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 اول فصل

 یعموم احکام
 مبنی 

 مادۀ اول:

 است. دیدهو وضع گرقانون دافغانستان بانک، ترتیب   2مادۀ  6 جزء حکم به تاسی از  همقرراین 

 اهداف 

 :مادۀ دوم

 اهداف این مقرره قرار ذیل میباشد:

 جواز صرافی و خدمات پولی و معیار ها برای صدور تعیین شرایط -1

 تنظیم بهتر فعالیت های  صرافی و خدمات پولی  -2

ابر این قانون و معیار و متناسب ساختن فعالیت ها،مکلفیت ها و مسؤلیت های صرافان در بر جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم -3

 های بین المللی 

 ساحه تطبیق

 مادۀ سوم:

، قابل کنند یرا فراهم م یو صراف یکه در افغانستان خدمات پول  و خارجی(مجوز )داخلی اشخاص حقیقی و حکمی مام برتاین مقرره  (1)

 تطبیق میباشد.

و  ریگ سپرده کوچک دهنده قرضه موسسات ،یکیترونالک پول موسسات ،یخارج یفروع بانکها ،، فروع آنهاها بانکبر  مقرره نیا (2)

 .گردد ینم قیبه آنها داده شده است، تطب تیکه از طرف دافغانستان بانک اجازه فعال یاجاره دهنده گان مال

  اصطالحات

 مادۀ چهارم:

 :یدنما یرا افاده م لیذ میمقرره مفاه نیدر ا یآت تااصطالح

در  به دافغانستان بانک و یا صرافی است که جهت کسب جواز عرضه خدمات پولی کمیحیا حقیقی عبارت از شخص  :ه درخواست دهند -1

 .مینماید خواستی کتبی را ارائه

  یاز و یندگینما به تا  شده داده اریاخت شیجواز برا مالکمقرره، از جانب  نیا طیشخص است که طبق شرا عبارت از :با صالحیت ۀنمایند -2

 ببرد. شیرا به پ یصراف ایو  یخدمات پول تیفعال

 آن کلیه یا برخی از فعالیت های فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی انجام میشود.محل وابسته به دفتر اصلی است که در  نمایندگی: -3

 .باشد یم و صرافی (نقد پول به چک لیتبد) چک یساز نقد  ،: عبارت از عرضه خدمات انتقال پولیپول خدمات   -4

 را از د افغانستان بانک دریافت نموده باشد. ارائه خدمات پولی جواز شخص است که  :یپول خدمات کننده فراهم   -5

 یها چک یاستثنا به) شده رهیذخ ارزش ای پرداخت اسناد نقد، پول پرداخت جهت اجوره ای مزد افتیدر از عبارت: چک یساز نقد -6

 .دهدیم لیتحو را شده رهیذخ ارزش ای پرداخت اسناد که است شخص به( یسفر

 اختیاری معاوضه، ترتیبات و یا مشتقات دیگری  دهای پیش خرید اسعار، قراردا رارداد، قتبادله اسعار عبارت از عرضه خدماتی: افصر -7

(۱) 



 

 .میباشدعامله اسعار م

 .باشدرا اخذ نموده  صرافی از د افغانستان بانک جواز فعالیت  ست کها شخصیصراف:  -8

حکمى است که با عرضه کنندگان خدمات پولى )امتیاز گیرندگان( که در بیش از یک کشور موقعیت  عبارت از یک نهاد :دهنده ازیامت -9

 دارند، عقد قرارداد میکند، تا 

  نماید ایفا نقش آنها انی)الف( در قسمت انتقال پول بیرون از مرزهاى بین المللى، منحیث میانجى م  

  و،سازد فراهم مشترک بازاریابى و شرکتى، ترکمش هویت مشترک، نام یک گیرندگان امتیاز به)ب(   

 بپردازد.   خساره جبرانامتیاز گیرندگان،  یت وارده ناشى از غفلت، سیالیت، و فریبکارخسارا هرنوع مقابل در پول کننده ارسال به)ج(    

 .است یحکم ای و یقیحق شخص از عبارت شخص:  -10

 .باشدیم گریدشخص ر انتقال آن به پول بمنظو لیاست که خواهان تحو  یشخص :فرستنده   -11

 .دینمایصول محرا  گریدشخص  که پول منتقل شده  است تیکننده: عبارت از شخص با صالح افتیدر  -12

 اصطالح نی. اباشدیم  انتقال یبرا یپول ارزش ای و پول افتیدر ای شده رهیارزش ذخ پرداخت، اسناد صدور ایعبارت از فروش  انتقال پول: -13

و  یو شامل انتقال داخل شودی( نمNetworkبه شبکه ) یو دسترس یمواصالت یلیو ت نیپول و خدمات آنال یکیفز دنیتنها شامل رسان

 . گرددیم یخارج

 است. افتهی تذکر میجرا از یناش دیعوا و ییشو پول از یریقانون جلوگ  18است که در ماده  یعبارت از معامله ا معامله مشکوک: -14

اعتماد و  قابلد افغانستان بانک  صیبر تشخبنا که شودیم محسوبو مناسب  ستهیشا یدر صورت یقیحقشخص  :مناسب و ستهیشخص شا -15

 و ها مهارت یدارا زین و بوده یتجارت و یمال ،یشخص یها تیمؤثر در فعال وسالم  یریگ میو قدرت تصم تیصداقت، انصاف، اهل یدارا

 باشد. مورد نظر یها تیفعال شبردیجهت پ مناسب تجربه

 ریسا و عامل ئتینظار، ه ئتیه یاعضا بانک، دافغانستان صیتشخ بنابر که شودیم محسوبو مناسب  ستهیشا یدر صورت یخص حکمش

 :شودینم شمردهو مناسب  ستهیشخص شا لیاز حاالت ذ یکیدر  .باشند فوق اوصاف یدارا آن مشابه التیتشک

 ای یاسیس یها تیفعال ای دیعقا از یناش یو تیمحکوم نکهیا مگر باشد، شده محکوم جزا به صالحیتوسط محکمه ذ جرمبه اثر ارتکاب  .1

 .باشد یمذهب

 .باشد شده اعالن ورشکسته صالحیاز طرف محکمه ذ .2

 قیت تعلحال به یو تیصالح ای دهیگرد تیصالح سلب یمال امور انجام از صالحیذ مرجع طرف از یمسلک ای یبه علت سوء رفتار شخص .3

 .باشد داشته قرار

 نشود. محسوبو مناسب  ستهی، شافقره نیا 3و، 2، 1 یباشد که در حاالت مندرج بند ها یشخص وابسته به شخص ای دهنینما .4

سپرده شده  یبه و یالملل نیسازمان ب کیدر  ایکشور ها  ریسا ایدر افغانستان  یمهم دولت فهیوظ که یقیحق شخص :یاسیس متبارز شخص -16

 .باشدیم زین آنها کینزد اقارب ایخانواده  یاعضا ،یاسیس رتبه احزاب یعال نیمسوولشامل  وباشد 

 ای( 500,000) یافغان هزار پنجصدبالغ به   چک ینقد ساز ایاسعار و  تبادله عبارت از معامله اى است که مبلغ انتقال، :بزرگ ینقد معامله -17

 اسعار برسد.سایر از آن و یا معادل آن به  شتریب

 را در اختیار داشته باشد. فراهم کننده خدمات پولی یا صرافی که مالکیت و کنترول نهائی ستاشخص  (:اصلی  شخص ذینفع )مالک -18

 چنین تغییر شامل تغییرمیگردد تاخیر نظارت سر درگمی نظارت کننده و داده نشود، باعث  اطالع رى است که اگر یعبارت از تغی :ر عمدهیتغی -19

 .شودیمتحدالمال دافغانستان بانک مشخص م عهیذر کهیمواردآن و سایر  نوع فعالیت ، مسوولاشخاص ، فزیکی سهمدار آدرسدر

 

(۲) 



 

 

  .باشد یم قانون خالفیا آمدن عمل مجرمانه  دیشخص در پد خواست و اراده :تین سوء -20

 نداشته باشد. یصراف ایو  یبا خدمات پول یتجارت رابطه قبال که است یمشتر از عبارت:یتصادف یمشتر -21

 .گرید کشور پول برابر در کشور کی پول تبادلهاست از  عبارت :اسعار تبادله -22

 افغانی.پول یبه استثنا ها کشور ریسا پول از عبارت سعر: -23

 هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت مبلغ پول در عوض تعهد بازپرداخت وجه تادیه شده، با تکتانه یا بدون آن. از است عبارت قرضه: -24

 ماده دوم قانون بانکداری باشد. 11و دارای یکی از مشخصات تذکر یافته درفقره  گذاشتهبانک  ت که شخص آن را نزد: مبلغی اسسپرده -25

 Mobilاز قبیل خرید و فروش تکت  های طیاره، کارتهای موبایل )جانبی عبارت از انجام خدمات  (:Corss Selling)جانبی  خدمات  -26

Top Upافی و یا خدمات پولی در کنار فعالیت های اصلی خدمات پولی و یا مشابه اینها توسط شرکت های صر های ( و سایر فعالیت

 .گردداین خدمات وقتاًفوقتاً از جانب د افغانستان بانک توسط متحدالمال ها تعیین می صرافی می باشد.

سنند قنانونی واز فعالیت یا جمتشبثین که  سایر و یا ی  مجوزصراف ؛فراهم کننده گان خدمات پولیمرجع معتبر ارائه کننده تضمین سر:  شامل  -27

 باشد؛را از مراجع مربوطه دارا باشند، میثبت شده و قابل اعتبار 

 

 معافیت

 مادۀ پنجم:

 تابع نشا نمشتریا ننوع اینو   تجنارت تینموقع ت،ینفعال اندازه و تیماه بنابر بانک، افغانستان د قانون 91 و 75 ماده طبق که صشخاا (1)

 .ندینما ارائه یدرخواست تیمعاف کسب یبرا توانندیم ،نددنمیگر رهمقر نیا یا متذکره نقانو

 یامور منال نظارت یعموم تیآمر یجوازده تیریمد بهو معلومات کافی  با دالیل را معافیت کسب ستیاخودر باید دهنده درخواست (2)

 .کند میتقدد افغانستان بانک  یها یندگیبه نما اتیدر وال و کابل شهر وات سینا بنا قعوا بانک نفغانستادا

 تمعلوما یتقاضا توانندیم بانک افغانستان د ،معافیت مطالبه ردمو در تصمیم ذتخاا از قبلاعطای معافیت صالحیت هیئت عامل میباشد.  (3)

 . دیانم را یاضاف

وسط د ت افراد،، نیچنمجاز   ریغ ای مجاز. خدمات باشد محدود ینظر زمان از و مشروط تواندیم تیمعاف ،یدرخواست یمنظور رتصو در (4)

 .شودیم مشخصافغانستان بانک 

 تستثناآا

 مادۀ ششم:

متفاوت را  یو طرزالعمل ها طیشرا بانک نفغانستادا ل،معمو ریغ یها حالتبحران اقتصادی و یا  یا طبیعی حوادث مانند ستثناییا تحاال در

 . دینما یم منظور و مشخصو نظارت آنها  یمراحل پروسه جوازده یط یبرا

 

 

 

(۳) 



 

 

 فصل دوم
 

 صدور جوازثبت درخواستی و شرایط 
 ثبت درخواستی

 :هفتم  مادۀ

مدیریت  مکلف به ارائه و ثبت درخواستی کتبی به و صرافی، درخواست دهنده یا متقاضی بمنظور کسب جواز فعالیت خدمات پولی (1)

 میباشد. ،ک در والیاتو یا نمایندگی های د افغانستان بان  نظارت امور مالی د افغانستان بانکعمومی آمریت  جوازدهی

 مالی امورنظارت  عمومی جوازدهی آمریت مدیریترا از  و صرافی خدمات پولی جواز یدرخواست فورم ،دهنده درخواست (2)

یا فورم و  می نماید تکمیلو آورده  در والیات، بدست افغانستان بانکنمایندگی های دو یا ابن سینا وات کابل دافغانستان بانک واقع 

 بیاورند.ی توانند از طریق آنالین بدست متذکره را م

 می باشد.شرعی نماینده با صالحیت دارای وکالت خط باشد.  آن صالحیتبا درخواست دهنده میتواند مالک جواز یا نماینده  (3)

 محتوای درخواستی

 :هشتم مادۀ   

جوازدهی دافغانستان  های اختصاصی  فورمهبا تکمیل بصورت کتبی و  و  صرافی   خدمات پولیارایه درخواستی برای اخذ جواز   (1)

 باشد: می ذیل دارکم حاوی معلومات وکه   ،ردیگمی صورت   ،بانک

 گردد؛یکه عرضه میخدماتانواع  .1

 ت؛یفعال شروع خیتار .2

   تیفعالو آدرس  تیموقع .3

 مقرره نیا احکام تیعار به منظور ارائه تعهد نامه .4

 گانندهیمالک و نما یاتیمال یداریباق عدم از قی( و تصدTIN)یده هیمال هیتشخص نمبر .5

 آن  دیو ارائه سند رس نیپرداخت پول تضم .6

 سه قطعه عکس .7

 آن سیدر سند ارائه و تیفعال جواز یدرخواست طی مراحل سیپرداخت ف .8

 معتبرخط از دو مرجع  نیارائه فورم تضم .9

ه ئ، مکلف به اراماده نی( ا1موارد فقره )اسناد و  هیبرعالوه ته دهندهدرخواست حقیقی باشد،  شخص دهندهدرخواست در صورتیکه  (2)

 باشد:یم زین لیاسناد و معلومات ذ

 پاسپورت یا ید شده ئاسناد و معلومات در مورد هویت مالک و کارمند مسؤل )منشی( که در برگیرنده کاپی تذکره تابعیت تأ .1

 درخواست دهنده شغل ارائه معلومات پیرامون فعالیت و  .2

ه اسناد ئ، مکلف به اراماده نی( ا1فقره ) 7 یال 1جزء اسناد و موارد  هیباشد، برعالوه ته یحکمشخص  دهندهدرخواست  کهیدر صورت (3)

 باشد:یم زین لیو معلومات ذ

(۴) 



 

 دهندهو اساسنامه درخواست   تیجواز فعال یکاپ .1

 .یصراف ایو  یمرجع جواز دهنده درخواست کننده در قسمت اخذ جواز خدمات پولاز  عدم اعتراض سند .2

