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 فصل اول

 عمومیاحکام 
 

 مادۀ اول

صالحیت    

.استووضعگردیدهقانوندافغانستانبانک،ترتیب2مادۀ6بهتاسیازاحکامجزءمقررۀاین

 دوممادۀ 

 هدافا

تهایآنیومکلف،صرافاناهمکنندهگانخدماتپولیدررابطهبهجوازدهی،تنظیمونظارتفعالیتهایفرمقررۀاین

.جلوگیریازپولشوییوتمویلتروریزمترتیبشدهاستهادر

 مادۀ سوم

 ساحه تطبیق

رافراهممیوصرافیافغانستانخدماتپولیقیکهدریاینمقررهباالیتمامافرادوشخصیتهایحکمیوحق (9)

.قیمقیمدرافغانستانباشندیادرسایرممالکیکنندقابلتطبیقمیباشد،خواهاشخاصحکمیوشخصیتهایحق

وعرضهکنندگانخدماتپولیوفروعبانکهایخارجی،اینمقررهباالیبانکهایتجارتیمجوز،فروعآنها (2)

خدمات.گرددنمیکهازطرفدافغانستانبانکاجازهفعالیتبهآنهادادهشدهاست،تطبیقلمالیازطریقموبای

درجملهعملیاتکلیاینمؤسسات،تحتمقرراتیکهبهتاَسی پولیکهتوسطاینمؤسساتبانکیفراهممیگردد،

 .رگردیده،تنظیمونظارتمیشودصادمربوطهوسایرقوانینومقرراتبانکداریدرافغانستانومقرراتازقانون

مقررهتحتکهجوازایشانحکمیدیااشخاصحقیقیوافرآنعدهازااینمقررهباالیمطابقشرایطجوازدهی (3)

میعادبمحضانقضاء.نمیگردد،تطبیقمعتبرمیباشدجوازفعالیتآنهاوقبلیصادرگردیده ،اخذجوازجوازها

.صورتمیگیردهذاشرایطمقررهطبقجدید

 مادۀ چهارم

 معافیت

نشانمشتریاان وعی آنهاتجارتوتیفعالاندازهوتیماهبانکافغانستاندقانون19و57مادهطبقصشخااسایر (9)

.دینماارائهدرخواستتیمعافکسبیبراتوانندیم،نددنمیگرهذارهمقریامتذکرهنقانوتابع

بانکنفغانستادامدیریتجوازدهیآمریتنظارتامورمالیبهرامعافیتکسبستیاخودربایددهندهدرخواست (2)

.کندمیتقدودروالیاتبهنمایندگیهایدافغانستانبانککابلشهرواتسینابناقعوا

میباشدمعافیتءعطااصالحیتبامرجعیگانهبانکنفغانستاداعاملتهیأ (3) برگیرندهدربایدمتذکرهستیاخودر.
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ءعطااصخصودربانکافغانستاندعاملئتیهتوسطهانهآگاتصمیمیکنآشنیرودرتاهدبوکافیتمعلوما

.یردگصورتمعافیت

.دیانمرایاضافتمعلومایتقاضاتواندیمبانکافغانستاند،معافیتمطالبهردمودرتصمیمذتخااازقبل (1)

خدماتکهتوسطچنینافراد.باشدحدودمازنظرزمانیومشروطتواندیمتیمعاف،یدرخواستیمنظوریرتصودر (2)

 .میشود،توسطدافغانستانبانکفهرستنمیگرددعرضهمیگرددیا

 مادۀپنجم

 تآءستثناا 

یهاطرزالعملوطیشراممکنبانکنفغانستادال،معموریغیهاحالتیاطبیعییهامصیبتمانندستثناییاتحاالدر

 .دینمامنظورومشخصیدرخواستمراحلیطوثبتیابرراتفاوتم

 مادۀ ششم

 اصطالحات 

 :دراینمقررهمفاهیمذیلراافادهمینمایدتآتیااصطالح

استکهجهتکسبجوازعرضهخدماتحقیقییاکمیعبارتازشخصحدرخواستدهنده :ۀدرخواست دهند (9)

 .مینمایددرخواستیکتبیراارائهبهدافغانستانبانکویاصرافیپولی

،ازجانبصاحبجوازبرایشاختیاردادهشخصاستکهطبقشرایطاینمقررهعبارتاز:با صالحیت ۀنمایند (2)

 .اشتراکورزدویاصرافیویدرراهاندازیفعالیتخدماتپولیازشدهتابهنمایندگی

موقعیت: نماینده گی (3) خدماتپولیاستمحلو صالحیتفراهمکننده با نماینده صرافکه طبقشرایطاینیا

 .ارائهمیگرددیاصرافیمقرره،بهنمایندگیدارندهجوازعرضهخدماتپولی

 .میباشد(تبدیلچکبهپولنقد)نقدسازیچکو،تبادلهاسعارانتقالپولعرضهخدماتعبارتاز:خدمات پولی (1)

خدماتپولی:پولی فراهم کننده خدمات (2) ارائه در شخصیاستکه خدماتپولی کننده عرضه یا فراهمکننده

 .مشغولمیباشد

اسنادپرداختیاارزشذخیرهدریافتمزدیااجورهجهتپرداختپول،عبارتازچکنقدسازی:نقد سازی چک (6)

 شده ذخیره ارزش یا پرداخت اسناد حصول بدل در )شده های چک استثنای سفریبه اسناد( که است شخصی به

 :مانند.پرداختیاارزشذخیرهشدهراتحویلمیدهد

 

کنندهخدماتپولىدربدلمبلغپولفراهممشترى،ازطرفمشترىبهدرخواستارائهچکقابلپرداختبه .9

 ؛ازآنباشدمعادلیاکمترکهنقد
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کنندهخدماتفراهمکنندهخدماتپولى،ازطرفمشترىبهفراهمدرخواستارائهچکقابلپرداختبه .2

 پولىدربدلمبلغپولنقدمعادلیاکمتر؛

کنندهخدماتپولىبهمشترى،کهچنینچکدرفراهمارائهچکقابلپرداختبهسفارشمشترى،ازطرف .3

جارىراداراباشد،یکنهادقرضهدهىیاکداممؤسسهدیگرىکهعرضهکنندهخدماتپولىدرآنحساب

 بامبلغپولنقدمعادلیاکمترتبادلهشدهبتواند؛

ارائهآنشمارهوارائهشمارهیاکودمشخص .4 توسطعرضهکنندهخدماتپولىبراىمشترى،کهمشترىبا

هویتخویشدریکنهادقرضهدهىیاکداممؤسسهدیگرىکهعرضهکنندهخدماتپولىدرآنتثبیت

.پنداشتهمیشود،شدهمشخصرىراداراباشد،مستحقاخذمبلغپولنقدقبالًحسابجا

 .میباشدوعرضهسایرخدماتمجازصرافیجیرخارسعااتبادلهعبارتاز:یافصر (7)

 .وسایرفعالیتهایمجازصرافیمیباشدجیرخارسعاوشافروخریدلمشغوستکهاشخصی:صراف (8)

دستفروششاملآنعدهازاشخاصمیگرددکهدوکانیامکانثابتفعالیتنداشتهوبهصراف: فروش صراف دست (1)

 :ایندستهازصرافانبهدوکتگوریذیلتقسیممیگردد.میورزدتعرضهخدماتتبادلهاسعارمبادر

خدماتتبادلهاسعاررا(دارایغرفهیابدونآن)اشخاصکهدرمارکیتهایصرافییانزدیکآن .9

 وشناختهمیشوند؛کتگوراولوبحیثمیدارندعرضه

 .کتگوریدوممیباشدبودهووسرکهامشغولتبادلهاسعارها اشخاصکهدرکنارجاده .2

 

 .دفترمرکزیوفروعآنمیباشدبودهکهشاملافغانستانبانکمرکزیعبارتاز:افغانستان بانک د (91)

داخلافغانستاندرکنندههردوودریافتفرستندهدرآنموقعیتاستکهیعبارتازانتقالپول:انتقال داخلی (99)

 .میباشد

کنندهدرخارجازافغانستانیادریافتفرستندهاستکهدرآنموقعیتیتقالپولعبارتازان:انتقال خارجی (92)

 .میباشد

کهغیربانکیمیباشدساتبانکیوعبارتازمرجعنظارتکنندهمؤس:آمریت عمومی نظارت امور مالی (93)

 .تحتریاستدافغانستانبانکقراردارد

امتیازگیرندگان)عبارتازیکنهادحکمىاستکهباعرضهکنندگانخدماتپولى :امتیاز دهنده (91) کهدر(

تا درقسمتانتقالپولبیرونازمرزهاىبینالمللى،(الف)بیشازیککشورموقعیتدارند،عقدقراردادمیکند،

 نماید؛ ایفا نقش آنها میان میانجى ب)منحیث مشت( نام یک گیرندگان امتیاز وبه شرکتى، مشترک هویت رک،
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تواردهناشىازغفلت،نبودسیالیت،ابهارسالکنندهپولدرمقابلهرنوعخسار(ج)بازاریابىمشترکفراهمسازد؛و

 .بپردازدجبرانخسارهفریبکاریامتیازگیرندگان،و

 .فغانستانپرداختهمیشودکنندهدراارتازانتقالپولاستکهبهدریافتعب: انتقال از خارج مرز به داخل (92)

شرکتهایسهامیمیگرددکهدرداخلیا:و حکمی قییشخصیت حق (96) یا مشارکت، شاملمالکیتمنفرد،

 .خارجازافغانستانتاسیسمیشوند

حقیحکمیعبارتازشخص :جوازیا دارنده صاحب  (97) ویااستکهجوازفراهمکنندهخدماتپولیقییا

 .برایشدادهشدهاستدافغانستانبانکجانبصرافیاز

آنحداقل :قاقی ذیصالحیتسهم استح (98) واجدحقرأییا7سهمیاستکهدارنده یا فیصدسهامسرمایه

شرکتبهشکلانفرادییابااشتراکیکیابیشترازیکشخصمالنفوذقابلتوجهرادرادارهیامدیریتامکاناع

 .داشتهباشد

 .باشداستکهخواهانتحویلپولبمنظورانتقالآنبهجناحدیگرمیحکمیفردیاشخصبمعنی :فرستنده (91)

صولحکهپولمنتقلشدهجناحدیگرراباصالحیتاستحکمیعبارتازفردیاشخصیت:کنندهدریافت  (21)

 .نمایدمی

دریافتپولویاارزشپولیبرایارزشذخیرهشدهیاعبارتازفروشیاصدوراسنادپرداخت، :انتقال پول (29)

تنهاشاملرسانیدنفزیکیپولوخدماتآنالینوتیلیمواصالتیودسترسیبهشبکهحایناصطال.باشدمیانتقال

 .شودنمی"نیتورک"

جلوگیریازپولشوییوعوایدقانون91ماده2و9کهدرفقرهاستایعبارتازمعامله: معامله مشکوک (22)

 .یافتهاستازجرایمتذکرناشی

د :شخص شایسته و مناسب (23) تشخیص بر بنا که میشود پنداشته مناسب و شایسته صورتی در حقیقی شخص

افغانستانبانکدرآنصداقت،قابلاعتماد،انصاف،اهلیتوقدرتتصمیمگیریسالممؤثردرفعالیتهایشخصی،

 .باشد جهتپیشبردفعالیتهایموردنظرتجربهمناسبمالیوتجارتیبودهونیزدارایمهارتهاو

افغانستانبانکاعضایهیئتنظار، بنابرتشخیصد که میشود ومناسبپنداشته شخصحکمیدرصورتیشایسته

دریکیازحاالتذیلشخصشایستهومناسب .هیئتعاملوسایرتشکیالتمشابهآندارایاوصاففوقباشند

:شودپنداشتهنمی

بهاثرارتکابجرمتوسطمحکمهذیصالحبهجزامحکومشدهباشد،مگراینکهمحکومیتویناشیازعقاید .9

.یافعالیتهایسیاسییامذهبیباشد
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 .ازطرفمحکمهذیصالحورشکستهاعالنشدهباشد .2

تگردیدهیاحیبهعلتسوءرفتارشخصییامسلکیازطرفمرجعذیصالحازانجامامورمالیسلبصال .3

 .تتعلیققرارداشتهباشدصالحیتویبهحال

،شایستهومناسبفقرهاین(9،2،3)نمایندهیاشخصوابستهبهشخصیباشدکهدرحاالتمندرجبندهای .4

 .پنداشتهنشود

شایستهومناست،مادهاین(23)فقره(9،2،3)جبندهایرمالکانتفاعیباشدکهدرحاالتمند: مالک انتفاعی (21)

 .پنداشتهنشود

سازمانکیدرایکشورهاریساایدرافغانستانیمهمدولتفهیوظکهیقیحقشخص :اشخاص متبارز سیاسی (22)

فوقذواتکینزداقاربایخانوادهیاعضا،یاسیرتبهاحزابسیعالنیلووسپردهشدهکهشاملمسیبهویالمللنیب

 .باشدیمزین

(700،000)صدهزارافغانیپنجکهبالغبهاسعارتبادلهیااىاستکهحواله،انتقالمعاملهعبارتاز:معامله نقدی بزرگ (26)

 .یامعادلآنبهاسعارخارجىطىآنبهاجراءبرسدیابیشترازآنو
 

اشخاصحقیقیاندکهمالکیتوکنترولنها (:مالک واقعی)شخص ذینفع  (27) یشخصحکمییایشخصیا

 .دراختیارداشتهباشندسیستمرا

رىاستکهجزئىنباشدواگرگزارشدادهنشود،باعثگمراهىیاتاخیرتفتیشیعبارتازتغی:رات عمدهیتغی (28)

ل،اسمووآدرسفزیکىیاآدرسپستى،اشخاصمسدرسهمدار،چنینتغییراتشاملتغییر.یانظارتخواهدگردید

 .گرددفعالیتهاىمشابهآنمیمعلوماتوصاحبجوازیانوعفعالیتآن،وسایر

 .باشدخالفقانونمیشخصدرپدیدآمدنعملمجرمانهارادهوخواست: سوء نیت (21)

 .عبارتازمشتریاستکهقبالرابطهتجارتینداشتهباشد :مشتری تصادفی (31)

 .باشدیمگریدکشورپولبرابردرکشورکیپولتبادله :تبادله اسعار (39)

 .باشدیمهاکشورریساپولازعبارت :راسعا (32)
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 فصل دوم

 صدور جواز نامهثبت درخواستی و شرایط 

 مادۀ هفتم

 ثبت درخواستی
 

متقاضیبمنظورکسبجوازفعالیتخدماتپولی (9) یا مکلفبهارائهوثبتدرخواستیوصرافیدرخواستدهنده ،

 .باشدکتبیقابلقبولبهآمریتنظارتامورمالیدافغانستانبانکمی

ازبخشجوازدهیآمریتنظارتیاصرافیدرخواستدهندهفورمدرخواستیجوازفراهمکنندهخدماتپولی (2) را

امور بدستنمایندگیهایدافغانستانبانکمالیدافغانستانبانکواقعدرمرکزویا وتکمیلدروالیات، آورده

 .نمایدمی
 

نما (3) یندهدرخواستدهندهمیتواندمالکجوازیا باشدآنصالحیتمالکبا درصورتیکهدرخواستدهندهنماینده.

