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   اسالمي افغانستانجمهوری
  دافغانستان بانك

  
  
  

  
  

     تعريفات و مقررات عمومی-  Aبخش  
  
     صالحيت ١٫١٫١   §
   

مقرره جوازدهی، تنظيم و نظارت بر تبادله کنندگان اسعار خارجی در مطابقت با صالحيت تفويض شده 
  .ترتيب گرديده است)  ن بانکد افغانستا(  قانون د افغانستان بانک به بانک مرکزی ٧٧ماده 

  
  معافيت.  ١٫١٫٢   §
  

  قانون د افغانستان بانک معتقد باين امر باشند که از باعث ٧٧)c) (۴(اشخاصيکه در مطابقت با ماده 
 يا وسعت امور تجارتی يا منشه مشتريان شان تابع قانون يا مقررات هذا نميگردند، برای کسب ماهيت

همچو اشخاص بايد درخواستی های کسب معافيت را به سکرتر هيئت . ندمعافيت عارض گرديده ميتوان
اجرائيه د افغانستان بانک واقع در ابن سينا وات شهر کابل پيشکش نموده، و هيئت اجرائيه د افغانستان 

درخواستی متذکره بهر شکلی ارائه شده ميتواند، .  معافيت ميباشداعطاءبانک يگانه مرجع با صالحيت 
در برگيرنده معلومات کافی بوده تا در روشنی آن يک تصميم آگاهانه بوسيله هيئت اجرائيه در ولی بايد 

قبل از اتخاذ تصميم در مورد مطالبه معافيت، هيئت اجرائيه تقاضای .  معافيت گرفته شوداعطاءخصوص 
 يا قسمی بوده در صورت قبولی، معافيت متذکره مشروط، مقيد به زمان،. معلومات مزيد را نموده ميتواند

  .و حاوی لست آن خدماتی خواهد بود که بواسطه اشخاص معاف عرضه شده و يا شده نتواند
  
  استثناءآت.  ١٫١٫٣  §

   
در حاالت استثنايی مانند مصيبت های طبيعی يا معامالت غير معمول، امکان دارد که د افغانستان بانک : استثناءآت

بعد از تهيه شدن آگهی مناسب به ( اسناد، ام سند مشخص يا دسته کد، مراحل مختلف مادی را برای تسليم دهی
  . تصويب نمايد) عارض و هر گروه ديگری که دافغانستان بانک آنرا تعيين می نمايد که آگهی مذکور را بدست آرد
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  تعريفات.   ١٫١٫۴  §
   

ن بانک يک آگهی يا عريضه است که طبق اين بخش به دافغانستا نهاد قانونی عارض به معنی شخص يا   . أ
  . را ميدهد

 عريضه به معنی يک تسليمی است که خواهان اجازه دافغانستان بانک برای فعاليت ها و معامالت تبادله   . ب
  . اسعار خارجی ميباشد

  .  دفبانك به معنی دافغانستان بانک و همه اعضای متشکله اش بشمول  شعبات اش ميباشد  . ت
يا ابالغيه پيشکش شده به د افغانستان بانک در مطابقت با ثبت عريضه عبارت از درخواستی   . ث

  .ماده هذا ميباشد
صراف اسعار خارجی به معنی هر شخصی است که مشغول خريد و فروش اسعار خارجی، قراردادهای   . ج

 مشتقی پيش خريد اسعار، ترتيبات پرداخت ها به اسعار خارجی و يا قرار داد اختيار معاوضه يا قرارداد
  .   عامله اسعار خارجی را در بر دارد، ميباشدديگر که م

 جواز به معنی يک سند رسمی يا يک جوازنامه است که طبق قانون افغانستان صادر ميگردد و به يک   . ح
  . شخص اجازه تجارت را ميدهد

  
  
  تکميل نمودن و تقديم فورمها.   ١٫١٫۵  §
  

افغانستان بانک تقديم نمايد تا در صرافی اسعار عارض بايد يک عريضه قابل قبول را به د: تکميل ضروی فورمها
  . خارجی  شامل گردد

