
 :باشد بندی به شرح زیر می متن برنامه اقدام گروه بر اساس زمان

 8102ژانویه : شده زمان تعیین مدت جرم پولشویی: بخش اول

 .هایی برای جرم پولشویی که موثر، متناسب و بازدارنده باشد تعیین مجازات .0

 .دهد تضمین اینکه جرایم منشا، جرایم مرتکب شده در سایر کشورها را پوشش می .8

 .عنوان جرم مستقل گیری از جرم پولشویی به آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقا سطح آگاهی و امکان بهره .3

 .که تنها دربرگیرنده اقدامات مبارزه با جرایم منشا نباشد انجام اقدامات موثر از قبیل تحقیق و پیگیری قانون پولشویی، درصورتی .4

 8102ژانویه : شده زمان تعیین مدت جرم تامین مالی تروریسم: بخش دوم

های تروریستی و  طورکلی تامین مالی سازمان به)گردد تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم به اقدام با اقدامات تروریستی خاص محدود نمی .5

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

 .8نوع دارایی مطابق با توصیه ویژه شماره عنوان هر  به« وجوه»تعریف  .6

ویهژه تهامین    المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، بهه  و کنوانسیون بین 8تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم مطابق با توصیه ویژه شماره  .7

 .دهد را پوشش می المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند های بین مالی اقدامات تروریستی بر ضد سازمان

تهالش بهرای   »شهده   ههای مشهخ    منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به .2

 «مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی

در همان کشور یا کشوری غیر از کشهوری اسهت   نظر از اینکه شخ  منتسب به ارتکاب جرم  تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم، صرف .9

 .گردد های تروریستی در آن واقع و یا اعمال تروریستی در آن انفاق افتاده است را شامل می سازمان/ها که تروریست

 .اثبات اجرای موثر از قبیل تحقیق و پیگیری قانونی تامین مالی تروریسم .01

 8107سپتامبر : شده زمان تعیین مدت (3و توصیه شماره  3توصیه شماره )مصادره و اقدامات موقت: بخش سوم

منظور ارتکاب پولشهویی، جهرایم منشها یها تهامین مهالی تروریسهم و         منظور مصادره ابزارهایی مه به های مناسب به تضمین اینکه قانون و رویه .00

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

 .باشد امات موقتی برای جلوگیری از هرگونه معامله، نقل و انتقاالت و یا فروش اموالی که مشمول مصادره میانجام اقد .08

 8102ژانویه : شده زمان تعیین مدت (3توصیه ویژه شماره)های مرتبط با تامین مالی تروریسم مسدود کردن دارایی: بخش چهارم

ههای پیهرو    شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامهه  0867های مرتبط با قطعنامه  داراییتعیین مبنای حقوقی مناسب جهت مسدود کردن  .03

 .آن

 .های پیرو آن شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه 0867شده در قطعنامه  های افراد تعیین اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی .04

 .0373ایجاد مبنای قانونی برای اجرای قطعنامه  .05

 .ها های قضایی بر طبق سازوکارهای انسداد دارایی منظور بررسی و موثر کردن اقدامات آغازشده در دیگر حوزه ایی بهه داشتن رویه .06

دیده و مناقع کافی، در جهت توانمند ساختن مراجع در انجام اقداماتی از قبیهل ردیهابی، مسهدود     ایجاد مکانیزم ها و اختصاص نیروهای آموزش .07

 .های تروریست و دارایی کردن، ضبط و مصادره اموال

اجرای دستورالعمل به موسسات مالی، سایر اشخاص و یا نهادهایی که ممکن است وجهوه و یها    ٔ  ارائه رهنمودهایی صریح و مشخ  درزمینه .02

 .های هدفدار را نگهداری کنند که بر طبق الزامات باید اقداماتی در خصوص مسدود کردن انجام دهند سایر دارایی



 در بخش مالی  AML/CFTتضمین وجود الزامات مناسب : بخش پنجم
 (ازجمله شناسایی دقیق مشتری)

 8107سپتامبر : شده زمان تعیین مدت

 (دهندگان انتقال وجوه و اعتبار ارائه. )شود دهندگان خدمات مالی اجرا می تضمین اینکه شناسایی دقیق مشتری برای تمام موسسات مالی و ارائه .09

قبهول در جههت    کند و آیا اقداماتی قابهل  رجوع به نمایندگی از شخ  دیگری فعالیت می وجود الزاماتی در جهت تعیین اینکه آیا اربابتضمین  .81

 .شناسایی شخ  دیگر در تمامی موارد وجود دارد

نی کهه مشهتریان اشهخاص حقهوقی     تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد ازجمله زمها  .80

 .باشند

 .منظور شناسایی دقیق مشتری زمانی که ظن تامین مالی تروریسم وجود دارد داشتن الزاماتی به .88

تر مشتری در موارد با ریسک بهاالتر پولشهویی و تهامین مهالی تروریسهم       تر و کامل تضمین اینکه موسسات مالی ملزم به انجام شناسایی دقیق .83

