گروه همکاریهای بیه الملل مرکز اطالعات مالی ایران

جایگاه صرافی ها در قوانین و مقررات بین المللی
تا تَخِ تِ ایٌىِ یىی اص هشاوض اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی ( )MSBsتِ هطتشیاى دس اوثشیت لشیة تِ اتفاق وطَسّای خْاى،
غشافی ّا هی تاضٌذ لزا دس ایي هستٌذ دس اتتذا هفَْم  ٍ MSBsصیشهدوَػِ ّای آى دس لَاًیي ٍ همشسات تیي الوللی آٍسدُ
ضذُ است .سپس تا روش لَاًیي هشتَعِ دس دٍلت ّای آهشیىا ٍ واًادا دسخػَظ اًَاع خذهاتی وِ غشافی ّا هی تَاًٌذ اًدام
دٌّذ ،تِ تؼاتیش تِ واس سفتِ ضذُ دس  FATFاضاسُ خَاّذ ضذ.
کانادا:
تواهی اسائِ دٌّذگاى خذهات پَلی دس واًادا هیتایست دس هشوض هؼاهالت هالی ٍ تحلیل گضاسضات واًادا تِ ثثت تشسٌذ.
تداست خذهات پَلی ( )MSBػثاست است اص ّش فشد یا ضشوتی وِ دس ّشیه اص صهیٌِ ّای صیش فؼالیت وٌذ:


دالالى اسص ٍ غشافی ،



ًمل ٍ اًتمال پَل تِ ّش ٍسیلِ ای یا اص عشیك ّشفشد یا ضشوتی ٍ یا اص عشیك ضثىِ ًمل ٍ اًتمال الىتشًٍیه،



غذٍس ٍ تاصخشیذ حَالِ ّای پَلی ،چه ّای هسافشتی ٍ یا دیگش اتضاسّای هالی .ایي اهش ًمذ وشدى چه وِ تشای
اضخاظ یا ضشوت ّای خاغی تٌظین ضذُ است سا دس تش ًوی گیشد .تِ ػثاست دیگشً ،مذ وشدى چه وِ تشای ضخع
یا ًْاد خاغی تٌظین ضذُ ضاهل ایي هَسد ًویگشدد.

تداست خذهات پَلی ( )MSBضاهل سیستن ًمل ٍ اًتمال پَل هاًٌذ حَالِ ًیض هی ضَد.

شبکه انتظاماتی جرائم مالی ( )FinCENوزارت دارائی امریکا
هوىي است وسة ٍ واس ضوا یه ًَع اص خذهات پَلی ) (MSBتاضذ دس غَستی وِ:
تجازت خدمات پًلی کٍ يک يا تيص اش يک مًزد اش خدمات ذيل زا ازايٍ دَد:


حَالِ پستی



چه هسافشتی



ًمذ وشدى چه



غشافی



سپشدُ گزاسی

تجازت خدمات
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فؼالیت تداسی هزوَس تا یه ضخع ٍاحذ (دس یه ًَع فؼالیت) دس عَل یه سٍص تیص اص یىْضاس دالس تاضذ ..

يا-تجازت خدمات


خذهات حَالِ سا تا ّش هثلغی اًدام دّذ .

ثثت کسدن مؼامالت ازشی (ثثت يقايغ):
تواهی هَسسات خذهات هالی تایذ هؼاهالت اسصی خَد سا وِ تیص اص هثلغ دُ ّضاس دالس هی تاضذ ،چِ دسیافت ٍ چِ اسسال،
ثثت ًوایٌذ .ایي هؼاهالت دس تواهی غَستْایی وِ تَسظ هَسسات خذهات هالی ،اص عشیك هَسسات خذهات هالی ّا یا تِ
هَسسات خذهات هالی دس ّش سٍصی اص عشف هؼاهلِ گش هی تاضٌذ ،تایذ فایل گشدًذ .تٌاتشایي ثثت ٍلایغ صهاًی وِ تواهی
ضشایظ ریل ٍخَد داضتِ تاضٌذ الضاهی است:





اسصی،
تیص اص  ٠١١١١دالس (چِ دسیافت ٍ چِ اسسال)
تَسظ هؼاهلِ گش یا اص عشف هؼاهلِ گش
دس غَست اًدام هؼاهلِ دس ّواى سٍص

