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نو د تنظیم مقرره                                        کتاب   )۱(د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصافانو د ک

 

پرکی ی  کمونه: لوم ُ   عمومي ح

ۍ ماده   )مبناء(بنس : لوم

نالرهدا    .وضع شوې دهترتیب او  ،رسه سم لهحکمونوجز  ۶د مادې مې ۲د قانون د بانک د افغانستان  ک

  موخې: دویمه ماده

:ې مقررې موخې په الندې ډول ديد د  

ولو، دیدولو، صادرولود جواز  .1 نو اړوند داسې نورو ، فسخ کولو، ن ورکیدلو، سوزیدلو او د پويل خدمتونو او د رصافیو ک

اکلمواردو لپاره   .د رشایطو او معیارونو 

ه تنظیمولد پويل خدمتو  .2 نو   .نو او رصافیو د ک

لود پیسو  .3 رۍ د مالت او د  وین یوالو قوانینو، مقررو او معیارونو پر وړاندې د رصافانو او  د مخنیویپر ضد د مبارزی تره د ن

نو، مکلفیتونو او  د  .برابرولئولیتونو مسک

  د تطبیق ساحه: درېیمه ماده

ولو هغو قانو حقیقي او حُ د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او  .1 نو د تنظیم مقرره په  داخيل او (ي اشخاصو کمرصافانو د ک

 .باندې چې په افغانستان کې پويل او د رصاف خدمتونه  وړاندې کوي، د پيل کېدو وړ ده) بهرنیو

یو  .2 ایند یو، د بهرنیو بانکونو پر  اینده  و(دا مقرره پر بانکونو، د بانکونو پر  نایي پیسو پر مؤسسو، د کوچنیو ، د )ان بری

پورونو پر مؤسسو او پر امانت اخستونکو او مايل اجاره ورکوونکو باندې چې د افغانستان بانک لخوا ورته د فعالیت جوازونه 

ي ل شوي دي، نه پيل کی  .ورک

  اصطالحات: لورمه ماده

انې، الندې ماناوې    :وړاندي کوي) مفاهیم(په دې مقرره کې اصطالح 

تنلیک ورکوونکی )1( ي چې د پويل خدمتونو د وړاندې کولو او یاد  رصاف  ته ویل کیشخص  کمییو حقیقي یا حُ  :غو

تنلیک وړاندې کوي  .جواز  ترالسه کولو لپاره د افغانستان بانک ته لیکلی غو

هغه شخص ته وايي چې د دې مقررې له رشایطو پر بنس ورته د جواز د خاوند لخوا واک : واک لروونکی استازی )2(

ود هغه په  ل شوی وي، تر  ي استازیتوبدپوليخدمتونوورک ون وک  .او یا رصاف د فعالیت په تررسه کولو کې 

ي )3( ای دی، چیرې چې د رصاف او پويل خدمتونو وړا: ایند لی  ینې په اصيل دفرت پورې ت ول یا  ندې کوونکو 

ي نې تررسه کی  .ک

د خدمتونه، د اسعارو تبادله او د چک نغدول : پويل خدمتونه )4( او د رصاف ) په نغدو پیسو د چک بدلول(د پیسو د لی

 .خدمتونه رانغاړي

خه یې د پويل خدمتونو د وړ : د پويل خدمتونو وړاندې کوونکی )5( اندې هغه شخص ته وايي چې له د افغانستان بانک 

ی وي  .کولو جواز ترالسه ک
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ت د تحویل : د چک نغدول )6( ې اسنادو یا ذخیره شوي ارز ې لپاره د مزد یا اجورې الس ته راوړل، د ورک د پیسو د ورک

ت  ی اسنادو یا  ذخیره شوی ارز ت په بدل کې د ورک ې اسنادو او د ذخیره شوي ارز خه د ورک کوونکي شخص 

 . ترالسه کولو ته وايي

د بهرنیو اسعارو د تبادلې خدمتونو وړاندي کول، د اسعارو د مخکې پیرودنې قراردادونه، د اختیاري معاوضې : رصايف )7(

 .قراردادونه او د اسعارو د معاملې نور ترتیبات او مشتقات په کې شامل دي

ی وي: رصاف )8( خه یې د رصاف د فعالیت جواز تر السه ک  .هغه شخص ته وايي چې د افغانستان بانک 

ي اداره ده چې د پويل خدمتونو هغو وړاندي کوونکو : امتیاز ورکوونکی )9( ِ کم ُ ونونه ) امتیاز اخیستونکو(یو ح رسه ت

و خه ډیرو هیوادونو کې موقعیت ولري، تر  :السلیکوي چې له یو 

ي رول ولوبوي) الف( د په برخه کې د هغوی ترمن د من خه بهر ته د پیسو د لی یوالو پولو    .له ن

ي؛ او مشرتکنوم، یو  مشرتکامتیاز اخیستونکو لپاره یو ) ب(   رشکتي هویت، او مشرتکه بازار موندنه چمتو ک

ته شوي زیان په بدل کې د ) ج( ،  پروای او سیاليت له امله د رامن ونکي ته د امتیاز اخیستونکو د درغل د پیسو لی

ي   .زیان جربان ورک

خه : شخص )10( کمي یا حقیقي شخص  ُ   .عبارت دید ح

دونکی )11( ي: لی دولو په موخه پیسې تحویل ک ي چې غواړي بل کس ته د لی  .هغه شخص ته ویل کی

دول شوي پیسې ترالسه کوي: تر السه کوونکی )12( خه عبارت دی چې د بل شخص لی   .د هغه واک لرونکي شخص 

د )13( د د پیسو د د اداینې د اسنادو د پلورولو یا صادرولو، ساتل شوي ارز : د پیسو لی ې او یا د لی ت یا د پیسو د ورک

خه عبارت دی ت  په دې اصطالح کې نه یوازې د پیسو فزیکي رسوول او آنالین خدمتونه، تیيل . لپاره د پويل ارز

دونې هم په کې شاملې دي   .مواصال او شبکې ته الرسسی شامل دی، بلکې داخيل او بهرن لی

خه عبارت : شکمنه معامله )14( خه  تر السه شویو عوایدو د مخنیوي له هغې معاملې  لو او له جرمونو  ده چې د پیسو وین

  .ماده کې ترې یادونه شوې ده ۱۸قانون په 

ي چې د افغانستان بانک د تشخیص : مناسب او وړ شخص )15( ل کی حقیقي شخص په هغه صورت کې مناسب او وړ 

د وړ، د صداقت، انصاف او اهلیت لرونکی او په  ې پر اساس د اعت نو کې د پریک ریزو ک شخيص، مايل او سودا

نو  پرمخ وړلو لپاره مهارتونه او مناسبه تجربه ولري واک ولري او همدا ډول د مطلوبو ک   .کولو سا او اغیزمن 

کم ُ و، د عامل ح ي چې د افغانستان بانک، د نظار پالوي غ ل کی ي شخص په هغه صورت کې مناسب او وړ 

په الندې حاالتو کې یو شخص . تشکیالتو د تشخیص پر بنس د پورته صفتونو لرونکی ويپالوي او نورو ورته 

ي ل کی   :مناسب او وړ نه 

دا چې د هغه محکومیت د سیايس یا مذهبي  خومحکمې لخوا په جرم محکوم شوی وي،  واک لرونکيد  .1

نو پر بنس وي  .عقیدې یا ک

 .اعالن شوی وي دیوالیه د واک لرونکي محکمې لخوا  .2

واک تررسه کولو  دد مايل چارو د واک لرونکي مرجع لخوا ترې د ناوړه شخيص یا مسلکي چلند له امله،  .3

ول شویاخیسل شویاویا یې  ن  .وي واک 
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او ولري  شخص یااستازی  .4 ، ۳او  ۲.۱د دې فقرې د چې پههغه شخص پورې ت درج شویو بندونو پر بنس

ل يش  .مناسب او وړ ونه 

یواله اداره کې  : شخصارز سیايسمتب )16( هغه حقیقي شخص ته وايي چې په افغانستان یا نورو هیوادونو او یا په یوه ن

دې  وندونو لوړ پوړي چارواکي او یا هم د پورتنیو خلکو ن ورته یوه مهمه دولتي دنده سپارل شوي وي چې د سیايس 

  . خپلوان وي

ه سوه زره د چې  هغې معاملې ته وايي:معاملهي لویه نغد )17( ت یې د پن د ارز تبادلې، حوالې یا لې

  .د هغې معادل وياسعارو  په نورویا  او یا له دې زیات او )۵۰۰،۰۰۰(افغانی

هغه حقیقي شخص ته وايي چې د پويل خدمتونو د وړاندي کوونکي یا رصاف نهایي  ): مالکاصيل(ذینفع شخص  )18(

رول په واک ولري   .ملکیت او کن

ل د افغانستان بانک ته راپول چېرې  په دې اړه  ه هغو بدلونونو ته وايي چی کوچنی نه وي او ک :عمده بدلونونه )19( ورنک

ي ن المل کی ارنې د  مراه یا د تفتیش یا  ه لرونکو بدلون، د موقعیت بدلون، . يش، نو د  دا شان بدلونونه د ون

نو بدلون رانغاړيدمسئول شخص بدلون، د جواز د خاوند  نوم او یا د هغه د فعالی   . ت ډول او د نورو معلوماتو او ورته ک

ي: بد نیت )20( تنه د قانون خالف بلل کې   . د یوه مجرمانه عمل د تررسه کولو لپاره د یو شخص هوډ او غو

هغه مشرتي ته وايي چې له دې وړاندې یې د پويل خدمتونو له وړاندې کوونکو او یا  :مشرتي) تصاديف(اپي نا )21(

ریزې اړیکې درلودلې نه ويرصافیو رسه س   .ودا

  ..د یو هېواد  پويل واحد پر وړاندې د بل هېواد د پیسو تبادلې ته وايي:د اسعارو تبادله )22(

  .و ته واييد افغانیو پرته د نورو هیوادونو اسعار  :)اسعار( سعر )23(

لشویو پیسو د بیرته ورکولو د ژمنې پ :پور )24( انې رسه یا د پیسو هر ډول اداینه یا د اداینې ژمنه د ورک ک ه بدل کې د 

انې ک   .پرته له 

ي ويچې یو شخص په بانک کې  ته وایېهغه مبلغ  :امانت )25( فقرې د ذکر ۱۱، مادې ۲قانون د بانکوال د او د  ای

خه یوه ولري نو  ان   .شویو 

ونو پېر او پلور، د موبایل کارتو  :ي خدمتونهجانب )26( ک نه او د رصاف او د جانبي خدمتونه تررسه کول لکه د الوتکې د 

نې هم شامل  ن د رصاف او پويل خدمتونو اصيل ک نې او د دې تر  پويل خدمتونو رشکتونو لخوا ورته نورۍ ک

ي. دي اکل کی   .دا خدمتونه کله ناکلهد افغانستان بانک لخوا د متحد املالونو له مخې 

خدمتونو هغه وړاندي کوونکي، جواز په دې برخه کې د پويل  :ړاندي کوونکي معتربه مرجعد رس د تضمین و )27(

انه رسه  لروونکي رصاف او یا نور متشبثین شامل دي چې ثبت شوي او با اعتباره د فعالیت جواز یا قانو سند له 

ي ويعلري چې د اړوندو مر ج خه یې تر السه ک   .و  

مه ماده   معافیت: پن
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نو اومادو  ۹۱او  ۷۵چې د افغانستان بانک د قانون د  نوراشخاص هغه )1( رۍ  پر بنس یې د ک والی او اندازه او سودا یا د رن

تند تر السه کولو لپاره مقررې تابع نه وي، کوالی يش د معافیت  ورتهپد د یاد شوي قانون یا هغوي  مشرتیانو ډول  لیک غو

ي   .وړاندې ک

تنلیک ورکوونکی باید د معافیت )2( ارنې لوی  غو تنلیک په کابل کې د افغانستان بانک د مايل چارو د  د تر السه کولو غو

ي یو ته ورک ایند  .آمریت د جواز ورکونې مدیریت ته او په والیتونو کې د افغانستان بانک 

تنلیک باید بشپ.  د افغانستان بانک عاملپالوی د معافیت ورکولو یوازین با صالحیته مرجع ده )3( و تر معلومات  ولري  یاد غو

ه ويش ه پریک ا کی دافغانستان بانک د عامل  پالوی لخوا د معافیت ورکولو په برخه کی یوه   .د هغه په ر

تنلیک د منظورېدو په صورت کې، کیدای يش معافیت مرشوط او د وخت له پلوه محدود وي )4( هغه خدمتونه چې د دا د . د غو

ي او یا  يډول اشخاصو لخوا وړاندې کی ي د افغانستان بانک لخوا ل لیک کی   .نه وړاندې کی

مه ماده   استثناءآت: شپ

ايي د جواز ورکولو د  کیچ او یا غیر عادي حالتونو کې د افغانستان بانک،  ې، اقتصاديک په استثنايي حاالتو  لکه؛ طبیعي پی

نالرې مشخص او منظور ک ارنې لپاره جال رشایط او ک   . يپروسې د طي مراحلو او 

تنلیک ثبتول: اوومه ماده   د غو

و د افغانستان بانک  )1( تونکی اړ دي  تنلیک ورکونکی یا غو د پويل خدمتونو د فعالیت او رصاف  جواز  ترالسه کولو لپاره غو

یو ته لیکلی  ایند ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت ته او یا په والیتونو کې د افغانستان بانک  تنلیک د مايل  غو

ي   .وسپاري یا ثبت ک

ارنې د لوی  )2( تنلیک فورمه، د افغانستان بانک د مايل  تنلیک ورکوونکی د پويل خدمتونو او رصاف جواز لپاره د غو غو

خه چې د کابل په ابن سینا واټ کې موقعیت لري یا په والیتونو کې د افغانستان بانک له  آمریت د جواز ورکولو له مدیریت 

یو ه هم تر السه کوالی يش ایند ولی يش او یا یاده فورمه په آنالین تو   .خه ترالسه کوالی یا یې بشپ

تنلیک ورکوونکی کوالی يش د جواز خاوند یا د هغه واک لرونکی استازی وي )3( واک لرونکی استازی باید د رشعي وکالت . غو

  .خط لرونکی وي

ه ماده ه: ا پان تنلیک من  د غو

ې فورمې د افغانستان  د پويل خدمتونو د )1( ان تنلیک او  وړاندي کولو او رصاف د جواز د تر السه کولو لپاره باید لیکلی غو

ه الندې معلومات  تنلیک باید ل تر ل ارنې لوی آمریت ته په مرکز او والیتونو کې وسپاري، هر غو بانک د مايل چارو د 

  . ولري

 د وړاندې کیدونکو خدمتونو ډولونه؛ .1

ه؛ د فعالیت .2  د پیل نې

 ؛آدرس د فعالیت موقعیت او  .3

ُ د  مقررېد دې  .4 ِ کولو د  کمونوح  وړاندي کول؛د ژمن لیک  په موخهد پيل

 ؛تصدیقمالیا باقیدارۍ د نه شتون او استازو د  مالکشمېره او د مالیې ورکولو تشخیصیه د  .5

هد تضمین  .6  ؛او د هغې د تحویلو سند وړاندې کول د پیسو ورک
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 عکسونه؛درې قطعې  .7

ه او د هغې د تحویلو  د سند وړاندي کول؛ .8 تنلیک د طي مراحلو د فیس ورک  د فعالیت د جواز د غو

 .خه د تضمین لیک د فورمې وړاندي کولمرجعو د دوو معتربو  .9

فقرې د اسنادو او مواردو له چمتو کولو رسبیره اړ دی ) ۱(که چیرته درخواست کوونکی حقیقي شخص وي، د دې مادې د  )2(

يچ   :ې الندې سندونه او معلومات وړاندي ک

هشو تائیدچې  معلومات د هویت په اړه سندونه او  )منيش(کوونکياو مسئول کار  مالکد  .1 کاپي  تپاسپور د یا  ېپیژند پا

 ؛پکې شامل وي

تنلیک کوونکي د  .2  .مالومات وړاندي کولد فعالیت او دندې په اړه غو

کمی شخص وي، )3( ُ جزء پورې د اسنادو او مواردو له  ۷خه تر  ۱فقرې له ) ۱(د دې مادې د  که چیرته درخواست کوونکی ح

ي   :چمتو کولو رسبیره اړ دی چې الندې سندونه او معلومات  وړاندي ک

تنلیک کوونکي  د .1  ؛کاپياساسنامې د فعالیت جواز او د غو

 کوونکو مرجعو  د نه اعرتاض سند؛ د رصافیو او د پويل خدمتونو د جواز د ترالسه کولو په برخه کې د جواز د ترالسه .2

ېد  .3 رايفکاپي، د  ېشو  تتائیدیا پاسپور  پیژند پا ه لروونکو بیو ېاو د  ون ت ون  ؛جوړ

ر .4  ې؛او د هغې مايل وړاندوین هر اړخیزمعلومات پالن په اړه  یزد فعالیت، سرتاتیژۍ یا سودا

ه د ت .5 ترل ل شوي مايل ېو درېر ل  ؛ او)شتون په صورت کېد ( صورت حسابونهیو کلونو پل

تنلیک کوونکي .6 تنلیک ورکوونکو د غو ه پېژندنه د لوړ پوړو او کلیدي  غو  .تابعیت سندد  اومسئولینولن

ي، د دې مادې د  )4( ) ۲(او ) ۱(که درخواست کوونکی وغواړي چې د رصاف یا پويل خدمتونو رشکت د فعالیت جواز ترالسه ک

ولو ا ه فقرې د معلومات  او اسنادو بشپ ُکمي اشخاصو په توپیر رسه، اړ دی چې ل تر ل و وړاندې کولو رسبیره، د حقیقي او ح

ي، خو په دې پورې محدود نه وي   :الندې موارد تطبیق او وړاندې ک

ر .1 ې وړاندې کولیو د پالن یزد سودا ارونکي  ېپا ت  تشکیالاو  پالويچې د   ؛توضیحات پکې شامل ويپه اړه جوړ

نالرېاو  پالیس ېاو نور  مقررو د رعایت پالیيس اوقوانینو د  .2  د متحد املالونو له الرېچې د افغانستان بانک  ک

ي؛مشخص  ی

 د اساسنامې وړاندي کول؛ .3

ت په اړه  هغویاو د ه لرونکو د ون .4 ې جوړ  .معلومات وړاندي کول د ون

ت او د نظار  د تشکیال .5 ِ کولود او د قوانینو او مقرراتو  عامل پالوي، پالويجوړ  وړاندې کول؛ معلومات د په اړه آمر پل

رۍ وزارت د مرکزي ثبت او فکري ملکیتونو  .6  .وړاندي کولسند او جواز ثبتد ریاست د د لوی د صنعت او سودا

تنلیک په فورمه کې د مالک )5( وته شامل دي/ د غو   .واک لرونکي استازي چې وکالت خط ولري، السلیک یا 

  د جواز د صادرولو رشایط: نهمه ماده

رصافانو او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو ته د رشکتي جواز د صادرولو پر مهال، مسئول شخص اړ دی چې په الندې جدول  )1(

ورۍ په پام کې ونیيس) ۳(کې ترشیح شوي درې  د یادونې وړ ده چې هغه رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي . ک

ۍ چې په ول ي او هغه رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي چې ) ۱(سواليو کې فعاليت کوي په لوم ورۍ کې را ک
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ۍ  ورۍ کې شامل دي او غواړي چې د ډالرو په لیالم کې برخه واخيل، اړ دي چې د درېیمې )۲(او دویمه ) ۱(په لوم ک

ورۍ اړتیاوې هم په پام کې ونیيس) ۳(   .ک

ۍ او دوی )2( رۍ دد لوم لو او د تره نې د پیسو وین تونکي اړ دي چې خپلې ک ورۍ غو ضد د مبارزي  پر  پرمالتمې ک

ي   .وړاندي  د چک لیست او د برشي رسچینو د لوی آمریت له پالیس رسه سم تررسه ک

  د افغانستان بانک لخوا په پام کې نیول شوې آسانتیاوې  

  

وري ۍ ک   لوم

  

  

  

  تنلیک د فورم  وړاندې کولد غو

  ې، د پاسپورت کاپي که شتون ولري که چیرته شخص بهرنی (د هویتي معلومات لکه پیژند پا

ور او د اړیکې د شمیرې ی وي، ان  وړاندې کول) و

 واب وړاندې کولئولیت استعالم د عدم مس  ته 

 د مالیا تشخیصیه شمیرې د معلومات وړاندې کول 

  د رصاف مالک هم کوالی يش دا (مسئول معريف کول د قوانینو او مقرراتو د رعایت د

 )مسئولیت په غاړه واخيل

  د رصاف مالک هم کوالی يش دا مسئولیت په غاړه (معريف کول ) مدیر(د عملیا مسئول

 )واخيل

 ې د پر مخ وړلو لپاره د بانکي حساب معريف کول ې ورک   د اړوند رشکت د راک

  

  

وري   دویمه ک

ي، اړ دي چې د هغه رصافان او د پو  ورۍ کې شاملی يل خدمتونو وړاندې کوونکي چې په دویمه ک

ن الندې موارد، رشکتي ته د انفرادي جواز د بدلولو پر مهال وړاندې  ورۍ د رشایطو تر ۍ ک لوم

ي   :ک

  رۍ لو او د تره پر وړاندي د پالیس  چارو د پرمخ وړلو لپاره د  پر ضد د مبارزی  د پیسو وین

ه یې دمخه د افغانستان بانک  چک لیست د وړاندې شويو مواردو په پام کې نیولو رسه چې بیل

 .لخوا چمتو شوې ده

  و د السلیک معريف کول یتوب (د نظار پالوي د غ مالک کوالی يش چې د نظار د پالوي غ

  )ولري

  

  

  

وري   درېیمه ک

ي، اړ دي چې د هغه  ورۍ کې شاملی رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي چې په درېیمه ک

، الندې سندونه رشکتي ته د انفرادي جواز د  ن ورۍ د اسنادو د وړاندي کولو تر ۍ او دویمې ک لوم

ي   :بدلولو پر مهال وړاندې ک

 ویل پر وړاندي د پالیس وړا رۍ د  لو او د تره ه د پیسو وین ه چې بېل ن ندي کول، لکه 

 .یې دمخه د افغانستان بانک لخوا چمتو شوې ده

  ه یې مخکې د افغانستان بانک لخوا چمتو شوې ه چې بیل رن ریز پالن وړاندې کول، د سودا
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 .ده

 ه یې له وړاندې د افغانستان بانک لخوا چمتو شوې ده  .د رشکت اساسنامه چې بیل

  کنالوژۍ سیستم کنالوژۍ  د(د مالوما  افغانستان بانک هوډ لري چې د خپل مالوما 

ویر(آمریت لخوا پوستکايل  ورۍ رشکتونو ته یې د کارولو ) ساف ي او د درېیمې ک ته وده ورک

ي ه د هغوی په وک کې ورک   ).لپاره په وړیا تو

 

دې رشایطو په پام کې نیولو رسه سم، د افغانستان بانک د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصاف انفرادي جواز د الن )3(

  :صادروي

تنلیک ورکوونکی .1  .مناسب شخص ويوړ او باید لوړ پوړي چارواکي د هغه او  غو

 .مالیا باقیداري ونلري .2

خه کم عمر ونلري ۱۸له  .3  .کلونو 

ي .4 ه مشخص آدرس وړاندې ک  .ل تر ل

ه  .5 ي چې د رصاف ) ۲(ل تر ل خه ترالسه ک  .یا د پويل خدمتونو د وړاندې کولو جواز ولريتضمینونه له هغه چا 

لود پیسو  .6 ر  وین ، قوانینو او مقرراتو د مقررېد مخنیوي لپاره د دې ړاندي پر ضد د مبارزی پر ود مالت د  ۍاو د تره

 .د مبلغ تحویلولمادې له حکمونو رسه سم د تضمین ) ۱۲(پيل کولو ژمنه،د دې مقررې د 

ياليس پلورونکي اشخاص نه يش  )4(   .کوالی د رصاف او یا د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو فعالیت تر رسه ک

د افغانستان بانک په هغه صورت کې انفرادي رصافانو او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو ته د فعالیت جواز صادروي چې د  )5(

ي تنې رسه سم، د دې مقررې اړین رشایط پوره ک   .فعالیت جواز یې له غو

ی ک )6( يبهرنی و ون په افغانستان کې رصايف او پويل خدمتونه وړاندې ک و په  ه یا د داخيل و   .والی يش په خپلواکه تو

ي )7( تنه وک تنلیک د بیاکتنې لپاره د اضايف معلومات او مدرکونو غو   .د افغانستان بانک کوالی يش د غو

ول اړین معلومات او مد )8( و چې  ي، تر  ل کی تنلیک تر هغه بشپ نه    .رکونه د افغانستان بانک لخوا ترالسه شوي نه ويغو

تنلیک د رد دالیل: لسمه ماده   د غو

خه یو یې هم شتون ولري، د افغانستان بانک کوالی يش  د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصافیو  که چیرې د الندې دالیلو 

ي تنلیک رد ک   :د جواز لپاره غو

تنلیک کوونکشخص د مقررېلهحُ او مناسب  وړد  .1 ي اشخاص، وړاندیز شوي مسوول ، واک لرونکيکمونو رسه سم، غو

ي ل کې  .اشخاص وړ او مناسب شخص نه 

تن .2 تنلیک کوونکيد افغانستان بانک ته د غو مراه کوونکي  لیک د سپارلو په وخت کې ناسمغو وړاندې معلومات او 

ي وي  .ک

تنلیک کوونکي لپاره د  نکيتونو د وړاندې کوو خدم پويلیا  رصافکه چیرې د  .3 کلونو کې  ۵پخوانی جواز په تیرو غو

 .فسخ شوی وي
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تنلیک د اړوندو قوانینو، مقرراتو او  مندرجو رشایطود  مقررېد دې  .4 په پوره کولو کې پاتې راتلل وروسته له دې چې غو

تنه د ېرسه سم د در متحد املالونو اړینو اسنادو په وړاندې کولو کې یو میاشتو په اوږدو کې د افغانستان بانک په غو

 .يشپاتې را

تنلیک کوونکیهرکله چې  .5 ُ د  مقررېد دې  غو خه  له کمونو رسه سم د ژمن لیکح ي ډډهالسلیکولو   .وک

  مايل صورت حسابونه: یوولسمه ماده

يد رصاف او پويل خدمتونو رشکتونه اړ دي چې مايل صورت حسابونه ولري او  د افغانستان بانک په واک    .کې یې ورک

نت پیسې: دولسمه ماده   د ض

د انفرادي پويل خدمتونو وړاندې کوونکي به د جواز له ترالسه کولو مخکې الندې پیسې د افغانستان بانک په بانکي حساب  )1(

ه تحویلوي   .کې د تضمین په تو

 افغان ۳۰۰،۰۰۰په کابل والیت کې د تضمین مبلغ  .1

رهار، کندهار، پکتیا، هرات، بل .2  افغان  ۲۰۰،۰۰۰خ او کندز والیتونو کې د تضمین مبلغ په نن

 .افغان دي ۱۵۰،۰۰۰او د هېواد په نورو والیتونو کې د تضمین مبلغ  .3

  :د انفرادي رصاف لپاره د تضمین مبلغ په الندې ډول دي )2(

 افغان ۲۰۰،۰۰۰په کابل والیت کې د تضمین مبلغ  .1

رهار، کندهار، پکتیا، هرات، بلخ او کندز  .2  افغان  ۱۵۰،۰۰۰والیتونو کې د تضمین مبلغ په نن

 .افغان دي ۱۰۰،۰۰۰او په نورو والیتونو کې د تضمین مبلغ  .3

  .د پويل خدمتونو او رصاف رشکتونه، د نغدو پیسو د تضمین او د رس د تضمین په وړاندې کولو او اداء کولو اړ نه دي )3(

ودو یا د جواز د فسخه کیدو په صورت کې د )4( د هغې واک لرونکي استازي ته د معريف / تضمین پیسې مالک د فعالیت د پرې

ي/ شوي بانکي حساب له الرې د مالک   .واک لرونکي استازي په نوم، بیرته ورکول کی

  :د نغدي جریمو وضع کولو لپاره، الندې رشایط په رصافانو او د پويل خدمتونو پر وړاندي کوونکو باندې د تطبیق وړ دي )5(

و  ۵پهترالسه کولو وروسته  له دي چې د تعرفې اړنکي و کو  تونو وړاندېخدماو د پويل  رصافان .1 جریمه  کېکاري ور

ي و وروسته 15 لهکه نه نو . ورک اصيل جریمې ته  اداینې له املهافغان جریمه د ناوخته  ۵۰۰به هره ورځ  کاري ور

