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  و تعاريف عمومیاحکام  -بخش اول
  

 صالحيت . ۱.۱

  .است و وضع گرديدهقانون دافغانستان بانک، ترتيب  ۲مادۀ  ۶ به تاسی از احکام جزءمقررۀ  اين 

  هدافا. ۲.۱

ت های آن ها ياهم کننده گان خدمات پولی و مکلفدر رابطه به جوازدهی، تنظيم و نظارت فعاليت های فر مقررۀاين 
  . در قسمت جلوگيری از پول شويی و تمويل تروريزم ترتيب شده است

  

 ۳.۱.  ساحه تطبيق

افغانستان خدمات پولی را فراهم می قی که در يحقحکمی و اين مقرره باالی تمام افراد و شخصيت های    - الف
  . الکقی مقيم در افغانستان باشند يا در ساير مميو شخصيت های حق حکمی کنند قابل تطبيق ميباشد، خواه اشخاص

و فروع بانکهای خارجی که از طرف دافغانستان  انک های تجارتی مجوز، فروع آنهاباالی ب اين مقرره   -ب
که توسط اين مؤسسات بانکی فراهم خدمات پولی . گرددنمی ، تطبيق است ه شدهبانک اجازه فعاليت به آنها داد

َسی از قانون بانکداری در افغانستان صادر  ميگردد،در جمله عمليات کلی اين مؤسسات، تحت مقرراتيکه به تا
  .دارت ميشو، تنظيم و نظگرديده

 تحت  حقوقی که جواز ايشان د يا اشخاص حقيقی وافرآنعده از ااين مقرره باالی مطابق شرايط جواز دهی    -ج
، برای اخذ اين جوازها ميعادبمحض انقضاء.نميگردد ، تطبيقو معتبر ميباشد قبلی اين مقرره صادر گرديده مقرره 

  .  آيدمی شرايط مقرره فعلی تقاضاء بعمل طبق جواز جديد
  

  تعاريف. ۴.۱

 :در اين مقرره مفاهيم ذيل را افاده می نمايد ت آتیااصطالح

است که جهت کسب جواز عرضه خدمات  حقيقی يا کمیعبارت از شخص حدرخواست دهنده :ۀدرخواست دهند  . أ
 .مينمايد در خواستی کتبی را ارائه به دافغانستان بانکپولی 

 

، از جانب صاحب جواز برايش اختيار شخص است که طبق شرايط اين مقرره عبارت از :با صالحيت ۀنمايند  . ب
 .وی در راه اندازی فعاليت خدمات پولی اشتراک ورزد از داده شده  تا به نمايندگی

 
که نماينده با صالحيت فراهم کننده خدمات پولی طبق شرايط اين مقرره، به  است محل و موقعيت: نماينده گی  . ت

 .نمايندگی دارنده جواز عرضه خدمات پولی ارائه ميگردد
 

 .می باشد )تبديل چک به پول نقد(نقد سازی چک انتقال پول و  عرضه خدمات عبارت از :خدمات پولی  . ث
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فراهم کننده يا عرضه کننده خدمات پولی شخصی است که در ارائه خدمات پولی  :فراهم کننده خدمات پولی  . ج
 .مشغول ميباشد

 

دريافت مزد يا اجوره جهت پرداخت پول،اسناد پرداخت يا ارزش عبارت از  چک نقد سازی :سازی چک نقد  . ح
شخصی است به ) به استثنای چک های سفری(ذخيره شده در بدل حصول اسناد پرداخت يا ارزش ذخيره شده 

  :مانند.که اسناد پرداخت يا ارزش ذخيره شده را تحويل ميدهد

کننده خدمات پولى در بدل  فراهممشترى، از طرف مشترى به  درخواستارائه چک قابل پرداخت به ) الف
  ؛از آن باشد معادل يا کمترکه مبلغ پول نقد 

کننده خدمات  فراهمخدمات پولى، از طرف مشترى به کننده  فراهم درخواستارائه چک قابل پرداخت به ) ب
  پولى در بدل مبلغ پول نقد معادل يا کمتر؛

کننده خدمات پولى به مشترى، که چنين چک  فراهمداخت به سفارش مشترى، از طرف ارائه چک قابل پر) ج 
رى را دارا در يک نهاد قرضه دهى يا کدام مؤسسه ديگرى که عرضه کننده خدمات پولى در آن حساب جا

  باشد، با مبلغ پول نقد معادل يا کمتر تبادله شده بتواند؛
توسط عرضه کننده خدمات پولى براى مشترى، که مشترى با ارائه آن  ارائه شماره يا کود مشخص) يا د 

شماره و ثابت کردن هويت خويش در يک نهاد قرضه دهى يا کدام مؤسسه ديگرى که عرضه کننده خدمات 
ً حساب جارى را دارا باشد، مسپولى در آن    . پنداشته ميشود ،شده مشخصتحق اخذ مبلغ پول نقد قبال

 

 

 .دفتر مرکزی و فروع آن ميباشد بوده که شاملافغانستان بانک مرکزی عبارت از  :غانستان بانکداف  . خ
 

داخل افغانستان  در کننده هر دو و دريافت فرستندهدر آن موقعيت است که  یعبارت از انتقال پول :انتقال داخلی  . د
 .ميباشد

 

کننده در خارج از افغانستان  يا دريافت فرستندهاست که در آن موقعيت  یتقال پولعبارت از ان :انتقال خارجی  . ذ
 . ميباشد

 
که  سات بانکی و غير بانکی می باشدعبارت از مرجع نظارت کننده مؤس :عمومی نظارت امور مالی  آمريت  . ر

 .تحت رياست د افغانستان بانک قرار دارد
 

که در بيش ) امتياز گيرندگان(عبارت از يک نهاد حکمى است که با عرضه کنندگان خدمات پولى :امتياز دهنده  . ز
در قسمت انتقال پول بيرون از مرزهاى بين المللى، ) الف(از يک کشور موقعيت دارند، عقد قرارداد ميکند، تا 

به امتياز گيرندگان يک نام مشترک، هويت مشترک شرکتى، و ) ب(ميان آنها نقش ايفا نمايد؛ منحيث ميانجى 
ت وارده ناشى از غفلت، ابه ارسال کننده پول در مقابل هرنوع خسار) ج(بازاريابى مشترک فراهم سازد؛ و 

 .بپردازد جبران خسارهفريبکاری امتياز گيرندگان،  نبود سياليت، و
 

  

 .کننده در افغانستان پرداخته ميشود ارت از انتقال پول است که به دريافتعب: مرز به داخل انتقال از خارج  . س
 

شامل مالکيت منفرد، مشارکت، يا شرکت های سهامی ميگردد که در داخل يا خارج  :و حکمی قیيشخصيت حق  . ش
 .از افغانستان تاسيس ميشوند
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است که جواز فراهم کننده گان خدمات پولی برايش  قیيا حقي حکمی عبارت از شخص:جوازيا دارنده صاحب   . ص
 .داده شده است

 
فيصد سهام سرمايه يا واجد حق رأی يا امکان  ۵سهمی است که دارنده آن حد اقل :قاقی ذيصالحيتسهم استح  . ض

شرکت به شکل انفرادی يا با اشتراک يک يا بيشتر از يک شخص  مال نفوذ قابل توجه را در اداره يا مديريتاع
 . داشته باشد

 

 .حقوقی است که خواهان تحويل پول بمنظور انتقال آن به جناح ديگر ميباشد فرد يا شخصبمعنی :فرستنده  . ط
 

صول حکه پول منتقل شده جناح ديگر را  عبارت از فرد يا شخصيت حقوقی با صالحيت است :کنندهدريافت   . ظ
 .مينمايد

 

عبارت از فروش يا صدور اسناد پرداخت،ارزش ذخيره شده يا دريافت پول و يا ارزش پولی برای :انتقال پول  . ع
تنها شامل رسانيدن فزيکی پول و خدمات آن الين و تيلی مواصالتی و دسترسی به  حاين اصطال. ميباشد انتقال
  .نميشود"نيت ورک"شبکه 

جلوگيری از پول شويی و قانون  ۱۸ماده  ۲و  ۱که در  فقره است  ای عبارت از معامله: معامله مشکوک  . غ
 .يافته است عوايد ناشی از جرايم تذکر

 

 .توضيح گرديده است مقرره شايسته و مناسباست که در شايسته و مناسب دارای معنی : شايسته و مناسب  . ف
 

 

وظيفه مهم دولتی در افغانستان يا ساير کشور ها يا در يک سازمان شخص حقيقی که:اشخاص متبارز سياسی  . ق
بين المللی به وی سپرده شده که شامل مسؤلين عالی رتبه احزاب سياسی، اعضای خانواده يا اقارب نزديک 

 .ذوات فوق نيز ميباشد
 

هزار افغانی  پنجصدکه بالغ به  تبادله يا معامله اى است که حواله، انتقال عبارت از :معامله نقدی بزرگ  . ك
 .يا معادل آن به اسعار خارجى طى آن به اجراء برسديا بيشتر از آن و )۵۰۰,۰۰۰(

 
 

شخص يا اشخاص حقيقی اند که مالکيت و کنترول نهائی شخص حکمی يا سيستم ):مالک واقعی(شخص ذينفع   . ل
 .را در اختيار داشته باشند

 
عبارت از تغيرى است که جزئى نباشد، و اگر گزارش داده نشود، باعث گمراهى يا تاخير تفتيش  :تغيرات عمده  . م

ل، ؤآدرس فزيکى يا آدرس پستى، اشخاص مس درسهمدار، چنين تغييرات شامل تغيير. يا نظارت خواهد گرديد
 .فعاليت هاى مشابه آن ميگرددمعلومات و اسم صاحب جواز يا نوع فعاليت آن، و ساير 

 .خالف قانون می باشد شخص در پديد آمدن عمل مجرمانه اراده و خواست: وء نيتس  . ن
 .عبارت از مشتری است که قبال رابطه تجارتی نداشته باشد:مشتری تصادفی  . ه
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  صدور جواز نامهثبت درخواستی و شرايط  -بخش دوم
  

  ثبت درخواستی. ۱.۲
 

مکلف به ارائه و ثبت درخواستی کتبی  ،کسب جواز فعاليت خدمات پولی ده يا متقاضی بمنظوردرخواست دهن  . أ
 .قابل قبول به آمريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک ميباشد

 

فورم درخواستی جواز فراهم کننده گان خدمات پولی  را  از بخش جوازدهی آمريت نظارت  درخواست دهنده  . ب
 می تکميل آورده ودر واليات، بدست نمايندگی های د افغانستان بانکمالی دافغانستان بانک واقع در مرکز و يا 

 .نمايد
 

  

ه درخواست دهنددر صورتيکه . باشد آن مالک صالحيتبا درخواست دهنده ميتواند مالک جواز يا نماينده   . ت
از طرف  تفويض شده يا دارای صالحيتمعرفی و دارای وکالت خط  کتبیبطور نماينده مالک باشد، موصوف 

  .باشدميمالک 
 

  محتوای درخواستی. ۲.۲
  

بصورت کتبی و در فورمه های اختصاصی مديريت  جواز فراهم نمودن خدمات پولیدرخواستی برای اخذ   . أ
هر در . گرددمي در مرکز يا واليات، تسليم جوازدهی آمريت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک

 :ذيل باشد لبامط حاوی معلومات و حد اقل خواستی
 

  وی؛ تجارتنحوه ها و  معلومات در مورد هويت درخواست کننده و فعاليت .۱
 گردد؛ميعرضه  نوع خدمات پولی پيشنهاد شده که .۲
 خدمات پولی؛ برای شروع فعاليت فراهم نمودنتاريخ پيشنهاد شده  .۳
 خدمات پولی راه اندازی خواهد شد؛ آدرس هايکه از آن جا فراهم کننده موقعيت و .۴
 ؛خواهند داشتوکارمندانيکه اجازه فعاليت را تحت نام جواز ايند گان صالحيت دار، وابستگان نملست  .۵
 و ؛معلومات در مورد ضامن درخواست کننده .۶
 .تصديق و تائيد بوسيله درخواست کننده در مورد  صحت و سقم معلومات و مدارک ارائه شده .۷

 
و درصورت  ات پولیخدم حاوی امضاء يا شصت مالک فراهم کننده استی فراهم کننده خدمات پولیفورم درخو  . ب

  .باشدمی با تائيد اتحاديه مربوطه امکان
 

  ارائه اسناد و مدارک . ۳.۲

  :ذيل ميباشد و معلومات کمدار مکلف به ارائه و تهيه اسناد، ،تبینده برعالوه درخواستی کدرخواست ده

 :باشد) حقيقی( یدر صورتيکه درخواست کننده شخص انفراد  . أ
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در صورت موجوديت نماينده و  (، نماينده و مسؤلين کليدی،)سهمدار(مالک  تذکره تابعيتکاپی  .۱
 ؛)مسؤلين

