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واژه «پولشویی» 1فرایندی را ترسیم میکند که در خالل آن ،پول کثیف 2و در واقع پول حاصل از
عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر میشود بهگونهای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از
جرم منشاء ،تبدیل میشود .3ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانونگذاری در زمینه مبارزه
با پولش��ویی ،حدوداً به بیست و هفت سال پیش برمیگردد ،4لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان
6
قوانینی دارند 5که به موجب آن عمل پولشویی ،به صراحت جرمانگاری شده است.
همچنی��ن چهارچوبها و مق��ررات منطقهای و بینالمللی قابل مالحظ��های در زمینه مبارزه با
پولش��ویی تدوين شده است که مهمترین آنها عبارتند از :کنوانس��یون وین ( ،)1988کنوانسیون
استراسبورگ ( ،)1990توصیههای چهلگانه گروه ویژه اقدام مالی )1990( 7و اصالحیهها و متممهای
آن ( 2004 ،2003، 2001 ،1996و ،8)2012دستورالعملهای سهگانه اتحادیه اروپا (2001 ،1991
و ،)2005کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم ( )1999و کنوانسیون پالرمو (.)2000
1. Money Laundering
2. Dirty Money

 .3برای مطالعه بیش��تر درباره مفهوم پول ش��ویی ،ابعاد و آثار آن و  ...رجوع ش��ود به کتب :پولش��ویی و موسسات
مالی (تالیف مینا جزایری از انتش��ارات موسس��ه عالی آموزش بانکداری ایران) ،پولشویی و روش های مبارزه با آن
(تالیف فریده تذهیبی ،از انتشارات جنگل و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی) ،مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم در بانک ها( ،نوشته سید آیت ا ..تجلی از انتشارات آراد).
 .4تصویب قانون جرایم مواد مخدر ( )Drug Trafficking Act 1986انگلس��تان در س��ال  1986از اولین اقدامات
قانونگذاری در زمینه پولشویی به شمار می آید( .به نقل ازRobin Booth and others, Money Laundering Law :
)and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press,2001
 .5در جمهوري اس�لامي ايران نیز مجلس ش��ورای اس�لامی در س��ال  1386قانون مبارزه با پول شویی را تصویب
و ب��ر اس��اس آن به صراحت و به طور مس��تقل پول ش��ویی را جرم انگاری نم��ود .متعاق��ب آن ،آئین نامه اجرایی
و دس��تورالعمل مرب��وط تدوی��ن ،ابالغ و به اجرا در آمد .مس��تندات مزب��ور در پایگاه اطالع رس��انی بانک مرکزی
بانكي مبارزه با پولش��ويي یا در پایگاه اطالع
جمهوری اس�لامی ایران به آدرس  http://www.cbi.irبخش نظارت ِ
رس��انی دبیرخانه ش��ورای عالی مبارزه با پول ش��ویی ب��ه آدرسhttp://www.mefa.ir/portal/Home/Default. :
 aspx?CategoryID=5747b2d1-0378-4726-becb-4eaf033eb1ffقابل دسترسی است.
6. Robin Booth and others, Money Laundering Law and Regulation, A practical Guide,
Oxford University Press, 2001, P.1
7. Financial Action Task Force (FATF).

 .8نوشتار حاضر به آخرین نسخه توصیههای گروه ویژه که در فوریه سال  2012منتشر شده است ،اختصاص دارد.
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به موازات تدوين اين اس��ناد که در واقع س��نگبنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم
از ملی و بینالمللی را تش��کیل دادهاند یک س��ری نهادهای منطقهای و بینالمللی نیز بهوجود
آمدهاند که در زمینه مبارزه با پولش��ویی فعالیتهای گس��تردهای را انجام میدهند .گروه ویژه
اقدام مالی 1یکی از مهمترین نهادهای پیش��رو به ش��مار میرود که از س��ال  1989تاکنون به
2
تخصصی در این ح��وزه فعالیت میکند .گروه مذكور در واق��ع یک نهاد بینالدولی
ص��ورت ّ
است که در سال  1989میالدی در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی،
به ابتکار کش��ورهای عضو گروه هفت 3تشکیل شده اس��ت .ایده اولیه تاسیس گروه ویژه ،ابتدا
در اجالس سال  1988گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد مطرح گردید .در بیانیه
پایانی اجالس مزبور ،بر ضرورت مبارزه با پولشویی تأکید شد .متعاقب آن در اجالس آرشور
در سال  ،1989گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تالشهای مشترک این گروه در
امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند .اعضای گروه هفت در همان
جلسه درباره تأسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند.
4
در حقیقت ،گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت میکند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی
سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است .حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتي داشته و هر چند
سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء ،تمدید میشود .بر این اساس ،گروه ویژه یک نهاد
بينالمللي دائمی به ش��مار نمیرود 5،لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن،
همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند 6.اعضاي گروه ویژه در
ابتدا فقط شامل كشورهاي عضو گروه هفت ،اعضای كميسيون اروپا و هفت كشور ديگر بود ،اما
در طي سال هاي بعد ،شمار كشورهاي عضو افزايش يافته و اکنون به  36عضو رسیده که شامل

 .1از این پس در این متن ،به اختصار «گروه ویژه» نامیده می شود.

2. Inter- governmental body

 .3در س��ال 1975میالدی ،شش کشور صنعتی جهان شامل فرانس��ه ،آلمان (غربی) ،ایتالیا ،ژاپن ،بریتانیا و آمریکا،
یک گروه بین المللی مالی تحت عنوان گروه شش ( )G6را تشکیل دادند که یک سال پس از آن ،با پیوستن کشور
کانادا به این گروه ،گروه مزبور به گروه هفت ( )G7تغییر نام یافت .سپس در سال  ،1997با اضافه شدن روسیه به
این دس��ته از کش��ورها ،گروه هشت نامیده ش��د .البته در حال حاضر این گروه بعضا همان گروه هفت نیز نامیده می
شود .برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص رجوع شود به :پایگاه اطالع رسانی اینترنتی مرکز اطالعات گروه
هشت ( ) G8 information Centerبه آدرس.http://www.g8.utoronto.ca :
)4 .Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
5.Robin and others, Ibid, P. 7.

 . 6ابتدا مقرر شده بود كه فعاليت گروه ویژه تا سال  2004ادامه داشته باشد ،اما طبق توافق اعضاء در سال ،2004
فعاليت آن در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم برای  8سال ديگر تمديد شده است.
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 34کشور و  2سازمان منطقهای است 1.همچنین ،گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و
نیز عضو ناظر است که بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،کمیته نظارت بانکی بال ،سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ،بانک مرکزی اروپا ،سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار،
پلیس بینالملل (اینترپل) ،دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم س��ازمان ملل ،کمیته ضد تروریس��م
ش��ورای امنیت از جمل��ه اعضای ناظر گروه ویژه هس��تند 2.افزون بر آن ،امکان عضویت س��ایر
کشورها و سازمانهای بینالمللی نیز در این گروه وجود دارد.
رياس��ت گروه ویژه را يكي از مقامات بلند پايه دولتهاي عضو که با رأی اكثريت اعضا
3
انتخاب میشود بر عهده داشته و دوره آن يكساله است.
گروه ویژه دارای چهار رکن اصلی میباشد که عبارتند از :مجمع ،رئیس ،گروه راهبری و
دبیرخانه .مجمع که تمامی کشورها و سازمانهای عضو در آن حضور دارند نهاد تصمیمگیرنده
در گ��روه ویژه به ش��مار م��یرود .اختیاراتی مانند تصمیمگی��ری در مورد نح��وه اداره امور،
انتص��اب رئیس ،معاون و اعضای گروه راهبری ،تصویب برنامه کاری و بودجه گروه ،تصویب
اس��تانداردها ،رهنمودها و گزارشات تهیه شده توسط گروه ویژه ،تصمیمگیری درباره عضویت
کش��ورها و س��ازمانها در گروه ویژه و تصمیمگیری در خصوص س��ایر موضوعات مربوط به
فعالیتها و امور گروه ویژه در دس��ت مجمع اس��ت .گسترش همكاريهاي بينالمللي در زمینه
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،يكي از اهداف عمده گروه ویژه به شمار ميآيد .بر
اين اس��اس ،گروه مزبور يك شبكه جهاني مبارزه با پولشويي را ايجاد کرده است و بسياري از
س��ازمانهايي كه به نوعي درگير در امر مبارزه با پولشويي هستند ،به عنوان ناظر و بدون حق
رأي در جلس��ات آن ش��ركت مي کنند .گروه ویژه به طور منظم در هر سال ،سه اجالس برگزار
كرده و يك گزارش س��اليانه منتشر ميکند .در اين جلسات به بررسي شيوههاي نوين پولشويي
و راهه��اي مبارزه ب��ا آن ،تهديدهاي موجود و اقدامات موثري كه دولتهای عضو و غير عضو
بايد اتخاذ کنند ،پرداخته ميشود .اکنون ،گروه ویژه به يك نهاد سياستگذار بينالمللي در زمينه
مبارزه با پولش��ويي و مبارزه با تأمین مالی تروریس��م مبدل ش��ده اس��ت و به عنوان تنها نهاد
 .1در حال حاضر ،اعضای گروه ویژه عبارتند از :آرژانتین ،استرالیا ،اطریش ،بلژیک ،برزیل ،کانادا ،چین ،دانمارک،
فنالند ،فرانس��ه ،آلمان ،یونان ،هنگ کنگ ،ایس��لند ،هند ،ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن ،جمهوری کره ،لوگزامبورگ ،مکزیک،
هلند ،نیوزلند ،نروژ ،پرتقال ،روس��یه ،س��نگاپور ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،س��وئد ،سوئیس ،ترکیه ،انگلیس ،آمریکا،
کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
 .2برای کس��ب اطالعات بیش��تر در این خصوص رجوع کنید به صفحه مربوط در پایگاه اینترنتی گروه ویژه اقدام
مالی به آدرسhttp://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers :
 .3در حال حاضر (زمان نگارش این متن ،سپتامبر  ،)2012ریاست گروه ویژه بر عهده آقای اسکوگستات آمائو از
کشور نروژ و معاونت آن بر عهده آقای والدمیر نکوف از کشور روسیه است .هر دوی ایشان در اول جوالی 2012
به این سمت برگزیده شدند و تا  30ژوئن سال  2013در این سمت باقی خواهند ماند.
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فرامنطقهاي كه مش��خص ًا براي كنترل و مبارزه با پولش��ويي و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
تأسيس گرديده؛ بيشترين ميزان موفقيت را در اين زمينه كسب کرده است.
در زم��ان آغ��از فعالی��ت گروه ویژه در س��ال  ،1989هدف اولی��ه و مأموریت اصلی آن،
وضع اس��تانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولش��ویی ،تعریف و تبیین ش��ده بود .لیکن
در بس��تر تحوالت بینالمللی و حس��ب ضرورتهای ناش��ی از بروز چالشهای جدید در سطح
جامع��ه بین الملل��ی ،اهداف و ماموریتهای گروه ویژه مورد بازنگ��ری قرار گرفته و به تدریج
موضوعات و مأموریتهای جدیدی به آن افزوده شده است .به نحوی که اکتبر  2001و فوریه
 2012را م��ی توان نقاط عطفی برای این نوع تحوالت برش��مرد .در اکتبر س��ال  ،2001یعنی
اندکی پس از وقوع حمالت تروریس��تی یازده سپتامبر در ایاالت متحده آمریکا ،گروه ویژه در
واکنش به واقعه مزبور ،دامنه ماموریت خود را گس��ترش داده و تدوین اس��تانداردهایی برای
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م را در دستور کار خود قرار داد .2همچنین ،در تاریخ  16فوریه
سال  ،2012گروه ویژه نسخه جدید و اصالحشدهای از مجموعه توصیههای خود را منتشر کرده
که نسبت به نسخه قبلی توصیهها ،تفاوتهای قابل مالحظهای در آن مشاهده میشود.
ب��ه ط��ور کلی ،مهمترين اق��دام و ابتكار گروه ویژه را بايد در تدوي��ن و ارائه توصيههايي
در زمينه مبارزه با پولش��ويي و تأمین مالی تروریس��م خالصه كرد كه تاكنون ،در چند مرحله
منتشر ،اصالح و یا تكميل شده است .نخستين بار در سال  1990توصيههاي گروه ویژه موسوم
به «توصيه هاي چهل-گانه» تدوين ش��د كه توصیههای مزبور ،يك بار در س��ال  1996و بار
ديگر در سال  2003مورد اصالح و بازنگري قرار گرفت .همچنين ،پس از وقوع حادثه يازده
سپتامبر سال  2001در آمريكا ،گروه ویژه ،هشت توصيه جديد در زمينه مبارزه با تأمين مالي
تروريس��م تصویب کرد كه در اجالس��يه  22اكتبر س��ال  2004يك توصيه دیگر نيز به توصيه
هش��تگانه در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريس��م اضافه ش��د و در مجموع به توصيههاي
ويژه معروف ش��دند .س��رانجام در س��ال  ،2012گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی
کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقهای شبه گروه مالی 3و سازمان های ناظر 4از جمله
صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل متحد ،توصیه ها را بازنگری و بهروز کرد.
نوش��تار حاضر در واقع ترجمه نس��خه اخیر توصیههای گروه ویژه اس��ت که با اصالحات
1

 .1در س��ال  ،2012موضوع جدیدی تحت عنوان «مبارزه با تامین مالی اش��اعه سالح های کشتار جمعی» نیز وارد
توصیه های گروه ویژه شد که در توصیه شماره  7نسخه سال  2012توصیه های چهل گانه (همين نوشتار) ،منعکس
گردیده است.