ادغام:
تا تذاًدا وِ تِ ثثت ٍلایغ هشتَط هی ضَد ،صهاًی وِ چٌذیي هؼاهلِ دس یه سٍص تَسظ هؼاهلِ گش یا اص عشف ٍی غَست هی
گیشد ،اَى هؼاهالت تِ ػٌَاى یه هؼاهلِ تلمی هی ضًَذ .تِ تیاى دیگش هَسسِ خذهات هالی دس غَستی وِ هغلغ تاضذ وِ
هدوَع هؼاهالت هطتشی چِ اسسال ٍ چِ دسیافت عی یه سٍص تیص اص دُ ّضاس دالس هی تاضذ ،هلضم تِ فایل وشدى ثثت آى
هی تاضذ.
مؼامالتی کٍ دز اَن وقديىگی خازج يا داخل می ضًد :
تایذ ولیِ هؼاهالت ًمذی وِ داخل حساب هی ضًَذ ،تِ ّواى ػٌَاى تا یىذیگش خوغ ضًَذ ّ.وچٌیي ولیِ هؼاهالت ًمذی
وِ اص حساب خاسج هی ضًَذ ،تِ ّواى ػٌَاى تایذ تا یىذیگش خوغ ضًَذ .ایي تذاى هٌظَس است وِ اعویٌاى حاغل گشدد
هدوَع هؼاهالت ًمذی خشٍخی یا ٍسٍدی عی یه سٍص اص حذ  ٠١١١١دالس تیطتش ًطَد.
فايل کسدن اسىاد ثثت يقايغ:
ثثت ٍلایغ فایل  ۴٩٨٧اداسُ هالیات اَهشیىا ) (IRSهیثاضذ وِ عی ػٌَاى گضاسضات هالیات اسصی اسائِ هی گشدد ٍ دس سایت
 www.msb.govهَخَد هی تاضذ یا هی تَاى اص عشیك تلفي اَى سا سفاسش داد.
مقسزات اوتقال يجٍ تسای فسستىدگان حًالٍ:
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هَسسِ خذهات هالی وِ فشستادى حَالِ سِ ّضاسدالس یا تیطتش سا لثَل هی وٌذ هَظف است وِ فشستٌذُ سا ضٌاسایی وٌذ ٍ
سَاتك حَالِ سا تذٍى تَخِ تِ سٍش پشداخت ایداد ٍ ًگْذاسی وٌذ ٍ .ایي تذیي هؼٌی است وِ» سفش وٌذ « تِ ػالٍُ تؼضی
اص اعالػات تایذ هَسسات خذهات هالی تایذ تؼضی اص اعالػات سا تِ هَسسات خذهات هالی دیگشی وِ اًتمال ٍخِ سا اًدام
هی دّذ اسائِ تذّذ.
تسای گيسودگان حًالٍ:
هَسسات خذهات هالی وِ پشداخت حَالِ سِ ّضاس دالس یا تیطتش سا لثَل هی وٌذ هَظف ّستٌذ وِ وِ گیشًذُ سا ضٌاسایی
وٌٌذ ٍ سَاتك حَالِ سا تذٍى تَخِ تِ سٍش پشداخت ایداد ٍ ًگْذاسی وٌذ.
الصامات جُت تطکيل ساتقٍ اوتقال يجٍ ،اوتقال دَىدٌ يجٍ زا ملصم میکىد کٍ:






هذسن ضٌاسایی هطتشی سا تػذیك وٌذ
اعالػات هطتشی سا ثثت وٌذ
اعالػات هشتَط تِ هؼاهلِ سا ثثت وٌذ
تِ هَسسات خذهات هالی گیشًذُ اعالػات تفشستذ
سَاتك سا تِ هذت پٌح سال اص صهاى اًدام هؼاهلِ ًگْذاسی وٌذ .

سًاتق صسافی
تواهی غشافی ّا تایذ تشای تواهی تثادالت اسصی تیص اص ّضاس دالس تطىیل پشًٍذُ تذٌّذ ٍ آى سَاتك سا ًگْذاسًذ .تثادل اسص
هی تَاًذ داخلی تا اسص داخلی یا خاسخی ٍ یا تشویثی اص ّش دٍ تاضذ .تٌاتشایي دس ضشایظ ریل تطىیل پشًٍذُ غشافی الضاهی
است:
 دسیافت اسص تیص اص ّضاس دالس
 اسسال اسص تیص اص ّضاس دالس
وگُدازی تايگاوی
مثال :هطتشی لػذ تثادل اسص تِ هثلغ  ٠١١١دالس واًادایی سا تِ دالس آهشیىایی داسد یا هطتشی لػذ تثادل تیست دالسی
ّایص تِ هثلغ  ٠۵١١دالس سا تا غذ دالسی تِ ّواى هثلغ داسد .دس ّش یه اص هَاسد فَق هؼاهلِ تایذ ثثت ٍ تایگاًی ضَد.
الصامات تايگاوی تثادالت ازشی ضامل مًازد ذيل می تاضد
صسافی تايد:




هذاسن ضٌاسایی ٍ اعالػات دس خػَظ ٍی سا ثثت وٌذ،
اعالػات هشتَط تِ هؼاهلِ سا ثثت وٌذ،
ساتمِ سا تشای هذت پٌح سال اص صهاى تطىیل هؼاهلِ حفظ وٌذ.
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گضاسضاتی وِ هیتَاًذ هٌدش تِ ضٌاسائی هؼاهالت هطىَن تَسظ هَسسات خذهات هالی ضَد فْشست گضاسضات ریل هی
تَاًذ خْت خستدَ دس خػَظ فؼالیت ّای پَلطَیی هَسد استفادُ لشاس گیشد.
گصازضاتی کٍ ميتًاود مىجس تٍ ضىاسائی مؼامالت مطکًک تًسط مًسسات خدمات مالی ضًد:
 .1گصازضات گسدش وقديىگی مستًط تٍ مؼامالت کالن
تسیاسی اص هَسسات خذهات هالی یا سیستوی داسًذ وِ گضاسضات گشدش پَل سا اسائِ هی دٌّذ یا آى سیستن سا خَدضاى
تْیِ هی وٌٌذ .ایي گضاسضات غالثاً دس خػَظ هؼاهالتی است وِ تیص اص سمف هؼیٌی تاضٌذ .تشای هثال تسیاسی اص غشافی
ّا الضاهاتی تشای تؼییي َّیت تشای هؼاهالت ووتش اص سمف سِ ّضاس دالس داسا هی تاضٌذ .ایي ًَع گضاسضات هی تَاًٌذ
هطتشیاًی سا ضٌاسایی وٌٌذ وِ خْت فشاس اص همشسات گضاسش دادى ٍ حساتشسی لاًَى فؼالیتْای هحشهاًِ تاًىی هؼاهالت
غَسی هی وٌٌذ ٍ یا هطغَل فؼالیت ّای غیش عثیؼی دیگش هی تاضٌذ.
 .2گصازضات سًء استفادٌ اش چک اش طسيق دي حساب جازی
غادس وٌٌذگاى چه ّای هسافشتی ٍ حَالِ ّای پستی ٍ ضشوت ّای اًتمال ٍخِ هؼوَالً داسای سیستوی هی تاضٌذ وِ
گضاسضات سَء استفادُ اص چه اص عشیك گطایص دٍ حساب خاسی سا اسایِ هی دّذ یا آى سا خَدضاى تْیِ هی وٌٌذ .ایي سَء
استفادُ تا دس ًظش گشفتي صهاًی وِ تشای ًمذ وشدى چه اص عشیك تاًه غَست هی گیشد اًدام هی ضَد .هٌظَس صهاًی است
وِ تاًىی وِ دس آى پَل تِ حساب گزاضتِ ضذُ تتَاًذ آى سا ٍغَل وٌذ .گضاسضاتی وِ اضاسُ تِ ایي فؼل داسًذ هوىي است
افؼال غیشهؼوَل دیگشی وِ هشتثظ تا پَلطَیی هی تاضٌذ سا ًیض ًوایاى ساصًذ.
گصازضات حًالٍ جات
ضشوت ّای حَالِ پستی داسای سیستوی هی تاضٌذ وِ گضاسضات سٍصاًِ هؼاهالت یا گضاسضات دیگشی وِ گشٍُ تٌذی ّای
هختلف حَالِ خات پشداصش ضذُ دس سیستن سا هطخع هی وٌذ ،تَلیذ هی ًوایذ یا آى سا خَدضاى تْیِ هی وٌٌذ.
(تشای هثال هی تَاى اص گضاسضات ً Corriderام تشد وِ تواهی اًتماالت سا اص وطَس الف تِ وطَس ب دس صهاى هطخػی ًطاى
هی دّذ)
گصازضات اوتقال يجٍ
ایي گضاسضات هی تَاًٌذ تِ تطخیع سٍیِ ّایی وِ تغَس ًاهؼوَل ایداد گطتِ ٍ احتوال هی سٍد تشای پَلطَیی تاضذ ووه
وٌذ .تستِ تِ ًَع گضاسش ٍ تؼذد آى ایي گضاسضات هی تَاًٌذ تِ تطخیع سفتاسّای ًاهؼوَل هطتشیاى ووه وٌٌذ .چٌیي
