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 اشاره

ای ال در نهادهای مبارزه با فساد، دغدغه  عسطح معرفت و مهارت نیروی انسانی ف یارتقا

پرسش مهم، برای متولیان . کندمختلف، خودنمایی می یک  همواره، ب  انحااست اساسی 

ال در عرصه   توان برای نیهروی انسهانی فعه   ن  میچگو»و مدیران این نهادها، این است ک  

با فساد، شکاف میان جهل تا معرفت و پس از آن شکاف میان معرفت تها مههارت   مبارزه 

چ  باید کرد تا نیروی انسانی در عرص  مبارزه بها فسهاد از   »ب  تعبیر دیگر اوالً « را پُر کرد؟

 چ  باید کرد تا نیروی انسهانی بتوانهد دان هی را که      »و ثانیاً « دانش کافی برخوردار شود؟

 «کار بندد؟ ، ب  راحتی، در عمل باست دست آورده ب

 رسان دولتیحساب مؤسس یِ اقتصاد تیجنا و جرم یحسابرس ت یکم و انطباق ت یکم

، برای اعضا «مهارت»و « معرفت»، با همکاری یکدیگر، در راستای پاسخ ب  دو نیاز قبرس

  هها، بسهت  رسان، برمبنای تجارب و سهواب  موجهود در پرونهده   حساب مؤسس و کارآموزان 

محهور، تهیه  و   ها و سناریوهای سهاختگیِ آمهوز   روی را، با دادهمطالعات موردی پیش

اند تا راهنمای عملی و آموزشهی در زمینه  شناسهایی، پی هگیری و مبهارزه بها       تنظیم کرده

 . اقتصادی باشد جرایمپول ویی، تأمین مالی تروریسم و 

فساد سازمان بازرسی کهل   های سالمت اداری و مبارزه با مرکز مطالعات و پژوهش

منهدان ایهن حهوزه از محتهوای     مندسازی بازرسان، محققان و دغدغه  ک ور، با هدف بهره

های آموزشهی بهومی و   دادن الگویی برای تهی  متنمتن آموزشی حاضر، و ب  منظور ن ان

عهد گرفت که  ماحصهلِ آن تقهدیم    م اب ، ترجم  و گزار  این راهنمای آموزشی را ب 

  .گرددمی

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه

  یاقتصهاد  تیه جنا و جرم یحسابرس ت یکم و انطباق ت یکماین بست  مطالعات موردی را 

اند تا برای اعضها  با همکاری یکدیگر تهی  و تال  کرده قبرس رسان دولتیحساب مؤسس 

 مؤسسه  . دنه ، راهنمهایی عملهی فهراهم آور   قبرس رسان دولتیحساب مؤسس و کارآموزانِ 

، نیاز ب  افزایش آگاهی اعضا و کارآموزانِ خود أعهم از آگهاهی   قبرس رسان دولتیحساب

های م تریان بالقوه و بالفعهل، ماهیهت معهامالتی    پیرامون خطرات ناشی از ماهیت فعالیت

از ماهیهت تعامهل   کلهی، خطهرات ناشهی     طورب اند و ک  از طرف موکلین ب  عهده گرفت 

 .استی را، ت خیص دادهالملل نیب یمال خدمات مرکز کی باتجاری 

از آنجا ک  قواعد سختی برای ت خیص پول ویی، تهأمین مهالی تروریسهم و جهرم      

، دشهوار  قبرس رسان دولتیحساب مؤسس  اقتصادی وجود ندارد، برای اعضا و کارآموزان

زنه   به  ای خهود، گهو   گرایهی حرفه   کهارگیری داوری، تجربه  و شهک    است ک  با ب

مطالعات مهوردی حاضهر ن هان    . و تقلب بمانند ، تأمین مالی تروریسم خطرات پول ویی

                                                           
1. Compliance Committee 
2. Economic Crime and Forensic Accounting Committee 
3. Institution of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 
4. Money Laundering (“ML”) 
5. Terrorism Financing (“TF”) 
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و فهم   (های قرمزپرچم)دهد ک  چگون  ردگیری پول، ت خیص عالئم ه داردهنده می

 کالهبهرداران، ههای  کارآمهد بهرای ک هف فعالیهت     اسهت فعالیت تجاری م تری، روشی 

 .افت یسازمان میجرا یهاشبک  سایر و اهییپول و

توان آموخت، ارز  و نیاز ب  روی، از راه تحلیل موارد و دروسی ک  میمتن پیش

را  ههای مهالی و فعالیهت م هکو  به  واحهد مبهارزه بها پول هویی         دهیِ تراکنشگزار 

 .نمایندمی

ختگی هسهتند و  ها و سناریوهای گهردآوری شهده، سها   الزم ب  ذکر است تمام داده

ای اند؛ عالئم ه داری گاه ب  شیوهکار گرفت  شدهصرفاً با هدف توضیحِ مبتنی بر مثال، ب 

، قبهرس  رسان دولتیحساب مؤسس اند ک  اعضا و کارآموزان کار گرفت  شده آمیز، باغراق

 .باید برای ت خیص فعالیت م کو ، دست ب  انتخاب بزنند

 

                                                           
1. Red Flags  
2. MOKAS 
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فاقههد توجیههه ت ههاری میهها     گههردش مههالی : 0مطالعههه مههوردی 

  های بانکیحساب

  پرونده گردش کار

 .هزار یورو، در قالب وام، دریافت کرد 2  مبلغ دو میلیون و  Bاز شرکت  Aشرکت 

 :انتقال دهد زیراز بانک خواست تا وجوه را ب  شرح  Aروز بعد شرکت 

نهزد بهانکی    Aههزار یهورو در حسهاب دیگهر شهرکت       82 مبلغ یک میلیون و  . 

 گردی

، بهر مبنهای   Cصدور چک بانکی ب  مبلغ یک میلیون یورو ، در وجه  شهرکت    . 

 قرارداد وام

 بدون توجی  تجاری -هزار یورو  02برداشت نقدی ب  مبلغ  . 

درخواسهت داد تها   ( مهاه پهس از افتتهاح حسهاب     8) Aهای بهاال، شهرکت   در پی تراکنش

 .حساب بست  شود

 .در قالب وام دریافت کرد Bشرکت  هزار یورو از 2  مبلغ دو میلیون و  Cشرکت 

ههای  در حسهاب  (از آن نهام بهرده شهده بهود     باالک  در  A شرکتسوی  از)یک ماه بعد 

  .شد سپرده زین وروی یک میلیون مبلغ ب  یبانک چک کی، Cشرکت 

 :مصرف شده بود زیروجوه ب  شرح 

 هزار یورو، بدون توجی  تجاری 8 برداشت نقدی مبلغ یک میلیون و  . 

بنهابر   Dههزار یهورو در وجه  شهرکت      6 6میلیهون و   ر چک بانکی ب  مبلغ صدو . 

 قرارداد وام

                                                           
1. Facts of the Case 
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 قرارداد وام براساس Eهزار یورو در وج  شرکت   5صدور چک بانکی ب  مبلغ  . 

 قرارداد وام براساس Fهزار یورو ب  حساب شرکت  2  انتقال  . 

به  صهورت    هزار یورو ب  سپرده ثابت بازگ ت تا سررسیدی که  وجهوه   22 مبلغ  . 

 .نقدی برداشت شدند

درخواسهت داد تها   ( مهاه پهس از افتتهاح حسهاب     8)های بهاال،  ، در پی تراکنشCشرکت 

 .حساب بست  شود

از . در قالب وام دریافت کرد Cهزار یورو از شرکت  6 6مبلغ یک میلیون و  Dشرکت 

 .آن پس دیگر تراکن ی نداشتند

 

یتا  / توانستنند پوششتویی و  ای که میعالئم هشداردهنده شناسایی شده .1

 ند؟اتأمین ماشی تروریسم در این پرونده را نشان دهند، کدام

  ههای  شهرکت  -مربوط ب  وجهوه حاصهل    -دهی م تر بخش سفارA  وC 

 (ها در همان تاریخ انجام شده بودتراکنش)بدون یک ربط واضح 

 های نقدی بدون نیاز تجاری یا توجی  تجاریبرداشت 

  کهردن رد   ئمی وجوه از یک شرکت ب  شرکت دیگر، ک  پنههان وانتقال دانقل

 .کردپول را ممکن می

 باز شده بودند و بست  شدند( ماه 8)هایی ک  در خالل مدت کوتاهی حساب. 

 ها، بر مبنای قراردادهای وام، وجوهی ک  بدون ارتباط روشن میان این شرکت

 .کارگرفت  شد ب
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مکن بود شرکت حسابرستی بتا  ن   ای که مخطرات و تهدیدات باشقوه .2

 مواجه شود، چه بود؟

 بدنامی 

  کافی های اداری ناشی از عدم اعتبارآزماییجریم 

 

اعنبار زمتایی چته   / 2شرکت حسابرستی در راستنای شتناخت مشتنری     .3

 داد؟و در چه زمانی باید انجام میرا اقداماتی 

     اری شرکت حسابرسی باید در مرحل  نخست اطالعات مربهوط به  ارتبهاط تجه

هها و اطالعهات مربهوط به      های تمهام آن های گروهی، نوع فعالیتاین شرکت

 .کردتعامالت ان در گروه را دریافت می

 های درگیر همخهوانی  های شرکتدر این پرونده ک  اطالعات فوق با تراکنش

ها نداشت، شرکت حسابرسی باید اهداف قراردادهای وام، ارتباط میان شرکت

 .ک یدها را ب  چالش میت این تراکنشو توجی  تجاریِ پ 

 

شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته      .4

 تواند بردارد؟هایی را میگام

 های درگیر، اگر شهرکت حسابرسهی بها    های فوق، درباره شرکتمتعاقبِ پرسش

را ثبت کنهد و  « گزار ِ تراکنش م کو »توضیحات ارائ  شده قانع ن د، باید 

 .دادن ب  این رابط  را مدنظر قرار دهدایانپ

                                                           
1. Due Diligence 

2. Know Your Customer (KYC) 
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 پولشویی: 1مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

رسهان  حساب مؤسسه  آقای اندرو یک حسابرس و ارائ  دهنده خهدمات دولتهی مهرتبط بها     

را استخدام کرده   او یک مأمور انطباق. کنداست ک  در این ک ور کار می قبرس دولتی

. ندارد و سهابق  کهار  انهد  اسهت      رب  مبارزه با پول وییکار است و هیچ تجک  تازه

دوم در انگلستان، به  آقهای   از انگستان، مالک نمایندگی خودروهای دست تآقای اسمی

. و حسابرسهی بهانکی کهرد   اندرو نزدیک شد و از او درخواست خدمات مدیریت بانکی 

وههای  بها مسهاعدت یهک وکیهل رسهمی، شهرکتی تأسهیس کهرد که  خودر          آقای انهدرو 

هها را در بهازار محلهی به      خریهد و آن مهی  تکارکرده را از شرکت انگلیسی آقای اسهمی 

کهرد و به  انجهام    ها را تأیید مهی های این خریدآقای اندرو پرداخت. فروختدیگری می

کردنهد و رسهیدهای حاصهل از    رساند و کارکنانش فاکتورهای فهرو  را صهادر مهی   می

        و سهواب  حسابرسهی به  شهکل دلبخهواه را نگه        ههای نهو را کنارگشاشهت   فرو  خهودرو 

دوم با های دستاین تجارت بسیار سودآور و ثروت افزا بود؛ چرا ک  خودرو. داشتندمی

 شهده  قیمت بسیار پایینی خریداری و ب  صورت نقد و با قیمهت بهاال به  دیگهری فروخته      

 .بودند

هها به    ان بود ک  اکثر فهرو  نگر مسئل یک خانم از کارمندان آقای اندرو، از این 

، لهشا نگرانهی خهود را به  مهأمور      (هزار یورو 2 کمتر از آستان  )گرفت صورت نقد انجام 

هها به  نهام خریهداری غیهر از      به  عهالوه در بسهیاری از مهوارد خهودرو     . انطباق اظهار کرد

                                                           
1. Compliance Officer (CO) 
2. Anti Money Laundering (AML) 
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ضهیح  مأمور انطباق، نگرانی این خانم را رفهع کهرد و تو  . بودند کننده، ثبت شدهپرداخت

 .داد ک  این روشی برای تجارت در قبرس است

محکوم و زندانی شد؛ زیرا روشن شد دالل مهواد مخهدر    تچندی بعد، آقای اسمی

 های کهارکرده را در شهماری از ک هورها به  راه انداخته      است و تجارت فرو  خودرو

ام در نتیجه  جمههوری قبهرس، تمه    . است تا عایدات ناشی از فرو  مواد مخدر را ب وید

 .های کارکرده و وجوه نقد را، ک فیات جنایی تلقی و مصادره کردخودرو

براساس ایهن  . آقای اندرو دستگیر و در کنار مأمور انطباق، در دادگاه محاکم  شد

و  ت، تأسیس و مدیریت شرکت با هدف از بین بردن رد ی بود ک  به  آقهای اسهمی   پیگرد

شهدند، زیهرا   م هکو  مهی   هها به  تهراکنش  ها بایهد  گ ت و آنیوجوه نام روع او باز م

 .های فروخت  شده تقریباً کهن  بودند اما درآمد نقدی باالیی را در پی داشتندخودرو

هها، اطالعهی   کیفیت بودن این خودرومأمور انطباق و آقای اندرو ادعا کردند از بی

از پهول نقهد   و دلیلی نداشتند تا ب  خریداران قبرسی ک  برای تسوی  خریدهای هان    نداشت

 .کردند، شک کننداستفاده می

پی هگیری و  » قانون 0 مأمور انطباق ب  دلیل قصور در گزار ، ب  استناد نقض ماده

ماه    مجرم شناخت  و ب  ( 8 2 اصالح سال )« مبارزه با پول ویی و تأمین مالی تروریسم

  .حبس محکوم شد

 

 

 

 



 01       کارگاه طراحی سناریوهای مقابله با فساد                                                   

 
 

 عالئم هشداردهنده کجا هسنند؟ .1

 ارکرده ب  قیمت باالهای کفرو  خودرو 

 حجم رسیدهای نقدی 

 ثبت درخواست برای خودرو، تحت نامی متفاوت با نام خریدار 

 

 شود؟ انجام دیبا یاقدامات چه .2

 ،دست آید؛ شناختی ک  در خهود  پیش از پشیر  م تری، باید شناخت درستی از م تری ب

کنهد که  چه  منهابع و چه       سهازد تها تعیهین    ارزیابی خطر را دارد و مأمور انطباق را قادر مهی 

دارایی معین / اگر منبع خاص سرمای  .آیدویژگی از شواهد در خالل اعتبارآزمایی الزم می

شد و م خصات اقتصادی م تریان، پیش از انجام معامل ، ب  خوبی تهی  شده باشد، چه  بسها   

داشت که   این انتظار نیز وجود  .است روشن شود ک  من أ این وجوه، فعالیت نام روع بوده

اگر یک مقام ارشد اجراییِ ماهر، با دانش و مجرب به  سمهم ت مهأمور انطبهاق ایهن شهرکت       

( اسهت  خواسهت  (  ) 65طهور که  قهانون مبهارزه بها پول هویی مهاده        همان)بود  منصوب شده

بهود و درسهت    ههایی به  او ه هدار داده   حسهاب در مهورد چنهین تهراکنش    هنگامی که  ذی 

ها را زیر سئوال ببرد و عوامهل ه هدار را   جی  منطقی این تراکنشتوانست توهنگامی ک  می

 .کردمرتفع نماید، باید شک می

باشد تا کارکنان را دربهاره نحهوه    هایی داشت م یاین شرکت در جای خود باید خط

 اقهدامات م هکو ، راهنمهایی کنهد و ههر      درخصهوص  و گزار  داخلی ب  مأمور انطبهاق 

ههای  فعالیهت  گهزار  »در نهایت مهأمور انطبهاق بایهد     .ستند باشدمالحظ  یا توضیحی باید م

 .ثبت کرده باشد را با کمک واحد مبارزه پول ویی «م کو 
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اسناد ناکافی و ناپذیرفتنی برای شناسهایی  : 1مطالعه موردی 

 مشتری

 پرونده گردش کار

دیهدار  او مسئول . است  «شرکت بهین حسابرسی با مسئولیت محدود»ماریا مأمور انطباق 

 .با تمام م تریان بالقوه جدید و اخش تمام اطالعات الزم، پیش از آغاز رابط  کاری است

شامیر، یک م تری جدید، ک  توسط یک م تری قدیمی معرفی شد، برای دیهدار  

خانه  قبرسهی دارای   های اشغالی فلسطین و یهک صهاحب  ب  اداره آمد، او ساکن سرزمین

ماریا تمام اسناد شناسایی م تری را ک  ب  . کندمی شرکتی است ک  مبلمان خریدوفرو 

هها و رونهدهای شهرکت را که      م هی روزی مورد نیاز بود مرور کهرد، خهط  صورت شبان 

م تریان بالقوه، تمام مهدار  را  »ها الزم بود، توضیح داد و با این وعده ک  پیروی از آن

ند روندهای پشیر  خود را تواد آورد و در نتیج  شرکت میندر خالل پایان هفت  خواه

بر طب  وعهده، شهامیر هنگهام تحویهل پاکهت برخهی       . ، جلس  را تر  کرد«گیرددر پیش

اسناد را از بین برد، اما ماریا پس از بررسی متوج  شد ک  شامیر تنها اندکی از مدار  را 

  او ماریا فهرست مدار  از قلم افتهاده را بهرای شهامیر ایمیهل کهرد و به      . بود تأمین کرده

شهامیر پاسهخ داد که  بهرای اخهش      . فرصتی تازه داد تا تمام نقص مدار  را برطرف کنهد 

شماره شناسایی مالیاتی عجل  دارد و از شرکت تقاضا کرد، درخواست را تا هفته  آینهده   

 .پی بگیرد ک  او با مدار  الزم بازگردد، از اداره درآمدهای داخلی

                                                           
1. the Best Audit Firm Ltd 

 .های مستقیم را به عهده داردآوری مالیاتجمعکه وظیفه  دپارتمانی.  
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رآمهدهای داخلهی آمهاده کهرد و از شهامیر      ها را برای تقدیم به  اداره د شرکت فرم

شهامیر  . هها را امضها کنهد و بهاقی مهدار  را بیهاورد      خواست تا ب  دفتر شرکت بیاید، فرم

دههد، امها   کند و مقدار قابل توجهی وج  نقد، برای خدمات آتی میمدار  را امضا می

رآزمهایی  ارائ  مدار  مورد انتظار ک  برای تکمیهل رونهدهای شناسهایی م هتری و اعتبا    

 .اندازدخواست  شده بود را از قلم می

دارد و او به  دفتهر وکهیلش نرفته  تها      او توضیح داد ک  وکیلش مدار  را نگ  می

ماریا با آن م هتری که  شهامیر را معرفهی کهرده بهود تمهاس گرفهت و         . مدار  را بگیرد

غیرقانونی  شناسد و شامیر از یک فرودگاهمتوج  شد ک  آن م تری، شامیر را چندان نمی

ماریها فهوراً بها شهامیر تمهاس گرفهت و       . اسهت از منطق  اشغالی قبهرس، وارد قبهرس شهده   

شامیر بازهم از رفع نقص مدار  مورد نیاز برای شهرکت عهاجز   . درخواست جلس  کرد

محل اقامتش در قبرس را ک  ( آب، برق، گاز)دهد ک  قبض خدمات او توضیح می. بود

مجهوز  )بهود، نهدارد و برگه  زردرنه  او     ی م خص شهده ب  عنوان محل اقامت اصلی و

در نتیج ، ماریا ب  او اطهالع داد  . دست وکیل است( اقامتی ک  اداره مهاجرت صادر کرد

تواند هیچ خهدمتی به  او برسهاند و    نمی «شرکت بهین حسابرسی با مسئولیت محدود»ک  

 .ن د دیگر هیچ خدمتی ب  شامیر ارائ . وج  نقد را ب  او بازگرداند

 

یا تأمین ماشی /در این پرونده عالئم هشداری که ممکن بود پوششویی و .1

 ند؟اتروریسم را نشان دهند کدام

 کردشامیر مدارکی را ک  مأمور انطباق خواست، ارائ  نمی. 

