصت شده و نگ داای اسناد دا نظر گرفهه

می شود.
 .۱بانکها میتوانند هنگا اتهياد و برو سپاای ب اشخاص ثالث ،حجم ،وسعت و ماهتت تهراکنش هها اا م دودکننهد .دا
تيامی موااد ،ناظرا باید هنگا نتاز دسهرسی ب موقع ب اعاتا

مشهری داشه باشند .اگرچ این دو عبق بندی شبت یها

مرتبط با هم ب نظر میاسند ،لتکن تفاو های مهيی متا آ ها وجود دااد و بانکها باید مريئن شوند ک این تفاو هها اا
داک کرده و دا خط مشیها و اوی های خود آ اا منعکس می کنند.

ب -اعتماد به اشخاص ثالث

.

بانکها باید اوی ها و ستاستهای واض ی دا مواد این مسئل داشه باشند ک آیا و دا چه زمهانی تکته بهر بانهک یها

مؤسس مالی دیگری قابت قبول و م هاعان است .چنتن اتهيادی ب هتچ وج اافع مسئولتت نهایی بانک برای برخواداای از
خط مشیها و اوی های مکفی شناسایی کافی مشهری و سایر الزاما

مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم دا ااتباط با

مشهری (مانند شناخت فعالتت مواد انهظاا وی ،اینک آیا مشهری پرخرهر اسهت و یها دااای تهراکنشهها مشهکوک اسهت)
نيیباشد.
 .دا اتکا و اتهياد ب بانک یا مؤسس مالی دیگر برای انجا ابعاد خاصی از شناسایی کافی مشهری ،بانک باید منرقی بود
چنتن اتهيادی اا اازیابی کند .تاوه بر حصول اعيتنا از اینک اجازه قانونی برای اتهياد وجود دااد ،ضهوابط مهرتبط بهرای
اازیابی این اتهياد شامت موااد زیر هسهند:
(الف) بانک ،مؤسس مالی یا نهاد دیگری (ک براساس قانو کشوای ،مجاز ب حساب میآید) ک مواد اتهياد قهراا گرفهه ،
باید ب اندازه خود بانک ب شکت جامعی صاحب مقراا

بوده و ت ت نظاا

باشدب هنگا افهها حساب ،الزامها

مشهابهی

برای شناسایی مشهری داشه و با مشهریای ک دا بانک حساب باز میکند اابر کاای داشه باشد .قهانو کشهوا ميکهن
است اسهفاده از اقداما

یا کنهرلهای جبرانی دا مواادی ک این اسهانداادها اتایت نشوند اا الزا کند.

36

(ب) بانک و موسس دیگر باید شناخت یا ترتتباتی کهبی داشه باشند که اتهيهاد بانهک بهر فرآینهدهای شناسهایی کهافی
مشهریا مؤسس مالی دیگر اا تصدیق کند.
(پ) ستاستها و اوی های بانک باید این اتکا و اتهياد اا مسهند کرده و اوی های براسی و کنهرلههای کهافی بهرای چنهتن
اابر ای اا داشه باشند.
( ) ميکن است از اشخاص ثالث خواسه شود ب بانک ثابت کند ک برنام مباازه با پولشویی خود اا اجهرا کهرده اسهت و
فرآیند شناسایی کافی مشهری خود اا مانند یا هياهنگ با تعهدا
(ث) بانک باید توج کافی ب اعاتا

بانک تيلی میکند.

منفی دا دسهرس تيو دا مواد اشخاص ثالث مبذول داادب مثاً اینک اشخاص ثالث

ب دلتت نقص یا تخری از مباازه با پولشویی دا معرض اتيال قانو قراا گرفه اند.
(ج) بانک باید هر ایسک اضاف دیگری ک ب دلتت تکت و اتهياد بر عرفهای چندگان (زنجترهای از اتهيادها) ب جای اابر
مسهقتم با یک نهاد ایجاد میشود ،اا شناسایی کرده و کاهش دهد.
چ) دا اازیابی ایسک بانک ،باید اتهياد ب اشخاص ثالث ب تنوا تامت ایسک احهيالی دا نظر گرفه شود.
( ) بانک باید مهناوباً وضعتت اشخاص ثالث اا براسی کند تا مريئن شود آ نهاد ب اجرای شناسهایی کهافی مشههری به
شکت جامع ،مانند بانک ،ادام میدهد .برای این هدف ،بانک باید تيا اعاتا
از بانک ،مؤسس مالی یا نهادی ک ب آ اتهياد کرده بگترد و ت قتقا
م لی برای مريئن شد از تربتق با الزاما

مربوط ب شناسایی کافی مشهری و اسناد اا

انجا شده ،از جيل انرباق با پایگاههای اعاتهاتی

مقرااتی م لی ،اا اازیابی کند.

