
١ 

 

  ه با پولشويی و تامين مالی تروريسمزمبارقانون جمهوری ارمنستان پيرامون 

  ن) -١١٣) شماره ٣١/٠٣/١٣٩٣( ٢١/٠۶/٢٠١۴به موجب قانون اصالحی مورخه ويرايش قانون (

  )٠۶/٠٣/١٣٨٧( ٢٠٠٨سال مه  ٢۶مصوب 

  

. هدف اين قانون تامين امنيت اجتماعی و حفاظت از سيستم های اقتصادی و مالی جمهوری ارمنستان ١

مقابله با  درارهای حقوقی در برابر خطرات پولشويی و تامين مالی تروريسم از طريق وضع کردن ساخت

  پولشويی و تامين مالی تروريسم می باشد.

  

  ١فصل 

  مفاد كلی

  موضوع تنظيم قانون .١ماده 

با پولشويی و تامين مالی تروريسم را تنظيم و چارچوب نهادهای اين قانون روابط مربوط به مبارزه  .١

مقررات و شرايط  ،مين مالی تروريسمذيصالح، موسسات و اشخاص شامل در زمينۀ مباره با پولشويی و تا

ه با پولشويی و زو جوابگويی در عرصۀ مبار ینيز مسائل اعمال تدابير نظارت همکاری نهادهای مذکور و

 گسترشاين قانون روابط مربوط به فريز اموال اشخاص مرتبط با  .تامين مالی تروريسم را وضع می نمايد

  سالح کشتار جمعی را نيز تنظيم می نمايد.

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ١(اصالح ماده 

  

  ه با پولشويی و تامين مالی تروريسمزمبار. تنظيم حقوقی ٢ماده 

، قانون جمهوری ارمنستانطبق قراردادهای بين المللی  ه با پولشويی و تامين مالی تروريسمزمبار. ١

ن قانون، قوانين ديگر و ساير اسناد حقوقی پيش بينی شده به موجب اين قانون جمهوری ارمنستان، اياساسی 

  تنظيم می شود.

  

  و مورد استفاده در اين قانون. تعاريف اساسی ٣ماده 

  . به تعريف اين قانون:١

١٠٣ماده  ۴عبارت است از اموال وضع شده به موجب بند  اموال) ١ جمهوری آيين کيفری  ١

  ،ارمنستان

  ،جمهوری ارمنستانآيين کيفری  ١٩٠عبارت است از عمل پيش بينی شده به موجب ماده  یپولشوي) ٢

٢١٧عبارت است از عمل پيش بينی شده به موجب ماده  تامين مالی تروريسم) ٣ آيين کيفری  ١

  ،جمهوری ارمنستان



٢ 

 

٣ لی عبارت است از اختصاص اموال يا عرضه خدمات ما گسترش سالح کشتار جمعیتامين مالی ) ١

جمهوری آيين کيفری  ٣٨٧ماده  ٢و بند  ٣٨۶به منظور اجرای اعمال پيش بينی شده به موجب ماده 

  ،ارمنستان

  عبارتند از:گزارش  ارائه کننده اشخاص) ۴

  الف) بانک ها،

  ب) سازمان های اعتباری،

ارز  خريد و فروش ارز خارجی، اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت خريد و فروش کارگزار -  فروشندهپ) 

  خارجی،

  پولی، تاجرا کنندۀ نقل و انتقاالت) 

پيرامون بازار اوراق «ث) عرضه کنندۀ خدمات سرمايه گذاری به موجب قانون جمهوری ارمنستان 

به استثنای مديران صندوق های سرمايه گذاری شرکتی در بخش عملکرد مديريت صندوق های » بهادار

  سرمايه گذاری،

بازار اوراق  پيرامون«به موجب قانون جمهوری ارمنستان بينی شده ج) سپرده گذاری مرکزی پيش 

  ،»بهادار

چ) شرکت های بيمه (به انضمام بيمه اتکايی) و اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت واسطه ای بيمه (به انضمام 

  بيمه اتکايی)،

ی ح) صندوق های سرمايه گذاری شرکتی و همچنين صندوق های سرمايه گذاری قراردادی غير عموم

  فعال هستند، جمهوری ارمنستان بانک مرکزیفاقد مدير که تحت مجوز 

  بنگاه های رهنی،خ) 

  معامالت ملکی، اجرا کنندگاند) 

  ذ) سردفتران،

  ن شخصی و اشخاص حقوقی عرضه کنندۀ خدمات حقوقی،ار) وکال، موسسه دار

  ی،ن شخصی حسابدار و اشخاص حقوقی اجرا کنندۀ فعاليت حسابداراز) موسسه دار

  ژ) سازمان های مميزی و مميزها،

  س) فروشندگان فلزات قيمتی،

  ش) فروشندگان سنگ های قيمتی،

  ص) فروشندگان آثار هنری،

  ض) دست اندرکاران و سازمان دهندگان معامالت،

سازمان دهندگان قمارخانه ها، بازی های دارای جوائز به انضمام بازی های اينترنتی دارای جوائز ط) 

  ها، يیبخت آزما و



٣ 

 

  ظ) اشخاص ارائه کنندۀ خدمات مديريت اعتباری و ثبت اشخاص حقوقی،

گزارش در خصوص معامله يا روابط  هارائوظيفۀ فقط از ناحيه  که اين قانون ،دفاتر اعتباریع) 

و  ٩ماده  ۵، وظيفۀ ثبت وضع شده به موجب بند ٨الی  ۶تجاری مشکوک وضع شده به موجب مواد 

  ،آنها می شود حال شامل ٣٠ماده  ۴بند  ۶و  ۵، ۴، ٢موجب زيربندهای  جوابگويی وضع شده به

که اين قانون فقط از ناحيه  ،واحد کشورامالک و مستغالت کاداستر غ) نهاد تام االختيار اداره کنندۀ 

، وظيفۀ ثبت وضع شده به موجب بند ٨الی  ۶وضع شده به موجب مواد ات گزارشدر اختيار گذاشتن وظيفۀ 

  می شود، حال آنشامل  ٣٠ماده  ٩و جوابگويی وضع شده به موجب بند  ٩ماده  ۵

(ثبت دولتی) که اين قانون فقط از ناحيه وظيفۀ در اختيار گذاشتن  ثبت اشخاص حقوقیدولتی ف) نهاد 

و نيز وظايف  ۶ماده  ۴؛ در موارد وضع شده به موجب بند ٨الی  ۶گزارشات وضع شده به موجب مواد 

شامل حال آن  ٣٠ماده  ٩و جوابگويی وضع شده به موجب بند  ٩ماده  ٢و  ١ب بندهای وضع شده به موج

  می شود،

» الف«عبارتند از اشخاص ارائه کننده گزارشات وضع شده به موجب تبصره های  موسسات مالی) ۵

  بند جاری، ۴زيربند » خ«الی 

بند جاری  ۴زيربند » ظ«الی » د«يا اشخاصی که به موجب تبصره های  موسسات غير مالی) ۶

  بعنوان اشخاص ارائه کنندۀ گزارش وضع شده اند،

اين قانون فقط در صورتی شامل حال موسسات غير مالی يا اشخاص خواهند بود که  ٢۵و  ٢٣، ۴مواد 

  نفر باشد، ١٠تعداد پرسنل آنها بيش از 

  می باشد، جمهوری ارمنستان بانک مرکزی نهاد تام االختيار) ٧

گزارش دهنده هستند مجوز صادر  نهادی است که برای اشخاصی که ندهنک و نظارت نهاد کنترل) ٨

) و از يا صادر کننده مجوز فعاليت به نحو ديگر صالحيت حرفه ای کننده درا، صکننده نمايد (منصوب  یم

  ،صالحيت اجرای نظارت برخوردار می باشد

و همچنين معامله بين  بين شخص ارائه کننده گزارش و مشتری يا شخص تام االختيار معامله) ٩

مشتری يا شخص تام االختيار و شخص ديگر است که توسط شخص ارائه کننده گزارش حسابدهی اجرا يا 

محسوب می شود. هر عملی که بر اساس بعنوان موضوع تحقيقات (مشاهدات) شخص ارائه کننده گزارش 

قفی باشد نيز می تواند معامله اا  تومعامله مشخص يا در نتيجۀ آن پديد آورندۀ حقوق و وظايف، تغييرات ي

  محسوب شود،

بوجود نيآمده و (يا)  دوره ایمعامله ای است که در نتيجۀ آن تعهدات ارائه خدمات  :يکبار معامله) ١٠

  ،شودبرقراری روابط تجاری نمی داللت بر آن 

 ٢۴ه در طول عبارتند از يکبار معامالت يکسان با شرکت همان طرف ک :يکبار معامالت وابسته) ١١

  ساعت انجام می گردد،



٤ 

 

عبارت است از خدمات دوره ای عرضه شونده به مشتری از سوی شخص ارائه  :تجاری هرابط) ١٢

تجاری شامل آن فعاليت شخص ارائه  هکننده گزارش که به يک يا چند يکبار معامله محدود نمی شوند. رابط

جهت نيازهای شخصی خود به مقرر قانون  که در چارچوب آن شخص ارائه کنندۀ گزارشکنندۀ گزارش 

  اجرا می نمايد،فعاليتی غير از فعاليت وضع شده برای اشخاص ارائه کنندۀ گزارش مورد نظر 

: شخصی است که با شخص ارائه کنندۀ گزارش روابط تجاری برقرار نموده يا شخصی مشتری) ١٣

به شخص ارائه کنندۀ گزارش پيشنهاد  است که در چنين روابطی قرار دارد، و همچنين آن شخصی است که

  انجام يکبار معامله يا اقدام به انجام يکبار معامله می نمايد،

حقيقی است که در واقع مشتری از نام و به نفع وی عمل می نمايد و (يا) در  : شخصذينفع واقعی) ١۴

م وی اجرا می شود و (يا) تجاری به نا هحقيقيت مشتری يا آن شخصی را کنترل می نمايد که معامله يا رابط

 همی باشد و معامله يا رابط به ویمتعلق يا آن شخصی که محسوب شده مشتری که بعنوان شخص حقوقی 

تجاری به نام وی اجرا می شود. به لحاظ شخص حقوقی، آن شخص حقيقی نيز ذينفع محسوب می شود که 

قيقی) اجرا می نمايد و (يا) اين که تجاری نظارت واقعی (ح هدر قبال شخص حقوقی يا معامله يا رابط

تجاری به نفع وی اجرا می شود. همچنين آن شخص حقيقی می تواند ذينفع واقعی شخص  همعامله يا رابط

  حقوقی محسوب شود که:

(سهام، سهميه ها، منبعد: اوراق بيست و بيش از بيست درصد اوراق سهام دارای الف) با حق رای 

قانون بوده (بغير از صادر کنندگان حسابده به تعريف قی مورد نظر دارای حق رای شخص حقوسهام) 

) يا با قوت حضور خود يا متناسب با قرارداد منعقده با »پيرامون بازار اوراق بهادار«جمهوری ارمنستان 

  ، يابرخوردار بودهتصميمات آن تعيين نمودن پيش از امکان از شخص حقوقی، 

  ا) رياست شخص حقوقی مورد نظر بشمار رفته، يابعنوان عضو نهاد مديريتی و (يب) 

  پ) در توافق با شخص حقوقی مورد نظر و با توجه به منافع اقتصادی کلی عمل نمايد،

وی دارای اختيارات اجرای : شخصی است که به دستور مشتری و به نام شخص تام االختيار )١۵

اجرای نمايندگی بر ، از جمله می باشد ریدر اجرای معامله يا روابط تجابرخی عمليات حقوقی يا واقعی 

اساس وکالتنامه يا بر اساس اختيارات داده شده از سوی مشتری استوار بر اساس و پايه ای که به مقرر 

  قانون وضع شده است،

عبارت است از سازمان يا موسسه دارای هويت شخص حقوقی برحسب  :شخص حقوقی) ١۶

شور خارجی و همچنين تشکل حقوقی فاقد هويت شخص حقوقی قانونگذاری جمهوری ارمنستان و (يا) ک

  برحسب قانونگذاری کشور خارجی،

شخص ارائه (تصورات) مجموعه کامل اطالعات عبارت است از : شرح حال تجاری مشتری) ١٧

کنندۀ گزارش در بارۀ ماهيت فعاليت مشتری، نفوذ و اهميت، روابط تجاری و وجود يکبار معامالت و 



٥ 

 

نتظار، وجود حجم و زمينه ها، اشخاص تام االختيار و اشخاص ذينفع واقعی، ماهيت هويتی و گردش مورد ا

  ،وابستگی متقابل و همچنين ساير اسناد و موارد مربوط به فعاليت مشتری

: شرکت کننده ديگر در معامله مورد اجرا از سوی مشتری بوده که اموال ناشی طرف ديگر معامله) ١٨

  در اختيار گذاشته می شود (منتقل می شود) يا در اختيار وی گذاشته می شود، از معامله از سوی وی

: عبارت است از کسب اطالعات و فرايند تجزيه و تحليل اطالعات (به مشتریه مطالعه شايست) ١٩

بدست آوردن يک تصور درست در بارۀ مشتری از سوی شخص ارائه انضمام اسناد و مدارک) به منظور 

ا بکارگيری رويکرد مبتنی بر ريسک ها در خصوص هويت و ماهيت تجاری وی، که کنندۀ گزارش؛ ب

  شامل موارد زير می باشد:

  مشتری (منجمله: شخص تام االختيار و ذينفع واقعی) و تاييد هويت، شناسايی هويت )الف

  تجاری و ماهيت در نظر گرفته شده، هب) تعيين هدف معامله يا رابط

  تجاری، هرابط پ) مطالعۀ شايسته و جاری

که  : عبارت است از خطر پولشويی و تامين مالی تروريسم و موارد حاکی از احتمال آنريسک) ٢٠

يی، نوع مشتری ها، نوع معامالت يا روابط تجاری، نوع  ايجغراف تيموقعمی تواند برحسب کشورها يا 

  خدمات يا معيارهای ديگر باشد،

ه برحسب اين قانون، اسناد حقوقی نهاد تام االختيار و نيز : شامل معيار وضع شدمعيار ريسک باال) ٢١

شخص ارائه کنندۀ گزارش می باشد که حاکی از احتمال قوی پولشويی يا تامين مالی داخلی اسناد حقوقی 

، عضو خانواده وی يا شخصی که به نحوی با وی است، از جمله: شخص دارای نفوذ سياسیتروريسم 

مادر، همسر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خواهر، برادر، فرزندان، والدين همسر) وابستگی داشته باشد (پدر، 

که بعنوان مشتريان يا ذينفعان واقعی احتمالی يا موجود محسوب شده، اشخاصی (به انضمام موسسات مالی) 

 ا مناطق غير مطابق سکونت داشته يا اهل کشورها يا مناطق مذکور هستند، تمامی معامالتي که در کشورها

و همچنين معامالت يا روابط تجاری با شرايط  يی هستند باالدر سطح غيرعادی  ی که بطورپيچيده يا با مبالغ

که اهداف اقتصادی يا قانونی آنها واضح نباشد. به نحوی که وجود معيار ريسک باال در معامله يا  غيرعادی

ی تواند با ترکيب معيارهای وضع شده روابط تجاری در موارد پيش بينی شده از سوی نهاد تام االختيار م

  تشخيص داده شود،

مشتری  از بکارگيری گستردۀ فرايند مطالعۀ درست و شايستۀعبارت است : مطالعه مکمل مشتری) ٢٢

مطالعه نسبت به تکميل اقدامات وضع شده جهت از سوی شخص ارائه کننده گزارش، که در صورت آن 

  :می باشد مشتری حداقل اقدامات زير الزمشايستۀ 

الف) جلب رضايت مديريت ارشد تا قبل از برقراری روابط تجاری با مشتری، جهت ادامه روابط 

مواردی که بعدها معلوم می شود که مشتری يا ذينفع واقعی با معيار ريسک باال آن تجاری و همچنين در 

  تجاری شامل چنين معياری می باشد، هيا معامله يا رابطاست توصيف شده 



٦ 

 

  رای تدابير الزم جهت معلوم کردن منابع درآمدها و دارايی های مشتری،اجب) 

  تجاری مطالعه شود، هپ) حداالمکان ريز جزئيات هدف و پيش شرط های معامله يا رابط

  گردد،اجرا مرور جاری مکمل باشد، شخص دارای نفوذ سياسی مواردی که ت) در 

که ن قانون و اسناد حقوقی نهاد تام االختيار معيار وضع شده به موجب اي: معيار ريسک پايين) ٢٣

، نهادهای کشوری، حاکی از احتمال ضعيف پولشويی يا تامين مالی تروريسم است، از جمله موسسات مالی

غير از نهادها و ه نهادهای خودگردان محلی، سازمان های غير تجاری دولتی، دوائر مديريت دولتی ب

که به لحاظ مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم  ق غير مطابق،سازمان های واقع در کشورها يا مناط

تجاری در  هبه نحوی که وجود معيار ريسک پايين در معامله يا رابط بطور موثر تحت کنترل می باشند.