2. Laurel S. Terry, " An Introduction to the Financial Action Task Force and Its 2008 Lawyer Guidance", The Pennsylvania State University The Dickinson School Of Law Legal
)Studies Research Paper No. 39-2010, p. 6. ( available at: http:ssrn.com/abstract= 1680555
3. FATF – Style Regional Bodies.
4. Observer Organizations.
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فراوانی نس��بت به نسخه پیشین منتشر شده اس��ت .یکی از مهمترین و اساسیترین تفاوتهای
نس��خه اخیر توصیهها با نس��خه قبلی ،گسترش حوزه ش��مول توصیهها از موضوعات مبارزه با
پولش��ویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تأمین مالی اشاعه سالحهای
کشتار جمعی 1است.
نس��خه مزب��ور ،مش��تمل بر چهل توصیه اس��ت که در قال��ب هفت عنوان کلی بیان ش��ده
اس��ت .عنوان اول به«سیاس��تها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین
مالی تروریس��م» اختصاص دارد که توصیههای ش��ماره  1و  2را در بر میگیرد .عنوان دوم،
«پولش��ویی و مصادره» اس��ت و توصیه های ش��ماره  3و  4را شامل می ش��ود« .تأمین مالی
تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سالحهای کشتار جمعی» عنوان سوم را تشکیل میدهد که
در ذیل آن چهار توصیه (توصیه های ش��ماره  4الی  )8ارائه ش��ده است .عنوان بعدی «اقدامات
پیش��گیرانه» اس��ت که از توصیه شماره  9تا توصیه ش��ماره  23در این قسمت آمده است .در
عنوان پنجم به موضوع «شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی» پرداخته شده
اس��ت که توصیههای شماره  24و  25را در بر میگیرد .از توصیه شماره  26تا توصیه شماره
 35ذیل عنوان ششم یعنی «اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصالح و سایر تدابیر سازمانی»
آورده ش��ده اس��ت .هفتمین و آخرین عنوان نیز «همکاریهای بین المللی» است که پنج توصیه
(از توصیه شماره  36تا توصیه شماره  )40را شامل میشود.
اين مجموعه که در حال حاضر مهمترين سند بينالمللي در زمينه مبارزه با پولشويي به شمار
ميرود در واقع جايگزين توصيههاي پيش��ين گروه ويژه موس��وم به توصيه هاي چهل ونه گانه
ش��ده است .این نکته بسیار جالب است که توصيه هاي گروه ويژه اگرچه به لحاظ شکلي ،جنبه
توصيهاي براي کش��ورها داش��ته و فاقد ضمانت اجرا هس��تند ليکن همواره با توجه به مقبوليت
گس��ترده نزد کشورها و س��ازمانهاي بينالمللي ،از اعتبار و جايگاه بااليي برخوردار هستند به
گونهاي که از سوي  180کشور دنيا بهصورت رسمي مورد تاييد قرار گرفته و به عنوان منبع
و مرجع اصلي براي تدوين قوانين و مقررات مبارزه با پولش��ويي توس��ط همه کش��ورها مورد
اس��تفاده قرار ميگيرند .افزون بر آن ،در برخي از کش��ورها با تصويب مراجع قانونگذاري ،اين
استانداردها عين ًا و بهصورت يکپارچه وارد نظام حقوقي آنها شده و در حکم قانون مي باشند.
علیرغم این که س��ند مزبور از اعتبار و جایگاه بس��یار باالیی نزد بس��یاری از کش��ورها و
مجامع بین المللی برخوردار اس��ت ،ترجمه و انتشار آن هرگز به منزله پذیرش و تأیید کل مفاد
آن توس��ط مولفان و ناش��ران نمیباش��د .زیرا به زعم ما ،برخي توصيه هاي مزبور ،با اهداف و
اغراض سياسي تهيه شده اند و بديهي است كه بايد آن ها را در چهارچوب منافع ملي و قوانين
و مقررات جاري كش��ور بومي س��ازي نمود و بكار گرفت .از اینرو ،ترجمه و انتش��ار این اثر
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اساس�� ًا جنبه مطالعاتی و اطالعرس��انی دارد و چه بس��ا مطالعه ،بررس��ی و تحلیل نقادانه این
مجموعه میتواند حتی مبنایی برای موضعگیری نهادهای رس��می کشورمان در برابر برخی از
اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه سایر کشورها بهوجود آورد .رویکرد مبتنی بر عدم مشارکت،
بیاعتنایی و یا رفتار منفعالنه در برابر روند ش��کلگیری هنجارها و اس��تانداردهای بینالمللی
ــ   حتی در مواردی که با منافع ملی ما تعارض آشکار دارند  ــ ممکن است آثار و تبعات منفی
فراوانی را در پی داشته باشد.
اميد اس��ت چاپ و انتش��ار این مجموعه در کنار س��اير اقدامات و تالشهاي بانک مرکزي
جمهوری اس�لامی ایران در زمینه مبارزه با پولش��ويي ،گامي هر چند کوچک اما موثر در جهت
ارتقاي دانش و آگاهي مديران ،کارشناسان و تمامي فعاالن نظام بانکي ،اقتصادي ،حقوقي و قضايي
و نيز اساتيد ،دانشجويان ،پژوهشگران و ساير عالقهمندان به موضوع مبارزه با پولشويي باشد.
در این جا الزم اس��ت از تمامی مس��ئوالن و همکاران محترم خود در بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران که در تمامی مراحل تهیه و انتش��ار این مجموعه با زحمات و ارائه پیشنهادها و
رهنموده��ای ارزنده خویش ،ما را یاری دادند سپاس��گزاري كني��م .وظیفه خود می دانیم که از
جن��اب آقای عبدالمهدی ارجمندنژاد ،مدیر محترم اداره مبارزه با پولش��ویی بانك مركزي ج .ا.
که ضمن تش��ویق و ترغی��ب اینجانبان ،با دقت و حوصله فراوان زحم��ت بازخوانی مکرر متن
و نظ��ارت بر کل کار را بر عهده داش��ته و با رهنمودهای ارزنده خ��ود ،موجبات بهبود کیفیت
و تکمی��ل این نوش��تار را فراهم آوردند ،تش��کر نمایی��م .همچنین ،از جناب آقای امیر حس��ین
امی��ن آزاد ،مدیرکل محترم مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی که با حمایتهای
همیشگی خود موجبات دلگرمی ما را در پیشبرد کار فراهم ساختند ،بسیار سپاسگزاریم .افزون
بر آن ،الزم اس��ت که از جناب آقای ابراهیم درویشی ،معاون محترم نظارتی بانک تشکر کنیم
که با حمایت و نظر مس��اعد خویش ،زمینه را برای چاپ و انتش��ار این مجموعه فراهم کردند.
همچنین مراتب قدردانی خود را نس��بت به جناب آق��ای دکتر محمود بهمنی ،رئیس کل محترم
بان��ک اعالم می داریم که ضمن ارائه نقطه نظرات و رهنمودهای ارزنده خود ،دس��تور چاپ و
انتش��ار این مجموعه را صادر کردند .در پایان از زحم��ات و تالش های همکارانمان در اداره
روابط عمومی بانک مرکزی بهویژه جناب آقای علیاری ،سرکار خانم آقایی ،جناب آقای رجبی
و جناب آقاي نوري که با دلس��وزی و جدیت فراوان مراحل اجرایی چاپ و نش��ر این مجموعه
را پیگی��ری کردند ،قدرداني نموده و بهترين ها را براي اين عزيزان آرزو مي كنيم .اميد مي رود
ترجمه و تأليف اين اثر ،مقبول نظر صاحب نظران و اهل فن افتاده ،نارس��ائي ها به لطف دقت نظر
			
و تذكرات مشفقانه ايشان مرتفع شود... .تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
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مقدمه

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال  1989میالدی توسط نمايندگان
کش��ورهای عضو گروه مزبور تش��کیل شده اس��ت .وظیفه این گروه ،تدوین استانداردها و
بهب��ود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی ،نظارتی و عملیاتی ،برای مبارزه با پولش��ویی ،تامین
مالی تروریس��م و تامین مالی اش��اعه سالح های کشتار جمعی 1و سایر تهدیدهای مرتبط با
سالمت نظام مالی بین المللی است .همچنین ،گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بینالمللی
ذيربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بینالمللی در برابر س��وءاستفادهها ،نقاط آسیبپذیر
کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیههای گروه ویژه ،چهارچوبي جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را
به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز
تامین مالی اشاعه سالح های کشتار جمعی ،به اجرا گذارند .کشورها دارای چهارچوب های
حقوقی ،اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو ،نمی توانند
برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر ،تدابیر کامال مشابهی را اتخاذ کنند .بنابراین ،توصیه های
گروه ویژه ،مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از
طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود ،آن ها را به اجرا گذارند .توصیه های گروه
ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها ،کشورها باید حسب مورد ،اقدامات زیر
را انجام دهند:
شناسایی ریسک ها ،تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگیهای الزم در سطح ملی؛
رس��يدگي قضای��ی ب��ه جرایم پولش��ویی ،تامین مالی تروریس��م و تامین مالی اش��اعه
سالح های کشتار جمعی؛
 .1موضوع مبارزه با «تامین مالی اشاعه سالح های کشتار جمعی» تحت عنوان:
« ،»Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destructionدر چهار نسخه قبلی توصیههای
منتش��ره از س��وی گروه ویژه (در س��ال هاي  2001 ،1996 ،1990و  )2003وجود نداشته است و در حقیقت ،یک
نوآوری در این سند به شمار می رود (مترجمین).
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اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
اعط��ای اختی��ارات و مس��ئولیتها به مراجع ذی ص�لاح ( مانند نهاده��ای نظارتی،
مراج��ع اعم��ال قانون و مراکز انج��ام تحقیق��ات درباره جرایم) و س��ایر اقدامات
سازمان یافته؛
1
افزایش ش��فافیت و میزان دسترسی به اطالعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه اشخاص و
ترتیبات حقوقی2؛
تسهیل همکاریهای بینالمللی.
اولین نسخه توصیههای گروه ویژه در سال  1990میالدی و به عنوان اقدامی ابتکاری
برای مبارزه با س��وء استفاده از نظام های مالی توس��ط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق
مواد مخدر را پولشویی میکردند ،منتشر شد .در سال  ،1996به منظور انعکاس گرایشها
و ش��یوههای جدید رو به تکامل پولش��ویی و با هدف توس��عه دامنه توصیه های مزبور به
مرزهای��ی فراتر از پولش��ویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخ��در ،بازنگری در توصیه ها
انجام ش��د .س��پس ،در اکتبر سال  ،2001گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه
با مس��ایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و س��ازمان های تروریستی گسترش داده و بدین
وس��یله با تدوین  8توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریس��م ــ که بعدا یک توصیه دیگر
به آن ها اضافه ش��د ــ گام مهمی برداش��ت .توصیه های گروه ویژه در سال  ، 2003دوباره
مورد بازنگری قرار گرفت .مجموع این توصیه ها توسط  180کشور جهان تایید و در سطح
بین المللی به اس��تاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف
شده اند.
در  16فوریه سال  ،2012گروه ویژه ــ پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای
1. Beneficial ownership.

 .2عبارت «مالکیت ذی نفعانه» ( )Beneficial Ownershipبه وضعیتی اش��اره دارد که در آن یک یا چند شخص
حقیقی« ،در نهایت» مالک یا کنترل کننده مش��تری ( حقیقی یا حقوقی) یک موسس��ه مالی که از جانب وی عملیات
یا معامله ای را انجام می دهند ،هس��تند و یا اش��خاص مزبور ،کنترل موثر نهایی اشخاص یا "ترتیبات" حقوقی را در
اختیار دارند( .مترجمین ،به نقل از  General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه ،ص ).110
 .3در ای��ن متن ،عبارت «ترتیب��ات حقوقی» ( )Legal Arrangementsبه «تراس��ت های صریح» (که در پانویس
مربوط به توصيه شماره  22توضیح داده شد) و ترتیبات مشابه اشاره دارد(مترجمین ،به نقل از General Glossary
پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه ،ص .)118
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عضو و با مش��ارکت نهادهای منطقه ای ش��به گ��روه ويژه 1و س��ازمان های ناظر 2از جمله
صن��دوق بین المللی پول 3و س��ازمان ملل متحد 4ــ توصیه ه��ا را بازنگری و به روز كرد.
اصالحات انجام ش��ده ــ با حفظ يكپارچگي و الزام��ات قبلي  ــ ضمن توجه به تهدیدهای
جدید و نوظهور ،بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین ،اصالح استانداردها ،با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک
بیش��تر ،انجام شده است .با اعمال این اصالحات ،کشورها می توانند در مناطقی که ریسک
بیش��تری داش��ته و یا در مناطقی که اج��رای توصیه ها در آن مناطق نی��از به تقویت دارند،
رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند .در وهله اول ،کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی
و تامین مالی تروریس��م را که با آن ها مواجه هس��تند را شناسایی و ارزیابی کنند .سپس،
تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
ای��ن رویک��رد ریس��ک مح��ور به کش��ورها اجازه می ده��د در چهارچ��وب الزامات
گ��روه ویژه ،تدابی��ر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خ��ود را به صورت موثرتر،
هدف گ��ذاري كرده و برای این ک��ه تالش های خود را به موثر ترین ش��كل ،متمرکز كنند،
تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمايند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.

1. FATF – Style Regional Bodies.
2. Observer Organizations.
3. International Monetary Fund (IMF).
4. United Nations (UN).
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الف .سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی 1و
2
مبارزه با تأمین مالی تروریسم

توصیة شماره  :1ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک
کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با
آن ها مواجه هس��تند ،شناسایی ،ارزیابی و بررسي نمايند و اقداماتی مانند تعیین
یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی
ریس��ک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های
موجود ،منابع الزم را به کار گیرند .بر اس��اس اينگونه ارزیابی ها ،کش��ورها باید
با بكارگيري رویکرد مبتنی بر ریس��ک ،اطمین��ان پیدا کنند اقداماتی را که برای
جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم
انجام می دهند با ریسک های شناسایی شده ،تناسب داشته باشند .رویکرد مزبور
3

1. Anti-Money Laundering (AML).
2. Combating Financing Terrorism (CFT).
3. Risk-Based Approach (RBA).
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بای��د مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولش��ویی و تأمین
مالی تروریس��م و اجرای تدابیر ریس��ک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه
باش��د .در مواردی که کشورها ریس��ک های بیش تری را شناسایی می کنند باید
مطمئن ش��وند که در نظام مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم آن ها ،به
حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است .کشورها در مواردی
که ریس��ک های کمتری را شناس��ایی مي كنند ،می توانند در ارتباط با برخی از
توصیه های گروه ویژه ،اتخاذ تدابیری س��اده تر را تحت ش��رایطی خاص مجاز
شمرند.
1
کش��ورها باید موسسات مالی و نیز مش��اغل و حرفه های غیر مالی معین
را ملزم کنند ریس��ک های خود در ارتباط با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم
را شناسایی و ارزیابی كرده و برای کاهش آن ها ،اقدامات موثری انجام دهند.
توصیه شماره  :2همکاری و هماهنگی ملی
کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده ،سیاست های ملی خود در
زمینه مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند .این سیاست ها
باید به طور منظم ،بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها ،مرجعی
را تعیین کرده و یا از یک سازِکار برای هماهنگی یا سازِکار مناسب دیگری در
این زمینه برخوردار باشند.
کش��ورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران ،واحد اطالعات مالی ،2مراجع
اعمال قانون ،ناظران و سایر مراجع ذيصالح مرتبط ،در تمامی سطوح سیاستگذاری
و عملیاتی ،دارای سازِکارهای موثر و مناسبی هستند که آنها را قادر میسازد در
زمینه تدوین و اجرای سیاس��تها و اقدامات ضد پولشویی ،تأمین مالی تروریسم
و تأمین مالی اش��اعه سالحهای کشتار جمعی ،در سطح ملی با یکدیگر همکاری
داشته و در صورت نیاز ،هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
1. Designated Non-Financial Businesses and Professions(DNFBPs).
2. Financial Intelligence Unit(FIU).
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ب .پولشویی و مصادره

1

توصیه شماره  :3جرم پولشویی
کش��ورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین 2و پالرمو ،3پولشویی را جرم انگاری
کنند .کش��ورها باید جرم پولش��ویی را به همه جرایم ش��دید تسری دهند با این
هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ 4را در بر گیرد.
توصیه شماره  :4مصادره و اقدامات موقت
کش��ورها بايد اقدامات��ی مانند آن چه که در کنوانس��يون های «وين»« ،پالرمو»
و «تأمین مالی تروریس��م» 6مقرر ش��ده اس��ت ــ از جمله ،اقداماتی در زمینه
قانونگذاری ــ انجام دهند تا به موجب آن ،مقامات ذيصالح آن کشورها بتوانند
5

1. Confiscation

 .2در این جا ،منظور از «کنوانس��یون وین»« ،کنوانس��یون سال  1988سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و
داروهای روان گردان»
(United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub))stances, 1988 (the Vienna Convention

اس��ت .این کنوانس��یون در یازده نوامبر  1990الزم االجرا ش��ده اس��ت و در حال حاضر 186 ،کشور جهان به این
کنوانس��یون پیوسته اند .جمهوری اس�لامی ایران نیز به موجب مصوبه مورخ  1370/9/3مجلس شورای اسالمی و
از تاریخ  16آذر  ( 1371برابر با  7دس��امبر  )1992با اعمال دو مورد حق ش��رط (بند  3ماده  6در مورد اس��ترداد
مجرمین و بند های 2و 3ماده  32کنوانسیون در مورد مرجع حل و فصل اختالفات) ،به این کنوانسیون پیوسته است.
 .3در این جا ،منظور از کنوانس��یون پالرمو « کنوانس��یون س��ال  2000سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته
فرا ملی»
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo
))Convention

اس��ت .کنوانس��یون مزبور در تاریخ  29سپتامبر  2003الزم االجرا شده اس��ت و در حال حاضر  166کشور به آن
پیوسته اند .جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  12دسامبر سال  2000متن کنوانسیون را امضا کرد ،لیکن ،تاکنون ،آن
را تصویب نکرده است .بنابر این ،عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید (مترجمین).

