د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم

تاریخ نشر )۵۱( :دلو سال  ۵۳۱۳هـ.ش نمبر مسلسل)۵۵۱۵( :

۵ــ مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم.
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مصوبۀ
مجلس کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل
تروریزم
شماره)۲( :
تاریخ۵۳۱۳/۷/۲۲ :
مادۀ اول:
مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم را که به داخل ( )۸فصل و ( )۵۲ماده از طرف مجلس کابین ۀ جمه وری
اسالمی افغانستان تصویب گردیده است ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:
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این مصوبه همراه با مقررۀ مذکور در جریدۀ رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ

عنوان

مادۀ اول:

مبنی ۱ ..................................................................................................

مادۀ دوم:

اهداف ۱ ................................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات ۱ ..........................................................................................
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فصل دوم

شمولیت ،نشر و رفع تعزیرات

مادۀ چهارم:

پیشنهاد شمولیت در لست تعزیرات ۵ ................................................................

مادۀ پنجم:

شمولیت در لست تعزیرات ۳ .........................................................................

مادۀ ششم:

شمول در لست تعزیرات توسط کمیتۀ تعزیرات سازمان ملل متحد ۴ .............................

مادۀ هفتم:
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خروج از لست تعزیرات به تأسی از قطعه نامه های ( ۱۵۲۱و  )۱۸۸۸شورای امنیت سازمان
ملل متحد ۲ .............................................................................................
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خروج از لست تعزیرات داخلی در حالت سهو و یا عدم یا ختم مطابقت با معیار ها ۲ ..........

مادۀ دوازدهم:

یادداشت خروج از لست تعزیرات ۱ .................................................................

مادۀ سیزدهم:

منجمد سازی وجوه و دارائی های اشخاص شامل لست تعزیرات ۱................................

فصل سوم
مسئولیت مراجع راپور دهنده
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مادۀ نزدهم:
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فصل ششم
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ارایه راپور
مادۀ بیست و دوم:
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مادۀ بیست و سوم:
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مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این مقرره به تأسی از حکم مندرج مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این مقرره عبارت است از:

 -۱درج نام اشخاص ،نهادها یا سازمان های متهم به جرایم تمویل تروریزم در لست تعزیرات و تغییرات بعدی در مورد.
 -۵تأمین هماهنگی میان ادارات و مراجع ذیربط در امر جلوگیری از تمویل تروریزم.

 -۳رعایت مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر جلوگیری از تمویل تروریزم.
 -۴تطبیق بهتر احکام قانون جلوگیری از تمویل تروریزم.
اصطالحات
مادۀ سوم:

( )۱شخص مشمول تعزیرات :شخصی است که به تأسی از قطعنامه های شماره ( ۱۵۲۱و  )۱۸۸۸یا قطعنام ه ه ای بع دی
شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا به تأسی از حکم مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و احکام ای ن مق رره در
لست تعزیرات درج شده باشد.
( )۵اصطالحات مندرج قانون جلوگیری از پول ش ویی و عوای د ناش ی از ج رایم و ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم در
این مقرره عین مفاهیم را افاده می نماید.
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فصل دوم
شمولیت ،نشر و رفع تعزیرات
پیشنهاد شمولیت در لست تعزیرات
مادۀ چهارم:
( )۱شورای امنیت ملی دارای مکلفیت های ذیل می باشد:
 -۱تشخیص شخص ،نهاد یا سازمان و شمول نام آن در لست تعزیرات ،مشروط بر اینک ه ب ا معی ار ه ای من درج فق رۀ س وم
مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم مطابقت داشته باشد.
 -۵تشخیص شخص ،نهاد یا سازمانی که با معیار های شمول در لست تعزیرات سازمان ملل متحد مندرج فقره ه ای (۳ ،۵
و  )۲قطعنامه شماره ( )۵۱۸۳و فق ره ه ای ( ۳ ،۵و  )۴قطعنام ۀ ش ماره ( )۵۱۸۵ش ورای امنی ت س ازمان مل ل متح د و ی ا
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قطعنامه های بعدی آن مطابقت داشته و ارائه پیشنهاد شمول نام آنها به کمیت ه ذی ربط تعزی رات ش ورای امنی ت س ازمان مل ل
متحد از طریق وزارت امور خارجه.

 -۳مشوره با ادارات ذیربط دولتی جهت تائید شمول شخص ،نهاد یا سازمان در لس ت تعزی رات من درج فق ره ( )۳م ادۀ ده م
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و پیشنهاد شمول شخص ،نهاد و یا سازمان در لست تعزیرات س ازمان مل ل متح د جه ت
بدست آوردن دالیل و شواهد قابل قناعت و مدارک کافی الزام.

( )۵هرگاه شخص ،نهاد یا سازمان در جریان امور کاری معلوماتی را دریافت ی ا بن ابر دالی ل مهج ه ب ه ای ن ب اور باش د ک ه
ممکن شخص ،نهاد یا سازمان با معیار های شمول در لست تعزیرات مندرج مادۀ دهم ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم
یا معیار های شمول در لست تعزیرات سازمان ملل متحد مطابقت داشته باشد ،مکلف است به اسرع وقت از طریق نزدی
ترین اداره امنیت ملی معلومات محرم را به شورای امنیت ملی ،ارائه نماید.