 ؛و ارائه آن "راهم کننده گان خدمات پولیجواز دهی ف تعهد نامه"امضاء  .۲
که سند ) فراهم کننده گان خدمات پولی، صرافی و يا متشبثين( از دو مرجع تضمين خطفورمارائه  .۳

 د؛قانونی ثبت شده و قابل اعتبار داشته باشن
 ؛سوابق جرم جنائی و مالی از مراجع ذيصالح مربوطهنامه عدم تصديق  .۴
 مالياتی؛ از عدم باقيداریو تصديق ) TIN(ماليه دهی نمبر تشخصيه نامهتصديق کاپی  .۵
 سوابق جرم جنائی و مالی و عدم باقيداری مالياتی نمايندگان،تصديق نامه عدم  .۶
 سند رسيد آن؛  پرداخت و تحويل پول تضمين و ارائه .۷
 ؛آنسيد سند ر ارائهو پرداخت فيس درخواستی جواز فعاليت  .۸
 .سه قطعه عکس .۹

 
 )آ(برعالوه تهيه اسناد و موارد بند  دهنده، درخواست شخص حقوقی باشد دهندهدرخواست  در صورتيکه  . ب

 :ميباشد نيز اراه اسناد و معلومات ذيل اين بخش، مکلف به
  
 ؛دهندهدرخواست  کاپی جواز فعاليت و اساسنامه .۱
 ؛تصديق کتبی و عدم اعتراض مرجع جواز دهنده درخواست کننده در قسمت اخذ جواز خدمات پولی .۲
 ت؛يسهام ساختار ن وابيوگرافی سهمدار ،تذکر تابعيتکاپی  .۳
تهيه ستراتيژی يا پالن تجارتی و پيشبينی های مالی، در صورت معلومات مفصل پيرامون فعاليت و  .۴

 موجوديت؛
 ؛)در صورت موجوديت(صورت حسابات مالی تفتيش شده حد اقل سه سال گذشته،  .۵
 ده؛دهنت بيوگرافی مسؤلين ارشد و کليدی درخواس .۶

 
جی يا غير مقيم باشد، درخواست دهنده مکلف است تا تمام اسناد و خارنده تبعه در صورتيکه درخواست ده  . ت

 . نمايدمراجع ذيصالح و ذيربط تصديق  از طريق را موارد فوق الذکر را تهيه و مدارک متذکره
 

ميتواند معلومات و مدارک اضافی را که برای بررسی درخواستی ضروری باشد، تقاضا د افغانستان بانک   . ث
ه تمام معلومات و مدارک ضروری توسط د افغانستان بانک حاصل نشده باشد، درخواستی تا زمانيک. نمايد

  .کامل دانسته نمی شود

 
  شرايط صدور جواز. ۲.٤

  
  :دافغانستان بانک جواز فراهم کننده گان خدمات پولی را تنها زمانی صادر می نمايد که

  
  

 .باشددرخواست دهنده و يا مسؤلين ارشد آن شخص شايسته و مناسب  .۱

 .حداقل سواد  خواندن و نوشتن را دارا باشد دهندهدرخواست  .۲

 .)در صورت داشتن نماينده(نده و نماينده ویدهعدم باقيداری مالياتی درخواست  .۳
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) انف�رادی(ی قيق�درص�ورت درخواس�ت کنن�ده ش�خص ح (داش�ته باش�دنس�ال عمر ۱۸ تر ازکم دهدهندرخواست  .۴
 ؛)باشد

 .معتبر مرجع از دو  سر تضمين ارائه .۵
  ؛ذيل. ۶.۲بخش حسب  تحويل مبلغ تضمين .۶
م��ی الي�ت ه��ای خ�ود را راه ان��دازی ده ح�د اق��ل ي�ک آدرس ثاب��ت را ارائ�ه داش��ته ک�ه از آنج��ا فعدهن��درخواس�ت  .۷

  ؛نمايد
تعه�د ر پ�ول و تموي�ل تروري�زم ده به تطبيق طرزالعمل ه�ای مناس�ب ب�رای جل�و گي�ری از تطهي�دهندرخواست  .۸

  ؛ميدهد
  .باشد" مقرره  جواز دهی فراهم  کننده گان خدمات پولی"متعهد به رعايت از اصول ده دهندرخواست  .۹

  

  
  رد درخواستی داليل. ۵.۲

را اخذ جواز فراهم کننده گان خدمات پولی  يکی از داليل ذيل، درخواستی موجوديت دافغانستان بانک در صورت
 :می نمايدرد يا مسترد 

 شايسته و مناسب نباشند؛يا مسؤلين ارشد آن نده و دهدرخواست  .۱

، افراد صاحب صالحيت در خدمات پولی، اشخاص مسؤل پيشنهاد شده درخواست کننده، درخواست کننده .۲

 شده باشند؛ذيصالح محکمه  طرفمحکوم به جرم جنايت از  حسب احکام مقرره شايسته و مناسب

در برابر  پيشنهاد شده ویحيت  در خدمات پولی، يا اشخاص مسؤل ، اشخاص صاحب صالدرخواست کننده .۳

 درخواست کننده باشند که محکمه شده ی محکوم به پرداخت جريمه  از سویتخلفات وابسته به معامله مال

 آنرا پرداخت نکرده باشد؛

 توسط شخاص صاحب صالحيت در خدمات پولی، يا اشخاص مسؤل پيشنهاد شده، ادرخواست کننده .۴
 درخواستی شده باشند؛ به ارائه شده مربوط مرتکب تحريف در معلومات درخواست کننده،

 

اد شده يا نماينده با ل پيشنهدر خدمات پولی، اشخاص مسؤ الحيت، اشخاص صاحب صدرخواست کننده .۵
 اقدامات بر ضد يا عليه جواز آنهامربوطه حوزه  رف محکمهعليه ايشان از ط که خواست کنندهصالحيت در

 .گرفته شده باشد
جواز قبلی فراهم کنندۀ خدمات پولی درخواست کننده، در اثر اقدامات  گذشتهسال  ۵در صورتيکه طی  .۶

 ؛ فسخ گرديده باشداز طرف د افغانستان بانک تنفيذی بنابر تخلفات وی، 

 روز ۱۰د افغانستان بانک برای معلومات اضافی در طی  درخواست کننده موفق به ارائه پاسخ به تقاضای .۷
يا طی مدت سه ماه بعد از درخواستی اسناد الزم را  نگردد معلوماتخواست سومی برای عين بعد از در

 ؛کمتر باشدمدت زمانی هر کدام که يا نتواند تهيه کند، و 
موفق نگردد يا اباء " جواز دهی فراهم کننده گان خدمات پولی مقررهموافقتنامه "به امضاء  درخواست کننده  .۸

 ورزد؛

 .فريب آميز يا گمراه کننده باشد، اسناد ارائه شده ناقص يا نا تکميل .۹
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 .اشته باشددات د افغانستان بانک مطابقت نمقرر اسناد ارائه شده با قوانين يا .۱۰
  

  ) امانت(پول تضمين . ۶.۲
  

در حساب بانکی در                      ) امانت(از مبلغی را بحيث تضمين خذ جواز اقبل  فراهم کننده گان خدمات پولی  . أ
 هرات، بلخ پکتيا، ننگرهار، قندهار،واليات ، افغانی ۳۰۰,۰۰۰کابلت اليدر و. نمايند می بانک تحويلنستان د افغا

در  و برای ايجاد هر نمايند گیفغانی ا  ٥۰,۰۰۰مبلغ ت کشور الياو در ساير وفغانی ا۱٥۰,۰۰۰کندز مبلغ   و
بانکی ب حسارا در افغانی  ۲٥,۰۰۰و در ساير واليات افغانی ) پنجاه هزار( ٥۰,۰۰۰مبلغ  کابل و مراکز زون ها

 .ندبانک جمع نماين فغانستادر دا
مقدار ير در لست و کتگوری واليات ذکر شده يايتغ،د افغانستان بانک ميتواند با در نظرداشت شرايط و لزوم ديد  . ب

 .، را افزايش دهدفوق) آ(تضمين پولی فقره 
 

در اثر وضع جريمه نقدی از طرف د افغانستان بانک،  اين بخش )آ(ره فقصورت کاهش مبلغ تعيين شده تضميندر   . ت
 آن مکلف به افزايش مبلغ متذکره به حد تعيين شده ،روز بعد از دريافت اطالعيه ۳۰فراهم کننده خدمات پولی الی 

  ميباشد؛
  

م تماو  نمايد ترک پيشه۲.٦بخش حسب فراهم کننده خدمات پولی، که دد گرمي باز پرداختتی رصول در ين پوا  . ث
عملی ، يدهدضع گرفراهم کننده خدمات پولی  وفعاليت دن نموود مسدای بانک برن فغانستاداتی که توسط رامقر

يا در صورتيکه درخواست دهنده قبل از منظوری و صدور جواز فعاليت، خواهان انصراف اخذ جواز و  .نمايد
  . دريافت پول تضمين خويش گردد

  
 

  خدمات پولی صدور جواز. ۷.۲
  

د افغانستان بانک جواز فعاليت فراهم کننده خ�دمات پ�ولی را ب�رای آنع�ده از درخواس�ت دهن�دگان ک�ه معي�ارات تعي�ين   . أ
 را تکميل نمايد، صادر مينمايد؛ . ٤.۲بخش  شده 

 
کنن�ده ه�يج ف�راهم . ب�وده و قاب�ل تمدي�د ميباش�دس�ال  )۳(ای س�ه برمدت اعتب�ار ج�واز ف�راهم کنن�ده گ�ان خ�دمات پ�ولی   . ب

 .خدمات پولی نميتواند با جواز تاريخ گذشته به فراهم نمودن خدمات پولی مبادرت ورزد
 

کلمات همچ�و بان�ک، مؤسس�ه م�الی، ش�رکت س�رمايه گ�ذاری، ش�رکت تج�ارتی ي�ا  از م يا نام تجارتی خدمات پولیاس  . ت
 ؛نمی تواند استفاده کردهه خدمات پولی باشد، کلمات ديگری که نشاندهنده فعاليت های بدون عرض

  

  

  خدمات پولی ساختار حقوقی. ۸.۲
  

 .خدمات پولی توسط يک يا بيشتر از يک شخص بحيث مؤسس و سهمدار طبق احکام اين مقرره ايجاد ميگردد  . أ
 

يک سهمدار باشد،  ولی در صورتيکه بيشتر از .گرددميشرکت   ثبت و تأسيس  و يا خدمات پولی بحيث انفرادی  . ب
 . گرددميبحيث شرکت تأسيس  خدمات پولی

 
 

 .خدمات پولی نميتواند ساختار حقوقی خود را بدون منظوری قبلی د افغانستان بانک تغير دهد  . ت
 



9 / 33 
 

قابل تطبيق ميباشد، ی   باالی آنعده از خدمات پولی که بحيث شرکت تأسيس گرديده، احکام قانون شرکت ها  . ث
 .بانک و اين مقرره نباشدمشروط بر اينکه در تناقض با قانون د افغانستان 

 
 

  

  

  تشکيل اداری و مديريت. ۹.۲
  

، دارای تشکيل خويش بمنظور اداره و مديريت بهتر فعاليت ها و عمليات روزانه خدمات پولیفراهم کنندگان   . أ
 .اشدميب اندازه و حجم فعاليت و عمليات خويش مناسب و متناسب بهاداری 

 

کارمند . پيشبرده ميشود) منشی(کننده خدمات پولی توسط کارمند مسؤل فعاليت ها، عمليات و امور روزانه فراهم   . ب
 :، اما محدود به اين ها نميشودمتذکره دارای مشخصات ذيل ميباشد

 

 ؛باشد شخص شايسته و مناسب .۱
 ؛ر عرصه مربوطهد يا تجربه کاری سه ساله  بکلوريادرجه قل حدا .۲
 ؛را دارا باشد آگاهی و معلومات کافی از قوانين و مقررات مربوطه .۳

 
صاحب جواز يا سهمدار خدمات پولی نيز ميتواند بحيث کارمند مسؤل ايفای وظيفه نمايد، در صورتيکه مشخصات   . ت

 .را تکميل نموده باشد ،فوق) ب(جزء 
 

 :ميباشداليحه وظايف و مسؤليت های کارمند مسؤل شامل موارد ذيل   . ث
 

 ؛خدمات پولی مديريت عمليات و فعاليت های روزانه .۱
 صول اطمينان از تطبيق و رعايت قوانين و مقررات در فعاليت های خدمات پولی؛ح .۲
در صورت (نظارت و بررسی از فعاليت های نماينده های با صالحيت فراهم کننده خدمات پولی،  .۳

 ؛)موجوديت نماينده
تشخيص معامالت مشکوک و گزارش دهی معامالت بزرگ و مشکوک به مرکز تحليل و راپور های  .۴