  
فورم های نمونه يی و هدايات برای تکميل نمودن فورم ها در شعبه نظارت مالی ، بخش جوازنامه : درخواستی

  .های دافغانستان بانک ، ابن سينا وات، کابل ، افغانستان موجود است
  

     صدور جواز-  B بخش 
  
  شرايط.  ١٫٢٫١  §
  

. هيچکس نميتواند بدون داشتن جواز صادر شده توسط دافغانستان بانک در صرافی اسعار خارجی ذيدخل گردد
  : برای اخذ جواز ، يک شخص بايد

  
  .  سال عمر داشته باشد١٨کم از کم   . أ
  .مالک جايدداد شخصی مانند منزل يا اپارتمان باشد  . ب
 فقط در يک موقيعت يا موقيعت های مختلف عين واليت جواز بايد به نام يک شخص واحد صادر گردد و  . ت

  .مدار اعتبار است
  .  گرددمراجعهاز طرف دو تن تاجر که کم از کم سه سال تجربه صرافی داشته باشد،   . ث
  .  را تهيه نمايدتثبيتيه ملی ماليه دهندهشماره   . ج

  
  
  تحويل دهی در حساب امانت.   ١٫٢٫٢  §
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) کابل، جالل آباد، قندهار، هرات(  در واليات بزرگ ز اخذ نمودن جواز،صرافان اسعار خارجی  بايد  قبل ا

دافغانستان بانک   را در يک حساب بانکی قابل اعتبار افغانی٢۵٠٠٠ و در ديگر واليات مبلغ  افغانی ۵٠٠٠٠
ظيفه ين شده دافغانستان بانک، وي تعچوکات زمانیاين پول در صورتی مسترد ميگردد که صراف در .  جمع نمايد

خود را ترک گفته و تمام مقرراتی که توسط دافغانستان بانک برای مسدود نمودن صرافی وضع گرديده،  عملی 
  .نمايد

  
  محتويات درخواستی.  ١٫٢٫٣  §
  

درخواستی اخذ جواز تجارتی برای معامالت تبادلوی اسعار خارجی بايد بصورت کتبی و مطابق به طرح 
  :حد اقل محتويات يک درخواستی قرار ذيل بايد باشد. گرددمرتبه د افغانستان بانک پيشکش 

  
a. اسم، آدرس دائمی، تاريخ و محل تولد معامله گراسعار خارجی؛  
b. فوتوکاپی تذکره تابعيت معامله گر اسعار خارجی؛  
c. يک قطعه عکس معامله گر اسعار خارجی؛  
d. تفصيالت در مورد سال شروع فعاليت های تجارتی معامله گر اسعار خارجی؛  
e.  لست تمام والياتيکه معامله گر اسعار خارجی در آن فعاليت تجارتی دارد و يا خواهد

  داشت؛
f.  فوتوکاپی تصديق نامه مربوط به شماره تشخيصيه ماليه دهندگان داخلی معامله گر اسعار

  خارجی؛
g. از طرف دو تن تاجر که کم از کم سه سال تجربه تجارتی داشته باشد، تزکيه گردد؛  
h. برد امور تبادله اسعار خارجی؛جواز قبلی پيش  
i. فوتوکاپی تصديق مالياتی؛  
j. تصديق رياست جنائی وزارت امور داخله؛  
k. رسيد د افغانستان بانک مبنی بر پرداخت فيس جواز؛ و  
l.  امانترسيد د افغانستان بانک مبنی بر تحويل دهی.    

