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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 پنجشماره مقاله: 

 

 : مقاله موضوع

 بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان نیآفالشبکه 

 

 نویسنده: پیمان قزلباش

 فرویراستار: ایوب جمیل

 : پویا توتونچیمترجم
 

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

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

 .پردازدتخصصی نمیو  فنی

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

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

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

 

 رسمی شرکت سایه: هایآدرس وب سایت و ایمیل

SAAYEAH CO LTD. 

www.saayeahcoltd.netWebsite:  

info@saayeahcoltd.netMail: -E 

 inquiries@saayeahcoltd.netMail: -Inquiry E 
 

  شمسیهجری  1400 سال ماه ذرآ 8 نبهدوش :مقاله تاریخ انتشار
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 :های آنلجرهای آفلجر به پولپولتبدیل )مونوتایز(  های قانونیروش

اب بانکی به حس ( پس از تبدیل )مونوتایز( نهایی و کسر کسورات قانونی و مالیات، M0یا NS0های )پول

کان کارت به ام خریداری کرد و حتیکاال توان با آن خرج شدن دارند، یعنی می تیقابلآنالین واریز شده و 

به و قانونی  زیمتکامالً  یهاپول ها جزوو این پول را دارند انتقال بین بانکی طبق قوانین بانکی ایو کارت 

 .ندیآیحساب م

و اساسی  همماز موارد  یکیپول کردن  زیمونوتا یپروژه برایک یا چند  فیتعر ،برای انتقال و تبدیل پول

تا بتواند  ارائه دهددر خصوص منبع مالی خود باید اسناد مثبته  )فرستنده( صاحب پول یعنی، باشدیم کار

کننده پول  افتیدرسالمت پول خود را ثابت کرده و مجوزات قانونی انتقال پول را دریافت کند و متقاباًل 

ریافت شده جهت پول دکه ی تعریف کند و با ارائه اسناد مثبته اثبات کند یاهپروژهپروژه یا باید  (رندهی)گ

نیز کسر و ونی مالیات و سایر کسورات قانالزاماً  و تعریف شده مصرف خواهد شد هایهای پروژهتامین هزینه

 . پرداخت خواهد شد

، یتیامن یهااز نظر سازمان منبع مالیکننده  کننده و یا دریافت ارسال یهاشرکت تایید در این روند

 دییات در کلو  الزامی است و همچنین سازمان قضایی و پولشویی آن کشور های اقتصادی و مالیسازمان

 .مهم است اریبسآن کشور در داخل  تیحاکم ایاز نظر دولت  ی عاملهااشخاص و شرکت

نتقاالت جهت نقل و ا المللیو بین از مجوزات مهم یکیهمانطوری که در مقاالت قبلی توضیح داده شد 

کننده  افتیرد هم برای و )فرستنده( صاحب پول یبراهم فدرال رزرو  از مجوز اخذ شبکه آفلجر بانکیدر پولی 

 .است )گیرنده( پول

 یهاپول ییجافقط مجاز به جابه... و  هاشرکتها، موسسات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانک

ارقام   ییجاجابه یو برا هستند های نظارت پولی کشورشانشده از سوی سازمان عیینتتا سقف  و قانونی زیتم

ی هابانک لی وهای نظارت پوحاکمیت، دولت، سازمان از طرف یشتریمجوزات باخذ  نیاز به از حد مجاز باالتر

 هانآتر از باال لیدر نوک هرم قرار دارند و یپول تیو امن ینظارت پول یهاسازمان .دارند شانکشور عامل

ا و همجوزز برخی اهستند که  یبزرگ سلطنت یهاو خانواده اناستمداریس ،هابانک اصلی حبانصا ،هاتیحاکم

  .شوندیم و یا تغییر داده فیها تعرنآبه دستور  نیقوانحتی 

 ییجاجابه هایو روش میپردازیفاند از آفلجر به آنلجر م لیو تبد زیتاودر مورد مون یشتریب اتیدر ادامه به جزئ

 د.دا میهرا مورد بحث قرار خوا ینلجر بانکآبه شبکه  منابع مالیو ورود 
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در واقع فارم  ت؛پرداخخواهیم ن آ هب شتریو در ادامه ب داده شد یحاتیدر مورد فارم توض یقبل یهادر مقاله

 و سر هانیال نیاز ا یکه ما با تعداد باشدیم نیال 255 زفارم متشکل ا یمگفتباشد. قلب سیستم بانکی می

 ستمیه سبمربوط  107الی  42. فقط فارم باشدیم یفلجر بانکآپول  جادیا خلق پول و قسمت که میکار دار

ن آبه نیاز  حددر  گرید یهابخش درو است که قباًل توضیحات مفیدی در این مورد داده شده  باشدیم یبانک

 خواهیم پرداخت.