  موارد پيش بينی شده از سوی نهاد تام االختيار با ترکيب معيارهای وضع شده قابل تشخيص باشد،

مشتری از سوی شايستۀ  محدود فرايند مطالعۀ: عبارت است از بکارگيری مشتری مطالعه سادۀ) ٢۴

اجرای شناسايی هويتی و تاييد هويت اطالعات زير گردآوری شخص ارائه کننده گزارش، که در صورت آن 

  :می شود

  ،برای اشخاص حقيقی هويت نام، نام خانوادگی و مشخصات سند الف)

  اشخاص حقوقی (ثبت دولتی، شماره ثبتی و غيره)، ب) عنوان و شماره اختصاصی برای

  پ) عنوان کامل و رسمی برای نهاد دولتی و نهاد خود گردان محلی،

کشور خارجی يا منطقه در حال عمل يا : مقام عالی رتبه دولتی پيشين شخص دارای نفوذ سياسی) ٢۵

ا نموده يا در حال اجرا است که عملکردهای قابل توجه دارای ماهيت دولتی، سياسی يا عمومی اجر

باشد. به نحوی که دايره اشخاص دارای نفوذ سياسی شامل اشخاص اجرا کنندۀ عملکردهای عمومی   می

  نباشد. اشخاص دارای نفوذ سياسی بويژه عبارتند از:کالس متوسط و پايين 

  الف) روسای حکومتی، مقامات دولت، وزرا و معاونين وزرا،

  ب) اعضای مجلس،

، دادگاه قانون اساسی يا ديگر مراجع عالی قضايی که احکام ديوان عالی کشورعضای پ) قضات و ا

  نمی باشند،قابل شکايت  شرايط خاص، رآنان، به غير از موارد اعالم شکايت مشروط ب

  يا شورای بانک مرکزی، دادگاه حسابرساناعضای ت) 

  ث) رجال برجسته احزاب سياسی،

  يا نظارتی سازمانی که بعنوان مالکيت دولتی بشمار می رود، ج) اعضای نهادهای اداری، مديريتی

: عبارت است از کشور يا منطقه خارجی مطابق با فهرست های کشور يا منطقه غير مطابق) ٢۶

منتشر شده از سوی نهاد تام االختيار که الزامات بين المللی مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم را 

  شايسته اعمال نمی نمايند، بطوراعمال ننموده يا 



٧ 

 

آن محلی است که در آن منافع خانوادگی يا اقتصادی فرد متمرکز شده باشد. : مرکز منافع حياتی) ٢٧

نفع خانوادگی يا اقتصادی می تواند در محلی باشد که در آن خانه مسکونی (آپارتمان) فرد قرار داشته باشد، 

اموال اصلی شخصی يا خانوادگی وی (خانواده) يا محل ، داشتهفرد و (يا) خانواده وی در آن سکونت 

  اجرای فعاليت اقتصادی (حرفه ای) در آن قرار داشته باشد،

: عبارت است از آن نهاد يا کارمند شخص ارائه کنندۀ گزارش که صالحيت اتخاذ مديريت ارشد) ٢٨

مالی تروريسم و تامين مالی تصميمات يا اجرای عمليات در ارتباط با امور جلوگيری از پولشويی، تامين 

  گسترش سالح کشتار جمعی از طرف و به نام شخص ارائه کنندۀ گزارش را دارا باشد،

: عبارت است از يگان يا کارمند شخص ارائه کنندۀ گزارش؛ مجری داخلی هنهاد نظارت و مشاهد) ٢٩

الح کشتار جمعی که به عملکردهای جلوگيری از پولشويی، تامين مالی تروريسم و تامين مالی گسترش س

موجب اين قانون و اسناد حقوقی نهاد تام االختيار تعيين شده است، بغير از يگان ها يا کارمندان تعيين شده 

از سوی نهاد تام االختيار و همچنين آن شخص ارائه کنندۀ گزارش که عملکردهای خود را بطور انفرادی 

از سوی نهاد تام االختيار، حق عملکردهای نهاد  اجرا می نمايد. برحسب موارد و مقررات وضع شده

  را می توان برای شخص اجرا کنندۀ فعاليت حرفه ای محفوظ داشت، داخلی نظارت و مشاهده

تجاری، از جمله سعی در  ه: عبارت است از آن معامله يا رابطتجاری مشکوک همعامله يا رابط) ٣٠

ت آن شک و ترديد مبنی بر کسب اموال با توسل به انجام معامله يا برقراری روابط تجاری که در صور

يا اساسی برای شک و ترديد نسبت به آن وجود داشته باشد يا با تروريسم، عمليات تروريستی،  ارتکاب جرم

يا تامين کنندگان مالی تروريسم در ارتباط بوده، يا قصد  انفرادیسازمان های تروريستی يا تروريست های 

يا تامين  انفرادیتروريستی از سوی سازمان های تروريستی يا تروريست های  استفاده از آن با هدف

  وجود داشته باشد، کنندگان مالی تروريسم

محرک وضع شده به موجب وضعيت يا عبارت است از . تجاری مشکوک همعيار معامله و رابط) ٣١

ننده گزارش که حاکی از امکان اسناد حقوقی نهاد تام االختيار و همچنين اسناد حقوقی داخلی شخص ارائه ک

  پولشويی يا تامين مالی تروريسم باشد،

در جهت پولشويی يا ممکن طرح وصف کنندۀ منطق و توالی عمليات و (يا) اقدامات : نوع شناسی) ٣٢

که به موجب اسناد حقوقی نهاد تام االختيار و نيز اسناد حقوقی داخلی شخص ارائه تامين مالی تروريسم 

  ،وضع شده است کننده گزارش

هر تروريست فردی به انضمام شخص مشکوک و عبارت است از : شخص مرتبط با تروريسم) ٣٣

، ، شخص وابسته به آنهايا سازمان تروريستی ،متهم به تروريسم يا اقدام تروريستی يا محکوم شده برای آن

ه به صورت مستقيم يا غير شخصی که از طرف يا به نام آنها يا تحت دستورات آنها عمل نموده يا شخصی ک

مستقيم به آنان تعلق داشته يا از سوی آنان هدايت شده که در ليست های منتشر شده برحسب قطعنامه های 



٨ 

 

شورای امنيت سازمان ملل متحد يا ليست های منتشر شده از سوی نهاد تام االختيار طبق قطعنامه های 

  مذکور شامل شده باشد،

٣٣ قطعنامه : عبارت از هر شخصی است که شامل الح کشتار جمعیشخص مرتبط با گسترش س) ١

های تعيين و اعمال تحريم های مالی شورای امنيت سازمان ملل متحد در قبال گسترش سالح کشتار جمعی 

  برحسب آنها باشد،ليست های منتشر شده و تامين مالی آن يا 

اموال موضوع  گردش قانونی موقت واقعی ومنع : عبارت است از تجاری هتعليق معامله يا رابط) ٣۴

  معامله و (يا) روابط تجاری مشکوک،

عبارت است از عدم اجرای عمليات پيش بينی شده برای انجام : رد اجرای معامله يا رابطه تجاری) ٣۵

  معامله يا برقراری رابطه تجاری،

  يا رابطه تجاری،عبارت است از ايجاد وقفه در اجرای معامله : توقف معامله يا رابطه تجاری) ٣۶

تحت کنترل اشخاص يا  اموالعبارت است از منع زمانی واقعی و (يا) گردش قانونی : فريز اموال) ٣٧

منع به اشخاص مرتبط با تروريسم يا گسترش سالح کشتار جمعی، از جمله: آنها  مستقيم يا غير مستقيمتعلق 

ر و نيز منع برقراری يا اجرای هرگونه رابطه تسلط، استفاده يا مديريت مستقيم يا غير مستقيم اموال مذکو

  ،تجاری (ازجمله: خدمات مالی) يا بکبار معامالت

شامل اوراق بهادار وضع شده به موجب آيين مدنی جمهوری ارمنستان می باشد، از : اوراق بهادار) ٣٨

(دفترچه  ته چک)، بروات (حواله پرداخت)، سهم، بارنامه، گواهی بانکیسجمله: اوراق قرضه، چک (د

  بانکی، گواهينامه بانکی)، گواهی ذخيره سازی و ساير اوراق بهادار وضع شده به موجب قوانين ديگر،

رديده و دارای مجوز بوده يا به بانکی است که در کشوری تاسيس و ثبت گ :»شل«بانک جعلی ) ٣٩

اقد محل استقرار يا فعاليت وی ملحق شده باشد که در واقع در قلمرو کشور مذکور تحت مديريت نبوده يا فحن

تنظيم کننده اجرا کنندۀ فعاليت تابع نظارت تلفيقی موثر و واقعی بوده و به هيچ گروه از سازمان های مالی 

  وابسته نبوده باشد،

: عبارت است از آن حساب گارگزاری افتتاح شده در موسسات مالی که مشتری حساب ترانزيت) ۴٠

  ز آن برای انجام معامالت به نام خود استفاده می نمايد،موسسه مالی کارگزار مستقيماً ا

عملکردهای : گروهی است که در ترکيب آن چنان شخص حقوقی وجود داشته باشد که گروه مالی) ۴١

، »ث«، »الف«اشخاص حقوقی عضو گروه و اجرا کنندۀ فعاليت پيش بينی شده به موجب تبصره های 

جرا کنندۀ ) نمايندگی های ا(از جمله: شعب و (يارا ن قانون اي ٣ماده  ١بند  ۴زيربند » چ«يا » ج«

 )قابل اعمال باشدبرای تمامی گروه مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم که ها و روش های  سياست

 به منظور اجرای نظارت موثر، يکپارچه و در سطح گروه مديريت و هماهنگی می نمايد،



٩ 

 

نامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد يا منتشر شده بر فهرست های منتشر شده طی قطع) ۴٢

تروريسم يا گسترش سالح های کشتار جمعی که طی : عبارتند از فهرست های اشخاص مرتبط با طبق آنها

  قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد يا بر طبق آنها منتشر شده اند.

، ن -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣(اصالح ماده 

  )ن -۵۵) شماره ٢٧/١٠/١٣٩۶( ١٧/٠١/٢٠١٨قانون اصالحی مورخه 

  

  ٢فصل 

  جلوگيری از پولشويی و تامين مالی تروريسم

  . اعمال رويکرد مبتنی بر ريسک ها از سوی اشخاص ارائه کننده گزارش۴ماده 

پولشويی  یی ريسک های موجود و احتمال. موسسات مالی و موسسات و اشخاص غير مالی می بايست١

خود را شناسايی و مورد ارزيابی قرار دهند و از سياست مديريت موثر و مهار  و تامين مالی تروريسم

  ريسک های شناسايی شده، مکانيزم ها و روش های کنترل آنها برخوردار باشند.

مشخص کردن سطح کلی ريسک ارزيابی ريسک های پولشويی و تامين مالی تروريسم تا ر موقع د. ٢

و تعريف سطح متناسب مهار ريسک ها، موسسات مالی و موسسات و اشخاص غير مالی می بايستی کليه 

  را در نظر داشته و می توانند تدابير تفکيک شده متناسب با نوع و سطح ريسک اجرا نمايند.عوامل ريسک 

تباً و حداکثر سالی يکبار ريسک های . موسسات مالی و موسسات و اشخاص غير مالی می بايستی مر٣

  مورد تجديد نظر قرار دهند.را موجود و احتمالی پولشويی و تامين مالی تروريسم 

می بايستی ريسک های موسسات مالی در شمار ساير ريسک های پولشويی و تامين مالی تروريسم . ۴

های عرضۀ آنها و همچنين ريسک موجود و احتمالی در عرضۀ گونه های جديد خدمات يا راه اندازی شيوه 

های موجود و احتمالی مرتبط با بکارگيری تکنولوژی های جديد يا در حال رشد شناسايی و مورد ارزيابی 

  قرار دهند.

شناسايی و ارزيابی ريسک های پولشويی و تامين مالی تروريسم را می بايستی . موسسات مالی ۵

راه اندازی شيوه های عرضۀ آنها يا بکارگيری تکنولوژی های متناسباً تا عرضۀ گونه های جديد خدمات يا 

  جديد يا در حال رشد اجرا نمايند.

در  ن -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨قانون اصالحی مورخه  ٣با اصالح ماده  ۴(ماده 

  )الزم االجرا می گردد) ٢۶/٠۶/١٣٩٧( ١٧/٠٩/٢٠١٨تاريخ 
  

  . ارائه اطالعات محرمانه۵ماده 

طبق اين قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن موظف است خص ارائه کنندۀ گزارش، . ش١

اطالعات وضع شده پيرامون پولشويی و تامين مالی تروريسم، از جمله اطالعات محرمانه وضع شده به 

  موجب قانون به نهاد تام االختيار ارائه نمايد.



١٠ 

 

 و اشخاص حقوقی عرضه کنندۀ خدمات حقوقی،ی شخص. سردفتران، وکال و همچنين موسسه داران ٢

سازمان های مميزی و  و اشخاص حقوقی اجرا کنندۀ فعاليت حسابداری، ین شخصی حسابداراموسسه دار

مميزها اطالعات وضع شده به موجب اين قانون را فقط در مواردی که مغاير با الزامات حفظ اسرار وضع 

الزام حفظ اسرار می نمايند.  به نهاد تام االختيار ارائهآنان نباشد،  شده به موجب قوانين تنظيم کنندۀ فعاليت

وضع شده به موجب قانون فقط می تواند در صورت چنان اطالعاتی در قبال موسسات يا اشخاص غير مالی 

اعمال شود که از مشتری يا منابع ديگر چون در موقع اجرای رسيدگی قضايی، اداری، داوری يا ميانجگری 

در موقع ارائه مشاوره حقوقی دريافت و در ارتباط با حمايت از مشتری يا ارائه منافع آنان و همچنين  قانونی

ن مالی تروريسم مشاوره دريافت غير از مواردی که مشتری به منظور پولشويی يا تاميه شده باشند ب

  نمايد.  می

  

  . معامله يا رابطه تجاری مشمول اطالع رسانی۶ماده 

در خصوص معامله يا رابطه تجاری مشکوک و (يا) معامله مشمول  دۀ گزارششخص ارائه کنن. ١

  به نهاد تام االختيار گزارش ارائه می نمايد.الزامی اطالع رسانی 

، ص ارائه کنندۀ گزارشاشخااز سوی کليه . گزارش پيرامون معامله يا رابطه تجاری مشکوک ٢

شخص ارائه کنندۀ گزارش صرفنظر از مقدار ر برحسب نوع معامالت يا روابط تجاری وضع شده برای ه

  اين ماده در اختيار گذاشته می شود. ۴بند  ۵مبلغ آن بغير از موارد وضع شده به موجب زيربند 

شخاص زير و برحسب نوع و حد ا. گزارش پيرامون معامله مشمول اطالع رسانی الزامی از سوی ٣

  در اختيار گذاشته می شود:نصاب های مشخص معامالت 

ميليون درام تجاوز نمايد و نيز  ٢٠معامالت غير نقدی که مبلغ آنها از  در صورت موسسات مالی؛) ١

  ميليون درام تجاوز نمايد، ۵معامالت نقدی که مبلغ آنها از 

بازی های دارای جوائز به انضمام بازی های قمارخانه ها، سازمان دهندگان در صورت سردفتران، ) ٢

ها، نهاد دولتی ثبت کنندۀ اشخاص حقيقی (ثبت دولتی) و همچنين نهاد  بخت آزمايی ،اينترنتی دارای جوائز

ميليون درام  ٢٠مبلغ آنها از واحد کشور؛ معامالتی که امالک و مستغالت کاداستر تام االختيار اداره کنندۀ 

ائه می شود به استثنای معامالت خريد و فروش امالک که در آن حالت در صورتی گزارش ار تجاوز نمايد

وضع شده به موجب اين معامالت نقدی در صورت انجام ميليون درام تجاوز نمايد.  ۵٠که مبلغ آنها از 

