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دافغانستان بانک

آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر 

بانکی

ثشای غشافبى ٍ فشاّن وٌٌذُ گبى خذهبت پَلیتشٍسیضم پَل ضَیی ٍ توَیل ثب ثشًبهِ آهَصضی ثخص هجبسصُ 



شماره

تعریفات

 های منشی در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریسممکلفیت

  هطتشیبىضٌبخت

  حَالِ)ضشایظ ضٌبخت هطتشی دس هعبهالت اًتمبل پَل

 اسعبسضٌبخت دس تجبدلِ ضشایظ

 اسٌبد حوبیَی

 اضخبظ هتجبسص سیبسی

 حفظ ٍ ًگْذاسی اسٌبد

 آهَصش ٍ استمبی ظشفیت.
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تعزیفات السم
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 وِ هیجبضذ لبًًَی غیش آهذٓ ثذست ّبی پَل وٌتشٍل یب هبلىیت هٌجع، هحل، هبّیت، تجذیل یب سبصی پٌْبى ثشای تالش پشٍسِ اص عجبست:شویی پول تعزبف
.ثبضذ هی ریل هشاحل داسای

جبثجبی •
گزاسی الیِ•
ادغبم•

ضخع حمیمی وِ ٍظیفِ هْن دٍلتی دس افغبًستبى یب سبیش وطَس ّب یب دس یه سبصهبى ثیي الوللی ثِ ٍی سپشدُ ضذُ ثبضذ ٍ ضبهل : شخض متبارس سیاسی
.هسٍَلیي عبلی ستجِ احضاة سیبسی، اعضبی خبًَادُ یب البسة ًضدیه آًْب ًیضهیجبضذ

ِ عجبست اص هعبهلِ اى است وِ هجلغ اًتمبل، تجبدلِ اسعبس ٍ یب ًمذ سبصی چه ثبلغ ثِ پٌجػذ ّضاس افغبًی یب ثیطتش اص آى ٍ یب هعبدل آى ث: معامله نقذی بشرگ
.ثشسذسبیش اسعبس 

 عجبست اص هعبهلِ است وِ ضه یب هَجَدیت دالیل هجٌی ثش ضه وِ هعبهلِ ٍ یب الذام ثِ اجشای آى ثب عَایذ ًبضی اص جشاین هشتجظ ثَدُ ٍ یب: مشکوکمعامله 
.ّذف آى پَل ضَیی یب توَیل تشٍسیضم هی ثبضذ

.ساثغِ تجبستی ثب خذهبت پَلی ٍ یب غشافی ًذاضتِ ثبضذ عجبست اص هطتشی است وِ لجبالً :مشتزی تصادفی
.



تزوریشممکلفیت های منشی در امز مبارسه با پول شویی و تمویل 

تغجیك لَاًیي ٍ همشسات ثخػَظ همشسُ تٌظین فعبلیت ّبی غشافی ٍ خذهبت پَلی؛•
تغجیك ضشایظ ضٌبخت هطتشیبى•
تغجیك ضشایظ ضذیذ ضٌبخت هطتشیبى؛•
چه ًوَدُ هعلَهبت َّیتی دس لست ّبی تعضیشات؛•
ضٌبسبیی هعبهالت ثضسي ٍ تطخیع ٍ تحلیل هعبهالت هطىَن ٍ گضاسش دّی آى ثِ فٌتشاوب؛•
حفظ ٍ ًگْذاسی اسٌبد ٍ هعلَهبت هطتشیبى•
تطخیع هعبهالت ٍ فعبلیت ّبی غیش هعوَل هطتشیبى ٍ ًظبست هذاٍم ثش آًْب؛•
لَاًیي ٍ همشسات هجبسصُ ثب پَلطَیی ٍ توَیل تشٍسیضم د افغبًستبى ثبًه؛ ٍآگبّی وبهل اص•
.ّوىبسی ثب تین ّبی هؤظف ًظبستی دافغبًستبى ثبًه•
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: میتود ها، حاالت و معامالت مشکوک پول شویی و تمویل تزوریشم

:  اًتمبل پَل•
:تجبدلِ اسعبس•
(:  Structuring)سبصهبًذّی •
:سٍیِ غیش هعوَل هطتشی•

o،جلَگیشی اص ثجت، گضاسش دّی هعبهالت ًمذی ثضسي
oضىلی ثشخَسد ًبدسست
oُاسشاس پشٍسس هعبهلِ ثذٍى اسایِ اسٌبد حوبیَیی ٍ غیش

:حبالت غیش هعوَل ضٌبخت هطتشیبى•
o اسایِ اسٌبد جعلی؛
oٍ عذم اسایِ هعلَهبت؛
o هشتجظاجشای تحمیك دس هَسد گضاسش دّی هعبهالت ٍ غیشُ هَاسد غیش.