 افغانستان؛مالی 
 ).دوسيه بندی مدارک و معلومات(ظيم و نگهداری اسناد و سوابق ثبت و درج معامالت روزانه و تن .۵

  
 

  تمديد جواز . ۱۰.۲
  
  

 ،شتهادست از دجوء نقضاايخ رتااز قبل هفت��ه  س��هقل احد  از راجومدي��د ستی تاخودرف��راهم کنن��ده خ��دمات پولي��  . أ
  :مايدمی نتقديم بانک ن فغانستادا آمريت نظارت امور مالی جوازدهی مديريتبه  د ذيلسناابا همراه 

 

  خدمات پولی؛ اصل جواز .۱
  جواز؛درخواستی تمديد سند پرداخت فيس  .۲
دفتر مرک�زی و نماين�دگی ه�ا، در ص�ورت ( و يا تصديق عدم باقيداری مالياتی رسيد پرداخت ماليات سند  .۳

  ؛)وزارت ماليه مستوفيت يا(از طرف مراجع مربوطه ) موجوديت نمايندگی
از مراج��ع  مال��ک ج��واز، مس��ؤلين کلي��دی و نماين��د ب��ا ص��الحيت از ع��دم مس��ؤليت جن��ايی و م��الی تص��ديق .٤
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 ؛ذيصالح
 درخواست دهنده؛ سه قطعه عکس .٥
  .)تغيرات عمده بروز در صورت(،جوازاخذ  اولیتجديد معلومات و مدارک ضروری درخواست  .٦

  
درخواس�تی تمدي�د ج�واز را ب�ه نماين�دگی ه�ا و زون ه�ای مکل�ف ان�د ت�ا فراهم کنن�دگان خ�دمات پ�ولی در والي�ات   . ب

نماين�دگی ي�ا مس�ؤلين س�احوی مربوط�ه مکلفي�ت . اي�ن بخ�ش تق�ديم نماين�د )آ(ساحوی د افغانستان بانک حسب بند 
اص��ل اس��ناد در . دارن��د ت��ا از ص��حت و مکم��ل ب��ودن درخواس��تی و تم��ام اس��ناد اراي��ه ش��ده اطمين��ان حاص��ل نماي��د

م�ديريت ج�وازدهی آمري�ت آنه�ا در اس�رع وق�ت ممک�ن جه�ت اج�راآت ب�ه ) ک�اپی(ی مربوطه حفظ و نق�ل نمايندگ
 .دد افغانستان بانک فرستاده ميشومرکز نظارت امور مالی واقع دفتر 

 
 :جواز فراهم کننده خدمات پولی صرف تحت شرايط ذيل تمديد ميگردد  . ت

 
 شايسته و مناسب بودن درخواست دهنده؛ .۱
 معيارات و خصوصيات مالکيت جواز حسب صراحت اين مقرره؛تکميل تمام  .۲
 ؛)یکمدر صورت شخص ح(آن  مسؤلين کليدی مالک جواز، نماينده وشايسته و مناسب بودن  .۳
 عدم باقيداری مالياتی؛ .٤
 فوق الذکر؛ )ب(و  )آ(حسب بند  جواز تکميل بودن درخواستی تمديد .٥

 
توسط م�ديريت ج�وازدهی آمري�ت  هبرای يک دوره سه سالبا صدور جواز جديد خدمات پولی  جواز فراهم کننده  . ث

 .تمديد ميگردد،نظارت امور مالی د افغانستان بانک
  

  طرزالعمل طی مراحل درخواستی. ۱۱.۲
  

طرز العمل طی مراحل درخواستی اخذ جواز، تمديد جواز و ايجاد نماينده گی های فراهم کننده خدمات پولی و   . أ
ساير موارد مرتبط به جوازدهی ذريعه پاليسی و طرز العمل جداگانه ای از طرف آمريت عمومی نظارت 

  .  امور مالی طرح، ترتيب و تطبيق ميگردد

  

  و تغير مالکيت ايجاد نمايندگی عمليات، ا،فعاليت ه -بخش سوم
  

  فعاليتز  آغا. ۱.۳
  

ف ظرح�داکثر در  ،ندوربدست ميآ را از دافغانستان بان�ک از فعاليتکه جوننده گان خدمات پولی فراهم کاز آنعده   . أ
 .نمايندز به فعاليت آغااز جوور صداز بعد سه ماه 

 

عالي�ت خ�ويش ب�ه آمري�ت نظ�ارت ام�ور م�الی ي�ا دف�اتر س�احوی اي�ن آمري�ت و د افغانس�تان از آغ�از ف دارنده ج�واز  . ب
  .دهدمی بانک اطالع 
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  فعاليت های مجاز. ۲.۳
 

 :فراهم کننده گان خدمات پولی مجوز، ميتوانند در هر يک يا تمامی فعاليت های ذيل اشتراک ورزند  . أ
 

 انتقال پول؛ .۱
 و پول نقد؛ هتبادله چک ب .۲
 اسعار؛تبادله  .۳
 هدف نهائی معامله، انتقال پول باشد؛، مشروط به اينکه به لنگهداری پو .۴

 
برعالوه، فراهم کنندگان خدمات پولی ميتوانند با کسب جواز از د افغانستان بانک و در صورت تکميلی شرايط   . ب

 بحيث مؤسسه پولی الکترونيکی فعاليت و به انتقال پول الکترونيکی از طريق موبايلميتواند ،مربوطه
)MVT (مبادرت ورزد   . 
  

  فعاليت های ممنوعه فراهم کننده گان خدمات پولی. ۳.۳
  

در صورت عدم موجوديت جواز يا اجازه نامه جدا گانه از دافغانستان بانک، فراهم کننده گان خدمات پولی   . أ
 :در فعاليت های ذيل اشتراک ورزند ميتوانندمجوز ن

 
 مشتريان؛) امانات(قبول سپرده  .۱
 قروض؛اعطای  .۲
 قانون د افغانستان بانک از آن تذکر بعمل آمده؛ ۸۹عمليات سيستم پرداخت که در ماده  .۳
 قانون  د افغانستان بانک از آن تذکر بعمل آمده؛ ۹۴خدمات اسناد بهادار که ماده  .۴
 قانون دا فغانستان از آن تذکر بعمل آمد؛ ۹۸سيستم های انتقال اسناد بهادار که ماده  .۵

  
 :رت ورزنددکنندگان خدمات پولی مجوز نميتوانند به اقدامات ذيل مباهمچنان فراهم . ب

  

يا خالف رهنمود ها و معيارات تعيين استفاده از دفاتر ثبت بغير از دفاتر ثبت رسمی د افغانستان بانک  .۱
 برای ثبت معامالت و معلومات مشتری؛شده د افغانستان بانک 

شرکت سرمايه گذاری، شرکت تجارتی، اموال غير سه مالی، وه نمودن کلمات مانند بانک، مؤسعال .۲
 منقول يا ساير کلماتيکه نمايانگر فعاليت های ديگر غير از فراهم نمودن خدمات پولی باشد، با نام خود؛

 کتمان معامالت خدمات پولی به دافغانستان بانک و ناظرين آن؛ .۳
فعاليت و يا عرضه خدمات )اندوک(واحد  آدرسيک  ازدو فراهم کننده خدمات پولی مجوز نميتوانند  .۴

 .نمايند
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  عمليات فراهم کنندگان خدمات پولی. ۴.۳
  

ع يا فر ه�ابانکاز يکی در  ف�راهم کنن�ده خ�دمات پ�ولیب�ه اس�م  کیي�ک حس�اب ب�ان کننده گان خدمات پولی فراهم  . أ
تج��ارتی خ��دمات پ��ولی از طري��ق حس���اب  مع��امالتتم��ام .شته باشندن  دافغانستاز در اجی مجورخا ه��ای بانک

 .حساب بانکی شخصی فراهم کننده خدمات پولی متذکره صورت گيرد نه
 

و ب��ه ش��کل م��اهوار ثبت نمايند را خويش و ب��انکی مره ت روزمعامالت بايد جزئياعرض��ه کنن��ده خ��دمات پ��ولی   . ب
 ، به اي�ن ادارهستان بانکد افغان  احصايه و ساير معلومات را حسب درخواست و جزئيات مطالبه شده از طرف

 .ارايه نمايد
 

 

رت�ی ي�ا خ�دمات سم تجاا. فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند تا دفاتر يا مکان مناس�ب و مص�ؤن داش�ته باش�ند   . ت
 همچن�ان  . باشد، قاب�ل دي�د آن ه�ايا محل فعاليت و لوح�ه فتر رج از دخاو مطابق جواز در ضح ر وابايد بطوپولی 

رسمی خدمات پولی به اس�م ج�واز فعالي�ت ب�وده و م�وارد چ�ون آدرس، نمب�ر دوک�ان و ج�واز بل يا ورق مکاتيب 
 .نيز شامل آن باشد

 
 

عرض��ه کنن��ده خ��دمات پ��ولی مکل��ف اس��ت ت��ا ج��واز اص��لی فعالي��ت خ��ويش را در دفت��ر مرک��زی و اج��ازه نام��ه    . ث
ب��رای  آنه��ا فعالي��ت نماين��دگی ه��ا را در نماين��دگی مربوط��ه خ��ويش ط��وری نص��ب و نگه��داری نماين��د ت��ا نوعي��ت

 .مشتريان بهتر معلوم و مشخص باشد
 

در ص�ورت ع�دم فعالي�ت و مس�دود ب�ودن دف�اتر ي�ا مک��ان فعالي�ت بيش�تر از س�ه روز، ف�راهم کنن�ده خ�دمات پ��ولی   . ج
 . نصب نمايد خويش مکلف است تا بمنظور اطالع مشتريان، اطالعيه کتبی در بيرون محل فعاليت

  

معلوم�ات مش�تريان  م�ی توان�دان بانک و حکم محکمه ذيص�الح ندستور د افغانست فراهم کننده خدمات پولی بدون  . ح
 .سازد ءسومی شريک يا افشا ح را به جنا

 

قب�ل از عرض�ه خ�دمات پ�ولی معلوم�ات کام�ل را در م�ورد خ�دمات،  ،کنن�ده گ�ان خ�دمات پ�ولی مکل�ف ان�د فراهم  . خ
 . دنمحصوالت، فيس و غيره در اختيار مشتريان خويش قرار ده

 
آگهی يا اطالعي�ه ه�ای کتب�ی را پيرام�ون خ�دمات و فعالي�ت ه�ای مج�از فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند تا   . د

ف�وق ميباش��د، را در دفت�ر ي��ا مح��ل  فعاليqت هqqای مجqqاز. ۲.۳خ�ويش ک��ه حس�ب ج��واز فعالي��ت و ص�راحت بخ��ش 
ان بهت�ر معل�وم و مش�خص ب�رای مش�تري آنه�ا نمايند تا نوعيت فعاليتمی و نگهداری  عاليت خويش طور نصب ف

  .باشد
  

  قعيت عرضه خدماتمو. ۵.۳
 

 .فعاليت نمايند نامه مشخص شده،محالت که در جواز  محل يا فراهم کننده گان خدمات پولی اجازه دارند تا در  . أ
خودش يا نماينده گان، وابستگان ، يا  ،زاجازه دارد تا در موقعيت های مجوکننده خدمات پولی فراهم  همچنان

  .فعاليت نمايند ،کارمندان وی که درجواز اسامی آنها تذکر يافته
  

  دگینماين شرايط ايجاد. ۶.۳
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فراهم کننده خدمات پولی بمنظور عرضه بهتر و بيشتر خدمات پولی ميتواند نمايندگی خويش را بعد از کسب   . أ
 . منظوری د افغانستان بانک ايجاد نمايند

 
پولی درخواستی کتبی را با اسناد و مدارک ذيل به مديريت  تيجاد نمايندگی، فراهم کننده خدمابمنظور ا  . ب

جوازدهی آمريت نظارت امور مالی و در واليات به نمايندگی ها يا زون های ساحوی د افغانستان بانک ارائه 
 :و ثبت نمايند

  

 نمايندگی؛ امون عرضه نوع خدمات پولی و محلمعلومات پير .۱
پيشنهاد شده از طرف درخواست  با صالحيت سوابق نمايندهکاپی تذکره تابعيت و معلومات پيرامون  .۲

 ؛)مالک يا صالحيت دار فراهم کننده خدمات پولی(دهنده 
پيشنهاد شده از جانب مالک اصلی خدمات پولی و تعهد مالک و با صالحيت تکميل فورم تضمين نماينده  .۳

دفتر نمايندگی پيشنهاد شده  مسؤلين دفتر مرکزی فراهم کننده خدمات پولی در قسمت نظارت از فعاليت
 و حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات نافذه؛  

