
  اداره

  ؟چیستفنرتاکا 

الت راپورهای مالی افغانستان است که اکرثاً واحد مرکز تحلیل معاممبعنی ) FinTRACA(فنرتاکا 

 .نیز یاد میشود FIUاستخبارات مالی یا 

  

  چیست؟ افغانستان واحد استخبارات مالیوظایف اساسی 

مسئول دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات معامالت  ۀمالت و راپورهای مالی یگانه ادار مرکز تحلیل معا

مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و متویل تروریزم و نرش نتایج تحلیلی 

 . باشد گزارشات مذکور مطابق به احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم می

  

  ارگان مستقل می باشد؟یک  افغانستان آیا واحد استخبارات مالی

آن مطابق هر چند مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی  توسط دافغانستان بانک تأسیس و تشکیل 

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی به ، اما گردد سفارشات گروه کاری اقدامات مالی تنظیم می

این قانون در اجراآت خود مسؤلیت ها و وظایف خود به اساس منظور عملی منودن صالحیت ها، 

. مستقل بوده، که در کلیه اجراآت خویش به شورای عالی دافغانستان بانک جوابده نیز می باشد

مالی شامل خودمختاری در اتخاذ تصامیم در زمینه  یهااستقاللیت مرکز تحلیل معامالت و راپور 

 .ن قانون می باشددریافت، درخواست، تجزیه و تحلیل یا ارائه معالمات مطابق احکام ای

  

  تبادل معلومات میتواند؟ ملیآیا واحد استخبارات مالی با نهاد های 

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی صالحیت دارد در رابطه با معلوماتی که در مطابقت با وظایف 

خود دریافت منوده، از مرجع راپور دهنده معلومات، اسناد و سوابق اضافی را که برای ایفای وظایف 

ده را در میعاد مرجع راپور دهنده مکلف است، معلومات مطالبه ش. خود رضوری بپندارد، مطالبه مناید

 . زمانی و شکلیات تعیین شده توسط مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی ارائه مناید

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی میتواند در رابطه با راپور یا معلومات که دریافت کرده است، 

قانون منع نشده  هر نوع معلومات را که برای اجرای وظایف خود رضوری میپندارد و کسب آن توسط

 . یا سایر ادارات دولتی بدست آورد) مراجع تنفیذی و مراجع نظارتی(باشد از مراجع ذیصالح 

تواند به منظور ایفای وظایف خویش طبق احکام قانون  مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی می

دارات دولتی دسرتسی ا) دیتابس(به بانک معلوماتی  ،جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم



مستقیم حاصل مناید و در صورت عدم امکان دسرتسی مستقیم، معلومات رضوری را از اداره مذکور 

 . مسئولین مربوط مکلف اند، بصورت عاجل در مورد، معلومات ارائه منایند. درخواست مناید

ا که حاوی معلومات ر ) دیتابس(مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی مکلف است، بانک معلوماتی  

محرمیت، فعال مرتبط با راپورهای واصله میباشد، ایجاد وبا رعایت طرزالعمل های مربوط بر حفظ 

 .نگهدارد

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی و سایر مراجع ذیصالح میتوانند در حدود احکام قانون جلوگیری 

 .از متویل تروریزم با هم تبادله معلومات مناینداز پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون جلوگیری 

  

  آیا واحد استخبارات مالی با نهاد های بین املللی تبادل معلومات میتواند؟

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی میتواند طبق احکام قانون بر اساس موافقت نامه متقابل، 

معلومات را عندالزوم یا عندالتقاضاء به ادارات مامثل خارجی که وظایف مشابه را ایفاء مینامید و تابع 

 . مکلفیت های مشابه در زمینه حفظ محرمیت باشند، ارائه میکند

قانون جلوگیری از پول شویی و عواید تواند مطابق احکام  الت و راپورهای مالی میمرکز تحلیل معام

به درخواست واحد استخبارات مالی دولت خارجی یا سایر مراجع ذیصالح خارجی در  ناشی از جرایم،

 . مورد معلومات و ارسال راپور معامالت مشکوک، پاسخ ارائه کند

قبل از ارائه معلومات به مقامات دولت خارجی، اطمینان مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی 