                                                           
1. the Best Audit Firm Ltd 
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 اصرار شامیر برای ادام  فرایند ثبت در اداره درآمدهای داخلی 

 شرکت پرداخت کردقابل توج  بودن مبلغ نقدی ک  برای امور آتی ب   

 ورود ب  ک ور از منطق  اشغالی قبرس 

 

های حسابرستی  ای که ممکن است شرکتخطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شوند، چیست؟در این شرایط با  ن

 واسط  عجز از تحقیه  دربهاره م هتری، بطهور ناخودآگهاه در       تواند بشرکت می

 .مالی تروریسم، باشد روی  تأمین/ حال  کمک ب  یک روی  پول ویی

 دادن اعتبارخطر از دست 

  کافی های اداری مربوط ب  عدم اعتبارآزماییجریم 

 

 داد؟مأمور انطباق چه اقداماتی باید انجام می .3

 کردند ک  آیا اکراه م تریان بالقوه از ارائ  مدار  مأمور انطباق باید ارزیابی می

واحهد  »ایهد مهورد را به     ب[ در صورت م هکو  بهودن  ]الزم، م کو  نبود؟ و 

 .دادگزار  می  «مبارزه با پول ویی

   شرکت نباید ارائ  هرگون  خدمت یا پشیر  هرگون  وج  نقد از جانب م تری

 .پشیرفتشناخت م تری را می/ بالقوه پیش از اتمام فرایند اعتبارآزمایی

                                                           
1. Due Diligence (“DD”) 

2. MOKAS 
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 جههای        هبههههها واسههطه حههت ن ههر گههرفتن  ت: 1مطالعههه مههوردی  

 (مقامات عالی رتبه) 0هایپایپی

 پرونده گردش کار

زی بها مسهئولیت محهدود، شهرکت حسابرسهی متوسهط، بها        وایشرکت حسابرسیِ اکهس 

 ای در قبهرس اسهت که  از حسهابداری، مالیهات و امهین      تخصص در ارائ  خدمات حرفه  

 .تا خدمات حسابرسی را دارد  بودناموال

ی آمریکایی، بها درخواسهت شهرکت    اآقای دونالد، معاون بازرگانی و وکیل حرف 

شرکت کوچک با هزار یورو سرمای  سهمی منت ره مواج  شهده اسهت؛    6مبنی بر الحاق 

های اصلی بهرای  در راستای فعالیت( هزار یورو 6مثالً در مجموع )یعنی برای هر شرکت 

 .گشاران بزرگ، در بنگاه امال  شرق اروپاگشاری، ب  نمایندگی از سرمای سرمای 

     ههای هههویتی مهورد نیهاز و پروفایههل    کت حسابرسهی، بها کسههب تمهام م خصه     شهر 

زمین  فرد یادشده، ب  منظور شناسایی هرگون  های اقتصادی و نیز با کنترل کامل پیشداده

ای مُثبِههت، تحقیهه  دربههاره هههای رسههان منصههب سیاسههی، سههواب  کیفههری و بهها مقابلهه  داده

 .کندره آقای دونالد اجرا میاطالعات م تری را ب  نحو کامل دربا

ای م کو  یا منفی منجر ن د تها  هیچ یک از فرایندهای طی شده، ب  ک ف نقط 

 .مانع پشیر  آقای دونالد ب  عنوان م تری شود

                                                           
  . Politically Exposed Person پیاین پیکه به اختصار از آن تحت عنوا ) (PEPاز شیص   »شیود  اد میی ی
عمومی مانند رئیی  دولیت ییا متومیت       دارای مناصب برجسته به افراد است که« فساد سیاسی در معرض نظر

های دولتی و نیز مقامات ارشد امزاب مهم مقامات ارشد سیاسی  نظامی و قضائی  مقامات ارشد اجرایی در شرکت
 . شودسیاسی گفته می

2. Fiduciary 
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که    -شرکت کوچک را بها کمهک یهک وکیهل رسهمی      6شرکت حسابرسی این 

این شهرکت    نفعیکند و آقای دونالد تنها سهامدار ذادغام می -م تری درخواست کرد

شهرکت   6ههای بهانکی ههر یهک از آن     شود و در پی وجهوهی اسهت که  در حسهاب    می

در ایهن  . اسهت بهوده ( میلیون یهورو  62یعنی در مجموع )کوچک ب  مبلغ ده میلیون یورو 

شد ک  هر یک از این وجوه ذخیهره، وام قابهل پرداخهت، بها بههره      حال، چنین وانمود می

. ار م تر  ب  نام آقهای والدیمیهر از ک هور روسهی  اسهت     گشیک درصد ب  یک سرمای 

        سههپس ایههن وجههوه ذخیههره بالفاصههل  در بخههش امههال  تجههاری در اروپههای شههرقی        

 .گشاری شدسرمای 

،  قبههرس رسهان دولتهی  حساب مؤسسه  در خهالل یهک بازرسهی نظهارتی ارزیابانهه  از     

پی است؛ یعنی کسی است اییک پی( گشارتنها سرمای )شود آقای والدیمیر م خص می

شههردار پی هین یهک    )ک  ب  دلیل برخورداری از مناصب برجست ، در معرض فساد است 

های روسی ب  جرم اختالس، پول ویی و سابق  جنایی دارد و از سوی دادگاه( شهر روسی

 .استو عضویت در یک سازمان تبهکاری محکوم شده

بههه  واحهههد مبهههارزه بههها ، قبهههرس رسهههان دولتهههیحساب مؤسسههه کمیتههه  انضهههباطیِ 

 کند ک  شهرکت حسابرسهی اجهرای فراینهدهای شهناخت م هتری،       گزار  می پول ویی

 .است را رعایت نکرده( آقای والدیمیر)گشار و تنها سرمای ( آقای دونالد)نفع خاص ذی

 

                                                           
1. Beneficial Shareholder (BO) 
2. Institution of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 
3. MOKAS 
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توانتد  ای در این پرونده شناسایی شد کته متی  چه عالئم هشداردهنده .1

 یسم را نشان دهد؟یا تأمین ماشی ترور/ پوششویی و

 در محیط کاری این شش شرکت ک  تنها یک  فقدان هرگون  محتوای اقتصادی

 62تنها عایدی مد نظهر از مجمهوع    اینک داشتند و ( آقای والدیمیر)گشار سرمای 

 .گشاری یک درصد بودمیلیون یورو سرمای 

 یی ک  هایک وکیل برجست  است و عمده فعالیت( آقای دونالد)نفع سهامدار ذی

گهشاری در امهال  و مسهتغالت انجهام     برای این شش شرکت در جهت سرمای 

 .کنداست، با حرف  اصلی او ک  وکالت است مستقیماً ارتباط پیدا نمیداده

 گهشاری  هزار یورو برای تمام شهش شهرکت سهرمای     6نفع تنها مبلغ سهامدار ذی

ایهن شهش شهرکت     میلیهون یهورو بهرای    62گشار در مجمهوع  کرد و تنها سرمای 

-ذی چ  کسی سههامدار  » اینک گشاری کرد؛ بنابراین یک پرسش درباره سرمای 

 .شودطرح می« نفع و واقعی در تمام این شش شرکت است؟

 

ای که ممکن است شترکت حستابداری، در   خطرات و تهدیدات باشقوه .2

 این حاشت با  ن مواجه شود چیست؟

  حسابرسی، ب  خاطر اجهرای نهاقص   ب  اتهام کمک ب  پول ویی، عملکرد شرکت

 مؤسسه  فرایند شناسایی م تری، درمورد این م تری خاص، ب  کمیته  انضهباطی   

، گزار  شده است و با خطر اتخهاذ اقهدامات انضهباطی    قبرس رسان دولتیحساب

 .شدید، علی  شرکت مواج  است

                                                           
1. Economic Substance 
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     اسهت و   عملکرد شرکت حسابرسی، ب  واحد مبارزه بها پول هویی گهزار  شهده

ها خواهد بود و احتماالً ب  دلیل اجرای ناقص فرایند شناسهایی  از بازجویی بخ ی

ها اقامه   م تری در مورد این م تری خاص، ب  اتهام کمک ب  پول ویی، علی  آن

 . دادرسی کیفری خواهد شد

 

اعنبتار  زمتایی، چته    / شرکت حسابداری در راسنای شتناخت مشتنری   .3

 دهد؟ توانست انجامکارهایی و در چه وقت می

        شرکت حسابرسی باید فراینهدهای مناسهب بهرای شناسهایی م هتری را ت هخیص 

 پهی دغدغه  پنههان   ایبست تا این خطر را ک  افهراد فاسهدم پهی   کار می داد و بمی

هایی ک  واقعهاً  «پیایپی». های ان را دارند، کاهش دهدها و داراییکردن هویت

ها و همدستانی ک  در سای  واسط  ند از مدیران اداری،اخطرنا  هستند، عبارت

. هها م هارکت دارنهد   مانند و تقریباً همی   کسانی هستند ک  در افتتاح حسابمی

در حقیقت، چههره  . پی هستند ک  شما واقعاً باید مراقب ان باشیدایها افرادم پیاین

ب  این ترتیب تهی  صرفاً یک . سیاسی، آخرین کسی است ک  باید مراقبش باشید

توانهد راه حهل مهوثری در جههت     ها نمیست طوالنی از نام مسئوالن و سمتفهر

ها، باشد؛ بلک  برای شناسهایی نقادانه  و روشهمند خطهر،     «پیایپی»کاهش خطر 

ها قهرار دارنهد   «پیایپی»باید اطالعات مربوط ب  هویت تمام کسانی ک  پیرامون 

 .نیز گردآوری شود

  چرا سههامداری   اینک معامالت و دلیل شرکت حسابرسی باید محتوای اقتصادی

گهشاری  ههزار یهورو سهرمای     6مجموعهاً  ( آقای دونالد)نفعی شناخت  شده ک  ذی
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با تنها )میلیون یورو  62مجموعاً ( آقای والدیمیر)گشار کرده است و تنها سرمای 

بهاره که    ای در ایهن کهرد؛ ارزیهابی نقادانه    را ارزیهابی مهی  ( یک درصهد عایهدی  

 نفع کیست؟ اقعی ذیسهامدار و

     نفهع، بلکه  در   یک فرایند کامل شناسایی م تری نه  تنهها در مهورد سههامدار ذی

 . شدگشار نیز باید پیاده میمورد تنها سرمای 

  شد و از باید شناسایی می( آقای والدیمیر)گشار منبع وجود و داراییِ تنها سرمای

 .شدنظر م روعیت منبع کامالً بازرسی می

 کردبرسی برای کنترل امور زیر، باید فرایندهای نظارتی را دائر میشرکت حسا: 

روز اسهت؛  اطمینان از اینک  اطالعات مربوط ب  اعتبارآزمایی م هتریان، به    . 

وارد یهک رابطه  کهاری     آنک چرا ک  گاهی اوقات م تریان کنونی، پس از 

 گیرند؛ها قرار می«پیایپی»شوند، در زمره می

ههای آموزشهی در حهال اجهرای     های داخلی اعم از برنامه  اطمینان از روی  . 

-پهی »آیا م تریان در زمهره   اینک های اثربخش تعیین کارکنان، ت خیص راه

 ها هستند؛«پیای

گیری از اینترنت و رسان  ب  عنوان منابع اطالعات برای تعیین، نظارت بهره . 

 ها؛«پیایپی»و تأیید اطالعات مربوط ب  

های تجاری در دسترس، با پرهیز از گرفتهار آمهدن   داده کارگیری پایگاه ب . 

در دام این فرض نادرست ک  اگر نام کسی در چنین پایگاه اطالعاتی هست 

 ؛(یا نیست)است « پیایپی»، آن م تری یک (یا نیست)

 های بومی؛«پیایپی»های منت ره ک ورها در مورد استفاده از فهرست . 
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توسع  یافت  داخلی، به  عنهوان ابهزاری بهرای     های داده گیری از پایگاهبهره .6

 ها؛«پیایپی»کمک ب  شناسایی 

رود کار می های اظهار دارایی ک ورها ک  برای افرادی باستفاده از سیستم .0

 .ک  مناصب دولتی باال دارند

ها را دارند، با «پیایپی»استفاده از خوداظهاری توسط م تریانی ک  وضع  .8

ای تعههد سهازمان مهالی را به  م تریان هان      ین روی یادآوری این نکت  ک  چن

 .داد، و این اقدامی ناپشیرفتنی استتغییر می

مهثالً سهطح   )انهد  صهالح ن هر داده  استفاده از اطالعات کلی ک  مراجع ذی .5

 (هافساد در ک ور، سطح درآمد نوع م خصی از منصب

 

ت توانست بتردارد تتا از خطترا   هایی را میشرکت حسابداری چه گام .4

  ن و از احنمال مواجهه با  ن بکاهد؟

  شرکت حسابرسی باید روند شناسایی م تری خود را بر مبنای توصی  بخش سوم

 .کرددر باال، بازدید می

      در نتیج  شرکت حسابرسی، ب  خاطر تحقیقی ک  دربهاره آقهای دونالهد و آقهای

ههم بها    و قبهرس  رسهان دولتهی  حساب مؤسس والدیمیر در جریان است، باید هم با 

 .کردطور کامل و آشکارا، همکاری می واحد مبارزه با پول ویی، ب
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  کالهبرداری مالی از کمیسیو  اروپایی: 1مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

، یهک شهرکت حسابرسهی در انهدازه      سی بها مسهئولیت محهدودم   بیشرکت حسابرسی ای

ای، تخصهص دارد؛  فه  کوچک در قبرس است ک  در زمین  ارائه  طیفهی از خهدمات حر   

 .شودتا خدمات حسابرسی را شامل می  اموالیطیفی ک  از حسابداری، مالیات، امین

خانم آنگال، یک آلمانی تبار، با درخواست ثبهت رسهمی شهرکتی که  به  سهاخت       

بندی مواد غشایی برای یک شرکت وابست  در بلغارستان م هغول اسهت، به     کارخان  بست 

نیمهی از وجهوه ایهن پهرواه سهاخت کارخانه ، از سهوی        . دشرکت حسابرسی مراجع  کر

کمیسیون اروپایی ک  تحت برنام  اتحادی  اروپا برای کمک ب  کارکنان مناط  فقیر اروپا 

خانم آنگال، ب  شرکت حسابرسی اطالع . کند، ب  صورت یاران  تأمین خواهد شدکار می

درصدی، این است  2 اران  دهد ک  از جمل  شروط کمیسیون اروپایی برای تصویب یمی

بنهدی غهشا را   ههای سهاخت کارخانه  بسهت     ک  یهک شهرکت حسابرسهی اروپهایی هزینه      

 .حسابرسی کند

های الزم برای شناسایی و نمایه  اقتصهادی و   شرکت حسابرسی، با کسب تمام داده

را در مهورد فهرد   « فرایند شناسایی م تری»نیز یک کنترل کامل پی ین  خانم آنگال، تأیید 

بودنِ او، منع قانونی و اطالعهات  «پیایپی»کند تا هرگون  برده ب  طور کامل اعمال مینام

در تمام رونهدهای طهی شهده    . ها درج شده را شناسایی نمایدقطعی ک  علی  وی در رسان 

 .هیچ نقط  م کو  یا منفی یافت ن د ک  مانع پشیر  خانم آنگال ب  عنوان م تری شود

                                                           
1. European Commission Funding Fraud 
2.ABC Audit Ltd 
3. Fiduciary 
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شرکت را با کمک یک وکیهل رسهمی مهورد درخواسهت      شرکت حسابرسی، این

