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 : احکام عمومی 1فصل  

 مبنی :  1مادۀ  

الکترونیکی )رت  نظا  و، تنظیم  دهیمقررۀ جواز از مادۀ  EMIsاز مؤسسات پول  بتاسی  افغانستان    87(  بانک، توسط د  افغانستان  قانون د 

 بانک منظور گردیده است.  

 ساحه تطبیق :  2مادۀ 

های (1) شرکت  و  افراد  تمامی  باالی  مقرره  خوا  این  که  پول   افغانستان  ساکن  هحقوقی  خدمات  افغانستان  داخل  در  ولی  خیر  یا  باشد 

  روند قانون د افغانستان بانک    1ی هدف این مقرره، خدمات پول الکترونیکی بر بنیاد مادۀ  راب  ی فراهم کنند، تطبیق میگردد.کیالکترون

 انتقال و نقد سازی چک را در بر میگیرد.

اند، قابل تطبیق    هاین مقرره باالی بانکها، شاخه های آنها و فروع بانکهای خارجی که از د افغانستان بانک جواز فعالیت بدست آورد (2)

صادر    پول الکترونیکی که توسط این بانکها فراهم میگردد تحت مقررات که براساس قانون بانکداری در افغانستان  اتدمباشد. خنمی

 منحیث بخش از فعالیت های کُلی آنها تنظیم و نظارت میشود.  گردیده،

ی جواز معتبر خدمات  ره دارا این مقری که نظر به نسخۀ قبلی  قواحکام و شرایط جوازدهی این مقرره باالی افراد و شرکت های حق (3)

اد جواز فعالیت افراد و شرکت های حقوقی متذکره به اتمام میرسد تمدید عباشند، تطبیق نمیگردد. در صورتیکه میپول الکترونیکی می

 و یا تجدید جواز همچون افراد باید تحت شرایط این مقرره )نسخۀ فعلی( صورت گیرد.

به قانون    تیحصال (4) الذهای که نظر  تفویفوق  بانک ربط میگیرد.کر  افغانستان  به د  این   ض گردیده منحصراً  تطبیق و عملی سازی 

صالحیت ها که شامل حذف موارد میباشد از صالحیت های عام و تام د افغانستان بانک می باشد. ابهامات که بوجود میاید نظر به  

 ن بانک حل میگردد.  اتصالحیت های منحصر به فرد د افغانس

 حات طال اص :  3ۀ ماد 

عبارت از اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی اند که در جریان یک سال )یا معادل این معامالت را در یک مقطع    "کاربر فعال" (1)

یق  رط معامالت پول از"معاملۀ پول از طریق مبایل را انجام بدهد. همانطوریکه در این مقرره بکار رفته است،    12زمانی( حداقل  

 سال/انتقال پول، رسید پول و چک نمودن بیالنس میباشد.  ، ار  "برداشت پول"،  "پرداخت پول "شامل  "مبایل

ر اخذ جواز فعالیت خدمات پول  الکترونیکی به د افغانستان عبارت از افراد یا شرکت حقوقی است که بمنظو  "درخواست دهنده" (2)

 .بانک اطالعیه کتبی یا درخواستی ارائه میدارد

با صالحیت مؤسسه پول " (3) ا  "الکترونیکی   نماینده  بمنظور  عبارت  الکترونیکی  ز شرکت حقوقی یا فرد است توسط مؤسسه پول 

 افتتاح حساب، خدمات پرداخت و برداشت پول برای مشتریان این مؤسسه منحیث فرد صالحیت دار معرفی میگردد. 

اقدامات الزم در    ت گرفتندس  رویارزش پولی داشته باشد و    هک  عبارت از قبولی بانکنوت، سکه و یا هر جنس  "واریز پول" (4)

 ارزش پولی در حساب مشتری.مقدار قسمت واریز کردن )کریدیت نمودن( همان 

ده" (5) پول/بیرون  گرفتن   "پرداخت  دست  روی  و  باشد  داشته  پولی  ارزش  که  جنس  هر  یا  و  سکه  بانکنوت،  پراخت  از  عبارت 

 ری.  ز حساب مشتکردن( همان مقدار ارزش پولی ا تاقدامات الزم در خصوص کسر )دیبی 

عبارت از شخص است که بمنظور راه اندازی یا حصول پرداخت های کوچک و یا ذخیره ارزش پولی   "مشتری پول الکترونیکی " (6)

  این اصطالح شامل شرکت های حقوقی که از خدمات مؤسسات پولمفهوم از خدمات مؤسسات پول الکترونیکی استفاده میکند.  

ت عواید قرضه، حصول پرداخت های قرضه و حصول پرداخت بیل ها مطابق به  شات، پرداخپرداخت معاکترونیکی در قسمت  لا

 تعریف شده اند.  "شرکا"جدول زمانی آن استفاده میکنند، نمیشود. اینگونه شرکت های در ذیل منحیث 

 کزی و شاخه های آن میشود.  رم عبارت از بانک مرکزی کشور بوده که شامل دفتر  "د افغانستان بانک" (7)

 عبارت از روند انتقال پول است که فرستنده و گیرندۀ پول هر دو در داخل افغانستان ساکن باشند.    "انتقاالت داخلی" (8)
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عبارت از ارزش پولی است که در دستگاه سیستم عامل الکترونیکی ذخیره شده، در بدل تعهدات مستثنی از   "ی پول الکترونیک " (9)

اخت ها یا انتقال پول برای سایل اهداف در یک مبلغ محدود پذیرفته میشود. پول دردر کُل بمنظور راه اندازی پ  و  صادر کننده

قانون بانکداری افغانستان توضیح گردیده    1در نظر گرفته نمیشود که تعریف سپرده یا امانت در مادۀ  الکترونیکی منحیث سپرده  

تعریف شده و    "نقدسازی چک"کترونیکی عمل  لابیرون ریز پول از مؤسسه پول  /زاست. این در حالیست که فعالیت های واری

از طریق مبایلمعامالت   این مفاهیم در مادۀ    "انتقال پول"عمل    انتقال  بانک تعریف    1تعریف شده است.  افغانستان  قانون د 

 شده اند.  

نیکی به  تروالکی واریز ناشدۀ مؤسسه پول  کینعبارت از مجموع بدهی های الکترو  "پول الکترونیکی در حساب جاری مشتری" (10)

 مشتریان در یک مقطع زمانی میباشد.

عبارت از شرکت حقوقی مجزا از بانک تجارتی یا مؤسسۀ سپرده های کوچک است که بانکنوتها،   "مؤسسۀ پول الکترونیکی " (11)

جهت راه    در  را  انتقال این پول الکترونیکی   وسکه ها و یا سایر ابزار پرداخت که در بدل پول الکترونیکی بکار میرود را پذیرفته  

بانکهای تجارتی یا مؤسسات سپردۀ قرضه های کوچک که به دارندگان حسابهای انفرادی یا  اندازی پرداخت ها تسهیل میسازد.  

 بگروهی خویش اجازۀ دسترسی به وجوه آنها که در اصل از بدهی های این بانکها یا مؤسسات سپردۀ قرضه های کوچک بحسا

کترونیکی چون تلفو همراه قرار دارد، تحت این مقرره نباید منحیث مؤسسۀ پول  الکترونیکی  ال  هایمیرود و در شکل از دستگاه  

شوند. ترتیب،    تعریف  تکنالوژی به همین  خدمات  که  قرضه های کوچک  سپردۀ  مؤسسۀ  یا  تجارتی  بانک  سوم  جناح  مشتری 

ای الکترونیکی را فراهم میسازد تحت این ل هاناترسی به وجوه آنها سایر کسد  مؤسسه پول الکترونیکی را به مشتری بمنظور

 مقرره نباید منحیث فراهم کنندۀ خدمات پولی بحساب رود.  

 عبارت از انتقال پول میان فرستنده و گیرنده است که هر دو طرف خارج از افغانستان قرار داشته باشند.   "انتقاالت بیرونی " (12)

بوده که  رت  عبا  "بانکی مؤسسات مالی غیر    ز ا   آمریت عمومی نظارت " (13) بانکی  از مؤسسات مالی غیر  از آمریت عمومی نظارت 

 مؤسسات مالی غیر بانکی را نظارت میکند.  

عبارت از تعداد معامالت پول از طریق مبایل است که از جانب مؤسسۀ پول الکترونیکی در یک ماه    "حجم پول از طریق مبایل" (14)

که اینجا از آن تعریف بعمل آمده برعالوۀ    "معامالت از طریق مبایل"م  فهوباشد. بمنظور رفع تردید م  هدتقویمی راه اندازی ش

را نیز  PINفعالیت های واریز پول، برداشت یا رسید پول، ارسال/انتقال پول فعالیت های چون چک نموده بیالنس و اصالح کُد 

 در بر میگیرد.  

ایل بوده که توسط مؤسسه پول الکترونیکی در یک مب  یعۀمبلغ انتقال یافته ذرموع  جم  عبارت از  "ارزش پول از طریق مبایل" (15)

 ماه تقویمی انجام یافته است.  

یک شبکه به کاربر دومی صورت گرفته که بشکل  عبارت از انتقال پول الکترونیکی از کاربر   "ارزش انتقال پول از طریق مبایل" (16)

 راه اندازی میشود.   یبتاز ارتباطات تلفونی چون تماس یا پیام ک

امانات و   "دمات پولیکننده خ فراهم  " (17) بوده و در عین زمان خدمات  انتقال وجوه دخیل  نهاد است که در  از شخص یا  عبارت 

 نقدسازی چک ها را نیز فراهم میکند. 

