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 معرفی

 از یجلوگیراین رهنمود برای وضاحت بیشتر مکلفیت گزارش دهی در مورد معامالت مشکوک تحت قانون 

 منتشر گردیده است.   و عواید ناشی از جرایم، پولشویی

گزارش  مراجعهای فعالیت مشکوک و اطالع رسانی به  هدف این رهنمود ایجاد دانش و آگاهی در مورد شاخص

 باشد. دهنده در مورد شرایط تخنیکی گزارش دهی معامالت مشکوک می

جلوگیری از از شرایط قانون مات ایجاد گردیده و به عنوان مدارک اثباتیه این رهنمود صرفاً بمنظور ارائۀ معلو

رد و ازینرو درین گیباشد. این سند مشورت حقوقی را در بر نمی قابل اتکا نمی پولشویی و عواید ناشی از جرایم

 قابل استفاده نمی باشد.خصوص 

 منظر. پس 1

قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم  5مادۀ مطابق تعریف گزارش دهندۀ  مرجعاگر شما 

، معامالت بیشترو یا مشتریان، گزارش دهی معامالت مشکوک شناختارزیابی اقدامات  به مکلف شماباشید،

تطابق با قانون طرح، تطبیق و حفظ برنامۀ  ،، نگهداری سوابق معامالتمشخص شدۀ در مقرراتیامساوی به حد 

 . جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم می باشید

تا  گزارش دهنده مکلف اند  مراجع، قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم 19طبق مادۀ 

های گزارش دهی را به هدف  مربوط به مکلفیت کننده ابزارهای کنترول ها وهای داخلی، طرزالعملپالیسی

 ، طرح نمایند. قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم  تطابق بابرنامۀ 

 هدف1.1

 :را در بر میگیرد این رهنمود سه هدف عمده

  و تمویل تروریزم پول شوییتوضیح.  

  های گزارش دهی معامالت مشکوک مکلفیتپیروی از گزارش دهنده در درک و  مراجعکمک با. 

 معامالت مشکوک یطرز گذارش ده 

  های مشخص  گزارش دهنده در شناسائی معامالت مشکوک از طریق ارائۀ شاخص مراجعکمک با

 .عمومی و صنعتی
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و معامالت  نگرش حقیقی جرمی بی خبر میباشد. هرچند، با گزارش دهنده از فعالیت مراجعدر بسیاری موارد 

 گردد.  می مشکوک بودن به تخلف جرمی نمایان، و نشانه های معلومها داشت شاخصدر نظر 

 ساحۀ تطبیق 2.1

یک سلسله مکلفیت های دیگر که تا  گزارش دهنده مکلف اند  مراجعمعامالت مشکوک،  عالوه بر گزارش دهی

 . گیرند ردیده، مدنظرتجویز گقانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم در 

که در ای مطابق روشی  الکترونیکی بطور  معامالت مشکوک را  گزارشتا  گزارش دهنده تشویق میشوند مراجع

 ، ارائه نمایند. است گردیده  ذکر  ذیالً  3.5بخش 

مشخصات محتویات مفروضات معامالت مشکوک  درمورد گزارش دهنده، رهنمودهای قبلی مراجعبرای تمام 

(STR DATA Content Specification)، فورم ثبت مفروضات معامالت مشکوک (STR Data Entry 

Form )  و XML Schema و محتوای راپورهای معامالت مشکوک راهنمایی  شکلدر مورد  معامالت مشکوک

 فراهم میکند. 
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 جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم/قانون جلوگیری از تمویل تروریزم 

 ؟پولشویی چیست 1.2

را  مذکور که عملمیباشد اشخاص  از گروپی  برای یک شخص یا منافعت تولید  فعالیت های جرمی اکثرهدف  

به استفاده منافعت مذکور را قادر  یناز اهمیت فراوان برخوردار است، چون مجرم پولشویی انجام میدهند. پروسه

 .میسازدبدون در خطر انداختن منبع 

حلقات فحشاء  ،های جرایم سازمان یافته بشمول قاچاق مواد مخدرقاچاق و فعالیت غیر قانونی سالح، فروش

های تقلب آمیز کمپیوتری نیز داخلی، رشوت و طرحتجارت . حیف و میل، را بسازدتواند مبالغ هنگفت فواید می

 ندسازی عواید غیر مشروع از طریق برای قانونم جنبه های تشویقی راتواند فواید فروان را ببار آورده ومی

، شخص یا گروه دخیل بیآوردیک فعالیت جرمی عواید چشمگیری را بمیان  زمانیکهورد. می آبمیان  پولشویی

 را دخلذی یا اشخاص مهمضمیموی ند که توجه به فعالیت نه را برای کنترول وجوه مالی جستجو کباید را

منحرف سازد. مجرمین این کار را با تغییر قیافۀ منابع، دگرگون سازی شکل یا انتقال وجوه به محل که در آنجا 

 . انجام میدهندکمتر مورد توجه عام قرار بگیرد

تالش برای  پولشویی شناخته میشود.  پولشویی  این پروسۀ تغییر شکل عواید از حالت غیر قانونی آن به نام 

چگونگی، موقعیت، منبع، مالکیت یا کنترول پول است که طور غیر قانونی بدست  ،تغییر شکل، پنهان سازی

را قادر به استفاده از عواید ناشی از جرایم بطور آشکارو فرار ازتحریم ها باالی  مجرمین پولشویی . روند باشدآمده 

  افعال غیر قانونی آنها میسازد.

 پولشویی سه مرحلۀ  2.2

 سه مرحله ذیل میباشد: پول شویی دارای

، تطهیر کننده عواید غیر قانونی خویش را در سیستم مالی پولشویی -جابجایی-یا در مرحلۀ ابتدائی :جابجایی 

معرفی مینماید. این کار با تجزیۀ مبالغ هنگفت پول نقد به مبالغ کوچک غیر قابل توجه صورت گرفته که بعداً 

های پولی وغیره( و سپس در  ها، سفارشخریداری یک سلسله اسناد پولی )چکمستقیماً در حساب بانکی یا با 

 ها برداشت یا امانت گذاری میشود. حسابات بانکی در سایر موقعیت

صورت  الیه گذاری، مرحلۀ دوم یا شدپس از آنکه پول در سیستم مالی داخل : الیه گذاری یا پیچیده سازی

میگیرد. درین مرحله، تطهیر کننده در یک سلسله تبادالت یا تحرکات پول دست میزند تا آنرا از منبع آن فاصله 
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ها تغییر مکان می نماید یا هم تطهیر کننده وجوه بدهد. این وجوه از طریق خرید یا فروش اسناد سرمایه گذاری

در سراسر جهان انتقال میدهد. اینگونه استفاده از  های مختلفمالی را از طریق یک تعداد حسابات در بانک

صرفاً و بطور خاص در کشورهای شایع و مروج است که در  پولشویی حسابات وسیعاً منتشر در جهان بمنظور 

باشند. در برخی موارد، تطهیر کننده وجوه انتقالی را به عنوان پول همکار نمی پولشویی زمینۀ تحقیق و بررسی 

 اجناس یا خدمات تغییر شکل داده و به این سان به آن ظاهر قانونی میبخشد. پرداخت برای 

: به دنبال طی مراحل موفقانۀ عواید غیرقانونی از طریق دو مرحلۀ نخست، تطهیر کننده سپس آنرا به ادغام 

کننده  مشروع وارد میگردد. تطهیر یاقتصاددور پیش برده که در آن پول دوباره به ادغام مرحلۀ سوم یعنی 

بطور  پولشویی ها بکار ببندد. یک طرح های لوکس یا سرمایه گذاریامالک، دارائیتواند پول را در درین موقع می

 گیرد. معمول ولی نه لزوماً همین سه مرحله را در بر می

 پولشویی تمویل تروریزم در برابر  3.2

هر دو نیازمند حرکت پول با تحقیق و بازجویی کمتر میباشد. ابزارهای کنترول  پولشویی روند تمویل تروریزم و 

بمیان آمده در زمینۀ تشخیص و پیشگیری تمویل تروریزم نیز قابل تطبیق  پولشویی کنندۀ که برای تشخیص 

 میباشد. 

ای تروریستی مهم است. برخالف تطهیر کنندگان پول، سازمان ه درک تفاوت های کلیدی میان این دو پدیده

تمویل کنندگان مشروع و همچنان فعالیت های جرمی پول بدست بیاورد. طیبلسیبلسیبلۀۀ/د از طریق منانتوانمی

تروریزم در طول تاریخ از روش های مشخص برای افزودن پیچیدگی یا قانونیت در معامالت بشمول استفاده از 

 . اند نقد، استفاده نمودهخدمات بدیل وجوه ارسالی، موسسات خیریه و حامالن پول 

 های هدفمند مالی تحریم 4.2

که  یبرای انجماد وجوه مالی و دارائی اشخاص، نهادها و موسسات راحکار قانونی تمویل تروریزم جلوگیری ازقانون 

های جایگزین آن و شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه 1988، 1267توسط ملل متحد بر حسب قطعنامۀ 

های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه 1373آنعده اشخاص که توسط افغانستان بر حسب قطعنامۀ 

را یرند میگتحریم قرار از انجام معامالت مالی و دارائی مورد  که مشخص شدهجایگزین آن، و همچنان اشخاص 

 .های هدفمند مالی شناخته میشود(یکجا به عنوان تحریم)بوجود آورده است.
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تمویل تروریزم تصریح گردیده و دارای  جلوگیری ازقانون  11های هدفمند مالی در مادۀ شرایط تطبیق تحریم

 باشد:عناصر ذیل می

 لستهای اشخاص گزارش دهنده باید بدون تاخیر وجوه مالی یا دارائی مراجع اشخاص بشمول  یتمام 

 ؛سازندشده را منجمد 

  مالی، منابع اقتصادی یا سایر خدمات خدمات گزارش دهنده از فراهم آوری  مراجعتمام اشخاص بشمول

 . دنمیباش نع، مشده لستمربوطه بطور مستقیم یا برای منفعت اشخاص 

های هدفمند مالی را توضیح ها و جهات شرایط تطبیق تحریم ل تروریزم سایر مکلفیتتموی جلوگیری ازمقررات 

 میدارد. 

 تمویل تروریزم /پولشویی  جلوگیری ازمعیارهای بین المللی  5.2

 معیارهای بین المللی 1.5.2

. معیارهای کلیدی مرتبط میباشندتمویل تروریزم بهم پول شویی/جلوگیری ازیک تعداد معیارهای بین المللی 

 نمی باشد:به موارد ذیل محدود نه  تمویل تروریزم شامل ولی/پولشویی  جلوگیری از

  ؛1988 –وینا کنوانسیون  –ملل متحد علیه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد نشه آور میثاق 

  ؛2000 –پالرمو  کنوانسیون  –ملل متحد علیه جرایم سازمان یافتۀ فراملیتی میثاق 

  ملل متحد علیه فساد میثاق– UNCAC –  2005و ؛ 

  ،2012بازنگری شده در فبروری  –سفارش  40گروه اقدامات مالی . 

 FATF اقدامات مالیکاری گروه  2.5.2

اقدامات مالی یک نهاد بین الحکومتی است که معیارهای بین المللی را تعیین میکند که اکثریت کاری گروه 

 د. نو تمویل تروریزم مورد سنجش قرار میده پولشویی  جلوگیری ازکشورها مبتنی بر آن توانایی خویشرا در امر 

و تمویل  پولشویی  جلوگیری ازاقدامات مالی به عنوان معیار بین المللی کاری گروه  (40ات چهل گانه)سفارش

 تروریزم شناخته میشود. 
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جلوگیری های بین المللی در راستای  هدایت نمودن تالش اقدامات مالی رهبری/کاری های گروه  سفارش هدف

 40ها ) در برابر یک سلسله سفارشاقدامات مالی کشورها را کاری و تمویل تروریزم میباشد. گروه  پولشویی  از

 و تمویل تروریزم پولشویی سیستم هایجلوگیری از در امرها  سفارش( ارزیابی مینماید که نمایانگر بهترین روش

 باشد.می

و تمویل تروریزم رسیدگی مینماید و یک  پولشویی  جلوگیری ازدر راستای  (APG) سیاآگروه اقیانوس آرام 

 سازمان های مشابه گروه اقدامات مالیباشد. می (FSRB)اقدامات مالیکاری گروه مشابه سازمان منطقوی 

بوده و  آسیا اقیانوس آرام گروه افغانستان عضو د.نرا در سطح منطقه انجام میده مذکور فعالیت مشابه گروه

 گیرد. قرار می مورد ارزیابیگروه اقیانوس آرام آسیاو تمویل تروریزم آن توسط  پولشویی  جلوگیری ازچارچوب 

 تقنین داخلی 6.2

تمویل تروریزم در افغانستان که باید از آن پیروی شود، قرار ذیل /پولشوییجلوگیری ازقوانین و مقررات کلیدی 

 :میباشد

  پول شویی و عواید ناشی از جرایم؛ جلوگیری ازقانون 

  ؛تمویل تروریزم جلوگیری ازقانون 

 ؛و تمویل تروریزم پولشویی دارنده ازباز ها و اقدامات  مقررۀ مسوولیت 

  ؛فراهم کنندگان خدمات پولیتنظیم فعالیت های صرافان و مقررۀ 

  ؛پولی الکترونیکی مراجعمقررۀ 

   متحدالمال های صادر شده توسط مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان و آمریت نظارت

 غانستان بانک؛ وامور مالی د اف

  مقررات مربوطهسایر قوانین و. 