 .باشدمیمعرفیودارایوکالتخطیادارایصالحیتتفویضشدهازطرفمالکبطورکتبیمالکباشد،موصوف

بورزد (4) مبادرت صرافی خدمات عرضه به بانک افغانستان د در راجستر و ثبت بدون نمیتواند فروشی دست شخص .هیج

بمنظور دهنده دستفروشدرخواست صراف منحیث بانک دافغانستان در شدن راجستر و ارائهثبت به مکلف ،

 .باشدوتکمیلفورمههایمخصوصمربوطهمیدرخواستیکتبی

 مادۀ هشتم

 توای درخواستیمح


بصورتکتبیودرفورمههایاختصاصیمدیریتوصرافیجوازفراهمنمودنخدماتپولیدرخواستیبرایاخذ (9)

حدهردرخواستی.گرددمیدرمرکزیاوالیات،تسلیمجوازدهیآمریتعمومینظارتامورمالیدافغانستانبانک

 :لبذیلباشدامطحاویمعلوماتواقل

 

وی؛تجارتنحوههاودرموردهویتدرخواستکنندهوفعالیتمعلومات .9

 گردد؛میعرضهنوعخدماتپیشنهادشدهکه .2

 ؛برایشروعفعالیتتاریخپیشنهادشده .3

 راهاندازیخواهدشد؛فعالیتآدرسهایکهازآنجاموقعیتو .4

 ؛خواهندداشتوکارمندانیکهاجازهفعالیتراتحتنامجوازایندگانصالحیتدارلستنم .7

 و؛معلوماتدرموردضامندرخواستکننده .6

 .قممعلوماتومدارکارائهشدهتصدیقوتائیدبوسیلهدرخواستکنندهدرموردصحتوسُ .5
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 .باشدذیلمیفروشباشد،درخواستیثبتوراجسترحاویمعلوماتدرصورتیکهدرخواستدهندهصرافدست (2)

 شهرتمکملدرخواستکننده؛ .9

 محلوموقعیتفعالیت؛ .2

 .سایرمعلوماتحسبلزومدید،مدیریتجوازدهی .3

 .باشدمیباتائیداتحادیهمربوطهودرصورتامکانجوازفعالیتحاویامضاءیاشصتمالکاستیفورمدرخو (3)


 منهمادۀ 

 ارائه اسناد و مدارک 


:باشدذیلمیومعلوماتکمدارمکلفبهارائهوتهیهاسناد،،تبیدرخواستیکندهبرعالوهدرخواستده

 :باشد(حقیقی)یدرصورتیکهدرخواستکنندهشخصانفراد (9)

درصورتموجودیتنمایندهو)لینکلیدی،وو،نمایندهومس(سهمدار)مالکتابعیتتائیدشدهتذکرهکاپی .9

 ؛(لینوومس

 ؛وارائهآن"مبنیبررعایتمکلفیتهایاینمقررهتعهدنامه"امضاء .2

 معتبر؛ازدومرجعتضمینخط فورمارائه .3

 ؛سوابقجرمجنائیومالیازمراجعذیصالحمربوطهنامهعدمتصدیق .1

 مالیاتی؛ازعدمباقیداریوتصدیق(TIN)مالیهدهینمبرتشخصیهنامهتصدیقکاپی .2

 ؛ومالیوعدمباقیداریمالیاتینمایندگانتصدیقنامهعدمسوابقجرمجنائی .6

 سندرسیدآن؛پرداختوتحویلپولتضمینوارائه .7

 ؛آنسیدسندرارائهوپرداختفیسدرخواستیجوازفعالیت .8

 .سهقطعهعکس .1

،مادهاین(9)فقرهبرعالوهتهیهاسنادوموارددهنده،درخواستباشدحکمیشخصدهندهدرخواستدرصورتیکه (2)

:باشدمینیزهاسنادومعلوماتذیلئارامکلفبه

 ؛دهندهدرخواستکاپیجوازفعالیتواساسنامه .9

 ؛تصدیقکتبیوعدماعتراضمرجعجوازدهندهدرخواستکنندهدرقسمتاخذجوازخدماتپولی .2

 سهام؛ساختارنوابیوگرافیسهمدار،تابعیتتائیدهشدهتذکرکاپی .3

 تهیهستراتیژییاپالنتجارتیوپیشبینیهایمالی،درصورتموجودیت؛معلوماتمفصلپیرامونفعالیتو .1

 ؛(درصورتموجودیت)صورتحساباتمالیتفتیششدهحداقلسهسالگذشته، .2

 ده؛دهنتلینارشدوکلیدیدرخواسووبیوگرافیمس .6
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اسنادتمامهیتهضمنتاجییاغیرمقیمباشد،درخواستدهندهمکلفاستندهتبعهخاردرصورتیکهدرخواستده (3)

ارائهراسالهسهاقلحدیاریمعیتجارتپالنربط،یذوصالحیذمراجعقیطرازهاآنقیتصدوالذکرفوقمواردو

.دینما

:فروشیباشد صرافیدستثبت/راجستراخذکارتدرصورتیکهدرخواستکنندهخواهان (4)

:اگردرخواستدهندهشاملکتگوریاولباشد .9

 کاپیتذکرهتابعیتمالک؛ -أ

 وکیلگذرمربوطه؛ذریعهنیکشهرتواهلیتتصدیقاز -ب

آن؛دیرسسندهیتهونیتضمپوللیتحووپرداخت -ت

آن؛سیدرسندهیتهوتیفعالجوازیدرخواستسیفپرداخت -ث

.عکسقطعهسه -ج

:باشداگردرخواستدهندهشاملکتگوریدوم .2

کاپیتذکرهتابعیت؛ -أ

 تصدیقازاهلیتوشهرتنیکذریعهوکیلگذرمربوطه؛ -ب

 آن؛سیدرسندهیتهوتیفعالجوازیدرخواستسیفپرداخت -ت

 .عکسقطعهسه -ث

 

افغانستانبانک (7) نمایدد تقاضا برایبررسیدرخواستیضروریباشد، که میتواندمعلوماتومدارکاضافیرا تا.

 تمام درخواستیزمانیکه باشد، نشده حاصل بانک افغانستان د توسط ضروری مدارک و دانستهمعلومات کامل

 .شودنمی

 هممادۀ د

 شرایط صدور جواز

:کهدینمایمصادریزمانتنهاراوصرافییپولخدماتگانکنندهفراهمجوازبانکدافغانستان (9)
 

 ؛مناسبباشدلینارشدآنشخصشایستهووودرخواستدهندهویامس .9

 ؛حداقلسوادخواندنونوشتنراداراباشددهندهدرخواست .2

درصورتداشتننمایندهبرایصرافیوخ دماتپ ولی)داریمالیاتیدرخواستدهندهونمایندهویعدمباقی .3

 انفرادی؛

(انف رادی)یقیق درص ورتدرخواس تکنن دهش خصح)داشتهباش دنسالعمر91ترازکمدهدهندرخواست .1

 ؛(باشد
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 ؛معتبرمرجعازدوسرتضمینارائه .2

مادۀدوازدهمحسبتحویلمبلغتضمین .6

 :درصورتیکهدرخواستدهندهتبعهخارجیباشد .7

 

 ؛یمالویابتدائهیسرمااقلحدداشتن -أ

 شده؛ینیشبیپیمالحساباتصورتویتجارتپالنبودنبخشقناعتویاریمع -ب

؛مینمایدالیتهایخودراراهاندازیآدرسثابتراارائهداشتهکهازآنجافعدهحداقلیکدهندرخواست .8

تعه دوتموی لتروری زمپ ولیش وئیدهبهتطبیقطرزالعملهایمناس بب رایجل وگی ریازدهندرخواست .1

؛میدهد

.باشداینمقررهدهمتعهدبهرعایتازدهندرخواست .91

:زمانصادرمیگرددکهکارتثبتوراجستردستفروش،صرافثبتوراجستردرصورت (2)

 سالعمرداشتهباشد؛91حداقل .9

 یامالی؛/عدمسوابقجرمجناییو .2

 ؛ادومعلوماتموردضرورتارائهوتکمیلاسن .3

؛ازیکمرجعنقدیوتضمینسرتضمیندرصورتیکهشاملکتگوریاولباشد،ارائه .1

متشبثینکهسایرویاانمجوزصرافوخدماتپولیفراهمکنندهگانمرجعمعتبرارائهکنندهتضمینسرشامل (3)

 ؛باشدراازمراجعمربوطهدارایباشند،میسندقانونیثبتشدهوقابلاعتبارجوازفعالیتیا

 دهمیازمادۀ 

 رد درخواستی دالیل

صورت در بانک درخواستیموجودیتدافغانستان ذیل، دالیل از پولییکی خدمات گان کننده فراهم جواز واخذ

 :مینمایدردیامستردراصرافان

 لینارشدآنشایستهومناسبنباشند؛وویامسندهودهدرخواست (9)

(2)  دهندهدرخواست مس، اشخاص صالحیت، صاحب کنندهووافراد درخواست شده پیشنهاد مقررهل احکام حسب ،

 شدهباشند؛ذیصالحمحکمهطرفمحکومبهجرمجنایتازمناسبشایستهو

(3)  ادهندهدرخواست صالحیت، صاحب مسشخاص اشخاص شدهوویا پیشنهاد توسطل مرتکب،دهندهدرخواست

 درخواستیشدهباشند؛بهتحریفدرمعلوماتارائهشدهمربوط

،دراثراقداماتدهندهدرخواستویاصرافیجوازقبلیفراهمکنندۀخدماتپولیسالگذشته7درصورتیکهطی (4)

 ؛فسخگردیدهباشدازطرفدافغانستانبانکتنفیذیبنابرتخلفاتوی،
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(7)  تقاضایدهندهدرخواست به پاسخ ارائه به موفق طی در اضافی معلومات برای بانک افغانستان ازروز90د بعد

یاماهبعدازدرخواستیاسنادالزمرانتواندتهیهکند،ویاطیمدتسهنگرددخواستسومیبرایعینمعلوماتدر

 ؛کمترباشدمدتزمانیهرکدامکه

 موفقنگرددیااباءورزد؛مقررهرعایتمکلفیتهایاینموافقتنامهبهامضاءدهندهدرخواست (6)

 ؛،فریبآمیزیاگمراهکنندهباشداسنادارائهشدهناقصیاناتکمیل (5)

.اشتهباشدداتدافغانستانبانکمطابقتنمقررباقوانینیااسنادارائهشده (1)

 ازدهممادۀ دو

 پول تضمین

نستانبانکتحویلدافغادرحساببانکیدرازمبلغیرابحیثتضمینجوخذازاقبلفراهمکنندهگانخدماتپولی (9)

فغانیا970،000کندزمبلغوهرات،بلخپکتیا،ننگرهار،قندهار،والیات،افغانی300،000کابلتالیدرو.نمایندمی

پنجاه)70،000مبلغدرکابلومراکززونهاوبرایایجادهرنمایندگیفغانیا70،000مبلغتکشورالیاودرسایرو

 .ندنمایمیبانکجمعنفغانستادردابانکیبحسارادرافغانی27،000ودرسایروالیاتافغانی(هزار

کندزوهرات،بلخپکتیا،ننگرهار،قندهار،افغانیودروالیات200،000مبلغتضمینبرایصرافیدروالیتکابل (2)

صرافمکلفاستتادرمقابلایجادهرنمایندگیدر.افغانیمیباشد70،000افغانیودرسایروالیات900،000مبلغ

افغانیرابحیثتضمین27،000افغانیودرسایروالیاتمبلغ30،000افغانی،درمراکززونمبلغ70،000کابلمبلغ

 .دبانکجمعنماینفغانستادردابانکینقدیدرحساب

گی در حساب بانکی  شرکت های صرافی و خدمات پولی از جمع آوری تضمین نقدی برای نماینده (3)

 .باشند نزد د افغانستان بانک مستثنی می

افغانی70،000اگردرخواستیبمنظورجوازصرافیدستفروشیکتگوریاولباشد،مبلغتضمینپولیدروالیتکابل (1)

.افغانیمیباشد20،000افغانیودرسایروالیات27،000کندزمبلغوهرات،بلخپکتیا،ننگرهار،قندهار،ودروالیات
 

(2)  باشد، خارجی تبعه دهنده درخواست صورتیکه میلیوندر یک صرافی و پولی خدمات جواز برای تضمین مبلغ

 .باشدافغانیمی)9000،000)

مقداریردرلستوکتگوریوالیاتذکرشدهیایتغ،تواندبادرنظرداشتشرایطولزومدیددافغانستانبانکمی (6)

 .راافزایشدهداینبخشتضمینپولی
 

دراثروضعجریمهنقدیازطرفدافغانستانبانک،فراهمکنندهبخشاینصورتکاهشمبلغتعیینشدهتضمیندر (7)

دریافتاطالعیه30الیوصرافخدماتپولی از بعد تعیینشده،روز حد به متذکره افزایشمبلغ آنمکلفبه

باشد؛می
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 :ددگرمیبازپرداختحاالتذیلدرتضمینلپو (8)

پولی .9 خدمات کننده فراهم و صرافیا ، مقررهحسب این چهارم و چهل پیشهماده نمایدترک متماو