   . مالکیت فردی، شراکت یا شرکت که در داخل یا خارج از افغانستان شکل گرفته باشدشامل   "شرکت حقوقی" (18)

 است که درعرصۀ فراهم آوری خدمات پولی مجاز شناخته شده باشد.  نهاد حقوقیفرد یا  عبارت از  "فرد یا شرکت مجوز" (19)

 عبارت از اوسط بدهی های شش ماه گذشتۀ یک مؤسسه پول الکترونیکی میباشد. "اوسط تاریخی پول الکترونیکی " (20)

از    "شریک" (21) استفاده  بمنظور  که  است  حقوقی  نهاد  از  در  مدخعبارت  الکترونیکی  پول  مؤسسه  پراخت  ات  معاشات، خصوص 

پرداخت قرضه و حصول پرداخت های قروض و پرداخت بیل ها مطابق به یک جدول زمانی منظم، با مؤسسه پول الکترونیکی  

خا سرمایه  نداشتن  یا  داشتن  با  ها  شرکت  دولتی،  نهادهای  میتواند  مؤسسات  این  شرکای  باشد.  داشته  قراردادی  ،  یجررابطه 

اموریت ها، سایر مؤسسات مالی مجوز د افغانستان بانک، ادارت غیر دولتی خارجی،  سلگری ها، مسفارت خانه های خارجی، قون

 پروژه های تمویلی خارجی و سایر ادارت خارجی، باشند.  
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برد فعالیت ها، مدیریت  شیپعبارت از مجموع اسناد اند که قوانین و مقررات یک اداره را که برای    "پالیسی ها و طرزالعمل ها" (22)

این اسناد اکثراً بخاطر برخی نیازمندی های بیرونی چون روند  بیان میکند.    ، ار آن اداره ضروری دانسته میشودپیشرفت پایدخطر،  

  تطبیق قانون یا سایر مقررات دولتی، شفافیت کامل راه اندازی میشود. پالیسی ها و طرزالعمل ها ممکن نام های گوناگون داشته 

  "طرزالعمل فعالیت های آمریت"یا    "طرزالعمل فعالیت های معیاری "  "تجاریزالعمل های  پالیسی ها و طر"شند که شامل  اب

 میشود. 

 قانون بانکداری افغانستان بیان شده است، را افاده میکند. 1این بخش معنی مشابه که در مادۀ  "دارایی های واجد شرایط " (23)

 به جناح دیگر پرداخت میکند.  نتقال آن بمنظور ا حقوقی است که پول را  دعبارت از شخص یا نها  "فرستنده" (24)

 عبارت از شخص یا نهاد حقوقی ذیصالح است که پول انتقال یافته از جناح دیگر را بدست میاورد.  "گیرنده" (25)

را در هر    شعبارت از حق یک مشتری مؤسسه پول الکترونیکی است که تمامی یا بخش از بیالنس حساب خوی  "حق معافیت" (26)

    سازد.زمان غیر نقدی بوقت 

عبارت از بخش از معلومات توضیحی یا یک حساب مشخص وقوعات است که به یک شخص یا گروه و یا به یک    "گزارش" (27)

به   را  اند که محتوای متمرکز، عمده و مهمی  اسناد  از  ارائه میشود. گزارش های کتبی عبارت  ارائه    (مستمعگیرنده )اداره داده 

سی را بازگو میکند. مستمع گزارش ممکن مردم عام، یک فرد یا در یق یا برربه، تحقیک تجر  گزارش ها معموال نتیجۀ  .میکند

کُل همه ی مردم باشد. گزارش ها در عرصه های چون امور دولتی، تجارتی، تعلیمی، ساینس و سایر بخش ها مورد استفاده قرار 

رش هیئت دولت، گزارش  مالحظه ی، گزاای  : گزارش های ساینسی، گزارش هزا  برخی از نمونه های گزارش عبارتندمیگیرد.  

های ساالنه، گزارش های بررس، گزارش های محل کاری، گزارش های سرشماری یا احصائیوی، گزارش های سفر، گزارش  

اش های رزگهای پیشرفت، گزارش های تحقیقاتی، گزارش های بودجوی، گزارش های پالیسی، گزارش های نفوس شماری،  

 تفتیشی، گزارش های نظامی، گزارش های اوارق بهادار و سایر گزارش ها.   زیابی، گزارش هایکریدتی، گزارش های ار

عبارت از مجموع روش ها، طرزالعمل ها و امور یومیه ی مفصل شکل یافته است که برای پیشبرد یک فعالیت    "سیستم ها" (28)

بکا یا حل یک مشکل  انجام یک وظیفه  ا  رمشخص،  باز عبارت  اتصالخط  سیستم  ز مجموعمیرود. سیستم های  معیاری   وط 

التاسیس غیر ملکیتی بوده کهشناخته شدۀ   هر شخص میتواند آنرا استفاده کرده و با سیستم که با معیارات مشابه سازگار    عام 

شد تا باید بطور کامل تعریف شده با (1معیارهای سیستم باز دارای چهار شرط اساسی میباشد: )باشد توسط آن ارتباط برقرار کند. 

( طی یک مدت زمانی مناسب ثبات داشته باشد تا فروشنده ها توسط آن  2بتوانند در چهارچوب مشابه کار کنند، )  فروشنده ها

 م ر( باید بطور کامل نشر شده باشد تا خطوط اتصال آنها برای م3اهداف خود را مشخص کرده و به نیل به آنها توجه نمایند، )

 تم ها تحت کنترل هیچ فروشنده یا شرکت قرار ندارد.  ( این سیس4د، و )عام در دسترس قرار داشته باش

نتیجه مشتری   "سکتگی در خدمات" (29) برق، یا مشکل تکنالوژیکی )آی تی( که در  از وقفه یا سکتگی در دستگاه، قطع  عبارت 

را  الکترونیکی خود  پول  بیالنس  نتواند  الکترونیکی  پول  ا نا  مؤسسۀ  به حصول  قادر  یا  داده  پول تقال  بیالنس  انتقال  از    طمینان 

که در ذیل ذکر گردیده   11، و  5،  2اعت ادامه یابد نظر به مادۀ  الکترونیکی خویش نباشد. سکتگی در سیستم که بیشتر از دو س

 پنداشته میشود که ملزم به گزارش میباشد. منحیث عمل 

ستقیم در یک اداره داشته، بدین دلیل که این افراد  است که منفعت مستقیم یا غیر م  یعبارت از شخص، گروه یا اداره   "ذینفع" (30)

ذینفع های کلیدی    یا توسط اقدامات، اهداف و پالیسی های آن اداره متأثر شوند.   باشندذار  اشخاص میتوانند روی اداره تأثیر گ   و

آمرین/رهب مشتریان،  کریدتورها،  از  عبارتند  تجارتی  ی  اداره  یک  نمایندگینا ردر  )و  دولت  کارکنان،  مالکین   ،  آن(،  های 

 را از همچون ادارت تأمین مینمایند. ها، و جامعه ی که از منابع خویش  ، عرضه کنندگان، اتحادیه)سهمداران(

بزرگ " (31) الکترونیکی:    نقدی   معامالت  پول  و  مؤسسۀ  انتقال  روند  که  ی  معامله  یک  مقرره  این  هدف  برای  و  مشخص  بگونۀ 

را از    اب  حصول  بیشتر  دو معامله ی که توسط یا میان دو شخص مشابه در روز افغانی متأثیر بسازد.    50000ارزش معادل یا 

امالت بزرگ نقدی بحساب  افغانی برسد و یا هم بیشتر از آن شود از جمله ی مع  50000کاری یکی پی هم که مجموع آنها به  

 میرود.
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شرایط موجوده ذیل در آن شامل باشد  ن که اخت آت مقدار یا وسیله ی پردشادیک معامله ی بدون در نظر "معامالت مشکوک" (32)

میشود یاد  معامله ی مشکوک  باشد،  1:  بنام  نداشته  اقتصادی  توجیه  یا  و  تجارتی  حقوقی،  که هیچگونه هدف  معامله  در   )2  )

بگونه   باشد،  مشتری  نشده  مالی م3درست شناسایی  یا  تجارتی  با ظرفیت  معامله  مبلغ تحت  نباشد،  رتش(  متناسب  با در  4ی   )

رسد که معامله مشتری بگونۀ شکل گرفته باشد که مانع شرایط گزارش دهی    ، چنین به نظررداشت تمام شرایط شناخته شدهنظ

به مشاهده برسد که پروفایل مشتری و یا معامالت مشتری با مؤسسه ( در رابطه به معامله شرایط 5تحت قانون و مقررات شود، 

به نحو از فعالیت های غیر قانونی بوده و یا قرار است خالف قانون انجام شود/شده  ه  ( معامله ی ک6ابهام بکشاند،    ه بمالی را  

 ( معامله ی که مشابه به معامالت ذکره شده باشد.  7باشد، 

و یا بیشتر از    زیعبارت از معامالت یا تعهدات اند که ارزش پولی در بیشتر از یک حساب وار   "معامالت حساب های چندگانه " (33)

 ا شخص حقوقی شده و توسط وی کنترل شود. بوط یک فرد یت شده باشد و این حساب ها مریک حساب برداش

شرکت های مخابراتی قرار گرفته و توسط دولت  عبارت از یک شرکت حقوقی تلفونی است که در طیف از   "عامل مبایل شبکه " (34)

میگ صادر  جواز  برایش  افغانستان  اسالمی  خدماتددرجمهوری  تلفونی  شرکت  نوع  این  کاربر  .  برای  را  همراه  در تلفونی  ان 

   افغانستان فراهم میسازد.