  
  
     دالئل رد درخواستی١٫٢٫۴  §
  

a.  ؛.١٫٢٫١ § مندرجه شرايطعدم برآورده شدن   
b.  سال گذشته؛ ١٠محکوميت معامله گر اسعار خارجی بجرم جنايت در طی    
c. تخطی معامله گر اسعار خارجی به اتهاماتی مواجه باشد که طی ده سال گذشته از بابت يک 

   معامله مالی بوی منسوب گردانيده شده باشد؛مربوط به
d.  اين درخواستی يا عريضه هر آن معلومات که در ارتباط به عارض يا معامله گر اسعار خارجی

  ؛نموده را تحريف نموده باشدارائه 
e. نامناسب برای اخذ جواز اتطی سه سال گذشته معامله گر اسعار خارجی متهم به ارتكاب اقدام 

  ؛تجارت باشد هر گونه
f.  روز بعد از ١٠معلومات اضافی در خالل عدم موفقيت معامله گر اسعار خارجی در تهيه  

  تان بانک برای همچو معلومات؛مطالبه سومی د افغانس
g. ارائه اسناد نامکمل، فريب دهنده، و گمراه کننده؛  
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h. نباشد با قوانين و مقررات د افغانستان بانکدر صورتيکه اسناد تسليم شده در رعايت . 
 
 
  
  
  تجديد جواز.  ١٫٢٫۵  §
  

همراه با اسناد زيرين  جواز دست داشته د اقل دو هفته قبل از تاريخ انقضاءدرخواستی تجديد جواز بايد ح
  :به د افغانستان بانک پيشکش گردد

  
a. اسعار خارجی؛ گراصل جواز معامله   
b.  ؛اين مقرره ذکر گرديده است.  ١٫۶٫١ §فيس پروسس جواز طوريکه در  
c.  وزارت ماليه؛)  مستوفيت(رسيد پرداخت ماليات از طرف رياست عوايد  
d.  جواز تبادله . در کدام فعاليت غير قانونیعارض راپور تائيديه پوليس مبنی بر عدم دست داشتن

 نميگردد که در فعاليتهای جنائی ذيدخل بوده، بخاطر اعطاءاسعار خارجی به آن اشخاصی 
ارتکاب فعاليتهای جنائی محبوس بوده، يا ذريعه يک محکمه قانونی به ارتکاب فعاليتهای متذکره 

  محکوم شناخته شده باشد؛
e. نقل تذکره تابعيت .  
  

   بانکهاقابليت اجراء .  ١٫٢٫۶  §
در مورد بانک هائيکه مطابق به قانون بانکداری افغانستان .  ١٫٢٫۵الی .  ١٫٢٫١ § مندرج در شرايط

جواز بانکی از د افغانستان بانک دريافت نموده اند، يا فروع بانکی ايکه اجازه نامه فرع بانکی را از  د 
  . ميباشدافغانستان بانک بدست آورده اند، قابل تطبيق ن

  
  آغاز فعاليت .  ١٫٢٫٧  §

آنعده از معامله کنندگان اسعار خارجی که جوا زکاری را از د افغانستان بانک بدست ميآورند، بايد در 
  .   روز بعد از صدور جواز به فعاليت آغاز نمايند۶٠ظرف 

  
 فعاليت شانرا در ظرف آنعده از معامله گران اسعار خارجی که بفعاليت آغاز مينمايند، بايد راپور آغاز

   .  روز بعد از شروع عمليات تجارتی به د افغانستان بانک پيشکش نمايند١۴
  
   جوازمدت.  ١٫٢٫٨  §

  . ميگردداعطاء جواز کاری برای مدت يکسال 
  
  

    فعاليت ها-بخش سوم 
  
  مجازفعاليت های .   ١٫٣٫١  §
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 زير عنوان تعريف .١٫١٫۴ §ق در فعاليت های صرافان اسعار خارجی به فعاليت های که در فو  . أ
  . صراف تبادله اسعار خارجی بتفصيل شرح شده محودد خواهد شد

 اسعار خارجی مطابق قوانين و مقررات های) مزايده(داوطلبی صرافان اسعار خارجی اجازه دارند تا در   . ب
  .د افغانستان بانک شرکت ورزند

  
  اجباریفعاليتهای .   ١٫٣٫٢  §
  

را  بايد همه قوانين و مقررات مربوط به معامالت تبادله اسعار خارجی در افغانستان صرافان اسعار خارجی  . أ
  . رعايت نمايند

