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  فصل اول
  عمومیاحکام 

  

 مادة اول
صالحیت    

  .است و وضع گردیدهقانون دافغانستان بانک، ترتیب  2مادة  6 به تاسی از احکام جزءمقررة  این 
  دوممادة 

  هدافا
ت هاي آن یو مکلف ، صرافاناهم کننده گان خدمات پولیدر رابطه به جوازدهی، تنظیم و نظارت فعالیت هاي فر مقررةاین 

  . جلوگیري از پول شویی و تمویل تروریزم ترتیب شده است ها در
 مادة سوم

 ساحه تطبیق
را فراهم می  و صرافی افغانستان خدمات پولیقی که در یاین مقرره باالي تمام افراد و شخصیت هاي حکمی و حق )1(

  . قی مقیم در افغانستان باشند یا در سایر ممالکیکنند قابل تطبیق میباشد، خواه اشخاص حکمی و شخصیت هاي حق
و عرضه کنندگان خدمات پولی و  فروع بانکهاي خارجی ،این مقرره باالي بانک هاي تجارتی مجوز، فروع آنها )2(

خدمات . گرددنمی که از طرف دافغانستان بانک اجازه فعالیت به آنها داده شده است، تطبیق  لمالی از طریق موبای
در جمله عملیات کلی این مؤسسات، تحت مقرراتیکه به تاَسی  پولی که توسط این مؤسسات بانکی فراهم میگردد،

 .ر گردیده، تنظیم و نظارت میشودصادمربوطه  و سایر قوانین و مقررات بانکداري در افغانستانو مقررات از قانون 

مقرره  تحت که جواز ایشان حکمی د یا اشخاص حقیقی وافرآنعده از ااین مقرره باالي مطابق شرایط جواز دهی  )3(
،  اخذ جواز جوازها  میعاد بمحض انقضاء .نمیگردد ، تطبیقمعتبر میباشدجواز فعالیت آنها و  قبلی  صادر گردیده

  .  صورت میگیرد هذاشرایط مقرره  طبق جدید
  مادة چهارم

  معافیت
 نشا نمشتریا ا نوعی آنها تجارت و تیفعال اندازه و تیماه بانک افغانستان د قانون 91و  75 ماده طبقص شخااسایر  )1(

  .دینما ارائه درخواست تیمعاف کسب يبرا توانندیم ،نددنمیگر هذا رهمقر یا متذکره نقانو تابع
 بانک نفغانستادامدیریت جوازدهی آمریت نظارت امور مالی  به را معافیت کسب ستیاخودر باید دهنده درخواست )2(

  .کند میتقدو در والیات به نمایندگی هاي د افغانستان بانک  کابل شهر وات سینا بنا قعوا
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 برگیرنده در باید متذکره ستیاخودر. میباشد معافیت ءعطاا صالحیت با مرجع یگانه بانک نفغانستادا عامل تهیأ )3(
 ءعطاا صخصو در بانک افغانستان د عامل ئتیه توسط هانهآگا تصمیم یک نآ شنیرو در تا هدبو کافی تمعلوما

  . یردگ صورت معافیت
  . دیانم را یاضاف تمعلوما يتقاضا تواندیم بانک افغانستان د ،معافیت مطالبه ردمو در تصمیم ذتخاا از قبل )4(
خدمات که توسط چنین افراد . باشد حدودماز نظر زمانی  و مشروط تواندیم تیمعاف ،یدرخواست يمنظور یرتصو در )5(

 .میشود، توسط د افغانستان بانک فهرست نمیگرددعرضه میگردد یا 

  مادةپنجم
  تآءستثناا 

  يها طرزالعمل و طیشرا ممکن بانک نفغانستادا ل،معمو ریغ يها حالت یا طبیعی يها مصیبت مانند ستثناییا تحاال در
 . دینما منظور و مشخص یدرخواست مراحل یط و ثبت يابر را تفاوتم

  مادة ششم
  اصطالحات 

 :در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید ت آتیااصطالح

است که جهت کسب جواز عرضه خدمات  حقیقی یا کمیعبارت از شخص حدرخواست دهنده  :ةدرخواست دهند )1(
 .مینماید در خواستی کتبی را ارائه به دافغانستان بانک و یا صرافی پولی

، از جانب صاحب جواز برایش اختیار داده شده  شخص است که طبق شرایط این مقرره عبارت از :با صالحیت ةنمایند )2(
  .اشتراك ورزد و یا صرافی وي در راه اندازي فعالیت خدمات پولی از تا به نمایندگی

طبق شرایط این مقرره،  یا صراف که نماینده با صالحیت فراهم کننده خدمات پولی است محل و موقعیت: نماینده گی )3(
  .ارائه میگردد یا صرافی به نمایندگی دارنده جواز عرضه خدمات پولی

  .می باشد )تبدیل چک به پول نقد(نقد سازي چک و  ، تبادله اسعارانتقال پول عرضه خدمات عبارت از :خدمات پولی )4(
فراهم کننده یا عرضه کننده خدمات پولی شخصی است که در ارائه خدمات پولی مشغول  :پولی فراهم کننده خدمات )5(

  .میباشد
اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره  دریافت مزد یا اجوره جهت پرداخت پول،عبارت از  چک نقد سازي :نقد سازي چک )6(

به شخصی است که اسناد ) سفريبه استثناي چک هاي (شده در بدل حصول اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده 
 :مانند.پرداخت یا ارزش ذخیره شده را تحویل میدهد

 
کننده خدمات پولى در بدل مبلغ پول  فراهممشترى، از طرف مشترى به  درخواستارائه چک قابل پرداخت به  .1
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 ؛از آن باشد معادل یا کمترکه نقد 

کننده خدمات  فراهمکننده خدمات پولى، از طرف مشترى به  فراهم درخواستارائه چک قابل پرداخت به  .2
 پولى در بدل مبلغ پول نقد معادل یا کمتر؛

کننده خدمات پولى به مشترى، که چنین چک در  فراهمارائه چک قابل پرداخت به سفارش مشترى، از طرف  .3
جارى را دارا باشد،  یک نهاد قرضه دهى یا کدام مؤسسه دیگرى که عرضه کننده خدمات پولى در آن حساب

 با مبلغ پول نقد معادل یا کمتر تبادله شده بتواند؛

 توسط عرضه کننده خدمات پولى براى مشترى، که مشترى با ارائه آن شماره و  ارائه شماره یا کود مشخص .4
هویت خویش در یک نهاد قرضه دهى یا کدام مؤسسه دیگرى که عرضه کننده خدمات پولى در آن  تثبیت

  . پنداشته میشود ،شده مشخصرى را دارا باشد، مستحق اخذ مبلغ پول نقد قبالً حساب جا
  .میباشد و عرضه سایر خدمات مجاز صرافی جیرخار سعااتبادله عبارت از  :یافصر )7(
  .و سایر فعالیت هاي مجاز صرافی میباشد جیرخار سعاوش افرو خرید ل مشغو  ست کهاشخصی  :صراف )8(
دستفروش شامل آنعده از اشخاص میگردد که دوکان یا مکان ثابت فعالیت نداشته و به صراف : فروش صراف دست )9(

  :این دسته از صرافان به دو کتگوري ذیل تقسیم میگردد. میورزد تعرضه خدمات تبادله اسعار مبادر
خدمات تبادله اسعار را ) داراي غرفه یا بدون آن(اشخاص که در مارکیت هاي صرافی یا نزدیک آن  .1

 و  شناخته میشوند؛ کتگور اول  و  بحیث میدارند عرضه

 .کتگوري دوم میباشد بوده و و سرك ها مشغول تبادله اسعار ها  اشخاص که در کنار جاده .2

 
 .دفتر مرکزي و فروع آن میباشد بوده که شاملافغانستان بانک مرکزي عبارت از  :افغانستان بانک د )10(

داخل افغانستان  در کننده هر دو و دریافت فرستندهدر آن موقعیت است که  یعبارت از انتقال پول :انتقال داخلی )11(
 .میباشد

کننده در خارج از افغانستان  یا دریافت فرستندهاست که در آن موقعیت  یتقال پولعبارت از ان :انتقال خارجی )12(
 . میباشد

که تحت  غیر بانکی می باشدسات بانکی و عبارت از مرجع نظارت کننده مؤس :آمریت عمومی نظارت امور مالی )13(
 .ریاست د افغانستان بانک قرار دارد

که در بیش از ) امتیاز گیرندگان(عبارت از یک نهاد حکمى است که با عرضه کنندگان خدمات پولى  :امتیاز دهنده )14(
در قسمت انتقال پول بیرون از مرزهاى بین المللى، منحیث ) الف(یک کشور موقعیت دارند، عقد قرارداد میکند، تا 

رك، هویت مشترك شرکتى، و بازاریابى به امتیاز گیرندگان یک نام مشت) ب(میانجى میان آنها نقش ایفا نماید؛ 
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 ت وارده ناشى از غفلت، نبود سیالیت، وابه ارسال کننده پول در مقابل هرنوع خسار) ج(مشترك فراهم سازد؛ و 
  .بپردازد جبران خسارهفریبکاري امتیاز گیرندگان، 

  .فغانستان پرداخته میشودکننده در ا ارت از انتقال پول است که به دریافتعب: انتقال از خارج مرز به داخل )15(
شامل مالکیت منفرد، مشارکت، یا شرکت هاي سهامی میگردد که در داخل یا خارج از  :و حکمی قییشخصیت حق )16(

  .افغانستان تاسیس میشوند
و یا صرافی است که جواز فراهم کننده خدمات پولی  قییا حقی حکمی عبارت از شخص :جوازیا دارنده صاحب  )17(

  .برایش داده شده استد افغانستان بانک  جانباز 
فیصد سهام سرمایه یا واجد حق رأي یا امکان  5سهمی است که دارنده آن حد اقل  :قاقی ذیصالحیتسهم استح )18(

شرکت به شکل انفرادي یا با اشتراك یک یا بیشتر از یک شخص داشته  مال نفوذ قابل توجه را در اداره یا مدیریتاع
  . باشد

  .باشد است که خواهان تحویل پول بمنظور انتقال آن به جناح دیگر می حکمی فرد یا شخصبمعنی  :فرستنده )19(
صول حکه پول منتقل شده جناح دیگر را  با صالحیت است حکمیعبارت از فرد یا شخصیت  :کنندهدریافت  )20(

  .نماید می
 دریافت پول و یا ارزش پولی براي انتقالارزش ذخیره شده یا  عبارت از فروش یا صدور اسناد پرداخت، :انتقال پول )21(

نیت "تنها شامل رسانیدن فزیکی پول و خدمات آن الین و تیلی مواصالتی و دسترسی به شبکه  حاین اصطال. باشد می
  .شود نمی "ورك

جلوگیري از پول شویی و عواید ناشی قانون  18ماده  2و  1که در  فقره است  اي عبارت از معامله: معامله مشکوك )22(
 .یافته است از جرایم تذکر

شخص حقیقی در صورتی شایسته و مناسب پنداشته میشود که بنا بر تشخیص د افغانستان  :شخص شایسته و مناسب )23(
بانک در آن صداقت، قابل اعتماد، انصاف، اهلیت و قدرت تصمیم گیري سالم مؤثر در فعالیت هاي شخصی، مالی و 

 .باشد جهت پیشبرد فعالیت هاي مورد نظر تجربه مناسبتجارتی بوده و نیز داراي مهارت ها و 

 شخص حکمی در صورتی شایسته و مناسب پنداشته میشود که بنابر تشخیص د افغانستان بانک اعضاي هیئت نظار،
در یکی از حاالت ذیل شخص شایسته و مناسب  .هیئت عامل و سایر تشکیالت مشابه آن داراي اوصاف فوق باشند

  :شود پنداشته نمی
به اثر ارتکاب جرم توسط محکمه ذیصالح به جزا محکوم شده باشد، مگر اینکه محکومیت وي ناشی از عقاید  .1

  .یا فعالیت هاي سیاسی یا مذهبی باشد
 .از طرف محکمه ذیصالح ورشکسته اعالن شده باشد .2
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ت گردیده یا حیبه علت سوء رفتار شخصی یا مسلکی از طرف مرجع ذیصالح از انجام امور مالی سلب صال .3
 .ت تعلیق قرار داشته باشدصالحیت وي به حال

، شایسته و مناسب فقرهاین ) 3، 2، 1(نماینده یا شخص وابسته به شخصی باشد که در حاالت مندرج بند هاي  .4
 .پنداشته نشود

شایسته و مناست ، ماده این) 23(فقره  )3، 2، 1(ج بند هاي رمالک انتفاعی باشد که در حاالت مند: مالک انتفاعی )24(
 .پنداشته نشود

 نیسازمان ب کیدر  ایکشور ها  ریسا ایدر افغانستان  یمهم دولت فهیوظ که یقیحق شخص :اشخاص متبارز سیاسی )25(
 زین فوق ذوات کینزد اقارب ایخانواده  ياعضا ،یاسیرتبه احزاب س یعال نیلووسپرده شده که شامل مس يبه و یالملل

 .باشدیم

 )500,000(صد هزار افغانی پنجکه بالغ به  اسعار  تبادله یا اى است که حواله، انتقال معامله عبارت از :معامله نقدي بزرگ )26(
  .یا معادل آن به اسعار خارجى طى آن به اجراء برسدیا بیشتر از آن و 

 

ی شخص حکمی یا سیستم را یشخص یا اشخاص حقیقی اند که مالکیت و کنترول نها ):مالک واقعی(شخص ذینفع  )27(
 .در اختیار داشته باشند

رى است که جزئى نباشد و اگر گزارش داده نشود، باعث گمراهى یا تاخیر تفتیش یا یعبارت از تغی :رات عمدهیتغی )28(
ل، اسم ووآدرس فزیکى یا آدرس پستى، اشخاص مس درسهمدار، چنین تغییرات شامل تغییر. نظارت خواهد گردید

 .گردد فعالیت هاى مشابه آن میمعلومات و صاحب جواز یا نوع فعالیت آن، و سایر 

 .باشد خالف قانون می شخص در پدید آمدن عمل مجرمانه اراده و خواست: سوء نیت )29(

 .عبارت از مشتري است که قبال رابطه تجارتی نداشته باشد :مشتري تصادفی )30(

 .باشد یم گرید کشور پول برابر در کشور کی پول تبادله :تبادله اسعار )31(

 .باشد یم ها کشور ریسا پول از عبارت :راسعا )32(
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  فصل دوم
  صدور جواز نامهثبت درخواستی و شرایط 

