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نقش حسابداران در مبارزه با پولشویی


 	 صالح شاکری جویباری

پولشویی 1تبدیل سود حاصل از خالفکاری و فساد به

بیشترین امکان برای کشف منشأ غیرقانونی این پول وجود

داراییهای بهظاهر مشروع است .در فرایند پولشویی ،پول

دارد.

حاصل از اقدام غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که

الیهگذاری( 3تغییر موقعیت)؛ در این مرحله وجوه حاصل از

در ظاهر از راههای قانونی بهدست آمدهاست و به این طریق

اعمال غیرقانونی از منبع اصلی خود با استفاده از مجموعهای

پول شستهشده وارد اقتصاد میشود.

از معامالت که باعث میشوند ردیابی منبع اصلی مشکل شود،
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مراحل پولشویی عبارتند از:

جدا میشود .در این مرحله مجرمان از مکانیزمهای مالی مجاز

مکانیابی2؛ در این مرحله وجوهی که بهصورت غیرقانونی

و قانونی درجهت پنهان کردن منبع این وجوه سوءاستفاده

بهدست آمده است وارد سیستم مالی و اقتصادی میشود.

میکنند (امانی و دوانی.)1389 ،

هدف از این مرحله ،آسودهخاطر شدن مالک از جهت بهجریان

این موضوع متضمن انجــامدادن عملیاتی مانند حواله وجه

انداختن مقادیر انبوهی از پول در سیستم مالی برای مرحله بعد

سپردهشده نزد بانکها و موسسات مالی دیگر ،یا تبدیل سپرده

است .این مرحله آسیبپذیرترین مرحله پولشویی است؛ زیرا

نقدی به اســناد پولی دیگــر (اوراق بهادار ،ســهام و چکهای
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مســافرتی) خریــد مجدد کاالهــای پرارزش و اســناد پولی و

موسسات مالی تزریق میشود.

ســرمایهگذاری آنهــا در معامالت ملکی و موسســات قانونی

معامالت پولی متمرکز :در این روش ،یک معاملهگر

بهویژه در صنایع تفریحی و جهانگردی است.

معمو ً
ال انتظار دارد که نسبت بزرگی از درامدش را بهصورت

ادغام و ترکیب4؛ این مرحله یکپارچهسازی یا فراهمکردن

پول نقد دریافت کند و پولهای آلوده را به حسابهایش واریز

پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل

کند .چنین کاری اغلب بیپرده انجام میشود و در انجام

از فعالیتهای مجرمانه است .چنانچه مرحله الیهگذاری با
موفقیت انجام شود ،عواید شستهشده با استفاده از طرحهای

پولی ناشی از کسبوکار ضمنی با پول حاصله
این کار درامد
ِ
غیرقانونی تجمیع میشود .در اینگونه موارد کسبوکار ادعا

یکپارچهسازی وارد جریان اصلی اقتصاد میشود که با بازگشت

میکند که تمامی پولهای حاصلشده بهصورت قانونی است.

به سیستم مالی ،شکل و ظاهری قانونی مییابد .در این

کسبوکارهای خدماتی مناسبترین نوع کسبوکار برای این

مرحله ،وجوه انباشتهشده در الیههای مختلف ،صرف خرید

روش هستند .همانطور که اینگونه خدمات مقدار خیلی کم

داراییهای قانونی میشود و از این طریق وارد سیستم رسمی

یا هیچگونه هزینههای متغیری ندارند یا نرخ باالیی بین درامد

مالی و اقتصادی میگردد .انتقال پولهای کثیف از طریق

و هزینههای متغیر دارند ،تشخیص درامد و هزینهها دشوار

فعالیتهایی چون سرمایهگذاری در شرکت یا ایجاد شرکت در

میشود .برای این نوع کسبوکارها میتوان پارکینگهای

داخل و خارج از کشور ،ایجاد سازمانهای خیریه یا موسسات

طبقاتی ،کابارهها ،کارواشها و کازینوها را مثال زد.

قرضالحسنه ،سپردهگذاری در بانکها ،خرید و فروش طال،

تجارت مبتنی بر پولشویی :این روش شامل صورتحسابهایی

ارز و اوراق مشارکت و  ...انجام میشود.

است که ارزشهایی بیشتر یا کمتر از واقعیت دارند تا سیر تحول

پولشویی میتواند روشهای مختلفی را بهخود بگیرد ،اگرچه

و تغییر پول را پنهان کنند.

بســیاری از این روشــها میتوانند به انــواع مختلفی تفکیک

شرکتهای پوستهای و معتمدان :این نوع شرکتها مالک

شوند؛ که شامل روشهای بانکی ،سهامبندی ،مبادالت ارزی

واقعی پول را پنهان میکنند .معتمدان و شرکتهای بزرگ

و صورتحسابهای دوگانه است.

وسایل نقلیه ،بر اساس صالحدید دادگاه نیاز ندارند که مالکان

سهامبندی :یک روش تعیین سطح است که از طریق آن

مشروع خود را فاش کنند.