ثبت و  میلیون یورو سرمای   نفع و مبلغ م تری، با خانم آنگال ب  عنوان تنها سهامدار ذی

شرکت حسابرسی هر دو منبهع  . کنداندازی میپرداخت شده ب  یک بانک در قبرس، راه

 .و قابل پشیر  دانست  است کردهها را ب  حد کافی شناسایی و تأیید وجوه و منبع دارایی

بندی این شرکت، خیلی زود، برای تهی  مواد مورد نیاز جهت ساخت کارخان  بست 

غشا برای شرکت وابست  در بلغارستان، چند قرارداد، با برخی کهارپردازان آسهیایی امضها    

این  سپس. شودمیلیون یورو فاکتور می  مجموع ارز  خرید تمام مواد ب  مبلغ . کندمی

        میلیهون یههورو، به  شهرکت وابسهت  در بلغارسههتان      2 شهرکت تمهام مهواد را بهه  مبلهغ کهل     

 .فروشدمی

رأی »دههد و  شرکت حسابرسی اولین دوره حسابرسی سالیان  شرکت را انجهام مهی  

         انههدکی بعههد خههانم آنگههال از شههرکت حسابرسههی. کنههدرا منت ههر مههی «حسابرسههی پهها 

شههرکت . هههای بههانکی را ببنههددا منحههل کنههد و تمههام حسههابخواهههد کهه  شههرکت رمههی

در همهان سهال،   . کنهد کند و شرکت را تخلی  میحسابرسی، پیرو درخواست او اقدام می

دهد ک  در اطالع می  قبرس رسان دولتیحساب مؤسس ب   اداره اروپایی ضد کالهبرداری

ها، خانم آنگال ی آنسی و م تربیحال بررسی شرکت حسابرسی با مسئولیت محدودم ای

  ب  اتهام تبانی برای فریب کمیسیون اروپایی و درخواست و دریافت کالهبرداران  یاران  

میلیون یورویی فاکتور شده توسهط ایهن   2 درصد مجموع هزین  2 یعنی)میلیون یورویی 

درصد  2 یعنی)میلیون یورویی   /  ، ب  جای تنها یاران (شرکت برای شرکت بلغارستانی

                                                           
1. Clean Audit Opinion 
2. European Anti-Fraud Office (OLAF) 
3. Institution of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 
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برای ایهن شهرکت    در ابتدا  میلیون یورویی ک  شرکت تدارکات آسیایی  زین  واقعی ه

 .است ک  مستحقش بود( فاکتور کرد

 

یتا  / توانستت پوششتویی و  ای که در این پرونده میعالئم هشداردهنده .1

 تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد چیست؟

 محتهوای  »درصهدی، ههیچ   22 در محیط کار شرکت و تحت یک افزایش قیمت

وجود نداشت ک  ب  عنوان واسط  میان کارپردازان آسیایی و شهرکت  « اقتصادی

 .بلغاری عمل کند

  ،تأمین مالی قابل توج  اتحادی  اروپا، در تعامالت تجاری بین تمام اطراف درگیر

 .عمومیت دارد

 های بانکی آن، در دومین درخواست فوری برای برچیدن شرکت و بستن حساب

 .نها پس از انجام یک معامل  تجاری تکسال کار  و ت

 

ای که در این شرایط ممکن استت شترکت   خطرات و تهدیدات باشقوه .2

 حسابداری با  ن واجه باشد چیست؟

       اداره اروپایی ضد کالهبرداری، درباره شرکت حسابرسهی، در زمینه  کمهک به

ک   طرح کالهبرداری مالی علی  اتحادی  اروپا و خطر اقدامات انضباطی شدیدی

 رسان دولتهی حساب مؤسس شد، ب  کمیت  انضباطی باید علی  این شرکت اعمال می

 .گزارشی داده است قبرس

                                                           
1. Asian Supplies 
2. Institution of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 
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        ههای  اداره اروپایی ضد کالهبهرداری که  دربهاره شهرکت حسابرسهی، در زمینه

کمک ب  طرح کالهبرداری مهالی علیه  اتحادیه  اروپها و خطهر اقهدامات شهدید        

شد، ب  پلیس قبرس گهزار   ابرسی انجام میجنایی ک  باید علی  این شرکت حس

 .بودکرده

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

   شرکت حسابرسی باید محتوای اقتصادیِ محیط کاریِ شرکت قبرسی و افهزایش

 2 ی تا درآمد عایدی میلیون یوروی  یعنی از هزین  خرید )درصدی قیمت  22 

کرد تا ب  عنوان واسط  میهان شهرکت کهارپردازان    را برآورد می( میلیون یورویی

 .آسیایی و شرکت بلغارستانی عمل کرده باشد

   ،شرکت حسابرسی، باید این را ب  عنوان یک خطر حسابرسی کالهبرداران  مههم

یون اروپهایی  دانست چرا ک  پای وجوه اتحادی  اروپا در میهان اسهت و کمیسه   می

درصد یاران  ب  خانم آنگهال، به  گهزار  حسابرسهی      2 برای تصویب پرداخت 

 .خود اعتماد خواهد کرد

      شههرکت حسابرسههی بایههد درخواسههت فههوری بههرای انحههالل شههرکت و بسههتن    

های بانکی آن، در سال دوم کار  آن هم تنهها بها انجهام یهک تهراکنش      حساب

داد؛ یکهی داخلهی،   رونده ت کیل مهی دانست و دو پتجاری تک را م کو  می
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شد و دیگری گزار  تهی  می حاوی گزار  م کو  ک  توسط مأمور انطباق

 .شدارسال می  بیرونی ک  باید برای واحد مبارزه با پول ویی

 

تواند بردارد تا از خطرات  ن و هایی را میشرکت حسابداری چه گام .4

 از احنمال مواجهه با  ن بکاهد؟

 های بخش سوم در باال، در رو  خود در باید براساس توصی  شرکت حسابرسی

 .حسابرسی و روند شناسایی م تری خود بازنگری کند

   ههایی که  اکنهون دربهاره خهانم آنگهال در       شرکت حسابرسی باید بهرای بازرسهی

و ههم بها واحهد مبهارزه بها       قبهرس  رسهان دولتهی  حساب مؤسس جریان است، هم با 

و هم با اداره اروپایی ضد کالهبهرداری، به  عنهوان    پول ویی، هم با پلیس قبرس 

 .مرتبط، همکاری کامل و آشکارا داشت  باشد

                                                           
1. Compliance Officer (CO) 

2. MOKAS 
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  گذاریکالهبرداری در مبلغ سرمایه: 1مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

این شهرکت،  . کندب  م تریان ارائ  می  گشاری، خدمات کارگزارییک شرکت سرمای 

ههای  ها را بهرای پاکسهازی و تثبیهت تهراکنش    و آن کندآوری میوجوه م تریان را جمع

های م تری ک  ب  دو امضا از سوی هر دو مدیر اجرایی نیاز دارد، آتی مربوط ب  سفار 

است، نزد شهرکت سههامی عهامِ    نامیده شده« حساب بانکی م تریان»در حساب بانکی ک  

 . سپاردمی سیبیبانک ای

 وجهوه م هتری بهرای اههداف خهود بههره       دهد شهرکت از  قرارداد م تری ن ان می

آن وجوه را در یک بانک اتحادی  اروپا ب  صورت جداگان  نگههداری  [ بلک ]گیرد، نمی

 .کندمی

و  شرکت فرایندی دارد تا روزان ، سواب  حسابداری، سواب  پ ت صهحن  سهازمان  

انهک  سواب  بانکی، انطباق داده شود تا اطمینان حاصل گردد ک  وجوه م هتری توسهط ب  

شهود و تحهت ههیچ شهرایطی، صهرف رفهع       های مجزایی نگهداری مهی مجاز، در حساب

 .شودنیازهای خودم شرکت نمی

ب  دلیل کمبود نیروی کار، حسابدار داخلی، مسئول تهی  سهواب  حسهابداری اسهت    

شود و انطباق این سواب  بها سهواب  شهخص ثالهب و بها      ک  تعهدات م تریان را شامل می

 .سازمان را مد نظر دارد سواب  پ ت صحن 

                                                           
1. Investment Fraud 
2. Brokerage Service 
3. ABC Bank plc 
4. Back Office 
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ههای مهدیریت ریسهک و ایجهاد     م هی مدیران اجرایی، ب  دلیل ناهماهنگی بها خهط  

ههای  گیرند از وجوه م تری بهرای حفهم موقعیهت   نقدینگی و کمبود سرمای ، تصمیم می

 .تجاری خود استفاده کنند

   شهود تها   ب  دلیل عدم سودآوری تجهارت، وجهوه م هتری به  شهرکا پرداخهت مهی       

 .دهی معامالت تجاری خود را فیصل  دهندانزی

حسابدار داخلهی، به  خهاطر حجهم کهاری زیهاد، سهواب  حسهابداری را بهر اسهاس           

ههای مرتهب بها سهواب      سازیبا این حال هماهن . کندهای حسابداری تهی  میاظهارنام 

دهد تا اطمینان حاصل شود وجوه م تری ک  در بانهک  پ ت صحن  سازمان را انجام نمی

شده، با مقادیر منعکس شده در شد و در سواب  حسابداری منعکسسی نگهدای میبیای

ههای بیرونهی به     یعنی آنچ  ک  شرکت در گزار )دارد های م تری همخوانیاظهارنام 

 (.دهدم تریان، چون م تری هستند ن ان می

      کننهد و به  مقهام   گاه م تریان با م هکالت ناشهی از برداشهت وجهوه برخهورد مهی      

 .کنندصالح شکایت میذی

 :کند ک  شرکتهای خود ک ف میصالح، ضمن بازرسیمقام ذی

 ها برای اهداف خود بهره جست؛مرتکب سرقت از وجوه م تری شد و از آن 

 های وجوه م تری از وجوه م تریان دیگهری  کند ک  برداشتطرحی را پیاده می

 ود، پرداخت شود؛بهای بازاریابی فع ال، کسب شدهک  با تکنیک

 برد؛کار نمی روندهای الزم برای حفم وجوه م تری را ب 

       خط کنترلِ دوم داخلیِ و خط کنترلِ سوم داخلی، در گهزار  ایهن موضهوع به

 .هیأت مدیره و ب  مقام ذی صالح ناموف  عمل کردند
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درج در قانون، درباره شرایط جواز و کار من  بند  8 در نتیج ، ب  دلیل عدم رعایت ماده 

قانون و ب  دلیل تقصیر، غفلت خودسهران  و قصهور ای هان، مجهوز      jتبصره   بند  8 ماده 

 .این شرکت پس گرفت  شد

 

 اقنصادی که رخ داد جرایم .1

  (از پول م تری)سرقت 

  (های ب  سبک هرمیپرداخت)کالهبرداری 

  مدیران اجرایی بها ههم در مهورد اههداف     )دسیس  با هدف ارتکاب کالهبرداری

 .(ضای بانکی دسیس  کردندام

 جعل اخبار نادرست برای م تریان 

 پول ویی 

 

انجتام دادنتد    جترایم سازی ایتن  ها برای ممکنایاقداماتی که حرفه .2

 چیست؟

      هههای خههود و ابههال    مههدیران اجرایههی، بهها انتقههال وجههوه م ههتری بهه  حسههاب  

هایی برای تسهوی  تعههدات خهود بها وجهوه م هتری، شهرکت را به          دستورالعمل

 .رتکاب دزدی واداشتندا

        حسابدار داخلی با مسهامح  در عهدم انجهام وظهایف محوله ، در کالهبهرداری و

 .دزدی م ارکت کرد
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        حسابرسی داخلی، مبارزه با پول ویی و کارکردههای انطبهاقی به  دلیهل مسهامح

 .نتوانستند خطرات را ت خیص وگزار  دهند

 

 دهد؟توانست انجام حسابدار داخلی چه اقداماتی را می .3

سازی مهنظم در  کرد و همخواناوالً حسابدار باید تبعیت از مجموع روندها را تضمین می

 .دادقالب تجویز شده را انجام می

اگر وظیف  یادشده برای حسابدار ب  دلیل حجم زیاد کار انجام شدنی نبود، باید به   

  مدیریت ارشد، ب مسئل احتماالً با ک یده شدن . شدوظایف مدیریت و کنترل افزوده می

در صورتی ک  مدیریت تمهایلی به  انجهام    . شدمنابع اضافی فدای کارکرد حسابداری می

 :حسابدارآنگاه چنین کاری نداشت، 

 بر طب  )داد ب  دلیل فقدان منابع کافی برای انجام درست وظایفش باید استعفا می

جهههانی ایِ فدراسههیون از دسههتورالعمل اخالقههی حسههابداران حرفهه  2  / بخههش 

 (.حسابداران

 ای خود، با تقدیم گهزار  معامله    گرایی حرف او باید بر اساس ت خیص و شک

های نظهارتی، به  عنهوان    م کو  ب  اداره ضدپول ویی، ک  بر طب  دستورالعمل

یک روند استاندارد مبارزه با پول ویی شرکتی، برای پی گیری از پول ویی معین 

 .دادرا جداً مد نظر قرار میدهی این سوء ظن است، گزار شده

توانسهت بفهمهد مهدیریت    حسابدار، با تلفی  مناسب، دقی  و مبتنهی بهر قاعهده، مهی    

کند و این وجهوه مسهروق    شرکت، از وجوه م تریان در راستای اهداف خود استفاده می

 .است
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در این صورت، اگر حسابدار بر این باور بود ک  دیگران در حال ارتکاب رفتار یها  

ار غیراخالقهی هسهتند، نخسهت بایهد بها تقهدیم گهزار  معامله  م هکو  بهه  اداره          کهرد 

ضدپول ویی ک  بنابر قانون مبارزه با پول ویی برای ایهن کهار معهین شهده، حهل و فصهل       

 .داددرون سازمانی، را در دستورکار قرار می ، از راه روند اف اگریِمسئل داخلی 

یها یهک   / ای مربوطه  و ز بخهش حرفه   ب  همین ترتیب، چ  بسا حسهابدار بخواههد ا  

دههی و  ههای ممکهن بهرای گهزار     اگر تمام گزین . وکیل یا یک بازرس م ورت بگیرد

ت دید م کل ب  سمت وخامت برود، چ  بسا حسابدار داخلی نهایتاً ب  این نتیج  برسد ک  

 .خوب است استعفا دهد

 

 ای در چنین مواردینقش حسابداران حرفه .4

گرایهی خهود   ای و تخصهص گرایی حرف ، با استفاده از مهارت، شکایحسابداران حرف 

داننهد  سهالمت اداری و بها امتنهاع از همدسهتی در اقهداماتی که  مهی        مسهئل  در مواجه  با 

تواننهد به  پی هگیری از کالهبهرداری و     غیراخالقی یا خالف قوانین و مقررات است، می

 .دزدی کمک کنند

ها انتظهار بهرود، در سهازمان، کارکنهان،       از آنها از این هم فراتر است کنقش آن

ها و روندهای شرکت در رابط  بها  م یهمکاران و مدیران را برای تبعیت شایست  از خط

کارکرد حسابداری و هر نوع استثنائی ک  ممکن است در خالل انجام کارشان شناسهایی  

، (هها حسهاب تمه  هها و ت های م هتریان، ثبهت و بررسهی تهراکنش    های حسابتلفی )کنند 

 .آموز  دهند

                                                           
1. Whistle-Blowing 
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حسابداران مهارت و موقعیت الزم برای توضیح خطرات و تبعهات بهالقوه اسهتفاده    

 .غیرمجاز از وجوه م تریان را دارند

فرایندهای مقرر انطباق، باید در تمام اوضاع محتمل، اجرا و همان طور ک  توصهی   

 .اند، عمل شوندشده
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 هااییمنبع وجوه و دار: 1مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

، یهک شهرکت حسابرسهی بهزرگ بها       سی با مسهئولیت محهدودم  بیشرکت حسابرسی تی

ای در قبهرس اسههت کهه  گسههتره خههدمات از  تخصهص در تهیهه  طیفههی از خههدمات حرفهه  

 .گیردتا خدمات حسابرسی را دربرمی  بودناموالحسابداری، مالیات و امین

درخواسهت ثبهت حقهوقی یهک شهرکت به         آقای امانوئل، یک فرانسوی تبهار، بها  

ههای تجهاری   ک  در تأمین مالی شرکت( این شرکت)کند شرکت حسابرسی مراجع  می

 .استگشاری در امال  فرانس  شدهگروهی دیگری سهیم خواهد بود، م غول سرمای 

ههای اقتصهادی و   نمایه   شرکت حسابرسی، با کسب تمام اطالعهات ههویتی و داده  

کامل پی ین  در مورد آقای امانوئل تأیید فرایند شناسایی م هتری را در  همچنین با کنترل 

ها است؟، آیا منهع قهانونی   «پیایپی»مورد نامبرده، تماماً اجرا کرد تا ببیند آیا او از جمل  

ها درج شهده چیسهت؟ در تمهام    دارد؟ و اطالعات قطعی ک  احیاناً علی  این فرد در رسان 

 کو  یا منفی ک  مانع پشیر  آقای امانوئل ب  عنوان م هتری  شده امر مروندهای پیاده

با این حال در خالل بررسی پی ین  م هخص شهد که  آقهای امانوئهل در      . باشد یافت ن د

لشا، ایهن م هتری، به  دلیهل موقعیهت      . وزارت ک ور فرانس ، یک مقام ارشد دولتی است

اال بهرای اههداف مبهارزه بها     بود، در زمره افراد با ریسهک به  « پیایپی»ا  ک  یک شغلی

تری نیز اعمال شد؛ روندی ک  با بندی شد و روندهای اعتبارآزمایی افزونپول ویی دست 

ها اجهرا  «پیایپی»هدف اطمینان از مطابقت با الزامات مربوط ب  مبارزه با پول ویی برای 