  مادة هفتم
  ثبت درخواستی

 

، مکلف به ارائه و ثبت درخواستی و صرافی درخواست دهنده یا متقاضی بمنظور کسب جواز فعالیت خدمات پولی )1(
 .باشد کتبی قابل قبول به آمریت نظارت امور مالی د افغانستان بانک می

را  از بخش جوازدهی آمریت نظارت  یا صرافیدرخواست دهنده فورم درخواستی جواز فراهم کننده خدمات پولی  )2(
 آورده و تکمیل در والیات، بدست نمایندگی هاي د افغانستان بانکمالی دافغانستان بانک واقع در مرکز و یا امور 

  .نماید می
  

در صورتیکه درخواست دهنده نماینده . باشد آن صالحیت مالکبا ینده درخواست دهنده میتواند مالک جواز یا نما )3(
 .باشد میمعرفی و داراي وکالت خط یا داراي صالحیت تفویض شده از طرف مالک  بطور کتبیمالک باشد، موصوف 

. هیج شخص دست فروشی نمیتواند بدون ثبت و راجستر در د افغانستان بانک به عرضه خدمات صرافی مبادرت بورزد )4(
، مکلف به ارائه ثبت و راجستر شدن در دافغانستان بانک منحیث صراف دستفروش درخواست دهنده بمنظور

 .باشد و تکمیل فورمه هاي مخصوص مربوطه میدرخواستی کتبی 

  مادة هشتم
  تواي درخواستیمح

  

بصورت کتبی و در فورمه هاي اختصاصی مدیریت  و صرافی جواز فراهم نمودن خدمات پولیدرخواستی براي اخذ  )1(
حد  هر در خواستی. گردد می در مرکز یا والیات، تسلیم جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک

 :لب ذیل باشدامط حاوي معلومات و اقل
 

  وي؛ تجارتنحوه ها و  در مورد هویت درخواست کننده و فعالیتمعلومات  .1
 گردد؛ میعرضه  نوع خدمات  پیشنهاد شده که .2

 ؛براي شروع فعالیتتاریخ پیشنهاد شده  .3

 راه اندازي خواهد شد؛ فعالیت آدرس هایکه از آن جا  موقعیت و .4

 ؛خواهند داشتوکارمندانیکه اجازه فعالیت را تحت نام جواز ایند گان صالحیت دار لست نم .5

 و ؛معلومات در مورد ضامن درخواست کننده .6

7. قم معلومات و مدارك ارائه شدهتصدیق و تائید بوسیله درخواست کننده در مورد  صحت و س. 
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 .باشد ذیل میفروش باشد، درخواستی ثبت و راجستر حاوي معلومات  در صورتیکه درخواست دهنده صراف دست )2(

 شهرت مکمل درخواست کننده؛ .1

 محل و موقعیت فعالیت؛ .2

 . سایر معلومات حسب لزوم دید، مدیریت جوازدهی .3

 .باشدمی  با تائید اتحادیه مربوطه و درصورت امکان جواز فعالیت حاوي امضاء یا شصت مالک  استی فورم درخو )3(
  

  منهمادة 
  ارائه اسناد و مدارك 

  

  :باشد ذیل می و معلومات كمدار مکلف به ارائه و تهیه اسناد، ،تبیدرخواستی کنده برعالوه درخواست ده
 :باشد) حقیقی( يدر صورتیکه درخواست کننده شخص انفراد )1(

در صورت موجودیت نماینده و  (لین کلیدي،وو، نماینده و مس)سهمدار(مالک  تابعیتتائید شده تذکره کاپی  .1
 ؛)لینوومس

 ؛و ارائه آن "مبنی بر رعایت مکلفیت هاي این مقرره  تعهد نامه"امضاء  .2

 معتبر؛ از دو مرجع تضمین خط فورمارائه  .3

 ؛سوابق جرم جنائی و مالی از مراجع ذیصالح مربوطهنامه عدم تصدیق  .4

 مالیاتی؛ از عدم باقیداريو تصدیق ) TIN(مالیه دهی نمبر تشخصیه نامهتصدیق کاپی  .5

 ؛و مالی و عدم باقیداري مالیاتی نمایندگانتصدیق نامه عدم سوابق جرم جنائی  .6

 سند رسید آن؛  پرداخت و تحویل پول تضمین و ارائه .7

 ؛آنسید سند ر ارائهو پرداخت فیس درخواستی جواز فعالیت  .8

 .سه قطعه عکس .9

، مادهاین ) 1( فقرهبرعالوه تهیه اسناد و موارد  دهنده، درخواست باشد حکمیشخص  دهندهدرخواست  در صورتیکه )2(
  :باشد می نیز ه اسناد و معلومات ذیلئارا مکلف به

 ؛دهندهدرخواست  کاپی جواز فعالیت و اساسنامه .1

 ؛تصدیق کتبی و عدم اعتراض مرجع جواز دهنده درخواست کننده در قسمت اخذ جواز خدمات پولی .2

 سهام؛ ساختار ن وابیوگرافی سهمدار ،تابعیت تائیده شده تذکرکاپی  .3

 تهیه ستراتیژي یا پالن تجارتی و پیشبینی هاي مالی، در صورت موجودیت؛معلومات مفصل پیرامون فعالیت و  .4

 ؛)در صورت موجودیت(صورت حسابات مالی تفتیش شده حد اقل سه سال گذشته،  .5
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 ده؛دهنت لین ارشد و کلیدي درخواسووبیوگرافی مس .6

 اسناد تمام هیته ضمن تاجی یا غیر مقیم باشد، درخواست دهنده مکلف است نده تبعه خاردر صورتیکه درخواست ده )3(
 ارائه را ساله سه اقل حد ياریمع یتجارت پالن  ربط،یذ و صالحیذ مراجع قیطر از ها آن قیتصد و الذکر فوق موارد و

  . دینما
  :فروشی باشد صرافی دست ثبت/راجستر اخذ کارتدر صورتیکه درخواست کننده خواهان  )4(

  :اگر درخواست دهنده شامل کتگوري اول باشد .1
 کاپی تذکره تابعیت مالک؛  - أ

 وکیل گذر مربوطه؛ذریعه نیک شهرت  و اهلیتتصدیق از   -  ب

  آن؛ دیرس سند هیته و نیتضم پول لیتحو و پرداخت  -  ت
  آن؛ سیدر سند هیته و تیفعال جواز یدرخواست سیف پرداخت  -  ث
  .عکس قطعه سه  - ج

  :باشد اگر درخواست دهنده شامل کتگوري دوم .2
  کاپی تذکره تابعیت؛  - أ

 تصدیق از اهلیت و شهرت نیک ذریعه وکیل گذر مربوطه؛  -  ب

 آن؛ سیدر سند هیته و تیفعال جواز یدرخواست سیف پرداخت  -  ت

 .عکس قطعه سه  -  ث
 

تا . میتواند معلومات و مدارك اضافی را که براي بررسی درخواستی ضروري باشد، تقاضا نمایدد افغانستان بانک  )5(
کامل دانسته  معلومات و مدارك ضروري توسط د افغانستان بانک حاصل نشده باشد، درخواستیزمانیکه تمام 

 .شود نمی

  هممادة د
  شرایط صدور جواز

  :که دینما یم صادر یزمان تنها را و صرافی یپول خدمات گان کننده فراهم جواز بانک دافغانستان )1(
  

 ؛مناسب باشدلین ارشد آن شخص شایسته و وودرخواست دهنده و یا مس .1

 ؛حداقل سواد  خواندن و نوشتن را دارا باشد دهندهدرخواست  .2

در صورت داشتن نماینده براي صرافی و خـدمات پـولی   (داري مالیاتی درخواست دهنده و نماینده وي  عدم باقی .3
 انفرادي؛

) انفـرادي (ی قیقـ درصـورت درخواسـت کننـده شـخص ح     (داشته باشدنسال عمر 18 تر ازکم دهدهندرخواست  .4
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 ؛)باشد

 ؛معتبر مرجع از دو  سر تضمین ارائه .5

  مادة دوازدهمحسب  تحویل مبلغ تضمین .6
 :در صورتیکه درخواست دهنده تبعه خارجی باشد .7

 

 ؛یمال و یابتدائ هیسرما اقل حد داشتن  - أ

 شده؛ ینیشبیپ یمال حسابات صورت و یتجارت پالن بودن بخش قناعت و ياریمع  -  ب

  ؛می نمایدالیت هاي خود را راه اندازي آدرس ثابت را ارائه داشته که از آنجا فعده حد اقل یک دهندرخواست  .8
تعهـد  و تمویـل تروریـزم    پـولی شـوئی   ده به تطبیق طرزالعمل هاي مناسـب بـراي جلـو گیـري از     دهندرخواست  .9

  ؛میدهد
  .باشد این مقرره ده متعهد به رعایت از دهندرخواست  .10

  :زمان صادر میگردد که کارت ثبت و راجستردستفروش،  صراف ثبت و راجستردر صورت  )2(

 سال عمر داشته باشد؛ 18 حد اقل .1

 یا مالی؛/ عدم سوابق جرم جنایی و .2

 ؛اد و معلومات مورد ضرورتارائه و تکمیل اسن .3

  ؛از یک مرجع نقدي و تضمین سر تضمین در صورتیکه شامل کتگوري اول باشد، ارائه .4
متشبثین که  سایر و یا ان مجوزصراف و خدمات پولی فراهم کننده گانمرجع معتبر ارائه کننده تضمین سر شامل  )3(

  ؛باشد را از مراجع مربوطه داراي باشند، میسند قانونی ثبت شده و قابل اعتبار جواز فعالیت یا 
  دهمیازمادة 

  رد درخواستی دالیل
و  اخذ جواز فراهم کننده گان خدمات پولی یکی از دالیل ذیل، درخواستی موجودیت دافغانستان بانک در صورت

 :می نمایدرد یا مسترد را  صرافان

 لین ارشد آن شایسته و مناسب نباشند؛وویا مسنده و دهدرخواست  )1(

، حسب احکام مقرره ل پیشنهاد شده درخواست کنندهووافراد صاحب صالحیت، اشخاص مس، دهندهدرخواست  )2(
 شده باشند؛ذیصالح محکمه  طرفمحکوم به جرم جنایت از  مناسبشایسته و 

مرتکب  ،دهندهدرخواست  توسط ل پیشنهاد شدهوویا اشخاص مس شخاص صاحب صالحیت، ادهندهدرخواست  )3(
 درخواستی شده باشند؛ به تحریف در معلومات ارائه شده مربوط
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، در اثر اقدامات دهندهدرخواست  و یا صرافی جواز قبلی فراهم کنندة خدمات پولی سال گذشته 5در صورتیکه طی  )4(
 ؛ فسخ گردیده باشداز طرف د افغانستان بانک تنفیذي بنابر تخلفات وي، 

بعد از  روز 10د افغانستان بانک براي معلومات اضافی در طی  موفق به ارائه پاسخ به تقاضاي دهندهدرخواست  )5(
یا ماه بعد از درخواستی اسناد الزم را نتواند تهیه کند، و یا طی مدت سه  نگردد خواست سومی براي عین معلوماتدر

 ؛کمتر باشدمدت زمانی هر کدام که 

 موفق نگردد یا اباء ورزد؛ مقررهرعایت مکلفیت هاي این موافقتنامه به امضاء  دهندهدرخواست  )6(

 ؛، فریب آمیز یا گمراه کننده باشداسناد ارائه شده ناقص یا نا تکمیل )7(

  .اشته باشددات د افغانستان بانک مطابقت نمقرر با قوانین یااسناد ارائه شده  )8(
  ازدهممادة دو

  پول تضمین
 نستان بانک تحویلد افغا در حساب بانکی در از مبلغی را بحیث تضمینجوخذ از اقبل  فراهم کننده گان خدمات پولی )1(

 150,000کندز مبلغ   و هرات، بلخ پکتیا، ننگرهار، قندهار،والیات ، افغانی 300,000 کابلت الیدر و. نمایند می
مبلغ  در کابل و مراکز زون ها و براي ایجاد هر نمایند گیفغانی ا  50,000مبلغ ت کشور الیاو در سایر وفغانی ا

می بانک جمع ن فغانستادر دابانکی ب حسارا در افغانی  25,000و در سایر والیات افغانی ) پنجاه هزار( 50,000
 .ندنمای

کندز  و هرات، بلخ پکتیا، ننگرهار، قندهار،افغانی و در والیات  200,000مبلغ تضمین براي صرافی در والیت کابل   )2(
صراف مکلف است تا در مقابل ایجاد هر نمایندگی . افغانی میباشد 50,000افغانی و در سایر والیات  100,000مبلغ  

افغانی  را بحیث  25,000افغانی و در سایر والیات مبلغ  30,000افغانی، در مراکز زون مبلغ  50,000در کابل مبلغ 
 .دبانک جمع نماین فغانستادر دابانکی تضمین نقدي در حساب 

گی در حساب بانکی نزد د افغانستان  شرکت هاي صرافی و خدمات پولی از جمع آوري تضمین نقدي براي نماینده )3(
 .باشند بانک مستثنی می

 50,000اگر درخواستی بمنظور جواز صرافی دستفروشی کتگوري اول باشد، مبلغ تضمین پولی در والیت کابل  )4(
 20,000افغانی و در  سایر والیات  25,000 کندز مبلغ و هرات، بلخ پکتیا، ننگرهار، قندهار،افغانی و در والیات 

  .افغانی میباشد
 

مبلغ تضمین براي جواز خدمات پولی و صرافی یک میلیون در صورتیکه درخواست دهنده تبعه خارجی باشد،  )5(
 .باشد افغانی می )1000,000(
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مقدار  یر در لست و کتگوري والیات ذکر شده یایتغ ،تواند با در نظرداشت شرایط و لزوم دید د افغانستان بانک می )6(
 .را افزایش دهد این بخش تضمین پولی 

 

در اثر وضع جریمه نقدي از طرف د افغانستان بانک، فراهم کننده  بخشاین  صورت کاهش مبلغ تعیین شده تضمیندر  )7(
 آن مکلف به افزایش مبلغ متذکره به حد تعیین شده ،روز بعد از دریافت اطالعیه 30الی  و صراف خدمات پولی

  باشد؛ می
 :ددگرمی باز پرداخت حاالت ذیل در تضمین ل پو  )8(

م تماو  نماید ترك پیشه ماده چهل و چهارم این مقررهحسب ، صرافیا و  فراهم کننده خدمات پولی  .1
 .عملی نماید، یدهدضع گرو  فعالیتدن نموود مسداي بانک برن فغانستاداتی که توسط رامقر

