
د افغانستان بانک

1399/حوت/23

سبختبس اداسی ٍ اداسُ هطتشن خَة

دافغانس تان ابنک 

 از موسسات مایل غری ابنکیآ مریت معومی نظارت 



هؼیبسی ضذى اسائِ خذهبت پَلی ٍ صشافی 1.

اهىبى پزیشی استفبدُ اص سیستن ثشای ػشضِ خذهبت پَلی ٍ صشافی2.

سَْلت ٍ ضفبفیت دس گضاسش دّی  3.

سَْلت ٍ ضفبفیت دس چگًَگی سٌجص ٍ پشداخت هبلیبت4.

سالهت ٍ هصًَیت سىتَس صشافی ّب ٍ خذهبت پَلی5.

ایجبد تؼذاد هَسد ضشٍست ًوبیٌذُ گی دس سشاسش وطَس6.

هدف از تبدیل جواز انفرادی به رشکیت



 تبدیبتی؛ ٍ هبلی هَسسبت سبیش هبًٌذ اًمضبء ثذٍى فؼبلیت جَاص صذٍس1.

  ٍ صشافی دٍ اص ثیطتش یب دٍ سبختي هذغن یب ٍ پَلی خذهبت ٍ صشافی ّبی ضشوت ایجبد هٌظَس ثِ سش تضویي ٍ ًمذی تضویي اخز ػذم2.
 اًفشادی؛ پَلی خذهبت یب

  وطَس؛ سشاسش دس ضشوت ًوبیٌذگی ایجبد هٌظَس ثِ ًمذی تضویي اخز ػذم3.

  جَاص تجذیل پَلی، خذهبت ٍ صشافی دٍ اص ثیطتش یب ٍ دٍ سبختي هذغن ثطىل ضشوت ثِ اًفشادی جَاص تجذیل هٌظَس ثِ فیس اخز ػذم4.
  خبسجی؛ ًوبیٌذگی ایجبد اخز ٍ ضشوتی ثِ اًفشادی

؛(Agent) ًوبیٌذُ ٍ ًوبیٌذگی ایجبد5.

 گشام؛ هٌی  هبًٌذ خبسجی ًوبیٌذگی اهتیبص اخز6.

Cross) جبًجی خذهبت ػشض7ِ. Selling) پَلی؛ خذهبت ٍ صشافی ضشوت جَاص تَسظ

  ًوی هَجَد پَلی خذهبت گبى وٌٌذُ فشاّن سبیش ٍ ضشوت فؼبل ًوبیٌذگی وِ هٌبعك دس (Agent) ًوبیٌذُ تَسظ جبت حَالِ اجشای8.
 ثبضذ؛

هضایبی ضشوتی



 ٍ ثبًه؛ افغبًستبى د اسؼبس لیالم هجوَع اص %5 خشیذ دسخَاست•

  ( هیلیَى یه ) 1,000,000 ثِ (افغبًی ّضاس پٌجصذ هیلیَى یه )  1,500,000 اص ثبًه افغبًستبى د اسؼبس لیالم دس اضتشان ًمذی تضویي وبّص•

 ّب، فؼبلیت سبختي هذغن ٍ پَلی خذهبت ٍ صشافی ضشوت ایجبد ثب اًفشادی خذهبت ٍ صشافی چٌذ الزوش، فَق ّبی سَْلت ٍ هضایب ثش ػالٍُ•

 ٍ صشافی ضشوت ثْتش سضذ ٍ تمَیِ سجت ٍ تمسین، سا وبسی اهَس ضشیه، سا وبسی تجبسة تىویل، سا ًیبص هَسد وبسهٌذاى وِ تَاًٌذ هی

  .گشدد ًیبص هَسد پَلی خذهبت

  .است گشدیذُ حزف ضشوتی سبختبس اص ػبهل ّئیت ٍ حل هسئلِ ایي ػبهل، ّیئت ًبحیِ اص ػوذُ هطىل حل ٍ ثْتش سسیذگی غشض اخیشاً•

 

...ادامه



کتگوری اول. 1

هیلیَى افغبًی ثبضذ، ضبهل ایي وتگَسی هیگشدد ٍ غشض تجذیل ًوَدًذ جَاص   400ضبى الی  2020صشافی ّب ٍ خذهبت پَلی وِ حجن هجوَع هؼبهالت سبل 

. اًفشادی ثِ ضشوت، ًیبص است تب حذ الل هَاسد ریل سا فشاّن ًوبیٌذ

اسائِ فَسم دسخَاستی؛  -

(تزوشُ، وبپی پبسپَست دس صَست هَجَدیت، ػىس ٍ ضوبسُ توبس) اسائِ هؼلَهبت َّیتی هبًٌذ-