  ميليون درام تجاوز نمايد. ۵بند در صورتی گزارش ارائه می شود که مبلغ آنها از زير

شامل حال  اين ماده در موارد زير ٣و (يا)  ٢وظيفه ارائه گزارش وضع شده به موجب بندهای . ۴

  اين بند خواهد شد: ١-۵اشخاص ارائه کنندۀ گزارش در زيربندهای 



١١ 

 

و اشخاص حقوقی عرضه کنندۀ خدمات شخصی سردفتران، وکال و همچنين موسسه داران در قبال ) ١

موسسه داران شخصی حسابداری و اشخاص حقوقی اجرا کنندۀ فعاليت حسابداری، سازمان های  حقوقی،

  ط در خصوص انواع معامالت زير يا تدارک روابط تجاری يا اجرای آنها:مميزی و مميزها، فق

  الف) خريد و فروش امالک،

  ب) مديريت اموال مشتری،

  پ) مديريت حساب های بانکی و اوراق بهادار،

  ت) اختصاص اموال برای تاسيس، فعاليت يا مديريت اشخاص حقوقی،

سهام (بدست آوری) اص حقوقی و نيز واگذاری ث) اجرای عملکردهای تاسيس، فعاليت يا مديريت اشخ

اشخاص حقوقی، يا واگذاری (بدست آوری)  (مشارکت، سهم و غيره) در سرمايه اوليه (سهمی و غيره)

  اوراق سهام (سهام، سهم و غيره) اشخاص حقوقی به ارزش اسمی يا بازاری،

انضمام بازی های اينترنتی دارای ) در قبال سازمان دهندگان قمارخانه ها، بازی های دارای جوائز به ٢

  ها فقط در موارد زير:بخت آزمايی جوائز و 

  خريد ژتون (بليط های بخت آزمايی)،الف) 

  ب) انجام شرط بندی ها،

  پ) پرداخت يا اختصاص جوايز،

  اين بند،» پ«-»الف«) اجرای معامالت مالی در ارتباط با تبصره های ت

  عرضه کننده خدمات ثبت اشخاص حقوقی فقط در موارد زير:) در قبال مديريت اعتباری و اشخاص ٣

  الف) در موقع عرضه خدمات ثبت اشخاص حقوقی بعنوان کارگزار موسس (نماينده)،

به شخص  صالحيت عملسپردن ب) بعنوان مدير شرکت (نهاد اجرايی)، بعنوان شريک در مشارکت (

  يا اجرای عملکردهای مشابه مديريت شخص حقوقی، )ديگر

  اختصاص محل استقرار (فعاليت، مکاتبات يا اداری) شخص حقوقی،پ) 

ت) عملکرد بعنوان مدير اعتباری موجودی های مالی تشکيل شده بنا به توافق طرفين (سپردن 

  صالحيت عمل به شخص ديگر) يا اجرای عملکرد هم ارزش برای تشکل حقوقی ديگر،

  صالحيت عمل به شخص ديگر)،ث) عملکرد بعنوان سهامدار شخص حقوقی ديگر (سپردن 

واگذاری (بدست آوری) ) در قبال نهاد ثبت کنندۀ اشخاص حقوقی (ثبت دولتی) و فقط در خصوص ۴

سهام (مشارکت، سهم و غيره) در سرمايه اوليه (سهمی و غيره) اشخاص حقوقی يا در خصوص ثبت دولتی 

  ،مربوط به شکل گيری و تغييرات سرمايه اوليه (سهمی و غيره)

فقط برای معامالت نقدی  در قبال فروشندگان فلزات گران قيمت و فروشندگان سنگ های قيمتی )۵

  ميليون درام. ۵باالی 
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، کارکنان و نمايندگان وی مجاز نمی باشند به شخصی که در باره وی شخص ارائه کنندۀ گزارش. ۵

ين به ساير اشخاص در باره ارائه گزارش يا اطالعات ديگر در اختيار نهاد تام االختيار می گذارند و همچن

  گزارش يا اطالعات ديگر اعالم نمايند.

اين ماده برحسب  ٣موارد معافيت از وظيفه ارائه گزارش در باره معامالت وضع شده به موجب بند . ۶

  نوع، موارد و (يا) حد نصاب های معامالت نهاد تام االختيار وضع می نمايد.

  

  مله يا رابطه تجاریاعالم مشکوک بودن معا. ٧ماده 

معامله يا رابطه تجاری را از جمله سعی در اجرای قرارداد يا برقراری ، شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

اين قانون در باره معامله يا رابطه  ٨و طبق ماه  تلقی کردهرابطه تجاری می بايستی در صورتی مشکوک 

ک تن اين ششک و ترديد داشته باشد و يا در داش که تجاری مشکوک به نهاد تام االختيار گزارش ارائه نمايد

و ترديد استدالل کافی مبنی بر اين که اموال دخيل در معامله يا رابطه تجاری از راه غير قانونی بدست آمده 

يا با تروريسم، عمليات تروريستی، سازمان های تروريستی يا تروريستی های فردی يا تامين مالی تروريسم 

يا برای هدف تروريستی استفاده شده باشد يا قصد استفاده از آن از سوی سازمان های  ارتباط داشته باشد

  تروريستی يا تروريستی های فردی يا تامين کنندگان مالی تروريسم وجود داشته باشد.

ارائه گزارش به نهاد تام االختيار پيرامون معامله می بايستی در صورتی  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٢

اين قانون را مشکوک تلقی نمايد که وضعيت  ٨تجاری مشکوک پيش بينی شده به موجب ماده يا رابطه 

ً با معيارها و نوع شناسی معامله يا رابطه تجاری مشکوک مطابقت داشته باشد  و مورد نظر کالً يا جزئا

جاری مشکوک بودن معامله يا رابطه تبا وجود اين که معلوم شود که  شخص ارائه کنندۀ گزارشبرای 

منطق ولی شود، ناشی نمی  معيارها و نوع شناسی معامله يا رابطه تجاری مشکوکاز  پيشنهادیمنعقده يا 

آن برای اهداف پولشويی امکان اجرای فرض بر اجرای آن، گردش (ديناميک) يا موارد ديگر پايه و اساس 

  .فراهم می نماينديا تامين مالی تروريسم 

اين ماده اگر معامله يا رابطه تجاری در نتيجۀ مشاهدات انجام  ٢بند  . در موارد وضع شده به موجب٣

اين  ٨پيش بينی شده به موجب ماده  معامله يا رابطه تجاری مشکوکشده مشکوک تلقی نشود و درخصوص 

 شود، در اين صورت دليل واستدالل عدم مشکوک شناخته شدنگزارش ارائه ننهاد تام االختيار قانون به 

يل و نتايج آن طبق مقررات و ، نتيجه گيری های انجام شده، روند تجزيه و تحلرابطه تجاریمعامله يا 

  های وضع شده به موجب اين قانون بصورت سندی تنظيم و نگهداری می شود. مهلت

  

محتوا و مقررات ارائه گزارش پيرامون معامله و معامله مشکوک يا روابط تجاری مشمول . ٨ماده 

  یاطالع رسانی الزام
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. در گزارش پيرامون معامله و معامله مشکوک يا روابط تجاری مشمول اطالع رسانی الزامی نکات ١

  زير ذکر می شوند:

) مشخصات شخص تام االختيار، طرف ديگر معامله و درصورت معامله مشکوک؛ مشخصات ذينفع ١

  واقعی شامل:

تابعيت، آدرس ثبتی (در صورت خانوادگی،  قيقی يا موسسه دار شخصی: نام، نامالف) برای شخص ح

وجود) و محل اقامت، روز، ماه و سال تولد، سری، شماره و تاريخ صدور سند هويت و برای موسسه دار 

  ،شخصی: شماره ثبتی و شماره ثبت مودی مالياتی

يا غيره) و در  یب) برای شخص حقوقی: عنوان، محل استقرار، شماره شناسه (شماره ثبت دولت

  شماره ثبت مودی مالياتی، ؛نصورت موجود بود

  در صورت ارائه گزارش از سوی موسسات مالی شماره حساب بانکی مشتری،پ) 

  رابطه تجاری، شرح حال) موضوع معامله يا ٢

  ) مبلغ معامله،٣

  ) تاريخ اجرای معامله يا برقراری رابطه تجاری.۴

 ؛و در صورت وجود يدشک و ترددر گزارش پيرامون معاملۀ مشکوک يا رابطه تجاری، وصف . ٢

معامله يا رابطه تجاری و همچنين موارد به تعليق در آمدن، رد شمردن معيار و (يا) روش شناسی مشکوک 

گسترش سالح ط با تروريسم يا ارتبدر ايا توقف معامله يا رابطه تجاری، يا فريز بودن اموال اشخاص 

  کشتار جمعی درج می گردد.

و در مورد موسسات مالی و موسسات غير مالی يا نهاد نظارت  رتيبت. گزارش می بايستی با شماره ٣

 ۴زيربند » ف«-»ع«تبصره های داخلی اشخاص و در موارد اشخاص ارائه کنندۀ گزارش که به موجب 

، با امضای کارمند مسئول (شکل کاغذی و نيز ممهور، در صورت اين قانون پيش بينی شده اند ٣ماده  ١بند 

ارش در نهاد تام االختيار ذکر . در گزارش شماره ثبتی شخص ارائه کنندۀ گزگرددداشتن مهر) ارائه 

  شود.  می

. در صورتی که نهاد دولتی يا نهاد خود گردان محلی در معامله يا رابطه تجاری در وضعيت و ۴

بعنوان مشتری، شخص تام االختيار و طرف ديگر معامله معرفی بشود، در گزارش فقط عنوان رسمی و 

  ل نهاد مذکور و کشور ذکر می شود.کام

فرم های گزارش، مقررات و مهلت های ارائه و همچنين استثنائات شامل شدن  ختيارنهاد تام اال. ۵

که به موجب اين ماده وضع شده اند، برحسب نوع اشخاص ارائه کنندۀ گزارش را مشخصات در گزارش 

  تعيين می نمايد.

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨مورخه  به موجب قانون اصالحی ٨(اصالح ماده 

  



١٤ 

 

رويه های مورد اجرا در ثبت دولتی اشخاص حقوقی، ثبت تغييرات و صدور مجوز موسسه . ٩ماده 

  در انجام ثبت ارائه کنندۀ گزارش و نيز وظايف اشخاصمالی 

همی و غيره) يا . در موقع ثبت دولتی شخص حقوقی و در صورت انجام تغييرات در سرمايه اوليه (س١

تغيير ترکيب موسسين، شرکاء، اعضاء، صاحبان سهام و سهامداران، موسسين (شرکاء، اعضاء، صاحبان 

سهام، سهامداران و سايرين) مکلفند برحسب فرم، مقررات و مهلت وضع شده از سوی نهاد تام االختيار، 

 (ثبت دولتی) اعالميه ارائه نمايند. پيرامون ذينفعان واقعی شخص حقوقی به نهاد دولتی ثبت اشخاص حقوقی

در را نهاد دولتی ثبت کنندۀ اشخاص حقوقی (ثبت دولتی) در صورت استعالم نسخه ای از اعالميه مذکور 

  اختيار نهاد تام االختيار قرار می دهد.

) قابل اطميناندر صورت عدم ارائه، ارائه نادرست (از جمله جعلی يا غير شخص حقوقی . ٢

ماده جاری وضع شده  ١در خصوص ذينفعان واقعی که به موجب بند کميل ناقص مشخصات تيا مشخصات 

  به مقرر قانون پاسخگو خواهد بود.است، 

، گواهی صالحيت حرفه انتصابموسسه مالی ( بهنهاد کنترل کننده در طی صدور و اعطای مجوز . ٣

انضمام اسناد و مدارک) وضع شده  مکلف است اطالعات (به انجام فعاليت) مجوزای يا شکل ديگر اعطای 

  از سوی نهاد تام  االختيار را درخواست و صحت اطالعات مذکور را بررسی نمايد.

صدور و اعطای مجوز به شخص ارائه روز پس از توقف  ١۵مکلف است در طی  نهاد کنترل کننده. ۴

و مجوز  ام فعاليت)انج مجوز، گواهی صالحيت حرفه ای يا شکل ديگر اعطای انتصابکنندۀ گزارش (

شده، گواهی صالحيت حرفه ای صادر شده يا شکل ديگر مجوز اعطا  انتصابشخص ارائه کنندۀ گزارش (

  شده جهت انجام فعاليت) مراتب را به نهاد تام االختيار اعالم نمايد.

و ماه پس از صدور  ١(بغير از موسسه مالی) مکلف است در طی مهلت  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ۵

، گواهی صالحيت حرفه ای يا شکل ديگر اعطای مجوز انجام فعاليت) برحسب انتصابعطای مجوز (ا

  مقررات وضع شده از سوی نهاد تام االختيار در نهاد تام االختيار به ثبت برسد.

موسسات مالی ملزم به ثبت در نهاد تام االختيار برحسب مقررات وضع شده از سوی نهاد مذکور . ۶

  می باشند.

  

  ٣صل ف

  نهاد تام االختيار

  . نهاد تام االختيار١٠ماده 

  به شرح زير می باشد:نهاد تام االختيار . صالحيت های ١

(به انضمام و دريافت اطالعات  ارائه کنندۀ گزارش) دريافت گزارشات و اطالعات ديگر از اشخاص ١

  دولتی،از نهادهای اسناد و مدارک) 
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  ت (به انضمام اسناد و مدارک) دريافتی،) تجزيه و تحليل گزارشات و اطالعا٢

ارسال اطالع رسانی به نهادهای اجرا کنندۀ پيگرد کيفری در موارد پيش بينی شده به موجب ماده ) ٣

  اين قانون، ١٣

ص ارائه اشخاز اناشی از اهداف اين قانون (به انضمام اسناد و مدارک) ساير اطالعات درخواست ) ۴

ست و دريافت اطالعات محرمانه که بر حسب قانون وضع شده اند بغير از ، از جمله درخواکنندۀ گزارش

  اين قانون، ۵ماده  ٢موارد وضع شده به موجب بند 

) درخواست اطالعات (به انضمام اسناد و مدارک) ناشی از اهداف اين قانون از نهادهای دولتی، از ۵

رخواست اطالعات محرمانه که بر حسب قانون جمله از نهادهای کنترل کننده و اجرا کنندۀ پيگرد کيفری و د

  وضع شده اند،

به  در جهت اجرای شايستۀ وظايف وضع شده ص ارائه کنندۀ گزارشاشخبه اابالغ دستورات ) ۶

موجب اين قانون و اسناد حقوقی به تصويب رسيده بر اساس آن (در صورت وجود موسسات غير مالی يا 

و تعليق دهای مذکور) از جمله ابالغ دستورات در مشکوک شمردن نهادهای کنترل کنندۀ اشخاص، توسط نها

انجام مطالعات در باره مشتری متکی يا رابطه تجاری، رد و توقف تحقق معامله يا رابطه تجاری يا معامله 

بر داده های هويتی، معيارها يا روش شناسی معامه يا رابطه تجاری مشکوک که از سوی اشخاص ارائه 

  گرديده است،

مبارزه با پولشويی و تامين مالی وضع شده به موجب اين قانون در زمينه اسناد حقوقی  پذيرش )٧

يه های اعمال اسناد حقوقی، به انضمام روروش ها و  حيتوضهای دستورالعمل، از جمله تصويب تروريسم

  های مربوط به معيارها يا روش شناسی های معامله يا رابطه تجاری مشکوک،دستورالعمل

برحسب مقررات و موارد وضع شده به موجب اين  ارائه کنندۀ گزارشنترل و نظارت بر اشخاص ) ک٨

از سوی نهادهای نظارت کننده، از جمله ارائه وساطت در کنترل و نظارت در حال اجرا قانون، کمک به 

  اعمال تدابير جوابگويی،

 پيشگيری ازدر زمينه  ) تعيين موارد و تواتر اجرای حسابرسی داخلی از سوی موسسات مالی٩

  ، درخواست اجرای مميزی خارجی،پولشويی و تامين مالی تروريسم

اعمال تدابير پاسخگويی وضع شده به موجب اين قانون و قانون جمهوری ارمنستان پيرامون ) ١٠

در قبال آن سهيم در پولشويی يا تامين مالی تروريسم و همچنين  اشخاص حقوقیتخلفات اداری، در قبال 

کنترل کننده وضع شده به موجب قانون هستند يا اين نظارت و که فاقد نهادهای  ص ارائه کنندۀ گزارشاخشا

که برای  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسمکه در قبال آنها تنظيم حقوقی اجرای عملکردها در زمينه 