  
 حسابات در افغانستانيا فرع بانک خارجی مجوز صرافان اسعار خارجی در يکی از بانک های مجوز تجارتی   . ب

     . داشته باشنديد بابانکی به هر آن پول خارجی که آنها پالن انجام کاروبار را به آن دارند 
  

لوازم نصب  و يا خزانهمانند (صرافان اسعار خارجی بايد جای و امنيت مناسب را برای پول نقد داشته باشند   . ت
  ) کردنی مشابهه آن

  
 خويش را به روی فيس هایصرافان اسعار خارجی مکلف اند تا قيمت های خريدو فروش اسعار خارجی و ساير   . ث

ند که مارکيت مطابق اساسات شفاف و موثر کارمی نمايد و مشتريان ميتوانند قيمت ها را تخته بنويسند تا يقينی ساز
نصب قيمت های خريد و فروش نه تنها در موقعيت کاری مکليفيت . نزد صرافان مختلف به آسانی مقايسه نمايند

ق نمی کند که موقعيت  موقعيت های دور دست نيز تطبيق ميشود، و اين فراصلی آنها تطبيق ميشود بلکه در تمام
  .کاری آنها چقدر کوچک است يا چی اندازه غير رسمی است

  
  انجام دهندصرافان اسعار خارجی بايد خريد وفروش اسعار خارجی را مطابق قيمت های تحرير شده روی تخته  . ج

  . بدون در نظر داشت بانک نوت های افغانی که خريد و فروش ميگردند
  

 که و سطح جزئيات ئيات معامالت روزمره خويش را در راجستر ها ثبت نمايند جزصرافان اسعار خارجی بايد  . ح
 . توسط د افغانستان بانک تعيين خواهد شدذيال ذکرگرديده مرجع آن

  . ن صرافان اسعار خارجی باشدعضوء انجمصراف اسعار خارجی بايد   . خ
 

  .ددانجمن بايد به دافغانستان بانک تسليم گر) اساسنامه(يک نقل مواد تاسيس   . د
  

 را در قبال جلوگيری از تطهيرپول طوريکه در قوانين مربوطه اقدامات الزمهصرافان اسعار خارجی بايد تمام   . ذ
  : شامل مواد آتی بوده ولی محدود بآنها نميباشنداقداماتاين . افغانستان ذکر گرديده اند، رويدست گيرند

  
 توضيح کننده حاالت عدم پذيرش طوريکه اين پاليسیيک پاليسی مؤجه برای قبول مشتريان  •

  مشتريان باشد؛
يک پاليسی مؤجه برای شناسائی مشتريان که شامل شناسائی شخص ذينفع حينيکه با مشتری  •

  متفاوت بوده، باشد؛
آموزش متداوم کارکنان جهت کسب توانمندی در شناخت آن معامالت ايکه شايد ارتباط به  •

  تطهير پول داشته باشد؛
گونگی عمل کارمندان هنگام شناخت آن معامالت ايکه شايد ارتباط به تطهير هدايات در مورد چ •

  پول داشته باشند؛
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  کنترول داخلی و طرزالعمل های تماس گيری مؤثر؛ •
تسليم دهی هر گونه گذارشات خواسته شده در مورد معامالت مشکوک که از حد معيينه ساخته  •

واحد استخبارات مالی يا به ساير مراکز حفظ شده در قوانين و يا مقررات د افغانستان بانک به 
 توسط قوانين د افغانستان بانک طرح شده باشند) مراکز حفظ گذارشات(که ممکن اين  گذارشات

  . باالتر ميباشد
 . مطالبه حفظ اسناد معامالت •
  

   
  فعاليتهای ممنوعه.   ١٫٣٫٣  §
  

  .ا فسخ جواز شده ميتواندتخطی از ين مقررات منجر به جريمه، تعليق فعاليت يهر گونه 
  

اسم تجارتی صرافان اسعار خارجی نبايد کلمات همچو بانک، موسسه مالی، شرکت سرمايه گذاری، شرکت   . أ
تجارتی ، ملکيت های غير منقول  يا کلمات ديگری که نشاندهنده فعاليت های بدون تبادله اسعار خارجی باشد، را 

