لــزوم مبــارزه بــا پولشــویی در بانکهــا و مؤسســات مالــی
خانم بهجت بهاری  -شعبه ده دی مشهد

د
«پولشـویی» ،بهمعنـی پنهـان کـردن فرآینـد جـرم
و منشـأ فعالیتهـای اقتصـادی قانونـی و غیرقانونی
اسـت؛ بهگونـهای کـه بـا وجـود ایـن فعالیتهـا،
قانونگـذاران بـا چالش هـای زیـادی در اقصـی
نقـاط جهـان مواجهانـد .بههمیـن دلیـل ،تحقیقـات
در ایـن زمینـه ،بهطـور روز افـزون ادامـه دارد .در
ایـن مقاله سـعی شـده اسـت؛ ارتبـاط پولشـویی در
بانكهـا با سیسـتم هـای گزارشدهی مورد بررسـي
قـرار گیـرد .در همیـن راسـتا ،گزارشهـای مختلفي
جهـت بررسـي ارائـه گردیـده اسـت .بنابرایـن ابتـدا
بـه تعریف پولشـویی ،مفهـوم و پیشـینه آن پرداخته
شـده و سـپس آثـار و تبعـات منفـی پولشـویی و
تضعیـف بانكهـا و مؤسسـات مالی ،راههـای مبارزه
بـا پولشـویی در ایـران ،وظایف و اصـول الزامي براي
بانكهـا و مؤسسـات اعتباري در مبارزه با پولشـویي
تشـریح شـده اسـت .روش تحقیق توصیفـی و نحوه
گـردآوری دادههـا کتابخانـهای بوده اسـت.
ی
ی پ
برخـی معتقدنـد کـه ریشـه اصطـالح پولشـویی بـه
مالکیـت مافیـا بـر (شـبکه ای از رختشـویخانههای
ماشـینی) در ایـاالت متحـده آمریـکا در دهه 1920
و  1930بـر میگـردد .در ایـن سـالها ،گانگسـترها
فعالیتـی گسـترده در برخـی مراکز آمریـکا ،همچون
نیویـورک داشـتند .آنهـا از راه اخـاذی ،فحشـا،
قمـار و قاچـاق مشـروبات الکلـی ،پولهـای کالنـی

بهدسـت آورده و الزم بـود کـه صورتـی مشـروع و
قانونـی بـه ایـن پولهـا بدهنـد .یـك راه بـرای ایـن
کار ،خریـد و بـهراه انداختن کسـبوکارهای بهظاهر
مشـروع و آمیختـن درآمدهـای غیرقانونیشـان
بـا درآمدهـای مشـروع بـود کـه از ایـن فعالیتهـا
بهدسـت میآمـد .رختشـویخانهها از جملـه
کسـبوکارهای نقـدی بـود کـه خریـد آنهـا بـرای
پولشـویانی مانند« :آلکاپـن» ( )Al Caponeمزیتی
انکارناپذیـر داشـت .همـان گونـه کـه ماشـین های
لباسشـویی ،لباس هـا را از آلودگی هـا محـو و دور
می کنـد ،رختشـوی خانه ها نیـز بـا قانونـی نشـان
دادن منشـا وجـوه غیرقانونـی ،سـعی دارنـد منشـا
وجـوه ناسـالم را پوشـانده و جلـوه ای سـالم به آن ها
بدهـد ،درصورتی کـه ایـن پول هـا عوایـد حاصـل از
فعالیت هـای غیرقانونـی بوده انـد( .در ایـن رونـد،
مثـل یـك ماشـین لباسشـویی کـه آلودگـی را از
لباسهـا جـدا میکنـد ،عملکـرد رختشـويخانهها
بـا جداکـردن آلودگی هـای ناشـی از جـرم ،از پـول
یـا هـر مـال دیگـری ،آن را از جـرم پـاک نمیکند).
واژه «پولشـویی» از همـان زمـان در آمریـکا بر سـر
زبانهـا افتـاده اسـت .البتـه برخـی نیـز شـیوع این
واژه را از هنـگام ماجـرای «واترگیـت» در اواسـط
دهـه هفتـاد در زمان ریاسـت جمهوری «نیکسـون»
( )Nixonدر آمریـکا دانسـته و از لحـاظ حقوقی نیز
آغـاز اسـتفاده از آن را بـه یـك دعـوای حقوقـی در
آمریکایـی در سـال 1982مرتبـط کردهانـد.