عبارت از روند است که یک کاربر راجستر شده از بکسک پول الکترونیکی   "ر انتقال پول از بکسک یک شخص به شخص دیگ " (35)

 . را برآورده سازد( ارسال کند یرتجیبی خود به شخص غیر راجستر شده )شخصیکه تمام نیازمندیهای شناخت مش

 : خانه پوری فورم درخواستی 4مادۀ 

فورم درخواستی مورد قبول د افغانستان بانک را خانه پوری کرده و در نتیجه جواز فعالیت فراهم کنندۀ خدمات درخواست کننده باید   (1)

 پول الکترونیکی را بدست آرد.  

ش .1 پذیرفته  کننده  درخواست  یک  جواز  صدور  از  ها  هدقبل  نیازمندی  و  شرایط  با  نامۀ  "ی  باید  فراهم موافقت  جوازدهی 

 موافقت نموده آنرا  درک و امضاء کند. "الکترونیکیکنندگان خدمات پول 

کابل .2 وات،  سینا  ابن  واقع  بانکی  غیر  مالی  مؤسسات  از  نظارت  عمومی  آمریت  جوازدهی  شعبۀ  در  ها  فورم  این  -نمونۀ 

 افغانستان در دسترس قرار دارد.  

 ونیکی رای اخذ جواز نهاد پول الکتر : نیازمندیهای درخواستی ب 2ل  ص ف

 پول الکترونیکى     نهاد جواز    اخذ   نیازمندى هاى درخواستى براى :  5مادۀ 

عنوان   (1) به  آن  از  مقرره  این  جاهاى  بعضى  در  )که  الکترونیکى  پول  نهاد  جواز  کسب  براى  که  اى  حکمى  نهاد  پول "هر  کمپنى 

کرده بتواند )یا مشخصات    براوردهد، باید شرایط آتى را  درخواستى ارائه میکنه د افغانستان بانک  ه است( بدش  یاد آورى  "الکترونیکى 

مطابقت نداشته باشد، در نظر    این مقرره  10و    6،  5مادۀ    آتى را داشته باشد(. د افغانستان بانک اختیار ندارد که درخواستى اى را که با

عبارت از درخواستى اى است که فقره هاى ذیل و فقره هاى   دهفوق ذکر گردی  طورى که در  "قتباطم"  کلمه،  تردید  رفعگیرد. براى  

 فرعى لست شده آنرا شامل باشد. 

 : باید یک شرکت سهامى باشد (2)

 کمپنى پول الکترونیکى باید به حیث یک مؤسسه انتفاعى تاسیس شود؛  .1

شرک .2 وضعیت  کننده،  درخواست  نام  حاوى  باید  اساسدرخواستى  و  حمانت،  نهاد  په  نهاد  منحیث  که  الکترونیکى  کمى  ول 

 ت مینماید، باشد؛ فعالی

 کاپى تصدیقنامه ثبت نهاد پول الکترونیکى به عنوان شرکت باید با درخواستى ضمیمه باشد؛   .3

در نهاد پول الکترونیکى اند    اد شده اى که مالکین سهم ذیصالحپیشنه یا    درخواستى باید حاوى لست سهامداران کنونى و  .4

 که هر یکى از آنها در حال حاضر یا در پنج سال آینده دارا اند یا خواهند بود، باشد؛ خواهند بود، و فیصدى اسهام را \

حاوى نام و اطالعات مکمل تماس یک شخص تعیین شده، که برایش صالحیت داده شده باشد تا در طول    درخواستى باید .5

 نقش ایفا نماید، باشد؛   ىکیحیث نماینده نهاد پول الکترونپروسه جوازدهى من
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بایدواسدرخ .6 اجرائیوى،    حداقل  تى  )رئیس  اجرائیوى  افسران  و  باشد(  )درصورتى که  نظار  هیئت  بیوگرافى  اطالعات  حاوى 

و میزان فعالیت هاى پیشنهاد    محدوده( باشد. با توجه به  افیسر رعایت از قوانین و مقرراتیر عملیاتى، مدیر امور مالى،  مد

اشغال و امور   توسط یک شخصمیتواند  (  افیسر رعایت از قوانین و مقرراتى پُست  ان پُست ها )به استثن یا  شده، بعضى از

چه  که    تمام وظایف لست شده فوق تحت پوشش قرار گرفته، و بسته درخواستى تصریح نماید  آن پیشبرده شود تا جائیکه 

تا بر    فراهم گردد  ان بانکد افغانست  بگونۀ کافی به   باید ى . این اطالعات بیوگرافدارد  کدام وظایف راکسی مسئولیت پیشبرد  

 .صورت گیرد اساس آن در ارتباط به قابلیت و شایستگى اشخاص و تجربه آنها قضاوت

 یا یک فرع کامالً متعلق به شرکت مادر )شرکت اصلى( باشد:    مستقل وباید یک نهاد  (3)

و   بودهمستقل    نهادد، باید یک  نمای  ستان بانک درخواستى ارائه مىناغجواز نهاد پول الکترونیکى به د اف  اخذشرکتى که براى   .1

براى پنج سال در داخل یا خا اقل  به شرکت مادر )شرکت اصلى(، که حد  افغانستان فعالیت یا یک فرع کامالً متعلق  از  رج 

 نموده، باشد؛ 

شد، مانند  در حال حاضر یک نهاد فعال با  ،دجواز نهاد پول الکترونیکى درخواستى ارائه مینمای  اخذ ى که براى  شرکت  هرگاه   .2

و  ابراتى )متصدى شبکه مبایلى(، چنین شرکت باید یک نهاد جداگانه تاسیس نماید، و باید آنرا با وزارت خانه ها  شرکت مخ

 باشد؛    هدفاتر مربوطه دولتى ثبت نماید، و این نهاد باید هیئت مدیره، کمیته تفتیش، سهامداران، و هیئت نظار خودش را داشت

چنین .3 تاسیس  صورتیکه  عرضه  در  براى  مستقل  شرکت    نهاد  گیرد،  بر  در  را  اى  مالحظه  قابل  زمان  مدت  پولى  خدمات 

ماه بعد از کسب   ١٢لکترونیکى درخواستى ارائه نماید، به شرط این که در خالل  مخابراتى میتواند براى اخذ جواز نهاد پول ا

پول الکترونیکى از   ین نهاد تاسیس گردد، جواز نهادرا تاسیس نماید. بمحض اینکه چن جواز نهاد پول الکترونیکى، نهاد مستقل

 دد.   شرکت مخابراتى به آن منتقل میگر

   : نیازمندی های سرمایۀ شرکت 6مادۀ 

شده   عضجواز نهاد پول الکترونیکى تکمیل میکند، باید در هر زمان طبق نیازمندى هاى و  اخذنهاد مستقلى که درخواستى را براى   (1)

 اطالعیه کتبى قبلى قابل تغییر میباشد؛  یازمندى ها بدونرمایه کافى داشته باشد. این نتوسط د افغانستان بانک س

ب (2) ارائه درخواستى، و در طول بررسى درخواستى  باید در زمان  راى اعطاى جواز تحت احکام این مقرره، حد اقل هر درخواست کننده 

 .   به افغانى سرمایه داشته باشد ىیدالر امریکا ١٠٠٠٠٠٠مبلغ معادل 

     : پالن تجاری 7مادۀ 

جامع را که نماى واقعى ظرفیت و قابلیت   تجاریمیکند، باید یک پالن ارائه  جواز نهاد پول الکترونیکى درخواستى اخذ نهادى که براى (1)

 را منعکس سازد، ارائه نماید؛   نهاد

مالى حمایت میشود، ى، عملیاتى، تخنیکى و امور  ستراتیژى هاى جامع بازاریابا  طسرا که تو  تجاریباید اهداف دراز مدت    تجاریپالن   (2)

 سال میباشد؛    ٣قرار گیرد  تجاریدر بر داشته باشد. حد اقل مدت زمانى که باید تحت پوشش پالن 

ان بانک در جریان پروسه  تسو سایر نیازمندى ها را که توسط د افغان  تجاریباید تمام فرضیه ها را براى حمایت اهداف    تجاریپالن   (3)

 گردد، در بر داشته باشد.  مشخص می  بررسى

      دقت کامل و الزم در بررسی ها :  8مادۀ 

را راه اندازی    تفسیر مستقالنه موارد آتىد افغانستان مطالعات، بررسی ها و    درخواستى جواز نهاد پول الکترونیکى با مالحظه به   (1)

  :، ولى این موارد محدود نمیباشدمی کند

 ؛ شرکتوضعیت و صحت مالى  .1

 خارج از افغانستان؛  در داخل و در بازار ای تجارین به شمول شرکد و سهمداران آن و هر جناح وابسته به آنها شهرت .2

ها .3 خطرپالیسى  مدیریت  وی  ها،  طرزالعمل  تفتیش،  ،  چون  های  و   طرزالعمل  سیالیت،  مدیریت  داخلى،  کنترول  امنیت، 

 هد بود. بات و صحت مالى نهاد مهم خواث تظ ساحات دیگرى که براى حفا

 یلى رابطه داشته باشد؛  پول مُبا فعالیت هایل، به خصوص در صورتیکه با وننیکى کارمندان و پرسمهارت تخ .4
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و بهترین اقدامات بین  ی قبول شدۀ معیارهای بین المللیطرزالعمل ها روش ها، و ،ی رعایت از قوانین و مقرراتپالیسى ها .5

   .تجاریاى اتخاذ تصامیم درست بر مالمللى الز

 .  ریتجاتمویل تروریزم و معقول بودن پالن  \ با پول شوییسى هاى طرح شده براى مبارزه پالی .6