4. Predicate Offences.
5. Provisional Measures.

 .6در این جا ،منظور از کنوانس��یون «تامین مالی تروریس��م»« ،کنوانسیون بین المللی  9دسامبر  1999سازمان ملل
متحد برای سرکوب تامین مالی تروریسم»
(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by
)the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999

اس��ت .این کنوانس��یون در تاریخ  10آوریل  2002الزم االجرا شده اس��ت و در حال حاضر 179 ،کشور عضو آن
هستند .جمهوری اسالمی ایران عضو این کنوانسیون نیست(مترجمین).
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بدون تضييع حقوق اش��خاص ثالث داراي حسن نيت ،1اموال و درآمد های زیر
را مسدود ،توقیف و مصادره کنند:
الف .اموال تطهير شده (از طریق پولشویی)؛
ب.عوايد حاصل از پولشويي و يا جرايم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب
اين جرایم استفاده مي شوند و يا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛
پ .اموال��ی ک��ه حاصل تأمی��ن مالی تروریس��م ،اقدامات تروریس��تی یا
س��ازمان های تروریس��تی هس��تند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار
می گیرند و یا قصد اس��تفاده یا تخصیص آنها ب��رای انجام چنین جرایمی وجود
دارد؛
2
ت .اموال دارای ارزش معادل .
اقدامات کشورها بايد در بر دارنده اختيار انجام امور زیر باشد:
الف .شناسايي،رديابي وارزشگذاري اموال مشمول مصادره؛
ب .اقدامات موقت 3مانند مس��دود کردن 4و توقيف 5اموال برای جلوگيري
از هر گونه معامله،انتقال و يا واگذاری این گونه اموال؛
پ .برداش��تن گام هایی براي جلوگيري از فعالیت هایی که توانايي کش��ور
براي مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گيري اموال مشمول مصادره را مخدوش
مي کنند و يا گام هايي برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛
ت .انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.
کش��ورها باید تدابيري را اتخاذ كنند که به موجب آن ها ،مصادره عوايد و
يا امکانات پیش گفته (در این توصیه) ،بدون نياز به محکوميت کيفري (مصادره
بدون محکومیت )6امکان پذیر باش��د 7يا این که متهم ملزم ش��ود منش��اء قانوني
1 . bona fide third parties.
2. Property of Corresponding Value.
3. Provisional Measures.
4. Freeze
5. Seize
6. Non-Conviction Based Confiscation.

 .7منظور از «مصادره بدون محکومیت» نوعی مصادره اموال است که در خالل رسیدگی قضایی به یک جرم انجام
می ش��ود اما لزوما با محکومیت کیفری صاحب اموال همراه نیس��ت (مترجمین ،به نقل از General Glossary
پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه ،ص .)119
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ام��وال ادعایي مش��مول مصادره را اثبات کند؛ البته ت��ا جایی که چنین الزامی با
اصول حقوقي داخلي آن ها مغایرت نداشته باشد.

پ .تامین مالی تروریس�م و تامین مالی برای اش�اعه سلاح های
کشتار جمعی

توصیه شماره  :5جرم تامین مالی تروریسم
کش��ورها بايد عالوه بر جرم انگاري تأمين مالي تروريس��م بر مبنای کنوانسیون
تأمین مالی تروریس��م ،الزم است تأمین مالی س��ازمان های تروریستی و افراد
تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات
تروریس��تی خاص ،جرم انگاری کنند .کش��ورها بايد اطمینان دهند که در قوانین
داخلی آن ها ،اين گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشويي معین شده اند.

توصیه ش��ماره  :6تحریم های مالی هدفمند 1در ارتباط با تروریسم و تامین
مالی تروریسم
در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری
2
و سرکوب تامین مالی تروریس��م ،کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند
را به اجرا گذارند .این قطعنامه ها کش��ورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این
که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری ،به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم ،در اختیار
شخص یا نهادی که:
1. Targeted Financial Sanctions.

 .2در حقوق بین الملل« ،تحریم های هدفمند» ( ،)Targeted Sanctionsبه آن دس��ته از تحریم های ش��ورای امنیت
س��ازمان مل��ل متحد گفته می ش��ود که به صورت جامع و فراگیر نبوده و صرف ًا ،اش��خاص معین��ی (اعم از حقیقی و
حقوقی) را هدف قرار می دهند و نس��بت به آن ها اعمال می ش��وند .در سال های اخیر ،به تحریم های فراگیر شورای
امنیت که نس��بت به کل کش��ور تحت تحریم ،اعمال می ش��دند و آثار و تبعات بس��یار نامطلوبی برای مردم عادی
داش��ته اند ،انتقادات زیادی وارد ش��ده است .از این رو ،ش��ورای امنیت با تغییر رویکرد خود در سال های اخیر ،در
قطعنامه های تحریمی خود از رویکرد مبتنی بر تحریم های هدفمند استفاده می کند .برای مطالعه بیشتر ،نگاه کنید به:
سید قاس��م زمانی و جمشید مظاهری« ،تحریم های هوشمند ش��ورای امنیت در پرتو قطعنامه  :1929حفظ یا تهدید
صلح؟» ،مجله حقوقي بين المللي ،نشريه مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ،سال بيست و هشتم ،شماره
 ،1390 ،44صص ( 161-115مترجمین).
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الف .به موجب یا بر اس��اس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و
تحت فصل هفتم منش��ور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ( 1267سال )1999
و قطعنامه های متعاقب آن ،یا
ب .بر اساس قطعنامه ( 1373سال  )2001شورای امنیت توسط آن کشور،
معین ش��ده اند ،قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند
نشوند ،بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه ش��ماره  : 7تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سالح های
1
کشتار جمعی
در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری،
سرکوب و توقف اشاعه سالح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن ،کشورها باید
تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند .قطعنامه های یاد ش��ده ،کش��ورها را
ملزم می کنند ب��رای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری ،به طور
مس��تقیم یا غیر مس��تقیم ،در اختیار ش��خص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به
موجب اختیارات ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور
ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند
نشوند ،بدون تاخیر ،وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه شماره  : 8سازمان های غیر انتفاعی
کشورها بايد قوانين و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است براي تامين مالي
تروريس��م مورد سوء استفاده قرار گيرندرا به لحاظ اطمينان از كفايت آنها ،مورد
بازنگري قرار دهند .س��ازمانهاي غيرانتفاعي بهطور اخص آسيبپذير هستند و
کشورها بايد اطمینان حاصل كنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمانها به
طرق زير وجود ندارد:
الف .سوء اس��تفاده از آن ها توسط س��ازمان هاي تروريستي که در پوشش
مؤسسات قانونی ظاهر مي شوند؛
1. Proliferation.
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ب .بهره برداري از مؤسسات قانونی به عنوان مجاري تأمين مالي تروريسم،
از جمله برای گريز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارايي ها؛و
پ .پنهان کردن و يا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصيص داده شده
به مقاصد مشروع به سوی سازمان هاي تروريستي.

ت .اقدامات پیشگیرانه

1

توصیه شماره  : 9قوانین ناظر بر رازداری 2در موسسات مالی
کش��ورها بايد اطمينان ايجاد كنند که قوانين داخلی آن ها در زمینه رازداري در
موسسات مالي ،مانع از اجراي توصيه هاي گروه ویژه نمی شوند.
شناسایی کافی مشتریان 3و نگهداری سوابق
توصیه شماره  :10شناسایی کافی مشتریان
موسس��ات مالی باید از نگهداری حس��اب های بی نام و حساب هایی که جعلی
بودن نام صاحب آن ها محرز است ،منع شوند.
مؤسس��ات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی
مشتریان اقدام کنند:
( )1برقراری روابط کاري؛
( )2انجام معامالت موردی:
الف .بیش از سقف مقرر ( 15000دالر یا یورو) ،يا
ب .نقل و انتقاالت الکترونيکي 4مش��مول شرایط مندرج در يادداشت
تفسيري توصيه شماره 16؛
1. Preventive Measures
2. Secrecy Laws
3. Customer Due Diligence (CDD).

 .4برای مطالعه بیش��تر در این خصوص نگاه کنید به« :شناسايي کافي و شفافيت در پيامهاي پرداخت پوششي مربوط
ب��ه نقلوانتق��االت الکترونيکي برون مرزي وجوه» از انتش��ارات کميته نظ��ارت بانکی بال ،بانک تس��ويه بينالمللی
(می  ،)۲۰۰۹ترجمه :محمدرضا احمدی و فردوس زارع قاجاری ،اسفند  ،1390قابل دسترسی در پایگاه اطالعرسانی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  ،http://www.cbi.irبخش نظارت بانكي ـ مبارزه با پولشویی(مترجمین).

 26استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي و...

( )3در م��واردی که ظن به پولش��ويي و يا تأمين مالي تروريس��م وجود
داشته باشد؛
( )4زمانی که موسس��ه مالي نس��بت به صحت و يا کفايت اطالعات اخذ
شده قبلی درباره هويت مشتري ،ترديد داشته باشد.
اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی» باید در قوانین
کشورها درج شود .هر کشوری می تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط
به شناسایی کافی مشتریان را ــ در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی ــ مشخص
کند.
اقداماتي که بايد به منظور شناس��ايي کافی مش��تریان انجام شوند ،به شرح
زیر هستند:
الف .شناسايي مشتري و احراز هويت وی با استفاده از اطالعات ،مستندات
و منابع مستقلو معتبر؛
ب.شناس��ايي مالک ذينفع 1و اتخاذ تدابير معقول براي احراز هويت مالک
ذي نفع ،به نحوی که موسس��ه مالي اطمینان یابد مالک ذينفع را می شناس��د .در
مورد اش��خاص و ترتیبات حقوقی ،شناسایی باید به صورتی باشد که موسسات
مالي نس��بت به مالکيت و ساختار کنترلی مش��تری( شخص حقوقی)آگاهی پیدا
کنند؛
پ .ش��ناخت و حسب مورد ،کسب اطالعات درباره هدف و ماهیت روابط
کاری مورد نظر؛
ت .اجرای مس��تمر فرایند شناسایی کافی مشتریان در مورد روابط کاری و
بررس��ی دقیق و موش��کافانه معامالت انجام شده در طول دوره روابط کاری ،تا
به این وسیله اطمینان حاصل شود که معامالت مزبور بر اساس شناخت موسسه
نس��بت به مشتري،کسب و کار و وضعیت ريس��ک وي از جمله ــ در صورت
لزوم ــ نسبت به منشأ وجوه مربوط ،انجام می شوند.
موسس��ات مالي بايد ملزم شوند تا يکايک تدابير مربوط به شناسايي کافی
1. Beneficial Owner
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مشتريان به شرح مندرج در بندهاي (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند .لیکن ،دامنه
چنين تدابيري را باید بر مبناي رویکرد مبتنی بر ريس��ک ،طبق یادداش��ت های
تفسیری مربوط به این توصیه و توصیه شماره یک ،تعيين کنند.
موسس��ات مالي بايد ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری يا در طول
دوره روابط کاری و يا در حين انجام معامالت برای مشتریان غیر دایمی ،هویت
مش��تري و مال��ک ذينفع را احراز کنند .در صورتي که ريس��ک هاي پولش��ويي
و تأمین مالی تروریس��م ،به طور موثري کنترل ش��ده باش��ند و در مواردي که
عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادي یک فعالیت کاری ،ضرورت داش��ته باشد،
کش��ورها مي توانند به موسسات مالي اجازه دهند که فرایند تاييد هويت مشتري
را پس از ايجاد رابطه کاري و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر
باشد ،تکميل کنند.
در مواردی که موسسات مالي قادر به رعايت الزامات مندرج در بندهاي
( ال��ف) ت��ا (ت) فوق (مبنی بر اصالح متناس��ب دامنه اقدامات بر اس��اس یک
رویکرد ریس��ک محور) نباش��ند ،بايد از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاري و
انج��ام معامله خودداري کنند یا رابطه کاري خود را با مش��تريان فعلی خاتمه
دهن��دو فرایند گزارش دهی معامالت مش��کوک را در رابطه با مش��تری مورد
نظر اجرا کنند.
این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتريان جديد اعمال شوند هر چند
که موسس��ات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مش��تریان فعلی خود ــ  بر
اساس شرایط و ریسک های مترتب ــ اجرا کنند و اعمال فرایند شناسايي دقيق
را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضي مد نظر قرار دهند.
توصیه شماره  :11نگهداری سوابق
موسس��ات مالي بايد ملزم شوند تمام س��وابق مورد نیاز مربوط به معامالت اعم
از داخل��ي و بين الملل��ي را حداق��ل به مدت  5س��ال نگهداري کنن��د تا بتوانند
اطالعات مورد درخواس��ت مقامات ذيصالح را ب��ه فوریت ارائه دهند .اين گونه
س��وابق بايد حاوی اطالعات کافی( از جمله مبالغ و حسب مورد ،نوع ارزهاي
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مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازي هر یک از معامالت فراهم
ش��ود به گونه ای که در صورت لزوم ،مدارک و شواهد الزم براي تعقيب قضایی
فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.
موسس��ات مالي بايد ملزم ش��وند تمام س��وابق و مدارک دریافت شده در
فرايند شناس��ايي کافی مش��تریان ( به عنوان مثال ،روگرفت ها و يا سوابق اسناد
رس��مي هويتی از قبيل گذرنامه ،کارت شناس��ايي،گواهينامه رانندگي و يا ساير
اسناد مش��ابه)،پرونده هاي مربوط به حس��اب ها و روابط کاري از جمله نتایج
هر گونه تحلیل انجام ش��ده (مانند استعالم های به عمل آمده برای احراز پیشینه و
هدف معامالت غیر عادی پیچیده و بزرگ) را براي حداقل  5سال پس از پايان
رابطه کاري یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی ،نگهداري کنند.
قان��ون باید موسس��ات مال��ی را ملزم کند س��وابق مربوط ب��ه معامالت و
اطالعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان را نگهداری کنند.
اطالعات اخذ ش��ده در فرایند شناسایی کافی مشتریان و سوابق معامالت،
باي��د در چارچوب اختیارات متناس��ب ،در اختيار مقامات ذيصالح داخلي قرار
گيرند.
اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص
توصیه شماره  :12اشخاص داراي ريسک سياسي
موسس��ات مالي بايد ملزم ش��وند در رابطه با « اش��خاص خارجی داراي
ريس��ک سياس��ي»( 2اعم از مش��تری و مالک ذينفع) ــ افزون بر تدابير معمول
شناسايي کافی مشتریان ــ اقدامات زیر را انجام دهند:
الف .اعمال نظام هاي مديريت ريس��ک مناسب برای احراز این امر که آيا
مش��تري یا مالک ذی نفع مورد نظر ،يک «شخص داراي ريسک سياسي» است
يا خير؛
1