  باشد،نهاد کنترل کننده محفوظ می باشد وجود نداشته 

ق در آوردن معامله يا رابطه تجاری مشکوک، فريز کردن اموال اشخاص مرتبط با به حال تعلي) ١١

  تروريسم يا گسترش سالح کشتار جمعی،
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اين قانون، تجديد نظر و انتشار  ٢٨ماده  ٢) تهيه فهرست های اشخاص مرتبط با تروريسم طبق بند ١٢

  آنها،

پيرامون گزارشات ارائه  نندۀ گزارشص ارائه کاشخ) بطور منظم در اختيار گذاشتن اطالعات به ا١٣

برحسب مقررات وضع شده از سوی نهاد تام االختيار (تامين  ص ارائه کنندۀ گزارشاشخشده از سوی ا

  ،بازخورد)

و همچنين اعطای درجه  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم) آموزش در خصوص مسائل ١۴

  ،اين قانون ٢۴ماده  ٢مالی بر اساس بند  حرفه ای به کارکنان نهاد نظارت داخلی موسسات

  ) انتشار گزارشات ساالنه پيرامون عملکرد خود،١۵

  ،مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم ) اجرای اطالع رسانی عمومی پيرامون١۶

انعقاد قراردادهای همکاری با سازمان های بين المللی و نهادهای اطالعاتی مالی خارجی برحسب ) ١٧

، تبادل اطالعات ناشی از اهداف اين قانون (به انضمام اين قانون ١۴ت وضع شده به موجب ماده مقررا

  اسناد و مدارک)، از جمله اطالعات محرمانه وضع شده به موجب قانون،

) انتشار ليست کشورها و مناطق عدم مطابقت بر اساس اطالعات منتشر شده توسط ساختارهای بين ١٨

و (يا) کشورهای خارجی در توافق با نهاد  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم المللی فعال در زمينه

  خارجی جمهوری ارمنستان،تام االختيار در عرصه امور 

در اجرای اقدامات مربوطه در قبال آن اشخاصی  ص ارائه کنندۀ گزارشاشخابالغ دستورات به ا) ١٩

کشورها يا رار دارند (به انضمام موسسات مالی) يا از قکه در کشورها يا مناطق غير مطابق سکونت يا 

  ،مناطق غير مطابق هستند

  ) ساير صالحيت های وضع شده به موجب اين قانون.٢٠

با در نظر داشتن اهداف اين قانون، در نهاد تام االختيار مرکز نظارت مالی بعنوان بخش ساختاری . ٢

عالی مديريت نهاد تام االختيار و ساير مرجع ی از سوی مسئول عمل می نمايد که بر اساس اساسنامه تصويب

غير از ه اين ماده برای نهاد تام االختيار را ب ١صالحيت های وضع شده به موجب بند  ،اسناد حقوقی

اد تام االختيار می باشد اجرا صالحيت هايی که در حوزۀ عملياتی نهاد عالی مديريت و مقام عالی نه

  نمايد.  می

، برنامه عملکرد و بودجه آن را مرکز نظارت مالینهاد تام االختيار اساسنامۀ  مديريتمرجع عالی . ٣

  اين ماده را اجرا می نمايد. ١بند  ٩وضع شده به موجب زيربند به تصويب رسانده و صالحيت 

و مقام عالی  مرجع عالی مديريتاين ماده از سوی  ١بند  ٧. صالحيت وضع شده به موجب زيربند ۴

وضع شده به موجب قانون و صالحيت های وضع شده به موجب زيربند  قرراتبرحسب م االختيار نهاد تام

  .اجرا می شود مرجع عالی مديريتاز سوی  ١١و  ١٠

  انتصاب و عزل می شوند. مرجع عالی مديريتتوسط  مرکز نظارت مالی. رئيس و کارکنان ۵



١٧ 

 

در  مرجع عالی مديريته از سوی مقررات و فواصل زمانی وضع شدبرحسب  مرکز نظارت مالی. ۶

  خصوص عملکرد خود به نهاد مذکور گزارشات ارائه می نمايد.

تحت می بايستی شرايط الزم در حفاظت ايمنی اطالعات دريافتی، مورد ارائه و  مرکز نظارت مالی. ٧

د ی توانموجب قانون ماطالعات مذکور فقط برحسب مقررات وضع شده به تجزيه و تحليل را تامين نمايد. 

  در دسترس نهادها و اشخاص صالح قرار گيرد.

که به اطالعات دريافتی، مورد ارائه و تحت تجزيه و تحليل  مرکز نظارت مالی. آن کارکنان ٨

محرمانه بودن اطالعات  نهاد تام االختياردسترسی دارند برحسب مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی 

نموده و پس از توقف آنها و همچنين برحسب مقررات وضع شده به  در حين انجام وظايف خود رعايترا 

موجب قانون برای انتشار غير قانونی آن مسئول خواهند بود. چنين اطالعاتی فقط برای اهداف اين قانون 

  می توانند مورد استفاده قرار گيرند.

  ن) -١٣٩ره ) شما١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٠(اصالح ماده 

  

  نهاد تام االختيار. اسناد حقوقی تنظيمی مورد تصويب از سوی ١١ماده 

، برحسب اسناد حقوقی تنظيمی مورد تصويب از سوی نهاد تام . با مد نظر داشتن اهداف اين قانون١

  وضع نمود:را موارد زير در زمينه جلوگيری از پولشويی و تامين مالی تروريسم  داالختيار می توان

 ،شخص ارائه کنندۀ گزارشمات در خصوص نحوه اجرای عملکردهای نهادهای مديريت الزاحداقل  )١

  ،از جمله اجرای عملکردهای نهاد نظارت داخلی

شخص ارائه در خصوص انجام مطالعات و تحقيقات شايسته درباره مشتری از سوی الزامات حداقل ) ٢

العات (از جمله اسناد و مدارک)، ثبت، حفاظت و به (از جمله مکمل يا ساده)، گردآوری اط کنندۀ گزارش

  روز درآوردن آنها،

در خصوص فواصل زمانی و موارد انجام مطالعات و تحقيقات شايسته در قبال الزامات حداقل ) ٣

  ،شخص ارائه کنندۀ گزارشمشتری از سوی 

شخص ارائه خلی اسناد حقوقی داو انجام تغييرات در  در خصوص مقررات تصويبالزامات حداقل ) ۴

  و اسناد حقوقی داخلی، کنندۀ گزارش

و همچنين مقررات  شخص ارائه کنندۀ گزارش) موارد و فواصل زمانی اجرای حسابرسی داخلی ۵

  دعوت از مميزی خارجی،

معامله يا رابطه موارد ارائه الکترونيکی گزارش پيرامون معامله تحت اطالع رسانی الزامی و ) ۶

، فرم های گزارش، مقررات و مهلت های ارائه آنها شخص ارائه کنندۀ گزارشاز سوی  تجاری مشکوک

شمول در گزارش به مشخصات و همچنين موارد تعيين استثنائات  ص ارائه کنندۀ گزارشاشخبرحسب نوع ا

  ،اين قانون ٨موجب ماده 



١٨ 

 

  در نهاد تام االختيار، شخص ارائه کنندۀ گزارش) مقررات ثبت ٧

، انتصاب( ز از سوی نهاد کنترل و نظارت در طی صدور مجوز موسسه مالی) اطالعات مورد نيا٨

  ،گواهی صالحيت حرفه ای يا شکل ديگر اعطای مجوز انجام فعاليت)

) شکل، مقررات و مهلت ارائه اطالعيه پيرامون ذينفعان واقعی به نهاد دولتی ثبت کننده اشخاص ٩

  حقوقی (ثبت دولتی)،

  ر پولشويی و تامين مالی تروريسم و مقررات تعيين آنها،) معيارهای پرخطر و کم خط١٠

واردات، صادرات يا حمل و نقل ترانزيت ارز و ابزارهای پرداخت، محتوای انجام در موارد ) ١١

  اطالعات مورد ارائه به نهاد تام االختيار از سوی نهادهای گمرکی، نحوه، مقررات و مهلت های ارائه آنها،

خصوص فرآيند تشخيص (انجام تجزيه و تحليل) در ارتباط با مشکوک شمردن در الزامات ) حداقل ١٢

  ،شخص ارائه کنندۀ گزارشاز سوی  معامله يا رابطه تجاری

شخص کارکنان نهاد نظارت داخلی  معيارهای  مطابقت تخصصیمقررات احراز صالحيت و ) ١٣

رای موسسه غير مالی يا بخش های ، استثنائات محفوظ بودن حق نهاد نظارت داخلی بارائه کنندۀ گزارش

ديگر يا کارکنان شخص، و همچنين موارد و مقررات محفوظ بودن حق عملکردهای نهاد های نظارت 

  ،حرفه ایۀ عملکرد دداخلی برای شخص اجرا کنن

  مهلت های گردآوری آنها،، نحوه و ارائه آمار مورد گردآوری از نهادهای دولتی مقررات) ١۴

اين  ٢٨ماده  ٢فهرست های پيش بينی شده به موجب بند از تقاضای خارج شدن ) مقررات بررسی ١۵

  فريز اموال اشخاص مرتبط با تروريسم، لغوشمول در آن، مقررات قانون از سوی اشخاص 

در خصوص انتخاب، آموزش و احراز صالحيت کارکنان ذيصالح در زمينه الزامات حداقل ) ١۶

  ،شخص ارائه کنندۀ گزارشتروريسم جلوگيری از پولشويی و تامين مالی 

 مقررات و شرايط تکميل برگ اظهارنامه نقل و انتقال، ارسال، واردات و صادرات اوراق بهادار) ١٧

  از مرز گمرکی برحسب ارائه کننده،

  ) ساير مفاد وضع شده به موجب اين قانون.١٨

هادهای کنترل و نظارت مربوطه اسناد حقوقی تنظيم کنندۀ فعاليت موسسات غير مالی يا اشخاص با ن. ٢

  د.دتوافق می گرهماهنگ و 

  

  اطالعاتحفاظت از . ١٢ماده 

انتشار هرگونه اطالعات دريافتی و مورد تجزيه بغير از موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون، . ١

وص ، از جمله اطالعات پيرامون اشخاص ارائه کنندۀ گزارش در خصتوسط نهاد تام االختيار و تحليل

يا اطالعات ديگر و (يا) اطالعات در باره اشخاص سهيم در آنها که در  معامله يا رابطه تجاری مشکوک

پيرامون اشخاص شمول در اطالع رسانی که از سوی اطالعات اختيار نهاد تام االختيار گذاشته می شود، يا 



١٩ 

 

، به صورت شفاهی يا کتبی ه می شودقرار دادنهادهای اجرا کننده پيگرد کيفری دسترس نهاد تام االختيار در 

امکانات مهيا کردن يا به شکلی معلوم ساختن آنها بر اشخاص غير،  از طريق رسانه های جمعی خبری

  ممنوع می باشد.برای اشخاص غير جهت دسترسی به اطالعات قيد شده، بطور مستقيم يا غير مستقيم 

ات دريافتی و تحت حفاظت از جانب نهاد تام . بطوری که از اهداف اين قانون ناشی می شود، اطالع٢

غير  االختيار و همچنين ساير اطالعات قابل دسترس نهاد تام االختيار نمی تواند برای هر گونه منظور

در اختيار گذاشته شود. در موارد پيش بينی شده به مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم مربوط با 

و ساير اطالعاتی که از سوی نهاد تام االختيار در اختيار نهادهای اجرا اطالع رسانی  ،موجب اين قانون

کنندۀ پيگرد کيفری قرار داده می شود اطالعات عملياتی محسوب شده و فقط می توانند برجسب مقررات 

  وضع شده به موجب قانون مورد استفاده قرار گيرند.

  

  ۴فصل 

  تحقق همکاری برای اهداف قانون

  تقابل نهاد تام االختيار و نهادهای ديگر. روابط م١٣ماده 

برحسب  نهاد تام االختيار، مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسمبه منظور اجرای موثر . ١

مقررات و در چارچوب پيش بينی شده در اين قانون با نهادهای ديگر از جمله نهادهای کنترل و نظارت و 

  قنامه های دوجانبه يا بدون آن همکاری می نمايد.اجرا کنندۀ پيگرد کيفری با انعقاد تواف

اين قانون، به منظور تامين مطابقت  ٢٩برحسب مقررات وضع شده به موجب ماده  نهاد تام االختيار. ٢

های با نهادبا الزامات اين قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن  ارائه کنندۀ گزارشاشخاص 

  د.همکاری می نمايکنترل و نظارت 

يا ديگر  اتبر اساس گزارشدر پی تجزيه و تحليل انجام شده  در صورتی که نهاد تام االختيار. ٣

نتيجه گيری نمايد که شک و ترديدهای اساسی در ارتباط  ص ارائه کنندۀ گزارشاشخاطالعات دريافتی از ا

اجرا کنندۀ پيگرد کيفری با پولشويی و تامين مالی تروريسم وجود دارد، اطالع رسانی در اختيار نهادهای 

در تکميل اطالع رسانی می تواند به  نهاد تام االختيارقرار خواهد داد. همزمان با اطالع رسانی يا بعد از آن 

نيز به نهادهای اجرا را مندرج در اطالع رسانی موارد چگونگی و ابتکار خود ديگر اطالعات مربوط به 

سانی يا اطالعات تکميلی مربوط به اطالع رسانی می توانند شامل کنندۀ پيگرد کيفری ارائه بنمايد. اطالع ر

  اطالعات محرمانه به مقرر قانون باشد.

کننده پيگرد کيفری، اطالعاتی که در دسترس خود نهادهای اجرابر اساس استعالم  نهاد تام االختيار. ۴

دليل و شامل تی که استعالم از جمله اطالعاتی که به مقرر قانون محرمانه محسوب می شوند، در صور رددا

در اختيار باشد،  پولشويی و تامين مالی تروريسممورد وجود يا سوظن وجود استدالل کافی در خصوص 

روز، اگر در استعالم مهلت ديگری قيد نشده  ١٠اطالعات ذکر شده در مهلت  .می گذاردنهادهای مذکور 



٢٠ 

 

الزم نباشد، در اختيار  یسخ به استعالم مهلت طوالنی تربرای پا نهاد تام االختيارباشد يا بنا بر نظر معقول 

  گذاشته می شود.

اين قانون،  ١٠ماده  ١بند  ۵و  ۴در صورت درخواست اطالعات وضع شده به موجب زيربندهای . ۵

نهادهای کنترل و اجراکنندۀ پيگرد کيفری می بايستی ، نهادهای دولتی از جمله ص ارائه کنندۀ گزارشاشخا

برای  نهاد تام االختيارنظر معقول  هکور را اگر در استعالم تاريخ ديگر قيد نشده باشد يا بنا باطالعات مذ

روز در اختيار نهاد تام االختيار قرار  ١٠الزم نباشد، در ظرف مهلت  یپاسخ به استعالم مهلت طوالنی تر

حقيقات اوليه را اگر استعالم اطالعات محرمانه مربوط به بررسی و ت نهادهای اجراکننده پيگرد کيفریدهند. 