 موافقتنامه ها و مشارکت هاى قراردادى      :  9مادۀ 

 شرکاء:  (1)

  اما نه -و آینده خویش که شامل    یلفع  تجارینهاد پول الکترونیکى باید در ارتباط به خدمات پول مبایلى نهاد در مورد شرکاى   .1

یا هر ارگان دیگرى که خدمات    \تعلیمى و  تادیه مصارف، مؤسسات  ادارات  بانک ها، نهاد هاى قرضه هاى کوچک،    -به  محدود

بانک بطور صریح و کامل افغانستان  باشد به د  تا حدى که ممکن  استفاده خواهد کرد،  را بطور مستقیم یا غیر مستقیم   نهاد 

 ه نماید.  ائار تمعلوما

ن دیگرى که نهاد پول الکترونیکى  استاندارد پیشنهاد شده میان نهاد پول الکترونیکى و هر ارگاد شامل قرارداد  این معلومات بای .2

قصد دارد تا براى عرضه خدمات پول الکترونیکى با آن قرارداد بسته نماید، باشد. چنین معلومات باید حد اقل حقوق و مسئولیت 

 د.  ر جناح را به تفصیل شرح نمایراردادى، کمیشن و فیس براى هق تاها، تعهد

 : کارگزاران  (2)

در مورد معامله گران مورد نظر اش، من جمله )اما نه محدود   خویشنهاد پول الکترونیکى باید در ارتباط به خدمات پول مبایلى  .1

استفاده  قیمرا بطور مستقیم یا غیر مست هادنت یا هر ارگان دیگرى که خدما \کوچک و  تجارت های به( فروشگاه هاى بزرگ، 

 معلومات و نام هاى آنها را ارائه نماید.  به د افغانستان بانک بطور صریح و کاملخواهد کرد، تا حدى که ممکن باشد 

ولیت ها، مسئ و  آن باشد، و حقوق کارگزاراناین معلومات باید شامل قرارداد استاندارد پیشنهاد شده میان نهاد پول الکترونیکى و  .2

 رح نماید.  ناح و مشتریان را به تفصیل شکمیشن و فیس هر جعهدات قراردادى، ت

 نمایندگان:  (3)

پول مبایلى اش از    کاریو افراد مورد نظر را که نهاد میخواهد براى توسعه    تجارت و فعالیت هانهاد پول الکترونیکى باید لست   .1

 . دکل صریح و کامل ارائه نمایشد به د افغانستان بانک بشن باکمم آنها منحیث نمایندگان کار بگیرد، تا حدى که

اید شامل قرارداد استاندارد پیشنهاد شده میان نهاد پول الکترونیکى و نمایندگان آن باشد، و حقوق و مسئولیت ها، این معلومات ب .2

 تعهدات قراردادى، کمیشن و فیس هر جناح و مشتریان را به تفصیل شرح نماید.  

 ى اش را به دقت ارزیابى، انتخاب و نظارت نماید.  نمایندگان باصالحیت پول مبایلالکترونیکى مسئولیت دارد تا  لود پنها .3

 

 حکام عمومى       : ا 10مادۀ  

 آتىجواز نهاد پول الکترونیکى درخواست مینماید، باید در زمان ارائه خدمات پول مُبایلى احکام  اخذ که براى  پول الکترونیکی نهاد هر (1)

ا که نتواند فعالیت هاى خود را با موارد ذیل  هر آن کمپنى پول الکترونیکى ر انک صالحیت دارد تا جواز نظر بگیرد. د افغانستان با در ر

واحد پول مورد استفاده پول الکترونیکى باید تنها افغانى  الف.   : ورزد( بادرخواست کننده ا عیار سازد، فسخ نماید )یا از اعطاى جواز به 

 ؛ اشدب

رد استفاده قرار گرفته میتواند. اما در ابتدا انتقال و حواله وجوه از  و حواله داخلى و خارجى وجوه موپول الکترونیکى براى انتقاالت  (2)

طریق پول الکترونیکى تنها به داخل افغانستان امکان پذیر میباشد، و هیچ نوع حواله باید از افغانستان به کشورهاى خارجى از طریق  

ان حاصل نماید که در جریان معامالت بین المللى بهترین ترونیکى مسئولیت دارد تا اطمیننیکى صورت نگیرد. نهاد پول الکرولکتپول ا

شیوه ها و اقدامات و طرزالعمل هاى مناسب شناسایى مشترى مورد استفاده قرار گرفته اند. د افغانستان بانک با گذشت زمان این  

 خواهد نمود.   تغییربعدى این مقرره،   تعدیلرسمى، نه توسط   متحدالمالمنحصر اش، از طریق  ارختیمحدودیت را، به صالحیت و ا

   قرار گیرد   استفاده   ذیل مورد   به اشکال مختلف میتواند  پول الکترونیکى  :  11مادۀ  

 کارت نقده )کیش کارد(   .1

 دیبیت کارت  .2
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 کیف پول الکترونیکى   .3

 کارت حساب ذخیره ارزش   .4

 پول الکترونیکی سسۀ  های مؤ  کتگوری   : 12مادۀ  

برای   ،جواز نهاد پول الکترونیکى درخواستى ارائه میکند، باید تحت یکى از کتگورى هاى آتى  اخذ  براى  د پول الکترونیکینها  زمانیکه (1)

 دارا باشد.  ( مدت اعتبار جوارا در جریان )الف( بررسى درخواستى؛ و )باین وضعیت و باید  دواجد شرایط باشاخذ جواز 

   هاى پول الکترونیکى بانکى:  ادنه  .1

 و تابع قوانین و مقررات نافذه بانکدارى میباشند.   فراهم کنند خدمات پول الکترونیکىمیتوانند ین نهادها چن .أ

   هاى مالى پول الکترونیکى غیربانکى:  نهاد .2

 مالى غیربانکى میباشند. ى چنین نهادها خدمات پول الکترونیکى را عرضه کرده میتوانند، و تابع قوانین و مقررات نهادها .أ

   اى خاص پول الکترونیکى: ه  نهاد .3

 تصریح گردیده، میباشند.  این مقرره 5مادۀ   که در مشابه چنین نهادها تابع احکام .أ

 عتبار جواز نهاد پول الکترونیکى   یا ا برای اعطا    پیش شرط ها : سایر  13مادۀ  

جواز نهاد پول الکترونیکى را در اختیار ارائه میکند یا طبق این مقرره  تى  جواز نهاد پول الکترونیکى درخواس  اخذهر نهادى که براى   (1)

باید در   ارائه درخواستىداشته باشد،  براى جوازدهى  زمان  بررسى درخواستى  حد اقل مبلغ معادل   تحت احکام این مقرره  و در طول 

 غانى سرمایه داشته باشد؛ )یک میلیون( دالر امریکایى به اف ١٠٠٠٠٠٠

 ول الکترونیکى باشند؛  پ فعالیت هایباید تنها مصروف  دهاچنین نها (2)

تنظیم   (3) بانک  افغانستان  د  توسط  نهادها  د    شدهچنین  به  تا  دارند  قانونى  مکلفیت  که  میشوند  پنداشته  نهادهاى  ترتیب  همین  به  و 

بانک   قوا  گزارشافغانستان  آنعده  از  باید  نهادها  چنین  پیدهند.  بانک  افغانستان  د  مقررات  و  پول    روىنین  نهادهاى  به  که  کنند 

 ونیکى تعلق میگیرند )مانند قوانین و مقررات مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم. اما نه محدود به اینها.(    الکتر

 حکام خاص   : ا 14مادۀ  

از نهاد پول الکترونیکى را  جو  یا  جواز نهاد پول الکترونیکى به د افغانستان بانک درخواستى ارائه میکنند و  اخذتمام نهادهاى که جهت   (1)

( ذیل را رعایت نمایند. د افغانستان بانک صالحیت دارد تا جواز هر  ز  هاى مندرج موارد )الف الىمندی مکلف اند که نیاز  نداختیار داردر  

ه موفق به رعایت  ى کبه رعایت این موارد نشود، فسخ نماید )یا از اعطاى جواز به درخواست کننده ا نهاد پول الکترونیکى را که موفق

 د، امتناع ورزد(. این موارد نشو

الکترونیکى را حفظ و نگهدارى نماید.   (2) باید سوابق صحیح و مکمل تمام معامالت پول  الکترونیکى  باید  نهاد پول  بانک  افغانستان  د 

.  قرار دهد   راى دسترسى آسانى ب( ماه بطور آنالین )در انترنت( یا از طریق وسایل الکترونیک٦تا مدت شش )  را  سوابق این معلومات

 ( سال براى دسترسى آینده د افغانستان بانک بطور آفالین نگهدارى شود.  ١٠الوه، تمام اطالعات باید حد اقل براى ده )برع

داشت  ظر  سپرده نپندارد. پول الکترونیکى با در نیا آنرا    و  در نظر نگیرد  سپردهمنحیث  نهاد پول الکترونیکى باید پول الکترونیکى را   (3)

توسط مشترى با پول نقد تبادله شده میتواند. چون پول الکترونیکى سپرده پنداشته نمیشود، بناءً مشترى  ارزش اسمى آن در هر زمان  

 نباید از پول الکترونیکى سود حاصل نماید. 