 ن و ساختار سهامسهمدارا یوگرافیپاسپورت(، بیا  تیتابع شده دیتائ هتذکر یکاپ .3

 آن یمال یها ینیشبیپ و یتجارت پالن ای یژیستراتا ت،یفعال رامونیمعلومات مفصل پ .4

 و (تیموجود صورت)در  گذشته سال سه اقل حد شده شیتفت یصورت حسابات مال .5

 .دهدهندرخواست  یدیارشد و کل نیلمسوو و سند تابعیت یوگرافیب .6

و  معلومات هیارا و لیتکم برعالوه باشد، یپول خدمات ای و یصراف شرکت تیفعال جواز اخذ خواهان دهنده درخواست کهیصورت در (4)

 نهایا به محدود اما ،بوده لیذ موارد حداقل هیارا و قیتطب  به مکلف ،یحکم و یقیحق شخص کیتفک با ماده نیا(  2) و( 1) فقره اسناد

 :باشدینم

 اسناد حمایوی الزم ه ماده یازدهم این مقرره و ارایهطابق بتکمیل حد اقل سرمایه مورد ضرورت م .1

 دافغانستان بانک. لزوم دید حسب موارد ریسا و تیفعال محدوده خدمات، نحوه محصوالت، مورد در ساله سه یتجارت پالنارائه  .2

 مشخص بانک افغانستان د یها متحدالمال عهیذر که یو طرزالعمل ها ها یسیپال ریسا و مقررات و نیقوان از تیرعا یسیپال .3

 گرددیم

 اساسنامه؛ هیارا .4

 سهم شان.  ساختارو  سهمداران مورد در معلومات هیارا .5

  مقررات و نیقوان از تیرعا آمر و عامل أتیه نظار، أتیه مورد در معلوماتساختار تشکیالتی و  هیارا .6

 .تجارت و صنعت وزارت یفکر یها تیمالک و یمرکز ثبت یعموم استیر از جواز و ثبت سند هیارا .7

 .باشد یم خط وکالت دارنده تیصالح با ندهینما/  مالک شصت ای امضاء یحاو  یدرخواست فورم (5)

 صدور جواز شرایط

 :نهم مادۀ

 . دینما یم صادربا در نظر داشت شرایط ذیل  را انفرادی و صرافی یپول خدمات گان کننده فراهم جواز بانک دافغانستان (1)

 ؛دنین ارشد آن شخص شایسته و مناسب باشمسوولدرخواست دهنده و  -1

 ؛حداقل سواد خواندن و نوشتن را دارا باشدمسوولین اجرائیوی  -2

 ؛نداشته باشند یاتیمال یداریباق -3

 داشته باشد؛ن سال عمر 18 تر ازکم -4

 ؛باشدحد اقل یک آدرس ثابت را ارائه داشته  -5

سر شامل فراهم کنندگان خدمات پولی، صرافان مجوز و یا سنائر متشنبثین کنه جنواز کنندگان عتبر؛ تضمین تضمین سر از دو مرجع م -6

 فعالیت یا سند قانونی ثبت شده و قابل اعتبار را از مراجع مربوطه دارا باشند، میباشد؛

مناده  احکنام حسنب نیمبلنغ تضنمینل تحو زمینترور لینو تمو  یشنوئ یپولاز  یریو مقررات  جلو گ نیقوان این مقرره، قیطبعهد به  -6

 مقرره  نیا دوازدهم

 

(۵) 



 

به ( 1د افغانستان بانک جواز شرکت صرافی و یا خدمات پولی را زمانی صادر می نماید که در خواست کننده برعالوه موارد فقر ) -7

 نموده باشد.تکمیل  نیز ( ماده هشتم این مقرره را4موارد فقره )و  ن مادهتای 8و  5استثنای جز 

 .ورزندمبادرت  یخدمات پول ایو  یصراف تیتوانند به فعال یدست فروش نم اشخاص (2)

 متوقف میباشد. (آنها شهردارینواحی در )شامل  زون ها صدور جواز صرافی و خدمات پولی انفرادی در تمام مراکز (3)

 . نماید جادیا یصراف و یپول خدمات شرکتتنها  افغانستان درتبعه داخلی  مشارکت با ای مستقل بطور تواندیم یخارج تبعه (4)

 تا. دینما تقاضا باشد، یضرور یدرخواست یبررس یبرا که را یاضاف مدارک و معلومات تواندیم بانک افغانستان د (5)

ینم دانسته کامل یدرخواست باشد، نشده حاصل بانک افغانستان د توسط یضرور مدارک و معلومات تمام کهیزمان

 .شود

 رد درخواستی دالیل

 :همد مادۀ

 :دینما یمرد  رای و صراف اخذ جواز فراهم کننده خدمات پولی یکی از دالیل ذیل، درخواستی موجودیت دافغانستان بانک در صورت 

و مناسب  ستهیشا ، شده شنهادیپ مسوول، اشخاص تیدرخواست کننده، افراد صاحب صالح ،مناسب و ستهیشا مقرره احکام حسب .1

 .نباشند

 .باشند نمودهارائه  یدرخواست نیو گمراه کننده را به دافغانستان بانک ح غلط معلومات درخواست کننده .2

 ؛ باشد دهیدرخواست کننده، فسخ گرد یصراف ایو  یخدمات پول ۀفراهم کنند یجواز قبل گذشته سال 5 یط کهیدر صورت .3

 ن،یبانک  مطابق به قوان  د افغانستان یضاموفق به ارائه اسناد الزم حسب تقا یبعد از درخواستمندرج این مقرره تکمیل شرایط عدم  .4

 و د؛نگردمدت سه ماه  یمربوط ط یها متحدالمالمقررات و 

 . در خواست کننده از امضاء تعهد نامه رعایت احکام این مقرره ابا ورزد.5

 سرمایه

 :یازدهم مادۀ

 زمان در هر و افغانی  (5,000,000لیون )یپنج م مبلغ حد اقل کلف به داشتن سرمایه ابتداییشرکت های صرافی و خدمات پولی م (1)

 باشند.مییا معادل آن افغانی ( 1,000,000لیون )یحد اقل مبلغ یک مسرمایه مالی 

( 10,000,000مکلف به داشتن سرمایه ابتدایی حداقل مبلغ ده میلیون )هایکه مالک یا سهامداران آن تبعه خارجی باشد شرکت (2)

 افغانی میباشد. (5,000,000مبلغ پنج میلیون )حد اقل الی مدر هر زمان سرمایه  افغانی بوده و

این ماده، شرکت های صرافی و خدمات پولی مکلف به تزریق سرمایه  ( 2و ) (1از حد تعیین شده در  فقره ) کاهش مبالغ سرمایه (3)

 نمایند.مینک ارایه به د افغانستان باو اسناد حمایویی تزریق سرمایه را جهت تکمیل سرمایه به حدود تعیین شده بوده 

و برداشت  یعزاز طریق تورا شرکت  سرمایه مالیقبلی دافغانستان بانک  ۀتوانند بدون اجازشرکت های صرافی و خدمات پولی نمی (4)

 کاهش دهند. سرمایه،

(۶) 



 

ا اطالع داده  و د افغانستان بانک ر ،قبل از تزریقشرکت های صرافی و خدمات پولی مکلف اند تا  ،درصورت تزریق سرمایه اضافی (5)

  و منابع پول تزریق شده را به د افغانستان بانک ارایه نمایند.اسناد حمایویی 

 نیتضم پول

 :دوازدهم  مادۀ

 یم لیافغانستان بانک تحودر د یدر حساب بانک نیتضم ثیبح رامبالغ ذیل  ازجو خذاز ا قبل انفرادی یفراهم کننده گان خدمات پول ( 1)

 . ندینما

 یافغان 500,000 کابلت الیدر و نیمتض مبلغ  - 1

 و  فغانیا 300,000کندز مبلغ   و هرات، بلخ ا،یننگرهار، قندهار، پکت اتیوال  -2

 باشد.می فغانیا 150,000 مبلغکشور  تالیاو ریدر سا - 3

 قرار ذیل میباشد: انفرادی یصراف یبرا نیتضم مبلغ ( 2) 

  یافغان 400,000کابل  تیوال  - 1

 یافغان 300,000کندز مبلغ   و هرات، بلخ ا،یگرهار، قندهار، پکتنن اتیدر وال  - 2

 . باشدیم یافغان 100,000 اتیوال ریو در سا   - 3

 شرکت خدمات پولی و صرافی مکلف به ارائه و پرداخت تضمین نقدی و تضمین سر نمیباشد.    (3)

بنام  کهحیت وی از طریق حساب بانکی معرفی شده صال فسخ جواز به مالک/ نماینده باترک پیشه یا پول تضمین در صورت ( 4)

 .گرددباز پرداخت می، صالحیت مالک/نماینده با

 قابل تطبیق میباشد: صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولیدر قسمت وضع جریمه های نقدی، شرایط ذیل باالی  (6)

روز کاری بعد از دریافت  15مکلف اند تا الی صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی بعد از دریافت تعرفه پرداخت جریمه نقدی (1)

افغانی جریمه از بابت  500روز کاری، با گذشت هر روز مبلغ  15تعرفه مکلف به پرداخت جریمه نقدی میباشند. در غیر آن، بعد از 

 تأخیر در پرداخت به اصل جریمه آن افزود می گردد. 

مه نقدی توسط صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، جریمه وضع شده از دریافت تعرفه پرداخت جری 30بعد از مدت سپری شدن  (2)

 جمع جریمه تأخیر در پرداخت از پول تضمین موصوف نزد د افغانستان بانک وضع میگردد. 

روز  15در صورت کاهش پول تضمین صراف باالثر وضع جریمه ها نزد د افغانستان بانک صراف و خدمات پولی مکلف اند در طی  (3)

این مقرره  47.1.12و  46.5ول تضمین خویش را به حد اقل تعیین شده در این مقرره افزایش دهند. در غیر آن مواد مندرج کاری پ

 باالی صرافی و یا خدمات پولی مربوط قابل تطبیق میباشد.

 جواز اعتبار مدت

 دهم:سیزمادۀ 

مگر اینکه د  ،باشدیم دیتمد قابل و بوده سال( 3) سه یابر  فرادیصرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ان تیفعال جواز اعتبار مدت( 1)

 . طوری دیگر تصمیم اتخاذ نمایددر خصوص تمدید جواز فعالیت افغانستان بانک 

 .مبادرت ورزد و صرافی به فراهم نمودن خدمات پولی انقضا یافتهنمیتواند با جواز  شخص چیه( 2) 

 

(۷) 



 

محدود  گردد، از تاریخ صدور نافذ و برای مدت ناکه مطابق این مقرره صادر می دمات پولیجواز فعالیت شرکت های صرافی و خ (4)

  باشد.دارای اعتبار می
 

  یاسم تجارت

 دهم:چهارمادۀ 

یا سایر کلماتیکه  کلمات مانند بانک، شرکت سرمایه گذاری، شرکت تجارتیصرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی نمیتوانند  (1)

 ؛یش عالوه نمایندخوصرافی و خدمات پولی با نام ، باشدو خدمات پولی  صرافیلیت های دیگر غیر از نمایانگر فعا

به  اتیوال در و بانک دافغانستانبه  ، در مرکزیکتب یدرخواستبا ارائه  یصراف ای و یپول خدمات مالک /سهمداران تغییر اسم  (2)

 صورت میگیرد.  بانک افغانستان د یها یندگینما

 طرف از هیاطالع یمحتوا. برساند نشر به خود تیفعال محل و االنتشار ریکث دیجرا از یکی در را نام رییتغ بر یمبن یکتب هیاطالع (3)

 .گرددیم مشخص یمال امور نظارت تیآمر یجوازده تیریمد

 :گرددیم ارائه یدرخواست با لیذو  اسناد  مدارک      (4)

 تیفعال جواز اصل .1

 یدرخواست مراحل یط سیف رسید  سند .2

 و نام رییتغ هیاطالع ای یآگه از نقل کی .3

 مشخص میگردد. سایر موارد که از طرف د افغانستان بانک             

 جواز دیتمد

 :پانزدهم مادۀ 

 قلا حد را ازجو دیمدت ستیاخودرانفرادی  اف صر وی مات پولفراهم کننده خدکه  گرددیم دیتمد لیذ طیصرف تحت شرا  تیفعالجواز  (1)

د افغانستان بانک در  یها یندگینمادر در مرکز و  بانک نفغانستابه دا لیذ دسناا با، همراه شتهدا ستد ازجو ءنقضاا یخرتااز  لقبسه هفته 

 :دنیمان میتقد اتیوال

 تیفعالاصل جواز  -1 (2)

 جواز؛ دیتمد یدرخواست سیسند پرداخت ف -2

  یاتیمال یداریباق عدم قیتصد ای و اتیمال پرداخت دیرس سند  -3

 کارمندان رسمی خدمات پولی و صرافی انفرادی از مراجع ذیصالح و یت جنایی مالک جوازمسوولق از عدم تصدی -4

 سه قطعه عکس درخواست دهنده -5

 و( در صورت بروز تغیرات عمده)درخواست اولی اخذ جواز تجدید معلومات و مدارک ضروری  -6

 ننده مطالبه می نماید. از درخواست ک دید سایر معلومات که د افغانستان بانک حسب لزوم  -7

  به نمایندگی ها و زون های ساحوی درخواستی تمدید جواز رامکلف اند تا در والیات و صرافی انفرادی  خدمات پولی هفراهم کنند( 2)

ل بودن دارند تا از صحت و مکم تیمربوطه مکلف یساحو نیمسوول ای هتقدیم نمایند. نمایند مادهاین (  1فقره )افغانستان بانک حسب د

 ( آنها در اسرع وقت ممکن یمربوطه حفظ و نقل )کاپ یندگید. اصل اسناد در نمانیحاصل نما نانیشده اطم هیو تمام اسناد ارا یدرخواست

 

(۸) 



 

 د.شویافغانستان بانک فرستاده مد یواقع دفتر مرکز ینظارت امور مال یعموم تیآمر یجوازده تیریجهت اجراآت به مد

 ؛آن یدیکل نیمسوول ایل ومسؤو  یانفراد یو صراف یخدمات پول جواز مالکن  و مناسب بود ستهیشا (3)

ی صنرافینا  و یپنول خندماتبانک در جریان نظارت داخنل سناحه از د افغانستان  ریمقررات و دسات ن،یقوان  از یتخلف جد مشاهده عدم (4)

 .انفرادی

و یا معلومات ( این ماده 2( و )1تکمیل اسناد قرار فقره های ) بهموفق و تسلیم اصل جواز فعالیت از مراجعه  بعد دهندهدرخواست هرگاه  (5)

درخواستی تمدید دافغانستان بانک میتواند  ،نگردد ماه بعد از درخواستی سهطی مدت اضافی مورد ضرورت در طی مدت تعیین شده یا 