1. Politically Exposed Persons(PEPs).

« .2اش��خاص دارای ریس��ک سیاس��ی» به افراد دارای مناصب برجس��ته عمومی مانند رئیس دولت یا حکومت،
مقامات ارش��د سیاس��ی ،نظامی و قضایی ،مقامات ارشد اجرایی در ش��رکت های دولتی و نیز مقامات ارشد احزاب
مهم سیاسی گفته می شود.
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ب .اخذ تاییدیه مديريت ارشد براي برقراري روابط کاري (یا تداوم رابطه
موجود) با اين گونه مشتريان؛
پ .اتخاذ تدابير معقول براي احراز منبع دارایی و وجوه؛ و
ت .انج��ام پایش مس��تمر و مضاعف نس��بت به روابط کاري ب��ا این گونه
مشتریان.
موسسات مالی باید ملزم شوند تدابیر معقولی را برای احراز این امر اتخاذ
کنند که آیا مشتری یا مالک ذينفع مورد نظر ،یک شخص داخلی دارای ریسک
سیاس��ی است یا شخصی اس��ت که از سوی یک س��ازمان بین المللی مسئولیت
مهمی به وی محول شده است .در مواردی که روابط کاری با این گونه اشخاص
از ریس��ک باالیی برخوردار باشد موسس��ات مالی باید ملزم شوند تدابیر مورد
اشاره در بند های (ب)( ،پ) و (ت) را اجرا کنند.
الزاماتی که در ارتباط با انواع اش��خاص دارای ریس��ک سیاسی مقرر شده
اس��ت ،باید در مورد اعضای خانواده یا بس��تگان نزدیک این گونه اشخاص نیز
اجرا شوند.
توصیه شماره  :13کارگزاری بانکی
موسس��ات مالي باید ملزم شوند در روابط کارگزاري بانکی برون مرزي و ساير
روابط مش��ابه ،افزون بر اجرای تدابير معمول شناسايي کافی مشتریان ،اقدامات
زیر را انجام دهند:
ال��ف .جم��ع آوري اطالع��ات کافي درباره موسس��ه «درخواس��ت کننده
خدمات کارگزاری» 1با هدف ش��ناخت کامل ماهيت کس��ب و کار و ش��هرت
مؤسس��ه و نی��ز کیفیت نظارت بر مؤسس��ه مذکور بر مبن��ای اطالعات موجود
در دس��ترس عموم،از جمله اين که آيا آن مؤسس��ه تاکنون مشمول تحقیقات
قضایی يا سایر اقدامات نظارتي در ارتباط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
شده است يا خير؛
1. Respondent Institution.
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ب .ارزیابی اقدامات کنترلی که توس��ط موسسه درخواست کننده خدمات
کارگزاری ،در زمینه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم انجام می شود؛
پ .اخذ تاییدیه مديريت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاري جديد؛
ت .شناخت دقیق مسئولیت های مربوط به هر موسسه؛
ث .در ارتباط با «حس��اب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص
ثال��ث» ،1موسس��ه مالی بای��د اطمینان یاب��د ،بانک درخواس��ت کننده خدمات
کارگزاری ،تدابیر مربوط به شناس��ایی کافی مشتريان در مورد آن مشتریانی که
دسترس��ي مس��تقيم به حس��اب هاي بانک کارگزار ،دارند را اعمال کرده و قادر
است در صورت درخواست بانک کارگزار ،اطالعات مربوط اخذ شده در فرآیند
شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.
موسسات مالی باید از ورود به -یا تداوم -یک رابطه کارگزاری بانکی با
بانک های پوس��ته ای 2منع شوند .موسس��ات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از
این موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری،
3
اجازه نمی دهند حساب هایشان مورد استفاده بانک های پوسته ای قرار گیرد.
توصیه شماره  :14خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
کش��ورها بايد با اتخاذ تدابيري اطمينان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقي
که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش 4را ارایه می دهند ،دارای مجوز بوده و
یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به
لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هس��تند .کشورها
بايد برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز
1. Payable-through accounts.
2. Shell Banks.

 .3برای مطالعه بیش��تر نگاه کنید به «بانک های پوس��ته ای و دفاتر اجاره ای» از انتش��ارات کميته نظارت بانکی بال،
بانک تس��ويه بين المللی(ژانويه  )۲۰۰۳ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد ،اس��فند ماه  ،1389قابل دسترسی در پایگاه
اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  ،http://www.cbi.irبخش نظارت بانكي زير مجموعه
مبارزه با پولشویی(مترجمین).

4. Money or Value Transfer Services (MVTS).
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یا ثبت ،اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند ،تدابیری را
اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.
همچنین ،هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار)
فعالی��ت می کند ،باید دارای مجوز از یک مرجع ذيصالح بوده و یا نزد چنین
مرجعی به ثبت رس��یده باش��د .ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا
ارزش ،باید فهرس��تی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داش��ته
باش��ند که برای مراجع ذيصالح کشورهای محل فعالیت آن ها ،قابل دسترسی
باش��د .کش��ورها باید تدابیری را اتخ��اذ کنند تا مطمئن ش��وند ارایه کنندگان
خدم��ات مرب��وط به انتقال پ��ول یا ارزش ک��ه از نماینده اس��تفاده می کنند،
نماین��دگان خود را مش��مول برنامه های مب��ارزه با پولش��ویی و تأمین مالی
تروریس��م خ��ود کرده و آن ها را از منظر رعایت ای��ن برنامه ها ،مورد پایش
قرار می دهند.
توصیه شماره  :15فناوری های جدید
کشورها و موسسات مالي بايد ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که
در ارتباط با:
ال��ف .عرضه محصوالت جدید و نیز رویه های جدید مورد اس��تفاده در
مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کاال1؛ و
ب .استفاده از فناوري های جدید یا در حال توسعه برای محصوالت جدید
و محصوالت قبلی،
ب��روز پی��دا می کنن��د را مورد شناس��ایی و ارزیابی قرار دهن��د .در مورد
موسسات مالی ،این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصوالت جدید،
اعمال رویه های جدید کس��ب و کار و یا اس��تفاده از فناوری های جدید یا در
حال توس��عه ،انجام شود .موسس��ات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه
ریسک ها ،تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.
1. Delivery
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توصیه شماره  :16نقل و انتقاالت الکترونیکی وجوه
کش��ورها بايد اطمینان دهند که موسس��ات مالي ،اطالعات ضروری و دقيق در
مورد فرستنده وجوه و اطالعات ضروری مربوط به ذينفع(دریافت کننده وجوه)
را در فرآین��د نقل و انتقاالت الکترونیکی و پیام ه��ای مربوط ،درج کرده و این
اطالعات ــ در سراس��ر زنجی��ره پرداخت و در فراین��د نقل و انتقال و پیام های
مرتبط ــ باقی می مانند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته
از نقل و انتقاالت الکترونیکی که فاقد اطالعات ضروری مربوط به فرس��تنده و
ذينفع وجوه هس��تند ،تمامی نقل و انتقاالت را مورد پایش قرار داده و اقدامات
مناسبی به عمل می آورند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند
نقل و انتقاالت الکترونیکی ،طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل متحد از جمله قطعنامه  )1999( 1267و قطعنامه های پیرو
آن و ني��ز قطعنامه  )2001( 1373مرتبط با ممنوعیت و س��رکوب تروریس��م و
تأمین مالی تروریسم ،دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید
انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.
1

اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروههای مالی
توصیه شماره  :17اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث
کش��ورها می توانند به موسسات مالي اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا
(پ) فرایند شناس��ايي کافی مش��تريان(مندرج در توصیه شماره  )10و یا برای
آشنایی با مشاغل مرتبط ــ به شرط رعایت ضوابط زیرــ به اقدامات اشخاص
ثال��ث تکیه کنن��د .در این صورت ،مس��ئولیت نهایی در قب��ال تدابیر مربوط به
شناس��ایی کافی مشتریان بر عهده موسس��ه مالی تکیه کننده به اقدامات شخص
ثالث ،خواهد بود.
1. Wire Transfers.
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ضوابطيکه بايد رعايت شوند عبارتند از:
الف .موسس��ه مالي که به اقدامات انجام ش��ده توس��ط شخص ثالث تکیه
می کند بايد فوراً ،اطالعات الزم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرايند شناسايي
کافی مشتريان مندرج در توصیه شماره  10را از آن شخص ثالث ،دریافت کند.
ب .موسس��ات مالي بايد با اتخاذ تدابير مناس��ب ،مطمئن شوند به محض
درخواست و بدون تاخیر ،به روگرفت اطالعات هويتي و ساير اسناد مربوط به
الزامات ناظر بر فرایند شناسايي کافی مشتري ،دسترسي خواهند داشت.
پ .موسس��ه مالي بايد اطمینان یابد که ش��خص ثالث مورد اتکاء ،از نظر
رعای��ت الزامات ناظر بر فرایند شناس��ايي کافی مش��تريان و نگهداری س��وابق
ــ طبق توصيه هاي  10و  11ــ مشمول مقررات ،نظارت یا پایش بوده و برای
اجرای الزامات مزبور ،تدابیر مناسبی را به اجرا می گذارد.
ت .برای تصميم گيري در مورد کش��ور محل اس��تقرار شخص ثالث واجد
شرايط ،کشورها باید اطالعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی
كنند.
اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان
گروه مالی است و:
( )1گروه مالی مزبور ،الزامات مربوط به شناس��ایی مش��تریان و نگهداری
س��وابق را طبق توصیه های  11 ،10و  12و برنامه های مبارزه با پولش��ویی و
تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره  ،18اجرا کند؛ و
( )2اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و
نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه ،توسط
مراجع ذيصالح نظارت می شود؛
در آن صورت ،مراجع ذيصالح مربوط می توانند مقرر کنند که موسس��ه
مالی مورد نظر ،اقدامات مندرج در بند های (ب) و (پ) باال را در برنامه های
گ��روه اعمال نماين��د .همچنین ،مراجع مزب��ور می توانند تصمی��م بگیرند در
مواردی که ریس��ک باالی کش��ور ،با اعمال سیاس��ت های ضد پولش��ویی و
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تأمین مالی تروریس��م توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد،
اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیش شرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث،
الزامی نیست.
توصیه شماره  :18کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج
موسسات مالي بايد ملزم شوند برنامه هاي ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم
را اجرا کنند .گروه های مالی باید ملزم ش��وند برنامه هایی را در س��طح گروه و
علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاست ها
و روش هایی برای به اش��تراک گذاشتن اطالعات در درون گروه و برای مقاصد
ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.
موسس��ات مالي بايد ملزم به کس��ب اطمینان از این موضوع ش��وند که
ش��عب خارج��ی آنها و نیز موسس��ات تابعه ای که س��هام عم��ده آن ها را در
اختیار دارند ،تدابیر ضد پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م را که با الزامات
مقرر در کش��ور متبوع ب��رای اجرای توصیه های گروه وی��ژه مطابقت دارند،
در خالل برنامه های ضد پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال
کنند.
توصیه شماره  :19کشورهای دارای ریسک بیشتر
موسس��ات مالی باید ملزم ش��وند در روابط کاری و معامله با اش��خاص حقیقی
و حقوقی و موسس��ات مالی کش��ورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند،
تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند .تدابیر
مذکور ،باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
در صورت درخواس��ت گروه ویژه ،کش��ورها باید بتوانند اقدامات متقابل
متناس��بی را به اج��را گذارند .همچنین ،کش��ورها باید بتوانند ج��دا از هر گونه
درخواس��ت گروه ویژه ،اقدامات متقابل را به عمل آورند .این گونه اقدامات باید
موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
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گزارشدهی معامالت مشکوک
توصیه شماره  :20گزارش دهی معامالت مشکوک
اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دالیل منطقی برای مشكوک شدن داشته
باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر ،عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با
تأمین مالی تروریس��م است ،در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون
ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطالعات مالی ،گزارش دهد.
توصیه شماره  :21ارایه اطالعات محرمانه و رازداری
موسسات مالي،مديران ،کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :
الف .اگر موارد مش��کوک را با حسن نيت به واحد اطالعات مالي گزارش
کنند ــ حتي در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء ،اطالع دقیقی نداشته
باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی ــ
باید طبق قانون از مس��ئوليت کيفري و مدنی ناش��ی از نقض هر گونه محدوديت
قراردادی یا قانونی ،مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشاي اطالعات معاف باشند.
1
ب .به موجب قانون،از افش��ای اين امر که «گزارش معامالت مشکوک»
و يا ساير اطالعات مربوط ،برای واحد اطالعات مالي تهیه و ارسال شده است،
منع شوند.
مشاغل و حرفههای غیر مالی معین

2

توصیه ش��ماره  :22مش��اغل و حرفه های غیر مالی معین :شناس��ایی کافی
مشتریان
الزام��ات مق��رر در توصیه ه��ای  15 ،12 ،11 ،10و  17برای شناس��ايي کافی
مشتريان و نگهداري سوابق ،در وضعیت های زير نسبت به مشاغل و حرفه های
غير مالي معین اعمال می شوند:
1. Suspicious Transaction Report(STR).
2. Designated Non-Financial Businesses and Professions( DNFBPs).
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الف .قمارخانه ها 1ــ هنگامی که مش��تريان ب��ه تراکنش های مالي بیش از
سقف مقرر و يا برابر با آن ،وارد می شوند.
ب .بنگاه هاي معام�لات ملکي ــ هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با
خريد و فروش امالک و مستغالت برای مشتریان خود مي شوند.
پ .معامله گران فلزات و س��نگ هاي گران بها ــ هنگامی که وارد هر گونه
تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر يا بيش از آن ،با يک مشتري مي شوند.
ت .وکال،س��ردفتران و س��اير مش��اغل حقوقي مستقل و حس��ابداران ــ
هنگامی که در ارتباط با فعاليت هاي زير ،وارد تراکنش هایی برای مشتريان خود
شده و يا مقدمات انجام آن ها را فراهم مي کنند:
خريد و فروش مستغالت؛
مديريت وجوه،اوراق بهادار و يا ساير دارايي هاي مشتري؛
مديريت حساب هاي بانکي،پس انداز و يا اوراق بهادار؛
سازماندهي مشارکت ها براي تاسيس ،فعالیت يا مديريت شرکت ها؛
تاس��يس ،فعالیت و يا مديريت اش��خاص يا ترتيبات حقوقي و خريد و
فروشبنگاه های کسب وکار.
2
ث) ارائه دهندگان خدمات شرکتي و تراست ــ هنگامي که تراکنش هایی
را در ارتب��اط با فعاليت هاي زیر براي مش��تريان انج��ام می دهند و یا مقدمات
انجام آن ها را فراهم می کنند:
 .1در بس��یاری از کش��ورها ،قمارخانه ها از مراکز مهم برای پولش��ویی و از بزرگترین دغدغه های موجود در این
زمینه است .لیکن ،با توجه به اینکه بر اساس شرع مقدس اسالم و نیز قوانین جمهوری اسالمی ایران ،به طور کلی،
کس��ب و کار و هر گونه فعالیت مبتنی بر قمار؛ حرام ،غیر قانونی و جرم محس��وب می ش��ود نکات و مباحث مطرح
ش��ده در این متن درباره موضوع قمارخانه ها در ارتباط با کشور ما موضوعیت ندارد و تنها برای اطالع خوانندگان
محترم و حفظ یکپارچگی متن آورده شده است( مترجمین).
« . 2تراست» ( )Trustیک نهاد حقوقی بسیار متداول در نظام حقوقی کامن ال ( )Common Lawاست و در حقیقت،
رابطهای اس��ت که به موجب آن ش��خصی که تراس��تی ( )Trusteeیا امین نامیده میشود ،ملزم به اداره مالی منقول یا
غیرمنقول ــ به نفع اش��خاصی (از جمله خود) یا اهدافی که قانون ًا مجازندــ می ش��ود به نوعی که نفع واقعی مال نه
به امین که به ذینفعها یا س��ایر اهداف تراس��ت ،میرسد .به عبارت دیگر ،تراست عبارت از رابطهای است که از این
طریق مالک ،مالکیت مال خود را به نفع بعضی از اش��خاص ــ که خود نیز ممکن اس��ت از آنها باش��د ــ یا برای
اهدافی که مورد تأیید قانون باشد نگه میدارد .در این صورت ،منافع حاصله از مال ،به منتفعان یا سایر افراد ذينفع
تعلق خواهد گرفت(مترجمین).
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فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس 1اشخاص حقوقی؛
فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی 2یک ش��رکت ،ش��ریک یا
جایگاهی مش��ابه در ارتباط با سایر اش��خاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات
الزم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛
فراه��م کردن یک دفتركار ،آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پس��تي
يا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رس��یده باش��ند ،برای یک شرکت،
شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛
3
فعالیت به عنوان «تراس��تی» (یا امین) در یک «تراس��ت صریح» در
اجرای نقش��ی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن
ترتیبات الزم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)4؛
فعالیت به عنوان یک س��هامدار منتخب 5برای ش��خصی دیگر (یا فراهم
کردن ترتیبات الزم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر).6
توصیه ش��ماره  : 23مش��اغل و حرفه ه��ای غیر مالی معین :س��ایر تدابیر و
اقدامات
الزام��ات مقرر در توصي��ه هاي  18تا  ، 21در مورد همه مش��اغل و حرفه های
غير مالي معین ،طبق شرایط زیر اعمال مي شوند:
الف .وکالء ،س��ردفتران و ساير مش��اغل حقوقي مستقل و حسابداران باید
ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعاليت هاي مذکور در بند (ت) توصیه  ،22از
جانب و يا براي يک مش��تري وارد یک تراکنش مي شوند ،معامالت مشکوک را
1. Formation agent.
2. Secretary.
3. Express Trust.