موجودی نقد به ذخایر مالی کوچکتری تبدیل میشود که برای

پولشویی معکوس :عبارت است از پنهانکردن و پوششدادن

ازبینبردن سوءظن بر قواعد پولشویی و همچنین برای امتناع

منابع مالی مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده

از گزارشهای مورد نیاز ،عملکرد ضدپولشویی مورد استفاده

شدهاند .این کار معمو ً
ال برای تامین مالی تروریسم انجام

قرار میگیرد .یکی از روشهای این بخش استفاده از مقادیر

میشود اما میتواند مورد استفاده سازمانهای تبهکاری واقع

جزئی و کوچکتر پول برای خرید اوراق حامل مانند حواله،

شود که در معامالت قانونی سرمایهگذاری کردهاند و قصد خارج

و نهایت ًا ذخیره کردن آنها مجدداً در مقادیر کوچک است .در

این روش ماهیت پول تغییر کرده و پول کثیف به ذخایر مالی

کردن سرمایههای قانونی از چرخه رسمی را دارند.
پولهایی که بدون محاســبه و از مخفی کردن معامالت مالی

ای پول نقد :این مقوله شامل انتقال فیزیکی
قاچاق فله ِ

ممکن است برای فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

پول ِ
ِ
قدرت دیگر و واریز آن به
نقد قاچاق به یک واحد دارای

همه موسســات باید بهصورت منظم برنامههای آموزشــی

یک موسسه مالی ،مانند یک بانک ساحلی ،با پنهانکاریهای

برای حســابداران خود ایجاد کنند و توســعه دهنــد ،تا آنها از

ضدپولشویی نهچندان
اجرایی
بانکی بزرگتر یا قواعد
ِ
ِ

قوانین مبارزه با پولشــویی آگاه شوند .ایجاد چنین برنامههایی

سختگیرانه است .در این روش پول فیزیکی (اسکناس)
حاصل از درامد اولیه که بهطور عمده غیرقانونی است به

به کارکنان امکان میدهد تا رهنمودها و قوانینی را که توســط
برنامههای نهادهای مجاز بهصورت ادواری منتشــر میشــود
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کوچک دیگری نظیر سهام یا طال تغییر پیدا میکند.

بهدست آمده باشند شامل گزارشهای رسمی مالی نمیشوند و
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ترتیبات الزم جهت برقراری دورههای آموزشی بدو خدمت و

بهکار گیرند.
آموزش کارکنان حسابداری و حسابرسی باید حداقل بر موارد

ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعههای خود را فراهم نمایند.
این دورهها باید در جهت آشنایی با قانون ،آییننامهها و

زیر تمرکز کند:
 -1سیاست و رویههای گزارشگری مبارزه با پولشویی در

دستورعملهای مربوط ،نحوه عملکرد پولشویان و بهویژه

آخرین شگردهای پولشویان دراستفاده از خدمات اشخاص

شرکت،
 -2توصیف ماهیت و فرایندهای پولشویی،
 -3توضیحی درباره تعهدات قانونی کارفرما و کارکنان طبق
قوانین و رهنمودهای مبارزه با پولشویی ،و
 -4توضیحی درباره سیستم فعلی جهت جلوگیری وکشف

مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد .طی

نمودن دورههای یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص
مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق دورههای

مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد".

پولشویی و تامین مالی تروریسم با تمرکز ویژه بر شناخت

حســابداران حرفهای که در ســمتهای زیر فعالیت میکنند

معامالت مشکوك وگزارشگری بهموقع آنها به مدیر مبارزه با

بهاحتمال زیاد ممکن است با شواهد و عالئم پولشویی برخورد

پولشویی در شرکت.

کنند:

همچنین آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب

 -1حسابدارانی که در سمتهای مدیریتی مانند مدیر عامل،

ســال  1398در ماده  35درمورد آموزش کارکنان ،اشــخاص

مدیر مالی ،مدیر اطالعات ،رئیس حسابداری ،مدیریت

مشــمول اعــم از حسابرســی و حســابداری و  ...چنین بیان

ریسک فعالیت و معامالت را ثبت و گزارش میکنند.

میکند:

 -2مشاوران داخلی سیستم مالی.

"تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه

 -3حسابرسان داخلی که مسئول حسابرسی عملیاتی و رعایت
قوانین و مقررات هستند.
 -4حسابداران دادگاهی.
 -5متخصصان عمومی که حسابرسی عملیاتی و رعایت انجام
میدهند.
 -6متخصصانی که خدمات بررسی مقررات را بهصورت

فعالیتهای غیرقانونی
به اعتبار شخصی حسابداران
و هم به اعتبار حرفه حسابداری
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لطمه وارد میکند