منظـور از تطهیر مال (پولشـویی) ،مخفی
کـردن منبـع اصلی امـوال ،ناشـی از جرم
و تبدیـل آن بـه امـوال پـاک اسـت؛
بهطوریکـه یافتـن منبـع اصلـی مـال
غیرممکـن میگـردد.
ا
ی ا
ی
ا ن پ
آا
ا ا
پدیـده پولشـویی ،سـالمت مؤسسـات مالـی را
بهخطـر مـی انـدازد و همچنیـن بـه اشـکال مختلف
موجـب بیثباتـی آنهـا میشـود .پولشـویی ،نـه
فقـط بـر سیسـتم بانکی ،بلکه بـر مؤسسـات مالی از
جملـه :شـرکتهای بیمـه ،مدیریـت سـرمایهگذاری
و کارگـزاران سـهام نیـز تأثیـر منفـی میگـذارد.
افزون بر آن ،سـبب ریسـك شـهرت ،ریسـك قانونی
و ریسـك عملیـات (کـه بـا یکدیگر مرتبط هسـتند)
شـده و هزینههـای سـنگینی بـه مؤسسـات مالـی
تحمیـل میکنـد.
ـا ه ـا
ـا
ـا ا
ایـ
پ ـ ی
مبـارزه بـا پولشـویي ،بـا کنتـرل دسترسـي بـه
سیسـتم مالـي و جلوگیـري از ورود پـول کثیـف
بـه سیسـتم مالـي آغـاز ميشـود .بنابرایـن بانكها،
هسـته اصلـي شـبکه حفاظـت از سیسـتم مالـي
محسـوب ميشـوند .در ایـن راسـتا ،بـا عنایـت بـه
تجربیـات بینالمللـي در زمینـه برنامههـاي مبـارزه
بـا پولشـویي ،تمامی بانكهـاي خصوصـي ،دولتي و
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پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

مؤسسـات اعتبـاري ،بهمنظـور مبـارزه با پولشـویي،
ملـزم بـه رعایـت اصولـي هسـتند کـه مـورد توافـق
عمومـي سـازمانهاي بینالمللـي فعـال در زمینـه
مبـارزه بـا پولشـویي و تمـام کشـورهایي اسـت کـه
داراي قانـون مبـارزه با پولشـویي بـوده و برنامههاي
مبـارزه بـا پولشـویي را فعاالنـه دنبـال ميکنند .این
اصـول عبارتنـد از:
نا ای
رآیند شنا ای ش ریا
«شناســایي مشــتري» ،بهمعنــي احــراز هویــت
مشــتري ،توســط بانــك یــا مؤسســه اعتبــاری در
هنــگام گشــایش حســاب و ارائــه خدمــات اســت.
فرآینــد احــراز هویــت مشــتري را ،ميتــوان
بهتفکیــك زیــر بیــان کــرد:
اخـذ اسـناد رسـمي هویتـي معتبـر از مشـتري،
هنـگام گشـایش حسـاب و ارائـه خدمـت.
بررسـي منبـع وجـوه بـراي گشـایش حسـاب بـا
مبالـغ باال.
شناسایي مالکان ذينفع حساب.
د ّقتنظـر در نزدیکـي محـل اقامـت یا محـل کار
مشـتري بـه بانـك یـا مؤسسـه اعتبـاری مـورد
مراجعـه.
تأییـد محـل اقامـت یـا کار مشـتري بـا اسـتعالم
یـا سـؤال از نهادهـاي خدمات شـهري (مخابرات،
آب یـا برق).
جمـعآوري اطالعـات کافـي دربـاره حرفـه
مشـتري ،بهمنظـور سـنجش و تطبیـق گـردش
حسـاب مشـتري بـا نـوع فعالیـت اقتصـادي آن.
کنتـرل و تأییـد بانكهـای عامـل واریزکننـده
وجـوه بـه حسـاب مشـتري.