در صورتیکه درخواست دهنده قبل از منظوري و صدور جواز فعالیت، خواهان انصراف اخذ جواز و دریافت   .2
 . پول تضمین خویش گردد

 .درخواستی تمدید جواز فعالیت در صورت رد  .3

  .در صورتیکه جواز فعالیت از جانب د افغانستان بانک فسخ گردد .4
  زدهمسیمادة 

  فعالیت صدور جواز
  

  

را براي آنعده از درخواست دهندگان که معیـارات   و صرافی د افغانستان بانک جواز فعالیت فراهم کننده خدمات پولی )4(
 را تکمیل نماید، صادر مینماید؛ ماده دهم این مقرره تعیین شده 

نمیتواند با جواز تاریخ گذشته بـه   شخص  چ هی. باشد بوده و قابل تمدید میسال ) 3(اي سه بر فعالیت مدت اعتبار جواز  )5(
 .مبادرت ورزد و صرافی فراهم نمودن خدمات پولی

کلمات همچو بانک،  شرکت سرمایه گذاري، شرکت تجارتی یا کلمـات   از و صرافی م یا نام تجارتی خدمات پولیاس )6(
  ؛تواند استفاده کرده نمیباشد،  یا صرافی ه خدمات پولیدیگري که نشاندهنده فعالیت هاي بدون عرض

  دهممادة چهار
  و صرافی ساختار حقوقی خدمات پولی

توسط یک یا بیشتر از یک شخص بحیث مؤسس و سهمدار طبق احکام این مقرره ایجاد  و صرافی خدمات پولی )1(
 .میگردد

یک سهمدار  ولی در صورتیکه بیشتر از .گرددمیشرکت ثبت و تأسیس  و یا بحیث انفرادي و صرافی خدمات پولی )2(
  . گرددمیبحیث شرکت تأسیس  و صرافی باشد، خدمات پولی

 

 .ر دهدیساختار حقوقی خود را بدون منظوري قبلی د افغانستان بانک تغی تواند نمی و صرافی خدمات پولی )3(

 . میگردد ایجادصرافی دستفروشی صرف توسط یک شخص حقیقی  )4(
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قابل تطبیق میباشد، مشروط بر باالي آنعده از خدمات پولی که بحیث شرکت تأسیس گردیده،  احکام قانون شرکت ها )5(
  .بانک و این مقرره نباشداینکه در تناقض با قانون د افغانستان 

باشد که بعد از  در صورتیکه خدمات پولی و صرافی شرکت باشد، خدمات پولی و صرافی داراي اساس نامه می )6(
 .تواند تصویب د افغانستان بانک نافذ و بدون منظوري قبلی د افغانستان بانک آنرا تعدیل نمی

 Corporate(سرمایه، طرز اداره خوب در صورتیکه خدمات پولی و صرافی بحیث شرکت باشد، مقدار  )7(

Governance (ین میگرددیو سایر مکلفیت هاي مربوطه ذریعه متحدالمال وقتاً فوقتاً مشخص و تع.  
  دهممادة پانز

  تشکیل اداري و مدیریت
  

، داراي خویش بمنظور اداره و مدیریت بهتر فعالیت ها و عملیات روزانه و صرافان خدمات پولیفراهم کنندگان  )1(
 .اشدب می اندازه و حجم فعالیت و عملیات خویش مناسب و متناسب بهاداري تشکیل 

. پیشبرده میشود) منشی(ل ووتوسط کارمند مسو صراف فعالیت ها، عملیات و امور روزانه فراهم کننده خدمات پولی  )2(
 :شود ، اما محدود به این ها نمیکارمند متذکره داراي مشخصات ذیل میباشد

 ؛باشد ایسته و مناسبشخص ش .1

 ؛ر عرصه مربوطهد یا تجربه کاري سه ساله  بکلوریادرجه قل حدا .2

 ؛را دارا باشد آگاهی و معلومات کافی از قوانین و مقررات مربوطه .3

این  )2(فقره  ل ایفاي وظیفه نماید، در صورتیکه مشخصاتوونیز میتواند بحیث کارمند مس آن صاحب جواز یا سهمدار  )3(
 .را تکمیل نموده باشد ،ماده

  :میباشدل شامل موارد ذیل وولیت هاي کارمند مسووالیحه وظایف و مس )4(
 ؛یا صرافی خدمات پولی مدیریت عملیات و فعالیت هاي روزانه .1

 ؛یا صرافی حصول اطمینان از تطبیق و رعایت قوانین و مقررات در فعالیت هاي خدمات پولی .2

صورت در (، یا صرافی هاي با صالحیت فراهم کننده خدمات پولینظارت و بررسی از فعالیت هاي نماینده  .3
 ؛)موجودیت نماینده

تشخیص معامالت مشکوك و گزارش دهی معامالت بزرگ و مشکوك به مرکز تحلیل و راپور هاي مالی  .4
 افغانستان؛

 ).دوسیه بندي مدارك و معلومات(ظیم و نگهداري اسناد و سوابق ثبت و درج معامالت روزانه و تن .5

  .باشد نمی این بخش باالي صراف دستفروش قابل تطبیق )5(
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  انزدهممادة ش
  تمدید جواز

 ،شتهادست از دجوء نقضاایخ رتااز قبل هفته  سهقل احد  از راجومدید ستی تاخودرو صراف  فراهم کننده خدمات پولی )1(
 :مایدن میتقدیم بانک ن فغانستادا آمریت نظارت امور مالی جوازدهی مدیریتبه  د ذیلسناابا همراه 

  ؛فعالیت  اصل جواز .1
  جواز؛درخواستی تمدید سند پرداخت فیس  .2
گـی هـا، در صـورت     دفتـر مرکـزي و نماینـده   ( داري مالیـاتی  سند رسید پرداخت مالیات و یا تصدیق عـدم بـاقی    .3

مسـتوفیت یـا وزارت   (از طـرف مراجـع مربوطـه    ) گی براي صرافی و خـدمات پـولی انفـرادي    موجودیت نماینده
  ؛)مالیه

 ؛از مراجع ذیصالح ) منشی(مسؤلین کلیدي  و مالک جواز لیت جنایی و مالیوواز عدم مس تصدیق .4

 درخواست دهنده؛ سه قطعه عکس .5

  .)رات عمدهیتغی بروز در صورت(جوازاخذ  اولیتجدید معلومات و مدارك ضروري درخواست  .6
 :ذیل تهیه گردد مداركباشد،  کتگوري دوم در صورتیکه دستفروش )2(

 

 ؛صرافی اصل جواز  .1

  جواز؛ دیتمد یدرخواست سیف پرداخت سند .2

 ؛ ولیت جنایی و مالی مالک جوازووتصدیق از عدم مس .3

 .سه قطعه عکس درخواست دهنده .4

ها و زون هاي  درخواستی تمدید جواز را به نمایندگیمکلف اند تا در والیات  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )3(
لین ساحوي مربوطه مکلفیت وونمایندگی یا مس. تقدیم نمایند مادةاین ) 2(و ) 1( فقره افغانستان بانک حسب ساحوي د

اصل اسناد در نمایندگی . دارند تا از صحت و مکمل بودن درخواستی و تمام اسناد ارایه شده اطمینان حاصل نماید
مدیریت جوازدهی آمریت نظارت امور مالی به  آنها در اسرع وقت ممکن جهت اجراآت) کاپی(مربوطه حفظ و نقل 

 .دد افغانستان بانک فرستاده میشومرکز واقع دفتر 

  :صرف تحت شرایط ذیل تمدید میگردد فعالیت جواز  )4(
 ؛نکلیدي آ لینوویا مس لوومسمالک جواز و شایسته و مناسب بودن  .1

 عدم باقیداري مالیاتی؛ .2

  ؛ وفوق الذکرمادة   )2(و  )1( فقره حسب جواز تکمیل بودن درخواستی تمدید .3
  .یصرافیا  و یپول خدمات طرف ازد افغانستان  ریمقررات و دسات ن،یقوان قیو تطب تیرعا و سوابق  یچگونگ .4
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توسط مدیریت جوازدهی آمریت نظارت امور مالی د  هبراي یک دوره سه سالبا صدور جواز جدید  فعالیتجواز  )5(
لین ساحوي وواز طرف مسمیتواند دستفروشان در والیات  و راجستر کارت ثبت .تمدید میگردد ،افغانستان بانک

  .میگردد و تمدید  آمریت نظارت امور مالی و یا نمایندگی هاي د افغانستان بانک صادر
این ) 2(و ) 1( فقرهتکمیل اسناد قرار  موفق بهبعد از مراجعه و تسلیم اصل جواز فعالیت  دهندهدرخواست در صورتیکه  )6(

د  ، نگردد؛ماه بعد از درخواستی دویا طی مدت  مهلت تعیین شدهدر طی مورد ضرورت معلومات اضافی  و یا مادة
  .نماید و جواز فعالیت را فسخ افغانستان بانک میتواند درخواستی تمدید جواز را رد

  دهمهفمادة 
  طرزالعمل طی مراحل درخواستی

 ، صرافیهاي فراهم کننده خدمات پولی ایجاد نماینده گیطرز العمل طی مراحل درخواستی اخذ جواز، تمدید جواز و  )1(
الی اي از طرف آمریت عمومی نظارت امور م و سایر موارد مرتبط به جوازدهی ذریعه پالیسی و طرز العمل جداگانه

 . طرح، ترتیب و تطبیق میگردد
  

  فصل سوم
  ر مالکیتیو تغی ایجاد نمایندگی عملیات، ا،فعالیت ه

  دهممادة هج
  فعالیتز  آغا 
حداکثر در  ،ندوربدست میآ را از دافغانستان بانک از فعالیتکه جو و صرافان ننده گان خدمات پولیفراهم کاز آنعده  )1(

 .نمایندز به فعالیت آغااز جوور صداز بعد ف سه ماه ظر

  .بانک اطالع دهدعالیت خویش به آمریت نظارت امور مالی یا دفاتر ساحوي د افغانستان از آغاز ف دارنده جواز )2(
  هممادة نزد

  و ممنوعه  فعالیت هاي مجاز
  

 فعالیت هاي مجاز و ممنوعه خدمات پولی  )1(

 :فراهم کننده گان خدمات پولی مجوز، میتوانند در هر یک یا تمامی فعالیت هاي ذیل اشتراك ورزند .1

 انتقال پول؛  - أ

  پول نقد؛ هتبادله چک ب  -  ب

 ؛و سایر فعالیت هاي مجاز صرافی اسعارتبادله   -  ت

 و هدف نهائی معامله، انتقال پول باشد؛، مشروط به اینکه  لنگهداري پو  -  ث
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 .مزایده اسعار خارجی د افغانستان بانکو یا در داوطلبی  اشتراك  - ج

توانند در یک  دو فراهم کننده خدمات پولی مجوز در صورت توافق و ارایه سند عدم اعتراض، می(  - ح
 )نمایندفعالیت و عرضه خدمات ) دکان(آدرس واحد 

برعالوه، فراهم کنندگان خدمات پولی میتوانند با کسب جواز از د افغانستان بانک و در صورت تکمیلی  .2
بحیث مؤسسه پولی الکترونیکی فعالیت و به انتقال پول الکترونیکی از طریق موبایل میتواند  ،شرایط مربوطه

)MVT (مبادرت ورزد   .  
 :ورزند اشتراك لیذ يها تیفعال در توانندینم مجوز یپول خدمات گان کننده فراهم .3

 مشتریان؛) امانات(قبول سپرده   - أ

 اعطاي قروض؛  -  ب

 عملیات سیستم پرداخت که در  قانون د افغانستان بانک از آن تذکر بعمل آمده؛  -  ت

 قانون  د افغانستان بانک از آن تذکر بعمل آمده؛ در خدمات اسناد بهادار که   -  ث

 قانون دا فغانستان از آن تذکر بعمل آمد؛ در  سیستم هاي انتقال اسناد بهادار که  - ج

  :رت ورزنددهمچنان فراهم کنندگان خدمات پولی مجوز نمیتوانند به اقدامات ذیل مبا .4
یا خالف رهنمود ها و معیارات تعیین استفاده از دفاتر ثبت بغیر از دفاتر ثبت رسمی د افغانستان بانک   - أ

 معلومات مشتري؛براي ثبت معامالت و شده د افغانستان بانک 

شرکت سرمایه گذاري، شرکت تجارتی، اموال غیر منقول یا سایر  وه نمودن کلمات مانند بانک،عال  -  ب
 کلماتیکه نمایانگر فعالیت هاي دیگر غیر از فراهم نمودن خدمات پولی باشد، با نام خود؛

 کتمان معامالت خدمات پولی به دافغانستان بانک و ناظرین آن؛  -  ت

  یمجاز و ممنوعه صراف يها تیفعال )2(
  :مجوز، میتوانند در هر یک یا تمامی فعالیت هاي ذیل اشتراك ورزندصراف   .1

 ؛)تبادله اسعار(خرید و فروش اسعار خارجی   - أ

 اسعار؛ دیخر شیپ يها قرارداد  -  ب

 باشد؛ یخارج اسعار معامله که گرید مشتقات ای و پرداخت باتیترت معاوضه، ياریاخت قرارداد  -  ت

 ؛بانک افغانستان د یخارج اسعار دهیمزا و یا یداوطلب در اشتراك  -  ث

توانند در یک آدرس  دو فراهم کننده صرافی مجوز در صورت توافق و ارایه سند عدم اعتراض، می  - ج
 .فعالیت و عرضه خدمات نمایند) دکان(واحد 
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 .  دینما یم عرضه را یخارج اسعار تبادله خدمات صرف دستفروشان .2

 :ورزندو یا مبادرد  اشتراك لیذ ها و اقدامات تیفعال در توانندینم صراف .3

 مشتریان؛) امانات(قبول سپرده    - أ

 قروض؛ ياعطا  -  ب

 انتقال پول؛  -  ت

یا خالف رهنمود ها و معیارات تعیین استفاده از دفاتر ثبت بغیر از دفاتر ثبت رسمی د افغانستان بانک   -  ث
 براي ثبت معامالت و معلومات مشتري؛شده د افغانستان بانک 

عالوه نمودن کلمات مانند بانک، شرکت سرمایه گذاري، شرکت تجارتی، اموال غیر منقول با نام   - ج
 باشد؛ صرافیخود یا سایر کلماتیکه نمایانگر فعالیت هاي دیگر غیر از صرافی 