اسائِ جَاة استؼالم ػذم هسئَلیت؛  -

اسائِ ًوجش تطخیصِ هبلیبتی؛ -

(هبله ًیض هی تَاًذ ایي هسئَلیت سا ثِ ػْذُ ثگیشد)هؼشفی هسئَل سػبیت ٍ پیشٍی اص لَاًیي ٍ همشسات-

هؼشفی حسبة ثبًىی غشض پیطجشد هؼبهالت؛ -

 جَاص ٍ ٍضغ الصم تسْیالت سشاسشی پیطٌْبدات حست ضشوتی، ثِ اًفشادی ّبی جَاص تجذیل سًٍذ دس ثْتش چِ ّش تسْیالت هٌظَس ثِ 
.گشدیذًذ تٌظین وتگَسی سِ ثِ 2020 سبل گضاسش اسبس ثِ ّب



کتگوری دوم. 2

هلیبسد افغبًی ثبضذ، ضبهل وتگَسی دٍم هیگشدد ٍ غشض  6الی  400ضبى اص  2020صشافی ّب ٍ خذهبت پَلی وِ حجن هجوَع هؼبهالت سبل 

.   تجذیل ًوَدًذ جَاص اًفشادی ثِ ضشوت، ًیبص است تب ثشػالٍُ اسائِ ٍ تىویل ضشایظ وتگَسی اٍل، هَاسد ریل سا ًیض اسائِ ًوبیٌذ

.  پیطجشد اهَس هشثَط ثِ هجبسصُ ػلیِ پَلطَیی ٍ توَیل تشٍسیضم هغبثك چه لست وِ لجالً اص عشف د افغبًستبى ثبًه تْیِ گشدیذُ است-

(هبله ًیض هی تَاًذ وِ ػضَیت ّیئت ًظبس سا داضتِ ثبضذ)هؼشفی ّیئت ًظبس -



کتگوری سوم. 3             

هلیبسد افغبًی ثبضذ، ضبهل وتگَسی سَم هیگشدد ٍ غشض تجذیل  6ضبى ثیطتش اص  2020صشافی ّب ٍ خذهبت پَلی وِ حجن هجوَع هؼبهالت سبل 

.   ًوَدًذ جَاص اًفشادی ثِ ضشوت، ًیبص است تب ثشػالٍُ اسائِ ٍ تىویل ضشایظ وتگَسی اٍل ٍ دٍم، هَاسد ریل سا ًیض اسائِ ًوبیٌذ

.(ًوًَِ آى لجالً اص عشف د افغبًستبى ثبًه تْیِ گشدیذُ است)ائِ پبلیسی هجبسصُ ػلیِ پَلطَیی ٍ توَیل تشٍسیضم اس -

اسائِ پالى تجبستی هغبثك ًوًَِ وِ اص عشف د افغبًستبى ثبًه تْیِ گشدیذُ است؛-

ًوًَِ اص عشف د افغبًستبى ثبًه تْیِ گشدیذُ است؛ )اسائِ اسبسٌبهِ ضشوت -

.  سیستن تىٌبلَطی هؼلَهبتی، د افغبًستبى ثبًه هصون است تب ًشم افضاس سا تْیِ ٍ ثذستشس وتگَسی سَم لشاس دّذ -



اداره و سبختبر تشکیالتی شرکت خدمبت پولی و صرافی

  ػوَهی هجوغ اص هتطىل صشافی ٍ پَلی خذهبت ّبی ضشوت تطىیالتی سبختبس ٍ اداسُ

  یّب گی ًوبیٌذُ ٍ لَاًیي تؽجیك هسَل ،(ػبهل ّیُت) ػولیبتی ثخص ،سًظب یتُّ سْوذاساى،

.هیجبضذ ضشوت



سهمدارانمجمع عمومی 

ثَدُ، ٍ داسای تصوین گیشی دس ضشوت هشجغ ٍ ثب صالحیت تشیي ػوَهی سْوذاساى ثلٌذتشیي هجوغ 
:صالحیت ّبی ریل هیجبضذ

تصَیت اسبسٌبهِ ٍتؼذیالت دسآى؛•

ٍ ػضل اػعبی ّیأت ًظبس ٍ تؼییي حك الضحوِ آًْب،تمشس •

تؼییي ضشایػ ٍ هحذٍدیت ّب دس هَسد صذٍس سْبم ضشوت؛•

تصوین دس هَسد تغییش دس سبختبس حمَلی ضشوت؛•

تصوین پیشاهَى تغییش دس هبلىیت ضشوت؛ ٍ•

.تصوین پیشاهَى تشن پیطِ، تؼلیك، ادغبم ٍ لغَ ضشوت•



ًظبسّیأت 
:هیجبضذ ریل ّبی صالحیت ٍ ّب هسٍَلیت داسای وِ ذ،هیجبض  ضشوت دس صالحیت ثب هشجغ دٍهیي