(خ) بانک باید اتهياد خود ب نهادهایی ک شناسایی کافی اوی مشهریانشا اتيال نيیکنند یا الزاما

و توقعا

اا بهرآواده

نيیسازند اا مهوقف کند.
 .بانکهایی ک شعب یا واحدهای تابع بترو از حوزه قضایی مبدا دااند ،املب از گروه مالی برای معرفی مشهریا شا
سایر بخشهای گروه مالی اسهفاده میکنند .دا کشواهایی ک این نوع اتهياد برو مرزی به مؤسسها
میشيااند ،مؤسسا

ب

وابسهه اا مجهاز

مالی ک ب بخشهای دیگر گروه برای شناسایی مشهری اتهياد میکنند ،باید مريئن شوند ک ضوابط

اازیابی باالیی وجود داشه باشد .اسهانداادهای گروه ویژه ب کشواها اجازه میدهد "ایسک کشواها" اا دا این اازیهابی
دا نظر نگترندب ب شرعی ک مؤسس مالی مشيول اسهانداادهای مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم گروه قراا داشه
و دا سرح گروه توسط ناظر مالی مواد نظاا

 -ب توصت

قراا داشه باشد.

 1دا اسهانداادهای گروه ویژه مراجع کنتد.
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پ -برون سپاری  /نمایندگی
 .8بانکها میتوانند فرآیندهای احراز هویت و شناسایی کافی مشهریا اا خود مسهقتياً اجرا کنند یا یک یا چند شخص ثالث
اا برای انجا این اقداما

از عرف خود ه املب دا قالب اوابط نيایندگی ه برگزینند .اگرچ وظتف تربتق مباازه با پولشویی

و تامتن مالی تروایسم ميکن است توسط اشخاص ثالث انجا گترد ،لتکن مسئولتت انرباق بها الزامها

شناسهایی کهافی

مشهری و مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسم کياکا بر تهده بانک است .متزا اسهفاده از اشخاص ثالث معيوالً ب
مدل تجاای بانک بسهگی دااد .بانکهایی ک با تلفن یا اینهرنت کاا میکنند یا شعب های فتزیکی کيهری دااند ،تيایت داانهد
ب اندازه بتشهری از خدما

اشخاص ثالث اسهفاده کنند .بانکها ميکن است از اشخاص ثالث برای گسهرش داد پایگهاه

مشهریا  ،یا بهبود اوند حيایت از مشهری و دسهرسی کلی ب خدما

بهره بگترند.

 .11بانک هنگامی ک از اشخاص ثالث اسهفاده میکند باید مريئن شود ک قراادادی کهبی وجود دااد ک تعهدا

مباازه بها

پولشویی و تامتن مالی تروایسم بانک اا مرر کرده و اینک این وظایف چگون توسط اشخاص ثالث باید اجهرا شهوند .دا
بعضی کشواها ،اوابط متا بانکها و اشخاص ثالث مشيول مقراا
 .11هيا عوا ک دا باال اشااه شد ،بانکها باید تفاو

است.