تهيه سند تحويلی به حساب  و در برابر هر نمايندگیتضمين  پرداخت پولاين مقرره ،   ۲.۶طبق ماده   .۴
 تضمين در د افغانستان بانک؛

 پيشنهاد شده، از مراجع ذيصالح؛ جنايی و مالی نمايندهسوابق جرم از عدم مسؤليت تصديقسند  .٥
  تصديق عدم باقيداری مالياتی از مراجع مربوطه؛ .٦
  پيشنهاد شده؛ ايجاد نمايندگیخت فيس داپر سيدرکاپی سند  .۷
 پيشنهاد شده؛ با صالحيت سه قطعه عکس نماينده .۸
 نماينده معرفی شده؛ و تکميل و ارائه فورم تعهد نامه .۹

 .الزم بداند ی مراحل درخواستیجهت طد افغانستان بانک ساير اسناد و معلومات که  .۱۰
  

درخواستی ايجاد نمايندگی فراهم کننده خدمات پولی صرف ميتواند با در نظرداشت موارد ذيل از طرف   . ت
 :مديريت جوازدهی آمريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک منظور گردد

  
 اين بخش؛ )ب(ارائه درخواستی مکمل حسب فقره  .۱
 پيشنهاد شده؛ با صالحيت شايسته و مناسب بودن نماينده .۲
 داشته باشد؛سال عمر ۱۸ حد اقلبا صالحيت نماينده .۳
 ؛تعهد و توانايی نظارت و بررسی از فعاليت های نمايندگی .۴
 .ساير موارد که از طرف مديريت جوازدهی الزم دانسته شود .۵

 
، ر از آن ميرسدتشو يا بي ۴در صورتيکه تعداد نماينده با صالحيت يا نماينده گی فراهم کننده خدمات پولی به   . ث

 .و يا به شرکت تبديل گردد شرکت باشد حقوقی خدمات پولی ساختار
 

دفتر مرکزی فراهم کننده خدمات پولی مسؤليت نظارت دوامدار و منظم از فعاليت ها نماينده گان با صالحيت   . ج
حصول در سطح نماينده گی های خويش  از تطبيق قوانين و مقررات مربوطه مکلف اندوخويش را دارند 

 ؛نماينداطمينان 
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دفتر مرکزی مسؤليت حصول اطمينان از شايسته و مناسب بودن نماينده يا نماينده گان با صالحيت خويش را   . ح
 . دارا ميباشدنيز 

 

  نقل مکان محل فعاليت يا تغيير. ۷.۳

ا نمايندگی های خويش در صورتيکه فراهم کنندگان خدمات پولی  خواهان نقل مکان محل فعاليت دفتر مرکزی ي  . أ
ً قبل از نقل مکان به د افغانستان بانک اطالع باشند،    .دهندمی موضوع را کتبا

 .حد اقل حاوی معلومات چون داليل نقل مکان و آدرس مکمل محل جديد فعاليت باشد درخواستی نقل مکان  . ب
بمنظور طی مراحل درخواستی نقل مکان د افغانستان ميتواند معلومات و مدارک اضافی را نظر به لزوم ديد   . ت

  .به نمايدمطال

  و نمايندگی خدمات پولی خارجی اخذ امتيازشرايط . ۸.۳

  

هيچ شخصی نميتواند بدون کسب منظوری قبلی د افغانستان بانک، امتياز يا نمايندگی خدمات پولی خارجی را   . أ
 .در افغانستان کسب و ايجاد نمايد

 

ميباشد، ) کننده خدمات پولی خارجی فراهم( از امتياز دهنده ) ايجاد نمايندگی(شخصی که خواهان اخذ امتياز   . ب
بايد فراهم کننده خدمات پولی بوده و قبل از آن جواز فعاليت خويش را حسب احکام اين مقرره دريافت نموده 

 .باشد
 

امتياز دهنده مکلف است تا قبل از اعطای امتياز، موافقه يا سند عدم اعتراض د افغانستان بانک را مبنی بر   . ت
 . مطالبه و دريافت نمايد آنه امتياز گيرنده، از اعطای چنين امتياز ب

 

نظر به لزوم ديد، د افغانستان بانک ميتواند اسناد و مدارک الزم را جهت طی مراحل اين درخواستی مطالبه   . ث
 . نمايد

 

  

  ر مالکيت و کنتروليتغي .۳۹.
  

شخصی نيمتواند بدون منظوری قبلی د افغانستان بانک سهم يا مالکيت جواز فراهم کننده خ�دمات پ�ولی را  چهي  . أ
 .هدد انتقالو يا به شخص ديگر  یرخريدا ،دريافت

 

شخص که خواهان خريداری يا حصول مالکيت جواز خ�دمات پ�ولی ميباش�د، مکل�ف اس�ت ت�ا درخواس�تی تغي�ر   . ب
منظوری د افغانستان بانک به مديريت جوازدهی آمريت عمومی نظ�ارت ام�ور ملکيت و کنترول را جهت اخذ 

 .ثبت نمايد و يا در واليات به نمايندگی د افغانستان بانک مالی
 

 

جه��ت ط��ی مراح��ل  ،مال��ک ج��واز ي��ا نماين��ده ص��الحيتدار ص��احب ج��واز  و ش��خص ک��ه خواه��ان مالکي��ت اس��ت  . ت
 :ارائه نمايداستی تغير مالکيت و کنترول درخوبا  رامدارک و معلومات آتی درخواستی حضور يافته و 
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 اصل جواز فعاليت؛ .۱
 فيس طی مراحل درخواستی؛ .۲
 اين مقرره؛ بخش دوم. ۳.۲ره فق ساير معلومات و مدارک حسب .۳

 
در صورت لزوم ديد د افغانستان بانک، درخواست دهنده مکل�ف اس�ت ت�ا اطالعي�ه را در م�ورد تغيي�ر مالکي�ت   . ث

 تهيه نمايد؛ وبه د افغانستان بانک خدمات پولی در يکی از جرايد به نشر سپرده و يک نقل آن را 
 

ه درخواس�ت دهن�ده ي�ا را منظ�ور مينماي�د ک� کنت�رول و درخواس�تی تغي�ر مالکي�تد افغانستان بانک در ص�ورت   . ج
مال�ک ج�واز  ب�رای  حس�ب اي�ن مق�رره تمام خصوصيات صاحب جواز و معيارات را ک�ه ،شخص پيشنهاد شده

 .، تکميل نمايدضروری پنداشته ميشود
 

 

 بخش چهارم- جلو گيری از پول شويی و تمويل تروريزم
 

از پول شويی و عوايد ناشی از هر فراهم کننده خدمات پولی مکلف است تا حسب قوانين و مقررات جلوگيری   . أ
مبارزه با تمويل تروريزم تمامی معيار ها و اقدامات الزم را برای جلوگيری مؤثر از پول قانون و  جرايم

 .شويی و تمويل تروريزم روی دست گيرد
  

متناسب به اندازه، ماهيت، خطرات بالقوه و پيچيده گی فعاليت ها و عمليات فراهم کننده خدمات  اين معيار ها  . ب
  . گرددمی پولی طرح و عملی 

  

  :ميباشد، اين بخشمندرج  ردد، که گذيل  تواند شامل موارداين معيار ها مي  . ت

  :پاليسی و طرزالعمل ها. ۱.۴
  

بمنظور جلوگيری و  کارمند يا نماينده با صالحيت و يا نمايندگی دارند، ۴که بيشتر از  تمام فراهم کنندگان  . أ
مبارزه بهتر و مؤثر عليه پول شويی و تمويل تروريزم، پاليسی ها و طرزالعمل های معياری و مناسب را در 
قسمت مبارزه با پول شويی و تمويل تروريزم، کنترول داخلی مؤثر، پذيرش مشتری و غيره تهيه و تطبيق 

 .مايندن
  

پاليسی ها و  ، مکلف به داشتننده امنحيث شرکت ثبت گرديدآنعده از فراهم کنندگان خدمات پولی که   . ب
 .ميباشندجلوگيری و مبارزه بهتر و مؤثر عليه پول شويی و تمويل تروريزم در خصوص طرزالعمل ها 

 
 

روز يا تعديل ه ضرورت، بپاليسی و طرزالعمل های متذکره حد اقل سال يک مرتبه مرور و در صورت   . ت
 . گردد

 

در صورت موجوديت نمايندگی، فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند، تا از تطبيق و رعايت قوانين و   . ث
حصول نيز ش يدر تمام نمايندگی های خو تروريزم و پاليسی هامقررات جلوگيری از پول شويی و تمويل 

 .اطمينان نمايد
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  :شناخت مشتری. ۲.۴
  

بدون شناخت و تثبيت  هويت واقعی مشتريان خويش بوده وفراهم کنندگان خدمات پولی مکلف به شناخت   . أ
 . ورزندنت هويت مشتريان به عرضه خدمات به آن ها مبادر

  

تشخيص و حصول اطمينان نمايند که آيا مشتری آن ها شخص ذينفع مکلف اند تا فراهم کنندگان خدمات پولی   . ب
در صورتيکه مالکين واقعی . است يا به نمايندگی از يکی يا چندين شخص ديگر اقدام مينمايند) مالک واقعی(

اشخاص ديگر باشند، فراهم کننده خدمات پولی هويت واقعی شخص ذينفع يا مالکين واقعی مشتريان خويش را 
 . و تثبيت نمايدشناسايی 

 
  

فراهم کننده خدمات پولی مکلف است در تمام حاالت بخصوص در احوال ذيل هويت مشتری خويش را   . ت
 :تشخيص و تثبيت نمايد

  
 قبل يا حين بر قراری رابطه تجارتی؛ .۱
 کشور؛ قبل از انتقال پول به داخل و خارج .۲
 .در حاليکه ظن پول شويی يا تمويل تروريزم مطرح باشد .۳
 .مشتری تصادفیاجرای معامله برای  .۴

  
يا معادل آن به ساير اسعار افغانی  ۲۵,۰۰۰معادل يا کمتر از مشتری )انتقال پول( معاملهدر صورتيکه   . ث

 :حد اقل معلومات و اسناد ذيل جهت تثبيت هويت مشتری کسب گرددباشد، خارجی 
 

 :باشد) حقيقی(شخص انفرادی اگر  .۱
 

 نام مکمل مشتری؛ •
 ؛شغل و آدرس •
 شماره تماس؛ •

 

 :اگر شخص حکمی باشد .۲
 

 ؛یکمنام و آدرس مکمل شرکت، مؤسسه يا شخص ح •
 ؛)ب(فوق ) ۱(شهرت شخص صالحيتدار اجراء معامله، حسب جزء  •

 
يا معادل آن به ساير اسعار افغانی  ۵۰۰,۰۰۰الی  ۲۵,۰۰۰بالغ بر مشتری )لانتقال پو( معاملهدر صورتيکه   . ج

 :اسناد ذيل جهت تثبيت هويت مشتری کسب گرددحد اقل معلومات و باشد، خارجی 
 

 :باشد) حقيقی(شخص انفرادی اگر  .۱
 نام مکمل مشتری؛ •
 ؛شغل و آدرس •
 کاپی تذکره يا پاسپورت معتبر؛ •
 .شماره تماس •
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 :اگر شخص حکمی باشد .۲
 

 ؛یکمنام و آدرس مکمل شرکت، مؤسسه يا شخص ح •
 فوق؛) ت(، فقره )۱(شهرت شخص صالحيتدار اجراء معامله، حسب جزء  •
 کاپی جواز فعاليت معتبر؛   •

  

 يا معادل آن به ساير اسعار خارجی افغانی ٥۰۰,۰۰۰بيشتر از  مشتری )انتقال پول( در صورتيکه معامله  . ح
، صدق نمايد، فراهم کننده خدمات پولی بخش تدابير شديد شناخت مشتری) ب(جزء گردد، يا شرايط و حاالت 

، بايد تدابير شديد اين بخش) ج( جزء قرار تدابير عادی شناخت مشتریدر قسمت شناخت مشتری بر عالوه 
فوق، شامل موارد ذيل ميگردد، ولی ) ح( جزءاين تدابير بر عالوه موارد . شناخت مشتری را اتخاذ نمايد

 :محدود به اين ها نميباشد
 

 :در صورتيکه مشتری شخص انفرادی باشد .۱
 

 مشتری مانند اندازه و مقدار دارای؛کسب معلومات اضافی و بيشتر در مورد  •
 کسب منابع وجوه و اسناد کمکی و حمايوی آن؛ •
 داليل و اهداف معامله و کسب اسناد حمايوی در زمينه؛ •
 .و تائيد هويت مشتری با استفاده از مدارک و معلومات موجود از منابع معتبر ثبيتت •

 
که در فوق اشاره ) ۱(د جزء باشد، بر عالوه موار) حقوقی(در صورتيکه مشتری شخص حکمی  .۲

