
پیوست 2: 

وضعیت انجام بندهای مربوط به برنامه اقدام

قسمت های 

مختلف

مدت زمان 

تعیین شده
وضعیت اجرابرنامه اقدام

بخش اول: 

جرم پولشویی

)توصیه های 

شماره 1، 3 و 5(

مدت زمان 

تعیین شده: 

ژانویه 2018

تعیین مجازات هایی برای جرم پولشویی که موثر، متناسب و بازدارنده باشد.

اصالحیه الیحه مبارزه با پولشویی به 

منظور افزایش مجازات، برای تقویت 

بازدارندگی در تاریخ 15 آبان 1396 در هیات 

دولت تصویب شد.

تضمین اینکه جرایم منشا، جرایم مرتکب شده در سایر کشورها را پوشش 

می دهد.
اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

گاهی و امکان  آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقا سطح آ

بهره گیری از جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل.

در ماده 21 آیین نامه اجرایی مبارزه با 

تامین مالی تروریسم آمده است.

انجام اقدامات موثر از قبیل تحقیق و پیگیری قانون پولشویی، درصورتی که 

تنها دربرگیرنده اقدامات مبارزه با جرایم منشا نباشد.
اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

بخش دوم: 

جرم تامین مالی 

تروریسم

)توصیه های 

شماره2، 4، 5 

و 18(

مدت زمان 

تعیین شده: 

ژانویه 2018

تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم به اقدام با اقدامات تروریستی خاص 

محدود نمی گردد)به طورکلی تامین مالی سازمان های تروریستی و اشخاص 

تروریست با هر هدفی را پوشش می دهد( و شامل جمع آوری وجوه می گردد.

در ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی 

تررویسم این مهم آمده است.

تعریف »وجوه« به عنوان هر نوع دارایی مطابق با توصیه ویژه شماره 2.
در ماده 1 آیین نامه مبارزه با تامین مالی 

تروریسم آمده است.

تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم مطابق با توصیه ویژه شماره 2 

و کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، به ویژه تامین مالی 

اقدامات تروریستی بر ضد سازمان های بین المللی که فاقد دفتر نمایندگی در 

ایران هستند را پوشش می دهد.

در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 

انواع و اقسام جرائم تعریف شده است.

اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم 

تامین مالی تروریسم برای گروه های مشخص شده »تالش برای مقابله با اشغال 

خارجی، استعمار و نژادپرستی«

این اقدام، توسط هیات دولت به تصویب 

رسید و نیازمند تائید مجلس است.

تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم، صرف نظر از اینکه شخص 

منتسب به ارتکاب جرم در همان کشور یا کشوری غیر از کشوری است که 

تروریست ها/سازمان های تروریستی در آن واقع و یا اعمال تروریستی در آن 

انفاق افتاده است را شامل می گردد.

اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

اثبات اجرای موثر از قبیل تحقیق و پیگیری قانونی تامین مالی تروریسم.
در آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی 

تروریسم آمده است.
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بخش سوم: 

مصادره و 

اقدامات موقت

)توصیه شماره 

)3

مدت زمان 

تعیین شده: 

سپتامبر 2017

تضمین اینکه قانون و رویه های مناسب به منظور مصادره ابزارهایی که 

به منظور ارتکاب پولشویی، جرایم منشا یا تامین مالی تروریسم و همچنین 

اموال با ارزش برابر قصد استفاده و یا استفاده شده است وجود دارد.

در آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی 

تروریسم، تدارک آمده است.

انجام اقدامات موقتی برای جلوگیری از هرگونه معامله، نقل و انتقاالت و یا 

فروش اموالی که مشمول مصادره می باشد.
اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

بخش چهارم: 

مسدود کردن 

دارایی های 

مرتبط با تامین 

مالی تروریسم

)توصیه شماره 

)3

مدت زمان 

تعیین شده: 

ژانویه 2018

تعیین مبنای حقوقی مناسب جهت مسدود کردن دارایی های مرتبط با 

قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های پیرو آن.

در مواد 2،7،11 و16 آیین نامه اجرایی قانون 

مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است.

اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 

شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های پیرو آن.

در ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم این موضوع آمده است.

ایجاد مبنای قانونی برای اجرای قطعنامه 1373.
در مواد 2،7،11 و16 آیین نامه اجرایی قانون 

مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است.