( )۳ادارات دولتی مکلف اند با رعایت حکم مندرج فقرۀ ( )۵این م ادۀ تم ام معلوم ات الزم را ک ه حس ب م ورد در ش مولیت
شخص در لست تعزیرات ممد واقع می شود ،به اسرع وقت به دسترس شورای امنیت ملی قرار دهد.
( )۴ادارات دولتی مکلف اند تمام معلومات را که در جریان ام ور ک اری در م ورد ش خص ،نه اد ی ا س ازمان مش مول لس ت
تعزیرات دریافت و یا طور دیگری از آن مطلع می شوند به اسرع وقت به دسترس شورای امنیت ملی قرار دهند.
( ) ۲ش ورای امنی ت مل ی ح ین پیش نهاد ن ام ه ای ش خص ،نه اد ی ا س ازمان ب ه کمیت ه مربوط ه ،غ رض ش مول آن در لس ت
تعزیرات موارد ذیل را رعایت می نماید:
 -۱عملی نمودن طرزالعمل های تصویب شده به تأسی از قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد بشمول استفاده
از فورم های معیاری شمول در لست تعزیرات.
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 -۵ارائه معلومات مرتبط در مورد شخص پیشنهاد شده تا حد ممکن ه بش مول معلوم ات ک افی ب رای تش خیص هوی ت و س ایر
اطالعاتی که به اساس قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد الزم پنداشته شود.
 -۳صالحیت کمیته تعزیرات را در مورد افشای نام کشور شامل کننده در لست تعزیرات مشخص سازد.
( )۲شورای امنیت ملی به منظور رعایت احکام مندرج این مادۀ ،غرض اتخاذ تصمیم مقتضی می تواند ب ا س ایر کش ور ه ا
نهاد های سازمان ملل متحد مشوره نماید.
( ) ۱ه ر ن وع معلوم اتی ک ه مط ابق احک ام ای ن م اده ارائ ه م ی ش ود ،ت ابع ش رایط مح دودیت اس تفاده و افش ای معلوم ات ب ه
دسترس قرار داده شده ،گردیده می تواند.
شمولیت در لست تعزیرات
مادۀ پنجم:
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( )۱شورای امنیت ملی به اساس معلوماتی که مطابق حکم مادۀ چهارم این مقرره از طریق مراجع مرب وط خ وی

ی ا س ایر

منابع دریافت می نماید ،پیشنهاد شمولیت شخص ،نهاد یا سازمان را در لست تعزیرات مطابق حکم من درج م ادۀ ده م ق انون
جلوگیری از تمویل تروریزم مورد بررسی قرار می دهد.

( )۵هرگاه شورای امنیت ملی در حالت مندرج فقرۀ ( )۱ای ن م اده ب ه تأس ی از احک ام م ادۀ ده م ق انون جل وگیری از تموی ل
تروریزم به شمولیت شخص ،نهاد یا سازمان در لست تعزیرات و منجمد سازی وجوه و دارایی های مربوطه ،تصمیم اتخاذ
نماید ،در زمینه طور ذیل اجراآت می نماید:

 -۱به اسرع وقت ادارۀ څارنوالی را از وضع تعزیرات و انجماد وجوه و دارایی های مربوط مطلع می سازد.

 -۵از طریق وزارت امور خارجه از ادارۀ ذیربط سازمان ملل متحد تقاضا می نماید تا شخص ،نهاد یا سازمان م ورد نظ ر
را در لست تعزیرات شامل سازد.

 -۳در صورتیکه به شمول شخص ،نهاد یا سازمان کشور خارجی در لست تعزیرات تصمیم اتخاذ گردد ،از طری ق وزارت
امور خارجه به کشور خارجی اطالع می دهد.
 -۴قرار انجماد صادرۀ ادارۀ څارنوالی در مورد تعزیرات داخلی را در یکی از روزنامه های رسمی و ویب سایت مرب وط
نشر می نماید.
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شمول در لست تعزیرات توسط کمیتۀ تعزیرات سازمان ملل متحد
مادۀ ششم:
شورای امنیت ملی و وزارت امور خارج ه ب ه مج رد و ص ول اطالعی ه در م ورد ش مول ش خص ،نه اد ی ا س ازمان در لس ت
تعزیرات به تأسی از قطعنامه های شماره ( ۱۵۲۱و  )۱۸۸۸یا قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد ی ا ه ر
نوع تغییر در چنین شمول ،حسب احوال ،قرار ذیل اجراآت می نماید:
 -۱به اسرع وقت ادارۀ څارنوالی را در مورد شمول آنها در لست تعزیرات اطالع می دهد.
 -۵قرار صادره در مورد انجماد وجوه و دارایی های که توس ط ادارۀ څ ارنوالی ص ادر م ی گ ردد را در یک ی از روزنام ه
های رسمی و ویب سایت مربوط نشر نماید.
نشر معلومات در مورد اشخاص شامل تعزیرات
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مادۀ هفتم:

( )۱قرار انجماد که توسط ادارۀ څارنوالی صادر می گردد در مورد آن به اسرع وقت طور ذیل اجراآت می نماید:
 -۱در یکی از روزنامه های رسمی یا ویب سایت مربوطه آنرا نشر می نماید.

 -۵به واحد استخبارات مالی غرض انتقال به مراجع راپور دهنده ارسال می گردد.

 -۳در لست نامهایی ک ه توس ط ش ورای امنی ت مل ی ب ه تأس ی از ج ز ( )۴فق رۀ ( )۵م ادۀ پ نجم و ج ز ( )۵م ادۀ شش م ای ن
مقرره نشر می گردد ،شامل می شود.

( )۵در اطالعیه مندرج فقرۀ ( )۱این مادۀ موارد ذیل منعکس می گردد:

 -۱شرح مختصر دالیلی که موجب شمولیت شخص ،نهاد یا سازمان در لست تعزیرات گردیده است.

 -۵تشریح تاثیرات شمولیت شخص ،نهاد یا س ازمان در لس ت تعزی رات ،همانطوریک ه در قطعنام ۀ ش ورای امنی ت س ازمان
ملل متحد و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم درج گردیده است.
 -۳رعایت طرزالعمل کمیتۀ مربوطه تعزیرات برای رسیدگی به درخواست خروج از لست تعزیرات بشمول امکانات ارائ ه
درخواست به ادارۀ رسیدگی به شکایات در صورتی که قابل تطبیق باشد.
 -۴شرایط مربوط به استثناآت موجود.
( )۳در صورتی که شخص مشمول در لست تعزیرات تبعه یا مقیم افغانستان باشد ،قرار انجماد در خالل ( )۱۴روز بعد از
نشر آن در یکی از روزنامه های رسمی یا ویب سایت ،توس ط مراج ع ذیص الح ب ه ش خص ،نه اد ی ا س ازمان مش مول لس ت
تعزیرات ابالغ می گردد.
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( )۴واحد استخبارات مالی به اسرع وقت ممکنه مراجع راپور دهنده را از شمولیت در لست تعزیرات و قرار انجماد وج وه
و دارایی مربوط را بعد از نشر آن در ویب سایت شورای امنیت ملی یا یکی از روزنامه های رسمی اطالع می دهد.
( )۲اطالعیه مندرج فق رۀ ( ) ۴ای ن م اده بع د از نش ر آن در یک ی از روزنام ه ه ای رس می ی ا وی ب س ایت مرب وط ب ه واح د
استخبارات مالی طور رسمی مدار اعتبار می باشد.
خروج از لست تعزیرات داخلی
مادۀ هشتم:
( )۱شخص ،نهاد یا سازمانی که شامل لست تعزیرات داخل ی گردی ده اس ت ،م ی توان د درخواس ت خ ود مبن ی ب ر خ روج از
لست را که حاوی شرح دالیل مربوط باشد ،به محکمۀ ذیصالح ارائه نماید.
( )۵در حالت مندرج فقرۀ ( )۱این ماده ،هرگاه محکمۀ مربوط قناعت نماید که درخواست دهنده با معی ار ه ای من درج فق رۀ
( )۳مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم مطابقت ندارد ،در آنصورت حسب ذیل تصمیم اتخاذ می نماید:
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 -۱هر گاه درخواست دهنده جلوگیری حکم مندرج مادۀ دهم قانون جل وگیری از تموی ل تروری زم در لس ت تعزی رات داخل ی
افغانستان شامل باشد ،نام وی را از لست تعزیرات داخلی حذف می نماید.