  .به دافغانستان بانک و ناظرین آن ویشکتمان معامالت خ  - ح
  ممادة بیست

  و صرافی عملیات فراهم کنندگان خدمات پولی
  

به اسم که  حساب بانکیمکلف است تا تمام معامالت بانکی خویش را در   و صراف کننده گان خدمات پولی فراهم )1(
افتتاح ن فغانستاز در اجی مجورخا هاي بانکع یا فرها بانکاز یکی در و یا صرافی خویش  فراهم کننده خدمات پولی

میتوانند که معامالت تجارتی خویش را در حسابات و صراف ن فراهم کننده خدمات پولی .نموده است، انجام  دهد
 . شخصی خویش انجام دهند

در صورتیکه خدمات پولی و صرافی داراي نمایندگی باشد، معامالت نمایندگی در حساب جداگانه که به اسم  )2(
 .الزم بیبیندنمایندگی متذکره افتتاح گردیده باشد، صورت میگیرد و یا طور دیگر که د افغانستان بانک 

عرضه اي بررا کیت رمار نحصاایا قصد و خیل دقابتی رضد ر هاي فتادر رنباید  فاصرفراهم کننده خدمات پولی و  )3(
  :باشد ، ولی محدود به این ها نمیبراست مشتمل ها  یهروین ا. ندجی نمایرخارسعااله دتباخدمات و 

 ؛هاقیمت رد مودر  ینبا سایرتبانی  .1

غیر هاي یا سایر ملکیت ، فتردساحه ، مینز زيسااهم فرزمینه  )یعذرامالکیت یا سایر  طریقاز (محدود ساختن  .2
 ؛بالقوهن قابت کننده گاربه ل منقو

  ؛ وسترسی عامه به سهولتدن دنموودمحد .3

  .هاي شان مورد فعالیت در غلط و گمراه کنندهمعلومات  پخش اعالنات و .4
 

 خویش يها فیس سایر و رسعاا وشفر و خرید نرخ تا ندا مکلف جیرخا رسعاا نفااصر و یپول خدمات کنندگان فراهم )4(
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 .مقایسه نمایند مختلف یپول خدمات و نفااصر به نسبت را ها نرخ یآسان به بتوانند نمشتریا تا بنویسند تخته يرو به را

 ،تخته يرو شده تحریر يها نرخ مطابق را جیرخا رسعاا وشفر و خرید باید نفااصر و یپول خدمات کنندگان فراهم )5(
 .، انجام دهندنددمیگر وشفر و خرید که فغانیا يها تنو بانک هیانواع شتدانظر در ونبد

و به شکل ماهوار ثبت نمایند را خویش و بانکی مره ت روزمعامالت باید جزئیا و صراف عرضه کننده خدمات پولی )6(
ارایه  ، به این ادارهد افغانستان بانک  احصایه و سایر معلومات را حسب درخواست و جزئیات مطالبه شده از طرف

 .نماید
 

رتی یا سم تجاا. مکلف اند تا دفاتر یا مکان مناسب و مصؤن داشته باشند و صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )7(
همچنان . باشد، قابل دید آن هایا محل فعالیت و لوحه فتر رج از دخاو مطابق جواز در ضح ر واباید بطوخدمات پولی 

دوکان و  شمارهبوده و موارد چون آدرس، آنها به اسم جواز فعالیت و صراف بل یا ورق رسمی خدمات پولی ،مکاتیب
 .جواز نیز شامل آن باشد

 

مکلف است تا جواز اصلی فعالیت خویش را در دفتر مرکزي و اجازه نامه   و صراف عرضه کننده خدمات پولی )8(
براي مشتریان بهتر  آنها نمایندگی ها را در نمایندگی مربوطه خویش طوري نصب و نگهداري نمایند تا نوعیت فعالیت

 .معلوم و مشخص باشد

و صراف ز، فراهم کننده خدمات پولی در صورت عدم فعالیت و مسدود بودن دفاتر یا مکان فعالیت بیشتر از سه رو )9(
  . نصب نماید خویش مکلف است تا بمنظور اطالع مشتریان، اطالعیه کتبی در بیرون محل فعالیت

 تواند میحکم محکمه ذیصالح نقانون و و  دستور د افغانستان بانکبدون  و صراف فراهم کننده خدمات پولی )10(
  .سازد ءسومی شریک یا افشا ح معلومات مشتریان را به جنا

قبل از عرضه خدمات  معلومات کامل را در مورد خدمات،  ،مکلف اند و صراف فراهم کننده گان خدمات پولی )11(
  . دنمحصوالت، فیس و غیره در اختیار مشتریان خویش قرار ده

آگهی یا اطالعیه هاي کتبی را پیرامون خدمات و فعالیت هاي مکلف اند تا  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )12(
باشد، را در  می این مقرره) و ممنوعه فعالیت هاي مجاز( ماده پانزدهممجاز خویش که حسب جواز فعالیت و صراحت 

 براي مشتریان بهتر معلوم و آنها نمایند تا نوعیت فعالیتمی و نگهداري  عالیت خویش طور نصب دفتر یا محل ف
  .مشخص باشد

  مادة بیست و یکم
  قعیت عرضه خدماتمو

آن  جوازیا  نامه مشخص شدهمحالت که در جواز  محل یا اجازه دارند تا در انو صراف فراهم کننده گان خدمات پولی )1(
موقعیت اجازه دارد تا در  و صراف کننده خدمات پولیفراهم  همچنان .فعالیت نمایند را از د افغانستان بانک اخذ نموده،

  .فعالیت نمایند ،خودش یا نماینده گان، یا کارمندان وي که درجواز اسامی آنها تذکر یافته ،زهاي مجو
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  دوممادة بیست و 
  دگینماین شرایط ایجاد 

گی خویش  توانند نماینده منظور عرضه بهتر و بیشتر خدمات می فراهم کننده خدمات پولی، صراف انفرادي و شرکت به  )1(
 .منظوري د افغانستان بانک ایجاد نمایند را بعد از کسب

گی، فراهم کننده خدمات پولی و صراف انفرادي درخواستی کتبی را با اسناد و مدارك ذیل به  منظور ایجاد نماینده به )2(
انستان گی ها یا زون هاي ساحوي د افغ مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی و در والیات به نماینده

  :و ثبت نمایند بانک ارایه
 نمایندگی؛ امون عرضه نوع خدمات  و محلمعلومات پیر .1

پیشنهاد شده از طرف  با صالحیت و معلومات پیرامون سوابق نمایندهتائید شده کاپی تذکره تابعیت  .2
 ؛)و صراف مالک یا صالحیت دار فراهم کننده خدمات پولی(درخواست دهنده 

پیشنهاد شده از جانب مالک اصلی خدمات پولی و تعهد مالک و با صالحیت تکمیل فورم تضمین نماینده  .3
لین دفتر مرکزي  در قسمت نظارت از فعالیت دفتر نمایندگی پیشنهاد شده و حصول اطمینان از رعایت وومس

 قوانین و مقررات نافذه؛  

یلی به حساب تهیه سند تحو و در برابر هر نمایندگیتضمین  پرداخت پولاین مقرره ،  دوازدهمطبق ماده   .4
 تضمین در د افغانستان بانک؛

 پیشنهاد شده، از مراجع ذیصالح؛ جنایی و مالی نمایندهسوابق جرم از عدم مسؤلیت تصدیقسند  .5

  تصدیق عدم باقیداري مالیاتی از مراجع مربوطه؛ .6
  پیشنهاد شده؛ ایجاد نمایندگیخت فیس داپر سیدرکاپی سند  .7
 پیشنهاد شده؛ با صالحیت سه قطعه عکس نماینده .8

 نماینده معرفی شده؛ و تکمیل و ارائه فورم تعهد نامه .9

  .الزم بداند ی مراحل درخواستیجهت طد افغانستان بانک سایر اسناد و معلومات که  .10
تواند با در نظرداشت موارد  گی براي صرافی و فراهم کننده خدمات پولی انفرادي صرف می درخواستی ایجاد نماینده )3(

  :افغانستان بانک منظور گردد مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی دذیل از طرف 
 ؛این ماده )2(ارائه درخواستی مکمل حسب فقره  .1

 پیشنهاد شده؛ با صالحیت شایسته و مناسب بودن نماینده .2

 داشته باشد؛سال عمر 18 حد اقل با صالحیت نماینده .3

 گی با سواد باشد؛ هکارمند نمایند .4
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 ؛گی هتوانایی نظارت و بررسی از فعالیت هاي نمایندتعهد و  .5

 .سایر موارد که از طرف مدیریت جوازدهی الزم دانسته شود .6

 

و یا بیشتر از  4در صورتیکه تعداد نماینده با صالحیت یا نماینده گی فراهم کننده خدمات پولی و صراف انفرادي به  )4(
 .به شرکت تبدیل گردد آن میرسد، ساختار حقوقی خدمات پولی شرکت باشد و یا

 

گان با  لیت نظارت دوامدار و منظم از فعالیت ها نمایندهوومسو صراف دفتر مرکزي فراهم کننده خدمات پولی  )5(
از تطبیق قوانین و مقررات مربوطه در سطح نماینده گی هاي خویش حصول  مکلف اندصالحیت خویش را دارند و

  اطمینان نمایند؛
گان با صالحیت خویش  نماینده یا نمایندهکارمندان و لیت حصول اطمینان از شایسته و مناسب بودن وودفتر مرکزي مس )6(

   ؛دارا میباشدنیز را 
  :باشند گی مکلف به تطبیق موارد ذیل می شرکت هاي صرافی و خدمات پولی قبل از ایجاد نماینده )7(

نماینده )  حسب مقرره شایسته و مناسب(از شایسته و مناسب بودن ) هیأت نظار(حصول اطمینان دفتر مرکزي  .1
 گی شرکت؛ براي پیشبرد امور نماینده

ارایه درخواستی و اسناد الزم به آمریت عمومی نظارت امور مالی جهت دریافت منظوري براي ایجاد  .2
  .گی  نماینده

  .صرافان دستفروش اجازه ایجاد نمایندگی را ندارند )8(
  ومسمادة بیست و 

  نقل مکان محل فعالیت یا تغییر 
گی هاي  ها نمایندخواهان نقل مکان محل فعالیت دفتر مرکزي ی و صرافدر صورتیکه فراهم کنندگان خدمات پولی  )1(

  .دهند میموضوع را کتباً قبل از نقل مکان به د افغانستان بانک اطالع خویش باشند، 
  .حد اقل حاوي معلومات چون دالیل نقل مکان و آدرس مکمل محل جدید فعالیت باشد درخواستی نقل مکان )2(

 

تواند معلومات و مدارك اضافی را نظر به لزوم دید مطالبه  میبانک بمنظور طی مراحل درخواستی نقل مکان د افغانستان  )3(
  .نماید

  مچهارمادة بیست و 
  اخذ امتیاز و نمایندگی خدمات پولی خارجیشرایط  

گی خدمات پولی خارجی را در  ههیچ شخصی نمیتواند بدون کسب منظوري قبلی د افغانستان بانک، امتیاز یا نمایند )1(
 .افغانستان کسب و ایجاد نماید
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میباشد، باید ) فراهم کننده خدمات پولی خارجی( از امتیاز دهنده ) گی هایجاد نمایند(شخصی که خواهان اخذ امتیاز  )2(
  .لی بوده و قبل از آن جواز فعالیت خویش را حسب احکام این مقرره دریافت نموده باشدفراهم کننده خدمات پو

امتیاز دهنده مکلف است تا قبل از اعطاي امتیاز، موافقه یا سند عدم اعتراض د افغانستان بانک را مبنی بر اعطاي چنین  )3(
  . مطالبه و دریافت نماید آنامتیاز به امتیاز گیرنده، از 

بل از ایجاد رابطه کاري با خدمات پولی خارجی مکلف است تا موضوع را به د افغانستان بانک اطالع و خدمات پولی ق )4(
  .موافقه کتبی یا سند عدم اعتراض را دریافت نماید

  .تواند اسناد و مدارك الزم را جهت طی مراحل این درخواستی مطالبه نماید نظر به لزوم دید، د افغانستان بانک می )5(
  مپنجمادة بیست و 

  ایجاد خدمات پولی و صرافی توسط تبعه خارجی
 با ای مستقل بطور توانند یم یخارج اتباع ای تبعه. دینما جادیا یصراف و یپول خدمات افغانستان در تواندیم یخارج تبعه )1(

 .دینما اقدام یصراف و یپول خدمات سیتأس به ها افغان با شراکت

 ییو حد اقل دارا جادیشرکت ا ثیبح یاز لحاظ حقوق گردد، یم سیبخش تاس نیکه مطابق ا یصراف ایو  یپول خدمات )2(
 . باشدیم یافغان ونیلیم کی )  1000,000(یابتدائ هیسرما

 حد زمان هر در یصراف ای و یپول خدمات یمال هیسرما ،این ماده) 2( فقره قرار یابتدائ هیسرما داشتن تیمکلف عالوه بر )3(
 .باشد یافغان ونیلیم کی از کمتر دینبا اقل

 عهیذر بانک افغاستان د دید لزوم به نظر فوقتاً وقتاً بخش نیا در شده نییتع يها تیمکلف رامونیپ حاتیتوض و راتیتغ )4(
  .گردد یم ارائه و مشخص ها، المال متحد

   مششمادة بیست و 
  ر مالکیت و کنترولیتغی
 و صرافی مالکیت جواز فراهم کننده خدمات پولیبدون منظوري قبلی د افغانستان بانک سهم یا تواند مینشخصی  چهی )1(

 .هدد انتقالو یا به شخص دیگر  يرخریدا ،را دریافت

یر یمیباشد، مکلف است تا درخواستی تغ و صرافی شخص که خواهان خریداري یا حصول مالکیت جواز خدمات پولی )2(
و یا  آمریت عمومی نظارت امور مالیملکیت و کنترول را جهت اخذ منظوري د افغانستان بانک به مدیریت جوازدهی 

  .ثبت نماید گی د افغانستان بانک هدر والیات به نمایند
جهت طی مراحل درخواستی  ،مالک جواز یا نماینده صالحیتدار صاحب جواز  و شخص که خواهان مالکیت است )3(

 :نمایدارائه یر مالکیت و کنترول یاستی تغدرخوبا  رامدارك و معلومات آتی حضور یافته و 

 اصل جواز فعالیت؛ .1
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 فیس طی مراحل درخواستی؛ .2