پولشويی و يا وجود مورد شک و ترديد حاوی دليل و استدالل کافی در خصوص وجود  نهاد تام االختيار

  باشد در اختيار می گذارند. تامين مالی تروريسم

اين  ٣بررسی اطالع رسانی وضع شده به موجب بند در خصوص  نهادهای اجراکننده پيگرد کيفری. ۶

اين ماده، و در صورت تشکيل پرونده کيفری؛ پيرامون  ۴طالعات وضع شده به موجب بند ماده و ا

روز پس از اتخاذ  ١٠تصميمات اتخاذ شده در نتيجه بررسی ها و تحقيقات انجام شده مراتب را در مهلت 

  اطالع می دهند. نهاد تام االختيارتصميم به 

ری پس از حصول اطالع در باره تعليق عبور ارز در طی سه روز کاموظف است  نهاد تام االختيار. ٧

در باره لغو تعليق به نهاد  ،و (يا) اوراق بهادار برحسب ارائه کننده از مرز گمرکی از سوی نهاد گمرکی

در صورت در اختيار گذاشتن اطالع  .بگذارد گمرکی اطالع بدهد يا اطالع رسانی در اختيار نهاد انتظامی

 پولشويی و تامين مالی تروريسمرابطه احتمال وجود اطالعاتی در خصوص اثبات  رنهاد تام االختيارسانی، 

نهاد تام  ارائه می نمايد. ،به حال تعليق درآمده و (يا) اوراق بهادار برحسب ارائه کننده یبا ارزش های ارز

  بيدرنگ در باره ارائه اطالع رسانی به نهاد گمرکی اطالع می دهد. االختيار

می بايستی جمع بندی آماری را  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسملتی در زمينه . نهادهای دو٨

در فواصل زمانی برحسب مقررات، نحوه و مهلت های تعيين شده توسط نهاد تام االختيار به نهاد تام 

  االختيار ارائه بنمايد که می بايستی شامل نکات زير باشد:

با ِويژگی  پولشويی و تامين مالی تروريسمتشکيل شده در خصوص  ) تعداد و شرح پرونده های کيفری١

نهاد تام های جرائم شمول در فهرست وضع شده و در توافق با دادستانی جمهوری ارمنستان از سوی 

  و تا قبل از پولشويی، االختيار

ه با ل شدهای کيفری تشکي شده در طی بررسی و تحقيقات پرونده توقيفيا  مصادره) ارزش اموال ٢

  بر حسب پرونده های مجزا، پولشويی و تامين مالی تروريسمويژگی های 

که به  پولشويی و تامين مالی تروريسمآن تعداد پرونده های کيفری تشکيل شده با ويژگی های ) ٣

  موجب آنها پيگرد کيفری خاتمه يافته و همچنين داليل خاتمه،



٢١ 

 

که  پولشويی و تامين مالی تروريسمبا ويژگی های  پرونده های کيفری تشکيل شده) تعداد و شرح حال ۴

  در مرحلۀ بررسی و رسيدگی قضايی قرار دارد،

پرونده های کيفری تشکيل شده با ويژگی های قبال تعداد احکام صادره (اتهامی و تبرئه) در ) ۵

ارزش نين و ساير جرائم مرتبط با آنها، مجازات های تعيين شده و همچ پولشويی و تامين مالی تروريسم

 شده، ضبط و مصادره ،کشفاموال 

) اطالعات در باره استعالمات دريافتی و ارسالی در چارچوب مساعدت حقوقی بين المللی در ۶

  ،پولشويی و تامين مالی تروريسمخصوص پرونده های کيفری 

اری در در بررسی های مربوط به تطابق با قانونگذ) اطالعات در باره تدابير جوابگويی اعمال شده ٧

 نهاد تام االختيارکه از سوی  ارائه کنندۀ گزارشدر قبال اشخاص  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم

  کنترل نمی شوند و همچنين در موارد عدم اجرا يا اجرای نادرست قانونگذاری.

  

  . همکاری بين المللی١۴ماده 

مبارزه با رهای بين المللی فعال در زمينه و نهادهای ذيصالح دولتی با ساختا نهاد تام االختيار. ١

و نهادهای مربوطۀ کشورهای خارجی (از جمله سازمان های اطالعاتی   پولشويی و تامين مالی تروريسم

مالی خارجی) در چارچوب معاهدات بين المللی و در صورت نبود آنها، برحسب مقررات پذيرفته شده در 

  .تجارب بين المللی همکاری می نمايند

به ابتکار خود يا در صورت استعالم با سازمان های اطالعاتی مالی خارجی تبادل  نهاد تام االختيار. ٢

اطالعاتی (به انضمام اسناد و مدارک) از جمله اطالعات محرمانه به مقرر قانون می نمايد، يا بر اساس 

امين نموده و اطالعات وظايف ناشی از عضويت در ساختارهای بين المللی محرمانه بودن اطالعات را ت

  استفاده می نمايند. مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسممذکور را منحصراً در اهداف 

مجاز به افشای اطالعات دريافتی در چارچوب همکاری بين المللی در نزد اشخاص  نهاد تام االختيار. ٣

کيفری، اهداف مديريت اداری يا قضايی  ثالث و همچنين استفاده و جهت استفاده قرار دادن آنها در پيگرد

  بدون کسب موافقت قبلی با ساختار يا سازمان خارجی که اطالعات مذکور را دراختيار گذاشته اند نمی باشد.

سازمان های مجاز به انعقاد توافقنامه های همکاری با  نهاد تام االختيار. ناشی از اهداف اين ماده، ۴

  می باشد.اطالعاتی مالی خارجی 

  

  ۵فصل 

  مطالعه شايستۀ مشتری، تعهدات جانبی آن و حفاظت از اطالعات

که  ، اوراق بهادار و همچنين فعاليت بانکی ساختگیابط تجاریويا ر تمعامال. ممنوعيت ١۵ماده 

  مانع از مطالعه شايسته مشتری می شوند



٢٢ 

 

) ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨قانون مصوب  ۶ماده در (عنوان ماده با انجام تغييرات و اصالحات 

  )) الزم االجرا می گردد٢۶/٠۶/١٣٩٧( ١٧/٠٩/٢٠١٨در تاريخ  ن -١٣٩شماره 

  . در جمهوری ارمنستان افتتاح، صدور و در اختيار گذاشتن موارد زير ممنوع می باشد:١

  ) حساب های بدون نام يا با نام های خيالی،١

  نشانه های متعارف، ) حساب هايی فقط با عالئم رقمی، حروفی يا ساير عاليم و ٢

  ) اوراق بهادار برحسب ارائه کننده.٣

  . ايجاد بانک يا فعاليت بانکی ساختگی در جمهوری ارمنستان ممنوع می باشد.٢

) ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨قانون مصوب  ۶با انجام تغييرات و اصالحات در ماده  ١۵(ماده 

  )االجرا می گردد ) الزم٢۶/٠۶/١٣٩٧( ١٧/٠٩/٢٠١٨در تاريخ  ن -١٣٩شماره 

  

  . مطالعه شايستۀ مشتری١۶ماده 

فقط می تواند پس از دريافت اطالعات (به انضمام اسناد و مدارک)  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

اين ماده و تاييد صحت هويت مشتری با وی رابطه تجاری  ۴وضع شده به موجب بند شناسايی هويتی 

بر اساس اطالعات مورد نياز نيز می تواند  ائه کنندۀ گزارششخص ار برقرار يا تک معامله انجام بدهد.

 يکباردر طی برقراری رابطه تجاری يا انجام جهت شناسايی هويتی به موجب اين قانون هويت مشتری را 

ثر معامله يا پس از آن در يک مهلت معقول حداکثر در مهلت هفت روز بررسی نمايد، اگر ريسک بطور مو

  ين عمل به منظور عدم مختل شدن روابط تجاری عادی با مشتری الزم باشد.تحت مديريت بوده و ا

می بايستی در مواقع زير مشتری را تحت مطالعه درست و شايسته قرار  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٢

  دهد:

  ) در موقعی که رابطه تجاری برقرار می گردد،١

نقل و  ای دارای وابستگی متقابل) از جملهنجام می پذيرد (تک معامله هيکبار معامله اکه ) در موقعی ٢

انتقال پولی درون کشوری و بين المللی که مبلغ آن چهارصد برابر مقدار حداقل حقوق تجاوز نمايد يا بيش 

  از آن باشد، اگر ضابطه و الزام شديد کننده ديگری در قانون وضع نشده باشد،

اطالعاتی (به انضمام اسناد و مدارک) که قبالً ن قابليت اطمينانی يا کامل بودموقعی که نسبت به  ) در٣

  ،شک و ترديد بوجود می آيدبدست آورده شده است، در باره تشخيص هويت مشتری 

  بوجود می آيد. شک و ترديدپولشويی يا تامين مالی تروريسم در موقعی که در خصوص ) ۴

ی شده اند، مطالعه شايستۀ اين قانون پيش بين ۶ماده  ۴که به موجب بند  ص ارائه کنندۀ گزارشاشخ. ا٣

نمايند، اجرا می را  ۶ماده  ۴در موارد پيش بينی شده به موجب بند را مشتری وضع شده به موجب اين ماده 

سازمان دهندگان قمارخانه ها، بازی های دارای جوائز به انضمام بازی های اينترنتی از جمله در خصوص 

 ١معاملۀ پيش بينی شده به موجب همان بند و بيش از مقدار  دارای جوائز و بخت آزمايی ها در قبال هرگونه



٢٣ 

 

که  پولشويی و تامين مالی تروريسم(بغير از وجود شک و ترديد در  )يکبار معامالت وابستهميليون درام (

انجام می پذيرد) و اشخاص  مبلغدر مقدار در صورت آن مطالعۀ شايسته مشتری صرفنظر از محدوديت 

  ارتباط با معامالت يا روابط تجاری خريد و فروش امالک.ملکی در انجام دهنده فعاليت معامالت 

بر اساس اسناد و شناسايی هويتی و بررسی صحت هويت مشتری را  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ۴

  به انجام می رساند، به نحوی که: نهاد تام االختياراطالعات قابل اطمينان و مستند داده شده از سوی ساير 

برای شخص حقيقی هويت يا ساير اسناد رسمی به همراه عکس آمده بر اساس سند ) اطالعات بدست ١

می بايستی حداقل شامل نام و نام خانوادگی شخص، تابعيت، آدرس ثبتی (در صورت  يا موسسه دار شخصی

، روز، ماه، سال و محل تولد، شماره و سری، روز، ماه و سال صدور سند شناسايی هويت و برای وجود)

 ار شخصی شماره ثبتی و شماره مودی مالياتی و نيز ساير اطالعات وضع شده به موجب قانون.موسسه د

  می بايستی محل سکونت مشتری را نيز معلوم نمايد، شخص ارائه کنندۀ گزارش

برای شخص حقوقی اطالعات بدست آمده بر اساس سند ثبت دولتی يا ساير اسناد و مدارک رسمی ) ٢

عنوان شخص حقوقی، محل استقرار آن، شماره اختصاصی (ثبت دولتی، شماره ثبت حداقل می بايستی شامل 

و غيره)، نام، نام خانوادگی رئيس نهاد اجرايی و در صورت وجود شماره ثبت مودی مالياتی و نيز ساير 

  اطالعات وضع شده به موجب قانون،

 قل می بايستی شامل عنواناطالعات بدست آمده برای نهاد دولتی يا نهاد خود گردان محلی حدا) ٣

  رسمی و کامل نهاد دولتی يا نهاد خود گردان محلی باشد.

بايد معلوم کند که آيا مشتری به اسم و (يا) نفع خود يا شخص ديگری  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ۵

  می بايستی: شخص ارائه کنندۀ گزارش ؟معرفی می شود

صورت وجود شخص تام االختيار را مطابق با ) وجود شخص تام االختيار را معلوم نموده و در ١

شناسايی هويتی و صحت تام االختيار بودن وی از جانب مشتری را بررسی اين ماده  ٨و  ١-۴بندهای 

  نمايد،

 ٨و  ١-۴شخص ذينفع را مطابق با بندهای  ،را معلوم نموده و در صورت وجودوجود شخص ذينفع ) ٢

  هويت وی را بررسی نمايد. شناسايی هويتی و صحتاين ماده 

به منظور  شخص ارائه کنندۀ گزارش ،. در صورتی که مشتريان بعنوان شخص حقوقی معرفی بشوند۶

شخص  ت کنندگان درواقعی مشتری می بايستی اطالعات کامل در باره شرک ذينفعشخص مشخص کردن 

نونگذاری تنظيم بازار اوراق صادر کنندگان حسابده پيش بينی شده به موجب قاغير از ه حقوقی مذکور (ب

  در دست داشته باشد.) و اختيارات نهادهای اجرايی آن بهادار

و ماهيت مورد می بايستی شرح حال تجاری مشتری و همچنين اهداف  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٧

  و مشخص نمايد.علوم را منظر معامله يا رابطه تجاری 



٢٤ 

 

ماده  ١بند  ١٩زيربند » ب«و » الف«وجب تبصره های . در موقع اجرای عمليات پيش بينی شده به م٨

شايسته در  اطالعات دريافتی در نتيجه انجام مطالعات ،شخص ارائه کنندۀ گزارشاين قانون برای  ٣

صورت برآوردن در  ،يا موسسه غير مالی يا از سوی شخص ديگر از سوی موسسه مالی خصوص مشتری

  د:می تواند مبنا قرار گيرزير شرايط 

می بايستی در قبال مطالعه و تحقيق شايسته مشتری مسئوليت نهايی بر  شخص ارائه کنندۀ گزارش )١

  عهده گيرد،

اين ماده را  ١-٧اطالعات پيش بينی شده به موجب بندهای می باستی  شخص ارائه کنندۀ گزارش) ٢

  از موسسه مالی ديگر يا موسسه غير مالی يا از شخص دريافت نمايد، بالفاصله

در جهت حصول اطمينان در دست گيرد مبنی بر را  یمی بايستی اقدامات شخص ارائه کنندۀ گزارش) ٣

  :اينکه موسسه مالی ديگر يا موسسه غير مالی يا شخص

اطالعات بدست آمده در نتيجۀ مطالعه الف) صالح و بالفاصله برحسب نياز قادر به در اختيار گذاشتن 

  و مدارک باشد،شايسته مشتری به انضمام کپی اسناد 

مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم تابع تنظيمات و نظارت شايسته بوده و نيز از نقطه نظر ب) 

دارای دستورالعمل ها و رويه های موثر در حفظ مطالعات شايسته و اطالعات وضع شده به موجب اين 

  باشد، آنقانون و اسناد حقوقی پذيرفته شده بر اساس 

  ا منطقه غير مطابق ساکن يا واقع نبوده يا از کشورها يا مناطق غير مطابق نباشد.پ) در کشور ي

غير از شناسايی و تاييد هويت می تواند مطالعه شايسته مشتری را ه ب شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٩

شخص ارائه کنندۀ شک و ترديد داشته و  پولشويی و تامين مالی تروريسمانجام ندهد، اگر نسبت به وجود 

معقول باشد که مطالعه شايسته مشتری منجر به افشای شک و ترديد خود خواهد شد. در بر اين نظر  زارشگ

اين  ٨مشکوک که به موجب ماده  معامله يا رابطه تجاریدر باره  شخص ارائه کنندۀ گزارشاين صورت 

  گزارش ارائه می نمايد. نهاد تام االختيارقانون پيش بينی شده است، به 

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۶اده (اصالح م

  

  تجاری ه. مطالعۀ شايسته و جاری رابط١٧ماده 

تمام طول روابط تجاری مطالعۀ شايستۀ آن را اجرا نمايد. می بايستی در  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

شخص ارائه ی معامالت با مشتری از سوی مطالعۀ شايسته و جاری روابط تجاری شامل نظارت و بررس

آن، قابل قياس ، صحت اطالعات موجود پيرامون شرح حال تجاری وی و مخاطره آميز بودن کنندۀ گزارش

نيز استعالم در خصوص صحت بودن اطالعات مذکور با فعاليت و عملکرد مشتری و در صورت لزوم 

  مينان.منبع درآمدها و دارايی های مشتری به منظور حصول اط



٢٥ 

 

می بايستی برحسب فاصله زمانی تعيين شده خود اطالعات گردآوری  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٢

به منظور حصول اطمينان در  )مکمل يا ساده شده(از جمله را شده در چارچوب مطالعات شايسته مشتری 

ز رسانی اطالعات برای به روفاصله زمانی نمايد. امر به روز بودن و مرتبط بودن آنها به روز رسانی 

  گردد.تعيين مشتری می بايستی حداقل سالی يکبار  شناسايی و تاييد هويتبدست آمده در نتيجه 

  

  . اقدامات مشروط بر ويژگی های مطالعه شايسته مشتری متکی بر ريسک ها١٨ماده 

در موقع انجام مطالعات درخور شايستۀ مشتری می بايستی چنان  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

ها و دستورالعمل های مديريت ريسک ها بکار ببندد که ريسک های احتمالی يا موجود را شناسايی و   ويهر

  .نمايدمورد ارزيابی قرار داده و در دست گيری اقدامات متناسب با ريسک ها را تامين 

با . در صورت وجود معيار ريسک باال يا دريافت دستور اجرای مطالعات مکمل مشتری مطابق ٢

می بايستی مطالعۀ مکمل مشتری اجرا نمايد.  شخص ارائه کنندۀ گزارش ،اين قانون ١٠ماده  ١بند  ۶زيربند 

معيار ريسک باال  معامله يا رابطه تجاریدر مواردی نيز اجرا می شود که در طی  مطالعۀ مکمل مشتری

  افشاء يا برمال می شود.

دستورالعمل های مديريت ريسک های مربوط به می بايستی سياست و  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٣

در به انضمام شناسايی و تاييد هويت که می بايستی  ،معامالت يا روابط تجاری بدون تماس های رو در رو

تعيين گردد، اعمال رابطه تجاری شايسته و جاری  همشتری و انجام مطالع حين برقراری رابطه تجاری با

  نمايد.