تخفیف (4) با  را  الکترونیکى  پول  باید  الکترونیکى  پول  الکترونیکى    نهاد  پول  تخفیف در  ننماید.  الکترونیکى  یعننشر  پول  ى جمع کردن 

 تر در حساب مشترى نسبت به ارزش بانک نوت ها یا سکه هاى که در مقابل آن پرداخت میشود.  بیش

الکترونیکى بشکل جمعى به عنوان یک حساب   (5) اما بیمه پول  بیمه نشود.  الکترونیکى باید بشکل انفرادى  مشترک   یا  "جمعى"پول 

%( در حساب بانکى سپرده گذارى شده باشد؛  ١٠٠.( صد فیصد )iید )سود را داشته میتواند، ولى با  آمدتحت نام نهاد پول الکترونیکى در

(ii  ذینفعان و  باشد،  شده  نامیده  امانت  حساب  که  باشد  شده  گذارى  سپرده  حسابى  یک  در  پول  .(  نهاد  انفرادى  مشتریان  آنعده  آن 

دار( آن نهاد پول الکترونیکى که پول الکترونیکى   .( متولى )امانتiiiمیکنند؛ و )رى باشند که پول الکترونیکى را سپرده گذا  الکترونیکى

را سپرده گذارى میکند، باشد. پول الکترونیکى اى که به چنین ترتیب سپرده گذارى میشود، باید دارایى مشتریان نهاد پول الکترونیکى  
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ن متذکره که توسط قانون نافذه در کامل مدیون حقوق امانتى مشتریاکل  و نهاد پول الکترونیکى متذکره باید بش  متذکره باقى بماند،

 مورد پول الکترونیکى متذکره تشخیص میگردد، باشد. 

؛  کندباید در حساب امانت سپرده گذارى    را مکلف میسازد که پول الکترونیکی را  پول الکترونیکىنهاد  .( حکم فوق i)  از بخشستثنى  م (6)

دوجانبه میان نهاد پول الکترونیکى که پول    توافق رى کامالً متعلق به  رج این مقرره، شرایط سپرده گذامند.( نیازمندى هاى دیگر  iiو )

 ى متذکره آنرا منحیث امانت دار انتخاب میکند، میباشد.الکترونیکى را سپرده گذارى میکند و بانک که نهاد پول الکترونیک

( تعیین ADICسپرده هاى افغان )بیمه گردد که توسط اداره بیمه  اى  یا مشترک باید طبق احکام و محدودیت ه  "جمعى"حساب   (7)

حدودیت ها عقب بماند(، نهاد پول گردیده اند. در مواقع که اداره بیمه سپرده هاى افغان موجود نباشد )یا در انفاذ احکام قابل اجراء و م

جواز داشته و    نیکى توسط یک بیمه کننده اى کهتروالکترونیکى باید به شکل دیگرى اطمینان حاصل نماید که سپرده هاى پول الک

الک پول  نهاد  کدام  هیچ  براى  را  امانات  حسابات  بانک  افغانستان  د  اند.  گردیده  بیمه  کامل  بطور  باشد،  دیون  اداى  به  ترونیکى  قادر 

ول الکترونیکى توصیه دهد که  د پبه دارندگان جواز نها  اختیار منحصر اشتضمین نمیکند. اما د افغانستان بانک میتواند به صالحیت و  

قابل    در میکانیزم  منازعات آن  پالیسى حل و فصل  باید در  الکترونیکى  پول  نهاد  بردارند.  فعالیت هاى سپرده گذارى محتاطانه قدم 

  ستم خسارت را بگنجاند تا از رسیدگى به هر نوع قضیه که در آن معامالت بطور غلط صورت گرفته یا معامالت در سی  قبول جبران

 شود.  مفقود شده باشد، اطمینان حاصل

  نهاد پول الکترونیکى باید بطور مداوم سعى ورزد تا از تقلیل، حتى محو چنین وقوع ممکنه، بدون در نظر گرفتن تناوب آن، اطمینان (8)

 :  اشدحاصل نماید. پالیسى حل و فصل منازعات باید موارد آتى را در بر داشته باشد، اما باید به اینها محدود نب

مشتریان فراهم   حد اقل در جریان ساعات رسمى براى نظریات و شکایات  ط تلیفون مجانى راترونیکى باید خنهاد پول الک .1

 سازد.

ى و شفاهى عملکردها به مشتریان صراحتاً شرح نماید که یک مشترى چگونه  نهاد پول الکترونیکى باید در توضیحات کتب .2

رت گرفته باشد، متوقف سازد؛ مشترى چگونه مطلع اشتباهاً یا بدون موافقت وى صوکه  میتواند یک حواله یا ارسال پول را  

نس فعلى پول الکترونیکى و لست خواهد شد که حواله )انتقال( عمالً اجراء شده است؛ و مشترى چگونه میتواند در مورد بال

با پول قات حق تبادله پول الکترونیکى  او  معامالت اخیر خود آگاهى حاصل نماید. یک نهاد پول الکترونیکى باید در تمام

 نهاد پول الکترونیکى میباشد.نقد هر مشترى را برآورده سازد، چراکه حساب پول الکترونیکى مشترى، دَین )بدهى( 

مشتریان میتوانند معلوم کنند که مؤسسه اى را که خود را    مسئولیت دارد اطمینان حاصل نماید کهنیکى  نهاد پول الکترو .3

بنمایند واقعاً هه  باصالحیت معرفى میکند،  ترکیب  باید  اقدامات  است. چنین  باصالحیت  نماینده  میکانیزم  م  تمام  یا  عضى 

نمایندگان که براى عموم مردم قابل دسترس    سیک دیتابیکى میباشد، شامل:  که صالحیت نهاد پول الکترونی  هاى ذیل را

انحصار نمبر  و  نتواند؛ عکس  شده  کاپى  که  عالمت  نباشد؛  با  ى  همراه  موقعیت  هر  در  به ماینده  خدمات  تلیفون  شماره 

 .  باشد عمومى آگاهى مشتریان برنامۀ آموزشیمشتریان، و یک 

که   (9) مالحظۀ  د  هرگونه  توسط  بخش  این  بانکتحت  میشود  افغانستان  گرفته  نظر  بانک   در  افغانستان  د  منحصر  به صالحیت  باید 

 صورت گیرد. 

 

    النس پول الکترونیکى ی ب   و   ه محدودیت هاى معامل :  15مادۀ  

 پول الکترونیکى که خدمات پول مُبایلى را عرضه مینماید، مکلف است تا محدودیت هاى آتى معامالت را نافذ سازد:  نهاد  (1)

 تعداد معامله در یک روز  حد اکثر مبلغ فى معامله  به نهاد  از نهاد 

 بدون محدودیت  بدون محدودیت  تجارتی تجارتی

 محدودیت بدون  محدودیت ن وبد مشترى  تجارتی

 معامله 20 افغانی  50000 ترى مش مشترى 

 معامله 20 بدون محدودیت  تجارتی مشترى 
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 معامله 10 افغانی  7500 گیرندۀ پول نقد  انتقال از بکسک الکترونیکی  

 
 یادداشت: معامله مشترى با مشترى، معامله همتا با همتا پنداشته میشود.  

افغانى است. براى حواله )انتقال( بین المللى  500000مبلغ  حساب یک مشترى در یک وقت معین در حد اکثر بالنس پول مبایلى (2)

 افغانى میباشد.   300000روزانه مبلغ  حد اکثر مبلغ پول الکترونیکى

تعدیل   سطواز طریق نشریه رسمى، نه ت به صالحیت و اختیار منحصر اش با گذشت زمان این محدودیت را  میتواند د افغانستان بانک (3)

 . دهد تغییراین مقرره،  اضافی

 .  افغانی باشد 50000مقدار معامالت بزرگ باید مبلغ  اساس و (4)

 و نیازمندى هاى سازمانى   : مدیریت خوب 16مادۀ  

و حفظ کرده ماده را براورده    این  3و    2جز  سازمانى مندرج    یا مشخصات  د افغانستان بانک به یک شخص حکمى اى که خصوصیات (1)

صادد  ایبننتواند،   الکترونیکى  پول  نهاد  و  جواز  ها  کیفیت  که  اى  حکمى  شخص  یک  به  بانک  افغانستان  د  صورتیکه  در  نماید.  ر 

را تا زمانى که صاحب جواز با خصوصیات و همچون شخص ، جواز صادر کرده باشد باید جواز دارا نباشدخصوصیات سازمانى متذکره را 

و عیار  را  کیفیت هاى متذکره  آوظ  حف  سازگاری خود  تعلیق در  تردید،  رد.  مینماید، در حالت  از    "نارسایی"  اصطالحبراى جلوگیرى 

به معنى عدم موجودیت یا عدم تکافوى سیستم ها و ساختار هاى کافى که رعایت موارد مندرج این    ماده ذکر گردیدهچنانچه در این  

ید غیر قابل استناف آن در  صالحیت و اختیار منحصر، و صالحده  بمقرره و هدف آن را اطمینانى سازد، میباشد. د افغانستان بانک باید  

 ر تصمیم اتخاذ نماید.مورد موجودیت و تکافوى سیستم ها و ساختار هاى مذکو

الکترون (2) پول  نهاد  سازمانى  جزء  ساختار  یک  منحیث  باید  خوبیکى  هاى    مدیریت  طرح  همه  اقل  امنیت  مصئونحد  و  صحت   ،

براى یقینى ساختن حفاظت مشترى در موقع نقض یا توافق با  نیکى را بشمول تمام اجراآتى که  روتعملکردهاى اساس نهاد پول الک

 ت گرفته میشود، در بر گیرد.  اجراآت امنیتى روى دس

یک نهاد پول الکترونیکى زمانى یک ارگان فعال پنداشته میشود، که تیم مدیریت آن در تشکیل خود پُست هاى کلیدى ذیل را داشته  (3)

 باشد. 