 .باشند می

 های معامالت مشکوک واحدهای اطالعات مالی و گزارش: ششمبخش 

 (86و توصیه  4، توصیه ویژه شماره 03توصیه شماره )
 8107دسامبر : شده زمان تعیین مدت

ارسهال  وتحلیل و  باشد، بدین معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه طور عملیاتی مستقل می تضمین اینکه واحد اطالعات مالی به .84

 .باشد گزارشات معامالت مشکوک می

، بهه  (ازجملهه اقهدام بهه انجهام معهامالت مشهکوک      ) الزام همه موسسات گزارش دهنده به بایگانی کردن تمامی گزارشات معامالت مشکوک .85

 .پولشویی و تامین مالی تروریسم

وتحلیل، انتشار گزارشات معامالت مشکوک و  تجزیه برای بر عهده گرفتن وظیفه اصلی خود که شامل، دریافت اطالعات، FIUتضمین اینکه  .86

( شامل افراد متخصه ، تهامین مهالی و منهابع فنهی     )گونه مانعی دارای ساختار و منابع مناسب طور مناسب و بدون هیچ سایر اطالعات است به

 .باشد می

تهامین مهالی تروریسهم از سهوی اشهخاص       تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطالعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک بهه پولشهویی و   .87

 .گزارش دهنده وجود ندارد

 المللی همکاری بین: بخش هفتم

 (5، توصیه ویژه شماره 41-36، توصیه 0، توصیه ویژه شماره 35توصیه شماره )
 8107دسامبر : شده زمان تعیین مدت

 .تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو .82

 .TFامضا، تصویب و اجرای کنوانسیون  .89

ها یا عمهل متقابهل دارای مبنهای حقهوقی مناسهب جههت انجهام معاضهدت قضهایی           نامه تضمین اینکه ایران براساس معاهدات، سایر موافقت .31

تواند مطابق  باشد و می پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشا، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می ٔ  ای درزمینه گسترده

 .تبادل اطالعات موثری داشته باشد FATFای استاندارده

 .نفع واقعی گذاری اطالعات مربوط به ذی تبادل و اشتراک ٔ  المللی درزمینه تضمین ارائه همکاری بین .30

گهذاری اطالعهات بهدون ههیچ      منظهور بهه اشهتراک    هایی تبادل اطالعات غیرقضایی با مراجهع غیرقضهایی بهه    ها و کانال تضمین وجود دروازه .38

 .محدودیتی

 8107سپتامبر : شده زمان تعیین مدت های انتقال وجه جایگزین سامانه: 6های ویژه شماره  توصیه: بخش هشتم



 .دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار غیرمجاز را شناسایی و مجازات خواهند کرد اثبات اینکه چگونه مراجع ارائه .33

و میهزان  ( اشخاص حقیقی و حقوقی)دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار غیرمجاز ارائههای موجود در خصوص ارائه  مشخ  کردن مجازات .34

 .ها موثر بودن، متناسب بودن و بازدارندگی این مجازات

مبارزه با پولشویی و تامین مهالی تروریسهم   ( شناسایی دقیق مستری، بایگانی سوابق و گزارش معامالت مشکوک)تضمین اینکه تمامی الزامات .35

 .شود دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار اجرا می ارائهبرای 

منظور تطابق با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت کنترل  دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبارمجاز به تضمین اینکه ارائه .36

 .باشد و نظارت می

 8107می :شده زمان تعیین مدت (لکترونیکینقل و انتقاالت ا)حواله : 7توصیه ویژه شماره : بخش نهم

حسهاب   از قبیهل نهام و شهماره   )ها در بردارنده اطالعات کامل فرستنده  کنند که حواله کننده حواله تایید می تضمین اینکه موسسات مالی ارسال .37

 .باشد می( نفع ذی

کنند کهه تمهامی اطالعهات فرسهتنده همهراه بها حوالهه         تضمین اینکه موسسات مالی واسطه انتقال حواله داخلی یا فرامرزی، اطمینان حاصل .32

 .شود نگهداری می

هایی که اطالعات کاملی از فرستنده آنها وجهود نهدارد    های مبتنی بر ریسک را برای شناساندن حواله تضمین اینکه موسسات مالی ذینفع رویه .39

 .کنند اجرا می

تمهامی موسسهات   . کنهد  تطابق آنها با  قوانین و مقررات مربوطه اعمال مهی تضمین اینکه ایران نظارت دقیقی بر موسسات مالی واسطه جهت  .41

 .باشند های مدنی، اداری و کیفری می مالی در تطابق با قوانین و مقررات مذکور نباشد، مشمول مجازات

 8107می :شده زمان تعیین مدت حاملین وجوه نقد: 9توصیه ویژه شماره : بخش دهم

کنهد و در   طور موثر اقدام به کشف، جلوگیری، توقیف و اعمال مجازات در خصوص حاملین وجوه نقد می گمرک بهاثبات اینکه چطور در عمل  .40

 .کند المللی مرتبط را دنبال می های بین این زمینه همکاری

 


