
 

  

 نام خدابه 

 

 مالی تجاری تأمینرهنمود اصول 

 

 رگبگروه ولفس

 

 

 فریده تذهیبی مترجم:

 

 المللیاتاق بازرگانی بینایرانی کمیته 

1397 

 

 



 

 

 

 ،از آن زمان سانی شد.رروزبه 2011آخرین بار در سال  ،رگبمالی تجاری گروه ولفس تأمینرهنمود اصول 

نمود. آور مجددی را الزام تجدیدنظر ،تر مقررات موجوداصالح اقدامات نظارتی و کاربرد دقیق جهت انتظارات در

مواردی که در خصوص آنها انتظارات گذشته تغییر یافته و توقعات نوین شکل  ،در این مسیر الزم بودبنابراین 

کرده و را دوباره بازنگری ها آن اصول بنیانی و کاربرد ،الزمهای تا بتوان در زمینه گرددی و مشخص یشناساگرفته 

  .تدوین نمود

که چگونه  به منظور آگاهی از اینروزرسانی، بهزمان آخرین  ازدر راستای انجام اصالحات الزم گروه ولفسبرگ 

 Financial Crime ت مالیابحث تطبیق با مقررات جنای افزایش سطح کاربرد در با هدفد نتوانمی این اصول

Compliance (FCC)  با اعضای ، مالی تجاری به کار گرفته شوند تأمینو استاندارد کردن اصول مزبور در صنعت

ICC وده است.در تماس دائم ب 

روشن شد که  ،و سایر جلسات بانکی ICCکمیسیون بانکی های ییگردهما در بحث با بسیاری از کاربران در

های بانک»و نه برای  «بزرگ جهانیهای بانک» ولفسبرگ را صرفاً برای اعمال در رهنمود اصول هابانکبسیاری از 

رهنمود یا نشریه رسمی در این  ICC نظراتی ابراز شد که اگر چنینهمگیرند. می در نظر «تر، و محلیکوچک

  تلقی خواهند نمود. را جدی بیشتری لزوم پیروی از آنهای بانک زمینه منتشر کند، آنگاه

و گروه ولفسبرگ جهت تهیه متن مشترک در آوریل  ICCمتشکل از  همکاری فوق منجر به تشکیل گروه دالیل

اعضای گروه  ، با مساعدتICCهای ولفسبرگ را به شیوه رهنمود تجاری مالی نتأمیشد تا اصول رهنمود  2014

نظریه  ملحوظ نمودن )به منظور گسترش BAFT طور نمایندگانی ازو همین ICCبانکی ولفسبرگ، اعضای جهانی 

 تهیه نماید. جهانی(

ای رهنمود مفصل جداگانه یک مختلف پرداخت را یک به یک بررسی نمود و برای هرزار باگروه تشکیل شده 

المطالبه/ های عندنامهها، ضمانتاعتبارات اسنادی، وصولی ؛تنظیم نمود. ابزاری که تا کنون رسیدگی شده عبارتند از

 اعتبار اسنادی ضمانتی و انتقاالت حساب باز.

کمیته ایرانی  در «اصول تامین مالی تجاری»رسانیم که رهنمود فوق با عنوان به اطالع خوانندگان عزیز می

 اپ شده است. چ ترجمه و
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  پيشگفتار -1

  صورتشويي پولارزه با مربوط به مبهاي   كه براي تشريح كنترل ريسكراوسيعي هاي  اين اصول بخشي از كوشش
مديريت اين روند منتشر ابطه با ر رنقش موسسات مالي د درباره گروه ولفسبرگ اين اصول را .دهد  مي تشكيل؛گيرد مي

  :كرده است

 اشارهشويي پولبه عنوان مبارزه با ها  دوي آن كه به هر( مالي تروريسم تأمين و شويي هاي پول بيان ريسك  
 و شويي پولمربوط به هاي  ين متن به ريسكدر حالي كه در ا.  ماليتأميناز طريق استفاده از ابزار  )شود مي

ياد داشته باشيم كه توان موسسات مالي براي مورد دوم محدود ه  بايد ب،شود  مي مالي تروريسم اشارهتأمين
 .است

 كشتار هاي  ي، شامل الزامات مربوط به عدم تكثير سالحالملل نملي و بيهاي  براي كمك به تطبيق با تحريم
 .ط سازمان ملل برقرار شده است كه توس)NPWMD (جمعي

  وضع موجود -2

ا خارج از مالي براي جريان كاال و خدمت بين دو نقطه، در داخل ي تأمينتوان به عنوان  را در مفهوم وسيع مي مالي تأمين
 را المللي اخلي يا بيندتواند تجارت   مالي تجارت ميتأمينبنابراين  . مالي تعريف كردمؤسساتمرزهاي يك كشور توسط 

  .دربرگيرد

  .فراهم كردن تسهيالت اعتباري استتعهدات، تعهد انجام كار و   مالي تجارت تركيبي از انتقاالت مالي،تأمين

 را كه براي كسب و كار هايي هاي قبول ريسك و كنترل  سياست،كنند  مالي كه در امر تجارت فعاليت ميمؤسساتتمام 
  .گيرند آنان الزم است در نظر مي

غيير يافته و ت اخيراًاين برداشت  .شد داراي ريسك باال در نظر گرفته نمي ،ييشو  پولاز نظر ، مالي تجارتأمينتسابقاً، 
 مالي تروريسم و نيز تأمين، شويي پولاي كه از نظر   مالي تجارت را به عنوان حوزهتأمين ،المللي هاي بين نظار و ارگان

 ،هاي كشتار جمعي است  مالي سالحتأمينالمللي كه شامل   ملي و بينهاي طه با تخلف از مجازاتبرا مبادالتي كه در
داند  هاي مناسبي مي  و كنترلها  سيستمكارگيري به  برايرا متعهد گروه ولفسبرگ خود .گيرند در نظر ميداراي ريسك 
  .ها را پوشش دهد كه اين ريسك

معناي  .گيرد از طريق حساب باز انجام مي% 80  حدودسهم تجارت جهاني يعنياكنون بيشتر  بايد در نظر داشت كه هم
جام نكي اناكنند و بعد پرداخت را از طريق سيستم ب قرارداد خود توافق مي درباره  است كه خريدار و فروشندهآناين امر 

لت  از ع،ها نداده باشد  تسهيالتي به يكي از آن، ماليمؤسسهدر اين شرايط كه . كنند داده يا با هم تسويه حساب مي
هاي اقتصادي در   و مجازاتشويي پولبنابراين غير از اعمال استانداردهاي مبارزه با  .شود خبر ندارد پرداختي كه انجام مي
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 امكان بيشتري براي آگاهي به ، مالي تسهيالتي داده باشدمؤسسهاگر  .تواند بكند رابطه با اين پرداخت كار ديگري نمي
  . اشاره بيشتري به تجارت حساب باز خواهد شد4در ضميمه شماره . كند پيدا ميطبيعت تجارت و نقل و انتقال مالي 

داده شرح  شود ميالمللي به كار گرفته  كاال و خدمات در مرزهاي بين نقل و انتقالكه براي  را هايي اين رهنمود مكانيسم
 اسنادي و وصولي ممكن است در  اعتبارگرچه.  اعتبار اسنادي، وصولي اسنادي است ضوابطاستانداردهاي معمول. است

تجارت براي كنترل ابزار استاندارد .  متداول است كشورهاي اروپاي متحدبين امر اما اين رود به كارداخل يك كشور نيز 
 اين اسناد و) دساير اسنااينويس، اسناد حمل و نقل و ( يك معامله خاص مي باشدكه مربوط به است اسنادي  ،الملل بين

اعتبار اسنادي و وصولي اسنادي . شوند  ارسال و براي تطبيق با شرايط معامله خاص كنترل مي، مالياتمؤسساز طريق 
المللي  اين ضوابط و همچنين عرف بين. المللي تنظيم شده است داراي ضوابطي هستند كه از طريق اتاق بازرگاني بين

هاي كشتار جمعي  هاي اقتصادي و سالح  مجازات،شويي پولمالي براي تعقيب  مؤسساتها و الزاماتي را كه   راه،ايجادشده
  .دهد  قرار ميتأثيركنند تحت  اجرابايد 

 الملل و  مالي را در پيشبرد تجارت بينمؤسساتو  )ICC( اتاق بازرگاني بين المللي مهم است كه اهميت و نقش مقررات
 بيشتر  الزاماتكارگيري به .ها در نظر داشته باشيم ت كاال، اسناد و پرداخجابجايي مؤثرموقع و  براي حمايت به تجارت آزاد

 كارگيري بهاي براي اجتناب از  انگيزهت  ممكن اس،ابطه با اين ضوابطر رو سخت براي واردكنندگان و صادركنندگان د
به عدم  منجر كه »حساب باز« معامالت ازاستفاده بيشتر ها را فراهم نمايد و همين امر ممكن است دليلي باشد براي  آن

  .شود مي شفافيت بيشتر

 تأمين در رابطه با هم ابزار اين دو زيرا ؛ها نيز اشاره دارد نامه ضمانتو ) SBLC( اين متن به اعتبارات اسنادي ضمانتي
  .مالي تجارت كاربرد دارند

 مربوط به يسكچنين مديريت ر روند و هم  ميبه كار مالي تجارت تأمينبراي ديگري كه  هاي موارد و تكنيك ،اين متن
  .دده ميپوشش نرا موارد تقلب و كالهبرداري 

  ماليمؤسساتنقش  -3

 يالملل اتاق بازرگاني بين المللي بانكي و از طريق مقررات  مالي تجارت كه در استانداردهاي بينتأمينيكي از اصول مهم 
)ICC( حوه اجراي كاري كه اسناد ممكن است با و نه با كاالها، خدمات يا ن ها با اسناد بانك« اين است كه ،تنظيم شده

اين  .شوند و امكان آن را هم ندارند  كاال به نحو فيزيكي درگير نميخودِها با  بانك .»و كار دارند ها مربوط باشند سر آن
 را يتواند فعاليت غيرمعمول مي اي از دقت و آگاهي  مالي تا چه درجهمؤسسهاساس اين مطلب است كه يك ، اصل غالب

  . تشخيص دهد، مالي استتأمينكه شامل اي  مبادلهدر 
در مورد  .ل مختلف و در شرايط متفاوت دخالت دارندح مالي در مراتأمينبه مربوط تمام مبادالت   مالي درمؤسسات
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. دكننده باش كننده يا بانك پرداختتأييدكننده و  معامله كننده،  ممكن است به صورت بانك گشاينده، ابالغ،اعتبار اسنادي
 مؤسسهطبيعت موضوعي كه يك  .كننده باشند يا بانك ارائه ،Collecting bank، كننده ها بانك پرداخت در مورد وصولي

 مالي را در رابطه با مؤسسهتواند طبيعت و سطح اطالعات در دسترس  اين موضوع مي. شود مهم است مالي درگير آن مي
گيري يك مبادله  شكل طبيعت چندپاره روند .و مبادله نشان دهد دو ست واردكننده، طبيعت ترتيبات داد /صادركننده

مبادله  قسمتي از يكقط به اطالعات ف مالي خاص مؤسسه كه در آن يك )مترجم -هدخالت چند بانك يا موسس(
 را بداند يا به  غير معقول مالي ممكن نيست كه ضوابط يا شرايطمؤسسهدسترسي دارد مفهومش اين است كه براي هر 

  .اجرا نمايد باشد تا بتواند سيستم كنترلي كاملي ي داشتهآگاه ير تكنيكه
  

  مالي تروريسمتأمين /شويي پول-4

  ها  ريسك-الف
اكنون اينگونه  شد، هم  تجارت به عنوان فعاليتي با ريسك باال در نظر گرفته نمي ماليتأمين ،رغم اينكه در گذشته علي

 نظر از ،دنماي ميكند و سيستمي كه آن روند را حمايت  روندي كه طي مي ،للالم تشخيص داده شده است كه تجارت بين
تمركز روي اين ، هاي اخير به هر حال در سال .پذير است  مالي تروريسم آسيبتأمين و شويي پول استفاده در موارد ءسو

هاي  ن واقعيت كه كنترلبه عالوه اي . مختلف از جمله رشد زياد تجارت در جهان افزايش يافته استداليلبه  ريسك
 هاي انتقال پول تر شده به اين معنا است كه ساير روش  محكمشويي پولهاي سنتي   مالي در پاسخ به تكنيكمؤسسات

 اين FATFسازمان  . ممكن است براي جنايتكاران بيشتر جذاب شده باشد،نمايند  مالي ميتأمينمنجمله محصوالتي كه 
ها  مهم است توجه داشته باشيم كه بررسي. بندي كرده است  طبقه» بر اساس تجارتشويي پول«ها را به عنوان  ريسك

 درگير آن اًها مستقيم بانكمحدود به آنچه  مالي تجارت تأمينهاي مربوط به  نمايانگر اين واقعيت است كه فعاليت
ساده به منظور پنهان كردن شود بلكه هر روندي كه انتقال پول را از طريق سيستم بانكي با يك پرداخت   نمي،هستند

ها  اين بررسي . مالي تجارت تلقي شودتأمينوان  ممكن است به عندهد انجام مي) و بالقوه غير قانوني( فعاليت واقعي
  .نمايد  مالي را برجسته ميمؤسسات نه فقط  وكنندگان در انتقاالت اهميت همه مشاركت

  .شود ال پول شامل اعالم غير واقعي قيمت، كيفيت و مقدار كاال مي مالي تجارت براي محو جريان انتقتأميناستفاده از 
گيرد زيرا نتيجه اين ترتيبات منجر به دريافت مبلغ   صورت ميفروشندهها با تباني بين خريدار و   اين تكنيكعموماً

طرف  زيرا هردوشود   صورت جدي انجام ميبهاين تباني . رود خواهد شد بيشتري نسبت به آنچه از معامله انتظار مي
گيرد كه به اختصار آن را  هاي مختلفي صورت مي انتقال ارزش به اين ترتيب از راه. شوند توسط يك شخص كنترل مي

  .دهيم شرح مي
اعالم ارزش بيش از قيمت ( اسناد ر اعالم غيرواقعي ارزش كاال در سياهه و سايبا :Over invoicing  ارزشيينما بيش
  .كند شتري دريافت ميفروشنده مبلغ بي) واقعي
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اعالم ارزش كمتر از قيمت ( با اعالم غيرواقعي ارزش كاال در سياهه و ساير اسناد: Under invoicing  ارزشيينما كم
  .كند خريدار مبلغ بيشتري دريافت مي) واقعي
هاي متعدد را  تتواند درياف  فروشنده ميصدور چند سياهه براي يك كاال  با:Multiple invoicing هاي متعدد سياهه

 پيگيري نمايند مالي براي انتقال استفاده مؤسسه از خدمات بيش از يك  كهاين روش اگر طرفين تباني كنند. توجيه كند
  .كند ميتر  مشكلرا 

ن بنابراي ،كند تري حمل مي پايينفروشنده مقدار كمتر كاال يا كاالي با كيفيت  :Short shipping كاستي محموله
  . ارزش كاال استيينما اثر اين تكنيك مانند بيش .ه در اسناد بيش از ارزش واقعي كاالي حمل شده استشد اعالمارزش 

كند بنابراين ارزش   فروشنده مقدار بيشتر كاال يا كاالي با كيفيت باالتري حمل مي:Over shippingفزوني محموله 
  . ارزش كاال استيينما ر اين تكنيك مانند كماث .اعالم شده در اسناد كمتر از ارزش واقعي كاالي حمل شده است

اي را به  ممكن است مبادله طرفين: Deliberate obfuscation of the type of goods شرح مبهم نوع كاال
در اين روش .  مشكوك نباشد، مالي يا ساير اشخاص ثالثي كه درگير هستندمؤسسهطريقي تنظيم كنند كه براي 

شامل  اين فعاليت ممكن است. شود  اطالعات مخدوش اعالم شده يا پنهان ميعمداًد يا شو اطالعات اسناد ذكر نمي
  .يا مقاصد مختلف صورت گيردل يدالاي از تباني بين طرفين معامله باشد يا نباشد و ممكن است به  درجه

  .حمل نمي شود ولي اسناد كامال مطابق است يي كاال:Phantom shipping  نبود محموله
 اسناد با بررسيدر يك معامله وجود دارد  )ديگرهاي  يا هر يك از تكنيك( آن يينما  ارزش يا كمييمان ن كه بيشايتعيين 

 زيرا بيشتر ؛هاي خارج از معامله آن را تعيين كنيم اين هم ممكن نيست كه بر مبناي داده. تجاري ممكن نيست
  .ازار آن در دسترس نيستشود و بنابراين قيمت ب محصوالت در بازاهاي عام معامله نمي

، باز ود و قيمت بازار آن در دسترس استش معمول در بازار معامله ميبه طور  باشد كه هاييحتي اگر معامالت براي كاال
روابط  درباره  كاال به دليل نداشتن اطالعاتواحد كه درباره درست بودن بهاي  مالي در شرايطي نيستندمؤسساتهم 

  .گيري نمايند  و غيره تصميمكيفيت كاالي مورد معامله ها، يفتجاري طرفين، ميزان تخف
  دراطالعات تجاري را بدست آورد، فقط مالي بعضي مؤسسهرغم اينكه در شرايط خاصي ممكن است  عالوه بر اين، علي

  .برد  ميبه كارطور عام آن را ه يافته هنگام شروع كار و نه ب سازمانالت بسيار دموارد مشخص و مبا
باره بايد  حال گاه ممكن است شرايطي باشد كه ارزش واحد كاال به وضوح غير معمول به نظر رسد كه در اين به هر
  .هاي مناسب صورت گيرد بررسي

  
  ارزيابي ريسك-ب

 ، ماليتأميندرباره ارزيابي و مديريت ريسك  ،هاي ديگر تجارت، خدمات و محصوالت مانند همه زمينهمؤسسات مالي بايد 
 در اين رابطه گروه ولفسبرگ رهنمود عمومي را درباره رويكرد مبتني بر .ريسك را در پيش گيرند بتني بررويكرد م
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  .شود  مي مالي تجارت مربوطتأمينريسك صادر نموده كه به موارد 
  مالي در هر مورد از مبادالتمؤسسه همچنين بستگي به نقش شويي پولهاي مناسب ضد  ارزيابي ريسك و كاربرد كنترل