متا اسهفاده از اشخاص ثالث ب تنوا نياینده خهود و اتهيهاد بهر

فرآیندهای احراز هویت و شناسایی کافی مشهری بانک دیگر اا داک کنند .یک نياینده ،معيهوالً ت هت قهانو نياینهدگی و
وکالت ،انشعاب قانونی از خود بانک ب حساب میآید .زمانی ک یک مشهری بانک یها مشههری احهيهالی بها نياینهده بانهک
سروکاا دااد ،قانوناً با خود بانک کاا میکند .بنابراین اشخاص ثالث مهعهد هسهند خط مشیها و الزاما

بانک دا اابره بها

احراز هویت و شناسایی کافی مشهری اا برآواده کنند.
 .12دا تيت ،اشخاص ثالث باید تخصص های فنی الز  ،دانش و آموزش کافی برای اتيال احراز هویت و شناسهایی کهافی
مشهری بانک اا داشه باشند .هنگامی ک مدلهای تجاای اشخاص ثالث بر مبنای کاا کهرد بهرای چنهدین بانهک اسهت،
معيوالً تخصصهای داخلی آنها گسهرش می یابد .البه اینگون نتست ک اشخاص ثالث هيتش مشيول الزاما

مبهاازه بها

پولشویی و تامتن مالی تروایسم باشند ،هرچند ک املب مشيول است .با این حال ،خواه این گون باشد یا ختهر ،اشهخاص
ثالث هيتش باید الزاما
کنند(الزاما

احراز هویهت و شناسهایی کهافی مشههری بهانکی که نياینهدگی آ اا برتههده دااد اا بهرآواده

بانک ب نوب خود مرابق با الزاما

قانونی است).

 .13انواع اشخاص ثالثی ک معيوالً توسط بانکها برای ایفای تعهدا

احراز هویهت مشههریا شها مهواد اسههفاده قهراا

میگترند شامت کااگزااا حسابهای خرد ،کااگزااا اهنی و مشاواا حقوقی می باشند .اگر بانهک اعيتنها حاصهت کنهد
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الزاما

الز برای احراز هویت و شناسایی کافی مشهری توسط اشخاص ثالث انجا نشده است ،کاهش ایسک پولشهویی

و تامتن مالی تروایسم منهفی می شود.
 .1هيا عواک اشااه شد ،باید قرااداد یا موافقت نام کهبی برای مسهند کرد وظایف اشخاص ثالث وجود داشه باشد ک
شامت موااد زیر باشد:
(الف) الزا احراز هویت و شناسایی کافی مشهری (شامت اسهعا دا مواد منبع وجوه و دااایی دا صوا

نتاز)ب

(ب) حصول اعيتنا از اینک اگر مشهری شخصاً هنگا احراز هویت یا شناسایی کافی مشهری حضوا دااد ،اشخاص ثالهث
اوی های احراز هویت مشهری اا ک شامت براسی اصت اسناد تشختص هویت است ه اگر عبهق قهوانتن بانهک مهواد نتهاز
است ه انجا دهندب
(پ) حصول اعيتنا از اینک وقهی مشهری هنگا احراز هویت حضوا ندااد ،اشخاص ثالث الزاما قابت اتيال و توصت شده
یا الزاماتی ک توسط بانک برای شناسایی مشهری متر حضوای اباغ شده اا اجرا میکنندب
( ) حصول اعيتنا از اینک اشخاص ثالث جنب م رمان ماند اعاتا

مشهری اا ل اظ میکنند.

 .1۱بانک هم باید:
(الف) مريئن شود ک اگر اشخاص ثالث مسئول احراز و یا شناسایی مالک ذینفع یا اشخاص دااای ایسک ستاسی هسهند،
این مسئولتتها کهبی و مسهند شوند.
(ب) مريئن شود ک اشخاص ثالث اعاتا

احراز هویت مشهری اا دا بازه زمانی خواسه شده ب بانک میدهند.

(پ) ب شکت مهناوب و نظا مند ،کتفتت اعاتا
اعيتنا از اینک الزاما

مشهری ک توسط اشخاص ثالث گردآوای و مسهند شده اا بهرای حصهول

بانک اا برآواده می سازند ،بازبتنی یا حسابرسی کند.

( ) نيون هایی ک بانک قصوا اشخاص ثالث از اجرای وظایفش عبق قرااداد تلقی میکند اا ب وضهو مشهخص کهرده و
فرآیندی اا برای اجرای اقداما
 .1بانک باید تيا اعاتا

موثر مانند تيا کرد اابر ه دا واکنش ب قصوا شناسایی شده ه دا نظر بگترد.
مرتبط اا ب موقع از اشخاص ثالث دایافت کرده و مريئن شود ک این اعاتا

کامت هسههند

و دا سوابق مشهری دا بانک ه ب شکت ب اوز اسانی شده ه نگهداای متشوند.
 .1قراادادهایی ک با اشخاص ثالث بسه میشوند باید براسی و ب اوز اسانی شهوند تها اعيتنها حاصهت شهود که دا
قراادادها ،کياکا وظتف اشخاص ثالث مشخص شده و هرگون تغتتر دا وظایف دا قرااداد نتز منعکس می شود.