 .عملینماید،یدهدضعگروفعالیتدننموودمسدایبانکبرنفغانستاداتیکهتوسطرامقر

درصورتیکهدرخواستدهندهقبلازمنظوریوصدورجوازفعالیت،خواهانانصرافاخذجوازودریافت .2

 .پولتضمینخویشگردد

 .درخواستیتمدیدجوازفعالیتدرصورترد  .3

.درصورتیکهجوازفعالیتازجانبدافغانستانبانکفسخگردد .1

 زدهمسیمادۀ 

 فعالیت صدور جواز


 

رابرایآنعدهازدرخواستدهندگانک همعی اراتوصرافیدافغانستانبانکجوازفعالیتفراهمکنندهخدماتپولی (4)

 راتکمیلنماید،صادرمینماید؛مادهدهماینمقررهتعیینشده

نمیتواندباجوازتاریخگذش تهب هشخصچهی.باشدبودهوقابلتمدیدمیسال(3)ایسهبرفعالیتمدتاعتبارجواز (7)

 .مبادرتورزدوصرافیفراهمنمودنخدماتپولی

کلماتهمچوبانک،شرکتسرمایهگذاری،شرکتتجارتیی اکلم اتازوصرافیمیانامتجارتیخدماتپولیاس (6)

؛توانداستفادهکردهنمیباشد،یاصرافیهخدماتپولیدیگریکهنشاندهندهفعالیتهایبدونعرض

 دهممادۀ چهار

 و صرافی ساختار حقوقی خدمات پولی

صرافیخدماتپولی (9) ایجادو اینمقرره طبقاحکام سهمدار یکشخصبحیثمؤسسو از بیشتر یکیا توسط

 .میگردد

یکسهمدارولیدرصورتیکهبیشتراز.گرددمیشرکتثبتوتأسیسویابحیثانفرادیوصرافیخدماتپولی (2)

.گرددمیبحیثشرکتتأسیسوصرافیباشد،خدماتپولی
 

 .ردهدیساختارحقوقیخودرابدونمنظوریقبلیدافغانستانبانکتغیتواندنمیوصرافیخدماتپولی (3)

 .میگرددایجادصرافیدستفروشیصرفتوسطیکشخصحقیقی (4)

قابلتطبیقمیباشد،مشروطبرباالیآنعدهازخدماتپولیکهبحیثشرکتتأسیسگردیده،احکامقانونشرکتها (7)

.بانکواینمقررهنباشداینکهدرتناقضباقانوندافغانستان

می (6) نامه اساس دارای صرافی و پولی خدمات باشد، شرکت صرافی و پولی خدمات صورتیکه ازدر بعد که باشد

 .تواندتصویبدافغانستانبانکنافذوبدونمنظوریقبلیدافغانستانبانکآنراتعدیلنمی

(5)  مقدار باشد، شرکت بحیث صرافی و پولی خدمات صورتیکه در خوب اداره طرز  Corporate)سرمایه،

Governance)ینمیگرددیوسایرمکلفیتهایمربوطهذریعهمتحدالمالوقتاًفوقتاًمشخصوتع.
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 دهممادۀ پانز

 تشکیل اداری و مدیریت


(9)  کنندگان پولیفراهم صرافانخدمات روزانهو عملیات و ها فعالیت بهتر مدیریت و اداره دارایخویشبمنظور ،

 .اشدبمیاندازهوحجمفعالیتوعملیاتخویشمناسبومتناسببهاداریتشکیل

.پیشبردهمیشود(منشی)لووتوسطکارمندمسوصراففعالیتها،عملیاتوامورروزانهفراهمکنندهخدماتپولی (2)

 :شود،امامحدودبهاینهانمیکارمندمتذکرهدارایمشخصاتذیلمیباشد

 ؛باشدایستهومناسبشخصش .9

 ؛رعرصهمربوطهدیاتجربهکاریسهسالهبکلوریادرجهقلحدا .2

 ؛راداراباشدآگاهیومعلوماتکافیازقوانینومقرراتمربوطه .3

این(2)فقرهلایفایوظیفهنماید،درصورتیکهمشخصاتوونیزمیتواندبحیثکارمندمسآنصاحبجوازیاسهمدار (3)

 .راتکمیلنمودهباشد،ماده

:میباشدلشاملمواردذیلوولیتهایکارمندمسووالیحهوظایفومس (4)

 ؛یاصرافیخدماتپولیمدیریتعملیاتوفعالیتهایروزانه .9

 ؛یاصرافیحصولاطمینانازتطبیقورعایتقوانینومقرراتدرفعالیتهایخدماتپولی .2

صورتدر)،یاصرافیهایباصالحیتفراهمکنندهخدماتپولینظارتوبررسیازفعالیتهاینماینده .3

 ؛(موجودیتنماینده

تشخیصمعامالتمشکوکوگزارشدهیمعامالتبزرگومشکوکبهمرکزتحلیلوراپورهایمالی .1

 افغانستان؛

 (.دوسیهبندیمدارکومعلومات)ظیمونگهداریاسنادوسوابقثبتودرجمعامالتروزانهوتن .2

.باشدنمیاینبخشباالیصرافدستفروشقابلتطبیق (7)

 انزدهممادۀ ش

 تمدید جواز

،شتهادستازدجوءنقضاایخرتاازقبلهفت هسهقلاحدازراجومدیدستیتاخودروصراففراهمکنندهخدماتپولی (9)

 :مایدنمیتقدیمبانکنفغانستاداآمریتنظارتامورمالیجوازدهیمدیریتبهدذیلسنااباهمراه

؛فعالیتاصلجواز .9

جواز؛درخواستیتمدیدسندپرداختفیس .2

گ یه ا،درص ورتدفت رمرک زیونماین ده)داریمالی اتیسندرسیدپرداختمالیاتویاتصدیقعدمب اقی  .3
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مس توفیتی اوزارت)ازط رفمراج عمربوط ه(گیبرایصرافیوخ دماتپ ولیانف رادیموجودیتنماینده

؛(مالیه

 ؛ازمراجعذیصالح(منشی)مسؤلینکلیدیومالکجوازلیتجناییومالیووازعدممستصدیق .4

 درخواستدهنده؛سهقطعهعکس .7

 .(راتعمدهیتغیبروزدرصورت)جوازاخذاولیتجدیدمعلوماتومدارکضروریدرخواست .6

 :ذیلتهیهگرددمدارکباشد،کتگوریدومدرصورتیکهدستفروش (2)

 

 ؛صرافیاصلجواز .9

 جواز؛دیتمدیدرخواستسیفپرداختسند .2

 ؛ولیتجناییومالیمالکجوازووتصدیقازعدممس .3

 .سهقطعهعکسدرخواستدهنده .1

هاوزونهایدرخواستیتمدیدجوازرابهنمایندگیمکلفاندتادروالیاتانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (3)

لینساحویمربوطهمکلفیتوونمایندگییامس.تقدیمنمایندمادۀاین(2)و(9)فقرهافغانستانبانکحسبساحوید

اطمینانحاصلنماید ازصحتومکملبودندرخواستیوتماماسنادارایهشده دارندتا اصلاسناددرنمایندگی.

مدیریتجوازدهیآمریتنظارتامورمالیبهآنهادراسرعوقتممکنجهتاجراآت(کاپی)مربوطهحفظونقل

 .ددافغانستانبانکفرستادهمیشومرکزواقعدفتر

 :صرفتحتشرایطذیلتمدیدمیگرددفعالیتجواز (4)

 ؛نکلیدیآلینوویامسلوومسمالکجوازوشایستهومناسببودن .9

 عدمباقیداریمالیاتی؛ .2

 ؛وفوقالذکرمادۀ(2)و(9)فقرهحسبجوازتکمیلبودندرخواستیتمدید .3

.یصرافیاویپولخدماتطرفازدافغانستانریمقرراتودساتن،یقوانقیوتطبتیرعاوسوابقیچگونگ .1

(7)  صدورجوازجدیدفعالیتجواز سالبا سه مالیدهبراییکدوره توسطمدیریتجوازدهیآمریتنظارتامور

بانک میگردد،افغانستان ثبت.تمدید راجسترکارت و والیات در دستفروشان مسمیتواند طرف ساحویوواز لین

 .میگرددوتمدیدآمریتنظارتامورمالیویانمایندگیهایدافغانستانبانکصادر

این(2)و(9)فقرهتکمیلاسنادقرارموفقبهبعدازمراجعهوتسلیماصلجوازفعالیتدهندهدرخواستدرصورتیکه (6)

د،نگردد؛ماهبعدازدرخواستیدویاطیمدتمهلتتعیینشدهدرطیموردضرورتمعلوماتاضافیویامادۀ

.نمایدوجوازفعالیترافسخافغانستانبانکمیتوانددرخواستیتمدیدجوازرارد
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 دهمهفمادۀ 

 طرزالعمل طی مراحل درخواستی

،صرافیهایفراهمکنندهخدماتپولیایجادنمایندهگیطرزالعملطیمراحلدرخواستیاخذجواز،تمدیدجوازو (9)

الیایازطرفآمریتعمومینظارتامورموسایرمواردمرتبطبهجوازدهیذریعهپالیسیوطرزالعملجداگانه

 .طرح،ترتیبوتطبیقمیگردد



 فصل سوم

 ر مالکیتیو تغی ایجاد نمایندگی عملیات، ا،فعالیت ه

 دهممادۀ هج

 فعالیتز  آغا 

حداکثردر،ندوربدستمیآراازدافغانستانبانکازفعالیتکهجووصرافاننندهگانخدماتپولیفراهمکازآنعده (9)

 .نمایندزبهفعالیتآغاازجوورصدازبعدفسهماهظر

.بانکاطالعدهدعالیتخویشبهآمریتنظارتامورمالییادفاترساحویدافغانستانازآغازفدارندهجواز (2)

 هممادۀ نزد

 و ممنوعه  فعالیت های مجاز
 

 فعالیت های مجاز و ممنوعه خدمات پولی  (9)

 :فراهمکنندهگانخدماتپولیمجوز،میتواننددرهریکیاتمامیفعالیتهایذیلاشتراکورزند .9

 انتقالپول؛ -أ

 پولنقد؛هتبادلهچکب -ب

 ؛وسایرفعالیتهایمجازصرافیاسعارتبادله -ت

 وهدفنهائیمعامله،انتقالپولباشد؛،مشروطبهاینکهلنگهداریپو -ث

 .مزایدهاسعارخارجیدافغانستانبانکویادرداوطلبیاشتراک -ج

دو فراهم کننده خدمات پولی مجوز در صورت توافق و ارایه سند عدم اعتراض، ) -ح

 (نمایندفعالیت و عرضه خدمات ( دکان)توانند در یک آدرس واحد  می

صورتتکمیلی .2 در بانکو افغانستان د از جواز کسب با کنندگانخدماتپولیمیتوانند فراهم برعالوه،

بحیثمؤسسهپولیالکترونیکیفعالیتوبهانتقالپولالکترونیکیازطریقموبایلمیتواند،شرایطمربوطه

(MVT)مبادرتورزد. 

 :ورزنداشتراکلیذیهاتیفعالدرتوانندینممجوزیپولخدماتگانکنندهفراهم .3
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 مشتریان؛(امانات)قبولسپرده -أ

 اعطایقروض؛ -ب

 عملیاتسیستمپرداختکهدرقانوندافغانستانبانکازآنتذکربعملآمده؛ -ت

 قانوندافغانستانبانکازآنتذکربعملآمده؛درخدماتاسنادبهادارکه -ث

 قانوندافغانستانازآنتذکربعملآمد؛درسیستمهایانتقالاسنادبهادارکه -ج

:رتورزنددهمچنانفراهمکنندگانخدماتپولیمجوزنمیتوانندبهاقداماتذیلمبا .4

ومعیاراتتعییناستفادهازدفاترثبتبغیرازدفاترثبترسمیدافغانستانبانک -أ یاخالفرهنمودها

 معلوماتمشتری؛برایثبتمعامالتوشدهدافغانستانبانک

بانک،عال -ب نمودنکلماتمانند سایروه یا منقول اموالغیر شرکتتجارتی، گذاری، سرمایه شرکت

 کلماتیکهنمایانگرفعالیتهایدیگرغیرازفراهمنمودنخدماتپولیباشد،بانامخود؛

 کتمانمعامالتخدماتپولیبهدافغانستانبانکوناظرینآن؛ -ت

 یمجاز و ممنوعه صراف یها تیفعال (2)

 :مجوز،میتواننددرهریکیاتمامیفعالیتهایذیلاشتراکورزندصراف .1

 ؛(تبادلهاسعار)خریدوفروشاسعارخارجی -أ

 اسعار؛دیخرشیپیهاقرارداد -ب

 باشد؛یخارجاسعارمعاملهکهگریدمشتقاتایوپرداختباتیترتمعاوضه،یاریاختقرارداد -ت

 ؛بانکافغانستاندیخارجاسعاردهیمزاویایداوطلبدراشتراک -ث

می -ج اعتراض، سندعدم ارایه درصورتتوافقو صرافیمجوز فراهمکننده تواننددریکآدرسدو

 .فعالیتوعرضهخدماتنمایند(دکان)واحد

 

 .دینمایمعرضهرایخارجاسعارتبادلهخدماتصرفدستفروشان .2

 :ورزندویامبادرداشتراکلیذهاواقداماتتیفعالدرتوانندینمصراف .3

 مشتریان؛(امانات)قبولسپرده -أ

 قروض؛یاعطا -ب

 انتقالپول؛ -ت

ومعیاراتتعییناستفادهازدفاترثبتبغیرازدفاترثبترسمیدافغانستانبانک -ث یاخالفرهنمودها

 برایثبتمعامالتومعلوماتمشتری؛شدهدافغانستانبانک
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نام -ج با منقول غیر اموال تجارتی، شرکت گذاری، سرمایه شرکت بانک، مانند کلمات نمودن عالوه

 باشد؛صرافیخودیاسایرکلماتیکهنمایانگرفعالیتهایدیگرغیرازصرافی

.بهدافغانستانبانکوناظرینآنویشکتمانمعامالتخ -ح

 ممادۀ بیست

 و صرافی عملیات فراهم کنندگان خدمات پولی


بهاسمکهحساببانکیمکلفاستتاتماممعامالتبانکیخویشرادروصرافکنندهگانخدماتپولیفراهم (9)

افتتاحنفغانستازدراجیمجورخاهایبانکعیافرهابانکازیکیدرویاصرافیخویشفراهمکنندهخدماتپولی

