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رآمدهای  ماهیت غیرقانونی دتغییریا نمودنپنهانهر گونه اقدام برای : تعریف
ده حاصل از فعالیت مجرمانه به نحوی که وانمود شود از منبع قانونی حاصل ش

.  است

پول کثیف 
(غیرقانونی) تبدیل

تمیز                           پول
(قانونی)



اقتصاد زیر زمینی

فعالیت مجرمانه

قاچاق مواد مخدر و  
تروریسم

پول خونین

معامالت مربوط به  
قاچاق کاال، آدم ربایی،  

قاچاق اسلحه و 

پول  سیاه

ارتشاء ، اختالس

فعالیت غیر قانونی

فرار مالیاتی پول خاکستری

فرار سرمایه
پول تمیز، خاکستری و  

کثیف

فپول کثی



ناپدید کردن
تغییر شکل دادن
تشخیص مشکل

تمییز شدن



ازایدعوتزریقیاجایگذاریپولشویی،فرایندزامرحلهاولین:جایگذاری
بهنقدیحالتازعوایدتبدیلهدفبارسمیمالیشبکهبهمجرمانهفعالیتهای

مالیموسساتدرگذاریسپردهبراییاکهاستمالیداراییهایوابزارها
رزشاباکاالهایخریدبراییاوشودمیدادهانتقالمرزهاازبیرونبهخارجی

صورتهبیا.رودمیکاربهقیمتیسنگهایوفلزاتهواپیما،هنری،آثارمانند
رسمیغیرورسمیمالیموسســاتدیگریاداخلیبانکهایدرگذاریسپرده
ولینادر.استاسمورفینگگذاریجایهایتکنیکازیک.گیردمیصورت
بیمه،ایهشرکتسازی،ساختمانتعاونیازتوانمیهمچنینپولشوییمرحله
.کرداستفادهنیز..وهارستوران،کازینو،خصوصیهایباشگاه



انونیقغیرمنشاازجرمازحاصلعوایدجداسازیبهمعطوفمرحلهاین:چینیالیه
(انتقاالتونقل)معامالتازناشیپیچیدههایالیهجادایازعملاین.استآن

هویتگذاشتنمجهولوحسابرسیعطفزنجیرهساختنمبهمهدفباچندگانه
تضمنمامراین.گیردمیورتصمالمنشاردگیریامکانعدمومعاملهاصلیطرفهای

وکبانبهمالیموسساتوبانکهانزدشدهسپردهوجهحوالهمانندعملیاتیانجام
هایچکوامسه،بهاداراوراق)دیگرپولیاسنادبهنقدیسپردهتبدیلیادیگر،موسسه

.استتمیزلپوباکثیفپولاختالطگذاریالیههایتکنیکازیکی.است(مسافرتی



کردنراهمفیاسازییکپارچهپولشوییفراینددرمرحلهآخرین:سازییكپارچه
رمانهمجفعالیتهایازحاصلعوایدبرایقانونیتوجیهومشروعظاهریپوشش

ازاستفادهابشدهشستهعوایدشودانجامموفقیتباچینیالیهمرحلهچنانچه.است
کهشودمیاقتصادیاصلیجریانواردنحویبهسازی،یکپارچهطرحهای
ممکنمرحلهاین.استیافتهقانونیظاهریوشکلوجوهمالی،سیستمبهبازگشت

سپردهیاواماعطایپوششیشرکتهایازاستفادهمانندمتعددیهایروشازاست
ورتصداخلی،هایوامبرایتامینوثیقهعنوانبهخارجیهایموسسهدرگذاری

اینمعمولهاروشازمرزهاازخارجبهشدهفروختهکاالهایحوالهجعل.گیرد
استمرحله





28/مه/17





(یكپارچه سازی و بازگرداندن)مرحله ادغام

هاینویسفاکتورباواممصنوعیبازپرداخت
ولپبرایپوشیپردهعنوانبهکهتقلبی

.شدمیاستفادهشدهتطهیر

چه)شودمیانجامانتقاالتپیچیدهشبكه
ایتاًنهکهنحویبه(المللیبینچهوداخلی

.سازدغیرممكنراپولاصلیمنبعپیگیری

قیمتگراناشیاء،ملکفروشازحاصلدرآمد
اصلحوجهعنوانبهومیرسدکامالًتمیزنظربه
.گرددمیادغاممالیلیستدرکاالفروشاز

(  خواباندن یا پنهان سازی)گذاری الیهمرحله 

بااغلب)کشورازخارجبهالكترونیكیانتقال
عنوانبهکه)کاغذییهاشرکتازاستفاده

.اندشدهافتتاحقانونیکار

ایسیستمهومتعددحسابهایدرنقدپول
گذاریسپردهخارجدرمتفاوتبانكی

.شودمی

دوبارهشدهخریداریکاالهاییاداراییها
.شودمیپولبهتبدیل

(  مكان یابی و استقرار)مرحله جاگذاری

.پول نقد به بانک پرداخت می شود
ادرصخارجبهفیزیكیصورتبهنقدپول
.شودمی

لکم،قیمتگراناشیاءخریدبراینقدپول
رسدمیمصرفبهکاروسایلیا



ازتاسعبارتپولشوییجرمایران،اسالمیجمهوریپولشوییبامبارزهقانوندومادهمفادطبق:

بهاینکهبهعلمباغیرقانونی،هایفعالیتازحاصلعوایدازاستفادهیانگهداریتحصیل،تملک،-الف

.باشدآمدهدستبهجرمارتکابنتیجهدرغیرمستقیمیامستقیمطور

طوربهاینکههبعلمباآنقانونیغیرمنشاءکردنپنهانمنظوربهعوایدیانتقالمبادله،تبدیل،-ب

وآثارمشمولویکهنحویبهمرتکببهکمکبابودهجرمارتکابازناشیغیرمستقیمیامستقیم

.نگرددجرمآنارتکابقانونیتبعات

مالکیتیاجابجاییانتقال،ونقلمحل،منبع،منشاء،واقعی،ماهیتکردنکتمانیاپنهانیااخفاء-ج

.باشدشدهتحصیلجرمنتیجهدرمستقیمغیریامستقیمطوربهکهعوایدی



جرم منشا باید در گذشته اتفاق افتاده باشد .

 عمل مرتكب

ویژگی های مال حاصل از ارتكاب جرم

قصد ارتكاب جرم پول شوی



جرائم 

منشاء

مواد )قاچاق 

مخدر، دارو، 

(کاال، انسان جرائم محیط 

زیست

سرقت ،   

آدم ربایی

قتل و 

جنایت

مشروبات 

الکلی، قمار 

رشوه ربا و فحشاء

وفساد

جعل و 

تقلب

عملیات 

تروریستی

اخاذی

کالهبرداری 



فرایندی پیچیده و مستمر است.

پولشویی جرم ثانویه است.

استیافتهسازمانجرمپولشویی.

پولشویی جرم فراملی است.

پولشوبی جرم فرهیختگان است.

عمدتاً در مقیاس بزرگ انجام می گیرد.

ابعاد مختلفی دارد.

فراتر از شستشوی پول است.

مدنظراستکردنمخفیعمل.

جرمی با عنوان جدید است.



استنیفتادهاتفاقتازگیبهونبودهدنیادرجدیدیپدیدهپول شویی.

می گرددبازدنیادرفسادوقوعبهپول شوییسابقه

اتنشامریكادرسكه ایرخت شوییدستگاه هایوآلكاپون1920دههدر

.استگرفته

میلیونششصدحاویچمدانیککشفباو1979سالدربارنخستین

مطرحبود،مخدرموادفروشحاصلکهپالرمو،فرودگاهدرنقدپولدالر

گردید

اصطالحبارنخستینبرایامریكادر1973سالدرگیتواترقضیهدر

به1982سالدروشدمطبوعاتواردنیكسونمشاورتوسطپول شویی

.یافتراهنیزامریكاحقوقیوقضاییمتون



انواع 
پولشویی

درونی

بیرونی 

وارداتی 

صادراتی



پولشویی تامین مالی تروریسم
انگیزه کسب سود ایدولوژیكی

وجهمنشاء غیر قانونی غیرقانونی+ قانونی 

حجم پول زیاد کم

مدل عملیاتی شرکت های پوششی افراد+ خیریه ها 

اثر نهایی منابع کشورهاشستشوی تروریستیعملیات



(اسمورفینگروش) سرمایه گذاری در بانک 

(  Shell Company)تاسیس شرکت های مجازی، کاغذی یا پوششی 

سرمایبه گذاری موقت در خرید مغازه ها ، رستوران ها و کیوسک ها  

هزینه کردن در کارهای عمرانی و ساخت و ساز

موسسات مالی غیر بانكی علی الخصوص صرافی ها و موسسات ارسال کننده                  
(  حواله)وجوه 

ایجاد سازمان های خیریه قالبی



سرمایه گذاری در بازار طال، الماس و ارز

رات  شرکت در مزایده های اجناس هنری و کاالی قدیمی و انتقال پول به کشور دارای مقر
بانكی آزاد 

شرکت های بیمه

فاکتور نویسی غیر واقعی 

بازار  اوراق بهادار 

حواله



ترتیبات وثیقه وام

سود حاصل از قمار بازی

استفاده از آژانسهای مسافری و شرکتهای حمل و نقل

صندوق امانات بانک ها

(پول الكترونیک) استفاده از تكنولوژی نوین پرداختی 





کدملی،نام،ماننددیگر،شخصفردیمشخصه هایاز•
محرمانه،امورانجاممنظوربهاعتباریکارتشماره

بامطابق.شوداستفادهسوءسرقتیاکالهبرداری
عنوانجعلازناشیخسارتمیزانشدهارائهگزارش های

برآوردپوندمیلیارد72/1معادلانگلستاندر2005سالدر
.استشده

Forging 

Title

دستبازپسشیادفردوبودهعنوانجعلرایجانواعازیكی•
یمیلانشانیتغییروحسابشمارهشخصی،اطالعاتآوردن
گمربمبنیبانکبهایمیلیارسالباوخودکاربررسمی
جدیدیکارتتقاضایکارت،شدندزدیدهیاشدن

جدیدنشانیبرایصورت حسابوجدیدکارت.می نماید
.بودخواهدشیاداختیاردرحسابمدتیتاوارسال

Account 

Takeover

ساسحاطالعاتافشایبهکاربراننیرنگباتوامترغیب•
مرحله،اولیندرمهاجمان.دارداشارهآنان،شخصیو