ػبهل؛ ّیأت ثِ هَسد دس ّذایت صذٍس ٍ ػبهل ّیأت جبًت اص ضذُ اسایِ ای دٍسُ ّبی گضاسش ثشسسی•

ضشوت؛ ّبی ًوبیٌذگی ٍ هشوضی دفتش ّبی فؼبلیت اص دٍاهذاس ٍ هٌظن ًظبست•

آى؛ آجٌذای تبئیذ ٍ سْوذاساى ػوَهی هجوغ جلسبت تذٍیش•

ضشوت؛ اداسی سبختبس تصَیت•

ًوبیٌذگی؛ ایجبد هَسد دس تصوین اتخبر•



.....ادامه 

ضشوت؛ هشثَؼِ ّبی ؼشصالؼول ٍ ّب پبلیسی استشاتیژی، یب تجبستی پالى تصَیت•

ضشوت؛ ولیذی هسٍَلیي سبیش ٍ ػبهل ّیأت الضحوِ حك ٍ هؼبضبت تؼییي ٍ ػضل ًصت،•

 افغبًستبى د ّذایبت ٍ داخلی ّبی ؼشصالؼول ٍ ّب پبلیسی ًبفزُ، همشسات ٍ لَاًیي تؽجیك اص اؼویٌبى حصَل•

ثبًه؛

  ٍ وبسهٌذاى همشسات، ٍ لَاًیي اص سػبیت  ػبهل،هسٍَل ّیأت ثَدى هٌبست ٍ ضبیستِ اص اؼویٌبى حصَل•

ضشوت؛ ّبی ًوبیٌذگی دس صالحیت ثب گبى ًوبیٌذُ

ضشوت ّبی ًوبیٌذگی ٍ هشوضی دفتش فؼبلیت هحل هىبى ًمل یب  تغییش پیشاهَى  تصوین اتخبر•

 هشاجغ سبیش ٍ هطتشیبى ، سْوذاساى ثبًه، افغبًستبى د ًضد هشثَؼِ همشسات ٍ لَاًیي حست ًظبس ّیبت•

.هیجبضذ پبسخگَ ٍ هسٍَل ریذخل



:میباشد ذیل قرار نظار هیأت اعضای ترکیب و تقرر•

ثبضذ؛ هی عبق آى تشویت ٍ ثَدُ تي سِ حذالل ًظبس ّیأت اػضبی تؼذاد•

 آًْب وبسی دٍسُ توذیذ .گشدًذ هی تؼییي ضشوت، سْوذاساى عشف اص سبلِ سِ دٍسُ یه ثشای ضشوت ًظبس ّیأت اػضبی•

.هیگیشد؛ صَست ضشوت سْوذاساى تبئیذ ثِ هطشٍط

 ّیأت اػضبی ػضَیت ضشایظ ىاسْوذاس صَستیىِ دس .ثبضذ هی هستمل  آى سییس ضوَل ثِ ًظبس ّیأت اػضبی ثلث دٍ الل حذ•

  ّیأت  ٍ ًظبس ّیأت ػضَ ّوضهبى ًویتَاًذ سْوذاس اهب گشدًذ؛ تؼییي ًظبس ّیأت ػضَ هٌحیث هیتَاًٌذ ًوبیٌذ، تىویل سا ًظبس

ٍ ثبضذ؛  ضشوت ػبهل

 هَضَع اص وتجبً سا ثبًه افغبًستبى د است هىلف ضشوت گشدد، هی خبلی ًظبس، ّیأت اػضبی ّبی سوت اص یىی صَستیىِ دس•

   .ًوبیذ هی تؼییي سا دیگش هٌبست ٍ ضبیستِ ضخص هبُ سِ عی اوثش حذ ٍ دادُ اعالع

....اداهِ



جلسبت هیئت نظبر

:تذٍیش جلسبت ّیأت ًظبست ضشوت ّبی صشافی ٍ خذهبت پَلی ؼَس ریل هیجبضذ

هىلف   ت ًظبسئّیحست هبدُ ثیست یىن همشسُ تٌظین فؼبلیت ّبی صشافبى ٍ فشاّن وٌٌذگبى خذهبت پَلی اػعبیی •

است تب دس حبلت ػبدی ؼَس سثؼَاس تطىیل جلسِ دٌّذ، اهب دس حبالت اظؽشاسی هیتَاًٌذ ؼَس فَق الؼبدُ تطىیل جلسِ  