 :گرديده، موارد آتی صورت گيرد
 

 شناخت مالکين واقعی مشتری؛ •
 شناخت ماهيت تجارت و فعاليت مشتری؛ •
 اين بخش؛) ج(شهرت سهمداران و مسؤلين کليدی شرکت حسب جزء  •
 سند يا تصديق نامه پرداخت ماليات شرکت؛ •
 و؛ )در صورت موجوديت(صورت حسابات مالی تفتيش شده،  •
تائيد هويت مشتری و مالکين واقعی آن با استفاده از مدارک و معلومات موجود از منابع تثبيت  •

 .معتبر
 

فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف است تا معلومات مشتريان و مالکين واقعی آنرا در طول رابطه تجارتی   . خ
معلومات و مدارک پيرامون شناخت مشتری بطور منظم مرور و بروز . جمع آوری و نگهداری نمايند

 . نگهداشته شود
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  تدابير شديد شناخت مشتريان .۳.۴
  

ميتوانند با درنظرداشت خطرات بالقوه و احتمال پول شويی و تمويل تروريزم، فراهم کنندگان خدمات پولی   . أ
) ابتدائی(اين تدابير شامل تدابير شديد شناخت مشتری و تدابير عادی . تدابير شناخت مشتری را تطبيق نمايند

 .شناخت مشتری ميباشد
  

شديد شناخت مشتری را تطبيق و اتخاذ  فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند، تا در احوال و موارد ذيل تدابير  . ب
  :نمايند، اما به اين ها محدود نميباشد

 مشتری غير ساکن افغانستان باشد؛ .۱
 اشخاص متبارز سياسی و مشتريان که با اشخاص متبارز سياسی ارتباط داشته باشد؛ .۲
 معامالت غير معمول و مغلق که توجيه اقتصادی نداشته باشد؛ .۳
 تمويل تروريزم موجود باشد؛در حالت که ظن پول شويی و  .۴
 مشتريان که دارايی شخصی خيلی زياد داشته و يا منابع دارايی ها يا عوايد آنها مشخص نميباشد؛ .۵
 های سومی غير مرتبط صورت گيرد؛  حافت پول از منابع نا معلوم و جنادري .۶
و يا در معرض خطر پول شويی و تمويل  بودهبا پول نقد بخش اعظم معامالت شان فعاليت هائيکه  .۷

 تروريزم قرار داشته باشد؛
تجارت ها و فعاليت های که از طرف د افغانستان بانک، مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی  .۸

، دارای خطر بلند پول شويی و تمويل تروريزم شناسايی )FATF(افغانستان يا گروه اقدامات مالی 
 گردد؛

ر های که از طرف د افغانستان بانک، مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی معامالت که با کشو .۹
افغانستان و ساير نهاد ها و منابع معتبر بحيث کشور های دارای خطر بلند يا دارای سطح بلند فساد 

 . اداری و فعاليت های جرمی ميباشد
 .ده استکشور های که از طرف سازمان ملل متحد باالی آنها تعزيرات وضع گردي .۱۰

  
 :حاالت که تدابير عادی شناخت مشتری را ضرورت دارد، شامل موارد آتی بوده، اما محدود به اينها نميباشد  . ت

  
 مؤسسات، شرکت ها و تصدی های دولتی؛ .۱
بوده و ملزم به مکلفيت های افشاء سازی پيرامون  بازار اوراق بهادارشرکت های که ثبت و راجستر  .۲

 مالکين واقعی آن ميباشند؛
که مکلف به تطبيق قوانين و مقررات جلوگيری از پول  ساير مؤسسات و حرفه هایؤسسات مالی و م .۳

 شويی و تمويل تروريزم بوده و بطور مؤثر آنرا تطبيق و مورد نظارت قرار ميگيرند؛
معامالت که با کشور های که از طرف نهاد ها و منابع معتبر دارای رژيم يا سيستم مؤثر جلوگيری از  .۴

ويی و تمويل تروريزم شناخته شده و يا کشور های که دارای سطح پائين فساد اداری و فعاليت پول ش
  .  های جرمی ميباشد
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  :اشخاص متبارز سياسی ۴.۴
  

ت نمايند که آيا مشتری يا مالک واقعی آن، از جمله بيثات پولی مکلف اند، تا تشخيص و تفراهم کنندگان خدم  . أ
 .خير اشخاص متبارز سياسی ميباشد يا

  

 :گرددمی ، شامل موارد آتی اشخاص متبارز سياسی لحاظطرزالعمل تشخيص مشتری از   . ب
 

  

 ؛آن کسب معلومات الزم و مرتبط از مشتری يا مالک واقعی .۱
 دريافت و مرور معلومات موجود در مورد مشتری؛ .۲
معامالت و دسترسی و مرور ديتابيس های الکترونيکی اشخاص متبارز سياسی و معلومات مرکز تحليل  .۳

 راپور های مالی افغانستان، در صورت موجوديت؛
  

ضمن اتخاذ  در صورتيکه مشتری يا مالک واقعی آن شخص متبارز سياسی باشد، فراهم کننده خدمات پولی  . ت
 :تدابير ذيل را اتخاذ و عملی نمايند اين مقرره، .۲.۴بخش ) ح(جزء مشتری حسب  تدابير شديد شناخت

  
ذيصالح فراهم کننده خدمات پولی پيرامون اجراء معامله يا ايجاد مناسبات کسب منظوری از مقام  .۱

 تجارتی با مشتری؛
اشخاص متبارز  ، هدف معامله و انتقالاتخاذ تدابير مناسب بمنظور تشخيص و تثبيت منابع وجوه .۲

 سياسی؛
 .نظارت از روابط تجارتی با اشخاص متبارز سياسی بطور دوامدار و جدی .۳

  

 معامالت مشکوک گزارش دهی. ۵.۴
  

فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف به تشخيص و تثبيت معامله مشکوک و ارايه گزارش معامالت مشکوک به   . أ
 .اپور های مالی افغانستان ميباشندمرکز تحليل معامالت و ر

  

معامله مشکوک عبارت از معامله است که صرف نظر از مبالغ و طريقه پرداخت، دارای يکی از خصوصيات   . ب
 :، ولی محدود به اين ها نميباشدذيل باشد تاالو ح

 
  

 مبلغ معامله متناسب به ظرفيت تجارتی يا وضعيت مالی و شغل مشتری نباشد؛ .۱
 هيچ نوع الزاميت حقوقی و تجارتی، منظور و توجيه اقتصادی واضيح ندارد؛ .۲
 ميباشد؛شرايط و مبالغ معامله بيانگر تفاوت با سوابق مشتری يا معامالت پيشين مشتری  .۳
ه را طوری سازمان داده باشد تا از گزارش دهی ملع چنين برداشت شود که مشتری معااز خالل اوضا .۴

 اجتناب گردد؛
در صورت شک يا موجوديت داليل مبنی بر شک اينکه معامله و يا اقدام به اجراء آن با عوايد ناشی از  .۵

 .می باشد يا با جرايم اصلی ارتباط داردجرايم مرتبط بوده يا هدف از آن پول شويی يا تمويل تروريزم 
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در صورت شک يا موجوديت داليل مبنی بر شک اينکه وجوه به شخص تروريست يا سازمان  .۶
اعمال تروريستی بکار انداخته شده يا توسط سازمان های تروريستی مربوط بوده يا به قصد اجرای 

 .تروريستی مورد استفاده قرار ميگيرد
 معلوم و شناخته نشود؛هويت مشتری بدرستی  .۷
طوری معلوم گردد که معامله به شکلی از اشکال رابطه به فعاليت غير قانونی يا جرمی دارد که در  .۸

ً ارتکاب شده است؛  حال ارتکاب است يا ارتکاب خواهد شد و يا قبال
ً از طرف مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان مشخص  .۹ ً فوقتا  .ميگرددساير موارد که وقتا

 
ً گزارش دهی معامالت مشکوک   . ت ً  Onlineبطور ترجيحا و يا در فورم های مخصوص و با جزئيات که وقتا

ً از طرف آمريت مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان تهيه و مشخص ميگردد، صورت  فوقتا
 .گيرد

 

دفتر مرکزی فراهم کننده خدمات يا گزارش داده نماينده گی بصورت مستقيم ه، در صورت موجوديت نمايند  . ث
پولی تمام معامالت مشکوک را از نمايندگی های خويش دريافت و همراه با معامالت دفتر مرکزی به مرکز 

 .تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان گزارش ميدهد
  

 گزارش دهی معامالت بزرگ. ۶.۴

  
و  ) ۵۰۰,۰۰۰(صد هزار افغانی پنج بالغ به يا معادلکه فراهم کنندگان خدمات پولی گزارش معامالت را   . أ

ميگردد، به مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی يا معادل آن به ساير اسعار خارجی بيشتر از آن 
  .افغانستان ارائه نمايند

  
ولی توسط يک مشتری طی  ،اين بخش باشد) آ(معامالت که مبالغ هر يک از آن کمتر از مقدار تعيين شده فقره   . ب

) آ(دو روز متوالی اجراء و باهم مرتبط بوده و مبلغ مجموعی آن نيز معادل يا بيشتر از حد تعيين شده فقره 
  .زارش داده شودگردد، نيز گ

  
طی مدت تعيين شده از طرف آمريت مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی گزارش معامالت   . ت

ً افغانستان، ً از طرف آمريت  Onlineبطور ترجيحا ً فوقتا و يا در فورم های مخصوص و با جزئيات که وقتا
 .مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان تهيه و مشخص ميگردد، صورت گيرد

 
دفتر مرکزی فراهم کننده خدمات نماينده گی بصورت مستقيم گزارش داده يا در صورت موجوديت نماينده،   . ث

را از نمايندگی های خويش دريافت و همراه با معامالت دفتر مرکزی  معامالت بزرگم گزارش های پولی تما
  .به مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان گزارش ميدهد

 

  :انتقال وجوه. ۷.۴
  

 ل يا انتقاالتدر مورد معامالت و انتقا فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند، تا معلومات و اسناد کافی را  . أ
 .، اخذ، ثبت و نگهداری نمايندخارجی داخلی و
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 :معلومات و اسناد که در هر معامله يا انتقال پول اخذ، ثبت و نگهداری گردد، شامل مورد آتی ميگردد  . ب
 

  

 ؛شناخت مشتری) .۲.۴(بخش ومات فرستنده پول حسب اسم و معل .۱
 دريافت کننده پول؛ و آدرس اسم مکمل .۲
 وجوه؛مبلغ، نوع سعر و هدف انتقال  .۳
 ؛تاريخ معامله .۴
 ؛، درصورت استفادهنرخ تبادله .۵
 فيس يا کميشن؛ و .۶
اسناد کمکی و حمايوی مؤثق مانند بل، بيجک، سند گمرکی و غيره، درصورتيکه مبالغ پول معادل و يا  .۷

 .باشدير اسعار خارجی ايا معادل آن به س)۵۰۰,۰۰۰(پنج صد هزار افغانی بيشتر از 
 

را پول در صورتيکه دريافت کننده وجوه در افغانستان باشد، فراهم کنندگان خدمات پولی هويت دريافت کننده   . ت
 :حين مراجعه و دريافت پول، تثبيت و مدارک ذيل را اخذ نمايد

  

 تشخيص هويت دريافت کننده وجوه؛ .۱
 .)در صورت امکان (کاپی تذکره يا پاسپورت، .۲

 
قادر به شناحت هويت فرستنده ،شناخت مشتری. ۴.۲حسب بخش در صورتيکه فراهم کننده خدمات پولی   . ث

وجوه نگردد، از اجراء معامله و انتقال وجوه خودداری و از موضوع به مرکز تحليل معامالت و راپور های 
 . مالی افغانستان گزارش دهد

واسطه عمل مينمايد، تمام معلومات مرجع در صورتيکه فراهم کننده خدمات پولی در قسمت انتقال پول بحيث   . ج
را که حسب اين بخش کسب نموده، آنها را بطور ضميمه به مرجع يا مؤسسه مالی مجاز ارسال و مدارک 

  . نمايد
  

  

  تبادله اسعار و نقد سازی چک. ۸.۴
  

تبادله اسعار و نقد در مورد معامالت  اند، تا معلومات و اسناد کافی را فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف  . أ
 .، اخذ، ثبت و نگهداری نمايندسازی چک

 

 :اخذ، ثبت و نگهداری گردد، شامل مورد آتی ميگردد تبادله اسعاراد که در هر معامله معلومات و اسن  . ب
 

 

 :باشد خارجی آن به ساير اسعار افغانی يا معادلپنجصد هزارکمتر از  در صورتيکه مبلغ معامله  .۱
 اسم مکمل مشتری؛ •
 شماره تماس؛ •

