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 تروریسم مالی تأمین با مبارزه قانون

  22/12/1394                                                              90661/15شماره: 
 روحانی حسن دکتر آقاي جناب والمسلمین االسالم حجت

  ایران اسالمی جمهوري محترم ریاست
 بـا  مبـارزه  قـانون  ایران اسالمی جمهوري اساسی ) قانون123( سوم و بیست و یکصد اصل اجراي در 89921/44322 شماره نامه به عطف

مـورخ   شـنبه  سـه  روز علنـی  جلسـه  در تصـویب  بـا  بـود،  گردیـده  تقدیم اسالمی شوراي مجلس به الیحه عنوان با که تروریسم تأمین مالی
  .گرددمی ابالغ پیوست به نگهبان، محترم شوراي تأیید و 13/11/1394

  الریجانی علی -اسالمی شوراي مجلس رئیس
 27/12/1394                                                              171517 شماره

  دارایی و اقتصادي امور وزارت  دادگستري وزارت
 جلسه در که» تروریسم مالی تأمین با مبارزه قانون«پیوست  به ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون سوم و بیست و یکصد اصل اجراي در

 بـه  13/12/1394 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس چهار و نود و سیصد و یکهزار ماه بهمن سیزدهم شنبه مورخ سه روز علنی
ابـالغ   اجـرا  جهـت  گردیـده،  واصـل  اسالمی شوراي مجلس 22/12/1394مورخ  90661/15 شماره نامه طی و رسیده نگهبان شوراي تأیید
  گردد. می

  روحانی حسن -جمهور رئیس

 تروریسم مالی تأمین با مبارزه قانون
تهیه و جمع آوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه داراي منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا  ـ1ماده

هاي مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک
یم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادي اشخاص توسط خود یا دیگري جهت اعتباري، افتتاح مستقیم یا غیرمستق

الی تروریسم بوده و جرم محسوب شوند، تأمین مهاي تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر میارائه به افراد تروریست یا سازمان
 :شود می

آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی خشونتالف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام 
شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیري اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد داراي مصونیت قانونی یا به 

اقدامات دولت جمهوري اسالمی ایران، سایر مشی، تصمیمات و مخاطره انداختن جان یا آزادي آنها به قصد تأثیرگذاري بر خط
 المللی داراي نمایندگی در قلمرو جمهوري اسالمی ایرانهاي بینکشورها و یا سازمان

 )ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف
 ـ خرابکاري در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی1
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 هازدن جنگلها و آتشکردن آبقبیل مسمومـ ایراد خسارت شدید به محیط زیست از 2
ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و 3

 )مواد هسته اي، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک
 غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهماتـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده 4

 :پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله
 ـ اعمال خطرناك علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردي1
 ـ تصرف هواپیماي در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن2
 هواپیما یا اعمال خطرناك علیه اموال موجود در هواپیماي در حال پرواز ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه3
سازي و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه یا انباشت، غنی4

 آمیزمی و صلحاي به میزان غیرقابل توجیه براي اهداف درمانی، علقاچاق عناصر و یا مواد هسته
ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده  5

 )اي، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیکهاي هستهاز سالح
انونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه ـ دزدي دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرق 6

 آگاهانه اطالعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
ر در آنها و ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاض7

 هرگونه اقدام براي تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر براي ایمنی این مناطق
 گذاري در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختیـ بمب 8

لمللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت اهاي بینت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون
  جمهوري اسالمی ایران به آنها

کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل براي تعقیب تأمین ـ1تبصره
 .شوداقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می

بخش براي مقابله با اموري از قبیل سلطه، اشغال خارجی، هاي آزاديها یا سازمانها یا گروهاعمالی که افراد، ملت ـ2تبصره
ها و سازمانباشد. تعیین مصادیق گروهاستعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی

 .اي عالی امنیت ملی استهاي مشمول این تبصره برعهده شور
شود االرض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میتأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی ـ2ماده

این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و ) 1و در غیر این صورت عالوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (
 .شودقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم میجزاي ن

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامی، امنیتی یا  ـ3ماده
 .شوندقضائی ذي صالح اعالم کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیري درجه هفت محکوم می
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در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب  ـ4ماده
 .شوداقدام می 1/2/1392

مراجع قضائی و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را  ـ5 ماده
 :انجام دهند

کشف و مسدودکردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده براي جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست  الف ـ شناسایی،
 آمده از آنها

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگري 
 .شده و تغییر وضعیت یافته است

توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوي که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل  پ ـ
 .توقیف باشد

این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو ) 2هاي مقرر در ماده (دادگاه مکلف است عالوه بر مجازات ـ 6ماده
 .ت تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم نمایدمورد از مجازا

سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا  ـ7ماده
شود و مرتکب علل مشدده مجازات محسوب می یافته، ازمعاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان

 .باشدقانون مجازات اسالمی می) 130مشمول ماده (
هاي حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاري مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، هر شخصی که داخل گروه ـ8ماده 

شود و چنانچه پس از براي ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاي حاصله از جرم یا به کار رفته
شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاري مؤثري نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وي تخفیف 

 .یابدمی
ده مانع از اعمال مجازات نسبت در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگري شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ما تبصره ـ

 .به آن جرم نیست
  .هاي کیفري یک مرکز استان استرسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صالحیت دادگاه ـ9ماده
 .شودقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نمی) 168جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم ( ـ10ماده
االجراء براي جمهوري اسالمی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این المللی الزمبه موجب معاهدات بین در مواردي که ـ11ماده

قانون در صالحیت هر یک از کشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صالحیت 
 .رسیدگی دارند

المللی مستقر در هاي بینهرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوري اسالمی ایران یا سازمان ـ12ماده
  .هاي کیفري یک تهران استقلمرو جمهوري اسالمی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صالحیت دادگاه
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موظفند به منظور  2/11/1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب هاي مشمول تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه ـ13ماده
 :پیشگیري از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، 
نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی تسهیالت، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت صدور و پرداخت چک، ارائه

سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خرید و فروش 
 سهام

ت مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارك مربوط به سوابق شناسایی ب ـ نگهداري مدارك مربوط به سوابق معامالت و عملیا
 مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوك به تأمین مالی تروریسم را به شوراي  ـ14ماده
 .قانون مذکور ارسال کنند) 4( عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده
ربط ارسال هاي عملیات مشکوك موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذيشوراي یادشده موظف است گزارش

 .کند
چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روي آگاهی و عمد یا براي کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام  ـ1تبصره

انگاري باشد، مرتکب حسب مورد به شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهلندهد، معاون جرم محسوب می
 .شودهاي مقرر اداري و انضباطی محکوم میمجازات
هاي کنند، مشمول مجازاتربط میاشخاصی که در راستاي اجراي این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذي ـ2تبصره

 .باشندمربوط به افشاي اسرار اشخاص نمی
 .شودچنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می ـ15ماده

المللی خود در مبادله شود در اجراي این قانون مطابق تعهدات بینبه دولت جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می ـ16دهما
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران همکاري ) 77اطالعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (

 .نماید
ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارایی، آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ـ17ماده

  .رسددادگستري و اطالعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می
 

هزار و سیصد و نود و چهار مجلس ماه یکزدهم بهمنشنبه مورخ سیقانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 13/12/1394شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

  جانیالری علی -اسالمی شوراي مجلس رئیس