                                                           
1.TBC Audit Ltd 
2. Fiduciary 
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و از طریه    های او شناسایی گردیدتر، منبع وجوه و منبع داراییب  شکلی خاص. شودمی

اخیر  ک  به  نهادههای مالیهاتی      ایو گزار  سرمای   دست آوردنِ اظهارنام  مالیاتی ب

ای داده شد و اعالم یک درآمد ساالن  ناشی از منابع استخدامی و عایدات سرمای  فرانس 

 .یک میلیون یورویی و مجموع دارایی حدود ده میلیون یورویی، تأیید شد

نفهع  ن صورت ک  آقای امانوئل ب  عنوان تنها سههامدار ذی شرکت حسابرسی، ب  ای

شرکت است، با سرمای  سهمی منت ره، ب  مبلغ دو میلیون یورو ک  از طریه  یهک انتقهال    

بانکی مستقیم از یک بانک فرانسوی، ب  یک بانک قبرسی پرداخت شد، شرکت مهدنظر  

 .کندم تری را ثبت می

درصهد، را    ن یورویی، با مجموع نرخ بهره بالفاصل  این شرکت، سرمای  دو میلیو

 .کندهای تجاری گروهی در فرانس  تأمین میبرای تعدادی از شرکت

آورد و شرکت حسابرسی نخستین دوره حسابرسی ساالن  را از شرکت ب  عمل می

 .کندمنت ر می  «رأی حسابرسی پا »یک گزار  

میلیهون یهورو افهزایش     2 در سال دوم کارِ این شرکت، سرمای  سهمی این شرکت

یافت ک  ب  صورت مستقیم از حساب بانکی شرکت جزایر مارشال ب  حساب بانکی ایهن  

درصهد   22 شرکت در قبرس واریز شد؛ شرکت جزایر مارشهال به  عنهوان شهرکتی که       

میلیهون یهورو، به  عنهوان      2 بالفاصل ، تمام . شودمتعل  ب  آقای امانوئل است شناخت  می

درصد،   های تجاری در فرانس  با مجموع نرخ بهره الی گروهی از شرکتهزین  تأمین م

 .شودارائ  می

                                                           
1. Tax Return 
2. Capital Statement 
3. French Tax Authorities 
4. Clean Audit Opinion 
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میلیهون یهورویی مجمهوع سهرمای         شرکت حسابرسی اخهتالف نمایه  اقتصهادی    

میلیهون یهورو   2 سهمی ک  در شرکت منت ر و پرداخت شد را چیزی برخالف مجمهوع  

د؛ از این رو برای اخش توضیحاتی درباره دانشده آقای امانوئل میدارایی شناسایی و ثابت

میلیهون   2 این اختالف و ب  منظور ارائ  دفاعیات بی تر در خصوص تأمین سرمای  مهازاد  

ای آقای امانوئل برای شرکت حسابرسی تأییدی . گیردیورویی، با آقای امانوئل تماس می

درصد آن شرکت 22 کند ک  مدیران شرکت در جزایر مارشال ک  خود، مالک تهی  می

پهشیرد و تأییدیه  را در   شرکت حسابرسی شهواهد ارائه  شهده را مهی    . انداست امضا کرده

 .کنندمربوط ب  آقای امانوئل درج می« فرایند شناسایی م تری»پرونده 

کنهد که    یک هفت  بعد، یک مقام ارشد شرکت حسابرسی در اخبهار مالحظه  مهی   

ولتی بلنهد پایه  در وزارت ک هور فرانسه  را، به       نهادهای فرانسوی، آقای امانوئل، مقام د

وسهاز  میلیون یورو رشوه از سوی یهک شهرکت سهاخت    2 اتهامات کیفری مبنی بر اخش 

میلیون  22 وساز ها ب  عنوان پیمانکار برنده در پرواه ساختفرانسوی، با هدف تأیید آن

 .اندگیر کردههای جدید دولتی فرانس ، دستیورویی مربوط ب  تعدادی از ساختمان

 

توانستت  شتده کته متی   در این پرونده عالئتم هشتداردهندش شناستایی    .1

 یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد چیست؟/ های پوششویی وفعاشیت

 پهی ایپی»بود ک  دارای موقعیت ابتدا م تری ب  شرکت حسابرسی اعالم نکرده »

وظیف  خود مبنی تنها زمانی م خص شد ک  شرکت حسابرسی  مسئل است و این 

 .بر کنترل پی ین  م تری را اجرا کرد
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  ای در نمای  اقتصادی م هتری  در پی ایجاد ارتباط تجاری، اختالف قابل مالحظ

میلیون یورو سرمای  در شرکت قبهرس در     برای نمون  مجموعاً )وجود داشت 

 (میلیون یورو دارایی اعالم شده ب  نهادهای مالیاتی فرانس  2 مقابل 

 میلیون یورو سرمای  مازاد، ب  صورت بانکی، از یک شرکت خهارجی و   2 لغ مب

یک حساب بهانکی در جزایهر مارشهال منتقهل شهد و پهس از آن، از طریه  ایهن         

شرکت و حساب بانکی در قبرس، ب  شرکت و حسهاب بهانکی فرانسهوی انتقهال     

 .یافت

    همهان  یعنهی مهدیران    -گواهی داخلی ک  مدیرانِ شرکت گروههی امضها کردنهد

 2 تنهها سهندی بهود که  تهأمین       -شرکتی ک  خود، متعل  ب  همهین م هتری بهود   

 .کردمیلیون یوری مازاد را تأیید می

 

ای که ممکن است شرکت در چنین وضعی خطرات و تهدیدات باشقوه .2

 حسابداری با  ن مواجه شود چیست؟

          چ  بسا شرکت حسابرسهی به  دلیهل ناکهامی در اتخهاذ رونهدهای مناسهب بهرای

بها   قبهرس  رسهان دولتهی  حساب مؤسس شناسایی م تریان حسابرسی خود، از سوی 

 .روندهای انضباطی مواج  شود

  چ  بسا شرکت حسابرسی از سوی نهادهای فرانسوی، ب  دلیل کمک ب  پول ویی

 . ا ، با روندهای کیفری مواج  شودیا عدم ت خیص پول وییِ م تری حسابرسی

 

                                                           
1. Institution of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 



 زارش پژوهشیگ       11  

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / مشنریشرکت حسابداری برای شناسایی  .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

  ا  از جمله   با کنترل پی ین ، دریافت ک  م تری آنک شرکت حسابرسی پس از

چهرا اول ایهن نکته  را مسهتقیماً به        اینکه  ها است باید از او در مهورد  «پیایپی»

 .واستخاست، توضیحات کافی می شرکت حسابرسی اطالع نداده

      میلیهون   2 سهازی م هروعیتم تهأمین مهالیِ     شرکت حسابرسهی بایهد بهرای موجه

آورد و گهواهی امضاشهده   دست می یوروییِ مازاد این م تری، شواهد مستقلی ب

      مههدیران شههرکت جزایههر مارشههال را کهه  وابسههت  بهه  خههود همههین م ههتری اسههت، 

 .پشیرفتنمی

    ِون یهوروییِ مهازاد شهرکت جزایهر     میلیه  2 شرکت حسابرسی باید، تهأمین مهالی

شواهد ناکافی ارائ  شده توسط ایهن م هتری را م هکو     / مارشال و توضیحات

کرد و هر دو قسم گزار ؛ یعنهی گهزار  داخلهی مبنهی بهر م هکو        تلقی می

را درباره ایهن م هتری خهاص تهیه       بودن و هم گزار  واحد مبارزه با پول ویی

 .دادکرد و تحویل میمی

 

داری برای کاسنن از خطرات و برتروز احنمتاشی  ن، چته    شرکت حساب .4

 تواند بردارد؟هایی را میگام

  های بخش سوم در بهاال، رونهد شناسهایی    شرکت حسابرسی باید بر اساس توصی

 .م تریانش را بازبینی کند

                                                           
1. MOKAS 
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          شرکت حسابرسی بایهد فهورًا در مهورد آقهای امانوئهل، گهزار  داخلهی دال بهر

ار  واحد مبارزه با پول ویی را تهی  کند و تحویل بودن فعالیتش و گزم کو 

 . دهد

       شرکت حسابرسی باید در راستای بازرسی که  درمهورد آقهای امانوئهل در حهال

و واحد مبهارزه بها پول هویی و     قبرس رسان دولتیحساب مؤسس انجام است هم با 

 .باشدهم با نهادهای فرانسوی همکاری کامل و آشکاری داشت 
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 پولشویی: 8مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

 ایهن شهرکت یکهی از    . شهده قبرسهی اسهت   یانیس، حسهابدار داخلهی یهک شهرکت ثبهت     

او . های تجاری ثبت شده در روسی  اسهت های تجاری تابع یک گروه از شرکتشرکت

یانیس افزون بر ساعات کهاری  . است  ای و متخصص در ابزارهای مالیحسابداری حرف 

دههد، تها   ههای شهرکت را انجهام مهی    ک  بخهش عمهده تهراکنش   شرکت، در طول زمانی 

 .کنددیروقت کار می

او برای نقل و انتقال مالی در ک ورهای خارجی، از چند حساب بانکی ک  به  نهام   

ها، ارتباطی با اقدامات در بی تر موارد این فعالیت. کنداین شرکت افتتاح شد، استفاده می

ها معموالً نزدیک ب  صفر است؛ بها ایهن   تتم  حسابب  عالوه، . تجاری این شرکت ندارد

 .حال مجموع میزان انتقاالت و حجم مبادالت اغلب قابل توج  است

شوند ب  های اعالم شده در دفتر کل مرکزی ب  مقادیر کوچکی تقسیم میتراکنش

سیاست داخلی . ها مقادیر گردشده و کمتر از هزار یورو هستندعالوه بسیاری از تراکنش

هها در  عایهدات ایهن تهراکنش   . یهورو اسهت  222 های بهاالی  رکت، نظارت بر تراکنشش

 .شودگشاری میشعبِ مختلف همان بانک، سپرده

او عمدتاً با استفاده از ابزارهای الکترونیکی، در زمین  اوراق بههادار قابهل فهرو  و    

  را بهار  توان عایهدات حاصهل  بطوری ک  می -ب  سرعت قابل تسوی  هستند آنک م تقات 

                                                           
  ملی،  سیند رسیمی ییا     پول نقدقابل معامله  اعم از  اراییدبه هر نوع  financial instrument: یا ابزار مالی.  

 .گردد ای داشته باشند  اطالق می که ارزش مبادله اوراق قرضهو  اوراق بهادار  برگه سهامقانونی مانند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%B3%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
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هها در  گهشاری این سرمای . کندگشاری کوتاه مدت میسرمای  -گشاری کرددیگر سرمای 

 .جزایر برمودا، سی لز و موریس و سایر نقاط جهان پراکنده هستند

در این حال، برخی از کارکنان این شرکت متوج  عملکرد یانیس شهدند امها ههیچ    

این . اد عالی رتب  شرکت را مطلع نکردندقدمی دیگری برنداشتند یا حتی هیچ یک از افر

شرکت اخیراً یک سرپرست حسابدار جدید را استخدام کهرد تها به  نهاظر مهالی شهرکت       

ههای یهانیس در   کمک کند و این سرپرست حسهابدار جدیهد، شهک دارد که  تهراکنش     

 . پنداردها را قانونی نمیهای شرکت باشد و این تراکنشراستای اهداف و فعالیت

 

 توانیم ببینیم چیست؟ای که در سنارویو باال میهشداردهنده عالئم .1

در این سناریو عالئم ه داردهنده متعددی هست اما عالمت آشکاری ک  اغلهب مغفهول   

کنهد و چه  بسها مرخصهی ههم      شود کارمندی است ک  مرتباً تا دیر وقت کار میواقع می

ها انجهام  عظیمی از تراکنش کند ک  حجمیانیس تا دیر وقت در جایی کار می. گیردنمی

تواند دال بر این نبود هرگون  توجیهی برای ماندن تا دیر وقت در محل کار، می. شودمی

. گیهری اسهت  نمایی درحال شکلکردن و مبهمباشد ک  عمداً فرایندی با هدف سردرگم

د بها  های مالی که  در بی هتر مهوار   های بانکی متعدد برای نقل و انتقالکارگیری حساب ب

 .های اصلی شرکت پیوندی ندارند، چ  بسا قرین  دیگری برای پول ویی باشدفعالیت

های بانکی در هر روز نزدی  به  صهفر اسهت؛    افزون بر این، تتم  مانده در حساب

های اعالم شده ب  عالوه تراکنش. ها قابل توج  استبا این حال مجموع و حجم تراکنش

شهده  ههای ثبهت  این شرکت نظهارت بهر تهراکنش    آنک یورو است حال 222 زیر آستان  

 .دانددرسیستم را در صورتی ک  باالتر از هزار یورو باشند، الزم می
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ای سرانجام، ابزارهای مالی پیچیده و م تقات آن در این پرونده، ابزارهای پیچیهده 

دن و کهر بنهدی برد، ن ان  الی کار می ک  یک بنگاه تجاری بدون توجی  منطقی روشنی ب

 .سازی برای پول ویی استدال بر مراحل هماهن 

 

توانند بکنند؟ ها برای مبارزه با مجرمان و کالهبرداری چه میایحرفه .2

 چه ابزارهایی در اخنیارشان هست؟

توانند ب  واحدهای اطالعهات مهالی   ای معموالً در موقعیتی هستند ک  میحسابداران حرف 

ی شناسایی مجرمان و از بین بردن کالهبرداری کمهک  اقتصادی پلیس برا جرایمو اداره 

بسیاری اوقات، انجام هر نوع تراکنش واحد یا متعدد مستلزم م ارکت چند م اور . کنند

هها،  این م اورها ممکن است تأمین کنندگان خدمات شرکتی، کارپردازان، واسط . است

 .ها نیستآنحسابداران قانونی و حسابرسان کالهبردار باشد، اما محدود ب  

ای بر اسهاس قهانون مبهارزه بها پول هویی موظهف هسهتند، هرگهاه         حسابداران حرف 

گزار  فعالیهت  »براساس قانون مبارزه با پول ویی، ب  وقوع جرمی مظنون شدند، پرونده 

را بهرای ارائه  به  واحهد مبهارزه بها         «گهزار  تهراکنش م هکو    »یا پرونده  «م کو 

« گهزار  تهراکنش م هکو    »و « فعالیهت م هکو   گهزار   ». پول ویی ت کیل دهنهد 

 .جزئیات مربوط ب  تمام طرفین، تراکنش م کو ، سواب  و مستندات را دربر دارد

    را بههرای « الامگههوای»نههرم افههزار [ پههرواه طراحههی]واحههد مبههارزه بهها پول ههویی،  

 از دستورالعملِ قانون  /25پاراگراف . استتر و کارآمدتر اجرا کردهدهی آسانگزار 

                                                           
1. a Suspicious Activity Report (SAR) 
2. Suspicious Transaction Report (STR) 
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، از اعضهای خهود    ههای پول هویی  پی گیری و مبارزة حسابداران رسمی دولتی با فعالیت

های مستدل درباره ورود دیگران ب  پول هویی  خواهد ک  اطالعات حاصل  یا سوء ظنمی

ب  این ترتیهب، بهر   . یا ب  تأمین مالی تروریسم را ب  واحد مبارزه با پول ویی گزار  کنند

و  8 2 اصهالح شهده   )های پول هویی،   گیری و مبارزه با فعالیتقانون پی 65اساس ماده 

وقتی اطالعات ب  واحد مبارزه با پول ویی یها به  نهادههای    ( دستورالعمل  /2 پاراگراف 

  «ن ر مخفیان  اطالعهات »رسانی مصداق جرمِ شود، این اطالعصالح داده میذی نظارتی 

 .نخواهد بود

 

 تعهدات یک حسابدار داخلی چیست؟ .3

شهکنی خودشهان   هرگون  ورود مستقیم حسابداران ب  جریهان پول هویی به  معنهای قهانون     

 .است

عالوه بر این، اگر کسی، اعم از حسابرس، حسهابدار بیرونهی، م هاوره مالیهاتی، یها      

وکهار یها   ارائ  کنندگان ضمانت و خدمات شرکتی، ک  در جریان تجارت، حرف ، کسب

   ورطه  پول هویی یها تهأمین مهالی تروریسهم مطلهع         اشتغالش، از گرفتار شدن دیگهری، در 

     شهود، و ایهن اطهالع یها شهک خهود را در      شود یا شهک معقهولی بهرایش حاصهل مهی     می

 ترین زمان ممکن، ب  واحد مبارزه با پول ویی گهزار  نکنهد، مرتکهب جهرم شهده     سریع

تورالعمل دسه   /25قهانون و پهاراگراف    0 دهی، مستند ب  مهاده  این وظیف  گزار . است

 .است

                                                           
1. The Institute of Certified Public Accountants (“ICPAC”) Prevention and Suppression of 

Money Laundering Activities Directive (the “Directive”) Par. 2.09 
2. Offence of Tipping-off 



 زارش پژوهشیگ       11  

تبعیت از دستورالعمل اخالقیِ ضمن خدمت، برای حسابدار داخلهی و حسهابداران   

ای ک  ابزارهای پی گیری سالمت حرف  یب  ارتقا مسئل این . ای، امری اساسی استحرف 

کند، و ب  عنهوان مهانعی در   آورد، کمک میاقتصادی را فراهم می جرایماز همدستی در 

شهود و حتهی از همدسهتی    ای محسهوب مهی  ای و غیرحرفه  ای حرفه  کننهده برابر تقویهت 

 . داردناخواست  در جرم اقتصادی مصون می

هها و  کننهده قهانون و نهاقض دسهتورالعمل    در این مورد، فرد حسابدار آشکارا نقض

گرایهی و دغدغه  نسهبت به      او هیچ گون  شهک . ای استاصول اخالق حسابداران حرف 

هههای شههرکت، اصههول قههانون و م ههین ههان نههداده و بهه  خههطسههالمت اداری را از خههود 

 .است احترامی کردهبی دستورالعمل
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 فرایندها و روندهای ناکافی و نامناسب: 9مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

یک شرکت حسابداران، اقدام ب  پهشیر  یهک راهبهرد گسهترده بیرونهی فعهال کهرد تها         

بر اساس ایهن راهبهرد   . ازار جهانی افزایش دهدسودآوری و سهم بازار خود را بویژه در ب

جدید، در ابتدا در ک ورهای اروپای شرقی و ب  میزان کمتر در سایر دول عضو اتحادیه   

اروپا، با چند شرکت حقوقی کوچک تا متوسطی ک  به  سهرعت در حهال رشهد بودنهد،      

ی بخ هی  های حقهوق این شرکت. هایی را برای همکاری تأسیس کردها و انجمناتحادی 

 .از شبک  جهانی وکال نیستند، اما همان اشتیاق را برای گستر  کسب و کار خود دارند

شرکت، یک مأمور انطباق با تجرب  محدود در زمین  مبارزه بها پول هویی و تجربه     

    کهار  دستیار مهأمور انطبهاق ههم یهک کارمنهد تهازه      . محدود در زمین  انطباق را تعیین کرد

 .انطباق بود تجرب  در زمین بی

تعیهین  . کنهد پهشیری عمهل مهی   م ی پشیر  این شرکت بر مبنهای نقطه  خطهر   خط

 : خطرپشیری م تریان تنها بر دو عامل مبتنی است

   این معیار بی تر نقاط خطر را در خهود  . )ها است«پیایپی»اینک  آیا م تری از جمل

       اطمینههان، شناسههایی ای قابههل بهها اسههتفاده از سیسههتم کنتههرل شههبک « پههیایپههی»( دارد

 شوند؛ و می

 کندا  اعالم میاینک  م تری چ  چیزی را ب  عنوان فعالیت تجاری. 