ه امکانات بنیاز  ی الزماهمجوزبه جز اخذ  که ستو گسترده ا دهیچیپ اریپول دو بحث بس افتیو در ارسال

 دارد. کار آزمودهرتبه باال و آفیسرهای  حتی وهای خاص ، سخت افزارهای خاص، سیستم عاملخاص سروری

خش مهم بدو  یمال یهاموسسهو ها بانک که شوندیم میبه چند بخش تقس ایسراسر دنمرکزی  یهابانک 

منابع مالی  تافیدر هایکه مجوزرتبه باال و ممتاز  یهافقط با بانک بانکی فلجرآبحث  در ؛ها هستندنآاز 

 م.یو کار دار سر انددریافت کردهفلجر را آ

 کی BIS :(Bank for International Settlements) یالملل نیب یهاحساب هیبانک تسو

ین موسسه ااسر جهان است؛ وظیفه اصلی تدر سر یمرکز یهااست که متعلق به بانک یالمللنیب یموسسه مال

مل به عنوان عو  یالمللنیب یهایهمکار قیاز طر یو مال یثبات پول یبرا یمرکز یهابانک یریگیاز پ تیحما

 یو مال یلپو یهایهمکار بانکاین است. در سراسر جهان  یمرکز یهابانککلیه  یبرا مرکزی عامل بانک کی

 خدماتهمچنین  .دهدیانجام م ی خاصیهابرنامه و جلسات قیکار خود را از طر کند ویم تیرا تقو یالملل نیب

 . یالمللنیبمالی  یهاسازمان ریو سا یمرکز یهااما فقط به بانکدهد، یارائه م یبانک

 دهنیاست که نما یبانک مرکز 63متعلق به  و شد سیتأس 1930در سال  BISالمللی موسسه مالی بین

دو  یااست و دار سیسوئواقع در کشور بازل شهر آن در  یدفتر مرکز و از سراسر جهان هستند ییکشورها

 .یتیس کویدر مکزدیگری و  SARکنگ در هنگاولی است: معتبر  یندگیدفتر نما

 :عامل هایبرای بانک آفلجر تراکنش مجوزشرایط اخذ 

مکانات اد شرایط و یبا ،خود یبانک یسرورفلجر در شبکه آپول به صورت  افتیدر یبرا ی عاملهابانک

 .کنند افتیرا در ییاهمجوزمسئول  هایارگان تا بتوانند از را دارا باشند یخاص

 یبانک مرکز و یدارخزانهکامل وابسته و تحت نظارت  یا باشد و یدولت مهین ای یدولت عامل باید بانک -1

 د.باش کشورآن 

 .کشور باشدتاز های مماز نظر بانکداری در رده بانک وداشته باشد  ییباال یبانک رتبه دیبابانک عامل  -2
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باشد و  مجوزات دولت خود را داشته دیبا خود یفلجر در شبکه بانکآپول  افتیدر یبرابانک عامل  -3

 هایو مجوز ارائه شده BISاز طریق بانک مرکزی کشورش به  پول افتیبابت در یفین بانک تعارآ یبراهمچنین 

 برای بانک مرکزی کشور صادر شده باشد. BISالزم از 

 های آفلجرولپدر شبکه آفالین بانکی جهت نقل و انتقاالت  ییتوان اجراباید  عامل بانک یسرور ستمیس -4

 .دداشته باشرا )ارسال یا دریافت و یا مونوتایز( 

و این  اشدبداشته  به باال 13رتبه  ارشدِ یسرهایفبانک عامل در بخش انفورماتیک بانک خود، باید آ -5

 .باشند دهید های الزم راموزشآزموده و آکار باید متخصص، آفیسرها

ال رزرو مثل فدر یبانک( S2Sآفلجر ) به بخش یدگیرس یهاسازمانالزم از  یاهمجوزبانک عامل باید  -6

 پول و تیمنا ،یپول یهاسازمان برای میمستقکامل به صورت  هایارشزگهمچنین باشد و  اخذ کردهقبالً را 

 .ارسال نماید یالمللنیببعضاً در سطح کشور خود و  یتیامن حتی

 :)حقیقی یا حقوقی( فرستنده یا گیرنده برای آفلجر اخذ مجوز تراکنش طیشرا

نهایتاً  وفلجر آبه صورت در حساب بانکی خود پول  افتیدر یبرا( یحقوق ای یقی)حق رندهیگ یافرستنده 