:  هعبهالت غیش هعوَلاجشای •
اًتمبل پَل اص یه ضخع ثِ چٌذیي ًفش ٍ یب ثشعىس آى؛ 

اجشای هعبهالت ثضسي تجبدلِ، حَالِ دس ًوبیٌذُ گی ّبی هتفبٍت؛  ٍ
.اًتمبل دٍام داس ٍجَُ ثِ هٌبعك جغشافیبیی داسای خغش ثلٌذ
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شناخت مشتزیان

:ًوبیٌذ تثجیت ٍ تطخیع سا خَیص هطتشی َّیت ریل احَال دس اًذ هىلف غشافی ٍ پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن
لجل یب حیي ثشلشاسی هعبهلِ تجبستی1.
لجل اص اًتمبل پَل ثِ داخل ٍ خبسج وطَس2.
ٍ دس حبلیىِ ظي پَل ضَیی یب توَیل تشٍسیضم هغشح ثبضذ،3.
اجشای هعبهلِ ثشای هطتشی تػبدفی4.

.
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(حواله)شزایط شناخت مشتزی در معامالت انتقال پول 

اخذ معلومات و اسناد مزبوط شخض 
حکمی/حقیقی

(  حواله/انتقال پول)مقذار معامله  شما
ره

ًبم هىول، ضعل آدسس ٍ ضوبسُ توبس ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل آى ثب سبیش اسعبس 50,000همذاس هعبهلِ ووتش اص  1

 ًبم ٍآدسس هىول ضشوت، هؤسسِ یب ضخع
حىوی

 ًِبم، )ضْشت ضخع غالحیتذاس اجشاء هعبهل
(ضغل، ضوبسُ توبس

ضخع حىوی

هشثَط ثِ ضخع حمیمی،  1ثشعالٍُ هَاسد ضوبسُ 
تزوشُ تبثعیت، جَاص ساًٌذُ گی، وبست َّیت دٍلتی وِ 

داسای عىس ٍ هذاس اعتجبس ثبضذ

ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل آى  100,000الی  50,000همذاس هعبهلِ ثبلغ ثِ 
ثِ سبیش اسعبس

2

هشثَط ثِ ضخع حمیمی،  1ثشعالٍُ هَاسد ضوبسُ 
تزوشُ تبثعیت یب پبسپَست هعتجش

ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل  500,000الی  100,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
آى ثِ سبیش اسعبس

3

 هطتشی ضٌبخت ضذیذ تذاثیش ،3 ضوبسُ هَاسد ثشعالٍُ
: ضبهل وِ
ٍجَُ هٌبثع هَسد دس هعلَهبت وست
ّب صهیٌِ دس حوبیَی اسٌبد وست ٍ هعبهلِ ّذف

ضخع حمیمی افغبًی یب هعبدل آى  500,000همذاس هعبهلِ هسبٍی ٍیب ثیطتش اص 
ثب سبیش اسعبس
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(حواله)شزایط شناخت مشتزی در معامالت انتقال پول 

اخذ معلومات و اسناد مزبوط شخض 
حکمی/حقیقی

(  حواله/انتقال پول)مقذار معامله  شما
ره

هشثَط ثِ ضخع حوىی، وبپی  1ثشعالٍُ هَاسد ضوبسُ 
جَاص هعتجش هطتشی

ضخع حىوی افغبًی یب هعبدل  1,000,000الی  50,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
آى ثِ سبیش اسعبس

5

 ضذیذ تذاثیش هطتشی، ضٌبخت عبدی تذاثیش ثشعالٍُ
:ضبهل وِ هطتشی ضٌبخت

ٍجَُ هٌجع هَسد دس هعلَهبت وست
صهیٌِ دس حوبیَی اسٌبد وست ٍ هعبهلِ اّذاف 

ّب

ضخع حىوی افغبًی یب  3,000,000الی  1,000,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
هعبدل آى ثِ سبیش اسعبس

6

 دسج وِ هطتشی ضٌبخت ضذیذ ضشایظ هَاسد عالٍُ ثش
 هی تغجیك لبثل ًیض ریل هَاسد ثبضذ، هی 6 ضوبسُ
:ثبضذ