39

*

پیوست  :کارگزاری بانکی

الف -مالحظات عمومی در خصوص کارگزاری بانکی
 .1بر اساس واژه نام گروه ویژه ،کااگزاای بانکی تباا

است از اااه خدما

بانکی توسط یک بانک (بانهک کهااگزاا) به

بانک دیگر (بانک داخواسهت کننهده خهدما کهااگزاای)( .دا ایهن مههن به اخهصهاا ،بانهک داخواسهت کننهده نامتهده
میشود:مهرجم).
 .2حسابهای کااگزاای ک دا سراسر دنتا اسهفاده می شوند ،بانکهای داخواست کننده اا قادا ب انجها فعالتهت و اااهه
خدماتی 8میکنند ک دا متر اینصوا

نيیتوانند مسهقتياً (ب خاعر تد وجود شبک بتناليللی) اااه دهنهد .حسهابههای

کااگزاای ک باید ب آنها توج ویژه کرد ،شامت اااه خدما

دا حوزههای قضایی میشوند ک بانهک داخواسهت کننهده دا

آ ها حضوا فتزیکی ندااد.
 .3بانک کااگزاا تراکنشهایی اا برای مشهریا بانک داخواست کننده انجا داده یا پردازش میکند .بانک کااگزاا معيهوالً
اابر تجاای مسهقتيی با مشهریهای بانک مهقاضی ک ميکن است فرد ،شرکت یا شرکتهای خدما

مالی باشندب نهدااد.

مشهری بانک کااگزاا ،بانک داخواست کننده است.
 .ب دلتت ساخهاا این فعالتت و اعاتا

م دود دا مواد ماهتت و اهداف تراکنش های اصلی ،بانکهای کهااگزاای ميکهن

است دا معرض ایسک پولشویی یا تأمتن مالی تروایست قراا بگترند.
ب -ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در کارگزاری بانکی -جمعآوری اطالعات
 .۱بانکهایی ک فعالتتهای کااگزاای بانکی انجا می دهند ،باید اازیابی مناسبی از ایسکهای پولشهویی و تهامتن مهالی
تروایسم مرتبط با فعالتتهای کااگزاای بهانکی انجها داده و مهعاقبهاً اقهداما

الز بهرای شناسهایی کهافی مشههری اا

ب تيت آواند.
 .بانکهای کااگزاا باید اعاتا

کافی ه دا ابهدای برقراای اابر و پهس از ایجهاد اابره و بصهوا

بانکهای داخواست کننده جيعآوای کنند تا ماهتت تجاا
پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا ب صوا
* -دا " دسهواالعيت لزو اتایت مقراا

مهداو ه دا مهواد

آ بانک اا کاماً شهناخه و به شهکت داسهت ،ایسهک ههای

مسهير اازیابی کنند.

مباازه با پولشویی دا اوابط کااگزاای و شناسایی بانک های پوسه ای" مصوب "شواای تالی مباازه با

پولشویی" ب این موضوع پرداخه شده است.
 - 8مانند "مدیریت وجوه نقد (مثاً حساب های ک بهره پرداخت می کنند و ب اازهای مخهلفی هسهند) ،حوال های بتن اليللی ،تسوی چک ،حساب های
کااگزاای مواد اسهفاده مسهقتم اشخاص ثالث و خدما اازی" ک دا واژه نام گروه ویژه ب آنها اشااه شده است.
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 .تواملی ک بانک کااگزاا باید مد نظر قراا دهد شامت موااد زیر میشود:
الف) حوزه قضایی ک بانک داخواست کننده دا آ قراا داادب
ب) گروهی ک بانک داخواست کننده مهعلق ب آ است و حوزه قضایی ک شعب و واحدهای تابعه گهروه دا آ واقهع
هسهندب
پ) اعاتا