داشتن رویه هایی به منظور بررسی و موثر کردن اقدامات آغازشده در دیگر 

حوزه های قضایی بر طبق سازوکارهای انسداد دارایی ها.
اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

ایجاد مکانیزم ها و اختصاص نیروهای آموزش دیده و مناقع کافی، در جهت 

توانمند ساختن مراجع در انجام اقداماتی از قبیل ردیابی، مسدود کردن، ضبط 

و مصادره اموال و دارایی های تروریست.

در ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم این مهم آمده است.

ارائه رهنمودهایی صریح و مشخص درزمینٔه اجرای دستورالعمل به 

موسسات مالی، سایر اشخاص و یا نهادهایی که ممکن است وجوه و یا سایر 

دارایی های هدفدار را نگهداری کنند که بر طبق الزامات باید اقداماتی در 

خصوص مسدود کردن انجام دهند.

در اردیبهشت سال 1396، رئیس کل 

بانک مرکزی از تصویب دستورالعمل مبارزه 

با تامین مالی تروریسم در شورای پول و 

اعتبار خبر داد. در ماده 16 آیین نامه اجرایی 

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز این 

موضوع آمده است.

بخش پنجم: 

تضمین وجود 

الزامات مناسب 

 AML/CFT

در بخش 

مالی )ازجمله 

شناسایی دقیق 

مشتری(

)توصیه شماره 

)10

مدت زمان 

تعیین شده: 

سپتامبر 2017

تضمین اینکه شناسایی دقیق مشتری برای تمام موسسات مالی و 

ارائه دهندگان خدمات مالی اجرا می شود. )ارائه دهندگان انتقال وجوه و اعتبار(

در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم این موضوع آمده است.

تضمین وجود الزاماتی در جهت تعیین اینکه آیا ارباب رجوع به نمایندگی از 

شخص دیگری فعالیت می کند و آیا اقداماتی قابل قبول در جهت شناسایی 

شخص دیگر در تمامی موارد وجود دارد.

در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم این موضوع آمده است.

تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع 

واقعی در تمامی موارد ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند.

آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی، 

وعده انجام آن را داده است.

داشتن الزاماتی به منظور شناسایی دقیق مشتری زمانی که ظن تامین مالی 

تروریسم وجود دارد.

در فصل دوم آیین نامه اجرایی مبارزه با 

تامین مالی تروریسم این امر آمده است.

تضمین اینکه موسسات مالی ملزم به انجام شناسایی دقیق تر و کامل تر 

مشتری در موارد با ریسک باالتر پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشند.

در ماده 6 آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین 

مالی تروریسم آمده است.
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بخش ششم: 

واحدهای 

اطالعات مالی 

و گزارش های 

معامالت 

مشکوک 

)توصیه های 

شماره 4، 13 و 

)26

مدت زمان 

تعیین شده: 

دسامبر 2017

تضمین اینکه واحد اطالعات مالی به طور عملیاتی مستقل می باشد، بدین 

معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه وتحلیل و ارسال گزارشات 

معامالت مشکوک می باشد.

اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

الزام همه موسسات گزارش دهنده به بایگانی کردن تمامی گزارشات 

معامالت مشکوک) ازجمله اقدام به انجام معامالت مشکوک(، به پولشویی و 

تامین مالی تروریسم.

در ماده 12 آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین 

مالی تروریسم این مهم آمده است.

تضمین اینکه FIU برای بر عهده گرفتن وظیفه اصلی خود که شامل 

دریافت اطالعات، تجزیه وتحلیل، انتشار گزارشات معامالت مشکوک و سایر 

اطالعات است به طور مناسب و بدون هیچ گونه مانعی دارای ساختار و منابع 

مناسب)شامل افراد متخصص، تامین مالی و منابع فنی( می باشد.

در فصل دهم آیین نامه اجرایی مبارزه با 

تامین مالی تروریسم این مهم آمده است.

تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطالعات مالی تکمیلی در موارد 

مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش دهنده 

وجود ندارد.

اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

بخش هفتم: 

همکاری 

بین المللی 

)توصیه های 

شماره 1، 5، 35، 

 ،38 ،37 ،36

39 و 40(

مدت زمان 

تعیین شده: 

دسامبر 2017

تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو.