  . داشته باشد
  

  .  نشان داده شده باشد دفترر واضح و بشکل درست در خارج از عمارتعنوان تجارت بايد به طو/اسم  . ب
  

 را قبول نمايند، خواه باالی آن امانت تکتانه پرداخته شود و يا هيچ يک از صرافان اسعار خارجی نبايد امانات  . ت
  . تکتانه از آن گرفته شود يا گرفته نشود

 
ر صالحيت انجام دادن فعاليت های مفادی بدون هيچ يک از صرافان اسعار خارجی نبايد جواز خويش را بطو  . ث

  .صرافی اسعار خارجی بکار ببرد
   

  :برعالوه تحريمات فوق، صرافان اسعار خارجی نبايد  . ج
   

 اين رويه ها . دخيل شود و يا قصد انحصار مارکيت را برای تبادله اسعار خارجی نمايد ضد رقابتیدر رفتار های
از طريق مالکيت يا (ان در مورد قيمت ها، محدود نمودن فراهم سازی ت با ساير صرافمشتمل بر ساخت و باف

زمين ، ساحه دفتر، يا ساير ملکيت های غير منقول به رقابت کننده گان بالقوه، محدودنمودن دسترسی ) ساير ذرايع
   . ميباشد ولی به اينها محدود نمی گرددعامه به سهولت ها

  
  . را در مورد فعاليت هايش بسازداعالن يا بيانيه نادرست و گمراه کننده

  
  
  

  نظارت   – Dبخش 
  
  نظارت بوسيله د افغانستان بانک.   ١٫۴٫١  §
  

  . نظارت صرافان اسعار خارجی را اداره نمايددافغانستان بانک بايد 
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 درصورتيکه زمينه های الغای جواز وجودقوانين و مقررات را ارزيابی نمايد و رعايت مقصد نظارت اين است تا 
  .داشته باشد آنرا مشخص نمايد

  
  نظارت) يا اداره(هدايت .   ١٫۴٫٢  §
  

ممکن با انجمن صرافان اسعار خارجی و يا با جناح مؤظف   د افغانستان بانک یدر نظارت صرافان اسعار خارج
  . ديگر همکاری نمايد

 
مکلف خواهد بود  می نمايد،  موظف ديگر که به د افغانستان بانک همکاریجناحانجمن صرافان اسعار خارجی يا 

  :تا
محرميت معلومات بدست آمده  از نتايج نظارت را نگهداری نموده و بايد شخص کليدی برای انتشار قوانين )   الف

  . و مقررات در مورد محرميت مسلکی باشد
  .گزارش ها را به دافغانستان بانک تسليم نمايد)    ب
  
  سيستم محاسبوی.   ١٫۴٫٣  §
  

صرافان اسعار خارجی بايد حسابات و اسناد کافی را حفظ .  ١٫۴٫۴  §ده ساختن مقتضيات راپوردهی جهت بر آور
 .و نگهدارند

 
  راپوردهی.   ١٫۴٫۴  §

  :  مشتمل باشد برحد اقلگزارش دهی به دافغانستان بانک يا کدام ارگان دولتی نامزد شده بايد 
  

  . معامالت در هر دفتر و بصورت مجموعیگزارشات ربع وار در مورد  تعداد و اندازه مجموعی
  

  )  افغانی٢۵٠٠٠٠بيشتر از (لست های ربع وار معامالت انفرادی بزرگ 
  

معلومات ارائه شونده به افغانستان بانک بايد در فورم و وقفه زمانی تعيين شده بواسطه د افغانستان بانک ارائه 
  . گردند

  
فراهم خواهد  Eخش زمينه را برای اقدامات تنفيذی نظر به بخش عدم موفقيت رعايت مقتضيات راپور دهی دراين ب