دهد  انجام است، خدماتپولی.نموده درحساباتوصرافنفراهمکننده معامالتتجارتیخویشرا میتوانندکه

 .شخصیخویشانجامدهند

اسم (2) به که جداگانه حساب در نمایندگی معامالت باشد، نمایندگی دارای صرافی و پولی خدمات صورتیکه در

 .الزمبیبیندنمایندگیمتذکرهافتتاحگردیدهباشد،صورتمیگیردویاطوردیگرکهدافغانستانبانک

عرضهایبرراکیترمارنحصاایاقصدوخیلدقابتیرضدرهایفتادررنبایدفاصرفراهمکنندهخدماتپولیو (3)

:باشد،ولیمحدودبهاینهانمیبراستمشتملهایهروینا.ندجینمایرخارسعاالهدتباخدماتو

 ؛هاقیمتردمودرینباسایرتبانی .1

غیرهاییاسایرملکیت،فتردساحه،مینززیسااهمفرزمینه(یعذرامالکیتیاسایرطریقاز)محدودساختن .2

 ؛بالقوهنقابتکنندهگاربهلمنقو

 ؛وسترسیعامهبهسهولتدندنموودمحد .3

.هایشانموردفعالیتدرغلطوگمراهکنندهمعلوماتپخشاعالناتو .4
 

خویشیهافیسسایرورسعااوشفروخریدنرختاندامکلفجیرخارسعاانفااصرویپولخدماتکنندگانفراهم (4)

 .مقایسهنمایندمختلفیپولخدماتونفااصربهنسبتراهانرخیآسانبهبتوانندنمشتریاتابنویسندتختهیروبهرا

،تختهیروشدهتحریریهانرخمطابقراجیرخارسعااوشفروخریدبایدنفااصرویپولخدماتکنندگانفراهم (7)

 .،انجامدهندنددمیگروشفروخریدکهفغانیایهاتنوبانکهیانواعشتدانظردرونبد

وبهشکلماهوارثبتنمایندراخویشوبانکیمرهتروزمعامالتبایدجزئیاوصرافعرضهکنندهخدماتپولی (6)

ازطرف حسبدرخواستوجزئیاتمطالبهشده احصایهوسایرمعلوماترا افغانستانبانک اینادارهد به ارایه،

 .نماید
 

پولی (5) خدمات کنندگان صراففراهم باشندو داشته مصؤن و مناسب مکان یا دفاتر تا اند مکلف تجاا. یاسم رتی

همچنان.باشد،قابلدیدآنهایامحلفعالیتولوحهفتررجازدخاومطابقجوازدرضحروابایدبطوخدماتپولی
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دوکانوشمارهبودهومواردچونآدرس،آنهابهاسمجوازفعالیتوصرافبلیاورقرسمیخدماتپولی،مکاتیب

 .جوازنیزشاملآنباشد
 

پولی (1) خدمات کننده صرافعرضه نامهو اجازه و مرکزی دفتر در را خویش فعالیت اصلی جواز تا است مکلف

برایمشتریانبهترآنهانمایندگیهارادرنمایندگیمربوطهخویشطورینصبونگهدارینمایندتانوعیتفعالیت

 .معلومومشخصباشد

وصرافز،فراهمکنندهخدماتپولیدرصورتعدمفعالیتومسدودبودندفاتریامکانفعالیتبیشترازسهرو (1)

.نصبنمایدخویشمکلفاستتابمنظوراطالعمشتریان،اطالعیهکتبیدربیرونمحلفعالیت

پولی (90) خدمات کننده صراففراهم و بانکبدون افغانستان د دستور و و نقانون ذیصالح محکمه تواندمیحکم

.سازدءسومیشریکیاافشاحمعلوماتمشتریانرابهجنا

درموردخدمات،،مکلفاندوصراففراهمکنندهگانخدماتپولی (99) معلوماتکاملرا قبلازعرضهخدمات

.دنمحصوالت،فیسوغیرهدراختیارمشتریانخویشقرارده

آگهییااطالعیههایکتبیراپیرامونخدماتوفعالیتهایمکلفاندتاانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (92)

باشد،رادرمیاینمقرره(وممنوعهفعالیتهایمجاز)مادهپانزدهممجازخویشکهحسبجوازفعالیتوصراحت

محلف یا نصبدفتر نگهداریعالیتخویشطور نوعیتفعالیتمیو وآنهانمایندتا معلوم برایمشتریانبهتر

.مشخصباشد

 مادۀ بیست و یکم

 قعیت عرضه خدماتمو

آنجوازیانامهمشخصشدهمحالتکهدرجوازمحلیااجازهدارندتادرانوصراففراهمکنندهگانخدماتپولی (9)

موقعیتاجازهداردتادروصرافکنندهخدماتپولیفراهمهمچنان.فعالیتنمایندراازدافغانستانبانکاخذنموده،

.فعالیتنمایند،خودشیانمایندهگان،یاکارمندانویکهدرجوازاسامیآنهاتذکریافته،زهایمجو

 دوممادۀ بیست و 

 دگینماین شرایط ایجاد 

گیخویشتوانندنمایندهمنظورعرضهبهتروبیشترخدماتمیفراهمکنندهخدماتپولی،صرافانفرادیوشرکتبه (9)

 .منظوریدافغانستانبانکایجادنمایندرابعدازکسب

گی،فراهمکنندهخدماتپولیوصرافانفرادیدرخواستیکتبیرابااسنادومدارکذیلبهمنظورایجادنمایندهبه (2)

یازونهایساحویدافغمدیریتجوازدهیآمریتعمومینظارتامورمالیودروالیاتبهنماینده انستانگیها

:وثبتنمایندبانکارایه

 نمایندگی؛امونعرضهنوعخدماتومحلمعلوماتپیر .9

2.  تابعیت تذکره کاپی شده نمایندهتائید سوابق پیرامون معلومات صالحیتو طرفبا از شده پیشنهاد
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 ؛(وصرافمالکیاصالحیتدارفراهمکنندهخدماتپولی)درخواستدهنده

پیشنهادشدهازجانبمالکاصلیخدماتپولیوتعهدمالکوباصالحیتتکمیلفورمتضمیننماینده .3

لیندفترمرکزیدرقسمتنظارتازفعالیتدفترنمایندگیپیشنهادشدهوحصولاطمینانازرعایتوومس

 قوانینومقرراتنافذه؛

1.  دوازدهمطبقماده یلیبهحسابتهیهسندتحوودربرابرهرنمایندگیتضمینپرداختپولاینمقرره،

 تضمیندردافغانستانبانک؛

 پیشنهادشده،ازمراجعذیصالح؛جناییومالینمایندهسوابقجرمازعدممسؤلیتتصدیقسند .2

تصدیقعدمباقیداریمالیاتیازمراجعمربوطه؛ .6

پیشنهادشده؛ایجادنمایندگیختفیسداپرسیدرکاپیسند .7

 پیشنهادشده؛باصالحیتسهقطعهعکسنماینده .8

 نمایندهمعرفیشده؛وتکمیلوارائهفورمتعهدنامه .1

.الزمبداندیمراحلدرخواستیجهتطدافغانستانبانکسایراسنادومعلوماتکه .91

تواندبادرنظرداشتمواردگیبرایصرافیوفراهمکنندهخدماتپولیانفرادیصرفمیدرخواستیایجادنماینده (3)

:افغانستانبانکمنظورگرددمدیریتجوازدهیآمریتعمومینظارتامورمالیدذیلازطرف

 ؛اینماده(2)ارائهدرخواستیمکملحسبفقره .9

 پیشنهادشده؛باصالحیتشایستهومناسببودننماینده .2

 داشتهباشد؛سالعمر91حداقلباصالحیتنماینده .3

 گیباسوادباشد؛هکارمندنمایند .1

 ؛گیهتوانایینظارتوبررسیازفعالیتهاینمایندتعهدو .2

 .سایرمواردکهازطرفمدیریتجوازدهیالزمدانستهشود .6

 

ویابیشترازآن4درصورتیکهتعدادنمایندهباصالحیتیانمایندهگیفراهمکنندهخدماتپولیوصرافانفرادیبه (4)

 .بهشرکتتبدیلگرددمیرسد،ساختارحقوقیخدماتپولیشرکتباشدویا

 

(7)  پولی خدمات کننده فراهم مرکزی دفتر صراف نمایندهوومسو ها فعالیت از منظم و دوامدار نظارت بالیت گان

دارندو ازتطبیققوانینومقرراتمربوطهدرسطحنمایندهگیهایخویشحصولمکلفاندصالحیتخویشرا

اطمیناننمایند؛
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گانباصالحیتخویشنمایندهیانمایندهکارمندانولیتحصولاطمینانازشایستهومناسببودنوودفترمرکزیمس (6)

؛دارامیباشدنیزرا

:باشندگیمکلفبهتطبیقمواردذیلمیشرکتهایصرافیوخدماتپولیقبلازایجادنماینده (5)

نماینده(حسبمقررهشایستهومناسب)ازشایستهومناسببودن(هیأتنظار)حصولاطمیناندفترمرکزی .9

 گیشرکت؛برایپیشبردامورنماینده

ایجاد .2 برای منظوری دریافت جهت مالی امور نظارت عمومی آمریت به الزم اسناد و درخواستی ارایه

.گینماینده

.صرافاندستفروشاجازهایجادنمایندگیراندارند (1)

 ومسمادۀ بیست و 

 نقل مکان محل فعالیت یا تغییر 

نمایندخواهاننقلمکانمحلفعالیتدفترمرکزییوصرافدرصورتیکهفراهمکنندگانخدماتپولی (9) گیهایها

.دهندمیموضوعراکتباًقبلازنقلمکانبهدافغانستانبانکاطالعخویشباشند،

.حداقلحاویمعلوماتچوندالیلنقلمکانوآدرسمکملمحلجدیدفعالیتباشددرخواستینقلمکان (2)
 

تواندمعلوماتومدارکاضافیرانظربهلزومدیدمطالبهمیبانکبمنظورطیمراحلدرخواستینقلمکاندافغانستان (3)

.نماید

 مچهارمادۀ بیست و 

 اخذ امتیاز و نمایندگی خدمات پولی خارجیشرایط  

نمایند (9) امتیازیا درههیچشخصینمیتواندبدونکسبمنظوریقبلیدافغانستانبانک، گیخدماتپولیخارجیرا

 .افغانستانکسبوایجادنماید

میباشد،باید(فراهمکنندهخدماتپولیخارجی)ازامتیازدهنده(گیهایجادنمایند)شخصیکهخواهاناخذامتیاز (2)

.لیبودهوقبلازآنجوازفعالیتخویشراحسباحکاماینمقررهدریافتنمودهباشدفراهمکنندهخدماتپو

امتیازدهندهمکلفاستتاقبلازاعطایامتیاز،موافقهیاسندعدماعتراضدافغانستانبانکرامبنیبراعطایچنین (3)

.مطالبهودریافتنمایدآنامتیازبهامتیازگیرنده،از

بلازایجادرابطهکاریباخدماتپولیخارجیمکلفاستتاموضوعرابهدافغانستانبانکاطالعوخدماتپولیق (1)

.موافقهکتبییاسندعدماعتراضرادریافتنماید

.توانداسنادومدارکالزمراجهتطیمراحلایندرخواستیمطالبهنمایدنظربهلزومدید،دافغانستانبانکمی (2)



20 
 

 مپنجمادۀ بیست و 

 ایجاد خدمات پولی و صرافی توسط تبعه خارجی

باایمستقلبطورتوانندیمیخارجاتباعایتبعه.دینماجادیایصرافویپولخدماتافغانستاندرتواندیمیخارجتبعه (9)

 .دینمااقدامیصرافویپولخدماتسیتأسبههاافغانباشراکت

ییوحداقلداراجادیشرکتاثیبحیازلحاظحقوقگردد،یمسیبخشتاسنیکهمطابقایصرافایویپولخدمات (2)

 .باشدیمیافغانونیلیمکی(9000،000)یابتدائهیسرما

حدزمانهردریصرافایویپولخدماتیمالهیسرما،اینماده(2)فقرهقراریابتدائهیسرماداشتنتیمکلفعالوهبر (3)

 .باشدیافغانونیلیمکیازکمتردینبااقل

عهیذربانکافغاستانددیدلزومبهنظرفوقتاًوقتاًبخشنیادرشدهنییتعیهاتیمکلفرامونیپحاتیتوضوراتیتغ (1)

.گرددیمارائهومشخصها،المالمتحد

  مششمادۀ بیست و 

 ر مالکیت و کنترولیتغی

وصرافیمالکیتجوازفراهمکنندهخدماتپولیبدونمنظوریقبلیدافغانستانبانکسهمیاتواندمینشخصیچهی (9)

 .هددانتقالویابهشخصدیگریرخریدا،رادریافت

یریمیباشد،مکلفاستتادرخواستیتغوصرافیشخصکهخواهانخریدارییاحصولمالکیتجوازخدماتپولی (2)

ویاآمریتعمومینظارتامورمالیملکیتوکنترولراجهتاخذمنظوریدافغانستانبانکبهمدیریتجوازدهی

.ثبتنمایدگیدافغانستانبانکهدروالیاتبهنمایند

وشخصکهخواهانمالکیتاست (3) نمایندهصالحیتدارصاحبجواز جهتطیمراحلدرخواستی،مالکجوازیا

 :نمایدارائهیرمالکیتوکنترولیاستیتغدرخوبارامدارکومعلوماتآتیحضوریافتهو

 اصلجوازفعالیت؛ .9

 فیسطیمراحلدرخواستی؛ .2

 دوماینمقرره؛فصل،مادهنهمسایرمعلوماتومدارکحسب .3

درموردتغییرمالکیتخدمات (1) درصورتلزومدیددافغانستانبانک،درخواستدهندهمکلفاستتااطالعیهرا

 تهیهنماید؛وبهدافغانستانبانکبهنشرسپردهویکنقلآنرایامحلفعالیتآندریکیازجرایدیاصرافیپولی

صورت (2) بانکدر افغانستان مالکیتیدرخواستیتغید شخصکنترولور یا درخواستدهنده مینمایدکه منظور را