 . معامالت مشکوک3

گزارش دهنده مکلف اند که  مراجع، وعواید ناشی از جرایم پولشویی جلوگیریقانون  18به تاسی از مادۀ 

قصد اجرای اساس دالیل معقول مورد شک قرار بگیرد که شامل یک معامله یا  هکه بیمعامالت مشکوک را زمان

 د: ناز موارد ذیل ارتباط داشته باشد، گزارش دهیکی به ، باآن مربوط یا میشود معامله

  ؛پولشویی 
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 ؛تمویل تروریزم 

  ؛جرایماز  ناشیعواید 

 ؛تروریزم 

 ؛ )های( تروریستیسازمان 

 ؛ وعمل تروریستی 

 جرایم اصلی. 

 باشد.  نیز قابل تطبیق می گرفته باشدکه در افغانستان یا بیرون از آن صورت ایموارد فوق باالی تخلفات 

و پس از تحلیل ابتدائی کارمند)ان(  یه دقیق، تشخیصحمائیوی گزارش معاملۀ مشکوک باید با اسناد الزم فورم 

 گزارش دهنده پُر و تکمیل شود.  مراجعمجاز 

 معاملۀ مشکوک گزارش

خویش در  / اهداف برای برآوردن مکلفیت FinTRACAمرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان 

 ، عوایداصلی جرایم نوع از ، تمویل تروریزم یا هرشویی پول که با روند مشکوک معامالت جمع آوری راستای 

 ءگزارش دهنده اتکا مراجعسازمان تروریستی یا عمل تروریستی ربط دارد، باالی  ترویزم،جرایم،  ناشی از

 نماید. می

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی است که در دسترس  یهای معامالت مشکوک منبع عمدۀ معلومات گزارش

فعالیت نشان دهنده گیرد. یک گزارش معاملۀ مشکوک افغانستان جهت تشخیص تخلفات مشکوک قرار می

 . می باشد تمشکوک جرمی از طریق معامله یا سلسله معامال

رمی باشد که نشانگر تخلف ج مشخصه هایها و  بمنظور فعالیت FinTRACAهای دریافت شده توسط گزارش

های با منبع  همکار و دیتابیس مراجعگیرد. برای این کار از منابع گوناگون چون مورد تحلیل و تجزیه قرار می

 باز کار گرفته میشود.

که نمایند گزارش دهنده ضرورت احساس میشود تا تعیین  مراجعدرین خصوص بارها به معلومات اضافه از طرف 

باشد یا خیر. این رش معاملۀ مشکوک نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر میفعالیت مشکوک گزارش شده طی گزا

که در راستای متذکره واقعاً فعالیت جرمی است یا خیر، تخلف  شککه تواند در تعیین اینمعلومات اضافه می

 نماید.  ایفا می را نقش حیاتیگزارش های مذکور 
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تحقیقی ادارات تنفیذ قانون، بازیابی دارائی، تعیین مالیات و  مراجعهرگاه فعالیت جرمی ظاهر شود، باید به 

 . انتشار یابدامنیت ملی 

نکتۀ مهم: شرایط گزارش دهی راپور معاملۀ مشکوک باالی معامالت تکمیل شده یا قصد شده تطبیق گردیده و در 

 قسمت گزارش دهی هیچ مرز/حد پولی وجود ندارد. 

 شناسائی معامالت مشکوک 1.3

های واضح و پروفایل مشتری عمومی، یک معاملۀ مشکوک عبارت از معاملۀ است که با فعالیتقاعده   وان به عن

 /KYCنماید، در تناقض و تضاد قرار داشته باشد. از همینرو، یا با روند عادی معاملۀ که آن مشتری تعقیب می

 )اپدیت( شود. تجدید  افتتاح حساب مشتریان باید حد اقل هر سال فورم 

باشند. هرچند با خبر میینکه فعالیت حقیقی جرمی چگونه است، بیا گزارش دهنده از مراجعدر بسیاری موارد، 

. گرددو فعالیت غیر معمول، شک تخلف جرمی پدیدار مینشانه ها ها، معامالت با در نظر داشت شاخصنگرش 

جمعی  بطور دستهسازد، اما انفرادی شک را برمال نمی بطورکه  بوده میتواند چندین عوامل دارای یک معامله

 سازد. فعالیت جرمی را نمایان می

های که در ضمیمۀ الف بیان گردیده، چه چیز  که از لست شاخصتواند در مورد اینگزارش دهنده می مراجع

رای راهنمایی ها صرفاً بهرچند این لست شاخصجستجو نمایند. دهد، گزارش معاملۀ مشکوک را تشکیل می

که یک گزارش معاملۀ مشکوک چه است، سرانجام در اثر آگاهی نهاد گزارش دهنده از مشتریان اینباشد. می

 گردد. خویش، روند کاری و پس زمینۀ معامالت آنان تعیین می

راهنمایی بیشتر از محتوای نوع شناسی و بررسی مورد که در گزارش نوع شناسی که توسط واحد استخبارات 

. این گزارش در وب سایت واحد استخبارات مالی برای داونلود قابل کردددریافت  میگردد میتوانمالی منتشر 

 ها در ضمیمۀ الف درج گردیده است.دسترس میباشد. یک لست نوع شناسی

 افراد مشکوک بر اساس دالیل معقول 2.3

گزارش دهنده مشکوک گردیده باشد و این شک  مرجعیک معاملۀ مشکوک باید وقتی گزارش داده شود که یک 

گزارش دهنده در مورد  مرجعبوده و در کنار سایر دالیل بر اساس آگاهی و شبهه آن بر اساس باور غیر عینی آن 

 باشد. ، میمشتریپروفایل  ومشتری 
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گزارش دهنده بر اساس دالیل معقول باالی  مرجعمعاملۀ مشکوک همچنان باید در صورتی گزارش داده شود که 

آن شک نموده باشد. هرگاه کدام شخص معقول در شرایط شما یک معامله را مشکوک مالحظه نماید، پس آن 

 معامله مشکوک بوده و یک گزارش معاملۀ مشکوک باید ارسال شود. 

 ازبازدارنده  ها و اقدامات  که در مقررۀ مسوولیتمشتری باید آنطوری شناخت شرایط، اقدامات تحت هر دو 

گزارش دهنده زیر دست گرفته میشود، معلومات و  مرجعتمویل تروریزم مشخص گردیده و توسط  /پولشویی

ای شناسائی معاملۀ گزارش دهنده بر مرجعآگاهی کامل در مورد مشتری را فراهم نموده و بمنظور قادر سازی 

 مشکوک بسیار مهم میباشد. 

های معاملۀ مشکوک باید دارای دالیل باشد که توضیح بدهد چرا در زمینۀ معامله )یا معامله تمام گزارش

بطور مثال، اگر بدون دالیل معقول بیان شود که معامله بخاطر بزرگ بودن آن پیشنهاد شده( شک وجود دارد. 

 نمی باشد.فی نبوده و در امر ارائۀ دالیل معقول، رضایت بخش مشکوک است، این امر کا

مالی یا معامله ای مشتری سازش نداشته باشد. مشخصات  یک معامله بزرگ وقتی مشکوک دانسته میشود که با 

مقایسۀ معامله با سوابق توضیحی قبلی سودمند تمام شده و نشانگر دالیل معقول میباشد. عالوه بر این، ضمیمۀ 

کمک میکند که در قسمت معامله دالیل معقول را درک  FinTRACAاین معلومات با گزارش معاملۀ مشکوک با 

ان میدهد که معاملۀ مشکوک مورد بحث غیر معمول بوده و اینکه کدام الگوها نشانگر نماید. این معلومات نش

 فعالیت جرمی است یا خیر. 

شک را های نظارت از بیانات مطرح میشود. هرگاه کارکنان صف نخست  توسط کارکنان یا پروسه مشکوکیت

درج شود.  بعدی لۀ مشکوک تشخیص بدهد، مهم است که دلیل مشکوک بودن آن ثبت و در هر گزارش معام

 پول شویی جلوگیری ازاز قوانین  رعایت و پیرویارتباط و همکاری میان کارکنان صف نخست و کارمند 

تمویل تروریزم در تثبیت اساس یا دلیل موضوع مورد شک کمک میکند. توقع میرود  جلوگیری ازو  پولشویی

نگرش   رات مالی ارسال شود، وارد مرحلۀ سکریننگ های معاملۀ مشکوک به واحد استخباقبل از آنکه گزارش

میگردد تا اطمینان حاصل شود که موضوع در امر توضیح دالیل معقول، رضایت بخش )تحلیل ابتدایی(داخلی 

 بوده است. 
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 باید گزارش بدهد چه شخص 3.3

 مرجعو تمویل تروریزم تعریف گردیده، یک  پولشویی پول شویی جلوگیری ازقانون  5اگر شما طوریکه در مادۀ 

گزارش دهنده باشید، هر گونه معامالت انجام یافته )یا مورد قصد( با استفاده از خدمات که مشکوک بنظر برسد، 

 گزارش داده شود. FinTRACAبه 

به  مستلزماگر برای تکمیل یک گزارش معاملۀ مشکوک تصمیم گرفته شود، شخص مستقیماً دخیل در معامله 

رعایت و  ها توسط سوپروایزرها، مدیران، کارمندان اطاعت پذیریباشد. گزارشنمی FinTRACAگزارش به  ارائۀ

باشد، می FinTRACAهای معاملۀ مشکوک به یا سایر افراد که وظیفۀ ارسال گزارشقوانین  از قانون  پیروی

 باشد، است.جوابگویی ارائۀ گزارش میو رسماً  تهیه میشود. این مسوولیت شخص که موظف به این کار 

  موظف به گزارشدهی میباشد.گزارشدهی مسئولیت شخصی است که رسماً 

 چه باید گزارش داد در مورد چه باید گزارش داد 4.3

 باید شامل موارد ذیل باشد: FinTRACAیک گزارش معاملۀ مشکوک به 

هنده یک موضوع مشکوک را توضیح گزارش د مرجعالف. یک شرح قانونی دالیل که بر اساس آن  

 میدهد

 که در مقررات خواسته شده(ب. توضیحات الزامی )طوری 

 ت. شناسائی دقیق 

 حمائیوی ث. سایر توضیحات یا اسناد کمکی 

تحلیل واحد استخبارات مالی کمک میکند(/ تفصیالت که توسط به  ج. )معلومات اضافۀ که با 

FinTRACA  .خواسته شده است 

 چه وقت باید گزارش داد 5.3

گزارش دهنده باید هرچه زودتر امکان داشته باشد، که از سه  مرجعکه یک نقطۀ مورد شک تعیین شود، همین

زمانیکه  تجاوز نکند، معامله را به واحد استخبارات مالی گزارش بدهد. روز کاری از تشخیص مورد شک، 

اسرع وقت ممکن که از سه روز کاری تجاوز نکندبه فنتراکا گزارش دهنده باید در  مرجعمشکوکیت به میان آمد،

 .گزارش بدهد
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های نظارت از توضیحات یک معامله را شناسائی نماید، شرط سه روزه تا زمانی آغاز که پروسهدر عمل وقتی

 نمیگردد که یک مورد شک استوار بر دالیل معقول تشکیل نیافته باشد. 

آید که یک تن از کارمندان شما برای بررسی معامله در روشنی شرایط موجود دالیل معقول تا زمانی بمیان نمی

که مورد مشکوک شکل بگیرد، شرط سه روزه آغاز در اطراف یا معلومات دریافتی جدید، اقدام ننماید. همین

 میگردد. 

گزارش دهنده با مشتری خویش به معامله  مرجع، شد پس از آنکه یک گزارش ابتدائی معاملۀ مشکوک ارائه شود

، قانون PC/پولشویی پول شویی جلوگیری ازبا تمام احکام قانون تا آنان مکلف اند که  ،ادامه میدهد. هرچند

های معاملۀ مشکوک اضافه در صورت تمویل تروریزم و سایر مقررات بشمول شرط ارائۀ گزارش جلوگیری از

 ند. ضرورت، خود را عیار نمای

 چطور گزارش بدهیم 6.3

مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی  FinTRACAها را از طریق نرم افزار گزارش دهنده باید گزارش مراجع

های تجارتی و فراهم کنندگان خدمات پولی بمنظور ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و که به بانک افغانستان

LCTR   فراهم گردیده، ارائه نمایند. در برابر شرط گزارش دهی الکترونیکی یک استثنا وجود دارد معامله بزرگ

 که در حالت اضطراری اجازه میدهد گزارش معاملۀ مشکوک بطور شفاهی بیان شود. 

 که تحت آن معامالت مشکوک باید طور شفاهی گزارش داده شوند، شامل: یشرایط

 شود که وضعیت مستلزم اقدام فوری است. گزارش دهنده متوجه مرجعالف. وقتی  

گزارش دهنده بیشتر از یک مورد مشکوک معقول، آگاهی یا باور بیشتر که معامله  مرجعوقتی یک ب. 

 با تخلف جدی جرمی ربط دارد، را در اختیار داشته باشد. 