 نماید.  فسخ را جواز را رد و جواز فعالیت 

 و درج معلومات ثبت 

 دهم:شانز مادۀ 

طبق طرزالعمل مربوطه  دهی آمریت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک  جواز مدیریتها براساس شماره مسلسل از جانب  جواز

  میشود.ثبت 

 

 

 

 فصل سوم

 اداره و ساختار تشکیالتی صرافی و خدمات پولی

 

 و صرافی ساختار حقوقی خدمات پولی

 دهم:هفمادۀ 

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

 و صرافی یک سهمدار باشد، خدمات پولی در صورتیکه بیشتر از گردد.میشرکت ثبت و  و یا انفرادیبه شکل  و صرافی خدمات پولی (2)

 و یا سهامی می باشد.شکل حقوقی شرکت صرافی و یا خدمات پولی، محدودالمسوولیت گردد. میبحیث شرکت تأسیس 

 ر دهد.ینمیتواند ساختار حقوقی خود را بدون منظوری قبلی د افغانستان بانک تغی و صرافی خدمات پولی (3)

وط بر اینکه قابل تطبیق میباشد، مشرکه بحیث شرکت تأسیس گردیده،  و صرافی باالی آنعده از خدمات پولی احکام قانون شرکت ها (4)

 نباشد.و این بانک  افغانستاندر تناقض با قانون د

 یقبل اجازه بدون نمیتواند و  است.  نافذ بانک افغانستان د تایید از بعد که باشدیم اساسنامه یدارا یصراف و یپول خدمات شرکت (5)

 ت را وارد نماید.الیتعد در اساسنامه  خویش بانک دافغانستان

 

 

 

(۹) 



 

 

 اداری و مدیریت ساختار

 دهم:هج مادۀ 

 مناسب و متناسب بهاداری ساختار ، دارای خویش بمنظور اداره و مدیریت بهتر فعالیت ها و عملیات روزانه یو صراف خدمات پولی  (1)

  اشد.میب اندازه و حجم فعالیت و عملیات خویش

دارای مشخصات ذیل  منشی ،)منشی( پیشبرده میشود مسوولتوسط کارمند  ی انفرادیو صرافروزانه خدمات پولی  یفعالیت ها (2)

 :گرددما محدود به این ها نمی، امیباشد

  شایسته و مناسب .1

 ؛و یا تجارت ر عرصه مربوطهد یا تجربه کاری سه ساله  بکلوریادرجه قل حدا .2

 .مربوطه مقررات و نیقوان از معلومات .3

را   ماده نی( ا2) فقرهمشخصات  کهیدر صورت د،ینما فهیوظ یفایا مسوولکارمند  ثیبح تواندیم زین  آنسهمدار  ایجواز  صاحب (3)

 .ایدنم لیتکم

 :باشدیم لیشامل موارد ذ مسوولکارمند  یها تیمسوولو  فیوظا حهیال (4)

 یصراف ای یخدمات پول روزانه یها تیفعال و اتیعمل تیریمد.1

 یصراف ای یپول خدمات یها تیفعال در مقررات و نیقوان تیرعا و قیتطب از نانیاطم حصول.2

 افغانستان یمال یها راپور و لیتحل مرکز به مشکوک و رگبز معامالت یده گزارش و مشکوک معامالت صیتشخ .3

 (معلومات و مدارک یبند هی)دوس سوابق و اسناد ینگهدار و میتنظ و روزانه معامالت درج و ثبت .4

 و، تعزیرات های وز سازی و تطبیق لیستبه ر دریافت،.5

 .تدویر برنامه های آموزشی الزم برای کارمندان و مالک صرافی و خدمات پولی.6

 یصراف و یپول خدمات شرکت یالتیتشک ساختار و اداره

 دهم:نز مادۀ 

 بخش  و عامل أتیه نظار، أتیه سهمداران، یعموم مجمع از متشکل یصرافو  یپول خدمات یها شرکت یالتیتشک ساختار و اداره

 باشد.میمنشور ی خویش دارای به منظور تنظیم بهتر امور کارهیأت نظار و هیأت عامل  .باشد یم مقررات و نیقوان از تیرعا

 مجمع عمومی سهمداران

 :بیستم مادۀ

  و در حاالت اضطراریحد اقل  سال یک مرتبه در حاالت عادی و  بوده شرکت در یریگ میتصم مرجع نیبلندتر سهمداران یعموم مجمع       

 : باشد یم لیذ یها تیمسوول و ها تیصالح یدارا تدویر جلسه نماید. مجمع عمومی سهمداران العاده وقطور ف توانندیم

 .درآن التیوتعد اساسنامه بیتصو .1

 .آنها الزحمه حق نییتع و نظار أتیه یاعضا عزل و تقرر .2

 .شرکت سهام صدور مورد در ها تیمحدود و طیشرا نییتع .3

 .شرکت یحقوق ساختار در رییتغ مورد در میتصم .4

(۱۰) 



 

 و شرکت تیمالک در رییتغ رامونیپ میتصم .5

 .شرکت ، تعلیق، ادغام و لغوشهیپ ترک مونرایپ میتصم .6

 ت نظارهیئا

 :مو یک مادۀ بیست

 :باشدیم لیذ یها تیصالح و ها تیمسوول یدارا نظار أتیه میباشد.  شرکت در تیصالح با مرجع نیدوم نظار أتیه (1)

 .عامل أتیه به مورد در تیهدا صدور و عامل أتیه یها گزارش یبررس .1

 .شرکت یها یندگینما و یمرکز دفتر یها تیلفعا از دوامدار و منظم نظارت .2

 .آن یآجندا دیتائ و سهمداران یعموم مجمع جلسات ریتدو .3

 .شرکت یادار ساختار بیتصو .4

 .یندگینما جادیا مورد در میتصم اتخاذ .5

 .شرکت مربوطه یو طرزالعمل ها ها یسیپال ،یژیستراتایا یتجارت پالن بیتصو .6

 .ین کلیدی شرکتمسوولو سایر  عامل أتیه الزحمه حق و معاشات نییتع و عزل ،نصب .7

 .بانک افغانستان د اتیهدا و یداخل یو طرزالعمل ها ها یسیپال نافذه، مقررات و نیقوان قیتطب از نانیاطم حصول .8

 تیصالح با گان ندهینما و کارمندان مقررات، و نیقوان از تیرعا  مسوولعامل، أتیه بودن مناسب و ستهیشا از نانیاطم حصول .9

 .ی شرکتها یندگینما در

 و.شرکت یها یندگینما و یمرکز دفتر تیفعال محل مکان نقل ای  رییتغپیرامون  صمیم ت اتخاذ .10

 

 پاسخگو  و مسوول مراجع ذیدخل، مشتریان و سایر سهمداران ،بانک افغانستان د نزد مربوطه مقررات و نیقوان حسب نظار أتیه .11

 .باشد یم

 :دمیباش لیذ قرار ظارن أتیه یاعضا بیو ترک تقرر  ( 2)

 .باشد یم طاق آن بیترک و بوده تن پنج اکثر حد و تن سه حداقل هیأت نظار یاعضا تعداد .1

آنها  یدوره کار دیتمد. گردند یم نییدوره سه ساله از طرف سهمداران شرکت، تع کی ینظار شرکت برا أتیه یاعضا .2

 .صورت میگیرد شرکتسهمداران  دیمشروط به تائ

 یاعضا تیعضو طیشرا ناسهمدار کهیصورت در. باشد می مستقل  آن سییر شمول به نظار أتیه یاعضا ثثل دو اقل حد .3

 نظار و  أتیهمزمان عضو ه تواندیاما سهمدار نم گردند؛ نییتع نظار أتیه عضو ثیمنح توانندیم ند،ینما لیتکم را نظار أتیه

 و.عامل شرکت  باشد أتیه

گردد، شرکت مکلف است د افغانستان بانک را کتباً از  یم ینظار، خال أتیه یاعضا یها سمتاز  یکی کهیصورت در .4

 .  ایدمطی سه ماه شخص شایسته و مناسب دیگر را تعیین می ن حد اکثر اده وموضوع اطالع د

 :باشد لیذ طیشرا یدارا که تواندیم شده نییتع نظار أتیه عضو ثیبح یشخص(3)

 .باشد مناسب و ستهیشا .1

و خندمات  یصنراف یشنرکت هنا ریسناعضو هیأت نظار و کارمنند و  مربوطه یو خدمات پول یکت  صرافبرحال شر کارمند .2

 .نباشد یپول

 

(۱۱) 



 

 ,ACCA یتخصصن یمعتبنر از برنامنه هنا سنند یدارا این و سنانسیل یلیسنند تحصن ینظنار حند اقنل دارا أتینعضو ه دو .3

CIA,CAT و .باشد و غیره  

 نماید. مشخص ها المال متحد  قیطر از را نظار أتیه اوصاف و طیشرا ریسا دید لزوم حسب تواندیم بانک افغانستان د .4

 میباشد:  طور آتی یو خدمات پول یصراف یها شرکت نظار أتیه جلساتتدویر(   4)

 العاده وقطور ف توانندیم یاضطرارت  اما در حاال ،جلسه دهند لیطور ربعوار تشک یتا در حالت عاد ندمکلف اضای هیأت نظار عا .1

 .ندینما جلسه لیتشک

 .باشد یم ءاعضا از ثلث دو اقل حد جلسات لیتشک یبرا نصاب حد .2

 .ددگرمی ریدا یحضور یجلسه  به طور 1 حداقل ،یسال مال کی یط .3

و  دهدیخود را از دست م تیعضو ابد،یموجه حضور ن لیگونه دل چیبدون ه یمالسال  کی یط ۀجلس دونظار که در  أتیهعضو  .4

  و دینما یبه د افغانستان بانک معرف استخدام و  را گرید طیشرکت مکلف است تا شخص واجد شرا

 گردد.  یمربوطه حفظ م هینظار، در دوس أتیه یتوسط اعضا امضا از بعدو  دهیجلسات ثبت گرد میتصام تمام .5

 هیأت عامل 

 دوم:مادۀ بیست و

 باشد:ترکیب، جلسات، صالحیت و وظایف هیأت عامل شرکت قرار ذیل می

ل عامن أتینه سیئنبوده که متشنکل از ر تن 5و حد اکثر  تنسه  اقل حد یپول خدمات و یصراف یهاعامل شرکت  أتیه یاعضا (1)

 .تعیین میگردد که از جانب هیأت نظار شرکت یدیکل نیمسوول ریشرکت( و سا یویاجرائ سییر)

  منوط.  انتصاب مجدد شان گردند یممدت سه ساله انتصاب  یبرا یو خدمات پول یصراف یشرکت ها یعامل برا أتیه یاعضا (2)

 .باشد ینظار شرکت م أتیه دییبه تا (3)

 :باشدیم لیذ یها تیصالح و ها تیمسوول یعامل شرکت دارا أتیه یاعضا (4)

 أتیه توسط شده بیتصو یها یسیپال و یژیاسترات نافذه، مقررات و نیقوان با مطابقت در  شرکت انه روز یها تیفعالو مدیریت  اداره -1

 .نظار

 .شرکت یها یندگینما و یمرکز دفتر کارکنان هیومی یها تیفعال از نظارت  -2

 .است دهیگرد بیتصو شرکت ظارن أتیه توسط که شرکت یها یسیپال و یتجارت و پالن یژیاسترات قیتطب -3

 با مذکور خطرات کنترول و نظارت از نانیاطم حصول و شرکت یها تیفعال در شامل یجد خطرات منظم یابیارز و صیتشخ -4

 .نظار أتیه توسط شده بیتصو یها یسیپال درنظرداشت

 .نظار أتیه به بیتصو جهت آن هیارا و شده نییتع یژیاسترات تحقق غرض آن یها یندگینما و شرکت یادار ساختار لیتعد و طرح -5

 .شرکت نظار أتیه توسط شده بیتصو یها یسیپال و نافذه مقررات و نیقوان از شرکت کارکنان یآگاه از نانیاطم حصول -6

 شرکت یداخل یها یسیپال و مربوطه مقررات و نیقوان با شرکت یها تیفعال مطابقت از نانیاطم حصول -7

 نظار أتیه به شرکت یها تیفعال از یا دوره یها یبررس گزارش هیارا -8

 ونظار أتیه به یداخل یها یسیپال و نافذه مقررات و نیقوان نقض موارد رامونیپ گزارش هیارا -9

را بدسنت  یو خندمات پنول یصنراف  شنرکتعامنل  أتیه تیعضو نظارتبه منظور   در بانک افغانستان د ینظارت میتارائه اسناد به   (5)

 اشد:ب لیذ طیشرا یورد که داراایب

(۱۲) 



 

 .باشد  یتخصص یبرنامه هااز  سند معتبر  یدارا ایلسانس و داشتن  .1

  .و تجارت یمالامور ایو  یخدمات پول ،یصرافهای  بخشیکی از  در حداقلکاری  تجربهداشتن  .2

 .بودن و مناسب ستهیشخص شا .3

 .نباشد یپول خدمات و یصراف ریسا برحال کارمند .4

 وعضویت هیأت عامل را تکیمل نماید.  عامل ایفای وظیفه نماید، درصورتیکه شرایطسهمدار میتواند به صفت اعضاء هیأت  .5

 .دینما مشخص ها المال متحد  قیطر از را عامل أتیه اوصاف و طیشرا ریسا دید لزوم حسب تواندیم بانک دافغانستان .6

 .دهند جلسه لیتشک ماهوار طور تا اند مکلف یپول خدمات و یصراف  شرکت عامل أتیه یاعضا     (6)

 یضرور جلسه هر در و یا سرپرست ریاست هیأت عامل سییر اشتراک که باشد یم ثلث دو جلسات لیتشک یبرا نصاب اقل حد .1

 و .شودیم پنداشته

 . گردد یم حفظ مربوط هیدوس در امضاء از بعد و صورت جلسه باشدمی یکتب صورت به  عامل أتیه میتصام .2

اید. بخش رعایت از قوانین و نم جادیا را مقررات و نیقوان از تیرعا  بخش هک اند مکلف یپول خدمات و یصراف  شرکت  (7)

 میدهد.  مقررات دارای استقاللیت الزم بوده و از لحاظ کاری به هیأت نظار و از لحاظ اداری به ریاست هیأت عامل گزارش 

 

  رعایت از قوانین و مقررات بخش مسوول تقرر  شرایط

 سوم: مادۀ بیست و

 قرار ذیل میباشد:رعایت از قوانین و مقررات  ل بخشمسؤر شرایط تقر (1)

 . بودن ومناسب ستهیشا  - 1

                                                                                                .مالییا  حقوق  و ،اقتصاد، اداره و تجارت چون های رشته یکی از  در یعال التیتحصداشتن   - 2