که،پیشنهادشده مالکجوازضروریپنداشتهبرایحسباینمقررهتمامخصوصیاتصاحبجوازومعیاراترا

.،تکمیلنمایدشودمی
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.رابهشحصدیگرانتقالدهندملکیتیاامتیازجوازخودنمیتواندصرافاندستفروش (6)

 مهفتمادۀ بیست و 

  یاسم تجارت رییتغ 

یدرخواستجوازمالکباشد،شیخویصرافایویپولخدماتاسمریتغخواهانتیفعالجوازصاحبکهیصورتدر (9)

دیهایندگینمادراتیوالدروبانکافغانستاندیمالامورنظارتیعمومتیآمریجوازدهتیریمددررایکتب

 .دینمایمارائهوثبتبانکافغانستان

تیفعالمحلایواالنتشارریکثدیجراازیکیدررانامرییتغبریمبنیکتبهیاطالعتااستمکلفدهندهدرخواست (2)

 .گرددیممشخصیمالامورنظارتتیآمریجوازدهتیریمدطرفازهیاطالعیمحتوا.برساندنشربهخود

 :گرددیمارائهیدرخواستبالیذاسنادومدارک (3)

 

 ت؛یفعالجوازاصل .9

 ؛یدرخواستمراحلیطسیفپرداختسند .2

 نام؛رییتغهیاطالعاییآگهازنقلکی .3

 .دانستهشودسایرمواردکهازطرفدافغانستانبانکالزم .1

 

 فصل چهارم

و تمویل تروریزم ییشو پول جلو گیری از  

 

مکلفاستتاحسبقوانینومقرراتجلوگیریازپولشوییوعوایدناشیوصرافهرفراهمکنندهخدماتپولی (9)

ازجرایم قانونو برایجلوگیریمؤثراز را اقداماتالزم و ها تمامیمعیار تمویلتروریزم با پولشوییومبارزه

.تمویلتروریزمرویدستگیرد

وگیفعالیتهاوعملیاتفراهمکنندهخدماتپولیمتناسببهاندازه،ماهیت،خطراتبالقوهوپیچیدهاینمعیارها (2)

.گرددمیطرحوعملیصرافی

:باشدمیفصلاینمندرجردد،کهگذیلتواندشاملموارداینمعیارهامی (3)
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 مهشتمادۀ بیست و 

 پالیسی و طرزالعمل ها

بمنظورگیدارند،هکارمندیانمایندهباصالحیتویانمایند4کهبیشترازوصرافانخدماتپولیتمامفراهمکنندگان (9)

جلوگیریومبارزهبهترومؤثرعلیهپولشوییوتمویلتروریزم،پالیسیهاوطرزالعملهایمعیاریومناسبرادر

.قسمتمبارزهباپولشوییوتمویلتروریزم،کنترولداخلیمؤثر،پذیرشمشتریوغیرهتهیهوتطبیقنمایند

پالیسیهاو،مکلفبهداشتنندهامنحیثشرکتثبتگردیدکهوصرافانآنعدهازفراهمکنندگانخدماتپولی (2)

 .باشندمیجلوگیریومبارزهبهترومؤثرعلیهپولشوییوتمویلتروریزمدرخصوصطرزالعملها

 .روزیاتعدیلگرددبپالیسیوطرزالعملهایمتذکرهحداقلسالیکمرتبهمرورودرصورتضرورت، (3)

مکلفاند،تاازتطبیقورعایتقوانینووصرافانگی،فراهمکنندگانخدماتپولیهنماینددرصورتموجودیت (1)

حصولاطمیناننیزشیگیهایخوهدرتمامنمایندتروریزموپالیسیهامقرراتجلوگیریازپولشوییوتمویل

.نماید

 منهمادۀ بیست و 

 شناخت مشتری

بدونشناختوتثبیتهویتواقعیمشتریانخویشبودهومکلفبهشناختانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (9)

.ورزندنتهویتمشتریانبهعرضهخدماتبهآنهامبادر

تشخیصوحصولاطمیناننمایندکهآیامشتریآنهاشخصمکلفاندتاانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (2)

درصورتیکهمالکینواقعی.یکییاچندینشخصدیگراقداممینمایندگیازهاستیابهنمایند(مالکواقعی)ذینفع

هویتواقعیشخصذینفعیامالکینواقعیمشتریانخویشوصرافاشخاصدیگرباشند،فراهمکنندهخدماتپولی

.راشناساییوتثبیتنماید

ذیلهویتمشتریخویشرامکلفاستدرتمامحاالتبخصوصدراحوالوصراففراهمکنندهخدماتپولی (3)

:تشخیصوتثبیتنماید

 قبلیاحینبرقراریرابطهتجارتی؛ .9

 کشور؛قبلازانتقالپولبهداخلوخارج .2

 .درحالیکهظنپولشویییاتمویلتروریزممطرحباشد .3

.مشتریتصادفیاجرایمعاملهبرای .1

(1)  صورتیکه مشتری(انتقالپول)معاملهدر از کمتر یا خارجیافغانی27،000معادل اسعار سایر به معادلآن باشد،یا

 :نمایدجهتتثبیتهویتمشتریکسبراحداقلمعلوماتواسنادذیلخدماتپولی
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 :باشد(حقیقی)شخصانفرادیاگر .9

 

 ناممکملمشتری؛ -أ

 ؛شغلوآدرس -ب

 شمارهتماس؛ -ت

 

 :اگرشخصحکمیباشد .2

 

 ؛یکمشرکت،مؤسسهیاشخصحناموآدرسمکمل -أ

 ؛اینماده(2)و(9)فقرهشهرتشخصصالحیتداراجراءمعامله،حسب -ب

باشد،یامعادلآنبهسایراسعارخارجیافغانی700،000الی27،000بالغبرمشتری(لانتقالپو)معاملهدرصورتیکه (2)

 :نمایدجهتتثبیتهویتمشتریکسبراحداقلمعلوماتواسنادذیلخدماتپولی

 
 

 :باشد(حقیقی)شخصانفرادیاگر .9

 ناممکملمشتری؛ -أ

 ؛شغلوآدرس -ب

 کاپیتذکرهیاپاسپورتمعتبر؛ -ت

 .شمارهتماس -ث

 :اگرشخصحکمیباشد .2

 

 ؛یکمناموآدرسمکملشرکت،مؤسسهیاشخصح -أ

 ؛اینماده(3)فقره9بندشهرتشخصصالحیتداراجراءمعامله،حسب -ب

 کاپیجوازفعالیتمعتبر؛ -ت

گردد،یاشرایطویامعادلآنبهسایراسعارخارجیافغانی700،000بیشترازمشتری(انتقالپول)درصورتیکهمعامله (6)

،صدقنماید،فراهمکنندهخدماتپولیدرقسمتشناختمشتریبرعالوهتدابیراممادهسی(2)فقره2بندحاالت

اینتدابیربرعالوهموارد.،بایدتدابیرشدیدشناختمشتریرااتخاذنمایداینماده(7)فقرهقرارعادیشناختمشتری

 :فوق،شاملمواردذیلمیگردد،ولیمحدودبهاینهانمیباشد(7)فقره

 

 :درصورتیکهمشتریشخصانفرادیباشد .9

 ی؛ئمقدارداراکسبمعلوماتاضافیوبیشتردرموردمشتریماننداندازهو -أ
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 کسبمنابعوجوهواسنادکمکیوحمایویآن؛ -ب

 دالیلواهدافمعاملهوکسباسنادحمایویدرزمینه؛ -ت

 .وتائیدهویتمشتریبااستفادهازمدارکومعلوماتموجودازمنابعمعتبرثبیتت -ث

2.  موارد عالوه بر باشد، حکمی شخص مشتری صورتیکه در آتی9بند موارد گردیده، اشاره فوق در که

:صورتگیرد

 شناختمالکینواقعیمشتری؛ -أ

 شناختماهیتتجارتوفعالیتمشتری؛ -ب

 ؛مادهاین(4)فقرهشهرتسهمدارانومسؤلینکلیدیشرکتحسب -ت

 سندیاتصدیقنامهپرداختمالیاتشرکت؛ -ث

 ؛و(درصورتموجودیت)صورتحساباتمالیتفتیششده، -ج

استفادهازمدارکومعلوماتموجودازمنابعتثبیت -ح تائیدهویتمشتریومالکینواقعیآنبا

 .معتبر

مکلفاستتامعلوماتمشتریانومالکینواقعیآنرادرطولرابطهتجارتیانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (7)

 .معلوماتومدارکپیرامونشناختمشتریبطورمنظممروروبروزنگهداشتهشود.جمعآوریونگهدارینمایند

 ام سیمادۀ 

 تدابیر شدید شناخت مشتریان


ظرداشتخطراتبالقوهواحتمالپولشوییوتمویلتروریزم،میتوانندبادرنانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (9)

تطبیقنمایند تدابیرشناختمشتریرا شناخت(ابتدائی)اینتدابیرشاملتدابیرشدیدشناختمشتریوتدابیرعادی.

.باشدمشتریمی

مکلفاند،تادراحوالومواردذیلتدابیرشدیدشناختمشتریراتطبیقوانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (2)

:باشداتخاذنمایند،امابهاینهامحدودنمی


 مشتریغیرساکنافغانستانباشد؛ .9

 اشخاصمتبارزسیاسیومشتریانکهبااشخاصمتبارزسیاسیارتباطداشتهباشد؛ .2

 صادینداشتهباشد؛معامالتغیرمعمولومغلقکهتوجیهاقت .3

 درحالتکهظنپولشوییوتمویلتروریزمموجودباشد؛ .1

 باشد؛مشتریانکهداراییشخصیخیلیزیادداشتهویامنابعداراییهایاعوایدآنهامشخصنمی .2



25 
 

 هایسومیغیرمرتبطصورتگیرد؛حافتپولازمنابعنامعلوموجنادری .6

ویادرمعرضخطرپولشوییوتمویلتروریزمبودهباپولنقدبخشاعظممعامالتشانفعالیتهائیکه .7

 قرارداشتهباشد؛

تجارتهاوفعالیتهایکهازطرفدافغانستانبانک،مرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانیا .8

 تروریزمشناساییگردد؛،دارایخطربلندپولشوییوتمویل(FATF)گروهاقداماتمالی

معامالتکهباکشورهایکهازطرفدافغانستانبانک،مرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانو .1

سایرنهادهاومنابعمعتبربحیثکشورهایدارایخطربلندیادارایسطحبلندفساداداریوفعالیتهای

 .باشدجرمیمی

.مانمللمتحدباالیآنهاتعزیراتوضعگردیدهاستکشورهایکهازطرفساز .91

:باشدحاالتکهتدابیرعادیشناختمشتریراضرورتدارد،شاملمواردآتیبوده،امامحدودبهاینهانمی (3)

 مؤسسات،شرکتهاوتصدیهایدولتی؛ .9

بودهوملزمبهمکلفیتهایافشاءسازیپیرامونمالکینبازاراوراقبهادارشرکتهایکهثبتوراجستر .2

 باشند؛واقعیآنمی

کهمکلفبهتطبیققوانینومقرراتجلوگیریازپولشوییوسایرمؤسساتوحرفههایمؤسساتمالیو .3

 گیرند؛تمویلتروریزمبودهوبطورمؤثرآنراتطبیقوموردنظارتقرارمی

سیستممؤثرجلوگیریازپولمعامالتکهباکشورهای .1 ومنابعمعتبردارایرژیمیا کهازطرفنهادها

شوییوتمویلتروریزمشناختهشدهویاکشورهایکهدارایسطحپائینفساداداریوفعالیتهایجرمی

.باشدمی

 و یکم  مادۀ سی

 اشخاص متبارز سیاسی

تاتشخیصوتوصرافاناتپولیفراهمکنندگانخدم (9) ازبیثمکلفاند، تنمایندکهآیامشترییامالکواقعیآن،

 .باشدیاخیرجملهاشخاصمتبارزسیاسیمی

 :گرددمی،شاملمواردآتیاشخاصمتبارزسیاسیلحاظطرزالعملتشخیصمشتریاز (2)

 


 ؛آنکسبمعلوماتالزمومرتبطازمشترییامالکواقعی .9

 معلوماتموجوددرموردمشتری؛دریافتومرور .2
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دسترسیومروردیتابیسهایالکترونیکیاشخاصمتبارزسیاسیومعلوماتمرکزتحلیلمعامالتوراپور .3

هایمالیافغانستان،درصورتموجودیت؛

ضمناتخاذوصرافدرصورتیکهمشترییامالکواقعیآنشخصمتبارزسیاسیباشد،فراهمکنندهخدماتپولی (3)

:تدابیرذیلرااتخاذوعملینماینداینمقرره،مادهبیستونهم(6)فقرهمشتریحسبتدابیرشدیدشناخت

پیراموناجراءمعاملهیاایجادمناسباتیاصرافیکسبمنظوریازمقامذیصالحفراهمکنندهخدماتپولی .9

 تجارتیبامشتری؛

 اشخاصمتبارزسیاسی؛،هدفمعاملهوانتقالمنابعوجوهاتخاذتدابیرمناسببمنظورتشخیصوتثبیت .2

.نظارتازروابطتجارتیبااشخاصمتبارزسیاسیبطوردوامداروجدی .3

 مدومادۀ سی و 

 گزارش دهی معامالت مشکوک

پولی (9) خدمات کنندگان صراففراهم معامالتانو گزارش ارایه و مشکوک معامله تثبیت و تشخیص به مکلف

.باشنداپورهایمالیافغانستانمیمشکوکبهمرکزتحلیلمعامالتور

توحاالمعاملهمشکوکعبارتازمعاملهاستکهصرفنظرازمبالغوطریقهپرداخت،داراییکیازخصوصیات (2)

:باشد،ولیمحدودبهاینهانمیذیلباشد


 مبلغمعاملهمتناسببهظرفیتتجارتییاوضعیتمالیوشغلمشترینباشد؛ .9

 هیچنوعالزامیتحقوقیوتجارتی،منظوروتوجیهاقتصادیواضحندارد؛ .2

 باشد؛شرایطومبالغمعاملهبیانگرتفاوتباسوابقمشترییامعامالتپیشینمشتریمی .3

هراطوریسازماندادهباشدتاازگزارشدهیاجتنابملشتریمعاعچنینبرداشتشودکهمازخاللاوضا .1

 گردد؛

درصورتشکیاموجودیتدالیلمبنیبرشکاینکهمعاملهویااقدامبهاجراءآنباعوایدناشیازجرایم .2

 .باشدیاباجرایماصلیارتباطداردمرتبطبودهیاهدفازآنپولشویییاتمویلتروریزممی

سازمانتروریستی .6 بهشخصتروریستیا موجودیتدالیلمبنیبرشکاینکهوجوه درصورتشکیا

 اجرای قصد به یا بوده موردمربوط تروریستی های سازمان توسط یا شده انداخته بکار تروریستی اعمال