رآیند شنا ای ش ر ا
از آنجـا کـه ریسـك اشـخاص حقوقـي بسـیار
بیشتـر از اشـخاص حقیقـي اسـت؛ بنابرایـن الزم
اسـت ،ضوابـط بانكهـا و مؤسسـات اعتبـاری بـراي
شناسـایي مشـتريهاي حقوقـي ،دقیقتـر از ضوابط
حاکـم بـراي شناسـایي و احراز هویت مشـتريهاي
حقیقـي باشـد .فرآیند شناسـایی اشـخاص حقوقي،
شـامل مـوارد زیـر ميشـود:
نـام و نشـاني کامـل شـخص حقوقـي بـا اخـذ
اسـناد رسـمي مربـوط.
نـوع شـخصیت حقوقـي و سـاختار آن ،نـوع و
حـوزه فعالیـت آن بـا اخـذ اسـناد معتبـر.
نام ،نشـاني و پسـت سـازمانی تمامی کسـاني که
حـق امضاء و برداشـت از حسـاب شـرکت را دارند.
نـام و مشـخصات مدیـران ،سـهامداران عمـده،
بازرسـان و حسـابداران رسـمي شـرکت.
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احـراز هویـت فـردي کـه بهنمایندگـي از طـرف
شـرکت اقـدام بـه افتتـاح حسـاب مينمایـد.
ا ـ
رآینـد شنا ـای شـ ر ا
ه
ـد ر
بـا عنایـت بـه اینکـه «حوالـه» از مرسـومترین
ابزارهـاي نقلوانتقـال وجـوه غیرقانونـي اسـت،
بانكهـا بایـد مشـتريهاي متقاضي صـدور حواله را
بهد ّقـت شناسـایي کننـد .بر ایـن اسـاس و بهمنظور
شناسـایي متقاضیـان صـدور حوالـه ،بررسـي مـوارد
زیـر از طـرف بانـك یا مؤسسـه مالـي الزامي اسـت:
نام و نشاني (اطالعات هویتی) کامل متقاضي
صدور حواله از طریق اخذ مدارک رسمي هویت.
شماره حساب متقاضي انتقال وجه.
نـام و نشـاني کامـل و شـماره حسـاب دریافـت
کننـده حوالـه.
درج اطالعـات فـوق در طـول مسـیر پرداخت در
سـند انتقـال (حواله).
بررسـی و کنتـرل میـزان ،تعـداد و مقصـد
حوالههایـي کـه مشـتري ،طي یـك دوره معین از
طریـق یـك بانك یـا مؤسسـه مالي و شـعبههاي
آنهـا حوالـه نمـوده اسـت.
نا ی
یا
ند
بـر اسـاس توصیههـاي گـروه ویـژه اقـدام مالـي،
ضوابـط شناسـایي مشـتري بایـد مبتنـي بر ریسـك
باشـد .در این راسـتا ،کنترلهاي مورد نیاز از سـوي
بانـك یـا مؤسسـه اعتبـاري بایـد بـر اسـاس انـواع
ریسـك صـورت پذیـرد؛ از جمله :ریسـك مشـتري،
ریسـك محصـول یـا خدمتـي کـه بـه مشـتري ارائه
می شـود و ریسـك منطقه فعالیت بانك یا مؤسسـه
اعتبـاری ارائهدهنـده خدمـت بـه مشـتري.
ش ریا رری ک
مشـتریاني کـه بهطـور سـنتي ،بهعنـوان مشـتري
پرریسـك محسـوب ميشـوند ،عبارتنـد از:
ســـازمانهاي مالـــي غیربانکـــي ،ســـازمانهاي
غیردولتـــي ماننـــد :خیریههـــا.
شرکتهاي برونمرزي.
شـرکتهاي سـهامي کـه سـهام آنهـا بينـام
اسـت.
فعـاالن اقتصـادي کـه خدمـات خـود را بهصورت
نقـدي ارائـه ميدهند.
د ا ا رری ک
بانكهـا بهمنظـور تعییـن ریسـك حسـابهاي
کارگـزاري خارجـي خـود ،بایـد نکاتـي را در نظـر
بگیرنـد؛ از جملـه :موقعیـت محلـي بانـك طـرف
حسـاب و ماهیـت مجـوز بانـك کارگـزار ،برنامههاي
کنترلـي و ردیابـي بانـك کارگـزار بـراي مقابلـه بـا

فعالیتهـاي پولشـویي و وسـعت مقـررات و نظـارت
بانکـي در کشـور محـل اسـتقرار بانـك کارگـزار.