  .تجاري دارد
 تقسيم ميزان مسئوليت هر يك ، مالي را درگير نمايدمؤسساتست تعدادي از  ا مالي ممكنتأميناز آنجا كه يك مبادله 

 ممكن ، درگيرمؤسساتتعدادي از اين .  درباره مشتريانشان الزم است-موشكافي - مالي براي دقت كافيمؤسساتاز اين 
هاي كارگزار   ولفسبرگ درباره بانكشويي پول بنابراين مباني كه در اصول مبارزه با ،هاي كارگزار يكديگر باشند است بانك

  .طراحي شده در اين موارد كاربرد خواهد داشت

  ها  كاربرد كنترل-پ

 مبادالت براي تطبيق كاربرد ضوابط معموالً .دهند  انجام ميالًرا مستقمبادالت تجاري بازبيني  ، ماليمؤسساتهر يك از 
شود و نيز اطالعات موجود از  ارائه ميبا شرايط اسنادي كه هاي استاندارد بانكي  رويه ،)ICC( المللي زرگاني بيناتاق با

هاي بالقوه مشكوك هم صورت  چنين براي فعاليت اين بررسي نه فقط براي تقلب بلكه هم .شوند  ميمشتري بررسي
طرفين معامله، كاالها و  درباره ت ميزان زيادي اطالعاتطبيعت پيچيده مبتني بر اسناد كاغذي اين مبادال .گيرد مي

از موارد  در حالي كه بعضي .و موشكافي در اسناد مربوطه است شوند دربردارد و مستلزم دقت خدماتي كه انتقال داده مي
ر كلي بررسي طوه  اما ب؛)شده  تحريمهاي بنگاه مقابله مبادله خاص با ليست الًمث(اين روند ممكن است اتوماتيك باشد 

  .آميزي اتوماتيك انجام داد طور موفقيته توان ب اسناد تجاري را نمي

اما نه  (گيرد  مالي تروريسم صورت ميتأمينهاي   و مبارزه با كوشششويي پول با مبارزهچنيني در زمينه  هاي اين كنترل
موثرترين ابزار براي تشخيص  .) استشويي پول/هاي مجرمانه  مالي تروريسم مشمول فعاليتتأمينفقط در حدي كه 

 را ييها افراد و سازمان، دار  مالي اين است كه مقامات صالحيتتأمينهاي تروريستي در مبادالت  درگير بودن در فعاليت
به  . مالي معرفي كنندمؤسساتموقع به  براي اقدام به ها را  كرده و آنييهاي تروريستي ارتباط دارند شناسا كه با فعاليت

 مالي تجارت شامل بررسي قسمتي از اطالعات مبادله و مقابله آن با ليست تأمينهاي مربوط به  يب كنترلاين ترت
 در  مالي مربوطهمؤسسهدار  شده يا مشكوك به تروريست بودن است كه توسط مقامات صالحيت هاي شناخته تروريست

  .گيرد اختيار قرار مي

ابطه با طرفين مربوطه مبادله و در ر مالي مؤسسهترل الزم كه بايد توسط راهنماي بيشتر در رابطه با طبيعت و ميزان كن
 مربوط به 2 مربوط به اعتبارات اسنادي و ضميمه شماره 1 ضميمه شماره .اسناد انجام شود در ضمائم آمده است

  .استها  وصولي
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  )NPWMD (جمعيهاي كشتار   عدم تكثير سالحها و تحريم - 5

  ها  ريسك-الف

  :شاملها   تحريماين . اي و ملي اعمال شده است منطقههاي  سازمان ،اقتصادي چندي توسط سازمان مللهاي  تحريم

 گيرد هاي خاصي را هدف مي نگاهبمالي داخل يك كشور كه اشخاص يا هاي   تحريم. 

 هاي خاص براي بعضي كشورها  ممنوعيت تهيه كاالها، خدمات يا تخصصمثالًهاي مربوط به تجارت   تحريم. 

يا ممنوعيت فعاليت مالي را براي /هاي اقتصادي خاص تحريمهاي شوراي امنيت  از قطعنامههاي اخير تعدادي  در سال
  . گرفته است در نظر جمعيهاي كشتار ممانعت از تكثير سالح برايبعضي كشورها 

و خدماتي است كه توسط شود مربوط به تمام محصوالت   اعمال مييي كه در داخل يك حوزه قضاييها   تحريمتطبيق با 
  .شود  مالي ارائه ميمؤسسه

به ارزش حجم مبادالت نيز  و ،شود از نظر ارزش پولي كه جا به جا ميكوشش جهاني عظيمي است چه الملل  تجارت بين
راي  مالي بمؤسسه هر  توان.ني داشته باشديي پااي كه هر يك ممكن است ارزش نسبتاً مبادلهها  ها دالر و ميليون تريليون

  محصول چه خواهد بود ممكن است جداًهايي يك محصول كيست يا مصرف نهاييدرك اينكه خريدار يا فروشنده ن
  .شود  محدودتر مي،ن درك وقتي كه يك مبادله مالي بخشي از يك ساختار پيچيده مبادالتي باشد حتي اي.محدود باشد

معي است تحقيقات و جهاي كشتار   به سالحمربوطكه  تحريمبر هاي مبتني  فعاليت شده است كه در حوزه تأييد
 همكاري باعث تنظيم مقررات و .درگير در بخش عمومي و خصوصي الزم استهاي  بسياري بين تمام طرفهاي  مشورت

گفتگوي مداوم بين همه  گروه ولفسبرگ از .شود ها مي  مالي و اعمال متناسب كنترلمؤسساتتهيه رهنمود براي 
  .كند  اين رهنمود ذكر شده حمايت مي6در بخش هاي درگير كه  طرف

   ارزيابي ريسك -ب

ها و ساير   استفاده از واسطه،دارد هاي كشتار جمعي وجود كثير سالحتو   تحريمبزرگترين ريسكي كه درباره تخلف از
ي چندگانه و ها رفراي طامبادالتي كه د .كند  مي را پنهانآن كاال يا كاربرد و مصرف هاييكننده ن ابزاري است كه مصرف

  . طبيعت واقعي مبادله را پنهان نگهداردامكان دارد ،ستانتقاالت مالكيت متعدد ا

 تحريمبراي تخلف از  ،متعدد در آن درگير هستند هاي  مالي كه طرفتأمين جريان يكدر   ماليتأمينبردن ابزار به كار
 مالي كه بيشتر اوقات تأمينهاي  فعاليت چندگانه چيده واز طبيعت پيتواند بالقوه  ميكشتار جمعي هاي  سالح يا تكثير/و

  .، منتفع شودبراي يكديگر ناشناخته هستند
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  ها  كاربرد كنترل-پ 
و عدم  تحريمتوان براي تطبيق با ضوابط  دارد را مي  وجودشويي پولهاي موجود و مناسبي كه براي مبارزه با  كنترل

  .برد كاره هاي كشتار جمعي نيز ب تكثير سالح
 كه هايي  و همچنين توصيف محدوديتد كه بايد انجام شوييها هاي بيشتري كه با درنظر گرفتن و ميزان كنترل رهنمود

  .آمده است III در ضميمه شماره ،شوند  مي مالي با آن روبرومؤسسات

  همكاري ملي و جهاني -6

بوده يي ها  مالي تجارت بحثتأمين در شويي پولالمللي براي مقابله با تهديد  اندركاران در سطح ملي و بين بين دست
  .است

يا /تخلف وبراي  مالي تجارت هاي تأمين فعاليتاينكه  ابطه با حصول اطمينان ازدر ر مستمر هاي نياز به همكاري
  . هم اكنون حتي بيشتر اهميت پيدا كرده استكه مبناي فرار از تحريم دارد تسهيل نشود،هايي  فعاليت
نظار  ،شويي پولهاي مجري قانون، واحدهاي مبارزه با  ها، سازمان هاي ملي مانند دولت ن است ارگاناندركاران ممك دست

هاي حمل و نقل، كريرها، مقامات بندري و  هاي ضمانت صادرات، گمرك و مقامات مالياتي، آژانس بانكي، صندوق
  . در برگيرد راICC شويي پولالمللي نظير كارگروه مبارزه با  هاي بين همچنين سازمان

اين به نحوي كه  هاي مناسب معين كرده ايجاد كنترل يا /ي مشورت بيشتر و ارا بر هاي زير گروه ولفسبرگ زمينه
  .هاي عمومي بيشتري را اعمال نمايند ل بتوانند كنترتا مالي كمك كند مؤسساتهمكاري به مشاركت 

 شامل شرح حال و ساير تحريمها و افراد مشمول  گاهاي از بن ردشدهاو استاند روز مقامات مربوطه دولتي ليست به ،
 و كنترل مشتريان باشد و ي اطالعات براي جستجومؤثريپايگاه ) الف(اطالعات مربوطه را تهيه و نگهداري نمايند تا 

 . مالي ممكن شودمؤسسهكنترل موثر مبادله براي ) ب(

 وانند محصوالت و موادي را كه ممكن است مقامات مربوطه دولتي جزئياتي تهيه كنند كه غير متخصصين بت
 . اين است كه اين جزئيات به صورت الكترونيك تهيه شودآل  ايده.داشته باشد تشخيص دهند »استفاده دوگانه«

  اقتصادي و به هاي  تحريم فني در رابطه با سؤاالتهاي دولتي كه به  در دستگاه »گروه كمك«در دسترس بودن
ها بايد با سرعتي داده شود كه به الزامات بانك درباره مهلت  پاسخ . پاسخگو باشد دوگانه با استفادههاييخصوص كاال

 .اي نزده يا مرتكب بالقوه را هوشيار نسازد انجام معامله لطمه

 المللي به منظور هماهنگي  در سطح بين هاي مجري قانون، نظار و غيره هاي مربوطه، شامل سازمان همكاري سازمان
 .كشتار جمعيهاي  اقتصادي و عدم تكثير سالحهاي  تحريم، شويي پول مبارزه با كارگيري بهبيشتر براي 

 شامل فساد ،هاي مجرمانه اند مجوز صادرات بگيرند يا در فعاليت  را كه نتوانستههايي مقامات مربوطه نام افراد و بنگاه 
 . منتشر كنند،اند  مالي شركت داشتهتأميندر 

 ابطه در رريسك هاي  بعد نشانه / و انتشار عالئم قبلييابطه با شناسادر رومي و خصوصي ادامه گفتمان بين بخش عم
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 . ماليتأمينبا 

 اتتقلب 

 كه توسط جنايتكاران و ديگران براي هايي  و مسيرها  ها، تكنيك اطالعات روزآمدي در رابطه با مدل ،مقامات
  .شود تهيه و نگهداري نمايند  مي گرفتهبه كارلي  ماتأميندر تحريم  تروريسم و تخلف از ي مالتأمين، شويي پول
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  ولفسبرگ تجارت ماليتأميناصول 

  Iضميمه شماره 

   در اعتبارات اسناديشويي پولرهنمود مبارزه با 

زيرا در مفهوم تكنيكي براي اعتبار اسنادي بايد به ؛ شود ها اشاره مي  مالي به بانكمؤسساتجاي  هدر اين ضميمه ب(
  ). كردها اشاره بانك

  مقدمه

 مالي تأمين/شويي پولهاي مربوط به مبارزه با  را تنظيم نموده و به ريسك مالي تأمين  سابقه، ماليتأميناصول  رهنمود
عام توجه نموده و مالحظاتي را به طور ها  اين متن همچنين به كاربرد كنترل .كند اقتصادي اشاره ميهاي  تحريم/تروريسم

اين ضميمه رهنمودي درباره كاربرد كنترل مشخصي . نمايد اندكاران مربوطه مطرح مي دستدرباره آينده همكاري بين 
استاندارد صنعت بانكداري  و عرف انعكاسنموده و هدف آن  تهيه ، برندبه كارها در مورد اعتبار اسنادي بايد  كه بانك

تفاده نموده و سپس بعضي جزئيات اي اس اين ضميمه از سناريوي سادهها  به منظور تشريح كامل اين كنترل. است
الزم باشد، تغييري در سناريوي ساده هر جا كه  .كند شود بيان مي هاي درگير اعمال مي اقدامات كنترلي را كه توسط بانك

  .شود  اشاره ميآنبه 

  :شوند عمده زيرتقسيم ميهاي  شود به دسته بندي  ميكه شرح دادههايي  كنترل

  دقت كافيDue Diligence :مشتري و ييشناسا ن اصطالح در اينجا براي تشريح روند تشخيص هويت واي 
 .رود  ميبه كار ، كه ممكن است مشتري نباشندييها ريسك در رابطه با طرف هاي مبتني بر نين براي كنترلچهم

هاي با  كه فقط ممكن است چك( هم تعبير شود »دقت كافي مناسب«دامنه ارجاع به اين تعريف ممكن است به 
  .)ويكرد ريسك را شامل شودر

 بازبيني Reviewing :كه براي بازبيني اطالعات مربوط به مبادله با  )اغلب خودكار نيست( روندي اينجا به هر در
طور بازبيني به عنوان بخش نمايانگر ريسك  همين .رود  ميبه كار ،شده و دستورات دريافتي است ارائهطرفين، اسناد 

 .شود  مي و بايد آن را قبل از انجام معامله بازبيني و چك كرد تعريفتوان  ميبعضي اطالعات كه

 پااليش Screening :ًخذ اشارهمعموالĤتشده مانند ليس  روند اتوماتيكي است كه براي مقايسه اطالعات با م 
،  استيبازبين همزمان با بازبيني و قبل از اتمام فعاليت خاصي كه مشمول معموالًپااليش . شود ها انجام مي تتروريس

 .اين مرحله همچنين ممكن است همزمان يا به عنوان قسمتي از بخش دقت كافي انجام شود .شود انجام مي
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  نظارتmonitoring :براي وجود موارد غير معمول يا بالقوه  ،شده يا در جريان هر فعاليت براي بازبيني مبادله كامل
استانداردي درباره روند يا  نمونه ه تجارت معرفي تكنيكبايد دانست كه براي مبادالت مربوط ب. مشكوك است

 است كه حتي در يك نمونه معمول يياين به دليل تعداد متغيرها. مبادله غيرممكن است/سيستم نظارت به حساب
 .دارد تجارت وجود

 كه هايي ز واژهبراي مراجعه بيشتر بعضي ا. هاي كليدي به صورت جدولي در انتهاي اين ضميمه آمده است خالصه كنترل
  .است تعريف شده 6در ضميمه شماره ها  ژهدر اين رهنمود آمده در فرم خالصه وا

 اتاق بازرگاني 600ها در مورد اعتبار اسنادي بر مبناي نشريه شماره   بانكمعموالًياد داشته باشيم كه   همهم است ب
ن بررسي بانك در مورد اعتبار اسنادي بر اساس ميزا .كنند  عمل مي-مقررات متحدالشكل اعتبار اسنادي - المللي بين

رابطه با  اين ضوابط با آنچه دراً نهايت .شود  مي انجام،المللي تعريف شده شده بين مسئوليتي كه در مقررات پذيرفته
  ).مراجعه كنيد II به ضميمه شماره(شود تفاوت دارد  كار برده مي هها ب وصولي

  سناريوي ساده
 قبل از حمل كاال -فروشنده - Yطرف .خرد  ميYنام طرف ه  را از يكي از فروشندگان بييكاال -خريدار - Xطرف 

كند كه  درخواست مي -فروشنده -Y كند، بنابراين طرف خواهد بداند وقتي كاال را حمل كرد بهاي آن را دريافت مي مي
پرداخت فقط در مقابل دريافت اسناد  . به او ابالغ شود-ببانك  -اعتبار اسنادي به نفع او باز شده و از طريق بانكش

  .گيرد است صورت مي -خريدار - Xكه بانك طرف  »الفبانك  «ذكرشده مربوط به حمل كاال توسط
» بانك ب «»بانك الف«. دهد  ميYتباري به نفع فروشنده، طرف دستور گشايش اع »الفبانك «به  -خريدار - Xطرف 

 در كشور ديگري است اغلبدر محل، كه  Y ابالغ اعتبار به طرف برايرا  )فروشنده -Y طرف ازشده  كارگزار يا تعيين(
مطابق  »بانك الف« توسطها   و آنداسناد را ارائه دا» بانك ب«از طريق  -فروشنده -Yبعد از اينكه طرف  .كند انتخاب مي

  .پردازد را مي تشخيص داده شد، آن بانك وجه اعتبار
  

  Yطرف   >>  »بانك ب«  >>»بانك الف«  >>    Xطرف 
  ذينفع(    كننده بانك ابالغ(      بانك گشاينده    (    كننده درخواست(

  كنندهصادر                 كننده وارد
  فروشنده                  )خريدار

  
در دو جدول زير )  با جزئيات بيشتري شرح داده خواهد شدكه بعد(مربوط به دقت كافي و بازبيني هاي  نگاهي به فعاليت

  :شود نشان داده مي
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  .دهند دقت كافي را كه در زير شرح داده شده انجام مي معموالًها  بانك
 »دهد  انجام ميخريدار دقت كافي روي» بانك الف 

 »انجام دهد »ببانك  «بايد دقت كافي مناسب را روي» بانك الف 

 »انجام دهد »الفبانك  «بايد دقت كافي مناسب را روي» بانك ب 

 »طرف دقت كافي را روي » بانك بY - دهد  انجام مي،است »بانك ب« كه مشتري -فروشنده. 

  نگاهي به فعاليت بازبيني

  

  

  

  

  

  

  

 روند معمول گشايش اعتبار داد، بازبيني مبادله در تمام مراحل تا  طبقرا دستور گشايش اعتبار Xهنگامي كه طرف 
  .دهد را انجام مي  نمونه تشريحي زيرمعمولبه طور عمل بازبيني . شود  مي انجام، به پرداخت برسداًاينكه نهايت

 » را كه از طرف  درخواست گشايش اعتبار» الفبانكX - قبل از موافقت با (كند   كرده بازبيني ميتدرياف - خريدار
 )گشايش اعتبار
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 » قبل از موافقت با ابالغ آن(كند  بازبيني مي دريافت كرد »الفبانك  «شده را وقتي از اعتبار گشايش» ببانك( 

 »ممكن است اسنادي را كه از طرف »بك بان Y- دقيقاً ريسك كه  رويكرد مبتني بر بادريافت شده -فروشنده 
 )اگر آن را پذيرفته باشد(  بازبيني كندبه نقش او داردبستگي 

 » ببانك«كه  -قبل از اينكه به بانك مذكور پرداخت شود( كند  بازبيني ميرا »ببانك «شده  اسناد ارائه »الفبانك « 
 )پردازد  ميYه نوبه خود به طرف ب

 »كنند  بازبيني مي،كنند دستوراتي را كه دريافت مي) يا ساير(پرداخت  »بانك ب«و » بانك الف. 