 .استفادهقرارمیگیرد

 هویتمشتریبدرستیمعلوموشناختهنشود؛ .7

م .8 که گردد معلوم حالطوری در که دارد جرمی یا قانونی غیر فعالیت به رابطه اشکال از شکلی به عامله

 ارتکاباستیاارتکابخواهدشدویاقبالًارتکابشدهاست؛
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 .گرددسایرمواردکهوقتاًفوقتاًازطرفمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانمشخصمی .1

ویادرفورمهایمخصوصوباجزئیاتکهوقتاً(Online)الکترونیکیبطورترجیحاًگزارشدهیمعامالتمشکوک (3)

 .گردد،صورتگیردفوقتاًازطرفآمریتمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانتهیهومشخصمی

وخدماتپولیدفترمرکزیفراهمکنندهیاگزارشدادهبصورتمستقیمآننماینده،گیهدرصورتموجودیتنمایند (1)

گیهایخویشدریافتوهمراهبامعامالتدفترمرکزیبهمرکزتحلیلهتماممعامالتمشکوکراازنمایندصرافی

.معامالتوراپورهایمالیافغانستانگزارشمیدهد

 ومسمادۀ سی و 

 گزارش دهی معامالت بزرگ

وصرافانفراهمکنندگانخدماتپولی (9) و(700،000)صدهزارافغانیپنجبالغبهیامعادلکهگزارشمعامالترا

معادلآنبهسایراسعارخارجیبیشترازآن بهمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانارائهمییا گردد،

.نمایند

ولیتوسطیکمشتریطیدوروز،باشدمادهاین(9)معامالتکهمبالغهریکازآنکمترازمقدارتعیینشدهفقره (2)

زارشگردد،نیزگ(9)متوالیاجراءوباهممرتبطبودهومبلغمجموعیآننیزمعادلیابیشترازحدتعیینشدهفقره

.دادهشود

ازطرفآمریتمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستان،گزارشمعامالت (3) ترجیحاًطیمدتتعیینشده

ویادرفورمهایمخصوصوباجزئیاتکهوقتاًفوقتاًازطرفآمریتمرکزتحلیلمعامالتوراپورالکترونیکیبطور

.هایمالیافغانستانتهیهومشخصمیگردد،صورتگیرد

دفترمرکزیفراهمکنندهخدماتپولیبصورتمستقیمگزارشدادهیاآننماینده،گیدرصورتموجودیتنماینده (1)

گیهایخویشدریافتوهمراهبامعامالتدفترمرکزیبههتمامگزارشهایمعامالتبزرگراازنمایندوصرافی

.دهدمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانگزارشمی

 مچهارمادۀ سی و 

 انتقال وجوه 
 

داخلیولیاانتقاالتدرموردمعامالتوانتقافراهمکنندگانخدماتپولیمکلفاند،تامعلوماتواسنادکافیرا (9)

.،اخذ،ثبتونگهدارینمایندخارجی

 :گرددمعلوماتواسنادکهدرهرمعاملهیاانتقالپولاخذ،ثبتونگهداریگردد،شاملموردآتیمی (2)

 


 شناختمشتری؛مادهبیستونهمپولحسبوماتفرستندهاسمومعل .9

 دریافتکنندهپول؛وآدرساسممکمل .2
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 مبلغ،نوعسعروهدفانتقالوجوه؛ .3

 تاریخمعامله؛ .1

 ؛،درصورتاستفادهنرختبادله .2

 فیسیاکمیشن؛و .6

اسنادکمکیوحمایویمؤثقمانندبل،بیجک،سندگمرکیوغیره،درصورتیکهمبالغپولمعادلویابیشتر .7

 .باشدراسعارخارجییایامعادلآنبهس(700،000)پنجصدهزارافغانیاز

راحینپولدرصورتیکهدریافتکنندهوجوهدرافغانستانباشد،فراهمکنندگانخدماتپولیهویتدریافتکننده (3)

:مراجعهودریافتپول،تثبیتومدارکذیلرااخذنماید

 تشخیصهویتدریافتکنندهوجوه؛ .9

 .(درصورتامکان)کاپیتذکرهیاپاسپورت، .2

قادربهشناحتهویتفرستندهوجوه،(شناختمشتری)مادهبیستنهمحسبدرصورتیکهفراهمکنندهخدماتپولی (1)

انتقالوجوهخودداریوازموضوعبهمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستان و معامله ازاجراء نگردد،

 .گزارشدهد

قسم (2) خدماتپولیدر فراهمکننده معلوماتوواسطهعملمیمرجعتانتقالپولبحیثدرصورتیکه تمام نماید،

.راکهحسباینبخشکسبنموده،آنهارابطورضمیمهبهمرجعیامؤسسهمالیمجازارسالنمایدمدارک

 مپنجمادۀ سی و 

 تبادله اسعار و نقد سازی چک


 

اخذ،تبادلهاسعارمکلفاند،تامعلوماتواسنادکافیرادرموردمعامالتانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی (9)

 .ثبتونگهدارینمایند

:گردداخذ،ثبتونگهداریگردد،شاملموردآتیمیتبادلهاسعارمعلوماتواسنادکهدرهرمعامله (2)
 

 :خارجیاسعارافغانییامعادلآنبهسایرپنجصدهزارکمترازدرصورتیکهمبلغمعامله .9

 اسممکملمشتری؛ -أ

 شمارهتماس؛ -ب

 :باشدخارجیمیلیونافغانییامعادلآنبهسایراسعار9الیافغانیپنجصدهزارازدرصورتیکه .2

 

 مشتری؛مکملاسم -أ

 ؛آدرسمشتری -ب
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 .نرختبادلهوتاریخمعامله -ت

فقره،برعالوهمواردباشدخارجیمیلیونافغانییامعادلآنبهسایراسعار9ازبیشتردرصورتیکهمبلغمعامله .3

 :فوق(2)

 هدفتبادله؛ -أ

 منبعاسعار؛ -ب

 ؛مطابقاصلکاپیتذکرهیاپاسپورتمعتبر -ت

 .باشدکتگوریدوممکلفبهرعایتاینبخشنمیصرافاندستفروش .1

معلوماتواسناد (3) ثبتونگهداریسازیچکنقددرهرمعاملهخدماتپولیکهرا شاملمونمایداخذ، ردآتیا،

:میگردد

 ؛(شناختمشتری)مادهبیستونهمحسبمشتریاسمومعلومات .9

 ؛قابلپرداختمبلغ،نوعسعر .2

 تاریخمعاملهونرختبادله،درصورتاستفاده؛ .3

 فیسیاکمیشن؛ .1

 درسمشتری؛آ .2

 مشتری؛وسشمارهتما .6

 .منبعصادرکنندهچک .7

 ششممادۀ سی و 

 حفظ اسناد و معلومات

سالبعداز7مکلفاست،تاتماممعلوماتواسنادذیلراحداقلبرایمدتوصراففراهمکنندهخدماتپولی (9)

:زمانانجامیااجراءمعاملهویارابطهتجارتیبامشتریحفظنماید

 تماممعلوماتومدارکمربوطبههویتوشناختمشتری؛ .9

 تماممعلوماتومدارکمربوطبهمعامالتوانتقاالتپولیداخلیوبیرونمرزیاجراءشدهونهائینشده؛ .2

 گردد؛کاپیگزارشهاواسنادمربوطهآنکهبهمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانارسالمی .3

حفظگرددکهبهسهولتدردسترسدافغانستاناسنادومعلوماتنگهداریشده،باتفصیالتکافیبودهوطوری (2)

 .بانک،مرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانوسایرمراجعذیصالحقرارگیرد

:سنادومعلوماتمیتواندبهاشکالذیلحفظونگهداریگردد (3)

 ؛(Soft)الکترونیکی .9
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 ؛(نسخهچاپی)دارکاصلیماسنادو .2

.اصلیکهخواناباشدنادومدارککاپیاس .3

.نمیباشد(ماده)دستفروشانمکلفبهتطبیقورعایتاین (4)

 مهفتمادۀ سی و 

 مبارزه با تمویل تروریزم

حسبقانونومقررهجلوگیریازوصرافانفراهمکنندگانخدماتپولی (9) تدابیرواقداماتالزمرا تا مکلفاند،

اینتدابیرشاملمواردآتیبوده،ولیمحدودبه.تمویلتروریزمرابمنظورمبارزهوجلوگیریازآنرویدستگیرند

:باشداینهانمی

آنهاراقبلیاحیناجراءمعاملهیاهویتمشتریانومالکینواقعیوصرافانفراهمکنندگانخدماتپولی .9

 رابطهتجارتیتثبیتوشناسایینمایند؛

اشخاصوسازمانهایکهحسبوصرافانفراهمکنندگانخدماتپولی .2 لستاز دیتابیسیا معلومات،

شورایامنیتملی تمویلتروریزم، با قطعنامههایشورایامنیتملیسازمانمللمتحددرقسمتمبارزه

گیرند،نگهداریوبطورمنظموغانستانوسایرمراجعذیصالحدیگرکهدرلستتعزیراتقراردارندیامیاف

.دوامدارآنراتجدیدوبهروزنمایند
 

بالستاشخاصوسازمانوصرافانفراهمکنندگانخدماتپولی .3 مکلفاندتاهویتمشتریانخویشرا

مقایسهوحصولاطمیناننمایندکهمشتریان(مادهاین(9)فقره2جز)ندهاییکهدرلستتعزیراتقراردارد

 .باشندآنهاشامللستتعزیراتنمی

:مکلفاندکهانیوصرافدرصورتیکهمشتریشامللستتعزیراتباشد،فراهمکنندگانخدماتپول .1

 ازارائهخدماتبهمشتریخوددارینمانید؛و -أ

 .بانکوگزارشبهمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستاندهنداطالعبهدافغانستان -ب

ابالغودریافتتصمیمانوصراففراهمکنندگانخدماتپولی .2 بعداز تا قسمتڅامکلفاند، رنوالیدر

 :انجمادوجوهودارائیهایشخص،نهادیاسازمانهابهاسرعوقتاقداماتذیلرااتخاذنماید

جوهوداراییهایاشخاصوسازمانهایکهطبقاحکامقانونشامللستتعزیراتانجمادو -أ

 .گیرندقرارمی

یهاووجوهمتذکره،منابعمالییائخودداریازدراختیارقراردادنمستقیمویاغیرمستقیمدارا -ب

 .ارائهسایرخدماتمالیبهاشخاصشامللستتعزیراتیابهنفعآنها
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 تمهشمادۀ سی و 

 برنامه آموزشی
 

خدماتپولی (9) نمایندهووحصولاطمیناننمایدکهمسوصراففراهمکننده کارکنانو گانباصالحیتآنازلین،

پولشو وسایرمقرراتمربوطهآگاهیومعلوماتیقوانینومقرراتجلوگیریاز اینمقرره یوتمویلتروریزم،

.کافیودرستدارند

.شودقوانینومقرراتجلوگیریازپولشویی،مبارزهباتمویلتروریزمواینمقررهعذرپنداشتهنمیعدمآگاهیاز (2)

پولی (3) خدمات کننده صرافیفراهم صالحیتو با نمایندگان و کارمندان آگاهی افزایش و ظرفیت ارتقای بمنظور

.باشندخویش،مکلفبهدایرنمودنبرنامههایآموزشیمنظمودوامدارمی

(1)  پولی خدمات کنندگان فراهم نمایندگان و کارمندان صرافمسؤلین، وانو آموزشی های برنامه در تا اند مکلف

افغانست مالی های راپور و معامالت تحلیل مرکز و بانک افغانستان د طرف از که های میورکشاپ دایر گردد،ان

.اشتراکنمایند

 همنمادۀ سی و 

 افشاء سازیممنوعیت اطالع دهی یا 
 

معلوماتپیرامونتحقیقاتپولشوییومکلفاندتا،مسؤلینوکارمندانآنهاانوصرافتپولیفراهمکنندگانخدما (9)

بهمشترییا تمویلتروریزمیاگزارشدهیوارائهمعلوماتبهمرکزتحلیلمعامالتوراپورهایمالیافغانستانرا

.سازندنسایراشخاصافشاءوشریک

شریکساختناینمعلوماتمیانمسؤلینوکارمندانفراهمکنندهخدماتپولیوبامراجعذیصالححسبقوانینو (2)

.باشدمقرراتجلوگیریازپولشوییوتمویلتروریزم،شاملاینمحدودیتوممنوعیتنمی


اقداماتجنائی،مدنی،تأدیبیواداری،مسؤلینوکارمندانآنهیچنوعوصرافدرمقابلفراهمکنندهخدماتپولی (3)

افشایمحرمیتهایمسلکیکهبهاثرارائهمعلوماتوگزارشدهیحسبقوانینو بهدلیلتخطیازقراردادییا

.گرددمقرراتجلوگیریازپولشوییوتمویلتروریزموبدونسوءنیتصورتمیگیرد،اتخاذنمی

 ام چهلمادۀ 

 نفیذیوضع جریمه و اقدامات ت

یویقانونجلوگیریازپولشو79و24مادهقانونی،جریمههاومجازاتمندرجاحکامدرصورتتخطیوتخلف (9)

وخدماتپولیوضعانگباالیفراهمکنندهحسباحوالوقانونجلوگیریازتمویلتروریزمعوایدناشیازجرایم

میتواندانیاصراف الیپنجصدهزارافغانی(70000)پنجاههزارافغانیوضعجریمهنقدیدراینموردبهمبلغ.شده

.رددگتطبیقمی(700000)
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دساتیرورهنمودهایصادرشدهدافغانستانبانکدردرصورتتاخیرونواقصدرکیفیتگزارشدهیوتخطیاز (2)

.تنفیذیواصالحیراباصدورمتحدالمالتطبیقمینماید،دافغانستانبانکتدابیرالزمزمینهمقتضیاتگزارشدهی