 -۵هرگاه درخواس ت دهن ده در لس ت تعزی رات س ازمان مل ل متح د مش مول باش د ،از طری ق وزارت ام ور خارج ه از ادارۀ
مربوطه سازمان ملل متحد تقاضا می نماید که درخواست دهنده را از لست حذف نماید.

 -۳هر گاه درخواست دهنده بن ابر تقاض ای کش ور خ ارجی ،مش مول لس ت تعزی رات گردی ده باش د ،از لس ت مرب وط ح ذف و
موضوع از طریق وزارت امور خارجه به کشور خارجی ابالغ می گردد.

( )۳هر گاه تعزیرات شخص ،نهاد یا س ازمان ب ه تأس ی از احک ام ای ن م اده رف ع گ ردد ،ش ورای امنی ت مل ی ب ه اس رع وق ت
اطالعیه خروج از لست را در یکی از روزنامه های رسمی یا ویب سایت مربوط نشر می نماید.

خروج از لست تعزیرات به تأسی از قطعنامۀ های ( ۵۲۱۷و  )۵۱۱۱شورای امنیت سازمان ملل متحد
مادۀ نهم:

( )۱هرگاه شخص ،نهاد یا سازمان به تأسی از حک م من درج فق رۀ ( )۱م ادۀ دوازده م ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم،
مش مول لس ت تعزی رات گردی ده و تبع ه ی ا مق یم افغانس تان ب وده ی ا در افغانس تان تأس یس و ی ا ثب ت گردی ده باش د ،م ی توان د
درخواست مبنی بر حذف نام شان را از لست تعزیرات که حاوی شرح دالیل باشد ،به کمیته مربوط تعزی رات س ازمان مل ل
متحد ارائه نماید.
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( )۵هرگاه درخواست مندرج فقرۀ ( )۱این ماده از طریق مجاری دیپلوماتی

افغانستان ارسال گردی ده باش د ،وزارت ام ور

خارجه مکلف است ،طرزالعمل مصوب کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد بشمول استفاده از فورم ه ای معی اری خ روج از
لست تعزیرات را تعقیب نماید .در درخواست متذکره دالیل خروج از لست درج می گردد.
( )۳شخص ،نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات می تواند حس ب اح وال درخواس ت خ روج از لس ت را ط ور مس تقیم ب ه
ادارۀ رسیدگی به شکایات یا مرکز مسئول خروج از لست تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه نماید.
درخواست خروج شخص متوفی و نهاد یا سازمان منحل شده از لست تعزیرات
مادۀ دهم:
( )۱هرگاه شخص ،نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات تبعه یا مقیم افغانستان بوده یا در افغانستان تأسیس یا ثب ت گردی ده
باشد و طور رسمی از وفات یا منحل شدن آن تصدیق صورت گیرد ،حسب مورد درخواست خروج شان از لست تعزیرات
توسط شورای امنیت ملی از طریق مجاری دیپلوماتی

به کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه می گردد.
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در اینصورت شورای امنیت ملی طرزالعمل مصوب کمیته را بشمول استفاده از فورم های معیاری خ روج از تعزی رات را
تعقیب می نماید .در درخواست متذکره دالیل ارائه درخواست خروج از لست تعزیرات درج می گردد.

( )۵شورای امنیت ملی هر نوع معلومات اضافی دیگری را که به تأس ی از قطعنام ۀ مربوط ه ش ورای امنی ت س ازمان مل ل
متحد ضروری پنداشته شود با درخواست خروج از لست تعزیرات ،ضمیمه می نماید.
خروج از لست تعزیرات داخلی در حالت سهو و یا عدم یا ختم مطابقت با معیار ها
مادۀ یازدهم:

( )۱شخص ،نهاد یا سازمانی که مطابق حکم فقرۀ ( )۱مادۀ دوازدهم قانون جل وگیری از تموی ل تروری زم ،وج وه و دارای ی
های آن منجمد شده باشد ،می تواند درخواست کتبی رفع انجماد وج وه و دارای ی ه ا را ب ه دلی ل س هو در تش خیص هوی ت ی ا
عدم مطابقت یا ختم مطابقت با معیار های شمولیت در لست تعزیرات به شورای امنیت ملی ارائه نماید.

( )۵درخواست مندرج فقرۀ ( )۱این ماده توأم با اسناد و مدارک مربوطه که موید ادعای ش خص ،نه اد ی ا س ازمان متض رر
باشد ،به ضمیمه ارائه می گردد.
( )۳شورای امنیت ملی درخواستی مندرج فقرۀ ( )۱این ماده را به منظور تشخیص موارد ذیل بررسی می نماید:
 -۱مطابقت نام ،آدرس و مشخصات ارائه شده با معلومات مندرج در لست تعزیرات.
 -۵ارتباط متقاضی با شخص مشمول لست تعزیرات مندرج فقرۀ ( )۲مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم.
 -۳اشتباه در هویت.
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 -۴اینکه معیار های شمولیت در لست تعزیرات قابل تطبیق نبوده و یا بی

از این قابل تطبیق نمی باشد.