 شود انجام مي» الف بانك«كه توسط هايي  كنترل

  خريدار - X دقت كافي درباره طرف

 روي اين طرف  اعتباري مناسب را برتأييديز و ن) يي، شناساپااليشتعيين هويت، تشخيص، ( دقت كافي بايد» بانك الف«
 شامل يك سري روند استانداردي احتماالًاين امر  .قبل از صدور اعتبار اسنادي انجام دهد) است »بانك الف«كه مشتري (

  .بايد رعايت شود »الف بانك«تبار نزد عاست كه براي گشايش ا

ك كافي است و الزم نيست كه براي هر مورد اعتبار اسنادي با بان - خريدار - Xاين دقت كافي براي روابط مستمر طرف 
  .مورد درخواست اين مشتري تكرار شود

شود از   ميدر روند دقت كافي هنگامي كه تسهيالت مربوط به اعتبار اسنادي اعطا »بانك الف«رود  انتظار مي  كهسؤاالتي
  :د به قرار زير استبپرس -خريدار - Xطرف 

 كه طرف هاييكشور X - ارتباط تجاري داردها   با آن-دارخري 

 كاالي مورد معامله 

 كه طرف  هايي نوع و طبيعت طرفX- كنندگان و غيره ، مشتريان، عرضهمثالًكند  ها كار مي  با آن-خريدار( 

 رابطه با كار طرف  نقش و محل نمايندگان و ساير اشخاص ثالثي كه درX - كند ها استفاده مي از آن - خريدار. 

 

  Enhanced due diligenceموشكافي 
 ،بندي ريسك باال قرار گيرد يا وقتي كه طي پروسه دقت كافي در طبقه -خريدار - Xقتي كه طرف وروند موشكافي 

  .موشكافي بيشتري را الزم بداند بايد اجرا شود تجارت اوطبيعت 
رك يا ضوابط دريافت مجوز، موشكافي بايد براي درك چرخه تجاري و ايجاد اطمينان براي تطبيق با ضوبط عبور از گم

  .انجام شود كاال و جريان مشروع پرداخت ي فيزيكلكنتر
ده ريسك باال در نظر در ر الزاماًست  ابيني مبادله به نحوي كه در مرحله دقت كافي افشا شده ممكن پيشطبيعت كار و 
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  .باشد لزوم موشكافي ي برهشدار ت ممكن اس،به نظر رسد  ريسك باالدليلي بر  اما اگر در جريان مبادله،گرفته نشود
ها يا سوداگراني كه   واسطه،)مرتبط هستند »الف بانك«ي را كه با يها يعني طرف( اين موشكافي ممكن است طرف ثالث

  .برند شامل شود ميبه كار معامله قابل انتقال را براي انجام يا Back to Backاعتبارات اسنادي 
  .انجام موشكافي را الزم بداند »بانك الف«گر باشد، ممكن است واسطه يا سودا -خريدار - Xاگر طرف 

  
 »ببانك «دقت كافي براي

بر  »بانك ب« با  مستمرروابط  درباره دقت كافي ممكن است .اعمال نمايد »بانك ب«بايد دقت كافي درباره  »الف بانك«
همه معامالت الزم  براي »بانك ب «بارهدر دقت كافيممكن است بنابراين  .مبناي ريسك مرتبط با چرخه مبادالت باشد

  .نباشد
به عنوان كارگزار خود استفاده نمايد كه در اين صورت دقت » بانك ب «از »بانك الف «در شرايط ديگري ممكن است

 هر تأييدنياز دارد مطمئن شود كه ابزاري براي » الفبانك «حداقل . كافي ممكن است بر مباني متفاوتي اعمال گردد
  .دارد شود وجود  بين آنها رد و بدل ميپيامي كه

» انك بب«با  رهنمود گروه ولفسبرگ را درباره استانداردهاي روابط كارگزاري درباره ميزان دقت كافي كه بايد در ارتباط
  .بينيدباعمال شود 

  
  Reviewing  بازبيني

  :شود  در مراحل زير انجام مياًچرخه يك مبادله اساسبازبيني در ابتدا و طي 
 -خريدار - Xاز طرف ) اي و هر اصالحيه( دريافت درخواست اوليه براي گشايش اعتبار اسنادي -1

 شود ارائه مي »بانك ب«از طريق  - فروشنده -Yدريافت و كنترل اسنادي كه توسط طرف  -2

 .انجام پرداخت -3

بعد از آن، فقط اگر در .  شود انجامتأخيراين است كه مبادله بدون  »بانك الف«  تعهد،، وقتي اعتبار اسنادي باز شدعمالً
مشاهده ها  ها عالمت مثبتي از تطبيق با آن اقتصادي يا تروريستهاي  تحريمهاي مربوط به   در مورد ليست،جريان بازبيني

  .ممكن است در شرايطي قرار گيرد كه مبادله را متوقف كند »بانك الف«، در اين صورت شود

شود براي تطبيق با شرايط اعتبار اسنادي و استانداردهاي بانكي  ارائه مي »بانك الف « اسنادي كه بهدر مرحله دوم
  . شامل بررسي جزئي تمام اطالعات در تمام اسناد نيستاًاين بازبيني لزوم .شود المللي بررسي مي بين

  :آيد ها در زير مي تشريح جزئيات بازبيني بالقوه فعاليت
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  اديبازبيني درخواست گشايش اعتبار اسن: 1مرحله 

انجام  »بانك الف«دريافت شده بايد توسط  -خريدار -Xبازبيني مناسب درخواست گشايش اعتبار اسنادي كه از طرف 
  .شود

  : داشته باشدتأثيرها كه ممكن است در موارد زير  اقتصادي و ليست تروريستهاي  تحريم

  نام طرفY- ذكر شده باشداً  مستقيم- فروشنده 

  كشوري كه طرفY- در آن قرار دارد -فروشنده 

 شود  كه مبادله ميييكاالها 

 نقاطي كه به عنوان محل انتقال حمل ذكر شده و نيز مقصد كاال ؛شود كشوري كه كاال از آنجا بارگيري مي 

 كه در اعتبار اسنادي ذكر شدهييها نام  

  :ها اند و در آن ل ديگري ليست شدهي به دالال كه به عنوان با ريسك باييكشورها

 »يا طرف  »بانك بY - در آن قرار دارد -فروشنده 

 گيرد  ميحمل و نقل كاال از آن جا صورت 

  :كهاند براي كنترل اين  كه در مبادله شرح داده شدههاييكاال

  نوع، كيفيت و ارزش كاالها با اطالعات مربوط به طرفX -هماهنگي دارد -خريدار 

  يگري وجود نداردممنوعيت د) محلي يا سازمان ملل(شده  اعالمهاي  تحريمجز 

  :براي موارد زير كنترل شود) Yطرف (فروشنده 

 با توجه به اطالعاتي كه از كسب و كار طرف اً رظاهX -طرف معامله او باشدتواند  مي موجود است - خريدار 

صور زير و ممكن است به طور مثال به ) دهد  به نحوي تركيبي رخ ميكه غالباً(هاي غيرمعمول معامله   از جنبهاييه نشانه
  : دنآشكار شو

 نامربوط با معامله بشودييها شامل طرف  

 شامل اسناد بسيار غيرمعمول باشد 

 نامفهوم كنداي باشد كه طبيعت معامله را شامل ساختار پيچيده  

  ها را به نحوي غير قابل قبول با ريسك باال  آن »بانك الف «هاي يشهاي ديگري باشد كه در نتيجه پاال طرفشامل
 هدتشخيص د
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 بدون نياز ود قبل از اينكه كاال حمل شمثالً( نحوه غيرمعمولي را براي پرداخت به موجب اعتبار اسنادي معرفي كند 
 ). پرداخت صورت گيردبه اسناد

  :ممكن است نياز داشته باشد كه »بانك الف «آيد  با اتكا به اطالعاتي كه در مرحله بازبيني بدست مي

 ور مناسب بودن روند اقدام انجام دهدتحقيقات داخلي بيشتري به منظ 

  قبل از موافقت با پيگيري معامله اطالعات بيشتري از طرفX- بدست آورد - خريدار 

 بازبيني انجام دهديادداشت كند كه هر وقت مناسب بود مجدداً را اجازه انجام معامله را بدهد ولي موضوعات  

 از انجام مبادله خودداري كرده و بر اساس شرايط و الزامات ،داي با توضيحات منطقي نرسي اگر تحقيقات او به نتيجه 
 . گزارش مبادله مشكوك رد كند،قانون محل

  شود بازبيني اسنادي كه به موجب اعتبار اسنادي ارائه مي: 2مرحله 

فتن نكات  با در نظر گر،شود ارائه مي »بانك ب «در رابطه با اسنادي كه توسط »بانك الف «بازبيني متناسب بايد توسط
  :زير صورت گيرد

 الزامات قانون محل 

 و طرف  »بانك ب «يشپاالY- ؛هاي موجود با ليست -فروشنده 

 تطبيق كامل اسناد   زيرا؛واني داردخ همچه حد  تاشده قبلي در اعتبار اسنادي شده با اطالعات كنترل اسناد ارائه
 .اردشده نياز به تكرار ند  معنايش آن است كه بازبيني انجامعمالً

 يا تحريم  زيرا در اين مدت ممكن است نياز به كنترل بيشتر براي ليست ؛گذشت زمان بين مرحله اول و دوم
 .آور محلي باشد مقررات الزام

  پرداخت :3مرحله 

ش پاالي كه در اين پروسه قرار دارند ييها  شامل بانك،را كه در دستور پرداخت استهايي  هنگام پرداخت نام »بانك الف«
 نام آن ،سابي در بانكي كه به اعتبار اسنادي مربوط نيست دارد ح- فروشنده -Yبراين در صورتي كه طرف ناب. كند مي

  .ش شودپاالي» بانك الف«بانك بايد توسط 

  نظارت

  :شود از موارد زير ناشي مي »بانك الف «هاي نظارت براي فرصت

 طرف هاي  روند معمول براي نظارت بر حسابX- هاي مربوط به انتقاالت او ليت و فعا-خريدار 

 هاي طرف  به فعاليتX - توجه شود كلي بيشتربه طور معمول   درباره تجارت وكسب و كار-خريدار.  
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  شود   ميبا آن روبرو »بانك الف«كه هايي  محدوديت

نه  » الفبانك «براي .انجام شده متكي است -خريدار -X كه درباره طرف ييبه شدت به دقت كافي ابتدا» بانك الف«
در هر  -ريدارخ - Xبيشتري با جزئيات از طرف هاي  مداوم اطمينانبه طور كه معقول عملي است و نه از نظر تجاري 

باعث تخريب  شود و ثانياً  روند معامله ميايي مانع از كار انجام دهد زيرا اوالً،كند اي كه براي انجام آن دريافت مي معامله
  .طبيعي است -خريدار -Xو طرف  »بانك الف«وابط بين در ر  آندوجو  است كهعامل اطميناني

  شود انجام مي »بانك ب«كه توسط هايي  كنترل

  دقت كافي

 يا تحريمرا به جز بازبيني نام او در ليست  -خريدار - Xوظيفه دقت كافي درباره طرف » بانك ب« معمول نيست كه عمالً
 .ها به عهده بگيرد ليست تروريست

بانك  «مستمردقت كافي ممكن است در روابط . انجام دهد »بانك الف «قت كافي متناسب را در موردبايد د »بانك ب«
بانك  «بنابراين دقت كافي درباره .دشده باش انجام ،بودهنظر گرفتن بازبيني چرخه ريسك معامله مربوطه  كه با در »الف
  . نيستآور الزامبعدي ت  مباداليك از براي هر »الف

صورت دقت كافي بر  به سادگي به عنوان كارگزار محلي عمل كند كه در اين» بانك ب« ري ممكن استدر موارد ديگ
 ،كند دريافت مي »بانك الف«اعتبار اسنادي كه از  حداقل نياز دارد كه درباره هر» بانك ب« .شود مبناي متفاوتي انجام مي

  .ابزاري براي احراز اصالت آن داشته باشد

انجام شود  »بانك الف«روه ولفسبرگ را درباره كارگزاري بانكي براي ميزان دقت كافي كه بايد درباره گ استاندارد رهنمود
  .ببينيد

داشته باشد كه در راستاي آن روابط روند متناسب دقت كافي در  -فروشنده -Yممكن است روابطي با طرف » بانك ب«
  . تعيين شده باشدمورد آن طرف بايد قبالً

را به » بانك ب« »بانك الف«زيرا ؛ نداشته باشد اي هيچ رابطه -فروشنده - Yممكن است با طرف »  ببانك «به هر حال
گزينه  ).داشته است وجود» ب«و » الف«بانك  كارگزاري بين روابط ،مثالً(داليل مخصوص به خودش انتخاب كرده است 

نياز دارد  »بانك ب«در اين صورت  .ليت نكندفرايند اعتبار اسنادي فعا در -فروشنده - Yديگر اين است كه بانك طرف 
  . به نحوي كه در زير شرح داده شده انجام دهد-فروشنده - Yابطه با طرف در رها را  كه بعضي كنترل

ابتداي اين  كننده كه در سناريوي ساده  مختلفي عالوه بر بانك ابالغهاي نقشممكن است در » بانك ب«عالوه بر اين 
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  .عمل كند ،رهنمود شرح داده شد

همچنين بر (هاي متفاوت  ي كه در نقشيها  زيرا بر كنترل؛ تشخيص داده شوندهاي متفاوت كامالً مهم است كه اين نقش
 هاي  ممكن است بانكآنعالوه بر  .گذارد در شرايط متفاوت اعمال شود اثر مي »بانك ب«بايد توسط  )بازبيني و نظارت

افتد كه بسياري از   اين امر وقتي اتفاق مياحتماالً . درگير شوندآناز تكميل  در مبادله قبل ديگري باشند كه لزوماً
  .كنند هاي متعدد كار مي صادركنندگان با بانك

 كه ممكن است در هر يك از موارد ييها ممكن است داشته باشد و كنترل »بانك ب« هاي متفاوتي را كه دول زير نقشج
  .دهد ميالزم باشد شرح  -فروشنده -Yدرباره طرف 

  نباشد انجام شود »بانك ب « اگر مشتريY  كه بايد درباره طرفييها كنترل   بنقش بانك
   چك شودYنام طرف   كننده بانك ابالغ

بانك  «پرداخت از طرف
  پس از بررسي اسناد» الف

   چك شودYنام طرف 
كه  (براي پرداختشده  ايجادهاي  پرداخت فقط از طريق بانكي كه نام او از طريق كانال

   انجام شود)چك شده است
   چك شودYنام طرف   كنندهتأييدبانك 

كه (شده براي پرداخت  هاي ايجاد پرداخت فقط از طريق بانكي كه نام او از طريق كانال
  انجام شود) چك شده است

   الزم شودYديگري درباره طرف هاي   كنترل،ريسك ممكن است با رويكرد مبتني بر
اسناد ه ئتنزيل و ارا/معامله

  به موجب اعتبار اسنادي
   چك شودYنام طرف 

كه (شده براي پرداخت  هاي ايجاد پرداخت فقط از طريق بانكي كه نام او از طريق كانال
  انجام شود) چك شده است

   الزم شودYديگري درباره طرف هاي   كنترل،ريسك ممكن است با رويكرد مبتني بر
   چك شودYنام طرف   دهنده بانك انتقال

كه (شده براي پرداخت  هاي ايجاد داخت فقط از طريق بانكي كه نام او از طريق كانالپر
  انجام شود) چك شده است

   الزم شودYديگري درباره طرف هاي   كنترل،ريسك ممكن است با رويكرد مبتني بر
حساب  -كننده بانك پرداخت

را براي تسويه » بانك الف«
 Yكه به طرف  پرداختي

  كند  مياربدهك انجام شده

كه (شده براي پرداخت  هاي ايجاد پرداخت فقط از طريق بانكي كه نام او از طريق كانال
  انجام شود) چك شده است

هاي اضافه را به عهده  اگر بانك ديگري يكي از اين نقش .گيرد ها را به عهده مي  همه اين نقش»بانك ب«اگر الزم باشد 
  .شرح داده شده را انجام دهدهاي  بانك بايد چكن  وقت هماآنبگيرد 
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هاي اضافي  لداشته باشد كنتر  اگر عوامل ريسك باال وجود- فروشنده - Yيا طرف » بانك الف«ابطه با در رممكن است 
  .وجود داشته باشد »بانك ب «اي با كند كه هم اكنون رابطه فرقي نمي براي انجام اين امر .مناسب باشد

    بازبيني 

شده و پرداخت مبلغ  شود، يعني بازبيني اعتبار اسنادي صادرشده، بازبيني اسناد ارائه رحله انجام مي در سه مبازبيني اصوالً
  .اعتبار

  يافته بازبيني اعتبار اسنادي گشايش: 1مرحله 

 بايد ،نمايد دريافت مي »بانك الف «آن را از »بانك ب « كهيشده وقت بازبيني مناسب در رابطه با اعتبار اسنادي گشايش
  :گيرد را دربرمي بازبيني موارد زير .ام شودانج

  :بگذاردثير أتها كه ممكن است به طرق زير  و تروريست تحريمليست 

 مستقيم، هر طرفي كه نام او هدف است 

 طرف  كشوري كه محلX -است- خريدار  

 شود ي كه مبادله ميايكااله 

 شود و مقصد حمل انجام مي له نقليه ديگراي كه انتقال به وسي ، هر نقطهدشو  ميكشوري كه كاال از آنجا حمل 

 هايي كه در اعتبار اسنادي آمده است نام. 

  :ها اند و در آن بندي شده  ديگري با ريسك باال طبقهيل كه به دالييكشورها

 »يا طرف » بانك الفX - در آن محل قرار دارند-خريدار  

 گيرد حمل كاال صورت مي 

  :اينكه  از مورد مبادله براي حصول اطمينانكاالهاي

  رسدبطبيعت كاال به نظر منطقي. 