میارسالشماریبیافرادبرایراخودموجهدرخواست
راخودنمایندمیسعی.مانندمیپاسخانتظاردرونمایند

وهنموداعتمادآنانبهمردمکهنمایندعرضهایگونهبه
بانکظیرنمعتبریمراکزقانونینمایندگانعنوانبهراآنان

اعتمادورضایتجلبازپسمهاجمان.نمایندقبولها
نظیرمهمیوحساساطالعاتدرخواستآنانازکاربران
.نمایندمیرااعتباریکارتشماره

Phishing

وبیکبهسایتوبترافیکتغییرمنظوربهنفوذگرحمله ی•
فردتوسطDomainدستكاریبا.استدیگرجعلیسایت

ی شود،مبانکاصلیسایتوارداینكهتصوربهکاربر،شیاد
كیبانمحرمانه یاطالعاتوشدهشیادفردجعلیسایتوارد
واردراعبورکلمهوکارتشمارهحساب،شمارهازاعم

سوءهبنسبتمی تواندراحتیبهشیادفردآنگاهومی نماید
.کنداقداماستفاده

Pharming



:رهر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد شامل موارد زی

مشاغل در معرض  
پولشویی

سیستم  
بانكی

بازار سهام و
اوراق قرضه

بنگاه های  
خیریه

بنگاه های  
آژانس های  اتومبیل

مسافرتی  
نقل

عتیقه 
فروشی و 

جواهر  
فروشی

شرکت های  
بیمه  

صرافی ها



سیتژ                            ریسكی که به اعتبار ، پر•
و شهرت شرکت لطمه زده و 

موجب  سلب   اعتماد 
رد  مشتریان نسبت به عملك

. صحیح  شرکت  می گردد

رکاء  ریسكی که به سایر ش•
. رددو ضامنین  منتقل می گ

ریسک  ناشی از اعمال  •
ی  تحریم های قانونی یا نظارت
ن  در نتیجه عدم رعایت قوانی

و مقررات  

ریسكی که منجر به •
افزایش  فعالیتهای  

ردد  نظارتی و کنترلی  می گ
و رشد هزینه های شرکت  

.را در پی دارد ریسک عملیاتی ریسک قانونی

ریسک سرایتریسک شهرت



اقتصاددربی ثباتیواخالل(1
دولتهزینه هایافزایشودرآمدکاهش(2
کشورازسرمایه هاخروجوسرمایه گذاری هاجهتتغییر(3
اقتصادیامنیتتضعیف(4
خصوصیبخشتضعیف(5
 سازیخصوصیرونددراختالل(6
ارزنرخوبانكیسودنرخبرمنفیتأثیر(7



 گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی(FATF)

 گروه اگمونت متشكل از واحدهای اطالعات مالی(EGMONT 

GROUP)

 صندوق بین المللی پول(IMF)

برنامه جهانی سازمان ملل، دفتر مبارزه با مواد مخدر(UNODC)

کمیته ضد تروریسم(CTC) 

انجمن بین المللی نظار بیمه(IAIS) 

سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار(IOSCO)



موضوع مصوب سازمان  

ملل در تاریخ

عنوان

اشاره به مفهوم پولشوییقاچاق مواد مخدر به عنوان جرم مقدم و  1988 (وین)کنوانسیون مقابله با مواد مخدر

ل مبارزه با انگاری پولشویی و جرائم شدید بعنوان جرم منشاء، گنجاندن اشکاجرم

، پولشویی در قوانین و مقررات، همکاری و تبادل اطالعات بین مقامات اداری

قانونی و قضایی، تشکیل واحد اطالعات مالی

2000 لی کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته فرام

(پالرمو)

وجوه با تهیه یا جمع آوری-جرم انگاری سازمانهای تروریستی و اعمال تروریستی

اده قرار می  در اعمال تروریستی مورد استفبا قصد اینکه این وجوه /علم به اینکه 

تعریف اعمال تروریستی-گیرند غیرقانونی است

1999 کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 

کنوانسیون مبارزه با فساد

ی طبق فصل هشتم منشور سازمان ملل از کشورهای عضو می خواهد که  دارای

را مسدود نمایندهای طالبان، بن الن و القاعده و سازمان های وابسته به آنا

1999 و سایر قطعنامه های شورای امنیت  1267قطعنامه 

شورای امنیت1373قطعنامه 



امریكا 
 اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریكا است .
 قانون کنترل پول شویی
1988مصوب سال قانون گسترش تعقیب پول شویی
 1979قانون راز داری بانكی مصوب(the bank secrecy act 1979)
 1988قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب(Anti-drug abuse act  )
 1994قانون سرکوب پول شویی مصوب(the money laundering 

suppression act 1994  )
 1970قانون جامع کنترل مواد مخدر(the comprehensive drug control act 

1970)
 1970قانون مواد ممنوعه(controlled substances act 1970  )
 1970قانون کنترل جرایم سازمان یافته(the organized crime control act 

1970  )



انگلستان
 1986مصوب « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر»تصویب،
 1989مصوب قانون جلوگیری از تروریسم
 مقررات راجع به پول شویی(money laundering regulations 

1993  )
 قانون همكاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری((international 

corporation criminal justice act 1990 
 قانون قاچاق مواد مخدر(money trafficking act 1994  )