ًوبیٌذ

؛حذًصبة ثشای تذٍیش جلسبت دٍ حلج اػعبء است•

جلسِ ثِ ؼَس حعَسی دایش هیگشدد؛ 1ؼی یه سبل هبلی، حذ الل •

ػعَ ّیأت ًظبس وِ دس دٍ جلسِ ؼی یه سبل هبلی ثذٍى ّیچ گًَِ دلیل هَجِ حعَس ًیبثذ، ػعَیت خَد سا اص دست •

هیذّذ؛

.توبم تصبهین جلسبت حجت گشدیذُ، ٍ ثؼذ اص اهعب تَسػ اػعبی ّیت ًظبس دس دٍسیِ هشثَؼِ حفظ گشدد •



عملیبتی شرکتمسولیت های  مدیر 

ٍ پبلیسی ّبی یضی اداسُ ٍ هذیشیت فؼبلیت ّبی سٍصاًِ ضشوت دس هؽبثمت ثب لَاًیي ٍ همشسات ًبفزُ ؛ استشات1.
تصَیت ضذُ تَسؽِ ّیبت ًظبس؛

ًظبست اص فؼبلیت ّبی یَهیِ وبسوٌبى دفتش هشوضی ٍ ًوبیٌذ گی ّبی ضشوت؛2.

تؽجیك استشاتیضی ٍ پالى تجبستی ٍ پبلیسی ّبی ضشوت وِ تَسؽِ ّیت ًظبس تصَیت گشدیذُ است؛3.

تطخیص ٍ اسصیبثی هٌظن خؽشات جذی ضبهل دس فؼبلیت ّبی ضشوت ٍ حصَل اؼویٌبى اص ًظبست ٍ وٌتشٍل 4.
خؽشات هزوَس ثب دس ًظشداضت پبلیسی ّبی تصَیت ضذُ تَسؽِ ّیأت ًظبس؛

ؼشح ٍ تؼذیل سبختبس اداسی ضشوت ٍ ًوبیٌذگی ّبی آى غشض تحمك استشاتیضی تؼیي ضذُ ٍ اسایِ آى جْت 5.
تصَیت ثِ ّیت ًظبس؛

حصَل اؼویٌبى اص آگبّی وبسوٌبى ضشوت لض لَاًیي همشسات ًبفزُ ٍ پبلیسی ّبی تصَیت ضذُ؛6.

حصَل اؼویٌبى اص هؽبثمت فؼبلیت ّبی ضشوت ثب لَاًیي ٍهمشسات هشثَؼِ ٍ پبلیسی ّبی داخیلی ضشوت؛7.

اسایِ گضاسصش ثشسسی ّبی دٍسُ ای اص فؼبلیت ّبی ضشوت ثِ ّیجت ًظبس؛ 8ٍ.

.اسایِ گضاسش پیشاهَى هَاسد ًمط لَاًیي ٍ همشسات ًبفزُ ٍ پبلیسی ّبی داخلی9.
 

 



فؼبلیت ّبی هجبص

؛تجبدلِ اسؼبس1.

؛؛اًتمبل پَل2.

؛اضتشان دس لیالم اسؼبس3.

؛ثبضذ( اًتمبل یب تجبدلِ)ًگْذاسی پَل هطشٍغ ثش ایٌىِ ّذف آى 4.

؛لشاسداد ّبی پیص خشیذ اسؼبس5.

؛(فشٍش تىت، وبست هجبیل)   Cross Selling خذهبت جبًجیػشظِ 6.

؛ ٍدس لشیِ جبت ٍ هحالت سٍستبیی وِ دس آًجب ًوبیٌذُ گی ضشوت ًجبضذ( Agentًوبیٌذُ یب )استخذام 7.

.غیشُاخز اهتیبص فؼبلیت ّبی اًتمبلی خبسجی هبًٌذ هٌی گشام، ٍیستشیًَیي، اوسپشیس پی ٍ 8.



اؼالع دّی حَادث

همشسُ تٌظین فؼبلیت ّبی صشافبى ٍ فشاّن وٌٌذُ گبى خذهبت پَلی ضشوت ّبی هىلف   40هؽبثك هبدُ 

.سٍص وبسی وتجب ثِ د افغبًستبى ثبًه اؼالع دّذ 30ثِ گضاسش حَادث ریل دس خالل هذت 

تغیش دس لست خذهبت، ًوبیٌذُ ّبی ثب صالحیت1.

تغیش دس هَلیؼت یب هحل اسایِ خذهبت دفتش هشوضی یب ًوبیٌذُ گی ّب2.

اًمبل اسْبم ٍ یب تغیش دس ظبهٌیي صبحت جَاص3.

هفمَدی ٍ حشیك جَاص فؼبلیت ٍ فَت هبله جَاص4.

.ٍ سبیش تغیشات ػوذُ وِ دس ضشوت ٍالغ هی گشدد5.



اص تَجِ ضوب تطىش