 .اضافه يش

کاري  ۳۰ترالسه کولو  له تعرفېنغدې جریمې د اداینې د لخوا د  خدمتونو د وړاندې کوونکواو پويل  رصافانود  .2

او د جریمې په اداء کولو کې د ناوخته اداینې جریمه به له د افغانستان بانک رسه د ، وضع شوې جریمه ېوروستهور

ي خه وضع کی  .دوی د تضمین له پیسو 

ته يشکه چیرې د جریمو د وضع کولو په صورت کې د تضمین په پیسو کې کموالی رام .3 خدمتونو او د پويل رصاف ، ن

و په اوږدو کې د  ۱۵دي چې د  وړاندې کوونکي اړ اکل شوي حد پورې ې خپل د تضمین پیسې د دکاري ور مقررې د 

ي متونو یا اړونده پويل خد د درج شویو موادو پر بنس به په یادې رصافمادې ) ۳۹( مقررېکه نه نو، د دې . زیاتې ک

 .باندې پيل يش

  د جواز د اعتبار موده: لسمه مادهدیار 
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دید وړ ده، ) ۱(د رصافانو او د انفرادي پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو د فعالیت جواز د اعتبار موده د یو  )1( کال لپاره ده او د 

ي ه وک دید په اړه بل ډول پریک   .کیدای شی  چې د افغانستان بانک د فعالیت جواز د 

وک نه يش کوالی چې په  )2( يهی   .انقضأ شوي جواز د رصاف او د پويل خدمتونو وړاندي کولو ته دوام ورک

خه نافذ او  )3( ې  ي، د صادریدو له نی د رصاف او پويل خدمتونو د رشکتونو د فعالیت جواز چې له دې مقررې رسه سم صادری

  .تر نامحدودې مودې پورې د اعتبار وړ دی

ریز نوم: وارلسمه ماده   سودا

ت رصافان او د  )1( ینې کل پويل خدمتونو وړاندې کوونکي نه يش کوالی چې د خپلې رصاف او پويل خدمتونو په نوم کې 

ندوي،  ر نې  ریز رشکت یا نورې کلمې چې له رصاف او پويل خدمتونو پرته نورې ک ونې رشکت، سودا لکه؛ بانک، د پان

ي   .اضافه ک

ه لرونکو د/ د مالک )2( نوم بدلول په مرکز کې د افغانستان بانک او په والیتونو کې د افغانستان  د رصاف یا پويل خدمتونو د ون

ي تنلیک په وړاندي کولو رسه تررسه کی یو ته د لیکيل غو ایند   .بانک 

ي )3( ای کې خپره ک ې له الرې د هغې د فعالیت په  پا   .د نوم بدلولو په اړه لیکلې خربتیا باید په پراخه کچه د خپریدونکي ور

يالندې س )4( تنلیک رسه وړاندې کی   :ندونه او مدارک له غو

 د فعالیت  اصيل جواز  .1

تنلیک د طي مراحلو د فیس د داینې جواز سند؛د  .2  غو

 د نوم د بدلولو د خربتیا یو نقل؛ او .3

ي .4  .نور هغه موارد چې د افغانستان بانک لخوا مشخص کی

لسمه ماده دیدول: پن   د جواز 

ي چې د پويل خدمتونو وړاندې کوونکی او انفرادي رصاف د جواز د پای د فعالیت جواز یوازې په الندې رش  )1( دیدی ایطو کې 

تنلیکله الندې اسنادو رسه د افغانستان بانک ته په  دیدولوغو ه درې اون مخکې د جواز د  خه ل تر ل ې  ته رسېدو له نی

یو ته وړاندې ک ایند   :يمرکز کې او په والیتونو کې د افغانستان بانک 

 .د فعالیت اصيل جواز ز .1

تنلیک د فیس د اداینې سند .2 دیدولو د غو  .د جواز د 

 .د مالیاتو د اداینې سند او یا د مالیاتو په برخه کې د باقیدارۍ نه لرلو تصدیق .3

د جنایی رسمي کارکوونکو پويل خدمتونو د او  رصافاو د انفرادي  د مالکد جواز صالحیت لرونکو مدجعو لخوا د  .4

 .مسوولیت نه لرلو تصدیق

تنلیک کوونکي درې قطعې عکسونه .5  .د غو

تنلیک اړین  .6 ي غو ته کیدو بدلونونو  عمدهد ( مدارکو نوي کولاو  معلومات د جواز لپاره د لوم ). په صورت کېد رامن

 او

خه  .7 تنلیک کوونکي  تل شوي له غو يد افغانستان بانک نور معلومات  چې غو ه اړین  ن  .یې 
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فقرې پر بنس د جواز د ) ۱(په والیتونو کې انفرادي رصاف او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي چې د دې مادې د  )2(

یو او سیمه ایزو زونونو ته وسپاري ایند تنلیک د افغانستان بانک  اړونده سیمه ایز استازي یا مسوولین اړ دي . دید غو

ولو سپارل شویو اس تنلیک او  يچې د غو خه ډاډ ترالسه ک تیا  ایند . نادو له سموايل او بشپ اصيل سندونه اړونده 

ارنې لوی آمریت د  خه د  ومره ژر کیدای يش د غیر بانکي مايل مؤسسو  ي او د یادو اسنادو کاپي چې هر  کې ساتل کی

ي کی موقعیت لری لور الري منزل د میوند  ي بانکپشنجواز ورکولو مدیریت ته چې  د    .، استول کی

  .د انفرادي رصاف او پويل خدمتونو او د کلیدي مسوول یا مسوولینو او د جواز د مالک وړوالی او مناسب والی )3(

ارنې په جریان کې د افغانستان بانک له قوانینو، مقرراتو او دستورونو  )4( د ساحې دننه د پويل خدمتونو یا انفرادي رصاف د 

ونو د نه لیدلو    .په صورت کېخه د جدي رسغ

تنلیک کوونکی د اصيل فعالیت جواز تر مراجعې او سپارلو وروسته، د دې مادې د  )5( فقرو له سندونو ) ۲(او ) ۱(که چیرې غو

ولو کې پاتې  خه وروسته په درېیودرېیو میاشتو کې د اضايف معلومات  په بشپ تنلیک  اکلې موده کې یا د غو رسه سم په 

يرايش، د افغانستان بانک کوال  تنلیک رد او د فعالیت جواز فسخ ک دیدولو غو   .ی يش د جواز د 

  د معلومات ثبتول: شپاړلسمه ماده

ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت لخوا  نالرې رسه سم د افغانستان بانک د غیر بانکي مايل مؤسسو د  جوازونه له اړوندې ک

ي   .د مسلسل شمیرې پر بنس ثبتی

تد : اوولسمه ماده   پويل خدمتونو او رصافیو حقوقي جوړ

ه لرونکي په  )1( ودونکي او ون کمونو رسه سم د یو یا ډیرو اشخاصو لخوا د بنس ای ُ پويل خدمتونه او رصايف د دې مقررې له ح

ي ه تأسیس کی   . تو

ي )2( ه ثبتی ه لر . پويل خدمتونه او رصاف په انفرادي ډول یا د رشکت په تو خه ډیر ون ونکي ولري، پويل که چیرې له یو 

ه تأسیس يش ه محدود املسئولیت او یا . خدمتونه او رصاف به د رشکت په تو د رصاف یا پويل خدمتونو د رشکت قانو ب

  .سهامي وي

ي )3( ت بدل ک   .پويل خدمتونه او رصاف د افغانستان بانک د مخکین منظورۍ پرته نه يش کوالی خپل حقوقي جوړ

ه د محدود املسوولیت رشکتون )4( کمونه د هغو رصافیو او پويل خدمتونو باندې د تطبیق وړ دي چې د رشکت په تو ُ و د قانون ح

کر کې نه وي   .تاسیس شوي، په دې رشط چې د دې مقررې او د افغانستان بانک له قانون رسه په 

او د افغانستان بانک د . یکیيپل د پويل خدمتونو او رصاف رشکت اساسنامه لري چې د افغانستان بانک له تائیدۍ وروسته  )5(

  .مخکین اجازې پرته نه يش کوالی چې خپلې اساسنامې کې تعدیالت راويل

ت او تشکیالت باید د محدود املسوولیت رشکتونو  )6( قانون له ) LLC(د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو اداري جوړ

  .شته رشایطو رسه سم وي

ه لرونکو عمومي : اتلسمه ماده هد ون   غون
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ه )1( ه لرونکو عمومي غون ي) اسمبيل(د ون ل کی ه کونکي مرجع  ولو غوره پریک باید ) اسمبيل(دا مجمع . په رشکت کې تر 

ي ه جوړه ک نیو حاالتو کې د اړتیا پر بنس کوالی يش چې غون ي او په بی ه جوړه ک ل غون ه په کال کې یو  د . ل تر ل

ه الندې وا ه لرونکو عمومي غون   :کونه او مسولیتونه لريون

 .د اساسنامې منظوري او تعدیلول .1

اکل .2 ه کول او  و و   .د نظار پالوي د غ

ت کې د بدلونونو منظوري .3  .د رشکت په حقوقي جوړ

ې د بدلولو واک .4  .د رشکت د ون

ولوودو، ېد مسلک د پر .5  .او لغوه کولو واک ن

ی، عملیا  )2( ه لرونکي کوالی يش چې د نظار پالوي غ مدیر یا د قوانینو او مقرراتو د رعایت د برخې مسئول وي، ون

ه کوالی يش په ورته وخت کې په هر بست کي مقرر يش   .همدارن

  د نظار پالوی: نولسمه ماده

  :د نظار پالوی الندې واکونه او مسوولیتونه لري. د نظار پالوی په رشکت کې دویمه واک لرونکې مرجع ده )1(

وونو صادرول؛ عامل پالوياکتنه او د موضوع په اړه د راپورونو بی عامل پالويد  .1  ته د الر

نو منظم .2 یو د ک ایند ارنه؛ هد رشکت د مرکزي دفرت او   او دوامداره 

ې  .3 ه لرونکو د عمومي غون ا  د او د هغې جوړول) اسمبل(د ون  ؛تائیدولاجن

ت تصویبول .4  ؛د رشکت د اداري جوړ

ه ایندد  .5  ؛ولک د جوړولو په اړه پریک

رۍ  .6 نالرېپالن، سرتاتیژۍ، پالیس او د د رشکت د سودا  ؛ولتصویب ک

ه وړل ، حق الزحمې تنظیمولد معاشونو او  مسوولینود رشکت د مهمو  .7  ؛اکلاو له من

نالرود نافذه قوانینو او مقرراتو، داخيل پالیسیو او  .8 خه د او د افغانستان بانک د  ک وونو له پيل کېدو  ډاډ ترالسه الر

 کول؛

یود رشکت په  .9 واک لرونکو استازو له وړوايل او او  کارکوونکود مسئول شخص،  رعایتاو مقرراتو د  قوانینوکې د  ایند

خه د   ډاډ ترالسه کول؛مناسبوايل 

ایند .10 ای د رشکت د مرکزي دفرت او  ه؛ اولو یا نقل مکان په اړه بدلو یو د فعالیت د   پریک

هنینو او مقرراتو رسه سم د افغانستان بانک، اړوندو قوا نظار پالویلهد  .11 ته  اړوندو مرجعو او نورو  مشرتیانولرونکو،  ون

 .واب ویونکی دیمسئول او 

ت په الندې ډول دی )2( اکنه او جوړ و    :د نظار پالوي د غ

ورۍ کې، د ېد در .1 ه درې او  نظار پالويیمې درجې جواز په ک و شمیر ل تر ل ه  ډیرهتر ډېر د غ وي او کسه پن

ت یې   دی؛ تاقجوړ

ي نظار پالويد رشکت د  .2 اکل کی ه لرونکو لخوا د درېیودرېیو کلونو لپاره  ي د رشکت د ون ې مود کارېد دوی د . غ

ه لرونکود رشکت د  دید يرسه  تائیدېپه  ون  ؛تر رسه کی



  
 

12 
 

ه  .3 ي، کوالی يش د  نظار پالويد  لرونکيکه چیرې ون یتوب رشایط پوره ک و د غ يد نظار پالويد غ ه ون وه ثلثه غ

ي باید خپلواکئر . وي لرونکي ه خو . وي هیس او نور غ رشکت د نظار پالوي يش کوالی په ورته وخت کې د ه ن لرونکیون

ی وي؛ اواو عامل پالوي   غ

يکه چیرې د  .4 ویو بست خايل کی ی چې د موضوع په اړه د افغانستان بانک ته په لیکيل د اړ، رشکت نظار پالوی د غ

ي او  .اکيو او مناسب شخص  وړمیاشتو په موده کې یو بل یو درحد اک د  ډول خرب ورک

ي )3( اکل کیدای يش چې الندې رشایط پوره ک ه  ي په تو   :هغه شخص د نظار پالوي د غ

 ؛وړ او مناسب وي .1

له الرې مشخص  متحداملالونود او اوصاف نور رشایط  نظار پالويورت کې د د افغانستان بانک کوالی يش د اړتیا په ص .2

ي  .ک

ي )4( ې په الندې ډول تررسه کی   :د رصاف او پويل خدمتونو د رشکتونو د نظار پالوي غون

ي  نظار پالويد  .1 ي؛ حاالتواو اړینو  حالتدي چې په عادي  اړغ ه جوړه ک  کې غون

و  .2 ت لپاره د غون و دوه د جوړ ه د غ  وي؛ ثلثهنصاب باید ل تر ل

ه  .3 ترل ه باید په  )۱(یوه د یو مايل کال په جریان کې، ل ه تررسه يش؛ حضوريغون  تو

ی چې د مايل کال په اوږدو  نظار پالويد  .4 ون بی له کومه دلیله هر غ و کې  يپه دوو غون یتوب له ونه ک ، خپل غ

ري او د افغانستان بانک ته دی چې بل وړ ک اړالسه ورکوي او رشکت  ي؛ اویې س و  معريف ک

ي او د  .5 ې ثبتی ولې پریک ې  ي نظار پالويد غون و له السلیک وروسته په اړونده دوسیه کې ساتل کی  .د غ

  د عملیا برخې مسوولیتونه: شلمه ماده

) ۳(او ) ۲(و وړاندې کوونکو ته د کارکوونکي یوازې د رصافانو او پويل خدمتون/ په دې برخه کې، یاد شوي کارکوونکی )1(

ي رل کی وریو لپاره    .ک

  :د رشکت عملیا برخه الندې دندې او مسوولیتونه لري )2(

نيو چارواداره او مدیریت .1  ؛د نافذه قوانینو، مقرراتو او پالیسیو پر بنس د ور

یود مرکزي دفرت او  .2 ني کارکوونکود  ایند ارنه؛ ود ور نو   ک

 او کمول؛ تشخیصد خطرونو پیژندنه،  په پام کې نیولو رسهد اړوندو مقرراتو او پالیسیو  .3

یو دد مرکزي دفرت او کولو لپاره ترالسه  نظار پالوي د منظورۍد  .4 ت اصالح کول؛ يادار  ایند  جوړ

نو  پر بنسقوانینو، مقرراتو او پالیسیو  داخيلد  .5 خه ډاډ تر د رشکت د ک  ؛السه کولله پيل کولو 

نو  نظار پالوي .6  ؛ اووړاندې کولدوره ای راپورونو په اړه د ته د رشکت د ک

یم ته د اړینو اسنادو  .7 ارونکي   .وړاندې کولد افغانستان بانک 

رنې رشایط: یوویشتمه ماده   د عملیا مسئوول د 

ورۍ ته اړتیا لري؛مسوولین یوازې د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو / عملیا مسئول )1(   دویمې او درېیمې ک

ه د کاري تجربه لرل؛ )2( نو کې ل تر ل   د رصاف او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو په ک

  باید یو وړ او مناسب شخص وي؛ او )3(

  .د بلې رصاف او یا پويل خدمتونو د وړاندې کوونکي رشکت، کارکوونکی نه وي )4(
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ِ کولو او مقرراتو پ قوانینود : دوه ویشتمه ماده رنې رشایط لئو د مسبرخې لِی   د 

وریو کې اړین دی) ۳(او ) ۲(دا شخص یوازې د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصافانو په  )1(   .ک

رنې رشایط په الندې ډول دي )2(   :د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د برخې د مسئول د 

 په رشایطو برابر وي؛ او .1

 ،وړاندې کولو په برخه کې کاري تجربه ولريپويل خدمتونو د او  رصافد  .2

  :د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د برخې د مسئول دندې او مسوولیتونه په الندې ډول دي )3(

نالرود افغانستان بانک د قوانینو او مقرراتو او د رشکت د داخيل پالیسیو او  .1 ه د پیسو ک ې تو ان لو، په  د او  وین

ویل پر وړاند رۍ د  نالروداخيل قوانینو، مقرراتو، پالیسیو او د په برخه کې د رشکت ې د مبارزې تره  .په اړه پوهاوی ک

تر رسه جدي اقدامات د ساحو پیژندل او د حل لپاره یې  نیدونکود زیا رعایتولوپه رشکت کې د قوانینو او مقرراتو د نه  .2

وونې ېاړین مخنیوي لپارهېدود کول او په راتلونکي کې د هغې د بیا تکرار  .کول الر

لود پیسو د رشکت  .3 ویل پر وړاندې د مبارزې او  وین رۍ د  نالرود پالیسیو او د تره  بیاکتنه او تعدیل؛ ک

لواو د رشکت د پیسو  متحداملالونود افغانستان بانک د قوانینو، مقرراتو او  .4 ویل پر وړاندې د او  وین رۍ د  تره

نالرو لهپالیسیو او مبارزې د  خه د ک  ډاډ ترالسه کول؛ پيل کولو 

رسه  برخوعملیا پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو رشکتونو له او  رصافد  د قانو موضوعاتو د رعایتولو په موخه .5

 همکاري؛

ِ د غیر  .6 ارلمعمولی  ؛معاملو تر السه کول او 

راپور ورکول او په د ته  راپورونو د شننې مرکزد مايل معاملو او او د افغانستان بانک  پیژندلمعاملو  شکمنود لویو او  .7

ه یې دوسیه   ؛بندي کولمنظمه تو

ِ کولو قوانینوته د رشکت د  نظار پالوي .8  او راپور ورکول؛ د مواردو پیژندل، مقرراتو او داخيل پالیسیو د نه پلی

ِ کولو او د رشکت د دمتحد املالونو د د افغانستان بانک د قوانینو، مقرراتو او  .9 نالرواخيل پالیسیو او پلی په اړه د رشکت  ک

رامونو پوهاوۍ ته د  کارکوونکو  ؛جوړولپه موخه د روزنیزو پرو

 او ؛لیست پيل کولتعزیزاتو د  .10

یم رسه مرسته .11 ارنې   .د افغانستان بانک د 

  فعالیت پیلد : درویشتمه ماده

خه د فعالیت جواز تر السه کوي، اړ دي چې د جواز له  د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان چې د افغانستان بانک 

خه وروسته د  ي ۳صادریدو    .میاشتو په موده کې فعالیت پیل او د خپل د فعالیت پیل په اړه د افغانستان بانک ته خرب ورک

ن: لوریشتمه ماده   مجازې ک

ي )1( نې تر رسه ک   :د پويل خدمتونو جواز لرونکي وړاندې کوونکي کوالی يش الندې ک

د .1  ؛د پیسو لی

 ؛نغدو پیسو د چک بدلولپه  .2

نې؛ ېمجاز  ېنور  رصافد اسعارو تبادله او د  .3  ک

د او یا د پیسو د بدلوند پیسو ساتل، په دې رشط چې د  .4 و میاشتو لپاره وي؛تر ډېره وروست موخه  معاملې، لی  د شپ

ونپه اسعارو د یا او د افغانستان بانک په داوطلب  .5  ؛ اوکول لیالم کې 
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نې چې د افغانستان بانک د اړوند ېنور  .6 يله مخې د وړاندې کولو اجازه  ه متحد املالهغه ک  .ورکول کی

ي )2( نې تر رسه ک   :مجوز رصاف کوالی يش الندې ک

 ؛)د اسعارو تبادله(د اسعارو پېر او پلور  .1

 ؛د اسعارو له مخکې پیرل شوي قراردادونه .2

 ؛ويیا نور مشتقات چې د اسعارو معامله ترتیبات  اداینواختیاري قرارداد، د  معاوضېد  .3

ونپه اسعارو د یا او د افغانستان بانک په داوطلب  .4  ؛ اوکول لیالم کې 

نو رسبیره، کوالی يش الندې  د رصاف رشکتونه له .5 يپورتنیو ک  :چارې هم تر رسه ک

ي ر رسهتهم  جانبي خدمتونهدغه رشکتونه د افغانستان بانک له منظورۍ وروسته کوالی يش چې  .6 د جانبي . ک

ي  او. خدمتونو په اړه نور رشایط د افغانستان بانک لخوا د جال متحد املالونو له الرې مشخص کی

ي ولسوالیو او کلیو ته له الرې هغو ) عاملینو(دا رشکتونه کوالی يش نغدې پیسې د خپلو استازو  .7 ایند چې دوی پکې 

دوي  .لري، ولی

ه ویشتمه ماده نېمنع شوې : پن   ک

ي )1( نې تر رسه ک   : د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي نه يش کوالی الندې ک

 ساتل ؛ د مشرتیانو د امانتونو  .1

 ؛د پورونو ورکول .2

بیه او د  بیه لرونکو سندونو د خدمتونو وړاندې کولم عملیات، د تسیس اداینو دد افغانستان بانک د قانون رسه سم د  .3

دلرونکو د  همونو تسیس له لی  ؛ اواخیستل خه 

پويل خدمتونو د په هیواد کې د جوازنه لرونکي اشخاصو له الرې د  پويل خدمتونو وړاندې کوونکي نه يش کوالید  .4

نو کې برخه  وړاندې کوونکو په  .لخوا مشخص يش متحداملال په دې اړه جزئیات به د اړوند. واخيلک

ي د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي نه يش کوالی الندې اقدامات )2(   :تر رسه ک

ې او معلومات ثبتولو لپاره د افغانستان بانک لخوا مشرتیاتو د د  .1 ې ورک وونواکل شويد راک د او معیارونو خالف  والر

 کارول؛ اودفرتونو غیر رسمي  ثبت

خه د پويل  لهد افغانستان بانک او د هغه  .2 ول خدمتونو د معاملو د ثبت دفرتونوارونکو   .پ

ي )3( نې تر رسه ک   : رصاف نه يش کوالی الندې ک

 ؛د مشرتیانو د امانتونو منل .1

 او ؛د پورونو ورکول .2

د .3  .د پیسو لی

ي )4(   :رصايف نه يش کوالی الندې اقدامات تر رسه ک

ې او مشرتیاتو د د  .1 ې ورک اکل شوي  مالوماتوراک ودونوثبتولو لپاره د افغانستان بانک لخوا  د او معیارونو خالف  الر

 کارول؛ اودفرتونو غیر رسمي  تثب

خه د پويل  لهد افغانستان بانک او د هغه  .2 ول خدمتونو د معاملو د ثبت دفرتونوارونکو   .پ

نو ) ۴(او ) ۳) (۲) (۱(رصاف او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي نه يش کوالی چې د دې مادې په  )5( فقرو کې ذکر شوي ک

ي   .تر رسه ک
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  رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو دندې او مسوولیتونهد : شپ ویشتمه ماده

ي چې  )1( ولې بانکي معاملې په هغه بانکي حساب کې تررسه ک د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکی اړ دي چې خپلې 

ې د فعالیت اړوند دوی د خپل رصاف او پويل خدمتونو په نوم د هیواد په یو بانک کې پرانیستی دی او دوی نه يش کوالی چ

ي ریزو حسابونه کې تررسه ک   .معاملې خپل شخيص یا نورو سودا

ایند معاملې په جال حساب کې چې د یاد  )2( ایند ولري، د  هرکله چې د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصاف 

ي  ه چې د افغانستان بانک یې الزم  ن ایند په نوم پرانېستل شوی وي او یا  يشوي   .تر رسه کی

کیل او یا په قصدي ډول بازار د پويل خدمتونو  )3( د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکی نه باید په نا سامله رقابتونو کې 

ي نالرو کې الندې موارد شامل دي خو ورپورې محدود نه دي. وړاندې کولو او د اسعارو د تبادلې لپاره انحصار ک   .په دې ک

 ؛جوړجاړیو رسه په اړه د نور  بیود  .1

 اسانتیاو ته د خلکو د الرسيس محدودول؛ .2

 ؛ولمحدود رسچینود ملکیت یا نورو  رقابت کوونکو ته .3

د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي چې خپل د اسعارو د پېر او پلور نرخ او نور فیسونه د تختې په مخ  .4

وريتر ولیکي،  و و  ؛و مشرتیان یې په سرت

ونو د  .5  ته پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان د تختې پر مخ باندې د لیکل شویو نرخونو پر بنس د افغان بانکنو

ي  ؛په پام کې له نه نیولو پرته د اسعارو پېر او پلور تررسه ک

نيو معاملو د  .6 په  معلومات نور او احصائیه ثبت او  جزئیاتپويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان باید د خپلو ور

تل شوي  تنې رسه سم، غو يجزئیامیاشتني ډول د افغانستان بانک له غو  .ت یادې ادارې ته وړاندې ک

رۍاړ دي چې د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان د  .7 ي او  خپلېسودا ایونه غوره ک  لهلپاره مناسب دفرتونه یا 

ر رسه سمجواز  ول يشد فعالیاو  لوحهنوم په  یزسودا ای کې ول باید په مکتوبونو او نورو  معلوماتهمدا ډول، . ت په 

و کې د فعالیت د جواز له مخې درج يش  .رسمي پا

یوپه مرکزي دفرت کې او د  ونهد فعالیت اصيل جواز  خپلاړ دي چې پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان د  .8  ایند

یوجواز په خپلو اړوندو  ويکې  ایند و  ،وسا او ول ه معلوم او ته د دوی د  مشرتیانوتر ه تو فعالیت ډول په 

 يش؛مشخص 

ایله او د فعالیت  لیتفعا نهد  .9 خه د  و  پويل خدمتونو وړاندې او  رصافپه صورت کې، د وبندیدلو زیاتد درېیو ور

خه بهر یو لیکلله د فعالیت د مشرتیانو د خربولو لپاره چې  يد کوونکي اړ ويخربتیا  ېای   .ول

محکمې له اجازې یا د  واک لرونکېحکم، د قانوند يش کوالی د ه نپويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان د  .10

ريمعلومات له مشرتیانو پرته د خپلو  حکمافغانستان بانک له  ي ءرسه رشیک یا افشا درېیم  .ک

محصوالتو، فیسونو د خدمتونو، ، وړاندې کولو مخکې خدمتونودي چې د  پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان اړد  .11

يخپلو  د او نورو په اړه بشپ معلومات   ؛مشرتیانو په واک کې ورک

جواز مادې رسه سم د خپلو ) ۲۴( مقررې لهدي چې د دې  پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان اړد  .12

نو په اړه لیکيل اعالنونه یا  لرونکوخدمتونو ويای کې په په خپل دفرت یا د فعالیت  خربتیاوېاو ک و د  ول  مشرتیانوتر

نو  ه معلوم او مشخص يشلپاره د دوی د ک ه تو  ؛ډول په 
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نو او عملیاتو لپاره یو معیاري او د منلو وړ سیس خدمتونواو پويل  رصافد  .13 يم ترشکتونه اړ دي چې د خپلو ک . جوړ ک

يد متحد املال له الرې جزئیات م تچې د سیس  ؛ اومشخص کی

 ېاو نور د مالت د حقونو  مشرتیانورسبیره، د مواردو پورتنیو  لهدي چې  پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان اړد  .14

يمقرر  ېاړوند  .ې تطبیق ک

15.  