ها نیستند معموالً ب  عنوان م تریان خطرپهشیر  «پیایپی»تمام م تریانی ک  در زمره 

های حقوقی بیرونی ب  ایهن شهرکت ارجهاع    کاری ک  شرکت. شوندبندی میعادی دست 

شود؛ چرا ک  این شرکت بهرای اعتبارآزمهایی تمهام    ای عادی محسوب میمسئل کنند می
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هها  ها و روندهای خود را داراست ؛ زیرا آنم یم تریانش، سیاستی مبنی بر تکی  بر خط

ها ب  عنوان شرکای شود ب  معرِِّفهایی تحت نظارت هستند و این امر موجب میشرکت

 .مورد اعتماد نظر شود

تیم انطباق خواست تا اطمینان حاصل کند ک  کارشان به  رشهد و    مدیر شرکت از

امها به  تهازگی    . کنهد گستر  تصمیم راهبردی شرکت در بازارهای خارجی کمک مهی 

کت حقهوقی در  المللهی شهرکت حسهابداری که  یهک شهر      فا  شد یکی از م تریان بین

اروپای شرقی او را معرفی کرده در فهرست اختالس و فساد وزارت ک ور آن جها قهرار   

 .دارد و شرکت حسابداری در حال بررسی خیار فسخ قرارداد او است

 

دادند؟ مستائ   مأمور انطباق و دسنیارش چه اقداماتی را باید انجام می .1

 مکتن استت بتا    ای که شرکت حستابداری م زا و خطرات باشقوهبحران

 .ها مواجه شود را شناسایی کنید ن

خطری است ک   ع  بیرونی فعال ب  خودی خود منطق تصمیم راهبردی مبنی بر توس

شرکت حسابداری باید این واقعیت ک  کار . کردشرکت حسابداری باید ب  آن توج  می

نهد مهدیریت   های قضایی خارجی و افراد خارجی مستلزم مخاطرات بی تر و نیازمبا حوزه

 .نمودسازی خود لحاظ میتر است را در فرایند تصمیمقوی

ههای  هها و همکهاری بها شهرکت    تصمیم شرکت حسابداری مبنی بر ایجاد اتحادیه  

کوچک و متوسطی ک  خودشان در پی گستر  سریع هستند نیز از دیگر نقهاط بحرانهی   

   ی کهه  ایههن از آن جههای. دهههداسههت کهه  مخههاطرات شههرکت حسههابداری را افههزایش مههی 

  کننهد؛ لهشا مخهاطره نیهز بی هتر      های حقوقی پیش از انجام فرایند انطباق رشهد مهی  شرکت
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ههای  شد ک  هیچ یک از این شرکتبنابراین باید ب  این شرکت ه دار داده می. شودمی

توانستند تا های حقوقی ک  میالمللی شرکتهای بزرگ بینحقوقی ب  هیچ یک از شبک 

ها از نظر قلمرو تفاوت مکانی این شرکت اینک افزون . ند، تعل  نداشتندحدی تضمین ده

کهرد؛ چهرا که  ایهن     شد ک  شرکت حسابداری آن را لحاظ میقضایی نیز باید عاملی می

 .کندتفاوت تبعیت از قوانین و روندهای مبارزه با پول ویی یکسان یا م اب  را ناممکن می

ههای حقهوقی همبسهت     م تریانی که  شهرکت  شرکت فرض را بر این نهاد ک  تمام 

 مسهئل  ایهن  . شهوند بندی مهی معرفی کردند، از نظر میزان خطر، در زمره افراد عادی دست 

گشاری بر م تریان، خطرپشیری ها بر روندهای ان، آن هم بدون ارزیابی و ارز تکی  آن

ضهعیفی دربهاره    جای انطباق مناسب، سیاسهت  ب  عالوه، ظاهراً شرکت، ب. را افزایش داد

شناسایی م تریان را مطاب  با اولویت مدیریت شرکت / روندهای نسبتاً ساده اعتبارآزمایی

 .در خصوص توسع  در پیش گرفت

 

/ مشتتنری حستابداری شتترکت کتدام رونتتدها و فراینتدهای شناستتایی    .2

 گرفت؟ار میکاعنبار زمایی را باید به

أمور انطبهاق تعیهین شهده فهردی     کرد ک  مه شرکت حسابداری باید اطمینان پیدا می

. مجرب و در زمین  مبارزه با پول ویی و مسائل انطباق، دارای دانش کافی و عمیه  اسهت  

کهرد که  فراینهدهای الزم    استخدام یک مأمور انطباق مجرب، این اطمینان را ایجهاد مهی  

 . برای مدیریت بهتر خطرات ناشی از توسع ، در جای خود انجام خواهد شد
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 م هی و راهنمهای مفصهلی معرفهی     ک   شرکت حسابداری باید یهک خهط  افزون این

کرد تا شرکت را در راسهتای شناسهایی بهتهر خطراتهی که  در پهی تصهمیم راهبهردی         می

 .ها مواج  خواهد شد، تقویت کندشرکت برای توسع  در خارج با آن

    بنهدی م هتریان به  م هتریان پرخطهر و     رسد اقداماتی ک  بها ههدف دسهت    ب  نظر می

رو منجهر به  بهروز مسهائل     انگاران  بهود؛ از ایهن  خطر پی نهاد شد، ناکافی و بسیار سادهکم

 .شدلغز  برای تمام سیستم می... خطرنا  و 

کردنههد، بایههد هههای حقههوقی معرفههی مههیآخههر بههرای م ههتریانی کهه  شههرکتدسههت

 . گرفتتری صورت میهای قویاعتبارآزمایی

 

« پتی ایپتی »زی خطترات ناشتی از   ساشرکت حسابداری برای کمینه .3

 شد؟بودن، انجام چه کارهای را باید منکف  می

 ههای حقهوقی معرفهی    تهر بهرای م هتریانی که  شهرکت     گیرانه  اتخاذ روندهای سخت

گیران  و قبوالنهدن  های حقوقی با این روندهای سختجلب موافقت شرکت. کردند

 .شدروندهای مشکور نیز ب  نفع خودشان تمام می اینک 

       پرهیز از تحمیل هرگون  ف اری ک  با هدف تسههیل در توسهع  بهر تهیم انطبهاق وارد

 .شود

  اتخاذ یک مدل جامع برای محاسب  خطر ک  عوامل مختلف مخاطرات را مدنظر قرار

 (.م تری، صنعت، جغرافیا، توزیع، خطر قانونی)دهد می
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 دادند؟مأمور انطباق و دسنیارش چه اقداماتی باید انجام می .4

 پشیرفتندگی نباید این منصب را میتجرب ب  دلیل بی. 

 شهد  نباید ف ارهایی را ک  از سوی مدیریت با هدف تسهیل در توسع  وارد می

 .کردندتحمل می

 کردندباید بر اجرای کامل و مناسب روندهای انطباق پاف اری می. 

 دادندباید استعفا می. 
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 یگذارشرکت جعلی سرمایه: 01مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

این . شودگشاری تازه تأسیس، خدمات حسابداری شما را خواستار مییک واحد سرمای 

ایهن  . کننهد ای ک  دستمزدشهان بهاال اسهت اداره مهی    شرکت را گروهی از م اوران حرف 

 : کنندفراهم می زیرگروه برای شما مدار  اعتبارآزمایی را ب  شرح 

 مدار  قانونی شرکت 

  های تیم مدیریتهایی از گشرنام اریبردنسخ 

  ایتصاویری از تیم حرف 

 تصویری از دفاتر کار 

 پیوند صفح  تارنما 

شهوید که  ایهن مهدیرعامل، شهرکت م هابهی را       در طول فرایند بازبینی، متوج  می

تر کنندهاما آنچ  نگران. کرد ک  اخیراً پس از ناکامی در ثبت آن، منحل شدمدیریت می

درباره تقلب بود ک  در اینترنت در مهورد شهرکتی بها نهامی م هاب  نهام ایهن         بود ه داری

 .م تری پیدا شد

ای که   در خالل کوشش شما برای کامل انجام دادن تمام کارها، با م اوران حرف 

خواهیهد  گیرید و پی ین  مهدیرعاملی را مهی  نمایندگی م تری را برعهده دارند، تماس می

در (. توانید ههیچ جها ههیچ منبهع اطالعهاتی بهرای او پیهدا کنیهد        ینم)توانند بیابند ک  نمی

نهایت، حسابداران پی ین در دسترس نبودند ک  هیچ گون  بازخوردی درباره این شرکت 

 .برای شما تهی  کنند
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های گوگهل  در تال  نهایی برای تأیید هرگون  اطالعات، تصویر دفاتری ک  نق  

 .کنیدف گروه دیگری در آن مکان، چک میتهی  کرده است را صرفاً با هدف ک 

 

توانستت  ای که در این پرونتده متی  عالئم هشداردهنده شناسایی شده .1

 یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد، چیست؟/ اقدام پوششویی و

 مدیرعامل، سابقة انطباق ضعیف و سابقة مدار  مردود دارد. 

  ند نتوانستند یک پی ین  ای ک  نمایندگی شرکت را ب  عهده دارم اوران حرف

 .از مدیرعامل تهی  کنند

    حسابداران پی ین در دسترس نبودند تا یک منبع اطالعاتی در شهرکت فهراهم

 .آورند

 تبلیغات ناسازگار مربوط ب  یک شرکتم هم نام 

 ناسازگاری در اطالعاتی ک  از مکان دفاتر تهی  شد 

آمد، پیش از آغهاز کهار    دست های فوق ک  در خالل ارزیابی خطر اولی  بشاخص

 .گشاری، نیازمند بررسی بی تر استبا این واحد سرمای 

 

ای که ممکن است شرکت در این وضعیت، خطرات و تهدیدات باشقوه .2

 ها مواجه شود چیست؟حسابداری با  ن

 بدنامی 

 اداری برای عدم اعتبارآزمایی مناسب جرایم 

 خوردهیبگشاران فرهای احتمالی از سوی سرمای دادخواست 
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       ههای غیرقهانونی احتمهالی    کمک به  شهرکت بهرای جهشب سهرمای  از فعالیهت

 (گشاریکالهبرداری در سرمای )

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

هها، بایهد اعتبارآزمهایی    ضمناً، پیهرو یافته   . شداعتبارآزمایی اولی  باید ب  درستی انجام می

 :گرفتانجام می زیربی تری ب  شرح 

  های حاوی منبع اطالعات درباره اعضهای تهیم مهدیریت    درخواست ارسال نام

 ، مستقیماً توسط یک بانک اروپایی ب  دفترکار شما  یا مالکان نهایی منافع/ و

 درخواست مجوز کار از یک ناظر قابل قول 

 شهیوه  (  رد رو  انجهام کهار تجهاری از قبیهل     درخواست تبیین تحلیلی در مو

نههوع اعتبارآزمههایی کهه  شههرکت بههرای  (  گههشاران و گههشاری سههرمای سههپرده

 .گیردم تریانش ب  کار می

 در خواست گواهی برای ن انی دفتر مرکزی 

 

شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته      .4

 تواند بردارد؟هایی را میگام

ز اطالعات اضافی واصهل ، هنهوز عالئهم ه هداردهنده موجهود باشهد و کهاماًل        اگر پس ا

گهزار  فعالیهت   »باشد، شرکت حسابداری باید قطع رابط  کاری و احتمهاالً  نیافت کاهش

 .و واحد مبارزه با پول ویی را مدنظر قرار دهد «م کو 

                                                           
1. Ultimate Beneficial Owners (UBOs) 
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 کالهبرداری کارپرداز: 00مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

فروشی محصهوالت  عمده)کند، از یک کارپردازک  از رومانی میوه وارد می آقای یانیس

ایمیلی دریافت کرد تا مبلغ تسوی  حساب کاالهای خریداری شهده  (  با مسئولیت محدود

را ب  حساب بانکی ب  نام کارپرداز دیگری بجز کارپردازی ک  معموالً پهول به  حسهابش    

 .شد، واریز نمایدواریزمی

 یانیسِ گرامی

 صبح به خیر

درباره پرداخت امروز، موجب خرسندی خواههد بهود، اگهر    

این مبلغ خاص را از طری  بانک مربوط  یا از طریه  بانهک   

  المللهی  بهین  یبهانک شماره حساب زد، .وای.جایگزین اکس

در این باره تمام جزئیهات،  . ، دریافت نماییمک  در زیر آمده

چنانچ  ذیالً ذکر و پیوست شد، ب  همان ترتیب پی ین ثابت 

تفهاوت دارد   المللهی  بهین  یبانکحساب مانند؛ تنها شماره می

 مت کرم. ک  باید ب  آن توج  کنید

  خواه منداست ترتیبی اتخاذ شود تا پرداخت الکترونیکهی 

ههزار یهورو برطبه  توصهی  و رو  مهشکور به         2 ب  مبلهغ  

                                                                                                                          
1. Suspicious Activity Report (SAR) 
2. Wholesale Productions Ltd 
3. International Bank Account Number (IBAN) 
4. Telegraphic Transfer or Telex Transfer (T.T transfer) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
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لطفهاً در  . المللی مربوط  انجام شودشماره حساب بانکی بین

 .صورت اطالع تأیید نمایید

 :حساب بانکی اروپایی

فروشهی محصهوالت رومهانی بها مسهئولیت      عمده: نفعنام ذی

 حدودم

 زد.وای.بانک اکس: نام بانک

 : ..........................المللیشماره حساب بانکی بین

 : .................................. کد سوئیفت/  کد بیک

 .ب  امید دریافت تأییدی  شما در نام  بعدی

 ای فاسنر.جِی

 فروشی محصوالتعمده

 مدیرعام 

جهای شهماره    ب  بانهک خهود دسهتور داد تها به     یانیس، پس از دریافت ایمیل فوق، 

رفت، مبلغ مورد نظر را به   کار می ها بالمللی ک  معموالً برای پرداختحساب بانکی بین

بهود   المللی جایگزینی که  در فهاکتور کهارپرداز نیهز ذکهر شهده      شماره حساب بانکی بین

 .واریز نماید

فوراً از بانک خواست تا پرداخت او پس از اینک  فهمید این مبلغ کالهبرداری بود، 

 بهردار منتقهل شهده   متأسفان  فرایند پرداخت کامل و اعتبار ب  حساب بهره. را متوقف کند

                                                           
1. Business Identifier Codes (BIC) 
2. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication


 11       کارگاه طراحی سناریوهای مقابله با فساد                                                   

 
 

یانیس این مورد را ب  پلیس گزار  کرد و از بانک خود اقدامات الزم برای استرداد . بود

 .وج  از حساب آن هکر را خواستار شد

 

توانستت انجتام   چه اقتداماتی متی   برای پیشگیری از این کالهبرداری .1

 شود؟

ههای خهود در ارتبهاط    های تجاری ک  از خارج، بها کارپردازهها یها دیگهر طهرف     شرکت

هستند، باید در ارائ  یا پشیر  اطالعات مربوط ب  پرداخت ایمیلی وجوه، بسهیار مراقهب   

کارپرداز هر سفار  پرداخت ب  (. های بانکیمثالً اطالعاتی از قبیل شماره حساب)باشند 

جدید در خارج یا ب  حساب بانکی دیگری متعل  ب  یک کارپرداز حقیقی، باید عالوه بر 

ارتباط ایمیلی، با استفاده از ابزارهای دیگری همچون فکس و رونهدهای فراخهوانی نیهز،    

هرگون  تغییر در جزئیات پرداخهت از قبیهل شهماره حسهاب     . شددو بار کنترل و تأیید می

 .رسیدلی نیز باید ب  تأیید طرف دیگر قرارداد، میالملبانکی بین

ها، باید یک سهازوکار  برای اطمینان از آگاهی تیم مالی از این نوع از کالهبرداری

هرگون  اتفاق م هکو  بایهد به  اداره داخلهی پی هگیری از      . شدمیداخلی در نظر گرفت 