اسبسٌبهِ وبپی اخز
هطتشی فعبلیت ٍ تجبست هبّیت ضٌبخت  
ضشوت ولیذی هسئَلیي ٍ سْوذاساى ضْشت
استفبدُ ثب آى ٍالعی هبلىیي َّیت تبئیذ ٍ تثجیت 

(اهىبى غَست دس) هعتجش هٌبثع ٍ هذاسن اص

ضخع حىوی افغبًی یب هعبدل آى ثب سبیش  3,000,000همذاس هعبهلِ ثیطتش اص 
اسعبس ثبضذ
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9

دس غَستیىِ هجلغ تجبدلِ اسعبس هطتشی هسبٍی یب ووتش اص 
افغبًی یب هعبدل آى ثِ اسعبس  (500,000)پٌجػذ ّضاس  

:ثبضذ

:در در صورتیکه شخص حکمی باشد

و آدرس مکمل شرکت ،نام 

تبادلهشهرت شخص صالحیت دار اجراء 

:در صورتیکه شخص حقیقی باشد

و اسم مکمل مشتری

شماره تماس

شناخت در تبادله اسعارشزایط
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پنجصذ  دس غَستیىِ هجلغ تجبدلِ اسعبس هطتشی ثبلغ ثِ 
 (1,000,000)یک میلیون افغبًی الی  (500,000)هشار 

:اسعبس ثبضذ افغبًی یب هعبدل آى ثِ

:اگز شخض حکمی باشذ 
ًبم ٍ آدسس هىول ضشوت؛

ضْشت ضخع غالحیت داس اجشاء تجبدلِ؛ ٍ
وبپی جَاص فعبلیت هعتجش

:اگز شخض حقیقی باشذ
ًبم هىول هطتشی

ضوبسُ توبس
ضغل ٍ آدسس ٍ

وبپی تزوشُ، پبسپَست، جَاص ساًٌذگی ٍ یب وبست َّیت دٍلتی 
.هعتجش

شناخت در تبادله اسعارشزایط
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  میلیون یک هطتشی اسعبس تجبدلِ هجلغ غَستیىِ دس
 (3,000,000) میلیون سه الی افغبًی (1,000,000)

:ثبضذ اسعبس ثِ آى هعبدل یب افغبًی

:اگز شخض حکمی باشذ 
،ثشعالٍُ هَاسد فَق

.ّذف تجبدلِ اخز گشدد •

:اگز شخض حقیقی باشذ
ثش عالٍُ هَاسد فَق الزوش، 

.تزوشُ ٍ یب پبسپَست هعتجش ٍ ّذف تجبدلِوبپی •

شناخت در تبادله اسعارشزایط



12

 سه اص ثیطتش هطتشی اسعبس تجبدلِ هجلغ غَستیىِ دس
:ثبضذ اسعبس ثِ آى هعبدل یب افغبًی (3,000,000) میلیون

:اگز شخض حکمی باشذ 
ثشعالٍُ هَاسد فَق  

وبپی اسبس ًبهِ؛ اخز •
؛ ضٌبخت هبّیت تجبست ٍ فعبلیت هطتشی•
؛ ٍضْشت سْوذاساى ٍ هسٍَلیي ولیذی ضشوت•
تثجیت تبئیذ َّیت هبلىیي•

.

:اگز شخض حقیقی باشذ
وست  هعلَهبت دس هَسد هٌبثع ٍجَُ؛ •
.وست اسٌبد حوبیَی دس صهیٌِ•

شناخت در تبادله اسعارشزایط



: هَاسد ریل هیتَاًذ ضبهل اسٌبد حوبیَی دس هعبهالت گشدد

اجٌبس فشٍش ٍ خشیذ ثل

ثبًىی حسبة غَست لشاسداد، ٍظیفِ، وبست

هَتش ٍ خبًِ فشٍش غَست دس هعبهالت سٌّوب سٌذ

ِخبًِ یب صهیي لجبل

 است گشدیذُ تسلین هبله ثِ اهظب ٍ سٌذ سٍی وِ هجلغ یب ٍ صهیي هبله ثیي داد لشاس صساعتی هحػَالت غَست دس

هَاضی فشٍش دسغَست دٍعشف ثیي لشاسداد

عشٍسی هػبسف غَست دس خظ ًىبُ ٍ عشٍسی وبست

دّیذ تَضح سا پَل هٌجع ٍ هعبهلِ ّذف جذاگبًِ ٍسق دس ثبضذ داضتِ هعمَل دلیل وِ حوبیَی اسٌبد هَجَدیت عذم غَست دس.