 
 :باشد خارجی ميليون افغانی يا معادل آن به ساير اسعار ۱ الی افغانی پنجصد هزار  ازدر صورتيکه  .۲

 

 مشتری؛مکمل اسم  •
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 ؛آدرس مشتری •
 شماره تماس، •
 .کاپی تذکره يا پاسپورت معتبر مطابق اصل •
 .نرخ تبادله و تاريخ معامله •

 
، بر عالوه باشد خارجی ميليون افغانی يامعادل آن به ساير اسعار ۱ از  بيشتر در صورتيکه مبلغ معامله .۳

 :فوق) ۲ (موارد جزء 
 

 هدف تبادله؛ •
 منبع اسعار؛ •
 ؛مطابق اصل  کاپی تذکره يا پاسپورت معتبر •

 
 :اخذ، ثبت و نگهداری گردد، شامل مورد آتی ميگردد نقد سازی چکاد که در هر معامله معلومات و اسن  . ت

  
 ؛شناخت مشتری) .۲.۴(بخش حسب  مشتریومات اسم و معل .۱

 ؛قابل پرداختمبلغ، نوع سعر  .۲
  نرخ تبادله، درصورت استفاده؛و  تاريخ معامله .۳
 فيس يا کميشن؛  .۴
 ادرس مشتری؛ .۵
 شماره تماش مشتری؛ و .۶
 .منبع صادر کننده چک .۷

 

  :معلوماتحفظ اسناد و . ۹.۴
  

سال بعد از زمان  ۵فراهم کننده خدمات پولی مکلف است، تا تمام معلومات و اسناد ذيل را حد اقل برای مدت   . أ
 :انجام يا اجراء معامله و يا رابطه تجارتی با مشتری حفظ نمايد

  

 تمام معلومات و مدارک مربوط به هويت و شناخت مشتری؛  .۱
تمام معلومات و مدارک مربوط به معامالت و انتقاالت پولی داخلی و بيرون مرزی اجراء شده و نهائی  .۲

 نشده؛  
کاپی گزارش ها و اسناد مربوطه آن که به مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان ارسال  .۳

 ميگردد؛ 
 

حفظ گردد که به سهولت در دسترس            اسناد و معلومات نگهداری شده، با تفصيالت کافی بوده و طوری   . ب
 .د افغانستان بانک، مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان و ساير مراجع ذيصالح قرار گيرد

  

  :اسناد و معلومات ميتواند به اشکال ذيل حفظ و نگهداری گردد  . ت
 ؛ )Soft(الکترونيکی  .۱
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 ؛)نسخه چاپی (دارک اصلی ماسناد و  .۲
  . کاپی اسناد و مدارک اصلی که خوانا باشد  .۳

  

  مبارزه با تمويل تروريزم. ۱۰.۴

  

فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند، تا تدابير و اقدامات الزم را  حسب قانون و مقرره جلوگيری از تمويل تروريزم   . أ
 : اين تدابير شامل موارد آتی بوده، ولی محدود به اين ها نميباشد. را بمنظور مبارزه و  جلوگيری از آن روی دستگيرند

  
و مالکين واقعی آن ها را قبل يا حين اجراء معامله يا رابطه تجارتی فراهم کنندگان خدمات پولی هويت مشتريان  .۱

 تثبيت و شناسايی نمايند؛
 

فراهم کنندگان خدمات پولی معلومات، ديتابيس يا لست از اشخاص و سازمان های که حسب قطعنامه های  .۲
ملی افغانستان و ساير شورای امنيت ملی سازمان ملل متحد در قسمت مبارزه با تمويل تروريزم، شورای امنيت 

مراجع ذيصالح ديگر که در لست تعزيرات قرار دارند يا ميگيرند، نگهداری و بطور منظم و دوامدار آن را 
 .تجديد و به روز نمايند

 
 

فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند تا هويت مشتريان خويش را با لست اشخاص و سازمان هايی که در لست  .۳
مقايسه و حصول اطمينان نمايند که مشتريان آن ها شامل لست تعزيرات ) اين بخش ۲فقره  (تعزيرات قرار داردند

 .نميباشند
 

 : در صورتيکه مشتری شامل لست تعزيرات باشد، فراهم کنندگان خدمات پول مکلف اند که .۴
  

 از ارائه خدمات به مشتری خودداری نمانيد؛ و  •
 .تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان دهنداطالع به د افغانستان بانک و گزارش به مرکز  •

 
فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند، تا بعد از ابالغ و دريافت تصميم حارنوالی در قسمت انجماد وجوه و  .۵

 :دارائی های شخص، نهاد يا سازمان ها به اسرع وقت اقدامات ذيل را اتخاذ نمايد
 

مان های که طبق احکام قانون شامل لست تعزيرات قرار انجماد وجوه و دارايی های اشخاص و ساز •
 .ميگيرند

خودداری از در اختيار قرار دادن مستقيم و يا غير مستقيم دارای ها و وجوه متذکره، منابع مالی يا ارائه  •
 . ساير خدمات مالی به اشخاص شامل لست تعزيرات يا به نفع آنها

 

  :برنامه آموزشی. ۱۱.۴
  

پولی حصول اطمينان نمايد که مسؤلين، کارکنان و نماينده گان با صالحيت آن از قوانين و فراهم کننده خدمات   . أ
ی و تمويل تروريزم، اين مقرره و ساير مقررات مربوطه آگاهی و معلومات يمقررات جلوگيری از پول شو

 .کافی و درست دارند
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عدم آگاهی از قوانين و مقررات جلوگيری از پول شويی، مبارزه با تمويل تروريزم و اين مقرره عذر پنداشته   . ب
 . نميشود

 
  

فراهم کننده خدمات پولی بمنظور ارتقای ظرفيت و افزايش آگاهی کارمندان و نمايندگان با صالحيت خويش،   . ت
 .ميباشندمکلف به داير نمودن برنامه های آموزشی منظم و دوامدار 

  

مسؤلين، کارمندان و نمايندگان فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند تا در برنامه های آموزشی و ورکشاپ   . ث
ان داير ميگردد، های که از طرف د افغانستان بانک و مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانست

 . اشتراک نمايند

  

  ممنوعيت اطالع دهی يا افشاء سازی. ۱۲.۴
  

معلومات پيرامون تحقيقات پول شويی و  مکلف اند تات پولی، مسؤلين و کارمندان آنها فراهم کنندگان خدما  . أ
تمويل تروريزم يا گزارش دهی و ارائه معلومات به مرکز تحليل معامالت و راپور های مالی افغانستان را به 

 .سازندنمشتری يا ساير اشخاص افشاء و شريک 
  

معلومات ميان مسؤلين و کارمندان فراهم کننده خدمات پولی و با مراجع ذيصالح حسب شريک ساختن اين   . ب
 .قوانين و مقررات جلوگيری از پول شويی و تمويل تروريزم، شامل اين محدوديت و ممنوعيت نميباشد
 

  

و اداری به  در مقابل فراهم کننده خدمات پولی، مسؤلين و کارمندان آن هيچ نوع اقدامات جنائی، مدنی، تأديبی  . ت
دليل تخطی از قراردادی يا افشای محرميت های مسلکی که به اثر ارائه معلومات و گزارش دهی حسب قوانين 

  .و مقررات جلوگيری از پول شويی و تمويل تروريزم و بدون سوء نيت صورت ميگيرد، اتخاذ نميگردد

  

  وضع جريمه و اقدامات تنفيذی. ۱۳.۴
  

قانون جلوگيری از  ۵۱و  ۲۴ماده   قانونی، جريمه ها و مجازات مندرج احکام در صورت تخطی و تخلف  . أ
ان گ باالی فراهم کننده  حسب احوال  و قانون جلوگيری از تمويل تروريزم ی و عوايد ناشی از جرايميپول شو

الی  )۵۰۰۰۰(پنجاه هزار افغانی وضع جريمه نقدی در اين مورد به مبلغ .شده ميتواند خدمات پولی وضع 
 .رددگتطبيق مي) ۵۰۰۰۰۰(پنجصد هزار افغانی

  

در صورت تاخير و نواقص در کيفيت گزارش دهی و تخطی ازدساتير و رهنمودهای صادر شده دافغانستان   . ب
، دافغانستان بانک تدابير الزم تنفيذی و اصالحی را با صدور بانک در زمينه مقتضيات گزارش دهی 

 .متحدالمال تطبيق مينمايد
 

 :اقدامات دافغانستان بانک شامل موارد ذيل بوده، ولی محدود به اين ها نمی باشد  . ت
 

  ج

 .صدور اخطاريه مبنی بر تعليق و يا لغو جواز فعاليت  .۱
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 .نقدی  های وضع جريمه .۲
ً توسط متحدالمال هيئت عامل د افغانستان بانک تعين  کهتخلفات ساير وضع جريمه نقدی پيرامون  .۳ بعدا

 .ميگردد
نمودن فراهم کننده خدمات پولی به تفتيش فعاليت ها و امور کاری مربوط توسط تفتيش بيرونی، که مکلف  .۴

 .مصارف تفتيش بيرونی بدوش فراهم کننده خدمات پولی ميباشد. برای د افغانستان بانک قابل قبول باشد
 : مکلف نمودن فراهم کننده خدمات پولی به يک يا تمام اقدامات ذيل .۵

 

 کارکن فراهم کننده خدمات پولی؛عزل مدير يا  •
اتخاذ تدابير اصالحی و تطبيق آن بمنظور رفع نواقص و خال ها يا اجراآت که مغاير احکام قوانين  •

 و مقررات جلوگيری از پول شوی و تمويل تروريزم، طرزالعمل ها و رهنمود های مربوطه باشد؛
 .خاصمشخص و توقف اقدامات يا فعاليت های  •

 

  از فعاليت های فراهم کنندگان خدمات پولی و نظارت گزارش دهی ،ثبت -بخش پنجم
 

 ۱.۵.  ثبت فراهم کننده گان  خدمات پولی

از جانب بخش جواز دهی آمريت  عمومی نظارت امور مالی د  مسلسل جواز براساس شماره ها  جواز  . أ
 :ميگردد و راجستر معلومات ذيل ثبتحد اقل برای هر جواز صادر شده .افغانستان بانک کنترول ميشود

  

 ؛اسم و موقعيت فراهم کننده خدمات پولی مجوز .۱
 مالک يا سهمداران جواز فعاليت؛ .۲
 شماره جواز و تاريخ صدور آن؛ .۳
 ؛)TIN(ماليه دهنده شماره  تثبيت  .۴
  نوع خدمات که عرضه ميگردد؛ .۵
  پولی عرضه ميگردد؛های که درآنجا خدمات محالت و مکان   .۶
  و نظر به جواز اجازه فعاليت دارند؛ و کارمند انيکه ،، وابستگاننمايندگان .۷
 .فعاليت جواز ءتعليق وانقضا ،معلومات در درابطه به تمديد  .۸

 
  و اطالعيه  گزارش دهی حوادث. ۲.۵

  
بعد از وقوع رويداد های ذيل گزارش و  )روز کاری۳۰(يک ماه  است تا در خالل مکلفهر صاحب جواز   . أ

و در واليات به دفاتر ساحوی و نماينده گی اطالعيه کتبی را به مديريت جوازدهی آمريت نظارت امور مالی 
 :د افغانستان بانک ارائه نمايدهای  
  

 کارمندان؛ و ستگان، وابتغيرات در لست خدمات، نماينده با صالحيت .۱
 نمايندگی فراهم کننده خدمات پولی؛انتقال يا تغير موقعيت يا محل ارائه خدمات دفتر مرکزی يا  .۲
يت به هر باشد، انتقال اسهام که منجر به حصول يا انتقال يک سهم ذيصالح یکمدر صورتيکه شخصيت ح .۳

 گردد؛يک از صاحبان سهم ديگر
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 تغيرات در ضامنين فراهم کننده خدمات پولی؛ .۴
 يق جواز فعاليت و فوت مالک جواز؛مفقودی و حر .۵
 ساير تغيرات عمده در هر قلم  يا مورد که در در خواستی صاحب جواز گنجانيده شود؛ .۶

 
به  و  تجديددرخواستی اول خويش را در صورت تغيرات عمده، فراهم کننده خدمات پولی مکلف است تا   . ب

  .و ثبت نمايندتهيه معلومات جديد را مديريت جوازدهی آمريت نظارت امور مالی 
  

  
  فراهم کننده گان خدمات پولی  فعاليت های نظارت از . ۳.۵

  
الی   . أ ور ـم ده آمريت عمومی نظـارت اـم ک مرجـع صـدور جـواز و نظـارت کنـن ای دافغانسـتان باـن ت ـه راهم فعالـي ـف