 :اقداماتدافغانستانبانکشاملمواردذیلبوده،ولیمحدودبهاینهانمیباشد (3)

 
ج

 ؛صدوراخطاریهمبنیبرتعلیقویالغوجوازفعالیت  .9

 ؛نقدیهایوضعجریمه .2

هیئتعاملدافغانستانبانکتعینذریعهبعداًتوسطمتحدالمالکهتخلفاتسایروضعجریمهنقدیپیرامون .3

 ؛گرددمی

بهتفتیشفعالیتهاوامورکاریمربوطتوسطتفتیشوصرافمکلفنمودنفراهمکنندهخدماتپولی .1

مصارفتفتیشبیرونیبدوشفراهمکنندهخدماتپولی.بیرونی،کهبرایدافغانستانبانکقابلقبولباشد

 .باشدمیصرافو

 :بهیکیاتماماقداماتذیلوصرافمکلفنمودنفراهمکنندهخدماتپولی .2

 عزلمدیریاکارکنفراهمکنندهخدماتپولی؛ -أ

اتخاذتدابیراصالحیوتطبیقآنبمنظوررفعنواقصوخالهایااجراآتکهمغایراحکامقوانین -ب

 م،طرزالعملهاورهنمودهایمربوطهباشد؛ومقرراتجلوگیریازپولشویوتمویلتروریز

 .خاصمشخصوتوقفاقداماتیافعالیتهای -ت

 

 پنجمفصل 

 و صرافان از فعالیت های فراهم کنندگان خدمات پولی و نظارت ، گزارش دهیثبت

 

  مادۀ چهل و یکم

و درج معلومات ثبت   

ازجانببخشجوازدهیآمریتعمومینظارتامورمالیدافغانستانبانکمسلسلجوازبراساسشمارههاجواز (9)

:گرددمیوراجسترمعلوماتذیلثبتحداقلبرایهرجوازصادرشده.کنترولمیشود

 ؛مجوزوصرافاسموموقعیتفراهمکنندهخدماتپولی .9

 مالکیاسهمدارانجوازفعالیت؛ .2

 شمارهجوازوتاریخصدورآن؛ .3

 ؛(TIN)مالیهدهندهشمارهتثبیت .1
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نوعخدماتکهعرضهمیگردد؛ .2

 عرضهمیگردد؛آنجاخدماتهایکهدرمحالتومکان .6

 نمایندگانوکارمندانیکهنظربهجوازاجازهفعالیتدارند؛و .7

 .تعلیقوانقضاءجوازفعالیت،معلوماتدردرابطهبهتمدید .8

 دومادۀ چهل و 

 و اطالعیه  گزارش دهی حوادث

بعدازوقوعرویدادهایذیلگزارشواطالعیه(روزکاری30)یکماهاستتادرخاللمکلفهرصاحبجواز (9)

دافغانستانودروالیاتبهدفاترساحویونمایندهگیهایکتبیرابهمدیریتجوازدهیآمریتنظارتامورمالی

:بانکارائهنماید

 کارمندان؛ونمایندهباصالحیتتغیراتدرلستخدمات، .9

 نمایندگیفراهمکنندهخدماتپولی؛انتقالیاتغیرموقعیتیامحلارائهخدماتدفترمرکزییا .2

یتبههرباشد،انتقالاسهامکهمنجربهحصولیاانتقالیکسهمذیصالحیکمدرصورتیکهشخصیتح .3

 گردد؛یکازصاحبانسهمدیگر

 ؛صاحبجوازفعالیتتغیراتدرضامنین .1

 مفقودیوحریقجوازفعالیتوفوتمالکجواز؛ .2

 سایرتغیراتعمدهدرهرقلمیاموردکهدردرخواستیصاحبجوازگنجانیدهشود؛ .6

بهوتجدیددرخواستیاولخویشرامکلفاستتاوصرافیدرصورتتغیراتعمده،فراهمکنندهخدماتپولی (2)

ودروالیاتبهدفاترساحویآمریتنظارتامورمالییانمایندگیدمدیریتجوازدهیآمریتنظارتامورمالی

.تهیهوثبتنمایندمعلوماتجدیدراافغانستانبانک

 ومسمادۀ چهل و 

   و صرافان فراهم کننده گان خدمات پولیفعالیت های نظارت از 

ف راهمکنن دگانفعالی ته ایدافغانستانبانکمرجعصدورجوازونظ ارتکنن دهآمریتعمومینظارتامورمالی (9)

 میباشد؛درافغانستانوصرافانخدماتپولی

ب هوس یلهپالیس یه اووص رافانونظارتهایفراهمکنندهگ انخ دماتپ ولیهاشیوه،نوعوراهاندازیبررسی (2)

 تنظیموصورتمیگیرد؛کهبدینمنظورتهیهوترتیبمیگردد،طرزالعملهایمربوطه

آمریتنظارتامورمالیدافغانستانبانکصالحیتداردتابررسیهاونظارتهاراباصدوراطالعی هقبل یدررابط ه (3)

بدون،ومدیدونمایندگانآنهاویادرصورتلزوصرافانبهساحهومدتنظارتدفاترفراهمکنندگانخدماتپولی

 اخبارقبلی،راهاندازینماید؛
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،ام اناظرینآمریتنظارتامورمالیدافغانستانبانکدرجریاننظارتوبررسیدارایصالحیته ایآت یمیباش ند (1)

 :شودمحدودبهاینهانمی

دف اتر،اس نادیانمایندههایآنهاوبررسیحسابها،وصرافدفاترفراهمکنندگانخدماتپولینظارتاز .9

 یانمایندههایباصالحیتآنها؛وصرافانخدماتپولیوسایرسوابقفراهمکنندگان

کسبمعلوماتازمالکین،مدیران،نمایندههادرموردموضوعاتمرب وطب هام وروفعالی ته ایخ دمات .2

 مربوطه؛وصرافپولی

دسترسیبهدفاتر،اسنادوحساباتفراهمکنندهنظارت،دافغانستانبانکمیتواندغرض،درصورتلزومدید .3

افغانس تانمالیهایراپورمعامالتومرکزتحلیلاز،بمنظوربررسیهایانمایندهآنوصرافخدماتپولی

(FinTRACA)،،؛نمایدهمکاریتقاضایوغیرهنیروهایامنیتیحارنوالی 

 حسبقوانین،مقرراتوطرزالعملهایمربوطه؛واقداماتتنفیذیوضعجریمهنقدی .1

ویاصرافیونآنهاشکمبنیبرارائهخدماتپولیمدکاکینکهپیرادخولوبررسیمارکیتها،محالتو .2

 بدونجوازورعایتاحکاماینمقرره،موجودباشد؛

 .سایرمواردکهحسبقوانینومقرراتمربوطهتعیینشدهباشد .6

نمایندههایباوصرافاننخدماتپولیفراهمکنندگا (2) وسایرمالکینمحالتصالحیتآنهاودفاترنمایندگییا

یفمیگردند،اجازهازطرفآمریتنظارتامورمالیتوظدافغانستانبانکوناظرینکهمکلفاند،تاباهیئتناظرین

 .ورددادهوبطورکاملدرانجاموظایفشانهمکارینمایند

 

 ششم فصل

 فعالیت جوازو فسخ تعلیق  ،ترک پیشه

 مچهارمادۀ چهل و 

 ترک پیشه 

بخواهدترکپیشهنماید،درخواستیترکپیشهبصورتکتبیودرفورمهوصرافهرگاهفراهمکنندهخدماتپولی (9)

 گیرد؛میهایاختصاصیمدیریتجوازدهیآمریتعمومینظارتامورمالیدافغانستانبانکصورت

اس نادومعلوم اتصورتتقاضایفسخجوازیاترکپیشهازطرفمالکجواز،درخواستدهندهمکلفبهارائهدر (2)

 :میباشدذیلهمراهبادرخواستی

 ؛یاترکپیشهدالیلفسخجواز .9

؛تسلیمیاصلجوازفعالیت .2
تصدیقعدمباقیداریمالیاتی؛ .3

؛تصدیقعدممسؤلیتجرمجناییومالی .1

،یاطوردیگرکهآمری تساببانکیدریکیازبانکهایمجوزکشورجهتانتقالپولتضمینارایهشمارهح .2
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 نظارتامورمالیتقاضانماید؛و

.الزمدانستهشودسایرمعلوماتومدارککهازطرفدافغانستانبانک .6

درخواس تیکتب یازت رکپیش هقبلازمنظوریدرخواستیترکپیشه،درخواستدهندهمیتوان دب اارائ هاطالعی هو (3)

 انصرافوکماکانبهفعالیتخویشادامهدهند؛

گردد؛بعدازمنظوریدرخواستیترکپیشهفراهمکنندهخدماتپولی،پولتضمینآندوبارهپرداختمی (1)

 مپنجمادۀ چهل و 

  تعلیق جواز فعالیت

 :خدماتپولیراتعلیقنمایددافغانستانبانکتحتشرایطآتیمیتواندجوازفراهمکننده (9)

 مالکجوازدرخواستتعلیقجوازرانماید؛ .9

 قوانینومقررات؛تخطیوتخلفمکرراز .2

 عدمگزارشدهیبرایسهماهمتواتر؛ .3

 .دافغانستانبانکهلزومدیدسایرشرایطومواردنظرب .1

دارنده (2) افغانستانبانکتعلیقگردد، فعالیتازطرفد بعدازدرصورتیکهجواز ماه الیسه جوازمکلفاستکه

 .گردددرغیرآنجوازفعالیتفسخمی.تعلیق،مراجعهوتعلیقجوازرامرفوعسازد

پولی (3) خدمات طرففراهمکننده از تعلیقجواز صرافدرصورتتقاضای یا ارائهو مکلفبه دهنده درخواست ،

ودروالیاتبهنمایندگیهایدمالیدافغانستانبانکدرخواستکتبیبهمدیریتجوازدهیآمریتنظارتامور

 .تواندسالبودهمی9مدتتعلیقجوازحداکثرالیدراینحالت.میباشدافغانستانبانک

فعالیت.نمیتواندالیمدتتعلیقجوازفعالیت،بهفراهمنمودنخدماتبپردازدویاصراففراهمکنندهخدماتپولی (1)

 ؛باشدیادتعلیقمسدودمیویالیختممع

باارائهدرخواستی(سال9)،دارندهجوازقبلازحداکثرزمانتعیینشدهمادهاین(3)فقرهدرصورتیکهحالتتعلیق (2)

همچناندرصورتیکهدرمعلوماتثبتشدهنزددافغانستانبانکویامالکیت.کتبیخواهانرفعتعلیقجوازگردد

.د،دارندهجوازموضوعرااطالعدهدراتآمدهباشیجوازتغی

بهآدرسموصوفاخبارومهلتتعیینمیگردد (6) در.اگردارندهجوازالیزمانتعیینشدهمراجعهننمود،موضوعکتباً

 .گرددصورتعدممراجعهبعدازاطالعیهکتبی،جوازفعالیتفسخمی

 ششممادۀ چهل و 

 فسخ جواز فعالیت

 :نمایدیافسخرالغووصرافیشرایطآتیمیتواندجوازفراهمکنندهخدماتپولیدافغانستانبانکتحت (9)
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 مالکیامالکینجوازدرخواستکتبیفسخیالغوجوازراارایهنماید؛ .9

 فعالیتراآغازنماید؛،بعدازتاریخصدورجوازماه6نتوانددرخاللوصراففراهمکنندهخدماتپولی .2

 گردد؛فسخازطرفدافغانستانبانکیصرافایویپولخدماتیهایندگینمااییندگینماکهیصورتدر .3

بدوناطالعقبلیبهدافغانستانوصرافانصاحبجوازفراهمکنندهگانخدماتپولی .1 فعالیتخویشرا ،

 بانکمتوقفساختهومدتششماهازتوقففعالیتهایویگذشتهباشد؛

اساسمعلوماتغلطیاگمراهکنندهوبوسیلهسایراسبابوذرایعغیرقانونیثابتشودکهمالکجوازبر .2

 جوازرابدستآورده؛

 ورشکستهگردند؛وصرافیدرصورتیکهمالکیامالکینجوازوخدماتپولی .6

بهاثرمرگیاورشکستهشدنهریکازشرکا،منحلوصرافیدرصورتشخصیتحکمی،خدماتپولی .7

 صاحبجوازشروعبهانحاللنمودهباشد؛گردیدهباشد؛یا

صاحبجواز،کارمندرسمیوی،یااشخاصباسهماستحقاقیذیصالحیتدرجوازمرتکبجرموجنایت .8

 مالیوجنائیشدهباشند؛

 صاحبجوازموفقبهثبتاطالعاتدردفاتررسمینگردد؛ .1

 جواز؛ءضادرصورتعدمتمدیدجوازفعالیتالیسهماهبعدازتاریخانق .91

 ماهمتواتر؛(6)ششئهگزارشماهانهبهمدتدرصورتعدمارا .99

تخطیوتخلفازقوانین،مقرراتودساتیردافغانستانبانکوشرایطتعهدنامهامضاءشدهازطرفمالک .92

 ومالکینجواز؛

افغانستانبانک .93 خدماتپولیوصرافیازطرفد فعالیتفراهمکننده جواز فراهمدرصورتیکه تعلیقو

 .متعلیقموفقبهرفعتعلیقنگرددکنندهخدماتپولیوصرافیالیسهماهبعدازصدورحک

درحسابتضمیندراثروضعجریمهنقدیازوصرافدرصورتیکهپولتضمینفراهمکنندهخدماتپولی .91

 ویاباقیبماند؛مبلغالزامیآنباشد%70طرفدافغانستانبانککمتراز

 .ذیل،صدقکندمادهچهلوششم(4)فقرهدرصورتیکهحالت .92

 

بادرنظرداشتمواردهاهمماننددفترمرکزیآنوصرافیفسخاجازهنامهنمایندگیفراهمکنندگنخدماتپولی (2)

فوقصورتمیگیرد نمایندگیهایآنبطور. نمایندگییا دفاتر نامه اجازه دفترمرکزی، درصورتفسخجواز

 .خودکارفسخمیگردد
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ترابصورتفوریتوقفدهدواصلجوازادرصورتفسخجواز،صاحبجوازمکلفاستتافراهمنمودنخدم (3)