( )۴شورای امنیت ملی می تواند ،معلومات اضافی دیگ ر را ک ه جه ت رس یدن ب ه تص میم در م ورد ع دم ش مولیت ش خص،
نهاد یا سازمان در لست تعزیرات الزم می گردد ،از شخص متض رر ،ادارات ذی ربط دولت ی ی ا س ایر اشخاص ی ک ه دارای ی
های منجمد شده متضرر تحت تصرف ،انجماد یا کنترول آنها قرار دارد ،تقاضا نماید.
( ) ۲در صورتی که شورای امنیت ملی تثبیت نماید ک ه متض رر (ش خص ،نه اد ی ا س ازمان اص لی) مش مول لس ت تعزی رات
نمی باشد یا معیار های تعزیرات در مورد آنها قاب ل تطبی ق نب وده و ی ا ب ی

از ای ن قاب ل تطبی ق نم ی باش د ،ب ه اس رع وق ت

هدایت رفع انجماد را به شخصی که وجوه و دارایی های شخص ،نهاد یا سازمان متضرر تحت تصرف ،انجماد ی ا کنت رول
آن قرار دارد ،صادر می نماید.
( )۲در هدایت مندرج فقرۀ ( )۲این ماده بای د تص ریح ش ود ک ه نظ ر ب ه ک دام دالی ل ش خص ،نه اد ی ا س ازمان متض رر قاب ل
شمول در لست تعزیرات نمی باشد و حسب احوال اسناد تائیدی الزم را نیز ضمیمه سازد.

خوی
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( ) ۱شخصی که وجوه ی ا دارای ی ه ای منجم د ش ده ش خص ،نه اد ی ا س ازمان متض رر را تح ت تص رف ،انجم اد ی ا کنت رول
دارد ،با صدور قرار رفع انجماد توسط مرجع ذیصالح ،آن را به اسرع وقت تطبیق می نماید.

( )۸شخصی که قرار مندرج فقرۀ ( )۱این ماده را تطبیق ننماید ی ا در تطبی ق ان تعل ل ورزد ،ب ه حی ر متم رد م ورد تعقی ب
عدلی قرار می گیرد.

یادداشت خروج از لست تعزیرات
مادۀ دوازدهم:

هرگاه شخص ،نهاد یا سازمان خارج شده از لست تعزیرات ،تبعه یا مق یم افغانس تان ب وده ی ا در افغانس تان تأس یس و ی ا ثب ت
گردیده باشد ،به مجرد صدور قرار (در صورت خروج از لست تعزیرات داخلی) شورای امنی ت مل ی و ادارۀ څ ارنوالی ی ا
به مجرد دریافت اطالعیه (در صورت خ روج از لس ت کمیت ه تعزی رات س ازمان مل ل متح د) وزارت ام ور خارج ه ،حس ب
مورد به اسرع وقت موضوع را در یکی از روزنامه های رسمی و ویب سایت مربوطه نشر و به شخص ،نهاد ی ا س ازمان
مذکور ،در مورد اطالع می دهد.
منجمد سازی وجوه و دارایی های اشخاص شامل لست تعزیرات
مادۀ سیزدهم:
( )۱ادارۀ څارنوالی به مجرد دریافت اطالعیه مبنی بر وضع تعزیرات به تأسی از قطعنامه های ش ماره ( ۱۵۲۱و )۱۸۸۸
و یا قطعنامه های بعدی شورای امنیت س ازمان مل ل متح د و ی ا وض ع تعزی رات توس ط ش ورای امنی ت مل ی بالفاص له ق رار
انجماد وجوه و دارایی های شخص ،نهاد یا سازمان مورد نظر را صادر می نماید.
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( )۵قرار انجماد شامل وجوه و دارایی های ذیل می گردد:
 -۱وجوه و دارایی هایی که به صورت کل یا به طور شراکت مستقیم یا غی ر مس تقیم در تمل

ی ا کنت رول ش خص ،نه اد ی ا

سازمان شامل لست تعزیرات قرار داشته باشد.
 -۵وجوه و دارایی هایی که از وج وه و دارای ی ه ای من درج در ج ز ( )۱ای ن م اده مش تق ی ا حاص ل ش ده باش د و وج وه و
دارایی های شخص ،نهاد یا سازمان که به نمایندگی یا به هدایت شخص مشمول لست تعزیرات عمل می کنند.
( )۳شخصی که وجوه یا دارایی های شخص مشمول لست تعزیرات مندرج فقره های ( ۱و  )۵ای ن م اده را تح ت تص رف،
یا کنترول داشته باشد ،بعد از صدور قرار انجماد ،مکلف است ،وجوه و دارایی های متذکره را منجمد سازد.
( )۴مراجع تطبیق کنن ده مکل ف ان د گ زار

اج راآت من درج فق رۀ ( )۵ای ن م اده را بالفاص له ب ه ش ورای امنی ت مل ی ارائ ه

نمایند.
( ) ۲شخص ی ک ه ط ور مس تقیم ی ا غیرمس تقیم وج وه و دارای ی ه ا ،من ابع اقتص ادی ی ا خ دمات م الی ی ا س ایر خ دمات را ب ه
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شخص ،نهاد یا سازمان مشمول لست تعزیرات فراهم یا به نفع آنها اجرا نماید ،طبق احکام قانون مورد تعقیب ع دلی ق رار
می گیرند.

( )۲شخصی که به تأسی از احکام فقرۀ ( )۴مادۀ یازدهم ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم در تطبی ق حک م من درج فق رۀ
( )۴این ماده تعلل ورزد ،مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

فصل سوم

مسئولیت مراجع راپور دهنده

حصول اطمینان مراجع راپور دهنده از نگهداری وجوه و دارایی های شامل لست
مادۀ چهاردهم:

( )۱هرگاه قرار انجماد از طرف ادارۀ څارنوالی ص ادر ی ا ش مولیت ش خص ،نه اد ی ا س ازمان در لس ت تعزی رات ب ه توج ه
مرجع راپور دهنده رسانیده شود ،در این صورت مرجع راپور دهنده به اسرع وقت ممکنه اسناد و س وابق مرب وط را تح ت
بررسی قرار می دهد.
( )۵هرگاه مرجع راپور دهنده بعد از انجام بررسی های مندرج فقرۀ ( )۱این ماده مالحظه نماید که بن ام ی ا ب ه نماین دگی از
ش خص ،نه اد ی ا س ازمانی ک ه در ق رار انجم اد ی ا تص میم مبن ی ب ر تعزی رات ب ه آن اش اره گردی ده ،وج وه ی ا دارای ی ه ایی
نگهداری می شود ،در مورد طور ذیل اجراآت می نماید:
 -۱حصول اطمینان از این که وجوه یا دارایی های منجمد شده مطابق حکم مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروری زم
و این مقرره مصئون بوده و مورد هیچگونه معامله قرار نگرفته یا واگذار شده نمی تواند.
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 -۵ارایه معلومات آتی به واحد استخبارات مالی:
 مشخصات وجوه و دارایی های منجمد شده. هر نوع معلوماتی که در رابطه به مالکیت یا کنترول وجوه و دارایی ها در دسترس دارد. جزئیات مربوط به اقدامات انجماد که مطابق احکام مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم عملی می گردد.( )۳مرجع راپور دهنده می تواند پس از تکمیل التزامات مندرج فق رۀ ( )۵ای ن م اده اطالعی ه تطبی ق انجم اد را ب ه ش خص،
نهاد یا سازمانی که طور مناسب گمان می رود ،منافعی در دارایی منجمد شده دارد ،ارائه نماید.
داشتن مرکز معلوماتی (دیتابیس)
مادۀ پانزدهم:
( )۱مرجع راپور دهنده مکلف است به منظور حصول اطمینان از این که شخص مشمول لست تعزیرات و اشخاص وابس ته
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به وی بعد از نشر لست و قرار انجماد در ویب سایت شورای امنیت مل ی ی ا یک ی از روزنام ه ه ای رس می ب ه اس رع وق ت
شامل دیتابیس می گردند ،سیستم جستجوی مناسب الکترونیکی را ایجاد نماید.

( )۵هرگاه مرجع راپور دهنده در جریان جستجوی دیتابیس مندرج فقرۀ ( )۱این ماده وجوه و دارای ی ه ای ش خص مش مول
لست تعزیرات مندرج مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و احکام این مقرره را دریابد ،مکلف اس ت بالفاص له
آن را منجمد سازد.

( )۳مرجع راپور دهنده می تواند به منظور تطبیق م هثر احک ام ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم و ای ن مق رره و ایف ای
وظایف محوله بهترین اسلوب و شیوه های بین المللی را مورد استفاده قرار دهد.
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فصل چهارم
دسترسی به وجوه و دارایی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات
اجازۀ دسترسی به وجوه و دارایی ها غرض تأمین مصارف ضروری
مادۀ شانزدهم:
( )۱شورای امنیت ملی و ادارۀ څارنوالی می تواند بعد از دریافت درخواس ت کتب ی ش خص مش مول لس ت تعزی رات ،جه ت
دسترسی به وجوه و دارایی های منجمد شده یا سایر اشخاصی که خواستار دسترسی به وجوه و دارایی ها و ی ا س ایر من ابع
اقتصادی یا خدمات مالی و سایر خدمات مربوطه به نفع شخص مشمول تعزیرات م ی باش ند ،اج ازه معامل ه ب ا دارای ی ه ای
منجمد شده توسط شخص مشمول تعزیرات یا فراهم سازی وجوه ی ا س ایر دارای ی ه ا ،من ابع اقتص ادی و خ دمات م الی و ی ا
سایر خدمات به شخص مشمول لست تعزیرات مط ابق حک م م ادۀ ده م ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم را در ص ورتی
اعطا می کند که قناعت حاصل نماید که پیشنهاد معامله ،پرداخت یا نفع برای تأمین موارد ذیل ضروری می باشد:
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 -۱مصارف معمول مناسب شامل پرداخت برای مواد خوراکه ،کرایه ،ره ن ،ادوی ه ،معالج ه ،مالی ه ،ح ق بیم ه و مص ارف
خدمات دولتی.

 -۵پرداخت فیس مناسب خدمات مسلکی و باز پرداخت مصارف مربوط به تدارک خدمات حقوقی.

 -۳پرداخت فیس یا حق الزحمه نگهداری عادی یا حفاظت وجوه و دارایی های منجمد شده و یا س ایر وج وه و دارای ی ه ای
مالی و منابع اقتصادی.

( )۵تصمیم مندرج فقرۀ ( )۱این مادۀ تا زمانی تطبیق شده نمی تواند که به کمیت ه ذی ربط س ازمان مل ل متح د ک ه جه ت تنفی ذ
قطعنامۀ مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس گردیده ،فرستاده شود و از جانب آن منظ ور و ی ا ال ی ( )۱۱روز
از تاریخ ارسال آن (هر کدام که مقدم تر باشد) در مورد آن جوابی داده نشود.

( )۳علی الرغم احکام مندرج فقرۀ ( )۱این ماده ،شخص مشمول لست تعزیرات القاعده ک ه مق یم افغانس تان باش د ،م ی توان د
درخواس ت خ ود را جه ت رف ع انجم اد وج وه و دارای ی ه ای منجم د ش ده ایک ه ب رای مص ارف ع ادی و غی ر ع ادی وی،
ض روری م ی باش د ،از طری ق میک انیزم دفت ر مس ئول خ روج از لس ت تعزی رات ب ه کمیت ه تعزی رات القاع ده ارائ ه نمای د،
مشروط بر اینکه چنین درخواست به شورای امنیت ملی نیز ارائه گردیده باشد.
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صدور قرار رفع انجماد و نشر آن
مادۀ هفدهم:
( )۱ادارۀ څارنوالی قرار رفع انجماد وجوه و دارایی های شخص مشمول لست تعزیرات را که مط ابق احک ام من درج م واد
هشتم ،نهم ،دهم و یا یازدهم این مقرره و یا توسط کمیته تعزی رات س ازمان مل ل متح د از لس ت تعزی رات خ ارج ش ده باش د،
صادر نموده و جزئیات آنرا به اسرع وقت در یکی از روزنامه رسمی و ویب سایت مربوط نشر می نماید.
( )۵هرگاه مطابق حکم مندرج فقرۀ ( )۱این ماده ،قرار رفع انجماد صادر گردد ،اشخاص و مراجع راپور دهنده مکلف ان د
بالفاصله وجوه و دارایی های مربوط را غیر منجمد سازند.

فصل پنجم
نظارت مراجع راپور دهنده

مادۀ هجدهم:
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نظارت توسط مراجع نظارتی

( ) ۱مراجع نظارتی مکلف اند حد اقل سال ی

بار تمام مراجع راپ ور دهن ده را ب ه منظ ور رعای ت و تطبی ق مکلفی ت ه ای

مندرج قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و این مقرره تحت کنترول ،نظارت و بازرسی قرار دهند.

