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 بخصْظ پْلی، خذهات کٌٌذگي فزاُن ّ صزافاى تا ضْد هی داًستَ السم پْلی ّخذهات ُا صزافی سالهت ّ هصًْیت بزای

.ًوایٌذ رعایت خْیص ُای فعالیت در ّ بْدٍ اگاٍ هقزات ّ قْاًیي اس پْلی خذهات ّ ُا صزافی عولیاتی بخص کارهٌذاى

 ّ صزافاى فعالیت تٌظین هقزرٍ کَ است قزار ًظارتی، ُای تین هالحظات ّ ُا یافتَ ساختي ضزیک بزعالٍّ اهزّس بزًاهَ در بٌا، 

 .گزدد ضزیک ضوا با بِتز رعایت غزض ًیش اخیز تعذیالت بخصْظ پْلی، خذهات کٌٌذگاى فزاُن

ّذف تشًاهِ



.هیگزدد خالصَ بخص سَ در اهزّسی بزًاهَ

هزبْط هقزرٍ ّ قْاًیي پزتْ در خذهات گاى کٌٌذٍ فزاُن ّ صزافاى ُای هکلفیت ّ ُا هسؤلیت

  جزاین اس ًاضی عْایذ ّ پْلطْیی علیَ هبارسٍ اهز در هقزرات ّ قْاًیي رعایت

 تعشیزات ُای لست تطبیق ّ فٌتزاکا بَ دُی گشارش چگًْگی



یافتٍ َای وظارتی

ػذم هؼشفی تطکیل اداسی تِ د افغاًستاى تاًک؛1.

اخز اهاًات اص هطتشیاى ٍ صذٍس قشضِ تشای آًْا؛2.

اجشای حَالِ جات تَسط اکثش صشافاى؛3.

ػذم استفادُ اص کتاتْای هؼاسی ثثت هؼاهالت د افغاًستاى تاًک؛4.



ػذم گضاسش دّی هؼاهالت ٌّگفت تِ هشکض تحلیل هؼاهالت ٍ ساپَس ّای هالی؛5.

خَد داسی اص اسائِ ٍ تذستشس قشاس دادى تؼذادی اص کتاتْای ثثت هؼاهالت تِ تین ًظاستی؛6.

ػذم ضٌاخت هطتشیاى دس هؼاهالت تحت هؼیاس ٍ اسسالی؛7.

ػذم اخز اسٌاد حوایَی دس هؼاهالت ٌّگفت ًقذی؛ 8ٍ.

.ػذم تطثیق لست تؼضیشات حیي اجشای هؼاهالت9.

....ادامٍ



تشکیل اداری صرافی ي خدمات پًلی

فشاّن کٌٌذگاى خذهات پَلی ٍ صشافاى توٌظَس اداسُ ٍ هذیشیت تْتش فؼالیت ّا ٍ ػولیات سٍصاًهِ خهَیصد داسای   

. تطکیل اداسی هٌاسة ٍ هتٌاسة تِ اًذاصُ ٍ حجن فؼالیت ٍ ػولیات خَیص هی تاضذ

پیطهثشدُ  ( هٌطی)فؼالیت ّاد ػولیات ٍ اهَس سٍصاًِ فشاّن کٌٌذگاى خذهات پَلی ٍ صشافاى تَسط کاسهٌذ هسٍَل 

صاحة جَاص یا سْوذاس آى  ًیهض هیتَاًهذ تحیها کاسهٌهذ هسهٍَل ایفهای ٍمیفهِ ًوایهذد دس صهَستیکِ          . هیطَد

سا حسة هقشسُ تٌظین فؼالیهت ّهای صهشافاى ٍ فهشاّن کٌٌهذُ گهاى خهذهات پهَلی         ( هٌطی)هطخصات کاسهٌذ 

.تکویل ًوَدُ تاضذ



(مىشی)الیحٍ يظایف ي مسًيلیت َای کارمىد مسًيل 

هذیشیت ػولیات ٍ فؼالیت ّای سٍصاًِ خذهات پَلی یا صشافی؛1.

حصَل اطویٌاى اص تطثیق ٍ سػایت قَاًیي ٍ هقشسات دس فؼالیت ّای خذهات پَلی یا صشافی؛2.

؛(دس صَست هَجَدیت ًوایٌذُ)ًظاست ٍ تشسسی اص فؼالیت ّای ًوایٌذُ ّای تا صالحیت فشاّن کٌٌذُ خذهات پَلی یا صشافید 3.

تطخیص هؼاهالت هطکَک ٍ گضاسش دّی هؼاهالت تضسگ ٍ هطکَک تِ هشکض تحلیل ٍ ساپَس ّای هالی افغاًستاى؛4.