خارجی يا شخص حقيقی خارجی يا طبق قانونگذاری کشور خارجی . اگر مشتری شخص حقوقی ۴

مرکز منافع موظف است  شخص ارائه کنندۀ گزارششخص فاقد هويت شخص حقوقی باشد، در اين صورت 

  شخص مذکور را شناسايی و ثبت نمايد. حياتی

مشتری  می تواند در صورت وجود معيارهای ريسک پائين مطالعه سادۀ شخص ارائه کنندۀ گزارش. ۵

 پولشويی و تامين مالی تروريسمتحقيق و مطالعه ساده نمی تواند در صورت معيار ريسک باالی  اجرا نمايد.

  اجرا شود. معامله يا رابطه تجاریيا مشکوک بودن 

در موارد و فواصل زمانی الزم مطالعۀ شايسته مشتری موظف است  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ۶

ارتباط با ريسک های مربوط به اين مشتريان و مبتنی بر اهميت آنها نيز اجرا نسبت به مشتريان موجود در 

  نمايد.

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٨(اصالح ماده 
  

  مکاتبه ای يا ساير روابط مشابه با موسسات مالی خارجی. روابط ١٩ماده 

ط مکاتبه ای يا ساير روابط مشابه با موسسات مالی خارجی در رواباجرای در حين موسسه مالی . ١

  تکميل الزامات وضع شده به موجب اين قانون برای مطالعه شايسته مشتری می بايستی:



٢٦ 

 

اطالعات کافی جهت تشخيص کامل ماهيت فعاليت موسسه ای را که با آن مکاتبه برقرار می کند ) ١

ی و ساير اطالعات قابل اطمينان، شهرت تجاری موسسۀ جمع آوری نموده و مبتنی بر اطالعات عموم

به انضمام اين که آيا موسسه مالی مذکور  ،مذکور و کيفيت نظارت مورد اجرا در قبال آن را ارزيابی نمايد

با  پيگرد کيفری در رابطهتحت بوده يا در زمان مورد نظر تروريسم دخيل  پولشويی يا تامين مالیدر 

  ،بوده است يا خيرتروريسم ی پولشويی يا تامين مال

از سوی  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسمرويه ها و دستورعمل های مورد اجرا در ) ٢

موسسه مورد مکاتبه را به منظور حصول اطمينان مبنی بر کافی و موثر بودن آنها، مورد ارزيابی قرار 

  دهد،

  بطه مشابه از رياست ارشد تاييديه دريافت نمايد،تا قبل از برقراری رابطه مکاتبه ای يا ديگر را) ٣

هر يک از موسسات مورد مکاتبه را  مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم) وظايف مربوط به ۴

  ،اگر آنها صريحاً مشخص نباشند، سند سازی نمايد

  اطمينان حاصل نمايد از اين که:) ۵

و در صورت يم به حساب های موسسه مالی اجرا الف) مطالعه شايستۀ مشتريان دارای دسترسی مستق

استعالم قادر به در اختيار گذاشتن اطالعات الزم و ضروری در باره مطالعه شايستۀ مشتريان مذکور خواهد 

  بود،

  ب) اجازه استفاده از حساب های خود از سوی بانک های ساختگی را نمی دهد.

بط مشابه با بانک های ساختگی ابط مکاتبه ای يا روا. موسسه مالی مجاز به برقراری و ادامه رو٢

  باشد. نمی

  

  . وظايف مربوط به نقل و انتقاالات پولی٢٠ماده 

  می بايستی اطالعات زير را بدست آورده و آنها را حفظ نمايد:. موسسه مالی ارسال کنندۀ حواله ١

  ) نام، نام خانوادگی يا عنوان ارسال کننده و دريافت کنندۀ حواله،١

) شماره حساب های ارسال کننده و دريافت کنندۀ حواله (در صورت نبود آن، شماره مرجع انحصاری ٢

  همراه حواله)،

) مشخصات سند هويت حواله کننده برای شخص حقيقی يا شماره شناسه (شماره ثبت دولتی و غيره) ٣

  برای شخص حقوقی.

انتقاالت پولی، اطالعات پيش بينی شده به  نقل ودر کليه موارد حواله ارسال کننده  موسسه مالی. ٢

حواله شامل نمايد. در صورت  اين ماده را می بايستی در دستور پرداخت همراهی کنندۀ ١موجب بند 

ارسال کننده حواله می تواند در هر يک از  موسسه مالیبندی نقل و انتقاالت پولی بيش از يک مورد،  گروه



٢٧ 

 

اين ماده پيش بينی شده  ١بند  ٢ون حواله کننده که به موجب زيربند حواله های مجزا فقط اطالعات پيرام

  اين ماده باشد. ١شامل کليه اطالعات پيش بينی شده به موجب بند است قيد نمايد، اگر حواله گروه بندی شده 

سهيم در نقل و انتقاالت وجوه می بايستی اجرای گزارش اطالعات پيش  واسط مالی اتموسسکليه . ٣

اين ماده به همراه حواله را تامين نمايند. در مواردی که بنا به داليل فنی گزارش  ١به موجب بند  بينی شده

اين ماده به همراه انتقال پولی فرامرزی و با همراهی حواله پولی  ١اطالعات پيش بينی شده به موجب بند 

می بايستی اطالعات واسط  موسسه مالی، واسط ميسر نباشد موسسه مالیدرون کشوری جانبی از سوی 

  مذکور را برحسب مقررات و مهلت وضع شده در قانون حفظ نمايد.

  شده به موجب اين ماده در موارد زير اعمال نمی شوند:. وظايف پيش بينی ۴

  و به نام آنها اجرا می شوند، مالی اتموسس) در قبال نقل و انتقاالت و محاسبات متقابلی که بين ١

و فرموله  انجامی با کارت های اعتباری، اگر در کليه گزارشات که پايۀ انجام امالت) در قبال مع٢

محسوب می شوند اطالعاتی در بارۀ شماره های کارت های مذکور وجود داشته باشد. (ثبت) معامله  سازی

استثنای وضع شده به موجب اين بند مربوط به مواردی می شود که معامله در ارتباط با نقد کردن وجوه، 

پرداخت در ازای کاالها و خدمات توسط دستگاه های پرداخت خودکار بوده و به آن مواردی که کارت های 

برای انجام نقل و انتقاالت پولی توسط يکی از سيستم های پرداخت مورد استفاده قرار می گيرد، اعتباری 

  مربوط نمی شود.

دريافت کنندۀ نقل و انتقاالت پولی  ه مالیموسسواسطه دخيل در نقل و انتقاالت پولی و  موسسه مالی. ۵

می بايستی سياست و رويه های موثر مبتنی بر ريسک ها در شناسايی و دردست گيری اقدامات متناسب (از 

جمله رد معامله يا به تعليق در آوردن آن) در قبال نقل و انتقاالت پولی که در اطالعات پيش بينی شده به 

می شوند، تعيين نمايند. در صورت انجام انتقال پولی که شامل اطالعات پيش اين ماده شامل ن ١موجب بند 

می بايستی موضوع توقف روابط مکاتبه ای يا ديگر  موسسه مالیاين ماده نباشد  ١بينی شده به موجب بند 

  جذب شده در نقل وانتقاالت پولی را مورد بررسی قرار دهد. مالی اتموسسروابط مشابه با 

  

در کشورهای  ارائه کنندۀ گزارشزامات در خصوص شعب و نمايندگی های فعال شخص . ال٢١ماده 

  خارجی

موظف است بکار گيری الزامات اين قانون و اسناد حقوقی به تصويب  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

اين قانون از سوی سازمان های تابعه، شعب و نمايندگی های خود که در کشورها يا مناطق رسيده بر اساس 

اين قانون و اسناد حقوقی به خارجی از جمله در کشورها و مناطق غير مطابق واقع هستند تامين نمايد، اگر 

قوانين و ساير اسناد حقوقی کشور و منطقه ای که آن هنجارهای شديدتری نسبت به تصويب رسيده بر اساس 

وانين و ساير اسناد حقوقی کشوری سازمان تابعه، شعبه يا نمايندگی در آن واقع است وضع می نمايند. اگر ق

اين قانون و اسناد حقوقی به که سازمان تابعه، شعبه يا نمايندگی در آن واقع است بکارگيری الزامات 



٢٨ 

 

را ممنوع يا امکان بکارگيری آن را نمی دهند، در اين صورت سازمان تابعه، تصويب رسيده بر اساس آن 

به  شخص ارائه کنندۀ گزارشو  شخص ارائه کنندۀ گزارشطالع مراتب را به ا می بايستیشعبه يا نمايندگی 

  برساند. نهاد تام االختياراطالع 

  

  حفظ اطالعات. ٢٢ماده 

اطالعاتی را که مورد نياز اين قانون می باشد، از جمله  می بايستی شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

اسناد و مدارک) صرفنظر از اين  اطالعات بدست آمده در طی انجام مطالعات شايسته مشتری (به انضمام

  که معامله يا رابطه تجاری ادامه يا توقف يافته باشد حفظ نمايد، از جمله:

اطالعات شناسايی مشتری، از قبيل شماره حساب و اطالعات در خصوص گردش حساب و همچنين ) ١

  اطالعات مکاتبات تجاری،

بط تجاری درون کشوری و بين المللی ) کليه اطالعات الزم و ضروری در خصوص معامالت يا روا٢

، )استقرارسکونت (محل (شامل نام (و نام طرف ديگر معامله)، آدرس ثبتی مشتری (در صورت وجود) 

که برای  )ماهيت معامله، مهلت اجرا، مبلغ و ارز، در صورت وجود نيز نوع حساب و شماره حساب

  ود،بازيابی شکل کامل معامله يا رابطه تجاری کافی خواهد ب

اين قانون و  ٧پيش بينی شده به موجب ماده  ابط تجاری مشکوکويا ر تمعامال) اطالعات پيرامون ٣

که ابط تجاری ويا ر تمعامالهمچنين اطالعات پيرامون روند (تجزيه و تحليل انجام شده) و نتايج بررسی 

  ،حساب نشده باشند مشکوکهنوز 

پيش بينی شده به موجب ماده  يی و تامين مالی تروريسمپولشونتايج ارزيابی احتمال و وجود خطرات ) ۴

  اين قانون، ۴

  اين قانون، ٢٠ پيش بينی شده به موجب مادهاطالعات ) ۵

  وضع شده به موجب اين قانون. اطالعات) ساير ۶

حداقل در طی  می بايستی (به انضمام اسناد و مدارک)اين ماده  ١وضع شده به موجب بند  اطالعات. ٢

برای  از پايان رابطه تجاری يا اجرای معامله و در صورتی که طبق قانون پيش بينی شده باشدسال پس  ۵

  حفظ شوند. مدت زمان طوالنی تر

مورد نياز به موجب اين قانون و تحت حفاظت از سوی  (به انضمام اسناد و مدارک) اطالعات. ٣

جهت ارائه يا قانون  د تام االختيارنهابرای موارد وضع شده توسط  می بايستی شخص ارائه کنندۀ گزارش

مورد استعالم از سوی نهادهای اجرا ابط تجاری ويا ر تمعامالکامل در خصوص هر مورد از مشتريان و 

  کافی باشند.کننده پيگرد کيفری 



٢٩ 

 

در اسرع وقت و  می بايستی (به انضمام اسناد و مدارک) شده به موجب اين مادهوضع  اطالعات. ۴

و اجرا کنندۀ پيگردهای نظارت در اجرای شده به موجب قانون برای نهادهای صالح  برحسب مقررات وضع

  کيفری و همچنين مميزها قابل دسترس باشد.

  

  ۶فصل 

  ، اجرای مميزیشخص ارائه کنندۀ گزارش و نهاد نظارت کننده داخلیاسناد حقوقی داخلی 

  شخص ارائه کنندۀ گزارشاسناد حقوقی داخلی . ٢٣ماده 

دارای اسناد حقوقی داخلی (سياست، دکترين، مقررات،  می بايستی کنندۀ گزارش شخص ارائه. ١

پولشويی و تامين مالی در راستای جلوگيری از  هاآنو بکارگيری ) غيرهقاعده، دستورالعمل، دستور يا 

و همچنين ريسک های  ارائه کنندۀ گزارشمورد نظر و شخص باشد که ابعاد و ماهيت عملکرد  تروريسم

دارای اسناد حقوقی داخلی بوده و آنها را در می بايستی مد نظر خواهند داشت. گروه مالی آنها را مشخص 

که قابل اعمال برای تمامی گروه باشد، بکار گيرد.  پولشويی و تامين مالی تروريسمراستای جلوگيری از 

  زير را وضع نمايند:به موجب اين بند پيش بينی می شود حداقل می بايستی موارد که اسناد حقوقی داخلی 

به منظور مطالعات شايسته (از جمله مکمل و ساده شده) و حفظ  می بايستیهايی که  دستورالعمل) ١

  اطالعات مشتری اجرا شوند،

  ) فهرست اسناد و ساير اطالعات به منظور مطالعه شايسته مشتری (از جمله مکمل و ساده شده)،٢

و الزامات پيش دستورالعمل ها  ،رويه هادر قبال رعايت مقررات و شرايط انجام حسابرسی داخلی ) ٣

شخص ارائه بينی شده به موجب اين قانون، اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن و اسناد حقوقی داخلی 

  ، در صورت الزام وضع شده به موجب قانون در خصوص انجام حسابرسی داخلی،کنندۀ گزارش

  ) رويه عملکرد نهاد نظارت داخلی،۴

  معامالت يا روابط تجاری، رويه های ثبت و حفاظت از آنها،گردآوری اطالعات پيرامون ) ۵

  ،معامله يا رابطه تجاریشمردن  مشکوکرويۀ ) ۶

مشکوک، رد يا توقف اجرای معامالت يا روابط تجاری،  ابط تجاریويا ر تمعامال) رويه های تعليق ٧

  ش سالح کشتار جمعی،مسدود کردن اموال اشخاص مرتبط با تروريسم و گستر

  ) رويه ارائه گزارش حسابدهی به نهاد تام االختيار،٨

استخدام کارمندان نهاد نظارت داخلی و ساير کارمندان، الزامات آموزش و بازآموزی وظايف وضع ) ٩

پولشويی و تامين مالی تروريسم (از جمله در شده به موجب قانون و ساير اسناد حقوقی در مبارزه با 

) و همچنين مشکوک معامله يا رابطه تجاریالعه شايستۀ مشتری و ارائه گزارش پيرامون خصوص مط

  پيرامون وجود و احتمال خطرات و نوع شناسی،



٣٠ 

 

رويه های مربوط به واکنش (مديريت) در برابر احتمال و وجود خطرات مشروط بر عرضه نوع ) ١٠

، با بکارگيری فناوری های در حال رشد و جديد از خدمات يا بکار گيری شيوه های جديد در عرضه آنها

  معامالت يا روابط تجاری بدون تماس مستقيم،همچنين 

رويه های مديريت موثر ريسک ها در وجود معيارهای ريسک باال و جهت معلوم کردن اين که ) ١١

ای آيا مشتری شخصی است که دارای نفوذ سياسی بوده يا عضو خانواده چنين شخصی بوده يا با وی دار

  وابستگی متقابل می باشد،

) رويه های مديريت موثر ريسک ها در صورت برقراری رابطه تجاری يا اجرای تک معامله بدون ١٢

  بررسی قبلی شناسايی هويتی،

) رويه های همکاری فی مابين نهاد نظارت داخلی و بخش ها يا کارمندان عرضه کننده خدمات به ١٣

  مشتريان،

موسسات مالی در طی روابط مکاتبه ای با  وضع شده به موجب قانون ) مقررات اجرای وظايف١۴

  خارجی،

مبارزه با ) در مورد گروه مالی، رويه های تبادل اطالعات بين اعضای گروه مالی به منظور ١۵

  پولشويی و تامين مالی تروريسم،

اسناد حقوقی نهاد  الزامات وضع شده به موجب اين قانون وساير بکارگيری ) رويه های تامين کنندۀ ١۶

  تام االختيار.