 .فعالیترابهدافغانستانبانکتسلیمنماید

زصادرقبلازفسخجواکتبیرایهاخطارمیتواند،داففانستانبانکومواردفوقبروزتخلفاتلزومدید،بادرصورت (4)

 .دراثرعدمتوجهبهشرایطومحتوایاخطاریه،دافغانستانبانکمتوصلبهفسخجوازمیگردد.نماید

 

 هفتم فصل

 جریمه هاسایر فیس ها و 

 هفتممادۀ چهل و 

 ها فیس

ط یمراح لمتازمص ارفاداریخ ویش،درمقاب لآمریتنظارتامورمالیدافغانستانبانکبمنظ ورجب رانقس  (9)

 نماید؛،فیساخذمیدرخواستیوصدورجوازفعالیتبرایدرخواستدهنده

مطالبهودریافتمینماید،شاملم واردآت ییادافغانستانبانکانواعفیسهایراکهآمریتعمومینظارتامورمالی (2)

 :گرددمی

 ؛گیهجوازفعالیتواجازهنامهدفترنمایندطیمراحلدرخواستیفیس .9

 فیسدرخواستیوصدورجوازمثنی؛ .2

 فیستمدیدجواز؛ .3

 یرمالکیتیاسهمدار؛یفیسدرخواستیتغ .1

 ؛راسمتجارتییوتغیتعلیقجوازفعالیت،فیسدرخواستیترکپیشه .2

 فیسدفترچههایثبت،درجوگزارشدهیمعامالتوفعالیتها؛و .6

 .سایرفیسهانظربهلزومدیددافغانستانبانک .7

فیسارزیابی (3) دید، صورتلزوم در تا بانکصالحیتدارد افغانستان مالید آمریتعمومینظارتامور برعالوه،

 ودفاترنمایندگیآنهاوضعودریاقتنماید؛،صرافانساالنهرانیزباالیفراهمکنندگانخدماتپولی

.باشدفیسهایفوقالذکرغیرقابلبازپرداختمی (1)

بدسترسفراهموصرافیکهبمنظورثبت،درجوگزارشدهیمعامالتوفعالیتهایخدماتپولیفیسدفترچهها (2)

پولی خدمات صرافکنندگان میگرددو اخذ نیز میگیرد، قرار د. شد تمام مصارف اساس بر متذکره های فیس

 .گرددافغانستانبانکتعیینوسنجشمی

ذریع همتح دالماله اازجان بدافغانس تانبان کمش خصوتعی ینسنجشوطرزالعم لاخ ذف یسه انحوهمقدار، (6)

 .گرددفیسهایمتذکرهحسبضرورتولزومدیددافغانستانبانکوقتاًفوقتاًمروروتعدیلمی.گرددمی
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 هشتممادۀ چهل و 

 و جریمه ها اخطاریهاقدامات تنفیذی، صدور 

دافغانستانبانکبمنظورتطبیقورعایتکاملاینمقرره،صالحیتداردتادرصورتتخطیوتخلفازموادو (9)

 .صادرووضعنمایدجریمهنقدیاخطاریهواقداماتتنفیذی،سایردساتیردافغانستانبانک،وشرایطاینمقرره

فراهمکنندهخدماتپولی،دافغانستانبانکمیتواندبمنظوررفعنواقص،تخطیهاوتخلفاتدرفعالیتهاوعملیات (2)

نمایند وضع آن باالی را مناسب تنفیذی اقدامات پولی. خدمات کننده صراففراهم اقداماتو  تا است مکلف

.تنفیذیراتطبیقوازتطبیقآنگزارشدهد

نظربهافغانستانبانکدرمواردیآتیددرصورتتخطیوتخلفازقوانین،مقرراتودساتیردافغانستانبانک، (3)

 :نمایدراوضعویاهردویآنیاجریمهنقدیصادرمیتوانداخطاریهلزومدید،

 فعالیتبدونجواز؛ .9

 ؛یاتأخیردرتمدیدجوازعدمتمدید .2

 گزارشدهیمعامالتوراپورها؛یاتأخیردرعدم .3

 ؛یاحصائیویگزارشهاسایرتأخیردرارسالعدمو .1

 ؛وضعشدهعدمتطبیقشرایطواقداماتتنفیذی .2

.نظربهلزومدید،سایرمواردتخطیوتخلفازقوانینومقرراتمربوطه .6

الیزمانتعیینشدهجریمهنقدیوضعشدهباالیآنرانپردازد،وصرافدرصورتیکهفراهمکنندهخدماتپولی (1)

ازحساباتامانات دافغانستانبانکنزدکهآنهاآمریتنظارتامورمالیمیتواندجریمههاینقدیرامستقیماً

اخذنمایند؛،میباشدموجود

دافغانستانبانکمیتواندیکییا،بدوناخذجوازازدافغانستانبانکخدماتپولیفراهمنمایدیکهشخصیدرصورت (2)

 :رااتخاذنمایدتماماقداماتذیل

 تعیینمهلتجهتتوقففعالیتیامکلفساختنشخصبهاخذجواز؛ .9

 ؛صدوراخطاریه .2

 وضعجریمهنقدی؛ .3

 مسدودیامهرالکساختن؛ .1

مطابققوانیناموالضبطارجاعموضوعبهلویحارنوالیوارگانهایذیربطبمنظورمتوقفساختنفعالیت، .2

 .موصوفقراردادنیوموردپیگردقانوندفاتر،مدارک،جایداد،نافذهکشور

 

جریم هه اینق دیومق دارواخ ذوضعاقداماتتنفیذی،طرزالعملوچگونگیتانستانبانکصالحیتدارددافغا (6)

.مشخصوتنظیمنمایدهاوقتاًفوقتاًهاراذریعهمتحدالمالصدوراخطاریه



39 
 

 

 

 تمهشفصل 

 متفرقهارد مو

 نهممادۀ چهل و 

 جوازمفقودی 
 

فراهمکننده،مفقودگرددهایااجازهنامهدفترنمایندگیآنوصرافیخدماتپولیفراهمکنندهدرصورتیکهجواز (9)

بهدافغانستانبانکاخباروموضوعروزبعدازمفقودی،30مکلفاستتادرخاللوصرافخدماتپولی راکتباً

 اطالعیه خدماتپولیدرحداقلمفقودیرا محلفعالیتفراهمکننده در االنتشار کثیر صرافیکنشریه یایا و

 بهنشربسپارد؛اطالعیهدرمارکیتومحلفعالیتخویش

مکلفاستوصراففراهمکنندهخدماتپولیروزبعدازنشراطالعیه؛30درصورتعدمدریافتجوازفعالیتالی (2)

تیااجازهنامهدرخواستیکتبیراباارائهاسنادآتیبهمدیریتجوازدهیآمریتنظارتتابمنظوراخذمثنیجوازفعالی

:امورمالیثبتنماید

 سندیاکاپیاطالعیهمفقودی؛ .9

 ؛پرداختفیسجوازمثنیسند .2

 سهقطعهعکس؛و .3

 .سایرمعلوماتومدارککهازطرفمدیریتجوازدهیضروریدانستهشود .1

مکلفبهوصرافمفقودشدهبعدازصدورجوازمثنیدریافتگردد،فراهمکنندهخدماتپولیدرصورتیکهجواز (3)

.میباشندیانمایندگیدافغانستانبانکتسلیمجوازمثنیبهمدیریتجوازدهی

 پنجاهممادۀ 

 حریق جواز
 

وفراهمکنندهخدماتپولی،حریقگرددهاآنیانمایندهوصرافیدرصورتیکهجوازفراهمکنندهگانخدماتپولی (9)

 .راکتباًبهدافغانستانبانکاخبارنمایدموضوع،حریقیاوقوعحادثهروزبعداز30مکلفاستتادرخاللصراف

مکلفاستتابمنظوراخذمثنیجوازفعالیتیااجازهنامهدرخواستیکتبیراباوصراففراهمکنندهخدماتپولی (2)

 :نظارتامورمالیثبتنمایدعمومیمدیریتجوازدهیآمریتارائهاسنادآتیبه

 

 تصدیقاتحادیهمربوطهازحریقجوازفعالیت؛ .9

 سندپرداختفیسجوازمثنی؛ .2
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 قطعهعکس؛وسه .3

 .سایرمعلوماتومدارککهازطرفمدیریتجوازدهیجهتطیمراحلدرخواستیضروریدانستهشود .1

 مادۀ پنجاه و یکم

 فعالیت مالک جواز فوت 
 

وقوعحادثه،روزبعداز30شخصصالحیتداریاورثهویمکلفاستالیفوتنماید،جوازدرصورتیکهمالک (9)

 .ارائهنمایددافغانستانبانکبهمدیریتجوازدهیآمریتعمومینظارتامورمالیرااطالعیهکتبی

 ائهنماید؛پیرامونفسخجوازویاادامهفعالیتدرخواستیخویشراارمالکجواز،شخصصالحیتداریاورثهوی (2)

رثهمالکجوازدارایوکالتخطیاوراثتخطمعتبرازمراجعذیصالحباشدووکالتخطوشخصصالحیتداریا (3)

یاوراثتخطضمدرخواستیفوقالذکرارائهگردد؛

مدهچهلورخواستیموصوفحسبجوازفعالیترانماید،ددرصورتیکهدرخواستدهندهتقاضایترکپیشهیالغو (1)

طیمراحلمیگردد؛اینمقررهفصلششم،(ترکپیشه)چهارم

درخ (2) گردد، دیگر شخص یا خود اسم به جواز مالکیت تغیر و فعالیت ادامه تقاضای دهنده درخواست واستیاگر

.طیمراحلمیگردداینمقررهسومفصل،(رمالکیتوکنترولیتغی)مادهبیستوششمموصوفطبق

 دوممادۀ پنجاه و 

 و صرافان اتحادیه یا انجمن فراهم کنندگان خدمات پولی

دارایاتحادیهیاانجمنمیباشندوهرفراهموصرافانظیموانسجامبهترامور،فراهمکنندهگانخدماتپولینبمنظورت (9)

 .باشدرادارامربوطهیهداتحایتعضومیتواندوصرافیکنندهخدماتپول

ومرامنامهثبتوراجسترارگانهایذیصالحبودهودارایاساسنامهوصرافاناتحادیهفراهمکنندگانخدماتپولی (2)

.صرافانوفراهمکنندهگانخدماتپولیمیتواننددارایعیناتحادیهباشند.باشد
 

وانینومقرراتنافذهبادافغانستانبانکدرقسمتتنظیمدرچوکاتقوصرافیاتحادیهفراهمکنندگانخدماتپولی (3)

.همکاریهمهجانبهمینمایدوصرافانبهترونظارتفعالیتهایفراهمکنندهگانخدماتپولی

صادرنمایندکهوصرافاناتحادیهمکلفاستتاصرفعضویتاتحادیهرابرایآنعدهازفراهمکنندهخدماتپولی (1)

یادرشخصیبدوناخذجوازفعالیتدرمربوطاتاتحادیهمربوطهدرصورتیکه.مجوزدافغانستانبانکراداراباشد

بهعرضهخدماتمیپردازد،اتحادیهمربوطهمسؤلیتصورتفسخیاتعلیقجوازآنازطرفدافغانستانبانککماکان

.العدافغانستانبانکبرساندداردتاعندالموقعموضوعرابهاط
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درصورتیکهاتحادیهمربوطهازتخلفوتخطیازقوانینومقرراتمربوطهیاجعل،تزویرویاارتکابواتهامبهجرایم (2)

اطالعحاصلمینماید،اتحادیهمتذکرهمکلفاست(یاصرافیفراهمکنندهخدماتپولی)مالیوجنائیاعضایخویش

.وضوعرابهدافغانستانبانکشریکسازدتاعندالموقعم

اتحادیهمسؤلیتداردتارعایتوتطبیققوانینومقرراتمربوطه،روشواخالقتجارتیسالمورعایتموضوعات (6)

 .ترغیبمینمایدحقوقمشتریانرادرمیاناعضایاتحادیهخویشتقویهو

.سازمانمللمتحدهمکاریهمجانبهنماینداتحادیههایمکلفیتدارندتادرتطبیقلستتعزیزات (7)

عنوانیاتحادیهواعضایآن،راکهدافغانستانبانکطبقلزومدیدودساتیرهدایات،اطالعیههامکلفاستتااتحادیه (8)

.بهتماماعضایاتحادیهتوزیع،ابالغوتوضیحنماید،رامیفرستد

معلوماتوتائیدهکهدرمواردمختلفازجانباتحادیهعنوانیدافغانستانبانکتهیهوارسالمیگردد،درستومؤثق (1)

.درغیرآنتماممسؤلیتهایبعدیآنمتوجهاتحادیهمربوطهمیباشد.باشدمی

نعضواتحادیهومشتریآن،یامیا(فراهمکنندگانخدماتیاصرافان)درصورتموجودیتنزاعودعویمیاناعضا (91)

بحیثمیانجیعملوبادرنظرداشتاصلبیطرفیورعایتقوانینومقرراتنافذهموضوعرامیتواندمربوطهاتحادیه

البتدرصورتیکهموافقهطرفیندعویموجودباشد میتواندبهمراجعذیصالحدرغیرآنطرفین.حلوفصلنماید،

.مراجعهنمایند


 

ردکهذریعهاعضایاتحادیهادیهقرارداحمناسببودهودررأسآنرئیساتاتحادیهدارایتشکیلوساختاراداری (99)

 .انتخابمیگرددربوطهم

 :،امامحدودبهآننمیباشدباشدمیرئیساتحادیهحداقلدارایویژگیهایذیل (92)

 

 باشد؛میدارایاهلیت،شهرتنیکومورداعتماد .9

 شخصتحصیلکردهودارایآگاهیومعلوماتکافیازقوانینومقرراتمربوطه؛ .2

 حداقلدارایسهسالتجربهکاریبحیثصرافیافراهمکنندهخدماتپولی؛ .3

.خدماتپولیازدافغانستانبانکجوازفعالیتصرافییادارای .1

 :سوممادۀ پنجاه و 

 تاریخ انفاذ

دافغانستانبانکذبودهودرویبسایتتنفییعالیدافغانستانبانکقابلتصویبآنتوسطشورااینمقررهبعدازتاریخ

.باتصویبونشراینمقرره،نسخهقبلیآنلغومیگردد.بهنشرمیرسد