 س اجرائیوى؛ ئیر .1

 مدیر عملیاتى؛ .2

   امور مالى.  مدیر .3

بررسی و آزمون  به ابقای این اشخاص در پست های متذکره  و حق شریک باشد نباید با شرکت مادر ی فوق الذکرهیچ یکى از این پُست ها

اند، نمیتوانند در عین زمان    ده راشخاص و افراد که پست های متذکره را اشغال ک  .ربط میگیردد افغانستان بانک    شخص شایسته و مناسب

یک جواز که تحت احکام این مقرره به دارنده جواز    اعتبار  ماه نخست  ١٢که برای    شرکت مادر هم ایفای وظیفه نمایند. این در حالیست  با

 یک شخص واحد تکمیل شده میتواند:  توسط  فوق الذکرشبکه مُبایلى صادر گردیده باشد پُست هاى 

 داشته باشد:  که هیچ کدام از موقف هاى فوق الذکر را به عهده ن ردى تکمیل و عمالً پیش برده شودف طپُست ذیل باید توس (4)

 : آفیسر رعایت از قوانین و مقررات  .1

a.  باید حداقل لیسانس اقتصاد، ادارۀ تجارت، محاسبه یا حقوق باشد؛  آفیسر رعایت از قوانین و مقررات 

b. ه باشد  تشحداقل در بخش مربوطه سه سال تجربه کاری دا 

c. خش بین المللی ب نامۀ تصدیقAML/CFT  را دارا باشد؛ 

d.  مقررات مربوطه آگاهی کامل داشته باشد؛ از قوانین و 

e.  .آفیسر رعایت از قوانین و مقررات نمیتواند همزمان با شرکت مادر ایفای وظیفه نماید 

 تعیین شود. رداعضای هیئت نظار نهاد پول الکترونیکی میتواند از تشکیل هیئت نظار شرکت ما (5)

 مشخصات و شایستگی های ذیل را دارا باشند: این ماده، اعضای هیئت نظار باید  5برای هدف پاراگراف  (6)

 سال تجربه کاری داشته باشد؛   5در بخش مربوطه حداقل باید  .1
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 دارای سند فراغت بخش های چون مالی، ادارۀ تجارت، اقتصاد، تکنالوژی معلوماتی و یا سایر بخش های مربوطه  .2

 اشند.  ب

 شرکت مادر تعیین شود. ترونیکی باید از کمیتۀ تفتیش  کمیته تفتیش نهاد پول الک (7)

 برای براورده ساختن هدف فوق، اعضای کمیته تفتیش باید شرایط ذیل را دارا باشد:  (8)

 حداقل لیسانس امور مالی، تکنالوژی معلوماتی، ادارۀ تجارت باشد.  .1

 ه باشند و یاتشسال تجربه کاری دا 5در بخش تفتیش حداقل  .2

 ته باشند.  داش CIAتصدیق نامۀ  .3

را یکجا با سایر مؤسسات   ی کلیدیسابقه این پُست هاخود    نظر به اختیار و صالحدید منحصرد افغانستان بانک صالحیت دارد تا   (9)

 دولتى بررسى نماید. 

الوژى و سایر استاندرد هاى را که اتصال تکن  زاسیستم پول مبایلى  در  که    صل کنداح  اننهاد پول الکترونیکى مکلف است تا اطمین (10)

اپلیکشن   سیستم پول مبایلى باید مجهز بهبعمل میاید.  متقابل و فعالیت نهایى سیستم هاى دیگر پول مبایلى را اجازه میدهد، استفاده  

مانند سیستم هاى آتى    اتییدلیات مشترک با سایر سیستم هاى تامیا ع  \( باشد تا قابلیت اتصال و  API)  برنامه ریزی خطوط اتصالی

 )اما نه محدود به اینها(، را داشته باشد: 

 انکدارى از طریق مبایل؛ ب .1

 پرداخت بل؛  .2

 سیستم انتقال پول؛  .3

 ؛ سایر سیستم ها .4

 عملکردهاى اساسى :  17مادۀ  

آتى )اما نه محدود به  د هاى  اساسى پول مبایلى از جمله عملکر  ىباشد که عملکرد ها  برخوردارسیستمى  از  نهاد پول الکترونیکى باید   (1)

 کرده بتواند:   فراهماینها(، را 

 انتقال پول مجازى از یک کیف مجازى به کیف مجازى دیگر:   .1

 انتقال پول از همتا به همتا یا از شخص به شخص؛  .أ

 تادیه بل ها؛  .ب

 ؛ یدیت کارتیا ازدیاد کر جمع کردن کریدت در مُبایل .ت

 ا حواله پولیانتقال  .ث

 داخلى؛انتقاالت  .ج

  به داخل کشور. بین المللى له هایحوا .ح

 عملکردهاى پیشرفته :  18مادۀ  

میتواند سیستمى را در اختیار داشته باشد که قابلیت عملکردهاى پیشرفته را داشته یا    خویشنهاد پول الکترونیکى نظر به صالحدید   (1)

داشته باشد، متصل گردد. این عملکردهاى ته را  ده قابلیت ارائه عملکردهاى پیشرفندیگرى که در آیاتی  بتواند که با سیستم هاى تادی

 نمیباشد:  پیشرفته میتواند شامل موارد ذیل باشد، اما به اینها محدود 

 مُبایل؛   از طریق بانکدارى .1

 قرضه هاى کوچک؛  .2

 مایکرو کریدیت؛ .3

 بیمه هاى کوچک؛ .4

 سایر خدمات .5

 سیستم هاى کنترول داخلى :  19مادۀ  

از سیستمه ن باید  الکترونیکى  پول  استفاد  نماید کهى  تفتیش  اده  میکانیزم هاى    براى پروسه مکمل  این  باشد.  میکانیزم کنترول  به  مجهز 
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 کنترول در برگیرنده موارد ذیل میباشد، اما به اینها محدود نیست:  
   پیگیرى و نظارت تمام معامالت پول الکترونیکى؛  .1

 ى معامالت مشکوک؛وهشدارها و عالمت هاى اتومات ر .2

 ؛ عامالتکشف شیوه هاى م .3

کیف پول مبایلى را داشته و در عین زمان معامالت پول    ٢یا بیشتر از    ٢معامالت حساب هاى متعدد )یعنى این که یک شخص   .4
 الکترونیکى را اجراء نماید.(؛   

 امنیت :  20مادۀ 

درست بودن اطالعات یقینى    ازد تاامکانات کافى امنیتى را فراهم س  ه یک نهاد پول الکترونیکى مکلف است تا از سیستمى استفاده نماید ک
 گردد. چنین امکانات امنیتى در بر گیرنده موارد ذیل میباشد، اما به اینها محدود نیست:  

 امنیت اطالعات تا پایین ترین میزان ساختار اطالعات؛   .1

 سطوح صالحیت طبق پالیسى ها و طرزالعمل هاى کنترول داخلى؛  .2

 مکمل تفتیش؛  هپروس .3

 راپوردهى اتومات؛ .4

 ش هاى راپوردهى باید اتومات باشد تا درست بودن اطالعات یقینى گردد؛رومام ت .5

 راپورهاى خاص یا غیر پالن شده از قبل باید در حاالت خاص مطابق به دستور د افغانستان بانک ارائه گردد؛  .6

 
 عملیات و طرزالعمل ها :  3فصل  

   ها   ل : عملیات و طرزالعم 21مادۀ 

 ا و طرزالعمل هاى عملیاتى را که با اصول ذیل مطابقت داشته باشند بطور جدى تطبیق کند:  لیسى هنهاد پول الکترونیکى باید پا

 پالیسى ها و طرزالعمل هاى درست و معقول مدیریت، اداره و حسابدارى؛   .1

 میکانیزم هاى مناسب و کافى کنترول داخلى؛  .2

دقیق از قبیل آزمایش هاى ذیل را انجام  خیلى  ت طرح شده که اجراآت آزمایشىى درسرکمپیوت برنامه های سیستم ها و .3
 دهد: 

 (؛SATسیستم ) روند پذیرشآزمایش  .أ

 (؛ UATاستفاده کننده ) روند پذیرشآزمایش  .ب

 تست آزمایشى؛  .ج

   : پالیسی و طرزالعمل های امنیت 22مادۀ 

 ، تطبیق نماید: ی بخشداطمینان میتى را که موارد آتى را ننهاد پول الکترونیکى باید پالیسى ها و طرزالعمل هاى ام
 آمار و ارقام؛/درست بودن اطالعات .1

 آمار و ارقام؛/تصدیق صحت اطالعات؛ .2

 محرمیت؛  .3

 سطوح منظورى و صالحیت دهى؛   .4

 فعالیت روش های تداوم تجارت یا  ها و    پالیسى :  23مادۀ 

اطمینان  به میان آمده توسط بشر،    حوادثیا    (قهریهقوۀ  طبیعى )  حوادث در مواقع    عالیتفتداوم و استمرار کامل    از  نهاد پول الکترونیکى باید
 براى موارد ذیل را در بر گیرد:    حمایوی. این امر باید حد اقل سطوح مختلف طرزالعمل هاى حاصل کند
 ویر(؛سیستم هاى سخت افزارى )هارد  .1

 سیستم هاى نرم افزارى )سافت ویر(؛ .2

 ؛ سیستم هاى کاربردى .3
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 . اطالعات .4