( )۵مراجع نظارتی مکل ف ان د ،ب ه همک اری ش ورای امنی ت مل ی ،ل وایح و رهنم ود ه ا را ترتی ب و س ایر معلوم اتی را ک ه
غرض تطبیق مهثر احکام این مقرره الزم شمرده می شود ،منتشر نمایند.

( )۳مراجع راپور دهنده مکلف اند ،تدابیر کنترول داخلی و طرزالعمل هایی را جهت انجام مکلفی ت ه ای ش ان طب ق احک ام
این مقرره اتخاذ و تطبیق نمایند.
اقدام نظارتی
مادۀ نزدهم:
هرگاه مرجع نظارتی تشخیص نماید که شخصی از رعایت التزامات مندرج احکام این مقرره خود داری نموده یا در تطبیق
آن تعلل ورزیده است ،می توانند در مورد به اقدام نظارتی ایکه در حدود صالحیت ا
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است ،مبادرت ورزد.

فصل ششم
تحفظ منافع اشخاص ثالث
ارایۀ درخواست غرض رفع تعزیرات داخلی
مادۀ بیستم:
( )۱شخص ثالر با حسن نیت که وجوه و دارایی وی مطابق حکم مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروری زم و احک ام
این مقرره منجمد گردیده باشد ،می تواند درخواست مبنی بر رف ع انجم اد را ت وام ب ا اس ناد و م دارک الزم ب ه محکم ه ارائ ه
نماید.
( )۵محکمه می توان د در رابط ه ب ه درخواس ت من درج فق رۀ ( )۱ای ن م اده ،انجم اد وج وه و دارای ی ه ا را حس ب اح وال ت ا
حدودیکه منافع اشخاص ثالر با حسن نیت ،تأمین گردد ،رفع نماید.
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( )۳در حالت مندرج فقرۀ ( )۱این ماده محکمه بالفاصله به ادارۀ څارنوالی دستور می دهد که انجماد وجوه و دارای ی ه ای
اشخاص ثالر با حسن نیت را مرفوع و این اطالعیه را در ویب سایت مربوط و یکی از روزنامه های رسمی نشر نماید.
ارایه درخواست غرض رفع تعزیرات خارجی
مادۀ بیست و یکم:

شخص ثالر با حسن نیت که وجوه و دارایی آن به تأسی از قطعنامه های ش ماره ( ۱۵۲۱و  )۱۸۸۸و قطعنام ه ه ای بع دی
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،احکام مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و این مقرره منجمد شده است ،م ی
تواند درخواست خوی

را به کمیتۀ مربوط تعزیرات سازمان ملل متحد ارائه نماید.

( )۲ادارۀ څارنوالی بعد از دریافت یادداشت کمیتۀ تعزیرات سازمان ملل متحد مبنی بر خروج شخص ثالر با حسن نیت از
لست تعزیرات ،بالفاصله حکم رفع انجماد وجوه و دارایی های مربوط را صادر می کند.
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فصل هفتم
ارایه راپور
راپور تطبیق قرار انجماد
مادۀ بیست و دوم:
شخص ی ا اداره ایک ه مس ئولیت تطبی ق ق رار انجم اد ی ا رف ع انجم اد وج وه و دارای ی ه ا را مط ابق حک م م ادۀ ی ازدهم ق انون
جلوگیری از تمویل تروریزم و این مقرره دارد ،مکلف است ،راپ ور ح اوی جزئی ات را در م ورد ،در خ الل ( )۳روز بع د
از انجماد یا رفع آن ،در ص ورتی ک ه مرج ع ،راپ ور دهن ده باش د ،ب ه ادارۀ څ ارنوالی و مراج ع نظ ارتی و در ص ورتی ک ه
مرجع ،شخص و یا ادارۀ دیگر باشد ،به ادارۀ څارنوالی ،طبق فورم منضمۀ این مقرره ارائه نماید.
ارایه راپور توسط مراجع نظارتی
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مادۀ بیست و سوم:

( )۱مراجع نظارتی مکلف اند در خالل سه ماه بعد از ختم سال مالی ،جزئیات اقدامات مربوط به تعمیل احکام م واد ده م و
یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و احکام این مقرره را به شورای امنیت ملی و ادارۀ څارنوالی ارائه نماید.
( )۵شورای امنیت ملی راپورهای دریافت شده به تأسی از حک م فق رۀ ( )۱ای ن م اده را ب ه وزارت ام ور خارج ه ارائ ه م ی
کند.

( )۳راپوری که مطابق حکم مندرج فقرۀ ( )۱این مادۀ ارائه می گردد ،حاوی موضوعاتی چون وجوه و دارایی های منجمد
شده و غیر منجمد شده و فعالیت های انجام شده نظارت و بازرسی می باشد.
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فصل هشتم
احکام متفرقه
صدور طرزالعمل ها
مادۀ بیست و چهارم:
ادارات ذیربط می توانند طرزالعمل هایی را جهت تطبیق مهثر احک ام ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم و ای ن مق رره و
معیار های مربوط بین المللی وضع نمایند.
انفاذ
مادۀ بیست و پنجم:
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این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر می گردد.
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فورم نمبر ۵
اطالعیه در مورد انجماد وجوه و دارایی ها مطابق مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم
محترم ................................
این یادداشت که در رابطه با انجم اد وج وه و دارای ی ه ا م ی باش د از س وی ادارۀ څ ارنوالی ب ه تأس ی از حک م م ادۀ ی ازدهم
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم صادر و به شما ابالغ می گردد.
این اطالعی ه ب ه س اعت  .....................قب ل از ظه ر پ س از ظه ر ،ی وم  ....................در  ....................توس ط
 ..............صادر گردید.
اسم مسئول:
امضاء:
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این اطالعیه در رابطه به وجوه و دارایی های است که ممکن شما منافعی در آن داشته باشید و بنابر دالیل ذیل جهت تعمیل
احکام مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم منجمد گردیده است:

 وجوه و دارایی ها که بطور کلی یا قسمی متعلق به شخص ،نه اد ی ا س ازمان در لس ت تعزی رات کمیت ۀ تعزی رات س ازمانملل متحد باشد یا وجوه و دارای ی ه ای مت ذکره در تمل

ی ا تص رف ش خص نه اد ی ا س ازمان مت ذکره ق رار داش ته باش د ،ی ا

متعلق به شخصی باشد که به نمایندگی یا به دستور شخص نهاد یا سازمان مشمول لس ت تعزی رات س ازمان مل ل متح د عم ل
می کند.