سوئیس
ی را در است، اقدامات« بهشت پول شویی »کشور سوئیس با این که معروف به 

از جمله. راستای مبارزه با پول شویی در محدوده حقوق جزا انجام داده است 
.  می باشد 1990قانون جزا مصوب  305bو  305aمواد 



اسکاتلند
 قانون »و « 1987قانون عدالت کیفری اسکاتلند مصوب »در کشور اسکاتلند هم

مقرراتی را در امر مبارزه با پول شویی پیش  1995مصوب « عواید ناشی از جرم
ارتباط با  پنج نوع عمل در« قانون عدالت کیفری اسکاتلند»بینی کرده اند و در 

.  پول شویی جرم شناخته شده است 
مالزی

 هکمیته ملی هماهنگ کنند»در مالزی برای مبارزه با جرم پول شویی یک  »
زی وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده که بانک مرکزی مال13متشکل از 

عضو این کمیته است اصلییکی از سازمانهای 



خاورمیانه
کنندهراننگشوییپولباارتباطدرراآنهامتحدمللسازمانکهنیزخاورمیانهکشورهایمیاندر

اشارهینبحرومصربیشکماوعربیمتحدهاماراتلبنان،کشورهایبهتوانمیداده،تشخیص
ونظارتحتتبایدنیزسوریهوعربستانقطر،عمان،کویت،اردن،استشدهاعالنالبتهکهنمود

.استجریاندرشوییپولضدبرتالشهایینیزکشورهاایندر.گیرندقرارکنترل
باهمکاریازباشدمیخاورمیانهدرمالینظامهایترینپیشرفتهازیکیدارایکهلبنانکشور

FATFپولعملیاتشناختنجرمبرمبنیراقانونی2001سالدراستکردهخوددارینیز
.استرساندهتصویببهکشورایندرشویی

وزیرانهیاتتصویببه2002سالدرشوییپولبامبارزهقانوننیزعربیمتحدهاماراتدر
بامبارزهملیکمیته»1مادهدررسیدتصویببهماده25درکهقانوناین.استرسیدهامارات

2مادهدرراشوییپولواستکردهبینیپیشاماراتمرکزیبانکریاستتحترا«شوییپول
بینیپیشاموالمصادرهوحبسونقدیجزایجملهازرامجازاتهایی13مادهدرودانستهجرم
استکرده



آمار پول کثیف

500درکثیفپولهایکلحجم(دنیاملیناخالصدرآمددرصد5تا2بین)دالرتریلیون1.8تامیلیارد

.دنیاست

نقاطسایردربقیهواروپادردرصد30امریكا،درکثیفپولهایدرصد47برآوردهابرخیاساسبر

حدودوشدهاروپاوامریكانظارتیسیستمهایازعبوربهموفقکثیفپولدرصد99.داردجریانجهان

.میروندکاربهدیگرجنایاتساماندهیوگذاریسرمایهبرایمجدداًپولهااینازدرصد80

ایران و ریسک پول شویی

ایراندرکثیفپول هایحجمتحقیقیکدرشدهارائهغیررسمیآمارهایوشدهبررسیمدلاساسبر

.می باشد(80تا52سالازشدهمحاسبهمیانگین)جامعهنقدینگیحجمدرصد11.8برابر

ترینینپایوباالتریندارایترتیببهفنالندوایران«بازل»مؤسسهتوسطمنتشرهآماراساسبر

.هستندجهاندرپولشوییریسک

overall-score-ranking-2014.pdf


 شناسایی اولیه مشتری(Know Your Customer)

 شناسایی کامل مشتری((Customer Due Diligence

 رویکرد مبتنی بر ریسک(Risk-Based Approach)

رد کاغذی -ثبت و نگهداری اطالعات و رویدادها(Paper Trail)

 گزارش معامالت مشکوک(Suspicious Transactions Reports)

 استفاده از وجوه نقد و ابزارهای مشابه جهت پرداخت(Cash Transaction)

Risk Assessment  Customer Risk Rating. pdf.pdf


:استفاده از رویه های استاندارد و مکانیزه برای شناسایی هر مشتری

تشکیل پرونده اطالعاتی برای هر مشتری و ثبت اطالعات وی در سیستم ها

 احراز هویت مشتری در زمان ارائه خدمت

 به روز نمودن اطالعات مشتری طی دوره زمانی

 شناسایی ذینفع واقعی(Beneficial Owner)

 مالی( معامالت)تجزیه و تحلیل ماهیت و هدف اصلی هر عملیات

وفایل یا سابقه کنترل و نظارت بر فعالیت مشتریان بمنظور شناسایی معامالتی که با پر

مالی وی مطابقت ندارد  



دسته بندی مشتریان به سه گروه کم ریسک(low) ، ریسک متوسط(Medium) ،  ریسک

(  High)باال

یسک  رویه های مکانیزه بمنظور مانیتور حساب ها و معامالت خاص متناقض با پروفایل ر

:مشتریان

دسته بندی معامالت

 فعالیت  کسب و کار(Business Activity)