دا مواد مدیریت و مالکتت بانک مهقاضی(مخصوصهاً وجهود مالکها ذینفهع یها اشهخاص دااای ایسهک

ستاسی) ،شهر

1

) هدف از خدما

 ،فعالتتهای تجاای اصلی ،مشهریا و مکا آ هاب
اااه شده ب بانک داخواست کنندهب

ث) فعالتت بانک شامت بازااهای هدف و پایگاه مشهریب
ج) شرایط و کتفتت مقراا

و نظاا

بانکی دا کشوا بانک داخواست کننده(مخصوصاً قهوانتن مبهاازه بها پولشهویی و

تامتن مالی تروایسم)ب
چ) اوی ها و ستاستهای جلوگتری و شناسایی پولشویی دا بانک داخواست کننهده شهامت اقهداما

آ بانهک بهرای

شناسایی کافی مشهریا ب
) توانایی احراز هویت نهادهای اشخاص ثالث ک مجاز ب اسهفاده از خدما

بانکهای کااگزاا هسهندب

خ) اسهفاده احهيالی از حساب توسط سایر بانک های داخواست کننده دا یک اابر کااگزاای بانکی آشتان ای. 1
 .اعاتا

مواد نتاز دا مواد خط مشی ها و اوی های مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم ميکهن اسهت از عریهق

پرسشنام ای ک توسط بانک داخواست کننده تکيتت شده یا بر اساس اعاتا
دست آید (مانند اعاتا

مالی یا هر اعاتا

تيومی موجود اااه شده توسهط وی ،به

نظااتی الزامی دیگر).

پ -الزامات شناسایی کافی مشتری
 .8اگر بانک کااگزاا دا شناسایی اابر کااگزاای بانکی کوتاهی کند ،ميکن است وجوهی اا نگهداای یا منهقت کند که به
فعالتتهای مترقانونی مربوط بوده است.

 - 1شهر

ميکن است شامت اقداما یا ت ریمهای مدنی ،اجرایی یا کتفری(جریي  ،تذکر و  )...باشد ک توسط دادگاه یا مقاما

نظااتی اتخاذ شده باشند.

 - 1کااگزاای بانکی آشتان ای بدین معنا است ک تعدادی "بانک داخواست کننده" از عریق اابر شا با "بانک داخواست کننده اصلی" از خدما
کااگزاا"برای انجا تراکنش و دسهرسی ب سایر خدما

مالی بهره مند می شوند.
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"بانک

 .11تيا اوابط کااگزاای بانکی باید مشيول متزا مناسبی از شناسایی کافی مشهری باشد .بانکها نباید فرآیند شناسایی
کافی مشهری اا "کامذ بازی" تلقی کنند ،بلک آ اا اازیابی واقعی ایسک پولشویی ب حساب بتاواند .جيعآوای اعاتها
باید دا صوا

لزو پس از ماقا

با مدیریت بانک داخواست کننده ،ماموا تربتق ،ناظرا  ،واحد اعاتها

مهالی و دیگهر

نهادهای مرتبط دولهی نهایی شود.
 .11اعاتا

مربوط ب شناسایی مشهری باید ب عوا منظم مرابق با اویکرد مبهنی بر ایسک ،براسی و ب اوز اسانی شود.

این اعاتا

باید برای ب اوز اسانی فرآیند اازیابی ایسک بانک مواد اسهفاده قراا گترد.

ت -پذیرش مشتری
 .12تصيتم برای پذیرش (و ادام داد ) یک اابر کااگزاای بانکی باید توسط مقاما
*2

 .13گزااش اازیابی های مهقابت

ااشد بانک کااگزاا تأیتد شود.

و بتانت های گروه ویژه دابااه حوزههای قضایی شناسایی شده ک یها مشهيول اقهداما

مهقابت قراا گرفه اند یا نااساییهای اسهراتژیک مباازه با پولشویی و تامتن مالی تروایسهم داانهد ،اعاتها

مفتهدی اا دا

اخهتاا بانک قراا می دهد .گزااشهای اازیابی مهقابت ک توسط نهادهای منرق ای گروه ویژه تهت می شوند نتز ميکن است
تيومی اتا شهده از سهوی مقامها