به  مهدیریت ارشهد     شد یا اگر چنهین اداره وجهود نداشهت بایهد    کالهبرداری گزار  می

 .شدبخش خرید ک  در تعامل با کارپردازها تجرب  طوالنی دارد، یا ب  پلیس گزار  می

بهرای  . ، ضهروری اسهت   «چهارچ هم »فهم و تفکیهک وظهایف و پیهروی از اصهل     

 .ها باید توسط بیش از یک نفر انجام شود، بررسی پرداختتدار ، تأیید و پرداخت

                                                           
 .کم به تأیید دو نفر برسدآن است که ی، کار باید دست منظور.   
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 پیچیده ساختارهای: 01مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

ههای تجهاری متعهددی    یک شرکت حسابداری، ب  یک گروه بزرگم مت کل از شهرکت 

گهشاری در صهنایع گونهاگون و    ها سرمای ک  ساختاری شرکتی دارند و فعالیت اصلی آن

    ای و مهدیریتی اسهت، خهدمات اجرایهی، دفتهری و شهرکتی ارائه         ارائ  خهدمات م هاوره  

 .کندمی

درصهد از    یی ک  شرکت حسابداری از این گهروه حاصهل کهرد بهالغ بهر      هاهزین 

 .گرد  مالی ساالن  شرکت بود

شهده در  ههای ثبهت  ها ب  گروه بزرگی تعله  دارد که  خهود از شهرکت    این شرکت

رغهم  رسهد به   ب  نظهر مهی  . شودهای قضایی گوناگون و با مالیات پایین، ت کیل میحوزه

رود، ایهن  کهار مهی   های مختلف ایهن سهاختار به   الی  درصدهای گوناگون سهامی ک  در

ههای قضهایی مختلهف    هایی وابست  باشد ک  باز در حهوزه ای از تراستگروه، ب  مجموع 

 .اندتأسیس شده

های تجهاری دیگهری   ک  ممکن است شرکت مسئل این شرکت حسابداری ب  این 

ها را دگان خدمات در قبرس آنکنننیز باشند ک  ب  همان گروه وابست  باشند و سایر ارائ 

 .شود اما این اطالعات بطور یقینی قابل اثبات نیستاداره کنند م کو  می

وقتی کارکنان شرکت حسهابداری در پهی کسهب اطالعهات و مسهتندات درمهورد       

ها و عهدم   کنند، اینگون  رازداریافرادی هستند ک  ب  عنوان نمایندگان این گروه کار می

 . رسدتماماً عامدان  ب  نظر میاف ای اطالعات، 
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اطالعات مربوط ب  مالکیت سود و کنترل ساختار، تاحدی مبهم است،  اینک افزون 

میلیونر اوکراینی و ک  تمام ساختار ب  یک مولتی مسئل هر چند شرکت حسابداری ب  این 

عی ای که  در برخهی از صهنایع منهاف    باشد م کو  است؛ خانوادها  تعل  داشت خانواده

ههایی کلیهدی داشهتت  و به      های تجاری مهم اکراین پستدارد و در هیأت مدیره شرکت

 .داشتن پیوندهای نزدیک با دولت نیز معروف است

های زیاد، صرفاً توانست ترتیبهی اتخهاذ نمایهد تها     شرکت حسابداری ب  رغم تال 

های تجاری های س  سال متوالی اخیر این شرکتمدار  الزم برای ساماندهی ب  حساب

 :داد ک این مدار  ن ان می. را دریافت کند

  هها، در دوره  انهدازی های تجاری مختلف، ب  ویهژه در راه هایی ک  در شرکتسرمای

 .زمانی کوتاهی حاصل شدند و واگشار شدند، همی   سودآور بودند

 های تجاری متعله  به  ایهن گهروه ههم در قبهرس و ههم در خهارج از قبهرس          شرکت

-گشاری، بین ایهن حسهاب  ای بانکی زیادی دارند و وجوه، ب  محض سپردههحساب

 .یابدهای بانکی انتقال می

 های تجاری ای و مدیریتی عمدتاً برای شرکتفاکتورهای مربوط ب  خدمات م اوره

شرکت حسابداری بطور اتفاقی ب  این موضهوع پهی بهرد که      . شداوکراینی صادر می

 .ی از اعضای هیأت مدیره خودشان استمیلیاردر اوکراینی یکمولتی

 

یتا  / توانستت پوششتویی و  ای که در این پرونده میعالئم هشداردهنده .1

 تأمین ماشی تروریسم را نشان دهند چیست؟

  هاانتقال سریع سرمای 
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 ههای تجهاری مختلهف و سهایر     های بانکی شهرکت انتقاالت وجوه میان حساب

 نهادهای این گروه، از طری  سوئیفت
 

 چرا؟ هدف چیست؟! ار پیچیدهساخت 

 کهرد ها را ایجاد مهی این واقعیت ک  ساختار مالکیت واضح نیست باید نگرانی .

آیا شرکت حسابداری ب  تمام سواب  تمهام نهادههای موجهود در ایهن سهاختار      

تهر، وار   بویژه ب  اسناد مرتبط با اعتبارات دسترسی دارد؟ و به  شهکل خهاص   

 نفعان چ  کسانی هستند؟و ذی( ها و وجوه اودارایی)

 هها  های تجاری ک  شرکت حسابداری در قبرس بهر آن این واقعیت ک  شرکت

ای دریافهت  ههای م هاوره  های تجاری اوکراینی هزین نظارت کرد، از شرکت

به  دلیهل آن هزینه ، به  عنهوان عضهو هیهأت          منافع یینها مالکانکنند، ک  می

هایی ک  ب  صورت دسهتی  یا تراکنشآ اینک کند، باید در مورد مدیره کار می

شود یا آیا شواهد م کوکی در رابط  با گریز از مالیات، رشوه یا ههر  انجام می

 .کردهایی را ایجاد مینوع دیگری از پول ویی وجود دارد، نگرانی

 

ای که ممکن است شترکت حسابرستی در   خطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شود، چیست؟این شرایط با  ن

      دسهت آمهد و به  دنبهال آن،      دستمزدهای قابل تهوجهی که  از ایهن سهاختار به

توانست ب  تخفیف در فرایندهای گوناگون انطبهاق  وابستگی دستمزدی ک  می

 .بیانجامد

                                                           
1. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)  
2. Ultimate Beneficial Owners (UBOs) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication
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  چ  بسا شرکت حسابداری . کندگشری میاین گروه در صنایع مختلف سرمای

 .ها را نداشت  باشدتجرب  و دانش الزم برای فهم بهتر و مدیریت این فعالیت

 هها سهقف مالیهاتی    ههای قضهایی که  در آن   پراکندگی گسترده گروه در حوزه

چ  بسا شرکت حسابداری از دالئل این پراکندگی و ب  تبهع آن از  . پایین است

 .دالیل پنهان این پیچیدگی ساختار ناآگاه باشد

   ال شرکت دیگری در قبرس در حه  اینک این واقعیت ک  شرکت حسابداری ب

شهود؛ ایهن   ارائ  خدمات ب  بخش دیگری از همین گروه است، م هکو  مهی  

 ماند؟چ  ضرورتی داشت یا چرا باید پنهان می مسئل 

        تمایل نمایندگان م تریان ب  رازداری؛ آیها مسهائلی هسهت که  بهرای شهرکت

 آید؟حسابداری آشکار نباشد و در نتیج  تهدید ب  شمار 

  چ  کسانی هسهتند و   منافع یینها انمالکد ک  ب  درستی روشن نباش اینک خطر

 ها چیست؟منبع مالی آن

 ای ک  ممکهن اسهت مهولتی میلیهونر اوکراینهی مهرتبط بها        اطالعات تأیید ن ده

اگر قرار است مالک واقعی، مولتی میلیهونر  . دولت اوکراین ب  این گروه بدهد

-پی»وه مرتبط با اوکراینی مرتبط با دولت باشد، باید با این گروه ب  عنوان گر

ههای  شد و به  دلیهل ایجهاد سهاختار پیچیهده و تهراکنش      ها، برخورد می«پیای

 .گرفتشده، باید اعتبارآزمایی صورت میانجام

 های تأخیر در دریافت اطالعات الزم برای تهی  اظهارات مالی، ب  رغم پیگیری

 .احتمال دستکاری اسناد وجود دارد. زیاد
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 ود را ناخواست  در حال کمک ب  پول ویی یها در  چ  بسا شرکت حسابداری خ

ند اها عبارتدر این جا شاخص. حال کمک ب  روند تأمین مالی تروریسم بیابد

 :از

  های تجاری مختلف درحهال انجهام اسهت و در    ها در شرکتگشاریسرمای

 .شوندمدت کوتاهی منتقل می

  جدیدی صورت وکارهای اندازی کسبگشاری ها در راهبسیاری از سرمای

 .ها ب  آسانی قابل سنجش نیستگیرد ک  ارز  آنمی

 های متعهددی در قبهرس و   گشاری، در حسابوجوه، بالفاصل  پس از سپرده

 .شودجا میخارج از قبرس جاب 

     شرکت حسابداری در نتیج  اشتباه احتمالی م تری خود، چه  بسها در معهرض

 .بازجویی قرار گیرد

 ،از سوی دستگاه نظهارتی و دادگهاه، م همول     ممکن است شرکت حسابداری

 .اقدام تنبهی قرارگیرد

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

 ب  شکلی شهفاف؛ در ایهن راسهتا سهاختار     منافعو واقعی  یینها مالککردن م خص ،

از  اعهم )شهد  شهرکتی مهرتبط بایهد بررسهی مهی     آمهد و اسهناد   دست مهی  گروه باید ب

 (.های اعتباریتوافقنام 

 شود، شرکت حسابداری باید فرایند کامل م خص می منافع یینها مالکک  هنگامی

یعنهی، شناسهایی، قهبض    )شناسایی م تری و اعتبارآزمهایی را در مهورد او اجهرا کنهد     
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/ هها ر فهرسهت تحهریم  د منهافع  یینهها  مالهک همچنین باید درباره گهروه و  (. خدمات

شد تا وجوهایی انجام میهای اینترنتی گوناگون جستها و سایت«پیایپی»فهرست 

اطالعهات نیهز   . و گروه م هخص شهود   منافع یینها مالکپی ین ، منابع مالی و دارایی 

 .باید از منابع قابل اعتماد و مستقل اخش شده باشد

  ای، یک هدف اقتصهادی معتبهر   دهآیا ایجاد چنین ساختار پیچی اینک م خص کردن

 .دارد

 یها مهدیران ایهن     منهافع  یینهها  مالککرد ک  آیا شرکت حسابداری باید م خص می

کنند ای ک  اکنون در آن فعالیت میگروه، تخصص الزم برای فعالیت در آن عرص 

 .اند یا ن را داشت 

  اختار ایهن  هایی ک  در سشرکتکسب اطالعات تفصیلی در مورد هر یک از اتحادی

هها داشهتن آن را الزم   گروه ظاهر هستند؛ اطالعات تفصیلی ک  قانون و دسهتورالعمل 

 .انددانست 

 

شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته      .4

 توانست بردارد؟هایی را میگام

  اعتبارآزمهایی را در مهورد گهروه دوبهاره اجهرا کنهد،       / فرایند شناسایی م هتری

چه  کسهانی هسهتند و در مهورد او فراینهد       منهافع  یینهها  انمالکه کنهد  م خص 

 .اعتبارآزمایی را اجرا کند/ شناسایی م تری

 اعتبارآزمایی را در مهورد شهرکای شهرکت بهویژه در     / فرایند شناسایی م تری

 . ها اعطاشده و خدمات ارائ  شده فوراً اجرا نمایدارتباط با وام
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  تحقی  گسترده کندهای شرکت گشاریدرباره سرمای. 

 تمام قراردادهای وارده از سوی گروه را مورد مداق  قرار دهد. 

 دسهت   ههای الزم را به  ها را ب  نمایندگان گروه ن ان دهد تها پاسهخ  این پرسش

 .آورد

  در صورت شک ب  پول ویی یا تأمین مالی تروریسم، تهی  گزار  برای واحد

 .را مدنظر قرار دهد مبارزه با پول ویی

                                                           
1. MOKAS 
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خهههدمات بهههانکی دولتهههی بهههه مشهههتری    : 01طالعهههه مهههوردی  م

 کالهبردار

 پرونده گردش کار

یک م تری آلمانی با پی ین  فناوری اطالعات، ب  شرکت حسابداران با مسئولیت محدود 

ا  به  او خهدمات   ههای بهانکی  ، نزدیک شد تا م تری آنان شود و بهرای تهراکنش   ممری

 رسهان دولتهی  حساب مؤسسه   دولتی تحت نظارتکنندگان خدمات ارائ )دولتی ارائ  شود 

 (.قبرس

شهده را بها ههدف    شرکت حسابدارانِ با مسئولیت محدود ممری، یک شهرکت ثبهت  

 .کنداندازی میبود، راهدریافت درآمد ناشی از اپلیکی ن بازی ک  خود طراحی کرده

       ایههن م ههتری، هنگههام پههشیر ، اعههالم کههرد کهه  از اپلیکی ههن بههازی کهه  از طریهه   

بهود کسهب درآمهد    سهاخت  ( بهو  فروشگاه اپهل، گوگهل، فهیس   )های اجتماعی فرمپلت

 .خواهد کرد

شرکت حسابدارانِ با مسئولیت محدود ممری، فروشگاه اپل را بررسی کرد تها ببینهد   

اپلیکی ن بازی عملیاتی شده است و پرکردن تمام اسناد مربوط  برای افتتاح یک حساب 

 .گیری کردرا پی بانک پولبانکی برای م تری خود در 

. پرداخت داخلی را دریافهت کهرد   2 ماه نخست، حساب بانکی این م تری  6طی 

ههای اجتمهاعی بودنهد و بقیه  از سهوی افهراد       فهرم پرداخت از پلهت  2 پرداخت از   تنها 

 .بودند« گشاریسرمای »حقیقی و حقوقی با م خصات پرداخت 

 
                                                           

1. Merry Accountants Ltd 
2. Money Bank 
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توانستت  ده شناسایی شد که میای در این پرونچه عالئم هشداردهنده .1

 یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد؟/ پوششویی و

 شده نبودهای اعالمهای این م تری در راستای فعالیتبی تر تراکنش. 

   دهد موجب پیدا شهدن  را ن ان می« گشاریمبالغ سرمای »جزئیات پرداختی ک

الهبهرداری  ک»شود ک  چه  بسها م هتری در حهال ارتکهاب جهرم       این شک می

 .باشد« گشاریسرمای 

 

ای که ممکن است شرکت حسابرسی بتا  ن  خطرات و تهدیدات باشقوه .2

 مواجه شود، چیست؟

 های م کو  برای این م تریانجام تراکنش 

      بدنامی نزد بانک، زیرا شرکت حسابداران با مسئولیت محهدود ممهری، بایهد بهر

کنهد از نظهر   عرفهی مهی  مبنای یک قاعده م خص، م تریانی را ک  به  بانهک م  

 .خصوصیات، ارزیابی کند

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

   هنگام پشیر  این م تری، شرکت حسابداران با مسئولیت محدود ممری، بایهد

 .دادانجام میوکار م تری تری را درباره م تری و کسباعتبارآزمایی کامل

 توانست نمایه  اقتصهادی   شرکت حسابداران با مسئولیت محدود ممری، باید می

ههای  جامعی را برای این م تری گهردآورد که  ایهن نمایه  عهالوه بهر فعالیهت       

. تجاری، اطالعاتی همچهون شهرکای اصهلی وی را نیهز در خهود داشهت  باشهد       
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اطمینان حاصل شهود   شود تاوکار شرکای اصلی باید مستقالً بررسی میکسب

 .ها وجود خارجی دارند و در همان رشت  شغلی م غول ب  کار هستندک  آن

 شد چ  حجمی از معامالت را از این حسهاب بهانکی   باید از م تری پرسیده می

 .انتظار دارد تا با یک برنام  کاری دقی  پ تیبانی شود

 اعهالم شهده، کنتهرل    های واقعی م تری باید برابر با پروفایل اقتصادی تراکنش

های نامرتبط، باید از شد و ب  محض دیده شدن شرکای ناشناس یا تراکنشمی

 .شدم تری درباره آن توضیح خواست  می

 

شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته      .4

 تواند بردارد؟هایی را میگام

 کند، شرکت نمی بخش کاراز آن جا ک  حساب بانکی م تری ب  نحو رضایت

دههی به  ایهن م هتری را متوقهف نمایهد و یهک        حسابداران مری، باید خدمات

گزار  مبنی بر فعالیت م کو  برای ارسال ب  واحد مبارزه با پول ویی تهیه   

بانک نیز باید مراقب باشد که  شهرکت حسهابداران مهری بها مسهئولیت       . نماید

 .رسانی ب  این م تری را متوقف کندمحدود، خدمت
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 هاییکالهبرداری در دارا: 01مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

 اشخاص درگیر

 Bسهمامدار نامزد و مدیر شرکت  Aفرد  . 

گشاری در زمین  امال  و مستغالت نهاد قانونی ک  با هدف سرمای  Bشرکت  . 

 م تری حسابرسی -ثبت شد

 Eخریدار و پسر  Cفرد  . 

 Bشرکت  منافع یینها مالکخریدار و  Eفرد  . 

 بفرو  -بساز/ آاانس امال  و مستغالت Hرکت ش . 

  فردC  هزار یورو ب  حساب بانکی شهرکت   22 مبلغB    قسهط بهرای   به  عنهوان پهیش

 .پرداخت کرد Hدریافت دارایی از شرکت 

  بر اساس تحقی  بانک، فردA  و شرکتB    ادعا کردند ک  این پول از طهرف فهردC 

 Aدریافت شد ک  برای آن بها فهرد    Hت قسط برای گرفتن دارایی از شرکب  عنوان پیش

 .مشاکره شد Eو  Cاز طرف فرد 

 هیچ قراردادی دال بر فرو ، ب  بانک تحویل داده ن د. 