« .4تراست صریح» یکی از انواع تراست است که به صورت صریح و به طور معمول در قالب یک سند مکتوب ایجاد
میشود .این تراست برخالف «تراست ضمنی» است که به موجب قانون ایجاد می شود و نتیجه قصد یا تصمیم صریح
ایجاد کننده آن نیست .به نقل از  General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیههای چهلگانه ،ص.115 .

5. Nominee shareholder.

« . 6س��هامدار منتخب» ( )nominee shareholderیا «س��هامدار اس��می» ( )nominal stockholderبه شخصی گفته
می شود که به صورت اسمی یا به صورت ثبت شده از جانب مالک واقعی ،مالک و دارنده سهام است.
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گزارش دهند .کش��ورها به شدت ترغيب مي شوند الزام گزارش دهي را به ساير
فعاليت هاي حرفه اي حسابداراناز جمله حسابرسي تعمیم دهند.
ب .معامله گران فلزات و س��نگ هاي گران بها باید ملزم شوند هنگامی
ک��ه وارد ه��ر نوع تراکن��ش نقدی با يک مش��تري می ش��وند که ارزش آن
تراکن��ش برابر و یا بيش از س��قف مقرر اس��ت ،تراکنش های مش��کوک را
گزارش دهند.
پ .تراس��ت ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتي ،باید ملزم شوند هنگامی
ک��ه از جانب و يا براي يک مش��تري وارد معامل��ه اي در رابطه با فعاليت هاي
مذک��ور در بند (ث) توصيه ش��ماره  22مي ش��وند ،تراکنش های مش��کوک را
گزارش کنند.
ث .شفافیت و مالکیت ذینفعانه 1اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره  :24شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کش��ورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقي برای
پولش��ویی یا تأمین مالی تروریس��م شوند .کش��ورها بايد اطمينان حاصل کنند
اطالعات کافي ،دقيق و به موقع درباره مالک ذينفع و نیز کنترل اشخاص حقوقي
وج��ود دارد و مقام��ات ذيصالح می توانند به موقع ،اين اطالعات را به دس��ت
آورند یا به آن ها دسترسي داشته باشند .به ويژه،کشورهايي که در آنجا اشخاص
حقوقي مي توانند س��هام بي نام منتش��ر کنند یا این نوع س��هام را تضمین کنند یا
این که اس��تفاده از س��هامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است ،بايد تدابير
موثری اتخاذ کنند تا اين گونه سهام برای پولشويی یا تأمین مالی تروریسم مورد
سوء اس��تفاده قرار نمي گيرد .کشورها باید تدابيري را در نظر بگيرند تا دسترسي
و کنترل اطالعات مربوط به مالک ذينفع توس��ط موسس��ات مالی و مش��اغل و
کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصيه های  10و ،22
تسهیل شود.
1. Beneficial Ownership.
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توصیه شماره  :25شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهاي ترتیبات حقوقی
کشورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا از ساختارهاي حقوقي براي مقاصد پولشويي
یا تأمین مالی تروریسم سوء اس��تفاده نشود .به ویژه،کشورها بايد اطمينان يابند
که اطالعات کافي،دقيق و به موقع درباره «تراست صريح»،از جملهاطالعاتي
در مورد امانت گذار ،امين و ذينفعان وجود دارد و مقامات ذيصالح مي توانند به
موقع به آن ها دسترس��ي داش��ته يا آن ها را دریافت کنند .کشورها باید تدابيري
را در نظر بگيرند تا دسترس��ي و کنترل اطالعات مربوط به مالک ذينفع توس��ط
موسس��ات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در
توصيه های  10و  ،22تسهیل شود.

ج .اختی�ارات و مس�ئولیتهای مراجع ذيصالح و س�ایر تدابیر
1
سازمانی
وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره  :26وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی
کش��ورها بايد مطمئن ش��وند که مقررات و نظارت کافي در مورد موسسات
مال��ي اعمال ش��ده و توصيه ه��اي گروه ویژه ب��ه نحو موثري توس��ط این
موسس��ات اجرا مي ش��وند .مقامات ذيصالح یا ناظران مالی بايد با استفاده
از تدابي��ر حقوق��ي ی��ا نظارت��ي الزم ،مانع از آن ش��وند ک��ه مجرمان و يا
وابس��تگان آن ها ،صاحب یا مال��ک ذينفع یک منفعت مهم ي��ا کنترل کننده
در یک موسس��ه مالی ش��وند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.
کش��ورها نباید اجازه تاس��یس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوس��ته ای
بدهند.
2
در مورد موسسات مالي مش��مول «اصول محوری»  ،اقدامات مقرراتی و
نظارتي که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می ش��وند و به موضوعات پولشويي
1. Institutional Measures.
2. Core Principles.
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و تأمین مالی تروریس��م نیز مرتبط هس��تند ،بايد به نحو مش��ابهي برای مقاصد
1
ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به اجرا گذاشته شوند.
ساير موسس��ات مالي نیز بايد با در نظر گرفتن ريسک پولشويي یا تأمين
مالي تروريس��م دربخش فعالیت مربوط ،مجوز دریافت کنند یا به ثبت برس��ند
و ب��ه ح��د کفایت نظارت ش��وند و از منظر مب��ارزه با پولش��ویی و تأمین مالی
تروریس��م تحت بازرسی و پایش قرار گیرند.حداقل ،در مواردی که موسسات
مال��ی ،خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند ،باید
دارای مجوز بوده یا به ثبت برس��ند و نیز مش��مول نظام های موثر برای پایش و
حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم باشند.
توصیه شماره  :27اختیارات ناظران
ناظ��ران بايد از اختيارات کافي برای نظارت ی��ا پایش و حصول اطمینان از
رعایت الزامات مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم توسط موسسات
مالي از جمله اختیار انجام بازرس��ی برخوردار باشند .آنها بايد اجازه داشته
باش��ند که موسس��ات مالي را ملزم به تهیه هرگونه اطالعات مرتبط با پایش
ب��ر رعای��ت الزامات ،نم��وده و در قبال قص��ور در اج��رای آن الزامات نیز
مجازات هایی را در راس��تای اجرای توصیه ش��ماره  35اعمال کنند .ناظران
بای��د از این اختی��ار برخوردار باش��ند که در صورت ل��زوم ،مجموعه ای از
مجازات ه��ای انضباطی و مالی از جمله لغو ،تحدید یا تعلیق مجوز موسس��ه
مالی را اعمال کنند.
 .1در اینجا ،عبارت «اصول محوری» ( ،)Core Principlesبه اصول مندرج در س��ه س��ند اش��اره دارد .این اس��ناد
عبارتند از :اصول محوری برای نظارت بانکی موثر(از انتش��ارات کمیته بال) ،اهداف و اصول برای نظارت بر اوراق
بهادار (از انتش��ارات س��ازمان بین المللی کمیس��یون های اوراق بهادار) و اصول نظارتی بیمه (از انتش��ارات انجمن
بین الملل��ی ناظران بیمه) .س��ند اول ک��ه تحت عنوان اصول  25گانه برای نظارت بانکی موثر در س��ال  1997و نیز
اصالحیه س��ال  2006آن توس��ط کمیته نظارت بانکی بال منتش��ر شده است ،توس��ط آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد
ترجمه و در پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نشانی  ، http://www.cbi.irبخش نظارت
بانكي زير مجموعه مبارزه با پولشویی ،قابل دسترسی است (مترجمین).
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توصیه ش��ماره  :28وضع مقررات و اعمال نظارت بر مش��اغل و حرفه های
غیر مالی معین
مشاغل و حرفههای غيرمالي معین بايد مشمول تدابير مقرراتی و نظارتي زیر باشند:
ال��ف .قمارخانه ها بايد تابع یک نظام مقرراتی و نظارتي جامع باش��ند تا
اطمينان حاصل ش��ود که ای��ن اماکن تدابير الزم ضد پولش��ويي و تأمين مالي
تروريسم را به نحو موثری به اجرا مي گذارند 1.حداقل:
قمارخانه ها بايد داراي مجوز باشند؛
مراج��ع ذيصالح بايد با اتخ��اذ تدابير نظارتي و حقوقي الزم از تملک
و يا مالک ذينفع بودن س��هم عمده يا تعيين کنن��ده ،مديريت و يا اداره قمارخانه
توسط مجرمين و يا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.
مراج��ع ذيصالحبايد اطمينان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعايت
الزامات ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به نحو موثری نظارت مي شوند.
ب .کشورها بايد اطمينان ایجاد کنند که ساير مشاغل و حرفه های غير مالي
معی��ن ،تحت نظام هاي کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات
ضد پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م ،قرار دارند .اين اطمینان بخشی باید بر
مبناي میزان حساس��يت نسبت به ريسک انجام شود که این امر می تواند توسط:
(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناس��ب تحقق پیدا کند ،به ش��رط
آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضاي آن ،تعهدات خود مبنی بر مبارزه با
پولشويي و تأمين مالي تروريسم را رعايت مي کنند.
همچنین ،ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید( :الف) تدابیر الزم را اتخاذ
كنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای ،از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک
ذینفع ش��دن س��هم قابل مالحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی
توس��ط مجرمین یا وابس��تگان آن ها ،به عنوان مثال ،از طریق ارزیابی اشخاص
بر مبنای تس��ت «صالحیت و شایستگی» 2جلوگیری شود و (ب) در برخورد با
موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م
 .1رجوع كنيد به توضيحات مندرج در پانويس شماره  1صفحه .34

2. "Fit and Proper" Test
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و طبق توصیه شماره  ،35مجازات هایی موثر ،متناسب و بازدارنده اعمال کنند.
واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون
توصیه شماره  :29واحد های اطالعات مالی
کش��ورها بايد يک «واحد اطالعات مالي» تاس��يس کنند که به عنوان مرکز ملی
برای دريافت و تحلیل:
الف .گزارش هاي مربوط به معامالت مشکوک،
ب .س��اير اطالعات مربوط به پولشويي ،جرایم منشأ مربوط و تأمين مالي
تروريس م و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها،
عمل کند .واحد اطالعات مالي بايد بتواند اطالعات تکمیلی را از موسسات
ارسال کننده گزارشها دریافت کرده و باید به اطالعات مالی ،اداری و اجرایی که
برای انجام صحیح وظایف خود به آنها نیاز دارد ،دسترسی به موقع داشته باشد.
توصیه شماره  :30مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
کش��ورها بايد اطمينان دهند که مراجع اعمال قانون ،عهده دار مسئولیت انجام
تحقيقات درباره پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم در چارچوب سیاست های
ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند .حداقل در تمامی موارد
مرتب��ط با جرایم عمده ای که درآمدزا هس��تند ،این گون��ه مراجع باید به هنگام
تعقیب موارد پولشویی ،جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم ،تحقیقات
مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند .این تحقیقات باید شامل
م��واردی نیز باش��ند که جرایم منش��أ مربوط ،خارج از قلم��رو آن ها به وقوع
پيوس��ته اند ،نيز باشند .کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذيصالح؛ عملیات
شناسایی ،ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که
مشمول مصادره هس��تند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه
هس��تند را به فوریت انجام می دهند .همچنین در صورت لزوم ،کشورها باید از
گروه های مش��ترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی
یا تحقیقات درباره دارایی ها اس��تفاده کنند .کش��ورها باید اطمینان دهند که در
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صورت لزوم ،تحقیقات مش��ترک با همکاری مراجع ذيصالح س��ایر کش��ورها
انجام می شود.
توصیه شماره  :31اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
مراجع ذيصالح هنگام انجام تحقيقات درباره پولش��ويي ،جرايم منش��أ مربوط و
تأمین مالی تروریس��م بايد بتوانند به تمامی اس��ناد و اطالعات مورد نیاز برای
انجام آن تحقيقات ،رسيدگي هاي قضايي و اقدامات مرتبط ،دسترسی پیدا کنند.
اين دسترسی بايد شامل اختيار توسل به اقدامات قهری براي تهيه سوابق موجود
نزد موسس��ات مالي ،مش��اغل وحرفه های غیر مالی و س��اير اشخاص ،بازرسي
اشخاص و اماکن ،دریافت اظهارات شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارک باشد.
کش��ورها باید اطمینان دهند مراج��ع ذيصالح که تحقیقات قضایی را انجام
می دهند ،قادر به اس��تفاده گستره وس��یعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات
درباره پولشویی ،جرایم منش��أ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند .این فنون
عبارتند از :عملیات مخفیانه ،ش��نود مکاتبات و وارس��ی مکاتبات ،دسترسی به
سیس��تم های رایانه ای و ارائه محصوالت به صورت کنترل ش��ده .افزون بر این،
کش��ورها باید سازِکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه
ش��وند که آیا حس��اب های بانکی ،متعلق به اش��خاص حقیقی بوده و یا کنترل
آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اش��خاص حقوقی تعلق داش��ته و یا توس��ط
آن ها کنترل می ش��وند .همچنین ،کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند
ت��ا اطمینان دهند مراجع ذی صالح فراین��دی دارند که دارایی ها را بدون اطالع
قبلی صاحب دارایی ،شناسایی می کنند .مراجع ذيصالح به هنگام انجام تحقيقات
درباره پولش��ويي ،جرايم منشأ مربوط و تامین مالی تروریس م باید بتوانند تمامی
اطالعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطالعات مالی قرار دارد ،از آن بخواهند.
توصیه شماره  :32حمل کنندگان پول نقد
کشورها بايد تدابير مناسبي را براي کشف انتقاالت فيزيکي برونمرزي پول و اسناد
قابل معامله بينام از جمله از طریق اظهارنامه و يا سیستمهای افشا اتخاذ کنند.
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کشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذيصالح براي توقيف و يا ایجاد
محدودیت در مورد پول و اس��ناد قابل معامله بي نامي که مشکوک به ارتباط با
تامين مالي تروريسم ،پولشويي و یا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستی اظهار
شده يا افشأ شده اند ،از اختيارات قانوني الزم برخوردار هستند.
کش��ورها باي��د اطمينان حاص��ل كنند که ب��راي برخورد با اش��خاصي که
اظهارنامه ه��ا یا افش��اگری های خالف واقع ارائه مي دهن��د مجازات هاي موثر،
متناس��ب و بازدارن��ده ای وج��ود دارد .همچنین در مواردي که پول و يا اس��ناد
قابل معامله بي نام با تأمين مالي تروريس��م ،پولش��ويي یا جرایم منشأ در ارتباط
هس��تند،کش��ورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه
شماره  ،4مصادره اين پول ها یا اسناد را امکان پذير سازند.
الزامات کلی
توصیه شماره  :33آمار
کش��ورها بايد آمارهاي جامعي در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر
بخش��ی نظام های مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م خود تهیه کنند.
اين آمارها بايد دربردارنده گزارش��ات معامالت مش��کوک 1دريافتی و منتشره،
تحقيقات انجام شده درباره پولشويي و تامين مالي تروريسم ،پيگرد هاي قضايي
به عمل آمده و محکوميت های اعمال ش��ده ،اموال مس��دود شده،توقيف شده و
مص��ادره ش��ده و نیز معاضدت هاي قضايي دوجانبه يا س��اير درخواس��ت هاي
بين المللي برای همکاری باشند.
توصیه شماره  :34راهنمایی و بازخورد
مقامات ذيصالح ،ناظران و نهادهای مقررات گذار 2بايد رهنمودهايي را تدوین و
مشورت هایی را ارائه کنند تا به این وسیله ،موسسات مالي و مشاغل و حرفه های
غير مالي معین را در اجراي تدابیر ملی مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
1. Suspicious Transaction Report (STR).
2. Self-Regulatory Bodies (SRBs).
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و به طور اخص ،در کشف و گزارش معامالت مشکوکیاری کنند.
مجازاتها
توصیه شماره  :35مجازات ها
کشورها بايد اطمينان يابند که در قوانین آن ها ،گستره ای از مجازات هاي موثر،
متناس��ب و بازدارن��ده ــ اعم از کيف��ري ،مدني و يا اداري ــ ب��راي برخورد با
اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول توصيه  6و نیز توصیه های  8الی  23که در
اجرای الزامات ضد پولشويي و تامين مالي تروريسم قصور می ورزند ،پیش بینی
شده است.

