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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 تشهشماره مقاله: 

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

 (ترجمه شده است. یسیاست و فقط به زبان انگل یمقاله فارس نیزبان مرجع ا)
 

  نکاتباشد و به همین دلیل به اطالعات عمومی میدر سطح  میفاهمو  فیتعار هئاین مقاله جهت ارا

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

باشد و در صورت این مقاله متعلق به شرکت سایه می مادی و معنوی تمامی امتیازات و حق و حقوق

 )شرکت سایه( الزامی و ناشر کپی برداری و یا هر نوع استفاده از محتوا و مفاهیم مقاله، ذکر منبع

 محفوظ است.سایه شرکت  ناشر و باشد؛ در غیر اینصورت حق پیگرد قانونی برایمی

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
 

  شمسیهجری  1400 سال ماه ذرآ 24 شنبهچهار :مقاله تاریخ انتشار
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 :Financial Action Task Force (FATF) یاقدام مال ژهیگروه و

 یدولت نینهاد ب نیاست. ا سمیترور یمال نیو تام ییپولشو یناظر جهان (FATF) یاقدام مال ژهیگروه و

 یناش یهابیسو آ یرقانونیغ یهاتیاز فعال یریکند که هدف آن جلوگیم نییرا تع یالمللنیب یاستانداردها

اصالحات  جادیا یالزم برا یاسیاراده س جادیا یبرا استگذار،ینهاد س کیبه عنوان  FATFاز آن به جامعه است. 

 د.کنیها تالش منهیزم نیدر ا یمل یو نظارت یقانون

 ای FATF یهاهیتوص یمتعهد به اجرامتحد و  ییکشور و حوزه قضا 200از  شیب بااعضای این سازمان 

سازمان  تایاز جنا یریجلوگ یرا برا یواکنش هماهنگ جهان کیکرده است که  جادیرا ا FATF یاستانداردها

 نهیه در زمکرا  یتکارانیکند تا پول جنایکمک م هادولتبه  FATFکند. یم نیتضم سمیفساد و ترور افته،ی

توقف  یابر نیهمچنو  کنند، جستجو کنندیمعامله م اتیجنا ریقاچاق انسان و سا ،یرقانونیمواد مخدر غ

 د.کنیتالش م یکشتار جمع یهابه سالح یکمک مال

FATF خود  یدهاکند و به طور مداوم استانداریم یرا بررس سمیترور یمال نیو تام ییپولشو یهاکیتکن

گسترش  تالیجید یارزها تیکه با محبوب ،یمجاز یهاییدارا میمانند تنظ د،یمقابله با خطرات جد یرا برا

 ریز FATF یهااستاندارد مؤثرکامل و  یاز اجرا نانیاطم یکشورها را برا همچنینکند. یم تیاست، تقو افتهی

 دهد.یرا که مطابقت ندارند، مورد بازخواست قرار م یینظر دارد و کشورها

 

 )سوئیفت( یجهان یبانک نیب یانجمن ارتباطات مال

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT): 

 یعاونتانجمن  کی، S.W.I.F.T. SCRL ی ، به طور قانون(SWIFT)ی جهان یبانک نیب یانجمن ارتباطات مال

 نیند. همچنکیها در سراسر جهان عمل مبانک نیب یمال یهاتراکنش یاست که به عنوان واسطه و مجر یکیبلژ

ود، و خ یاختصاص «SWIFTNet» راستفاده د یعمدتاً برا فروشد،یم یافزار و خدمات را به مؤسسات مالنرم

 د.شونیشناخته م «فتیسوئ یکدها»کار، که معموالً به عنوان  و کسب ییشناسا یکدها

 یهابا حساب دیکند که بایکند بلکه دستورات پرداخت را ارسال مینم لیانتقال وجه را تسه فتیسوئ

-مبادله تراکنش یشود. برا هیدارند تسو گریکدیکه مؤسسات با  (correspondent accounts) یخبرنگار

 ،بانک کیبه حداقل  یوابستگ قیاز طر ایبه عنوان بانک  یقانون یبا سازمانده دیبا یهر مؤسسه مال ،یبانک یها
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 یبرا کند،یامن منتقل م اریبس یاوهیرا به ش یمال یهاامیپ فتیکه سوئ یداشته باشد. در حال یبانک رابطه

 د.دهیانجام نم یحساب هیگونه تسو چیو ه کندینم یخود حساب نگهدار یاعضا

استفاده  فتیبا ارزش در سراسر جهان از شبکه سوئ یفرامرز یهااز تمام پرداخت یمی، حدود ن2018سال  تا

ه یکدیگر بکشور و منطقه  200از  شیرا در ب یمؤسسه مال 11000از  شیب فتی، سوئ2015و در سال  کردندیم

 روزطول ر د امیپ هاونیلیم و کردندیمبادله م با یکدیگرمؤسسه  32از  شیب نیانگیطور ممرتبط کرد که ب