زارش دهی فوری پس از گ گزارش دهنده باید مرجعهرگاه یک معاملۀ مشکوک بطور شفاهی گزارش شده باشد، 

الی مرکز تحلیل معامالت و راپور های م FinTRACAیک ایمیل رسمی را در ارتباط به موضوع به  شفاهی

ارسال نموده و هر چه زودتر که از سه روز کاری از تاریخ گزارش شفاهی و ایمیل رسمی تجاوز نکند، افغانستان 

 تقدیم نماید. مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان  FinTRACAیک نسخۀ الکترونیکی گزارش را به 

 FinTRACAمرکز تطابق و پیروی از قوانین برای تهیۀ گزارش شفاهی، لطفاً با مدیریت اطاعت پذیری از قانون 

  0093202512689در ساعات کاری به تماس شوید: مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان 
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 سوابق ارینگهد. 4

و تمویل  پولشویی پول شویی جلوگیری ازقانون  16که در مادۀ  یگزارش دهنده برای اهداف مرجعبه عنوان 

های معاملۀ مشکوک را برای سال و گزارش 5تروریزم بیان گردیده، شما باید سوابق تمام معامالت را برای مدت 

همچنان بر اساس تقاضا از طرف هر ادارۀ مسئول، شما سال پس از معامله حفظ و نگهداری نمایید.  10مدت 

 مکلف به حفظ این اسناد و سوابق برای مدت طوالنی تر هستید. 

سال پس از انجام یا قصد معامله آغاز میگردد. همچنان شما باید سوابق را به نحوه و طریقۀ نگهداری  5دورۀ 

یا سایر مقامات ذیربط به پور های مالی افغانستان مرکز تحلیل معامالت و را FinTRACA  نمایید که به مرکز 

 آسانی قابل دسترس باشد. 

 سوابق باید همچنان به شکل و طریقۀ نگهداری شود که برای بازسازی آسان معامالت زمینه سازی نماید. 

 . مدیریت و آموزش کارمندان5

باید در جهات قابل تطبیق تقنین،  گزارش دهنده باید اطمینان حاصل نماید که کارکنان اختصاص یافته مراجع

 پول شویی جلوگیری ازدر رابطه به امر  مرجعهای داخلی خود ها و طرزالعملمقررات، رهنمودها و پالیسی

باید برای تمام  مرجعتمویل تروریزم، آموزش بیبینند. حد اقل خود برنامۀ آموزشی   جلوگیری از/پولشویی

ها باید طوری طراحی آموزشکه وظایف آنان همچو آگاهی را الزم می بیند، آموزش تهیه بدارند.  یکارمندان

های کارمندان را با افزایش درک از قوانین و مقررات، ابزارهای کنترول گردند که سطح دانش، کارکرد و مهارت

های مشخص شخص در سوولیتبرنامۀ آموزشی باید با مگزارش دهنده و وغیره، بهبود ببخشد.  مراجعداخلی 

 عیار شود.  مرجعداخل 

باید در قسمت شناسائی معامالت مشکوک آموزش در زمینۀ گزارش دهی از معامله مشکوک، کارمندان ذیربط 

های که در مقررات و رهنمودهای مربوطه تصریح دریافت نمایند. درین خصوص، کارمندان باید با شاخص

گزارش دهنده باید اطمینان حاصل نمایند که کارمندان در  مراجعوه بر این، گردیده، آشنائی داشته باشند. عال

های داخلی با شکل گیری مورد مشکوک که باید به عنوان گزارش معاملۀ مشکوک ها و طرزالعملزمینۀ پروسه

 گزارش داده شود، آموزش کسب نمایند. 
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 اپدیت شود تا تغییرات و تعدیالت در قوانین و این برنامه های آموزشی باید یک روند دوام دار باشد و منظماً

برنامۀ آموزشی همچنان روی را منعکس بسازد.  گزارش دهنده و نوع مشتریان، مراجع، محیط کاری مقررات

های ها و پروسهو تمویل تروریزم، پالیسی پولشویی پول شویی جلوگیری ازآگاهی و درک کارمند از شرایط 

 از قانون معاملۀ مشکوک و عواقب بالقوه ناکارآمدی یک کارمند در اطاعت پذیریهای گزارش داخلی و شاخص

و کارمند میگردد، تمرکز  مرجعجنائی و اعمال مجازات باالی هر دو  که منجر به پاسخگویی به مقامات ملکی و

 مینماید. 

 پول شویی زجلوگیری اآموزش یکی از مهم ترین وسایل میباشد تا اطمینان حاصل گردد که اقدامات 

قانون بازدارنده ها و اقدامات پیشگیرانۀ که در مقررۀ مسوولیتتمویل تروریزم طوری جلوگیری از/پولشویی

تطبیق میگردد.  مرجعو تمویل تروریزم مشخص گردیده، در داخل چوکات  پولشویی پول شویی جلوگیری از

تناب بورزد، چون این کار سبب میشود یک تعداد اج "یک اندازه برای همه"هرچند، نهادها باید از اتخاذ رویکرد 

کارمندان به دلیل عدم مرتبط بودن آموزش به نقش و وظیفۀ آنان، ازین روند مستفید نگردند،  در حالیکه یک 

 تعداد دیگر در خصوص وظیفه و مسوولیت خویش به اندازۀ کافی آموزش دریافت نمی کنند. 

 محتوای آموزش 1.5

 محتوای آموزش که به مقامات ارشد و کارکنان فراهم میگردد، باید حد اقل موارد ذیل داشته باشد: 

  و تمویل  پولشویی پول شویی جلوگیری از  و مربوط کنترول  پس زمینه و تاریخ کنترول

و تمویل تروریزم چه است، چطور و چرا به وقوع می  پولشویی پول شویی، میباشد تروریزم

 چرا تشخیص و پیشگیری آن مهم میباشد؛پیوندد و 

 معیارهای بین المللی که مقتضیات )شرایط( داخلی را تنظیم میکند؛ 

  و تمویل تروریزم در کشور و سکتور مالی که در چارچوب  شوییپول شوییآموزش انواع عمدۀ

 اداره فعالیت میکند؛/مرجعآن 

  و تمویل تروریزم که  شوییپول شویی جلوگیری ازتقنین، مقرره و هر گونه رهنمودهای داخلی

 توسط مقامات تنظیم کننده صادر گردیده باشد؛

  مرجعاداره که طی ارزیابی خطر /مرجعو تمویل تروریزم متوجه  شوییپول شوییخطرات بالقوه 

 تعیین گردیده است؛
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  تمویل تروریزم که از  جلوگیری ازو  شوییپول جلوگیری ازجواب/پیشنهاد در مورد مسایل

 ی، تفتیشی یا تنظیم کننده ناشی میشود؛های نظارتگزارش

 تمویل تروریزم که به کارمندان  جلوگیری ازو  شوییپول جلوگیری ازهای امر وظایف و مسوولیت

 مختلف در اداره چون مدیران، کارمندان صف نخست، کارمندان فروشات، کارمندان بک آفس

پول  جلوگیری ازاز قانون، کارمندان بخش  رعایت و پیروی ت پذیری، کارمندان اطاعاداری

شود، شامل نکات ذیل دیران ارشد و هیئت مدیره سپرده میو تمویل تروریز، م پولشویی شویی

 باشد:می

o در موقع رویارویی با مشتری یا معاملۀ مشکوک چه عکس العمل نشان بدهیم؛ 

o که میخواهند از شرایط گزارش دهی فرار کنند، چه جواب داده شود؛ یبه مشتریان 

o های داخلی چون طرزالعمل شناسائی و تثبیت مشتری و طرح و تطبیق پالیسی

 های ارزیابی شایستگی مشتری؛پالیسی

o که شرایط قانونی نگهداری سوابق چه است؛این 

o شرایط گزارش دهی در مورد معاملۀ مشکوک؛ 

o در مورد معاملۀ اسعاری؛ شرایط گزارش دهی 

o وظایف و جوابگویی کارمندان؛ 

o  های و تمویل تروریزم و پروسه شوییپول     جلوگیری ازتوضیحات در مورد برنامۀ

 داخلی که تطبیق گردیده اند. 

 هاچگونگی و تناوب آموزش 2.5

باشد. این پروسۀ رسمی همچنان باید باالی کارمندان جدید التقرر تطبیق  باید برای یک مرتبه واحدنآموزش 

گردد. فراتر ازین، این برنامۀ آموزشی باید چندین شکل اختیار نموده و یک روند دوام دار بماند. برای راه اندازی 

 های متعدد وجود دارد که شامل:برنامه های آموزشی روش

 های  تمویل تروریزم و مودیول جلوگیری از/شوییپول جلوگیری ازین برنامۀ آموزشی رسمی متقابل یا آنال 

 ارزیابی که تمام کارمندان طی یک رویکرد مرحله وار تکمیل مینماید؛های طرح/برنامه 

 ها برای کارمندان به حیث های که توسط تمام کارمندان خوانده شده است. این ها و خبرنامهایمیل

 ها و خطرات عمل مینماید؛ ها، پروسه یادآور سیستم
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 ( که در مورد مسایل وابسته به همان دسته صحبت میکند؛گروه های دوره وار دسته )تیم نشست 

 باشد( که نظر  مرجعاز قانون )چه کارمندان داخلی یا خارجی  رعایت و پیروی کارمندان اطاعت پذیری

 یا رهنمود ارائه مینماید؛

 تمویل  /شوییپول  جلوگیری ازد که شامل نظر در مورد امر نه نمایهای را ارائمقامات ارشد که گزارش

 تروریزم باشد؛

 و تمویل تروریزم که در مورد آن با  شوییپول جلوگیری ازهای اداری که منظماً به مسایل  ستراتیژیا

 د؛نمقامات ارشد و کارمندان گفتگو میشود، رسیدگی مینمای

  آموزش با محل کار آنان ارتباط ترجیح داده میشود که این آموزش در محل کار صورت بگیرد، چون این

ها و اشکال دسترسی داشته باشند تا فهم و  داشته و اشتراک کنندگان میتوانند به آسانی به سیستم

 دانش خود را بیازمایند. 

 ها. شاخص6

 ها چه اندشاخص 1.6

خطر را نشان میدهد که بیانگر مشکوک بودن و ارتباط آن با  عالمت سرخ رنگ یک معامله یک بیرق معین

ها شناخته  به عنوان شاخص عالمت خطر های بیرق سرخ باشد. این مشخصهفعالیت های جرمی یا متخلفان می

ص ها را شناسائی بتوانند، بخصوگزارش دهنده مهم و الزم است که این شاخص مرجعمیشود. برای کارمندان 

که معامله مشکوک است یا خیر، کمک های مربوط به کار مشخص آنان که میتواند در تعیین این شاخص

 کند. می

تواند شک و شبهه را بمیان بیاورد. باشد، این امر میموجودیت یک یا چندین شاخص بیانگر فعالیت جرمی نمی

های متعدد باید به عنوان عالمت خطر عمل کند که باید تحقیقات بیشتر زیر دست گرفته  موجودیت شاخص

تمویل  جلوگیری ازو  شوییپول جلوگیری ازها و تحقیقات بیشتر کارمند اطاعت پذیری از قانون شود. بررسی

 تواند. تروریزم در رفع یا تشدید شک کمک کرده می

پذیرفته شده، در ضمیمۀ الف بیان گردیده است. این لست به دو های که به سطح جهان یک لست از شاخص

 های مشخص صنعتی تقسیم گردیده است.( شاخص2( شاخص معمولی و )1بخش )



 
16 

ها مندرج ضمیمۀ الف به عنوان راهنما ارائه گردیده و در بر گیرندۀ لست جامع و همه شمول تمام لست شاخص

های سازمان یافتۀ جنائی برخورد ید آگاه باشند که مجرمان و گروهباشد. کارمندان باهای احتمالی نمیشاخص

های مختلف جهت تطهیر وجوه مالی خویش سوء خود را منظماً عیار مینماید تا از ضعف موجود در صنعت

 استفاده نماید. 

 ها برای معلومات. درخواست7

ود تا معلوم شود که فعالیت مشکوک گزارش دهنده ضرورت پیدا میش مراجعبارها به معلومات اضافه از طرف 

که مندرج گزارش معاملۀ مشکوک شایستۀ تحقیقات بیشتر است یا خیر. این معلومات اضافه در تعیین این

که به استقرار منابع بیشتر نیاز موضوع مشکوک تخلف قابل تثبیت به عنوان فعالیت حقیقی جرمی است و این

 باشد. است یا خیر، حیاتی می

 جلوگیری از/شوییپول شویی جلوگیری ازاست واحد استخبارات مالی برای معلومات تحت قانون درخو 1.7

 تمویل تروریزم

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان خواستار معلومات بیشتر خواهد شد تا با آن در زمینۀ تعیین 

که تخلف جرمی وجود دارد یا خیر، کمک کند. این گزارش دهنده درست است یا خیر یا این مرجعکه شک این

ها به حسن نیت صورت گرفته و وابسته به امر تحلیل گزارش مرکز اطمینان حاصل میکند که تمام درخواست

 معاملۀ مشکوک میباشد. 

مچنان باید میعاد زمانی و طریقۀ ارائۀ ه مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان FinTRACAمرکز 

 معلومات بیشتر درخواست شده را بیان نماید. 

 . تخلفات و مجازات8

ها و ابزارهای داخلی کافی جهت ها، طرزالعملگزارش دهنده باید اطمینان حاصل نمایند که پالیسی مراجع

تشخیص، گزارش دهی و رسیدگی به معلومات مربوط به معامالت مشکوک موجود میباشد. شماری از تخلفات و 

تروریزم مشخص گردیده تمویل  جلوگیری از/شوییپول شویی جلوگیری ازقانون  51و  50، 24مجازات در مادۀ 

 است. 
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 تخلفات 1.8

 مراجعه نمایید.  PC/شوییپول شویی جلوگیری ازبه مادۀ چهارم قانون 

 افشا کردن  اخطار دادن 1.1.8

ارائۀ یک گزارش معاملۀ مشکوک یا معلومات مربوط به آن به یک شخص غیرمجاز تخلف از قانون دانسته میشود. 