ماده جاری و همچنين  ١، از اسناد حقوقی پيش بينی شده به موجب بند ص ارائه کنندۀ گزارشاشخ. ا٢

نهاد در مهلت يک هفته جهت تصويب به به تعداد يک نسخه در صورت انجام اصالحات و تغييرات در آن 

  ارائه می نمايند. تام االختيار

موظفند در مهلت يک ماه اصالحات و  نهاد تام االختياربنا به درخواست  ۀ گزارشص ارائه کننداشخا

مربوطه را در اسناد حقوقی داخلی خود به انجام رسانده و در مهلت وضع شده به موجب پارگراف تغييرات 

  .ارائه نمايند نهاد تام االختياراول اين بند به 

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٣(اصالح ماده 

  

  شخص ارائه کنندۀ گزارش. نهاد نظارت داخلی ٢۴ماده 

  د.می باش موظف به داشتن نهاد نظارت داخلی شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

 نهاد تام االختياربرحسب مقررات وضع شده از سوی  می بايستینهاد نظارت داخلی کارمندان . ٢

  ی و مطابق با معيارهای تخصصی باشند.دارای صالحيت حرفه ا

معامله يا رابطه تجاری، تعليق، رد يا متوقف در خصوص مشکوک شمردن  نهاد نظارت داخلی. ٣

و گسترش سالح کشتار جمعی اتخاذ  تروريسمبا مسدود کردن اموال اشخاص مرتبط کردن اجرای آن، 



٣١ 

 

که به موجب اين قانون وضع شده است و  تيارنهاد تام االخارائه گزارشات به تصميم می نمايد و همچنين 

اجرای ساير عملکردهای وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن از سوی 

  تامين می نمايد. شخص ارائه کنندۀ گزارش

شخص ارائه کنندۀ سوی وضع شده به موجب اين قانون که از (به انضمام اسناد و مدارک) اطالعات . ۴

ً و بالفاصله در دسترس  می بايستیبدست آمده و نگهداری می شوند  گزارش  نهاد نظارت داخلیمستقيما

  باشد.

ابط ورو  تمعامالبه فواصل زمانی مشخص و حداقل شش ماه يکبار مطابقت  نهاد نظارت داخلی. ۵

ی و کارکنان آن ، عملکرد واحدهای ساختاری، منطقه اشخص ارائه کنندۀ گزارشبرقرار شده توسط  تجاری

نهاد نظارت قرار می دهد. قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن مورد مطالعه و بررسی اين با 

به  نهاد تام االختياراز سوی  همحولموضوعات پيرامون نتايج مطالعات و نيز پيرامون ساير گزارشی  داخلی

ره در يين شده است (هيئت مديتع االختيارنهاد تام از سوی که  شخص ارائه کنندۀ گزارشنهاد ذيصالح 

  .ارائه می نمايدها)   بانک

در موقع اجرای عملکردهای تعيين شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی  نهاد نظارت داخلی. ۶

 شخص ارائه کنندۀ گزارشمستقالً عمل نموده و می بايستی هويت رياست ارشد  تصويب شده بر اساس آن

  داشته باشد.

پولشويی و مستقيم مسائل موجود در زمينه جلوگيری از حق ارائه  می بايستی د نظارت داخلینها. ٧

نهاد از سوی  که شخص ارائه کنندۀ گزارشبه نهاد ذيصالح  شخص ارائه کنندۀ گزارش تامين مالی تروريسم

ی مسائل و همچنين شرکت در بررس(در مورد بانک ها؛ به هيئت مديره) تعيين شده است  تام االختيار

  را داشته باشد.از سوی نهاد مذکور  پولشويی و تامين مالی تروريسمجلوگيری از مربوط به 

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢۴(اصالح ماده 

  

  شخص ارائه کنندۀ گزارشمميزی از سوی . اجرای ٢۵ماده 

 نهاد تام االختياربه فواصل زمانی تعيين شده از سوی  در موارد و شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

مميزی داخلی جهت کنترل اجرای درست وظايف و عملکردهای پيش بينی شده به موجب اين  بايستی  می

  قانون را اجرا نمايد.

نهاد ، به درخواست نهاد تام االختياربرحسب مقررات وضع شده از سوی  شخص ارائه کنندۀ گزارش. ٢

مبارزه مميزی خارجی جهت کنترل و بررسی اجرای قانون و سطح کارايی يا به ابتکار خود از  ارتام االختي

  دعوت می نمايد. با پولشويی و تامين مالی تروريسم

  



٣٢ 

 

  ٧فصل 

کردن اموال  فريزو  معامله يا رابطه تجاریمشکوک، رد يا توقف اجرای  معامله يا رابطه تجاریتعليق 

  گسترش سالح کشتار جمعی اشخاص مرتبط با تروريسم يا

  ن)-١٣٩) شماره١٠/١٢/١٣٩۶(٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه فصل  عنوان (اصالح

  مشکوک معامله يا رابطه تجاریتعليق . ٢۶ماده 

 مدتمجاز است تا موسسه مالی  تامين مالی تروريسم ياپولشويی در صورت وجود شک و ترديد در . ١

به است موظف  اين قانون ١٠ماده  ١بند  ۶فت دستور وضع شده به موجب زيربند روز و در موارد دريا ۵

در مشکوک را به حال تعليق در آورده و در اين باره بالفاصله  معامله يا رابطه تجاریروز  ۵مدت 

 نهاد تام االختياراين قانون به  ٨پيش بينی شده به موجب ماده  معامله يا رابطه تجاری مشکوکخصوص 

  ارائه نمايد. گزارش

را بر اساس گزارشات در اختيار گذاشته شده، معامله يا رابطه تجاری مجاز است  نهاد تام االختيار. ٢

استعالم های نهادهای پيگرد مالی خارجی، اطالعات ارائه شده از سوی نهادهای اجرا کنندۀ پيگردهای 

 نهاد تام االختيارل تعليق در آورد. تصميم روز به حا ۵تا مدت کيفری يا تجزيه و تحليل های اطالعات ديگر 

بالفاصله از موقع دريافت آن از موسسه مالی  می بايستی معامله يا رابطه تجاریپيرامون به تعليق درآوردن 

  اجرا گردد.

معامله يا رابطه پيرامون تعليق  نهاد تام االختيار اطالع يافتنروز پس از  ۵در طی  نهاد تام االختيار. ٣

، پيرامون تمديد نهاد تام االختياراز سوی معامله يا رابطه تجاری يا تعليق  موسسه مالیز سوی ا تجاری

روز) به منظور روشن کردن پايه و اساس  ١٠روز (در موارد استثنائی به مدت  ۵مهلت تعليق به مدت 

تصميم اتخاذ می نمايد.  ارائه نامه به نهادهای اجرا کنندۀ پيگرد کيفری يا پيرامون لغو اعتبار مصوبه تعليق،

اين بند، مصوبه تعليق  در مهلت ذکر شده در موسسه مالیبه  نهاد تام االختياردر صورت عدم ارائه مصوبۀ 

  شناخته خواهد شد.بی اعتبار 

می تواند تا پايان  معامله يا رابطه تجاریتعليق مبنی بر  نهاد تام االختياريا  موسسه مالیتصميم . ۴

لغو بشود، اگر معلوم شود که وجود  موسسه مالیيا با وساطت  نهاد تام االختياربه ابتکار  مهلت تعليق و فقط

  .بی اساس و پايه بوده است پولشويی و تامين مالی تروريسمشک و ترديد 

  

  معامله يا رابطه تجاری. رد يا توقف اجرای ٢٧ماده 

اين قانون ميسر نباشد  ١۶اده م ١-٧ های. در مواردی که اجرای وظايف پيش بينی شده به موجب بند١

اين قانون،  ١٠ماده  ١بند  ۶برابر زيربند  معامله يا رابطه تجاریيا در موارد دريافت دستور رد اجرای 

را رد نمايد و مسئله مشکوک بودن آن  معامله يا رابطه تجاریاجرای  می بايستی شخص ارائه کنندۀ گزارش

  ار دهد.اين قانون مورد شناسايی قر ٧برابر ماده 



٣٣ 

 

اين قانون اجرای وظايف  ١۶ماده  ١در مواردی که پس از برقراری رابطه تجاری بر اساس بند . ٢

ماده مذکور ميسر نباشد يا در موارد دريافت دستور توقف اجرای  ١-٧ هایپيش بينی شده به موجب بند

 می بايستی دۀ گزارششخص ارائه کنن، اين قانون ١٠ماده  ١بند  ۶برابر زيربند  معامله يا رابطه تجاری

اين قانون مورد  ٧را متوقف نمايد و مسئله مشکوک بودن آن برابر ماده  معامله يا رابطه تجاریاجرای 

  شناسايی قرار دهد.

 ١اجرا کنندۀ نقل و انتقاالت پولی در صورت نبود اطالعات وضع شده به موجب بند  موسسه مالی. ٣

خواست انتقال پولی فرامرزی به ميزان چهارصد برابر حداقل هر گونه در می بايستی اين قانون ٢٠ماده 

 ١بند  ٢و  ١حقوق يا متجاوز از آن، و همچنين در صورت نبود اطالعات وضع شده به موجب زيربندهای 

اين قانون هرگونه درخواست انتقال پولی فرامرزی تا مقدار چهارصد برابر حداقل حقوق را رد  ٢٠ماده 

  اين قانون مورد شناسايی قرار دهد. ٧بودن آن برابر ماده نمايد و مسئله مشکوک 

  

  . فريز کردن اموال اشخاص مرتبط با تروريسم يا گسترش سالح کشتار جمعی٢٨ماده 

  ن)-١٣٩) شماره١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه ماده  عنوان (اصالح

ً يا ١ ق به اشخاص شمول در فهرست های منتشر شده غير مستقيم متعلبطور . اموالی که مستقيما

اين ماده  ٢برحسب قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و همچنين فهرست های مندرج در بند 

از سوی نهادهای بالفاصله و بدون اطالع قبلی اشخاص مذکور  ،بوده يا تحت تسلط و مديريت آنها می باشند

ابع فريز شدن می باشد. آن نهادها و مقامات دولتی دارای صالحيت ت ص ارائه کنندۀ گزارشاشخگمرکی و ا

وضع شده به موجب قانون در محدود کردن تسلط، استفاده و (يا) مديريت اموال که به موجب اين بند و نيز 

١بند  ، در صورت کشف و شناسايی اموال اين ماده پيش بينی شده است (توقيف، ممنوعيت، فريز، تعليق) ١

  حسب مقررات وضع شده در قانون صالحيت ذکر شده خود را اعمال می نمايند.مذکور بر

١ . قرار دادن اموال، منابع اقتصادی يا مالی يا ديگر خدمات جانبی بطور مستقيم يا غيرمستقيم، کامل ١

ر جمعی يا به نفع آنان، ممنوع يا اشتراکی در دسترس اشخاص مرتبط با تروريسم يا گسترش سالح کشتا

  اشد.ب  می

به ابتکار خود يا بر اساس درخواست نهادهای ذيصالح کشور خارجی فهرست های  نهاد تام االختيار. ٢

اشخاص در ارتباط با تروريسم را تهيه، بازنگری و منتشر می نمايد. درج فهرست های اشخاص مرتبط با 

صورت داشتن اطالعات در  ، انتشار آن محسوب می شود. درنهاد تام االختيارتروريسم در سايت اينترنتی 

اين قانون وضع شده است،  ٣باره اشخاص مطابق با تعريف اشخاص مرتبط با تروريسم که به موجب ماده 

 شخص ارائه کنندۀ گزارشنهادهای دولتی از جمله نهادهای کنترل کننده و مجری پيگرد کيفری و همچنين 

  اعالم می نمايند. نهاد تام االختياراين بند به جهت شامل کردن در فهرست های وضع شده به موجب آنها را 



٣٤ 

 

هر شخص شمول در فهرست های اعالم شده برحسب قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد . ٣

می تواند با تقاضای حذف خود از فهرست ها به سازمان ملل متحد مراجعه نمايد. هر شخص شمول در 

طی می تواند است منتشر شده  نهاد تام االختيارسوی فهرست های اشخاص مرتبط با تروريسم که از 

، که آن برحسب مقررات وضع شده توسط مراجعه نمايد نهاد تام االختيارتقاضای حذف خود از فهرست به 

  مورد بررسی قرار می گيرد. نهاد تام االختيار

توقيف رت و در صورت فريز اشتباهی اموال و همچنين در صو نهاد تام االختيارفريز فقط توسط . ۴

 ٢اموال فريز شده از سوی نهاد اجرا کننده پيگرد کيفری لغو می شود. فريز اموال اشخاص مندرج در بند 

اين ماده نيز اگر معلوم شود که شخصی که موجودی های وی فريز شده است از فهرست اشخاص مرتبط با 

  تروريسم حذف شده است، لغو می گردد.

هزينه های درخواست نمايد تا به حساب اموال فريز شده  ختيارنهاد تام اال. شخص مجاز است از ۵

قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل به موجب خود را نيز که خانوادگی، پزشکی و ديگر منظورهای 

قطعنامه های اتخاذ تصميم پيرامون انجام چنين پرداخت هايی مطابق با  پرداخت نمايد.وضع شده است  متحد

انجام می پذيرد، اگر نام شخص مورد نظر در فهرست های منتشر شده  مان ملل متحدشورای امنيت ساز

  شامل شده باشد. قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحدبرحسب 

شخص ارائه يا گسترش سالح کشتار جمعی،  اشخاص مرتبط با تروريسمدر صورت فريز اموال . ۶

 معامله يا رابطه تجاریاعالم کرده و پيرامون اصله مشکوک معامله يا رابطه تجاری را بالف کنندۀ گزارش

اين قانون گزارش ارائه می نمايد. نهادها و مقامات دولتی پيش  ٨مشکوک پيش بينی شده به موجب ماده 

اشخاص مرتبط اين ماده در صورت فريز اموال (توقيف، ممنوعيت يا تعليق آنها)  ١بينی شده به موجب بند 

  می رسانند. نهاد تام االختيارمراتب را بالفاصله به اطالع  سالح کشتار جمعیترش گسيا  با تروريسم

يا ساير خارجی تحقيقاتی مالی در صورت دريافت تقاضای فريز اموال از نهادهای  نهاد تام االختيار. ٧

تاييد و . در صورت دهدمورد بررسی قرار می را در طی همان روز دليل و توجيه فريز  ،نهادهای خارجی

طبق مقررات وضع شده به موجب اين ماده پيرامون فريز  نهاد تام االختيار ،فريز ليل و توجيهدتصويب 

  اموال تصميم اتخاذ می نمايد.