 دوم این مقرره؛ فصل ،ماده نهم سایر معلومات و مدارك حسب .3

در صورت لزوم دید د افغانستان بانک، درخواست دهنده مکلف است تا اطالعیه را در مورد تغییر مالکیت خدمات  )4(
 تهیه نماید؛ وبه د افغانستان بانک به نشر سپرده و یک نقل آن را یا محل فعالیت آن در یکی از جراید  یا صرافی پولی

را منظور مینماید که درخواست دهنده یا شخص  کنترول و ر مالکیتیدرخواستی تغید افغانستان بانک در صورت  )5(
مالک جواز ضروري پنداشته  براي  حسب این مقرره تمام خصوصیات صاحب جواز و معیارات را که ،پیشنهاد شده

  .، تکمیل نمایدشود می
  .را به شحص دیگر انتقال دهند ملکیت یا امتیاز جواز خود نمیتواندصرافان دستفروش  )6(

  مهفتمادة بیست و 
   یاسم تجارت رییتغ 

 یدرخواست جواز مالک باشد، شیخو یصراف ای و یپول خدمات اسم ریتغ خواهان تیفعال جواز صاحب کهیصورت در )1(
 د يها یندگینما در اتیوال در و بانک افغانستان د یمال امور نظارت یعموم تیآمر یجوازده تیریمد در را یکتب

 .دینمایم ارائه و ثبت بانک افغانستان

 تیفعال محل ای و االنتشار ریکث دیجرا از یکی در را نام رییتغ بر یمبن یکتب هیاطالع تا است مکلف دهنده درخواست )2(
 .گرددیم مشخص یمال امور نظارت تیآمر یجوازده تیریمد طرف از هیاطالع يمحتوا. برساند نشر به خود

 :گرددیم ارائه یدرخواست با لیذاسناد  و  مدارك )3(
 

 ت؛یفعال جواز اصل .1

 ؛یدرخواست مراحل یط سیف پرداخت سند .2

 نام؛ رییتغ هیاطالع ای یآگه از نقل کی .3

 .دانسته شود سایر موارد که از طرف د افغانستان بانک الزم .4

 
 فصل چهارم

و تمویل تروریزم ییشو پول جلو گیري از  
 

مکلف است تا حسب قوانین و مقررات جلوگیري از پول شویی و عواید ناشی و صراف هر فراهم کننده خدمات پولی  )1(
پول شویی و مبارزه با تمویل تروریزم تمامی معیار ها و اقدامات الزم را براي جلوگیري مؤثر از قانون و  از جرایم

  .تمویل تروریزم روي دست گیرد
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و  گی فعالیت ها و عملیات فراهم کننده خدمات پولی متناسب به اندازه، ماهیت، خطرات بالقوه و پیچیده این معیار ها )2(
  . گرددمی طرح و عملی  صرافی

  :باشد می فصلاین مندرج  ردد، که گذیل  تواند شامل موارداین معیار ها می )3(
  مهشتمادة بیست و 

  پالیسی و طرزالعمل ها
بمنظور  گی دارند، هکارمند یا نماینده با صالحیت و یا نمایند 4که بیشتر از و صرافان  خدمات پولی تمام فراهم کنندگان )1(

جلوگیري و مبارزه بهتر و مؤثر علیه پول شویی و تمویل تروریزم، پالیسی ها و طرزالعمل هاي معیاري و مناسب را در 
  .قسمت مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، کنترول داخلی مؤثر، پذیرش مشتري و غیره تهیه و تطبیق نمایند

پالیسی ها و  ، مکلف به داشتننده امنحیث شرکت ثبت گردیدکه  و صرافان آنعده از فراهم کنندگان خدمات پولی )2(
 .باشند میجلوگیري و مبارزه بهتر و مؤثر علیه پول شویی و تمویل تروریزم در خصوص طرزالعمل ها 

 . روز یا تعدیل گرددب پالیسی و طرزالعمل هاي متذکره حد اقل سال یک مرتبه مرور و در صورت ضرورت،  )3(

مکلف اند، تا از تطبیق و رعایت قوانین و  و صرافان گی، فراهم کنندگان خدمات پولی هنماینددر صورت موجودیت  )4(
حصول اطمینان نیز ش یگی هاي خو هدر تمام نمایند تروریزم و پالیسی هامقررات جلوگیري از پول شویی و تمویل 

  .نماید
  منهمادة بیست و 

  شناخت مشتري
بدون شناخت و تثبیت  هویت واقعی مشتریان خویش بوده ومکلف به شناخت  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )1(

  . ورزندنت هویت مشتریان به عرضه خدمات به آن ها مبادر
تشخیص و حصول اطمینان نمایند که آیا مشتري آن ها شخص مکلف اند تا  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )2(

در صورتیکه مالکین واقعی . یکی یا چندین شخص دیگر اقدام مینمایند گی از هاست یا به نمایند) مالک واقعی(ذینفع 
هویت واقعی شخص ذینفع یا مالکین واقعی مشتریان خویش  و صراف اشخاص دیگر باشند، فراهم کننده خدمات پولی

  . را شناسایی و تثبیت نماید
ذیل هویت مشتري خویش را مکلف است در تمام حاالت بخصوص در احوال  و صراف فراهم کننده خدمات پولی )3(

  :تشخیص و تثبیت نماید
 قبل یا حین بر قراري رابطه تجارتی؛ .1

 کشور؛ قبل از انتقال پول به داخل و خارج .2

 .در حالیکه ظن پول شویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد .3
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  .مشتري تصادفیاجراي معامله براي  .4
باشد، یا معادل آن به سایر اسعار خارجی افغانی  25,000معادل یا کمتر از مشتري  )انتقال پول( معاملهدر صورتیکه  )4(

 : نماید جهت تثبیت هویت مشتري کسبرا حد اقل معلومات و اسناد ذیل خدمات پولی 
 

 :باشد) حقیقی(شخص انفرادي اگر  .1
 

 نام مکمل مشتري؛  - أ

 ؛شغل و آدرس  -  ب

 شماره تماس؛  -  ت
 

 :اگر شخص حکمی باشد .2
 

 ؛یکمشرکت، مؤسسه یا شخص حنام و آدرس مکمل   - أ

 ؛این ماده )2( و )1( فقرهشهرت شخص صالحیتدار اجراء معامله، حسب   -  ب

باشد، یا معادل آن به سایر اسعار خارجی افغانی  500,000الی  25,000بالغ بر مشتري  )لانتقال پو( معاملهدر صورتیکه  )5(
 :نمایدجهت تثبیت هویت مشتري کسب را حد اقل معلومات و اسناد ذیل خدمات پولی 

 
 

 :باشد) حقیقی(شخص انفرادي اگر  .1

 نام مکمل مشتري؛  - أ

 ؛شغل و آدرس  -  ب

 کاپی تذکره یا پاسپورت معتبر؛  -  ت

 .شماره تماس  -  ث

 :اگر شخص حکمی باشد .2
 

 ؛یکمنام و آدرس مکمل شرکت، مؤسسه یا شخص ح  - أ

 ؛این ماده) 3(فقره  1بند شهرت شخص صالحیتدار اجراء معامله، حسب   -  ب

 کاپی جواز فعالیت معتبر؛    -  ت

گردد، یا شرایط و  یا معادل آن به سایر اسعار خارجی افغانی 500,000بیشتر از  مشتري )انتقال پول( در صورتیکه معامله )6(
، صدق نماید، فراهم کننده خدمات پولی در قسمت شناخت مشتري بر عالوه تدابیر ام ماده سی )2(فقره  2 بندحاالت 

این تدابیر بر عالوه موارد . ، باید تدابیر شدید شناخت مشتري را اتخاذ نمایداین ماده) 5( فقره قرار عادي شناخت مشتري
 :فوق، شامل موارد ذیل میگردد، ولی محدود به این ها نمیباشد) 5( فقره
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 :در صورتیکه مشتري شخص انفرادي باشد .1

 ی؛ئمقدار داراکسب معلومات اضافی و بیشتر در مورد مشتري مانند اندازه و   - أ

 کسب منابع وجوه و اسناد کمکی و حمایوي آن؛  -  ب

 دالیل و اهداف معامله و کسب اسناد حمایوي در زمینه؛  -  ت

 .و تائید هویت مشتري با استفاده از مدارك و معلومات موجود از منابع معتبر ثبیتت  -  ث

که در فوق اشاره گردیده، موارد آتی  1بند در صورتیکه مشتري شخص حکمی باشد، بر عالوه موارد  .2
  :صورت گیرد

 شناخت مالکین واقعی مشتري؛  - أ

 شناخت ماهیت تجارت و فعالیت مشتري؛  -  ب

 ؛مادهاین  ) 4(فقره شهرت سهمداران و مسؤلین کلیدي شرکت حسب   -  ت

 سند یا تصدیق نامه پرداخت مالیات شرکت؛  -  ث

 ؛ و)در صورت موجودیت(صورت حسابات مالی تفتیش شده،   - ج

تائید هویت مشتري و مالکین واقعی آن با استفاده از مدارك و معلومات موجود از منابع تثبیت   - ح
 .معتبر

مکلف است تا معلومات مشتریان و مالکین واقعی آنرا در طول رابطه تجارتی  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )7(
 . معلومات و مدارك پیرامون شناخت مشتري بطور منظم مرور و بروز نگهداشته شود. جمع آوري و نگهداري نمایند

  ام سیمادة 
  تدابیر شدید شناخت مشتریان

  

ظرداشت خطرات بالقوه و احتمال پول شویی و تمویل تروریزم، میتوانند با درن انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )1(
شناخت ) ابتدائی(این تدابیر شامل تدابیر شدید شناخت مشتري و تدابیر عادي . تدابیر شناخت مشتري را تطبیق نمایند

  .باشد مشتري می
مکلف اند، تا در احوال و موارد ذیل تدابیر شدید شناخت مشتري را تطبیق و  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )2(

  :باشد اتخاذ نمایند، اما به این ها محدود نمی
  

 مشتري غیر ساکن افغانستان باشد؛ .1

 اشخاص متبارز سیاسی و مشتریان که با اشخاص متبارز سیاسی ارتباط داشته باشد؛ .2

 صادي نداشته باشد؛معامالت غیر معمول و مغلق که توجیه اقت .3
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 در حالت که ظن پول شویی و تمویل تروریزم موجود باشد؛ .4

 باشد؛ مشتریان که دارایی شخصی خیلی زیاد داشته و یا منابع دارایی ها یا عواید آنها مشخص نمی .5

 هاي سومی غیر مرتبط صورت گیرد؛  حافت پول از منابع نا معلوم و جنادری .6

و یا در معرض خطر پول شویی و تمویل تروریزم  بودهبا پول نقد بخش اعظم معامالت شان فعالیت هائیکه  .7
 قرار داشته باشد؛

تجارت ها و فعالیت هاي که از طرف د افغانستان بانک، مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان یا  .8
 تروریزم شناسایی گردد؛، داراي خطر بلند پول شویی و تمویل )FATF(گروه اقدامات مالی 

معامالت که با کشور هاي که از طرف د افغانستان بانک، مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان و  .9
سایر نهاد ها و منابع معتبر بحیث کشور هاي داراي خطر بلند یا داراي سطح بلند فساد اداري و فعالیت هاي 

 . باشد جرمی می

  .مان ملل متحد باالي آنها تعزیرات وضع گردیده استکشور هاي که از طرف ساز .10
  :باشد حاالت که تدابیر عادي شناخت مشتري را ضرورت دارد، شامل موارد آتی بوده، اما محدود به اینها نمی )3(

 مؤسسات، شرکت ها و تصدي هاي دولتی؛ .1

بوده و ملزم به مکلفیت هاي افشاء سازي پیرامون مالکین  بازار اوراق بهادارشرکت هاي که ثبت و راجستر  .2
 باشند؛ واقعی آن می

که مکلف به تطبیق قوانین و مقررات جلوگیري از پول شویی و  سایر مؤسسات و حرفه هايمؤسسات مالی و  .3
 گیرند؛ تمویل تروریزم بوده و بطور مؤثر آنرا تطبیق و مورد نظارت قرار می

که از طرف نهاد ها و منابع معتبر داراي رژیم یا سیستم مؤثر جلوگیري از پول  معامالت که با کشور هاي .4
شویی و تمویل تروریزم شناخته شده و یا کشور هاي که داراي سطح پائین فساد اداري و فعالیت هاي جرمی 

  . باشد می
  و یکم  مادة سی

  اشخاص متبارز سیاسی
ت نمایند که آیا مشتري یا مالک واقعی آن، از بیثمکلف اند، تا تشخیص و ت و صرافان ات پولیفراهم کنندگان خدم )1(

 .باشد یا خیر جمله اشخاص متبارز سیاسی می

 :گرددمی ، شامل موارد آتی اشخاص متبارز سیاسی لحاظطرزالعمل تشخیص مشتري از  )2(
 

  

 ؛آن کسب معلومات الزم و مرتبط از مشتري یا مالک واقعی .1
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 معلومات موجود در مورد مشتري؛دریافت و مرور  .2

دسترسی و مرور دیتابیس هاي الکترونیکی اشخاص متبارز سیاسی و معلومات مرکز تحلیل معامالت و راپور  .3
  هاي مالی افغانستان، در صورت موجودیت؛

ضمن اتخاذ  و صراف در صورتیکه مشتري یا مالک واقعی آن شخص متبارز سیاسی باشد، فراهم کننده خدمات پولی )3(
  :تدابیر ذیل را اتخاذ و عملی نمایند این مقرره، ماده بیست و نهم )6( فقرهمشتري حسب  تدابیر شدید شناخت

پیرامون اجراء معامله یا ایجاد مناسبات  یا صرافی کسب منظوري از مقام ذیصالح فراهم کننده خدمات پولی .1
 تجارتی با مشتري؛

 اشخاص متبارز سیاسی؛ ، هدف معامله و انتقالمنابع وجوهاتخاذ تدابیر مناسب بمنظور تشخیص و تثبیت  .2

  .نظارت از روابط تجارتی با اشخاص متبارز سیاسی بطور دوامدار و جدي .3
  مدومادة سی و 

  گزارش دهی معامالت مشکوك
مکلف به تشخیص و تثبیت معامله مشکوك و ارایه گزارش معامالت  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی )1(

  .باشند اپور هاي مالی افغانستان میمشکوك به مرکز تحلیل معامالت و ر
 تو حاالمعامله مشکوك عبارت از معامله است که صرف نظر از مبالغ و طریقه پرداخت، داراي یکی از خصوصیات  )2(