 اشاره میشود.  "افشا کردن اخطار دادن"به این امر بطور عموم به عنوان 

، اشخاص ذیل از افشای این واقعیت که یک گزارش PC/شوییپول شویی جلوگیری از( قانون 5) 18طبق مادۀ 

 که هر گونه معلومات ارائه شده است، به مشتری ممنوع قرار داده میشود:معاملۀ مشکوک ترتیب شده یا این

 گزارش دهنده؛ مراجعالف.  

 روسای آنان؛ وب.  

 ت. کارمندان آنان. 

این امر باید از افشای معلومات یا مکالمات میان روسا و کارمندان موسسۀ مالی یا تشبث و مسلک تخصیص شدۀ 

غیر مالی، ممانعت ننماید. ضمن نکتۀ فوق، این امر همچنان مقامات ذیربط، ادارات تنفیذ قانون و قضاء را از 

 طه به گزارش معاملۀ مشکوک بازندارد. دریافت مشورۀ حقوقی در راب

روز کاری از شکل گیری معاملۀ مشکوک،  3گزارش دهنده وقتی مرتکب تخلف میشود که در ظرف  مرجعیک 

در رابطه به آن گزارش ارائه ندهد. یک شخص وقتی مرتکب تخلف میشود که معلومات گمراه کننده را پیش 

باید محرم نگهداشته شود، با  PC/شوییپول شویی جلوگیری ازقانون  کند، یا در مورد معلومات یا سوابق که طبق

 شخص غیر مجاز صحبت نموده یا به آن افشا بسازد. 

 مجازات 2.8

 مراجعه نمایید. PC/شوییپول شویی جلوگیری ازقانون  51و  50، 24به مادۀ 

  مصئونیت. 9

، یک تعداد موارد مصئونیت برای اشخاص و عواید ناشی از جرایم PC/شوییپول شویی جلوگیری ازطبق قانون 

 گزارش دهندۀ معامالت مشکوک وجود دارد. 
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 مصئونیت شخص که در مورد معاملۀ مشکوک گزارش میدهد 1.9

هرگاه یک شخص در مورد معاملۀ مشکوک گزارش بدهد یا هر گونه معلومات راجع به گزارش معاملۀ مشکوک را 

 رت افشای معلومات با حسن نیت، مسئول دانسته نشوند. عرضه بدارد، این عده اشخاص باید در صو

گزارش دهنده یا روساء یا کارمندان آن داده میشود. این مصئونیت در صورت تطبیق  مرجعاین مصئونیت به هر 

 نمی گردد که شخص معلومات را با سوء نیت )قصد فریب( گزارش بدهد یا عرضه نماید. 

 افشای معلومات دلیلجوابگویی به مصئونیت در برابر  2.9

که در اتهام به نقض محرمیت یا قرارداد یا محدودیت بانکی یا مسلکی بر افشای معلومات تحت مصئونیت این

گزارش دهندۀ که یک  مراجعگیرد، در چارچوب هیچگونه اقدامات جنائی، ملکی، اصالحی یا اداری قرار نمی

ارسال مینمایند، قابل تطبیق میباشد. این مصئونیت صرفاً  گزارش معاملۀ مشکوک یا هر گونه معلومات مربوطه را

 ارائه گردیده باشد.  با شفافیت کاملدر صورت تطبیق میگردد که گزارش 

 مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان. مواد رهنمود 10

پول  از جلوگیریدر ارتباط امر  FinTRACA تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان مرکز

تمویل تروریزم یک تعداد مواد را ایجاد نموده است. این مواد روی وب سایت ذیل قابل  جلوگیری از/شوییشویی

 دسترس میباشد: 

http://www.fintraca.gov.af 

 . تعدیالت11

ایجاد میگردد. این تغییرات باید اوالً توسط آمر تائید  این رهنمود بطور منظم بازنگری شده و تغییرات الزم در آن

 گردیده و سپس مورد تصویب رئیس کُل د افغانستان بانک قرار بگیرد. 

میتواند ضمایم را در صورت نیاز تعدیل نماید که  FinTRACAتحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان مرکز 

 باشد. انستان بانک نمیبه هیچ صورت تابع منظوری شورای عالی د افغ

  

http://www.fintraca.gov.af/
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 هاشاخصضمیمۀ الف 

 یهای معمولشاخص 1

های معمولی اند که به معاملۀ مشکوک که چه تکمیل شده یا قصد آن شده باشد،مثال مثال های ذیل شاخص

اشاره میکند. این  های معمولی اند که به معاملۀ مشکوک که تکمیل شده یا قصد شده باشد،های ذیل شاخص

 باشد. ها صرفاً بمنظور راهنمایی فراهم گردیده و الزامی و جامع نمیلست مثال

 ساحات عمومی معاملۀ مشکوک 1.1

 های جنائی بیانیه ارائه میکند. پذیرد یا در مورد دخالت در فعالیتمشتری می 

 باشد. شما آگاه هستید که یک مشتری تابع تحقیق و بررسی جنائی می 

 خواهد که مکاتبات به آدرس خانه آن فرستاده شود. مشتری نمی 

 بنظر میرسد که نزد چندین موسسات مالی در یک ساحه بدون دلیل روشن حسابات  مشتری طوری

 داشته است.

  مشتری در موقعیت های مختلف فزیکی با قصد مشهود جلوگیری از شناسائی شدن، معامالت انجام

 میدهد. 

  های دخیل را تغییر میدهد.نماید اما بطور متواتر ناممییک آدرس استفاده مشتری مکرراً از 

 .مشتری همراهی شده و زیر نظر میباشد 

 های معمولی یا متوقعه تجاری باشد. معامالت چشمگیر و/یا مکرر که در مغایرت با فعالیت 

  .معامالت چشمگیر و/یا مکرر که در مغایرت با وضعیت آشکار شغلی باشد 

 متناقض در مورد منبع و/یا هدف وجوه مالی. توضیحات مبهم یا 

  که پول با شرایط غیرمعمول ارائه شود، طور مثال رطوبت، بو داشته یا با مواد پوشانده شده ایدر صورت

 باشد.

  که از طرف کارمندان و/یا مشتریان رفتار غیرهمکارانه یا دستپاچگی محسوس شود.ایدر صورت 

  تقالی غیر معمول داشته باشد که در مورد سیستم داخلی، وسایل کنترولی و مشتری کنجکاوی یا

 ها چیزی بداند.پالیسی

 .مشتری در مورد مبلغ امانات آگاهی دقیق یا مبهم داشته باشد 
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  .مشتری در مورد معامله تفصیالت مغشوش کننده ارائه نماید یا در مورد هدف خویش کمتر بداند 

 های دفتر ثبت )ثبت سوابق( غیر معمولی یا دفتر ثبت محرمانه، فاده از روشدیده شود که مشتری با است

 معامالت زیادی را طور غیر رسمی ثبت نماید. 

  .مشتری معامله را بیش از حد توجیه یا توضیح بدهد 

  .مشتری سری عمل نماید یا به دیدار شخصی تمایل نشان ندهد 

 معامله قرار نداشته باشد.  مشتری عصبانی باشد و در مطابقت و سازگاری با 

 شوییپول شوییهای مشتری در معامالت مشکوک دخیل باشد و طوری تمثیل کند که در فعالیت 

 دخیل نمی باشد. 

 که شماره تماس خانه یا محل کار مشتری قطع شده باشد یا در صورت قصد تماس گیری با وقتی

 مشتری پس از افتتاح حساب، موجود نه باشد. 

 های عادی برای تثبیت پس زمینۀ مشتری جدید یا متوقعه با مشکل مواجه شود. تالش 

  را در دهنده دیده شود که مشتری به نمایندگی از جناح سوم تمثیل میکند، اما کارمندان نهاد قرضه

 جریان نگذارد. 

 .مشتری در انجام فعالیت برای همان شخص یا کار، در مطابقت قرار نداشته باشد 

  .مشتری اسرار بورزد که معامله را هر چه زودتر انجام بدهد 

 .موارد متناقض در انجام معاملۀ مشتری دیده شود 

 .معامله غیرمعقول باشد یا با فعالیت متوقعه یا معمول مشتری مطابقت نداشته باشد 

  مالی مختلف برقرار نموده باشد. مراجعمشتری اخیراً یک سلسله روابط جدید با 

 صد ایجاد توافق نزدیک با کارمندان را داشته باشد.مشتری ق 

 ها کار بگیرد. های مستعار و انواع مشابه ولی مختلف آدرسمشتری از نام 

  .مشتری نام خود را از یک معامله تا معاملۀ دیگر بطور مختلف بیان کند 

 ومی ارسالی یا باشد، از پسته خانه یا آدرس عممشتری به عوض آدرس سرک که نورم منطقه نیز نمی

 سایر انواع آدرس پستی استفاده میکند.

  مشتری معلومات غلط را ارائه کند یا معلومات که کارمندان بانک یا موسسات مالی باورمند باشند که

 غیر قابل اعتماد است. 
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 را پیشنهاد کند که برای مشتریان به کارمندان موسسه قرضه دهی پول، پاداش یا امتیازات غیرمعمول 

 مشکوک باشد. ئۀ خدمات ارا

  مشتری با استفاده از اسناد مالی به خدمات یا محصوالت پرداخت کند، مثالً سفارشات پولی یا چک

 های غیرمعمول باشد. ها یا یادداشتهای مسافرین که بدون ثبت ورودی به روی اسناد یا با عالمات، تاپه

 و تمویل  شوییپول شوییو بازجویی برای  بانک یا موسسه مالی آگاه است که یک مشتری تابع تحقیق

 تروریزم میباشد. 

  بانک یا موسسه مالی از یک منبع قابل اعتماد )که میتواند شامل رسانه یا سایر منابع باز باشد( آگاه

 است یا آگاه میشود که مشتری بخاطر شریک بودن در فعالیت غیر قانونی مشکوک میباشد. 

 ان شخص که شهرت حقوقی آن مورد سوال قرار داشته یا تاریخچه یک مشتری جدید یا متوقع به عنو

 جرمی داشته باشد. 

  شامل نهاد مشکوک معاملهShell ( باشدshell – عملیات یا دلیل برای شرکت است که هیچ دارائی ،

 موجودیت نداشته باشد(

 سوابق ثبت ای یده گزارش طیشرا مورد در یآگاه

  مشتری قصد داشته باشد که کارمند را متقاعد بسازد که کدام اسناد که برای معامله الزم میباشد، طی

 مراحل ننماید. 

  .مشتری طوری تحقیق و سوال کند که نشان بدهد وی قصد دارد از گزارش دهی پیشگیری کند 

  .مشتری در مورد قانون گزارش دهی از معاملۀ مشکوک دانش و آگاهی کمتر دارد 

  های تروریستی آشنایی دارد.یا تمویل فعالیت شوییپول شوییدیده شود که مشتری با مسایل 

 که پول یا وجوه موجود پاک بوده یا مورد قصد تطهیر قرار ندارد، شتاب زده عمل مشتری در توضیح این

 نماید. 

 ه شود که مشتری مبالغ را ترتیب و شکل بندی مینماید تا از ثبت و نگهداری، شناسائی مشتری یا دید

 های گزارش دهی جلوگیری نماید. محدودیت

 های دیده شود که مشتری با دیگران همکاری دارد تا از ثبت اسناد، شناسائی مشتری یا محدودیت

 گزارش دهی پیشگیری نماید. 

 ز آن معامالت نقدی داشته باشدکه رقم آن کمتر از مرز مشخص شده باشد تا از مشتری دو یا بیشتر ا

 شرایط گزارش دهی جلوگیری نماید.
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  تیهو اسناد

  .مشتری معلومات مشکوک یا مبهم را ارائه نماید 

  .مشتری هویت غلط را پیش نماید که ظاهراً جعلی، دست کاری شده یا نادرست باشد 

 ت شخصی امتناع بورزد. مشتری از ارائۀ اسناد هوی 

 های آنرا پیش نماید. مشتری به عوض اسناد اصلی، صرفاً کاپی 

 .مشتری از اسناد هویتی خارجی، غیر قابل تثبیت استفاده نماید 

 آن اسناد شخصی هویتی بر اساس نمایان بسازد که  یمشتری قصد داشته باشد که هویت خود را طور

 نه باشد. 

  .اسناد کمکی مشتری معلومات مهم چون شمارۀ تماس نداشته باشد 

  .مشتری ارائۀ اسناد الزم را برای مدت بیشتر به تعویق بیاندازد 

 باشد. قابل تشخیص نمی یتمام اسناد هویت که ارائه شده خارجی بوده یا به دلیل 

 یده باشد. های اخیر صادر گردتمام اسناد هویت که ارائه شده جدید یا در تاریخ 

 های مختلف ارائه نماید. مشتری اسناد مختلف هویت را در مدت 

  .مشتری پس از درخواست اسناد هویت، معامله را تغییر بدهد 

 گیرد، اسناد مختلف هویت را پیش نماید. مشتری با هر مرتبۀ که معامله صورت می 

 معامالت نقدی

  .مشتری به انجام معامالت مکرر با مبالغ هنگفت که در گذشته همچو فعالیت نداشته است، دست بزند 

 های حساب کوچک را با بزرگ مبادله نماید. مشتری بطور متواتر صورت 

  باشد، مگر اینکه از نورم مختلف کاری مشتری از واحد های بانکنوت استفاده نماید که غیر معمول

 استفاده شود. 