مسئولین دولت . حاصل می مناید که معلوماتی که ارائه میشود، تابع عین الزامات محرمیت میباشد

خارجی، معلومات را رصف برای مقاصدی مورد استفاده قرار میدهند که در این قانون به آن ترصیح 

 . گردیده باشد

  

  ی واحد استخبارات مالی کدام ها اند؟تنفیذصالحیت های 

مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی عالوه بر سایر مکلفیت ها و صالحیت های مندرج قانون 

دارای وظایف  ،قانون جلوگیری از متویل تروریزمو  جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم

  : خاص ذیل نیز میباشد

به  مرتبطارائه پیشنهاد به کمیسیون عالی هآمهنگی جهت وضع، تعدیل یا لغو اسناد تقنینی  – 1

  . جرایم پول شویی و عواید ناشی از جرایم و متویل تروریزم



صدور رهنمودها، طرزالعمل ها، متحد املال ها و پالیسی ها به مراجع راپوردهنده در مورد طرز  – 2

شکلیات فورمه های گزارشدهی، محتویات گزارشات و ارائه سایر گزارش دهی معامالت، مشخصات و 

  . معامالت مشکوک ۀل ترتیب لست شاخص های تثبیت کنندمعلومات بشمو 

جمع آوری، تنظیم، حفظ و نرش معلومات و احصائیه ها در امر مبارزه علیه پول شویی و متویل  – 3

خطرات و روش های پول شویی و متویل تروریزم، نتایج ارزیابی های نظارتی، بررسی فورمه ها، 

  . تروریزم

اجازه و  نامهجواز  ۀجع راپوردهنده، ادارات دولتی و مؤسسات دارندآموزش مسلکی کارکنان مرا – 4

  . نامه در صورت امکان

سایر وظایف مندرج قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از  – 5

 . و مقرره های مربوط متویل تروریزم

  

  متویل کننده واحد استخبارات مالی کیست؟

مرکز  ۀبودج. راپورهای مالی فراهم منایدالزم را برای مرکز تحلیل معامالت و  ۀدافغانستان بانک بودج

 .دافغانستان بانک درج میگردد ۀء جداگانه در بودجتحلیل معامالت و راپورهای مالی بصورت یک جز 

  

  تشکیالتی واحد استخبارات مالی چگونه است؟ساختار 

، اجراآت و منابع مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی را با رعایت اردافغانستان بانک تشکیل، ساخت

 .تعیین می مناید) FATF(سفارشات گروه کاری اقدامات مالی 

 

  واحد استخبارات مالی به کی راپورده است؟

مالی مکلف است، راپور ساالنه را ترتیب و به شورای عالی  مرکز تحلیل معامالت و راپورهای

پول شویی،  ۀل روندها و شیوه های مورد استفادراپور شامل نتایج تحلی. دافغانستان بانک ارائه مناید

معامالت مشکوک یا  ۀشامل معلومات دربار  اما  این راپور. باشد متویل تروریزم و احصائیه ها می

 .گردد ت مشکوک منیمرتبط با معامال اشخاص 

  

 

  



  پول شویی

  پول شویی چیست؟

پنهان منودن دارائی یا تغییر منشاء جرمی وجوه و دارائی یا مساعدت در فرار مظنون جرم  .1

  .اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم

اقدام به منظور پنهان منودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال  .2

  . حق مالکیت وجوه و دارائی یا سایر حقوق

 . اقدام به تحصیل، ترصف یا استفاده از وجوه و دارائی .3

اشرتاک، داشنت ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا  .4

 .)3و  1،2(هر یک از جرایم مندرج اجزاء ی در زمینه ارتکاب مشوره ده

 

  چیست؟جرم اصلی 

عمل جرمی ای است که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارائی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل 

 .شده باشد

  

  وجوه یا دارائی ها یعنی چی؟

غیر عینی، مرشوع و غیر مرشوع و هر نوع دارائی مادی و غیر مادی، منقول و غیر منقول، عینی و 

اسناد یا وسایل بشمول الکرتونیکی یا دیجیتلی است که مالکیت یا داشنت منافع در چنین وجوه یا 

دارائی ها را ثابت منوده و طور نامقید شامل حواله های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات 