  د فعالیت موقعیت: اووه ویشتمه ماده

ایند کوالی يش یوازې په ه )1( ي چې د دوی لخوا د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي، رصافان او د دوی  ای کې کار وک غه 

د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي یا د انفرادي رصاف دوه کسانو د . مشخص او د افغانستان بانک لخوا تصدیق شوي دي

ې او د نه اعرتاض د سند د وړاندې کولو په صورت کې کوالی يش په یوه واحد آدرس  نې او) ه(هوک خدمتونه  پولیِ  کې ک

ي   .وړاندې ک

یو د فعالیت د دفرتونو د بدلولو مخکې،  )2( ایند د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصاف اړ دي چې د خپل مرکزي دفرت یا 

ي خه لیکلې منظوري ترالسه ک   .له د افغانستان بانک 

ي، اړ دی چې د  )3( افغانستان د پويل خدمتونو رشکت مخکې له دې چې له بهرنیو پويل خدمتونو رسه کاري اړیکې جوړې ک

ي   .بانک د نه اعرتاض سند ترالسه ک

ایند د جوړولو رشایط: اته ویشتمه ماده   د 

د رصاف او پويل خدمتونو رشکتونه کوالی يش د افغانستان بانک د مخکین کتبي منظورۍ وروسته د الندې اسنادو په  )1(

ایند پرانیزي   :وړاندې کولو رسه په کابل او والیتونو کې خپلې 

تنليک د غیر بانکي مايل  .1 ایند د اجازې غو خه د  ارنې مؤسسو او په  لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت تهد 

یو او والیتونو کې د افغانستان بانک  ه  زونونوسیمه ایزو ایند د الندې اسنادو او مدارکو په وړاندې کولو ته په لیکلې ب

ي  ؛رسه ثبتی

ایند له جوړولو مخکې د .2  ترالسه کول؛ منظورۍافغانستان بانک د  د 

ای په اړه  خدمتونود  .3 ایند د   ؛معلومات د ډول او د 

ې  .4  مسئول شهرت؛ ایند دکاپي او د د تصدیق شوې پیژند پا

ایند د جوړولو په اړه د  .5  تصویب؛ او نظار پالويد 

تلیې چې د افغانستان بانک  معلومات نور سندونو او  .6 ي؛ مراحل طيد  یکد غو  لپاره اړین 

د رصاف او پويل خدمتونو بهر رشکتونه کوالی يش د رصاف او تابع پويل خدمتونو رشکت په دې رشط پرانیزي چې د  )2(

ه چې پدې مقرره کې ترصیح شوي دي ن ي لکه  ول رشایط پوره ک   .رصاف او پويل خدمتونو د رشکت د جوړولو 

ي، په د رصاف او پويل خدمتونو داخيل رشک )3( تونه کوالی يش د هغو رشایطو الندې چې د افغانستان بانک لخوا مشخص کی

ایند پرانیزي   .بهر کې خپل 

ي )4(   .د جوړولو رشایط یې د افغانستان بانک لخوا مشخص کی

یو د جوړولو رشایط: نهه ویشتمه ماده ایند   د بهرنيو پويل خدمتونو د 



  
 

17 
 

ایند د (خه د امتیاز ) د بهر پويل خدمتونو له وړاندې کوونکي(هغه اشخاص چې غواړي د امتیاز اخیستونکي  )1( د 

تنه کوي باید د پويل خدمتونو رشکت وي او د افغانستان بانک د مخکین منظورۍ له ترالسه کولو وروسته په ) جوړولو غو

ایند امتیاز پرانیزي   .افغانستان کې د بهر پويل خدمتونو د 

تنه  د پويل خدمتونو بهر )2( ایند د پرانیستلو مخکې د افغانستان بانک د نه اعرتاض سند غو وړاندې کوونکي باید د 

ي ي او یاد سند تر السه ک   .وک

  د مالکیت بدلول او کنرتول: دېرشمه ماده

ې یا  پرتههی شخص نه يش کوالی چې  )1( د افغانستان بانک له منظورۍ د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د ون

دوي   .مالکیت جواز ترالسه یا بل کس ته یې ولی

خه د  )2( ي، اړ دی چې د غیر بانکي مايل مؤسسو  هغه شخص چې غواړي د رصاف او پويل خدمتونو د جواز مالکیت بدل ک

تنلیک په مرکز او  ارنې لوی آمریت ته د افغانستان بانک د منظورۍ د ترالسه کولو لپاره د مالکیت او کنرتول د بدلون غو

یو ته وسپاري ایند   .والیتونو کې د افغانستان بانک 

تنلیک د طي  )3( ي، باید د غو ه لرونکي یا د دوی واک لرونکی استازی او هغه شخص چې غواړي مالکیت ترالسه ک مالک یا ون

ای الندې سندونه او معلومات مراحلو په جریان کې حارض تنلیک رسه یو   وي او د مالکیت او کنرتول د بدلون له غو

ي   :وړاندې ک

 او ؛د فعالیت اصيل جواز  .1

ې مادې پر بنس نور معلومات او مدرکونه .2  .د دې مقررې د ا

تنلیک کوونکی اړ دی چې د رصاف یا پويل خدمتونو د مالکیت د بدلون په اړه خربتیا په  )4( ه کې چې د دوي د غو پا هغه ور

ي؛ او ي او یوه کاپي یې د افغانستان بانک ته وړاندې ک ای رسه نژدې فعالیت تر رسه کوي، خپره ک   فعالیت له 

تنلیک په هغه صورت کې منظوري چې نوی شخص له دې مقررې رسه  )5( رول د بدلون غو د افغانستان بانک؛ د مالکیت او کن

ي و  ول معیارونه پوره ک   .يسم 

  روزنیز برنامه : یو دېرشمه ماده

ي چې د هغې مسوولین، کارکوونکي او استازي په کايف اندازه  )1( د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکی باید ډاډ ترالسه ک

رۍ دمالت  لو او د تره او  ضد د مبارزی  د  مخنیوي قوانینو او مقررو، د دې مقررې او نورو اړوندو مقررو په پهد پیسو وین ت

  .پوهاوۍ لري

د رصاف او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکی اړ دی چې د خپلو کارکوونکو او استازو د ظرفیت لوړولو او د پوهاوي لوړولو  )2(

ي رامونه جوړ ک   .لپاره منظم او دوامداره روزنیز پرو

رامونو او و  )3( رکشاپونو کې چې د افغانستان بانک او رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي چې په هغه روزنیزو پرو

ي، برخه واخيل   .د افغانستان بانک د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز لخوا جوړی

  د خرب ورکولو یا افشاء کولو بندیز: دوه دېرشمه ماده
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لو ا )1( رۍ د دمالت رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي، د دوی مسوولین او کارکوونکي اړ دي چې د پیسو وین و تره

او معلومات له  په نو یا د افغانستان بانک د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته د راپور ورکولو په ت ی ضد د مبارزی  د 

ي   .مشرتي یا نورو اشخاصو رسه رشیک یا افشا نه ک

رۍ دمالت  )2( لو او د تره او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو د  ضد د مبارزی  د مخنیوي لپاره د رصافانو پهد پیسو وین

مسوولینو او کارکوونکو ترمن له قوانینو او مقررو رسه سم د واک لرونکو مراجعو رسه د دې مالوماتو رشیکول، پدې بندیز او 

  .محدودیت کې شامل ندي

په جریان کې د راپور د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي، د دوی مسوولین او کارکوونکي د دندې د تررسه کولو  )3(

ي، خو دا چې د دوی  ل کې ورکولو په پایله کې د مسلکي محرمیت د افشاء کولو په پایله کې د زیانونو لپاره مسئول نه 

  .افشاء کول د بد نیت له امله وي

  راپور ورکول: درې دېرشمه ماده

خه وروسته د  )1( یدو  و له پی و په اوږدو کې په کابل کې د غیر  ۳۰رصايف او پويل خدمتونه اړ دي چې د الندې پی کاري ور

یو ته لیکلی  ایند ارنې لوی آمریت او په والیتونو کې د افغانستان بانک سیمه ایزو دفرتونو او  خه د  بانکي مايل مؤسسو 

ي   :راپور او خربتیا وړاندې ک

 په لیست کې بدلون؛ کارکوونکواو  واک لرونکو استازو، خدمتونود  .1

یو د خدمتونو وړاندې کولو دد مرکزي دفرت یا  .2  ای یا موقعیت بدلول؛ ایند

ُ د  .3 د په هغه صورت کې چې شخص ح و لی نت کوونکو  .ي ويکمواک لرونکو استحقاقي ون د فعالیت جواز لرونکو په ض

 کې بدلون؛ او

یدلاو  ورکیدلد فعالیت جواز  .4 ینه د مالکاو د جواز  سو  .م

یز بدلون )2( ې او زیان صورت : ونهنور بنس ول راپور، د  د رصاف او پويل خدمتونو رشکت اړ دی چې د مايل صورت حساب 

ي  .حساب او یا نور هغه موارد چې د افغانستان بانک یې وغواړي، وړاندې ک

ارنه: لور دېرشمه ماده  د رصافانو او پويل خدمتونو وړاندې کوونکو د فعالیت 

ني مرجع دهد افغانستان بانک په افغان )1( ارونکې او جواز ورکوونکې یوا نو    .ستان کې د رصاف او پويل خدمتونو د ک

نالرو رسه سم تررسه يش )2( ارنه باید د اړونده قانون، مقرراتو او ک   .د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصافانو 

ارونکي د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو د دف )3( ارنې ساحې او د افغانستان بانک  یو د  ایند رتونو او د دوی د 

مودې په اړه مخکین خربتیا صادروي یا د اړتیا په صورت کې له مخکین خربتیا پرته د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې 

ارنه کوي یو  ایند   .کوونکو د دفرتونو او د دوی د 

ارنې  )4( خه د  ارونکي الندې واکونه لريد افغانستان بانک د غیر بانکي مايل مؤسسو    :لوی آمریت 

یواو د دوی د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو د دفرتونو  .1 ایند ، دفرتونو، وحسابوند ارنه او د دوی  د 

نه او بیا کتنهاو نور و اسناد ې  ؛و سوابقو

نوپويل رصافانو او د د اړوند  .2 خه د  استازومالکینو، مدیرانو،  لهپه اړه  وموضوعاتواړوند خدمتونو د وړاندې کوونکو د ک

 ترالسه کول؛ معلومات
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نالرود اړوندو قوانینو، مقرراتو او  .3  ؛او تنفیذي اقداماتو وضع کولجریمې نغدي رسه سم د  ک

دې کولو او د  پويل خدمتونو د وړاندېیا  رصافجواز پرته د  لهاو ننوتل چیرې چې  لاو دوکانونو پل محلونو، بازارونود  .4

 ؛يشک شتون ولر  ولوکمونو د نه رعایتحُ د  مقررې

اکل شوي مقرراتواړوندو قوانینو او  لهچې موارد  نور .5  .وي رسه سم 

ارنې په موخه او د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصافانو یا د هغوی د استازو د دفرتونو، سندونو او حسابونو ته د  )5( د 

، لوی )FinTRACA(ی يش د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې له مرکز الرسيس لپاره د افغانستان بانک کوال 

ي تنه وک خه د مرستې غو ، د قانون پيل کوونکو ادارو او نورو اړوندو ادارو    .ارنوال

یو او د محلونو مالکین اړ د )6( ایند ول کارکوونکي او د هغوي د  ي چې د د رصافیو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو 

ي او د دندو په تررسه کولو کې له هغوی رسه  ي چې د دوی دفرتونه ته ننو ارونکو پالوو ته اجازه ورک افغانستان بانک د 

ي ه همکاري وک   .بشپ

ه دېرشمه ماده ودل: پن   د دندې پری

ودو  )1( دي، د دندې پری تنلیک باید د غیر بانکي هرکله د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکی وغواړي چې دنده پری غو

ه د غیر بانکي مايل مؤسسو  و فورمو په ډکولو رسه په لیکلې ب ان ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو د  خه د  مايل مؤسسو

یو ته په سپارلو، تر  ایند ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت ته په مرکز کې او په والیتونو د افغانستان بانک  خه د 

يرسه    .کی

تنلیک کوونکی، د /د رصاف یا پويل خدمتونو د مالک )2( تنه کولو په صورت کې، غو ودو غو ه لرونکو لخوا د دندې پری ون

ي تنلیک رسبیره، اړ دی چې الندې سندونه او معومات  وړاندې ک   :غو

ودو دالیل وړاندې کول .1  ؛د دندې پری

 ؛د فعالیت د جواز اصل تسلیمول .2

 ؛دارۍ تصدیق وړاندې کولد مالیا د عدم باقی .3

 او ؛د جنایي او مايل جرم د عدم مسوولیت تصدیق وړاندې کول  .4

ي .5 تل کی  .نور مالومات او مدارک چې د افغانستان بانک لخوا غو

خه انرصاف  )3( ودو  تنلیک کوونکی کوالی يش له دندې پری خه مخکې، غو تنلیک د منظورۍ  ودو د غو د دندې د پری

ي او د لیکيل خربت يوک نو ته دوام ورک تنلیک په وړاندې کولو رسه خپلو ک   .یا او غو

ي )4( نالره کې مشخص کی والی او رشایط په اړونده کاري ک رن ودو د منظورۍ    .د دندې د پری

تنلیک د منظورۍ وروسته، د تضمین پیسې بیا ادا کوي )5( ودو غو   .د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د دندې پری

ول: مادهشپ دېرشمه  ن   د فعالیت د جواز 

د افغانستان بانک کوالی يش په الندې رشایطو او د احوال په صورت کې، د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکې جواز  )1(

وي ن   :و

ه  .1 ولو د جواز  د مالکیا  لرونکيون ن يد  تنه وک  .غو

ونه او درغيل .2 خه په مکرر ډول رسغ  .د قوانینو او مقرراتو 



  
 

20 
 

 یو پرله پسې میاشتو کې د راپور ورکولو کې پاتې راتلل، اوپه درې .3

ي مواردنور رشایط او  .4 ل کی  .چې د افغانستان بانک لخوا اړین 

خه وروسته په  )2( ول يش، د جواز لرونکی اړ دی چې د جواز له تعلیق  ن که چیرې د فعالیت جواز د افغانستان بانک لخوا و

ه درېیو میاشتو کې رايش او ي، که نه نو د فعالیت جواز به فسخ يش اعظمي تو یدو ستونزه حل ک ن که قضیه د . د جواز د 

ې  ان یا مرجع له وروست پریک نې الندې وي، د جواز لرونکی باید د واک لرونکي ار ی انونو له خوا تر  عديل او قضایي ار

ي، که  ۳۰وروسته تر  و پورې د تعلیق د لرې کولو لپاره اقدام وک   .نه نو جواز به فسخ يشکاري ور

تنلیک کوونکی اړ دی  )3( تنې په صورت کې، غو ولو د غو ن خه د جواز د  د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکي او یا د رصاف 

ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت ته او په والیتونو کې د  خه د  چې د افغانستان بانک د غیر بانکي مايل مؤسسو 

ا يافغانستان بانک  تنلیک وړاندې ک یو ته لیکلی غو خه . یند په دې حالت کې، که د جواز د اعتبار موده له یو کال 

ول يش ۱زیاته وي، جواز به تر  ن خه کم او د . کال پورې د اعظمي مودې لپاره و  ۶که چیرې د جواز اعتبار له یو کال 

خه زیاته وي، د فعالیت جواز به د اعظمي  ول يشمیاشتو لپا ۳میاشتو  ن   .ره و

ي )4(   .د رصاف یا پويل خدمتونو وړاندې کوونکی نيش کوالی د جواز د تعلیق په موده کې فعالیت تر رسه ک

  :فقرې رسه سم تررسه يش، د جواز لرونکی اړ دی چې) ۳(که چیرې تعلیق د دې مادې د  )5(

خه مخکې د  .1 تنهتعلیق د لرې کولو جواز د اکل شوي اعظمي وخت  تنلیک د د لیکلې  غو  ؛ اوپه واسطهسپارلو غو

ته شوی ويکې کوم بدلون  معلومات که چیرې د افغانستان بانک رسه ثبت شوي  .2 لرونکی دې د موضوع جواز د ، رامن

ي  .په اړه خرب ورک

ه د هغې آدرس ته ورسول يش او وخت په  )6( ي، موضوع به په لیکلې تو اکيل وخت کې مراجعه ونه ک که د جواز لرونکی په 

اکل يشور    .د لیکيل خربتیا له صادرولو وروسته د هغې د نه رات په صورت کې، د فعالیت جواز به فسخ يش. ته و

  د فعالیت د جواز فسخ: اووه دیرشمه ماده

د افغانستان بانک کوالی يش په الندې رشایطو او د احوال په صورت کې، د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکې د  )1(

يفعالیت جواز لغ   :وه یا فسخ ک

خه وروسته په خدمتونو وړاندې کوونکی و د پويل رصاف او  .1 ې  میاشتو کې خپل ) 6(نيش کوالی د جواز د صادریدو نی

ي  .فعالیت پیل ک

نو  مسوولینیا  رصاف او پويل خدمتونومالکد  .2 ي او د ک نې بند ک د افغانستان بانک ته له مخکین خربتیا پرته خپل ک

خه   .تیري شوي ويشپ میاشتې ې یله بندیدو 

ه /مالکد جواز  .3 یجواز پراساس  معلومات او غیرقانو  مراه کوونکيد غلط یا  مسوولینیا د هغې  لرونکيون  ترالسه ک

 ؛وي

ه تللی ويرشکت  پويل خدمتونواو  رصافیا د  پويل خدمتونومالکاو  رصافد  .4  ؛له من

 ؛راغلی ويپه ثبتولو کې پاتې  مالوماتوپه رسمي دفرتونو کې د  مالکد جواز  .5

خه تر درېیو میاشتو پورې نوي شوی نه  .6 ې   ؛ويد فعالیت جواز د پای نی

و  .7  ؛کې نه وي وړاندې شویپرله پسې میاشتو ) ۶(میاشتنی راپور د شپ

ونه  دستورونو اود افغانستان بانک د قوانینو، مقرراتو او  .8 خه رسغ  ؛ي ويتر رسه شو د السلیک شوي ژمن لیک رشطونه 
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 د مادې) ۳۶(او د  تعلیقجواز پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د فعالیت او  رصافکه چیرې د افغانستان بانک لخوا د  .9

 .کولو کې پاتې رايشرصاف او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکی د تعلیق په لرې فقرې رسه سم ) ۲(

ولو له املهنغدې که چیرې د افغانستان بانک لخوا د  .10 رصاف او پويل خدمتونو د تضمین حساب کې د  جریمې د ل

 او. کمې يشخه  ٪۵۰الزامي مبلغد تضمین پیسې د  وړاندې کوونکي

د جواز د فسخ کیدو په صورت کې، د جواز مالک اړ دی چې سمدستي د خدمتونو وړاندې کول ودروي او د فعالیت اصيل  )2(

اکل شوي مودې پورې د افغانستان بانک ته وسپاري   .جواز تر 

ي )3( د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې . د افغانستان بانک کوالی يش د جواز له فسخ کیدو دمخه لیکيل اخطاریه صادره ک

ې ته د نه پام کولو په صورت کې، د افغانستان بانک به د فعالیت جواز فسخ  پان کوونکي لخوا د اخطاریې رشایطو او من

ي   .ک

  فیسونه: اته دېرشمه ماده

تنلیک د طي مراحل او د رصاف او د افغانستان  )1( تونو د یوې برخې جربانولو لپاره، د غو بانک کوالی يش د خپلو اداري ل

ي   .پويل خدمتونو د فعالیت د جواز د صادرولو په بدل کې فیس ترالسه ک

  :په وضع شوي فیسونو کې الندې موارد شامل دي )2(

تنلیک د .1 ایند د فعالیت جواز د غو  ؛طي مراحلو فیس د مرکزي دفرت او 

تنلیک د ط .2  صادرولو فیس؛د جواز  مثنیاو د  ي مراحلود غو

دید فیس .3  ؛د جواز د 

ه  .4 تنلیک د طي مراحلود بدلون د  لرونکيد مالکیت یا ون  فیس؛ غو

ودو، د فعالیت  دندېد  .5 رد پری تنلیک د  یزجواز تعلیق او د سودا  ؛طي مراحلوفیسنوم بدلولو لپاره د غو

نو د ثبت د معاملو او .6  فیس؛ او او راجسرت د کتابونو ک

نالرېد افغانستان بانک د اړونده چې فیسونه هغه نور  .7 ي مشخصله الرې  ک  .کی

ایند د  )3( د افغانستان بانک واک لري چې د اړتیا په صورت کې د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو، رصافانو او د هغوی پر 

ي   .کلن ارزونې فیس وضع ک

  .فیسونه د بیا اداینې وړ نه ديپورتني  )4(

نو د ثبت،  )5( ې او ک ې ورک هغه دفرت چې، د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او رصافانو ته د رصاف او پويل خدمتونو د راک

ي اکل کی تونو پر بنس  ي، قیمت یې د تکمیل شوي ل   .درجولو او راپور ورکولو په موخه وړاندې کی

ياندازه، د سنجش طریقه، تعدی )6( اکل کی ولولو طریقه د افغانستان بانک لخوا مشخص او    .ل او د فیس را

  د تنفیذي اقداماتو، جریمو او خربداریو صادرول: نهه دیرشمه ماده

ونې په صورت کې، د دې او نورو اړوندو  )1( د افغانستان بانک کوالی يش د رصافانو او پويل خدمتونو وړاندې کوونکو د رسغ

ي مقررو او د افغانستان خه تنفیذي اقدامات، اخطاریې صادر او نغدې جریمې وضع ک   .بانک د امرونو 

ي او په منظم ډول د افغانستان  )2( رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکی اړ دي چې تنفیذي اقدامات په بشپ ډول پيل ک

ي   .بانک ته راپور ورک
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يد افغانستان بانک کوالی يش په الندې مواردو کې اخطاریه ص )3(   :ادر یا نغدې جریمه یا دواړه موارد وضع ک

ن .1 دید کې   ؛د جواز په 

ن یا پا راتلل .2  ؛د معاملو په راپور ورکولو کې 

ول او نه  .3 ن  ل؛لی د نورو احصایوي راپورونو 

 ؛ اوپيل کیدلاقداماتو نه  يرشایطو او تنفیذ ود وضع شو  .4

ونېخه د اړوندو قوانینو او مقرراتو  .5  .نورې رسغ

ي، د افغانستان بانک کوالی که  )4( ې پورې وضع شوي نغدې جریمه ورنک اکل شوې نی چیرې د رصاف او پويل خدمتونه تر 

ي خه چې د افغانستان بانک رسه موجود دي، وضع ک   .يش په مستقیم ډول د هغوی د  تضمین حسابونو 

خه د فعالیت جواز ترالسه کولو پرته  )5( د رصاف یا پويل خدمتونو وړاندې کولو ته مخه که چیرې یو شخص د افغانستان بانک 

ي ي. ک ول اقدامات تر رسه ک   :د افغانستان بانک کوالی يش چې په الندې مواردو کې یو یا 

اکل یا د جواز ترالسه کولو لپاره  .1 ې   کول؛ اړشخص د د فعالیت د بندولو لپاره د نی

 ؛د خربداری لیک صادرول .2

 ؛د نغدې جریمې وضع کول .3

ای بندول  .4  ؛ او) مهر او الک کول( د فعالیت 

انونو ته د موضوع وړاندی کول .5  .عديل او قضایي ار

  د جواز ورکیدل: لویشتمه ماده

یو جواز ورک يش، د رصاف او پويل خدمتونو  )1( ایند که چیرې د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکو د مرکزي دفرت یا 

و په اوږدو کې موضوع په لیکيل ډول د افغانستان بانک  ۴۰د ورکیدو وروسته د وړاندې کوونکی اړ دی چې د جواز  کاري ور

ه د خپل فعالیت په ساحه کې په پراخه کچه خپریدونکي نرشیه کې یا د خربتیا . ته ورسوي او د جواز د ورکیدو خربتیا ل تر ل

ي ای کې خپره ک   .په ذریعه بازار او د فعالیت 

ي؛ د رصاف او پويل  ۳۰خربتیا له خپریدو وروسته تر  په هغه صورت کې چې د )2( و پورې د فعالیت جواز ترالسه نه ک ور

ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت او په  خدمتونو وړاندې کوونکی اړ دی چې په مرکز کې د غیر بانکي مايل مؤسسو د 

تنل ایند ته لیکلی غو یک د مثنی جواز تر السه کولو لپاره رسه له الندې اسنادو والیتونو کې د افغانستان بانک زون او 

  .وسپاري

 د ورک شوي خربتیا سند یا کاپي؛ .1

 ؛اداینې د فیس سند جواز دمثنی د  .2

وو  .3  عکسونه؛ اوقطعې رسه سم درې  دد الر

ي مالوماتنور  .4 ل کی  .او سندونه چې د جواز ورکولو مدیریت لخوا اړین 

که چیرې ورک شوی جواز د مثنی جواز له صادریدو وروسته وموندل يش، د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکی اړ دی  )3(

ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت  ۷چې په  و کې مثنی جواز په مرکز کې د افغانستان بانک د مايل چارو د  کاري ور

این يو ته وسپاريیا په والیتونو کې د افغانستان بانک    . د
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لویشتمه ماده یدل: یو    د جواز سو

ی ږي، دوی اړ دي چې د حریق  )1( ایند جواز سو که چیرې د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د مرکزي دفرت او 

ې وروسته د  ي ۳۰یا د حادثې له پی و دننه د افغانستان بانک ته په لیکيل ډول خرب ورک   .کاري ور

تنلیک په د پويل خدمتو  )2( نو وړاندې کوونکی اړ دی چې د مثنی جواز د فعالیت او اجازه لیک ترالسه کولو لپاره لیکلی غو

ارنې لوی آمریت د جواز ورکولو مدیریت یا په والیتونو کې د افغانستان بانک زون  مرکز کې د افغانستان بانک د مايل چارو د 

ایند ته رسه له الندې اسنادو وسپاري   .او 

یدو فعالیت جواز له د  .1  اتحادیې تصدیق؛ ېخه د اړوند سو

 ؛اداینې د فیس سند جواز دمثنی د  .2

 او ؛درې قطعې عکسونه .3

ي معلومات نور  .4 ل کی  .او سندونه چې د جواز ورکولو مدیریت لخوا اړین 

لویشتمه ماده ینه: دوه    د فعالیت جواز د مالک م

ې وروسته د هرکله چې د جواز مالک م يش، اړونده  )1( کاري  ۴۵اتحادیه، واک لرونکی شخص یا د هغه ورثه اړ دي چې د پی

ي و په اوږدو کې د افغانستان بانک ته لیکيل خربتیا وړاندې ک   .ور

ې وروسته د  )2( و په اوږدو کې د جواز د فسخ کولو یا فعالیت ته  ۳۰د جواز د مالک واک لرونکی شخص یا ورثه، د پی کاري ور

يد دوام لپاره  تنلیک وړاندې ک   .خپل غو

خه وراثت خط او وکالت خط لري او وکالت خط او وراثت خط  )3( د جواز د مالک واک لرونکی شخص یا ورثه، د معتربو مرجعو  

ي ای وړاندې کی تنلیک رسه یو    .د پورتن غو

تنلیک  )4( ي، د نوموړي غو تنه وک تنلیک کوونکی د د فعالیت د جواز لغوه کول غو مادې  ۳۵د دې مقررې د که چیرې غو

ودلو( ي) د دندې پری   .رسه سم طي مراحل کی

تنه په خپل یا د بل چا په نوم  )5( که چیرې واک لرونکی شخص یا د مالک ورثه د فعالیت د دوام او د مالکیت جواز د بدلون غو

تنلیک د دې مقررې د  ي، یاد غو يرسه سم طي مراح) د مالکیت د بدلون او کنرتول (مادې  ۳۰وک   . ل کی

لویشتمه ماده رۍ دمالت : درې  لو او د تره   د مخنیوي مکلفیتونه پر ضد د مبارزی د پیسو وین

خه تر السه شویو عوایدو،  )1( لو مخنیوي قانون او له جرمونو  د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کونکی اړ دی چې د پیسو وین

رۍ د ویل مخنیوي قانون او د تره رۍ د  پر وړاندې د مسوولیتونو او مخنیوي اقداماتو مقرره او پر ضد د مبارزیمالت د تره

رۍ د  لو او تره ه د پیسو وین يپر ضد د مبارزی د مالتپه اغیزمنه تو   .مخنیوي نور معیارونه او اړین اقدامات رعایت ک

يل خطرونو او د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې )2( نو او عملیاتو پیچلتیا په  دا معیارونه د اندازې، ماهیت، احت کوونکي ک

ي ي، کوم چې په دې فصل کې ترشیح کی   .تناسب طرح او عميل کی

لویشتمه ماده نالرې: لور    پالیيس او ک

ول رشکتونه او د افغانستان بانک د اسعارو په لیالم کې برخه اخیستونکي اړ دي  )1( د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي 

ل رۍ چې د پیسو وین نو او عملیاتو د اندازې، پر ضد د مبارزی د مالتو او تره د مخنیوي او اغیزمنې مبارزې په موخه د ک
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يل خطرونو او پیچلتیا په تناسب الزم تدابیر ونیيس  تعزیراتواو د اغیزمن داخيل کنرتول، د پیرودونکو منل، د . ماهیت، احت

ي نالرې او نور موارد چمتو او پيل ک   .د لیست بیاکتنه او معیاري او مناسب پالیس او ک