در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 

تصویب شده است و به صحن علنی 

مجلس، ارسال شده است.

.TF امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون

کنوانسیون مزبور در هیات دولت تصویب 

شده و در تاریخ 22 آبان 1396 به مجلس 

ارسال شد.

تضمین اینکه ایران براساس معاهدات، سایر موافقت نامه ها یا عمل متقابل 

دارای مبنای حقوقی مناسب جهت انجام معاضدت قضایی گسترده ای 

درزمینٔه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشا، 

 FATF پیگرد و عواید مرتبط با آنها می باشد و می تواند مطابق استانداردهای

تبادل اطالعات موثری داشته باشد.

می توان گفت این مهم تقریبا با تصویب 

کنوانسیون پالرمو اجرایی می شود. 

تضمین ارائه همکاری بین المللی درزمینٔه تبادل و اشتراک گذاری اطالعات 

مربوط به ذی نفع واقعی.
اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

تضمین وجود دروازه ها و کانال هایی تبادل اطالعات غیرقضایی با مراجع 

غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطالعات بدون هیچ محدودیتی.

در ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم، این مهم آمده است.
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بخش هشتم: 

سامانه های 

انتقال وجه 

جایگزین 

)توصیه شماره 

)6

مدت زمان 

تعیین شده: 

سپتامبر 2017

اثبات اینکه چگونه مراجع، ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار 

غیرمجاز را شناسایی و مجازات خواهند کرد.
اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

مشخص کردن مجازات های موجود در خصوص ارائه ارائه دهندگان 

خدمات انتقال وجوه و اعتبار غیرمجاز )اشخاص حقیقی و حقوقی( و میزان 

موثر بودن، متناسب بودن و بازدارندگی این مجازات ها.

اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

تضمین اینکه تمامی الزامات)شناسایی دقیق مستری، بایگانی سوابق 

و گزارش معامالت مشکوک( مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای 

ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار اجرا می شود.

در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با 

تامین مالی تروریسم، این مهم آمده است.

تضمین اینکه ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبارمجاز به منظور 

تطابق با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت کنترل و 

نظارت می باشد.

اطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است

بخش نهم: 

نقل و انتقاالت 

الکترونیکی 

حواله

)توصیه شماره 

)7

مدت زمان 

تعیین شده:

 می 2017

تضمین اینکه موسسات مالی ارسال کننده حواله تایید می کنند که حواله ها 

در بردارنده اطالعات کامل فرستنده )از قبیل نام و شماره حساب ذی نفع( 

می باشد.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به 

بانک های کشور در فروردین 1396، بر لزوم 

کید  رعایت مقررات مبارزه با پولشویی تا

نمود.

تضمین اینکه موسسات مالی واسطه انتقال حواله داخلی یا فرامرزی، 

اطمینان حاصل کنند که تمامی اطالعات فرستنده همراه با حواله نگهداری 

می شود.

همان

تضمین اینکه موسسات مالی ذینفع رویه های مبتنی بر ریسک را برای 

شناساندن حواله هایی که اطالعات کاملی از فرستنده آنها وجود ندارد اجرا 

می کنند.

همان

تضمین اینکه ایران نظارت دقیقی بر موسسات مالی واسطه جهت تطابق 

آنها با  قوانین و مقررات مربوطه اعمال می کند. تمامی موسسات مالی در تطابق 

با قوانین و مقررات مذکور نباشد، مشمول مجازات های مدنی، اداری و کیفری 

می باشند.

در تاریخ 29 مهرماه 1396، بانک مرکزی، 

»دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در 

مؤسسات اعتباری« را به شبکه بانکی ابالغ 

نمود. همچنین در مواد 26 الی 28 آیین 

نامه مبارزه با تامین مالی تروریسم این مهم 

آمده است. 

بخش دهم: 

حاملین وجوه نقد

)توصیه شماره 

)9

مدت زمان 

تعیین شده: می 

2017

اثبات اینکه چطور در عمل گمرک به طور موثر اقدام به کشف، جلوگیری، 

توقیف و اعمال مجازات در خصوص حاملین وجوه نقد می کند و در این 

زمینه همکاری های بین المللی مرتبط را دنبال می کند.

در این زمینه، بانک مرکزی، دستورالعمل 

اجرایي ضوابط ناظر بر ارز  و اسناد بانکی 

همراه مسافر را ابالغ نموده است.
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