 ها را طوری بسته بندی یا پوشش شده ارائه کند که غیر معمول یا غیر عادی باشد. مشتری بانکنوت 

 های حساب شدیداً چرک مشتری پول مندرس یا صورت(Dirty Bills).را به امانت بگذارد 

 تا پائین تر از مرز گزارش دهی باشد  یمشتری بطور مداوم معامالت نقدی را انجام بدهد که مبلغ آن کم

 از گزارش دهی درین مورد جلوگیری نماید.  مرام مشهود
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  مشتری طور مداوم معامالت نقدی را انجام بدهد که مبلغ آن بطور چشمگیری از مرز گزارش دهی

 پائین باشد تا از احتمال درخواست اسناد هویت و شرایط گزارش دهی جلوگیری نماید. 

 ید. بمحض حساب این پول، مشتری مبلغ معامله را مشتری وجوه حساب نشدۀ را جهت معامله پیش نما

 پائین بیاورد که از معرض قرار گرفتن تحت شرایط گزارش دهی جلوگیری نماید.  یبه حد

  مشتری معاملۀ را با مبلغ انجام بدهد که در مقایسه با مبالغ معامالت قبلی شدیداً در تضاد بوده یا غیر

 معمول باشد. 

 وقتی با پول نقد را  های اسعار خارجی یا سایر اسناد قابل مذاکره، چکهای سفریمشتری مکرراً چک

 خریداری میکند که این فعالیت مشتری غیر معمول بنظر رسیده و خارج از روند  عادی باشد. 

  مشتری از کارمند اداری در موسسۀ قرضه دهی با رفتار و فعالیت غیر معمول بخواهد که یک مبلغ

 ا را نگهداشته یا انتقال بدهد. هبزرگ یا سایر دارائی

 که همین آدرس به عنوان موقعیت آدرس مشترک افراد که در معامالت نقدی دخیل اند بخصوص وقتی

کاری نیز بکار برود یا بنظر برسد که با شغل بیان شده )مانند شاگرد، بیکار، شغل آزاد، وغیره( سازش 

 نداشته است.

 عالیت آن مطابقت نداشته باشد )مثالً، یک شاگرد یا شخص شغل بیان شدۀ مشتری با سطح یا نوع ف

های مختلف روزانه پول نقد هنگفت را برداشت در موقعیتجغرافیایی بیکار در ساحۀ وسیع جغرافیوی 

 نماید(. 

 .پول نقد از طریق حامل پول انتقال داده شود 

  .معامالت بزرگ با استفاده از انواع واحدهای بانکنوت 

 هدف اقتصادی

 های آن متناقض معامله طوری بنظر برسد که با وضعیت آشکار مالی مشتری یا روند معمول فعالیت

 باشد. 

  معامله طوری بنظر برسد که از روند عادی صنعت خارج بوده یا از لحاظ اقتصادی برای مشتری قابل

 دوام نه باشد. 

  .معامله با در نظر داشت هدف بیان شده به حد اضافه پیچیده است 

  .فعالیت با آن چه از معاملۀ بیان شده توقع میرود، متناقض است 

  .مشتری تجاری از ارائه معلومات برای دریافت تخفیف معامله ای، انکار نماید 
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 ارائه نشود. الت یا حجم پول نقد هیچ توضیح برای اندازۀ معام 

 طور مثال، وارد کنندۀ غذا که  که معموالً با هم وصل نیستندهایمعامالت یا اتصاالت مالی میان تجارت(

 با صادر کنندۀ پرزه جات موتر معامله میکند( 

  معامله شامل سازمان غیر انتفاعی یا خیریه باشد که برای وجود آن هیچ هدف منطقی اقتصادی موجود

 نباشد یا اینکه میان فعالیت بیان شدۀ سازمان و سایر جوانب در معامله هیچ ربط وجود نداشته باشد.

 که شامل حسابات باشندایمعامالت 

 ساحۀ خدمات باشد.  که آدرس مشتری خارج از داخل  یتیافتتاح حساب در موقع 

 های سایر افراد.افتتاح حساب به نام 

  سرشناس تجاری نزدیک باشد.  مراجعافتتاح حسابات با اسامی که به سایر 

 ته باشد.حت نام جعلی یا غلط داشقصد افتتاح یا راه اندازی حسابات ت 

 های نقدی بزرگ.حساب با شماری زیادی از امانات نقدی کوچک و شماری اندک برداشت 

  وجوه مالی که در حسابات مختلف امانت گذاری شده، سپس در یک حساب مدغم و به خارج از کشور

 انتقال داده شود.

  .مشتری مکرراً از چندین موقعیت امانات که خارج از موقعیت نمایندگی اصلی باشد، استفاده نماید 

 های مختلف، صورت معامالت متعدد در عین روز و در عین نمایندگی اما با قصد آشکار استفاده از غرفه

 بگیرد. 

 .فعالیت مشتری از فعالیت پالن شدۀ زمان افتتاح حساب آن تجاوز کند 

 اد حسابات متعدد که برخی از آنان برای مدت تمدید شده غیر فعال باقی بماند. ایج 

 .حساب که از حالت غیر فعالیت یا ساکن ناگهان به فعالیت قابل توجه آغاز کند 

  حساب غیر فعال مجدداً فعال شده که حاوی مبلغ حد اقل باشد و ناگهان امانت یا امانات بزرگ را

های مکرر پول نقد تا زمانیکه مبلغ انتقال شده کامالً برداشته شود، شتدریافت نماید و سپس بردا

 صورت بگیرد. 

  .انتقاالت توضیح نشده میان محصوالت مشتری و حسابات 

  از سایر منابع مختلف پول را گردهم بیاورد. انتقاالت هنگفت از یک حساب به حسابات دیگر که 

 ک مشتری سپرده شود. امانات متعدد از طرف جوانب ثالث در حساب ی 
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 های اسناد متعدد پولی، بخصوص اسناد که بطور ترتیبی شماره بندی شده اند. امانات یا برداشت 

 های پولی یا حامل اسناد ها، سفارشمکرر حامل اسناد )طور مثال، چک  گذاریهای امانات گذاری

 باشد. قرضه( به مبالغ که اندک پائین تر از مرز تعیین شدۀ مبلغ می

 های نقدی هنگفت غیر معمول که توسط یک مشتری با استفاده از ارتباطات شخصی یا امانت گذاری

 م است، صورت بگیرد. تجاری با یک منطقه که به قاچاق مواد مخدر مرسو

 ها برای وجوه غیر کافی.برگشت منظم چک 

  حسابات همسان که به عنوان ابزارهای عبوری )وجوه مالی( از یک قلمرو خارجی به سایر قلمروهای

 خارجی بکار میرود.  

  وجوه مالی به شمار اندک  انتقال این و سپس پول حسابات متعدد شخصی و تجاری برای جمع آوریاز

های تحت منافع چون که آنان در موقعیتمیشود، بخصوص وقتی استفادهانب ذینفع خارجی جواز 

 شناخته شده یا مشکوک میباشند.  شوییپول شوییکشورهای که در زمینۀ تسهیل 

 خارج از افغانستان باشد مناطقکه شامل ایمعامالت 

  .مشتری و سایر جوانب دخیل در معامله با افغانستان رابطه آشکار نداشته باشد 

  بین المللی عبور نماید.خط  معامله از چندین خطوط 

  استفاده از یک کریدت کارت که توسط یک بانک خارجی که در افغانستان فعالیت نداشته، صادر

 کنندۀ آن کارت زندگی یا کار ننماید. گردیده، از طرف مشتری بکار گرفته شود که در کشور صادر 

 پول و وجوه ارسالی بین المللی که از عاید میانۀ کارگران مهاجر )مشتری( بسیار زیاد   حجمهای حجم

 باشد. 

  .تقاضا برای وجوه ارسالی توسط افراد یا نهادها بر خالف نفوس کارگران مهاجر، بیش از اندازه زیاد باشد 

  در سوم  بین المللی به حسابات جانب ثالث بزرگ  االت )پولی( هنگفت که شامل انتقایمعامالت

 کشورهای باشد که مسیرهای عمدۀ وجوه ارسالی را تشکیل نمیدهد. 

  قانون مخفی بانکداری و سهامی معروف باشد.  بخاطر داشتنمعامله شامل کشوری باشد که 

  نده به موقعیت های تحت منافع چون آیالکترونیکی   مبادالت اسعار خارجی که با انتقاالت سیمی

شناخته شده یا مشکوک باشند، شراکت  شوییپول شوییهای کشورهای که در خصوص تسهیل فعالیت

 داشته باشد.
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  وجوه مالی به یا از طریق موقعیت های تحت منافع )چون کشورهای که در الکترونیکی  انتقال سیمی

ها ا مشکوک اند( که فوراً پس از امانت گذاریمعروف ی شوییپول شوییهای خصوص تسهیل فعالیت

 صورت بگیرد. 

  معامله شامل یک کشوری باشد که در آن تولید یا صدور غیر قانونی مواد مخدرمروج باشد یا در جاییکه

 . فعال نه باشد شوییپول شویی جلوگیری از دستگاه

 شهرت داشته یا مشکوک باشد.  پول شوییهای معامله شامل کشوری باشد که در تسهیل فعالیت 

 که با فعالیت تجاری بیرون مرزی رابطه داشته باشدایمعامالت 

 های ذیل را در نظر بگیرد:هر بانک یا موسسۀ مالی که معامالت را به سطح بین المللی انجام میدهد، باید شاخص

 انتقاالت پی آیندی به  های بزرگ که با درآمد تجاری مشتری ناسازگار باشد، و همچنانتراکم بیالنس

 حسابات بیرون مرزی.

 های اسعار خارجی یا سایر اسناد قابل مذاکره.های سفری، چکهای مکرر برای چکدرخواست 

 های بیرون مرزی تامین میشود.های بانکقروض که توسط بدهی 

 های بیرون مرزی. قرضه دهی به یا دریافت قرضه از کمپنی 

 مرزی فرستاده بیرون  ون دالری از طرف منبع محرم که از بانک بیرونی امانات چندین میلی مراجعپیش

 مرزی به نحوی تضمین میشود.بیرون  میشود یا از طرف بانک بیرونی 

 که شامل یک بانک بیرون مرزی  یمعامالتShell  بانک فاقد دارائی و منابع( باشد، که نام آن با نام نهاد(

 قانونی بزرگ معادل باشد. 

  ات که توسط مشتری داخل و خارج شود. الکترونیکی پولی بدون توضیحانتقاالت 

 استفاده از لیتر آف کریدت ( اعتبار اسنادیLetter of credit) های تمویل تجارت جهت و سایر روش

 انتقال پول میان کشورها که همچو معامله با تجارت مشتری متناقض باشد. 

  بیرون مرزی صادر گردیده باشد.استفاده از کریدت کارت که توسط بانک 

 معامالت شخصی

 .اگر دیده شود که مشتری نزد چندین موسسات مالی در یک منطقۀ جغرافیوی حسابات داشته باشد 
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  مشتری هیچ سابقۀ شغلی نداشته اما مکرراً معامالت بزرگ را انجام میدهد یا بیالنس بزرگ حساب را

 داشته باشد. 

  بیرون ریزی وجوه )درآمد( از طریق حساب که با آنچه بر اساس شغل بیان شدۀ دارندۀ حساب یا

 استفادۀ مورد قصد مشتری از حساب گفته شده بود، کامالً در تضاد باشد. 

  مشتری در حساب عمومی بانک ممثل خارجی )مانند حساب عبوری( یک یا چندین ذخیرۀ پول نقد را

 ایجاد کند. 

  های مکرر یا بزرگ را انجام بدهد. خدمات پرداخت آنالین پرداختمشتری به 

 های بزرگ مثبت کریدت کارت داشته باشد. مشتری بیالنس 

 های های نقدی از طریق یک حساب کریدت کارت جهت خریداری سفارشمشتری از پیش پرداخت

 ستفاده نماید.وجوه مالی به مقاصد خارجی، االکترونیکی  ها یا ارسال سیمی پولی یا چک

 .مشتری پیش پرداخت پول نقد را برای امانت گذاری در حسابات پس انداز یا جاری اخذ نماید 

 کریدت کارت. حصول نشده های های بزرگ پول نقد در بدل بیالنسپرداخت 

  مشتری پرداخت بیش از حد کریدت کارت را انجام داده و سپس درخواست پیش پرداخت پول نقد را

 بکند.

 های پول نقد فوراً از ساحۀ جعبۀ مصئونیت امانات دیدار مینماید.گذاریی قبل از امانتمشتر 

  مشتری بخواهد که کریدت کارت یا دبت کارت که به عوض آدرس خویش، به مقاصد بین المللی یا

 داخلی فرستاده میشود، داشته باشد.

 انات پول نقد را سپرده گذاری نماید مشتری حسابات بی شماری در اختیار داشته و در هر یکی از آن ام

 های مجموع آن یک مبلغ هنگفت را تشکیل بدهد. که کریدت

 سپرده گذاری نماید. شخص سوم های بزرگ پذیرفته شده را به نام جانب ثالثمشتری چک 

  مشتری بطور متواتر در حساب شخص دیگری که یک کارمند یا عضو فامیل نبوده، سپرده گذاری

 نماید.

 مکرراً اسعار را مبادله نماید. مشتری 

  مشتری بطور متواتر از طریق ماشین اتومات بانکی به حد سپرده گذاری نماید که اندک پائین تر از مرز

 گزارش دهی باشد. 
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  دسترسی مشتری به تسهیالت مصئونیت امانات بگونۀ قابل توجه افزایش یافته یا با در نظر داشت

 کاربرد سابقۀ آن، غیر معمول باشد. 

