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دهی هعاهالت بسرگ تبادله اسعارگسارش 



شماره

خالصه

 گزارش دهی معامالت بزرگ مبادله اسعار

   تحت معیارگزارش دهی

  عدم فعالیتگزارش دهی
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خالصه
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  وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى ؛پَلی خذهات گاى وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى ّای فؼالیت تٌظین همشسُ ام 33 ٓهاد ٍ جشاین اص ًاضی ػَایذ ٍ پَلطَیی اص جلَگیشی لاًَى ام 17 ٓهاد

.اًذ هالی ّای ساپَس ٍ هؼاهالت تحلیل هشوض بِ خَیص بضسي هؼاهالت دّی گضاسش اسائِ بِ هىلف پَلی خذهات گاى

  بؼذی هاُ واسی، سٍص دُ الی سا خَیص تبادلِ بضسي هؼاهالت ّای گضاسش تا اًذ هىلف وطَس سطح دس هجَص پَلی خذهات گاى وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى :تبادله دهی گسارش
 دس سَْلت ایجاد هٌظَس بِ اداسُ ایي .ًوایٌذ اسسال آًالیي گضاسضذّی پَستال طشیك اص افغاًستاى هالی ّای ساپَس ٍ هؼاهالت تحلیل هشوض بِ ضذُ تؼییي ضىلیات بِ هطابك
  ّای گضاسش اسائِ بشای ًْایی هْلت اها .است ًوَدُ فشاّن ًیض سا سٍصاًِ دّی گضاسش اجاصُ پَلی خذهات گاى وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى بشای تبادلِ دّی گضاسش لسوت

؛هیباضذ بؼذی هاُ واسی سٍص دُ بضسي هؼاهالت

  تا اًذ هىلف ًوایٌذ هی اضتشان باًه دافغاًستاى اسؼاس لیالم پشٍسِ دس وِ پَلی خذهات گاى وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى اص آًؼذُ :بانک دافغانستاى اسعار لیالم دهی گسارش
  طشیك اص آًالیي بطَس هالی ّای ساپَس ٍ هؼاهالت تحلیل هشوض بِ هطلَب ضىلیات بِ هطابك هاُ جشیاى دس ًیض ٍ بؼذی هاُ واسی سٍص دُ الی آًشا فشٍش ٍ اسؼاس خشیذ گضاسش
؛ًوایٌذ اسسال اسؼاس لیالم هطخع دّی گضاسش سیستن

 هشبَطِ همشسٓ دس آى حذ وِ ٌّگفت هؼاهلِ ًَع ّیچ دّی گضاسش هَسد هاُ جشیاى دس وِ پَلی خذهات گاى وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى اص آًؼذُ :هعیار تحت دهی گسارش
  ّای فؼالیت تٌظین همشسٓ 38 هادٓ دس ضذُ روش حذ اص تش پاییي ضاى هؼاهالت توام ٍ باضٌذ ًٌوَدُ اجشاء سا حَالِ ٍ تبادلِ است، گشدیذُ تؼییي افغاًی 500,000 هبلغ

 دس سیستن طشیك اص ٍ حَالِ بخص دس سسوی هىتَب رسیؼِ بؼذی هاُ واسی سٍص دُ الی هؼیاس تحت گضاسش اسسال بِ هىلف باضذ؛ پَلی خذهات گاى وٌٌذُ فشاّن ٍ غشافاى
ٍ هیباضٌذ؛ تبادلِ بخص

  ّیچ بشج جشیاى دس پَلی خذهات یا ٍ غشاف وِ هیگشدد اسسال افغاًستاى هالی ّای ساپَس ٍ هؼاهالت تحلیل هشوض بِ صهاًی فؼالیت ػذم گضاسش :فعالیت عذم دهی گسارش
.گشدد اسائِ دّی گضاسش سیستن رسیؼِ ٍ صهاى بِ هطابك بایذ ًیض گضاسش ًَع ایي اسائِ .باضذ ًذاضتِ فؼالیت ًَع
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ورود به سیستن گسارش دهی 

 fxd.fintraca.gov.af:آدسس ریل سا بِ خاطش بسپاسیذ

  !بٌَیسیذ ّویٌجا دس دلیماً سا فَق آدسس
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و پسورد( یوزر)نام کاربر 