د سهم یا سایر درامدها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا ، تکتانه، مفا)لیرت آف کریدت(یا اعتبار نامه 

 .سایر دارایی می باشد

  

  مشرتی کیست؟

  : در رابطه با حساب یا معامله شامل اشخاص ذیل میباشد

  .شخصی که بنام وی یک معامله، رابطه تجارتی یا حساب ترتیب، افتتاح یا عقد میگردد -

  . شخصی که به وی حساب، حقوق یا تعهدات ناشی از یک معامله واگذار یا منتقل میگردد -

شخصی که صالحیت قانونی اجرای معامله یا کنرتول یک رابطه تجارتی یا حساب را دارا  -

 . میباشد

 



  مراجع ذیصالح نظارت کننده کی ها اند؟

 پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از عایت احکام مندرجمراجع مسئول نظارت از ر 

مقرره مربوط، بوده که شامل دافغانستان بانک، وزارت ها یا  ادارات دولتی و سایر اشخاص مندرج 

  .میباشد

  انجامد چیست؟

قتی وجوه یا دارائی است از انتقال، تغییر، ؤ قتی اجرای یک معامله یا توقف مؤ به تعویق انداخنت م

جابه جایی آن به هامن حالت موجود توسط مرجع ذیصالح مطابق احکام تبدیل، فروش، واگذاری و 

  .قانون

 

  مصادره؟

سلب دایمی مالکیت وجوه و دارائی ها است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذیصالح صورت گرفته 

  .آن به دولت انتقال می یابد ۀاسناد مثبتو به موجب آن مالکیت وجوه و دارائی ها با 

 

  ضبط چیست؟

قت وجوه و دارائی ها است به تصمیم مراجع کشف یا تحقیق یا محکمه در حدود ؤ نگهداری ماخذ و 

  .احکام قانون

 

  کیست؟ مرجع راپور دهنده

قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، شخص حقیقی یا حکمی مندرج ماده پنجم 

  .میباشد

 

  شخص متبارز سیاسی کیست؟

مهم دولتی در افغانستان یا سایر کشورها یا در یک سازمان بین املللی شخص حقیقی است که وظیفه 

به وی سپرده شده که شامل مسئولین عالیرتبه احزاب سیاسی، اعضای خانواده یا اقارب نزدیک ذوات 

  .فوق نیز میباشد

 

  معامله مشکوک چیست؟



ماده شانزدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از ) 1(فقره ) 2و1(معامالت مندرج اجزای 

 جرایم، می 

 .باشد

  

   



  متویل تروریزم

  کدام ها اند؟جرایم تروریستی 

حیث جرم شناخته ه عملی که مطابق ضامئم مندرج کنوانسیون جلوگیری از متویل تروریزم ب -

 . شده باشد

عملی که به قصد قتل یا جراحت شدید یا ایجاد ترس، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت  -

و قرینه دهشت افگنی در بین یک جمعیت یا وادار ساخنت حکومت یا سازمان بین املللی به 

 . انجام یا عدم انجام یک عمل باشد

-  

  تروریست کیست؟

  : شخصی حقیقی است که مرتکب یکی از اعامل ذیل گردد

مرتکب شده یا در جهت ارتکاب آن  را طور مستقیم یا غیر مستقیم عمداً عمل تروریستی  -

 . سعی منوده باشد

 . در ارتکاب عمل تروریستی معاونت یا اشرتاک منوده باشد -

ارتکاب عمل تروریستی را سازماندهی یا رهربی منوده یا دیگران را به ارتکاب جرم تروریستی  -

 . هدایت داده باشد

به هدف پیشربد اعامل تروریستی با گروهی که هدف مشرتک برای انجام اعامل  و عمداً  -

 تروریستی دارند همکاری منوده یا با وجود اطالع از اهداف گروه متذکره مبنی بر انجام اعامل

 .تروریستی با آنها همکاری مناید

 

  موسسات غیر انتفاعی کدام ها اند؟

به امور جمع آوری وجوه یا مرصف آن در  که اساساً مان یا ترتیبات خاصی است شخص حکمی، ساز 

یا سایر انواع ) وحدت و دوستی(جهت امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، تحصیلی، اجتامعی یا ائتالفی 

  .امور خیریه، اشتغال دارد


