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دافغاًستاى باًک
دغېر باًکي هالي هؤسساتْ د څارًی اهریت 

 
د پېسْ ّیٌځلْ اّ د ترَُ ګرئ د توْېل سرٍ د هبارزې اړتیا 



شویرٍ

  ًَْتؼریف
دپېسّْیٌځٌې خطرات، هٌفي اغېسې اّ پَ ّړاًذې یې د هبارزی اړتېا.
د پېسْ ّیٌځٌې تر تِذیذ یا اغېسی الًذې کارّباري هشاغل اّ هالي هؤسسات .
 دهالي ػول کاري ځْاک ًړېْال سازهاى(FATF) اّ دافغاًستاى ژهٌې.
 ْصرافاًْ اّ پیسْد خذهتًْْ د ّړاًذې کًْکېوْ  هبارزٍ کې د سرٍ توْیل ترَُ ګرّ د اّ د د پېسْ ّیٌځل

.هکلفیتًَْ

ټْلګَ

1

2

3

4

5



پېسْ ّیٌځلد 
ًَ الستَ راغلي ثرّت پَ ( کړًْ)فؼالیېتًْْلَ هخې یی د غیرلاًًْی کړًْ یا فؼالیېتًْْ څخَ دې چی داسی ّيٌځل ػبارت لَ  پیسْ د 

پَ بل  ػبارت  یا ،هاُیت یا څرًګْالی،هحل ،هالکیت اّ کٌترّل  تبذیلیږي  لاًًْي بڼَ د ښْدلْ لپارٍ  یی د الستَ راّړًې هٌشا یا هٌابغ 
ُغَ اجرات چی پَ سرتَ رسْلْ سرٍ یی د هجرهاًَ کړًْ ًَ الستَ راغلې ثرّت یا پیسْ تَ  پذاسې ډّل تغیر ّرکړل شي چی پَ ټْل 

.  چې هراحل یې پَ الًذې ډّل دي. شي د پېسْ ّیٌځل ګڼل کیږيظاُرٍ هشرّع اّ پاکې ښکارٍ 
یْځای کْل. 3 (ّیشل)تمسیوات . 2 کْلپرځای ځای . 1

لتوْی (َُ ګرۍتر)د ترّریسم
ترّریسم د التیٌې اّ تْافك سرٍ ًلری لیکي  د اصطالح پر تؼریف ُوغږي ًَ دي( ترّریسم)ګرۍ  َکَ څَ ُن شًٌْکي اّ حکْهتًَْ د ترُ

څخَ اخستل شْېذی چې دّېرې اّ ّحشت پَ هؼٌی دی اّ داشخاصْ اّ یا ډلْ پَ داسې کړًْ چی د ّېرې اّ  (Terror)کلوی 
.  ّحشت پَ خپراّي سرٍ غْاړي خپل سېاسي اُذافْ تَ ّرسیږې اطالق کیږي



.  د پېسْ ّیٌځلْ هٌفي اغېسې ، خطرات اّ پَ ّړاًذې یی د هبارزې اُویت

 کْل؛ َضؼیف ْفؼالیتًْلاًًْي  دسکتْرد خصْصي
 التصادي بې ثباتي؛
؛ د حکْهتي لګښتًْْ زیاتْالی
 ؛ې ّیستلپاًګد پاًګًّْې پَ سوت کې بذلْى اّ لَ ُیْاد څخَ د
 خطرًَّ؛ د شِرت(Reputation risk for the country)
 ؛  د ًړیْالْ بٌذیسًّْ خطر(Risk of International sanction)