   .نمود
  
  تفتيش و نظارت.    ١٫۴٫۵  §
  

صرافان اسعار خارجی و قدرت پرداخت دين آنها، د افغانستان بانک ارزيابی رعايت قوانين و مقررات جهت 
  . استفاده نمايد تفتيش های داخلی و نظارت و ارزيابی ساحوی  ازممکن

  
  

  انفاذ  - E بخش
  

اگر دافغانستان بانک تخلف از قوانين و مقررات يا اينکه يک صراف اسعار خارجی غير مصئونانه فعاليت می 
 تنفيذی را عملی اقداماتنمايد و يا هم نميتواند قروض را پرداخت نمايد، را دريافت کند، دافغانستان بانک شايد 

  :  باشد يک و يا همه مواد ذيلشاملاين اعمال .  نمايد
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  .يه کتبیاخطار.   ١٫۵٫١  §
  

 ممکناخطار که .  به صراف اسعار خارجی ميباشدکتبی يه عبارت از صدور اخطاراقدامات تنفيذیقدم اول برای 
  تفتيش صادر گرديده باشد، صراف اسعار خارجی را آگاه ميسازد که چطور وی غير مصئونانه اکتشافاتبراساس 

 .  مقررات تخلف می نمايدفعاليت و يا هم از قوانين و
 
  اجراآت اصالحیمکتوب نظارت و پالنگذاری برای .   ١٫۵٫٢  §
  

اگر صراف اسعار خارجی به طور رضاکارانه مشکالت خويش را عنوان نمی نمايد، دافغانستان بانک به قدم دوم 
ف اسعار مکتوب نظارت يک خواهش از صرا. داخل ميگردد، که عبارت از صدور مکتوب نظارت می باشد

 مشکالت يا جواب ، در اجراآت اصالحیخارجی ميباشد تا يک پالن را با نظريات مشخص تحرير شده برای 
اگر صرافان اسعار خارجی موفق بر تقديم نمودن . ، تهيه نمايدوسط دافغانستان بانک تعين گرديدهنگرانی های که ت

 را اجراآت اصالحیر قابل قبول ميپندارد، و يا هم بانک پالن نمی گردند، و يا هم اگر دافغانستان بانک پالن را غي
مطابق آنکه در پالن وعده گرديده بود، اجرا نمی نمايد، در آنصورت دافغانستان بانک شايد پالن خود را برای 

  .  صادر نمايداجراآت اصالحی
  
  توافق نامه نظارتی.    ١٫۵٫٣  §
  

 را اجراآت اصالحی يک پالن ممکننصورت دافغانستان بانک  فوق با ناکامی مواجه ميگردد، در آاقداماتاگر 
موافقات .   آن صراف اسعار خارجی موظف ميگردد تا به يک موافقه نظارت داخل گردد بهصادر نمايد که مطابق

د افغانستان . نظارت عبارت از موافقات تحريری رسمی ميان دافغانستان بانک و صراف اسعار خارجی ميباشد
 استفاده از موافقت نامه نظارتی از صرافان اسعار خارجی تقاضاء نمايد که هر گونه تخلفات قانونی بانک ممکن با

 مثبت را نظارتی ممکن اجراآت اصالحی موافقت نامه های. يا مقرراتی و يا تجارب نا مصئون را متوقف سازند 
  .ير کار های نادرست را الزم پندارد، يا ساعملياتیتخلف موجوده، نقايص اداری يا گونه برای عنوان نمودن هر 

  
  
  فرمان توقف و دست برداشتن.   ١٫۵٫۴  §
  

 فورًا ضرورت باشد، دافغانستان بانک شايد فرمان اجراآت اصالحی عملی نگردد، و موافقت نامه نظارتیاگر 
 اصالحیاجراآت  توقف يا قبول نمودن ی از صراف تقاضافراميناين . توقف و دست برداشتن را صادر نمايد

  . گوناگون را نمايد
  
  
  