:ضَیذ سیستن داخل ٍ ًَضتِ سا خَیص سهض ٍ واسبش ًام



6

صفحه اصلی سیستن گسارش دهی  

 !تَجِ :ًواییذ اًتخاب خَیص هؼاهلِ بِ تَجِ با سا ریل ّای گضیٌِ اص یىی
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نوعیت هعاهله

  اًفشادی هؼاهالت دسج غَست دس•
.ًواییذ اًتخاب سا گضیٌِ ایي (حمیمی اضخاظ)•

.ًواییذ اًتخاب سا گضیٌِ ایي حىوی اضخاظ هؼاهالت دسج غَست دس•
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درج هشخصات هرجع راپوردهنذه و هعاهله هشتری -اشخاص حقیقی 

  با سا هؼاهلِ جضئیات دّی گضاسش سیستن اص بخص دسیي•
.ًواییذ دسج ٍ ثبت همابل فَسم بِ تَجِ

   .باضذ هی ثبت لبل اص ساپَسدٌّذُ هشجغ هؼلَهات•



درج هشخصات هشتری

 هطتشی جضئیات دّی گضاسش سیستن اص بخص دسیي•
  .ًواییذ دسج ٍ ثبت همابل فَسم بِ تَجِ با سا خَیص

   .دّیذ فطاس سا هؼاهلِ ثبت گضیٌِ اخیش دس•
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درج هشخصات هرجع راپوردهنذه و هعاهله هشتری -اشخاص حُکوی 

 با سا هؼاهلِ جضئیات دّی گضاسش سیستن اص بخص دسیي•
.ًواییذ دسج ٍ ثبت همابل فَسم بِ تَجِ

  !باضذ هی ثبت لبل اص ساپَسدٌّذُهشجغ هؼلَهات•
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هشخصات هشتریدرج 

 هطتشی جضئیات دّی گضاسش سیستن اص بخص دسیي•
  .ًواییذ دسج ٍ ثبت همابل فَسم بِ تَجِ با سا خَیص

  .دّیذ فطاس سا هؼاهلِ ثبت گضیٌِ اخیش دس•
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ثبت و ارسال گسارش تحت هعیار

 گضاسش ضوا دّی گضاسش سیستن اص بخص دسیي
  جشیاى دس سا افغاًی 000,500 هؼاهلِ ًذاضتي اص

.ًواییذ هی اسائِ هشبَط بشج
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ثبت و ارسال گسارش عذم فعالیت

 اص ضوا دّی گضاسش سیستن اص بخص دسیي
 دس خَیص دفتش بَدى بستِ یا ٍ فؼالیت ًذاضتي
.ًواییذ هی اسائِ گضاسش هشبَط بشج جشیاى
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بازدیذ گسارش هعاهالت هنگفت

 اسسال ٍ ثبت وِ ساپَسّای تَاًیذ هی ضوا گضیٌِ ایي اص•
  .ًواییذ باصدیذ سا ایذ ًوَدُ

 ضواسُ تزوشُ، ضواسُ دّی، هالیِ تطخیػیِ ًوبش تواس، ضواسُ جَاص، ًوبش ضاهل وِ خَیص هطتشی بِ هشبَط هطخػات اص یىی ًَضتي با تَاًیذ هی ضوا•
  .ًواییذ حاغل اطویٌاى آى ضذى اسسال ٍ ثبت غَست اص ٍ ًوَدُ هطاّذُ سا خَیص ًظش هَسد هؼاهلِ ،...غیشُ ٍ دلیك غَست بِ هطتشی ًام پاسپَست،
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بازدیذ گسارش هعاهالت تحت هعیار ویا عذم فعالیت

   .ًواییذ هطاّذُ آى اسسال تاسیخ ٍ بشج تفىیه با سا خَیص فؼالیت ػذم ٍیا هؼیاس تحت هؼاهالت گضاسش تَاًیذ هی ضوا گضیٌِ ایي اص
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هشاهذه احصائیه ها

  اسسالی ّای گضاسش احػائیِ توام تَاًیذ هی ضوا گضیٌِ ایي اص
  اًَاع ّوچٌاى ٍ ًوَدُ هطاّذُ هختلف ّای هاُ طی سا خَیص

.تَاًیذ هی دیذُ سا خَیص ساپَسّای
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