گضاسضاتی دسػیي حال هی تَاًٌذ تِ تطخیع سفتاسّای ًاهؼمَل تداستخاًِ ّا وِ تِ ػٌَاى ػاهلیي ضشوت ّای اًتمال ٍخِ
ػول هی وٌٌذ ووه وٌذ.
اتصاز » ثثت يقايغ «  3333دالزی
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اسٌاد تداسی تِ هثالغ تیي سِ ّضاس ٍ دُ ّضاس دالس وِ تغَس اخع تَسظ همشسات  BSAالضاهی گطتِ است هی تَاًذ تِ
هَسسات خذهات هالی ووه وٌذ تا عشحْای احتوالی هؼاهالت غَسی اسص سا تطخیع تذٌّذ .اعالػات ثثت ضذُ هی تَاًٌذ
تشای هثال ،تِ ضٌاسایی هطتشیاًی وِ هوىي است تِ هؼاهالت غَسی خْت الضاهات فشاس اص گضاسضات ٍ حساتشسی لاًَى
فؼالیتْای هحشهاًِ تاًىی دست تضًٌذ ،ووه وٌذ.
مدازک اتساء  /زسيد
غادس وٌٌذگاى حَالِ ّای پستی ٍ چه ّای هسافشتی سیستن ّایی داسًذ وِ سَاتك سٍصاًِ هَاسدی وِ خْت پشداخت تِ
حساب تاًىی غادس وٌٌذُ غادس گطتِ است سا تَلیذ هی ًوایذ یا خَدضاى آًْا سا تْیِ هی ًوایٌذ .تسیاسی اص غادس وٌٌذگاى
تشًاهِ ّایی سا عشاحی وشدُ اًذ تا تتَاًٌذ سٍیِ ّای ًاهؼوَل اسٌاد ٍ اتشاء سا ًطاى دٌّذ .چٌیي گضاسضاتی هی تَاًٌذ ووه
تسیاسی تِ ضٌاسایی هَاسدی وِ تشای استفادُ ًاهطشٍع تِ واس گشفتِ ضذُ تَدًذ تىٌذ.
سًاتق اوتقال يجٍ  3333دالزی
ایي سَاتك وِ عثك همشسات فؼالیتْای هحشهاًِ تاًىی الضاهی هی تاضذ هی تَاًذ تِ غشافی ّا خْت ضٌاسایی سٍش ّای
احتوالی هؼاهالت غَسی ووه وٌذ .سَاتك اًتمال ٍخِ  ٠١١١دالس یا تیطتش تذٍى تَخِ تِ سٍش پشداخت هی تَاًذ تِ
ضٌاسایی هطتشیاًی وِ خْت فشاس اص همشسات گضاسش دّی ٍ حساتشسی تِ هؼاهالت غَسی دست هی صًٌذ ووه وٌذ.
گصازضات فؼاليتُای مطتسی
تؼضی اص هَسسات خذهات هالی اص تشًاهِ ّای تطَیمی خْت تطَیك هطتشی تِ استفادُ دٍتاسُ اسائِ هیذٌّذ .گضاسضات خْت
تشسسی ػىس الؼول هطتشیاى یا فؼالیتْای ػوَهی آًْا هیتَاًذ خْت ضٌاسایی هؼاهالت غیش هؼوَل یا سٍیِ ّای هختلف
هؼاهالت ووه فشاٍاًی تٌوایذ.
خالصٍ ملصيمات  BSAمًزد ازائٍ دَىدگان خدمات پًلی
اسائِ دٌّذگاى خذهات پَلی تخػَغی تایذ ًام خَد سا ثثت ًوَدُ ٍ دس غَست داضتي ػاهل لیستی اص آًْا تْیِ ًوایٌذ.
 دس غَستی وِ یه هَسسِ اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی هتَخِ ضَد ،ضه ًوایذ یا دلیلی تشای ضه وشدى داضتِ
تاضذ وِ یه هؼاهلِ یا فؼالیت هطىَن تَدُ ٍ دس ساتغِ تا هٌاتغ هالی تِ هثلغ  ٠١١١دالس یا تیطتش تِ تٌْایی یا
سشخوغ تاضذ (  ۵١١١دالس یا تیطتش دس غَستی وِ تَسظ غادسوٌٌذُ ٍ اص عشیك تشسسی هذاسن تؼییي غالحیت
وطف ضَد) ،تایذ فؼالیت سا تِ ػٌَاى یه  SARفایل ًوایذ .