 های داشته باشند. چندین فرد غیر وابسته بدون توضیحات منطقی به یک حساب پرداخت 

 های یا چکرا انجام داده قد های پول ندر کریدت کارت یک مشتری پرداخت اشخاص سوم جوانب ثالث

 سپرده گذاری نماید. امانات را 

  .مشتری جهت انجام معامالت بزرگ به شخص غیر وابسته )خارج از اقارب( صالحیت وکالت را بدهد 

 هایکه قابل های مکرر داشته باشد که به عنوان عواید از بابت فروشات دارائیمشتری امانت گذاری

 تثبیت نباشد، شناخته شود. 

 ها را بدون هیچ نوع تفصیل، فوراً نقدینه های عظیم را خریداری نموده و این دارائیمشتری دارائی

 بسازد. 

 ین دارائی ها را با منافع امنیتی که هیچ مفهوم اقتصادی های کالن را خریداری نموده و امشتری دارائی

 نداشته باشد، مسدود بسازد.

 .مشتری خواستار انتقال وجوه مالی شود که غیر اقتصادی باشند 

  با حجم بزرگ صورت گرفته یا از طریق حساب دریافت گردیده باشد. الکترونیکی  انتقاالت سیمی 

 معامالت مشترک و تجاری

ا در برابر مختلط سازی وجوه مالی غیر قانونی با درآمد مشروع آسیب پذیرند. این یک روش بسیار هبرخی تجارت

اند که یک بخش عمدۀ تجارت خویش را به پول  یها شامل آنعده معامالتمیباشد. این تجارت شوییپول    عام 

ماشین فروش انجام میدهد. حین های های کوچک و کمپنیها، مغازهها، پارکینگنقد چون از طریق رستورانت

های متعدد در ساحۀ مربوطۀ خویش، یک موسسۀ مالی باید از آنعده معامالت که افتتاح حسابات برای تجارت

 عمدتاً بر اساس پول نقد استوار است، آگاه باشند.

 تراکم قابل توجه پول نقد در ذخایر توسط این عده نهادها که غیر معمول یا بدون توضیحات باشد ،

 نشانگر فعالیت مشکوک میباشد. 

  از حسابات به منظور دریافت یا تادیۀ مبالغ بزرگ استفاده شود یا مجازاً هیچ فعالیت عادی و نورمال در

، وجود نداشته های حساب، وغیرهصورت پرداخت )لیست حقوق(، صورت تادیهارتباط به تجارت چون 

 باشد. 
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 های پولی یا های خزانه داری، سفارشهای بانکی، چکحسابات دارای حجم بزرگ از امانات در چک

 باشد.انتقاالت الکترونیکی وجوه بوده که با تجارت مشتری در تضاد می

 های از اسناد پولی که از فعالیت تجارت مشروع متفاوت و مشکوک اند، ذخایر داشته حسابات در ترکیب

 باشد(. های تامین اجتماعی میچکباشند )چون امانات که شامل ترکیب تجارت، لیست حقوق و 

  حسابات در ترکیب از پول نقد و اسناد پولی که طور عادی با فعالیت تجاری ربط نداشته باشد، دارای

 ذخایر )امانات( میباشد.

 .تجارت خواهان ارائۀ معلومات کامل در مورد فعالیت آن نباشد 

 یری تفاوت دارند. های مشابه بطور چشمگاز تجارتهای حساب مالی تجارت صورت 

  نمایندگان تجارت تا حد امکان از تماس با نمایندگی اجتناب می ورزند، حتی اگر برای آنان آسوده هم

 باشد. 

  یا کریدت برداشت   داخل نمودن امانات یا برداشت از حساب مشترک که به عوض طریقۀ دبت 

 ل نقدی صورت بگیرد.که طور عادی با عملیات تجاری ربط دارند، عمدتاً به شکپرداخت 

 های عادی مشتری شماری از امانت داران یا حسابات مشتری که با آن نوع تجارت متناقض یا با روش

 صنعتی در مطابقت قرار نداشته باشد، انجام بدهد. 

  چک را فراهم کند، اما بر  –مشتری یک تجارت کوچک را راه اندازی نماید که خدمات پرداخت پول نقد

 های بزرگ نقدی را انجام ندهد. های امانت گذاری شده، برداشتخالف چک

 های بانکی، انتقاالت پولی یا مشتری با پول نقد پرداخت نماید یا پول نقد را سپرده گذاری نماید تا چک

 سایر اسناد پولی قابل مذاکره یا قابل بازاریابی را تحت پوشش قرار بدهد.

 های پولی را با مبالغ هنگفت پول نقد خریداری نماید. های خزانه داری و سفارشمشتری چک 

  .مشتری مبالغ بزرگ اسعار را سپرده گذاری نماید که در نوارهای اسعاری پوشانده شده باشد 

  مشتری حجم بزرگ از امانات را که ظاهراً غیر مربوط بنظر برسد، را در چندین حساب سپرده گذاری

ها را در یک حساب واحد در عین بانک یا سایر محالت مکرراً انتقال موده و بخش قابل توجه از بیالنسن

 بدهد. 

  مشتری حجم بزرگ از پول نقد را که از تجارت دریافت نموده باشد که طور عادی نافعیت بلند پول نقد

 نداشته باشد، سپرده گذاری نماید. 
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 های پول نقد هنگفت را از حساب تجاری که طور عادی با معامالت نقدی ربطی نداشته مشتری برداشت

 باشد، انجام بدهد. 

  مشتری از یک حساب که جدیداً یک کریدت بزرگ و غیر متوقعه را از خارج دریافت نموده باشد، بطور

 های هنگفت زودهنگام را انجام بدهد. یکسان برداشت

  کبار پول نقد هنگفت را امانت گذاری نماید که متشکل از چندین صورت حساب بزرگ برای یمشتری

 باشد. 

 های یک ساحۀ وسیع یک تجارت کوچک و محدود در یک موقعیت در یک روز در چندین نمایندگی

 که برای همین تجارت قابل اجرا بنظر نرسد، سپرده گذاری نماید. جغرافیایی  جغرافیوی 

  پول نقد یا اسناد قابل مذاکرۀ از طرف کمپنی که خدمات تخصصی مشورتی ارائه هرگاه در امانات

 که این امانات سریعاً انتقال داده شوند. های قابل مالحظه صورت بگیرد، بخصوص وقتیمیکند، افزودی

  .هرگاه در معامالت یا اشکال پول نقد تغییر ناگهانی بوجود بیاید 

 ت یا دبت کارت را به عوض محل تجارت خویش، به مقاصد بین هرگاه مشتری بخواهد که کریدت کار

 المللی یا داخلی ارسال نماید. 

 های هرگاه در حجم معامله یک حساب که بیالنس حساب آن تغییرات قابل توجه داشته باشد و با روش

 عادی تجاری حساب مشتری در تضاد باشد، افزایش چشمگیری صورت بگیرد.

  .اکتساب یا خریداری دارائی با ترتیبات امنیتی همراه باشد که با روش معمول متناقض باشد 

  .معامالت توضیح ناشده میان حسابات شخصی و تجاری تکرار شوند 

  .فعالیت با تجارت بازگو شده در تضاد باشد 

  .حساب بدون هیچ گونه دلیل صریح با سایر حسابات تجاری ارتباط داشته باشد 

 لیت نشان بدهد که معامالت از مقررات امنیتی سرپیچی مینماید یا اطالع نامۀ تجاری در حدود فعا

 شرایط قرار نداشته باشد. 

  به داخل و خارج صورت بگیرد که هیچ یکی آن الکترونیکی  زیادی از انتقاالت سیمی شمار  شماری

ن انتقاالت از طریق یا از که ای، بخصوص وقتیهدف منطقی تجاری یا اقتصادی را بیان ننماید

شناخته شده یا  پول شوییهای های تحت منافع چون کشورهای که در خصوص تسهیل فعالیتموقعیت

 مشکوک اند، صورت بگیرد. 
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 های غیر انتفاعی )بشمول موسسات خیریۀ راجستر شده(معامالت برای سازمان

 که سطح زندگی میانه های)چون اجتماعهای میانۀ وجوه مالی سازمان منبعمیان  و تناقض ناسازگاری

 داشته باشند( و مبالغ هنگفت که دریافت شده است. 

 .ناسازگاری و تناقض میان شکل یا حجم معامالت مالی و هدف و فعالیت بیان شدۀ سازمان 

  افزایش ناگهانی در تناوب و مبلغ معامالت مالی برای سازمان، یا برعکس، به اصطالح دیگر دیده شود که

 سازمان برای مدت بسیار طویل در حساب خویش وجوه داشته باشد. 

  توسط سازمان.ه  ناشدمعامالت نقدی بزرگ و توضیح ناشدۀ 

 نستان. مستقر در افغاتمویل کنندگان  ها توسط دونران نبود کمک 

 که معامالت بزرگ به خارج به کشور مبداء سازمان خارج از افغانستان باشند، بخصوص وقتی یروسا

 روساء صورت بگیرد و همچنان این کشور در معرض بلند خطر قرار داشته باشد. 

 توضیح ناشده داشته باشند.ارتباطات  های های غیر انتفاعی که لینکشماری زیادی از سازمان 

 با جریانات و غیر انتفاعی هیچ یا تعداد اندک کارکنان، هیچ دفاتر یا شمارۀ تماس نداشته باشد  سازمان

 در تضاد قرار داشته باشد. نقدی و هدف بیان شدۀ آن 

   سازمان غیر انتفاعی در کشورهای با خطر بلند عملیاتی داشته باشد یا معامالت و داد و ستد را انجام

 بدهد. 

 وجوه مالی/الکترونیکی انتقال سیمی هایفعالیت

  .مشتری برای دادن توضیحات در مورد وجوه ارسالی تمایل نشان نمیدهد 

  به مبلغ کوچک سفارش میدهد تا از درخواست هویت یا قرار الکترونیکی  مشتری برای انتقاالت سیمی

 گرفتن تحت شرایط گزارش دهی، جلوگیری نماید. 

  طبق مقررات پرداخت پول نقد نهاد مشتری مبالغ بزرگ پول را به موقعیت های خارج از کشور

 . بدهدخارجی، انجام 

  مشتری از موقعیت بیرون مرزی مبالغ هنگفت پول را دریافت مینماید و انتقاالت شامل مقررات

 پرداخت به پول نقد میشود. 

 انجام میدهد که با نهاد هیچ رابطۀ حساب  مراجعفراد یا مشتری مکرراً انتقاالت پول نقد زیاد را برای ا

 داری ندارد. 
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  دریافت میکند که با نهاد هیچ رابطۀ حساب داری ندارد.  مراجعمشتری مکرراً وجوه انتقالی را از افراد یا 

 شخص سوم مشتری وجوه انتقالی را دریافت نموده و فوراً اسناد پولی را که برای پرداخت به جانب ثالث 

 تهیه گردیده و با روش معمول تجارت مشتری در تضاد قرار داشته باشد، خریداری نماید. 

 .مشتری بمجرد دریافت وجوه بزرگ انتقالی، فوراً درخواست پرداخت پول نقد را نماید 

  مشتری به بانک/موسسۀ مالی هدایت بدهد که وجوه آنرا به خارج از کشور انتقال بدهد و متوقع دریافت

 عین مقدار وجوه انتقالی از بیرون باشد. 

  بالدرنگ پس از آنکه وجوه مالی انتقالی تصفیه شد، مشتری وجوه مالی را به حساب دیگر یا شخص یا

 نهاد دیگر انتقال بدهد.

 منفعت غیر معمول را دریافت مینماید و در های انتقال وجوه سیستم ایان بسازد که ازطوری نم مشتری

  مورد حد یا مرز مبلغ قابل انتقال تحقیق و سوال نماید.  

  .مشتری بدون تغییر اسعار، به سایر کشورها وجوه انتقال بدهد 

  (  فوراً توسط مسوولین به داخل کشور )از کشورهای بیرونیالکترونیکی  وجوه بزرگ انتقال سیمی

 کمپنی برداشته شوند. 

  به کشورهای بیرونی ارسال نماید، ولی الکترونیکی  مشتری بطور متواتر وجوه را از طریق انتقال سیمی

 در واقعیت با این کشورها ارتباط نداشته باشد. 

  وابط تجاری آشکار دریافت شده باشد که با مشتری هیچ نوع ر مراجعکه از الکترونیکی  انتقاالت سیمی

 نداشته باشد. 

 .حجم وجوه انتقالی با معامالت معمول تجاری همان مشتری در تناقض قرار داشته باشد 

  حجم رو به افزایش وجوه ارسالی از آنچه که از مشتری در موقع برقراری روابط انتظار میرفت، تجاوز

 کند.

  وز خواستار انتقال پول به عین دریافت در عین روز یا طی مدت دو الی سه ر از مشتریانچندین تن

 کننده شوند. 

  خواستار انتقاالت شوند که توسط عین مشتری پرداخت شده اند. مشتریان مختلف 

  ،چندین تن از مشتریان خواستار انتقاالت شوند که مشخصات مشترک )یکسان( هویت چون نام فامیلی

 آدرس یا شمارۀ تماس را ارائه کنند. 
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  های فرستنده، مشتریان مختلف وجوه را بفرستند که مشخصات آن از لحاظ مبالغ، نامچندین تن از

 سواالت امتحانی، پیام رایگان کتبی و کشور مقصد، مشابه باشند.