  :باشد ، ولی محدود به این ها نمیذیل باشد
  

 مبلغ معامله متناسب به ظرفیت تجارتی یا وضعیت مالی و شغل مشتري نباشد؛ .1

 هیچ نوع الزامیت حقوقی و تجارتی، منظور و توجیه اقتصادي واضح ندارد؛ .2

 باشد؛ شرایط و مبالغ معامله بیانگر تفاوت با سوابق مشتري یا معامالت پیشین مشتري می .3

ه را طوري سازمان داده باشد تا از گزارش دهی اجتناب ملشتري معاع چنین برداشت شود که ماز خالل اوضا .4
 گردد؛

در صورت شک یا موجودیت دالیل مبنی بر شک اینکه معامله و یا اقدام به اجراء آن با عواید ناشی از جرایم  .5
 .باشد یا با جرایم اصلی ارتباط دارد مرتبط بوده یا هدف از آن پول شویی یا تمویل تروریزم می

در صورت شک یا موجودیت دالیل مبنی بر شک اینکه وجوه به شخص تروریست یا سازمان تروریستی  .6
اعمال تروریستی بکار انداخته شده یا توسط سازمان هاي تروریستی مورد مربوط بوده یا به قصد اجراي 

 .استفاده قرار میگیرد

 هویت مشتري بدرستی معلوم و شناخته نشود؛ .7



27 
 

عامله به شکلی از اشکال رابطه به فعالیت غیر قانونی یا جرمی دارد که در حال طوري معلوم گردد که م .8
 ارتکاب است یا ارتکاب خواهد شد و یا قبالً ارتکاب شده است؛

 .گردد سایر موارد که وقتاً فوقتاً از طرف مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان مشخص می .9

و یا در فورم هاي مخصوص و با جزئیات که وقتاً  )Online(الکترونیکی بطور ترجیحاً گزارش دهی معامالت مشکوك  )3(
 .گردد، صورت گیرد فوقتاً از طرف آمریت مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان تهیه و مشخص می

و  خدمات پولیدفتر مرکزي فراهم کننده یا گزارش داده بصورت مستقیم آن نماینده ، گی هدر صورت موجودیت نمایند )4(
گی هاي خویش دریافت و همراه با معامالت دفتر مرکزي به مرکز تحلیل  هتمام معامالت مشکوك را از نمایند صرافی

  .معامالت و راپور هاي مالی افغانستان گزارش میدهد
  ومسمادة سی و 

  گزارش دهی معامالت بزرگ
و  ) 500,000(صد هزار افغانی پنج  بالغ به یا معادلکه گزارش معامالت را  و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی )1(

گردد، به مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان ارائه  مییا معادل آن به سایر اسعار خارجی بیشتر از آن 
  .نمایند

ولی توسط یک مشتري طی دو روز  ،باشد مادهاین ) 1(معامالت که مبالغ هر یک از آن کمتر از مقدار تعیین شده فقره  )2(
زارش گردد، نیز گ) 1(متوالی اجراء و باهم مرتبط بوده و مبلغ مجموعی آن نیز معادل یا بیشتر از حد تعیین شده فقره 

  .داده شود
ترجیحاً  طی مدت تعیین شده از طرف آمریت مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان،گزارش معامالت  )3(

و یا در فورم هاي مخصوص و با جزئیات که وقتاً فوقتاً از طرف آمریت مرکز تحلیل معامالت و راپور  الکترونیکیبطور 
  .هاي مالی افغانستان تهیه و مشخص میگردد، صورت گیرد

 دفتر مرکزي فراهم کننده خدمات پولیبصورت مستقیم گزارش داده یا آن نماینده ، گی در صورت موجودیت نماینده )4(
گی هاي خویش دریافت و همراه با معامالت دفتر مرکزي به  هتمام گزارش هاي معامالت بزرگ را از نمایند و صرافی

  .دهد مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان گزارش می
  مچهارمادة سی و 

  انتقال وجوه 
  

 داخلی و ل یا انتقاالتدر مورد معامالت و انتقا فراهم کنندگان خدمات پولی مکلف اند، تا معلومات و اسناد کافی را )1(
  .، اخذ، ثبت و نگهداري نمایندخارجی

 :گردد معلومات و اسناد که در هر معامله یا انتقال پول اخذ، ثبت و نگهداري گردد، شامل مورد آتی می )2(
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 شناخت مشتري؛ماده بیست و نهم پول حسب ومات فرستنده اسم و معل .1

 دریافت کننده پول؛ و آدرس اسم مکمل .2

 مبلغ، نوع سعر و هدف انتقال وجوه؛ .3

 تاریخ معامله؛ .4

 ؛، درصورت استفادهنرخ تبادله .5

 فیس یا کمیشن؛ و .6

اسناد کمکی و حمایوي مؤثق مانند بل، بیجک، سند گمرکی و غیره، درصورتیکه مبالغ پول معادل و یا بیشتر  .7
 .باشدر اسعار خارجی یایا معادل آن به س )500,000(پنج صد هزار افغانی از 

را حین پول در صورتیکه دریافت کننده وجوه در افغانستان باشد، فراهم کنندگان خدمات پولی هویت دریافت کننده  )3(
  :مراجعه و دریافت پول، تثبیت و مدارك ذیل را اخذ نماید

 تشخیص هویت دریافت کننده وجوه؛ .1

 .)در صورت امکان (کاپی تذکره یا پاسپورت، .2

قادر به شناحت هویت فرستنده وجوه  ،)شناخت مشتري( ماده بیست نهمحسب در صورتیکه فراهم کننده خدمات پولی  )4(
نگردد، از اجراء معامله و انتقال وجوه خودداري و از موضوع به مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان 

 . گزارش دهد

نماید، تمام معلومات و  واسطه عمل میمرجع ت انتقال پول بحیث در صورتیکه فراهم کننده خدمات پولی در قسم )5(
  . را که حسب این بخش کسب نموده، آنها را بطور ضمیمه به مرجع یا مؤسسه مالی مجاز ارسال نمایدمدارك 

  مپنجمادة سی و 
  تبادله اسعار و نقد سازي چک

  
  

اخذ،  تبادله اسعار مکلف اند، تا معلومات و اسناد کافی را در مورد معامالت  انو صراففراهم کنندگان خدمات پولی  )1(
 .ثبت و نگهداري نمایند

  :گردد اخذ، ثبت و نگهداري گردد، شامل مورد آتی می تبادله اسعارمعلومات و اسناد که در هر معامله  )2(
 

 :خارجی اسعار افغانی یا معادل آن به سایرپنجصد هزارکمتر از  در صورتیکه مبلغ معامله  .1

 اسم مکمل مشتري؛  - أ

 شماره تماس؛  -  ب

 :باشد خارجی میلیون افغانی یا معادل آن به سایر اسعار 1 الی افغانی پنجصد هزار  ازدر صورتیکه  .2
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 مشتري؛مکمل اسم   - أ

 ؛آدرس مشتري  -  ب

 .نرخ تبادله و تاریخ معامله  -  ت

 ، بر عالوه مواردباشد خارجی میلیون افغانی یامعادل آن به سایر اسعار 1 از  بیشتر در صورتیکه مبلغ معامله .3
 :فوق  )2 ( فقره

 هدف تبادله؛  - أ

 منبع اسعار؛  -  ب

 ؛مطابق اصل کاپی تذکره یا پاسپورت معتبر  -  ت

 .باشد کتگوري دوم مکلف به رعایت این بخش نمی صرافان دست فروش .4

رد آتی ا، شامل مونمایداخذ، ثبت و نگهداري  سازي چکنقد در هر معامله خدمات پولی که را معلومات و اسناد  )3(
  :میگردد
 ؛)شناخت مشتري( ماده بیست و نهمحسب  مشترياسم و معلومات  .1

 ؛قابل پرداختمبلغ، نوع سعر  .2

 تاریخ معامله و نرخ تبادله، درصورت استفاده؛  .3

 فیس یا کمیشن؛  .4

 درس مشتري؛آ .5

 مشتري؛ و سشماره تما .6

 .منبع صادر کننده چک .7

  ششممادة سی و 
  حفظ اسناد و معلومات

سال بعد از  5مکلف است، تا تمام معلومات و اسناد ذیل را حد اقل براي مدت  و صراف فراهم کننده خدمات پولی )1(
  :زمان انجام یا اجراء معامله و یا رابطه تجارتی با مشتري حفظ نماید

 تمام معلومات و مدارك مربوط به هویت و شناخت مشتري؛  .1

 تمام معلومات و مدارك مربوط به معامالت و انتقاالت پولی داخلی و بیرون مرزي اجراء شده و نهائی نشده؛   .2

 گردد؛  کاپی گزارش ها و اسناد مربوطه آن که به مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان ارسال می .3

حفظ گردد که به سهولت در دسترس  د افغانستان اسناد و معلومات نگهداري شده، با تفصیالت کافی بوده و طوري  )2(
 .بانک، مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان و سایر مراجع ذیصالح قرار گیرد
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  :سناد و معلومات میتواند به اشکال ذیل حفظ و نگهداري گردد )3(
 ؛ )Soft(الکترونیکی  .1

 ؛)نسخه چاپی (دارك اصلی ماسناد و  .2

  .اصلی که خوانا باشدناد و مدارك کاپی اس  .3
  .نمی باشد )ماده(دستفروشان مکلف به تطبیق و رعایت این  )4(

  مهفتمادة سی و 
  مبارزه با تمویل تروریزم

مکلف اند، تا تدابیر و اقدامات الزم را  حسب قانون و مقرره جلوگیري از  و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی )1(
این تدابیر شامل موارد آتی بوده، ولی محدود به . تمویل تروریزم را بمنظور مبارزه و  جلوگیري از آن روي دستگیرند

  : باشد این ها نمی
آن ها را قبل یا حین اجراء معامله یا  هویت مشتریان و مالکین واقعیو صرافان  فراهم کنندگان خدمات پولی  .1

 رابطه تجارتی تثبیت و شناسایی نمایند؛

معلومات، دیتابیس یا لست از اشخاص و سازمان هاي که حسب  و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی .2
قطعنامه هاي شوراي امنیت ملی سازمان ملل متحد در قسمت مبارزه با تمویل تروریزم، شوراي امنیت ملی 

گیرند، نگهداري و بطور منظم و  غانستان و سایر مراجع ذیصالح دیگر که در لست تعزیرات قرار دارند یا میاف
  .دوامدار آن را تجدید و به روز نمایند

 

مکلف اند تا هویت مشتریان خویش را با لست اشخاص و سازمان  و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی .3
مقایسه و حصول اطمینان نمایند که مشتریان ) مادهاین  )1(فقره 2جز ( ندهایی که در لست تعزیرات قرار دارد

 .باشند آن ها شامل لست تعزیرات نمی

  : مکلف اند که انی و صرافدر صورتیکه مشتري شامل لست تعزیرات باشد، فراهم کنندگان خدمات پول .4
 از ارائه خدمات به مشتري خودداري نمانید؛ و   - أ

 .بانک و گزارش به مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان دهنداطالع به د افغانستان   -  ب

رنوالی در قسمت امکلف اند، تا بعد از ابالغ و دریافت تصمیم  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی .5
 :انجماد وجوه و دارائی هاي شخص، نهاد یا سازمان ها به اسرع وقت اقدامات ذیل را اتخاذ نماید

جوه و دارایی هاي اشخاص و سازمان هاي که طبق احکام قانون شامل لست تعزیرات انجماد و  - أ
 .گیرند قرار می
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ی ها و وجوه متذکره، منابع مالی یا ئخودداري از در اختیار قرار دادن مستقیم و یا غیر مستقیم دارا  -  ب
 . ارائه سایر خدمات مالی به اشخاص شامل لست تعزیرات یا به نفع آنها

  تمهشمادة سی و 
  برنامه آموزشی

  

گان با صالحیت آن از  لین، کارکنان و نمایندهووحصول اطمینان نماید که مس و صراف فراهم کننده خدمات پولی )1(
ی و تمویل تروریزم، این مقرره و سایر مقررات مربوطه آگاهی و معلومات یقوانین و مقررات جلوگیري از پول شو

  .کافی و درست دارند
  . شود قوانین و مقررات جلوگیري از پول شویی، مبارزه با تمویل تروریزم و این مقرره عذر پنداشته نمیعدم آگاهی از  )2(
بمنظور ارتقاي ظرفیت و افزایش آگاهی کارمندان و نمایندگان با صالحیت  و صرافی فراهم کننده خدمات پولی )3(

  .باشند خویش، مکلف به دایر نمودن برنامه هاي آموزشی منظم و دوامدار می
مکلف اند تا در برنامه هاي آموزشی و  انو صرافمسؤلین، کارمندان و نمایندگان فراهم کنندگان خدمات پولی  )4(

گردد،  ان دایر میورکشاپ هاي که از طرف د افغانستان بانک و مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانست
  . اشتراك نمایند

  همنمادة سی و 
  افشاء سازيممنوعیت اطالع دهی یا 

  

معلومات پیرامون تحقیقات پول شویی و  مکلف اند تا، مسؤلین و کارمندان آنها انو صراف ت پولیفراهم کنندگان خدما )1(
تمویل تروریزم یا گزارش دهی و ارائه معلومات به مرکز تحلیل معامالت و راپور هاي مالی افغانستان را به مشتري یا 

  .سازندنسایر اشخاص افشاء و شریک 
شریک ساختن این معلومات میان مسؤلین و کارمندان فراهم کننده خدمات پولی و با مراجع ذیصالح حسب قوانین و  )2(

  .باشد مقررات جلوگیري از پول شویی و تمویل تروریزم، شامل این محدودیت و ممنوعیت نمی
  

اقدامات جنائی، مدنی، تأدیبی و اداري ، مسؤلین و کارمندان آن هیچ نوع و صراف در مقابل فراهم کننده خدمات پولی )3(
به دلیل تخطی از قراردادي یا افشاي محرمیت هاي مسلکی که به اثر ارائه معلومات و گزارش دهی حسب قوانین و 

  .گردد مقررات جلوگیري از پول شویی و تمویل تروریزم و بدون سوء نیت صورت میگیرد، اتخاذ نمی
  ام چهلمادة 

  نفیذيوضع جریمه و اقدامات ت
ی و یقانون جلوگیري از پول شو 51و  24ماده   قانونی، جریمه ها و مجازات مندرج احکام در صورت تخطی و تخلف )1(