 ميباشد؛در افغانستان کنندگان خدمات پولی 
 

کننــده گــان خـدمات پــولی  بــه وســيله پاليســی هــا و و نظـارت هــای فــراهم هــا شـيوه، نــوع و راه انــدازی بررســی    . ب
 که بدين منظور تهيه و ترتيب ميگردد،تنظيم و صورت ميگيرد؛ طرزالعمل های مربوطه

 
ه   . ت ا صـدور اطالعـي ا را ـب ا و نظـارت ـه ا بررسـی ـه آمريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک صـالحيت دارد ـت

راه اتر ـف دت نظـارت دـف ه سـاحه و ـم ا در صـورت قبلی در رابطه ـب ا و ـي دگان آنـه ولی و نمايـن دگان خـدمات ـپ م کنـن
 بدون اخبار قبلی، راه اندازی نمايد؛  ،لزوم ديد

 
ی   . ث ای آـت ان نظـارت و بررسـی دارای صـالحيت ـه ک در جرـي الی د افغانسـتان باـن ور ـم ناظرين آمريت نظارت اـم

 :، اما محدود به اين ها نميشودميباشند
 

اتر، اسـناد و سـاير دخول به دفاتر فراهم کنندگان  .۱ ا، دـف ا و بررسـی حسـاب ـه ای آنـه ده ـه خدمات پولی يا نمايـن
 يا نماينده های با صالحيت آن ها؛ خدمات پولی سوابق فراهم کنندگان

ای خـدمات  .۲ ت ـه کسب معلومات از مالکين، مديران، نماينده ها در مورد موضوعات مربوط به امور و فعالـي
 پولی مربوطه؛

راهم نظارت، فغانستان بانک ميتواند غرض د ا، در صورت لزوم ديد .۳ دسترسی به دفاتر، اسناد و حسـابات ـف
ل از ،بمنظور بررسیکننده خدمات پولی يا نماينده آن  ز تحلـي امالت و  مرـک ور مـع ای راـپ الی ـه افغانسـتان  ـم

)FinTRACA(،  ،را نمايد؛ زور و فشار استعمال همکاری و تقاضای وغيره نيرو های امنيتیحارنوالی 
 حسب قوانين، مقررات و طرزالعمل های مربوطه؛ و اقدامات تنفيذی وضع جريمه نقدی .٤
دون مدکاکين که پيرا دخول و بررسی مارکيت ها، محالت و .٥ ولی ـب ه خـدمات ـپ ه اراـئ ون آنها شک مبنی بر ـب

 جواز و رعايت احکام اين مقرره، موجود باشد؛
 .  ساير موارد که حسب قوانين و مقررات مربوطه تعيين شده باشد .٦

 
ا  . ج ای باصـالحيت آن ـه ده ـه ا نمايـن دگی ـي الکين محـالت فراهم کنندگان خدمات پولی و دفاتر نمايـن ف  و سـاير ـم مکـل

ه اند، تا با هيئت ناظرين اظرين ـک ک و ـن الی توظد افغانسـتان باـن ور ـم ت نظـارت اـم د، از طـرف آمرـي ف ميگردـن ـي
 . ه ورد داده و بطور کامل در انجام وظايف شان همکاری نماينداجاز

 
  فعاليت ترک پيشه و تعليق جوازفسخ جواز،   -بخش ششم

  
 

  فعاليت فسخ جواز. ۱.۶
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 :نمايد يا فسخ د افغانستان بانک تحت شرايط آتی ميتواند جواز فراهم کننده خدمات پولی را لغو  . أ

 

 را ارايه نمايد؛جواز  يا لغو فسخجواز درخواست کتبی مالک يا مالکين  .۱
 را آغاز نمايد؛ فعاليت ،ماهبعد از تاريخ صدور جواز ۶فراهم کننده خدمات پولی نتواند در خالل  .۲
بدون اطالع قبلی به د افغانستان بانک لی، فعاليت خويش را صاحب جواز فراهم کننده گان خدمات پو .۳

 توقف فعاليت های وی گذشته باشد؛ و مدت شش ماه از متوقف ساخته 
ع غير بوسيله ساير اسباب و ذرايو جواز بر اساس معلومات غلط يا گمراه کننده  ثابت شود که مالک .۴

 قانونی جواز را بدست آورده؛
 روط مالکيت جواز را برآورده سازد؛صاحب جواز ديگر نتواند ش .۵
 ورشکسته گردند؛ و خدمات پولی  درصورتيکه مالک يا مالکين جواز .۶
منحل  ،به اثر مرگ يا ورشکسته شدن هريک ازشرکا  خدمات پولی ،درصورت شخصيت حقوقی .۷

 شروع به انحالل نموده باشد؛ گرديده باشد؛ يا صاحب جواز
ب جرم و جواز مرتک تحقاقی ذيصالحيت دريا اشخاص با سهم اس صاحب جواز، کارمند رسمی وی، .۸

 و جنائی شده باشند؛ مالی جنايت
 فق به ثبت اطالعات در دفاتررسمی نگردد؛صاحب جواز مو .۹

 جواز؛  ءالی سه ماه بعد از تاريخ انقضادر صورت عدم تمديد جواز فعاليت  .۱۰
 در صورت عدم ارائه گزارش ماهانه به مدت بيشتر از سه ماه متواتر؛ .۱۱
شده از طرف  امضاءتخطی و تخلف از قوانين، مقررات و دساتير د افغانستان بانک و شرايط تعهد نامه  .۱۲

 مالک و مالکين جواز؛
از طرف د افغانستان بانک تعليق و فراهم کننده در صورتيکه جواز فعاليت فراهم کننده خدمات پولی  .۱۳

 ه ماه بعد از صدور حکم تعليق موفق به رفع تعليق نگردد؛خدمات پولی الی س
اثر وضع جريمه نقدی از  ه خدمات پولی در حساب تضمين دردر صورتيکه پول تضمين فراهم کنند .۱۴

 ؛ ويا باقی بماند مبلغ الزامی آن باشد%  ۵۰طرف د افغانستان بانک کمتر از 
 .ذيل، صدق کند .۳.۶بخش  )ح(جزء درصورتيکه حالت  .۱۵

 
آن با در نظرداشت موارد فوق هم مانند دفتر مرکزی فراهم کنندگن خدمات پولی گی فسخ اجازه نامه نمايند  . ب

 صورت می گيرد؛
 

صورت فسخ جواز از طرف د افغانستان بانک، پول تضمين فراهم کننده خدمات پولی به حساب عوايد           در   . ت
 د افغانستان بانک شامل ميگردد؛

 

و  خدمت پولی را بصورت فوری توقف دهد تا فراهم نمودن، صاحب جواز مکلف است در صورت فسخ جواز  . ث
 . يم نمايداصل جواز فعاليت را به د افغانستان بانک تسل

اقبل از فسخ کتبی ر يهاخطارميتواند ، د اففانستان بانک و موارد فوق تخلفات بروز، بالزوم ديددرصورت   . ج
در اثر عدم توجه به شرايط و محتوای اخطاريه، د افغانستان بانک متوصل به فسخ جواز  .نمايدجواز صادر 

  .ميگردد

  ترک پيشه . ٦.۲
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د، فراهم کننده خدمات پولی هرگاه   . أ رک پيشـه نماـي د ـت رک پيشـه درخواسـتیبخواـه ه  ـت ی و در فورـم بصـورت کتـب

 د؛گيرميهای اختصاصی مديريت جوازدهی آمريت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک صورت
 

، درخواســت دهنــده مکلــف بــه از طــرف مالــک جــواز تــرک پيشــه دايمــیفســخ جــواز يــا در صــورت تقاضــای   . ب
 :ميباشد خواستیذيل همراه با در  اسناد و معلوماتارائه

 
 داليل فسخ جواز فعاليت؛ .۱
  ؛فعاليت صل جوازتسليمی ا .۲
  ؛تصديق عدم باقيداری مالياتی .۳
  ؛و مالی جنايیجرم تصديق عدم مسؤليت  .٤
ول تضـمين در يکی از بانکهای مجـوز بانکی ارايه شماره حساب .٥ ال ـپ ت انتـق ه کشـور جـه ا طـور ديگـر ـک ، ـي

 تقاضا نمايد؛آمريت نظارت امور مالی 
  .الزم دانسته شودساير معلومات و مدارک که از طرف د افغانستان بانک .۶

  

رک   . ت ی از ـت ه و درخواسـتی کتـب ه اطالعـي قبل از منظوری درخواستی ترک پيشه، درخواست دهنده ميتواند با اراـئ
 پيشه انصراف و کماکان به فعاليت خويش ادامه دهند؛

فــراهم کننــده خــدمات پــولی، پــول تضــمين آن دوبــاره پرداخــت  دايمــی بعــد از منظــوری درخواســتی تــرک پيشــه  . ث
 ميگردد؛

 
  تعليق جواز فعاليت. ٦.۳

  
 :د افغانستان بانک تحت شرايط آتی ميتواند جواز فراهم کننده خدمات پولی را تعليق نمايد  . أ

 
 مالک جواز درخواست تعليق جواز را نمايد؛ .۱
 تخطی و تخلف مکرر از قوانين و مقررات؛ و .۲
 . ساير شرايط و موارد نظر به لزوم ديد آمريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک .۳

 
در صورتيکه جواز فعاليت از طرف د افغانستان بانک تعليق گردد، دارنده جواز مکلف است که الی سه ماه بعد   . ب

 .ددر غير آن جواز فعاليت فسخ ميگرد. مراجعه و تعليق جواز را مرفوع سازدتعليق، از 
 

درصورت تقاضای تعليق جواز از طرف فراهم کننده خدمات پولی، درخواست دهنده مکلف به ارائه درخواست   . ت
و در واليات به نمايندگی های د  کتبی به مديريت جوازدهی آمريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک

 .ميتواند سال بوده ۱حد اکثر الی مدت تعليق جواز در اين حالت . ميباشد افغانستان بانک
 

 

فعاليت . فراهم کننده خدمات پولی نميتواند الی مدت تعليق جواز فعاليت، به فراهم نمودن خدمات پولی بپردازد  . ث
 ؛باشدميالی ختم معياد تعليق مسدود  فراهم کننده خدمات پولی

 

با ارائه ) سال ۱(زمان تعيين شده دارنده جواز قبل از حد اکثر ، اين بخش )ب( در صورتيکه حالت تعليق جزء  . ج
همچنان در صورتيکه در معلومات ثبت شده نزد د افغانستان .درخواستی کتبی خواهان رفع تعليق جواز گردد

 .بانک و يا مالکيت جواز تغيرات آمده باشد، دارنده جواز موضوع را اطالع دهد
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ً به آدرس موصوف   . ح اخبار و مهلت تعيين اگر دارنده جواز الی زمان تعيين شده مراجعه ننمود، موضوع کتبا

  .در صورت عدم مراجعه بعد از اطالعيه کتبی، جواز فعاليت فسخ ميگردد. گردد

  
  جريمه هاساير فيس ها و  -بخش هفتم

  
  ها فيس. ۱.۷

  
ران قسـ  . أ لآمريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک بمنظور جـب طـی  مت از مصـارف اداری خـويش، در مقاـب

 ، فيس اخذ مينمايد؛مراحل درخواستی و صدور جواز فعاليت برای درخواست دهنده
 

د، شـامل يا د افغانستان بانک انواع فيس های را که آمريت عمومی نظارت امور مالی   . ب ت مينماـي ه و درياـف مطالـب
 :موارد آتی ميگردد

 
 ؛برای بار اول جواز فعاليت و اجازه نامه دفتر نمايندگیطی مراحل درخواستيفيس  .۱
 فيس درخواستی و صدور جواز مثنی؛ .۲
 فيس تمديد جواز؛ .۳
 فيس درخواستی تغير مالکيت يا سهمدار؛ .٤
 فيس درخواستی ترک پيشه و تعليق جواز فعاليت؛ .٥
 فيس دفترچه های ثبت، درج و گزارش دهی معامالت و فعاليت ها؛ و .٦
 .ساير فيس ها نظر به لزوم ديد د افغانستان بانک .۷

 
يس برعالوه،   . ت د، ـف زوم دـي ا در صـورت ـل ک صـالحيت دارد ـت آمريت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان باـن

 ارزيابی ساالنه را نيز باالی فراهم کنندگان خدمات پولی و دفاتر نمايندگی آنها وضع و درياقت نمايد؛
 . فيس های فوق الذکر غير قابل بازپرداخت ميباشد  . ث

 
راهم   . ج ولی بدسـترس ـف ای خـدمات ـپ ت ـه امالت و فعالـي ی مـع فيس دفترچه ها که بمنظور ثبت، درج و گزارش دـه

فيس های متذکره بر اساس مصارف تمام شد د افغانسـتان . کنندگان خدمات پولی قرار ميگيرد، نيز اخذ ميگردد
 .   بانک تعيين و سنجش ميگردد