.چی دپیسْ دسپیٌاّی داغیس الًذی دیکارّبارًَّ اّ یا هالي هؤسسات  ُغَ 
  ًَْ؛اساشپَ خذهاتْد پراخېذّ اّ د فؼالیتًْْ باًک
 ًَْ؛(لیږدپېسې )پْلي خذهت
 ؛(د تبادلې دفترًَّ)صرافی
د بیوې شرکت؛
 ؛ېرېَ هؤسساتخ
  سرّ زرّ پلْرًځاېًَْاّ د هؼاهالتْ دالرښًّْې دفاتر، د
 ػرضَ کًْکي، ّغیرٍ   ډبرّد لیوتي



.اّ دافغاًستاى ژهٌې  (FATF)دهالي ػول کاري ځْاک ًړېْال سازهاى 
  ّیٌځلْ پیسْ د کچَ ًړیْالَ اّ هلي پَ یې ُذف  چې دٍ هْسسَ ًړیْالَ یٍْ دا ډلَ ځاًګړې ػول هالي (FATF) د

 د اّ ّیٌځلْ پیسْ د چې دی هخٌیْی ستًْسّ ُغَ د ُذف سیاست دې د .دي ّرکْل ّدٍ تَ سیاستًْْ ضذ
.کْي راهیٌځتَ لپارٍ سکتْر لاًًْي اّ رسوي التصاد د فؼالیتًَْ توْیل ترّریسم

 ترَُ اّ ّیٌځلْ پیسْ د ترڅْ لپارٍ کْلْ راهیٌځتَ ارادې سیاسي د لخْا ُیْادًْ G7د کې کال 1989 پَ ډلَ دا
 ُیْادًّْ د اّ .ٍشْ جْړٍ کړي راهیٌځتَ سیسټوًَْ اّ ، همررات ، لْاًیي هلي لپارٍ هبارزې سرٍ توْیل هالي ګرّ
40) هؼیارًَّ لړ یْ یې لپارٍ Recommendation) َتوْیل ګرۍ ترَُ اّ ّیٌځلْ پیسْ د ترڅْ کړي راهیٌځت 
:ّکړي الذاهات اړیي لپارٍ هبارزې سرٍ

Asia) الرې لَ سوٌذرُیْادًّْ ارام د ډلَ ځاًګړې ػول هالی (FATF) د ُن افغاًستاى Pacific Group) 
 لري غړیتْب

  سرٍ همرراتْ اّ لْاًیٌْ توْیل هالي پرضذ ګر ترَُ د اّ ّیٌځلْ پیسْ د کْي ُڅَ ُن افغاًستاى لپارٍ ُذف دې د
.ّکړئ الذام اړیي سرٍ ًیْلْ کښی پام پَ ّلري هطابمت سرٍ هؼیارًّْ شْي ټاکل د چې



ْ ّ د خذهاتْپیسْ صرافاًْ اّ )کې د پَ هبارزٍ  هالي توْیل سرٍ ترَُ ګرۍ د اّ ّیٌځلْ د پیسْ  لواًًْي  ( ړاًذې کًْکېو
.اّهکلفیتًَْهمررات
؛ّلري( پالیسي)لپارٍ د هبارزې توْیل سرٍ ترَُ ګرۍ د اّ ّیٌځلْ د پیسْ •
پیژًذًَ؛د پیرّدًّکي •
.  ېا پیسْ د زېاتْالي پَ صْرت کې د هؼاهلې پَ اړٍ د اړًّذٍ حواېْي اسٌادّ ترالسَ کْل(لْېې ًغذي هؼاهلې)د•
لیذل؛د پیرّدًّکي  ښیکلیست تْر /شکويپَ •
؛ّرکْلراپْر لْېْ ًغذي هؼاهالتْ د •
؛د شکوٌْ هؼاهالتْ راپْر ّرکْل•
پېرّدًکېْ پَ هؼاهالتْباًذې څار یا ًظر ساتل ( هشتریاًْ)د •
ساتٌَ؛د اسٌادّ •
د خپلْ ُوکاراًْ سرٍ د افغاًستاى باًک د ښًّْیسّ برًاهْ شریکْل•



لَ پاهلرًې هْ هٌٌَ  