  مبارزه با پول شویی و تمویل  های در بخش و یا  این فقره تذکر رفته 1ی که از آنها در جزء )ب( بند تجربه کاری در  بخش هاداشتن   -3

                                                  .یمال ینظارت از نهاد ها ای و تروریزم 

و درصورت تائید  گردد یم انتصاب ساله سه دوره کی یبرا شرکت نظار أتیه طرف از مقررات و نیقوان از تیرعا بخش مسوول  -4

 نظار، موصوف میتواند به دوره های بعدی تمدید گردد.  هیأت 

 :باشد یم لیذ رعایت از قوانین و مقررات قرار مسوول یها  تیمسوول و فیوظا(          2)

و  یسنیپال قوانین، مقررات، خصوصب  شرکت  های داخلی طرزالعمل و ها یسیپال و کبان افغانستان د مقررات و نیقوان از یآگاه  -1

 زمیترور لیتمو و ییشو پول با مبارزهداخلی شرکت در قسمت  طرزالعمل های

 یهنا ییرهنما و آن حل جهت یجد اقدامات اتخاذ و شرکت در مقررات و نیازقوان تیرعا عدم  ریپذ بیآس ساحات صیتشخ   -2

 ندهیآ در  آن تکرار از یریجلوگ جهت الزم

 .شرکت زمیترور لیتمو و ییشو پول بامبارزه  یها طرزالعمل و ها یسیپال لیتعد و مرور   -3

 و ییشو پول بای مبارزه ها طرزالعمل و ها یسیپال و بانک افغانستان د یها المال متحد و مقررات ن،یقوان قیتطب از نانیاطم حصول   -4

  .تشرک زمیترور لیتمو

  یقانون موضوعات تیرعا منظور به یپول خدمات و یصراف یها شرکت یاتیعمل یها بخش با یهمکار   -5

 .آنها بر نظارت و معمول ریغ معامالت افتیدر -7

(۱۳) 



 

 یبنند هیدوسن و باننک افغانستان د یمال یها راپور و معامالت لیتحل مرکز بهآن  گزارشو  مشکوک و بزرگ معامالتتشخیص   -7

 .آنها  منظم

 .نظار أتیه به شرکت داخلی یها یسیپال و مقررات ن،یقوان از تیرعا عدمموارد  گزارشتشخیص و  -8

  افغانسنتان د یهنا المنال متحد و مقررات ن،یقوان تیرعا از شرکت کارمندان به یده یآگاه منظور به یآموزش یها برنامه ریتدو  -9

 تشرک داخلی یها طرزالعمل و ها یسیپال و بانک

 و ،بیق لیست های تعزیراتطت  -10

 .بانک دافغانستان ینظارت میت  با یهمکار  -11

 

 

 

 

 

 چهارم فصل 

 ر مالکیتیو تغی ایجاد نمایندگی عملیات، ا،فعالیت ه
 

 فعالیت زآغا

 : چهارم مادۀ بیست و

ور صداز بعد ف سه ماه ظردر مکلف اند  ،ندورآبدست می را از دافغانستان بانک از فعالیتجو  که و صرافان ننده گان خدمات پولیفراهم ک

 و از فعالیت خویش به دافغانستان بانک اطالع دهند. زبه فعالیت آغااز جو

  مجاز یها تیفعال

  :پنجم مادۀ بیست و

 :دهد انجام را لیذ یها تیفعال تواندیم یپول خدمات  کننده فراهم  (1)

 انتقال پول  .1

 پول نقد هتبادله چک ب .2

 سایر فعالیت های مجاز صرافیو  اسعارتبادله  .3

 باشد ماه ششحداکثر طی مدت  پول و یا تبادله هدف نهائی معامله، انتقال، مشروط به اینکه  لنگهداری پو .4

 و مزایده اسعار د افغانستان بانکو یا در داوطلبی  اشتراک .5

 یشود.سایر فعالیت های که حسب متحدالمال مربوطه دافغانستان بانک اجازه عرضه آنها داده م .6

 :را انجام دهدمجوز، میتواند فعالیت های ذیل  صراف   (2)

 خرید و فروش اسعار )تبادله اسعار( .1

 اسعار دیخر شیپ یها قرارداد .2

(۱۴) 



 

 و باشد اسعار معامله که گرید مشتقات ای و پرداخت باتیترت معاوضه، یاریاخت قرارداد .3

 .بانک افغانستان د اسعار دهیمزا ای و یداوطلب در اشتراک .4

 :ورزند مبادرت زین لیذ یها تیفعال به توانندیم ۀماد نیا( 2و )( 1) فقره موارد برعالوه یپول خدمات یها کتشر (3)

( را Cross Sellingتوانند بعد از اخذ منظوری د افغانستان بانک،  فعالیت خدمات جانبی )شرکت های صرافی و خدمات پولی می .1

 وگردد. مید افغانستان بانک تعیین  یذریعه متحدالمال هابی فعالیت خدمات جانسایر شرایط  .ارایه نمایند

( شرکت Agentتوانند بعد از اخذ منظوری د افغانستان بانک، به فعالیت انتقال پول توسط  نماینده )شرکت های خدمات پولی می .2

 ده موجود نباشد، بپردازند.گی شرکت درخواست دهندر ولسوالی ها و قریه جات که در آن محل نمایندهخدمات پولی یا صرافی 

  ممنوعه یها تیفعال

 :ششم مادۀ بیست و

 :دهد انجام را لیذ یها تیفعال تواندینم یپول خدمات کننده فراهم (1)

 قبول سپرده )امانات( مشتریان .1

 اعطای قروض .2

هادار، طبق قانون فراهم سازی عملیات سیستم پرداخت، ارائه خدمات اسناد بهادار و استفاده از سیستم های انتقال اسناد ب .3

 دافغانستان بانک.

فعالیت های خدمات پولی مبادرت ورزند. در داخل کشور به  اشخاص بدون جواز از طریق تواند فراهم کننده خدمات پولی نمی .4

  جزئیات در این خصوص ذریعه متحدالمال مربوطه مشخص میگردد.

 خدمات پولی نمیتواند به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: (2)

برای ثبت معامالت و معلومات خالف رهنمود ها و معیارهای تعیین شده دافغانستان بانک رسمی غیر از دفاتر ثبت  استفاده  -1

 و انمشتری

 .دافغانستان بانک و ناظرین آن ازمعامالت خدمات پولی دفاتر ثبت کتمان  -2

 های ذیل را انجام دهد: تیفعال تواندینم صراف(     3)

 نقبول سپرده )امانات( مشتریا .1

 هقرض یاعطا .2

 انتقال پول .3

 :صرافی نمیتواند به اقدامات ذیل مبادرت ورزد(4)

معلومات  برای ثبت معامالت وخالف رهنمود ها و معیارهای تعیین شده د افغانستان بانک رسمی  غیراستفاده از دفاتر ثبت    -1

 انمشتری

 دافغانستان بانک و ناظرین آن از ویشمعامالت خدفاتر ثبت کتمان  (5)

 ( این ماده تذکر یافته مبادرت ورزند.2( و )1شرکت های صرافی و خدمات پولی نمی توانند به فعالیت های که در فقره )  -( 6)       

 

 

 

(۱۵) 



 

 

 و صرافی خدمات پولی هعملیات فراهم کنند

 :هفتم مادۀ بیست و

صرافی و خدمات پنولی به اسم که  حساب بانکیا در تا تمام معامالت بانکی خویش ر ندمکلف ا یو صراف خدمات پولی کننده فراهم (1)

مربنوط بنه فعالینت خنویش را در حسنابات  میتوانند که معامالتن و  دن، انجام  دهندافتتاح نموده ا ی کشورهابانکاز یکی در خویش 

 تجارتی خویش انجام دهند.  شخصی یا سایر حسابات

مالت نمایندگی در حساب جداگانه کنه بنه اسنم نماینندگی متنذکره افتتناح دارای نمایندگی باشد، معا  خدمات پولی و صرافیهرگاه  (2)

  .داند افغانستان بانک الزمیرد و یا طوریکه دگردیده باشد، صورت میگ

و  پولی عرضه خدماتای بررا کیت رما اً یا قصدو خیل د سالم نا قابتیر های رفتادر رنباید  یفاصرفراهم کننده خدمات پولی و (3) -1

 بانی با دیگران در مورد قیمت ها تولی محدود به این ها نمیباشد. مشتمل است بر ،  هاروش ین ا ید.نماانحصار ر سعااله دتبا

 محدود نمودن دسترسی عامه به سهولت  -2

 محدود ساختن ملکیت ها یا سایر ذرایع به رقابت کنندگان  -3

نوشنته و در  تخته یرو به را خویش یهنا فیس سایر و رسعاا وشفر و خرید ننر  تا ندامکلف فیاصر و یپول خدمات کنندگان فراهم -4

  معرض دید مشتریان خویش قرار دهند

  مطابق فغانیا یها تنو بانک هیانواع شتدانظر در ونبد را جیرخا رسعاا وشفر و خرید ،انصراف و یپول خدماتفراهم کننده گان    -5

 .دهند انجام ،  ،تخته یرو شده تحریر یها نر 

 و هیاحصنائو به شنکل مناهوار  نمایند ثبترا  خویش یو بانک مرهروز تمعامال تجزئیا بایدان صراف و یپول خدماتفراهم کننده گان  -6

 .دنینما هیاداره ارا آن به ،د افغانستان بانک  طرف از شده مطالبه اتیجزئ و درخواست حسب را معلومات ریسا

یا مکان مناسب برای کار و بار شان بوده و اسم تجارتی مطابق جواز  به انتخاب دفاترمکلف ان خدمات پولی و صراففراهم کننده گان   -7

 در لوحه و محل فعالیت شان قابل دید باشد. همچنان در مکاتیب و سایر اوراق رسمی معلومات مطابق به جواز فعالیت درج گردد. 

دفتر مرکزی و اجازه نامنه  نماینندگی هنا را تا جواز اصلی فعالیت خویش را در  ندمکلف اان خدمات پولی و صراف فراهم کننده گان   -8

 برای مشتریان بهتر معلوم و مشخص باشد. آنها در نمایندگی مربوطه خویش طوری نصب و نگهداری نمایند تا نوعیت فعالیت

 مکلنف اسنت تنا یو صنرافبیشتر از سه روز، فنراهم کنننده خندمات پنولی برای در صورت عدم فعالیت و مسدود بودن مکان فعالیت  -9

 نصب نماید.  خویش بمنظور اطالع مشتریان، اطالعیه کتبی در بیرون محل فعالیت

 دننمنی توانن ،دسنتور د افغانسنتان باننکحکم قانون، استیذان محکمنه ذیصنالح و ینا بدون ان خدمات پولی و صراففراهم کننده گان   -10

 د.نساز ءسومی شریک یا افشاطرف  ارا ب خویش معلومات مشتریان

و  سیقبل از عرضه خدمات  معلومات کامل را در مورد خدمات، محصوالت، ف ،مکلف اندان صراف و یپول خدماتگان  فراهم کننده  -11

 د. نقرار ده شیخو انیمشتر اریدر اخت رهیغ

 در شیمجاز خو یها تیخدمات و فعال رامونیرا پ یکتب یها هیاطالع ای یآگهاند تا  مکلفان و صراف یخدمات پولفراهم کننده گان  -12

بهتنر معلنوم و  انیمشتر یآنها برا تیفعال تینوع تا ندینما  نصب شیخو تیعالمحل ف ایدر دفتر  یطورمقرره  نیا (23 مطابقت به ماده

 مشخص باشد.

 

(۱۶) 



 

شرکت های صرافی و خدمات پولی مکلف اند، برای فعالیت ها و عملیات خویش دارای یک سیستم معیاری و قابنل قبنول باشند. کنه  -13

 گردد.ستم ذریعه متحدالمال مشخص میجزئیات سی

مکلف اند تا برعالوه موارد فوق، مقرره حمایت از حقوق مشتریان و سایر مقررات مربوطه را ان خدمات پولی و صراف فراهم کننده گان -14

 تطبیق نمایند. 

 تیفعال تیموقع

 :هشتم مادۀ بیست و

از جانب آنها مشخص شده و  که محالت ای محل در صرف توانند یم آنها یها یندگینما وان صراف ،یپول خدماتفراهم کننده گان  (1)

 صورت در انفرادی یصراففراهم کننده خدمات پولی یا  شخص دو. ندینما تیفعال است، شده تصدیق بانک افغانستان د جانب از

 .ندینما خدمات عرضه و تیفعال( دکان)واحد آدرس کی در توانندیم اعتراض، عدم سند هیارا و توافق

قبل از نقل مکان محل فعالیت دفتر مرکزی یا نمایندگی های خویش منظوری است فراهم کنندگان خدمات پولی و صراف مکلف  (2)

 کتبی دافغانستان بانک را کسب نمایند.