ي او د اړتیا په صورت کې تعدیل ) ۱(د دې مادې د  )2( ل تر بیاکتنې الندې نیول کی نالرې په کال کې یو  فقرې پالیس او ک

ي   .کی

ایند د درلودلو په صورت کې، د رصاف او پويل خدمتونو  )3(  شته فقرې رسه سم د ) ۱(رشکت اړ دی چې د دې مادې د د 

ي خه ډاډ تر السه ک   .قوانینو، مقرراتو او پالیسیو د تطبیق او رعایت 

لویشمه ماده ه    د مشرتي پیژندنه: پن

و د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان د پويل خدمتونو وړاندې کولو لپاره اړ دي چې د مشرتیانو د هویت تثبیت ا )1(

ي ه نه کوي. پيژندنه تر رسه ک   .د مشرتیانو د پېژندنې او د هویت د تثبیت پرته د خدمتونو وړاندې کولو ه

نه وي، نو د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان اړ دي چې د نوموړي ) واقعي مالک(که چیرې مشرتي ذینفع شخص  )2(

ي) واقعي مالک(   .د هویت د پیژندنې تثبیت وک

ي د رصاف او )3(   :پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي چې په الندې حاالتو کې د خپل مشرتي هویت تشخیص او تثبیت ک

ته کیدو دمخه یا په جریان کې؛ .1 ې د رامن ې ورک ریزې راک  د سودا

دولو دمخه؛ .2  د هیواد دننه او بهر د پیسو لی

لوپداسې حال کې چې د پیسو  .3 رۍ دیا د  وین  لري، اوو زی شک شتون پر ضد د مبارمالت تره

 .د معاملې اجرا کوللپاره  مشرتيد تصاديف  .4

لویشتمه ماده   اکلی حد د پیسو انتقالو   : شپ 

ي او یا د معاملې د مقدار په اساس طبقه بندي شوي  )1( الندې اړین اطالعات چې د مقدار په اساس په حساب کې ساتل کی

اکيل حد کې رشایط د زیاتیدو وړ دي. دي اکيل  د. په هر  اکيل حد د رشایطو رسبیره باید د پخوا  ه، د نوي  مثال په تو

  .حد رشایط په پام کې ونیول يش

ه کچه  ی ولو  ولو لوړه کچه   )افغان(تر    رشایط  )افغان(تر 

  نوم، پته، دنده او د اړیکې شمېره  ۲۵۰،۰۰۰  ۰

  د هویت کارت کاپي  ۵۰۰،۰۰۰  ۲۵۰،۰۰۱

ې کاپي د پیژند  ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۵۰۰،۰۰۱ پاسپورت، د عاید رسچینه، د / پا

  معاملې موخه

  سندونه) نور اړین(مرستندویه   ۳،۰۰۰،۰۰۰  ۱،۰۰۰،۰۰۱

  د ذینفع مالکینو پیژندنه  --  ۳،۰۰۰،۰۰۱

 

ه کې خالصه شوې ده) ۱(د حقیقي اشخاصو لپاره د مشرتي د پیژندنې رشایط د دې مقررې په  )2(   .ملپا
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مرستندویه سندونه او د معاملې هدف چې د دندې پیژند کارت، بانکي صورت حساب، د دندې د وجوه د رسچینې لپاره  )3(

ریز  قرارداد، بل او آویز، د جایداد قباله، د معامالتو د رهن سند، جواز او اساسنامه په هغه صورت کې چې عاید د سودا

خه وي او نور هغه سندونه او مدارک چې د وجوهو رسچینه او د معا يرشکت    .ملې هدف په کې شامل وي، ثابت ک

لویشتمه ماده   پیر او پلور او  نغدو پیسو ته د چک بدلول لد اسعارو د ( اکلی حد پسو انتقالولو د :  اووه 

ي او یا د معاملې د مقدار په اساس طبقه بندي شوي  )1( الندې اړین اطالعات چې د مقدار په اساس په حساب کې ساتل کی

اکيل حد. دي اکيل . کې رشایط د زیاتیدو وړ دي په هر  اکيل حد د رشایطو رسبیره باید د پخوا  ه، د نوي  د مثال په تو

  .حد رشایط په پام کې ونیول يش

ه کچه  ی ولو  ولو لوړه کچه   )افغان(تر    رشایط  )افغان(تر 

نوم، پته، د اړیکې شمېره، د رشکت واک لرونکي   ۲۵۰،۰۰۰  ۰

  استازې هویتي مالومات

  د رشکت معترب جواز  ۵۰۰،۰۰۰  ۲۵۰،۰۰۱

د عاید رسچینې په اړه مالومات، د معاملې هدف او د   ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۵۰۰،۰۰۱

رشکت د واک لرونکي استازي د هویت کارت د کاپي 

  ترالسه کول

یوي سندونه  ۳،۰۰۰،۰۰۰  ۱،۰۰۰،۰۰۱   د معاملې ح

  پیژندلد اساسنامې اخیستل او د ذینفع مالکینو   --  ۳،۰۰۰،۰۰۱

ُکمي اشخاصو لپاره د مشرتي د پیژندنې رشایط د دې مقررې په  )2( ه کې خالصه شوې ده) ۱(د ح   .ملپا

د وجوه د رسچینې لپاره مرستندویه سندونه او د معاملې هدف چې بلونه، آویزونه، بانکي صورت حساب، قراردادونه، د جایداد  )3(

رسچینه او د معاملې هدف په کې شامل ) پیسو(و مدارک چې د وجوهو قباله، د معامالتو د رهن سند او نور هغه سندونه ا

ي   .وي، ثابت ک

تمه ماده لوې   متبارز سیايس اشخاص: اته 

ي چې آیا مشرتي یا د وجوه ذینفع مالک د  )1( رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي چې تثبیت او تشخیص ک

خه دی او که    .ه نسیايس متبارزو اشخاصو له ډلو 

  :د سیايس متبارزو اشخاصو له پلوه د مشرتي تشخیص کې الندې موارد شامل دي )2(

خه د اړینو او اړوندو معلومات ترالسه کول؛ مشرتيد  .1  یا اصيل مالک 

 او بیاکتنه؛کول معولوماتو  ترالسه  شتهپه اړه  مشرتيد  .2

ابیسونو  متبارزو اشخاصود سیايس  .3 نایی ډی معلوماتو  مايل راپورونو او معاملو د شننې مرکزد د افغانستان بانک او بری

 ؛بیاکتنه که چیرې شتون ولريته الرسسی او 

که چیرې مشرتي یا د هغه واقعي مالک سیايس متبارز شخص وي، د رصاف او پوليخدمتونو وړاندې کوونکی، د دې مقررې  )3(

  :ې تدبیرونهجوړ او پيل کويمادې رسه سم د مشرتي پیژندلو لپاره د سختو تدبیرونو رسبیره، الند 33د 
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ِ د رصاف او پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د .1 خهصالحیت لرونکی رسه د  مشرتياجرا کولو یا له  معاملېد  مقام 

ر ته کولو  یزومناسباتوسودا  ترالسه کول؛ لپاره منظوريرامین

د د سیايس لې موخه او معامغوره کول، د  تدبیرونولپاره د مناسبو  تثبیتاو  تشخیصد رسچینو د  وجوهد  .2  متبارزولی

 ؛لخوااشخاصو 

ارنه پر له پيساشخاصو رسه په  متبارزود سیايس  .3 ریزو اړیکو  ه د سودا  .او جدي تو

لویشتمه ماده   د شکمنو معاملو راپور ورکول: نهه 

مايل راپورونو او معاملو د پويل خدمتونو وړاندې کونکي او رصافان اړ دي چې شکمنه معامله تشخیص او د افغانستان بانک د  )1(

ي   .د شننې مرکزته یې راپور ورک

خه  )2( تیاوو او رشایطو  ان مشکوکه معامله هغه معامله ده چې د پیسو د اندازې او طریقې په پام کې نیولو پرته، یو له الندې 

ر په دې پورې محدود نه وي   .لري، م

ریز  اوهی قانو  .1 انه اقتصادي جواز و نه لري الزامیتسودا  .چې رو

خه باید پوه يش .2 ې چې د راپور ورکولو مخه ونیيس مشرتيچې  له حاالتو   .معامله په داسې ډول تنظیم ک

خه تر السه شویو د جرم و لپاره اقدامچې معامله یا د هغې اجرا کولپر شک شتون  دالیلوشک یا د  .3 او لري یا ونو  د رسه ت

رۍیا د  لوویند پیسو هغه هدف  او لري دیویل  تره اصيل جرم هغه عمل دی چې د  .یا د اصيل جرمونو رسه ت

 .تررسه کولو په پایله کې، وجوه یا شتمن په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ترالسه شوي وي

رد  وجوهچې پر شک شتون دالیلو شک یا د  .4 ریزشخص یا  تره او لري یا د  تره ریزوسازمان رسه ت لو د تررسه  تره اع

ر ي یا د تره ي یزوکولو لپاره کارول کی  .سازمانونو لخوا کارول کی

ه  مشرتيد  .5 انه تو  .معلوم او ونه پیژندل يشهویت په رو

او لري .6 نو پورې ت  .د دې معلومولو لپاره چې معامله په کوم شکل کې د غیرقانو یا جرمي ک

ي مشخصلخوا  رونو او معاملو د شننې مرکزد مايل راپو چې د افغانستان بانک  مواردنور  .7  .کی

نایې  )3( و فورمو کې چې د افغانستان بانک د مايل راپورونو او معاملو د ) آنالین(د شکمنو معاملو راپور ورکول په بری ان یا په 

ي  .شننې مرکز لخوا مشخص شوي، تر رسه کی

ولې مشکوکې مع )4( کوالی يش  ایند املې په مستقیم ډول یا د رصاف او پويل خدمتونو د رصافانو او پويل خدمتونو 

ای د  ي او د مرکزي دفرت له معاملو رسه یو خه ترالسه ک یو  ایند وړاندې کوونکې مرکزي دفرت له الرې له خپلو 

يبانک افغانستان    .د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته راپور ورک

وسمه ماده   ورکولد لویو معاملو راپور : پن

ه سوه زره افغانیو  پويل خدمتونو وړاندې کوونکيرصافان او د  )1( د هغې یا ډیر یا په نورو اسعارو ) ۵۰۰،۰۰۰(اړ دي چې د پن

يد افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز معادل  هغه رصافان او د پويل خدمتونو رسبیره پردې، ، ته راپور ورک

ون کوي  ارو په لیالمد اسعچې په  وړاندې کوونکي  بانک و راپور، د افغانستانمعامل وولاسعارو د لیالمد دي چې د  اړکې 

يته د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز   .ورک
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ر د ) ۱(هغه معاملې چې په کې د هر یو مقدار د دې مادې په  )2( خه کم وي م اکل شوي مقدار  لخوا د  مشرتيفقره کې له 

ولدوه پرله پسې  او لري او  و لپاره اجرا او ت اکل شوي حد رسه مساوي یا ډیر ويفقرې  )۱(د مقدار یې  یزهور ، هم راپور د 

ي  .ورک

اکل شوې موده کې، په د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز بانک د افغانستان باید د معاملو راپور  )3( هلخوا په  نایي تو  برې

و فورمو کې چې  ان ل يش ،لخوا مشخص شويافغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د یا په   .ورک

ایندد  )4( ه مستقیملویو معاملو راپور په  کوالی يشرصافانو او پويل خدمتونو  د  یا د خپل مرکزي دفرت له الرېه تو

يته افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز   .ورک

وسمه ماده دد ب: یو پن نایي پیسو لی   رې

دونو  پويل خدمتونو وړاندې کوونکياړد  )1( دون رداخيل او به(دي چې د خپلو معاملو او لی په اړه کايف معلومات او ) ولی

 .سندونه ترالسه، ثبت او وسا

د یا  )2( ي، ، ثبتتر السهکې  معاملههغه  معلومات او سندونه چې د پیسو په لی  :شامل دي،الندې موارد په کې او ساتل کی

دونکي نوم او  .1  معلومات؛ د پیسو د لی

 آدرس ؛د پیسو د تر السه کوونکي بشپ نوم او  .2

د  .3  ؛موخهمقدار، د اسعارو ډول او د پیسو د لی

ه .4  ؛د معاملې نی

 ؛د کارولو په صورت کې د تبادلې نرخ .5

 او ؛فیس یا کمیشن .6

ه سوه زره  معاملېمقدارحقیقي شخص او د چیرې مشرتي که  .7 خه ) ۵۰۰۰۰۰(له پن د یا په نورو اسعارو  ډیرافغانیو 

د یا په نورو اسعارو  افغان) ۱،۰۰۰،۰۰۰(له یو میلیونه  معاملېمقداراو د  مشرتي حکمي شخصیا او معادل وي هغې 

یوي اسنادو په وړاندې کولو اړ ديمعادل وي، هغې   .په دې صورت کې د معتربو ح

پیسوتر السه کوونکي د کونکي باید د  پويل خدمتونو وړاندې، د ويپه افغانستان کې ر السه کوونکی پیسو تهرکله چې د  )3(

تراتلو او د پیسو  ي لوغو  :په وخت کې الندې سندونه ترالسه ک

 .پیسو تر السه کوونکي د هویت تشخیصد  .1

 .د پیژند پانې او یا د پاسپورت کاپي .2

دونکي د هویت په پیژندنه کې مادې رسه سم د پیسو  ۳۰د دې مقررې د وړاندې کوونکی  پويل خدمتونوکه چیرې د  )4( د لی

ه ېمعاملې او د شکمن یاده معامله اجرا، پا رايش ته راپور  دې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزپه تو

ي  .ورک

ی پهد کونکی چې د پیسو  پويل خدمتونو وړاندېد  )5( د په برخه کې د من ه  لی ول معلومات او اسناد  عملتو کوي، باید 

همرجع یا چې د دې مادې رسه سم ترالسه شوي  .ته واستوي ومايل مؤسسوجواز لرونک، د ضمیمې په تو
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وسمه ماده   او اسنادو ساتنه معلوماتو د : دوه پن

ریزې اړیکې د  معاملېرسه د  مشرتيچې د  ياړديکونک پويل خدمتونو وړاندېد رصافان او  )1( خه  تر رسه کولویا سودا وخت 

ه د  ول معلومات  او سندونه وسا 5ل تر ل  :کلونو لپاره الندې 

ول د مشرت  .1  .او مدارکمعلومات ي د هویت او پیژندنې په اړه 

د  يپويلاو بهرن داخيلد  .2 ول معلومات  او  معاملواو  ونولی  ، اومدارکپه اړه 

ي استولته  د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزبانک د افغانستان د اړوندو اسنادو او راپورونو کاپي چې  .3  .کی

ساتل شوي سندونه او معلومات  باید په کايف اندازه له تفصیالتو رسه وي او په داسې ډول وساتل يش چې د افغانستان  )2(

 .او نورو  صالحیت لرونکی مرجعو  ته په اسان د الرسيس وړ وي د شننې مرکزد افغانستان د مايل معاملو او راپورونو بانک، 

 :يش ډولوساتلسندونه او معلومات  په الندې  )3(

 او) چاپي نسخه(اصيل سندونه او مدارک  .1

 .د اسنادو کاپي او اصيل مدارک چې ولوستل يش .2

وسمه ماده رۍ د : دري پن   مبارزهپد ضد مالتد تره

ویل د مخنیوي او  خدمتونو وړاندې کوونکياړپويل رصافان او د  )1( رۍ د  رۍ د په خاطر د  مبارزېدي چې د تره پر ضد تره

دا تدبیرونه په الندې مواردو کې شامل  .په الره واچويتدبیرونه او اقدامات  اړینرسه سم  مقررېقانون او د مخنیوي  د مبارزی

ر په دې پورې محدود نه دي  :دي م

ریزې اړیکې  .1 د هویت تثبیت مالکینو  د واقعياو د دوی  پېرودونکوکې د  اوږدود اجرا کولو دمخه یا په معاملې  د یاسودا

يپیژناو   .دنه تررسه ک

ابیس یا د  .2 ېست ساتل او ېاشخاصو او سازمانونو ل هغه معلومات ، ډی ه د تعزیراتو   آپ کول چې په منظم او دوامداره تو

ویل رسه د مبارزې په  د بندیزونو .یا ديوو ست کې ېپه ل رۍ له  رو ملتونو د ميل امنیت شورا د تره په نومل کې د مل

رول دفرت  د بندیزونو ) OFAC(برخه کې د افغانستان د ميل امنیت شورا د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کن

هغه لېست چې د افغانستان د مايل راپورونو او معاملو د شننې د مرکز په ویب ساي کې شتون . په نومل کې شامل دي

ریزو معاملو د تررسه کولو، د حقیقي او حکمي اشخاصو د هویت تثبیت چې د بندیزو په لېست کې  لري، مخکې د سودا

 . ده، تشخیص او وساتل يشچې د دې فقرې په دوهم بند کې ذکر شوی 

نایي رصافان او د  .3 پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د بندیزونو په لېست کېد پېرودونکو د هویت د تشخیص لپاره برې

 .وسایلو او سیستمونو ته اړتیا لري

یست رسه هویت د هغو اشخاصو او سازمانونو ل پېرودونکودي چې د خپلو  پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړرصافان او د  .4

ي چې د  ي چې د دوی ېپه ل بندیزونوپرتله ک نه ست کې شامل ېپه ل بندیزونود  پېرودونکيست کې دي او ډاډ ترالسه ک

 .دي

 :دي چې پويل خدمتونو وړاندې کوونکي اړرصافان او د  وي نوشامل کې ست ېل بندیزونو پهد  پېرودونکيرې ېکه چ .5
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خه  دخدمتونو لهته  پېرودونکي .1 يوړاندې کولو   .دې ډډهوک

يراپور  دې ته د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزبانک د افغانستان د افغانستان بانک ته خرب او  .2  .ورک

وسمه ماده   ه برنامه رونیز : لور پن

ي  نکيچمتو کو  نوخدمتو  د پويلاو  رصافاند  )1( دې  او د هغوی استازي د کوونکي، کار چې مسئولینباید ډاډ ترالسه ک

لو او د مقررې د  رۍ پیسو مین خه پوره خرب له مخنیوي پر ضد د مبارزیدمالتتره  .دياو نورو اړوندو مقرراتو 

رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي د خپلو کارکوونکو او استازو د پوره پوهاوي او ظرفیت لوړونې په موخه د دوامداره  )2(

 .رامونو په دایرولو مکلف دياو روزنیزو پرو

رامونه د افغانستان بانک او د افغانستان  )3( د مايل بانک رصافان او د پويل خدمتونو کارکوونکي اړ دي چې کوم روزنیز پرو

ي ون وک ي،   .راپورونو او معاملو د شننې مرکز لخوا دایرې

وسمه ماده ه پن   د خربتیا ورکولو یا افشاء کولو ممنوعیت: پن

رۍ د  د پويل )1( لو او د تره خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان، مسئولین او د هغوی کارکوونکي اړ دي چې د  پیسو مین

د مايل راپورونو او معاملو د شننې مرکز ته د مالوماتو او راپورونو بانک یا د افغانستان  معلوماتپه اړه پر ضد د مبارزیدمالت

يوړاندې کول له پېرودونکو یا نورو   .اشخاصو رسه رشیک نه ک

لو او  )2( د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او رصافانو، کارکوونکو او مسئولینو ترمن د دې ډول مالوماتو رشیکول او د پیسو مین

رۍ د  د مخنیوي لپاره د قوانینو او مقرراتو رسه سم د باصالحیته رسچینو رسه په دې پر ضد د مبارزیدمالتد تره

نعت کې شامل نه دي )محدودیت(بندیز  .او م

د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان، مسئولین او د هغوی کارکوونکي د دندې پرمهال د راپور ورکولو په پایله کې د  )3(

 .مسلکي محرومیتونو افشا کولو لپاره د خسارې مسئولیت نلري،پرته له دې چې افشا کول يې د ناوړه عمل له امله وي

وسمه ماد ولنه : هشپ پن   )اتحادیه(د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو 

ولنه  )1( ې  ان ه تنظیم او تررسه کولو په موخه یوه  د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان د خپلو اړوندو کارونو د 

ي یتوب ترالسه ک ولنې غ  . لري او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصاف کوالی يش د دې 

ان رسه ثبت او راجسرت وي د )2( ولنه یا اتحادیه باید له باصالحیته ار  . پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او رصافانو 

ولنه اړه ده چې د افغانستان بانک د   )3( په قوانیو او مقرراتو رسه سم  شته د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او رصافانو 

ارنې په برخه کې هر اړخیزه د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او  خاصه تو گه  ه تنظیم او  رصافانو د فعالیت د 

ي  .همکاري وک

ي چې د  )4( یتوب یوازې هغو پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او رصافانو ته ورک ولنه اړه ده چې د اتحادیې غ ذکر شوې 

خه یې جواز اخیستی وي خه پرته یا د هرکله چې یو شخص د فعالیت د جواز د ترالسه کول. افغانستان بانک  و 

ه وړلو یا تعلیق په صورت کې په اړونده اتحادیه کې خدمات وړاندې کوي، اړونده  افغانستان بانک لخوا د جواز د له من

يزر تر زاتحادیه مسئولیت لري چې باید   .ره د افغانستان بانک ته خرب ورک
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و په هغه صورت کې چې اړونده اتحادیه د اړوندو قوانینو او مقرراتو  )5( ونې یا جعل، منافقت کولو یا د خپلو غ خه د رسغ

ولنه اړه ده چې ژر تر ژره ) د پويل خدمتونو چمتو کونکو یا رصافانو( ي نو ذکر شوې  خه خرب تر السه ک له جرمونو 

ي انونو رسه رشیکه ک   .موضوع له اړوندو ار

وي،  )6( خه پ ریز سا اخالق او د پېرودونکو حقوقو د ولنه مسئولیت لري چې له اړوند قوانینو او مقرراتو  طریقه، سودا

ي و ترمن تقویه ک انې د خپلو غ وۍ موضوع   .پ

رو ملتونو د تعزیراتو د لېست او د افغانستان بانک او نورو اړوندو ادارو لخوا  )7( ولنې دنده لري چې د مل پورته ذکر شوې 

ي د نورو لیستونو په پيل کولو کې همکاري کوي  .خپرې

و ته  )8( ولنو غ ولنو او د  و هغه خربتیاوې، هدایتونه او دستورونه چې د افغانستان بانک د اړتیا له مخې  ولنه مکلفه ده 

ي و ته ابالغ ک ولو غ ولنې  ي، د   .لې

ي، سمې او  معلومات هغه  )9( ل کې ولنې لخوا د افغانستان بانک ته چمتو او لې او تائیدۍ چې په بیالبیلو مواردو کې د 

ولنې په غاړه دیک  .ره وي، له دې پرته هر ډول راتلونکی مسئولیت خپله د اړوندې 

و  )10( ې او دعوی په ) پويل خدمتونو وړاندې کوونکو او رصافانو(د غ و او د هغوی د مشرتي ترمن د شخ ولنې د غ یا د 

ي او د بې پریتوب د اص ه عمل وک ي په تو ولنه کوالی يش د من شته ل په پام کې نیولو او د صورت کې،  اړونده 

ي، له دې پرته دواړه لوري کوالی يش واک لرونکو  ته  مرجعو قوانینو او مقررو په رعایت کولو رسه موضع حل و فصل ک

ي  .مراجعه وک

ت او تشکیل لري )11(  .ولنه د ثبت شوې اساسنامې پر بنس یو مناسب اداري جوړ

تیاوې ل  )12( ان ه الندې  ولنې رئیس ل تر ل  :ري، خو په دې پورې محدودې نه ديد 

 د اهلیت او نیک شهرت لرونکی او د باور وړ وي؛ .1

ه پوهه او په اړه یې مالومات ولري؛ .2 و لرونکی او د اړوندو قوانینو او مقررو بشپ  د لوړو زده ک

ه درې کاله کاري تجربه ولري؛ .3 ه ل تر ل  د رصاف یا پويل خدمتونو د وړاندې کوونکي په تو

خه د رصاف او پويل خدمتونو د فعالیت جواز ولري؛ او د  افغان .4  ستان بانک 

یتوب ونلري .5 ونې قوې غ  .د دولت د هی یوې درې 

وسمه ماده نالره: اووه پن تنلیک د طی مراحلو ک   د غو

تنلک د مراحلو د طی ک یو د جوړولو د غو اینده  دید او د پويل خدمتونو او رصافیو د  نالره او د د جواز د اخیستلو،  ولو ک

نالرې په ذریعه  چمتو او پيل  ارنې د لوی آمریت لخوا د یوې جال ک خه د  جواز ورکولو نور اړوند موارد د غیر بانکي مايل مؤسسو

ي  . کې

وسمه ماده ه: اته پن   د مقررې د پيل کېدو نې

ي، د دا مقرره د افغانستان بانک د عايل شورا لخوا له تصویب وروسته د پيل کېدو  ه کې خپرې وړ او د افغانستان بانک په ویب پا

ي   .دې مقررې په خپرېدو رسه د هغې مخکین نسخه لغوه بلل کې
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رۍ د :یادونه لو او تره نو د تنظیم په موخه د پیسو وین پر وړاندې د د  پر ضد د مبارزیدمالت د غیر بانکي مؤسسو د ک

ه ترتیب شوې ده؛ خو د رصاف او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکي صنف د مسئولیتونو مخنیوي کوونکو اقداماتو مقرره پ ه جال تو

نو د تنظیم په مقرره کې زیات  اسانتیا په خاطر د یادې مقررې  اړوند موضوعات د رصافانو او پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو د ک

  .شوي خو په دې پورې محدود نه دي
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ه ۱  د مشرتیانو د پېژندنې رشایط: ملپا

  د مشرتیانو د پېژندنې رشایط

هحقوق  ۲۵۰<  ډول  ي ب

  هزار

۲۵۰ – 

  زره ۵۰۰

زره ـ  ۵۰۰

یو 

  میلیونه

۱-۳ 

  میلیونه

میلیونه  ۳له 

  زیات

نوم
پته  
ده  

دن
کو   

اړی

ت 
هوی

 
د

ې 
دن

پېژن

ه
دپا

پېژن
پ/

ت
سپور

ا
چینه  

رس
  

خه
مو

  

دونه
سن

ب  
صوی

ت
  

جواز
  

سنامه
سا

ا
ی  

الو
ظار پ

ن
  

حقیقي 

  شخص

پويل /رصايف

  خدمتونه

>۲۵۰ 

  هزار

        x x  x x                   

حقیقي 

  شخص

پويل /رصايف

  خدمتونه

  ۲۵۰ – 

  زره ۵۰۰

      x x x x x                 

حقیقي 

  شخص

پويل /رصايف

  خدمتونه

زره ـ  ۵۰۰    

  یو میلیونه

    x x x x x x x x           

حقیقي 

  شخص

پويل /رصايف

  خدمتونه

      ۱-۳ 

  میلیونه

  x x x x x x x x x         

حقیقي 

  شخص

پويل /رصايف

  خدمتونه

میلیونه  ۳له         

  زیات

x x x x x x x x x       x  

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

>۲۵۰ 

  هزار

        x x   x           x       

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

  ۲۵۰ – 

  زره ۵۰۰

      x x   x           x x     

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

زره ـ  ۵۰۰    

  یو میلیونه

    x x   x x   x x   x x     

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

      ۱-۳ 

  میلیونه

  x x   x x   x x x x x     

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

میلیونه  ۳له         

  زیات

x x   x x   x x x x x x  x  

ولو لوړ حد              ۳۷،۵۰۰       ۱۲،۵۰۰         ۶،۲۵۰          ۲،۱۲۵د ډالرو تر 
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نایي پیسو د مؤسسو مقرره                                                                                                   )۲(کتاب           د برې

پرکی ی    عمومي حکمونه: لوم

ۍ ماده   واک: لوم

نایي پیسو ارنې مقرره د افغانستان بانک د قانون د  د برې مادې پر بنس د  ۸۸او  ۸۷د مؤسسو د جواز ورکولو، تنظیم او 

 .افغانستان بانک لخوا منظور شوې ده

  محدوده: دویمه ماده

ولو هغو افرادو او حقوقي رشکتونو باندې چې د افغانستان اوسیدونکی وي یا نه وي خو د افغانستان په  )1( داخل دا مقرره په 

ي ي، پلې کې تیاوې وړاندې ک نايي پیسو چوپ نایي پیسو خدمتونه د . کې برې د دې مقررې د موخې لپاره، د برې

ۍ  د  او نغدولو بهیر رانغاړي) ۱(افغانستان بانک د قانون د لوم  .مادې پر بنس د چک د لې