چ .همکاریهای بینالمللی

توصیه شماره  :36اسناد بین المللی
کش��ورها بايد براي پیوس��تن به کنوانس��يون وين ( ،)1988کنوانس��يون پالرمو
( ،)2000کنوانسيون سازمان ملل متحد علیه فساد ( )2003و کنوانسیون مبارزه
ب��ا تامین مالی تروریس��م ( )1999و اجراي کامل آن ه��ا ،اقدامات فوري انجام
دهند .همچنين حس��ب مورد ،کشورها ترغيب مي ش��وند ،ساير کنوانسيون  هاي
بين المللي مرتبط مانند کنوانسيون شوراي اروپا درباره جرایم سایبری (،)2001
کنوانس��يون کشورهای امريکايي عليه تروريس��م( )2002و کنوانسیون شورای
اروپا علیه پولش��ویی ،تجسس ،توقيف و مصادره عوايد حاصل از جرم و تامین
مالی تروریسم ( )2005را تصويب و اجرا کنند.
توصیه شماره  :37معاضدت قضایی
کشورها بايد به سرعت ،به صورت سازنده و موثر ،در ارتباط با انجام تحقيقات،
پیگرد قضایی و دادرس��ی در خصوص پولش��ویی ،جرایم منشأ مرتبط و تامین
مالی تروریس��م ،گس��ترده ترين س��طح ممکن از معاضدت قضايي را اجرا کنند.
کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار
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بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات ،ساختارها یا سایر سازِکارهای مناسب
برای افزایش همکاری ها باشند .به ویژه ،کشورها باید:
الف .معاضدت قضايي را ممنوع نکرده و يا شروط محدود کننده غیر منطقی
یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.
ب.اطمينان يابند که از فرآیندهای ش��فاف و موثری براي اولویت بندی و
اجراي به موقع درخواس��ت هاي معاضدت قضايي برخوردار هس��تند .کشورها
باید از یک نهاد یا س��ازِکار رس��می دیگر به عنوان مرکزی برای انتقال و اجرای
موثر درخواس��ت های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند .به منظور پایش
پیش��رفت امور در خصوص درخواست های واصله ،کش��ورها باید یک سیستم
مدیریتی ایجاد کنند.
پ .از اجراي درخواست معاضدت قضايي به صرف اين که جرم مورد نظر،
در بردارنده مسائل مالي نیز است،امتناع نکنند.
ت .از اج��راي درخواس��ت معاضدت قضايي ،بر اس��اس این دليل که طبق
قانون ،موسسات مالي ملزم به رعایت اصول رازداري یا محرمانه بودن اطالعات
هستند ،امتنناع نکنند.
ث .محرمان��ه بودن درخواس��ت های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و
اطالعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند
تا سالمت روند تحقیقات یا استعالم های به عمل آمده ،حفظ شود .چنانچه کشور
طرف درخواس��ت ،قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد ،باید به
فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند.
در صورت��ی که معاض��دت قضایی در بردارن��ده اقدامات قهرآمیز نباش��د،
کش��ورها باید صرفنظر از فقدان ش��رط مجرمیت دوگان��ه ،معاضدت قضایی را
انجام دهند .کشورها باید اقداماتی را که انجام آن ها برای ارائه گستره وسیعی از
معاضدت قضایی ضروری است ،به اجرا درآورند.
در مواردی که مجرمیت دوگانه ،ش��رط معاضدت قضایی است ،اگر هر دو
کش��ور طرف معاض��دت قضایی ،عمل مرتبط با جرم م��ورد نظر را جرم انگاری
کرده باش��ند ،شرط مذکور تحقق یافته تلقی می شود و این موضوع که آیا هر دو
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کشور جرم مورد نظر را در دسته مشابهی از جرایم قرار داده اند یا اینکه از عنوان
واحدی برای جرم مورد نظر استفاده کرده اند یا خیر؛ مورد توجه قرار نمی گیرد.
کش��ورها بای��د اطمینان دهن��د از میان اختیارات و ش��یوه های مذکور در
توصیه ش��ماره  31و س��ایر اختیارات و شیوه هایی که مقامات ذيصالح از آن ها
برخوردارند ،اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا بر اساس آن بتوانند
به درخواست های معاضدت قضایی و ــ در صورت مطابقت با قوانین داخلی ــ 
به درخواس��ت های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی
خود ،پاسخ دهند:
ال��ف .اختی��ارت و روش هایی که به تهیه ،جس��تجو و ضبط اطالعات،
مس��تندات و یا قرائن (از جمله سوابق مالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و
نیز به ثبت اظهارات شهود مربوط می شود؛ و
ب .گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی.
به منظ��ور اجتناب از تعارض صالحيت ها برای رس��یدگی به جرایم -در
مواردي که متهمان در بيش از يک کشور تحت پيگرد قرار دارند  -و براي اجراي
عدالت ،بايد س��ازِکارهايي براي تعيين مناس��ب ترین حوزه رسيدگي قضایی ،در
نظر گرفته شوند.
کش��ورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی ،باید حداکثر تالش
خود را انجام دهند تا اطالعات حقوقی و ش��رح ماوقع مربوط را به طور کامل
به کش��ورهای درخواست کننده ارائه کنند .این امر سبب می شود کشورها بتوانند
درخواس��ت های دریافتی را ـ��ـ به ویژه در مواقع اضطراری ـ��ـ به موقع و به
ط��ور موثر پاس��خ بدهند .همچنین ،کش��ورها باید در خواس��ت های خود را با
اس��تفاده از س��ریع ترین ابزارهای ارتباطی ،ارسال کنند .کش��ورها باید پیش از
ارسال درخواست خود ،نسبت به الزامات و تشریفات قانونی الزم برای دریافت
معاضدت قضایی آگاهی پیدا کنند.
مراجع مس��ئول معاضدت ه��ای قضایی باید از منابع مالی ،انس��انی و فنی
کافی برخوردار باشند .کشورها باید فرآیندهایی را تدوین کنند تا از طریق آن ها
مطمئن شوند کارکنان این گونه مراجع از باالترین سطوح استانداردهای حرفه ای
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از جمله اس��تانداردهای مربوط به رازداری و نیز از سالمت اخالقی و تخصص
متناسب ،برخوردار باشند.
توصیه شماره  :38معاضدت قضایی :توقیف و مصادره
کش��ورها باید اطمین��ان دهند که از توانایی الزم برای اقدام فوری در پاس��خ به
درخواست های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی ،مسدود
کردن ،توقیف و مصادره اموال تطهیر ش��ده از طریق پولشویی ،عواید حاصل از
پولشویی ،جرایم منشأ و تأمین مالی تروریسم ،امکانات مورد استفاده یا به قصد
اس��تفاده برای ارتکاب این گونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردار
هس��تند .این توانایی باید قدرت پاس��خگویی به درخواست های به عمل آمده بر
مبنای مصادره بدون محکومیت کیفری و اقدامات موقت مرتبط را ش��امل شود،
مگر آنکه این امر با اصول بنیادین قوانین داخلی آنها در تضاد باش��د .همچنین،
کش��ورها باید از سازِکارهای موثری برای اداره اینگونه اموال ،امکانات یا اموال
دارای ماهیت مشابه و نیز از ترتیبات الزم برای هماهنگ کردن آیین های مربوط
به توقیف و مصادره برخوردار باش��ند به گونه ای که موضوع تس��هیم دارایی های
مصادره ای را نیز شامل شوند.
توصیه شماره  :39استرداد
کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیر موجهی اجابت کنند.
همچنین کش��ورها باید تمامی اقدامات ممک��ن را به عمل آورند تا اطمینان یابند
بهش��ت امنی برای افراد متهم به تأمین مالی تروریس��م ،اقدامات تروریس��تی یا
سازمان های تروریستی نیستند .به طور اخص ،کشورها باید:
ال��ف .اطمینان يابند ک��ه در قوانین کشورش��ان ،پولش��ویی و تأمین مالی
تروریسم از جرایم قابل استراداد به شمار می آیند؛
ب .اطمینان یایند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت
لزوم بر اساس اولویت بندی ،از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛
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پ .برای اجرای درخواس��ت استرداد ،ش��روط محدود کننده غیر معقول یا
غیر موجه اعمال نمی کنند؛
ت .اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.
هر کش��وری بايد تبعه خود را یا مسترد کند و يا اگر صرف ًا به دليل مسئله
تابعيت چنین نکند ،آن کش��ور بايد بنا به درخواس��ت کشور خواهان استرداد،
پرون��ده م��ورد نظر را بدون تأخي��ر غير موجه و به قصد رس��یدگی قضایی به
جرايم مطروحه در درخواس��ت استرداد ،به مقامات ذيصالح خود ارجاع دهد.
مقام��ات ذيصالح بايد به مانند س��اير جرايم جدي و طب��ق قوانین داخلي ،به
جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند .کشورهاي ذيربط
باي��د بويژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرآیند دادرس��ي و ارائ��ه ادله ،با یکدیگر
همکاري داش��ته باشند تا از موثر بودن این گونه رسیدگی های قضایی ،اطمينان
حاصل كنند.
در مواردی که اس��ترداد ،مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه 1باشد ،الزم
است برای احراز الزام مذکور ،این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور
(طرفین اس��ترداد) جرم مورد نظر را در یک دس��ته از جرایم و یا تحت عناوین
یکسان طبقه بندی می کنند ،به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور
را جرم تلقی کنند.
کش��ورها باید مطابق با اص��ول بنیادین قوانین داخلی خود ،س��ازِکارهای
س��اده ای برای استرداد داشته باش��ند ازجمله اینکه اجازه دهند درخواست های
بازداش��ت موقت به طور مس��تقیم برای مقامات ذيصالح ارس��ال گردد ،استرداد
اش��خاص صرف ًا بر اس��اس دس��تور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا س��ازِکار
ساده ای برای استرداد فردی که فرآیندهای رسمی استرداد را نادیده می گیرد در
نظر داش��ته باشد .منابع مالی ،انس��انی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول
استرداد قرار داده ش��ود .کشورها باید فرآیند هایی داشته باشند تا اطمینان یابند
کارکن��ان چنین مراجعی از س��طح باالیی از اس��تاندارد های تخصصی از جمله
1. Dual Criminality
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اس��تانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و واجد درجه باالیی از
سالمت اخالقی و مهارت های مناسب هستند.
توصیه شماره  :40سایر اشکال همکاری بین المللی
کش��ورها بايد اطمينان دهند که مقامات ذيصالح آن ها می توانند به س��رعت ،به
صورت س��ازنده و به نحوی موثر ،گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در
زمينه مبارزه با پولش��ویی ،جرایم منش��أ مرتبط و تأمین مالی تروریسم به عمل
آورن��د .کش��ورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواس��ت س��ایر
کش��ورها ،همکاری های بین المللی داش��ته و از یک مبن��ای قانونی برای چنین
همکاری هایی برخوردار باشند .کشورها باید مراجع ذيصالح خود را مجاز كنند
از موثر ترین ابزارها برای همکاری اس��تفاده کنند .چنانچه ،یک مرجع ذيصالح
به توافقنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته
باش��د ،این توافق��ات و ترتیبات ،باید به موقع و با بیش��ترین تع��داد از همتایان
خارجی ،مذاکره شده و به امضا برسند.
مراجع ذيصالح باید از مجاری و س��ازِکارهای شفاف برای انتقال و اجابت
موثر درخواس��ت اطالعات یا س��ایر کمک ها اس��تفاده کنند .این مراجع باید از
فرایند های ش��فاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها
و نیز برای حفاظت از اطالعات دریافتی برخوردار باشند.
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upon request, and there should be a lawful basis for providing cooperation.
Countries should authorise their competent authorities to use the most efficient means to cooperate. Should a competent authority need bilateral
or multilateral agreements or arrangements, such as a Memorandum of
Understanding (MOU), these should be negotiated and signed in a timely
way with the widest range of foreign counterparts.
Competent authorities should use clear channels or mechanisms for the
effective transmission and execution of requests for information or other
types of assistance. Competent authorities should have clear and efficient
processes for the prioritisation and timely execution of requests, and for
safeguarding the information received.
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ate. To monitor progress of requests a case management system should be
maintained;
(c) not place unreasonable or unduly restrictive conditions on the execution of requests; and
(d) ensure they have an adequate legal framework for extradition.
Each country should either extradite its own nationals, or, where a
country does not do so solely on the grounds of nationality, that country
should, at the request of the country seeking extradition, submit the case,
without undue delay, to its competent authorities for the purpose of prosecution of the offences set forth in the request. Those authorities should
take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in
the case of any other offence of a serious nature under the domestic law of
that country. The countries concerned should cooperate with each other, in
particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency
of such prosecutions.
Where dual criminality is required for extradition, that requirement
should be deemed to be satisfied regardless of whether both countries place
the offence within the same category of offence, or denominate the offence
by the same terminology, provided that both countries criminalise the conduct underlying the offence.
Consistent with fundamental principles of domestic law, countries
should have simplified extradition mechanisms, such as allowing direct
transmission of requests for provisional arrests between appropriate authorities, extraditing persons based only on warrants of arrests or judgments, or introducing a simplified extradition of consenting persons who
waive formal extradition proceedings. The authorities responsible for extradition should be provided with adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure that the
staff of such authorities maintain high professional standards, including
standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and
be appropriately skilled.
40. Other forms of international cooperation*
Countries should ensure that their competent authorities can rapidly, constructively and effectively provide the widest range of international cooperation in relation to money laundering, associated predicate offences
and terrorist financing. Countries should do so both spontaneously and
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best efforts to provide complete factual and legal information that will
allow for timely and efficient execution of requests, including any need
for urgency, and should send requests using expeditious means. Countries
should, before sending requests, make best efforts to ascertain the legal
requirements and formalities to obtain assistance.
The authorities responsible for mutual legal assistance (e.g. a Central
Authority) should be provided with adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure that the
staff of such authorities maintain high professional standards, including
standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and
be appropriately skilled.
38. Mutual legal assistance: freezing and confiscation *
Countries should ensure that they have the authority to take expeditious
action in response to requests by foreign countries to identify, freeze, seize
and confiscate property laundered; proceeds from money laundering, predicate offences and terrorist financing; instrumentalities used in, or intended
for use in, the commission of these offences; or property of corresponding value. This authority should include being able to respond to requests
made on the basis of non-conviction-based confiscation proceedings and
related provisional measures, unless this is inconsistent with fundamental principles of their domestic law. Countries should also have effective
mechanisms for managing such property, instrumentalities or property of
corresponding value, and arrangements for coordinating seizure and confiscation proceedings, which should include the sharing of confiscated assets.
39. Extradition
Countries should constructively and effectively execute extradition requests in relation to money laundering and terrorist financing, without undue delay. Countries should also take all possible measures to ensure that
they do not provide safe havens for individuals charged with the financing
of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations. In particular, countries
should:
(a) ensure money laundering and terrorist financing are extraditable offences;
(b) ensure that they have clear and efficient processes for the timely
execution of extradition requests including prioritisation where appropri-
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sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
(d) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the
grounds that laws require financial institutions to maintain secrecy or confidentiality.
(e) Maintain the confidentiality of mutual legal assistance requests they
receive and the information contained in them, subject to fundamental
principles of domestic law, in order to protect the integrity of the investigation or inquiry. If the requested country cannot comply with the requirement of confidentiality, it should promptly inform the requesting country.
Countries should render mutual legal assistance, notwithstanding the
absence of dual criminality, if the assistance does not involve coercive actions. Countries should consider adopting such measures as may be necessary to enable them to provide a wide scope of assistance in the absence of
dual criminality.
Where dual criminality is required for mutual legal assistance, that requirement should be deemed to be satisfied regardless of whether both
countries place the offence within the same category of offence, or denominate the offence by the same terminology, provided that both countries
criminalise the conduct underlying the offence.
Countries should ensure that, of the powers and investigative techniques required under Recommendation 31, and any other powers and investigative techniques available to their competent authorities:
(a) all those relating to the production, search and seizure of information, documents or evidence (including financial records) from financial
institutions or other persons, and the taking of witness statements; and
(b) a broad range of other powers and investigative techniques;
are also available for use in response to requests for mutual legal assistance, and, if consistent with their domestic framework, in response to
direct requests from foreign judicial or law enforcement authorities to domestic counterparts.
To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to devising and applying mechanisms for determining the best venue for prosecution of defendants in the interests of justice in cases that are subject to
prosecution in more than one country.
Countries should, when making mutual legal assistance requests, make
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SANCTIONS
35. Sanctions
Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and
dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, available to
deal with natural or legal persons covered by Recommendations 6, and 8 to
23, that fail to comply with AML/CFT requirements. Sanctions should be
applicable not only to financial institutions and DNFBPs, but also to their
directors and senior management.