 را بانک دافغانستانسند عدم اعتراض را  تا است مکلف یخارج یپول خدمات با یکار رابطه جادیا از قبل یخدمات پول شرکت (3)

          .دینما فتایدر

 

 

  یندگینما جادیا طیشرا

 :نهم مادۀ بیست و

  در کابل و والیات ارائه اسناد ذیلبا  میتوانندبعد از منظوری کتبی قبلی دافغانستان بانک شرکت های صرافی و خدمات پولی  (1)

 :نمایند خویش را تأسیسنمایندگی 

 امور نظارت یعموم تیآمر یجوازده تیریمد به لیذ مدارک اسناد و با یکتبکسب اجازه نمایندگی به شکل  یدرخواست  -1

 .گرددمی  ثبت و هیارا بانک افغانستان د یساحو یها زون ای ها یگندهینما به اتیوال در و یمال

 نمایندگی. جادیا قبل از بانک افغانستان د یمنظور کسب  -2

 نمایندگی امون عرضه نوع خدمات و محلمعلومات پیر   -3

 مسوول نمایندگی و شهرت شده دیتائ تیتابع تذکره یکاپ  -4

 و گییجاد نمایندهتصویب هیأت نظار پیرامون ا -5 

 جهت طی مراحل درخواستی الزم بداند.د افغانستان بانک اسناد و معلومات که  ریسا -8

خدمات پولی که در این  مشروط به تکمیل شرایط ایجاد شرکت صرافی و می توانندشرکت های صرافی و خدمات پولی خارجی  -( 2)

 نمایند.تأسیس  را مقرره تصریح یافته است،  شرکت صرافی و خدمات پولی تابع

دافغانستان بانک مشخص میگردد  تحت شرایط که از طرف در خارج از کشور  می تواندشرکت های صرافی و خدمات پولی داخلی  -( 3)

 نماید.تأسیس نمایندگی خویش را 

(۱۷) 



 

 آن از جانب دافغامستان بانک مشخص میگردد. ( شرایط ایجاد4)

 

 شرایط اخذ امتیاز نمایندگی خدمات پولی خارجی

 :سی ام مادۀ

شرکت خدمات شخص که خواهان اخذ امتیاز )ایجاد نمایندگی( از امتیاز دهنده ) فراهم کننده خدمات پولی خارجی( میباشد، باید  (1)

 نماید.تاسیس  ن بانک، امتیاز نمایندگی خدمات پولی خارجی را در افغانستان کسب منظوری قبلی د افغانستابوده و بعد از پولی 

و  مطالبهافغانستان بانک را مبنی بر اعطای چنین امتیاز به امتیاز گیرنده، یاز، موافقه یا سند عدم اعتراض دامتیاز دهنده قبل از اعطای امت (2)

 . دینمامی افتیدر

 ر مالکیت و کنترولیتغی

 :مو یکسی  مادۀ

و یا به  را دریافت و صرافی بدون منظوری قبلی د افغانستان بانک سهم یا مالکیت جواز فراهم کننده خدمات پولیتواند مینشخص  چهی (1)

      .هدد انتقالشخص دیگر 

کینت و الر مینمیباشد، مکلف است تنا درخواسنتی تغی و صرافی خویش مالکیت جواز خدمات پولی تغییرشخص که خواهان  (2) 

در مرکنز و ینا در والینات بنه نماینندگی د  را جهت اخذ منظوری د افغانستان بانک به آمریت عمومی نظارت امور منالی کنترول

 نماید. تسلیم افغانستان بانک

جهت طی مراحل درخواستی حضور یافتنه  ،مالکیت استحصول و شخص که خواهان   ،آنهایا نماینده صالحیتدار سهمداران یامالک  (2)

 :ارائه نمایدر مالکیت و کنترول یاستی تغیدرخوبا  رامات آتی مدارک و معلوو 

 و اصل جواز فعالیت؛ .1

 .این مقرره  هشتم ماده سایر معلومات و مدارک حسب .2

بنه خنویش محل فعالیت در یکی از جراید  یا صرافی درخواست دهنده مکلف است تا اطالعیه را در مورد تغییر مالکیت خدمات پولی (3)

 نماید؛ و ارائهبه د افغانستان بانک آن را نشر سپرده و یک نقل 

را  حسنب اینن مقنرره ها تمام معیارجدید را منظور مینماید که شخص  کنترول و یر مالکیتیدرخواستی تغافغانستان بانک در صورت د  (4)

 نماید.  تکمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

(۱۸) 



 

 

 

 پنجمفصل 

 و تمویل تروریزم ییشو پول جلو گیری از
 

 ها تیمکلف

 :دومو  مادۀ سی

جلوگیری از قانون  ،ن جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایمومکلف است تا حسب قان یو صراففراهم کننده خدمات پولی  (1)

معیار ها و اقدامات الزم را برای و سایر  و مقرره مسوولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم تمویل تروریزم

 رعایت نمایند.شویی و تمویل تروریزم جلوگیری مؤثر از پول 

 و صرافی  این معیار ها متناسب به اندازه، ماهیت، خطرات بالقوه و پیچیده گی فعالیت ها و عملیات فراهم کننده خدمات پولی (2)

 .ودشمید که در  این فصل توضیح داده گردمی طرح و عملی 

 پالیسی و طرزالعمل ها

 :وم س مادۀ سی و

متناسب به اندازه، ماهیت، کلف اند افغانستان بانک، ماشتراک کنندگان در لیالم اسعار دو ت پولی و صرافی تمام شرکت های خدما (1)

بمنظور جلوگیری و مبارزه مؤثر علیه پول شویی و تمویل تروریزم، پالیسی ها و خطرات بالقوه و پیچیده گی فعالیت ها و عملیات 

سایر موارد و  ، بررسی و تطبیق لست تعزیراترول داخلی مؤثر، پذیرش مشتریکنت خصوصطرزالعمل های معیاری و مناسب را در 

 تهیه و تطبیق نمایند.

 د. گردمی  لیتعدمرتبه مرور و در صورت ضرورت  کیسال ( این ماده 1فقرۀ ) یو طرزالعمل ها یسیپال (2)

های مندرج  و پالیسی مقررات ،نیقوان تیو رعا قیمکلف اند تا از تطبی و صراف یپول خدمات شرکت ،یندگینما داشتندر صورت  (3)

 د.نینما نانیحصول اطم( این ماده 1فقرۀ )

 شناخت مشتری

 م:چهار مادۀ سی و

بدون  میباشند. هویت مشتریانو تثبیت مکلف به شناخت به منظور ارائه خدمات پولی  انو صراف کنندگان خدمات پولی  فراهم (1)

 ورزند. می نآن ها مبادرت شناخت و تثبیت هویت مشتریان به عرضه خدمات به 

به شناخت و تثبیت  نباشد،( یواقع)مالک  نفعیشخص ذدر صورتیکه مشتری اند  مکلف  انو صراف یفراهم کنندگان خدمات پول (2)

 مبادرت ورزند.نیز  و مالک واقعی  موصوف

 د:نینما تیو تثب صیرا تشخ شیخو یمشتر تیهو لیدر احوال ذ ندمکلف ا  یو صراف یفراهم کننده خدمات پول (3)

 تجارتیمعامله برقراری قبل یا حین  .1

 کشور قبل از انتقال پول به داخل و خارج .2

 و،در حالیکه ظن پول شویی یا تمویل تروریزم مطرح باشد .3

(۱۹) 



 

 مشتری تصادفیاجرای معامله برای  .4

                                                               

حد اقل معلومات و اسناد خدمات پولی باشد، یا معادل آن به اسعار افغانی  50,000از کمتر مشتری  پول( )انتقال معاملۀدر صورتیکه  (4)

 :نماید جهت تثبیت هویت مشتری کسبرا ذیل 

 :شخص انفرادی )حقیقی( باشداگر  .1

 نام مکمل مشتری -أ

 شغل و آدرس -ب

 شماره تماس -ت

 اگر شخص حکمی باشد: .2

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

 فقرهاین  (1) بندشهرت شخص صالحیتدار اجراء معامله، حسب  -ب

 باشد،اسعار  افغانی یا معادل آن به  100,000الی  50,000بالغ به  آنمعامله )انتقال پول( شخص حقیقی باشد و مشتری در صورتیکه  (5)

که حد اقل  دارای  کارت هویت دولتیگی یا جواز راننده تذکره تابعیت، پاسپورت،این ماده  (4)فقره  1بندبر عالوه   یپول خدمات

 .دینمااخذ  را  ،خ صدور و  انقضأ باشدیعکس،  تار

یا معادل آن به اسعار افغانی  500,000الی  100,000 بیشتر ازآن   ل()انتقال پو معاملهشخص حقیقی باشد و  مشتری در صورتیکه (6)

 پاسپورت معتبریا  وکاپی تذکره  حد اقل ( این ماده، 4فقره ) 1ند برعالوه معلومات ب جهت تثبیت هویت مشتری یپول خدمات باشد،

 .دینما اخذ را

افغانی یا معادل آن به  1,000,000الی  50,000بیشتر از مشتری شخص حکمی باشد و معامله )انتقال پول( مشتری در صورتیکه  (7)

 مشتری را ( این ماده، کاپی جواز فعالیت معتبر4قره )، ف2 بند معلومات جهت تثبیت هویت مشتری برعالوه  یپول خدمات باشد،اسعار 

   ید.نمااخذ 

گردد، یا شرایط و  یا معادل آن به اسعارافغانی  500,000آن بیشتر از  )انتقال پول( معامله مشتری شخص حقیقی باشد و  در صورتیکه (8)

شناخت مشتری ننده خدمات پولی تدابیر شدید صدق نماید، فراهم ک (تدابیر شدید شناخت مشتری) سوم و یس ماده( 2) فقرهحاالت 

 :رددشامل موارد ذیل میگاین تدابیر را اتخاذ نماید. 

 و ؛منابع وجوهمعلومات در مورد  کسب  .1

 .ر زمینهاهداف معامله و کسب اسناد حمایوی د .2

افغانی یا معادل آن به  3,000,000الی  1,000,000آن بیشتر از  )انتقال پول( معامله مشتری شخص حکمی باشد و  در صورتیکه (9)

صدق نماید، فراهم کننده خدمات پولی در  (تدابیر شدید شناخت مشتریسوم ) و یس ماده( 2) فقرهگردد، یا شرایط و حاالت  اسعار

 ، باید تدابیر شدید شناخت مشتری را اتخاذ نماید.ماده( این 7) فقره قرار قسمت شناخت مشتری بر عالوه تدابیر عادی شناخت مشتری

 :دشامل موارد ذیل میگردد، ولی محدود به این ها نمیباشاین تدابیر 

 و منابع وجوه؛معلومات در مورد  کسب  .1

 .اهداف معامله و کسب اسناد حمایوی در زمینه .2

 

(۲۰) 



 

یا  گردد، افغانی یا معادل آن به اسعار 3,000,000آن بیشتر از  )انتقال پول( معامله مشتری شخص حکمی باشد و  در صورتیکه (10)

صدق نماید، فراهم کننده خدمات پولی در قسمت شناخت  (تدابیر شدید شناخت مشتریسوم ) و یس ماده( 2) فقرهشرایط و حاالت 

 :را اتخاذ نماید ذیل، تدابیر ماده( این 9) فقره  موارد مشتری بر عالوه

                                                                                       اساسنامهکاپی اخذ  .1

 شتریشناخت ماهیت تجارت و فعالیت م .2

 ماده( این 4) فقرهشهرت سهمداران و مسوولین کلیدی شرکت حسب  .3

 .) در صورت  امکان( مالکین واقعی آن با استفاده از مدارک و معلومات موجود از منابع معتبر تائید هویتتثبیت  .4

تجارتی جمع آوری و جریان معامله در  تا معلومات مشتریان و مالکین واقعی آنرا ندمکلف ا  ناو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی (11)

 شود. می روز نگهداشته ه و بنگهداری نمایند. معلومات و مدارک پیرامون شناخت مشتری بطور منظم مرور 

 تدابیر شدید شناخت مشتریان

 :پنجممادۀ سی و

پول شویی و تمویل تروریزم، تدابیر شناخت  ییتوانند با درنظرداشت خطرات بالقوه و احتمالم  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی (1)

 مشتری را تطبیق نمایند. این تدابیر شامل تدابیر شدید شناخت مشتری و تدابیر عادی )ابتدائی( شناخت مشتری میباشد.

یل تدابیر شدید شناخت مشتری را تطبیق و اتخاذ مکلف اند، تا در احوال و موارد ذ  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی .1

 تبعه خارجی باشد. مشتری .نمایند

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

 .داشته باشدلق که توجیه اقتصادی نمعامالت غیر معمول و مغ .3

 .تمویل تروریزم موجود باشددر حالت که ظن پول شویی و  .4

 .شدنباتریان که دارایی شخصی زیاد داشته و یا منابع دارایی ها یا عواید آنها مشخص مش .5

 .های سومی غیر مرتبط صورت گیردطرف افت پول از منابع نا معلوم و دری .6

 .ل تروریزم قرار داشته باشدو یا در معرض خطر پول شویی و تموی بودهبا پول نقد بخش اعظم معامالت شان فعالیت هائیکه  .7

ارت ها و فعالیت های که از طرف د افغانستان بانک، مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان یا گروه اقدامات مالی تج .8

(FATFدارای خطر بلند پول شو ،)یی و تمویل تروریزم شناسایی گردد. 

مالی افغانستان و سایر نهاد ها و منابع معامالت با کشور های که از طرف د افغانستان بانک، مرکز تحلیل معامالت و راپور های  .9

 معتبر بحیث کشور های دارای خطر بلند یا دارای سطح بلند فساد اداری و فعالیت های جرمی میباشد. 

 الی آنها تعزیرات وضع گردیده استکشور های که از طرف سازمان ملل متحد با .10

 و،مبالغ انتقال حسب حدود تعین شده ماده سی دوم  باشد .11

 بادله حسب حدود تعیین شده ماده سی و هشتم باشد.مبالغ ت .12

 حاالت که تدابیر عادی شناخت مشتری را ضرورت دارد، شامل موارد آتی بوده، اما محدود به اینها نمیباشد: (2)

 .یدولت یها یمؤسسات، شرکت ها و تصد .1

 باشند؛یآن م یواقع نیمالک رامونیپ یافشاء ساز یها تیبوده و ملزم به مکلف بهادار اوراق بازارکه ثبت و راجستر  یشرکت ها .2

 

(۲۱) 



 

بوده  زمیترور لیو تمو ییاز پول شو یریو مقررات جلوگ نیقوان قیکه مکلف به تطب یها حرفه و مؤسسات ریساو  یمؤسسات مال .3

 می نمایند. و نظارت  قیو بطور مؤثر آنرا تطب

 

شناخته شده  زمیترور لیو تمو ییاز پول شو یریمؤثر جلوگ ستمیس ای میرژ یکه از طرف نهاد ها و منابع معتبر دارا یمعامالت با کشور ها

 د.  باشنیم یجرم یها تیفعال و یادار فساد نیپائ سطح یدارا که یها کشور ایو  اند

 اشخاص متبارز سیاسی

 :ششممادۀ سی و

، از جمله اشخاص وجوهذینفع  یا مالک ت نمایند که آیا مشتری بیثمکلف اند، تا تشخیص و ت ان فخدمات پولی و صرافراهم کنندگان  (1)

 یا خیر. استمتبارز سیاسی 

 گردد: یم ی، شامل موارد آتیاسیاشخاص متبارز س لحاظاز  یمشتر صیتشخ (2)

 ؛آناصلی کسب معلومات الزم و مرتبط از مشتری یا مالک  .1

 دریافت و مرور معلومات موجود در مورد مشتری؛ .2

شخاص متبارز سیاسی و معلومات مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان، دسترسی و مرور دیتابیس های الکترونیکی ا .3

 در صورت موجودیت؛

ضمن اتخاذ تدابیر شدید  ی و صراف در صورتیکه مشتری یا مالک واقعی آن شخص متبارز سیاسی باشد، فراهم کننده خدمات پولی (3)

 نمایند:می را اتخاذ و عملی تدابیر ذیل  این مقرره، ماده سی و سوم مشتری حسب  شناخت

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

 اشخاص متبارز سیاسی؛آن ذریعه  ، هدف معامله و انتقالاتخاذ تدابیر مناسب بمنظور تشخیص و تثبیت منابع وجوه .2

 .یجد و دوامدار بطور یاسیبا اشخاص متبارز س یتجارتنظارت از روابط  .3

 گزارش دهی معامالت مشکوک

 و هفتم:مادۀ سی 

اپور های به مرکز تحلیل معامالت و رآن معامله مشکوک و ارایه گزارش  مکلف به تشخیص  انو صراف فراهم کنندگان خدمات پولی (1)

 .مالی افغانستان میباشند

، ولی ذیل باشد تو حاالست که صرف نظر از مبالغ و طریقه پرداخت، دارای یکی از خصوصیات معامله مشکوک عبارت از معامله ا (2)

 محدود به این ها نمی باشد.