 .گاهـي بانكهـا ،خدمات
ر ب بان ـ
و محصـوالت مالـي را بهشـکل خصوصـي در اختیـار
برخـي مشـتريهاي خـاص (دولتمـردان ،دفاتـر
وکالـت ،مشـاوران سـرمایهگذاري ،شـرکتهاي
سـرمایهگذاري شـخصي و صندوقهـاي مشـترک
سـرمایهگذاري) قـرار ميدهنـد .ایـن مشـتریان،
حسـابهاي بانکـي خصوصـي نـزد بانـك افتتـاح
کـرده و از ایـن طریـق ،خدمـات خصوصـي دریافت
ميکننـد .نظـر بـه ریسـك فعالیتهاي این گـروه از
مشـتریان ،الزم اسـت؛ کنتـرل حسـابهاي آنهـا و
خدمـات خاصـي که به آنهـا ارائه ميشـود ،بیشتر
مراقبـت شـود .از جملـه :چكهـاي پشتنویسـي
شـده و مراجـع بانکـي آنهـا بایـد مـورد تأییـد قرار
گیرنـد .همچنیـن آگاهـي از منابـع ثروت مشـتري،
نیازهـا و مبـادالت مـورد انتظـار مشـتري بسـیار بـا
اهمیت اسـت.
ّ
ر ن ـ  .ایـن حـوزه از بانکداري،
بان ـد ر
بهعلّـت سـرعت و وسـعت جغرافیایـي انجـام
عملیـات ،نسـبت بـه فعالیتهـاي پولشـویي بسـیار
آسـیبپذیر اسـت .بنابرایـن الزم اسـت؛ در ایـن
حـوزه ،نقلوانتقـاالت وجـوه توسـط بانكهـا و
مؤسسـات مالـي ،مـورد د ّقتنظـر بیشتـري قـرار
گیـرد؛ از جملـه :نقلوانتقـاالت الکترونیکـي وجوه از
مـکان مالـي امن بـه موقعیـت جغرافیایـي پرخطر یا
برعکـس که بـدون هیچ دلیـل اقتصـادي و حرفهاي
یـا بـدون تطابـق بـا فعالیتهـاي حرفهاي و سـوابق
کاري مشـتري صـورت ميپذیـرد .ورود الکترونیکي
مبالـغ قابلتوجـه به حسـاب یـك مشـتري خارجي
بـدون دلیـل روشـن ،انتقـال وجـوه بـدون شـرح،
بهدفعـات و یـا بـا الگوهـاي غیرمعمـول و در نهایت،
دریافتهـا و پرداختهـاي الکترونیکي به/از حسـاب
مشـتري بـدون ارتباط آشـکار با قراردادهـاي قانوني
خریـد و فـروش کاال و خدمـات.
رری ک
نا
بهطـور کلـي بـراي اجـراي یـك برنامـه مؤثـر ضـد
پولشـویي ،شـناخت مناطـق پرریسـك ضـروري
اسـت .مناطقـي کـه در نزدیکـي مرزهـاي خارجـي
قـرار دارنـد و مناطقـي کـه فعالیت هـاي مجرمانـه،
ماننـد :قاچـاق ،بیشتـر در آنجـا صـورت ميگیرد،
از جملـه مناطـق پرریسـك شـناخته ميشـوند.
بنابرایـن بانك هـا و مؤسسـات اعتبـاري فعـال در
ایـن مناطـق باید در شناسـایي مشـتریان خود د ّقت
عمـل بیشتـري داشـته باشـند .همچنیـن بانكهـا
و مؤسسـات اعتبـاري و شـعبههاي آنهـا در سـایر

مناطـق نیـز باید نسـبت بـه نقلوانتقـاالت وجوه به/
از بانكهـا و مؤسسـات اعتبـاري فعـال در مناطـق
پرریسـك،کنترل و نظارت بیشتري داشـته باشـند.