چنتن اعاتاتی اا دا اخهتاا بانک قراا دهند .بانکها میتوانند هرگون اعاتا

ذیصا اا نتز مواد اسهفاده قراا دهند .این نکه که کشهوای مشهيول اقهداما
م دودیتها دا زمتن اااه خدما

ملهی

م هدود کننهده اسهت ،مخصوصهاً اگهر

کااگزاای بانکی باشد ،باید مدنظر قراا گرفه شود .بانکهای کااگزاا باید هنگا ایجهاد

یا ادام اابر با بانکهای داخواست کننده ک دا حوزههای قضایی هسهند ک اسهانداادهای نهاقص مبهاازه بها پولشهویی و
تامتن مالی تروایسم دااند یا دا زمتن مباازه با پولشویی و تأمتن مالی تروایسم "متر هيکاا" شناخه شهده انهد ،توجه
خاصی از خود نشا دهند.
 .1بانکهای کااگزاا باید از واود یا ادام اابر کااگزاای با بانکی ک دا حوزه قضایی فعال است ک دا آ حضوا فتزیکی
*3

ندااد و وابسه ب یک گروه مالی قاتده مند نتست (یعنی بانکهای پوسه ای)

ميانعت کنند.

ث -پایش مستمر
 .1۱بانک کااگزاا باید ستاستها و اوی هایی دا اخهتاا داشه باشد ک بهواند هر فعالتهی ک با اهداف خدما

اااه شده به

بانک داخواست کننده هياهنگی ندااد و یا خاف تعهداتی است ک بتن کااگزاا و آ بانک وجود دااد اا شناسایی کند.

 -* 2اتضای گروه ویژه ب صوا مهقابت دیگر اتضای گروه اا از نظر اجرای اسهانداادها مواد اازیابی قراا می دهند و نهایج آ اا منهشر می کنند.
 -* 3ب دس هواالعيت لزو اتایت مقراا

مباازه با پولشویی دا اوابط کااگزاای و شناسایی بانک های پوسه ای مصوب شواای تالی مباازه با پولشویی

مراجع نيایتد.
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 .1اگر بانک کااگزاا تصيتم بگترد ک اجازه بدهد حسابهای کااگزاای وی توسط اشخاص ثالثی برای انجها تجهاا
*

عرف آ ها مواد اسهفاده قراا بگترد (حسابهای کااگزاای مواد اسهفاده مسهقتم اشخاص ثالث)

باید نظاا

از

بتشهری بر

این فعالتتها ،براساس ایسک های خاصی ک حاکم بر آ است ،انجا دهد .باید برای بانک کااگزاا م رز شود که بانهک
داخواست کننده ،فرآیند شناسایی کافی اا دا مواد مشهریانی ک دسهرسی مسهقتم ب حسابهای بانک کااگزاا دااند ،انجا
داده و آ بانک میتواند اعاتا

مربوط ب شناسایی کافی مشهریا اا دا صوا

داخواست بانک کااگزاا ب او اااه دهد.

 .1مدیریت ااشد باید ب عوا منظم از اوابط کااگزاای بانکی با ایسک باال و ن وه نظاا

بر آنها مرلع شود.

ج -مالحظات در سطح گروه و مالحظات برون مرزی
 .1اگر بانک داخواست کننده ،با چند نهاد مخهلف مهعلق ب یک گروه اوابط کااگزاای بانکی داشه باشد( ۱مواد  ،)1ادااه
مرکزی گروه باید توج خاصی ب این موضوع داشه باشد ک اازیابی ایسهک انجها شهده توسهط نهادههای مخهلهف بها
خط مشی اازیابی ایسک گروه هياهنگ باشد .ادااه مرکزی گروه ،بخصوص دا صواتی ک اابر پرایسهک باشهد ،بایهد دا
زمتن نظاا
اعاتا

بر اابر با بانک داخواست کننده اوابط کااگزاای هياهنگی ایجاد کند و مريئن شهود که سهاز و کهاا تبهادل

کافی داو گروه وجود دااد.
گروه مالی که به شکل تلفیقی یا به شکل غیر تلفیقی مورد نظارت قرار میگیرد.