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

 .توجیه اقتصادی واضح ندارد که هیچ نوع الزامیت حقوقی و تجارتی .2

 .بیانگر تفاوت با سوابق مشتری یا معامالت پیشین مشتری میباشد شرایط و مبالغ معامله .3

 .ه را طوری سازمان داده باشد تا از گزارش دهی اجتناب گرددملچنین برداشت شود که مشتری معاحاالت از  .4

یا هدف از آن پول شک یا موجودیت دالیل مبنی بر شک اینکه معامله و یا اقدام به اجراء آن با عواید ناشی از جرایم مرتبط بوده  .5

جرم اصلی عملی است که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارایی  شویی یا تمویل تروریزم می باشد یا با جرایم اصلی ارتباط دارد.

 .بصورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شده باشد

(۲۲) 



 

اعمال ربوط بوده یا به قصد اجرای شک یا موجودیت دالیل مبنی بر شک اینکه وجوه به شخص تروریست یا سازمان تروریستی م .6

 .تروریستی بکار انداخته شده یا توسط سازمان های تروریستی مورد استفاده قرار میگیرد

                                                                                               .معلوم و شناخته نشودبصورت واضح هویت مشتری  .7

 .ردد که معامله به شکلی از اشکال رابطه به فعالیت غیر قانونی یا جرمی داردمعلوم گ .8

 معامالت و راپور های مالی افغانستان مشخص میگردد.سایر موارد که از طرف مرکز تحلیل    .9

مالت معا لیمرکز تحل تیاز طرف آمر و یا در فورم های مخصوص که (Onlineالکترونیکی )گزارش دهی معامالت مشکوک بطور  (3)

 .ردیگمی صورت  گردد،یافغانستان مشخص م یمال یو راپور ها

تمام  یو صراف یپول خدمات کننده فراهم یمرکز دفتراز طریق  ایو  میمستق بصورتصرافان و خدمات پولی می تواند  یندگینما (4)

 یمال یمعامالت و راپور ها لیبه مرکز تحل یو همراه با معامالت دفتر مرکز افتیدر شیخو یها یندگیمعامالت مشکوک را از نما

 .دهدافغانستان گزارش 

 

 گزارش دهی معامالت بزرگ

 :هشتم مادۀ سی و

هم یا و بیشتر از آن  یا و ( 500,000صد هزار افغانی )پنجمبلغ که معامالت را ، مکلف اند و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی (1)

 .گزارش دهندپور های مالی افغانستان به مرکز تحلیل معامالت و راباشد، معادل آن به اسعار 

ولی توسط یک مشتری طی دو روز متوالی اجراء و  ،باشدماده ( این 1معامالت که مبالغ هر یک از آن کمتر از مقدار تعیین شده فقره ) (2)

 شود.می زارش داده ( گردد، نیز گ1باهم مرتبط بوده و مبلغ مجموعی آن نیز معادل یا بیشتر از حد تعیین شده فقره )

در  ایو  یکیالکترونبطور  طی مدت تعیین شده از طرف آمریت مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان،گزارش معامالت  (3)

 .ردیصورت گ گردد،یافغانستان مشخص م یمال یمعامالت و راپور ها لیمرکز تحل تیمخصوص که از طرف آمر یفورم ها

 لیمعامالت بزرگ را به مرکز تحلمی تواند بطور مستقیم یا از طریق دفتر مرکزی خویش  انو صراف یپول خدمات های  یگ ندهینما (4)

 .دهد افغانستان گزارش یمال یمعامالت و راپور ها

 انتقال وجوه

 : نهممادۀ سی و

 داخلی و انتقاالت) ت خویشالدر مورد معامالت و انتقا مکلف اند، تا معلومات و اسناد کافی را  فراهم کنندگان خدمات پولی (1)

 ، اخذ، ثبت و نگهداری نمایند.(خارجی

اخذ، ثبت و نگهداری گردد، ماده سی و دوم این مقرره، با در نظر داشت احکام مندرج معلومات و اسناد که در معامله یا انتقال پول  (2)

 :باشد میرد آتی اشامل مو

 ؛ومات فرستنده پولاسم و معل .1

 دریافت کننده پول؛ و آدرس اسم مکمل .2

 وع سعر و هدف انتقال وجوه؛مبلغ، ن .3

 تاریخ معامله؛ .4

(۲۳) 



 

 ؛، درصورت استفادهنر  تبادله .5

 فیس یا کمیشن؛ و .6

 مشتری یا و   باشدیا معادل آن به اسعار  افغانی (500,000) پنج صد هزاربیشتر از معامله  مبالغ مشتری شخص حقیقی و هرگاه  .7

 

در این صورت مکلف به باشد( افغانی یا معادل آن به اسعار 1,000,000یک میلیون )بیشتر از معامله  مبالغ شخص حکمی و 

 اسناد حمایوی مؤثق می باشد.

 د:نینما اخذ را لیذ مدارک پول، افتیدر و مراجعه نیح  یپول خدمات کنندگان فراهم باشد، افغانستان در وجوه کننده افتیدرهرگاه  (3)

 .تشخیص هویت دریافت کننده وجوه .1

 کاپی تذکره و یا پاسپورت .2

ت هویت فرستنده وجوه نگردد، از اجراء معامله و خقادر به شنااین مقرره  ماده سی و دومحسب فراهم کننده خدمات پولی هرگاه  (4)

 مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان گزارش دهد. به  منحیث معامله مشکوک انتقال وجوه خودداری و از موضوع

 مطابق این مادهرا که واسطه عمل مینماید، تمام معلومات و مدارک مرجع انتقال پول بحیث  فراهم کننده خدمات پولی در قسمت (5)

 ارسال نماید.  وزکسب نموده، آنها را بطور ضمیمه به مرجع یا مؤسسه مالی مج

 تبادله اسعار و نقد سازی چک

 :ما چهل مادۀ

 اخذ، ثبت و نگهداری نمایند.را تبادله اسعارمورد معامالت  مکلف اند معلومات و اسناد در  انو صراففراهم کنندگان خدمات پولی  (1)

افغانی یا معادل آن به اسعار باشد، فراهم کننده ( 500,000هزار ) ه اسعار مشتری مساوی یا کمتر از پنجصددر صورتیکه مبلغ تبادل (2)

 نمایند:گان خدمات پولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتریان کسب 

 :باشد یقیحق شخص کهیصورت در .1

 اسم مکمل مشتری  -1

 شماره تماس  -2

 :باشد یحکم شخص کهیصورت در  -2

 نام و آدرس مکمل شرکت -1

 هرت شخص صالحیت دار اجراء تبادلهش -2

ی یا معادل آن به افغان ( 1,000,000یک میلیون )الی  ( افغانی500,000) هزار صدلغ تبادله اسعار مشتری بالغ به پنجدر صورتیکه مب (3)

 اسعار باشد، فراهم کننده گان خدمات پولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتری کسب نمایند:

 اگر شخص حقیقی باشد:  .1

 نام مکمل مشتری -1

 شماره تماس -2

 وشغل و آدرس  -3

 

 

(۲۴) 



 

  .جواز رانندگی  و یا کارت هویت دولتی معتبرتذکره، پاسپورت، کاپی  -4

 اگر شخص حکمی باشد: .2

 شرکت مکمل آدرس و نام  -1

 تبادله اجراء دار تیصالح شخص شهرت -2

 .معتبر تیفعال جواز یکاپ -3

(  افغانی یا معادل آن به اسعار 3,000,000( افغانی الی سه میلیون )1,000,000در صورتیکه مبلغ تبادله اسعار مشتری یک میلیون ) (4)

 باشد، 

 ولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتری کسب نمایند:فراهم کننده گان خدمات پ

 اگر شخص حقیقی باشد:  .1

 ( این ماده، کاپی تذکره و یا پاسپورت معتبر، و 3فقره ) 1برعالوه موارد بند  -1

 هدف تبادله.  -2

 .(  این ماده،  هدف تبادله3فقره ) 2برعالوه موارد بند اگر شخص حکمی باشد،  .2

 (  افغانی یا معادل آن به اسعار باشد، فراهم کننده گان 3,000,000سه میلیون )لغ تبادله اسعار مشتری بیشتر از در صورتیکه مب   (5)

 نمایند:( این ماده، اخذ 4برعالوه موارد فقره ) خدمات پولی و صرافان  حداقل معلومات و اسناد ذیل را جهت تثبیت هویت مشتری

 باشد: در صورتیکه شخص حقیقی  .1

 و منابع وجوهمعلومات در مورد  کسب  -3

 .کسب اسناد حمایوی در -4

 درصورتیکه شخص حکمی باشد:  .2

 سنامهاخذ کاپی اسا -5

 شناخت ماهیت تجارت و فعالیت مشتری -6

 شهرت سهمداران و مسوولین کلیدی شرکت  -7

 .) در صورت  امکان( معتبر تائید هویت مالکین واقعی آن با استفاده از مدارک و معلومات موجود از منابعتثبیت   -9

 :گرددیم یآت موارد شامل د،ینمامی  ینگهدار و ثبت اخذ، چک یساز نقد معامله هر در یپول خدمات که را اسناد و معلومات(  6) 

 .این مقرره (32)ماده حسب  مشتریاسم و معلومات  -1

 قابل پرداختمبلغ، نوع سعر  -2

 تاریخ معامله و نر  تبادله  -3

 یس یا کمیشن ف -4

 رس مشتریاد -5

 و، مشتری س شماره تما -6

 منبع صادر کننده چک. -7

 

 

(۲۵) 



 

 

 حفظ اسناد و معلومات

 :چهل و یکم مادۀ

سال بعد از زمان انجام یا اجراء  5مکلف است تا تمام معلومات و اسناد ذیل را حد اقل برای مدت ی و صراف فراهم کننده خدمات پولی (1)

 د:معامله و یا رابطه تجارتی با مشتری حفظ نمای

 .رک مربوط به هویت و شناخت مشتریتمام معلومات و مدا .1

  و، ون مرزی اجراء شده و نهائی نشدهتمام معلومات و مدارک مربوط به معامالت و انتقاالت پولی داخلی و بیر .2

 .کاپی گزارش ها و اسناد مربوطه آن که به مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان ارسال میگردد .3

 و معلومات نگهداری شده، با تفصیالت کافی بوده و طوری حفظ گردد که به سهولت در دسترس  د افغانستان بانک، مرکز  اسناد (2)

 تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان و سایر مراجع ذیصالح قرار گیرد.

 اشکال ذیل حفظ و نگهداری گردد:یکی سناد و معلومات میتواند به ا (3)

 ( Softالکترونیکی ) .1

 و (نسخه چاپی دارک اصلی )ماسناد و  .2

 ناد و مدارک اصلی که خوانا باشد.کاپی اس  .3

 

 مبارزه با تمویل تروریزم

 :دومو  مادۀ چهل

مکلف اند، تا تدابیر و اقدامات الزم را  حسب قانون و مقرره جلوگیری از تمویل تروریزم   و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی (1)

 گیرند. این تدابیر شامل موارد آتی بوده، ولی محدود به این ها نمیباشد:  ری از آن روی دستبمنظور مبارزه و جلوگی

 هویت مشتریان و مالکین واقعی آن ها را قبل یا حین اجراء معامله یا رابطه تجارتی تثبیت و شناسایی نمایند؛ .1

ر دارند یا میگیرند، نگهداری و بطور منظم و تعزیرات قراست یکه در لست از اشخاص و سازمان های یس یا لمعلومات، دیتابی .2

شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد در قسمت مبارزه با تمویل لیست ست تعزیرات شامل یل دوامدار آن را تجدید نمایند.

ست لی، (OFAC) کایامر هیمال وزارت یخارج یها ییدارا کنترول دفتر راتیتعز ستیل، تروریزم، شورای امنیت ملی افغانستان

 اشخاص  تیهو ،یتجارت معامالت یاجرا از قبلمیباشد مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستانکه در ویب سایت 

 . ندینما حفظنموده و  تشخیص تذکر داده شده، بند دوم این فقرهکه در راتیتعز ستیل در را یحکم و یقیحق

ت مشتریان در مقابل لیست های تعزیرات مکلف به داشتن ابزار و هویتشخیص صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی جهت  .3

 باشند.سیستم های برقی می

ست یست اشخاص و سازمان هایی که در لیمشتریان خویش را با ل هویتمکلف اند تا   و صرافان فراهم کنندگان خدمات پولی .4

 ست تعزیرات نمیباشند.یامل لمقایسه و حصول اطمینان نمایند که مشتریان آن ها ش تعزیرات قرار دارند

 مکلف اند که:  انی و صرافلست تعزیرات باشد، فراهم کنندگان خدمات پویدر صورتیکه مشتری شامل ل .5

 د؛ و یناز ارائه خدمات به مشتری خودداری نما -8

 

(۲۶) 



 

 دهند.گزارش و به مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان اطالع به د افغانستان بانک  -9

رنوالی در قسمت انجماد وجوه و دارائی های سامکلف اند تا بعد از ابالغ و دریافت تصمیم  انو صراف اهم کنندگان خدمات پولیفر .6

 د:نشخص، نهاد یا سازمان ها به اسرع وقت اقدامات ذیل را اتخاذ نمای

 ات قرار میگیرند.ست تعزیریانجماد وجوه و دارایی های اشخاص و سازمان های که طبق احکام قانون شامل ل -10

ی ها و وجوه متذکره، منابع مالی یا ارائه سایر خدمات مالی به اشخاص ئخودداری از در اختیار قرار دادن مستقیم و یا غیر مستقیم دارا -11

 ست تعزیرات یا به نفع آنها. یشامل ل
 

 برنامه آموزشی

 :م سومادۀ چهل و

گان آن از قوانین و مقررات جلوگیری از ین، کارکنان و نمایندمسوولکه  حصول اطمینان نمایدی و صراف فراهم کننده خدمات پولی (1)

 ی و تمویل تروریزم، این مقرره و سایر مقررات مربوطه آگاهی و معلومات کافی دارند.یپول شو

نمودن  ، مکلف به دایرخویش بمنظور ارتقای ظرفیت و افزایش آگاهی کارمندان و نمایندگان و صرافی فراهم کننده خدمات پولی (2)

 برنامه های آموزشی منظم و دوامدار میباشند.