G. INTERNATIONAL COOPERATION

36. International instruments
Countries should take immediate steps to become party to and implement
fully the Vienna Convention, 1988; the Palermo Convention, 2000; the
United Nations Convention against Corruption, 2003; and the Terrorist Financing Convention, 1999. Where applicable, countries are also encouraged to ratify and implement other relevant international conventions,
such as the Council of Europe Convention on Cybercrime, 2001; the InterAmerican Convention against Terrorism, 2002; and the Council of Europe
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, 2005.
37. Mutual legal assistance
Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest
possible range of mutual legal assistance in relation to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing investigations,
prosecutions, and related proceedings. Countries should have an adequate
legal basis for providing assistance and, where appropriate, should have in
place treaties, arrangements or other mechanisms to enhance cooperation.
In particular, countries should:
(a) Not prohibit, or place unreasonable or unduly restrictive conditions
on, the provision of mutual legal assistance.
(b) Ensure that they have clear and efficient processes for the timely
prioritisation and execution of mutual legal assistance requests. Countries
should use a central authority, or another established official mechanism,
for effective transmission and execution of requests. To monitor progress
on requests, a case management system should be maintained.
(c) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the
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ensure that competent authorities have a process to identify assets without
prior notification to the owner. When conducting investigations of money
laundering, associated predicate offences and terrorist financing, competent authorities should be able to ask for all relevant information held by
the FIU.
32. Cash couriers*
Countries should have measures in place to detect the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments, including
through a declaration system and/or disclosure system.
Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments
that are suspected to be related to terrorist financing, money laundering or
predicate offences, or that are falsely declared or disclosed.
Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive
sanctions are available to deal with persons who make false declaration(s)
or disclosure(s). In cases where the currency or bearer negotiable instruments are related to terrorist financing, money laundering or predicate offences, countries should also adopt measures, including legislative ones
consistent with Recommendation 4, which would enable the confiscation
of such currency or instruments.
GENERAL REQUIREMENTS
33. Statistics
Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to
the effectiveness and efficiency of their AML/CFT systems. This should
include statistics on the STRs received and disseminated; on money laundering and terrorist financing investigations, prosecutions and convictions;
on property frozen, seized and confiscated; and on mutual legal assistance
or other international requests for cooperation.

34. Guidance and feedback
The competent authorities, supervisors and SRBs should establish guidelines, and provide feedback, which will assist financial institutions and
designated non-financial businesses and professions in applying national
measures to combat money laundering and terrorist financing, and, in particular, in detecting and reporting suspicious transactions.
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basis to the financial, administrative and law enforcement information that
it requires to undertake its functions properly.
30. Responsibilities of law enforcement and investigative authorities*
Countries should ensure that designated law enforcement authorities have
responsibility for money laundering and terrorist financing investigations
within the framework of national AML/CFT policies. At least in all cases
related to major proceeds-generating offences, these designated law enforcement authorities should develop a pro-active parallel financial investigation when pursuing money laundering, associated predicate offences
and terrorist financing. This should include cases where the associated
predicate offence occurs outside their jurisdictions. Countries should ensure that competent authorities have responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize property that is,
or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds
of crime. Countries should also make use, when necessary, of permanent
or temporary multi-disciplinary groups specialised in financial or asset investigations. Countries should ensure that, when necessary, cooperative
investigations with appropriate competent authorities in other countries
take place.
31. Powers of law enforcement and investigative authorities
When conducting investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, competent authorities should be able
to obtain access to all necessary documents and information for use in
those investigations, and in prosecutions and related actions. This should
include powers to use compulsory measures for the production of records
held by financial institutions, DNFBPs and other natural or legal persons,
for the search of persons and premises, for taking witness statements, and
for the seizure and obtaining of evidence.
Countries should ensure that competent authorities conducting investigations are able to use a wide range of investigative techniques suitable
for the investigation of money laundering, associated predicate offences
and terrorist financing. These investigative techniques include: undercover
operations, intercepting communications, accessing computer systems and
controlled delivery. In addition, countries should have effective mechanisms in place to identify, in a timely manner, whether natural or legal
persons hold or control accounts. They should also have mechanisms to
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28. Regulation and supervision of DNFBPs*
Designated non-financial businesses and professions should be subject to
regulatory and supervisory measures as set out below.
(a) Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and supervisory regime that ensures that they have effectively implemented the
necessary AML/CFT measures. At a minimum:
casinos should be licensed;
competent authorities should take the necessary legal or regulatory
measures to prevent criminals or their associates from holding, or being the
beneficial owner of, a significant or controlling interest, holding a management function in, or being an operator of, a casino; and
competent authorities should ensure that casinos are effectively supervised for compliance with AML/CFT requirements.
(b) Countries should ensure that the other categories of DNFBPs are
subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with
AML/CFT requirements. This should be performed on a risk-sensitive basis. This may be performed by (a) a supervisor or (b) by an appropriate
self-regulatory body (SRB), provided that such a body can ensure that its
members comply with their obligations to combat money laundering and
terrorist financing.
The supervisor or SRB should also (a) take the necessary measures to
prevent criminals or their associates from being professionally accredited,
or holding or being the beneficial owner of a significant or controlling interest or holding a management function, e/g/ through evaluating persons
on the basis of a “fit and proper” test; and (b) have effective, proportionate,
and dissuasive sanctions in line with Recommendation 35 available to deal
with failure to comply with AML/CFT requirements.
OPERATIONAL AND LAW ENFORCEMENT
29. Financial intelligence units*
Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as
a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction
reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination
of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional
information from reporting entities, and should have access on a timely
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F. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES, AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES

REGULATION AND SUPERVISION
26. Regulation and supervision of financial institutions*
Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate
regulation and supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations. Competent authorities or financial supervisors should take
the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their
associates from holding, or being the beneficial owner of, a significant
or controlling interest, or holding a management function in, a financial
institution. Countries should not approve the establishment, or continued
operation, of shell banks.
For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory
and supervisory measures that apply for prudential purposes, and which
are also relevant to money laundering and terrorist financing, should apply
in a similar manner for AML/CFT purposes. This should include applying
consolidated group supervision for AML/CFT purposes.
Other financial institutions should be licensed or registered and adequately regulated, and subject to supervision or monitoring for AML/
CFT purposes, having regard to the risk of money laundering or terrorist financing in that sector. At a minimum, where financial institutions
provide a service of money or value transfer, or of money or currency
changing, they should be licensed or registered, and subject to effective
systems for monitoring and ensuring compliance with national AML/
CFT requirements.

27. Powers of supervisors
Supervisors should have adequate powers to supervise or monitor, and
ensure compliance by, financial institutions with requirements to combat
money laundering and terrorist financing, including the authority to conduct inspections. They should be authorised to compel production of any
information from financial institutions that is relevant to monitoring such
compliance, and to impose sanctions, in line with Recommendation 35, for
failure to comply with such requirements. Supervisors should have powers to impose a range of disciplinary and financial sanctions, including the
power to withdraw, restrict or suspend the financial institution’s license,
where applicable/
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are strongly encouraged to extend the reporting requirement to the rest of
the professional activities of accountants, including auditing.
(b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be
required to report suspicious transactions when they engage in any cash
transaction with a customer equal to or above the applicable designated
threshold.
(c) Trust and company service providers should be required to report
suspicious transactions for a client when, on behalf of or for a client, they
engage in a transaction in relation to the activities referred to in paragraph
(e) of Recommendation 22.

E. TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF
LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS
24. Transparency and beneficial ownership of legal persons*
Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for
money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there
is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership
and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely
fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal
persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or
which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or
terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access
to beneficial ownership and control information by financial institutions
and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations
10 and 22.

25. Transparency and beneficial ownership of legal arrangements*
Countries should take measures to prevent the misuse of legal arrangements for money laundering or terrorist financing. In particular, countries
should ensure that there is adequate, accurate and timely information on express trusts, including information on the settlor, trustee and beneficiaries,
that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial
ownership and control information by financial institutions and DNFBPs
undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22.
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(b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their
client concerning the buying and selling of real estate.
(c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when
they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the
applicable designated threshold.
(d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants – when they prepare for or carry out transactions for their client
concerning the following activities:
buying and selling of real estate;
managing of client money, securities or other assets;
management of bank, savings or securities accounts;
organisation of contributions for the creation, operation or management of companies;
creation, operation or management of legal persons or arrangements,
and buying and selling of business entities.
(e) Trust and company service providers – when they prepare for or
carry out transactions for a client concerning the following activities:
acting as a formation agent of legal persons;
acting as (or arranging for another person to act as) a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in
relation to other legal persons;
providing a registered office, business address or accommodation,
correspondence or administrative address for a company, a partnership or
any other legal person or arrangement;
acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an express trust or performing the equivalent function for another form of legal
arrangement;
acting as (or arranging for another person to act as) a nominee shareholder for another person.
23. DNFBPs: Other measures*
The requirements set out in Recommendations 18 to 21 apply to all designated non-financial businesses and professions, subject to the following
qualifications:
(a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants should be required to report suspicious transactions when, on
behalf of or for a client, they engage in a financial transaction in relation to
the activities described in paragraph (d) of Recommendation 22. Countries
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19. Higher-risk countries*
Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence
measures to business relationships and transactions with natural and legal
persons, and financial institutions, from countries for which this is called
for by the FATF. The type of enhanced due diligence measures applied
should be effective and proportionate to the risks.
Countries should be able to apply appropriate countermeasures when
called upon to do so by the FATF. Countries should also be able to apply
countermeasures independently of any call by the FATF to do so. Such
countermeasures should be effective and proportionate to the risks.
REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS
20. Reporting of suspicious transactions
If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that
funds are the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required, by law, to report promptly its suspicions to
the financial intelligence unit (FIU).