ا )2( و او د بهرنیو بانکونو په  ان خه د فعالیت جواز ترالسه دا مقرره په بانکونو، د بانکونو په  یو چې د افغانستان بانک  ینده 

ی وي، د پيل کېدو وړ نده ارنې د . ک ي د بانکې مؤسساتو د  نایي پیسو خدمتونه چې د دې بانکونو لخوا وړاندې کې د برې

نو  ولیزه ک ، چې په افغانستان کې د بانکوال د قانون رسه سم صادرې شوی، د هغوي د  د یوې برخې په مقررې پر بنس

ي ارل کې ه تنظیم او   .تو

د دې مقررې د جواز ورکولو حکمونه او رشایط په هغو حقوقي اشخاصو او رشکتونو باندې چې د دې مقررې د مخکیني  )3(

ي نایي پیسو خدمتونه د باور وړ جواز درلودونکي وي، نه پيل کې په هغه صورت کې چې . نسخې په پام کې نیولو رسه د برې

دید او نوي کول باید د  د حقوقي ي، د دغه ډول اشخاصو د جواز  اشخاصو او رشکتونو د فعالیت د جواز موده پای ته رسې

 .د رشایطو پر بنس تررسه يش) اوسن نسخې(دې مقررې 

ه په د افغانستان بانک پورې ت  )4( ې تو ان ل شوي دي، په  . او لريهغه واکونه چې د پورتني قانون په پام کې نیولو رسه ورک

هغه . د دې واکونو پيل کول او عميل کول چې د مواردو حذف په کې شامل دی، د افغانستان بانک عام او تام واکونه دي

ې د افغانستان بانک يې د ترشیح او تفسیر واک لري ي يوا ته را  .ابهامات چې من

  تعریفونه: درېیمه ماده

خه عبارت دي چې د یو کال په اوږدو کې  د موبایل له الرې د له هغو  "فعال کارن" )1 حقیقي او حقوقي اشخاصو او افرادو 

ه  نايې پیسو ل تر ل ي) یا د دې معاملو معادل په یوه وخت کې(معاملې  ۱۲برې ه چې په دې مقرره کې . تررسه ک ن لکه 

ل"د پیسو ویستل"، "جمع کولد پیسو "کې  "د موبایل له الرې د پیسو معاملو"کارول شوي دي،  انتقال، د پیسو /، د پیسو لې

  .ترالسه کول او د بیالنس کتل شامل دي

تنلیک کوونکی" )2 نایي پیسو د فعالیت د جواز اخیستلو په له  "غو خه عبارت دي چې د برې حقیقي اشخاصو او رشکتونو 

تنلیک وړاندې کوي   .موخه د افغانستان بانک ته لیکلې خربتیا یا غو
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نایي پیسو د مؤسسې واک لرونکی استازی" )3 نایي له  "د برې خه عبارت دی چې د برې هغه حقوقي رشکت یا شخص 

ې او ویستلو خدمتونو په موخه د  پیسو د مؤسسې لخوا د حساب د پرانیستلو، د دې مؤسسې د مشرتیانو لپاره د پیسو د ورک

ي ه معريف کې  .واک لرونکی شخص په تو

نايې حساب کې  د"د پیسو جمع کول" )4 ت ولري او د مشرتي په برې بانکنوټ، سکې او یا هر توکي اخیستل چې پويل ارز

نو تررسه کول  ت د اچولو په برخه کې د اړینو ک غه پويل ارز ټ کول(د ه  ).کری

نايې حساب "د پیسو ويستل" )5 ت ولري او د مشرتي له برې خه د د بانکنوټ، سکې او یا هر توکي ورکول چې پويل ارز

ت د کمولو  غه پويل ارز نو تررسه کول) دیب کولو(ه  .په برخه کې د اړېنو ک

نایي پیسو مشرتي" )6 و په الره اچولو یا ترالسه کولو یا د "د برې خه عبارت دی چې د کوچنیو پويل ورک له هغه شخص 

خه کار اخيل تیاوو  نایي پیسو د مؤسسو له چوپ ت د ساتلو په موخه د برې د دې اصطالح په مفهوم کې هغه . پويل ارز

ې، د  ې، د پورونو د ورک خه د معاشونو د ورک نایي پیسو د مؤسسو له خدمتونو  حقوقي رشکتونه شامل نه دي چې د برې

ه فعالیت لري نا بیلونو د تحویلی په برخه کې په منظمه تو دا ډول رشکتونه الندې . پورونو د اقساطو د ترالسه کولو او د برې

ه تعریف شوي دي "رشیکانو"د   .په تو

ې لريد ه "افغانستان بانکد " )7 ان خه عبارت دی چې مرکزي دفرت او   .ېواد له مرکزي بانک 

نایي پیسې" )8 ی رسور کې زېرمه شوي وي "برې رني اه یا ان نایي دست خه عبارت دي چې په برې ت  د پیسو له هغه ارز

خه عالوه د نورو له لورې د د او یا تاديې په موخه په او د صادرونکي  وله کې د پېسو د لی ي او په  ای قبلي نقدو پيسو پر 

ي نایي پیسې د امانت په معنی ندي . یو محدود مبلغ کې منل کې د امانت تعریف د افغانستان د بانکوال د قانون په "برې

نې او  "د چک د نغدولو"بلکې د پېسو جمع او د پيسو ويستل د الکرتونيکی پېسو موسساتو  "ماده کې واضح شوی دی ۲ د ک

د معامالت د  ه د لی نايې تو د"په برې مه ماده کې  ۵په دا مفهومونه د افغانستان بانک د قانون په معنی دي ؛   "پیسو د لې

 .تعریف شوي دي

نایي پیسې مشرتیانود " )9 اکيل وخت "برې نایي پیسو اندازه چې د الکرتونيکی پيسود د کې په یو  ولو مشرتیانو د برې

خه عبارت دي نايي پوراینو  ولیزو برې ل شویو   .مؤسسې د نا ورک

نایي پیسو مؤسسه" )10 ي چې "د برې ریز بانک او د کوچنیو امانتونو له مؤسسې پرته هغه حقوقي رشکت ته ویل کې له سودا

نایي پیسو په بدل کې ک ې نور ابزار مني او د اداینو د تررسه کولو د برې ونه، سکې او یا د پیسو د ورک ارول کېدونکي بانکنو

د اسانتیا برابروي نایي پیسو د لې ریز بانکونه او یا د کوچنیو پورونو د امانت مؤسسې چې د خپلو . په موخه د دې برې سودا

روپي حسابونو لرونکو ته د هغوی وجوهو ته د الرسي اجازه ورکوي چې په اصل کې د دې بانکونو یا د  مشرتیانو انفرادي او یا 

ه دي، د دې  نده تیلیفون په ب ر اوو لکه  نايي دست ي او د برې خه شمېرل کې کوچنیو پورونو د امانت مؤسسو له پوراینو 

ه تعریف نه يش نایي پیسو د مؤسسې په تو ریز بانک یا د کوچنیو په همدې ترتیب، د سود. مقررې پر بنس باید د برې ا

نایي کانالونو  پورونو د امانت مؤسسې د دریم لوري مشرتي چې مشرتي ته خپلو وجوهو ته د الرسيس په موخه له نورو برې

کنالوژۍ خدمتونه وړاندې کوي، د دې مقررې پر بنس باید د پويل خدمتونو د وړاندې  نایي پیسو مؤسسې د  خه د برې

ه ونه ش  .مېرل يشکوونکي په تو
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ارنې لوی آمریت" )11 خه عبارت دی چې "د غیر بانکي مايل مؤسسو د  ارنې د لوی آمریت  د غیر بانکي مايل مؤسسو د 

ارنه کوي خه   .د غیر بانکي مايل مؤسسو 

نایي پیسو د مؤسسې له "د موبایل پيسو اندازه" )12 خه عبارت دی چې د برې د موبایل له الرې د پیسو د معاملو له شمېر 

انتیا په موخه . ا په یوه میاشت کې تررسه شوي ويخو  مفهوم چې دلته تعریف شوی دی د پیسو  "د موبایل پيسو اندازه"د رو

نې لکه د بیالنس کتل او د  نو پرته، نورې ک دولو له ک لو او لې د اضافه کولو، د پیسو ویستلو یا ترالسه کولو، او د پیسو د لې

PIN کوډ اصالح کول هم رانغاړي. 

ت" )13 نایي پیسو د "د موبایل پیسو ارز خه عبارت دی چې د برې ت  دول شوي مبلغ د ارز ولیزه لې د موبایل له الرې د 

 .مؤسسې له خوا په یوه میاشت کې تررسه شوي دي

کیل وي او په "د پويل خدمتونو وړاندې کوونکی" )14 د کې  خه عبارت دی چې د وجوهو په لې له هغه شخص یا ادارې 

 .کې د امانتونو او د چکونو د نغدولو خدمتونه هم وړاندې کوي ورته وخت

ته "حقوقي رشکت" )15 خه عبارت دی چې د افغانستان په دننه یا بهر کې رامن له هغه فردي مالکیت، رشاکت یا رشکت 

 .شوی وي

خه عبارت دی چې د پويل خدمتونو د وړاندې کولو پ"فرد یا مجوز رشکت" )16 ه برخه کې اجازه له هغه فرد یا حقوقي ادارې 

ل شوې وي  .ورک

ل شوي پور د ترالسه کولو او د یو "رشیک" )17 ې، د ورک ې، د پور د ورک خه عبارت دی چې د معاشونو د ورک له هغې ادارې 

نایي پیسو د مؤسسې د خدمتونو د کارولو په موخه  نا بیلونو د تحويلی په برخه کې د برې له منظم مهالویش رسه سم د برې

ې لرونکی او یا نه لرونکي رشکتونه، بهر سفارتونه، . مؤسسو رسه قراردادي اړیکه ولريیادو  دولتي ادارې، د بهرن پان

ویلېدونکې  رۍ، ماموریتونه، د افغانستان بانک د جواز لرونکې نورې مايل مؤسسې، بهرن نا دولتي ادارې، بهرن  قونسل

يبلل ک کانپروژې او نورې بهرن ادارې د دې مؤسسو رشی  .ې

نالرې" )18 خه عبارت دي چې د یوې ادارې هغه قوانین او مقررات بیانوي چې د یادې "پاليس او ک ولیزو اسنادو  له هغو 

ي نو د پرمخ بیولو، د خطر د مدیریت او پایداره پرمخت لپاره اړین بلل کې دا سندونه زیاتره وخت د یو شمېر . ادارې د ک

ي بیرو اړتیاوو لکه د قانون یا نورو دولتي مقررو د پيل کولو تیا په موخه په الره اچول کې ې رو پالیس او . بهیر او بشپ

ایي بیالبیل نومونه ولري چې د  نالرې  نالرې"ک ریزې پالیس او ک نالره""سودا نو ک نو "یا  "د معیاري ک ې د ک ان د 

نالره  .په کې شامل دي "ک

ه" )19 ماده کې بیان شوې  ۲فغانستان د بانکوال قانون په دا برخه هغه ورته مانا وړاندې کوي چې د ا"په رشایطو برابره پان

 .ده

خه عبارت دی چې کوالی يش د خپل الکرتونیکی "د نقده کولو حق" )20 نایي پیسو د مؤسسې د یو مشرتي له حق  د برې

ي وله یا یوه برخه په هر وخت کې نغدي ک  .حساب د بیالنس 
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و د یو "راپور" )21 خه عبارت دی چې یو شخص یا ډلې او یا یوې د توضیحي مالوماتو د یوې برخې یا د پې مشخص حساب 

ي خه عبارت دي چې اخیستونکي . ادارې ته ورکول کې ته متمرکزه، عمده او ) اورېدونکي(لیکيل راپورونه له هغو سندونو 

نې یا بیاکتنې پایله بیانوي. مهمه محتوی وړاندې کوي ې ایي مشخص د راپور اورېدو . راپورونه معموالً د یوې تجربې،  نکی 

ي وي وله کې عام و ریزو، تعلیمي، ساینس او نورو برخو په چارو کې کار . خلک او یا په  خه د دولتي، سودا له راپورونو 

ي ونې عبارت دي له. اخیستل کې ینې  ساینيس راپورونه، مالحظوي راپورونه، د دولتي پالوي راپور، کلني : د راپورونو 

نې راپ ورونه، د کاري ساحې راپورونه، د رسشمېرنې یا احصائیې راپورونه، د سفر راپورونه، د پرمخت راپورونه، راپورونه، د پل

نیز راپورونه، بودجوي راپورونه، د پالیس راپورونه، د نفوس شمېرنې راپورونه، کرید راپورونه، د ارزونې راپورونه، د  ې

و راپورونه او نور راپورونهتفتیش راپورونه، نظامي راپورونه، د بیه لرونکو   . پا

نې، د "سیستمونه" )22 اکلې ک خه عبارت دي چې د یوې  نیو چارو  ې لرونکو ور ه د یوې ب نالرو او په مفصله تو الرو، ک د ت

ي پرانیستي سیستمونه د غیر ملکیتي عام التأسیس او . یوې دندې د تررسه کولو یا یوې ستونزې د حل لپاره کارول کې

خه عبارت دی چې هر شخص کوالی يش هغه وکاروي او له هغه معیاري پې ژندل شویو اتصال د لیکو د سیستم له مجموعې 

ي ه ک ین یز رشطونه لري. سیستم رسه چې په ورته معیارونو برابر وي، اړیکه  لور بنس ) ۱: (د پرانیستي سیستم معیارونه 

کيل اړخونه وکوال  و  ه تعریف شوی وي  ه تو ي، باید په بشپ د یوې ) ۲(ی يش په یوه وخت کې په ورته اډانه کې کار وک

وته او د ترالسه کولو لپاره یې پاملرنه  کيل اړخونه خپلې موخې په  و په مرسته یې  مناسبې مودې په اوږدو کې ثبات ولري 

ي،  و د اتصال لیکې یې د عامو خلکو د الرسيس وړ وي) ۳(وک ه خپور شوی وي  ه تو دا سیستمونو  په ) ۴(، او باید په بشپ

رول الندې نه وي  . یو وخت کې د  هی یو پلورونکي یا یوه رشکت تر کن

ن" )23 کنالوژۍ "په خدمتونو کې  نا له پرې کېدو یا د مالوما  ، د برې ن اه کې له وقفې یا  ي(په دست له ستونزې ) آی 

نایي پیسو د مؤسسې م نایي پیسو بیالنس خه عبارت دی چې په پایله کې یې د برې شرتي ونه يش کوالی خپل د برې

ي خه ډاډ ترالسه ک خه د زیات وخت لپاره . انتقال یا د خپل بیالنس د انتقال  ن چې له دوو ساعتونو  په سیستم کې 

ي چې باید په اړه یې راپور  ۱۱او  ۵، ۲دوام ومومي د  ل کې نه  مادې له مخې چې الندې ذکر شوي دي، داسې یوه ک

ل يش  .ورک

ه ولري، په دې "ذینفع" )24 خه عبارت دی چې په یوه اداره کې مستقیمه یا غیر مستقیمه  له هغه شخص، ډلې یا ادارې 

نو، پالیسیو د ادارو د دلیل چې دا افراد او اشخاص  ریزه اداره کې کلیدي . يشاو موخو له آمله اغیزمن کیدای ک په یوه سودا

ه وال(، مالکینو )او د دولت ادارې(رهربانو، کارکوونکو، دولت /شرتیانو، آمرینوذینفعان له اعتبار ورکوونکو، م ، عرضه )ون

خه عبارت دي خه دغه ډول ادارې تأمینوي،  ولنو چې له خپلو رسچینو   .کوونکو، اتحادیو او هغه 

نايي پیسو د مؤسسې لویې نغدي معاملې" )25 ه او د دې مقررې د موخو لپاره "د برې کاره تو داسې یوه معامله ده د په 

ت یې  د یا ترالسه کولو ارز خه زیات یا د هغې معادل وي ۵۰۰۰۰لې دوه معاملې چې د دوو ورته اشخاصو لخوا یا . افغان 

ولیزه مجموعه یې  ي یا له دې مبلغ زیاته يش، د  ۵۰۰۰۰ترمن په یوه کاري ورځ کې یو په بل پسې چې په  افغان ته ورسې

يلویو نغدي معامل  .و له ډلې شمېرل کې
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ې د وسیلې په پام کې نیولو پرته چې الندې شته رشایط په کې شامل وي د مشکوکې "مشکوکې معاملې" )26 د مقدار یا د ورک

ي ریزه موخه او یا اقتصادي دلیل ونه لري، ) ۱: معاملې په نوم یادې ) ۲په یوه معامله کې چې هی ډول حقوقي او سودا

ه نه وي پېژندل شوی ،  ریز او مايل ظرفیت رسه برابر نه وي، د معاملې الندې مبل) ۳مشرتي په سمه تو غ د مشرتي د سودا

نده يش چې د مشرتي معامله په داسې یو شکل تررسه شوي وي ) ۴ ر ولو پېژندل شویو رشایطو په پام کې نیولو رسه،  د 

چې د مايل د معاملې په اړه داسې رشایط ولیدل يش ) ۵چې د قانون او مقرراتو رسه د راپور ورکولو د رشایطو مانع وي، 

ي،  ته ک خه ) ۶مؤسسې رسه د مشرتي د پروفایل یا معاملې په اړه شک رامن نو  یوه داسې معامله چې یو له غیر قانو ک

ي  .هغه معامله چې د یادو معاملو رسه ورته وي) ۷شوي وي، /وي یا د قانون خالف تررسه کې

ونو حسابونو معاملې" )27 و  خه عبا"د  خه زیات د پیسو جمع کولو یا د پیسو له هغو معاملو یا ژمنو  رت دي چې له یو 

ي رولې ت وي او دا حسابونه د یو حقوقي شخص اړوند وي او د نوموړي لخوا کن  .ویستلو په حسابونو کې پويل ارز

خه وي او د  "مخابراتی شبکه" )28 خه عبارت دی چې د مخابرا رشکتونو له ډلې  نده تلیفون رشکت  ر له یو حقوقي 

يافغا یلیفو رشکت په افغانستان کې خپلو کاروونکو . نستان د اسالمي جمهوري دولت لخوا ورته جواز ورکول کې دغه ډول 

یلیفو خدمتونه وړاندې کوي نده  ر  .ته 

د" )29 ي بل شخص ته د پیسو لې خه عبارت دی چې یو راجسرت شوی کارن خپل د  "د یو شخص له بکس له هغه بهیر 

خه بل غیر راجسرت شوي شخص الکرتونیکي پیسو  ي  ول اړین (له جیبي بکس هغه شخص چې د مشرتي د پېژندنې 

ي ي) رشایط پوره ک  .ته ولې

تنلیک د فورمې ډکول: لورمه ماده   د غو

نایي پیسو د خدمتونو د وړان تنلیک فورمه ډکه او په پایله کې د برې تنلیک کوونکی باید د افغانستان بانک د منلو وړ غو دې غو

ي  .کوونکي د فعالیت جواز ترالسه ک

نایي پیسو د خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز . ۱ ې مخکې د برې تنلیک کوونکی باید د جواز له ورک یو منل شوی غو

ي ه لیک ومني، او هغه السلیک ک ې هوک   .ورک

ارنې لوی آمریت د جوازونو د . ۲ ونه د غیر مايل بانکي مؤسسو د  ې په شعبه کېد دې فورمې  چې د کابل په ابن  - ورک

  .د الرسيس وړ ده - سینا واټ کې واقع ده

مه ماده تنلیک اړین رشایط : پن نایي پیسو رشکت د جواز د ترالسه کولو لپاره د غو   د برې

نایي پیسو د رشکت  )1( نایي پیسو د کمپن په (هره حکمي اداره چې د برې ایونو کې د برې ینو  ه چې د دې مقررې په  تو

ای يش ) یاده شوې ده ي، باید الندې رشایط پوره ک تنلیک وړاندې ک یا (د جواز ترالسه کولو لپاره د افغانستان بانک ته غو

تیاوې ولري ان تنلیک چې د دې مقررې د ). الندې  مادې رسه  ۱۰او  ۶، ۵د افغانستان بانک اختیار نه لري چې یو غو

ه وړلو لپاره د  .مطابقت ونه لري، په پام کې ونیيس ه چې پورته ذکر شوې ده، له  "مطابقت"د شک د له من ن کلمه لکه 

خه عبارت ده چې په الندې فقرو یا لست شویو فرعي فقرو کې شامل ده تنلیک   .هغه غو

 : باید یو سهامي رشکت وي )2(
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ه تأسیس يش؛ .1 نایي پیسو مؤسسه باید د یوې انتفاعي مؤسسې په تو  د برې

نایي  .2 ي؛د برې تياوې تررسه ک نایي پیسو چوپ ې د برې  پیسو مؤسسه باید یوا

نایي  .3 تنلیک کوونکي نوم، د رشکت حکمي حالت او د حکمي ادارې اساسنامه چې د برې تنلیک کې باید د غو په غو

ه فعالیت کوي، ولري  . پیسو د ادارې په تو

ه له د افغانستان د فکری ملیکتونو او تجارت د ثبت مرکزی دفرت د تص .4 نایي پیسو رشکت په تو ې کاپي د برې دیق پا

تنلیک رسه مل وي؛  غو

و ذیصالح  .5 نایي پیسو د رشکت د ون ه لرونکو د لست رسه چې د برې تنلیک باید د اوسنیو یا پیشنهاد شویو ون غو

و کلونو کې ولري، در  و سلنه چې هر یو یې اوس مهال یا په راتلونکو پن  لودونکی وي؛مالکین دي او د دوی د ون

و د جواز  .6 ل شوی وي  اکل شوي شخص نوم او د اړیکو بشپ مالومات ولري چې ورته واک ورک تنلیک باید د هغه  غو

ه رول ولوبوي؛ نایي پیسو د رشکت د استازي په تو  ورکولو د پروسې په اوږدو کې د برې

ه د نظار پالوي  .7 تنلیک باید ل تر ل اجرائیوي رئیس، (او اجرائیوي افیرسانو ) يپه هغه صورت کې چې شتون ولر (غو

د وړاندیز شویو . د پېژندنې د مالوماتو درلودونکی وي) عملیا مدیر، د مايل چارو مدیر، د قانون او مقررو د رعایت مدیر

خه  ُستونو  ینې له دې پ نو ساحې او کچې ته په پام رسه  یو کیدای يش د ) د قانون او مقررو د رعایت آفیرس پرته(ک

ولې پورته ذکر شوې دندې تر پو الندې راويل او  ایه چې  شخص لخوا اشغال او چارې یې پرمخ یوړل يش تر هغه 

ي چې کوم شخص د کومې دندې د پرمخ وړلو مسئولیت لري وړه دا ترصیح ک تنلیک ک د پېژندنې دا مالومات . د غو

ه د افغانستان بانک په وا ه تو و پر بنس یې د اشخاصو د وړتیا او توان او باید په کافی کچه او بشپ ل يش  ک کې ورک

ای يش او قضاوت وک  .د هغوی د تجربې په ت

ت؛ .8 ه وال جوړ ه او د نوموړي د ون ه وال پېژندنه، معترب پاسپورت یا پېژندپا  د ون

؛ .9  شخيص خالصې شتمن

 :معیاري وړاندیز شوي قراردادونه له .10

اینده یا توزیع کوونکي رسه  . أ  لوی 

 اینده؛ او  . ب

ر  . ت  سودا

وونو او هدایاتو مکمل سی وړاندې کول چې د دې مقررې په  .11 نالرو، پالنونو، الر مه ماده کې ذکر ) ۷(د  پالیسيو، ک

 .شوي دي

لېدو  .12 نایي اداینو له ميل سویچ رسه د ن د افغانستان بانک د اداینو د سیستم لخوا له یاد سیستم او د افغانستان د برې

هپه موخه تصدی ول اړین سندونه باید په دې برخه کې د منظورۍ د سند د ترالسه کولو په موخه د افغانستان د . ق پا

وونې پر بنس وړاندې يش؛  اداینو سیستم ته د هغوی د الر

 اساسنامه؛ .13

ریز پالن؛ .14  درې کلن سودا
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ت .15  تشکیل او اداري جوړ

ه لیک؛ .16  د افغانستان د اداینو سیستم رسه هوک

 د وړاندیز شوي نظار پالوي د پېژندنې اسناد؛  .17

 د وړاندیز شوي مدیره پالوي د پېژندنې اسناد؛ او .18

ې .19 و تحصیيل سند او د کاري تجربې تصدیق پا  .د نظار او مدیره پالوو د غ

ه وي )3( ان  : باید یوه خپلواکه اداره یا په اصيل رشکت پورې اړوند یوه خپلواکه 

تنلیک وړاندې کوي، باید  .1 نايي پیسو د رشکت د جواز اخیستلو لپاره د افغانستان بانک ته غو هغه رشکت چې د برې

ه د دوو کلونو لپاره یې په  ه وي، چې ل تر ل ان لې یوه خپلواکه  یوه خپلواکه اداره وي او یا په اصيل رشکت پورې ت

ی و  خه بهر فعالیت ک  ي؛ افغانستان او یا له هېواد 

ي، په اوس وخت کې یوه  .2 تنلیک وړاندې ک نايي پیسو د ادارې د جواز د اخیستلو لپاره غو که چېرې یو رشکت د برې

ي )د موبایل رشکت متصدي(فعاله اداره وي لکه مخابرا رشکت  ، دا ډول رشکت باید یوه جال خپلواکه اداره تأسیس ک

ه  او له اړوندو دولتي وزارتونو او دفرتونو رسه یې ه، ون ي او دا اداره باید خپل مدیره پالوی، د تفتیش کمې باید ثبت ک

 لرونکي او د نظار پالوی ولري؛ 

په هغه صورت کې چې د الکرتونیکی پیسو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د یادې خپلواکې ادارې تأسیس کول د پام وړ  .3

نايي پیسو د  تنلیک وړاندې وخت پکار وي، مخابرا رشکت کوالی يش د برې رشکت د جواز د اخیستلو لپاره غو

نايي پیسو د رشکت د جواز ترالسه کولو وروسته د  ي، په دې رشط چې د برې میاشتو په موده کې خپلواکه اداره  ۱۲ک

ي خه . جوړه ک نايي پیسو د رشکت جواز له مخابرا رشکت  د دغه ډول ادارې له جوړېدو او تأسیس وروسته د برې

دويیاد رشک  .ت ته ولې

مه ماده ې اړین رشایط : شپ   د رشکت د پان

ی وي، باید هر وخت د  )1( تنلیک بشپ ک نایي پیسو د رشکت د جواز د  اخیستلو لپاره یې غو یوه خپلواکه اداره چې د برې

ه ولري ې خربتیا پرته د دا اړین رشایط د مخکین لیکل. افغانستان بانک لخوا د وضع شویو اړینو رشایطو پر بنس کايف پان

 . بدلون وړ دي

تنلیک د سپارلو پر مهال او د جواز تر اعتبار وړ مودې پورې چې د افغانستان بانک د اړینو رشایطو رسه سم صادر شوی  )2( د غو

ه باید  ې ون تنلیک کوونکي د پان نايي پیسو د خپلواکې ادارې . میلیونه افغان وي ۸۰دی، د غو په ورته وخت کې، د برې

ه ولی ه ) Equity(زه مايل پان  .میلیونه افغان وي ۸۰هم باید هر مهال ل تر ل

نالرې : اوومه ماده   ولې پالیس او ک

نالرې ولري )1( نایي پیسو هره اداره باید الندې پالیس او ک  : د برې

ود؛  .1  د اخالقي اصولو الر

 د قانون د رعایت او پیروۍ پالیيس؛ .2
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 د خطرونو د مدیریت پالیيس؛ .3

 ا پالیيس؛ عملی .4

 د محاسبې او مايل راپورونو د ترتیب پالیيس؛ .5

 د سیالیت پالیيس؛ .6

نې پالیيس؛  .7  داخيل پل

رول پالیيس؛  .8  داخيل کن

ویل پر وړاندې د مبارزې پالیيس؛ .9 رۍ د  لو او تره  د پیسو وین

 د برشي رسچینو پالیيس؛ .10

و د حل پالیيس؛ .11  د شخ

اکنې پالیيس؛ ) اجین(د استازي  .12 ارنې او   د 

و د تضاد پالیيس؛ .13  د 

 د تدارکاتو پالیيس؛ او .14

 .د برشي رسچینو پالیيس .15

کنالوژۍ یوه هر اړخیزه او جامع پالیيس ولري )2( نایي پیسو اداره باید د مالوما  په دې پالیس کې باید الندې موارد . د برې