ی ا تص رف ش خص نه اد ی ا س ازمان باش د ک ه توس ط مرج ع

 وج وه و س ایر دارای ی ه ا ک ه بط ور کل ی ی ا قس می در تملذیصالح مشمول لست تعزیرات گردیده است.

 دارایی های ذیل عبارت از دارایی هایی اند که مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم باالی آن تطبیق می گردد:(تشریح دارایی ها)
یادداشت :معامله با وجوه و دارایی ایکه به تأسی از حکم مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم منجمد م ی گ ردد،
جرم پنداشته می شود.
معلومات بیشتر در مورد تطبیق احکام مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تموی ل تروری زم از مس ئول ذیص الحی ک ه معلوم ات
تماس ا

در زیر ارائه شده ،حاصل شده می تواند:

(معلومات تماس با مسئول ذیصالح)

15

فورم نمبر ۲
اطالعیه ادارۀ څارنوالی در رابطه با شمولیت شخص ،نهاد ی ا س ازمان در لس ت تعزی رات منحی ر تروریس ت و ی ا س ازمان
تروریس تی (م ادۀ  ۱۱ق انون) بدینوس یله ب ه اط الع رس انیده م ی ش ود ک ه بت اریخ( .................... :ن ام ش خص ،نه اد و ی ا
سازمانی که به تأسی از مادۀ ( )۱۱قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال  ۱۳۸۳شامل تعزیرات می گردد) توسط مرج ع
ذیصالح مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال  ۱۳۸۳و مطابق به احکام مادۀ دهم قانون مذکور:
به اساس صالحیت تفویض شده بر بنی اد درخواس ت ی

کش ور خ ارجی منحی ر تروریس ت ی ا س ازمان تروریس تی مش مول

است تعزیرات است.
به دلیل شمولیت( ..................نام شخص ،نهاد و یا گ روه ش امل تعزی رات بموج ب م ادۀ ده م ق انون جل وگیری از تموی ل
تروریزم درج گردد).
در تعزیرات به تأسی از مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم ،تمام وجوه و سایر دارایی های که متعلق به ش خص،
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نهاد یا سازمان متذکره بوده یا قسما یا کال در تصرف یا مالکیت شخص ،نهاد ی ا س ازمان مت ذکره ق رار داش ته باش د ،منجم د
میگردد.

عالوتا چنین ابالغ می گردد که:

شخصی که با وجود اطالع از انجماد دارایی با دارایی منجمد شده معامله نماید یا وجوه و دارایی ها ،من ابع اقتص ادی ،و ی ا
خدمات مالی و سایر خدمات را طور مستقیم یا غیر مستقیم ،ک ال ی ا قس ما ،ب رای اش خاص ذی ل ف راهم نمای د از م ادۀ ی ازدهم
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم تخلف ورزیده ،حسب احک ام ق انون محک وم ب ه ح بس ی ا جریم ه م ی گردن د ،مگ ر اینک ه
مطابق احکام قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و یا مقرره های مرب وط ج واز ،ص الحیت و ی ا اطالعی ه را ب رای اج رای
این کار کسب نموده باشد:

 -۱برای شخص نهاد یا سازمان تحت تعزیرات مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم.
 -۵برای شخص نهاد یا سازمان که طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تمل

یا کنترول اشخاص ،نهادها و یا گروه ه ای تح ت

تعزیرات قرار دارد.
 -۳برای شخص ،نهاد و سازمان که بدستور شخص نهاد یا سازمان تحت تعزیرات عمل نموده یا از آن نمایندگی می نماید.
اشخاصی که فیصله ش مولیت ش ان در تعزی رات ب ه تأس ی از احک ام م ادۀ ی ازدهم ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم و ی ا
منجمد سازی دارایی های شان ناشی از تطبیق قانون را غیرعادالنه می پندارند ،ح ق درخواس ت تجدی د نظ ر و اس تیناف را
داشته و توصیه می گردد تا مشورۀ حقوقی دریافت کنند.
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اسم مسئول:
امضاء:
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فورم نمبر ۳
درخواست تجدید نظر در مورد قرار انجماد به تأسی از مادۀ یازدهم جلوگیری از تمویل تروریزم و یا
ابالغیه عدم انجماد دارایی ها
عنوانی :مرجع ذیصالح (دفتر محترم شورای امنیت ملی /ادارۀ محترم څارنوالی).
نام متقاضی ................................
درخواست می نماید که:
 -۱تصمیم مبنی بر اعالن انجماد دارای ی ب ه تأس ی از م ادۀ ی ازدهم ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم ،م ورد تجدی د نظ ر
قرار می گیرد.
 -۵اطالعیه مبنی بر عدم انجماد دارایی مشخص شده در جدول زیر صادر گردد.
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 -۳ی

و یا هر دو مورد فوق حسب قضیه نشانی شود .درخواست فوق نظر به دالیل ذیل تقاضا می گردد:

دالیل مهجه برای تائید درخواست درج
گردد.

تاریخ.............................. :
امضا ............................ :
درخواست دهنده:
جدول:

مشخص ات دارای ی ه ای ک ه در
رابط ه ب ا آن تجدی د نظ ر و /ی ا
اطالعی ه تقاض ا م ی گ ردد درج
گردد.
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ضمیمۀ شماره ۵
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
ادارۀ څارنوالی
قرار انجماد وجوه و دارایی ها
به آگاهی تمام اشخاص حقیقی ،نهادها ،سازمان ها و ادارات ذیربط رسانیده می شود که شخص ،گروه و یا سازمان ذی ل ب ه
تأسی از احکام مادۀ یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم مصوب سال  ،۱۳۸۳لست تعزی رات مش مول گردی ده اس ت.
حکم انجماد هذا در رابطه به وجوه و یا دارایی های تمام اشخاص ،نهادها و یا سازمان ه ای تح ت تعزی رات ص ادر ش ده ت ا
وجوه و دارایی های چن ین اش خاص ،نه اد ه ا و س ازمان ه ا و س ایر اش خاص ،نهاده ا و س ازمان ه ای وابس ته ب ه آن ان ،در
مطابقت با احکام مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مقررات مربوط بالفاصله منجمد گردند.
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عالوتا تقاضا می گردد که معلومات مربوط به انجماد در ظرف ( )۳روز پس از تطبیق انجماد به این اداره ارائه گردد.
نام شخص ،گروه و یا سازمان تشریحات انجماد.
.۱
.۵
.۳
.۴
.۲
اسم مسئول:
امضا :