اداره مرکزی گروه A
کارگزاری

مدیر روابط تجاری دفتر مرکزی
واحد تابعه – A1کشورC

بانک درخواست
کننده خدمات

واحد تابعه – A2کشورH

کارگزاری کشور Z
بانکی

واحد تابعه A3

گروه
مامور تطبیق مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم دفتر مرکزی گروه

–کشورU

-Payable-through accounts.
 - ۱هر نهاد ،یک خدما کااگزاای بانکی دا کشوا مقصد اااه میدهد.
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*

مورد -
 .18اگر یک بانک کااگزاا با چند نهاد ک دا چندین کشوا مخهلف قراا داشه و مهعلق ب یک گروه هسههند ،اابره تجهاای
داشه باشد (مواد  ،)2باید این مسئل ک این نهادها مهعلق ب یک گروه هسهند اا دا نظر بگترد .هيچنتن بانک کااگزاا باید
ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم اا ک هر اابر تجاای ایجاد می کند نتز اازیابی کند.
مورد -
گروه مالی خارجی

بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری  Bدفتر مرکزی گروه -کشور
G

کارگزاری

بانک

مدیر روابط تجاری

کارگزار
بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری واحد مستقل تابعه – B1

کشور F

کشور K
بانک درخواست کننده خدمات کارگزار واحد مستقل تابعه  –B 2کشور

بانکی

S

مامور تطبیق مبارزه با
پولشویی و تامین مالی
تروریسم

چ -مدیریت ریسک
 .21بانک برای مدیریت اوابط کااگزاای بانکی باید اوی های خاصی داشه باشد .اوابط تجاای باید عی قراادادهای کهبهی
ک ب وضو نقش و وظایف شرکای بانکی اا تصریح میکند ،اسيی شوند.
 .21مدیریت ااشد نتز باید از وظایف و نقش خدما

و بخش های مخهلف بانک ،ک با فعالتتهای کااگزاای بانکی دا ااتباط

هسهند ،آگاه باشد(ک از جيل تبااتند از :زمتن های کاای ،مامواا تربتق (شامت ماموا ااشد مباازه با پولشهویی و تهامتن
مالی تروایسم یا ماموا گروه) حسابرسی و متره).
 .22حوزه های حسابرسی داخلی و تربتق یک بانک ،مسئولتتهای مهيهی دا اازیهابی و حصهول اعيتنها از انربهاق بها
اوی های مرتبط با فعالتتهای کااگزاای بانکی دااند .کنهرلهای داخلی باید شامت اقهداما

بعيهت آمهده بهرای شناسهایی

بانکهای داخواست کننده ،جيعآوای اعاتا  ،فرآیند اازیابی ایسک پولشویی و تامتن مالی تروایسم و نظاا

مسهير بر

اوابط کااگزاای بانکی باشد.

 ب "کااکرد حسابرسی داخلی دا بانکها" ،چاپ ژوهن  2112و اصت اساسی  2دا مواد کنهرل داخلی و حسابرسهی دا "اصهول اساسهی بهرای نظهاابانکی موثر" ،چاپ سپهامبر  ،2112مراجع

کنتد.
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پیوست سه :فهرست توصیههای مرتبط گروه ویژه اقدام مالی
توصت های جدید گروه ویژه (ب تاوه یادداشتهای تفستری آنها)
توصت  .1اازیابی ایسکها و اتخاذ اویکرد مبهنی بر ایسک
توصت  .2هيکاای و هياهنگی ملی
مالی

توصت  .8قوانتن ناظر بر اازداای موسسا
توصت  .11شناسایی کافی مشهری
توصت  .11نگهداای سوابق
توصت  .12اشخاص دااای ایسک ستاسی
توصت  .13کااگزاای بانکی
توصت  .1۱فن آوایهای جدید
توصت

 .1نقت و انهقاال

الکهرونتکی وجوه

توصت

 .1اتکا ب اقداما

اشخاص ثالث

توصت

 .1کنهرلهای داخلی و شعب و واحدهای تابع

توصت  .21گزااش معاما
توصت

 .2وضع مقراا

مشکوک

و اتيال نظاا

توصت  . 1هيکاای بتن اليللی
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بر مؤسسا

مالی

:ماخذ

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, Basel
Committee on Banking Supervision, January 2014.

.اسهفاده از مرالب این مجيوت با ذکر ماخذ بامانع است
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