 .(1995روزانه در سال  امیپ ونیلیم 4/2 نیانگیبا م سهی)در مقا شدارسال و دریافت می

انتقاد قرار  آن مورد یناکارآمد لیاما به دل رد،یگیبه طور گسترده مورد استفاده قرار م فتیسوئ اگرچه

اغلب قبل  الیم مستقر در لندن خاطرنشان کرد که نقل و انتقاالت مزیتا ننشالی، فا2018در سال  ؛گرفته است

در  تیاقد شفاففو  نهیبر، پرهزمانها را زکنند، و آنیبانک عبور م نیخود از چند ییبه مقصد نها دنیاز رس

ی جهان یانکب نیب یانجمن ارتباطات مالبه همین دلیل  د.رسیم گریکه به سمت د داندمی یمورد مقدار پول

(SWIFT)  به نام افتهیبهبود  سیسرو کیاز آن زمان Global Payments Innovation (GPI) یمعرف 

 30عرض  خود را در یهااز پرداخت یمیشده است و ن رفتهیبانک پذ 165کند توسط یکرده است، که ادعا م

 یهاراکنشتسازد تا یمتحده را قادر م االتیدولت ا نکهیا لیبه دل نیهمچن فتیسوئ د.کنیم لیتکم قهیدق

 ت.داشته اس را به همراه ییهاموارد در آن دخالت کند، بحث و جدل یرا نظارت کند و در برخ ییدرون اروپا

دفتر  عضو آن است. یمتعلق به مؤسسات مال فتیسوئ ک،یبلژ نیتحت قوان یانجمن تعاون کیعنوان  به

 . شد لیتکم 1989آن در سال  یساختمان اصل و بروکسل است کینزد ک،ی، بلژLa Hulpeآن در  یمرکز

 

 حساب هیو تسومطمئن  یگذارسپردهشرکت 

The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC): 

DTCC یمال یرا به بازارهاهای تمیز و مطمئن حساب هیاست که خدمات تسو یشرکت خدمات مال کی 

 یگذاروان سپردهدهد و به عنیو فروشندگان انجام م دارانیمبادله اوراق بهادار را از طرف خر ؛دهدیارائه م

 .کندیاوراق بهادار عمل مبه  امنیت و نگهبانیاوراق بهادار با ارائه  یمرکزبین المللی و 

DTCC  بیترک یبرا نگیشرکت هلد کیبه عنوان  1999در سال The Depository Trust 

Company (DTC) و National Securities Clearing Corporation (NSCC) این شد.  سیتأس

خودکار، متمرکز، استاندارد ، گذاری امنهیسرما یرا در بازارها ندهایکاربر، فرآ تیو هدا تیتحت مالکشرکت 
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سهام،  یو اطالعات را برا هیتسو ص،یتابعه خود، خدمات ترخ یهاشرکت قیطراز د و همچنین کنیو ساده م

 یابزارها ،یو رهن ی، اوراق بهادار دولت(Trust)مطمئن  یگذار هیسرماواحد  ،یو شهردار یاوراق قرضه شرکت

مشترک و  یگذارهیسرما یهاصندوق نیمعامالت ب نیکند. همچنیبازار پول و مشتقات خارج از بورس ارائه م

 د.کنیم تیریگذاران مربوطه را مدهیو سرما مهیب یهالحام

ن را تا کرد که آ هیدالر در سرتاسر جهان را تسو ونیلیکوادر 7/1 ارزش به کینزد DTCC، 2011سال  در

 کرد.  لیدر جهان تبد یپردازشگر ارزش مال نیبه باالتر یادیحد ز

DTCC ست.های زیادی دارد که در این مقاله نیاز به توضیحات اضافی در این مورد نیزیر مجموعه 

 

 :Depository Trust Company (DTC)گذاری امانی شرکت سپرده

کردن  حرکتیبا ب ییکارا جادیو ا هانهیکاهش هز یشد و برا سیتأس 1973سال  در یامان گذاریشرکت سپرده

ادار اوراق به DTC د.ش جادیاوراق بهادار ا تینشان دادن مالک یبرا «یدفتر یورود» راتییتغ جادیاوراق بهادار و ا

 یهابانک نیار ببهاد وراق)که معموالً شامل انتقال پول و ا یمعامالت نهاد هی، و تسوNSCC خالص هیتسو یرا برا

به ارزش  ییاهتراکنش  DTC، 2007. در سال کندیبازار پول است، منتقل م یابزارها نیها( و همچننگهبان و دالل

 DTC ه،یسورا پردازش کرد. عالوه بر خدمات ت یدفتر لیتحو ونیلیم 325کرد و  هیدالر را تسو ونیلیتر 513

ق بهادار منتشر شده ، از جمله اوراصادر کرد دالر ونیلیتر 40حدود  رزشاوراق بهادار به ا ونیلیمتعداد سه و نیم 