  وجود ندارد، استتحريمممنوعيت ديگري غير از آنچه در  

  :براي حصول اطمينان از اينكه) خريدار - Xطرف (درخواست كننده اعتبار اسنادي 

 »در نظر بگيرد قبولغيرقابل و به عنوان ريسك باال آن طرف را  پااليشيدر نتيجه هر نوع »بانك ب . 

  :را انجام دهد موارد زير »بانك ب « ممكن است نياز باشد كه،آيد بازبيني بدست مي اين ا توجه به اطالعاتي كه از روندب
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 هاي داخلي بيشتري درباره روند مناسب اقدامات به عمل آورد بررسي. 

 يا طرف (» بانك الف« موافقت با انجام معامله اطالعات بيشتري از قبل ازY - آوردبدست  )فروشنده. 

  كند كه در وقت مناسب آن را بازبيني نمايديادداشت را آنمعامله را انجام دهد اما شرايط . 

  شده بازبيني اسناد ارائه: 2مرحله 

 ارائه داده با در نظر گرفتن موارد زير به -فروشنده -Yرابطه با اسنادي كه طرف  در» بانك ب« بازبيني مناسبي توسط
   :عمل آيد

 با يكديگر  شده با شرايط اعتبار اسنادي، هماهنگي اسناد با يكديگر و اينكه اطالعات اسناد اد ارائهميزان تطبيق اسن
 .داشته باشندتناقض 

  هاي بيشتري در رابطه با امكان وجود   زيرا ممكن است كنترل؛زماني كه بين دو مرحله اول و دوم الزم استمدت
 . يا مقررات آمره وجود داشته باشدتحريم

 تور پرداخت غيرمعمولي توسط طرف  دسآياY- داده شده است-فروشنده . 

  :را انجام دهد موارد زير» بانك ب« آيد ممكن است نياز باشد كه با توجه به اطالعاتي كه از روند اين بازبيني بدست مي

 هاي داخلي بيشتري درباره روند مناسب اقدامات به عمل آورد بررسي. 

 يا طرف( »بانك الف « اطالعات بيشتري ازقبل ازموافقت با انجام معامله Y - بدست آورد )فروشنده. 

  را يادداشت كند كه در وقت مناسب آن را بازبيني نمايدآنمعامله را انجام دهد اما شرايط . 

  پرداخت: 3مرحله 

سه بازبيني هاي درگير در اين پرو  است شامل نام بانكتهنگام انجام پرداخت اسامي را كه در دستور پرداخ »بانك ب«
يش پاالنباشد نام آن طرف بايد مشمول رسيدگي » بانك ب« مشتري -فروشنده - Yبنابراين در صورتي كه طرف  .كند مي

 .باشد »بانك ب«

   نظارت

  :شود از موارد زير ناشي مي »بانك ب«هاي نظارتي براي  فرصت

  به عنوان كارگزار »بانك الف«روند معمول براي نظارت بر فعاليت 

 رف اگر طY - حساب اوهاي پرداخت و  ي نظارت بر فعاليتباشد روند معمول برا مي» بانك ب «مشتري -فروشنده 

  اگر طرفY-نيست، فعاليت او از نظر روند معمول تجارت با كليت بيشتري  »بانك ب «مشتري - فروشنده
 .شود مالحظه مي
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  :با آن روبرو است »بانك ب « كهاييه محدوديت

 اقدام كند »بانك الف «مبناي دستورات كه بر  بانك درخواست شده استآن اما از ،ادله نيست مبآغازگر »بانك ب«
زمان  »بانك ب«شده براي رسيدگي به اعتبارات اسنادي  اساس نحوه عمل شناخته بر ).گرچه مجبور به اين كار نيست(

 - Yو نيز طرف  »بانك الف «م ازممكن است دستورات ديگري ه» بانك ب« .محدودي دارد كه دستورات را انجام دهد
  . دريافت نمايد-فروشنده

در صورتي كه روابط قبلي با ( فروشندهيا طرف » بانك الف«ممكن است درباره  »بانك ب «سطح بازبيني و نظارتي كه
آن  نقش دقيقي كه قرار استبا در نظر گرفتن ريسك  مبتني بر بر مبناي رويكرد كند اعمال )ها نداشته يك از آن هيچ
ها  و تروريستتحريم  ممكن است محدود به بازبيني اسم طرف معامله با ليست اين نظارت. بود خواهد ،دهد انجام بانك
  .باشد

  هاي ريسك براي قبل و بعد از انجام كار شاخص

كه (اي كه بين مشتري بانك  مبادلهو براي حمايت از توسط بانك از طرف مشتري اعتبار اسنادي تعهد مستقلي است كه 
داد بين فروشنده و  شرايط قرار.شود ، باز ميشود انجام مي ) فروشنده استمعموالًكه (و طرف او )  خريدار استمعموالً

شرايط اعتبار اسنادي  .شود تا بتوان اعتبار اسنادي را گشايش نمود  و به بانك خريدار اطالع داده ميشدهخريدار توافق 
اص مبادله تجاري، طبيعت رابطه بين طرفين مبادله، طبيعت شرايط ترتيبات  طبيعت خهكه بتركيبي از عواملي است 

  .كنند و ترتيبات پرداخت بستگي دارد  مالي ميتأميني كه مؤسسات مالي و طبيعت روابط بين تأمين

ي از شود كه هر يك داراي ميزان جا كه اجراي هر مبادله اعتبار اسنادي روندي چندگانه است و شامل چند طرف ميآناز 
) و كار دارند ها فقط با اسناد سر با توجه به اينكه در مبادالت تجاري بانك( براي هر بانكياطالعات درباره مبادله هستند، 

ياد ه عالوه بر اين بايد ب . مالي تجاري را با جزئيات كامل بازبيني كندتأمينبسيار مشكل است كه بتواند تمام پروسه 
   :داشت كه

 آنان شود كه در عرف بازبيني   باعث مي دارند و همينيسيستمرجات متفاوتي از توانايي د ي مختلف،ها بانك
 .داشته باشد هاي زيادي وجود تفاوت

 ها تنظيم نموده است ف بانكينداردهاي صنعت بانكداري وقت محدودي براي اعمال وظاتاعرف تجاري و اس. 

 يا هر شرايط ديگري كه نشانگر عدم صحت ( ارزش يينما  يا كميينما براي تعيين اينكه آيا مبادله به دليل بيش
 .اند چنين ارزيابي تجهيز نشده  براي اينمعموالًها  غيرمعمول است بايد توجه داشته باشيم كه بانك )ارزش كاال باشد

 .)مود اصولي هم مراجعه كنيدن ره4لطفا به بند الف پاراگراف (
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كنند، دانش و تجربه كاركنان بخش تجاري بايد به عنوان بهترين خط دفاعي   كه با اعتبار اسنادي كار ميييها براي بانك
بازبيني اسناد تجاري كاري دستي است كه بايد اسناد  . گرفته شودبه كار از اين خدمات يي استفاده جناءدر مقابل سو
المللي و استانداردهاي  نشده براي پرداخت با شرايط اعتبار اسنادي و مقررات مربوطه اتاق بازرگاني بي تجاري ارائه

 .المللي بانكي تطبيق داده شود بين

  :با اين زمينه بايد بين موارد زير تميز دهيم .دارد وجودبالقوه  ريسك شاخصتعداد زيادي 

، نام يك تروريست، مثالً( بدهد آن رااز  اجازه انجام يا جلوگيري ارزيابي شود تا قبل از انجام معامله اطالعات بايد -1
  ). سازمان ملل استتحريمه تحت شركتي ك

اطالعاتي كه بايد بعد از انجام معامله به عنوان بخشي از تحقيقات و گزارش مبادله مشكوك تجزيه و تحليل  -2
  .شود

اين .  استآمدهكه ممكن است هنگام انجام يك اعتبار اسنادي ظاهر شود هايي  بعضي از ريسك شاخص ليستي از زيردر 
به طور داشته باشد نيست ولي  بانك وجود/ابطه با مشتريدر رريسكي كه ممكن است  يها شاخصجدول شامل تمام 
مهم است يادآور شويم  .كند ريسكي را كه مربوط به مبادالت اعتبار اسنادي است بيان مي هاي شاخصمشخص بعضي از 

ون يا واحدهاي تحقيقاتي شوند و توسط مجريان قان ريسك فقط بعد از انجام معامله ظاهر مي هاي شاخصكه بعضي از 
  .آيد به شمار ميمالي به عنوان بخشي ازروند تحقيقات آنان 
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  هاي ريسك بعضي از شاخص

  كي  چه
  قبل يا بعد از مبادله  فعاليت يا اطالعي كه با اعتبار اسنادي مرتبط است

  ساختار معامله
 قدرت مشتري/بيش از توان 

 مقصد، ميزان وأموارد غير محتمل درباره كاال، منش  

 استفاده غيرعرفي از محصوالت مالي/پيچيدگي غيرمعمول  

  بعد ياقبل 

  كاالها
 مقررات كنترل واردات و صادرات ممكن است تطبيق نداشته باشد  

  قبل

  كاالها
 ارزش غير متعارف نسبت به ميزان 

 شده مشتري تفاوت كامل دارد شناخته با تجارت  

   يا بعدقبل

  ها نام/كشورها
 ها تتروريس /ها تحريمليست  در  

  قبل

  كشورها
 در ليست ريسك باالي بانك 

 كه در تجارت واقعي نقش ييرد گم كردن كشورها/هر اقدامي براي پنهان كردن 
  دارند

  بعد ياقبل 

  دستور پرداخت
 منطقي نيست 

 كند در آخرين لحظه تغيير مي  

  بعد ياقبل 

  ترتيبات بازپرداخت
 درست ( كنند  مالي ميتأميندي را اعتبار اسنا هاي ثالث تمام يا بخشي از طرف

  )زمان تسويه

  بعد

   اعتبار اسنادييهاالگو
 ًشود تمديد مي/ يابد  افزايش ميدائما 

 ماند بالاستفاده مي/ معموالً لغو  

  بعد

  هاي اعتبار اسنادي طرف
 ذينفع مرتبط هستند/كننده با درخواست 

 كند رداخت را كنترل مياسناد پكننده  درخواست  

  بعد ياقبل 

  )شود  باعث رد اسناد نميUCP 600 طبق به نحوي كه لزوماً( دم انطباق اسنادع
 توصيف كاال به نحوي بارز متفاوت است 

  بعد ياقبل 
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 به خصوص سياهي با اسناد حمل 

 اند اشخاص ثالثي كه معرفي نشده  
  قبول مغايرت

 بيني شده است قبول مغايرت از قبل پيش 

 نبود اسناد حمل الزم 

  حد قابل مالحظه از اعتبار اسناديبرداشت بيش از  

  بعد ياقبل 

  

  راي اعتبار اسنادي در اين رهنمود توصيف شده استبهاي كليدي كه  خالصه كنترل

چه كسي و چه چيزي   مرحله بازبيني 
  شود  ميبازبيني

  در مقابل چه
  

  توسط چه كسي

  كننده حساب گشايش
 X  طرف

  طرفX  بانك الف  دقت كافي مناسب  

يش اعتبار گشا درخواست
  Xاسنادي از طرف 

  طرفX 

 طرفY/ هاي اصلي  طرف
 ديگر

 ها و كشورها نام 

  كاالهانوع  

  ها روريست و تها تحريمليست 
  ها ها و تروريست ليست تحريم

  
  ها ها و تروريست ليست تحريم

هاي صادراتي  اگر ليستي از كنترل
  دارد وجود

  بانك الف

اعتبار اسنادي را  بانك الف
يش روي بانك ب گشا

  كند مي

  بانك الف  دقت كافي مناسب  بانك ب

بانك ب اعتبار اسنادي را از 
  كند  ميبانك الف دريافت

 بانك الف 

  طرفX 

 طرفYهاي  طرف/روشندهف
 اصلي ديگر

 و كشورهاها  نام 

 نوع كاالها  

  دقت كافي مناسب
  ها و تروريست ها تحريمليست 

  ها و تروريست ها ليست تحريم
  

  ها تو تروريس ها ليست تحريم
هاي صادراتي  اگر ليستي از كنترل

  دارد وجود

  بانك ب

اعتبار اسنادي توسط بانك 
 شود  ميبالغا Yب به طرف 

  طرفY  اين مرحله در ( -دقت كافي مناسب
مشتري بانك ب  Yصورتي كه طرف 

باشد يا نه و اينكه بانك ب در چه 
  كند نقشي باشد فرق مي

  بانك ب
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 اسناد را به بانك Yطرف 
  دهد ه ميب ارائ

 هاي اصلي جديد يا  طرف
ها آن كه نام ييكشورها

در اعتبار اسنادي ذكر 
  نشده است

  بانك ب  ها  و تروريستها تحريم تليس

 به ب اسناد توسط بانك
  شود داده ميبانك الف 

 اصلي جديد يا هاي  طرف
ها آن كه نام ييكشورها

در اعتبار اسنادي ذكر 
  نشده است

  الفبانك   ها  و تروريستها تحريمليست 

پرداخت توسط بانك الف به 
  بانك ب

 هايي كه در دستور  نام
پرداخت منعكس شده 

  است

  بانك الف  ها ها و تروريست ليست تحريم

پرداخت توسط بانك ب به 
  Yطرف 

 هايي كه در دستور  نام
  پرداخت منعكس شده

  بانك ب  ها ها و تروريست ليست تحريم
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   ماليتأميناصول ولفسبرگ براي 

  IIه شماره ضميم

  )BCs( ها ابطه با وصوليدر ري يشو ارزه با پولبرهنمود م

رابطه   در مرسومحاصطالها در  ارجاع داده شده است زيرا اشاره به بانكها   مالي به بانكمؤسساتدر اين ضميمه به جاي (
  )با اسناد وصولي الزم است

  مقدمه

 مالي تأمين /ييشو هاي مربوط به مبارزه با پول وده و به ريسك مالي را تنظيم نمتأمين مالي زمينه تأميناصول  رهنمود
عام توجه نموده و مالحظاتي را درباره به طور ها  اين متن همچنين به كاربرد كنترل .كند  اشاره ميها تحريم /تروريسم

 مشخصي كه اين ضميمه رهنمودي درباره كاربرد كنترل. نمايد اندكاران مربوطه مطرح مي آينده همكاري بين دست
به  .عكاس عرف استاندارد صنعت بانكداري استنبيني نموده و هدف آن ا  برند پيشبه كار بايد ها وصوليها در مورد  بانك

اي استفاده نموده و سپس بعضي جزئيات اقدامات كنترلي  ها اين ضميمه از سناريوي ساده منظور تشريح كامل اين كنترل
ري در سناريوي ساده اشاره يهر جا كه الزم باشد، به هر تغي .كند  بيان مي،شود  ميهاي درگير اعمال را كه توسط بانك

  .شود مي

  :شوند تقسيم مي هاي عمده زير بندي شود به دسته  كه شرح داده ميييها كنترل
  دقت كافيDue Diligence: مشتري و هم چنين ييشناسا و اين اصطالح در اينجا براي تشريح روند تشخيص هويت 

دامنه ارجاع به  .رود  ميبه كار، كه ممكن است مشتري نباشندهايي  ريسك در رابطه با طرف هاي مبتني بر ي كنترلبرا
هاي با رويكرد ريسك را  كنترلاست  كه فقط ممكن( هم تعبير شود »دقت كافي مناسب«اين تعريف ممكن است به 

  .)شامل شود

 بازبيني Reviewing : كه براي بازبيني اطالعات مربوط به مبادله كه با  )اغلب خودكار نيستكه ( روندي اينجا به هردر
همينطور باز بيني به عنوان بخش نمايانگر  .رود  ميبه كاراست مرتبط   اسناد ارائه شده و دستورات دريافتي،طرفين

 .شود  ميتوان و بايد آن را قبل از انجام معامله بازبيني و چك كرد تعريف ريسك بعضي اطالعات كه مي

 يش پاالScreening: ًها  ت تروريست اشاره شده مانند ليسمأخذ روند اتوماتيكي است كه براي مقايسه اطالعات با معموال
 .شود  است انجام ميي همزمان با بازبيني و قبل از اتمام فعاليت خاصي كه مشمول بازبينمعموالًيش  پاال.شود انجام مي

 .يا به عنوان قسمتي از بخش دقت كافي انجام شوداين مرحله همچنين ممكن است همزمان 

  نظارتmonitoring:  هر فعاليت براي بازبيني مبادله كامل شده يا در جريان براي وجود موارد غيرمعمول يا بالقوه
درباره روند يا سيستم  استانداردي نمونه بايد دانست كه براي مبادالت مربوط به تجارت معرفي تكنيك. مشكوك است
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 ي است كه حتي در يك نمونه معمول تجارت وجودايدليل تعداد متغيرهاين به . مبادله غيرممكن است /ت به حسابنظار
 .دارد

كه هايي  واژهبراي مراجعه بيشتر بعضي از . هاي كليدي به صورت جدولي در انتهاي اين ضميمه آمده است خالصه كنترل
  . آمده است6مه شماره ها در ضمي در اين رهنمود آمده در فرم خالصه واژه

 Uniform Rules for -522ها طبق نشريه شماره  ها بانك داشته باشيم كه در ارتباط با وصولي ياده مهم است ب

Collectionدهند بر مبناي  ها انجام مي ميزان اقدام بازبيني كه بانك .كنند ها اقدام مي  مقررات متحدالشكل وصولي
 با ضوابطي كه بر اين ضوابط اساساً .شود المللي توصيف شده تعيين مي ته شده بينمسئوليتي كه در اين ضوابط پذيرف

  ) مراجعه كنيد1به ضميمه شماره ( .باشد اعتبارات اسنادي حاكم است متفاوت مي

  سناريوي ساده

 را Y خواهد اسنادي را كه طرف باشد اما نمي  مايل به حمل كاال ميXطرف  .فروشد مي Y به طرف هايياالك Xطرف 
كند قبل از اين كه پرداخت را انجام دهد يا تعهد مشخصي براي پرداخت بدهد، در اختيار او قرار  محق به دريافت كاال مي

  .دهد

  .»بانك ب« مشتري Yاست و طرف  »بانك الف« مشتري Xشود كه طرف   ميدر اين سناريو فرض

 است Yمربوط به اسناد كشيده شده روي طرف دهد پرداختي را كه  دستور مي »بانك الف «به )فروشنده( Xطرف 
 كه در كشور ديگر است Yرا براي ارائه اسناد به منظور پرداخت در محل به طرف » بانك ب« »بانك الف «.دريافت كند

 معموالً »بانك ب« توسط Yبه طرف  تحويل اسناد ).كارگزار خود يا بانك تعيين شده از طرف خريدار( كند  ميانتخاب
  :موارد زير استمشروط به 

  توسط طرف ) سابحاختيار بدهكار كردن (پرداختYيا، »بانك ب«   به 

 صدور سند مالي توسط طرف / پذيرشY )كه نشان  )رود برات، چك يا ساير ابزار مشابهي كه براي دريافت پول به كار مي
  در زمان آينده دارد ياXاز قبول پرداخت به طرف 

 ساير شرايطي كه ذكر شده است 

بانك الف به نوبه خود، دستور وصولي را . شود  تعيين و به بانك الف ابالغ ميXتوسط طرف ) دستور وصولي(ايط ارائه شر
يك از   توافق ديگري نشده باشد، هيچدر صورتي كه صريحاً .نمايد  ميبه بانك ب در زمان ارائه اسناد براي وصول اعالم

  .تعهدي به پرداخت ندارند) الف و ب(ها  بانك
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انجام شود شرح ها  ابطه با وصوليدر ر مالي مؤسساتهاي مختلفي را كه ممكن است توسط  ضميمه كنترل/اين رهنمود
  .دهد مي

  

  Y  طرف   >>>     »بانك ب«                  >>>  »بانك الف«           >>>    Xطرف 

                    برات گير                            بانك وصول كننده                         )فرستندهبانك    (  )             براتكش(

 كننده وارد                           )       بانك ارائه كننده                                                          )اصيل(

  )خريدار(                                                                                                          )صادركننده(

  )فروشنده(

  

 داده ح شرآيندهدر دو جدول )  با جزئيات بيشتري شرح داده خواهد شدكه بعداً(خالصه دقت كافي و عمليات بازبيني 
  .شود مي
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  نگاهي به دقت كافي

  

  

  

  

   

  

  :دهند زير است انجام ميالگوي  بر اساس معموالًا كه رروند دقت كافي ها  بانك

 "طرف ي دقت كافي رو"بانك الف X) فروشنده( 

 "هم انجام دهد" بانك ب " ممكن است دقت كافي مناسبي را بر"بانك الف 

 "انجام دهد"بانك الف" ممكن است دقت كافي مناسب را بر "بانك ب  

 " دقت كافي روي طرف "بانك بY) انجام خواهد داد)خريدار . 

