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دافغانستاى بانک

آهریت عووهی نظارت از هؤسسات هالی غیر بانکی

پول شویی و توویل تروریسم و ضرورت هبارزه با آى   



شماره

پِٛطٛئی ٚ تٕٛیُ تشٚسیضْ تؼشیف

 ٖآثاس ٔٙفی ٚ خطش ٞای پِٛطٛئی ٚ ضشٚست ٔباصٜ با آ

  تٕٛیُ ٔاِی تشٚسیضْ پَٛ ضٛییٔٛسسات ٔاِی ٚ ٔطاغُ دس ٔؼشض ٚ 

 ٌشٜٚ ٚیژٜ الذاْ ٔاِی(FATF) ٖ؛ ٚٚ تؼٟذات افؼا٘ستا

 ْٔىّفیت ٞای صشافی ٚ خذٔات پِٛی دس أش ٔباسصٜ با پَٛ ضٛیی ٚ تٕٛیُ تشٚسیض
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پول شویی 

ػباست اص پشٚسٝ تالش بشای پٟٙاٖ ساصی یا تبذیُ ٔاٞیت، ٔحُ، ٔٙبغ، ٔاِىیت یا وٙتشَٚ پَٛ ٞای بذست آٔذ٠ غیش لا٘ٛ٘ی ٔیباضذ وٝ داسای 
.ٔشاحُ ریُ ٔی باضذ

جایٍزاسی؛•
الیٝ چیٙی؛ ٚ•
.یىپاسچٝ ساصی•

تروریسمتوویل 

بٝ  "Terror“تشٚسیضْ اصطالح است وٝ بش سش تؼشیف آٖ تٛافمی ٔیاٖ حىٛٔت ٞا ٚ تحّیُ ٌشاٖ ٚجٛد ٘ذاسد، أا تشٚسیضْ وٝ اص سیطٝ التیٙی 
است ٚ بٝ سفتاس ٚ اػٕاَ فشد ٚ ٌشٚٞی اطالق ٔیطٛد وٝ اص ساٜ ایجاد تشس ٚ ٚحطت ٚ بٝ واس بستٗ صٚس ٔیخٛاٞٙذ بٝ ٚحطت ٔؼٙای تشس ٚ 

.ٞذفٟای سیاسی خٛد، بشسٙذ



هبارزه با آى اهویت و آثار هنفی و خطر های پول شویی

سىتٛسخصٛصی؛تضؼیف ٕ٘ٛدٖ فؼاِیت ٞای لا٘ٛ٘ی •

التصادی؛بی ثباتی  •

افضایص ٔصاسف ٚ ٞضیٙٝ ٞای دِٚت؛ •

تغیش جٟت سشٔایٝ ٌزاسی ٞا ٚ خشٚج سشٔایٝ اص وطٛس؛•

؛ ٚ (Reputation Risk for the Country)خطشات ضٟشتی  •

(Risk of International Sanction)تحشیٓ ٞای بیٗ إِّّی؛  خطش  •



و توویل تروریسم پول شوییهوسسات هالی و هشاغل درهعرض 

با٘ه ٞای ٘ظش بٝ ٌستشش فؼاِیت ٞای ٚ خذٔات آٖ؛ •

؛(ا٘تماَ پَٛ) پِٛی خذٔات •

صشافی ٞا؛•

ضشوت بیٕٝ ٞا؛ •

ٔٛسسات خیشیٝ؛•

دواویٗ سٕٞٙای ٔؼأالت ٚ طال فشٚش ٞای؛ •

ػشضٝ وٙٙذٌاٖ سًٙ ٞای لیٕتی،  ٚغیشٜ•



و تعهدات افعانستاى  (FATF)گروه ویژه اقدام هالی 

 بیٗ ٚ ّٔی سطح دس ضٛیی پَٛ با ٔباسصٜ ٞای سیاست تشٚیج ٚ تٛسؼٝ آٖ ٞذف وٝ است إِّّی بیٗ ٟ٘ادی یه (FATF) ٔاِی الذاْ ٚیژٜ ٌشٜٚ

 ٚ سسٕی بخص بشای تشٚسیضْ ٚتٕٛیُ ضٛیی پَٛ ٞای فؼاِیت وٝ است ٔطىالت بشٚص اص پیطٍیشی ٞا، سیاست ایٗ ٞذف وٝ .است إِّّی

 .ٔیىٙذ ایجاد التصاد ٔطشٚع

 تٛسط 1989 ساَ دس  تٕٛیُ ٚ ضٛیی پَٛ با ٔباسصٜ بشای ّٔی ٞای ٘ظاْ ٚ ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ تذٚیٗ بشای سیاسی اسادٜ ایجاد بشای ٌشٜٚ ایٗ

40) ٔؼیاسٞا سّسّٝ یه ٚ است ٌشفتٝ ضىُ G7 وطٛسٞای Rec) پَٛ با ٔباصسٜ أش دس ضشٚسی الذأات ٞا وطٛس تا است آٚسدٜ بٛجٛد سا 

.ٌیشد دست سٚی تشٚسیضْ تٕٛیُ ٚ ضٛیی

.داسد( Asia Pacific Group)سا اص طشیك ٔجٕٛع وطٛس ٞای الیا٘ٛس آساْ ( FATF)افغا٘ستاٖ ٘یض ػضٛیت ٌشٜٚ ٚیژٜ الذاْ ٔاِی 

ٗ بٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس افغا٘ستاٖ ٘یض ٕٞٛاسٜ وٛضص ٔی ٕ٘ایذ تا لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔباسصٜ با پَٛ ضٛیی ٚ تٕٛیُ تشٚسیضْ با ٘ظشداضت ٔؼاسات تؼیی

.  ضذٜ دس ٘ظش ٌیشفتٝ  ٚ ٔطابك آٖ الذأت الصْ سا سٚی دست ٌیشد



هکلیفت های قانونی و هقرراتی صرافاى و فراهن کننده گاى خدهات پولی در اهر هبارزه با پول شویی و توویل تروریسم

تٟیٝ پاِیسی ٔباسصٜ با پَٛ ضٛیی ٚ تٕٛیُ تشٚسیضْ؛•

ضٙاسایی ٔطتشیاٖ؛•

اخز اسٙاد حٕاٚیٛی دس صٛست ٔباِغ بّٙذ؛•

تطبیك ِست ٞای تؼضیشات؛•

ٌضاسش دٞی ٔؼأّت ٘مذی بضسي؛•

ٌضاسش دٞی ٔؼأالت ٔطىٛن؛•

٘ظاست بش ٔؼأالت ٔطتشیاٖ؛•

حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی اسٙاد؛ ٚ•

.ضشیه ساصی بش٘أٝ ٞای آٔٛصضی با سایش ٕٞىاساٖ وٝ ٔٙجا٘ب د افغا٘ستاٖ با٘ه تذٚیش ٔیٍشدد•



از توجه شوا تشکر