برونسپاریشده ارائه میدهند.
 -7حسابداران حرفهای مدیریت ریسک و متخصصان رعایت.
 -8متخصصان مالیاتی ،بهویژه در محاکمههای قضایی که
درآن گزارشهای مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی توسط
مقامات مالیاتی درخواست میشود.
یکی از کشــورهای پیشگام در زمینه حســابداری دادگاهی
نیجریه اســت .تفاوت اصلی حســابداری دادگاهــی در حوزه
تمرکز آنهاســت  .بعضی از حسابداران دادگاهی بر تقلب تمرکز
میکننــد و برخی دیگر نیز در زمینه پولشــویی آموزشدیده و
تمرکزشان بر پولشویی است .حسابداران رسمی ،متخصصان
رســمی مبارزه با پولشویی و ممیزان رســمی تقلب میتوانند
بهعنوان حسابداران دادگاهی ایفای نقش کنند.
نقــش اصلــی حســابداران دادگاهــی آنالیــز ،تفســیر،
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خالصهســازی و ارائــه موافقتنامــه پیچیده مالی کســبوکار

مالی ،با اســتفاده از عقالنیت خالقانه ،با هدف حداکثرکردن

بهشیوه منطقی و قابلفهم است که بهوسیله واقعیتها پشتیبانی

سرمایهگذاری و بهحداقلرســاندن خطرات است .بالعکس،

میشود .حسابداران دادگاهی بهعنوان شاهد خبره باید:

تروریســتها بهمنظــور انجام اقــدام تروریســتی ،خطرات را

 -1اطالعات مالی را رسیدگی و تجزیهوتحلیل کنند.

بهحداکثر میرســانند .با این حال ،هر دو از دادههای جاری،

 -2در صورت امکان برنامههای کامپیوتری توسعه دهند تا به

بیثباتی مالی و ســرمایهداری بازار برای اجــرای اقدام خود

تحلیل و ارائه اطالعات مالی کمک کند؛ عالوه بر این شاهد

اســتفاده میکنند درنتیجــه ،مبارزه علیه جرایــم مالی ،یک

خبره باید موارد زیر را انجام دهد.

مساله سیاسی و مالی بسیار مهم است.

 -1منعکسکردن یافتهها در قالب گزارش و اسناد پشتوانهدار،

ایــن مقاله با تحلیل اســتفاده پیچیده از دانش حســابداری

 -2کمکرسانی در هرگونه مذاکرات قانونی،

و رعایــت اصول اخالقی همــراه با آموزش صحیــح کارکنان

 -3کمک به اخذ اطالعات ضروری جهت رد یا تایید یک ادعا،

بهمنظور جلوگیری از اینگونه فعالیتهای نادرســت و پولشویی

 -4بررسی اسناد و مدرك جهت ارزیابی موارد خاص و شناسایی

میباشــد .حســابداران بایــد بهایــن موضوع دقــت کنند که

حوزههای آسیبپذیر،

فعالیتهــای غیرقانونی هــم میتواند به اعتبارشــخصی آنها و

 -5بررسی آسیبهای گزارش کارشناس رقیب و گزارش

هم به اعتبار حرفه حســابداری لطمه وارد کند و باید با دقت و

نقاطضعف و قوت اظهارنظرهای انجامشده،

توجــه الزم به جلوگیری از این انحرافات و اعمال غیرقانونی و

 -6کمک به حصول توافق در بحثها و مذاکرات،

پولشویی اقدام نمایند.

 -7حضور در دادگاه ،جهت استماع شهادت کارشناس رقیب

پولشویی و اقدامی از این قبیل هم ساختارهای جامعه نوین

وکمک به پرسوجوی مجدد،

و زیرســاختهای الکترونیکی را زیر ســوال میبرد و هم اعتبار

 -8حضور در جلسات آزمونوکشف جهت بررسی شهادتهای

حسابداران را بهعنوان بخشی از جامعه تهیهکنندگان اطالعات

انجامشده،کمک به درك مسائل مالی و فرمولهکردن سواالت

مالــی لکهدار میکند که حســابداران باید با دقت الزم ،رعایت

اضافی جهت پرسش.

آیینرفتــار حرفهای و آشــنایی کامل با قوانیــن از این اعمال

 -9کمک به جلسات آزمونوکشف که شامل فرمولهکردن

جلوگیری کنند.

سواالت اضافی جهت پرسش درباره شواهد مالی است.
با توجه به تمامی مباحث باال میتوان از نقش حســابداران

پانوشتها:

در مبارزه با پولشــویی بهاین نتیجه رسید که حسابداران باید

1- Money Laundering
2- Placement

ابتــکار روشــهای خود را با تســلط فنی کامل نشــان دهند.

3- Layering

سوءاســتفادهکنندگان مالی بهمنظور دستیابی به هدف خود از

4- Integration

هیچ عملی فروگذار نخواهند بود.آنها با نقاط ضعف سیســتم
اقتصادی بازی میکنند و اســتدالل شــخصی آنها بهشــدت
مالیــات به اوج میرســد .برعکس ،کســانی کــه درگیر پول
کثیف هستند دیگر استانداردها را قبول میکنند ،فقط قرارداد
اجتماعی را زمانی بهچالش میکشند که منافع خود را در خطر
میبینند .از آنجایی که آنها با ســود مالی تحریک نمیشوند
و درامــد آنهــا عمدتا مخفــی و مبهم اســت ،از تکنیکهای
حسابداری بهمنظور پوشش این اعمال استفاده میکنند .جرم

2005
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