و  خدمات پولی وضعان گ باالي فراهم کننده  حسب احوال  و قانون جلوگیري از تمویل تروریزم عواید ناشی از جرایم
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 الی پنجصد هزار افغانی) 50000(پنجاه هزار افغانی وضع جریمه نقدي در این مورد به مبلغ  .شده میتواند انیا صراف
  .رددگتطبیق می) 500000(

دساتیر و رهنمودهاي صادر شده دافغانستان بانک در  در صورت تاخیر و نواقص در کیفیت گزارش دهی و تخطی از )2(
  .تنفیذي و اصالحی را با صدور متحدالمال تطبیق مینماید ، دافغانستان بانک تدابیر الزمزمینه مقتضیات گزارش دهی

 :اقدامات دافغانستان بانک شامل موارد ذیل بوده، ولی محدود به این ها نمی باشد )3(
 

  ج

 ؛صدور اخطاریه مبنی بر تعلیق و یا لغو جواز فعالیت  .1

  ؛نقدي هاي وضع جریمه .2

هیئت عامل د افغانستان بانک تعین ذریعه بعداً توسط متحدالمال  کهتخلفات سایر وضع جریمه نقدي پیرامون  .3
 ؛گردد می

به تفتیش فعالیت ها و امور کاري مربوط توسط تفتیش  و صراف مکلف نمودن فراهم کننده خدمات پولی .4
 مصارف تفتیش بیرونی بدوش فراهم کننده خدمات پولی. بیرونی، که براي د افغانستان بانک قابل قبول باشد

 .باشد می صرافو 

 : به یک یا تمام اقدامات ذیل و صراف مکلف نمودن فراهم کننده خدمات پولی .5

 عزل مدیر یا کارکن فراهم کننده خدمات پولی؛  - أ

اتخاذ تدابیر اصالحی و تطبیق آن بمنظور رفع نواقص و خال ها یا اجراآت که مغایر احکام قوانین   -  ب
 م، طرزالعمل ها و رهنمود هاي مربوطه باشد؛و مقررات جلوگیري از پول شوي و تمویل تروریز

 .خاصمشخص و توقف اقدامات یا فعالیت هاي   -  ت

 
  پنجمفصل 

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

  مادة چهل و یکم
و درج معلومات ثبت   

از جانب بخش جواز دهی آمریت  عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک  مسلسل جواز براساس شماره ها  جواز )1(
  :گردد می و راجستر معلومات ذیل ثبتحد اقل براي هر جواز صادر شده  .کنترول میشود

 ؛مجوز و صراف اسم و موقعیت فراهم کننده خدمات پولی .1

 مالک یا سهمداران جواز فعالیت؛ .2
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 شماره جواز و تاریخ صدور آن؛ .3

 ؛)TIN(مالیه دهنده شماره  تثبیت  .4

  نوع خدمات که عرضه میگردد؛ .5
 عرضه میگردد؛ آنجا خدمات  هاي که درمحالت و مکان   .6

 نمایندگان و کارمند انیکه نظر به جواز اجازه فعالیت دارند؛ و .7

 .تعلیق وانقضاء جواز فعالیت ،معلومات در درابطه به تمدید .8

  دومادة چهل و 
  و اطالعیه  گزارش دهی حوادث

بعد از وقوع رویداد هاي ذیل گزارش و اطالعیه  )روز کاري 30(یک ماه  است تا در خالل مکلفهر صاحب جواز  )1(
د افغانستان و در والیات به دفاتر ساحوي و نماینده گی هاي  کتبی را به مدیریت جوازدهی آمریت نظارت امور مالی 

  :بانک ارائه نماید
 کارمندان؛ و نماینده با صالحیتتغیرات در لست خدمات،  .1

 نمایندگی فراهم کننده خدمات پولی؛انتقال یا تغیر موقعیت یا محل ارائه خدمات دفتر مرکزي یا  .2

یت به هر باشد، انتقال اسهام که منجر به حصول یا انتقال یک سهم ذیصالح یکمدر صورتیکه شخصیت ح .3
 گردد؛یک از صاحبان سهم دیگر

 ؛صاحب جواز فعالیت تغیرات در ضامنین  .4

 مفقودي و حریق جواز فعالیت و فوت مالک جواز؛ .5

 سایر تغیرات عمده در هر قلم  یا مورد که در در خواستی صاحب جواز گنجانیده شود؛ .6

به  و  تجدیددرخواستی اول خویش را مکلف است تا  و صرافی در صورت تغیرات عمده، فراهم کننده خدمات پولی )2(
و در والیات به دفاتر ساحوي آمریت نظارت امور مالی یا نمایندگی د  مدیریت جوازدهی آمریت نظارت امور مالی 

  .تهیه و ثبت نمایندمعلومات جدید را افغانستان بانک 
  ومسمادة چهل و 

    و صرافان فراهم کننده گان خدمات پولیفعالیت هاي نظارت از 
فـراهم کننـدگان   فعالیـت هـاي   دافغانستان بانک مرجع صدور جواز و نظـارت کننـده   آمریت عمومی نظارت امور مالی  )1(

 میباشد؛در افغانستان و صرافان خدمات پولی 

بـه وسـیله پالیسـی هـا و       و صـرافان  و نظارت هاي فراهم کننده گـان خـدمات پـولی   ها شیوه، نوع و راه اندازي بررسی   )2(
 تنظیم و صورت میگیرد؛ که بدین منظور تهیه و ترتیب میگردد، طرزالعمل هاي مربوطه
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آمریت نظارت امور مالی د افغانستان بانک صالحیت دارد تا بررسی ها و نظارت ها را با صدور اطالعیه قبلـی در رابطـه    )3(
بدون  ،وم دیدو نمایندگان آنها و یا در صورت لز و صرافان به ساحه و مدت نظارت دفاتر فراهم کنندگان خدمات پولی

 اخبار قبلی، راه اندازي نماید؛ 

، امـا  ناظرین آمریت نظارت امور مالی د افغانستان بانک در جریان نظارت و بررسی داراي صالحیت هاي آتـی میباشـند   )4(
 :شود محدود به این ها نمی

دفـاتر، اسـناد   یا نماینده هاي آنها و بررسی حساب ها، و صراف دفاتر فراهم کنندگان خدمات پولی نظارت از  .1
 یا نماینده هاي با صالحیت آن ها؛ و صرافان خدمات پولی و سایر سوابق فراهم کنندگان

کسب معلومات از مالکین، مدیران، نماینده ها در مورد موضوعات مربـوط بـه امـور و فعالیـت هـاي خـدمات        .2
 مربوطه؛و صراف پولی 

دسترسی به دفاتر، اسناد و حسابات فراهم کننده نظارت، د افغانستان بانک میتواند غرض ، در صورت لزوم دید .3
افغانستان  مالی هاي راپور معامالت و  مرکز تحلیل از ،بمنظور بررسیها یا نماینده آن  و صراف خدمات پولی

)FinTRACA(،  ،؛نمایدهمکاري  تقاضاي وغیره نیرو هاي امنیتیحارنوالی 

 حسب قوانین، مقررات و طرزالعمل هاي مربوطه؛ و اقدامات تنفیذي وضع جریمه نقدي .4

و یا صرافی ون آنها شک مبنی بر  ارائه خدمات پولی مدکاکین که پیرا دخول و بررسی مارکیت ها، محالت و .5
 بدون جواز و رعایت احکام این مقرره، موجود باشد؛

 .  سایر موارد که حسب قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده باشد .6

 و سایر مالکین محالت صالحیت آن ها و دفاتر نمایندگی یا نماینده هاي با و صرافان ن خدمات پولیفراهم کنندگا )5(
یف میگردند، اجازه از طرف آمریت نظارت امور مالی توظد افغانستان بانک و ناظرین که مکلف اند، تا با هیئت ناظرین

 . ورد داده و بطور کامل در انجام وظایف شان همکاري نمایند
 

  ششم فصل
  فعالیت جوازو فسخ تعلیق  ،ترك پیشه

  مچهارمادة چهل و 
  ترك پیشه 

بخواهد ترك پیشه نماید، درخواستی ترك پیشه بصورت کتبی و در فورمه  و صراف هرگاه فراهم کننده خدمات پولی )1(
 گیرد؛ می هاي اختصاصی مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک صورت

اسـناد و معلومـات     صورت تقاضاي فسخ جواز یا ترك پیشه  از طرف مالک جواز، درخواست دهنده مکلف به ارائهدر  )2(
 :میباشد ذیل همراه با درخواستی

 ؛یا ترك پیشه دالیل فسخ جواز  .1

  ؛تسلیمی اصل جواز فعالیت .2
  تصدیق عدم باقیداري مالیاتی؛ .3
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  ؛تصدیق عدم مسؤلیت جرم جنایی و مالی .4
، یا طور دیگر که آمریت ساب بانکی در یکی از بانکهاي مجوز کشور جهت انتقال پول تضمینارایه شماره ح .5

 نظارت امور مالی تقاضا نماید؛ و

  .الزم دانسته شود سایر معلومات و مدارك که از طرف د افغانستان بانک .6
درخواسـتی کتبـی از تـرك پیشـه     قبل از منظوري درخواستی ترك پیشه، درخواست دهنده میتوانـد بـا ارائـه اطالعیـه و      )3(

 انصراف و کماکان به فعالیت خویش ادامه دهند؛

  گردد؛ بعد از منظوري درخواستی ترك پیشه  فراهم کننده خدمات پولی، پول تضمین آن دوباره پرداخت می )4(
  مپنجمادة چهل و 

   تعلیق جواز فعالیت
 :خدمات پولی را تعلیق نمایدد افغانستان بانک تحت شرایط آتی میتواند جواز فراهم کننده  )1(

 مالک جواز درخواست تعلیق جواز را نماید؛ .1

 قوانین و مقررات؛تخطی و تخلف مکرر از  .2

 عدم گزارش دهی براي سه ماه متواتر؛ .3

 . د افغانستان بانک ه لزوم دیدسایر شرایط و موارد نظر ب .4

جواز مکلف است که الی سه ماه بعد از  در صورتیکه جواز فعالیت از طرف د افغانستان بانک تعلیق گردد، دارنده )2(
 .گردد در غیر آن جواز فعالیت فسخ می. تعلیق، مراجعه و تعلیق جواز را مرفوع سازد

، درخواست دهنده مکلف به ارائه و یا صراف درصورت تقاضاي تعلیق جواز از طرف فراهم کننده خدمات پولی )3(
و در والیات به نمایندگی هاي د  مالی د افغانستان بانکدرخواست کتبی به مدیریت جوازدهی آمریت نظارت امور 

 .تواند سال بوده می 1مدت تعلیق جواز حد اکثر الی در این حالت . میباشد افغانستان بانک

فعالیت . نمیتواند الی مدت تعلیق جواز فعالیت، به فراهم نمودن خدمات  بپردازد و یا صراف فراهم کننده خدمات پولی )4(
 ؛باشد یاد تعلیق مسدود میوي  الی ختم مع

با ارائه درخواستی ) سال 1(، دارنده جواز قبل از حد اکثر زمان تعیین شده مادهاین  )5(فقره در صورتیکه حالت تعلیق  )5(
همچنان در صورتیکه در معلومات ثبت شده نزد د افغانستان بانک و یا مالکیت .کتبی خواهان رفع تعلیق جواز گردد

  .د، دارنده جواز موضوع را اطالع دهدجواز تغیرات آمده باش
در . اگر دارنده جواز الی زمان تعیین شده مراجعه ننمود، موضوع کتباً به آدرس موصوف اخبار و مهلت تعیین میگردد )6(

 .گردد صورت عدم مراجعه بعد از اطالعیه کتبی، جواز فعالیت فسخ می
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  ششممادة چهل و 
  فسخ جواز فعالیت

 :نماید یا فسخ را لغو و صرافی شرایط آتی میتواند جواز فراهم کننده خدمات پولید افغانستان بانک تحت  )1(

 مالک یا مالکین جواز درخواست کتبی فسخ یا لغو جواز را ارایه نماید؛ .1

 فعالیت را آغاز نماید؛ ،بعد از تاریخ صدور جواز ماه 6نتواند در خالل  و صراف فراهم کننده خدمات پولی .2

 گردد؛ فسخاز طرف د افغانستان بانک  یصراف ای و یپول خدمات يها یندگینما ای یندگینما کهیصورت در .3

، فعالیت خویش را بدون اطالع قبلی به د افغانستان و صرافان صاحب جواز فراهم کننده گان خدمات پولی .4
 بانک متوقف ساخته  و مدت شش ماه از توقف فعالیت هاي وي گذشته باشد؛

اساس معلومات غلط یا گمراه کننده و بوسیله سایر اسباب و ذرایع غیر قانونی ثابت شود که مالک جواز بر  .5
 جواز را بدست آورده؛

 ورشکسته گردند؛  و صرافی درصورتیکه مالک یا مالکین جواز و خدمات پولی .6

به اثر مرگ یا ورشکسته شدن هریک ازشرکا، منحل   و صرافی درصورت شخصیت حکمی، خدمات پولی .7
 صاحب جواز شروع به انحالل نموده باشد؛ گردیده باشد؛ یا

صاحب جواز، کارمند رسمی وي، یا اشخاص با سهم استحقاقی ذیصالحیت در جواز مرتکب جرم و جنایت  .8
 مالی و جنائی شده باشند؛

 صاحب جواز موفق به ثبت اطالعات در دفاتررسمی نگردد؛ .9

 جواز؛  ءضادر صورت عدم تمدید جواز فعالیت الی سه ماه بعد از تاریخ انق .10

 ماه متواتر؛ )6(شش ئه گزارش ماهانه به مدت در صورت عدم ارا .11

تخطی و تخلف از قوانین، مقررات و دساتیر د افغانستان بانک و شرایط تعهد نامه امضاء شده از طرف مالک  .12
 و مالکین جواز؛

تعلیق و فراهم  درصورتیکه جواز فعالیت فراهم کننده خدمات پولی و صرافی از طرف د افغانستان بانک  .13
 .م تعلیق موفق به رفع تعلیق نگرددکننده خدمات پولی و صرافی الی سه ماه بعد از صدور حک

در حساب تضمین در اثر وضع جریمه نقدي از و صراف در صورتیکه پول تضمین فراهم کننده خدمات پولی  .14
 و یا باقی بماند؛ مبلغ الزامی آن باشد%  50طرف د افغانستان بانک کمتر از 