 . ويشامل وي، خو په دوي پورې محدود نه 

 د شبکې پالیيس؛  .1

 امنیتي پالیيس؛ .2

 پالیيس؛) کاریال(د سيستم  .3

و ته رسېدنه(د بحران د پو د مدیریت پالیيس  .4  ؛ )پې

 د درغل د موندلو او مخنیوي پالیيس؛ .5

 د کار د دوام د مدیریت پالیيس؛ .6

 ته د الرسيس پالیيس؛) کارن(یوزر  .7

 شبکې ته د الرسيس پالیيس؛ .8

 پالیيس؛دریم لوري ته د الرسيس  .9

کنالوژۍ د خطر د مدیریت پالیيس؛ .10  د مالوما 

 د نقض او تطبیق پالیيس؛ .11

خه د الرسيس پالیيس؛ .12  له لیرې وا 

ویرونو د مدیریت پالیيس؛ .13  د مرضو ساف

و کوډونو  .14  .د مدیریت پالیيس) پاسورډونو(د پ
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ه ماده   د رشکت او د هغې د تولید د نوم منظوري : ا

ي، باید د افغانستان د  )1( تنلیک وړاندې ک ي او د جواز غو ه فعالیت وک نایي پیسو د رشکت په تو هره اداره چې غواړی د برې

ریز جواز درلودونکې وي رۍ وزارت لخوا د ثبت شوي سودا  . صنعت او سودا

تنلیک کوونکی باید د دې مقررې پر بنس صادر شوی جواز د نورو موخو لپاره ونه کا )2( ر دا چې د افغانستان بانک غو روي م

ي تنلیک کوونکي ته د مشخص فعالیت جواز ورک  .غو

د منظورۍ لپاره د پېژندنې یا نویو خدمتونو د تررسه کولو په موخه د ) خدمتونو/تولیدات(هره اداره چې د تولید د نوم  )3(

رۍ د تنلیک سپاري، باید د شته فکري ملکیتونو او سودا  .ثبت حقونو تابع اويس افغانستان بانک ته غو

ي )4( نې تررسه ک تیاوې او ک ې مجاز او پدې مقررې کې یاد شوې چوپ تنلیک کوونکي باید یوا  .غو

ریز پالن : نهمه ماده   سودا

ریز پالن چې  )1( تنلیک وړاندې کوي، باید یو داسې جامع سودا نایي پیسو د رشکت د جواز اخیستلو غو هغه اداره چې د برې

ي؛د ادارې د ظرفیت  ندوي، وړاندې ک ر ه   او وړتیا په واقعي ب

، تخنیکي او مايل چارو د جامع سرتاتیژیو  )2( ریز پالن باید د اوږدې مودې هغه موخې ولري چې د بازار موندنې، عملیا سودا

ي ي باید . لخوا یې مالت کې ریز پالن تر پو الندې را ه موده چې د سودا  کاله وي؛ ۳هغه ل تر ل

ریز  )3( نې د سودا ې ولې فرضیې چې د افغانستان بانک لخوا د  ریزو موخو د مالت او نورو اړتیاوو لپاره  پالن باید د سودا

ي، ولري وته کې  .پروسې په اوږدو کې په 

نو کې بشپ او اړین دقت : لسمه ماده ې   په 

تنلیک په پام کې نیولو  نایي پیسو د رشکت د جواز د غو نې، بیاکتنې او د افغانستان بانک د برې ې رسه د الندې موادو 

 : خپلواک تفسیر تررسه کوي، خو دا موارد محدود نه دي

 د رشکت مايل وضعیت او سالمتیا؛ .1

خه بهر او په داخل کې  .2 کېل اړخونه، لکه د افغانستان  ه والو او نورو اړوندو کسانو نیک نوم او  د ادارې او د هغې د ون

ریز رشیکان؛   سودا

نالرې او د خطر د  .3 رول، د سیالیت د مدیریت ک نې، امنیت، داخيل کن نالرې او همدا ډول د پل ، ک مدیریت پالیس

 نورې هغه ساحې چې د ادارې د مايل ثبات او سالمتیا د خوندیتوب لپاره مهمې دي؛

نايې پیسو  .4 ه په هغه صورت کې چې د برې ې تو ان تیاو د د کارکوونکو او پرسونل تخنیکي مهارتونه، په  د چوپ

 وړاندې کولو رسه اړیکه ولري؛

و او د  .5 ریزو سمو پرېک و د سودا نالرې تر  یوالې منل شوې ک ، میتودونه، ن د قوانینو او مقررو د رعایت پالیس

رۍ د سالمتیا لپاره مرستندویه وي؛  سودا

ویل پر وړاندې د مبارزې لپاره طرحه شوې پالیس ا .6 رۍ د  لو او تره ریز پالند پیسو وین  .و معقول سودا
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ې او رشاکتونه: یوولسمه ماده   قراردادي هوک

 :رشیکان )1(

ریزو رشیکانو لکه،  .1 او د خپلو اوسنیو او راتلونکو سودا تیاوو په ت نایي پیسو رشکت باید د  موبایيل پیسو د چوپ د برې

تونو د اداینې ادارو، تعلیمي مؤسسو او ان په اړه چې په مستقیمه او  بانکونو، د کوچنیو پورونو ادارو، د ل یا بل هر ار

ه مالومات وړاندې  ه تو ه اخيل، د افغانستان بانک ته په رصیحه او بشپ خه  تیاوو  ه د ادارې له چوپ غیر مستقیمه تو

ي  .ک

ان ترمن وړاندیز شوی هغه معیاري قراراداد .2 نایي پیسو د رشکت او یا بل هر ار شامل  په دې مالوماتو کې باید د برې

ي تیاوو د وړاندې کولو لپاره وررسه قرارداد وک نایي پیسو د چوپ نایي پیسو رشکت نیت لري د برې دغه . وي چې د برې

ه د هر لوري لپاره حقونه او مسئولیتونه، قراردادي تعهد، کمیشن او فیس په تفصیل رسه  ډول مالومات باید ل تر ل

ي   .رشحه ک

ر )2(  :سودا

نایي پیسو رشکت .1 يو،  د برې او خپل د پام وړ معامله کوونکو لکه، سرتو پلورن تیاوو په ت باید د خپلو موبایيل پیسو د چوپ

ه اخيل،  خه  تیاوو  ه د ادارې له چوپ ان په اړه چې په مستقیمه او غیر مستقیمه تو رو او یا بل هر ار کوچنيو سودا

يد امکان تر کچې  د دوی مالومات او د هغوی نومونه د افغان ه وړاندې ک ه تو  . ستان بانک ته په رصیحه او بشپ

ر ترمن وړاندیز شوی معیاري قراراداد شامل وي، او د هر  .2 نایي پیسو د رشکت او سودا په دې مالوماتو کې باید د برې

ي   .لوري لپاره حقونه او مسئولیتونه، قراردادي ژمنې، کمیشن او فیس په تفصیل رسه رشحه ک

نای: استازي )3( تیاوو د وړاندې کولو په برخه کې د استازي د معريف کولو د برې نايي پیسو د چوپ ي پیسو رشکت چې د برې

کي په پام کې ونیيس  :نیت لري، باید الندې 

نایي پیسو رشکت باید د استازو د شبکې د مدیریت  .1 یوه پالیيس ولري او باید د دې مؤسسې د بورډ لخوا ) ANM(د برې

نالرې، د استازي د خطرونو په . منظوره شوې وي ه د استازي د نویو مواردو د پېژندنې ک یاده پالیيس کې باید ل تر ل

ه لیک، د استازي دندې او مسئولیتونه، د استازي د چلند  ، د خدمتونو د کچې هوک مدیریت، د استازي روزنه او پرمخت

ارنه او مخنیوی، د استازي د سیالیت مدیریت، د مشرتي ساتنه او د  اصول، د خدمتونو د کیفیت پارامرتونه، د درغل 

ه کول او داسې نور موضوعات شامل  و ارنه او  ت، د استازي  هغوی شکایتونو ته الرسسی، د فیس او جریمو جوړ

 وي؛

ي چې استازي یې د اړوندې مؤسسې په استازول فعالیت کوي او  .2 نایي پیسو رشکت باید د دې ډاډ ترالسه ک د برې

ان نایي پیسو مؤسسه یا د دې مؤسسې کارکوونکی خپل   کارکوونکي نه معريف کوي؛/د برې

 :رسبېره پر دې، د افغانستان بانک هم د الندې مواردو صالحیت لري .3

تنې کوي؛  . أ و مالوماتو او اطالعاتو په برخه کې توصیه او سپار ان نایي پیسو رشکت ته د   د برې

ي،   . ب نایي پیسو د مؤسسې له هر وخت چې افغانستان بانک الزم و ه یا د برې کوالی يش په مستقیمه تو

ي؛ تنه وک  الرې د مالوماتو ترالسه کولو غو
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ي؛  . ت نه تررسه ک  د اړتیا په صورت کې د استازي د کتابونو او ملکیتونو پل

و خپل استازي ته د یو   . ث نایي پیسو رشکت ته هدایت کوي  د افغانستان بانک د اړتیا په صورت کې د برې

ي؛ ف وونه وک خه د منع کولو لپاره الر  عالیت تررسه کولو او یا له هغې 

ي؛  . ج ه لیک لغوه ک و له استازي رسه خپل هوک نایي پیسو مؤسسې ته هدایت کوي   د افغانستان بانک د برې

و د استازي  . ح وونه کوي  نایي پیسو رشکت ته الر ي، د برې  هر کله چې د افغانستان بانک اړینه او مناسب و

ي؛ او نې تررسه ک اینده  اړینې ک  پر وړاندې یا د استازي په 

و د استازي   . خ نایي پیسو رشکت ته هدایت کوي  ي، د برې هر کله چې د افغانستان بانک اړینه او مناسب و

ي نې تررسه ک  .د ناسم چلند پر وړاندې اصالحي ک

نایي پیسو رشکت د عامه پوهاوي په موخه باید په خپلې .4 ایونو یو نوی او  د برې ه کې د استازو او د هغوی د کار ویب پا

ي ی شوی نومل خپور ک  .اپ

نایي پیسو مؤسسه باید د استازو لخوا د تررسه کېدونکي کاري بالقوه حجم پر بنس او د هر استازي د خطر د  .5 د برې

اکي ورۍ له مخې استازو ته د معاملو حد و  . ک

نایي پیسو مؤسسه باید د .6 ي چې د  SLA د برې ه لیک السلیک ک اینده  یو داسې هوک سند یا د استازي رسه د 

نایي پیسو د رشکت او د هغې د استازو دندې، مسئولیتونه او  نې، د برې استازي لخوا تررسه کېدونکې دندې او ک

 .مکلفیتونه راونغاړي

ت او د ک  .7 ن ل نایي پیسو رشکت فیسونه، د عوایدو  ویش، لوم ه لیک کې د برې تونه باید په هوک ونو وروسته ل

ي   .ذکر ک

ي چې د مشرتي اطالعات .8 ولې معاملې د نافذه قوانینو او مقررو رسه سم او /استازی باید ددې ډاډ ترالسه ک مالومات او 

 .ول سوابق، مالومات او اړوند سندونه خوندي دي

ر وي .9  .استازی باید یو کوچنی کاروبار ولري او یا لوی سودا

ای وي .10  .استازی باید د یو فزیکي موجودیت لرونکی کار

ایې دا  .11 ه د هغو کاروبارونو یا افرادو یو بشپ لیست چې  ه او ممکنه تو نایي پیسو مؤسسه باید په واضح، بشپ د برې

تیاوو د ال پراختیا په موخه وکاري، د افغانستان نایي پیسو د چوپ ه د برې بانک ته وړاندې  اداره یې د خپلو استازو په تو

ي  .ک

ارنې په برخه کې مسئوله  .12 اکنې او  نې،  ې نایې پیسو د واک لرونکو استازو د دقیقې  نایې پیسو رشکت د برې د برې

ي  .ل کې

  عمومي حکمونه: دولسمه ماده

تنلیک وړاندې کوي،  )1( نایي پیسو د رشکت د جواز اخیستلو لپاره غو نایي پیسو هره اداره چې د برې د موبایل له الرې د برې

تیاوو د وړاندې کولو پر مهال باید الندې حکمونه په پام کې ونیيس نایي . د پیسو چوپ د افغانستان بانک واک لري د برې
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ي  نې د الندې مواردو رسه سم برابر ک ي چې ونيش کوالی خپل ک تنلیک (پیسو د هر هغه رشکت جواز فسخ ک یا غو

خه ې  ي کوونکي ته د جواز له ورک ې افغان وي؛) الف): انکار وک نایي پیسو کارول کېدونکی پويل واحد باید یوا  د برې

دونو او داخيل او خارجي حوالو لپاره کارول کیدای يش )2( نايي پیسې د وجوهو د لې د او . برې خو په پیل کې د وجوهو لې

خه بهر خه افغانستان ته شو ده، او له افغانستان  ې د بهر  نایي پیسو له الرې هی ډول حواله یوا  هېواد ته د برې

یوالو معاملو په جریان کې . حواله باید تررسه نه يش ي چې د ن و د دې ډاډ ترالسه ک نایي پیسو اداره مسئولیت لري  د برې

نالرې وکاروي نې او مناسبې ک دو رسه دا د افغانستان بانک به د وخت په تېرې. د مشرتي د پېژندنې غوره میتودونه  او ک

محدودیت په خپل واک او اختیار رسه د دې مقررې د راتلونکي تعدیل په وسیله نه بلکې د رسمي متحداملال له الرې تغییر 

ي  .ک

و کارول کیدای يش: دیارلسمه ماده نایي پیسې په الندې بېالبېلو ب   برې

 )کیش کارډ(د نغدې کارت  .1

 دبی کارت .2

نایي پیسو جیبي بکس .3  د برې

ت  .4  د زېرمې د حساب کارتد ارز

ې : وارلسمه ماده نایي پیسو د رشکتونو ب   برې

ې جواز د اخیستلو لپاره  تنلیک سپاري، باید د الندې یوې ب نایي پیسو رشکت د جواز د اخیستلو لپاره غو هغه مهال چې د برې

تنلیک د ارزولو؛ او ) الف(په رشایطو برابره وي او باید دا وضعیت د   . د جواز د اعتبار مودې په جریان کې ولري) ب(د غو

 :بانکونه .1

ي او د بانکوال د نافذه قوانینو او مقررو دا ډول ادارې کوالی يش  . أ تیاوې وړاندې ک نایي پیسو چوپ  د برې

 .تابع دي

 :غیر بانکي مايل ادارې .2

تیاوې وړاندې کوالی يش او د غیر بانکي مايل ادارو د قوانینو او مقررو   . أ نایي پیسو چوپ دا ډول ادارې د برې

 .تابع دي

ې ادارې .3  :ان

نایي پیسو د مؤسسو د مقررې په محدوده کې په دا ډول ادارې د هغو ورته   . أ حکمونو تابع دي چې د برې

 .رصاحت رسه ذکر شوي دي
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لسمه ماده ې یا اعتبار لپاره نور اړین رشطونه: پن نایي پیسو د ادارې د جواز د ورک   د برې

ی او د قانو مکلفیت ارل کی نايې پېسو رشکتونه د افغانستان بانک لخوا تنظیم او  پر بنس د افغانستان بانک ته راپور  د برې

ي . ورکوي خه پیروي وک نايي پیسو د رشکتونو اړوند د افغانستان بانک له یو شمېر قوانینو او مقررو  دا ډول ادارې باید د برې

ویل پر وړاندې د مبارزې قوانین او مقررې( رۍ د  لو او تره  ).لکه د پیسو وین

ي حکمونه: شپاړلسمه ماده   ان

تنلیک سپاري او یا د  )1( نایي پیسو د رشکت د جواز ترالسه کولو لپاره د افغانستان بانک ته غو ولې هغه ادارې چې د برې

نایي پیسو رشکت جواز په واک کې لري، مکلفې دي چې د دې مادې  مواردو کې ذکر شوي اړین رشایط ) ۹نه تر  ۲(برې

ي و د برې. مراعات ک نایې پیسو د هر رشکت جواز چې د پورتنیو مواردو په رعایت بریالی نه د افغانستان بانک واک لري 

ي  ي(يش، فسخ ک ي چې دا موارد رعایت نه ک خه ډډه وک ې  تنلیک کوونکي د جواز د ورک  ).یا د هغه غو

ان رسه وسا )2( نايي معاملو سم او بشپ سوابق او مالومات له  ولو برې نایي پیسو رشکت باید د خپلو  د دې مالوماتو  .د برې

ه ) ۶(سوابق د شپ  رن کې(میاشتو مودې لپاره په انالین ب نایي وسایلو له الرې افغانستان بانک ته باید د ) په ان یا د برې

ه د لسو . آسان الرسيس وړ وي ول اطالعات باید ل تر ل  ، ن ه د افغانستان بانک د ) ۱۰(د دې تر کلونو لپاره په افالین ب

 .رسيس په موخه وساتل يشراتلونکي ال 

ت په  )3( نایي پیسې باید د هغې د اسمي ارز ي او برې ه ونه  نایي پیسې د امانت په تو نایي پیسو رشکت باید برې د برې

ل . پام کې نیولو رسه هر مهال د مشرتي لخوا په نغدو پیسو د بدلیدو وړ وي نايي پیسې امانت نه  له دې کبله چې برې

ي، نو مشرتي ب يکې خه ربحه ترالسه نه ک نایي پیسو   .اید د برې

ي )4( نايي پیسې په تخفیف رسه خپرې نه ک نایي پیسو رشکت باید برې ونو یا . د برې نایي پیسو کې تخفیف د بانکنو په برې

ي، د مشرتي په حساب کې د زیاتو برې نايې پيسو د پېرلو په بدل کې ورکول کې ت په پرتله چې په د برې نایي سکو د ارز

 . پیسو جمع کولو ته وایي

ه بیمه نه يش )5( نایي پیسې باید په انفرادي ب نايي پیسو د رشکت تر نوم . برې ولیز شکل د برې نایي پیسو بیمه په  خو د برې

ه اخيستونکي يې مشرتیان وي بيمه يش، باید  ه چې  ولیز یا مشرتک حساب په تو په ) %100(سلنهسل  )i(الندې د یو 

ودل شوي وي بانکی  نایي پیسو ) ii(حساب کې اې ه اخيستونکي یې د برې ودل شوي وي او  د امانت په حساب کې اې

نايي پیسې د امانت په ډول ږدي؛ او  نایي پیسو د هغې ادارې ) iii(د رشکت هغه انفرادي مشرتیان وي چې برې د برې

نایي پیسې د امانت په ډول ) امانت لرونکی(متويل  نايي پیسې چې په دې ترتیب د امانت په . ږديوي چې برې هغه برې

ه د  ه تو نايي پیسو د یاد رشکت د مشرتیانو شتمن پاتې يش، او یاده اداره باید په بشپ ي، باید د برې ودل کې ه اې تو

ي نايي پیسو په اړه د نافذه قانون له مخې پېژندل کې  .یادو مشرتیانو د حقونو پوروړي وي چې د یادو برې

نايي پیسې باید د امانت په حساب کې د )i(د  )6( نایي پیسو رشکت مکلفوي چې برې برخې په استثناء، پورتنی حکم د برې

دي؛ او  نایي پیسو رشکت چې ) ii(امانت په ډول کې ه د برې ه تو د دې مقررې نور اړین رشایط هغه رشایط دي چې په بشپ
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نایي پیسې د امانت په ډول ږدي او بانک چې اکي، ترمن په یوې  برې ه  نايي پیسو یاد رشکت يې د امانت دار په تو د برې

يل دي ې پورې ت  .دوه اړخیزې هوک

) ADIC(پر بنس بیمه يش چې د افغان امانتونو د بیمې ادارې یا مشرتک حساب باید د هغو حکمونو او محدودیتونو " ولیز" )7(

اکل شوي وي یا د اجراء وړ حکمونو او محدودیتونو (مانتونو د بیمې اداره شتون ونلري په هغو حاالتو کې چې د افغان ا. لخوا 

نايي پیسو امانتونه د یو )په پيل کولو کې پاتې رايش ي چې د برې نايي پیسو اداره باید په بل ډول ډاډ ترالسه ک ، د برې

ه بیمه شوي دي چې جواز ولري او د پورونو د ب ه تو ې وړتیا ولريداسې بیمه کوونکي لخوا په بشپ د افغانستان . یرته ورک

ي واک او  ان نایي پیسو د هی یوې ادارې د امانتونو د حسابونو تضمین نه کوي، خو کوالی يش د خپل  بانک د برې

ام  نو کې په احتیاط رسه  ودنې په ک و د امانت اې ي  نايي پیسو ادارې جواز لرونکو ته توصیه وک اختیار په لرلو رسه د برې

و . خيلوا ي  ای ورک و د حل په پالیس کې د زیان د جربان د منلو وړ یو میکانیزم ته  نايي پیسو رشکت باید د شخ د برې

ته شوي وي یا معاملې په سیستم کې ورکې شوې  ه رامن هر ډول قضیې ته د الرسيس، چې په یادو معاملو کې په ناسمه تو

 .وي، ډاډ ترالسه يش

نایي پیسو رشکت ب )8( ېدو په پام کې نیولو پرته د دغه ډول د برې ل پې و د هغې د بیا  ي  ه وک ه ه اید په دوامداره تو

ي خه ډاډ ترالسه ک ه وړلو  و د حل پالیيس باید الندې موارد راونغاړي، خو په . ممکنه واقعاتو د کمولو، حتی د له من د شخ

 : دې پورې محدود نه وي

نایي پیسو رشکت باید په رسمي  .1 یلیفون لېکه د برې ه د وړیا  ساعتونو کې د مشرتیانو د نظرونو او شکایتونو لپاره ل تر ل

ي  .برابره ک

ه خپلو پېرودونکو ته  .2 نې په واضح تو نایي پیسو رشکت باید په خپلو لیکلو او شفاهي توضیحاتو کې خپلې ک د برې

ه ډول کوالی يش یوه حواله یا د پیسو ل ي چې یو پېرودونکی  تنې ترشیح ک د چې په تیروتنې رسه یا د هغه د غو ې

ه ډول خرب يش چې حواله  ي؛ پېرودونکی  د(پرته تررسه شوي وي، بنده ک ه اجراء شوې ده؛ او ) د پیسو لې په عميل تو

نایي پیسو د اوسني بېالنس او د خپلو وروستیو معاملو د لېست په اړه پوهاوی  ه ډول کوالی يش د برې پېرودونکی

نایي پیسو د تبادلې . يترالسه ک ولو وختونو کې د هر پېرودونکيپه نغدو پیسو د برې نایي پیسو یوه اداره باید په  د برې

نایي پیسو د رشکت پور دی نایي پیسو حساب د برې که چې د مشرتي د برې ي،   .اړتیا پوره ک

ي چې مشرتیان ک .3 و د دې ډاډ ترالسه ک نایي پیسو رشکت مسئولیت لري  ي چې هغه د برې والی چې دا معلومه ک

ان واک لرونکی استازی معريف کوي، په حقیقت کې یو واک لرونکی استازی دی نې باید د . مؤسسه چې  دغه ډول ک

نایي پیسو د ادارې واک دی، چې ولو میکانیزمونو ترکیب ولري چې د برې ینې یا  ابیس چې د : الندې  د استازو یو ډی

ای يش؛ په هر موقعیت کې د انحصاري استازي  ولو عامو خلکو لپاره د ه چې کاپي نه ک الرسيس وړ وي؛ داسې ن

رام په کې شامل  ور او شمېره او د پېرودونکو د خدمتونو د اړیکې شمېره او د مشرتیانو د پوهاوي یو عمومي روزنیز پرو ان

 . وي

ي باید د افغانستان بانک په منحرص هر ډول مالحظه چې د دې برخې پر بنس د افغانستان بانک لخوا په پا )9( م کې نیول کې

 .واک تررسه يش
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  د معامالتو او بېالنس محدودیتونه: اولسمه ماده

نايي پیسو رشکتونه د مشرتیانو د پېژندنې د مقررې د  )1( ضمیمې پر بنس د مشرتیانو، توزیع کوونکو، عمومي استازو،  ۲د برې

رو او کاري رشیک د هویت په پېژندنه ا  .و تثبیت مکلفې ديسودا

تیاوې وړاندې کوي، باید  )2( نايې پيسو چوپ نايي پیسو د بیالنس محدودیت چې د موبایل له الرې د برې د هغو رشکتونو د برې

 .په خپلو معاملو کې الندې محدودیتونه په پام کې ونیيس

په هره معامله کې د مبلغ   کومې ادارې ته  د کومې ادارې لخوا

ولو لوړ حد    تر 

  ورځ کې د معاملو شمېرپه 

ریز رشکت ریز رشکت  سودا   له محدودیت پرته  له محدودیت پرته  سودا

ریز رشکت   له محدودیت پرته  له محدودیت پرته  پېرودونکی  سودا

  معاملې ۲۰  افغان ۵۰۰۰۰  پېرودونکی مشرتي

ریز رشکت مشرتي   معاملې ۲۰  له محدودیت پرته  سودا

رو ملتونو دفرتونه   معامله ۱  افغان ۲۵۰،۰۰۰ ترالسه کوونکیمرسته   د مل

  معامله ۱  افغان ۵۰۰،۰۰۰ پېرودونکی  دولتي ادارې

ودونکی  پېرودونکی   معاملې ۱۰  افغان ۱۰۰،۰۰۰  غیر راجسرت شوی پ

  

خه پېرودونکی ته معامله د: یادونه ي  Peer to Peer له پېرودونکی  ولې معاملې له هغو . په نوم یادې په هغه صورت کې چې 

خه چې د مشرتیانو د پېژندنې د مقررې په  وته شوي دي، زیاتې وي، په دې صورت کې د  ۸او  ۷مبلغونو  ماده کې په 

وته شوي دي، د پيل کېدو وړ دي   . پېرودونکي د پېژندنې معیارونه چې په دې مادو کې په 

خت ته په پام رسه او د اړتیا پر بنس د خپل هدایت په پام کې نیولو رسه د رسمي متحداملالونو له الرې د افغانستان بانک و  )3(

ي. تعدیلوي) اکلی حد(دا معیارونه   .په دې مقرره کې تر دې زیات تعدیل نه تررسه کې

ه نغ/د غیر انتفاعي )4( رو ملتونو د ادارو د استازي په تو دي برشي مرستې تررسه کوي، باید د غیر دولتي مؤسسو نومل چې د مل

نایي پیسو د رشکتونو او د افغانستان بانک رسه رشیک يش وته او د برې رو ملتونو د سازمانونو لخوا په   .مل

نایي پیسو د اړونده رشکت رسه له رشیکولو مخکې د نورو  )5( د هغو اشخاصو نومل چې نغدي برشي مرستو ته اړتیا لري، د برې

رو ملتونو د سازمان لخوا مهر او منظور يشمراحلو د طی   .کولو لپاره د مل

 :د مشرتیانو د پېژندنې عادي رشایط الندې موارد رانغاړي )6(

ه د هغې درلودونکي ته صادر شوی وي؛ .1 ې تو ان  هر د هویت کارت چې د دولتي ادارو لخوا په 

ه د .2 ې تو ان رو ملتونو د ادارو لخوا په   هغې درلودونکي ته صادر شوی وي؛ هر د هویت کارت چې د مل

نالره چې د یو شخص د پېژندلو قابلیت ولري  .3 نايې آله یا ک  . هر هغه برې

ویل پر وړاندې د مبارزې د اړوندې مقررې خالف دي؛ .4 رۍ د  لو او تره  له دې پرته د پیسو وین

لو له الرې  .5 اکلی حد تعدیل د افغانستان بانک د واک په لرلو رسه د رسمي متحداملالونو د لې کوالی يش د مبلغونو دا 

خه زیات تعدیلونه په دې مقرره کې نه وي؛ ي، چې له دې حدونو   او تصحیح ک
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ذر د وکیل یا د اړوندې ولسوال شورا لخو تصدیق او تائید  .6 نا بل او د  د مشرتي د هویت په پېژندنه او تثبیت کې د برې

 هم شامل دی؛

ور پرته د هویت کارت .7 ينه وو لپاره د منلو وړ دي؛ اوپې/له ان ې د  ه یوا  ژندپا

خه  ۲۰۰،۰۰۰د مشرتي د پېژندنې عادي رشایط د هغو معاملو لپاره چې له  .8 افغان یا د هغې معادل په نورو اسعارو 

ي ل کې  .کمې وي، اړین 

نایي پیسو رشکتونه مکلف دي چې د ذینفع شخص  )7( ودونکی(د برې  peer to(رتي د معاملې رسه د مش) غیر راجسرت شوي پ

cash or p2c (ي ه پيل او مراعات ک  .پر مهال د مشرتي د پېژندنې رشایط په کره تو

ت او د غوره ادارې رشایط: اتلسمه ماده   اداري جوړ

نې پوره او ونه لري، باید د  ۱۸او  ۲د افغانستان بانک یو حکمي شخص ته چې د دې مادې د  )1( ان جز کې ذکر شوې اداري 