  فعاليت بازبيني
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بازبيني مبادله را بر اساس استاندارد عرف بانكي در مراحل ها  وقتي كه پروسه فروش به طريق وصولي آغاز شد بانك
  .دهند شود انجام مي  كه منجر به پرداخت مييمختلف

  :ستا بر مبناي الگوي زير معموالًاين روند بازبيني 

 "رف وصولي را كه از ط دستور"بانك الفX) كند دريافت داشته بازبيني مي) فروشنده 

 " كند را بازبيني مي"بانك الف "دستور وصولي دريافتي از "بانك ب 

 "كنند دريافتي را بازبيني مي) يا ساير دستورات(دستورات پرداخت " ب "و"بانك الف. 

  )فروشنده (Xدقت كافي روي طرف 

ه ك( )فروشنده (X را درباره طرف)  مشتريايييش و شناسپاالتشخيص هويت، تحقيق، (دقت كافي مناسب  "بانك الف"
است كه اي   اين روند شامل پروسهاحتماالً .دهد قبل از قبول و اجراي دستور اوليه انجام مي) است"بانك الف "تري مش

  .دارد براي گشايش حساب نزد بانك الف وجود

كند،  دهي به فروشنده نمي را درگير وام  بانك مذكوررد و لزوماًدر بر ندا"بانك الف "ها تعهد مالي براي  از آنجا كه وصولي
  .رود كار ميه  پروسه معمول دقت كافي براي گشايش حساب بمعموالً

  )Enhanced due diligence(مو شكافي

 هكند كه پروس احتياط ايجاب مي فروشنده يا طبيعت معامله در طبقه بندي ريسك باال قرار دارد، به نظر رسد كه اگر
موشكافي بايد به نحوي براي درك چرخه تجارت تنظيم شود و ممكن است مراحل زيررا داشته  .موشكافي انجام شود

  :باشد

 كند ها تجارت مي ي كه فروشنده با آنيكشورها 

 شود  كه فروخته ميييكاالها 

 كند ها كار مي هاي اصلي كه فروشنده با آن نوع و طبيعت طرف. 

 اما ؛ در طبقه بندي ريسك باال قرار نگيردشده لزوماً ابتدا توصيف و افشا به نحوي كه دلهممكن است طبيعت كار و مبا
  .اگر بعد از شروع مبادله روشن شود كه ريسك باال است اين امر ممكن است دقت كافي بيشتري را هشدار دهد

   " بانك ب"دقت كافي بر

دقت كافي اعمال شده در چرخه بازبيني با رويكرد  ممكن است.  بنمايد" بانك ب"بايد دقت كافي روي"بانك الف "
 الزم "بانك ب"بنابراين دقت كافي روي . حمايت نمايدبا آن بانك را رابطه مستمر "بانك ب "مبتني بر ريسك شده بر 
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   .نيست در مورد مبادالت بعدي هم انجام شود

بانك ".  داشته و نه نيازي به آن داشته باشد"فبانك ال"اي با  ممكن است نه رابطه" بانك ب "در اوضاع و احوال ديگري
 بانك "هاي الزم را در باره  بايد كنترلآيافرستد بايد تصميم بگيرد  مي"بانك ب "هنگامي كه اسناد وصولي را براي "الف 
  .هم اكنون با او رابطه دارد ارسال نمايد انجام دهد يا وصولي را از طريق بانك واسطه ديگري كه"ب 

اعمال شود "بانك ب "ابطه در رابطه با ميزان دقت كافي كه بايد در رتانداردهاي كارگزاري بانكي ولفسبرگ را رهنمود اس
  .ببينيد

  .كه در زير شرح داده باشدهايي   ميزان اعمال بازبيني ممكن است محدود به اسناندارد)Reviewing(بازبيني

  استاندارد

شود انجام شود كه   ميابطه با دستورات وصولي كه از خريدار دريافت ردر"بانك الف "بازبيني مناسب ممكن است توسط 
  .گيرد  ميرا در بر موضوعات زير

  :كه در موارد زير تاثير داردها  و تروريستها  تحريمليست 

 اند هر يك از طرفين اصلي كه به عنوان هدف نام برده شده 

  و طرف "بانك ب"كشوري كه در ان Yاند ده خريدار واقع ش 

 شود  مي كه مبادلههاييالكا. 

 Enhancedموشكافي 

گيرد و   ميفقط در مورد مبادالتي كه دليل خاصي براي بررسي يا دقت بيشترالزم است صورت احتماالًموشكافي بازبيني 
  ممكن است موارد زيررا در بر گيرد

  ه شوند و مربوط هستند ب  مي ديگري با ريسك باال در نظر گرفتهيل كه به دالييكشورها

 يا طرف " بانك ب " كهييكشورهاY هستندآنجا خريدار در  

  فقط اگر در دستور وصولي قابل رويت باشد( شود كه كاال از آنجا ترانزيت ميكشورهايي( 

 Xها با اطالعاتي كه از طرف آناصل شود كه طبيعت ح داده شده براي اينكه اطمينان حكه در معامله شريي كاال
  .اهماهنگ نيست ن،در دست است) فروشنده(
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   : باشد كههنياز داشت"بانك الف "آيد ممكن است  بسته به اطالعاتي كه از روند اين كنترل بدست مي

 تحقيقات داخلي بيشتري درباره روند درست اقدامات به عمل آورد. 

  قبل از اين كه با انجام روند مبادله موافقت نمايد اطالعات بيشتري از طرفX) ايددرخواست نم) فروشنده. 

 اجازه انجام معامله را بدهد اما براي بازبيني شرايط را يادداشت كند. 

  اگر توضيحات منطقي بدست نياورد از انجام معامله خودداري كرده و براساس اوضاع و احوال و الزامات قانوني
 .گزارش مبادله مشكوك رد كند

 Monitoringنظارت

  :شود  ناشي مي از موارد زير"بانك الف"هاي نظارتي براي فرصت

 ادالت طرف بها و م روند معمول نظارت بر حسابX) فروشنده( 

  به عنوان پروسه معمول تجارت فعاليت طرفX) تر مالحظه شود به نحوي كلي) فروشنده. 

   كه بانك الف با آن مواجه استاييه محدوديت

 ها تحريمش پااليزبيني نام او محدود به  باندارد؛ محتمالً )خريدار( Yاي با طرف  هيچ رابطه "بانك الف" از آنجا كه
  .هيچ مسئوليتي براي پرداخت يا كنترل اسناد ندارد "بانك الف" ها براي انجام امور مربوط به وصولي .شود مي

  شود  انجام مي"بانك ب" ي كه توسطايه كنترل

  دقت كافي

 " بانك الف" بردقت كافي

اين دقت كافي ممكن است حمايت كننده روابط جاري .جام دهدان" بانك الف "بايد دقت كافي را برروي"بانك ب "
بنا بر اين در هر مبادله چديدي تكرار دقت .بابانك الف باشد كه بر مبناي رويكرد ريسك در چرخه بازبيني انجام شود

  .كافي الزم نخواهد بود

بانك ".ياز به اين ارتباط داشته باشدارتباطي داشته يا ن"بانك الف " نه با "بانك ب" ممكن استدر اوضاع و احوال ديگري
بانك " انجام دهد يا از"بانك الف"ابطه با در رايا بايد كنترلي  بايد تصميم بگيرد" بانك الف "هنگام دريافت وصولي از"ب 
  . بخواهد كه وصولي را از طريق بانك ديگري كه با آن رابطه دارد ارسال نمايد"الف

 انجام شود "بانك الف"ابطه با ميزان دقت كافي كه بايد در رابطه با در ر ري ولقسبرگبه رهنمود استاندارد روابط كارگزا
  .مراجعه كنيد
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  )خريدار (Yدقت كافي بر طرف 

  در موارد زير كار برد دارد) خريدار (Y برروي طرف " بانك ب"دقت كافي معمول

 Enhanced Due diligence موشكافي

بندي ريسك باال قرار گيرد يا وقتي كه طي پروسه دقت كافي طبيعت   در طبقه)خريدار (Yقتي كه طرف وروند موشكافي 
را  موشكافي بايد براي درك چرخه تجاري انجام شده و موارد زير .موشكافي بيشتري را الزم بداند بايد اجرا شود تجارت او

  :در بر داشته باشد

 كه طرف ييكشورها Y) كند ها تجارت مي با آن) خريدار  
 شود  مبادله ميمعموالًكه  ييكاالها 

 كه طرفهايي  نوع و طبيعت طرف Y) كند ها تجارت مي با آن) خريدار 

 داده شده و آشكار گرديده ممكن است در حطبيعت كسب و كار و مبادالت آتي به نحوي كه در مرحله دقت كافي شر
شن شد ممكن است هشداري براي اعمال بندي ريسك باال قرار نگيرد، اما اگر بعد از شروع مبادله چنين امري رو طبقه

  .دقت كافي بيشتر باشد

  بازبيني

  .بايد انجام شود" بانك الف "مرحله بازبيني هنگام دريافت وصولي از

  .به آنچه در استاندارد مربوطه شرح داده شده انجام شود ميزان بازبيني ممكن است محدود

  استاندارد 

شود انجام شود و  دريافت مي دستور" بانك الف "وقتي كه از" بانك ب "نظارت مناسب در رابطه با وصولي بايد توسط
  را در بر گيرد ممكن است موارد زير

  ها كه ممكن است موارد زيررا تحت تاثير قرار دهد  و تروريستها تحريم تليس

 هر طرف اصلي كه به عنوان هدف از او نام برده شده است 

  و طرف "بانك الف "كشوري كهXدارند در آن قرار  

 شود ادله ميبي كه ميكاالها 
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 nhancedEموشكافي 

گيرد و   مي فقط در مورد مبادالتي كه دليل خاصي براي بررسي يا دقت بيشترالزم است صورتاحتماالًموشكافي بازبيني 
  :ممكن است موارد زيررا در بر گيرد

  :ط هستند بهشوند و مربو ل ديگري با ريسك باال در نظر گرفته مييي كه به داليكشورها

 يا طرف " بانك الف " كهييكشورهاXدر آن هستند  

 فقط اگر در دستور وصولي قابل مشاهده باشد(شود  ميترايزيتها   كه كاالها از طريق آنييكشورها( 

  .ها منطقي است آناند براي اينكه اطمينان حاصل شود كه طبيعت و ارزش   كه در مبادله شرح داده شدهييكاالها

  : ممكن است نياز داشته باشد كهآورد ر اساس اطالعاتي كه از اين پروسه بدست ميب "بانك ب "

 تحقيقات بيشتري براي اين كه بداند جريان امور مناسب است انجام دهد 

  بانك الف "اطالعات بيشتري از) بعد از اينكه رهنمودهاي داخلي دريافت كرد(قبل از موافقت با انجام مبادله 
 درخواست نمايد"

 زه انجام معامله را بدهد اما شرايط را براي مقاصد نظارتي بعدي يادداشت كنداجا 

  

  نظارت

  :شود  از موارد زير ناشي مي"بانك ب"راي بنظارتي هاي  فرصت

 هاي پرداخت طرف  روند معمول براي نظارت بر حساب و فعاليتY)خريدار( 

 اهده شده استهاي كلي فعاليتي كه از كسب و كار روند معمول تجارت مش نمونه 

  " بانك ب"محدوديت هاي

گرچه (  از او درخواست كرده است كه بر اساس دستورات او عمل كند"بانك الف" آغاز گر مبادله نيست اما "بانك ب"
 فرصت محدودي براي اقدام طبق دستورات "بانك ب"طبق عرف براي انجام امور وصولي ها، ). مجبور به اين كار نيست

محدود به بازبيني نام ان طرف در )فروشنده(X طرف ي براي دقت كافي رو" بانك ب"وصولي نقشبراي انجام  .دارد
  .ها است  و تروريستها تحريم تليس
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  معاملههاي ريسك قبل و بعد از  نشانه

كه است  ييشرايط وصولي به سادگي بر مبنا .گيرند ها تعهد پرداخت مستقلي به عهده نمي ها بانك ام امور وصوليجبراي ان
اين شرايط نه اطالعاتي را كه الزم است در اسناد فروشنده و نه در شرايط  .كند  ميفروشنده اسناد را به خريدار ارسال

 با موضع او در اعتبار براي كنترل اسناد اساساً"بانك الف "بنابراين موضع  .دكنروشن نمي ظاهر شود حمل مربوطه 
 به دليل نبود شرايط خاص براي احتماالً " بانك الف"يمه وصولي توسطبررسي جزئيات اسناد ضم .اسنادي متفاوت است

  .تواند حاصلي داشته باشد كنترل نمي

، هر يك با ميزان متفاوت اطالعات هاي چندي را از آنجا كه اجراي كامل مبادله وصولي روندي چند پاره است كه طرف
 مالي را با جزئيات تأمين كه فرصت بازبيني روند كلي براي هر بانكي بسيار مشكل است شود، اره مبادله شامل ميبدر

داشته باشيم  ياده عالوه بر اين بايد ب .ها در تجارت فقط با اسناد سرو كار دارند، داشته باشد كامل، با توجه به اينكه بانك
  :كه

 ها تفاوت ايجاد   هستند كه در توان بازبيني آنفهاي مختل هاي متفاوت با قابليت ي سيستماهاي مختلف دار بانك
 كند مي

 كند عرف تجاري و استاندارد زماني را كه طي آن بايد اقدام انجام شود تعيين مي 

  يا هر اوضاع و احوال ديگري كه ارزش كاال به ( يي يا كاستي نمايي آيا مبادله به دليل بيش نمااينكهدر رابطه با
ها اعالم  وراي اسنادي كه در وصولي به آنماملزم به كنترل ها   بايد بدانيم كه بانكمشكوك است )شود درستي اعالم نمي

 .تندسشود ني مي

 ءدهند، دانش و تجربه كارمندان بخش تجاري دفاعي در برابر سو ها را انجام مي  كه امور مربوط به وصوليهايي براي بانك
كامال دستي كه اي است  د پروسهاستفاده از اين محصوالت و خدمات است اما بازنگري دستورات و اگر الزم باشد، اسنا

  .شود انجام مي

  :با توجه به اين زمينه مهم است كه بين موارد زير تميز دهيم .دارد هاي بالقوه وجود براي ريسك شاخصتعداد زيادي 

نام  مثالً( .تكميل آن جلوگيري كند دهد يا ازباطالعاتي كه بايد قبل از از مبادله اجازه انجام و يا تكميل آن را  -1
  ).قرارگرفته استتحريم يك تروريست، بنگاهي كه تحت 

ه هاي مشكوك بايد ب روند فعاليت اطالعاتي كه در تجزيه و تحليل بعد از واقعه به عنوان بخشي از تحقيقات و -2
  .كار رود

 شده ارائهها ملموس باشد  كه ممكن است در پروسه سروكار داشتن با وصولي هايي شاخص ليستي از بعضي ،در ضميمه
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داشته باشد نشان  بانك وجود/ در رابطه مشتريمعموالًرا كه ممكن است  هايي شاخصدر اينجا ما گستره وسيعي از . است
شوند و   ميريسك فقط بعد از انجام يك معامله ديده هاي شاخصداشته باشيم كه بسياري از  ياده مهم است ب .دهيم نمي

اكثر  .يابند  ميها آگاهي  عنوان بخشي از تحقيقات رسمي خود به آنفقط مجريان قانون يا واحدهاي تحقيقات مالي به
  . استفاده محدودي دارنداييبه تنه گيرند و  ميبندي قرار ريسك در اين طبقه هاي شاخص
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  كي  چه
  قبل يا بعداز مبادله  فعاليت يا اطالعي كه به وصولي مربوط است