فدرال  ستمیسفعال  یاز اعضا یکی DTC د. همچناندار اریرا در اخت گریکشور د 110از  شیمتحده و ب االتیدر ا

 .تبورس و اوراق بهادار اس ونیسیحساب ثبت شده در کم هیآژانس تسو کیمتحده و  االتیرزرو ا

اوراق  که یمعن نیهستند، به ا DTC کنندگان کاملمتحده، شرکت االتیبزرگ ا یهاها و بانکدالل شتریب

لک ثبت شده در سوابق سهام ناشر به عنوان تنها مااین شرکت  د.کننیم یسپرده و نگهدار DTC بهادار را در

 «ضیبل تعوقا باکس»به صورت  رااوراق بهادار سپرده شده  د وشویظاهر م DTC اوراق بهادار سپرده شده در

ه شرکت متعلق ب ماًیوجود ندارد که مستق یخاص ییسهام قابل شناسا چیکه ه یمعن نیدارد، به اینگه م

اشر ن کیمتناسب در تعداد کل سهام  یسهم یکنندگان دارااز شرکت کیباشد. در عوض، هر  DTC کنندگان

 کی، مانند DTC کننده شرکت کی یهر مشتر ب،یترت نی. به همشودیم ینگهدار DTC خاص است که در

 د.دار تیمالک تحت است، نفعیها ذدر آن DTC کننده که شرکت یمنفرد، نسبت به سهام گذارهیسرما

ناشر ، اغلب آنها است انیبه نفع شرکت کنندگان و مشتر DTCشده توسط  یآنجا که اوراق بهادار نگهدار از

 . ندکن لیسود سهام را تسه عیتعامل داشته باشند تا توز DTCبا  دیو عامل انتقال آن با
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 :Know Your Customer / Know Your Client (KYC) دیخود را بشناس یمشتر

مستلزم آن است که متخصصان تالش کنند  ی( در خدمات مالKYC) یشناخت مشتر یهادستورالعمل

 ترعیدر محدوده وس هاهیکنند. رو دییرا تأ یرابطه تجار کیتناسب و خطرات مربوط به حفظ  ت،یهو

به کار  یادر هر اندازه ییهاشرکت وسطت زین KYC یندهای. فرآرندیگیبانک قرار م ییضد پولشو یهااستیس

ها با آن یدشنهایپ ندگانکنعیتوز ایمشاوران  ندگان،ینما ان،یحاصل شود که مشتر نانیتا اطم شودیگرفته م

 اعتبار گران،مهیها، ب. بانککنندیهستند که ادعا م ییهاسازگار هستند و در واقع همان یخوارضد رشوه

و  قیدق رااطالعات  خواهندیمخود  انیاز مشتر یاندهیبه طور فزا یمال سساتمؤ ریدهندگان صادرات و سا

، یرمالیغ عیشد اما اکنون صنایاعمال م یمقررات فقط بر موسسات مال نیارائه دهند. در ابتدا ادرست 

 موظف به تعهد هستند. یرانتفاعیموسسات غ یو حت یمجاز یهاییفروشندگان دارا

 ان،ین مشتربود یاز واقع نانیاطم یها شامل تمام اقدامات الزم براشده توسط بانک فیتعر KYC یهاهیرو

 نیتام ،ییپولشو ییو شناسا یریبه جلوگ یجذب مشتر یندهایفرآ نیاد. شویم هاسکیو نظارت بر ر یابیارز

 د.کنیکمک م یرقانونیفساد غ یهاطرح ریو سا سمیترور یمال

 اثر انگشت، ومهر، امضاء  دییأتطبیق و ت چهره، دییتأ ،)گذرنامه( ییکارت شناسا دییشامل تأ KYC ندیفرآ

 ت.اس کدپستی دییو تأ دقیق آب و برق به عنوان اثبات آدرس یهاحساباسناد مانند صورت دییتأ

 تیمسئول و کنند یرویپ ییو مقررات ضد پولشو KYC از مقررات دیبا یمحدود کردن کالهبردار یها برابانک

 شود.میاعمال  نیسنگ یهامهیجر تیصورت عدم رعا درت و ها اسبر عهده بانک KYC تیرعا

 

 :(NON-KYC) ناشناس یمشتر

ماند اقی میبباشد ولی گیرنده یا خریدار ناشناس این روش از معامالت فرستنده یا فروشنده مشخص می در

ریق طمانند و از و قصد ندارد تا شناسایی شود و برعکس؛ حتی در برخی موارد هر دو طرف ناشناس می

باشد نونی ممنوع میوش از نظر قاکنند. این روب( اقدام به معامله میدیپ –وب ها )دارکها و یا وبسایتواسطه

 گردد ولی با این حال همچنان این روش معامله پابرجاست.و با متخلفین برخورد قانونی می

 

 .تشهپایان مقاله شماره 
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