 بودیابی حوادث یا به   : مدیریت رسیدگی 24ۀ ماد 

تا عملیات این سیستم ها   و نرم افزارى اطمینان حاصل نمایدنهاد پول الکترونیکى باید از موقعیت هاى جداگانه سیستم هاى سخت افزارى  
 عمومى محافظت نماید.  سکتگی یا از کارافتیرا از هر نوع اختالالت و  

 فتیش ت وظایف  :  25مادۀ 

تف باید  الکترونیکى  پول  دو نهاد  داخلىتیش  اى  معتبر  ره  توسط یک شرکت  باید  آن  تفتیش خارجی  و  داده  انجام  را  تفتیش    خود  مشهور 
 .اطمینان بمیان آیداصول و طرزالعمل هاى پذیرفته شده حسابدارى بطور جدى از تطبیق و رعایت تا   ره اندازی شود خارجى

 عمل هاى شناسایى مشترى ل ها و طرزا پالیسى  :  26مادۀ 

، قانون  اقدمات الزم را براساس قانون مبارزه با پول شویینهاد پول الکترونیکى باید پول شویی و تمویل تروریزم ضوعات در قسمت مو (1)
و تمویل   یرا بمنظور جلوگیری از عمل پول شویمقرره اقدامات باز دارنده مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم    عواید ناشی از جرایم و

 بگیرد.ی دست  ن نهاد، روتروریزم در ای
 سند عادى هویت مشترى یکى از معنى هاى ذیل را افاده میکند:  (2)

 شده باشد؛    توزیع دولت براى شخص مذکور  از جانبهرنوع سند یا کارت هویت که  .1

 ى نمایان سازد؛  فصى براى مشترى داده شده باشد و هویت دارنده سند را به اندازه کاهرنوع سند که بطور خصو .2

 متمایز سازد یا تشخیص هویت دهد؛ شخص را از شخص که یا طور دیگرى ته شدهدستگاه ساخهرنوع  .3

 تمویل تروریزم مطابقت داشته باشد؛  \با مقررات مبارزه علیه تطهیر پول سایر موارد که  .4

رسمی المال کرده و این تعدیالت را ذریعۀ متحد انک به صالحیت خود میتواند این محدودیت ها را وقتا فوقتاً تعدیلد افغانستان ب .5
 اطالع دهی خواهد کرد. اینگونه تغییرات یا تعدیالت ذریعۀ مقررات اخبار نمیگردد. 

 توزیع شده، نیز باشد؛ و کارت های هویت میتواند شامل بیل های برق و نامه های که از طرف شورا های قومی  .6

 قابل قبول میباشد؛ کارت های هویت فاقد عکس تنها از خانم ها .7

 افغانی باشد ضروری دانسته میشود. 75000مشتریان برای معامالت که سقف آن معادل دی تر شناخت بهتر و ج .8

 مشترى باید در بر گیرنده موارد آتى باشد، اما به اینها محدود نمى باشد:   ناختطرزالعمل هاى ش   (3)
 روسه واضح و از قبل تعریف شده؛ پ .1

 تشخیص هویت مشترى؛ .2

 و نگهدارى سوابق؛  فظح .3

 فى؛ الت مخمعام گزارش دهی .4

 معامالت مشکوک؛  گزارش دهی .5

 معامالت رد شده؛   گزارش دهی .6

 معامالت بزرگ نقدى نهاد پول الکترونیکى؛   گزارش دهی .7

انتق (4) باید در رابطه به هر نوع معامله اى که تحت احکام این مقرره صورت میگیرد، اعم از هرنوع  مبلغ   الیک نهاد پول الکترونیکى 
معامالت  "دهد. چنین معامالت بنام    گزارشاز خارج به داخل مرز یا از داخل به خارج از مرز را  فغانى  ا  ١٠٠0٠٠معادل یا بیشتر از  

مرکز تحلیل راپورها و معامالت مالى خواسته شده توسط این مقرره باید به    گزارشمعروف اند.    "بزرگ نقدى نهاد پول الکترونیکى
جناح و   ٢( معامله توسط  ٢)نوع دو    بعد از ختم ماه ارسال گردد. هر  ز رسمىج رو( بطور ماهانه در خالل پنFinTRACAافغانستان )

افغانى یا بیشتر از آن باشد یک    50000  دیگر رخ دهد و ارزش مجموعى آنپی    روز رسمى یک   ٢جناح که در طى    ٢میان همان  
 معامله بزرگ نقدى را تشکیل مینماید.

 ( دخیل اند، روی دست گیرد.  P2Cناخت جدی مشتریان و جوانب که در معامله )روند شالزم را در اقدامات ترونیکی باید لکنهاد پول ا (5)

 تمویل تروریزم   \پالیسى مبارزه علیه تطهیر پول :  27مادۀ 

ارزه  ه خطرهاى ممکنه آتى مبک  نهاد پول الکترونیکى باید در رابطه به مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم پالیسى مفصل و کامل (1)
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ستراتیژى هاى مفصل را براى کاهش چنین خطرها ارائه نماید، داشته  اداده و    ول و تمویل تروریزم را تحت پوشش قرارطهیر پعلیه ت
 باشد. 

 . خطر این که نمایندگان باصالحیت، نیازمندى هاى قبولى مشترى و تشخیص هویت مشترى را بطور کامل تطبیق نخواهند کرد .1

 معامالت مشکوک، کشف نخواهد شد.   وه هاىخطر این که معامالت انفرادى و شی .2

اصلى و شناسایى شده منحیث یک  .3 از مشترى  غیر  الکترونیکى توسط شخص  پول  این که سیم کارت )هویت مشترى(  خطر 
مقاصد   براى  الکترونیکى  پول  خواهدوسیله  استفاده  تروریزم  تمویل  یا  پول،  تطهیر  تقلب،  براى  گ  ارتکاب  ها  ستراتیژى  ردید. 

بایل و سیم کارت میتواند دزدیده شود، تبادله گردد، یا به پول نقد به فروش  طر باید احتماالتى مانند این که ماین خ  کاهش دادن
برسد، را نیز در بر گیرد. حد اقل، دسترسى به سیم کارت باید به اشخاصى محدود ساخته شود که مالک شماره هویت شخصى  

(PIN )تند. هس 

ذریعه تقسیم آن میان چندین مشترى پول الکترونیکى    ه به تطهیر پول، یا تمویل تروریزم وابست  خطر این که یک معامله جعلى، .4
 پنهان خواهد شد.  

 خطر این که مشترى پول الکترونیکى چندین سیم کارت را بدست خواهد آورد و از آنها در نقض این مقرره استفاده خواهد کرد.   .5

د افغانستان بانک بشکل منظم در ساحه مورد  یسى خود را رعایت مینماید، توسط  کى پالالیسى و حدى که نهاد پول الکترونیت پکفای (2)
 بررسى قرار خواهد گرفت.  

 برنامه آموزشى :  28مادۀ 

طرزالعمل ها و  ست نهاد پول الکترونیکى مکلف است تا یک برنامه آموزشى کامل و منظم را به منظور حصول اطمینان از تطبیق در (1)
تفتیش، امنیت، کنترول داخلى و مدیریت مالى، دایر نماید. این برنامه هاى آموزشى باید به حسب نیازها شترى، شیوه هاى شناسایى م

 : راه اندازی شود اشخاص ذیل به  وار یا ساالنه تدویر گردند. این برنامه هاى آموزشى بایدبطور ربع فعالیتو شرایط 

 ل الکترونیکى؛ پو کارمندان نهاد .1

 جوانب سوم، مانند:  .2

 گان؛نمایند .أ

 ؛کارگزاران .ب

مسئولیت ها در قبال   رابطه بهو شرکاء آن در  کارگزاراننمایندگان باصالحیت، به  نهاد پول الکترونیکى باید اطمینان حاصل نماید که  (2)
راه اندازی زش مناسب و کافى آمومشترى و تشخیص هویت مشترى  پذیرشبه شمول  علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم مبارزه
ین خواهد  با گذشت زمان شکل، محتوى، و تناوب این آموزش الزمى را تعی خودد افغانستان بانک، به صالحدید منحصر  .ه استگردید
 کرد. 

 و بررسى   گزارش دهی   : 29مادۀ 

هاى د افغانستان بانک، شورا  چون  ظارتىن ۀمربوط  ادارت( را به  سیستماتیک)  اتومات  گزارش هاینهاد پول الکترونیکى مکلف است تا   (1)
 ارائه نماید.   ،این ارگان ها حسب درخواستارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم، واحد استخبارات مالى در اوقات تعیین شده مب

و   (2) فورمه ها  بانک  افغانستان  این    گزارشاین    نمونه هاید  فراهم خواهد ساخت.  را  م  گزارش هایها  باید  پعامماهانه  آتى  ول الت 
 گیرد: الکترونیکى را در بر 

 النس در آغاز ماه؛  یب .1

 جریانات ورودى یا ورود پول؛  .2

 پرداخت ها؛ .3

 ارسال پول الکترونیکى؛  .4

 جریانات خروجى یا خروج پول؛ .5

 خروجى خالص؛ /جریانات ورودى  .6

 النس در ختم ماه؛ یب .7
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 : سایر گزارش ها 30مادۀ 

 ید:  ئه نماارا بطور ماهوار گزارشمسائل آتى  وردنهاد پول الکترونیکى مکلف است تا در م (1)