 
دار،   . ح يس هــا نحــوه مـق ذريعــه متحـدالمال هــا از جانــب د افغانسـتان بانــک مشــخص و سـنجش و طرزالعمــل اخــذ ـف

ً مــرور و تعــديل . تعيــين ميگــردد ً فوقتــا فــيس هــای متــذکره حســب ضــرورت و لــزوم ديــد د افغانســتان بانــک وقتــا
  .ميگردد

  

  
 

  و جريمه ها اخطاريهاقدامات تنفيذی، صدور . ۲.۷
  
  
ف از   . أ د افغانستان بانک بمنظور تطبيق و رعايت کامل اين مقرره، صالحيت دارد تا در صـورت تخطـی و تخـل

ذی، سايردساتير د افغانسـتان بانک، ومواد و شرايط اين مقرره  دامات تنفـي ه واـق دی  اخطارـي ه نـق صـادر و جريـم
 .وضع نمايد
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بمنظــور رفــع نــواقص، تخطــی هــا و تخلفــات در فعاليــت هــا و عمليــات فــراهم کننــده خــدمات پــولی، د افغانســتان   . ب

فــراهم کننــده خــدمات پــولی مکلــف اســت تــا  . بانــک ميتوانــد  اقــدامات تنفيــذی مناســب را بــاالی آن وضــع نماينــد
 . اقدامات تنفيذی را تطبيق و از تطبيق آن گزارش دهد

 
ک، در صـورت تخطـی و تخ  . ت ررات و دسـاتير د افغانسـتان باـن وانين، مـق ف از ـق واردی ـل ک در ـم د افغانسـتان باـن

 :نمايد صادريا جريمه نقدی را وضع ميتواند اخطاريهنظر به لزوم ديد، آتی 
 

 فعاليت بدون جواز؛ .۱
 ؛يا تأخير در تمديد جوازعدم تمديد  .۲
 گزارش دهی معامالت و راپور ها؛يا تأخير در عدم  .۳
 ؛ی احصائيویگزارش هاساير تأخير در ارسال عدم و  .۴
 ؛وضع شده عدم تطبيق شرايط و اقدامات تنفيذی .۵
  . نظر به لزوم ديد ،ساير موارد تخطی و تخلف از قوانين و مقررات مربوطه .۶

 
ولی    . ث ردازد، در صورتيکه فراهم کننده خدمات ـپ االی آن را نـپ دی وضـع شـده ـب ه نـق ين شـده جريـم ان تعـي ی زـم اـل

ً از حسابات امانات  ولی آمريت نظارت امور مالی ميتواند جريمه های نقدی را مستقيما فراهم کنندگان خـدمات ـپ
 اخذ نمايند؛،ميباشد د افغانستان بانک  موجود نزدکه 

 
د ، يکه شخصيبدون اخذ جواز از د افغانستان بانک خدمات پولی فراهم نمايددر صورت  . ج ک ميتواـن د افغانستان باـن

 :تمام اقدامات ذيل را اتخاذ نمايديکی يا 
 

 تعيين مهلت جهت توقف فعاليت يا مکلف ساختن شخص به اخذ جواز؛ .۱
 ؛صدور اخطاريه .۲
 وضع جريمه نقدی؛ .۳
 مسدود يا مهرالک ساختن؛ .۴
 اموال، ضبط ارجاع موضوع به لوی حارنوالی و ارگان های ذيربط بمنظور متوقف ساختن فعاليت، .۵

 .موصوف قرار دادن یو مورد پيگرد قانون دفاتر، مدارک، جايداد
 

ا  نستان بانک صالحيت داردد افغا  . ح ل و چگـونگیـت ذی، طرزالعـم دامات تنفـي دار و اخـذ وضـع اـق ای  مـق ه ـه جريـم
ً  ها را ذريعه متحدالمال نقدی و صدور اخطاريه ً فوقتا   . مشخص و تنظيم نمايد ها وقتا

  
  
  

  متفرقه ارد مو  - تمهشبخش 
 

  مفقودی جواز. ۱.۸
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دگی آن خدمات پولی فراهم کنندهدر صورتيکه جواز   . أ ردد يا اجازه نامه دفتر نمايـن ود ـگ ده خـدمات  ،مفـق راهم کنـن ـف
د از مفقودی، ۳۰پولی مکلف است تا در خـالل  ه روز بـع ار و اطالعـي ک اخـب ه د افغانسـتان باـن ً ـب ا موضـوعرا کتـب

 به نشر بسپارد؛ يک نشريه کثير االنتشار در محل فعاليت فراهم کننده خدمات پولی  درحد اقل مفقودی را 
 

فراهم کننده خدمات پولی مکلف اسـت روز بعد از نشر اطالعيه؛  ۳۰در صورت عدم دريافت جواز فعاليت الی   . ب
ه  ی ـب ه اسـناد آـت ا اراـئ ی را ـب ه درخواسـتی کتـب ديريت جـوازدهی تا بمنظور اخذ مثنی جواز فعاليت يا اجـازه ناـم ـم

 :آمريت نظارت امور مالی ثبت نمايد
  

 سند يا کاپی اطالعيه مفقودی؛ .۱
 ؛پرداخت فيس جواز مثنیسند  .۲
 سه قطعه عکس؛ و .۳
 .ساير معلومات و مدارک که از طرف مديريت جوازدهی ضروری دانسته شود .۴

 
ه   . ت ف ـب ولی مکـل ده خـدمات ـپ راهم کنـن ردد، ـف ت ـگ ی درياـف در صورتيکه جواز مفقود شده بعد از صـدور جـواز مثـن

  . تسليم جواز مثنی به مديريت جوازدهی ميباشند
  

  حريق جواز. ۲.۸
  

ولی   . أ ده در صورتيکه جواز فراهم کننده گان خـدمات ـپ ا نمايـن ق گرددآن ـي ف ،حرـي ولی مکـل ده خـدمات ـپ راهم کنـن ـف
ً به د افغانستان بانک اخبار نمايد،حريق يا وقوع حادثهروز بعد از  ۳۰تا در خالل  است  .موضوعرا کتبا

ا   . ب ی را ـب ه درخواسـتی کتـب ا اجـازه ناـم ت ـي ی جـواز فعالـي فراهم کننده خدمات پولی مکلف است تا بمنظور اخـذ مثـن
 :نظارت امور مالی ثبت نمايد عمومی ارائه اسناد آتی به مديريت جوازدهی آمريت

 
 تصديق اتحاديه مربوطه از حريق جواز فعاليت؛ .۱
 سند پرداخت فيس جواز مثنی؛ .۲
 قطعه عکس؛ و سه .۳
ساير معلومات و مدارک که از طرف مديريت جوازدهی جهت طـی مراحـل درخواسـتی ضـروری دانسـته  .۴

 .شود

  خدمات پولی فراهم کنندهنمودن فوت . ۳.۸
  

د،   . أ ی در صورتيکه مالک فراهم کننده خدمات پولی فوت نماـي ف اسـت اـل ه وی مکـل ا ورـث شـخص صـالحيت دار ـي
بــه مــديريت جــوازدهی آمريــت عمــومی نظــارت امــور مــالی   رااطالعيــه کتبــی وقــوع حادثــه، روز بعــد از  ۳۰

 .ارائه نمايددافغانستان بانک
 

ت درخواسـتی خـويش را  مالک جـواز، شخص صالحيت دار يا ورثه وی   . ب ه فعالـي ا اداـم ون فسـخ جـواز و ـي پيراـم
 ائه نمايد؛ار
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راز مراجـع ذيصـالح باشـد و وشخص صالحيت دار يا   . ت ت خـط معتـب ا وراـث ت خـط ـي رثه مالک جـواز دارای وکاـل
 وکالت خط يا وراثت خط ضم درخواستی فوق الذکر ارائه گردد؛

 
ا لـغ  . ث د، ددرصورتيکه درخواست دهنده تقاضای ترک پيشـه ـي ت را نماـي رخواسـتی موصـوف حسـب و جـواز فعالـي

 طی مراحل ميگردد؛اين مقرره  ، بخش ششم"ترک پيشه". ۲.۶فقره 
 

ردد، درخ  . ج واسـتی اگر درخواست دهنده تقاضای ادامه فعاليت و تغير مالکيت جواز به اسم خود يا شخص ديگر ـگ
 طی مراحل ميگردد؛ ، بخش سوم"ر مالکيت و کنتروليتغي" ، .۶.۳فقره موصوف طبق 

 
  

  اتحاديه يا انجمن فراهم کنندگان خدمات پولی. ۸.٤

  

بمنظور تظيم و انسجام بهتر امور، فراهم کننده گان خدمات پولی دارای اتحاديه يا انجمن ميباشند و هر فراهم   . أ
 .باشد را دارا يه مربوطهداتحا يتعضو ميتواندی کننده خدمات پول

 

 و مرام نامه خدمات پولی ثبت و راجستر ارگان های ذيصالح بوده و دارای اساس نامهاتحاديه فراهم کنندگان   . ب
 .صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ميتوانند دارای عين اتحاديه باشند .باشد

 
 

اتحاديه فراهم کنندگان خدمات پولی در چوکات قوانين و مقررات نافذه با د افغانستان بانک در قسمت تنظيم   . ت
 .و نظارت فعاليت های فراهم کننده گان خدمات پولی همکاری همه جانبه مينمايد بهتر

 

اتحاديه فراهم کننده گان خدمات پولی مکلف است تا صرف عضويت اتحاديه را برای آنعده از فراهم کننده   . ث
ديه در مربوطات اتحادر صورتيکه . خدمات پولی صادر نمايند که مجوز د افغانستان بانک را دارا باشد

يا در صورت فسخ يا تعليق جواز آن از طرف د افغانستان بانک  شخصی بدون اخذ جواز فعاليتمربوطه 
به عرضه خدمات ميپردازد، اتحاديه مربوطه مسؤليت دارد تا عندالموقع موضوع را به اطالع د  کماکان

 . افغانستان بانک برساند
 

نين و مقررات مربوطه يا جعل، تزوير و يا ارتکاب و در صورتيکه اتحاديه مربوطه از تخلف و تخطی از قوا  . ج
اطالع حاصل مينمايد، ) يا صرافی فراهم کننده خدمات پولی(اتهام به جرايم مالی و جنائی اعضای خويش 

 . اتحاديه متذکره مکلف است تا عندالموقع موضوع را به د افغانستان بانک شريک سازد
 

اتحاديه فراهم کنندگان خدمات پولی مسؤليت دارد تا رعايت و تطبيق قوانين و مقررات مربوطه، روش و   . ح
ترغيب اخالق تجارتی سالم و رعايت موضوعات حقوق مشتريان را در ميان اعضای اتحاديه خويش تقويه و 

 .مينمايد
 

ن خدمات پولی عنوانی د افغانستان بانک معلومات و تائيده که در موارد مختلف از جانب اتحاديه فراهم کنندگا  . خ
در غير آن تمام مسؤليت های بعدی آن متوجه اتحاديه مربوطه . تهيه و ارسال ميگردد، درست و مؤثق باشد

 .ميباشد
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يا ميان عضو اتحاديه و ) فراهم کنندگان خدمات يا صرافان(در صورت موجوديت نزاع و دعوی ميان اعضا   . د
بحيث ميانجی عمل و با در نظرداشت اصل بيطرفی و رعايت قوانين و ميتواند  مربوطهاتحاديه مشتری آن، 

در غير آن . مقررات نافذه موضوع را حل و فصل نمايد، البت در صورتيکه موافقه طرفين دعوی موجود باشد
 . ميتواند به مراجع ذيصالح مراجعه نمايندطرفين 

 
  

 

اديه حمناسب بوده و در رأس آن رئيس ات و ساختار اداری اتحاديه فراهم کنندگان خدمات پولی دارای تشکيل  . ذ
 .انتخاب ميگردد ربوطهرد که ذريعه اعضای اتحاديه مقرار دا

 

 :، اما محدود به آن نميباشدباشدميرئيس اتحاديه حد اقل دارای ويژگی های ذيل  . ر
 
 دارای اهليت، شهرت نيک و مورد اعتماد باشد؛ .۱
 شخص تحصيل کرده و دارای آگاهی و معلومات کافی از قوانين و مقررات مربوطه؛  .۲
 حد اقل دارای سه سال تجربه کاری بحيث صراف يا فراهم کننده خدمات پولی؛ .۳
 .خدمات پولی از د افغانستان بانک جواز فعاليت صرافی يادارای  .٤

  

 تاريخ انفاذ. ۵.۸

ذ بوده و در  ويب سايت د تنفيی عالی دافغانستان بانک قابل رااين مقرره بعد از تاريخ تصويب آن توسط شو
هر آنچه که در مغايرت با . با تصويب و نشر اين مقرره، نسخه قبلی آن لغو ميگردد. افغانستان بانک به نشر ميرسد

  .اين مقرره است باطل و بی اثر ميباشد


