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 د افغانس تان ابنک

 راپورهای مایل افغانس تان مرکز حتلیل معامالت و

  مدیریت تطابق و پریوی از قواننی

 د افغانس تان ابنک

 مرکز شنین او معاملو د د افغانس تان د مایل راپورونو

 پریوی مدیریتاو  تطبیقد  وقوانیند 
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 ! به متام ابنک های جتاریت و منایندگی ابنک های خاریج

 میل کشور و جتدید آ ندس تور العمل ترتیب فورم های ش ناخت مشرتاین/افتتاح حساب به لسان های  موضوع:

شوورای رتورتم یلوایل دافغانسو تان  2200محول  20رخ ؤ مو 20شوامره  ۀیی و عواید انیش از جرامی و مصووبمبتین به ماده دوازدمه قانون جلوگریی از پول شو

 :که ابنک، به متام ابنک های کشور هدایت داده میشود
 

های ش ناخت مشرتاین/ افتتاح حساب را به لسان هوای مویل ردری و  شو تو  رس از اترخی صدور دس تورالعمل هذا ایل مدت سه ماه، فورم  .2

وه رابطه اب حسواابت ابنکوی ترتیب و برای افتتاح حساابت ابنکی جدید برای اتباع کشور در مرکز و منایندگی های خویش اس تفاده منایند. بریلال

کشور افتتاح گردیده اند، فورم های مربوط به این حساابت ابیود در زموان اب اس تفاده از فورم های مرتبه به لسان انگلییس برای اتباع  که قبالا 

 جتدید منودن به لسان های میل تبدیل گردد.
 

 منایند. حد اقل هر سال یک مرتبه جتدیدفورم های ش ناخت متام مشرتاین امع از مشرتاین داخیل ای خاریج را  .3
 

یت و معوامالت معامالت و راپور های مایل افغانس تان، مبین به تثبیت اس ناد هوویموارد مشکوک و ای تقاضای مرکز حتلیل  ۀدر صورت مشاهد .2

مالیایت، اس ناد گمریک، معریف انمه ها، آ درس، شامره های متاس و سایر اس ناد مربوط بوه معوامالت  از یریوق  ۀتشخیصی ۀرتذکره، جواز، شامر

 دست گریند. را روی نش ناخت مشرتای ثرؤ ع مربویه اقدام منوده و تدابری ممراج

 

اجتنواب مناینود. در صوورت ش ناسوا   ارشات معامالت هنگفت و مشکوک جوداا از درج ارقام و معلومات هوییت غری واقعی در فورمه های گز  .0

  در فورموه هوای گزارشوات معوامالت هنگفوت و مشوکوک اب هنواد گوزار  Dummy Valuesمعلومات غری واقعی و ای ارقام غوری معیواری ر

 جدی صورت میگرید.دهنده برخورد 

 

 قانون جلوگریی از پول شویی و عواید انیش از جرامی روی دست گرفتوه شوده 30 ۀکر، اقدامات تنفیذی مطابق به ماددر صورت ختطی از موارد فوق اذل

 از حساب ابنک مربویه در دافغانس تان ابنک وضع میگردد. و مبالغ جرمیه های نقدی مس تقمیا 
 

 ام ابنک های جتاریت و منایندگی ابنک های خاریج ابال  گردید.موضوع قرار رشح فوق به مت
 
 

 اب احرتام
 

 مرکز حتلیل معامالت و راپور های مایل افغانس تان

 دافغانس تان ابنک رابنک مرکزی 
  

 اکپیی:

 آ مریت رترتم نظارت امور مایل دافغانس تان ابنکبه 
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