 تناوب معامالت( + پول)میزان دارائی



مقصد

اشخاص مسئول+مامور تطبیق: مسئولیت

موانعبایددنباشذخیرهقابلودسترسدرمشتریانخصوصدردرخواستیاطالعاتکلیهچنانچه

بصورت...وحاملچکدرخواستنقدی،معامالتالکترونیکی،معامالتخصوصدرزیر

:شوداجراسیستمی

عدم انتشار چک های حامل  

ممنوعیت معامالت نقدی باالتر از سقف مقرر تعیین شده در هر کشور   

عدم فروش دارائیهای ثبت نشده



:در چه مواقعی 

 برقراری ارتباط تجاری(business relationship)

معامالت باالتر از سقف مقرر

مظنون و مشکوک بودن اطالعات و مستندات شناسایی در دسترس

که مجموع آن بیش از سقف مقرر استمعامالت متعددی

:چرا

ذینفع واقعی معامله  شناسایی

 (  متناقض با کسب و کار)شناخت هدف و ماهیت ارتباط تجاری



ود؟آیا  ازسیستمی که تاحدی شناسایی مشتریان را مورد توجه قرار دهد استفاده می ش

 بطور کامل اجرا می شود؟همیشهآیا  در مورد هر عملیات یا معامالت، الزامات قانونی

 آیا ساختار، رویه ها و کنترل ها مطابق با دستورالعمل ها انجام می شود؟

ی رویکرد مبتنی بر ریسک برای معامالت حسب درخواست اشخاص حقیقی یا حقوق

.متفاوت است( موسسات)
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اشدمعامالت و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی ب
ه ای کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامل

صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
خص یا معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن ش

اشخاص دیگری بوده اند
ی معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از و

.مغایر باشد
 اشدواقع شده ب( از نظر پولشویی)معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر.
عد از معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا ب

.انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
ح معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واض

.می باشد



 مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شودتصمیمات.
 مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی دهد و توجه الزم را مبذول نمی دارد و یا به

.اطالعات مندرج در این صورتها اتكای الزم را ندارد
اتفاقدفعاتبهکارکنانخروجوورودازناشیچهوهابخشدرچهکارمندانانتقالونقل

.می افتد
 دارندمدیران غیرمالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول.
در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد.
روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد.
تحوالت علمی و تغییرات تكنولوژی از سرعت باالیی برخوردار باشد.
مشرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می شود.
کندحسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشكالت و یا اشتباهات زیادی را مشاهده.
ل دهدمعامالت با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشكی.
شرکت با اشخاص وابسته معامالتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد.
خصی شرکت دارای حسابهای ویژه ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مش

.برای تهیه و نگهداری اطالعات مالی آن استفاده می شود



مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می کند.
حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد.
صورتها و اطالعات مالی سال یا سنوات گذشته حسابرسی نشده باشد.
مدیریت اجاره برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند.
مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می روند.
خصوصاً  حقوق و دستمزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطالعات مندرج در صورتهای مالی

.دوره باشدو زیان سود 
 دباشوظایفش واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صالحیت الزم برای انجام.
صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اهمیت داده شود.
باشدپیچیدگی معامالت و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه ای و تخصص خاصی.
وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است.



 به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث... پرداخت حق المشاوره و حق داللی و.
وجود حساب جاری شرکا و امثال آن.
شرکت تحت بررسی هیچ نوع تجارت و یا محصولی نداشته باشد.
هرگونه وضعیتی که شناسایی هویت شرکت را مشکل می سازد.
انجام معامالت نقدی به ویژه در خرید و فروش اوراق بهادار بی نام.
گذاری شرکت در اموال و مستغالت در مدت زمان کوتاه بدون توجیه اقتصادیسرمایه

.منطقی
مالی شرکت عموماً برای انجام تراکنش های مالی یا اخذ تسهیالت از صرافیها و مؤسسات

.کندمیغیر مجاز استفاده 
گیردها صورت میمعامالتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه.



 عملیاتییتهای فعالسود ناشی از فعالیتهای غیر عملیاتی شرکت نسبت به افزایش.
یافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت.
استقرار مرکز اصلی فعالیت های شرکت در مناطق پر ریسک.
طق پر علیرغم فعالیت شرکت در مناطق کم ریسک، شرکت مراوده تجاری با منا

.ریسک دارد
ادامه فعالیت شرکت علیرغم زیان انباشت متورم.
 عارف داردای به صورت نامتتمایل به تبدیل وجه نقد به داراییهای سرمایهشرکت.
ار باشدجریانات نقدی شرکت نسبت به سنوات قبل از روند غیرمنطقی برخورد.
شرکت باشدسرمایه اولیه شرکت و یا افزایش سرمایه غیرمتناسب با سطح فعالیت.



گرددمشاهدهموهومیامجعولاطالعاتواسنادارائهوواقعخالفگزارشهایکذب،اظهارات.
یهایدارایوفعالیتنوعهویت،مورددرویژهبهدهیگزارششرایطرعایتبهنسبتمشتری

.دهدمینشانعادیغیرنگرانیخود
آناعالمازیادارداکراهخودتجاریهایفعالیتمورددراطالعاتگونههرافشایازمشتری

.کندمیارائهمشکوکوغیرعادیتجاریمدارکواطالعاتیاورزدمیخودداری
ایگونهبهویتوسطشدهارائهاطالعاتشوداستنباطمشتریشناساییجریاندردرصورتیکه

داردمینگهمخفیراواقعیهویتیامشکلراویهویتاحرازکهاست
دهدیمارائهرااسنادکپیتنهاوورزیدهخوددارینیازموردمدارکواسناداصلارائهازمشتری
اتاطالعهمچنینوخودشناساییمدارکوهویتیاطالعاتپذیردنمیمشتریهنگامیکه

.نمایدارائهراخودفعالیتسابقهبهمربوط
نباشدصحیحیاوشدهدادهتغییربوده،جعلیویهویتکهمشتری.