 های مالی شرکت فعالیتB از جایی ب  بعد متوقف شد. 

 پرداخت، فسهخ  دست آوردن دارایی، تقریباً دو سال پس از انجام پیش معامل  برای ب

 .بماند Bو ب  عنوان وام معاف از بهره، در دفاتر شرکت یور 22 شد و قرار شد 

    هنگههامی کهه  شههرکت حسابرسههی بهه  عنههوان بخ ههی از فراینههد حسابرسههی خههود از    

بهود که    ، نام  وکیهل را درخواسهت کهرد، در پاسهخ چنهین آمهده      Bهای شرکت حساب
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که   را ب  ایهن دلیهل داده بهود     Bدادستان منطق  دستور راکدسازی حساب بانکی شرکت 

 .هزار یورو ک  ب  حساب بانکی واریز شد محصول پول ویی بود 22 مبلغ 

 

یتا تتأمین   / توانستنند پوششتویی و  ای که میعالئم هشدارِ شناسایی شده .1

 ند؟اماشی تروریسم در این پرونده را نشان دهند، کدام

 هیچ قراردادی دال بر فرو  دارایی وجود ندارد 

 وجو درباره جمهع  ن د بلک  تنها پس از پرس رسیدها در ابتدا ب  بانک فرستاده

 .کل مبلغ انتقال یافت ، این کار انجام شد

  شرکتBهیچ تراکنش تجاری دیگری انجام نداد ، . 

 شهد  اگر چ  وجوه در ابتدا با هدف خرید دارایی بود، اما باید قرارداد فسخ می

 .شدتبدیل می Bو مبلغ دریافتی ب  وام معاف از بهره در دفاتر شرکت 

 

های حسابرستی  ای که ممکن است شرکتخطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شوند، چیست؟در این شرایط با  ن

  یا انت هار یهک   / های تنبیهی ب  دلیل عدم اجرای مناسب اعتبارآزمایی وجریم

 گزار  حسابرسی پا 
 

 بدنامیِ شرکت حسابرسی 

 

 

 

                                                           
1. A Clean Audit Report 
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مایی چه اقداماتی و اعنبار ز/ شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

هنگامی ک  حسابرس عدم مطابقت معامالت شرکت درگیر با نمای  اقتصادی ک  شرکت 

است را فهمید، شرکت حسابرسی باید هدف از قرارداد وام، ارتباط میهان شهرکای   ساخت 

هها را زیهر سهئوال    شدرگیر و م تری حسابرسی ب  عالوه توجی  منطقی ورای ایهن تهراکن  

 . بردمی

 

شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته      .4

 تواند بردارد؟هایی را میگام

      شرکت حسابرسی باید درباره علل دستور راکدکردن حسهاب بهانکی، تحقیه

 .کند

  بهرای واحهد    «گزار  فعالیهت م هکو   »شرکت حسابرسی باید تهی  پرونده

 .یی را مد نظر قرار دهدمبارزه با پول و

     شرکت حسابرسی باید اتمام رابط  کاری با این م تری حسابرسهی را مهد نظهر

 .قرار دهد

                                                           
1. Suspicious Activity Report (SAR) 
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رغههم نمایههه اقتصههادی  افتتههاح حسههاب بههه : 01مطالعههه مههوردی 

  نامطمئن

 پرونده گردش کار

ایهن  . یک شرکت تازه تأسهیس، درخواسهت افتتهاح حسهاب نهزد یهک بانهک را داشهت        

وکهار  کسهب . میلیون دالری را برای سال آتی اعالم کرد   االن  شرکت گرد  مالی س

ههای تجهاری درگیهر در    اعالمی این شرکت، ارائ  خدمات مهندسی عمهران به  شهرکت   

ههای  بانک، اطالعات مالی مربهوط به  فعالیهت   . های سیبری استوساز زیرساختساخت

ند که  چهون ایهن    مدیران این شرکت اظهار داشت. تجاری این شرکت را درخواست کرد

هها  آن. هها نیسهت  شرکت اخیراً ثبت شده است، هنوز هیچ اطالعات مالی در دسترس آن

ههای تجهاری   ادعا کردند ک  گرد  مالی مورد انتظار از قراردادههای بهالقوه بها شهرکت    

های هر دو ها رزوم آن. های سیبری، ایجاد خواهد شدوساز زیرساختدرگیر در ساخت

هر دو کارمنهدی که  به  عنهوان مهنهدس عمهران در یهک شهرکت          مهندس عمران  یعنی

 افهزون بهر ایهن،    . کردند را ب  بانهک عرضه  کردنهد   سال کار می 2 وساز ب  مدت ساخت

ای از قراردادهای خهود بها م هتریان بهالقوه خهود را      ها بانک را مطلع کردند ک  نمون آن

 .اهند کردخوپیش از هرگون  درخواست انجام تراکنش، ب  بانک عرض 
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توانستت  ای که در این پرونتده متی  عالئم هشداردهنده شناسایی شده .1

 یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد، چیست؟/ اقدام پوششویی و

   این واقعیت ک  شرکت، هیچ اطالعاتی درباره م تریان بالقوه خود ارائ  نکهرد

هندسهی  توانهد خهدمات م  شهده مهی  چرا یک شرکت تهازه ثبهت   اینک و دالئل 

 .برانگیز استماه آتی ارائ  کند، پرسش   میلیون دالری را در    عمران 

  این واقعیت ک  یک شرکت فعال در سیبری، کارهای بانکی خود را در قبرس

 .شددهد، باید مورد سئوال واقع میانجام می

 

ای که ممکن استت شترکت حسابرستی، در    خطرات و تهدیدات باشقوه .2

 اجه شود، چه بود؟این شرایط، با  ن مو

اگر این بانک حسابی افتتاح کند و بدون ت کیل یک نمایه  اقتصهادی قابهل اطمینهان، از     

هایی خواهد هایی انجام دهد، این کار مصداق انجام تراکنشطرف این شرکت تراکنش

بود ک  ب  خوبی با سند و مدر  قابل اثبات نیست؛ بنهابراین چه  بسها بانهک و مهأموران      

ههای  ههای مربهوط به  قهوانین و دسهتورالعمل     ههای و مجهازات  رض جریمه  بهانکی در معه  

 .تأمین مالی تروریسم قرار گیرند/ پول ویی

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

ارائه  خهدمات   این بانک باید در کسب اطالعات کافی از شرکت، درباره توان آن برای 

همچنهین  . ورزیهد شده، اصرار مهی شده و توان آن برای انجام حجم معامالت اعالناعالن

آورد تا اطمینان حاصهل شهود که     دست می باید اطالعاتی درباره شرکای بالقوه آن نیز ب
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ب  عالوه . این شرکت و شرکایش بخ ی از یک ساختار گروهی درگیر پول ویی، نباشند

چهرا م هتریان تمایهل به  انجهام امهور بهانکی در قبهرس دارنهد، نیهز بایهد             اینکه  در مورد 

 .شدتوضیحات بی تری طلب می

 

هایی را این بانک برای کاسنن از خطرات و برروز احنماشی  ن، چه گام .4

 تواند بردارد؟می

دست نیاورد و مسهتند   تا زمانی ک  بانک اطالعات کافی برای تصدی  و تأیید امور زیر ب

 :ها اقدام کندنباید برای افتتاح حساب و انجام تراکنشنکند، 

 های تجاری این شرکتفعالیت 

 شرکای این شرکت 

 مهثالً توجیه  منطقهی    ( )مبداء و مقصد وجوه)هایی ک  باید انجام شود تراکنش

تهأمین مهالی تروریسهم    / ههای پول هویی  این نکت  ک  این وجوه حاصل فعالیهت 

 (آیدمیدست  نیست و از منابع م روع ب
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 خرید قایق بدو  منبع مالی مشخص: 01مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

های تجاری برای یکی از شرکت( میلیون یورویی   با ارز  خالص )یک میلیونرجوان 

ایهن شهرکت یهک قهای  بادبهانی      . کنهد خود از یک بانک درخواست افتتاح حسهاب مهی  

بنهابر  . شهود افراد ثروتمند اجاره داده مهی دارد ک  ب  ( میلیون یورو 22 ب  ارز  )بزرگ 

شد، یک شرکت متعله  به  یهک گهروه     های مالیِ این شرکت ک  ب  بانک دادهاظهارنام 

براسهاس شهرایط   . ای خارجی، تأمین مالی خرید این قای  را ب  عهده داشتبزرگ رسان 

حجهم  . سال تسوی  شود و نرخ بهره آن یهک درصهد اسهت      قرارداد، این وام باید طی 

 .میلیون یورو در سال بود 2 شده این شرکت، مبادالت اعالن

 

توانستت  شتده کته در ایتن پرونتده متی     عالئم هشداردهنده شناستایی  .1

 یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهند چیست؟/ پوششویی و

  ب  نحو قابل توجهی بیش از ارز  ( قای  بادبانی بزرگ)ارز  دارایی شرکت

 . نفع شرکت استخالص دارایی مالک ذی

 این دارایی را  اُ.امن.ارتباط با بیهای تجاری نامرتبط و بییک گروه با فعالیت ،

 . کنداز نظر مالی تأمین می

 شودشرایط وام بر مبنای قواعد بازرگانی لحاظ نمی. 

 

                                                           
1.BNO 
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ای که ممکن است بانک در این شرایط بتا  خطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شود، چیست؟ ن

چ  بسا . ، ب  بانک معرفی ن ده باشندمنافع و واقعی یینها انمالکخطر وجود دارد ک   این

به  عهالوه،   . شهده باشهد  ، شخصی ثروتمنهدتر از مالهک اعهالم   منافع و واقعی یینها مالک

رسهد، وام  ای و این شرکت باشد؛ زیرا ب  نظر نمهی ممکن است ارتباطی میان گروه رسان 

 .نی، براساس قواعد بازرگانی باشدمربوط ب  خرید قای  بادبا

 

اعنبار  زمایی، چه کارهایی و در چه / بانک در راسنای شناخت مشنری .3

 توانست انجام دهد؟وقت می

ورزید؛ اطالعاتی ک  صهداقت  بانک باید بر دریافت اطالعات کافی از شرکت اصرار می

ز  خالص را برای شده و امکان دریافت وامِ نزدیک ب  ه ت برابر ارمالی مالک معرفی

آیا ارتبهاطی میهان ایهن شهرکت و گهروه       اینک ب  عالوه، برای تصدی  ب  . وی اثبات کند

 .شدوجود دارد، باید اعتبارآزمایی بی تری انجام می( وام دهنده)ای رسان 

افزون بر آنچ  در باال ذکر شد، باید با یک طرح تجاری مناسب، درباره م هتریانی  

بههزرگ را کرایهه  خواهنههد کههرد و درآمههد حاصههل از ایههن کرایهه   کهه  ایههن قههای  بادبههانی

ها باید صرف گهردآوری اطالعهات دربهاره    تال . شددست داده می توضیحات کافی ب

های تجاری ک  ب  همین کار م غول بودند و دیگری شد؛ یکی درباره شرکتدو چیز می

شد ار برای آن انجام میاین ک. دست آورند رفت از این عملیات بدرآمدی ک  انتظار می

بودن اطالعاتی ک  م تری درباره درآمد مورد انتظار ارائ  کرده، ارزیهابی  تا میزان منطقی

 .شود
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هایی را این بانک برای کاسنن از خطرات و برروز احنماشی  ن، چه گام .4

 تواند بردارد؟می

هها را  م تهراکنش آمد، بانک نباید افتتاح حساب و انجادست نمی اگر اطالعات یادشده ب

ب  عالوه باید گزار  این مورد ب  واحد مبارزه با پول ویی را مد نظر قهرار  . گرفتپی می

 . دادمی
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 های مبهمِ فاقد محتوای ت اریتراکنش: 01مطالعه موردی 

 پرونده گردش کار

    یک م تری آلمانی با پی ین  فناوری اطالعهات، به  شهرکت تابعهة بها مسهئولیت محهدودم        

( قبهرس  رسان دولتیحساب مؤسس ارائ  دهندگان خدمات دولتی تحت نظارت )سی بیای

ا  به  او  ههای بهانکی  هها شهود تها بهرای تهراکنش     مراجع  کرد تمایل داشهت م هتری آن  

سهی،  بهی ب  همین منظور، شرکت تابعة با مسئولیت محهدودم ای . خدمات دولتی ارائ  کنند

 (.محدودبی با مسئولیت وی)یک شرکت ایجاد کرد 

افهزار و  ههای بهازی، نهرم   در خالل کار، م تری اعالم کرد ک  در کار توزیع کنسول

سهی، پرکهردن   بهی شرکت تابعة با مسئولیت محهدودم ای . لوازم جانبی فعالیت خواهد کرد

سهی را  بهی تمام مدار  مرتبط برای افتتاح حساب بانکی برای م تری خود در بانک ای

 .پی گرفت

ی این م تری ارسال وجوه از حساب صاحب سود، نزد یک بانک هااولین تراکنش

ای و سپس پرداخت معادل این مقدار ب  یهک شهرکت در   سوئیسی ب  عنوان سهم سرمای 

سی مسهتندات مؤیهدم نخسهتین    بیبانک ای. بود( فوشرکت با مسئولیت محدود وی)چین 

.  هتری، مطالبه  کهرد   ههای اظههار شهده از سهوی م    تراکنش خارجی را برای تأیید فعالیت

ای ههای نقهره  فهو به  دلیهل خریهد چنگهال     م تری فاکتوری را ارائ  کرد که  شهرکت وی  

با این حال با یک بررسهی اینترنتهی سهریع، ههیچ اطالعهاتی دربهاره ایهن        . صادرکرده بود

های اظهار شده شد چرا این با فعالیتهنگامی ک  سئوال می(. پیدا ن د( فووی)کارپرداز 

  ههای  او فرصهت مناسهبی یافته  بهود تها چنگهال      »داد که   باطی ندارد، پاسخ میشرکت ارت

 «ای بخردنقره
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توانستت  ای که در این پرونتده متی  عالئم هشداردهنده شناسایی شده .1

 یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد، چیست؟/ اقدام پوششویی و

  پی هین  او   شهده و ههای از پهیش اعهالم   نخستین تراکنش مالی م تری با فعالیهت

 .ارتباطی ندارد

 وکار م ابهی نداشت، و این نخستین تهال   م تری در گششت  هیچ نوع کسب

 .اندازی یک شرکت برای تجارت کاال بودوی برای راه

 سایتی نداشهت  پس از نخستین بررسی، معلوم شد ک  طرف قرارداد چینی، وب

 .بود( ای نقرههچنگال)تا تأیید کند ک  واقعاً در حال فرو  این محصول 

 

ای که ممکن است شترکت حسابرستی در   خطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شوند، چیست؟این شرایط با  ن

 رسندهایی برای م تری ک  م کو  ب  نظر میانجام تراکنش 

 سی ک  ارزیابی منظم ویژگی م تریانی که  شهرکت بها    بیبدنامی نزد بانک ای

 .کند را ب  عهده داردانک معرفی میسی، ب  ببیمسئولیت محدودم ای

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

 سهی، بایهد دربهاره    بیدر خالل پشیر  م تری، شرکت با مسئولیت محدودم ای

 .دادتری انجام میوکار  اعتبارآزمایی دقی م تری و کسب
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  توانست نمای  اقتصادی جهامعی  سی، باید میبیمسئولیت محدودم ایشرکت با

های تجاری، اطالعهاتی از  را  برای م تری گردآوری کند ک  افزون بر فعالیت

 .قبیل کارپردازان و م تریان اصلی او را نیز در خود داشت  باشد

 شد تها اطمینهان حاصهل آیهد     وکار شرکای اصلی باید مستقالً بررسی میکسب

 .این شرکا وجود دارند و در همین حرف  تجاری م غول هستند ک 

 شد، حجم مبادالتی ک  باید با یک طرح کاری دقیه   باید از م تری سئوال می

رود، چقهدر  ههای بهانکی انتظهار مهی    مورد پستیبانی قرار گیرد و از این حسهاب 

 .است

 ک  استخدام  شد ک  آیا دفاتر و تعدادی از کارکنانیباید از م تری پرسیده می

سی، بتواند ارزیابی بیدارد تا شرکتم با مسئولیت محدودم ایکند را نگ  میمی

وکار واقعی دارد یا ن  و آیا قادر اسهت از عههده   کند ک  آیا این م تری کسب

 . حجم مبادالتی ک  اعالن کرده برآید

 

شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته      .4

 تواند بردارد؟را می هاییگام

دههد  الشکر را انجام میسی اعتبارآزمایی دقی  فوقبیاگر شرکت با مسئولیت محدود ای

رسهانی به  وی را متوقهف    وکاراین م تری را توجی  کند، باید خهدمت تواند کسبو نمی

کند و در فکر تنظیم گزارشی دال بر فعالیت م کو  بهرای واحهد مبهارزه بها پول هویی      

رسهانی به  ایهن م هتری را     سی اعالم شود که  خهدمت  بیمچنین باید ب  بانک ایه. باشد

 .متوقف کند
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ههها و انتقههاو وجههوه بههین    گههذاریسههدرده: 08مطالعههه مههوردی  

