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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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Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan 

 
 

 ! به متام ابنک های جتاریت کشور و منایندگی ابنک های خاریج

 قابل توجه شعبه حمرتم رعایت و پریوی از قواننی

 تطبیق رسیع دس تور اجنامد حساابت و معامالتدس تورالعمل  موضوع:

 و وواید شا ی از ررا،م، مرکز حتلیل معامالت و راپور های مایل افغانسی تان حایالح ت ییو هفمت قانون جلوگریی از پول شو یس ۀ( ماد2مطابق به فقره )

حق قیی و حییی را ایرای میدت ده روز اکری بیه مراریع راپیور  دارد نظر به امهیت و اس تعجالیت قضاای، امر اجنامد وروه، دارایی ها ای معامالت اشخاص

بعید از درایفیت  بالفاحایهشیور هیدایت داده میشیود   ک دهنده حاادر مناید. بدین حلاظ به متام ابنک های جتاریت و منایندگی های ابنک های خاریج در 

خیوش   دس تور اجنامد، معامه ای حساب ابنکی مندرج دس تور اجنامد را منجمد منوده و در ارسع وقت اب ارائه حاورت حساب ابنکیی مربوهیه، از اریراآ ت

دسی تور اجنیامد، از مواحالت دسی تور اجنیامد اب ابنیک حمیرتم شیام، مشیرتی ای هیر  یر دیلیر در خیالل میدت اوتبیار  زماناهمینان دهد. هرگاه بعد از 

ور حساب مربوهه پول ارداشت/انتقال مناید، ابنک مربوهه مس ئول ش ناخته شده و قضیه مورد پیلرد قیانو  قیرار م لیرید. شیااین تیستر اسیت کیه دسی ت

 اجنامد از هریق امییل ای بصورت مکتوب فزیکی به ابنک شام حاادر شده م تواند.
 

 جتاریت کشور و منایندگی ابنک های خاریج ابالغ گردید.موضوع قرار رشح فوق به متام ابنک های 
 
 
 
 

 اب احرتام
 

 مرکز حتلیل معامالت و راپور های مایل افغانس تان

 دافغانس تان ابنک )ابنک مرکزی(

 

  

 
 
 

 اکپیی:

 آ مریت حمرتم نظارت امور مایل دافغانس تان ابنکبه 
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