یا
ـ ـ
ی ـ
ـا
ـ ی
ن
ـ
از آنجـا کـه شناسـایي و کنتـرل گـردش عملیـات
مشـتري ،فرآینـدي مسـتمر اسـت ،بانكهـا و
مؤسسـات اعتبـاری باید با نصـب نرمافزارهـاي ویژه
مبارزه با پولشـویي ،اطالعات اخذ شـده از مشـتریان
را مدیریـت کننـد .از جمله ویژگيهـاي نرمافزارهاي
فـوق ،قابلیـت جمـعآوري ،تجزیهوتحلیـل ،نمایش و
عرضـه اطالعات و شناسـایي موارد مشـکوک اسـت.
نرمافزارهـاي مذکـور ،بهگونـهاي طراحـي شـدهاند
کـه امـکان بررسـي و کنتـرل حسـابها و گـردش
عملیـات بانکـي مشـتریان ،بهصـورت مسـتمر و در
کوتاهتریـن زمـان را فراهـم ميسـازند.
ـاد
یـ ی ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
یـ
بـه طورکلـي بـراي اجـراي یـك برنامـه مؤثـر ضـد
پولشـویي ،بایـد تمامـی مؤسسـات مالـي بـه یـك
سیسـتم گزارشدهـي مجهـز باشـند .سیسـتمي که
بـر اسـاس قواعـد و اسـتانداردهاي از پیـش تعییـن
شـدهاي طراحـي شـده باشـد؛ بـه ایـن معنـي کـه
معیارهـا و ویژگيهایـي کـه بـر پایه آنهـا معاملهاي
مشـکوک تلقـي ميشـود ،از قبـل مشـخص و براي
سیسـتم تعریف شـود .سیسـتم بر اسـاس معیارها و
ویژگيهـاي فـوق ،تنظیـم شـده و گـردش عملیـات
مشـتريها را بهطـور خـودکار کنتـرل ميکنـد.
درصورتيکـه سیسـتم ،معیارهـاي مـورد نظـر را
شناسـایي کنـد ،بهطـور خـودکار اعـالم خطـر کرده
و هشـدار ميدهـد.
در ایـن راسـتا ،الزم اسـت؛ تمامـی بانكهـا و
مؤسسـات اعتبـاري یـك بخـش کنتـرل و تطبیـق
داشـته باشـند .ایـن بخش ،مسـؤول تطبیـق فعالیت
مؤسسـات مذکـور با قانـون و مقررات ضد پولشـویي
اسـت .همچنیـن وجـود یـك بخـش بـراي کنترل و
شناسـایي مـوارد مشـکوک مـورد نیـاز اسـت .عالوه
بـر ایـن ،سیسـتم گزارشدهـي مناسـب بـه همـراه

ضبـط و نگـهداري سـوابق و گزارش موارد مشـکوک
موفقیـت مؤسسـات مالـي در زمینـه
از الزامـات
ّ
مبـارزه با پولشـویي اسـت.
ــ پ ــ ی
ــ
ه ــ
ــا
ــا
ــا
ا
از جملـــه مـــوارد مشـــکوک بـــه پولشـــویي از
طریـــق بانكهـــا و مؤسســـات اعتبـــاري کـــه الزم
اس ــت ب ــه مراج ــع ذيص ــالح گ ــزارش داده ش ــود،
عبارتنـــد از:
وجـود انـواع حسـاب بهنـام مشـتري در بانـك یا
مؤسسـه اعتبـاري واحـد در یـك منطقه.
افتتـاح حسـابهاي متعـدد و سـپردهگذاري در
آن ها.
گردش عملیات بسیار باالي حساب که تناسبي با
حرفه مشتري نداشته باشد.
سپردهگذاري بهدفعات و برداشت یكجا و عمده.
ارائـه چكهـاي ظهرنویسـي شـده متعـدد بـه
بانـك بـراي وصـول بـه حسـاب مشـتري.
مراجعات متعدد به صندوق امانات بانك.
پیشنهاد رشوه براي انجام عملیات مشکوک.
امتناع مشتري از ارائه اصل مدارک هویتي.
بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتي شرکت.
تبدیـل اسـکناسهاي ریـز بـه اسـکناسهاي
درشـت در حجـم بـاال.