 (همثالً بیم)ارائه فاکتور یا سندهای خرید باالتر از قیمت واقعی و ارائه آن به مؤسسات
مشتری که از ارائه اطالعات تکمیلی مانند شماره تلفن و آدرس امتناع ورزد.
خدمت  مشتری حقیقی که پس از آگاهی از الزامی بودن ارائه کارت شناسایی از درخواست ارائه

.انصراف می دهد
کندمشتری که تالش می کند کارمندان را متقاعد نماید تا برخی مدارک الزامی را تکمیل ن.
 انی شود  اطالع رس( مانند رسانه یا سایر منابع)مشتری که درمورد وی از یک منبع قابل اطمینان

.که در فعالیت غیرقانونی شرکت کرده است
زارش  مشتری یا شخصی که به ظاهر با مشتری در ارتباط است، سابقه ای مشکوک دارد یا گ

ست؛مدنی یا موارد نقض مقررات، از وی مشاهده شده ا-های خبری حاکی از سوء سابقه کیفری
ز افشای مشتری به عنوان عامل برای نهاد دیگر عمل می کند، اما بدون داشتن توجیه قانونی، ا

اسب اطالعات در پاسخ به پرسش های مربوط به نهاد مورد نظر طفره می رود یا از ارائه پاسخ من
.اکراه دارد

الیت یاد  مشتری در تشریح نوع فعالیت تجاری خود مشکل دارد یا فاقد آگاهی عمومی در مورد فع
.شده است



تم داخلی  مشتری که به صورتی غیرمعمول در رابطه با سیاستگذاری ها، نظارت ها و سیس
. نهادهای مشمول کنجکاو است

شان می دهد مشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی در زمینه پولشویی عالقه زیادی ن
 نباشدکه محل زندگی و اقامت وی با سابقه فعالیت مالی و تجاری او متناسبمشتری  .
یت مشتری نمی داند و یا راغب به ارائه اطالعات درباره ماهیت تجارت یا مالکان شخص

.  حقوقی نمی باشد
 مشتری هنگام استفاده از خدمات توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی

.داردشود یا شخص ثالثی بر فعالیتهای او نظارت می 
ی و وجوه در شرایطی که مشخص شود مشتری ذینفع واقعی نبوده و تقاضا با منابع مال

.  اشخاص دیگر انجام می شود
عالیت مشتری قصد دارد معامالتی را انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد یا با راهبرد و ف

. اعالم شده مشتری در تناقض است



مشتری به خدمات و منافعی که مؤسسه به او ارائه می دهد بی توجه است.
 د عملیات دو طرفه و هماهنگ شده ای با قصد تغییر مالکیت انجام می دهمشتری
یر می دهد مشتری به کرات و بدون توجیه منطقی وکیل و یا نماینده قانونی خود را تغی
دام به مشتری خدمات بیمه ای که از مؤسسات مختلف خدمات بیمه ای دریافت کرده و اق

.کنند فسخ آن می
دهند متقاضی خدمات بیمه ای و صاحب کاال که محل ارزیابی را تغییر می
 ل پیش بینی که بابت دریافت خدمات پایه، وجوه را پیشاپیش و به شیوهای غیرقابمشتری

پرداخت نماید 
یرمقیم باشد، مشتری که مبالغ هنگفت را از طریق حسابهای مختلفی که متعلق به افراد غ

.پرداخت نماید
اندک و مشتری که اقدام به خرید کل مبلغ قرارداد نماید درحالی که پرداختها را در مبالغ

.به صورت منظم انجام می دهد



 هددمشتری که بدون اطالعات و موافقت ارائه دهنده خدمات ذینفعان مشخص شده را تغییر  .
 یر ذینفعان باشدقادر به تغی( مثالً بیمه نامه)مشتری به سادگی و تنها با امضای موافقتنامه در سند.
وند بسته مشتری هیچگونه نگرانی و توجهی به اجرای قرارداد ندارد و تنها به دنبال اتمام سریع ر

.شدن قرارداد است
کند مشتری از آدرس هایی خارج از قلمرو نظارتی ارائه دهندگان خدمت استفاده می
 ید می نما( طبق قرارداد)مشتری که درخواست پرداخت کل مبلغ را به جای پرداخت اقساطی
ی نداردارباب رجوع شرایط غیرمناسب و نامطلوبی را می پذیرد که با سن و سالمتی او ارتباط
یا موسسه مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص وجوه را بصورت الکترونیکی به طرف ثالث

.ای دیگر انتقال می دهد
مشتری وجوه نقد خود را به صورت دراز مدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی ،

خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است؛  
  مشتری به سپرده گذاری مبالغ هنگفت اقدام می کند یا با حساب های نامرتبط



مان درخواست اخذ خدمات پایه در مکانی دور و درصورتیکه بتوان خدمات پایه را در ه
.مکان تهیه نمود