پيرامون فريز مراتب را برحسب مقررات روز پس از اطالع يافتن  ۵در طی  نهاد تام االختيار. ٨

ر از موارد اتخاذ تصميم پيرامون لغو فريز برحسب مقررات اين قانون، به غي ١٣وضع شده به موجب ماده 

  ، به اطالع نهادهای اجرای پيگرد کيفری می رساند.نهاد تام االختياروضع شده از سوی 

با به تعريف اين ماده اموالی که نمی تواند فريز گردند عبارتند از اموالی که متعلق به اشخاص ثالث . ٩

ه در موقع تحويل اموال به شخص ديگر مطلع نبوده يا نمی توانست شخصی ک و ودهب حسن نيت صادقانه

در نظر است يا پيش بينی می شود که از اموال مذکور بطور غير قانونی برای اهداف  مطلع باشد که

يا تامين مالی آن استفاده شود و همچنين  گسترش سالح کشتار جمعیتروريستی يا تامين  مالی تروريسم يا 
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شخصی که در موقع بدست آوردن اموال مطلع نبوده يا نمی توانست مطلع باشد که اموال  اموال متعلق به

  . مذکور از راه غير قانونی بدست آمده است

  ن) -١٣٩) شماره ١٠/١٢/١٣٩۶( ٠١/٠٣/٢٠١٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٨(اصالح ماده 

  

  ٨فصل 

، تدابير جوابگويی اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن اين قانون وکنترل و نظارت بر اجرای الزامات 

  مورد اعمال در قبال عدم اجرا يا اجرای نادرست الزامات مذکور

  و سازمان های غير تجاری ص ارائه کنندۀ گزارشاشخ. کنترل و نظارت بر ا٢٩ماده 

قانون و اسناد  اينالزامات در ارتباط با اجرای  ص ارائه کنندۀ گزارشاشخکنترل و نظارت بر ا. ١

توسط نهادهای کنترل کنندۀ مربوطه اجرا می گردد. در صورت عدم وجود  حقوقی تصويب شده بر اساس آن

يا در صورت فقدان تنظيمات حقوقی در  شخص ارائه کنندۀ گزارشنهاد کنترل و نظارت کننده بر هر گونه 

در انحصار نهاد کنترل کننده  تروريسم ه با پولشويی و تامين مالیزمباراجرای عملکردهايی که در زمينۀ 

۵برحسب مقررات وضع شده به موجب فصل می تواند  نهاد تام االختيارباشد،  قانون جمهوری ارمنستان  ١

  نمايد. نظارت شخص ارائه کنندۀ گزارشبر  »پيرامون بانک مرکزی جمهوری ارمنستان«

نهاد تام انون و نيز بر اساس پيشنهاد نهادهای نظارت کننده برحسب مقررات وضع شده به موجب ق. ٢

به منظور مطالعۀ اجرای الزامات جلوگيری از  بررسی هايی ص ارائه کنندۀ گزارشاشخدر نزد ا االختيار

  و ارزيابی خطرات اجرا می نمايند. تامين مالی تروريسم ياپولشويی 

 نهاد تام االختياردارای صالحيت نظارت بر سازمان های غير تجاری بنا درخواست نهادهای . ٣

 ياپولشويی بايستی اقداماتی در جهت جلوگيری از سهيم نمودن يا استفاده از سازمان های غير تجاری در   می

برحسب مقررات و مهلت وضع شده به  ،در دست گيرند. سازمان های غير تجاری تامين مالی تروريسم

  :می باشند موارد زير حفظمکلف به موجب قانون 

(به انضمام اسناد و مدارک) با چنان ريز ربوط به معامالت درون کشوری و بين المللی اطالعات م) ١

جزئياتی که امکان حصول اطمينان از اين که آيا اموال موجود در آنها مطابق با اهداف سازمان مصرف شده 

  است يا خير،

  اين قانون، ١۶) مشخصات شناسه هويتی اعضای نهادهای مديريت مطابق با ماده ٢

  ) اسناد و مدارک موسس و مصوبات نهادهای مديريتی،٣

  اقتصادی. - ) اسناد و مدارک مربوط به عملکرد مالی۴

ادهای اجرا کنندۀ پيگرد کيفری نهاد تام االختيار و در موارد پيش بينی شده به موجب قانون نه. ۴

اطالعات اليت آنها درخواست توانند از سازمان های غير تجاری يا از نهادهای اجرا کنندۀ نظارت بر فع  می

  پولشويی و تامين مالی تروريسم بنمايد.(به انضمام اسناد و مدارک) در ارتباط با 
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قانون و اسناد حقوقی تصويب شده جوابگويی در قبال عدم اجرا يا اجرای نادرست الزامات . ٣٠ماده 

  بر اساس آن

وانند برای اجرای شايسته وظايف خود که يا کارکنان (مديران) آن نمی ت شخص ارائه کنندۀ گزارش. ١

به موجب اين قانون پيش بينی شده است تحت جوابگويی اموالی و نيز برای اجرای شايستۀ وظايف خود که 

اين قانون پيش بينی شده است تحت جوابگويی کيفری، اداری يا جوابگويی ديگر قرار  ۶به موجب ماده 

ن نمی توانند برای اجرای شايسته وظايف خود که به موجب اين قانون يا کارکنان آ نهاد تام االختيار گيرند.

  پيش بينی شده است تحت جوابگويی کيفری، اداری يا جوابگويی ديگر قرار گيرند.

قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن از سوی الزامات نادرست  اجرا يا اجرای. عدم ٢

ه موجب قانونگذاری تنظيم کننده فعاليت آنها برحسب مقررات موسسات مالی، تدابير جوابگويی وضع شده ب

  .در پی خواهد داشتوضع شده به موجب قانوگذاری مذکور 

قانون و اسناد الزامات اين در قبال آن دسته از موسسات مالی که برای عدم اجرا يا اجرای نادرست . ٣

اليت آنها تدابير جوابگويی وضع نشده برحسب قانونگذاری تنظيم کنندۀ فع حقوقی تصويب شده بر اساس آن

موسسات غير مالی که اشخاص حقوقی اشخاص يا برای اين ماده  ۴که به موجب بند باشد، تدابير جوابگويی 

  پيش بينی شده است اعمال می شود. ،محسوب می شوند

ز سوی ا قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آنعدم اجرا يا اجرای نادرست الزامات اين . ۴

در پی اعمال تدابير جوابگويی زير را  اشخاص يا موسسات غير مالی که اشخاص حقوقی محسوب می شوند

  :خواهد داشت

اين قانون اعالم تذکر يا تعيين  ۴عدم اجرا يا اجرای نادرست وظايف وضع شده به موجب ماده ) ١

  جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

اين قانون (به انضمام عدم مشکوک شناختن  ۶ماده  ٢ارائه گزارشات وضع شده به موجب بند  ) عدم٢

اين قانون) يا تاخير در ارائه اعالم تذکر  ٧ماده  ١معامله يا رابطه تجاری در موارد وضع شده به موجب بند 

  د داشت،يا دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواه

يا ارائه آنها پس از انقضای مهلت اين قانون  ۶ماده  ٣عدم ارائه گزارشات وضع شده به موجب بند ) ٣

ارائه و نيز تکميل اشتباه (از جمله جعلی و غير قابل اطمينان) يا ناقص اطالعات در گزارشات وضع شده و 

اعالم تذکر يا دستور رفع تخلف يا ، دست زدن به انجام تغييرات ساختاری در فرم گزارش به تاييد رسيده

  ،تعيين جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر  ۶ماده  ۵به موجب بند عدم اجرای وظايف وضع شده ) ۴

  يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،
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اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر  ٧ماده  ٣به موجب بند م اجرای وظايف وضع شده عد) ۵

  يا تعيين جريمه به ميزان سيصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن،  ٩ماده  ۶و  ۵به موجب بندهای عدم اجرای وظايف وضع شده ) ۶

  جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت، اعالم تذکر يا تعيين

ماده  ١بند  ۶و  ۴به موجب زيربندهای عدم اجرای تکاليف و وظايف در ارائه اطالعات وضع شده ) ٧

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر  ١٠

  ر پی خواهد داشت،حداقل حقوق د

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ١۶به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ٨

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

آن، اعالم تذکر يا اين قانون يا اجرای ناشايسته  ١٧به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ٩

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ١٨به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١٠

  خواهد داشت،دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی 

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ٢١به موجب ماده ) عدم اجرای وظايف وضع شده ١١

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

اعالم تذکر يا  اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، ٢٢به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١٢

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ٢٣به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١٣

  د داشت،دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواه

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ٢۴به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١۴

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

م تذکر يا اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعال ٢۵به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١۵

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ٢۶به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١۶

  شت،دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد دا

اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم تذکر يا  ٢٧به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١٧

  دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان ششصد برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت،

ذکر يا اين قانون يا اجرای ناشايسته آن، اعالم ت ٢٨به موجب ماده عدم اجرای وظايف وضع شده ) ١٨

  .دستور رفع تخلف يا تعيين جريمه به ميزان دويست برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت
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اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آن از سوی  ياقانون الزامات نادرست  اجرا يا اجرایعدم . ۵

جوابگويی وضع شده به موجب قانون  اشخاص يا موسسات غير مالی که شخص حقيقی محسوب می شوند

  مهوری ارمنستان پيرامون تخلفات اداری در پی خواهد داشت.ج

. تدابير جوابگويی در قبال شخص يا موسسه غير مالی تحت صدور مجوز (منصوب شونده يا کسب ۶

برحسب مقررات وضع  ،صالحيت يا به نحوی ديگر دريافت کنندۀ مجوز فعاليت) از سوی نهاد نظارت کننده

  د نظارت کنندۀ مربوطه اعمال می گردد.شده به موجب قانون از سوی نها

يا در  شخص ارائه کنندۀ گزارشهر گونه  جهت نظارت بردر صورت عدم وجود نهاد نظارت کننده . ٧

ه با زمبارصورت نبود تنظيم حقوقی اجرای عملکردهای حوزه صالحيت نهاد نظارت کننده در زمينه 

و همچنين در قبال  شخص ارائه کنندۀ گزارشقبال  تدابير جوابگويی در، پولشويی و تامين مالی تروريسم

به شمار نرود توسط نهاد تام االختيار برحسب  شخص ارائه کنندۀ گزارششخص حقيقی يا حقوقی که 

  مقررات وضع شده به موجب قانون اعمال می شود.

ام نهاد تتوسط کارکنان انتشار غير قانونی اطالعات محرمانه وضع شده به موجب اين قانون . ٨

قرار دارد و  نهاد تام االختياردر نزد  طبق اين قانون و اسناد حقوقی تصويب شده بر اساس آنکه  االختيار

انتشار غير قانونی اطالعاتی که جزء اسرار محرمانه تجاری و اداری محسوب می شوند به مقرر قانون نيز 

  جوابگويی در پی خواهد داشت.

از سوی مقامات  نهاد تام االختيارقانون يا اسناد حقوقی ت الزامانادرست  اجرا يا اجرایعدم . ٩

جوابگويی وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان پيرامون تخلفات اداری در پی  نهادهای دولتی

  خواهد داشت.

  

 پولشويی و تامين. جوابگويی مورد اعمال در قبال اشخاص حقوقی به جهت سهيم بودن در ٣١ماده 

  مالی تروريسم

به ميزان ای جريمه  )ص ارائه کنندۀ گزارشاشخ(به غير از اپولشويی در شخص حقوقی سهيم بودن  .١

و نيز می توان دادخواستی را جهت انحالل شخص حقوقی  برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت هزار دو

  مذکور طبق مقررات وضع شده در قانون، به دادگاه ارجاع نمود. 

تعيين جريمه به بشمار برود  که شخص حقوقی پولشويیدر  کنندۀ گزارش شخص ارائهسهيم بودن . ٢

و نيز می تواند مجوز شخص مذکور بی اعتبار  برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت پنج هزارميزان 

يا دادخواستی جهت انحالل شخص حقوقی مذکور طبق  ،اعالم شود، به حال تعليق در آيد يا متوقف گردد

  در قانون، به دادگاه ارجاع گردد.مقررات وضع شده 
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 )ص ارائه کنندۀ گزارشاشختروريسم (به غير از اسهيم بودن شخص حقوقی در تامين مالی . ٣

و نيز ارائه دادخواست به دادگاه جهت انحالل شخص برابر حداقل حقوق  ه هزاربه ميزان دای   جريمه

  .در پی خواهد داشتحقوقی مذکور به مقرر قانون، 

تعيين بشمار برود  که شخص حقوقی تروريسمدر تامين مالی  شخص ارائه کنندۀ گزارشودن سهيم ب. ۴

و نيز مجوز شخص مذکور بی اعتبار  برابر حداقل حقوق در پی خواهد داشت بيست هزارجريمه به ميزان 

اعالم می شود يا متوقف می گردد يا دادخواست انحالل شخص حقوقی مذکور طبق مقررات وضع شده در 

  انون به دادگاه ارجاع می گردد.ق

  طی آن:در می تواند در مواردی بوجود آيد که  پولشويیسهيم بودن شخص حقوقی در . ۵

از سوی هر نماينده  شخص حقوقیيا به نام  شخص حقوقی) عملکرد يا عدم فعاليت انجام گرفته به نفع ١

به کيفری جمهوری ارمنستان را آيين  ١٩٠که عمل پيش بينی شده به موجب ماده  شخص حقوقیدلخواه 

  يا ه و به جهت آن در قبال شخص مذکور حکم اتهامی صادر شده باشد،آورددنبال 

رسيدگی پرونده کيفری يا پيگرد بودن مستثنی غير در نتيجه وجود موارد  شخص حقوقی) نماينده ٢

به دليل فوت کيفری عدم اجرا يا توقف اجرای پيگرد غير از موارد تصويب عفو عمومی يا ه کيفری، ب

  قرار نگرفته باشد، ياتحت جوابگويی کيفری  ،شخص

، در پی عملکرد يا عدم فعاليت انجام گرفته نهاد تام االختيارعالی مديريت  مرجعبنا به نظر معقول ) ٣

  شده باشد.انجام پولشويی  شخص حقوقیاز سوی هر نماينده دلخواه  شخص حقوقیبه نام 

  می تواند در مواردی بوجود آيد که در طی آن: در تامين مالی تروريسم سهيم بودن شخص حقوقی. ۶

که  شخص حقوقیتوسط هر نماينده دلخواه  شخص حقوقیعملکرد يا عدم فعاليت انجام گرفته به نام ) ١

٢١٧عمل پيش بينی شده به موجب ماده  آيين کيفری جمهوری ارمنستان را به دنبال آورده و به جهت آن  ١

  خص مذکور حکم اتهامی صادر شده باشد، يادر قبال ش

در نتيجه وجود موارد غير مستثنی بودن رسيدگی پرونده کيفری يا پيگرد  شخص حقوقی) نماينده ٢

کيفری، به غير از موارد تصويب عفو عمومی يا عدم اجرا يا توقف اجرای پيگرد کيفری به دليل فوت 

  اشخص، تحت جوابگويی کيفری قرار نگرفته باشد، ي

، در پی عملکرد يا عدم فعاليت انجام گرفته نهاد تام االختيارعالی مديريت  مرجع) بنا به نظر معقول ٣

  تامين مالی تروريسم بوقوع پيوسته باشد. شخص حقوقیاز سوی هر نماينده دلخواه  شخص حقوقیبه نام 

 شخص حقوقیم بودن در خصوص سهي نهاد تام االختيارپايه و اساس استدالل مرجع عالی مديريت . ٧

شخص در پولشويی و تامين مالی تروريسم می تواند استوار بر آن باشد که عملکرد يا عدم فعاليت نماينده 

  .اشته باشدکالً يا جزئاً با نوع شناسی مطابقت د حقوقی

ثبت شده و  ص حقوقیاشخ. تدابير جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين ماده می تواند در قبال ا٨

  هوری ارمنستان اعمال گردد.فعال در جم



٤٠ 

 

. تدابير جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين ماده برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون از ٩

و  ۵بند  ٣اعمال می شود. به نحوی که در موارد پيش بينی شده به موجب زيربند  نهاد تام االختيارسوی 

نهاد شده به موجب اين ماده توسط مرجع عالی مديريت تدابير جوابگويی پيش بينی اين ماده  ۶بند  ٣زيربند 

  اعمال می شوند. تام االختيار

زمان آغاز رسيدگی در خصوص اعمال تدابير جوابگويی پيش بينی شده . در مهلت پنج روز پس از ١٠

 مراتب را به اطالع نهاد نظارت کنندۀ نهاد تام االختياربه موجب اين ماده در قبال موسسات غير مالی، 

  می رساند.مربوطه 

و  ۵بند  ١در موارد پيش بينی شده به موجب زيربند  ص حقوقیاشخ. تدابير جوابگويی در قبال ا١١

شخص اين ماده می تواند در طی يک سال پس از صدور حکم اتهامی دادگاه در قبال نماينده  ۶بند  ١زيربند 

  اعمال شود. حقوقی

 نهاد تام االختياردليل عفو عمومی يا فوت شخص،  در صورت عدم اعمال جوابگويی کيفری به. ١٢

تدابير جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين ماده را می تواند در طی يک سال پس از زمان حصول 

اطالع از پيش آمدن مورد مذکور يا اين که می توانست از پيش آمدن مورد مذکور مطلع می شد، اعمال 

  نمايد.

که به موجب بندهای  پولشويی و تامين مالی تروريسمدر  شخص حقوقین . در ساير موارد سهيم بود١٣

تدابير جوابگويی پيش بينی شده به موجب اين ماده می تواند در طی اين ماده پيش بينی نشده باشد،  ١٢و  ١١

  اعمال شود. پولشويی و تامين مالی تروريسممدت ده سال پس از انجام 
  

  ٩فصل 

  مفاد انتقالی

  انتقالی . مفاد٣٢ماده 

  انتشار رسمی آن معتبر اعالم می شود.پس از . اين قانون در نودمين روز ١

اين قانون در قبال موسسه دارن  ٩ماده  ۵وظيفه انجام امور ثبتی پيش بينی شده به موجب بند . ٢

شخصی و اشخاص حقوقی عرضه کنندۀ خدمات حقوقی، موسسه داران شخصی حسابدار و اشخاص حقوقی 

يت حسابداری، فروشندگان فلزات قيمتی، فروشندگان سنگ های قيمتی، فروشندگان آثار اجرا کنندۀ فعال

هنری، دست اندرکاران و سازمان دهندگان معامالت، اشخاص اجرا کنندۀ مديريت اعتباری و عرضه 

صالحيت يا به نحوی ديگر دريافت  اعطای ،باصانتخدمات ثبت اشخاص حقوقی فقط پس از صدور مجوز (

الزامات اجرای کنترل و نظارت  پابرجا كردن ) برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون وليتمجوز فعا

  بر آنها ايجاد می شود.
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