(.دٍسیِ تٌذی هذاسک ٍ هؼلَهات)ثثت ٍ دسج هؼاهالت سٍصاًِ ٍ تٌظین ٍ ًگْذاسی اسٌاد ٍ سَاتق 5.



عملیات صرافان ي فراَم کىىدٌ گان خدمات پًلی

توام صشافاى ٍ فشاّن کٌٌذُ گاى خذهات پَلی طثق هقشسُ تٌظین فؼالیت ّای صشافاى ٍ فشاّن کٌٌذُ گاى خهذهات  

:پَلید تایذ هَاسد ریل سا دس فؼالیت ّای خَیص سػایت ًوایذ

؛داضتي حساب تاًکی تحت ًام صشافی ٍ یا خذهات پَلی.  ۱ 

داضتي حساب تاًکی جذاگاًِ غشض تیطثشد فؼالیت ّای تاًکی تشای ًوایٌذُ گی صهشافی ٍ یها خهذهات پهَلی؛     . ۲ 

(دس صَست هَجَدیت)



؛فؼالیت جَاص ػٌَاى تحت هؼیاسی لَحِ داضتي . ۳

؛فؼالیت هحل دس فؼالیت جَاص اصل هَجَدیت . ۴

گشدد؛ هسذٍد یَم سِ اص تیطتش فؼالیت هحل صَستیکِ دس اطالػیِ ًوَدى ًسة . ۵

  ٍ خذهات ػشضِ ایتش سا کیتسها سًحصاا قصذ یا ٍ خیلد قاتتیس ضذ ّای سفتاس دس ًثایذ افصش ٍ پَلی خذهات کٌٌذُ فشاّن . ۶

  ٍ ؛ًذًوای جیسخاسسؼاا لِدتثا

.صالحیت تا هحکوِ حکن داضتي تذٍى هطتشیاى هؼاهالت تِ ساتطِ دس هؼلَهات ساصی ضشیک ػذم .۷

....ادامٍ 



تغیر یا وقل مکان محل فعالیت

ُ گهی  • دس صَستیکِ فشاّن کٌٌذگاى خذهات پَلی ٍ صشاف خَاّاى ًقل هکاى هحل فؼالیت دفتش هشکضی یا ًوایٌذ

.ّای خَیص تاضٌذد هَضَع سا کتثاً قثل اص ًقل هکاى تِ د افغاًستاى تاًک اطالع هی دٌّذ

.دسخَاستی ًقل هکاى حذ اقل حاٍی هؼلَهات چَى دالیل ًقل هکاى ٍ آدسس هکول هحل جذیذ فؼالیت تاضذ•

توٌظَس طی هشاحل دسخَاستی ًقل هکاى د افغاًستاى تاًک هی تَاًذ هؼلَهات ٍ ههذاسک اضهافی سا ًظهش تهِ لهضٍم      •

.دیذ هطالثِ ًوایذ



فعالیت ُای 
هجاس صزافی

تبادلَ اسعار خارجی

قزارداد ُای پیص 
خزیذ

اضتزاک در پزّسَ 
لیالم اسعار خارجی 

د ( هشایذٍ ) 
افغاًستاى باًک



فعالیت ُای  
غیز هجاس 
صزافی 

اخذ اهاًات 

صذّر قزضَ 

اًتقال پْل

استفادٍ اس 
کتابِای غیز 
هعیاری ثبت 

هعاهالت

استفادٍ اس کلیوات 
چْى باًک هْسسَ 

هالی ّ غیزٍ

کتواى اسٌاد ّ 
هعلْهات اس تین 

ُای ًظارتی



فعالیت ُای 
هجاس خذهات 

پْلی

اًتقال پَل

ًقذ ساصی چک

اضتشاک دس داٍطلثی 

د پیسَ ساتلدپذی 
ضشط چی ًْای 

ّذف د هؼاهلی د 
.  پیسَ اًتقال اٍسی

د اسؼاسٍ تثادلِ اٍ 
ًَس هجاص  ۍدصشاف

فؼالیتًَِ



فعالیت َای ممىًعٍ فراَم کىىدٌ گان خدمات پًلی

هطتشیاى؛( اهاًات)قثَل سپشدُ •

اػطای قشٍض؛•

ػولیات سیستن پشداخت کِ دس  قاًَى د افغاًستاى تاًک اص آى تزکش تؼول آهذُ؛•

خذهات اسٌاد تْاداس کِ دس  قاًَى  د افغاًستاى تاًک اص آى تزکش تؼول آهذُ؛•

سیستن ّای اًتقال اسٌاد تْاداس کِ دس  قاًَى دا فغاًستاى اص آى تزکش تؼول آهذ؛•
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:ست ٍسصًذدّوچٌاى فشاّن کٌٌذگاى خذهات پَلی هجَص ًویتَاًٌذ تِ اقذاهات ریل هثا•