فعالیتهای معرفی نماینده یا واسطه در یک حوزه یا قلمرو قضایی نادرست یا جایی که
.استج رای( مخدرفعالیتهای تروریستی یا قاچاق مواد نظیر )محرمانه سازمان یافته 

 رید خمثالً )خدمات دریافت مبادرت به استفاده از چک اشخاص ثالث برای اقدام به
(نامهبیمه 

 کنداخذ می همسطح خود  مشتری خدماتی با بیش از سطح سایر مشتریان  .
سخ میگیرد و پس از مدتی آن را فمتقاضی خدمات بیمه ای یک بیمه نامه کلی می-

.کند یکند و درخواست برگرداندن پولی را که قابل پرداخت به شخص ثالث است م



ام متقاضی خدمات بیمه ای می خواهد حداکثر وجه بیمه نامه را پس از پرداخت، و
.بگیرد

فعالیت  مشتری سعی در پرداخت وجه نقد دارد درصورتیکه به طور معمول این گونه
.  گیردازطریق فیش بانکی صورت می

.اردریسک ها، کارمزدها و سایر هزینه های انجام معامله، برای مشتری اهمیتی ند
مشتری وجوه نقد خود را به صورت درازمدت سرمایه گذاری می کند اما پس از

.مدت کوتاهی خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است



بهیالکترونیکصورتبهراوجوهمشخص،تجاریهدفداشتنبدونمشتری
دهد؛میانتقالدیگرایموسسهیاثالتطرف

ورتیصدردارد،توجیهبدونوناگهانیهنگفت،مالیعملکردمشتریحساب
تجاریهدفوگرفتهنمیصورتآندرچندانیفعالیتاینازپیشکه

است؛نداشتهوجودکاراینبرایهممشخص
درسندییامدرکویازکهاستشکلیبهمعاملهانجاممتقاضیمشتری

.نماندجایبرموسسه
هاینام)نامیکبارامتعددیهایحسابمشخصدلیلبدونمشتری

حساببهایهاحساببینمتعددیهایانتقالونقلوکندمیافتتاح(مختلف
.دهدمیانجامثالثیشخص



.داردخودهایسپردهمیزانازمبهمیاطالعاتمشتری
واسطهایتخلفدارایفعالیت،مجوزبدونمختلفشرکتهایخدماتازکهمشتری
.نمایندمیاستفاده

شدهشناختهتجاریاهدافوفعالیتموضوعباکهخدماتدریافتدرخواست
باشدداشتهمغایرتمشتری

کهفمتعارحدازباالتربیمهمبلغیاتعهدحدباهاییالحاقیهیاهانامهبیمه
استردادونامهبیمهبازخریدیافسخقصدمدتیازپسایبیمهخدماتمتقاضی

.باشدداشتهرامنطقیدلیلبدونوجه



بکسمانندپایهخدماتدهندگانارائهکارکنانخصوصیاتدرتغییرهرگونه
آنهاکارایییاوفعالیتسطحدرغیرمنتظرهتغییرافراطی،زندگی

نددهمینشانراایغیرمنتظرهفروشافزایشکهپایهخدماتدهندگانارائه.
آنیازاتامتازاستفادهومشمولشخصعنوانباضابطهبدوننمایندگیدریافت

فرد
منطقیتوجیهبدوننمایندگییکبرایمختلففرعیدفاتروجود.
نمایندمیاستفادهپایهخدماتصدورهنگامدرمختلفهایالحاقیهاز.



امتناعگذاریشسرمایهدلیلدرموردتوضیحارائهازکهنمایندگیاخذمتقاضی
.ورزد

برایآشکاربطورودهدمیانجاممختلفهایمکاندررامعامالتمشتری
.کندمیتالشمکانتشخیصازجلوگیری

رارگیردهایناممکرربطورولیکندمیاستفادهآدرسیکازبارهاوبارهامشتری
.دهدمیتغییر

.استردیگافرادمراقبتتحتیاشوندمیهمراهیدیگریاشخاصتوسطمشتری



دراندکیجزئیاتیاودهدمیمعاملهمورددرایکنندهگمراهجزئیاتمشتری
.دانندمیراهدفشانمورد

هایشروازاستفادهبارازیادیمعامالتغیررسمیبطورمشتریرسدمینظربه
کندمیثبتدفتردر"رکوردازخارج"یاومتعارفغیرحسابداری

دهدمیتوضیحمعاملهمورددراندازهازبیشمشتری.
ندارداشخاصباجلسهبهتمایلواستمرموزمشتری.
معاملهباهمراهیدرنهاست،عصبیمشتری



عالیتفدررسدمینظربهاماشدهدرگیرهستندمشکوککهمعامالتدرمشتری
.استدرگیرنیزشوییپولهای
باماستبرایایشمارهیاواستشدهقطعمشتریکارمحلبامنزلتماستلفن

.نداردوجودحسابکردنبازازپسکوتاهیمدتدرمشتری
.استدشوارآتییاوجدیدمشتریپیشینهبررسیجهتعادیتالش

.شودانجامسریعاًمعاملهکندمیاصرارمشتری
.رسدمینظربهمعاملهازمشتریارائهدرتناقضات
مالینهادهایباجدیدروابطازسرییکتازگیبهرسدمینظربهمشتری
.استکردهبرقرارمختلف



 ه و یا  مانند حوالمالی، مشتری برای خدمات و یا محصوالت با استفاده از ابزارهای
غیر چک مسافرتی، بدون پست های مربوط بر روی صورت از ابزار و یا با عالمت

معمول، تمبر و یا یادداشت پرداخت می کند
تروریسم  شما مطلع می شوید که مشتری تحت تعقیب پولشویی و تامین مالی

.است
مشتری برای توسعه ارتباط نزدیک با کارکنان شرکت تالش می کند.
 ندکمشتری از از نام مستعار و انواع آدرس های مشابه اما متفاوت استفاده می  .