 تشًاهِ تغاتمی ضذپَلطَیی ) -(AMLولیِ هَسسات اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی تایذ ًسثت تِ تْیِ ٍ اخشای یه
تشًاهِ تغاتمی  AMLالذام ًوایٌذ .دس غَستی وِ یه هَسسِ اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی هؼاهلْای تِ هثلغ تیص اص
 ٠١١١١دالس تا یه هطتشی چِ تػَست دسیافت ٍ چِ تِ ضىل پشداخت دس یه سٍص اًدام دّذ ،تایذ آى سا تِ ػٌَاى
یه  CTRفایل ًوایذ.
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 دس غَستی وِ یه هَسسِ اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی ،حَالِ یا چه هسافشتی تِ هثلغ تیي  ٠١١١تا  ٠١١١١دالس
تِ یه هطتشی دس عَل یه سٍص دس تشاتش دسیافت پَل ًمذ تذّذ ،تایذ ایي هؼاهلِ سا ثثت ًوایذ.
 دس غَستی وِ یه هَسسِ اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی اًتمال پَل تِ هثلغ  ٠١١١دالس یا تیطتش تشای یه هطتشی دس
عَل یه سٍص اًدام دّذ ،تذٍى تَخِ تِ ًحَُ پشداخت خذهات تایذ ایي هؼاهلِ سا ثثت ًوایذ.
 دس غَستی وِ یه هَسسِ اسائِ دٌّذُ خذهات پَلی هثادلِ اسصی تِ هثلغ تیص اص  ٠١١١دالس تشای یه هطتشی دس
عَل یه سٍص اًدام دّذ ،تایذ ایي هؼاهلِ سا ثثت ًوایذ.
FATF
تا تَخِ تِ ایٌىِ هشخغ تواهی لَاًیي ٍ همشسات هشتَط تِ ّ MSBا ،سایت  FATFهی تاضذ لزا تَغیِ ّای هشتَعِ دس
خػَظ اسائِ دٌّذگاى خذهات پَلی ریالً آٍسدُ ضذُ است (ضواسُ تَغیِ ّا تش اساس گضاسش طٍئي سال ًْ ٠١٠١اد هضتَس تا
ػٌَاى  Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providersاخز
ضذُ ٍ خْت تغثیك تا ّواى ضواسُ ّا روش گشدیذُ است):
 دس تسیاسی اص وطَسّا غشافیّا ٍ اًتمال دٌّذگاى پَل تِ ػٌَاى تاًه تؼشیف ًویگشدًذ .دس حالیىِ دس تؼضی اص
وطَسّا هثل آهشیىا ٍ اًگلستاى آًْا سا خضء اسائِ دٌّذگاى خذهات هالی تؼشیف هیوٌٌذ .غشافیْا ٍ اًتمال دٌّذگاى
پَل دس تسیاسی اص وطَسّا تِ عَس ٍاضح تؼشیف ًطذُاًذ .دس تَغیِ ضواسُ ّ ٍ FATF ۴١وچٌیي دس سَهیي
دستَسالؼول پَلطَیی اتحادیِ اسٍپا ،آًذستِ اص تٌگاّْای هالی وِ خذهات هؼاهالت اسصی ٍ اًتمال پَل اسایِ هیدٌّذ
صیش هدوَػِ هَسسات هالی هی تاضٌذٍ .اطُ هَسسات هالی غیش تاًىی وِ تشای اضاسُ تِ خذهات تثادل اسص ٍ اًتمال
ٍخِ استفادُ هی ضَد هوىي است تِ عَس اضتثاُ تِ دالالى اٍساق تْاداس ٍ واصیٌَّا ًیض اعالق گشدد FATF .تفاٍتی سا
تیي هَسسات هالی اص یىسَ ٍ ضغلْا ٍ حشفِ ّای هطوَل غیش هالی ( )DNFBPاص عشف دیگش لائل ضذُ است .دستِ
اٍل ضاهل ولیِ فؼالیتْایی هی تاضذ وِ تَسظ اسایِ دٌّذگاى خذهات هؼاهالت اسصی ٍ اًتمال دٌّذگاى پَل اسایِ
هیگشدد.