 های بانکیحساب

 پرونده گردش کار

کنهد؛ ایهن   یک شرکت حسابداران ب  یک م تری، خدمات دولتهی و شهرکتی ارائه  مهی    

کننده خدمات دفترداری، حسهابداری، امضهای   و ارائ  شرکتی متعل  ب  یک فرد خارجی

شرکت حسابداری منهابع  . اموالی و کمک ب  اجرای قراردادها استبانکی، خدمات امین

تخصص و خبرگی در زمین  مالیات و مالیات بر ارز  افزوده را برای دیگر ارائه  دهنهده   

 .کندقبرسی خدمات، از خارج تأمین می

های هایی ک  در حوزههای مربوط ب  سهامداری در شرکتم تری یادشده، فعالیت

کننهد را  قضایی مختلف در هر سوی جهان، در عرص  تولید مصالح ساختمانی فعالیت می

ب  رغم تال  مستمر شرکت حسهابداری بهرای تمهاس بها مالکهان، کهار ایهن        . اعالن کرد

 .شرکت بیش از یک سال تعطیل شد

هایش توج  شرکت حسابداری را ب  خود عالیتاما شرکت ناگهان فعال گردید و ف

 :شدهای این شرکت ب  نحو اخص موارد زیر را شامل میفعالیت. جلب کرد

 العهاده و بسهیار هنگفهت؛    های بانکی صادره، حاوی مبالغ فوقهای چکسپرده

هها، عایهداتم ناشهی از    توضیحی ک  در ایهن بهاره ارائه  شهد ایهن بهود که  ایهن        

 .تغالت در یکی از ک ورهای آفریقایی استواگشاری امال  و مس

   ههای غیراروپهایی که     تبادل ارزهای مختلف با مبالغ گوناگون از طریه  بانهک

بدون دخالت شرکت حسابداری افتتاح شده بودند؛ توضیحی ک  در ایهن بهاره   

مالهک نههایی   »ارائ  شد، این بود ک  این صرفاً برای کمک به  شهرکت بهرادر    
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ت نسخ  برداری و بورس اوراق بهادار را در یکی از است ک  یک شرک« منافع

 .کندک ورهای حوزه بالتیک اداره می

      ًتسوی  فاکتورهای شرکت حسابداری ک  صادر شد، توسهط یهک نههاد ظهاهرا

 .بود، انجام شدشدهنامرتبط ک  در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت

 م شدها ب  شرح زیر انجارسیدهای بانکی گوناگون دیگر و پرداخت: 

   ؛  هههزار یههورو از شههرکت دیگههری در باهامهها  2  پرداخههت مبلههغ دو میلیههون و

توضیحی ک  در این باره ارائ  شد این بود ک  ایهن پرداخهت بهر اسهاس قهرارداد      

 .وامی است ک  یک نسخ  از آن برای شرکت حسابداری ارسال شد

   هزار یورو ب  حسهاب دیگهر شهرکت، نهزد یهک بانهک       82 مبلغ یک میلیون و 

 .دیگر، در خارج واریز شد

     صدور چک بانکی، ب  مبلغ یک میلیون یورو در وج  شهرکت دیگهری که  آن

نیز یکی از م تریان این شرکت حسابداری است و به  ک هور خهارجی دیگهری     

 .این تراکنش نیز ب  عنوان وامی برای آن شرکت دیگر، ثبت شد. تعل  دارد

  سهام؛ سهامدار درخواست کرد تا  حساب ب  سهامدار از طری  سودپرداخت تتم

 .؛ یک سازمان غیرانتفاعی، پرداخت شود« صلح را فرصت دهید»مبلغی ب  بنیاد 

 متعاقب برداشتم وجوه، حساب بانکی بست  شد. 

 

                                                           
اقییانو   و شامل بیش از سه هزار جزیره بزرگ و کوچی، در   زبان انگلیسیکشوری است  (Bahamas) اهاماب . 

 .است ناسائوقرار دارد و پایتصت آن  کوباآمریتا و در شمال  فلوریداکه در شرق  اطل 

2. Give Peace a Chance 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88
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توانستت  ای که در این پرونتده متی  عالئم هشداردهنده شناسایی شده .1

 ؟یا تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد، چیست/ اقدام پوششویی و

  پس از شروع ب  کار، بیش از یک سال کار شرکت غیرفعال بود اینک. 

 عدم امکان تماس با مالکان 

 شدبودن مبالغی ک  تراکنش میشدن ناگهانی شرکت و هنگفتفعال. 

      اطالعهی شهرکت   وجود امال  و مسهتغالتی در یهک ک هور آفریقهایی و بهی

 حسابداری از آن

 وقی نامرتبطتسوی  فاکتورها توسط شخص حقیقی یا حق 

 وکار این شرکتوکار برادرِ مالک با کسبدرآمیختن کسب 

 های تجاری مستقر در خارج از قلمروهای قضاییمعامل  با شرکت. 

 ههای ایهن شهرکت    هایی ک  خهارج از اههداف و فعالیهت   دریافت و اعطای وام  

 .گنجدمی

 هااحتمال تجاری نبودن قواعد و شرایط وام 

 ادپرداخت وجوه ب  یک بنی 

  شدن ناگهانی حساب بانکیبست 

 

ای که ممکن است شترکت حسابرستی در   خطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شود، چیست؟این شرایط با  ن

         چ  بسا شرکت حسابداری خود را ناخواسهت  در حهال کمهک به  یهک برنامه

 :ند ازاها عبارتشاخص. تأمین مالی تروریسم بیابد/ پول ویی
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  آفریقایی انتقال یافت ک  در آنجا یها نظهارت بهر مبهارزه بها      پول از یک ک ور

 .وجود نداشت یا نظارت کم بود پول ویی

 وکار برادرِ مالککمک ب  رفع موانع مالی کسب 

 های بانکی با توجیه  ناکهافی به      های بانکی و از حسابانتقال وجوه ب  حساب

 .شرکایی ک  ارتباط ان با م تری روشن ن ده است

 شرکای خارج از قلمروهای قضایی معامل  با 

 شان، دادوستد شدندمبالغ قابل توجهی ک  بدون قرائن روشن در مورد منبع. 

      چ  بسا شرکت حسابداری ب  تبع تخلفات احتمهالی م هتری خهود، در معهرض

 .بازجویی قرار گیرد

   ممکن است دستگاه نظارتی و دادگاه، شرکت حسابداری را م مول اقهدامات

 .دهدانضباطی قرار 

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 توانست انجام دهد؟در چه وقنی می

 در آغاز ارتباط تجاری، شرکت حسابداری باید فرایند کامل شناسایی م تری /

داد؛ اعتبارآزمایی را درباره افرادی ک  مالکان نهایی منهافع هسهتند، انجهام مهی    

ت، صورتحساب خدمات، جستجو در ابعاد مختلف، پی ین ، یعنی شناسایی هوی

 .منبع مالی، منبع دارایی، اطالعات و جستجوهای اینترنتی

                                                           
1. Anti Money Laundering (AML) 
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 های تجاری أعم از سهام ب  عالوه شرکت)شد ساختار این گروه باید معین می

 (تابع 

 انهدازی شهد   ساختار راه/ در وهل  نخست باید توجیهی ک  براساس آن شرکت

 ساختار چیست؟ کاریِ اینمنط  تجاری، مالیاتی و . شدمیدست آورده  ب

 شهد  یا خبرگی مدیران شرکت م خص می/ باید خبرگی مالکان نهایی منافع و

 .تا بتوانند در این صنعت خاص فعالیت کنند

    هها فعالیهت و   خواسهت در آن باید قلمروهای قضایی مختلفی که  شهرکت مهی

 .شدمعامل  کند، شناسایی می

   شرکت حسابداری فهمید م تری از پاسهخ به  مطالبهات شهرکت،     هنگامی ک

 .کردبندی میزند، باید او را در گروه م تریان با ریسک باال دست سربازمی

  تهی  کرده اگر شرکت حسابداری در ابتدا یک نمای  مناسب و جامع اقتصادی

 هانبا آشرکت ک   ییباال قضایی با ریسکبا توج  ب  حوزه های  ، احتماالًبود

-بهاال طبقه   م تریان با ریسهک  م تریان را ب  عنوان ، این کردمی ل و معام کار

شرکت حسابداری تصهدی  کهرد که      اینک ب  عالوه ب  محض  .بندی می کرد

مالکان پاسخ نمی دهند، باید قاطعان  این م تری را در دسهت  م هتریان پرخطهر    

 .دادقرار می
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و برتروز احنمتاشی  ن، چته     شرکت حسابرسی برای کاسنن از خطترات  .4

 تواند بردارد؟هایی را میگام

       و  منهافع  یینهها  انمالکه فوراً تمهام فراینهد شناسهایی و اعتبارآزمهایی را دربهاره

 .مدیران این شرکت تکرار کند

 رسهد بها   اجرای فرایند شناسایی و اعتبارآزمایی برای تمام کسانی ک  ب  نظر می

 .و مدیران آن، ارتباط کاری دارند عمناف یینها انمالکیا / این شرکت و

 های موجود در ک ور آفریقایی بررسی تمام قراردادهای مربوط فرو  دارایی

هها، بررسهی تمهام اشهخاص درگیهر و      آن دست آمدن کردن نحوه بو م خص

 .هاشناسایی و اعتبارآزمایی تمام آن

   نطه   کهردن م هروعیت و م  بررسی تمام قراردادهای مربوط به  وام و م هخص

 .اجرای اعتبارآزمایی در مورد کسانی ک  طرف قرارداد هستند. هاتجاری آن

   در نظر گرفتن اتمامِ این رابط  کاری و تنظیم گزار  دال بر فعالیت م کو

 .برای واحد مبارزه با پول ویی
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ها، کاهش ارزش دارایهی اابهت   اعطای وام: 09مطالعه موردی 

 محتواو خدمات بی

 پرونده گردش کار

یک شرکت حسابداری ب  یک شرکت ک  متعل  ب  دو فرانسوی است، خدمات دولتی و 

 .کندشرکتی ارائ  می

 :کند عبارت است ازخدماتی ک  شرکت حسابداری ارائ  می

 دفترداری و حسابداری 

 خدمات امضای بانکی  

  مدیران شرکت حسابداری به  عنهوان مهدیران همکهار بها مهدیران       )خدمات مدیریتی

 (کنندده از سوی سهامداران کار میتعیین ش

 کمک ب  اجرای قراردادها 

    گیهری گونهاگون اسهت و مهوارد زیهر را شهامل       های شرکت ب  نحهو چ هم  فعالیت

 :شودمی

ههای تجهاری فرانسهویی که  در صهنعت مخهابرات       سهامداری در اکثر شرکت . 

 .درحال فعالیت هستند

 ایارائ  خدمات م اروه . 

 اعطای وام . 

در ک ور محل استقرار خود هیچ محتوای اقتصادی دارد، نه  ههیچ    این شرکت، ن 

شرکت، برای افراد گوناگون، تعدادی . کندجای دیگر، ن  هیچ کارمندی را استخدام می

                                                           
1. Bank Signatory Services 
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ایههن کههار را سهههامداران یههاد داده بودنههد؛ زیههرا شههرکت  . اسههت منت ههر کههرده وکالتنامهه 

هها،  گاه برخی از این وکالتنامه  . سازدهایش میحسابداری را قادر ب  انجام موثرتر فعالیت

 .کامالً نامحدود و کلی بودند

رسد ک  منابع مالی آن نه  تنهها   شرکت کمترین سرمای  سهمی را دارد و ب  نظر می

های تجهاری دیگهری نیهز    های شرکتدهند، بلک  وامهایی است ک  سهامدارانش میوام

    اط بها ایهن شهرکت اسهت، ثبهت      ارتبه هست ک  در قلمرو قضایی خهارجی که  ظهاهراً بهی    

ههای عمهده قابهل    های مالیِ مربوط ب  دو سال نخسهت کهاری، کاسهتی   اظهارنام . اندشده

   ههای تابعه  و ههم در    هها را ن هان داد؛ ههم در شهرکت    گشاریانتساب ب  نقص در سرمای 

 .های اصلی این شرکت هستندهای اعطایی ک  داراییوام

تواننهد  نمهی  اینکه  سابرسهی در قبهرس، دربهاره    حسابرسان شرکت، یک شرکت ح

ها را تعیین و تأیید کنند، یک ها و در نتیج  ارز  زیان آنها و وامگشاریارز  سرمای 

این حسابرسهان دربهاره اعتبهار قراردادههای مهالی و      . رأی حسابرسی مناسب صادر کردند

ههای  بهرای شهرکت  ها، ب  عهالوه م هروعیت فاکتورههایی که  در ابتهدا      تجاری بودن آن

 .های را برانگیختندهای با مالیات سنگین صادره شده نیز، نگرانیتجاری مستقر در حوزه

 

یا / توانست اقدام پوششویی وعالئم هشداردهنده که در این پرونده می .1

 تأمین ماشی تروریسم را نشان دهد، چیست؟

 هایی ک  شرکت انجام دادیک طیف کامل از فعالیت. 

                                                           
1. Powers of Attorney (POA) 
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 کنهد؟ چه    ای ارائ  مهی چ  کسی خدمات م اروه. اقتصادی و کارمند فقدان محتوای

 کند؟کسی تصمیمات را اتخاذ می

 هها از راه اضهاف    گهشاری آیها احتمهال دارد سهرمای    . ههای ثابهت  کاهش ارز  دارایی

 باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ها حاصل شدهپرداخت

 بدون / های مناسببدون وثیق / اسبها بدون اعتبارآزمایی منآیا احتمال دارد این وام

/ بدون یک نهرخ بازرگهانی بههره   / بدون اوراق بهادار مناسب/ های مناسبضمانت

بدون یک دوره پرداخت، اعطا شده باشند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا؟ چ  کسهی  

 ها را داد؟ چرا؟ چ  توجی  تجاری دارد؟وام

  هایی ک  کامالً نامحهدود و  کالتنام ها، برای افراد گوناگون ب  ویژه وصدور وکالتنام

رسد هیچ تضمین کرد؟ ب  نظر میچ  کسی بر اعمال وکال نظارت می. کلی هستند

معتبری وجود ندارد تا با آن بتوان اطمینهان حاصهل کهرد که  وکهال صهادقان  و در       

 .راستای منافع شرکت، در حال انجام وظیف  هستند

 

است شترکت حسابرستی در   ای که ممکن خطرات و تهدیدهای باشقوه .2

 ها مواجه شوند، چیست؟این شرایط با  ن

     چ  بسا شرکت حسابداری خود را ناخواست  در حال کمک ب  پول هویی یها در حهال

 :ند ازاها عبارتشاخص. کمک ب  روند تأمین مالی تروریسم بیابد

 هاطیف وسیع و گوناگون فعالیت 

 شهود؟ چه    مبنایی ارائ  مهی  ای بر چ خدمات م اوره. نبود محتوا و تخصص

شهود؟ آیها   شود و توسط چ  کسی ارائ  مهی ای ارائ  مینوع خدمات م اوره
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منهدی اسهت یها    های ثابت، پیامد فقهدان ایهن تخصهص   کاهش ارز  دارایی

 پیامد چیز دیگری است؟

    ههای سههامداران از کجها    سهرمای  . منابع مالی ناشی از نهادههای مهالی نیسهت  

هها را  ههای آن ها و منبهع سهرمای   حسابداری منبع داراییآید؟ آیا شرکت می

ب  چ  قرارداد نامرتبط  هایهای دریافتی از سوی طرفاست؟ وامتأیید کرده

 ؟صورت است

  های اصلی شرکتتأیید ارز  داراییناتوانی در 

 های قضایی خارجیمعامل  با قدرت 

   خههود، در معههرض چهه  بسهها شههرکت حسههابداری در نتیجهه  اشههتباه احتمههالی م ههتری

 .بازجویی قرار گیرد

 

اعنبار زمایی چه اقداماتی و / شرکت حسابداری برای شناسایی مشنری .3

 داد؟در چه وقنی باید انجام می

 بایهد بطهور کامهل اعمهال     منهافع  یینهها  انمالکاعتبارآزمایی / روند شناسایی م تری ، 

، منبع دارایی، شد؛ یعنی ت خیص هویت، صورتحساب خدمات، پی ین ، منبع مالیمی

هها، جسهتجوهای   «پهی ایپهی »ههای  هها و فهرسهت  اطالعات، پالودن از نظر ممنوعیهت 

 .اینترنتی و غیره

 ههای  های تجهاری مرکهزی و ههم شهرکت    هم شرکت)دادن تمام اجزاء، باید با ن ان

توجیه  بازرگهانی، مالیهاتی و    . شهد ساختار گروههی کامهل، تعیهین مهی    ( تجاری تابع 

 .شدز باید م خص میتجاری ساختار نی



 زارش پژوهشیگ       91  

  باشند یا وکالی شرکت خبرگی داشت / یا مدیران و/ و منافع یینهامالکان  اینک برای

های هان شناسهایی و م هخص    و بتوانند در صنایع خاصی فعالیت کنند، باید تخصهص 

 .شدمی

  آمددست می های اعطایی باید شواهد بها و وامگشاریدر مورد ارز  سرمای. 

 

سی برای کاسنن از خطترات و برتروز احنمتاشی  ن، چته     شرکت حسابر .4

 توانست بردارد؟هایی را میگام

 مهدیران و  منهافع  یینهها  انمالکه اعتبارآزمهاییِ  / اجرای فوری روند شناسایی م تری ،

 .تر انجام ن ده باشدوکال، در صورتی ک  پیش

 شهرکت به    های قهرارداد بها   اعتبارآزماییِ طرف/ اجرای فوری روند شناسایی م تری

های دریافتی و اعطهایی  ها و وامسرمای / هایی ک  در جشب و انتقال سهامویژه طرف

 .دخیل بودند

  هاگشاریبررسی تفصیلی در رابط  با سرمای 

 استمداق  در تمام قراردادهایی ک  شرکت منعقد کرده. 

 دادن ب  مد نظر قرار دادنِ جدیِ تهی  گزار ، برای واحد مبارزه با پول ویی و خاتم  

 .رابط  کاری

 دههی  هم هنگامی ک  معلوم شد شرکت در حال زیاندر خواست توضیح مفصل، آن

 .های اصلی خود استاز دارایی

 