.مشتری نام خود را از یک معامله به معامله دیگر بطور متفاوت هجا می کند
ایمیل مشتری  از صندوق پستی و یا آدرس تحویل عمومی، یا نوع دیگری از آدرس

ده می به جای آدرس خیابان هنگامی که این هنجار برای آن منطقه نیست استفا
.کند

به نظر مشتری پیشنهاد پول یا پاداش یا جایزه غیر عادی، برای ارائه خدماتی که
غیر معمول و مشکوک می رسد، می دهد،

ی خاص شرکتی که عملیات و دارای)معامالت برای یک موسسه پوششی مشکوک 
(.  ندارد و دلیلی برای ایجاد آن وجود ندارد



ه مدت همه اطالعات جمع آوری شده در فرایند شناسایی اولیه ذخیره و ب: امكان ردیابی

.سال در اختیارمراجع ذیربط قرار می گیرد10

رددگذخیرهاطالعاتیپایگاهدربایدپایهخدماتارائههنگامشدهآوریجمعاطالعات.

 هر موسسه مالی باید یک پایگاه  اطالعاتی به نام بایگانی مجزا(Unique Archive)

.جهت ذخیره کلیه اطالعات تعبیه نماید

گیریپشتیبانایدورهبطوروایمنهکریحمالتبرابردربایدمذکورپایگاه(Back

Up)شود.

 باید قابل ثبت و ردیابی باشد( اجرا، تنظیمات و مشورت دهی)هر سیستم.



مشتمل  -اسالمیشورای مجلس 1386تصویب بهمن –قانون اساسی123اصل دراجرای 
:به شرح زیربر دوازده ماده وهفت تبصره 

(1ماده )اصل صحت و اصالت معامالت تجاری -

–(2ماده )تعریف جرم پولشویی -
عالیت از فمستقیم و غیر مستقیم هر نوع مالی که بطور -(3ماده )عواید حاصل از جرم -

.بدست آیدمجرمانههای 
(4ماده )پولشویی شورای عالی مبارزه با تشکیل -

قتصاد مستقر در وزارت امور ا: دبیرخانه شورا-داراییو وزیر اموراقتصادی : ریاست-
ودارایی

رکزیمرئیس کل بانک -کشور-اطالعات -وزیر اقتصاد، بازرگانی: عضویت-



(4ماده 3تبصره )الزم االجرا بودن آئین نامه های شورا و ضمانت اجرا -
(  7و  5ماه ) اشخاص مشمول و وظایف آنها  -

گزارش عملیات مشکوک  *احراز هویت                  * 
کنترل داخلی و آموزش  *نگهداری سوابق            * 

(8ماده )محرمانه بودن اطالعات -
استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای  -(9ماده )مجازات مرتکبین جرم پولشویی -

نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
عالوه بر مجازات های  : مجازات مرتکبین جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی-

ی نیز محکوم  مقررمربوط به جرم ارتکابی به مجازات های پیش بینی شده درقانون مبارزه با پولشوی
.خواهند شد

(11ماده )همکاری قوه قضائیه و اختصاص شعبی از دادگاههای عمومی -
(4ماده 5بند -12ماده )همکاری های بین المللی -



 ماده ، اهم موارد به شرح زیر49-هیات وزیران86تصویب آذرماه:
(3و 2ماده )شناسایی اولیه و کامل مشتری •
(4ماده )استعالم مدارک شناسایی کامل از پایگاه ذیربط •
(10و 9ماده ) دقت و نظارت ویژه در خصوص اشخاص تحت مراقبت وخارجی•
(13و 12ماده ) محل مناسب برای درج شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر•
(15و 14ماده )ماه 6تطبیق مشخصات و اماکن ثبت شده با پایگاه ذیربط هر•
(16ماده )ارسال مدارک به آدرس پستی •
ها افراد تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و وظائف و مسئولیتها و دسترسی•

(23و 19و 18ماده )مسئول 



(20ماه ) کنترل رعایت یا عدم رعایت مقررات توسط دستگاههای مسئول نظارت •
(21ماده)ارسال اطالعات پایه به دبیرخانه •
(25ماده )ارسال گزارش عملیات و معامالت مشکوک بدون اطالع ارباب رجوع •
(  34و33ماده )نگهداری سوابق و اطالعات •
(36و 35ماده )آموزش •
و 38و37ماده )ساختار سازمانی -عزل و نصب دبیر–وظائف دبیرخانه شورا و واحد اطالعات مالی•

(40و 39
(43ماده )ماه 3تهیه پیش نویس دستورالعمل ها و ابالغ ظرف •
(47ماده )ارسال اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالی •
(48ماده )راه اندازی سامانه اطالعات مشتریان توسط بانک مرکزی •
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