 .یک مشتری از عین شخص بطور متواتر وجوه را دریافت یا به آن ارسال نماید 

  فعالیت آن مطابقت نداشته باشد )طور شغل بیان شدۀ مشتری یا وضعیت مالی مشتری با سطح یا نوع

الکترونیکی  مثال، یک شاگرد یا شخص بیکار که شماری زیادی از وجوه را از طریق انتقاالت سیمی 

 دریافت یا ارسال نماید(.

  .ارسال وجوه توسط مهاجرین خارج از مسیر معمول آن صورت بگیرد 

 های معاش ربطی نداشته باشد. اختهرگاه وجوه شخصی که در عین زمان فرستاده میشود با پرد 

  پول با تابعیت شخص مشتری یکسان نه باشد. الکترونیکی  کشور مقصد به منظور انتقال سیمی 

  زیادی از دریافت کنندگان که خارج از افغانستان بوده و شمار  مشتری خواستار انتقال وجوه به شماری

 از اعضای فامیل آن نه باشند، گردد. 

 که وجوه را می فرستد، نه شناسد.  ید که مشتری به شخصهرگاه دیده شو 

 .هرگاه دیده شود که مشتری از شخص که وجوه را دریافت میکند، نه شناسد 

  های شامل دستۀ بزرگ از اتباع کشورهای باشد که با فعالیتالکترونیکی  بهره برداران انتقاالت سیمی

 تروریستی ارتباط داشته باشد.

 مشتری مطابقت نداشته  ات در خارج از کشور وجوه را ارسال میکند که با تجارتمشتری به سایر تشبث

 باشد. 

  انجام بدهد که به عنوان منبع مواد مخدر یا محل ترانزیت مواد معامله  مشتری با کشورهای معامالت

 . ها و قوانین شدیداً مخفی بانکی و سهامی معروف باشدکه به خاطر روشمخدر شناخته شود یا این

 های مشکوک مربوط به قرضه دهیشاخص

  .مشتری ناگهان و بطور غیر متوقع یک قرضه را بازپرداخت کند 

  آنچه مشتری با استفاده از منابع مبهم پولی یک قرضۀ کالن را تصفیه کند یا به کمک منبع پولی که با

 موسسۀ قرضه دهی در مورد مشتری میداند، مشابهت نداشته باشد. 

  طویل المدت چون قرضۀ رهن را در مدت زمان نسبتاً کوتاه تادیه نماید.مشتری قرضۀ 

  .منبع پیش پرداخت با پس زمینه و درآمد قرضه گیرنده متناقض باشد 
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 مربوط باشد.نا  غیر  شخص سوم پیش پرداخت از طرف جانب ثالث 

 مختلف استفاده  های بانکی از موسسات مالیهای پولی یا چکروند پیش پرداخت از یک سلسله سفارش

 کند.

  مشتری در زمان ارائۀ درخواست برای قرضه، سند درآمد از منابع خارجی را نشان بدهد که توضیحات

 کافی نداشته باشد.

  اسناد شغلی مشتری توضیحات مهم را نداشته باشد و این کار برای موسسۀ قرضه دهی به هدف تماس

مترجم(  –در ان مشتری وظیفه ایفا می نماید  گیری یا تشخیص موقعیت استخدام کننده )ادارۀ که

 مشکل آفرین گردد. 

 یوی درآمد یا تثبیت اشتغال مشتری توسط شخص میانجیگری ئاسناد تثبیت کنندۀ هویت، منابع حما

 ارائه شود که دلیل صریح برای دخالت درین موضوع نداشته باشد. 

 باشد که خارج از روند معمول تجارت های بیرون مرزی قروض داشته مشتری نزد موسسات یا کمپنی

 مشتری فعالیت نماید.

 به موسسه امانات قرضه مشتری در بدل رفتار مطلوب موسسۀ قرضه دهی در خصوص درخواست قرضۀ ،

 ها را پیشنهاد نماید. بزرگ دالری یا سایر انواع مشوق

 مالی دیگری یا جانب های شود که تحت ملکیت موسسۀ مشتری خواستار قرضه گیری در بدل دارائی

 ها مبهم باشد.باشد و در همین حال مبداء دارائی شخص سوم ثالث

 های قابل توجه داشته و در معاملۀ قرضه از لحاظ اقتصادی معقول نه باشد )طور مثال، مشتری دارائی

 خصوص معامله دلیل سالم تجاری/کاری موجود نه باشد( 

 استه از تکمیل یک معاملۀ قرضه، اهمیت ندهد.مشتری به موضوع میعاد قرضه یا مصارف برخ 

  مشتری بر اتکای صورت حساب مالی که منعکس کنندۀ سرمایه گذاری های بزرگ یا درآمد از تشبثات

باشد که در کشورهای تشکیل یافته باشد که قوانین شدیداً مخفی بانکداری و سهامی داشته و 

 برای قروض درخواست نماید.  درخواستی خارج از روند معمول تجارت مشتری باشد،

 صورت بگیرد که با مشتری خویشاوندی نداشته  یهای قروض توسط جانبپیش پرداخت یا سایر تصفیه

 باشد. 

  عدم تمایل به استفاده از تسهیالت مطلوب چون اجتناب از کاربرد امکانات نرخ بلند تکتانه برای

 های بزرگ. بیالنس
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 نقدی یا اسناد قابل مذاکره توسط شرکت یا کمپنی تخصصی با های قابل توجه در امانات افزودی

که امانات سریعاً خانه یا حسابات امانتی، بخصوص وقتی یاستفاده از حسابات مشتری یا کمپنی داخل

 میان سایر کمپنی مشتری و حسابات امانتی منتقل شود. 

 .سپرده گذاری مکرر یا غیر زمان بندی شده در حسابات قروض 

 های مشخص صنعت. شاخص2

 برانگیختن شک بر معاملۀ مشکوک دالیل موجه و معقول را ارائه میکند:های مشخص صنعت ذیل برای شاخص

 های بزرگ را انجام بدهد.مشتری به خدمات پرداخت آنالین بطور متواتر پرداخت 

 های بزرگ مثبت کریدت کارت را داشته باشد. مشتری بیالنس 

 پول نقد، فوراً از ساحۀ جعبۀ مصئون امانات دیدار مینماید. مشتری قبل از سپرده گذاری 

 های شود که به موقعیت های غیر از آدرس خویش، مشتری خواستار تصاحب کریدت یا دبت کارت

 بفرستد. 

 نامعلوم انتقال بدهد.  اشخاص سوم مشتری مکرراً وجوه را به جوانب ثالث 

 ا در داخل حساب مشتری انتقال بدهد.نامعلوم مکرراً وجوه ر اشخاص سوم جوانب ثالث 

  بکار برود اما مجازاً هیچ فعالیت یا معاملۀ عادی بزرگ  حسابات به منظور دریافت یا تادیۀ مبالغ هنگفت

 را نشان ندهد.

 دیگر های برد قمار صورت بگیرد و سپس فوراً برداشت شده یا به حساب های مکرر چکسپرده گذاری

 انتقال داده شود. 

 ه از بانکداری انترنتی جهت دسترسی مستمر به حسابات بین المللی که در افغانستان تشکیل استفاد

 یافته است. 

  .حسابات اطفال که برای بهرۀ والدین/متولی بکار برود 

 و تمویل تروریزم داشته باشد.  شوییپول شویی جلوگیری ازاستفاده از مناطق که چارچوب قانونی ضعیف 

  را مبادله نماید.مشتری مکرراً اسعار 

 ها قابل مشتری سپرده گذاری متواتر داشته که از عواید فروش دارائی بدست آمده باشد، اما این دارائی

 تثبیت نه باشد.

 .مشتری خواستار تغییر مکان وجوه شود که غیر اقتصادی باشد 
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  شود.صورت بگیرد یا از طریق حساب دریافت الکترونیکی  حجم بزرگ از انتقاالت سیمی 

  فوراً پس از آنکه وجوه انتقال یافته تصفیه شود، مشتری وجوه را به حساب دیگر یا به شخص یا نهاد

 دیگر انتقال بدهد.

  مرزی که به عین نام بیرون  انتقال بین المللی وجوه از یک حساب مشتری به سایر حسابات بیرونی

 نگهداری شده باشد. 

  .معامالت بزرگ اسعاری 

 عار جعلی.استفاده از اس 

 های مربوطه چون پرداخت حقوق )معاشات(، صورت های حساب، وغیره.فعالیت

 های پولی یا انتقال وجوه الکترونیکی حجم های خزانه داری، سفارشهای بانکی، چک حسابات در چک

 بزرگ از امانات اند که با تجارت مشتری ناسازگار باشد. 

 امانات ی که به طور عادی با فعالیت تجاری ربط نداشته باشد، حسابات در ترکیب از پول نقد و اسناد پول

 داشته باشد.

 های خویش معلومات کامل را ارائه نکند.تشبث در مورد فعالیت 

 .صورت های حساب مالی تشبث بطور قابل مالحظه از تشبثات مشابه تفاوت داشته باشد 

 ،با وجود آنکه برای آنان آسوده و دور از  نمایندگان تشبث تا حد امکان از برقراری تماس با نمایندگی

 مشکل هم باشد، اجتناب بورزند.

  یا کریدت برداشت   امانت گذاری در یک حساب مشترک یا برداشت از آن به عوض اشکال دبت 

 باشد، عمدتاً به گونۀ نقدی صورت بگیرد. که روند معمول عملیات تجاری میپرداخت 

 های معمول صنعت در که با نوع تجارت آن یا با روش یحسابات مشتری شماری از حسابات امانتی یا

 تضاد باشد، داشته باشد. 

  مشتری تجارت کوچک را پیش ببرد که خدمات پول نقد بر اساس چک را فراهم کند، اما برخالف اندازۀ

 چک که امانت گذاری مینماید، برداشت های بزرگی پول نقد را انجام بدهد. 

 های بانکی، انتقال پولی یا داخت نماید یا پول نقد را سپرده گذاری نماید تا چکمشتری به پول نقد پر

 سایر اسناد قابل مذاکره را تحت پوشش قرار بدهد. 

 های پولی را خریداری نماید. مشتری با پول نقد زیادی چک خزانه داری و سفارش 
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 ذاری نموده و مکرراً مقدار مشتری حجم بزرگی از امانات غیر وابسته را در چندین حساب سپرده گ

 ها را به یک حساب واحد در عین بانک یا جای دیگر انتقال بدهد. زیادی بیالنس

  نافعیت فراوان پول نقد نداشته باشد، در مشتری پول نقد زیادی بدست آمده از تجارت که بطور عادی

 حساب سپرده گذاری نماید. 

  ،مشتری پول نقد هنگفت را از حساب تجاری که بطور معمول با معامالت نقدی رابطۀ نداشته باشد

 برداشت نماید. 

  بزرگ و غیر متوقعۀ را دریافت نموده پرداخت  مشتری بطور مداوم فوراً پس از آنکه از خارج کریدت

 های بزرگ نقدی داشته باشد. باشد، از همان حساب برداشت

  مشتری برای یک مرتبه پول نقد هنگفت را سپرده گذاری نماید که متشکل از چندین صورت حساب

 بزرگ باشد. 

 های پول نقد یا اسناد قابل مذاکره توسط یک کمپنی که فراهم کنندۀ خدمات هرگاه در سپرده گذاری

سریعاً انتقال داده که امانات مشورتی تخصصی باشد، افزایش قابل مالحظه بوجود بیاید، بخصوص وقتی

 شود. 

  .هرگاه در معامالت نقدی یا اشکال تغییر ناگهانی بوجود بیاید 

 ن تغییرات قابل مالحظه داشته باشد، و با که بیالنس حساب آ یهرگاه در حجم معامله در حساب

 های معمول تجاری حساب مشتری در مطابقت نباشد، افزایش چشمگیری بمیان بیاید. روش

 یح نا شده میان حسابات شخصی و تجاری تکرار شود.معامالت توض 

 ا تجارت بازگو شده در تضاد باشد.فعالیت ب 

  .حساب با سایر حسابات تجاری بدون هیچ گونه دلیل صریح بیانگر رابطه، ارتباط داشته باشد 

  به داخل و خارج صورت بگیرد که در مورد آن هیچ هدف الکترونیکی  شماری زیادی از انتقاالت سیمی

 منطقی تجاری یا اقتصادی وجود نداشته باشد. 

 معامالت سکتور غیر انتفاعی –برداشت کنندگان راجستر شدۀ بانکی و غیر بانکی امانات 

 های خیریه حسابات بانکی یا حسابات امانات را شناخته شده یا مشکوک جنائی که تحت نام مراجع

 ایجاد نماید.

 .تناقض میان شکل یا اندازۀ معامالت مالی و هدف و فعالیت بازگو شدۀ سازمان 
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  افزایش ناگهانی در تناوب و مبالغ معامالت مالی به نفع سازمان، یا برعکس آن دیده شود که سازمان

 وجوه مالی را برای مدت بسیار طوالنی در حساب خویش نگهدارد.

  شده توسط سازمان صورت بگیرد.معامالت بزرگ و توضیح نا 

 مستقر در افغانستان.تمویل کنندگان  های مالی دونران نبود کمک 

 های غیر انتفاعی با ارتباطات توضیح ناشده. شماری زیادی از سازمان 

  دیده شود که سازمان غیر انتفاعی هیچ یا اندک کارمند داشته باشد، هیچ دفاتر مناسب یا شمارۀ تماس

 قرار می گیرد. تناقض  اشته باشد که این امر با هدف و روند مالی بازگو شدۀ آن در تصادف در اختیار ند

 .سازمان غیر انتفاعی در مناطق با خطر بلند فعالیت نماید یا به آن داد و ستد و معامالت داشته باشد 

انتقال الکترونیکی وجوه های که در های خدمات پولی )شامل تبادلۀ اسعار و وجوه ارسالی( و سایر تجارتتجارت

 دخیل باشند

 .استفاده از چندین موقعیت های نمایندگی بدون هیچ گونه دلیل صریح برای انجام معامالت 

 مشتری که انتقاالت بین المللی وجوه مالی را به عین سهمدار )طرف ذینفع( بیرون چند تن چندین تن

 مرزی داشته باشند.