تِ عَس ًوًَِ ،خذهات هؼاهالت اسصی ٍ اًتمال پَل ضاهل سِ ًَع فؼالیت هیگشدًذ:
دالالى اسص ٍ غشافیْا
اًتمال دٌّذگاى پَل
غادس وٌٌذگاى ،فشٍضٌذگاى ٍ تاصخشیذ اتضاسّای پَلی اص لثیل حَالِّا ٍ چىْای هسافشتی.

 دستِ  Money Remittanceخذاگاًِ تَدُ ٍ عیف ٍسیؼی اص ساصهاًْای تضسي هاًٌذ ٍستشى یًَیَى تا آًچِ
سا وِ اغلة "سیستن ّای اًتمال ٍخِ غیشسسوی" هی ًاهٌذ سا ضاهل هیطَد .ایي دستِ هؼوَالً خاسج اص سیستن هالی
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داسای همشسات ػول وشدُ ٍ ػویماً داسای پیطیٌِ تاسیخی ،فشٌّگی ٍ التػادی است .یىی اص ایي سیستن ّای
غیشسسوی "حَالِ" هی تاضذ.

 با تَجِ بِ ایٌکِ تحقیق در خصَظ ایي هَضَع از قبل تَسط دیگر سازهاى ّای بیي الوللی  FATFاًجام ضذُ
است.ایي تحقیق در ًظر ًذارد ،اطالعات از قبل هَجَد را کپی برداری کٌذ.بِ ایي دلیل تصوین گرفتِ ضذ کِ بخص
ّای هربَط بِ آًالیس ٍ سَاستفادُ از ضیَُ ّای جذیذ پرداخت از آى هستثٌی گردد .رًٍذّا ٍ ضیَُ ای پَلطَیی ٍ
تاهیي هالی ترٍریسن از طریق سیستن اًتقال جایگسیي ٍ خارج از سیستن باًکی عویقا هَرد تجسیِ ٍ تحلیل
قرارًگرفتِ است زیرا سَاستفادُ بالقَُ از سیستن ّای ایي چٌیٌی برای تاهیي هالی ترٍریسن قبال در گسارش
تیپَلَشی تاهیي هالی ترٍریسن در سال  2002پَضص دادُ ضذُ است.
 ایي گسارش تحقیقاتی بر هَسسات هالی غیرباًکی کِ حذاقل ّریک از خذهات زیررا ارائِ دٌّذ تورکس داردً)1 :قل ٍ
اًتقال پَل)2 ،داللی ارز ٍ )3 ،صذٍرً ،قذ کردى یا بازخریذ چک ّا  /حَالِ ّای پَلی ٍ کارتْای با ارزش افسٍدُ

 دستشخی وطَسّا فشاّن وٌٌذگاى  MRسیستن ّای خَتی سا تَسؼِ دادُ اًذ وِ ضاهل اداسات پست ،غشافی ّا ،تاًه
ّا ،آطاًس ّای هسافشتیّ ،تل ّا ٍ سایش ووپاًی ّا هی ضَد ٍ تستِ تِ وطَس هضتَس هتفاٍت است .دس ایٌدا تشخی اص
وطَسّای هْن ًام تشدُ هی ضًَذ:


فشاًسِ :اداسات پست



آلواى :اداسات پست ،غشافی ّا ٍ تاًىْا



ایتالیا :غشافی ّا ،آطاًس ّای هسافشتیّ ،تل ّا



اسپاًیا :اداسات پست



اًگلستاى :اداسات پست ،آطاًس ّای هسافشتی



آهشیىا :غشافی ّا ،تاًه ّا ،آطاًس ّای هسافشتی ٍ تاًىْا

 در کطَرّای آرشاًتیي ،ضیلی ،قبرس ،فراًسِ ،یًَاى ،هالتا ٍ ّلٌذ ،صربستاى ٍ اسپاًیا ،باًک ّا ارائِ دٌّذُ خذهات
اًتقال پَل هی باضٌذ.
 در کطَرّای آلباًی ،ارهٌستاى ،داًوارک ،گرجستاىٌّ ،ک گٌگ ،چیي ،ایتالیا ،لتًَی ،چیي ،لْستاى ،ترکیِ ٍ
اکرایي ،دفاتر پست ٍ باًک ّا اختیارات الزم برای اًجام خذهات ًقل ٍاًتقال پَل را بِ عٌَاى یک فعالیت فرعی دارا
هی باضٌذ.
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 در کطَرّای آرشاًتیي ،ضیلی ،هالتاّ ،لٌذ ٍ رٍهاًی ،صرافی ّا ،در کطَرّای قبرس ٍ رٍهاًی ،آشاًس ّای هسافرتی
ّا ٍ در کطَر رٍهاًی ّتل ّا ًیس خذهات اًتقال پَلی را ارائِ هیدٌّذ اگرچِ اًتقال پَل فعالیت اصلی آًْا بِ ضوار
ًوی آیذ.

 دستشخی وطَسّا فشاّن وٌٌذگاى  MRسیستن ّای خَتی سا تَسؼِ دادُ اًذ وِ ضاهل اداسات پست ،غشافی ّا ،تاًه
ّا ،آطاًس ّای هسافشتیّ ،تل ّا ٍ سایش ووپاًی ّا هی ضَد ٍ تستِ تِ وطَس هضتَس هتفاٍت است .دس ایٌدا تشخی اص
وطَسّای هْن ًام تشدُ هی ضًَذ:


فشاًسِ :اداسات پست



آلواى :اداسات پست ،غشافی ّا ٍ تاًىْا



ایتالیا :غشافی ّا ،آطاًس ّای هسافشتیّ ،تل ّا



اسپاًیا :اداسات پست



اًگلستاى :اداسات پست ،آطاًس ّای هسافشتی



آهشیىا :غشافی ّا ،تاًه ّا ،آطاًس ّای هسافشتی ٍ تاًىْا

ًتیدِ گیشی:
تا تًجٍ تٍ قًاويه ي مقسزات کطًزَای کاوادا ي آمسيکا ي َمچىيه گصازش ضيئه سال  2313گسيٌ کازی اقدام مالی دز
خصًظ  MRمی تًان مًازد ذيل زا تيان ومًد:
 .1صسافی َا دز کطًزَای َدف جصء ازائٍ دَىدگان خدمات پًلی می تاضىد.
 .2خدمات مستًط تٍ تثديل ازش تا استفادٌ اش پًل وقد ي َمچىيه حًالٍ ي سايس زيضُای اوتقال ازش دز صسافی
َا ويص تٍ اوجام می زسد.
 .3صسافی َا ملصم تٍ زػايت دقيق دستًزالؼمل َای ضىاسايی دقيق مطتسی چٍ دز خصًظ تثديل ازش ي
چٍ دزخصًظ حًالٍ می تاضىد.
 .4تؼييه آدزس مثدا (حًالٍ د َىدٌ) ي مقصد (حًالٍ گيسودٌ) ي ضىاسايی آدزس آوُا اش جملٍ مًازدی است
کٍ صسافی َا دز ازائٍ خدمات حًالٍ ملصم تٍ زػايت می تاضىد.
 .5تا تًجٍ تٍ ايىکٍ صسافی َا ملصم تٍ ازائٍ گصازش مؼامالت مطکًک تًدٌ ي زػايت دستًزالؼمل َای مستًط
تٍ ضىاسايی دقيق مطتسی دز تثديل ازش تصً زت وقد ي َمچىيه ضىاسايی آدزس حًالٍ دَىدٌ ي گيسودٌ
دز اوتقال پًل ،تسای ايطان اجثازی است لرا جُت کىتسل ػملکسد دزحًشٌ مثازشٌ تا پًلطًيی تُتس است
َس دي خدمت تثديل ازش ي حًالجات دز َسيک اش صسافی َا يجًد داضتٍ تاضد ي يا تٍ ػثازتی مجًش
صادزٌ تسای صسافی َا يک وًع تاضد .وکتٍ قاتل تًجٍ ايه است کٍ تجميغ خدمات اش وقطٍ وظس تسزسی ي
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کىتسل تاوک َای اطالػاتی ي گصازضات ياصلٍ دزجُت مثازشٌ تا پًلطًيی ،کازتسد تٍ مساتة تُتس ي دقيق
تسی وسثت تٍ گصازضات جداگاوٍ دازد.
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