21. Tipping-off and confidentiality
Financial institutions, their directors, officers and employees should be:
(a) protected by law from criminal and civil liability for breach of any
restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, if they report their suspicions in good faith to the FIU, even if they did not know precisely what the
underlying criminal activity was, and regardless of whether illegal activity
actually occurred; and
(b) prohibited by law from disclosing (“tipping-off”) the fact that a suspicious transaction report (STR) or related information is being filed with
the FIU.
DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSINESSES AND PROFESSIONS
22. DNFBPs: customer due diligence*
The customer due diligence and record-keeping requirements set out in
Recommendations 10, 11, 12, 15, and 17, apply to designated non-financial businesses and professions (DNFBPs) in the following situations:
(a) Casinos – when customers engage in financial transactions equal to
or above the applicable designated threshold.
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(b) Financial institutions should take adequate steps to satisfy themselves that copies of identification data and other relevant documentation
relating to the CDD requirements will be made available from the third
party upon request without delay.
(c) The financial institution should satisfy itself that the third party is
regulated, supervised or monitored for, and has measures in place for compliance with, CDD and record-keeping requirements in line with Recommendations 10 and 11.
(d) When determining in which countries the third party that meets the
conditions can be based, countries should have regard to information available on the level of country risk.
When a financial institution relies on a third party that is part of the
same financial group, and (i) that group applies CDD and record-keeping
requirements, in line with Recommendations 10, 11 and 12, and programmes against money laundering and terrorist financing, in accordance with Recommendation 18; and (ii) where the effective implementation of those CDD and record-keeping requirements and AML/CFT
programmes is supervised at a group level by a competent authority, then
relevant competent authorities may consider that the financial institution
applies measures under (b) and (c) above through its group programme,
and may decide that (d) is not a necessary precondition to reliance when
higher country risk is adequately mitigated by the group AML/CFT policies.
18. Internal controls and foreign branches and subsidiaries*
Financial institutions should be required to implement programmes against
money laundering and terrorist financing. Financial groups should be required to implement group-wide programmes against money laundering
and terrorist financing, including policies and procedures for sharing information within the group for AML/CFT purposes.
Financial institutions should be required to ensure that their foreign
branches and majority-owned subsidiaries apply AML/CFT measures consistent with the home country
requirements implementing the FATF Recommendations through the
financial groups’ programmes against money laundering and terrorist financing.
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15. New technologies
Countries and financial institutions should identify and assess the money
laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the
development of new products and new business practices, including new
delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies
for both new and pre-existing products. In the case of financial institutions,
such a risk assessment should take place prior to the launch of the new
products, business practices or the use of new or developing technologies.
They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks.
16. Wire transfers*
Countries should ensure that financial institutions include required and
accurate originator information, and required beneficiary information, on
wire transfers and related messages, and that the information remains with
the wire transfer or related message throughout the payment chain.
Countries should ensure that financial institutions monitor wire transfers for the purpose of detecting those which lack required originator and/
or beneficiary information, and take appropriate measures.
Countries should ensure that, in the context of processing wire transfers, financial institutions take freezing action and should prohibit conducting transactions with designated persons and entities, as per the obligations set out in the relevant United Nations Security Council resolutions,
such as resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and resolution 1373(2001), relating to the prevention and suppression of terrorism
and terrorist financing.
RELIANCE, CONTROLS AND FINANCIAL GROUPS
17. Reliance on third parties*
Countries may permit financial institutions to rely on third parties to perform elements (a)-(c) of the CDD measures set out in Recommendation
10 or to introduce business, provided that the criteria set out below are
met. Where such reliance is permitted, the ultimate responsibility for CDD
measures remains with the financial institution relying on the third party.
The criteria that should be met are as follows:
(a) A financial institution relying upon a third party should immediately
obtain the necessary information concerning elements (a)-(c) of the CDD
measures set out in Recommendation 10.
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13. Correspondent banking*
Financial institutions should be required, in relation to cross-border correspondent banking and other similar relationships, in addition to performing
normal customer due diligence measures, to:
(a) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the nature of the respondent’s business and to determine
from publicly available information the reputation of the institution and the
quality of supervision, including whether it has been subject to a money
laundering or terrorist financing investigation or regulatory action;
(b) assess the respondent institution’s AML/CFT controls
(c) obtain approval from senior management before establishing new
correspondent relationships;
(d) clearly understand the respective responsibilities of each institution;
and
(e) with respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the respondent bank has conducted CDD on the customers having direct access
to accounts of the correspondent bank, and that it is able to provide relevant CDD information upon request to the correspondent bank.
Financial institutions should be prohibited from entering into, or continuing, a correspondent banking relationship with shell banks. Financial
institutions should be required to satisfy themselves that respondent institutions do not permit their accounts to be used by shell banks.
14. Money or value transfer services*
Countries should take measures to ensure that natural or legal persons that
provide money or value transfer services (MVTS) are licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF Recommendations.
Countries should take action to identify natural or legal persons that carry
out MVTS without a license or registration, and to apply appropriate sanctions.
Any natural or legal person working as an agent should also be licensed
or registered by a competent authority, or the MVTS provider should maintain a current list of its agents accessible by competent authorities in the
countries in which the MVTS provider and its agents operate. Countries
should take measures to ensure that MVTS providers that use agents include them in their AML/CFT programmes and monitor them for compliance with these programmes.

14

International Standards on Combating Money Laundering...

tent authorities. Such records must be sufficient to permit reconstruction
of individual transactions (including the amounts and types of currency
involved, if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of
criminal activity.
Financial institutions should be required to keep all records obtained
through CDD measures (e.g. copies or records of official identification
documents like passports, identity cards, driving licences or similar documents), account files and business correspondence, including the results
of any analysis undertaken (e.g. inquiries to establish the background and
purpose of complex, unusual large transactions), for at least five years after the business relationship is ended, or after the date of the occasional
transaction.
Financial institutions should be required by law to maintain records on
transactions and information obtained through the CDD measures.
The CDD information and the transaction records should be available
to domestic competent authorities upon appropriate authority.
ADDITIONAL MEASURES FOR SPECIFIC CUSTOMERS AND ACTIVITIES
12. Politically exposed persons *
Financial institutions should be required, in relation to foreign politically
exposed persons (PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in addition to performing normal customer due diligence measures, to:
(a) have appropriate risk-management systems to determine whether
the customer or the beneficial owner is a politically exposed person;
(b) obtain senior management approval for establishing (or continuing,
for existing customers) such business relationships;
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and
source of funds; and
(d) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Financial institutions should be required to take reasonable measures
to determine whether a customer or beneficial owner is a domestic PEP
or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an
international organisation. In cases of a higher risk business relationship
with such persons, financial institutions should be required to apply the
measures referred to in paragraphs (b), (c) and (d).
The requirements for all types of PEP should also apply to family members or close associates of such PEPs.
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and arrangements this should include financial institutions understanding
the ownership and control structure of the customer.
(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the
purpose and intended nature of the business relationship.
(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and
scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the
institution’s knowledge of the customer, their business and risk profile,
including, where necessary, the source of funds.
Financial institutions should be required to apply each of the CDD
measures under (a) to (d) above, but should determine the extent of such
measures using a risk-based approach (RBA) in accordance with the Interpretive Notes to this Recommendation and to Recommendation 1.
Financial institutions should be required to verify the identity of the
customer and beneficial owner before or during the course of establishing
a business relationship or conducting transactions for occasional customers. Countries may permit financial institutions to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the
relationship, where the money laundering and terrorist financing risks are
effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal
conduct of business.
Where the financial institution is unable to comply with the applicable requirements under paragraphs (a) to (d) above (subject to appropriate
modification of the extent of the measures on a risk-based approach), it
should be required not to open the account, commence business relations
or perform the transaction; or should be required to terminate the business
relationship; and should consider making a suspicious transactions report
in relation to the customer.
These requirements should apply to all new customers, although financial institutions should also apply this Recommendation to existing customers on the basis of materiality and risk, and should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times.
11. Record-keeping
Financial institutions should be required to maintain, for at least five years,
all necessary records on transactions, both domestic and international, to
enable them to comply swiftly with information requests from the compe-

12

International Standards on Combating Money Laundering...

8. Non-profit organisations*
Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate
to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit
organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that
they cannot be misused:
(a) by terrorist organisations posing as legitimate entities;
(b) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose of escaping asset-freezing measures; and
(c) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for
legitimate purposes to terrorist organisations.

D. PREVENTIVE MEASURES

9. Financial institution secrecy laws
Countries should ensure that financial institution secrecy laws do not inhibit implementation of the FATF Recommendations.
CUSTOMER DUE DILIGENCE AND RECORD-KEEPING
10. Customer due diligence *
Financial institutions should be prohibited from keeping anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names.
Financial institutions should be required to undertake customer due
diligence (CDD) measures when:
(i) establishing business relations;
(ii) carrying out occasional transactions: (i) above the applicable designated threshold (USD/EUR 15,000); or (ii) that are wire transfers in the
circumstances covered by the Interpretive Note to Recommendation 16;
(iii) there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or
(iv) the financial institution has doubts about the veracity or adequacy
of previously obtained customer identification data.
The principle that financial institutions should conduct CDD should be
set out in law. Each country may determine how it imposes specific CDD
obligations, either through law or enforceable means.
The CDD measures to be taken are as follows:
(a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity using reliable, independent source documents, data or information.
(b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to
verify the identity of the beneficial owner, such that the financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal persons
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tion (non-conviction based confiscation), or which require an offender to
demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law.

C. TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5. Terrorist financing offence*
Countries should criminalise terrorist financing on the basis of the Terrorist Financing Convention, and should criminalise not only the financing of
terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual
terrorists even in the absence of a link to a specific terrorist act or acts.
Countries should ensure that such offences are designated as money laundering predicate offences.
6. Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing*
Countries should implement targeted financial sanctions regimes to comply with United Nations Security Council resolutions relating to the prevention and suppression of terrorism and terrorist financing. The resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of,
and to ensure that no funds or other assets are made available, directly or
indirectly, to or for the benefit of, any person or entity either (i) designated
by, or under the authority of, the United Nations Security Council under
Chapter VII of the Charter of the United Nations, including in accordance
with resolution 1267 (1999) and its successor resolutions; or (ii) designated by that country pursuant to resolution 1373 (2001).
7. Targeted financial sanctions related to proliferation*
Countries should implement targeted financial sanctions to comply with
United Nations Security Council resolutions relating to the prevention,
suppression and disruption of proliferation of weapons of mass destruction
and its financing. These resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and other assets
are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity designated by, or under the authority of, the United Nations
Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
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authority or have a coordination or other mechanism that is responsible for
such policies.
Countries should ensure that policy-makers, the financial intelligence
unit (FIU), law enforcement authorities, supervisors and other relevant
competent authorities, at the policy-making and operational levels, have
effective mechanisms in place which enable them to cooperate, and, where
appropriate, coordinate domestically with each other concerning the development and implementation of policies and activities to combat money
laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

B. MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

3. Money laundering offence *
Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention. Countries should apply the
crime of money laundering to all serious offences, with a view to including
the widest range of predicate offences.
4. Confiscation and provisional measures*
Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna
Convention, the Palermo Convention, and the Terrorist Financing Convention, including legislative measures, to enable their competent authorities
to freeze or seize and confiscate the following, without prejudicing the
rights of bona fide third parties: (a) property laundered, (b) proceeds from,
or instrumentalities used in or intended for use in money laundering or
predicate offences, (c) property that is the proceeds of, or used in, or intended or allocated for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or
terrorist organisations, or (d) property of corresponding value.
Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and
evaluate property that is subject to confiscation; (b) carry out provisional
measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or
disposal of such property; (c) take steps that will prevent or
void actions that prejudice the country’s ability to freeze or seize or recover property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate
investigative measures.
Countries should consider adopting measures that allow such proceeds
or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal convic-
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A. AML/CFT POLICIES AND COORDINATION

1. Assessing risks and applying a risk-based approach*
Countries should identify, assess, and understand the money laundering
and terrorist financing risks for the country, and should take action, including designating an authority or mechanism to coordinate actions to
assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated
effectively. Based on that assessment, countries should apply a risk-based
approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money
laundering and terrorist financing are commensurate with the risks identified. This approach should be an essential foundation to efficient allocation
of resources across the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the implementation of risk-based
measures throughout the FATF Recommendations. Where countries identify higher risks, they should ensure that their AML/CFT regime adequately
addresses such risks. Where countries identify lower risks, they may decide to allow simplified measures for some of the FATF Recommendations
under certain conditions.
Countries should require financial institutions and designated non-financial businesses and professions (DNFBPs) to identify, assess and take
effective action to mitigate their money laundering and terrorist financing
risks.
2. National cooperation and coordination
Countries should have national AML/CFT policies, informed by the risks
identified, which should be regularly reviewed, and should designate an
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important partners in ensuring the integrity of the financial system. The
revision of the Recommendations has involved extensive consultation, and
has benefited from comments and suggestions from these stakeholders.
Going forward and in accordance with its mandate, the FATF will continue to consider changes to the standards, as appropriate, in light of new
information regarding emerging threats and vulnerabilities to the global
financial system.
The FATF calls upon all countries to implement effective measures to
bring their national systems for combating money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation into compliance with the revised
FATF Recommendations.

Introduction

7

fective AML/CFT system, in general, is important for addressing terrorist
financing, and most measures previously focused on terrorist financing are
now integrated throughout the Recommendations, therefore obviating the
need for the Special Recommendations. However, there are some Recommendations that are unique to terrorist financing, which are set out in Section C of the FATF Recommendations. These are: Recommendation 5 (the
criminalisation of terrorist financing); Recommendation 6 (targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing); and Recommendation 8 (measures to prevent the misuse of non-profit organisations). The
proliferation of weapons of mass destruction is also a significant security
concern, and in 2008 the FATF’s mandate was expanded to include dealing with the financing of proliferation of weapons of mass destruction. To
combat this threat, the FATF has adopted a new Recommendation (Recommendation 7) aimed at ensuring consistent and effective implementation of
targeted financial sanctions when these are called for by the UN Security
Council.
The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and
their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the
Glossary. The measures set out in the FATF Standards should be implemented by all members of the FATF and the FSRBs, and their implementation is assessed rigorously through Mutual Evaluation processes, and
through the assessment processes of the International Monetary Fund and
the World Bank – on the basis of the FATF’s common assessment methodology. Some Interpretive Notes and definitions in the glossary include
examples which illustrate how the requirements could be applied. These
examples are not mandatory elements of the FATF Standards, and are included for guidance only. The examples are not intended to be comprehensive, and although they are considered to be helpful indicators, they may
not be relevant in all circumstances.
The FATF also produces Guidance, Best Practice Papers, and other advice to assist countries with the implementation of the FATF standards.
These other documents are not mandatory for assessing compliance with
the Standards, but countries may find it valuable to have regard to them
when considering how best to implement the FATF Standards. A list of current FATF Guidance and Best Practice Papers, which are available on the
FATF website, is included as an annex to the Recommendations.
The FATF is committed to maintaining a close and constructive dialogue with the private sector, civil society and other interested parties, as
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investigative, law enforcement and supervisory authorities) and other
institutional measures;
enhance the transparency and availability of beneficial ownership information of legal persons and arrangements; and
facilitate international cooperation.
The original FATF Forty Recommendations were drawn up in 1990 as
an initiative to combat the misuse of financial systems by persons laundering drug money. In 1996 the Recommendations were revised for the first
time to reflect evolving money laundering trends and techniques, and to
broaden their scope well beyond drug-money laundering. In October 2001
the FATF expanded its mandate to deal with the issue of the funding of
terrorist acts and terrorist organisations, and took the important step of
creating the Eight (later expanded to Nine) Special Recommendations on
Terrorist Financing. The FATF Recommendations were revised a second
time in 2003, and these, together with the Special Recommendations, have
been endorsed by over 180 countries, and are universally recognised as
the international standard for anti-money laundering and countering the
financing of terrorism (AML/CFT).
Following the conclusion of the third round of mutual evaluations of
its members, the FATF has reviewed and updated the FATF Recommendations, in close co-operation with the FATF-Style Regional Bodies (FSRBs)
and the observer organisations, including the International Monetary Fund,
the World Bank and the United Nations. The revisions address new and
emerging threats, clarify and strengthen many of the existing obligations,
while maintaining the necessary stability and rigour in the Recommendations.
The FATF Standards have also been revised to strengthen the requirements for higher risk situations, and to allow countries to take a more focused approach in areas where high risks remain or implementation could
be enhanced. Countries should first identify, assess and understand the
risks of money laundering and terrorist finance that they face, and then
adopt appropriate measures to mitigate the risk. The risk-based approach
allows countries, within the framework of the FATF requirements, to adopt
a more flexible set of measures, in order to target their resources more
effectively and apply preventive measures that are commensurate to the
nature of risks, in order to focus their efforts in the most effective way.
Combating terrorist financing is a very significant challenge. An ef-

Introduction

The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body
established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The mandate of the FATF is to set standards and to promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money
laundering, terrorist financing and the financing of proliferation, and other
related threats to the integrity of the international financial system. In collaboration with other international stakeholders, the FATF also works to
identify national-level vulnerabilities with the aim of protecting the international financial system from misuse.
The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent
framework of measures which countries should implement in order to
combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing
of proliferation of weapons of mass destruction. Countries have diverse
legal, administrative and operational frameworks and different financial
systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats.
The FATF Recommendations, therefore, set an international standard,
which countries should implement through measures adapted to their particular circumstances. The FATF Recommendations set out the essential
measures that countries should have in place to:
identify the risks, and develop policies and domestic coordination;
pursue money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation;
apply preventive measures for the financial sector and other designated
sectors;
establish powers and responsibilities for the competent authorities (e.g.,
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