  انتقاالت متعدد بین المللی وجوه با رقم پائین تری که احتماالً نشانگر تجزیه و تقسیم یک مبلغ بزرگ به

 باشد. کوچکتر  چندین مبالغ کوچکتری 

  تن مشتری در عین روز یا در مدت زمان دو الی سه روز خواستار انتقال پول به عین چند  چندین

 دریافت کننده گردند. 

 که پول انتقال میدهد، را نه شناسد. یمشتری به شخص هرگاه دیده شود که 

  برای قاچاق مواد مخدر عبور  مشتری با کشورهای که به عنوان منبع مواد مخدر یا محل عبوری

، داد و ستد و ها و قانون شدیداً مخفی بانکداری و سهامی داشته باشدکه روششناخته شده باشد، یا این

 معامالت انجام بدهد.

  به کشورهای خارجی داشته باشد ولی با این کشورها ارتباط الکترونیکی  مشتری مکرراً انتقاالت سیمی

 نداشته باشد.

 تا حد امکان بزرگ  که های واحدهای مختلف خارجیمشتری اسعار را مبادله و خواستار اخذ بانکنوت

 باشد، گردد. 



 
39 

 اندک داشته باشد، یا به افشای این  مشتری در مورد آدرس و تماس دریافت کنندۀ پول معلومات

 معلومات نا متمایل بوده یا خواستار اسناد حامل گردد. 

 شخص سوم مشتری هدایت بدهد که وجوه مالی به نمایندگی از دریافت کننده توسط یک جانب ثالث 

 برداشت شود. 

 یداری نماید.های آشکار سفری در تضاد باشد، خرهای سفری که با پالنمشتری بگونۀ گسترده چک 

  .مشتری درخواست کند که مبلغ بزرگ یک واحد پولی به سایر واحد پولی )سعر( مبادله شود 

 های سفری مبادله گردد. مبالغ بزرگ اسعار که به منظور چک 

  .مشتری واحدهای کوچک بانکنوت را به واحدهای بزرگ تری مبادله نماید 

 بیمۀ عمر 1.1.2

 و پرداخت مصارف. های بزرگ یک مرتبه ایپرداخت 

 ها را تغییر بدهد.مشتری طرف ذینفع پالیسی 

 سرمایه گذاری 2.1.2

  .حسابات اوراق بهادار به منظور تجارت در سهام تنها یک کمپنی لست شده، افتتاح گردد 

 .اشکال معامله با نوع دستکاری بازار، طور مثال تجارت داخلی، شباهت داشته باشد 

 بدون هیچ گونه دلیل  اشخاص سوم برای جوانب ثالثها رخواست چکهای غیرمعمول چون دتسویه

 صریح. 

 ها سپرده گذاری نماید.به تعقیب درخواست برای بازپرداخت، فوراً وجوه را در حساب دالل سهام شرکت 

  .قبل از درخواست برای تسویۀ حساب، هیچ معامله یا معامالت اندک از اسناد بها دار ثبت گردیده باشد 

 حامالن پول نقد 3.1.2

 جلوگیری ازو  شوییپول شویی جلوگیری ازهای های باشد که سیستمکه شامل موقعیت یمعامالت 

 تمویل تروریزم آن ضعیف بوده یا شدیداً در معرض فساد قرار داشته باشد. 

  و یا مکرراً طی مدت زمان کوتاه سپرده گذاری شده باشد. زیاد  پول نقد زیادی 

 طی مدت زمان کوتاه صورت بگیرد.مکرر  ابل توجه یا مکرری مبادالت اسعاری ق 
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 و فراهم آوری خدمات کمپنیامانات  4.1.2

  .ایجاد ساختارهای پیچیدۀ که در خصوص آن هیچ دلیل مشروع اقتصادی وجود نداشته باشد 

 .استفاده از میانجیگر بدون دلیل قانونی 

 .وجوه دریافت شده از مناطق با خطر باال 

  از روسا/سهامداران نامزد استفاده نماید.مشتریان 

  .آدرس مشتریان دفاتر مجازی باشد 

 و نمایندگان امالک )خدمات نگهداری( وکالءحسابداران،  5.1.2

 .استفاده از یک نماینده یا میانجیگر بدون دلیل صریح یا قانع کننده 

 قدی سپرده گذاری شود، مشتری از حساب تجارت مسلکی یا امانات بخصوص در صورتیکه وجوه بزرگ ن

 استفاده نماید. 

 که میان آن منطقه و مشتری ارتباط موجود نه باشد، وجوه مالی از منطقۀ خارجی بخصوص وقتی

 دریافت گردد. 

 .هدایت بیرون مرزی از طرف یک مشتری بدون دالیل بیانگر اقتصادی بودن آن 

  .مشتری در مورد اندازۀ فیس که وضع میشود، نگران نه باشد 

  در حال رشد امالک را داشته باشد. سریع  سریعاً موقعیت  مشتری پورتوفولیوی 

  .خریدار یک کمپنی باشد که از لحاظ فایده مالکیت پیچیده و دشوار داشته باشد 

  .مبلغ خریداری در مقایسه به ارزش ارزیابی شده یا مبلغ قبلی خریداری غیرمعمول و زیاد متفاوت باشد 

  .هرگاه دیده شود که مشتری باالتر از حد میانه، بگونۀ گسترده به پول نقد دسترسی دارد 

  استفاده نماید.  (مجازی)مشتری از یک دفتر خیالی 
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 نوع شناسی ضمیمۀ ب

 لیتمو و پول شویی مورد دراقیانوس آرام   ایآس کیفیپس گروه یابزارها و هاطرح ها،کیتخن ها،روش اساس بر

 . زمیترور

، تخنیک، طرح و ابزار بدست آمده، چندین روش گروه اقیانوس آرام APGهای ذیل که در نتیجۀ تحقیق مثال

  و تمویل تروریزم را ارائه میکند.  شوییپول شوییکلیدی را در مورد 

 شوییشوییپول  جلوگیری از تدابیروابستگی به فساد )رشوت، عواید بدست آمده از فساد و واقعات فساد آمیز که 

 شوییپول شوییفساد )رشوت گیری مقامات( جهت تسهیل  تمویل تروریزم را خدشه دار میسازد(: جلوگیری ازو 

و تمویل تروریزم بشمول اعمال نفوذ توسط اشخاص متبارز  شوییپول شویی جلوگیری ازبا متضرر ساختن تدابیر 

سیاسی: طور مثال، تحقیق و بررسی از مقامات یا کارمندان بخش اطاعت پذیری از قانون سکتور خصوصی در 

 زمینه سازی نماید.  شوییپول شوییها که تحت اثر رشوت یا مورد نفوذ قرار بگیرد تا برای وقوع عملیۀ بانک

به منظور کمک برای قاچاق آن پول به مناطق دیگر یا سوء استفاده از  اسعار / تعویض پول نقد:لَهَ تباد مبادلۀ 

، شوییپول شوییشرایط مالیم گزارش دهی در مورد منازل مبادلۀ اسعار جهت کاهش خطر تشخیص عملیۀ 

 های سفری برای انتقال رقم به سایر مناطق. طور مثال، خرید چک –استفاده میشود 

انتقال مخفیانۀ اسعار برای جلوگیری از معامله / تدابیر گزارش دهی در مورد  حامالن پول نقد / قاچاق اسعار :

 پول نقد.

مردم مختلف، شماری  ها، انتقاالت(، گاهگاهییک روش که شامل معامالت متعدد )امانات، برداشت شکل بندی:

به منظور جلوگیری از تشخیص مرز گزارش دهی،  زیادی معامالت کوچک و بعضی اوقات معامالت بی شماری

 میباشد. 

به عنوان اسناد به کار میرود تا به وجوه مالی که در  های اعتباری وغیره:ها، نوتها، چکاستفاده از کریدت کارت

 در مناطق دیگر میباشد، دسترسی پیدا شود. ندرتاً یک موسسه مالی نگهداری شده و بیشتراً 

است که برای خریداری اسناد جهت  ییک روش ارزش سیار )جواهر، فلزات گرانبها وغیره(: خریداری اجناس با

 جلوگیری ازو  شوییپول شویی جلوگیری ازپنهان نمودن مالکیت یا انتقال رقم بدون تشخیص آن و فرار از تدابیر 

 بطور مثال: انتقال الماس به قلمرو دیگر.تمویل تروریزم سکتور مالی، بکار میرود. 
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عواید مجرمان در اجناس گرانبهای قابل  های مسابقه، موترها وغیره(:های با ارزش )امالک، اسپخریداری دارائی

مذاکره سرمایه گذاری میشود تا از شرایط خفیف گزارش دهی استفاده نموده و منبع عواید از جرایم را مبهم و 

 غیر قابل دید بسازد. 

     جلوگیری ازاجتناب از استفادۀ پول یا اسناد مالی در معامالت رقمی جهت فرار از تدابیر  تبادله اجناس )بارتر(:

 طور مثال تبادلۀ مستقیم هیروئین با سکه های طال. –تمویل تروریزم سکتور مالی   جلوگیری ازو  شوییپول

به ندرتاً  موسسات مالی و بیشتراً به منظور انتقال الکترونیکی وجوه میان  :الکترونیکی استفاده از انتقاالت سیمی

 سایر مناطق جهت جلوگیری از تشخیص و مصادرۀ آن.

های غیر رسمی که بر اساس میکانیزم بانکداری زیرزمینی / خدمات بدیل ارسال پول )حواله/هوندی وغیره(:

در یک خط با سکتور ندرتاً  شبکه های اعتباری استوار است برای ارسال وجوه بکار میرود. این بخش بیشتر 

بانکداری سنتی کار میکند و در برخی مناطق غیر قانونی میباشد. این بخش مورد سوء استفادۀ تطهیر کنندگان 

پول و تمویل کنندگان تروریزم جهت انتقال رقم بدون تشخیص آن و پنهان نگهداشتن هویت آنعده افرادی که 

 وجوه را کنترول میکنند، بکار میرود. 

این روند معموالً در بر گیرندۀ دستکاری در صورت حساب و استفاده  تمویل تروریزم استوار بر تجارت: و شوییولپ

 باشد.از مسیرهای تمویل تجارت و اجناس جهت جلوگیری از قوانین و مقررات شفافیت مالی، می

های تروریستی، پنهان سازی منبع برای دریافت وجوه به منظور فعالیت های غیر انتفاعی:سوء استفاده از سازمان

 و چگونگی وجوه و توزیع وجوه بمنظور اعمال تروریستی بکار میرود. 

خریداری اسناد قابل مذاکره، بیشتراً سوء استفاده از شرایط نسبتاً آسان  سرمایه گذاری در بازارهای سرمایوی:

 منبع عواید جرایم مبهم بماند.گزارش دهی استفاده میشود تا 

است که شامل پروسۀ یکی ساختن عواید بدست  شوییپول    یک گام کلیدی  آمیزش )سرمایه گذاری تجارت(:

 آمده از جرایم و پول تجارت مشروع بمنظور پنهان نمودن منبع عواید بکار میرود. 

پنهان نمودن هویت اشخاص که وجوه را یک تخنیک است که برای  :Shellهای ها/شرکتاستفاده از کمپنی

 کنترول میکند و سوء استفاده از شرایط نسبتاً آسان گزارش دهی، بکار میرود.
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به منظور پنهان نمودن ها/تشبثات بیرون مرزی شامل کمپنی فراهم کنندگان خدمات امانات: استفاده از بانک

ر نقاط جهت جلوگیری از توقیف توسط مقامات هویت اشخاص که وجوه را کنترول میکند و انتقال پول به سای

 داخلی، بکار میرود.

به منظور پنهان نمودن هویت اشخاص که وغیره: سوم استفاده از نامزدها، امانات، اعضای فامیل یا اشخاص ثالث 

 وجوه غیر قانونی را کنترول مینمایند، بکار میرود.

به منظور انتقال وجوه به سایر نقاط جهت جلوگیری از توقیف توسط مقامات استفاده از حسابات بانک خارجی: 

 داخلی و پنهان نمودن هویت اشخاص که وجوه غیر قانونی را کنترول میکنند، بکار میرود. 

و  شوییپول شوییبه منظور پنهان نمودن هویت آنعده افرادی که در چندین روش هویت تقلب آمیز یا غلط: 

 خیل اند، بکار میرود. تمویل تروریزم د

به منظور پنهان نمودن هویت افراد استفاده از خدمات مسلکی نگهدارنده )وکالء، حسابداران، دالالن وغیره(: 

ذینفع و منبع وجوه غیر قانون استفاده میشود. این روند همچنان شامل افراد مسلکی فاسد میگردد که به 

 را فراهم میکند.  شوییپول   مجرمان خدمات تخصصی 

و تمویل  شوییپول شوییهای رو به ظهور تادیاتی به منظور استفاده از تکنالوژیهای جدید تادیاتی: تکنالوژی

 های تادیاتی میباشد. های پرداخت وجه از طریق مبایل و سایر سیستمها شامل استفاده از سیستمتروریزم. مثال

 