ل يشبرې په هغه صورت کې چې د افغانستان بانک یو داسې حکمې شخص ته چې یاد . نايي پیسو د رشکت جواز ورنه ک

ول  ن ی وي باید د دغه ډول شخص جواز تر هغې پورې و تیاو پوره کې پاتې رايش، جواز صادر ک ان اداري کیفیتونه او 

ي تیاوې عیار او پوره ک ان ه وړلو په موخه د  د. يش چې یاد کیفیتونه او  ه اصطالح " پاتې راتللو"شک د له من ن لکه 

تیا چې د دې مقررې د پورته ذکر  تونو د نه موجودیت یا نېم و سیستمونو او جوړ چې په دې ماده کې ذکر شوې ده د بشپ

ي، په مانا ده منحرص واک او د نه  د افغانستان بانک باید په خپل. شویو مواردو نه رعایت او د هغې موخه اطمینا ک

تیا او عدم تکافو په اړه تصمیم ونیيس تونو د نېم  .استیناف وړ اختیار په لرلو رسه د یادو سیستمونو او جوړ

ولې خوندي طرحې او  )2( ه  ه ل تر ل ې ادارې او مدیریت د یوې برخې په تو ت باید د  نايي پېسو د ادارې اداري جوړ د برې

ون د  د امنیتي اجراأتو د نقض یا ولو اجراأتو په  توافق پر مهال د مشرتي د حفاظت د یقیني کولو لپاره د تررسه کېدونکو 

نو سموالی او امنیت راونغاړي یزو ک نایي پیسو د ادارې د بنس  . برې

یم یې په خپل تشکیل کې الندې کلید )3( ي، چې د مدیریت  ان بلل کې نايي پیسو یوه رشکت هغه مهال یو فعال ار ي د برې

 .بستونه ولري

 اجرائیوي رئیس .1

 عملیا آمر .2

 د مايل چارو آمر .3

خه هی یو یې باید له اصيل رشکت رسه رشیک نه وي او په یادو بستونو د دې اشخاصو د پاتې کېدو حق  له پورتنیو بستونو 

او لري چې یاد بستونه یې  هغه اشخاص او افراد. د افغانستان بانک د وړ او مناسب شخص په ارزونې او ازموینې پورې ت

ي ي دي، نه يش کوالی په ورته وخت کې د اصيل رشکت رسه دنده تررسه ک دا په داسې حال کې ده چې د . اشغال ک

نیو  نده تیلفون شبکې جواز لرونکي ته  ۱۲لوم ر میاشتو لپاره د یو جواز اعتبار چې د دې مقررې د حکمونو رسه سم د 

ېدای يشصادر شوی وي، یاد بستونه د یو واح  .د شخص لخوا پوره او بشپ
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خه په غاړه  )4( ه پرمخ یوړل يش چې هی یو له پورتني موقفونو  الندې بستونه باید د یو داسې شخص لخوا بشپ او په عميل تو

ولو اړوندو : ونه لري نې د  ول ک خه ډاډ ترالسه کول دي چې رشکت خپل  د قوانینو او مقررو د رعایت د آمر دنده له دې 

ي یوالو او داخيل معیارونو رسه سم تررسه ک  .قوانینو او مقررو، ن

 : د قوانینو او مقررو د رعایت آمر )5(

ه د اقتصاد، اداره او تجارت، محاسبې یا حقوقو لیسانس وي؛ .1  د قوانینو او مقررو د رعایت آمر باید ل تر ل

ه درې کاله کاري تجربه ولري؛ .2  په اړونده برخه کې ل تر ل

ویل پر وړاندې د مبارزې د پیسو و .3 رۍ د  لو او تره ه ولري؛) AML/CFT(ین یواله تصدیق پا  برخې ن

ه پوهه ولري؛ .4  د اړوندو قوانینو او مقررو بشپ

ي .5  .د قوانینو او مقررو د رعایت آمر نه يش کوالی هم مهاله په اصيل رشکت کې هم دنده تررسه ک

ي د اص )6( نایي پیسو ادارې د نظار پالوي غ اکل کېدای يشد برې خه هم   .يل رشکت د نظار پالوي له تشکیل 

تیاوې او وړتیاوې ولري ۶د دې مادې د  )7( ان ي باید الندې  راف د موخې لپاره، د نظار پالوي غ  :پارا

ه  .1  کاله کاري تجربه ولري؛ ۵په اړونده برخه کې ل تر ل

کنالوژۍ او یا نور  .2 خه د فراغت سند ولريد مايل، اداره او تجارت، اقتصاد، مالوما   .و اړوندو برخو 

اکل يش )8( خه و ې  نې له کمې ه باید د اصيل رشکت د پل نې کمې نايي پیسو د رشکت د پل  .د برې

ي الندې رشایط ولري )9( ې غ نې د کمې  :د پورتني هدف د ترالسه کولو لپاره، د پل

ه  .1 کنالوژۍ او یا اداره او تجارت کې ل تر ل  لیسانس ولري؛په مايل، مالوما 

ه  .2 نې په برخه کې ل تر ل  کاله کاري تجربه ولري؛ او یا ۵د پل

ه ولري CIAد   .3  .تصدیق پا

و د خپل شته واک او اختیار په پام کې نیولو رسه د دې کلیدي بستونو سابقه د نورو دولتي  )10( د افغانستان بانک واک لري 

نې الندې ونیيس ې ای تر ارزونې او   .مؤسسو رسه یو

کنالوژۍ او د ب )11( ي چې د موبایيل پیسو په سیستم کې د مالوما  و د دې ډاډ ترالسه ک نايي پیسو رشکت مکلف دی  رې

نې ته زمینه  ي چې متقابل اتصال او د موبایيل پیسو د نورو سیستمونو نهایي ک خه کار اخیستل کې نورو هغو معیارونو 

رام کولو پر کاریال د موبایيل پیسو سیستم باید د اتصايل لی. برابروي و د الندې ) API(کو د پرو بلکې په دې (مجهز وي 

لولو او مشرتک کار وړتیا ولري) پورې محدود نه ېر د اداینیزو سیستمونو رسه د ن  : سیستمونو په 

 د موبایل له الرې بانکوايل؛ .1

ه؛ .2 نا بل ورک  د برې

د سیستم؛ .3  د پیسو د لې

 نور سیستمونه؛ .4

ه لرونکو عمومي  )12( هد ون ه : غون ه لرونکو عمومي غون نايي پیسو د رشکت د ون باید الندې دندې او واکونه ) مجمع(د برې

 :ولري
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نايي پیسو د مؤسسې د منشور د تعدیلونو منظوري .1  .د برې

ه د  .2 ه لرونکو عمومي غون نايي پیسو د مؤسسې د اساسنامې او د هغې د تعدیلونو منظوري په دې رشط چې د ون د برې

ي چې د اساسنامې هر ډول  دغه ډول دندو د تررسه کولو په موخه واک د نظار پالوي ته وسپاري او دا الزمي و

ې د منظورۍ تابع وي ه لرونکو د عمومي غون  .منظوري، تعدیل یا بیاکتنه د ون

اکل  .3 و د امتیازونو او حقونو  ه کول او د یادو غ و اکل او  و   .د نظار پالوي د غ

نايي پیسو .4 اکل چې د  د برې ه کې د زیاتوايل منظوري او په دې اړه د رشایطو او ضوایطو  اکل شوې پان د رشکت په 

ه توزیع يش نايي پیسو د رشکت کومه ون  .برې

نايي پیسو د رشکت د نظار پالوي له مالحظې او کتنې وروسته د مؤسسې د کلني راپور او مايل صورت حسابونو  .5 د برې

 .منظوري

نايي پیسو .6 ه کول د برې ای کولو، منحل کولو او بندولو په اړه پرېک  .د رشکت د پلورلو، ادغام، یو

نې د یو پېژندل شوي رشکت  .7 نايي پیسو د رشکت لپاره د بهرن پل د نظار پالوي د مالحظاتو په پام کې نیولو رسه د برې

 .رل

نايي پیسو د رشکت او د هغې د استازو جوړول او منحل کول .8  .د برې

ه  .9 و په بدل کې د رای حق ولريون ه کې د خپلو شته ون نايي پیسو د رشکت په پان ه وال . لرونکي بایدد برې هر ون

ه په رسمي  ه او یا د استازي په وسیله چې په لیکيل ب ه کې په مستقیمه تو ه لرونکو په عمومي غون کوالی يش د ون

خه برخمن يش ه معريف شوی وي، د خپل رای ورکولو د حق   .تو

نايي پیسو د رشکت د تیر کال د بیالنس شی او مايل صورت حسابونو د بهرن  .10 ه باید د برې ه لرونکو عمومي غون د ون

ل چې د مايل کال له پای ته رسېدو وروسته د درېیو میاشتو  ه په کال کې یو ېدو وروسته ل تر ل نې د بهیر له بشپ پل

 .خه زیات وخت ونه نیيس، تررسه يش

ه .11 ه لرونکي د ون ې فوق العاده ناستې د نظار پالوي، مدیره پالوي، یو ون ه لرونکو یا د هغوی /لرونکو د عمومي غون ون

ه د رایو د حقونو  ولیزه تو تنه جوړیدای  ۲۰یو ترکیب چې په  سلنه یا زیاته برخه ولري او یا د افغانستان بانک په غو

 .يش

ې د تاریخ .12 ه لرونکو د هرې عمومي غون ه یوه د ون ا په اړه خربتیا باید ل تر ل ې د اجن ، موقعیت او وخت او د غون

ل يش ه لرونکو ته ولې ي. میاشت مخکې ون نیو حاالتو کې دغه ډول خربتیا یوه اون مخکې ورکول کې  .په بی

نا .13 ي او رای اخیستنه یې هم په برې ل کې ه لې نايي ب نیو حاالتو په صورت کې اطالعیه په برې ه تررسه د بی يي ب

ي ا کې شامل نه وي. کې ي چې په اجن دا په داسې . په دې صورت کې د هغو موضوعاتو په اړه تصمیم نه نیول کې

ه د تائید وړ  ه کې مخکني نیول شوي تصمیمونه په انالین ب ه لرونکو په راتلونکې عمومي غون حال کې ده چې د ون

ي  .ر
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ې تصمیمون .14 ه لرونکو د عمومي غون ه لرونکو او سکرتر لخوا باید السلیک د ون ې د ون ه وي او یوا ه باید په لیکيل ب

و کې . يش نیو موضوعاتو په حاالتو کې، رای ورکول په پا نايي ) د رایو په صندوق کې(په همدې ترتیب، د بی یا په برې

ه تررسه کېدای يش  .ب

ه لرونکي باید د سکرتریت د یو مؤثر او مناسب کاري چاپیر .15 يون خه ډاډ ترالسه ک  .یال له شتون 

ت )13(  د نظار پالوي جوړ

ت او مناسب کاري طرزالعمل ولري او په ورته وخت کې د دغه ډول طرزالعملونو د  .1 د نظار پالوی باید یو اداري جوړ

ل يش، تر الس الندې ونیيس ې ه و  .تطبیق الرې چارې په دې موخه چې په خپل وخت په اغېزناکه او دوامداره تو

و خپله نظار دنده او نور د  .2 ي  و د کارولو پر بنس ترتیب ک ت د رهربیت، اندازې او کمې نظار پالوی باید خپل جوړ

ه پر مخ یويس ه . مسئولیتونه په اغېزناکه تو ته کوي چې د نظار پالوی په ژوره او اغېزناکه تو دا چاره د دې ډاډ رامن

 .او وسایل لري او د موضوعاتو په اړه تصمیم نیونه کې بشپ قاطعیت لري ولو مواردو ته د الرسيس په موخه کايف وخت

نو او دنده کې سرت رول لوبويد یاد د نظار پالوي رئیس  .3 د نظار پالوي رئیس د پالوي رهربي په غاړه لري او . پالوي په ک

ته کول پر وړاندې و رسه د باوري اړیکو رامن نو لکه د نظار پالوي د غ ي د اغېزناکو ک ل کې رئیس باید اړینه . مسئول 

ي چې د . تجربه، وړتیاوې او د دې مسئولیتونو په پوره کولو کې شخيص ظرفیت ولري رئیس باید ددې ډاډ ترالسه ک

ي ې پوهې پر بنس تررسه کې د نظار پالوي رئیس باید د مهمو بحثونو په . نظار پالوي تصمیم نیونې سمې او د بشپ

و تررسه کولو کې د نظا ي چې د تصمیم نیونې په بهیر کې د پالوي د غ وي او د دې ډاډ دې ترالسه ک ي وه ر پالوي غ

ي ندې ر ه  ی . مخالف نظرونه په ازادانه تو ان رئیس باید د خپلو مسئولیتونو د تررسه کولو لپاره باید کايف وخت 

ي  .ک

ی ويد نظار پالوي رئیس باید د چک او بیالنسونو د چارو د پرمخ بیو  .4  .لو په موخه یو خپلواک او غیر اجرایي غ

اکل او ترکیب )14(  د نظار پالوي 

ي یې باید د  .1 ي او زیاتره غ اکل کې ه لرونکو د عمومي مجمع لخوا  نايي پیسو د رشکت د ون د نظار پالوی د برې

خه نه وي ه لرونکو، مدیریتي برخې یا کارکوونکو له ډلې  نايي پیسو د مؤسسې د ون  .برې

لورو کلونو مودې لپاره د د ن .2 ه درې تنه او زیات نه زیات نهه تنه دي چې د  ي په خپل ترکیب کې ل تر ل ظار پالوي غ

ي اکل کې ې لخوا  ه لرونکو د عمومي غون ي کوالی يش د راتلونکې دورې لپاره د دویم . ون په ورته وخت کې، دا غ

اکل يش او همدا ډول کوالی يش خپل یو اکي ل لپاره هم و ه و ی د پالوي د رئیس په تو  .غ

ه لرونکو تر راتلونکي عمومي  .3 ي باید تش بست د ون ي، نور غ په هغه صورت کې چې د نظار پالوي یوه چوک خايل کې

ي ي په معريف کولو رسه ډک ک ې پورې د یو موقت غ  .غون

 د نظار پالوي دندې او مسئولیتونه )15(

نايي پیسو د رشکت د نظار پالوی  )1  :الندې دندې او مسئولیتونه لريبرې

ا ترتیبول؛ .1 ې د ناستو دایرول او د هرې ناستې د اجن ه لرونکو د عمومي غون  د ون

ت منظورول؛ .2 نايي پیسو د رشکت د ادارې جوړ  برې
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اکل؛ .3 ه کول او د هغوی لپاره د امتیاز  و اکل،  و  نايي پیسو د رشکت د مدیره پالوي د غ  برې

نايي پیسو د رشکت .4 ارنه کول؛ برې خه  نو   د مدیره پالوي د ک

نايي پیسو د رشکت د کاري سرتاتیژۍ او کلن بودجې منظورول؛ .5  برې

و د تضاد اړوند  .6 نو د تررسه کولو لپاره د پالیسیو لکه د خطرونو د مدیریت پالیيس منظورول، د  د عملیا ک

وونې کول؛موضوعاتو ته رسېدنه کول او د دې پالیسیو د پيل کولو په برخه   کې مدیره پالوي ته الر

نايي پیسو رشکت د افغانستان بانک قانون .7 خه ډاډ ترالسه کول چې د برې قوانینو او مقررو د شتون، /له دې 

خه برخمنه ده رول او د خطرونو د مدیریت  ت او د بشپ داخيل کن  .کارونې، مناسب وايل او برابر

نايي پیسو د مؤسسې د مايل راپور و  .8 خه ډاډ ترالسه کول چې د افغانستان بانک ته مايل راپور د برې رکولو 

 رانغاړي؛

نې یو مناسب بهیر تر الس الندې نیول شوی دی؛ .9 خه ډاډ ترالسه کول چې د داخيل پل  له دې 

ه لرونکو منظورۍ ته  .10 ې ته د مالحظاتو وړاندې کول چې د ون ه لرونکو عمومي غون د هغو موضوعاتو په اړه د ون

 لري؛اړتیا 

اکلو په اړه د  .11 نې د رشکت د  خه د بهرن پل نايي پیسو د رشکت  ې ته د برې ه لرونکو عمومي غون د ون

 مالحظاتو وړاندې کول؛

نايي پیسو د مؤسسې د  .12 خه ډاډ ترالسه کول چې د برې نې د تررسه کولو  نايي پیسو د مؤسسې د بهرن پل د برې

ونکي نظریات شامل دي؛مايل صورت حسابونو د حقیقت او سمون په   اړه په کې د پل

نايي پیسو د رشکت په مايل وضعیت کې کموالی ولیدل يش یا د خطر کموالی تر  .13 په هغه صورت کې چې د برې

و يش، او یا بل هر مورد چې د مؤسسې پر مايل وضعیت د پام وړ اغېز کوي، د افغانستان بانک ته سمدالسه  سرت

ي یا په دې ي؛ په دې اړه خرب ورک  برخه کې دې مدیره پالوی مکلف ک

خه ډاډ ترالسه کول؛ .14  د افغانستان بانک د هدایتونو او اوامرو د پيل کولو 

 .د نورو موضوعاتو په اړه تصمیم نیول چې د اساسنامې له مخې د نظار پالوي په واک پورې اړوند وي .15

نايي پیسو د مؤسسې د کاري چارو او )2 ه لرونکو  د نظار پالوی په پایله کې د برې ه (رشایطو پرمخ وړلو کې د ون د ون

ه لرونکو او د افغانستان بانک ې، نورو ون ه . پر وړاندې مسئول او حساب ورکوونکی دی) لرونکو د عمومي غون د ون

ولو مکلفیتونو او ژمنو د تررسه کولو په ولنې د  نايي پیسو د مؤسسې د  ه لرونکو او د برې ې، ون  لرونکو د عمومي غون

ي خه ډاډ ترالسه ک  :برخه کې باید د نظار پالوی د الندې مواردو 

خه ډاډ ترالسه کول؛ .1  د یو وړ او مناسب مدیریت 

خه ډاډ ترالسه کول چې مناسب پالنونه او پالیس تر الس الندې نیول شوي دي؛ .2  له دې 

خه ډاډ ترالسه کول او د قوانینو،  .3 نې  ې داخيل پل ارنه، د بشپ خه  نو  و پيل کول؛د ک  مقررو او پرېک

ارنه کول؛ او .4 خه  نايي پیسو د رشکت د مايل اجراأتو   د برې

خه مخنیوی کول .5 و د تضاد   . د 
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ي؛ )3 ې تررسه ک و میاشتو کې خپلې غون  د نظار پالوی باید په هرو شپ

 د نظار او مدیره پالوي احتیاطي دندې او مسئولیتونه )16(

ي با )1 يد نظار پالوي او مدیره پالوي غ  :ید په صداقت رسه الندې دندې تررسه ک

کر کې نه وي، تررسه  .1 و رسه په  نايي پیسو د رشکت له  ه نیت رسه چې د برې خپلې دندې په صداقت او 

ي؛  ک

ه چې یو شخص خپلې دندې  .2 د خپلو دندو په تررسه کولو کې له پاملرنې، دقت او تجربې کار واخيل په داسې تو

 ؛ اوپه احتیاط رسه تررسه کوي

ي .3 و د تضاد مخنیوی وک و ترمن د  ریزو  نايي پیسو د رشکت د سودا و یا د برې   .د شخيص 

تو المل شوی  )2 ونې پر وړاندې چې رشکت د زیان او ي د هر ډول وظیفوي غفلت یا رسغ د نظار پالوي او مدیره پالوي غ

ي ل کې ئبند ته مرا) ۱(د دې موضوع په اړه د دې مادې . وي، مسئول   .جعه وک

ونه تررسه او ) ۱(په هغه صورت کې چې د دې مادې  )3 و لخوا وظیفوي رسغ بند رسه سم د نظار پالوي او مدیره پالوي د غ

ه لرونکي حق لري چې د رشکت په استازول د دغه  نايي پیسو د رشکت ون تنې المل يش، د برې رشکت ته د زیان او

نه تررسه ونو پر وړاندې قانو ک نالرو رسه سم چې د محدود املسئولیت رشکتونو او کمپنیو د  ډول رسغ او د هغو ک

ي ۴۸قانون په  تنه وک  .ماده کې ذکر شوي دي، د زیان د جربان غو

 مدیره پالوی - ولیز اصول )17(

نايي پیسو د رشکت  .1 ارنې الندې پر مخ یويس او د برې مدیره پالوی باید خپلې کاري چارې د نظار پالوي د رهربۍ تر 

رۍ د سرتاتیژۍ، خطر منلو او د نظار پالوي لخوا منظور شویو نورو پالیسیو رسه ورته وايل لري،  نې چې د سودا ک

ي  .مدیریت ک

نیو چارو د  .2 نايي پیسو د رشکت د ور خه جوړ وي چې د برې ې ډلې  مدیره پالوی باید د افرادو د یوې داسې بشپ

واب ویونکې ويمدیریت پر وړاندې محتاط، سا او د نظار پال   .وي ته مسئول او 

نايي پیسو د  .3 انه وي او د برې نالرې او د تصمیم نیونې پروسه باید واضح او رو ت، ک د مدیره پالوي اداري جوړ

ته شوي وي ه مدیریت په موخه رامن دا چاره د مدیره پالوي د بیالبیلو بستونو د دندو وضاحت، واک او . مؤسسې د یو 

 .یوي رئیس هم په کې شامل دی، رانغاړيمسئولیت چې اجرائ

 د مدیره پالوي دندې او مسئولیتونه )18(

ه مدیریت کې  )1 نايي پیسو د رشکت په  ه په خپلو شخيص رفتارونو رسه د برې مدیره پالوی او د نظار پالوی د پام وړ تو

 .مرسته کوي

نايي پیسو مدیره پالوی کارکوونکو د دندو په سپارلو کې مسئول دی او باید یو اداري ج )2 ي چې د برې ته ک ت رامن وړ

ي تیا تأمین ک واب ویل او رو وله مؤسسه کې   .په 
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ارنه او  )3 ي چې د مسئولیتونو پرمخ وړلو بهیر، د مدیره پالوي  مدیره پالوی باید هغه مالومات د نظار پالوي ته وړاندې ک

وايل تشخیص رانغاړي رن ه په دې برخ. د مرشتابه پالوي  د اجراأتو د  ه کې، مدیره پالوی تل باید نظار پالوی په بشپ

ي خه خرب ک ه د الندې مهمو مواردو   :تو

رۍ د سرتاتیژۍ، د خطر .1  خطر منلو سرتاتیژۍ ترتیبول؛/د سودا

ه وړلو په برخه کې د تصمیمونو نیول؛ .2 ته کولو او له من نايي پیسو د رشکت د استازو د رامن  د برې

  وضعیت؛د رشکت اجراأت او د هغې مايل .3

 د خطر د محدودیتونو یا د قانون د رعایت نقضول؛ .4

تیاوې؛ .5 نې نېم  د داخيل پل

نې؛ او .6  حقوقي او مقررا اندې

خه راپورته شوي موضوعات .7 نالرو د نقض  نايي پیسو د رشکت د ک ونو او د برې  .له رسغ

نايي پیسو د رشکت مدیره پالوی باید الندې موضوعات په پام کې ونیيس )4  :د برې

نیو  .1 نايي پیسو د رشکت د کارونو او ور ، د برې د نظار پالوي لخوا د منظور شویو سرتاتیژیو او پالیسیو پر بنس

ارنه کول؛ خه  نو  نیو ک ریزو چارو مدیریت او د رشکت د کارکوونکو د ور  سودا

رۍ سرتاتیژۍ او  .2 نايي پیسو د رشکت د منظور شویو سودا مرشتابه . پالیسیو پيل کولد نظار پالوي لخوا د برې

رۍ سرتاتیژي، د خطرونو د مدیریت  ل شوي هدایت رسه سم د سودا پالوي  باید د نظار پالوي لخوا د ورک

ي رول پيل ک  .سیستم، د خطرونو اصول، د مايل او غیر مايل خطرونو د مدیریت پروسې او کن

ولو جدي خطرونو م .3 نو اړوند د  نايې پيسو د موسسې د ک نظمه پیژندنه او ارزونه او د نظار پالوي لخوا د د بري

خه د ډاډ ترالسه کول؛ رول  ارنې او کن  تصویب شویو پالیسیو پر بنس د دې ډول خطرونو له 

ت ترتیبول چې د اداینیزې مؤسسې عمومي سرتاتیژۍ  .4 یو د اداري جوړ ایند د اداینې د مؤسسې او د هغه د 

ي، مناسبه وي او په ورته وخت کې د نظار پالوي ته د منظورۍ په لپاره چې د نظار پالوي لخوا په پ ام کې نیول کی

ت وړاندې کول؛    موخه د وړاندیز شوي اداري جوړ

خه د  .5 ارنې لپاره د سیستمونو جوړول او پيل کول، یادو سیستمونو له مطابقت  نو  نايې پيسو موسسې د ک د بري

ه د هغه ار زول او د اړتیا په صورت کې د نظار پالوي لخوا د جوړو شویو پالیسیو پر ډاډ ترالسه کول، په منظمه تو

 .  بنس د دې سیستمونو پراخه او نوي کول

ول کارکوونکي د خپلو دندو او کاري اصولو د اړوند قانون  .6 خه د ډاډ تر السه کول چې د اداینې د مؤسسې  له دې 

ي،  او چې د نظار پالوي لخوا منظورې  پوهاوۍ لري؛د حکمونو په ت

نې د نظار پالوي لخوا د منظور  .7 خه  ډاډ ترالسه کول چې د اداینې د مؤسسې او د هغه د کارکوونکو ک له دې 

 شویو قوانینو، مقرراتو او پالیسیو رسه مطابقت لري؛

نايې پيسو د مؤسسې د کارکوونکو د د .8 خه د ډاډ ترالسه کول چې د بري ندو د یو فعال سیستم له شتون او کارونې 

 د تررسه کولو اړوند الزم مالومات پر خپل وخت هغوي ته ابالغ شوي دي؛ 
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نايې پيسو د  .9 خه د ډاډ ترالسه کول چې د بري ارنې  د مالوما تکنالوژۍ د سیستمونو له خوندي او منظمې 

ي؛   مؤسسې لخوا د پېرېدونکو د شتمنیو د ساتنې په موخه کارول کی

ولو هغو ق .10 او خرب ورکول چې د نظار پالوي د نظار پالوي ته د  ونې په ت وانینو، داخيل اصولو یا نورو مقررو د رسغ

 لخوا جوړ او منظور شوي دي؛

نو او مايل وضعیت د لن راپور وړاندې کول؛ .11 ه د اداینې مؤسسې د ک  د نظار پالوي ته په دورا تو

نايې پيسو مؤسسې په مايل وضعیت کې خرابوالی .12 ، یا د خرابوايل خطر او یا نور هغه )وخامت(که چېرې د بري

نايې پيسو  ه هغه مهال چې بري ې تو ان ه د مؤسسې مايل وضعیت اغیزمنوي، په  موارد چې په مادي تو

و يش  ونه تر سرت خه رسغ ې او نازک وضعیت کې وي یا په دې برخه کې له اړوند مقررو  مؤسسه د ناکايف پان

ل يشباید سمدستي د افغانستان بانک او  ه خرب ورک  . د نظار پالوي ته په لیکيل تو

لولو وړتیا: نولسمه ماده نې او د ن  د موبایيل پیسو د سیستمونو ک

کنالوژۍ او نورو هغو  ي چې د موبایيل پیسو په سیستم کې له  و د دې ډاډ ترالسه ک نايي پیسو رشکت مکلف دی  د برې

خه چې متقابل اتصال او د موبایيل پ يمعیارونو  د . یسو د نورو سیستمونو وروستي فعالیت ته اجازه ورکوي، کار اخیستل کې

ېر له نورو ) API(موبایيل پیسو سیستم باید د اتصايل لیکو د پالنولو  و د الندې ذکر شویو سیستمونو په  په اپلیکیشن مجهز وي 

لېدو او یا  کار وړتیا ولري  :اداینیزو سیستمونو رسه د ن

 رې بانکوايل؛د موبایل له ال  .1

ه؛ .2  د بل ورک

د سیستم؛ .3  د پیسو د لې

 نور سیستمونه؛ .4

نې: شلمه ماده یزې ک   بنس

نې  یزې ک ون د موبایيل پیسو بنس نو په  خه برخمن وي چې د الندې ک نايي پیسو رشکت باید له داسې سیستمونو  د برې