  كاالها
 ست رعايت هاي مربوط به صادرات و واردات ممكن كنترل

  نشده باشد

  قبل

  كاالها
 تا (رسد ارزش نسبت به مقدار كاال غير واقعي بنظر مي

 )ميزاني كه بررسي شده و تا حدي كه آشكار است

  با كسب و كار مشتري هماهنگي نداردآشكاربه نحوي   

   بعدياقبل 

  طرفين اصلي/كشورها
  باشدها  تروريست/تحريم هادر ليست  

  قبل

  كشورها
 داشته باشند رارهاي ريسك باالي بانك قردر ليست كشو 

 اييمخفي كردن كشوره/هر كوششي براي پنهان كردن 
  باشند  مي در تجارت دخيلكه واقعاً

  قبل يا بعد

  دستورات پرداخت
 منطقي نيست 

 كند  ميدر آخرين لحظه تغيير  

  يا بعد قبل

  ترتيبات باز پرداخت
 مالي  تأمينهاي ثالث تمام يا قسمتي از وصولي را  طرف

  كنند مي

  قبل يا بعد

  هاي مبادله طرف
 هم مرتبط هستند  به نحوي بارز باگير برات/كش برات  

  قبل يا بعد

  موارد غير معمول در دستورات
 هاي ثالثي كه توجيهي ندارد طرف 

 اسناد حمل موجود نيست  

  قبل يا بعد
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  تشريح شده استرهنمود مربوط به معامالت وصولي  هاي كليدي كه در اي از كنترل خالصه

   در مقابل چه                 توسط كي     چه كسي و چه چيزي            مرحله مبادله                 
  شود  ميل     كنتر                                       

 طرف گشايش كننده
 Xطرف-حساب

  بانك الف  دقت كافي مناسب  Xطرف

 Xطرف X  دستور وصولي از طرف

  طرفY 

 كشورها 

  
 نوع كاالها  

  دقت كافي مناسب
  و تروريست هاها  تحريمليست 

""""""""""""""""  
اعمال شده هاي  محدوديت

  محلي

  بانك الف

  بانك"دستور وصولي از
  "بانك ب" به "الف

 بانك الف 

  
  

  طرفX 

  طرفY 

 كشورها 

  
 نوع كاالها 

  

  دقت كافي مناسب
 و تروريست هاها  تحريمليست 

“””””””””””” 
“”””””””””””  
"""""""""""  

  اعمال شدههاي  محدوديت

  بانك ب

 به " بانك ب"وصولي توسط
  شود  ميارائه Yطرف 

  طرفY بانك ب  دقت كافي روي سوابق  

 "به Yپرداخت توسط طرف 
  "بانك ب

 كه در دستور هايي  نام
  پرداخت است

  بانك ب  و تروريست هاها  تحريمليست 

بانك ب "پرداخت توسط 
  "بانك الف"به "

 كه در دستور هايي نام 
  پرداخت است

كه در دستور پرداخت هايي  نام
  است

  بانك ب

بانك "پرداخت توسط 
 Xبه طرف "الف

 كه در دستور هايي  نام
  پرداخت است

كه در دستور پرداخت هايي  نام
  است

  بانك الف
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   مالي تجارتتأمينرهنمود ولفسبرگ براي اصول 

  IIIضميمه شماره 

  و اعتبارات اسنادي ضمانتينامه ضمانت در رابطه با شويي ولپمود مبارزه با نره

 و اعتبار نامه ضمانتشود زيرا اصطالح مرسوم براي   مياستفادهها   بانكواژه از  ماليمؤسسات  واژهدر اين ضميمه به جاي(
  .)اسنادي ضمانتي اشاره به بانك است

  مقدمه

مربوط به مبارزه با هاي  ارت را تنظيم كرده و ريسكتج مالي تأمين مالي تجارت زمينه تأمينرهنمود اصول 
ها به طور كلي نظر  اين رهنمود همچنين به كاربرد كنترل .نمايد  ميرا بررسيها  تحريم/ مالي تروريسمتأمين/ييشو پول
رباره  ديياين ضميمه رهنمودها. نمايد  ميهاي ذينفع مطرح دهد و بعضي مالحظات را درباره آينده همكاري بين طرف مي

 كه نحوه عمل  را با اين هدفيتو اعتبارات اسنادي ضمانها  نامه ضمانتها درباره  ها توسط بانك كاربرد خاص كنترل
سناريوي از اضر حها ضميمه  به منظور بيان كامل اين كنترل. بيند  تدارك مياستاندارد صنعت بانكداري را منعكس نمايد

شود بيان  هاي درگير اعمال مي  توسط بانك كه راييها يات كنترل فعاليتو سپس بعضي جزئكند  استفاده مياي  ساده
 . هر تغييري كه در سناريوي ساده شده الزم باشد به آن اشاره خواهد شدرسد به نظرهر جا كه مناسب  .نمايد مي

پرداختي وابسته  دي ابزاردرحالي كه اعتبار اسنا. ها متفاوت از اعتبار اسنادي است نامه ضمانتاعتبارات اسنادي ضمانتي و 
، )تواند انجام شود يعني وقتي فروشنده تعهد خود را انجام داد و اسناد الزم را ارائه داد، پرداخت مي(به انجام كاري است 

  جبران خسارت ذينفع است اگر تعهد انجام نشده باشدتأمينها و اعتبارات اسنادي ضمانتي ابزاري براي  نامه ضمانت
به نفع خريدار براي عدم انجام تعهد  )الف( توان براي جبران خسارت يا  مي رانامه ضمانت اسنادي ضمانتي و ، اعتبارمثالً(

هنگامي كه  فروشنده به نفع) ب(فروشنده براي تهيه كاالها يا خدمات طبق زمان يا ساير تعهدات مشخص شده يا 
 به معموالًدر شرايط خاصي، كه  .تنظيم نمود)  باشد را انجام ندادهب قرارداد فروشجهاي منظم به مو خريدار پرداخت

ريان كاال و خدمات ربطي ندارد، اعتبار اسنادي ضمانتي ممكن است هم به عنوان ابزار پرداخت و نيز اطمينان به ج
اند، بلكه فقط  بر خالف اعتبار اسندي و وصولي اين ابزارها براي تسهيل در پرداخت طراحي نشده .پرداخت عمل كند

 انجام كار معموالً .باشند ول اطمينان براي جبران خسارت عدم پرداخت در صورت عدم انجام تعهد خاصي ميحص
غير از كارمزد (نه پرداختي  شود و  مطرح ميييشود كه در اين صورت نه ادعا همانطور كه در نظر گرفته شده انجام مي

براي پرداخت در اعتبارات اسنادي ضمانتي . ها متفاوت است نامه ضمانتاعتبار اسنادي ضمانتي از . گيرد صورت مي) بانك
 است؛ در حالي كه UCP 600 يا ISP98فقط ارائه درخواست ساده پرداخت با بيانيه تخلف الزم است و تابع مقررات 

 را ذكر اي است كه مورد تخلف يا ادعا  بيانيهاحتماالًها اغلب مستلزم ارائه درخواست ساده براي پرداخت و  نامه ضمانت
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  . يا اعتبار اسنادي ضمانتي ممكن است بر مبناي قانون محلي يا عرف تجاري تفاوت كندنامه ضمانتكار بردن ه ب. كند

 براي حمايت از عرضه كاال و ها و اعتبارات اسنادي ضمانتي ممكن است اشكال مختلفي داشته باشند، مثالً نامه ضمانت
، و اشكالي كه )هاي مناقصه، ضمانت مزايده نامه ضمانت پيش پرداخت، نامه ضمانتحسن انجام كار، ( خدمت صادر شوند

هاي مربوط به  ضمانت متقابل، مانند باز پرداخت وام يا پرداخت(فقط براي حصول اطمينان از يك تعهد مالي است 
راي حمايت از همچنين ممكن است ب .،، برق و غيرهآبرابطه با عرضه كاالي همگاني مانند  ممكن است در .)ليزينگ

  .به عنوان بخشي از شرايط قرارداد صادر شوند اوراق قرضه، حق ليسانس وغيره

هاي  شود به فعاليت  كه صادر ميهايي نامه ضمانت/ داد كه بسياري از اعتبارات اسنادي ضمانتيدرنظرداشت بنابراين بايد
  .ربوط نبست م، مالي تعريف شده استتأمينگونه كه در رهنمود اصول   مالي آنتأمين

 است كه در هاييشبيه به آن ، به هرحال تا حدي،ها و اعتبارات اسنادي ضمانتي نامه ضمانتچارچوب كنترل ريسك براي 
 ريسك لشود، چارچوب كنتر  يا اعتبار اسنادي ضمانتي صادر مينامه ضمانتوقتي كه يك  .اعتبارات اسنادي كاربرد دارد

 مبادله پايه در نمنطقي بود )2(  قراردادينطبيعت رابطه طرف) 1( راي تشخيص داراي عناصري است كه كافي بمعموالً
هاي رابطه توسط مقامات مسئول تحريم  اينكه آيا فعاليت پايه يا طرف )3(درگير باشد، و  ياه مقايسه با عمليات طرف

گيرد كه چارچوب كنترل  چشمه ميها به هر حال از اين نكته سر  بردن چارچوب اين كنترلبه كارتفاوت در . اند يا نه شده
حاليه كه در مفهوم  نظر گرفته شده در روند تجارت مربوط است، در  با انتظار پرداخت درمعموالًريسك اعتبار اسنادي 

ها و اعتبار  نامه ضمانتكه  ي خاصكنترل ريسك به شرايط . پرداخت استثنا استنامه ضمانتو  ضمانتي اعتبار اسنادي
ها و موضوعات مربوط به مناسب بودن روابط توجه   به تحريممعموالًشود بايد  عا شده يا پرداخت مياسنادي ضمانتي اد

  .داشته باشد

است كه در ضميمه  آنهاييار شبيه يبس )يش و نظارتپااليعني دقت كافي، بازبيني، (يي كه بايد اعمال شود ها كنترل
  .مربوط به اعتبار اسنادي بيان شد

كه در اين هايي  بعضي از واژه درباره هاي كليدي در جدولي در انتهاي اين ضميمه ارائه خواهد شد اي از كنترل خالصه
  .دهد مراجعه كنيد  مي را تشكيلIV به خالصه واژه نامه اي كه ضميمه شود استفاده مي رهنمود از آنها

 اتاق بازرگاني 600 نشريه شماره طبق ضوابطها  مهم است بياد داشته باشيم كه در مورد اعتبار اسنادي ضمانتي بانك
 –- 590، يا نشريه شماره Uniform Customs and Practice for documentary Credits-يالملل نبي

International Standby Practice ISP98 ها ممكن است بر اساس  نامه ضمانت .كنند عمل ميICC Uniform 

Rules for Demand Guarantees ICC publication 758 حد فعاليت بازبيني  . يا به سادگي تابع قانون ملي باشد
المللي تشريح شده است تعيين  برند با ميزان مسئوليت آنان كه در اين مقررات پذيرفته شده بين كار ميه ها ب كه بانك

  صادرUCPمتفاوت است و هنگامي كه اعتبار اسنادي ضمانتي تابع   UCP 600از URDG 758 و ISP98. شود مي
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ه تغييرات زيادي در آن ب براي پرداخت طراحي شده است ممكن است استثنائات و ابتدائاً UCPشود، با توجه به اينكه  مي
  .كاررود

  سناريوي ساده

  .كند  درخواست ابزاري براي حصول اطمينان ميXازطرف   Yطرف

به نحوي كه منطبق با شرايط قرار Yرف  يا اعتبار اسنادي ضمانتي به نفع طنامه ضمانت با بانك خود براي صدور Xطرف 
 را انتخاب" بانك ب ")راYطرف كارگزار خود يا هر بانك تعيين شده از طرف ("بانك الف ". گيرد  باشد تماس ميددار
 در محل كه Y را به طرف نامه ضمانتتا اعتبار اسنادي ضمانتي يا )  اين بانك در كشور ديگري قرار داردمعموالً(كند  مي

  .كشور ديگري است ابالغ نمايداغلب در

 مطرح" بانك الف " ادعا را با"بانك ب". دهد  ارائه مي" بانك ب" اسناد ادعاي خود را بهY طرف ، مطرح شوديياگر ادعا
  .دهد  انجام مينامه ضمانتپرداخت را به موجب اعتبار اسنادي ضمانتي يا   اسناد را مطابق يافت"بانك الف"كند، اگر  مي

  Y طرف               >>بانك ب                   >> بانك الف                 >>     X طرف

  )غ كننده            ذينفعبانك ابال                   بانك صادر كننده          درخواست كننده(

  ) ذينفع      بانك ضامن               بانك پرداخت كننده             متعهد                    (

  

  . استآمدهدر دو جدول زير ) كه بعدا با جزئيات بيشتري شرح داده خواهد شد(نگاهي به مراحل دقت كافي و بازبيني 

   X طرف
  )درخواست كننده يا متعهد(

  Yطرف 
  )ذينفع(

  بانك ب   بانك الف
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  :دهند  مي انجام، مانند نمونه زير استمعموالًمرحله دقت كافي را كه ها  بانك

 "روي طرف "بانك الف X ؛دهد دقت كافي انجام مي 

 "؛ انجام دهد" بانك ب" بايد دقت كافي مناسب روي"بانك الف 

 "؛انجام دهد"بانك الف " بايد دقت كافي مناسب روي "بانك ب 

 " دقت كافي روي طرف "بانك بY دهد است انجام مي"بانك ب " اگر او مشتري. 

  
  نگاهي به مرحله بازبيني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها در روند معمول اعتبار   را نمود، بانكنامه ضمانت يا  ضمانتي درخواست صدور اعتبار اسناديXهنگامي كه طرف 
اين . كنند  مي به مرحله پرداخت برسد بازبينياينكه نهايتاًتا، مبادله را در مراحل مختلف نامه ضمانتاسنادي ضمانتي يا 

  .كند  زير شرح داده شده است تعقيب مي نمونه اي را كه درمعموالًمرحله بازبيني 
 "را كه از طرف نامه ضمانت/ ضمانتي درخواست اعتبار اسنادي"بانك الف Xقبل از (كند   دريافت كرده بررسي مي

 .) موافقت نمايدنامه ضمانت/اينكه با صدور اعتبار اسنادي ضمانتي 

 "قبل  (كند دريافت كرده بررسي مي" بانك الف " اي را كه از درها صنامه ضمانت/ ضمانتي اعتبار اسنادي"بانك ب
 )از موافقت با ابالغ آن

 "ممكن است اسنادي را كه براي ادعاي پرداخت توسط طرف "بانك ب Y هنگامي كه ( ندك ارائه شده بررسي
 كه اين بررسي با رويكرد مبتني بر ريسك )پذيرد  ميY از طرف نامه ضمانت/را به موجب اعتبار اسنادي ضمانتي آنها
 .گيرد تگي به نقش آن بانك دارد صورت ميبس

 "بانك "قبل از پرداخت به( كند  ارائه شده بررسي مي" بانك ب" را كه توسطيي ادعا مربوط بهاسناد "بانك الف 
 .)پردازد  ميY كه آن بانك به نوبه خود به طرف -"ب
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 " نمايند  بررسي مي،كنند ت مي را كه درياف)يا ساير دستورات( دستور پرداخت "بانك ب"و "بانك الف. 

  شود انجام مي "بانك الف" هايي كه توسط كنترل

  .اي است كه در ضميمه مريوط به اعتبار اسنادي گفته شد ازبيني و نظارت شبيه به نمونهبدقت كافي، 

  :ر است به قرار زي،ها و اعتبارات اسنادي ضمانتي بروز كند نامه ضمانت كه ممكن است در رابطه با ييها تفاوت

 اي به كاالها نشده باشد ممكن است هيچ اشاره 

 احتمال دريافت ادعاي پرداخت بسيار كمتر است 

 ف راز طكه ابزارها  اين ازيا تشكيل دستهX  كمتر احتمال داردمستمرردرخواست مي شود دررابطه  

 مربوطه بيشتر استحصال يي قضااحتمال تعيين مرجع . 