اخذ اسناد حمایوی 
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ضخع حمیمی وِ ٍظیفِ هْن دٍلتی دس افغبًستبى یب سبیش وطَس ّب یب دس یه سبصهبى ثیي الوللی ثِ ٍی سپشدُ ضذُ ثبضذ ٍ ضبهل 
.هسٍَلیي عبلی ستجِ احضاة سیبسی، اعضبی خبًَادُ یب البسة ًضدیه آًْب ًیضهیجبضذ

اخز )دس غَستیىِ غشافبى ٍ فشاّن وٌٌذُ گب خذهبت پَلی ثب چٌیي اضخبظ همبثل هی گشدًذ، ثبیذ ضشایظ ضذیذ ضٌبخت هطتشی 
.وِ ثیبًگش ّذف هعبهلِ ٍ هٌجع ٍجَُ ثبضذ، سا تغجیك ًوبیٌذ( اسٌبد حوبیَی

:سبیش هَضَعبت وِ ضبهل هَاسد ریل هی گشدد تَسظ ّوىبساى ثخص فٌتشاوب ثِ تفػیل تَضیح هی گشدد
گضاسش دّی هعبهالت ثضسي•
گضاسش دّی هعبهالت هطىَن•
تغجیك لست تعضیشات•

اشخاص متبارس سیاسی
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هعبهلِ ٍ یب  سبل ثعذ اص صهبى اًجبم یب اجشاء 5فشاّن وٌٌذُ خذهبت پَلی ٍ غشافی هىلف است تب توبم هعلَهبت ٍ اسٌبد ریل سا حذ الل ثشای هذت 
:ساثغِ تجبستی ثب هطتشی حفظ ًوبیذ

.اسٌبد ٍ هعلَهبت هطتشیبى عَسی حفظ گشدد وِ ثِ سَْلت لبثل دستشس ثبضذ

:اسٌبد ٍ هعلَهبت هیتَاًذ ثِ یىی اضىبل ریل حفظ ٍ ًگْذاسی گشدد

حفظ و نگهذاری اسناد
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هردو
اسٌبد ٍ هذاسن 

ًسخِ ) چبپی
   الىتشًٍیىی

(Soft)



 پَل اص جلَگیشی همشسات ٍ لَاًیي اص آى ًوبیٌذگبى ٍ وبسوٌبى هسٍَلیي، وِ ًوبیذ اعویٌبى حػَل غشافی ٍ پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن1.
.داسًذ وبفی هعلَهبت ٍ آگبّی هشثَعِ همشسات سبیش ٍ همشسُ ایي تشٍسیضم، توَیل ٍ ضَیی

  ثشًبهِ ًوَدى دایش ثِ هىلف خَیص، ًوبیٌذگبى ٍ وبسهٌذاى آگبّی افضایص ٍ ظشفیت استمبی ثوٌظَس غشافی ٍ پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن     .2
.هیجبضٌذ دٍاهذاس ٍ هٌظن آهَصضی ّبی

 هشوضتحلیل ٍ ثبًه افغبًستبى د عشف اص وِ ّبی ٍسوطبح ٍ آهَصضی ّبی ثشًبهِ دس تب اًذ هىلف غشافبى ٍ پَلی خذهبت وٌٌذگبى فشاّن     .3
.ًوبیٌذ اضتشان هیگشدد، دایش افغبًستبى هبلی ّبی ساپَس ٍ هعبهالت

آموسش و ارتقای ظزفیت
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 گضاسش یب تشٍسیضم توَیل ٍ ضَیی پَل تحمیمبت پیشاهَى هعلَهبت تب اًذ هىلف آًْب وبسهٌذاى ٍ هسٍَلیي ، غشافبى ٍ پَلی خذهبت وٌٌذگبى فشاّن
.ًسبصًذ ضشیه ٍ افطبء اضخبظ سبیش یب هطتشی ثِ سا افغبًستبى هبلی ّبی ساپَس ٍ هعبهالت تحلیل هشوض ثِ هعلَهبت اسائِ ٍ دّی

 جلَگیشی همشسات ٍ لَاًیي حست ریػالح هشاجع ثب ٍ ٍغشافبى پَلی خذهبت وٌٌذُ فشاّن وبسهٌذاى ٍ هسٍَلیي هیبى هعلَهبت ایي سبختي ضشیه
.ًویجبضذ هوٌَعیت ٍ هحذٍدیت ایي ضبهل تشٍسیضم، توَیل ٍ ضَیی پَل اص

ممنوعیت اطالع دهی یا افشاء ساسی
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تشکر از توجه شما

www.fintraca.gov.af info@fintraca.gov.af +93 202512973
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