مسئول  هایانارگبانک عامل و یا  تا بتوانند از باشند داشتهرا  یخاص د شرایط و مجوزاتیبا ،یبانکآنلجر 

 .کنند افتیرا در ی اجرای نقل و انتقال آفلجراهمجوز

در  ییپولشوا ی و ، پرونده مالییفریسابقه کگیرنده )حقیقی یا حقوقی( نباید به هیچ عنوان  وفرستنده  -1

 .داشته باشد المللیی و یا بینکشور و یا سیستم امنیتی سیستم قضایی

 ،هابه ارگانر دیگمالیاتی و یا هر نوع بدهی  ،نباید بدهی بانکی (یحقوق ای یقی)حق رندهیگ وفرستنده  -2

 .باشد قضایی و بدون پرونده زیسابقه تمحکومتی داشته باشد و باید دارای ادارات دولتی و یا 

فلجر ساب آدر شبکه آنلجر و همچنین حفعال  یساب بانکباید ح( یحقوق ای یقی)حق رندهیگ وفرستنده  -3

 .باشدداشته باشد، می ی( بانکS2Sبخش آفلجر )دارای مجوز  ی کهنزد بانک عامل

 یدسترسا یفلجر داشته باشد و آبه صورت ی گردش مالیا باید ( یحقوق ای یقی)حق رندهیگ وفرستنده  -4

و  باشدمی نینقض قوان این مورد در اضافی حیتوض) .داشته باشد ی متعلق به خودفلجر بانکآبه منابع کامل 

 (ستینمقدور کامل  حیمتاسفانه امکان توض

یا از طریق خود بانک ی داشته باشد؛ به سرور بانک یسترسباید د( یحقوق ای یقی)حق رندهیگ وفرستنده  -5

الین اجاره  قیاز طر یاعامل و آفیسرهای متخصص آن بانک از روش نقل و انتقال سرور بانکی استفاده کند و 
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نقل جهت اجرای  یبانک WTS دریافت یبرا یقانون به صورت کامالً یبانک نیال نکیل دیخراز طریق  ایبانکی و 

 .اقدام نماید و متکی به افراد متخصص سرور شخصیو انتقال کامالً قانونی با استفاده از روش 

رده باشد و کهای الزم جهت اجرای کار را اخذ مجوزباید تمامی ( یحقوق ای یقی)حق رندهیگ وفرستنده  -6

 ند.را اخذ ک گرید یکشورها ایدر کشور خود  یا پروژهای تعریف شده ژهوپر یاجرا هایهمچنین مجوز

تمامی  جهت نقل و انتقاالت در شبکه آفلجر بانکی پس از اخذ (یحقوق ای یقی)حق رندهیگو فرستنده 

د و مدارک را به کنند و پس از تایید و اخذ مجوزات پروژه تمامی اسنامجوزات الزم اقدام به تعریف پروژه می

 پسنک عامل با و دهندبانک منتخب خود که توانایی جذب آن نوع پول با مبلغ تعریف شده را دارد تحویل می

دهد انک انجام میبمطالعه، بررسی و تایید اسناد و مدارک تحویلی از سوی مشتری، اقدامات الزم را در داخل  از

کند. پس از های مربوطه می( و سپس اقدام به اخذ مجور از بانک مرکزی و سایر ارگانافتتاح حساب )مانند

 .دهدمجوز اجرای تراکنش را میبانک عامل به مشتری خود  دریافت تمامی مجوزات و تکمیل پرونده

شرکتی  فردی، اتبرای عقد قرارداد نقل و انتقال پول، نیازمند اطالع (یحقوق ای یقی)حق رندهیفرستنده و گ

صاحب  امهگذرنها و از گواهی ثبت شرکتاز این اطالعات  یو بانکی آنلجر و آفلجر یکدیگر هستند که بخش

ست توسط حساب بانکی تهیه شده و بخش دیگر اطالعات که مربوط به حساب بانکی و اطالعات سروری بانک ا

عات مشتری به نام برگه اطال شده و مکتوبسربرگ رسمی شرکت در و این اطالعات  شودآفیسر بانک ارائه می

(Client Information Sheet) و توسط صاحب  شودصادر میCIS و طبق قوانین گرددمهر و امضاء می 

 .گرددلی ثبت میالملبه بانک عامل تحویل داده شده و پس از تایید بانک در سیستم بانکی بین CISبرگه  بانکی

 .د شدخواه ات کامل دادهبه شما توضیح بوده و( CISبرگه اطالعات مشتری )در مورد مقاله بعدی 

 

 .پنجپایان مقاله شماره 
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