  شود  ميامانج "بانك ب"كه توسط هايي  كنترل

  .گفته شد ط به اعتبار اسناديمربواي است كه در ضميمه  زبيني و نظارت شبيه به نمونهبادقت كافي، 

 "شود ارزيابي   هر تعهد متقابلي كه صادر مين را براي به انجام رساند"بانك الف"واهد كه توان خ  مي"بانك ب
 .كند

 اشاره به كاالها ممكن است موضوعيت نداشته باشد 

 ل دريافت ادعاي پرداخت بسيار كمتر استاحتما 

 صالخ مربوطه بيشتر استيياحتمال تعيين مرجع قضا  

  ريسك قبل و بعد از انجام كار هاي شاخص

ها به درخواست مشتريانشان صادر  ها تعهدات مستقلي هستند كه توسط بانك نامه ضمانتاعتبارات اسنادي ضمانتي و 
شرايط  .منعقد شده حمايت كنند )ذينفع(و طرف او)درخواست كننده(ري بانكاي كه بين مشت شوند تا از معامله مي

 بين نامه ضمانتسپس جزئيات اعتبار اسنادي ضمانتي يا  .شود كننده و ذينفع توافق مي قرارداد بين درخواست
ط هر اعتبار يشرا .د بتواند صادر شونامه ضمانت يا  ضمانتيشود تا اعتبار اسنادي و بدل مي كننده و بانك او رد درخواست

ه طبيعت خاص مبادله پايه، مشخصه روابط تجاري  بفرد از عواملي است كر تركيبي منحصنامه ضمانتاسنادي ضمانتي يا 
 مالي و تأمين مالي براي مؤسسه مالي، خصوصيات بين طرف تأمينبين طرفين معامله، مشخصه و شرايط ترتيبات 

  . كند ترتيبات پرداخت را منعكس مي

هاي چندي را، هر يك با   روندي چند پاره است كه طرفنامه ضمانتآنجا كه اجراي كامل هر اعتبار اسنادي ضمانتي و از 
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براي هر بانكي بسيار مشكل است كه فرصت بازبيني روند كلي  شود، ميزان متفاوت اطالعات درباره مبادله شامل مي
عالوه بر اين  . داشته باشد،و كار دارند ها در تجارت فقط با اسناد سر ك مالي را با جزئيات كامل، با توجه به اينكه بانتأمين
  :داشته باشيم كه ياده بايد ب

 گذارد  هستند كه در توان بازبيني آنان اثر مييي با درجات متفاوت از كارايهاي هاي مختلف داراي سيستم بانك 

 كند ا برا انجام امور معين ميعرف تجاري و استانداردهاي صنعت بانكداري محدوده زماني مشخصي ر 

هستند به  نامه ضمانتو  ي كه درگير انجام امور اعتبارات اسنادي ضمانتييها بانكدانش و تجربه همكاران بخش عملياتي 
بازبيني  .كند  مي از اين خدمات و محصوالت عملييجناهاي   استفادهء خط دفاعي در مقابل سونعنوان اولين و بهتري

و مستلزم اين است كه ادعا و هر سندي كه آن را حمايت  روندي كامال دستي است نامه ضمانتمانتي و اعتبار اسنادي ض
 مقايسه شود و اگر الزم نامه ضمانتكند و ممكن است براي پرداخت ارائه شود با شرايط اعتبار اسنادي ضمانتي و  مي

  .نجام شودبانكي نيز ا انداردتهاي اس و رويه ICCباشد اين مقايسه با مقررات

  :مهم است كه بين موارد زير تفكيك قائل شويمحقيقت با توجه به اين  .هاي ريسك بالقوه وجوددارد تعداد زيادي نشانه

اطالعاتي كه بايد قبل از اجازه به انجام مبادله بررسي شده يا كامل شود و ممكن است از كامل شدن مبادله  -3
  ).ي كه توسط سازمان ملل تحريم شده است بنگاه،نام يك تروريستمثال، (جلوگيري نمايد

بعد از انجام معامله به عنوان بخشي از تحقيقات و پروسه معامالت هاي  اطالعاتي كه بايد در تجزيه و تحليل  -4
  .استفاده شودها  مشكوك از ان

 نامه ضمانت/كه ممكن است در پروسه سروكار داشتن با اعتبار اسنادي ضمانتي  هايي شاخصدر ضميمه ليستي از بعضي 
 در رابطه معموالًكه ممكن است  هايي شاخصدر اينجا گستره وسيعي از . نشان داده شده است، ملموس باشد

هاي ريسك را كه به روند انجام اعتبار  شود، اما به نحوي خاص بعضي از نشانه بيان نميبانك وجودداشته باشد /مشتري
  .گيرد ي هدف م،شود  مربوط مينامه ضمانت/اسنادي ضمانتي

شوند و فقط  ريسك فقط بعد از انجام يك معامله ديده مي هاي شاخصداشته باشيم كه بسياري از  ياده مهم است ب
  .يابند مجريان قانون يا واحدهاي تحقيقات مالي به عنوان بخشي از تحقيقات رسمي خود به آنها آگاهي مي
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  چه وقت  چه
نادي فعاليت يا اطالعاتي كه مربوط به اعتبار اس

   استنامه ضمانتضمانتي يا 
  قبل يا بعد از مبادله

  ساختار مبادله
 ماهيت كار مشتري/بيش از توان 

 ل از ابزاراستفاده غير معمو/يچيدگي غيرعاديپ  

  قبل يا بعد

  ) باشدذكر شدهاگر(ها  كاال
 صادرات و واردات تطبيق هاي  ممكن است با كنتر ل

 نداشته باشد

 ت مشتري استكامال خارج از حيطه فعالي  

  قبل يا بعد
  

  اسامي/كشورها
 باشدتتروريس/در ليست تحريم   

  قبل يا بعد

  كشورها
 در ليست ريسك باالي بانك قرار دارند 

 ي يپنهان كاري كشورها/هر اقدامي براي مخفي كردن
 كه در مبادله دخيل هستند

  

  قبل يا بعد

  دستورات پرداخت/ادعا
 منطقي نيست 

 ندك  ميدر آخرين لحظه تغيير 

  ادعا طي مدت زمان كوتاهي بعد از صدور اعتبار
  گيرد  مي صورتنامه ضمانت/ضمانتي اسنادي

  قبل يا بعد
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   شرح داده شده استنامه ضمانت/هاي كليدي كه در اين رهنمود براي اعتبار اسنادي ضمانتي  الصه كنترلخ

  مقابل چه                     توسط كي در         چه چيزي را    / چه كسي    مرحله بازبيني             

 كند    بررسي مي                                      

  بانك الف  دقت كافي مناسب  Xطرف  Xطرف  گشايش حساب
اعتبار صدور درخواست 

 نامه ضمانت/اسنادي ضمانتي
  Xتوسط طرف 

  طرفX 

 
  طرفY/هاي اصلي  طرف

 ديگر

 
 ها و كشورها نام 

 
 ذكر شده  اگر(نوع كاال

  )باشد

  ها ها و تروريست ليست تحريم
  

  ها ها و تروريست ليست تحريم
  

  ها روريستتو  ها تحريم  ليست
  

هاي صادراتي و  كنترل ليست
  وارداتي در صورت علم به آن

  بانك الف

 اعتبار اسنادي "الف بانك"
 را به نامه ضمانت/ضمانتي

  كند  ميابالغ"بانك ب "

 انك الفب  دقت كافي مناسب   بانك ب  

 اعتبار اسنادي "بانك ب"
 را از نامه ضمانت/ضمانتي 

 دريافت "بانك الف"
  نمايد مي

 بانك الف 

  طرفX 

 
 طرف Y / ساير طرفين

 اصلي

 
  كشورهانام 

 
 ذكر شدهاگر (كاالها نوع 

  )باشد

  دقت كافي مناسب
  ها ها و تروريست ليست تحريم

  
  و تروريست ها ها تحريم  ليست
تي و هاي صادرا كنترل ليست

  وارداتي 
ها  اعمال كنترل  ليست قابل

  صادراتي
  در صورت علم به آن

  بانك ب

اعتباراسنادي 
 توسط نامه ضمانت/ضمانتي

 ابالغ Y به طرف "بانك ب"
  شود مي

  طرفY  بسته به -دقت كافي مناسب 
 بانك "مشتري Yاينكه طرف 

بانك ب " باشد و نيز نقش "ب
دقت كافي ،در معامله چه باشد"

  كند رق ميمناسب ف
  

  بانك ب
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ارائه اسناد ادعاي پرداخت 
 بانك " بهYتوسط طرف 

   "ب

 هاي اصلي جديد  طرف
 كه نام يييا كشورها

ها در اعتبار  آن
اسنادي 
 نامه ضمانت/ضمانتي

  نيامده است

  بانك ب  

ارائه اسناد ادعاي پرداخت 
 بانك "به" بانك ب "توسط
  "الف

 هاي اصلي جديد  طرف
 كه نام يييا كشورها

در اعتبار ها  آن
اسنادي 
 نامه ضمانت/ضمانتي

  نيامده است

   الفبانك  ها و تروريست ها يمليست تحر

 " بانك الف"پرداخت توسط
  "بانك ب"به 

 كه در دستور  هايي نام
  پرداخت آمده است

   الفبانك  ها و تروريست ها ميليست تحر

 بانك ب "پرداخت توسط
  Yبه طرف "

 كه در دستور  هايي نام
  آمده استپرداخت 

  بانك ب  ها و تروريست ها يمليست تحر
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 IVضميمه شماره 

   در رابطه با مبادالت تجاري از طريق حساب بازشويي پولرهنمود مبارزه با 

 شويي پولمربوط به مبارزه با هاي  كرده و ريسك  مالي تجارت را تنظيمتأمين مالي تجارت زمينه تأمينرهنمود اصول 
دهد و  ها به طور كلي نظر مي اين رهنمود همچنين به كاربرد كنترل .نمايد  را بررسي ميتحريم/ مالي تروريسمتأمين/

برد يي درباره كاراين ضميمه رهنمودها. نمايد  ميذينفع مطرحهاي  بعضي مالحظات را درباره آينده همكاري بين طرف
  .دهد از ارائه ميابطه با مبادالت تجاري از طريق حساب بدر رها  ها توسط بانك خاص كنترل

متقابل از طريق حساب باز انجام اد ماعتالمللي بر مبناي  ها چه داخلي و چه بين جريان كاالها و خدمات بين شركت
تخفيف ريسك به خاطر ارتباط دو طرف معامله  مالي يا تأمين ، طرف ثالث براي پرداختتدخالرسد  به نظر مي .شود مي

 مالي يا تأمين زيرا براي ،دانند را ارزانترين نحوه پرداخت مي جارت از طريق حساب بازها ت اري از شركتيبس .الزم نباشد
  .ها پرداخت شود اي به بانك نبايد هزينهانجام خدمات مربوط به تخفيف ريسك 

در يك نمونه معمول حساب باز، فروشنده و خريدار براي ارسال كاالهاي معين به محل خاصي كه توسط خريدار تعيين 
شود بستگي به روابط بين خريدار و فروشنده  نوع قراردادي كه براي اين نوع معامله منعقد مي. بندند شود قرارداد مي مي

به عنوان . رود  ميبه كارد گروه خريداران ردارد؛ در بيشتر مواردي كه به كاالهاي مصرفي مربوط است، قرارداد استاندا
  .كنند ايط و نحوه پرداخت توافق ميشر درباره  دو طرفمعموالًبخشي از قرارداد 

 معامله را از محل نقدينگي معموالًو  كنند  مالي مراجعه نميتأمينطرفين معامله حساب باز براي هر خريد به بانك براي 
 يا خطوط over draft مالي اين تجارت از طريق تسهيالت تأمين غيرمستقيم در احتماالًها  بانك. پردازند  ميخودشان
  . اما اطالعي از مشخصات معامله تجاري ندارند،شوند گردان درگير مياعتباري 

و اين ممكن ( شوند شود درگير مي به ندرت در مبادالت حساب باز تا زماني كه پرداخت در آخر مبادله انجام ميها  بانك
ي مربوط به حساب باز ها  براي پرداختمعموالً ارفروشنده و خريد )است زماني باشد كه كاالها حمل و تحويل شده است

ها فرصت واقعي كم، نياز يا دليلي براي درك واقعيت مبادله  در بسياري از موارد، بانك دهند؛ ها ارائه نمي اسنادي به بانك
  )ها مثال قراردادها، سياهه. (تجاري، يا بازبيني اسناد مربوطه دارند

  :دهند نقش انجام مي) يا هردو( را در يك ر اين امعموالًمشوند  هاي مربوط به حساب باز مي  كه درگير پرداختييها بانك

 كه در اين صورت حساب مشتري خود را بدهكار يا بستانكار تفروشنده يا خريدار مشتري تجاري آنهاس )1
 يا/كار بندند؛ وه رود كه تا حدي دقت كافي را در مورد مشتري خود ب در اين حالت انتظار مي. كنند مي
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  اطالع كلي راجع به رفتارتري تجاري بانك كارگزار آنان است، در اين حالت بانك الزاماًفروشنده يا خريدار مش )2
 .مورد انتظار مشتري بانك كارگزار خود ندارد

توانند بين پرداختي كه مربوط به تجارت حساب   نميالمللي چنان است كه بانكها عموماً هاي بين طبيعت سيستم پرداخت
 .دهندتميز ها  پرداخت از ساير آن را،شود  نجام پرداخت يا واريز به حساب ذينفع مي وقتي كه درخواست ا،باز است

ه يش و نظارتي را كه مربوط بي پاالايتوانند امور ابتد ر دارند ميو كا هاي مربوط به تجارت سر  كه با پرداختييها بانك
 در موقعيتي نيستند كه بتوانند  عموماً،پايه، اما بدون داشتن اطالع از نحوه مبادله پرداخت مبادالت است انجام دهند
  .معامله مشكوك را تشخيص دهند

 purchase دستور خريد توان مديريتي مثالً( كنند خصوصي مكانيسم آسان حساب باز را عرضه ميبه طور  كه ييها بانك

order management capabilities،  خدمات تنزيل سياهه، تهيه پرداخت وdelivery suites (ه هر حال ممكن است ب
 . كه ديد كاملي درباره اسناد تجاري و جريان مبادله پيدا كنندييآگاهي بيشتري به مبادله تجاري پايه داشته باشند، تا جا

  . برندبه كاريش مناسب و سيستم نظارتي پاالرويكرد مبتني بر ريسك را براي تعيين  ها بايد در اين حالت بانك
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 Vضميمه شمار 

 كه استفاده كاالهايي ها  و از بين بردن آنهاي كشتار جمعي ها، شامل عدم تكثير سالح رباره تحريمرهنمود د
  دوگانه دارند

  مقدمه

قبلي شماره ي ها ضميمه در . براي اين موضوع مشكل استيييكي از اهداف رهنمود اصول مالي تجارت تهيه راهنما
I,II,III IVها  اكنون بانك عتبارات اسنادي ضمانتي و حساب باز ميزاني را كه همها، ا  درباره اعتبارات اسنادي، وصولي

در زمينه  )دارد  كه آگاهي به آن وجودييتا جا(هاي مربوط به صادرات  ها و كنترل ها، نام تروريست درباره مشكالت تحريم
  .ه بودشد تنظيم دارند ،،دهند  كه انجام ميييها تمام فعاليت

هاي  باره عدم تكثير سالح درها مستقيماً آن ز بعضي ا.المللي وجوددارد در سطح ملي و بينبه اشكال مختلفي ها  تحريم
 .كشتار جمعي است

كند و بايد آن را همراه رهنمودهاي مربوط  هاست تاكيد مي كه بيشتر مربوط به بانك هاي كنترلي مكانيسم اين ضميمه بر
 در نظر ،بيان شده استها  سم كه در رهنمود اصولي و ساير ضميمه مالي تروريتأميني و يشو هاي مبارزه با پول به ريسك

  .گرفت

 .منبع مهمي براي مراجعه است) Proliferation Report (2008 درباره عدم تكثير در ماه ژوئن FATFگزارش سازمان 
 مالي عدم تأمين مالي براي رديابي مؤسساترا شرح داده و مشكالتي را كه ها  تعدادي از ذينفع اين گزارش نقش مهم

  .كند  اعالم مي، با آن روبرو هستندسالحتكثير

  )Customer Due Diligence(دقت كافي بر مشتري

قصد اين نيست كه جزئيات در اينجا تكرار شود، اما واضح است كه روند دقت كافي بر مشتريان كنترل مهمي است و 
  .ن دقت افزايش يابد اي،شود  مي اگر شرايط ريسك باال تشخيص دادهودر انتظار مي

  )Name Screening(يش اسامي پاال

ها  ها سيستم  بانكمعموالً.ها است هاي مربوط به تحريم اي كنترلر پايه خوبي بشويي پولهاي مبارزه با   بردن كنترلبه كار
را  ها ن روشاي. خوانند طراحي شده است  مي"افراد مظنون"ها  ي دارند كه براي مقايسه اسامي با آنچه آنيها يا روش

ه گيرد، ب را در بر نمي  موارد زير،هاي قبلي شرح داده شد صول اطمينان از اينكه مبادالتي كه در ضميمهحتوان براي  مي
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  :كار برد

  باشدهاي سازمان ملل يا محلي  تحريمدرهاي نام برده شده  افراد يا بنگاه ليستطرف اصلي مبادله در نام . 

  هدف نخواهد بودنتيجه مبادله پرداخت به اين 

ها براي دستيابي به اين هدف نياز دارند كه به منابع خارجي مربوطه مراجعه كنند يا عضو يك مركز اطالعاتي معتبر  بانك
خذي كه جزئيات اسامي أقابل استفاده بودن ليست م  به دقت، كيفيت و، بودن اين كنترلمؤثرروشن است كه  .بشوند

هاي   حجم ليست،ها با آن روبرو هستند اكنون بانك مشكل بسيار اساسي و عملي كه هم .هدف را داشته باشد بستگي دارد
مشكل هنگامي . داشته باشد  وجود پااليشها به دليل اتوماتيك بودن نحوه هاي آن جعلي است كه ممكن است در سيستم

قسمتي وقتي هماهنگي .  نشوددتأيييا با آن هنگي نداشته اهماطالعات بانك با ليست افراد مظنون  است كه قسمتي از
 نشده وقتي است كه تأييد هماهنگي .هاي مشترك با اسامي غيرهدف باشند افتد كه اسامي هدف داراي واژه  مياتفاق
  .ها يكي نيست كند كه هويت  ميتأييدها يكسان هستند اما تحقيقات  نام

  

  )Activity based financial sanctions(ماليهاي  فعاليت مبتني بر تحريم

خواه سيستم اتوماتيك يا   با نام مشخص نشده باشد، اين امر كنترل مبادله را براي بانك،اگر هدف تحريم مربوطه كامالً
  .كند  مشكل ميييبه نحوي استثنا رود،به كاردستي 

 جمعي، كاالهاي با هاي كشتار اي، سالح هاي هسته ابطه با تكثير سالحدر رهاي سازمان ملل  ها بايد از قطعنامه البته بانك
  .استفاده دوگانه و مقررات داخلي كه در واقع مقررات ملي است آگاهي داشته باشند

وجوددارد  مجوز كنترل صادرات توسط مراجع صالحيتدار  و در مناطقي كه رژيمFATFراهنما درباره اين موضوع توسط 
هارا  هاي مربوط به آن  و فعاليتييهاي شيميا الحها، س هاي ديگر تهديدات مرسوم از موشك برنامه .نيز صادر شده است

  .كند ذكر مي

  :منابع در دسترس عبارتند از

 The Wassenaar Arrangementاز طريق شفافيت و . المللي اي و امنيت و ثبات بين  كه براي همكاري منطقه
 .ا استفاده دوگانه تنظيم شده استهاي ب هاي مرسوم و كاالها و تكنولوژي مسئوليت بيشتر براي انتقاالت مربوط به سالح

html.index/controllists/org.wassenaar.www://http 
 UN Security Council resolution 1737 

) 2006(html.06unsc resolutions/sc/docs/org.un.www://http 
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  .كند اي كه به آن اشاره مي كننده يتو همچنين سند حما
html.index/DataCenter/org.jaea.www://http 

 رهنمود FATFمعي جهاي كشتار  هاي شوراي امنيت براي مقابله با تكثير سالح  درباره اجراي مقررات مالي قطعنامه
 )2007اكتبر (