مکلف اند تا در برنامه های آموزشی و ورکشاپ های که از طرف د افغانستان بانک و مرکز  انو صراففراهم کنندگان خدمات پولی  (3)

 ان دایر میگردد، اشتراک نمایند. تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانست

 

 فشاء سازیممنوعیت اطالع دهی یا ا

 م:چهارمادۀ چهل و

معلومات پیرامون تحقیقات پول شویی و تمویل  مکلف اند تاین و کارمندان آنها مسوول،  انو صراف ت پولیفراهم کنندگان خدما (1)

ء و تروریزم یا گزارش دهی و ارائه معلومات به مرکز تحلیل معامالت و راپور های مالی افغانستان را به مشتری یا سایر اشخاص افشا

 سازند.نشریک 

و با مراجع ذیصالح حسب قوانین و وصرافان  ین و کارمندان فراهم کننده خدمات پولیمسوولشریک ساختن این معلومات میان  (2)

 مقررات جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم، شامل این محدودیت و ممنوعیت نمیباشد.

به اثر  ین آن مسؤل جبران خساره ناشی از افشای محرمیت های مسلکفراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی، مسؤلین و کارمندا (3)

 نیت باشد.حین اجرای وظیفه نمی باشد مگر اینکه افشأ سازی شان ناشی از سؤ گزارش دهی 

 

 

 

 

 

 

(۲۷) 

 



 

 

 ششمفصل 

 ی و صراف از فعالیت های  خدمات پولی و نظارت گزارش دهی
 

 گزارش دهی 

 م:پنج مادۀ چهل و

 روز کاری بعد از وقوع رویداد های ذیل گزارش و اطالعیه کتبی را به آمریت 30 است تا در خالل مکلف صرافی خدمات پولی و  (1)

 د افغانستان بانک ارائه نماید:و در والیات به دفاتر ساحوی و نماینده گی های  در کابل نظارت امور مالی عمومی

 .کارمندان و ر در لست خدمات، نماینده با صالحیتیتغی .1

 .ها نمایندگیر موقعیت یا محل ارائه خدمات دفتر مرکزی یا یتغی .2

 ؛ تیجواز فعال صاحب نیر در ضامنییتغ استحقاقی ذیصالحیت در صورتیکه شخص حکمی باشد.انتقال اسهام  .3

 .جواز مالک فوت و تیفعال جواز قیو حر یمفقود .4

ف است که تمام راپور صورت حساب مالی، صورت شرکت صرافی و خدمات پولی مکلجواز  یدر خواستشامل رات عمده ییتغ ریسا (2)

 حساب مفاد و ضرر و یا سایر موارد که د افغانستان بانک مطالبه نماید، را ارایه نمایند.

 

 نظارت از فعالیت های فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافان 

 :و ششم مادۀ چهل

 میباشددر افغانستان  پولی و صرافیت خدمافعالیت های دافغانستان بانک مرجع صدور جواز و نظارت کننده  (1)

 .صورت میگیرد و طرزالعمل های مربوطهطبق قانون و مقررات  و صرافان فراهم کننده گان خدمات پولی ازنظارت  (2)

و صنرافان  و  با صدور اطالعیه قبلی در رابطه به ساحه و مدت نظارت دفناتر فنراهم کننندگان خندمات پنولیبانک ناظرین دافغانستان  (3)

دفاتر فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافان و نمایندگی های آنهنا  ،یقبل طالعبدون ا د،یدر صورت لزوم د ایآنها و  ی های گندینما

 نمایند.می را نظارت 

 میباشند: یآت یها تیصالح ید افغانستان بانک دارا ینظارت امور مال یعموم تیآمر نیناظر (4)

  ها.سوابق آن ریحساب ها، دفاتر، اسناد و سا یآنها و بررس یها ندهینما و  صرافان و یاز دفاتر فراهم کنندگان خدمات پول نظارت -1

 .مربوطه صراف و یخدمات پول یها تیها در مورد موضوعات مربوط به امور و فعال ندهینما ران،یمد ن،یکسب معلومات از مالک -2

 .ربوطهم یمقررات و طرزالعمل ها ن،یحسب قوان یذیو اقدامات تنف ینقد مهیجر وضع -3

جنواز و  بدون یصراف ای و یبر  ارائه خدمات پول یشک مبن آنهامورد  درکه  نیدکاک و محالت ها، تیمارک به  دخولبررسی و  -4

 .باشد موجود مقرره، نیا احکام تیرعا عدم

 شده باشد.   نییو مقررات مربوطه تع نیموارد که حسب قوان ریسا -5

 از  ها،آن  ندهینما ایو   یصراف ،یبه دفاتر، اسناد و حسابات فراهم کننده خدمات پول یدسترس نظارت،غرض  تواندیدافغانستان بانک م (5)

 یتقاضنا ربطینادارات ذ رهینوغ مراجع تنفینذ قنانون  ،یحارنوال ،(FinTRACAافغانستان ) یمال یمعامالت و  راپور ها لیمرکز تحل

 .دینما یهمکار

(۲۸) 



 

 افغانستان د نیناظر ئتیمکلف اند تا با ه محالت نیمالک وآنها  یها یندگیصرافان و نماو  یفراهم کنندگان خدمات پول کارمندان تمام (6)

 . ندینما یهمکار آنها بامحوله  فیداده و بطور کامل در انجام وظارا  شید به دفاتر خوورو اجازه ،بانک 

 

 

 

 

 هفتم فصل

 تیفعال جواز فسخ و قیتعل شه،یپ ترک
 ترک پیشه 

 :م: هفت مادۀ چهل و

فورمنه هنای  بنا تکمینل بخواهد ترک پیشه نماید، درخواستی ترک پیشنه بصنورت کتبنی ی و صراف گاه فراهم کننده خدمات پولیهر (1)

دیریت جنوازدهی آمرینت عمنومی و ارائنه آن بنه مناختصاصی مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک 

 ردیگمی صورتفغانستان بانک در والیات، نظارت امورمالی در مرکز و نمایندگی های د ا

مکلنف بنه  ،یدرخواست برعالوه، درخواست دهنده یصراف ای یسهمداران خدمات پول/مالک طرف از  شهیترک پ یدر صورت تقاضا (2)

 :باشدیم زین لیارائه اسناد و معلومات  ذ

 ترک پیشهدالیل ارائه  .1

 تسلیمی اصل جواز فعالیت .2

 اتیتصدیق عدم باقیداری مالیارائه  .3

 یمال و ییجنا جرم تیمسوول عدم قیتصد یساز فراهم .4

 نیپول تضم افتیدرکشور جهت  یاز بانکها یکیدر  یشماره حساب بانک هیارا .5

 .میگردد مطالبه بانک افغانستان د طرف از که مدارک و معلومات ریسا .6

خواستی کتبی از ترک پیشه انصراف و به فعالیت قبل از منظوری درخواستی ترک پیشه، درخواست دهنده میتواند با ارائه اطالعیه و در (3)

 خویش ادامه دهد

 چگونگی و شرایط منظوری ترک پیشه در طرزالعمل کاری مربوطه مشخص میگردد و (4)

 .، پول تضمین آن دوباره پرداخت میگرددو صرافی  بعد از منظوری درخواستی ترک پیشه  فراهم کننده خدمات پولی (5)

 

  تعلیق جواز فعالیت

 م: هشتو مادۀ چهل

 را تعلیق نماید: و صرافی  میتواند جواز فراهم کننده خدمات پولیو حسب احوال افغانستان بانک تحت شرایط آتی د (1)

 .مالک جواز درخواست تعلیق جواز را نمایدیا سهمداران .1

 .قوانین و مقرراتتخطی و تخلف مکرر از  .2

(۲۹) 



 

 و سه ماه متواتر،طی مدت عدم گزارش دهی  .3

 د افغانستان بانک.  ه لزوم دیدوارد نظر بسایر شرایط و م .4

  النی سنه مناه بعند  حند اکثنر در صورتیکه جواز فعالینت از طنرف د افغانسنتان باننک تعلینق گنردد، دارننده جنواز مکلنف اسنت کنه (2)

ن و قضننیه تحننت دورا در صننورتیکه .در غیننر آن جننواز فعالیننت فسننخ میگننردد ،از تعلیننق، مراجعننه و تعلیننق جننواز را مرفننوع سننازد

فیصننله از روز کنناری  بعنند  30ررسننی ارگننان هننای عنندلی و قضننایی باشنند، دارنننده جننواز در مننورد رفننع تعلیننق حنند اکثننر الننی ب

 یا مرجع ذیصالح اقدام نمایند در غیر آن جواز فسخ میگردد.نهایی ارگان 

ارائه درخواست کتبی به  ، درخواست دهنده مکلف بهو یا صراف درصورت تقاضای تعلیق جواز از طرف فراهم کننده خدمات پولی (3)

در میباشد.  و در والیات به نمایندگی های د افغانستان بانک نظارت امور مالی د افغانستان بانک عمومی مدیریت جوازدهی آمریت

 مدت کهیدر صورت جواز تعلیق میگردد. سال 1مدت حد اکثر الی مدت اعتبار جواز بیشتر از یکسال باشد، برای  هرگاه این حالت 

 .گرددیم قیتعل ماه 3 مدت یبرا حداکثر تیفعال جواز باشد،ماه  6از  شتریو ب کسالیبار جواز کمتر از اعت

 نماید.  تیفعال جواز قیدر  مدت تعل  تواندینم یصراف ایو  یفراهم کننده خدمات پول (4)

 مکلف است:  ، دارنده جوازماده صورت گیرداین  (3) فقرهحسب  قیتعل کهیصورت در (5)

  حد اکثر زمان تعیین شده  با ارائه درخواستی کتبی خواهان رفع تعلیق جواز گردد.قبل از   -1

 دارنده جواز موضوع را اطالع دهد؛ و  باشد،ر  داده یرات یدر صورتیکه در معلومات ثبت شده نزد د افغانستان بانک تغ  -2

آدرس موصوف اخبار و مهلت تعیین میگردد. در صورت عدم ، موضوع کتباً به ننماید  دارنده جواز الی زمان تعیین شده مراجعههرگاه  (6)

 اطالعیه کتبی، جواز فعالیت فسخ میگردد. صدور مراجعه بعد از

 

 فسخ جواز فعالیت

 م:نهمادۀ چهل و 

 نماید: یا فسخ را لغو خدمات پولی و صرافی فعالیت میتواند جواز و حسب احوال د افغانستان بانک تحت شرایط آتی  (1)

 .فعالیت را آغاز نماید ،بعد از تاریخ صدور جواز ماه 6نتواند در خالل  و صراف خدمات پولیفراهم کننده  .1

 . در صورتیکه نمایندگی یا نمایندگی های خدمات پولی و یا صرافی از طرف دافغانستان بانک فسخ گردد. .2

انستان بانک متوقف ساخته و مدت شش ، فعالیت خویش را بدون اطالع قبلی به د افغخدمات پولی و صرافی ین مسوولو یا  مالک .3

 .گذشته باشد آن ماه از توقف فعالیت های 

 .است بر اساس معلومات غلط یا گمراه کننده و غیر قانونی جواز را بدست آورده ین آنمسوولو یا  سهمداران/مالک جواز .4

 .شده باشدورشکسته  و یا شرکت خدمات پولی و صرافی  و صرافی مالک  خدمات پولی .5

الل شرکت خدمات پولی و صرافی به اثر مرگ و یا ورشکست شدن یکی از شرکا و یا انحالل اختیاری از جانب سهمداران. انح  .6

 شوند. مرتکب جرم جنایت آن سهمداران و  جواز مالک

 .نگردد یجواز موفق به ثبت اطالعات در دفاتر رسم مالک .7

 .باشد دهینگرد دیتمد انقضاء خیتار از بعد ماه سه یال تیجواز فعال .8

  .( ماه متواتر ارائه نشده باشد6) ششگزارش ماهانه به مدت   .9

 از قوانین و مقررات و دساتیر دافغانستان بانک و شرایط تعهد نامه امضا شده تخطی صورت گرفته باشد. .10

(۳۰) 



 

 و یکننده خدمات پول و فراهم قیاز طرف د افغانستان بانک تعل یو صراف یپول خدمات کننده فراهم تیفعال جواز کهیدر صورت .11

 .نگردد قیتعل رفع به موفق ( ماده چهل ششم 2حسب فقره ) صراف

   افغانستان د طرف از ینقد مهیجر وضع اثر در نیصراف در حساب تضم و یفراهم کننده خدمات پول نیپول تضم کهیدر صورت .12

 و شود آن یالزام مبلغ%  50 از کمتر بانک

 ق کند.چهل و ششم صد ماده (4) فقره حالت  .13

    و اصل جواز فعالیت را ادهت را بصورت فوری توقف داجواز مکلف است تا فراهم نمودن خدم مالکدر صورت فسخ جواز،          (2)

 به د افغانستان بانک تسلیم نماید.  الی مهلت تعیین شده 

از جانب  توجه به شرایط و محتوای اخطاریهعدم  صورتدر  .نمایدقبل از فسخ جواز صادر  کتبی را یهاخطارمیتواند د اففانستان بانک  (3)

 .کند یم فسخرا  تیفعال جوازد افغانستان بانک  ،فراهم کننده خدمات پولی و صرافی 

 

 

 

 هشتم فصل

 یذیتنف اقدامات و ها سیف
 ها فیس

 :پنجاهممادۀ

صنرافی و دور جنواز فعالینت طی مراحل درخواسنتی و صنجبران قسمت از مصارف اداری خویش در مقابل د افغانستان بانک بمنظور  (1)

 .نمایدمی فیس اخذ خدمات پولی می تواند 

 شامل موارد آتی میگردد:وضع شده فیس های  (2)

 .نمایندگی دفتر مرکزی  و جواز فعالیت طی مراحل درخواستیفیس  .1

 .یو صدور جواز مثن یمراحل درخواست یط سیف .2

 .جواز دیتمد سیف .3

 .دارسهم ای تیر مالکییتغ یمراحل درخواست یط سیف .4

 .یتجارت اسم رییو تغ تیجواز فعال قیتعل شه،یترک پ یمراحل درخواست یط سیف .5

 و.ها تیمعامالت و فعال ثبت یها دفترچه سیف .6

 میگردد. متحدالمال مربوطه د افغانستان بانک مشخص  قیطر از کهها  سیف ریسا .7

صنرافان و  ،یپنول خندمات کننندگان فنراهم یباال زین را ساالنه یابیارز سیف د،ید لزوم صورت در تا دارد تیصالح بانک افغانستان د (3)

 .دیآنها وضع نما یندگینما

 د. نباش یمنقابل بازپرداخت  الذکر فوق یها سیف (4)

بدسترس فراهم کنندگان خندمات  یو صراف یخدمات پول یها تیمعامالت و فعال یکه بمنظور ثبت، درج و گزارش ده یها دفترچه (5)

 .   گرددیم نییبر اساس مصارف تمام شد آنها تعمت آن قی رد،یگیقرار م انو صراف یپول

  .میگردد نییدافغانستان بانک مشخص و تعاز جانب ها سیاخذ ف  و طرزتعدیل  ، مقدار، نحوه سنجش (6)

(۳۱) 



 

 در ارتباط به تخطی و تخلف از قوانین و مقررات جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم  اقدامات تنفیذی

 م:و یک مادۀ پنجاه

، جریمه ها و مجازات مندرج از قوانین، مقررات و مکلفیت های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در صورت تخطی و تخلف (1)

باالی فراهم حسب احوال  و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم ی و عواید ناشی از جرایمیقانون جلوگیری از پول شو 24ماده  حکم

( الی پنجصد هزار ۵۰۰۰۰پنجاه هزار افغانی )جریمه نقدی در این مورد از   مبلغ .شده میتواند وضع و صرافان خدمات پولیان گکننده 

 .میگردد وضع (۵۰۰۰۰۰) افغانی

 رکنانرا در صورت تخطی و تخلف خدمات پولی و صرافان یا کا لیذ مواردحسب احوال یکی یا تعداد از می تواند  بانک دافغانستان (2)

 آنها تطبیق نماید.