    استماعنياز به  .١٫۵٫۵  §
  

 نظارت، يا فرمان توقف و دست برداشتن با موافقت نامهدافغانستان بانک بايد قبل از دخول به مکتوب نظارت، 
که نشاندهنده حقايق تخلف يا تهديد به " اطالع اتهامات" صراف اسعار خارجی، به صراف اسعار خارجی بايد يک 

يا تسويه پذيری باشد، ارسال نمايد و يک جلسه را با صراف اسعار خارجی بمنظور مطرح /رداخت قروض وپ
  . نمودن اتهامات در مدت چهار هفته بعد از صدور اطالع اتهامات داير نمايد

  
  فرمان توقف و دست برداشتن موقت.   ١٫۵٫۶  §
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ديد گرديده باشد، و يا هم دافغانستان بانک  تهبصورت حتمیاگر قدرت پرداخت قروض صراف اسعار خارجی 

نتواند تا حالت حقيقی صراف اسعار خارجی را از سوابق اش تعين نمايد، در آنصورت دافغانستان بانک ميتواند 
صراف اسعار خارجی ميتواند . فرمان توقف و دست برداشتن را قبل از داير نمودن جلسه مورد نياز صادر نمايد

  .نمايد) لغو(ی تقاضا نمايد تا فرمان را باطلاز محکمه خدمات مال
  
  الغای جواز.   ١٫۵٫٧  §
  

جواز های آنعده صرافان اسعار خارجی که در فعاليت های جنائی ذيدخل و يا هم محجور ثابت گردند و يا . ۶٫٨٫١
در ، اشنداشتراک ورزيده بطرزالعمل های مربوطه است  قوانين و در مغايرت بار فعاليت ها يا معامالت که د

  .آنصورت جواز ايشان توسط د افغانستان بانک ملغاء قرار داده خواهد شد
  

اگر صرافان اسعار خارجی پول کافی در حسابات بانکی شان نداشته باشند، نبايد در عين پول رايج چک صادر 
د افغانستان درصورتيکه اين عمل برای نخستين بار رخ داده باشد درآنصورت يک اخطاريه کتبی توسط . نمايد

اگر اين عمل برای بار دوم بوقوع بپيوندد درآنصورت د افغانستان بانک جواز صراف و  خواهد شد صادربانک 
  . مذکور را ملغاء قرار خواهد داد

  
  

   موارد متفرقه و مقررات مؤقتی – Fبخش ضميموی 
  
  فيس ها.   ١٫۶٫١  §
  

  . را به دافغانستان بانک پرداخت نمايد) غير قابل استرداد (درخواستی مراحل فيس طیعارض بايد 
  

  . افغانی خواهد بود٣٠٠٠ و برای هر بار تجديد جواز ۶٠٠٠ جواز اولی فيس
  
  مقررات انتقالی.   ١٫۶٫٢  §
  
a.  تمام صرافان اسعار خارجی  که قبل از صدور مقرره هذا جواز اخذ نموده و جواز شان تا حال مدار اعتبار

بعد از تصويب مقرره هذا بواسطه شورای عالی د افغانستان بانک   روز ۶٠است، بايد در ظرف 
  .جوازات شانرا تجديد نمايند

  
b.  يا بدون داشتن کدام جواز مصروف فعاليت هستند، انقضاء شدهآنعده از صرافان اسعارخارجی که با جواز 

يا با مسدود   روز بعد از تصويب مقرره هذا برای اخذ جواز درخواست ارائه نموده ١٠بايد در ظرف 
  .شوند  افغانی روبرو ٢٠٠٠٠شدن فوری فعاليت ها و جريمه نقدی 

  
c. لغو و باطل ميباشد  مربوط به صرافان اسعار خارجی قبلی با تصويب مقرره هذا، سايرمقررات .  
  
d. انستان بانک نافذ و در سايت انترنيتی دافغانستان مقرره هذا از تاريخ تصويب آن بواسطه شورای عالی د افغ

  .انک به نشر ميرسدب
 