  گزارشFATFباره  در Proliferation Financing) 2008ژوئن( 

 FATF Combating Proliferation Financing: Status Report on Policy Development and 
Consultation 

org.gafi-fata.www://http 
 كاالها و ،دهند ها دستوراتي مي  كه به آنييها طرف رابطه باها بايد تا حدي كه ممكن است اطالعات موجود را در  بانك 

در عين حال بايد دانست كه هرگونه كاربرد عملي اين اطالعات ممكن  . بدست آورند،كه درگير معامله هستندي كشورهاي
  .است جدا محدود باشد

  
  هاي صادراتي كنترل

 وجودچنين مجوزي لزوم دريافت  مجوز صادرات الزم است و  ابتدا طرفين مبادله تجاري بايد تعيين كنند كه آيا دريافت
اي از مبادله تعيين كنند كه آيا مجوز صادرات الزم است يا آيا  ها در شرايطي نيستند كه در هر مرحله  بانكمعموالً .دارد

  .اند يا نه طرفين مبادله تجاري مجوز معتبر دريافت كرده
 مالي تجارت الزم است به ندرت حاوي جزئيات محصول مورد معامله است، و نتأميكردن ترتيبات  آمادهاسنادي كه براي 

. اطالعات كمتري دارند ، كشور ثالث الزم است مجوزي بدهد كه ضميمه محصول باشدآياحتي راجع به اين موضوع كه 
 اين آيا دهند كه ممكن است در موقعيتي باشند كه نياز به مجوز را تعيين كرده و تشخيص  مراجع صالح دولتيدر واقع

  .مجوز دريافت شده است يا نه
شود،  سازمان يافته در نظر باشد يا در مواردي كه موشكافي در رابطه با مسير كاال انجام مي  مالي بسيارتأميناگر مبادله 

  . اطمينان حاصل نمايند كه الزامات مجوز صادراتي رعايت شده است، مالي درگيرمؤسساتشايسته است كه 
  ت هامحدودي 
  :شود خصوص مربوط به اين موضوع مي موارد زير به. لش قابل مالحظه استهاي مالي چا ابطه با تحريمدر رخصوص  به

 تجارت جهاني با اين روش انجام% 80(شود  ها انجام مي  كه براي تجارت با حساب باز توسط بانكييها پرداخت 
 .ش شده انجام دادتوان با ارجاع به اطالعات اسامي فا را فقط مي) شود مي

 بعد  .المللي بانكي است استانداردهاي شناخته شده بينبه ه به الحاق تالملل وابس آميز تجارت بين تسهيل موفقيت
شد، بقيه اقداماتي كه  به انجام از دقت كافي بر مشتري و هنگامي كه مبادله درخواست شده مشتري پذيرفته و شروع

 .بايد در زمان خاصي پايان يابدشود  هاي درگير انجام مي توسط بانك

 ها وجوددارد ممكن است براي افشاي دقيق موضوع معامله  اطالعات يا جزئياتي كه در اسناد ارائه شده به بانك
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 .كافي نباشد

 سنادي كه همراه وصولي است ممكن شود، بررسي جزئيات ا خصوص وقتي معامله از طريق وصولي انجام مي به
 ،دارد ها وجود نامه ضمانت با شرايطي كه در اعتبارات اسنادي، اعتبارات اسنادي ضمانتي و اًاين حالت اساس .باشد نمي

  .متفاوت است
 كنندگان  رود كنترل اي از اطالعات فني دارد كه انتظار نمي نياز به درجه "كاالي مورد استفاده دوگانه"تفسير

عالوه بر اين، شرح كاال ممكن  .ه آن آگاهي داشته باشند بنامه ضمانتاسناد اعتبار اسنادي، اعتبار اسنادي ضمانتي يا 
 اجازه "كاالي مورد استفاده دوگانه"كه تشخيص آن را به عنوان  ي در اعتبار ظاهر شوديها است با استفاده از واژه

 .ندهد

 ي از هاي فني و دانش درباره دسته زياد اطالعاتي، بدون دارا بودن مهارت گرفتن جزئيات منابع بدون در نظر
ها عملي نيست  براي بانك . غيرممكن استنهايتاً  توان بانك براي درك كاربردهاي كاالهاي با استفاده دوگانه،كاالها

 نيز تسهيالت تحقيق جامع علميايجاد  زيرا در اينصورت نياز به ،خصصين در اين زمينه ايجاد كنندتاي با م كه اداره
 .خواهد بود

 ي كه توليدكننده يها نام برده شوند اما كشورها هستند ممكن است در تحريم درگير  كه مستقيماًاييكشوره
، شوند يت يا صادرات مجدد كاال استفاده مينز كه براي ترا"منحرف كننده ريسك"باشند يا كشورهاي  آوري مي فن

 .دهندهاي نباشندظاهر نشوند يا در هيچ ليست هشدار ممكن است اصالً

  
  

  نتيجه گيري 
ها  در حاليكه بانك .ها فقط يكي از طرفين درگير هستند بانك  رهنمود اصولي شرح داده شد،6ر بخش همانطور كه د

ثر و ؤرندگي مبازدا اندركاران كليدي براي ايجاد  دسترباشند، مشاركت اساسي ساي مجراي اوليه براي نقل و انتقال پول مي
  .هاي مربوطه الزم است ها در مورد هدف/كمك به كشف رديابي
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   مالي تجارتتأمينهنمود ولفسبرگ براي اصول ر
 VIضميمه شماره 

 مالي تأمين مالي تجارت و اين رهنمود ولفسبرگ براي اصول تأمين در معموالًنامه لغات انتخابي كه  واژه
  :رفته استبه كارتجارت و ضمائم آن 
  

  شده در آن در موعد تعيين شده درپرداخت مبلغ ذكر  برمبنيدار   مدتبرات رويتعهد كتبي  :Acceptance قبولي
اگر قبولي توسط يك شركت داده شود آن را  .نامند قبولي توسط بانك داده شود آن را قبولي نويسي بانك مي اگر .برات

گير  داري كه توسط برات  مدتبرات با معموالًها، اسناد مالكيت كاالهاي حمل شده  در وصولي. نامند قبولي تجاري مي
در مقابل پذيرش  شود آن را اسناد شود هنگامي كه اسناد ارسال مي مبادله مي) قبولي تجاري(ده است قبولي داده ش

)D/A( نامند مي.  
  

 در معموالً وكننده كارگزار بانك گشاينده است  بانك ابالغ. ارسال شرايط يك اعتبار اسنادي به ذينفع :Advisingابالغ 
 ظاهري است يعني بانك ابالغ كننده بايد دقت معقولي براي كنترل اصالت أييدت ابالغ به معناي .كشور ذينفع قرار دارد

 را به اطالع بانك گشاينده آن نمايد بايد تأييدظاهري اعتبار اسنادي بعمل آورد و درصورتي كه نتواند اصالت ظاهري را 
  .  اطالع او برساند، بايد مراتب را بهبگيردبه ذينفع  لوصف تصميم به ابالغ اعتبارا  و اگر معبرساند

  
 بانك شده،كننده مطرح  تغيير در شرايط اعتبار اسنادي؛ اصالحيه بايد از جانب درخواست :Amendmentاصالحيه 

ذينفع حق رد اصالحيه را در صورتي كه اعتبار برگشت ناپذير باشد  .گشاينده آن را صادر كرده و به ذينفع ابالغ نمايد
  .دارد

  
در اكثر مواردي كه اعتبار  .نمايد  كسي كه از بانك درخواست صدور اعتبار اسنادي مي:Applicantدرخواست كننده 
  . وارد كننده كاال است، درخواست كننده،شود اسنادي گشايش مي

  
با شود  باز مي) master LC(اعتباري كه در مقابل حمايت اعتبار ديگري  :Back to Back creditاعتبار بك تو بك 

صورت  شود،  ميارائه گشايش شده)master LC( اعتبارناخت در مقابل اسنادي كه نهايتا به موجب اولياين تفاهم كه پرد
 ذينفع معموالًچه تغيير قيمت كاال به دليل اينكه   درباره حمل يك كاال است گراين دو اعتباربنابراين هر يك از  .گيرد

master LCوجودداردگيرد  مي سودي براي خود در نظر ،.  
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در اعتبار اسنادي ذينفع  .شود طرفي كه اعتبار به نفع او گشايش مي .كننده يا گيرنده وجه دريافت :Beneficiaryع ذينف

  .شود  است كه توسط اعتبار اسنادي تنظيم ميايي صادركننده كاالهمعموالً
 

گير ارسال  راتريق بانك براي پرداخت توسط بط كه از )شامل برات(اسنادي  :Bill of Collection(BC)وصولي 
  .شود  ميان وصولي اسنادي نيز خواندهوهمچنين به عن. شود مي
 

 كه توسط طرفي كه آن را) گير برات( شرط توسط يكي از طرفين به طرف ديگر دستور پرداخت بدون قيد و :برات
طالبه يا در تاريخ  عندالم،كش گير را ملزم به پرداخت مبلغ مشخصي پول به برات امضا شده و برات )كش برات( دهد مي

  .نمايد مشخصي در آينده مي
  

كار  هگيرد ب ري پايه صورت ميجااين اصطالح براي توصيف پرداختي كه بدون وجود يا ارجاع به اسناد ت :Clean ساده
 .رود مي

  
گير به او دستور  شود كه در كشور برات ها به بانكي گفته مي  وصوليدر :Collecting Bank بانك وصول كننده

 .دهند را مي ريافت وجه از برات گيرد

 

پوشش فرمي كه همراه با اسناد توسط صادركننده با دستورات او به بانك : Collecting order دستور وصولي
 .شود هم خوانده ميCollection Instruction ان دستور وصول وهمچنين به عن .شود  ميكننده داده معامله/دهنده

  
تعهد پرداخت، پذيرش يا معامله اسناد مطابقي را كه  ،يك بانك غير از بانك گشاينده كهاقدامي  :Confirming تأييد

  .گيرد  به عهده مي،به موجب اعتبار اسنادي ارائه شده است
  

 وقتي كه بانكي يك اعتبار شود، مثالً ط معيني بالفعل ميايتعهدي كه در شر :Contingent Liability تعهد مشروط
 درصورت ارائه درخواست مطابق مبلغ اعتبار اسنادي را به ذينفع آيندهشود كه در   ملزم ميكند اسنادي گشايش مي

  .بپردازد
  

 تأييدتسهيالت اعتباري يا  مثالً( .گيرد دهد يا تعهد مشروطي به عهده مي وقتي كه بانك پولي قرض مي :credit اعتبار
  )اعتبار
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  .شود دار يا اسنادي كه به موجب اعتبار اسنادي ارائه مي خت مدتپردا اقدامي براي خريد يا پيش :Discountingتنزيل 
  

 ICC المللي يا هر يك از مقررات انحرافي از شرايط اعتبار اسنادي، يا از عرف بانكداري بين هر :Discrepancy مغايرت
  .كه در اسناد ارائه شده مشاهده شود يا هر مغايرتي كه بين خود اسناد ارائه شده باشد

  
  .مراجعه كنيد Bill of Collectionبه وصولي  :Documentary Collectionاسنادي وصولي 

  
را  اين ابزاراغلب به طور خالصه . تعهد بانك به پرداخت ):DC (Documentary Credit) DC( اعتبار اسنادي

به پرداخت  )است كنندهدرخو( به درخواست خريدار) بانك گشاينده(تر تعهد كتبي بانك  به طور دقيق .گويند  مي"اعتبار"
  .مبلغ معين در مقابل اسناد مطابق با شرايط اعتبار ظرف مدت معين

  
ه دستوري كه در وصولي اسنادي ب :Documents Against Acceptance (D/A) اسناد در مقابل پذيرش تحويل 
  .گيرد او قرار ميگير در اختيار  براتنويسي  قبولي ويرش  تجاري در مقابل پذ طبق آن اسنادورود  كار مي

  
 رود  ميبه كار دستوري كه در وصولي اسنادي :Documents Against Payment (D/P) اسناد در مقابل پرداخت

  .گيرد گير قرار مي طبق آن اسناد تجاري در مقابل پرداخت در اختيار برات و
  

اين سند .  مبلغ معيني استاي از درخواست پرداخت كه نشانه سندي تجاري :Draft or Bill of Exchangeبرات 
شود، در اعتبار اسنادي اين سند   ميگير تسليم صادر شده و به بانك او براي وصول از برات) كش برات(توسط صادركننده 

  . با اسناد حمل همراه استمعموالً
  

ريدار است، در  خمعموالًر ها برات گي در وصولي .رود پرداخت را انجام دهد كه انتظار مي طرفي :Drawee برات گير
  .كننده استتأييد بانك گشاينده يا گير عموماً براتاعتبار 

  
 معموالًكش  در وصولي اسنادي و اعتبار اسنادي تجاري، برات .كند طرفي كه درخواست پرداخت مي :Drawerكش  برات

  .فروشنده كاال است
  

  زمان پرداخت :/ Due Dateموعد پرداخت
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نك به پرداخت به ذينفع در مقابل ادعاي رسمي او مبني بر اينكه طرف نامبرده ديگر تعهد با :Guarantee نامه ضمانت

  .در انجام كار خاصي تخلف كرده يا طبق شرايط قرارداد پايه عمل نكرده است
  

المللي كه تجارت  سازمان بين :International Chamber of Commerce (ICC)المللي  اتاق بازرگاني بين
  .الملل را در نشريات مختلف تنظيم كرده است و ضوابط تجارت بين كند ب و تسهيل ميالملل را ترغي بين

  
 ICC)( 590، نشريه شماره ISP98 المللي اعتبار اسنادي ضمانتي ضابطه بين :ISP98ضوابط اعتبار اسنادي ضمانتي 

 

  كند، مي ر اسنادي بازاعتبا اش، درخواست كننده، بانكي كه به درخواست مشتري :Issuing Bank بانك گشاينده
  

  .اعتبار اسنادي را ببينيد -واژه گفتاري :Letter of Credit (LC) اعتبار اسنادي
  
توسط بانك تعيين شده  )كه روي بانكي غير از بانك تعيين شده كشيده شده است(خريد بروات  :Negotiationمعامله  

 ،يا قبل روز بانكي كه موعد پرداخت به بانك تعيين شده استمطابقي كه به موجب اعتبار اسنادي ارائه شده و در يا اسناد
  .گذارد ميمنابع را در اختيار ذينفع 

  
  .درخواست كننده را ببينيد :Openerگشاينده 

  
  . بانك گشاينده را ببينيد:Opening Bank بانك بازكننده

  
 ارائه اسناد ذكر شده در اعتبار  بانكي كه پرداخت به موجب اعتبار را پس از:Paying Bankكننده  بانك پرداخت

  .دهد انجام مي
  

در اعتبار اسنادي به معناي تحويل اسناد به موجب اعتبار اسنادي به بانك گشاينده يا بانك  :Presentation ارائه
كننده است كه در نقش بانك ارائه كننده  ها، عمل بانك وصول در وصولي .تعيين شده است يا اسنادي كه ارائه شده است

  .گيرد گير براي پرداخت يا پذيرش، طبق شرايط دستور وصولي تماس مي با برات
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يا اسناد را براي پرداخت ارائه /در اعتبار اسنادي، بانكي است كه بروات و  :Presenting Bank بانك ارائه كننده
  .دهد گير انجام مي كه ارائه را به برات يا كننده ها، بانك وصول در وصولي. دهد مي
  
به   راو به معناي طرفي است كه انجام امور وصولي شود ها استفاده مي اي كه در وصولي واژه :Principle گذار كنندهوا

  .كند ميبانك واگذار 
  

اعتبار براي پرداخت مبلغ اعتبار به بانك بانكي كه توسط بانك گشاينده  Reimbursing Bank پوشش دهنده بانك
  .تعيين شده است هبانك پرداخت كنند/ معامله كننده

  
است كه اصيل امور وصولي  رود و معنايش بانكي  ميبه كارها  اي كه در وصولي واژه Remitting Bank فرستندهبانك 

  .كند  ميرا به او واگذار
  

يا اسنادي است  /ارائه كننده كه شامل برات و /معامله كننده /كننده نامه بانك پرداخت: Schedule نامه ضميمه اسناد
يا پرداخت  /اين نامه اسناد ضميمه را ليست كرده و دستور وصولي و . شود گشاينده ارسال مي /Collectingبه بانك كه 
  .شود ها به عنوان دستور وصولي شناخته مي در وصولي .دهد مي
  

گير  ناد به برات باشد هنگام ارائه اسat sightبراتي كه  .شود  مياي كه براي پرداخت فوري استفاده  واژه:Sight ديداري
  .قابل پرداخت است يعني عندالمطالبه

  
  .ببينيد اسنادي را اعتبار :Standby Letter of Credit اعتبار اسنادي ضمانتي

  
دهد كه تمام يا قسمتي از حقوق و تعهدات  به ذينفع اجازه مي: Transferable Credit اعتبار اسنادي قابل انتقال

 . انتقال دهدي ديگرها به ذينفع دوم يا ذينفعخود را به موجب اعتبار اسنادي 

 

UCP600: كه از اول جوالي  )2007تجديد نظر(الشكل اعتبار اسنادي  المللي، مقررات متحد  اتاق بازرگاني بيننشريه
  . شد500UCP جانشين نشريه قبلي 2007

  
URC 522: 1995د نظر تجدي(ها  الشكل وصولي  مقررات متحد،المللي نشريه اتاق بازرگاني بين(  
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URDG758: هاي عندالمطالبه نامه ضمانتالشكل  مقررات متحد 

 

Usance Bill:) به معموالًاين مدت  ).نامند  مدت را يوزانس هم ميآن( گير مهلتي براي پرداخت بدهد كه به برات) برات 
مثال ( برسد گير يت براتؤبه ر يخي كهيا از تاريخ حمل، يا تار)  روزه30مثال  (و از تاريخ)  روز30مثال (شود  روز بيان مي

  .شود كه در واقع به معناي تاريخ پذيرش است، شروع مي)  رويتزمان روز از30
  

Waive :در : شود گير دريافت شود استفاده مي يا سودي كه بايد از برات/وها  براي هزينهها  در وصولي: كردنصرفنظر
  .كند موافقت مي اسناد ارائه شده پس از قبول مغايرت اسناد كننده با پرداخت اعتبار اسنادي وقتي كه درخواست
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