 .ذیل، صدق کند ماده چهل و ششم)4( فقرهدرصورتیکه حالت  .15
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با در نظرداشت موارد ها هم مانند دفتر مرکزي آن  و صرافی فسخ اجازه نامه نمایندگی فراهم کنندگن خدمات پولی )2(
در صورت فسخ جواز دفتر مرکزي، اجازه نامه دفاتر نمایندگی یا نمایندگی هاي آن بطور . فوق صورت می گیرد

 .خودکار فسخ میگردد

ت  را بصورت فوري توقف دهد و اصل جواز ادر صورت فسخ جواز، صاحب جواز مکلف است تا فراهم نمودن خدم )3(
 . فعالیت را به د افغانستان بانک تسلیم نماید

ز صادر قبل از فسخ جوا کتبی را یهاخطارمیتواند ، د اففانستان بانک و موارد فوق بروز تخلفاتلزوم دید، با درصورت  )4(
 .در اثر عدم توجه به شرایط و محتواي اخطاریه، د افغانستان بانک متوصل به فسخ جواز میگردد .نماید

  
  هفتم فصل

  جریمه هاسایر فیس ها و 
  هفتممادة چهل و 

  ها فیس
طـی مراحـل    مت از مصـارف اداري خـویش، در مقابـل   آمریت نظارت امور مالی د افغانستان بانک بمنظـور جبـران قسـ    )1(

 نماید؛ ، فیس اخذ میدرخواستی و صدور جواز فعالیت براي درخواست دهنده

مطالبه و دریافت مینماید، شامل موارد آتـی  یا د افغانستان بانک انواع فیس هاي را که آمریت عمومی نظارت امور مالی  )2(
 :گردد می

 ؛ گی هجواز فعالیت و اجازه نامه دفتر نمایندطی مراحل درخواستیفیس  .1

 فیس درخواستی و صدور جواز مثنی؛ .2

 فیس تمدید جواز؛ .3

 یر مالکیت یا سهمدار؛یفیس درخواستی تغ .4

 ؛ر اسم تجارتییو تغی تعلیق جواز فعالیت ،فیس درخواستی ترك پیشه .5

 فیس دفترچه هاي ثبت، درج و گزارش دهی معامالت و فعالیت ها؛ و .6

 .سایر فیس ها نظر به لزوم دید د افغانستان بانک .7

برعالوه، آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک صالحیت دارد تا در صورت لزوم دید، فیس ارزیابی  )3(
 و دفاتر نمایندگی آنها وضع و دریاقت نماید؛ ، صرافانساالنه را نیز باالي فراهم کنندگان خدمات پولی

  . باشد فیس هاي فوق الذکر غیر قابل بازپرداخت می )4(
بدسترس فراهم  و صرافی که بمنظور ثبت، درج و گزارش دهی معامالت و فعالیت هاي خدمات پولیفیس دفترچه ها  )5(

فیس هاي متذکره بر اساس مصارف تمام شد د . قرار میگیرد، نیز اخذ میگردد و صراف کنندگان خدمات پولی
 .   گردد افغانستان بانک تعیین و سنجش می
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ذریعـه متحـدالمال هـا از جانـب د افغانسـتان بانـک مشـخص و تعیـین          سنجش و طرزالعمـل اخـذ فـیس هـا    نحوه مقدار،  )6(
 .گردد فیس هاي متذکره حسب ضرورت و لزوم دید د افغانستان بانک وقتاً فوقتاً مرور و تعدیل می. گردد می

  هشتممادة چهل و 
  و جریمه ها اخطاریهاقدامات تنفیذي، صدور 

د افغانستان بانک بمنظور تطبیق و رعایت کامل این مقرره، صالحیت دارد تا در صورت تخطی و تخلف از مواد و  )1(
 .صادر و وضع نمایدجریمه نقدي  اخطاریه واقدامات تنفیذي، سایردساتیر د افغانستان بانک، وشرایط این مقرره 

فراهم کننده خدمات پولی، د افغانستان بانک میتواند   بمنظور رفع نواقص، تخطی ها و تخلفات در فعالیت ها و عملیات )2(
مکلف است تا  اقدامات  و صراف فراهم کننده خدمات پولی. اقدامات تنفیذي مناسب را باالي آن وضع نمایند

  . تنفیذي را تطبیق و از تطبیق آن گزارش دهد
نظر به افغانستان بانک در مواردي آتی د در صورت تخطی و تخلف از قوانین، مقررات و دساتیر د افغانستان بانک،  )3(

 :نماید را وضع و یا هر دوي آن یا جریمه نقدي صادر میتواند اخطاریهلزوم دید، 

 فعالیت بدون جواز؛ .1

 ؛یا تأخیر در تمدید جوازعدم تمدید  .2

 گزارش دهی معامالت و راپور ها؛یا تأخیر در عدم  .3

 ؛ي احصائیويگزارش هاسایر تأخیر در ارسال عدم و  .4

 ؛وضع شده عدم تطبیق شرایط و اقدامات تنفیذي .5

  . نظر به لزوم دید ،سایر موارد تخطی و تخلف از قوانین و مقررات مربوطه .6
الی زمان تعیین شده جریمه نقدي وضع شده باالي آن را نپردازد،  و صراف در صورتیکه فراهم کننده خدمات پولی  )4(

 د افغانستان بانک  نزد که  آن ها آمریت نظارت امور مالی میتواند جریمه هاي نقدي را مستقیماً از حسابات امانات 
  اخذ نمایند؛،میباشد موجود

د افغانستان بانک میتواند یکی یا ، بدون اخذ جواز از د افغانستان بانک خدمات پولی فراهم نماید یکه شخصیدر صورت )5(
 :را اتخاذ نمایدتمام اقدامات ذیل 

 تعیین مهلت جهت توقف فعالیت یا مکلف ساختن شخص به اخذ جواز؛ .1

 ؛صدور اخطاریه .2

 وضع جریمه نقدي؛ .3

 مسدود یا مهرالك ساختن؛ .4

مطابق قوانین  اموال ضبط ارجاع موضوع به لوي حارنوالی و ارگان هاي ذیربط بمنظور متوقف ساختن فعالیت، .5
 .موصوف قرار دادن یو مورد پیگرد قانون دفاتر، مدارك، جایداد ،نافذه کشور
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جریمـه هـاي نقـدي و     مقدار و اخـذ  وضع اقدامات تنفیذي، طرزالعمل و چگونگیتا  نستان بانک صالحیت داردد افغا )6(
  . مشخص و تنظیم نماید ها وقتاً فوقتاً ها را ذریعه متحدالمال صدور اخطاریه

  

  
  تمهشفصل 

 متفرقهارد مو

  نهممادة چهل و 
  جوازمفقودي 

  

فراهم کننده  ،مفقود گرددها  یا اجازه نامه دفتر نمایندگی آن و صرافی خدمات پولی فراهم کنندهدر صورتیکه جواز  )1(
را کتباً به د افغانستان بانک اخبار و  موضوع روز بعد از مفقودي، 30مکلف است تا در خالل  و صراف خدمات پولی

و یا   یا صراف یک نشریه کثیر االنتشار در محل فعالیت فراهم کننده خدمات پولی درحد اقل مفقودي را اطالعیه 
 به نشر بسپارد؛اطالعیه در مارکیت و محل فعالیت خویش 

مکلف است  و صراف فراهم کننده خدمات پولیروز بعد از نشر اطالعیه؛  30در صورت عدم دریافت جواز فعالیت الی  )2(
ت یا اجازه نامه درخواستی کتبی را با ارائه اسناد آتی به مدیریت جوازدهی آمریت نظارت تا بمنظور اخذ مثنی جواز فعالی

  :امور مالی ثبت نماید
 سند یا کاپی اطالعیه مفقودي؛ .1

 ؛پرداخت فیس جواز مثنیسند  .2

 سه قطعه عکس؛ و .3

 .سایر معلومات و مدارك که از طرف مدیریت جوازدهی ضروري دانسته شود .4

مکلف به  و صراف مفقود شده بعد از صدور جواز مثنی دریافت گردد، فراهم کننده خدمات پولیدر صورتیکه جواز  )3(
  . میباشندیا نمایندگی د افغانستان بانک تسلیم جواز مثنی به مدیریت جوازدهی 

  پنجاهممادة 
  حریق جواز

  

و فراهم کننده خدمات پولی  ،حریق گرددها آن یا نماینده  و صرافی در صورتیکه جواز فراهم کننده گان خدمات پولی )1(
 .را کتباً به د افغانستان بانک اخبار نماید موضوع ،حریق یا وقوع حادثهروز بعد از  30مکلف است تا در خالل صراف 

مکلف است تا بمنظور اخذ مثنی جواز فعالیت یا اجازه نامه درخواستی کتبی را با و صراف فراهم کننده خدمات پولی  )2(
 :نظارت امور مالی ثبت نماید عمومی مدیریت جوازدهی آمریت ارائه اسناد آتی به
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 تصدیق اتحادیه مربوطه از حریق جواز فعالیت؛ .1

 سند پرداخت فیس جواز مثنی؛ .2

 قطعه عکس؛ و سه .3

 .سایر معلومات و مدارك که از طرف مدیریت جوازدهی جهت طی مراحل درخواستی ضروري دانسته شود .4

  مادة پنجاه و یکم
  فعالیت مالک جواز فوت 

  

وقوع حادثه، روز بعد از  30شخص صالحیت دار یا ورثه وي مکلف است الی فوت نماید،  جواز در صورتیکه مالک  )1(
 .ارائه نماید دافغانستان بانکبه مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی   رااطالعیه کتبی 

 ائه نماید؛پیرامون فسخ جواز و یا ادامه فعالیت درخواستی خویش را ار مالک جواز، شخص صالحیت دار یا ورثه وي  )2(

رثه مالک جواز داراي وکالت خط یا وراثت خط معتبراز مراجع ذیصالح باشد و وکالت خط وشخص صالحیت دار یا  )3(
  یا وراثت خط ضم درخواستی فوق الذکر ارائه گردد؛

مده چهل و رخواستی موصوف حسب جواز فعالیت را نماید، ددرصورتیکه درخواست دهنده تقاضاي ترك پیشه یا لغو  )4(
  طی مراحل میگردد؛این مقرره فصل ششم،) ترك پیشه(چهارم

واستی اگر درخواست دهنده تقاضاي ادامه فعالیت و تغیر مالکیت جواز به اسم خود یا شخص دیگر گردد، درخ )5(
  .طی مراحل میگردد این مقرره سوم فصل، )ر مالکیت و کنترولیتغی( ماده بیست و ششمموصوف طبق 

  دوممادة پنجاه و 
  و صرافان اتحادیه یا انجمن فراهم کنندگان خدمات پولی

داراي اتحادیه یا انجمن میباشند و هر فراهم و صرافان ظیم و انسجام بهتر امور، فراهم کننده گان خدمات پولی نبمنظور ت )1(
 .باشد را دارا مربوطهیه داتحا یتعضو میتواند و صراف یکننده خدمات پول

 و مرام نامه ثبت و راجستر ارگان هاي ذیصالح بوده و داراي اساس نامه و صرافان اتحادیه فراهم کنندگان خدمات پولی )2(
  .صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی میتوانند داراي عین اتحادیه باشند .باشد

 

وانین و مقررات نافذه با د افغانستان بانک در قسمت تنظیم در چوکات ق و صرافی اتحادیه فراهم کنندگان خدمات پولی )3(
  .همکاري همه جانبه مینماید و صرافان بهتر و نظارت فعالیت هاي فراهم کننده گان خدمات پولی

صادر نمایند که  و صرافان اتحادیه  مکلف است تا صرف عضویت اتحادیه را براي آنعده از فراهم کننده خدمات پولی )4(
یا در  شخصی بدون اخذ جواز فعالیتدر مربوطات اتحادیه مربوطه در صورتیکه . مجوز د افغانستان بانک را دارا باشد

به عرضه خدمات میپردازد، اتحادیه مربوطه مسؤلیت  صورت فسخ یا تعلیق جواز آن از طرف د افغانستان بانک کماکان
  . الع د افغانستان بانک برسانددارد تا عندالموقع موضوع را به اط
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در صورتیکه اتحادیه مربوطه از تخلف و تخطی از قوانین و مقررات مربوطه یا جعل، تزویر و یا ارتکاب و اتهام به جرایم  )5(
اطالع حاصل مینماید، اتحادیه متذکره مکلف است ) یا صرافی فراهم کننده خدمات پولی(مالی و جنائی اعضاي خویش 

  . وضوع را به د افغانستان بانک شریک سازدتا عندالموقع م
اتحادیه  مسؤلیت دارد تا رعایت و تطبیق قوانین و مقررات مربوطه، روش و اخالق تجارتی سالم و رعایت موضوعات  )6(

 .ترغیب مینمایدحقوق مشتریان را در میان اعضاي اتحادیه خویش تقویه و 

  .سازمان ملل متحد همکاري هم جانبه نمایند اتحادیه هاي مکلفیت دارند تا در تطبیق لست تعزیزات )7(
عنوانی اتحادیه و اعضاي آن  ،را که دافغانستان بانک طبق لزوم دید و دساتیر هدایات، اطالعیه ها مکلف است تااتحادیه   )8(

  .به تمام اعضاي اتحادیه توزیع، ابالغ و توضیح نماید ، را میفرستد
معلومات و تائیده که در موارد مختلف از جانب اتحادیه  عنوانی د افغانستان بانک تهیه و ارسال میگردد، درست و مؤثق  )9(

  .در غیر آن تمام مسؤلیت هاي بعدي آن متوجه اتحادیه مربوطه میباشد. باشدمی
ن عضو اتحادیه و مشتري آن، یا میا) فراهم کنندگان خدمات یا صرافان(در صورت موجودیت نزاع و دعوي میان اعضا  )10(

بحیث میانجی عمل و با در نظرداشت اصل بیطرفی و رعایت قوانین و مقررات نافذه موضوع را میتواند  مربوطهاتحادیه 
میتواند به مراجع ذیصالح در غیر آن طرفین . حل و فصل نماید، البت در صورتیکه موافقه طرفین دعوي موجود باشد

  . مراجعه نمایند
  

 

رد که ذریعه اعضاي اتحادیه ادیه قرار داحمناسب بوده و در رأس آن رئیس ات اتحادیه  داراي تشکیل و ساختار اداري )11(
 .انتخاب میگردد ربوطهم

 :، اما محدود به آن نمیباشدباشدمی رئیس اتحادیه حد اقل داراي ویژگی هاي ذیل )12(
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  .خدمات پولی از د افغانستان بانک جواز فعالیت صرافی یاداراي  .4
  :سوممادة پنجاه و 
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