تقاضـاي انتقـال وجـوه ارزي بـا مبالـغ بـاال بـه
خـارج از کشـور ،بـدون ارتبـاط بـا حرفـه مشـتري.
تغییـر ناگهانـي الگوي مبـادالت ارزي مشـتري و
عدمتطابـق آن بـا فعالیتهـاي معمـول وي.
ورود یـا سـپردهگذاري مبالـغ قابلتوجـه وجـوه،
بـه حسـاب مشـتري از طریـق چكهـاي بانکـي،
حوالـه و یـا انتقال تلفني نامتناسـب با نـوع کار و
فعالیـت اقتصـادي صاحب حسـاب.
تفـاوت قابلتوجـه الگـوي سـپردههاي نقـدي
یـك بنـگاه خردهفروشـي در یـك محله بـا بنگاه
مشـابه در همـان محـل.
نقلوانتقـال غیرمعمـول وجـوه بیـن حسـابهاي
مر تبط .
تقاضــاي مبالــغ قابلتوجــه چــك بانکــي ،حوالــه
یــا چكهــاي مســافرتي ،بهمیــزان ســقف

مقــرر در مقــررات توســط مشــتري.
پی ن ا ا
ی ی
از مطالـب مطروحـه در خصـوص فعـل مجرمانـه
پولشـویي ،برداشـت ميگـردد کـه ارتـکاب بـه ایـن
جـرم ،نهتنهـا براي مدیران مؤسسـات مالـي و بانکي
و نیـز فعـاالن اقتصـادي و دولتمـردان کشـورها و
جوامـع مختلـف عمـل مذمـت شـدهاي محسـوب
ميگـردد بلکـه عدممشـروعیت و خـالف قانـون
بـودن آن ،حتّـي براي مرتکبین و دسـت انـدرکاران
ً
کامـال واضـح و روشـن اسـت .بههمین دلیل
آن نیـز
اسـت کـه بـا وجـود سرخوشـي و کامیابي ناشـي از
اکتسـاب چنیـن ثروتـي ،سـعی می کننـد ،قبـل از
اسـتفاده و بهره بـرداري از آن ،ابتـدا بـه تطهیـر و
پاکیـزه نمودنـش بپردازنـد .بنابراین بيدردسـرترین
و کمهزینهتریـن شـیوه رسـیدن بـه مقصـود خود را
بهکارگیـري ایـن پولهـا در مسـیر وجـوه عمومـي
یـك کشـور ميداننـد؛ از همیـنرو ،بـا مخلـوط
کـردن وجـوه آلـوده خـود با وجـوه پاک موجـود در
سیسـتم مالـي و بانکـي ،بهزعـم خود ،وجـوه حاصل
از راههـاي نامشـروع و خـالف قانـون را ميتواننـد
پـاک و تطهیـر نماینـد.
ولي کام ً
ال پیدا است که اثرات سوء یك عمل مجرمانه
را نميتوان با ارتکاب به یك یا چند فعل مجرمانه
دیگر از بین برد ،هر چند که از چشم اکثریت مردم
آن جامعه ،پوشیده و مخفي مانده باشد.
در ایـن شـرایط ،نخسـت ،وظیفـه دولتهـا و جوامع
اسـت کـه از افتـادن افـراد به ورطـه ارتـکاب چنین
جرایمـي بـا از بیـن بـردن زمینـه تخلـف یـا وقـوع
اینگونـه جرایـم جلوگیـري نمـوده (بـا ایجـاد
زمینههـاي صحیـح کار و اشـتغال و همچنیـن
ارشـادات فکـري ،فرهنگـي و عقیدتـي) ،همچنیـن
سیسـتمهاي مالـي و بانکـي نیـز بـا بهکارگیـري
تدابیـر پسـندیده و منطقـي مدیریتـي و اشـراف
اطالعاتـي بـر حـوزه کاري خـود و بهرهگیـري از
روشهـاي پیشـرفته و گزارشگیريهـاي الزم و
متنـوع در مقاطـع مختلـف یـا بهصـورت مـداوم و
مسـتمر ،همچنیـن با تدوین قوانیـن الزم و کارآمد،
از ایجـاد عرصـهای بـرای سوءاسـتفاده مجرمـان از
شـبکه گسـترده بانکـي جلوگیـری نماینـد.
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