19

ضمیمۀ شماره ۲
(مربوط مواد  ۴و  ۲مقرره)
به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان
قابل توجه .........................
محترما!
قرار مالحظه من /ما اسم خوی

را در لست تعزیرات  ......................که توسط شورا به تأس ی از ق انون جل وگیری از

تمویل تروریزم سال  ۱۳۸۳نشر گردیده دریافت نمودم /نمودیم .بر مبنای اسناد و مدارکی که ذیال ارائه م ی گ ردد ،م ن /م ا
مستوجب شمولیت در لست م ذکور نم ی باش یم .بن ا  ،تقاض ا م ی گ ردد ک ه ن ام م ن /م ا از لس ت تعزی رات ح ذف و وج وه و
دارایی های من /ما از انجماد خارج گردد.

.۱
.۵
.۳
.۴
.۲
اسم :درخواست دهنده:
امضا :
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اسناد و مدارک ارائه شده:

آدرس:
شمارۀ لست:
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ضمیمۀ شماره ۳
(مربوط مادۀ  ۱مقرره)
به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان
قابل توجه................................. :
محترما!
اینجانب ...............................
را در لست تعزیراتی که توسط شورای امنیت ملی افغانستان ب ه تأس ی از ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم س ال ۱۳۸۳
بتاریخ  ........................به نشر رسیده دریافت نمودم .بدینوسیله ب ه اط الع رس انیده م ی ش ود ک ه وج وه و دارای ی ه ای
ذیل که متعلق به شخص مشمول در تعزیرات است نزد من باقی مانده است.

.۱
.۵
.۳
.۴
اسم :درخواست دهنده:
امضا :
آدرس:
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جزئیات وجوه و دارایی ها:
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ضمیمۀ شماره ۴
(مربوط مادۀ  ۱۵مقرره)
به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان
قابل توجه.................................... :
محترما!
من /ما دریافتم /دریافتیم که وجوه و دارایی های ما منجمد شده اند و دلیل آن شمولیت در لست تعزیرات ی اظه ار گردی ده ک ه
توس ط ش ورای امنی ت مل ی افغانس تان ب ه تأس ی از ق انون جل وگیری از تموی ل تروری زم س ال  ۱۳۸۳بت اریخ .................
صادر گردیده است ،هر چند اسم من /ما در لست متذکره موجود نمی باشد .بنا  ،ب ر اس اس اس ناد و م دارکی ک ه ذی ال ارائ ه
می گردد ،تقاضا می نمایم تا منحیر درخواست کننده با حسن نیت ،انجماد وجوه و دارایی های ذیل رفع گردد.

.۱
.۵
.۳
.۴
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جزئیات وجوه و دارایی های منجمد شده:

اسناد و مدارک برای حمایت درخواست رفع انجماد:
.۱
.۵
.۳
.۴
اسم :درخواست کننده:
امضا :
آدرس:
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ضمیمۀ شماره ۱
(مربوط مادۀ یازدهم مقرره)
به دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان!
قابل توجه..................................... :
محترما!
کلی ه وج وه و دارای ی ه ای م ن ب ه نس بت ش مولیت ن امم در لس ت تعزی رات ک ه بت اریخ ....................... :توس ط ش ورای
امنیت ملی افغانستان به تأسی از قانون جلوگیری از تمویل تروریزم س ال  ۱۳۸۳ص ادر گردی ده منجم د س اخته ش ده ان د .از
آنجائیکه کدام منبع مالی دیگر در دسترس ندارم ،تقاضا می نمایم تا مصارف اقالم ذیل در اختیارم گذاشته شوند:
مقدار

۱

مصارف روزمره مواد خوراکه ،مسکن و خدمات صحی

۵

مصارف مالیاتی و سایر مصارف ب رق ،تلیف ون ،آب آش امیدنی
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نمبر مسلسل

تشریحات

مطابق به قانون نافذه
۳

مصارف تحصیالت اطفال صغیر

۴

مصارف حمایت حقوقی و رسیدگی قضایی

۲

مصارف ناشی از نگهداری وجوه و دارایی های منجمد شده

درخواست دهنده:
اسم:
آدرس:
شمارۀ لست:
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ضمیمۀ شماره ۱
(مربوط مادۀ  ۱۱قانون)
اطالعیه انجماد به مال

وجوه و دارایی تحت انجماد

محترم .................................
بدینوسیله به اطالع رسانیده می شود که وجوه و دارایی های ذیل به اساس ق رار انجم اد ادارۀ څ ارنوالی ب ه ه دایت ش ورای
امنیت ملی افغانستان به تأسی از مادۀ ( )۱۱قانون جلوگیری از تمویل تروریزم سال  ۱۳۸۳منجمد گردیده است:
نمبر مسلسل

شمارۀ قرار اداره لوی څارونوالی ،تشریحات وجوه و دارایی

ن ام شخص ی ک ه مال

تاریخ و شمارۀ مسلسل

متص رف وج وه و دارای ی
است

امضا :
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اسم مسئول:
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یا

ضمیمۀ شماره ۷
(مربوط مادۀ  ۱۱قانون)
معلومات قابل ارائه توسط مراجع راپور دهنده در مورد انجماد /رفع انجماد.
موضوع :جزئیات انجماد /رفع انجماد بدینوسیله به اطالع رسانیده می شود ک ه وج وه و دارای ی ش خص ،نه اد و ی ا س ازمان
ذیل به اساس قرار ادارۀ څارنوالی مطابق مادۀ ( )۱۱قانون جلوگیری از تمویل تروریزم منجمد /رفع انجماد گردیده است.
جزئیات انجماد:
نمبر مسلسل

ش مارۀ ق رار اداره ل وی څ ارنوالی و تشریحات وجوه و دارایی

ن ام شخص ی ک ه مال

تاریخ

متصرف وجوه و دارایی است

نمبر مسلسل
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جزئیات رفع انجماد:

شمارۀ قرار اداره لوی څارنوالی تشریحات وجوه و دارایی

نام شخصی ک ه مال

و تاریخ

وجوه و دارایی است

مامور
کاپی:
واحد استخبارات مالی افغانستان

25

ی ا

ی ا متص رف