استفادُ اص دفاتش ثثت تغیش اص دفاتش ثثت سسوی د افغاًستاى تاًک یا خالف سٌّوَد ّا ٍ هؼیاسات تؼییي ضذُ د افغاًسهتاى  •

تاًک تشای ثثت هؼاهالت ٍ هؼلَهات هطتشی؛

ػالٍُ ًوَدى کلوات هاًٌذ تاًکد ضشکت سهشهایِ گهزاسید ضهشکت تجهاستید اههَال غیهش هٌقهَل یها سهایش کلواتیکهِ           •

ًوایاًگش فؼالیت ّای دیگش غیش اص فشاّن ًوَدى خذهات پَلی تاضذد تا ًام خَد؛

کتواى هؼاهالت خذهات پَلی تِ دافغاًستاى تاًک ٍ ًامشیي آى؛•

...ادامٍ



وظارت از فعالیت َای صرافان ي فراَم کىىدٌ گان خدمات پًلی

 تِ آهشیت ایي  ایٌشٍ اص هیثاضذ ًظاستی ٍ جَاص صذٍس هشجغ یگاًِ تاًک افغاًستاى د قاًَى 90 هادُ حسة هالی اهَس ًظاست ػوَهی آهشیت

  دس صشافاى ٍ پَلی خذهات گاى کٌٌذُ فشاّن ّای فؼالیت  اص پَلی خذهات کٌٌذُ فشاّن ٍ صشافاى ّای فؼالیت تٌظین هقشسُ ۴۱ هادُ اساس

.هیٌوایذ ًظاست کطَس سطح

.هیگیشد صَست دگشدیذُ تشتیة ٍ تْیِ هٌظَس تذیي کِ هشتَطِ ّای طشصالؼول ٍ ّا پالیسی ٍسیلِ تِ ّا ًظاست اًذاصی ساُ ٍ ًَع ضیَُد 

 ًظاست هذت ٍ ساحِ تِ ساتطِ دس قثلی اطالػیِ صذٍس تا سا ّا ًظاست ٍ ّا تشسسی تا داسد صالحیت تاًک افغاًستاى د هالی اهَس ًظاست آهشیت
  ًوایذ؛ اًذاصی ساُ قثلید اخثاس تذٍى دیذد لضٍم صَست دس یا ٍ آًْا ًوایٌذگاى ٍ صشافاى ٍ پَلی خذهات کٌٌذگاى فشاّن دفاتش



آًْا؛ ّای ًوایٌذُ یا ٍ صشافی ٍ پَلی خذهات سَاتق سایش ٍ اسٌاد دفاتشد ّاد حساب تشسسی. ۱

  ٍ پَلی خذهات ّای فؼالیت ٍ اهَس تِ هشتَطِ هَضَػات هَسد دس ّا ًوایٌذُ ٍ هذیشاى هاکلیيد اص هؼلَهات کسة . ۲

؛یصشاف

 گاى کٌٌذُ فشاّن حساتات ٍ اسٌاد دفاتشد تِ دستشسی ًظاستد غشض هیتَاًذ تاًک دافغاًستاى دیذ لضٍم صَست دس . ۳

 تقاضای غیشُ ٍ اهٌیتی ًیشٍّای د څارًْالۍ د(فٌتشاکا) اداسُ اص تشسسید توٌظَس آًْا ًوایٌذُ یا ٍ صشاف ٍ پَلی خذهات

ًوایذ؛ ّوکاسی

وظارت حیه گان کىىدٌ وظارت َای صالحیت



هشتَطِ؛ ّای طشصالؼول ٍ هقشسات قَاًیيد حسة تٌفیزی اقذاهات ٍ ًقذی جشیوِ ٍضغ . ۴

  تذٍى صشافی ٍ پَلی خذهات اسئِ تش هثٌی ضک آًْا پیشاهَى کِ دکاکیي ٍ هحالت ّاد هاسکیت تشسسی ٍ دخَل. ۵

تاضذ؛ هَجَد هقشسُ ایي احکام سػایت ٍ جَاص

.تاضذ ضذُ تؼیي هقشسات ٍ قَاًیي حسة کِ هَاسد سایش . ۶

ادامٍ
 ....
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تشکر از توجه شما


