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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 

 

 

 ممم مد

 

 

 

Da Afghanistan Bank 

(Central Bank of Afghanistan) 

 Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan  

 

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

 موضوع: ارسال قضاایی مشهود جعل به ادارات تنفیذ قانون و ادارۀ حمرتم لوی څارنوایل مجهوری اسالمی افغانس تان

مقرره مس ئولیت ها و اقدامات ابزدارنده علیه تطهری پوول و متویول  20 و وواید شا ی از جرا م و ماده ییقانون جلوگریی از پول شو 20 ۀبراساس حمک ماد

یت دالیل مبین بر اینکه معوام  و ای اقودام بوه اجورای آ ن اب تروریزم، مراجع راپور دهنده ملکف به ارسال معامالت مشکوک )در صورت شک ای موجود

 ای متویل تروریزم میباشد و ای اب جرا م اص ی ارتبا  دارد،، در خالل مودت سوه روز اکری بوه ییمرتبط بوده ای هدف از آ ن پول شو وواید شا ی از جرا م

 فوق اذلکر به صورت مفصل رصاحت دارد. ۀش دهی آ ن در مادند که رشایط گزار مرکز حتلیل معامالت و راپور های مایل افغانس تان ا

، ییو سوایر معلوموات مربوو  بوه پوول شوو بیست و پنجم قانون متذکره، این مرکز مس ئول حتلیل گزارشات معامالت مشکوک ۀ، مبتین به حمک مادعالوتا 

پریامون جعل، تزویر، تقلوب  و سوایر اسو ناد )توذکره، پاسو  ورت، جوواز سسات مایل جرا م مشهود ؤ روریزم میباشد، در حالیکه مجرا م اص ی، و متویل ت

مشکوک غرض حتقیق بوه ایون اداره ارسوال میدینود، در حالیکوه ایون اداره  ۀنکی، س ند گمر(ی، را منییت معاملجتاریت، تضمنی ابنکی، صورت حساب اب

 به ادارات تنفیذی کشور میباشد. مربو ویر و تقلب مرکز جتزیه و حتلیل بوده و حتقیق قضاایی مشهود و مستند سازی جعل، تز 

مناینودگی  بدینوس ی  اب در نظرداشت رصاحت موارد قانوین فوق اذلکر و رس یدگی به قضاایی مربو  در مرکز و والایت کشور، به متوام ابنکهوای جتواریت و

تنفیذ قوانون  ۀبه مراجع مربوط س ناد هوییت و جتاریت را مس تقمیا اابنک های خاریج در کشور هدایت داده میشود ت قضاایی مشهود جعل، تزویر و تقلب 

 م اب مستندات حمول شده به این اداره ارسال منائید.ال منوده و گزارش مشکوک آ ن را تو حمرتم لوی څارنوایل مجهوری اسالمی افغانس تان ارسا ۀو ای به ادار

 مراتب فوق هجت آ گاهی و اجراآ ت مقتیض به شام گس یل است.
 
 

 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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