 ر اخطاریهصدو  .1

 نقدی های وضع جریمه .2

 افغانستان بانکر مزایده اسعار دمنع از اشتراک د .3

 جواز فعالیت فسختعلیق یا  .4

 به تفتیش فعالیت ها و امور کاری مربوط توسط تفتیش بیرونی، که برای و صرافی  مکلف نمودن فراهم کننده خدمات پولی .5

 میباشد. و صرافی تفتیش شونده ی بدوش فراهم کننده خدمات پولیافغانستان بانک قابل قبول باشد. مصارف تفتیش بیروند

 به یک یا تمام اقدامات ذیل:  و صرافی  مکلف نمودن فراهم کننده خدمات پولی .6

 .و صرافی انفرادی و شرکت صرافی و خدمات پولی فراهم کننده خدمات پولی مندانیا کارو  هیأت عاملعزل  -12

و  ینظور رفع نواقص و خال ها یا اجراآت که مغایر احکام قوانین و مقررات جلوگیری از پول شویاتخاذ تدابیر اصالحی و تطبیق آن بم -13

 .عمل ها و رهنمود های مربوطه باشدتمویل تروریزم، طرزال

 .مشخصتوقف فعالیت های  -14

 

 صدور اقدامات تنفیذی، اخطاریه و جریمه ها

 م:دوپنجاه و مادۀ 

مقنررات مربوطنه و  ریو سنا مقنرره نیناو صرافان  از  یفراهم کننده گان خدمات پول  یرت تخطتا در صومی تواند د افغانستان بانک   (1)

 .دیوضع نما را ینقد مهیجر ورا صادر  هیاخطار ،یذیاقدامات تنف  ،د افغانستان بانک ریدسات

 بهدافغانستان بانک  به شیخو راآتاجو از  قیرا به طور کامل تطب یذیتا  اقدامات تنف ندمکلف ا  انو صراف یفراهم کننده خدمات پول (2)

 د. نگزارش ده منظم طور

 :دینما وضعرا  و یا هم هر دو مورد ینقد مهیجر ایوصادر  هیاخطار تواندیم ید افغانستان بانک در موارد آت (3)

 جواز دیتمد در ریتأخ .1

 معامالت  یدر گزارش ده ریتأخ اارائه و یعدم  .2

 یویئاحصا یگزارش ها ریسادر ارسال  ریو تأخ عدم .3

 و وضع شده؛ یذیتنف اقدامات و طیشرا قیعدم تطب .4

 .مربوطه مقررات و نیها از قوان یتخط ریسا .5

(۳۲) 



 

را  ینقند یها مهیجر تواندیمدافغانستان بانک  نپردازند، راوضع شده  ینقد مهیشده جر نییزمان تع یال یصراف و یپول خدماتهرگاه   (4)

 .دینما وضع استافغانستان بانک موجود نزد  د  کهها   آناز حسابات امانات  ماًیمستق

 .مبادرت ورزد یخدمات پول ایو  یصرافبه عرضه خدمات افغانستان بانک از د تیبدون اخذ جواز فعال شخص کهیدر صورت (5)

 :دینما اتخاذ را لیذ اقدامات تمام ای یکحسب احوال ی تواندیافغانستان بانک مد

 خص به اخذ جوازتعیین مهلت جهت توقف فعالیت یا مکلف ساختن ش .1

 هیصدور اخطار .2

 ینقد مهیوضع جر .3

 تیمحل فعال نمودن( الکو  مهر) مسدود .4

 عدلی و قضایی. یارجاع موضوع به ارگان ها .5

 

 

 

 

 نهمفصل 

 متفرقهارد مو
 

 مفقودی جواز

 :م سوجاه و پنمادۀ 

و  فراهم کنننده خندمات پنولی ،گرددمفقود  و صرافی خدمات پولی کننده دفتر مرکزی و یا نمایندگی های فراهمدر صورتیکه جواز  (1)

حد اقنل مفقودی را افغانستان بانک اخبار و اطالعیه را کتباً به د موضوع بعد از مفقودی، کاری روز 40تا در خالل  ندمکلف ا ی صراف

 .به نشر بسپارد شیخو تیو محل فعال تیدر مارک هیاطالع عهیذر ای و شیخو تیفعال ساحهیک نشریه کثیر االنتشار   در

مکلنف اسنت تنا بمنظنور   یو صراف یفراهم کننده خدمات پول ه؛یروز بعد از نشر اطالع 30 یال تیجواز فعال افتیدر صورت عدم در (2)

در مرکنز و بنه  ینظنارت امنور منال یعموم تیآمر یجوازده تیریبه مد یرا با ارائه اسناد آت یکتب یدرخواست تیجواز فعال یاخذ مثن

 :دینما میتسلن در والیات زون و نمایندگی د افغانستا

 یمفقود هیاطالع یکاپ ایسند  .1

 یمثن جواز سیسند پرداخت ف .2

 و سه قطعه عکس حسب رهنمود .3

 .شود دانسته یضرور یجوازده تیریمد طرف از که مدارک و معلومات ریسا .4

مکلف است تنا در خنالل  یو صراف یپول خدمات کننده فراهم گردد، افتیدر یمثن جواز صدور از بعد شده مفقود جواز کهیدر صورت (3)

 درافغانسنتان باننک د یهنا یندگینما ایدر مرکز و  ینظارت امورمال یعموم تیآمر یجوازده تیریرا به مد یجواز مثن ،کاری روز 7

 .دینما میتسل اتیوال

(۳۳) 



 

 

 حریق جواز

 م: چهارمادۀ پنجاه و

 30تنا در خنالل  نندمکلنف ا آنها ،گرددمیحریق  و صرافی فراهم کننده  خدمات پولیدفتر مرکزی و نماینده گی در صورتیکه جواز  (1)

 را کتباً به د افغانستان بانک اخبار نماید. موضوع ،حریق یا وقوع حادثهبعد از  کاری روز

 فراهم کننده خدمات پولی مکلف است تا بمنظور اخذ مثنی جواز فعالیت یا اجازه نامه درخواستی کتبی را با ارائه اسناد آتی به مدیریت (2)

 :دینما میتسلدر والیات بانک در مرکز و به زون و نمایندگی د افغانستان   نظارت امور مالی عمومی جوازدهی آمریت

 ادیه مربوطه از حریق جواز فعالیتتصدیق اتح .1

 سند پرداخت فیس جواز مثنی .2

 و ،قطعه عکس سه .3

 سایر معلومات و مدارک که از طرف مدیریت جوازدهی ضروری دانسته شود. .4

 

 مالک جواز فعالیت فوت 

 م: پنجمادۀ پنجاه و 

وقنوع بعند از  کناری روز 45یا ورثه وی مکلنف اسنت النی  و شخص صالحیت دار اتحادیه مربوطه، فوت نماید، جواز مالک هرگاه  (1)

 ارائه نماید. دافغانستان بانکبه  رااطالعیه کتبی حادثه، 

بعند از کناری روز  30در خنالل امه فعالیت درخواستی خنویش را فسخ جواز و یا اد جهتمالک جواز، شخص صالحیت دار یا ورثه  (2)

 .ائه نمایدار ،حادثه

باشد و وکالت خط یا وراثنت می دارای وکالت خط یا وراثت خط معتبراز مراجع ذیصالح  ،رثه مالک جوازوشخص صالحیت دار یا  (3)

 گردد؛میخط ضم درخواستی فوق الذکر ارائه 

مقنرره  نی(اشهی)ترک پ 44 مادهرخواستی موصوف حسب رک پیشه جواز فعالیت را نماید، ددرصورتیکه درخواست دهنده تقاضای ت (4)

 .گرددیمراحل م یط

، دیننما را گنریشنخص د اینجواز به اسم خنود  تیر مالکییو تغ تیجهت ادامه فعال یورثه مالک درخواست ایدار  تیصالح شخصاگر  (5)

 .گرددیمراحل م یط مقرره نیا( کنترول و تیر مالکیی)تغ ششم و ستیب مادهموصوف طبق  یدرخواست

 

 و صرافان اتحادیه یا انجمن فراهم کنندگان خدمات پولی

 م: ششو پنجاه ۀماد

دارای اتحادیه یا انجمن میباشند و مربوطه خویش  ظیم و انسجام بهتر امورنبمنظور تفراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی   (1)

 باشد. را دارایه داتحا یتعضو میتواند و صراف هر فراهم کننده خدمات پولی

 ثبت و راجستر ارگان ذیصالح باشد.  و صرافان اتحادیه فراهم کنندگان خدمات پولی (2)

 

(۳۴) 



 

 خصوصقوانین و مقررات نافذه با دافغانستان بانک در مکلف اند تا طبق  و صرافان اتحادیه فراهم کنندگان خدمات پولی (3)

 د.نهمکاری همه جانبه نمای و صرافان کننده گان خدمات پولیفعالیت های فراهم از تنظیم بهتر و نظارت 

اتحادیه مکلف است تا صرف عضویت اتحادیه را برای آنعده از فراهم کننده خدمات پولی و صرافان صادر نماید که از د  (4)

در صورت  ای افغانستان بانک جواز اخذ نموده است. هرگاه در مربوطات اتحادیه مربوطه شخصی بدون اخذ جواز فعالیت

دارد تا عندالموقع  تیمربوطه مسوول هیاتحاد پردازد،یجواز آن از طرف دافغانستان بانک به عرضه خدمات م قیتعل ایفسخ 

 اطالع دهد.  بانک افغانستان دموضوع را به 

 یاعضا میراج به ارتکاب ای و ریتزو جعل، ای مربوطه مقررات و نیقوان از یتخط و تخلف از مربوطه هیاتحاد کهیصورت در (5)

 عندالموقع تا است مکلف متذکره هیاتحاد د،ینمایم حاصل اطالع( انصراف ای یگان خدمات پول کننده)فراهم  شیخو

 سازد.  کیشرارگان های ذیربط  با را موضوع

ق موضوعات حقو تیسالم و رعا یو مقررات مربوطه، روش و اخالق تجارت نیقوان قیو تطب تیدارد تا رعا تیلؤمس هیاتحاد (6)

 .دینما بیترغو  هیتقو شیخو یاعضا انیرا در م انیمشتر

که از جانب د افغانستان بانک و  یلست ها ریسازمان ملل متحد و سا زاتیلست تعز قیدارند تا در تطب تیمکلف ها هیاتحاد (7)

 .ندیهم جانبه نما یهمکار گردد،یادارات مربوطه نشر م ریسا

 یو اعضنا هیناتحاد یعنوان د،یرا که دافغانستان بانک طبق لزوم د ریو دسات اتیهدا ،ها هیاطالع تا است مکلف  هیاتحاد (8)

 .دینما ابالغ  هیاتحاد یبه تمام اعضا  فرستد،یآن م

درست و مؤثق  گردد،یو ارسال م هید افغانستان بانک ته یعنوان  هیکه در موارد مختلف از جانب اتحاد هیدیتائ و معلومات (9)

 .باشدیمربوطه م هیآن متوجه اتحاد یبعد یها تیآن تمام مسوول ریدر غ باشد؛یم

و  هیعضو اتحاد انیم ایصرافان(  ای یپول خدمات کنندگان)فراهم  اعضا انیم یدعو و نزاع تیموجود صورت در (10)

 نافذه مقررات و نیقوان تیرعا و یطرفیب اصل نظرداشت در با و عمل یانجیم ثیبح تواندیم مربوطه هیاتحادآن،  یمشتر

 . ندیمراجعه نما صالحیبه مراجع ذ توانندیم نیآن طرف ری. در غ،دینما فصل و حل را موضوع

 طبق اساسنامه ثبت شده میباشد.اتحادیه دارای تشکیل و ساختار اداری مناسب  (11)

 نمیباشد: اینها، اما محدود به میباشد رئیس اتحادیه حد اقل دارای ویژگی های ذیل (12)

 باشد؛می عتماد ا بوده و قابل شهرت نیک و دارای اهلیت .1

 ؛ می باشد شخص تحصیل کرده و دارای آگاهی و معلومات کافی از قوانین و مقررات مربوطه .2

 ؛را داشته باشد حد اقل دارای سه سال تجربه کاری بحیث صراف یا فراهم کننده خدمات پولی .3

 

(۳۵) 



 

 باشد؛ و دارای جواز فعالیت صرافی یا خدمات پولی از د افغانستان بانک .4

 یچ یک از  قوه های سه گانه دولت را نداشته باشد. عضویت ه .5

 

 طرزالعمل طی مراحل درخواستی

 م: هفت مادۀ پنجاه و

طرزالعمل طی مراحل درخواستی اخذ جواز، تمدید جواز و ایجاد نماینده گی های  خدمات پولی و صرافی و سایر موارد مرتبط به 

 ومی نظارت امور مالی ترتیب و تطبیق میگردد. جوازدهی ذریعه طرز العمل جداگانه از طرف آمریت عم

 تاریخ انفاذ

 م: شتهمادۀ پنجاه و 

با نشر این مقرره، ، افغانستان بانک به نشر میرسدد و در ویب سایت نافذی عالی دافغانستان بانک بعد از تصویب آن توسط شورا مقرره این

  می باشد.ملغی نسخه قبلی آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۳۶) 