 و خدمات؛  برابر اجناسدر  پرداخت .1

 معاشات؛ پرداخت .2

 ؛مصرفی ل هایب پرداخت .3

 پرداخت قرضه براى نهادهاى قرضه هاى کوچک؛  .4

 بازپرداخت قرضه براى نهادهاى قرضه هاى کوچک؛ .5

 ؛)تعداد، نوعیت، و شیوه حل و فصل آن(شکایات مشتریان  .6

 صورت حساب مفاد و ضرر ماهانه؛ ت والنس شییب .7

و شرکاء    گارگزارانبه شمول یک لست چنین نمایندگان،    ، و شرکاءکارگزارانعوار در مورد نمایندگان باصالحیت،  رب  ارشگز .8
  مربوطه   فعالیتو شرکاء در آنجا موقعیت دارند یا    کارگزارانولسوالى یا والیت افغانستان که این نمایندگان،    /در هر ناحیه  

 اجراء مینمایند.  را

 نظارتى مربوطه نتایج و یافته هاى تفتیش داخلى را ارائه نماید؛  ادارتباید به دیپارتمنت ها یا ونیکى  نهاد پول الکتر (2)

ساالنه    گزارشنظارتى مربوطه ارائه نماید.    نهادهایبه    وقتا فوقتاًنهاد پول الکترونیکى باید صورت حساب هاى مالى بررسى شده را   (3)
و  رسى شده من جمله صورت حساب وضعیت مالى، صورت حساب نفع و ضرر  الى بردر بر گیرنده صورت حساب هاى م  رجیخا  بررس

داخلى و   بررسدر مورد صحت معلومات ارائه شده به د افغانستان بانک کفایت    بررسه در آن  ک  صورت حساب جریانات نقدى میباشد 
 اظهار نظر مینماید.    ادث راحوم کاروبار، و بهبودیابى بعد از داوکنترول هاى داخلى، و کفایت امنیت اطالعات، ت

 
 : فیس ها، هزینه ها و جریمه ها 4فصل  

 : فیس درخواستی و جواز 31مادۀ 

که بطور بالقوه تابع تغییر می باشند،  را    گزارش دهینهاد پول الکترونیکى مکلف است تا فیس جواز، هزینه هاى ادارى و جریمه هاى   (1)
چ گاهى یکجا با نهادهاى دیگر پول الکترونیکى یا تصدى هاى شبکه مُبایلى بر اید هی. برعالوه، نهاد پول الکترونیکى بایدپرداخت نم

که بطور مستقیم یا غیر مستقیم سازش پنهانى یا اجراآت انحصارى به ضرر مشترى نمایان خواهد گردید،    یس راف  مشتریان هزینه یا
 وضع ننماید. 

 فیس درخواستى:   .1
براى    همه که  هاى  نهاد    اخذ نهاد  الجواز  باره  پول  یک  فیس  باید  مینمایند  ارائه  درخواستى  بانک  افغانستان  د  به  کترونیکى 

 افغانى میباشد، پرداخت نمایند. ٢٥٠٠٠درخواستى را که 
 فیس جواز:   .2

جوازدهى  روند  افغانى فیس    ١٠٠٠٠٠٠٠باید مبلغ    دست می یابندهمه نهادهاى که به جواز منظور شده توسط د افغانستان بانک  
( سال مدار اعتبار میباشد. و فیس جوازدهى در جریان پنج  ٥یند. این جواز نهاد پول الکترونیکى براى مدت پنج )نما  ختپردارا  

   خت میباشد: ذیل قابل پردا به ترتیب ( سال ٥)
 افغانى  ٢٥٠٠٠٠سال اول:  
 افغانى  ٧٥٠٠٠٠سال دوم:  
 ى افغان  ٢٠٠٠٠٠٠سال سوم:  
 افغانى ٣٥٠٠٠٠٠سال چهارم:  
 افغانى ٣٥٠٠٠٠٠ ل پنجم:سا 

 فیس دوره اى :  32مادۀ 

افغانى را پرداخت    ٥٠٠٠٠٠٠ مبلغ  دوره اى همه نهادهاى پول الکترونیکى مکلف اند تا بعد از ختم سال پنجم خدمات پول الکترونیکى فیس  
  ١٠٠٠٠٠٠ساله حد اقل    همهس  این فی  ل دهم فعالیت مدار اعتبار میباشد.م الى سا( ختم سال پنج١از روز اول )  پس  نمایند. این فیس جواز
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 ٣٠٠٠٠٠٠نیکى فیس دوره اى  افغانى فى سال، قابل پرداخت میباشد. نهاد پول الکترونیکى بعد از ختم سال دهم عرضه خدمات پول الکترو
  همهو باید    میباشد  اعتبار  نزدهم فعالیت مداردهم الى سال پا  ختم سال  ( بعد از ١افغانى را پرداخت خواهد نمود. این فیس جواز از روز اول )

 افغانى فى سال، تادیه گردد.   ٦٠٠٠٠٠حد اقل مبلغ  ساله

 فیس ارزیابى :  33مادۀ 

مبلغ باید  الکترونیکى  پول  پ  ٢٥٠٠٠٠  نهاد  نهاد  مالى  سال  ختم  از  بعد  روز  یک  ارزیابى  فیس  نماید.  پرداخت  را  ساالنه  فیس  ول افغانى 
 ونیکى قابل پرداخت میباشد.  الکتر

 هاى معامله   فیس :  34مادۀ 

نهادهاى که جواز   تا فیس   معتبر همه  اند  دارند مکلف  اختیار  را در  الکترونیکى  پول  پول  تم  مشخص و  نهاد  بر خدمات  را  ناسب معامالت 
معامالت هاى  فیس  این  نمایند.  وضع  خویش  کارگزاران،    الکترونیکى  تجاری،  شرکای  آن نماینده  باالی  به  محدود  که  مشتریان  و  ها 

   است. بل تطبیق قا اشد،نمیب

 شن هزینه هاى کمی:  35مادۀ

زینه هاى تشکیل کمیشین را با مشتریان ه  همه مجموع  نهاد پول الکترونیکى را در اختیار دارند مکلف اند تا    معتبر   همه نهادهاى که جواز
فغانستان بانک ارائه خواهد  ا به د ا آنه   گزارش دهیحیث یک جزء مسئولیت  میشین مننماید. این تشکیل ک  ابالغخود    تجاری  آن در پالن 

 گردید. 

 : جریمه های گزارش دهی 36مادۀ 

 نهاد پول الکترونیکى را در اختیار دارند، قابل تطبیق میباشد:  معتبر بر همه نهادهاى که جواز  گزارش دهیمجازات آتى 
 ؛ رش دهیأخیر گزادر برابر یک روز تافغانى جریمه  ٥٠٠٠ .1

یک اخطاریه   در کنار این جریمه ( ماه؛ نهاد پول الکترونیکى١در خالل یک ) گزارش دهی عدم رابر در بافغانى جریمه  250000 .2
 کتبى را نیز از د افغانستان بانک دریافت خواهد نمود؛ 

یک اخطاریه  کنار این جریمه    درونیکى  ( ماه؛ نهاد پول الکتر٢در خالل دو )  گزارش دهیعدم  در برابر  افغانى جریمه    500000 .3
 تان بانک دریافت خواهد نمود؛ ز د افغانسرا نیز اکتبى 

جریمه  1000000 .4 برابر  افغانى  دهیعدم    در  )  گزارش  سه  خالل  الکترونیکى٣در  پول  نهاد  ماه؛  جریمه  (  این  کنار  یک   در 
دت  براى مت  ست افیسر رعایت از قوانین و مقرران زمان پدر عیو    فغانستان بانک دریافت خواهد نموداخطاریه کتبى را نیز از د ا

 به تعلیق درآورده خواهد شد؛ بدون معاش یک ماه 

( ماه ارسال کرده نتواند،  ٣مقتضى را به د افغانستان بانک در خالل بیشتر از سه )  گزارش هایدر صورتیکه نهاد پول الکترونیکى   .5
ال پول  نهاد  تا جواز  دارد  بانک حق  افغانستان  ثابت ماهانه    نموده  را فسخ  کترونیکى د  فغانى و جریمه عدم  ا  250000و فیس 

 نماید.   وضع( فوق ذکر گردیده، ٤( ماه اول را چنانچه در شماره )٣براى سه ) گزارش دهی

 پیروی از قوانین و مقررات جریمه هاى عدم  :  37مادۀ 

جواز   که  نهادهاى  پومعتبر  همه  دانهاد  اختیار  در  را  الکترونیکى  تا    مکلف  رندل  براى  اند  را  شدید  قا  یترعااقدامات  د  از  مقررات  و  نون 
افغانستان بانک در مورد مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم روى دست گیرند. نقض این اقدامات مستقیماً باعث مجازات و جریمه  

ت  ا بر جدیت نهاد پول الکترونیکى بنه، مدیری. برعالوتوضیح گردیده، میگرددفوق الذکر    37مادۀ  (  ٥( و )٤)  جزءکه در    گزارش دهیهاى  
 قانونى روبرو خواهد شد.   پیگردنقض با مسئولیت جزائى و یا 

 تقلب و جعل اسناد :  38مادۀ 

که نهایت سعی خویش از صحت و درستی تمامی اسناد و   نهاد پول الکترونیکى را در اختیار دارند مکلف اند  معتبرهمه نهادهاى که جواز  
را که مدا افغانس  رک  د  نمایندگان  از  بانکبه هر یکى  نمایند.    تان  اطمینان حاصل  نموده  فریبکاری و عدم گزارش دهی    هرنوع قصدارئه 

 .  ، خواهد شدتذکر یافته 37مادۀ  5و  4که در جزء  جریمه هاى ، منجر بهد افغانستان بانکهرگونه معاملۀ مشخص، به 
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 : تاریخ انفاذ مقرره 39مادۀ 

 باشد.  ن بانک نافذ میافغانستامنظوری آن از جانب شورای عالی د  ره پس ازاین مقر
 