ای يش  :تررسه او وړاندې ک

خه بلې .1 دول په الندې ډول له یوې مجازي بکسې   :مجازي بکسې ته د پیسو لې

ل؛  . أ  له شخص نه شخص ته د پیسو لې

 د بلونو تادیه کول؛  . ب

ت کارت زیاتول؛  . ت ت جمع کول یا د کری  په موبایل کې د کری

دول؛  . ث  د پیسو لې

 دونې؛  داخيل لې

 دونې خه داخل د هېواد ته لې  .له بهر 
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نې: یوویشتمه ماده   پرمختللې ک

نايي پیسو رشکت په خپل و  نو وړتیا د برې اک او اختیار رسه کوالی يش داسې یو سیستم په واک کې ولري چې د پرمختللو ک

يل نو د وړاندې کولو وړتیا ولري، ون په دې . ولري یا وکوالی يش د نورو اداینیزو سیستمونو رسه چې په راتلونکي کې د پرمختللو ک

نو کې الندې موارد شامل دي خو په دې پورې محدود نه دي  :ک

 موبایل له الرې بانکوايل؛ د .1

 کوچني پورونه؛ .2

ټ؛ .3  مایکرو کری

 کوچن بیمې؛ .4

 .نور خدمتونه .5

رول سیستمونه: دوه ویشتمه ماده   د داخيل کن

رول پر میکانیزم  ې پروسې لپاره د کن نې د بشپ خه کار واخيل چې د پل نايي پیسو رشکت باید له یو داسې سیستم  د برې

رول دا میکانی. مجهز وي  :زمونه الندې موارد رانغاړيد کن

ارنه؛ .1 ولو معاملو تعقیب او  نایي پیسو د   د برې

 پر مشکوکو معاملو د اتوماتو اخطاریو او عالمو راتلل؛ .2

 د معاملو د طریقو کشف او موندل؛ .3

ورته زیاتې د موبایيل پیسو جیبي بکسونه ولري او په  ۲یا له  ۲یعنې دا چې یو شخص (د یو شمېر حسابونو معاملې  .4

ي نايي پیسو معاملې اجراء ک  ؛)وخت کې د برې

  امنیت: درویشتمه ماده

و د  ي  ي چې کايف امنیتي امکانات برابر ک خه استفاده وک و له یو داسې سیستم  نايي پیسو رشکت مکلف دی  د برې

 :پورې محدود نه ديپه دغو امکاناتو کې الندې موارد شامل دي خو په هغې . مالوماتو د خوندیتوب ډاډ ترالسه يش

ې کچې د مالوماتو امنیت؛ .1 ی ت تر   د مالوماتو د جوړ

نالرو پر بنس د واک کچې؛ .2 رول د پالیسیو او ک  د داخيل کن

ه پروسه؛ .3 نې بشپ  د پل

 اتومات راپور ورکول؛ .4

خه ډاډ ترالسه يش؛ .5 و د مالوماتو له سموايل  نالرې باید اتومات وي  ولې ک  د راپور ورکولو 

ي  .6 و حاالتو کې د افغانستان بانک د امر رسه سم وړاندې يش؛ان ان  یا نا پالن شوي راپورونه باید له مخکې په 
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نالرې: لورویشتمه ماده   عملیا پالیس او ک

ي ه پيل ک نالرې چې د الندې اصولو رسه مطابقت ولري، په جدي تو نايي پیسو رشکت باید داسې عملیا پالیس او ک  :د برې

نالرې؛د م .1  دیریت، ادارې او محاسبې سمې او معقولې پالیس او ک

رول مناسب او کايف میکانیزمونه؛ .2  د داخيل کن

تونو  .3 ېر د خورا دقیقو ازمای تونو په  رامونه چې د الندې ازماي ري سیستمونه او پرو ه طرح شوي کمپیو په سمه تو

ي  :اجراأت تررسه ک

ت   . أ  ؛)SAT(د سیستم د منلو پروسې ازمای

ت   . ب  ؛)UAT(د کارن د منلو پروسې ازمای

؛  . ت س تي   ازمای

ه ویشتمه ماده نالرې: پن   د امنیت پالیس او ک

ي ي، پيل ک خه ډاډ ترالسه ک نالرې چې د الندې مواردو  نايي پیسو اداره باید داسې امنیتي پالیس او ک  :د برې

 شمېرو او احصائيو خوندیتوب؛/د مالوماتو .1

 احصائيو د سم وايل تصدیق؛شمېرو او /د مالوماتو .2

 محرمیت؛ .3

 د منظورۍ او صالحیت ورکولو کچې؛ .4

نالرې: شپ ویشتمه ماده رۍ یا فعالیت د دوام پالیس او ک   د سودا

خه ډاډ  و پر مهال د فعالیت د بشپ دوام او جریان  ته شویو پې و یا د برش لخوا رامن نايي پیسو رشکت باید د طبیعي پې د برې

ي نالرو بیالبیلې کچې راونغاړي. ترالسه ک ه د الندې مواردو لپاره د کومکي ک  :دا چاره باید ل تر ل

 سیستمونه؛) سخت کايل(د هارډویر  .1

ویر  .2  سیستمونه؛) پوس کايل(د ساف

 د کارن سیستمونه؛ .3

 مالومات؛ .4

ه وايل مدیریت: اووه ویشتمه ماده و ته د رسېدنې یا    پې

نايي پیسو رشکت باید د هار  ي چې د دې سیستمونو د برې خه ډاډ ترالسه ک ویر د سیستمونو له جال موقعیتونو  ډویر او ساف

خه وسا ه له کاره لوېدو  ن یا په عمومي تو  .عملیات له هر ډول خن او 

نې : اته ویشتمه ماده   دندې) تفتیش(د پل

ي او بهرن نه تررسه ک نايي پیسو رشکت باید خپل دوره اي داخيل پل نه یې د یو معترب بهر رشکت لخوا په الره  د برې پل

ه ډاډ ترالسه يش خه په جدي تو نالرو د پيل کولو او رعایت  و د محاسبې د منل شویو اصولو او ک  . واچول يش 
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  مدیریت) نقدینه (د سیالیت : نهه ویشتمه ماده

نايي پیسو رشکت او د هغې استازي د خپلې اړتیا او د مشرتیانو د دا اداره د دې . معاملو په موخه باید هر مهال سیاله وي د برې

ي خه ډاډ ترالسه ک ولو برخو کې د سیالیت له مدیریت  و په   . مسئولیت لري 

رام: دېرشمه ماده   روزنیز پرو

نالرو ا )1( رول او مايل مدیریت د ک نې، امنیت، داخيل کن و د مشرتي د پېژندنې، پل نايي پیسو رشکت مکلف دی  و د برې

رام په الره واچوي خه د ډاډ ترالسه کولو په موخه یو بشپ او منظم روزنیز پرو دا روزنیز . طرزالعملونو د مناسب پيل کولو 

ه تررسه يش رامونه باید د اړتیاوو او د فعالیت د رشایطو پر بنس په ربعوار او کلن تو رامونه باید د الندې . پرو دا روزنیز پرو

 :ره واچول يشاشخاصو لپاره په ال 

نایي پیسو د رشکت کارکوونکي؛ .1  د برې

 :دریم لوري، لکه .2

 استازي؛  .أ 

ر  .ب   سودا

لو او  )2( ون د پیسو وین ي چې د مشرتي د منلو او د هغې د هویت د تشخیص په  نايي پیسو رشکت باید ډاډ ترالسه ک د برې

ویل پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مسئولیتونو په اړه د  رۍ د  انو او رشیکانو تره یاد رشکت د واک لرونکو استازو، اجن

ل شوې ده ه، . ته کايف روزنه ورک د افغانستان بانک په خپل واک او اختیار رسه د وخت په تېرېدو رسه د دې اړینې روزنې ب

اکي  .محتوی او دوام 

ل : یو دېرشمه ماده   )برريس(راپور ورکول او پل

و )1( نايي پیسو رشکت مکلف دی  تیک(اتومات  د برې ارنیزو ادارو لکه د افغانستان بانک، د پیسو ) سیست راپورونه اړوندو 

تنې رسه سم په  انې او د مايل استخباراتو واحد ته د دې ادارو د غو ویل پر وړاندې د مبارزې شورا رۍ د  لو او تره وین

ي  .اکلو وختونو کې وړاندې ک

ونې برابرويد افغانستان بانک به د دې راپورونو فور  )2( نايي پیسو الندین معاملې . مې او  دا میاشتني راپورونه باید د برې

 :راونغاړي

 د میاشتې په پیل کې بیالنس؛ .1

نايې پېسو جریان؛ .2  د برې

ې؛ .3  ورک

د؛ .4 نايي پیسو لې  د برې

 بیرو جریانونه یا د پیسو ویستل؛ .5

 بیرو جریانونه؛/خالص ورودي .6

 د میاشتې په پای کې بیالنس؛ .7
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  نور راپورونه: دوه دېرشمه ماده

ي )1( ه راپور وړاندې ک و د الندې موضوعاتو په اړه په میاشتن تو نايي پیسو اداره مکلفه ده   :د برې

ه؛ .1  د توکو او خدمتونو په بدل کې د پیسو ورک

ه؛ .2  د معاشونو ورک

ه؛ .3 تي بلونو ورک  د ل

ه؛ .4  د کوچنیو پورونو د ادارو لپاره د پور ورک

ه؛د کوچنیو پو  .5  رونو د ادارو لپاره د پور بېرته ورک

 ؛)د هغې شمېر، نوعیت او د حل و فصل طریقه(د مشرتیانو شکایتونه  .6

ې او زیان صورت حساب؛ .7  بیالنس شی او د میاشتن 

انو او رشیکانو په اړه ربعوار راپور او د افغانستان په هره ناحیه .8 دغو ولسوال یا والیت کې د /د واک لرونکو استازو، اجن

انو او رشیکانو نومل چې هلته موقعیت ولري یا اړوند فعالیت تررسه کوي  .استازو، اجن

ي؛ )2( نې پایلې او موندنې وړاندې ک ارنیزو ادارو ته د داخيل پل ونو یا  من نايي پیسو رشکت باید اړوندو ديپار  د برې

ل شوي مايل صورت حسابونه وخت په وخت  )3( ې نايي پیسو رشکت باید  يد برې ارنیزو ادارو ته وړاندې ک د بهرن . اړوندو 

ې او زیان صورت حساب او د نغدي  ل شوي مايل صورت حسابونه لکه د مايل وضعیت حساب، د  ې نې کلنی راپور  پل

ونکی د افغانستان بانک ته د وړاندې شویو مالوماتو د سموايل، د داخيل  جریانونو صورت حساب رانغاړي، چې په کې پل

ون ه وايل په اړه نظر پل و وروسته د  رول د کفایت، د مالوماتو د امنیت د کفایت، د کاروبار د دوام او له پې کي او داخيل کن

ندوي  .ر

تنلیک او جواز فیس: درې دېرشمه ماده   د غو

تونه او د راپور ورکولو جریمي چې په ممکنه و د جواز فیس، اداري ل نايي پیسو اداره مکلفه ده  ه د بدلون وړ دي،  د برې تو

ي نايي پیسو د نورو رشکتونو یا د موبایيل شبکې له تصدیو رسه . ورک نايي پیسو اداره باید هی کله د برې رسبېره پر دې، د برې

ه د مشرتیانو په زیان پ جوړ جاړی یا انحصاري  ت چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه تو ای پر مشرتیانو هغه فیس یا ل یو

ياجراأت   .کاره يش، وضع نه ک

تنلیک فیس )1  د غو

تنلیک وړاندې کوي،  نایي پیسو د رشکت د جواز ترالسه کولو لپاره د افغانستان بانک ته غو ولې هغه ادارې چې د برې

يل فیس چې  تنلیک یو  ي ۲۵،۰۰۰باید د غو ي، ورک   .افغان کې

 د جواز فیس )2

ولې هغه ادارې چې د د افغانستان بانک لخوا منظور شوی جواز ترالسه کوي، باید د جواز ورکولو د پروسې 

ي ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ نايي پیسو د ادارې دا جواز د . افغان فیس ورک کلونو په  ۵د . کولنو لپاره د اعتبار وړ دی ۵د برې

ې وړ دی   : موده کې د جواز ورکولو فیس په الندې ترتیب د ورک

ی کال   افغان ۲۵۰،۰۰۰: لوم
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  افغان ۷۵۰،۰۰۰: دویم کال

  افغان ۲،۰۰۰،۰۰۰: دریم کال

  افغان ۳،۵۰۰،۰۰۰: لورم کال

م کال   افغان  ۳،۵۰۰،۰۰۰: پن

  دوره اي فیس: لور دېرشمه ماده

م کال له پای ته رسې )1( نايي پیسو د خدمتونو د پن و د برې ولې ادارې مکلفې دي  نايي پیسو  دو وروسته د برې

ي ۵،۰۰۰،۰۰۰  .افغان دوره اي فیس ورک

خه تر لسم کال پورې د اعتبار وړ دی )2( م کال  ې وروسته د فعالیت له پن ۍ ور  .د جواز دا فیس له لوم

ه په کال کې  )3( نايي پیسو د . افغان د اداینې وړ دی ۱،۰۰۰،۰۰۰دا فیس هر کال ل تر ل نايي پیسو اداره د برې د برې

 .افغان دوره اي فیس ورکوي ۳،۰۰۰،۰۰۰ندې کولو د لسم کال له پای ته رسېدو وروسته خدمتونو وړا

لسم کال پورې د اعتبار وړ دی او باید هر کال ل  )4( خه د فعالیت له لسم کال وروسته تر پن ې  ۍ ور د جواز دا فیس له لوم

ه   .افغان هر کال تادیه يش ۶۰۰،۰۰۰تر ل

ه دېرشمه ماده   یسد ارزونې ف: پن

نايي پیسو رشکت باید هر کال  ي ۲۵۰،۰۰۰د برې نايي پیسو د رشکت . افغان  د ارزونې کلنی فیس ورک د ارزونې فیس د برې

 .د مايل کال له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د اداینې وړ دی

  د معاملو فیس: شپ دېرشمه ماده

نايي پیسو د ادارې معترب جواز په نايي پیسو پر خدمتونو  ولې هغه ادارې چې د برې و د خپلو برې واک کې لري مکلفې دي 

ي انو او مشرتیانو . الندې د معاملو مشخص او متناسب فیس وضع ک ریزو رشیکانو، استازو، اجن د معاملو دا فیسونه په سودا

 .باندې چې په دې پورې محدود نه دي، د پيل کېدو وړ دی

تونه: اووه دېرشمه ماده   د کمیشن ل

ریز پالن کې د  و په خپل سودا نايي پیسو د رشکت معترب جواز په واک کې لري مکلفې دي  ولې هغه ادارې چې د برې

ي تونو مجموعه خپلو مشرتیانو ته ابالغ ک ولو ل ت د  ت او تشکیل د هغوی د راپور ورکولو . کمیشن د جوړ د کمیشن دا جوړ

ه د افغانستان ي د مسئولیت د یوې برخې په تو  .بانک ته وړاندې کې

  د راپور ورکولو جریمې: اته دېرشمه ماده

نايي پیسو د ادارې معترب جواز په واک کې لري، د پيل کېدو وړ دي ولو هغو ادارو چې د برې  :د راپور ورکولو الندې مجازات په 

ن  .1 ې   افغان جریمه؛ ۱۰۰۰په بدل کې ) تاخیر(د راپور ورکولو د یوې ور

نايي پیسو اداره به د دې  ۵۰،۰۰۰اشتې په موده کې د راپور نه ورکولو په بدل کې می) ۱(د یوې  .2 افغان جریمه؛ د برې

ي؛ ن د افغانستان بانک لخوا یوه لیکلې اخطاریه ترالسه ک  جریمې تر
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نايي پیسو ادا ۱۰۰،۰۰۰میاشتو په موده کې د راپور نه ورکولو په بدل کې ) ۲(د دوو  .3 ره به د دې افغان جریمه؛ د برې

ي؛ ن د افغانستان بانک لخوا یوه لیکلې اخطاریه ترالسه ک  جریمې تر

نايي پیسو اداره به د  ۱۵۰،۰۰۰میاشتو په موده کې د راپور نه ورکولو په بدل کې ) ۳(د درېیو  .4 افغان جریمه؛ د برې

ي او په ور  ن د افغانستان بانک لخوا یوه لیکلې اخطاریه ترالسه ک ته وخت کې د قوانینو او مقررو د دې جریمې تر

ي؛ ول کې ن  رعایت آمر دنده له معاش پرته د یوې میاشتې لپاره 

تنې وړ راپورونه د درېیو  .5 نايي پیسو رشکت ونيش کوالی اړین او د غو میاشتو په موده ) ۳(په هغه صورت کې چې د برې

نا و د برې ي، د افغانستان بانک حق لري  ي او کې د افغانستان ته ولې  ۱۵۰،۰۰۰يي پیسو رشکت جواز فسخ ک

ه چې په پورتن  ن نیو درېیو میاشتو د راپور نه ورکول جریمه لکه  شمېره کې ) ۴(افغان میاشتنی ثابت فیس او د لوم

ي  .ذکر شوي دي، وضع ک

  د قوانینو او مقرراتو د نه پیروۍ جریمې :نهه دېرشمه ماده

نايي پیسو د ولې ادارې چې د برې ویل پر  هغه  رۍ د  لو او د تره و د پیسو وین ادارې معترب جوازونه په واک لري، اړې دي 

د دې . وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان بانک د قانون او مقرراتو د رعایتولو لپاره شدید اقدامات تر الس الندې ونیيس

ماده کې ترې یادونه شوې ده، ) ۳۸(مجازاتو او جریمې چې په پورته  نېغ په نېغه د راپور ورکولو د) نقضول(اقداماتو نه تررسه کول 

ي نايي پیسو رشکت مدیریت به د نقض د جدیت پر بنس له جزا مسئولیت او قانو چلند . المل کی ، د برې ن د دې تر

 .رسه مخ يش

تمه ماده   د سندونو جعل او درغيل: لوې

ولو سندونو او مدارکو له سموايل  و د خپلو  نايي پیسو د رشکت معترب جوازونه په واک لري، اړې دي  ولې ادارې چې د برې هغه 

ي خه چې د افغانستان بانک استازو ته یې وړاندې کوي، ډاډ ترالسه ک له د افغانستان بانک رسه د هر ډول درغلیو او . او صحت 

ې معاملې د  ان برخه کې ترې یادونه  ۵او  ۴مادې په  ۳۸نه راپور ورکولو د قصد په صورت کې به  پرې جریمې چې د د هر ډول 

 . شوې، وضع يش

تمه ماده لوې ه) انفاذ(د مقررې د پلې کېدو : یو    نې

.پلې کېدو وړ دهدا مقرره د افغانستان بانک د عايل شورا لخوا له منظوریدو وروسته د 
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  )3(کتاب    د اداینو د مؤسسو مقرره                                               

پرکی ی    عمومي حکمونه: لوم

ی ماده   : لوم

 . موادو پر بنس تصویب شوې ده 91 او 89، 88، 87د اداینو د مؤسسو مقرره د افغانستان بانک د قانون د 

  موخې: دویمه ماده

 :مقررې موخې په الندې ډول ديد دې 

ارل؛ .1  د اداینیزو مؤسسو ثبتول، د جوازونو صادرول، د فعالیتونو تنظیمول او 

وود برابرول چې یو شخص یا رشکت یې باید په افغانستان کې د اداینیزې مؤسسې  .2 انه الر او د رو د هغو رشایطو په ت

ي؛ ه د فعالیت لپاره بشپ ک  په تو

اندې کولو کې اسانتیا چې د اداینیزو مؤسسو لخوا د ميل اداینې د سیستمونو د خوندیتوب او د هغو خدمتونو په وړ  .3

ي؛ ی کې تررسه کی  اغیزمنتوب رسه په همغ

ولو اداینیزو مؤسسو لخوا په پام کې ونیول  .4 د مشرتي د ساتنې او د خطرونو د مدیریت د معیارونو وړاندې کول چې د 

 يش؛ او 

نايي اداینو  .5 وور (د برې ته کولو لپاره د کاري او رقابتي ) ک که خدمتونو  کې د اغیزمنتوب د رامن تونو او چ په ل

 .چاپیریال د برابرولو په موخه د مقررا اډانې جوړول

  تعریفونه: درېیمه ماده

 :په دې مقرره کې درج شوي اصطالحات الندې معناوې وړاندې کوي

 .مرکزي بانک افغانستان د : د افغانستان بانک .1

و ميل سویچ  .2 نايي ورک و د خدمتونو د پرمخ بیولو : د برې نايي ورک ول هېواد کې د برې هغې ادارې ته وايي چې په 

ولو مايل مؤسسو او اداینیزو  اکي چې په ورته مهال د  لپاره د بانکونو ترمن د اړتیا وړ قوانین، روشونه او معیارونه 

همدا ډول دا اداره د هېواد د ميل کارت د طرحې قوانین او معیارونه چې . ولري مؤسسو ترمن د همکارۍ قابلیت

ت رانغاړي، هم جوړوي ریز تنظی  . تخنیکي او سودا

ې سویچ ته وايي: د افغانستان د اداینو سیستم .3 نايي ورک  .د افغانستان د برې

ه فعالیت کويهر هغه رشکت ته وايي چې مايل خدمتونه وړاندې کوي او د ی: مايل مؤسسه .4 ي په تو  . و من

رو لپاره د امانتونو حساب / هغې ادارې ته وايي چې د کارت قبلوونکو:بانک) ترالسه کوونکی(حصول کوونکی  .5 سودا

دوي/ ولري او هغه اداره ده چې کارت قبلوونکي ر، د معاملې اړوند مالومات هغې ته لی حصول کوونکی له . سودا

يصادروونکي رسه د / مننونکي ل کی ولولو پر وړاندې مسئول   .معاملو د تصفیې د بهیر د اړوندو مالوماتو د را

ون اداینیز :صادروونکی بانک .6 ونو په  ې کار هغې ادارې ته وايي چې د پېرېدونکو د ډبی کارت او د مخکې ورک

 . وسایل وړاندې کوي
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ورۍ ته واي:د اداینې د خدمتونو وړاندې کوونکي .7 ریزې ک ي چې د افغانستان بانک د تصویب په پایله هغې سودا

ې خدمتونه اسانه کوي نايي ورک ته شوی وي او په هېواد کې د برې نايي پیسو . کې رامن چې په دې ادارو کې د برې

 . مؤسسې او اداینیزو مؤسسې شاملې دي

نایي پیسو مؤسسه .8 وري ده، چې د برې:د برې ته د اداینې د خدمتونو وړاندې کوونکي یوه ک نايي پیسو په رامن

ي ل کی نايي جیبي بکسې د خدمتونو د وړاندې کولو په پرخه کې جواز لرونکی   . کولو او پېرېدونکو ته د برې

ورۍ ته وايي چې د افغانستان بانک د تصویب په پایله :اداینیزه مؤسسه .9 د اداینې د خدمتونو د وړاندې کوونکو هغه ک

ته شوی وي او د حصويل  نايي . اداینې او اجین خدمتونه وړاندې کويکې رامن د اداینې مؤسسې مشرتیانو ته د برې

ته کولو اجازه نه لري  . پیسو د رامن

و خدمتونه .10 نايي ورک نايي ابزارو لکه د : د برې ، آنالین، موبایل، ATM, POSد خدمتونو یو ډول دی چې د برې

نايي جیبي بکسې او داسې نورو ابزارو له الرې م  . ايل معاملې وړاندې کويبرې

 .هغه سخت کايل یا پوست کايل ته وايي چې پیرېدونکو لپاره د مايل معاملو بهیر اسانه کوي: حصويل ابزارونه .11

ي : اداینیز ابزراونه .12  . هغه ډول ابزارونه دي چې د پیرېدونکو لخوا د مايل معاملو د تر رسه کولو په برخه کې کارول کې

ې پر بنس د اداینیزې مؤسسې په استازیتوب  هر هغه): استازی(اجین  .13 شخص یا رشکت ته وايي چې د هوک

تونکی وي) مايل(پیرېدونکو ته د حصويل  ون غو  . خدمتونو په وړاندې کولو کې د 

هغه اداینیزه شبکه ده چې د اداینیزو کارتونو لکه دبی کارټ او کردی کارت رسه وصل : د کارتونو د سیستم طرحه .14

یتوب ولري  . ده، چې هره مايل اداره کوالی يش د هغه غ

نايي   هغه اداینیزه شبکه ده چې: د جیبي بکسې طرحه .15 د جیبي بکسې رسه وصل ده او کاروونکي کوالی يش د برې

نايي پ يمعاملو لپاره خپلې برې  . یسې پکې زیرمه ک

ورۍ ته وايي چې په افغانستان کې مدیریت او :د ميل کارتونو د سیستم طرحه .16 د کارتونو د سیستم د طرحې هغې ک

ي  .پيل کې

د افغانستان د ميل کارتونو د سیستم طرحېته وايي چې د هغه مالکیت د افغانستان بانک لري او د هېواد د  :پې -اف  .17

نایي اداینې ميل س ي چې په دې کې د کارتونو د سیستم او د جیبي بکسې طرحې برې ویچ په واسطه تطبیق کی

 . شاملې دي 

نی قبويل سند .18 تنلیک له وړاندې کولو مخکې د :لوم هغه سند ته وايي چې د اداینې د مؤسسې د جواز د غو

ي تنلیک. افغانستان د اداینو د سیستم لخوا صادری ې سیستم د غو ورکوونکي د تخنیکي،  د افغانستان د ورک

تنلیک کوونکي د مالوما تکنالوژۍ اړوند سیستم  نالرې، په دې موخه چې غو ریزې او عملیا ک د (سودا

نې الندې ) سختکايل او هم د پوستکايل له پلوه ې له ميل سویچ رسه د رشیکولو ظرفیت او د همکارۍ  وړتیا لري، تر 

 .نیيس

ې ت:حساب .19 ه وايي چې پر بنس یې مايل اداره پويل امانتونه یا وجوهي یا د مذاکرې وړ مايل هر ډول اسانتیا یا هوک

د ومني له الرې د چکونو یا ) حساب(په ورته وخت کې مايل اداره د . ابزار یا د پیسې د ویستلو تجویز یا د پیسو لې

تونه  تونو پويل ارز ي، ورکوي؛ یا هم دا چې د مايل ادارې یا کوم بل شخص لخ) مبلغونه(اداینیزو سپار وا تررسه کی

نايي پیسې د یو شخص په  تنې، د بانک لرونکو حوالې، مسافر چکونه یا برې ادارې چکونه او اداینیزې سپار
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استازیتوب ترالسه کوي او په ورته وخت کې د امانتونو د خوندي صندوقونو د اجاره کولو او یا د خوندي امانتونو د نورو 

و زمینې برابرويډولو لپاره اسانتی  .اوې یا د هوک

ه لروونکو په استازیتوب انتخاب شوې وي: مرشتابه پالوی .20  .د اشخاصو هغې ډلې ته اشاره کوي چې د ون

 :د یوې معاملې یا یو حساب له اړخه شامل دی له :پېرېدونکی .21

ریزه اړیکه او یا هم یو حساب ترتیب،   .أ  افتتاح یا په غاړه اخیستل هغه شخص چې په نوم یې یوه معامله یا سودا

 شوی وي؛

ریزه اړیکه او یا حساب؛  .ب   د یوې معاملې صالحیت لرونکی، سودا

دول شوي وي؛  .ج   هر شخص چې ورته یو حساب، یا د یوې معاملې په ترڅ کې حقوق یا مکلفیتونه مشخص یا لې

رول واک ولري؛ یا   .د  ریزې اړیکې یا یو حساب د کن  هر شخص چې د یوې معاملې د تررسه کولو یا د یوې سودا

 .داسې نور اشخاص چې له حساب رسه اړیکه ولري  .ه 

ر د پېرېدونکي د کارت د صادرونکي بانک لخوا د اداینې لپاره د کارت د منلو  :صالحیت .22 هغه بهیر ته وايي چې یو سودا

صالحیت د کارت د معاملو د خطر پیژندل اود منظورۍ په صورت کې، د پلور مبلغ د کارت لرونکي له . کوي اجازه ترالسه

ې کوي ان خه   .حساب 

وونو بهیر ته وايي، چې د تصفیې : تسویه کول .23 د الر و د لې د، تسویې او یا تصدیق بهیر یا د بیه لرونکو پا د پیسو د لې

ي، او همدا ډ وونې او د هغه د نهايي حاالت برابرول خه مخکې تررسه کی ول په دې پروسه کې د تصفیې د بهیر الر

 .    شامل دي

د له الرې د مکلفیتونو د تررسه کولو عمل ته وايي : تصفیه .24 و د لې  . د دوو یا زیاتو اړخونو ترمن د پیسو یا د بیه لرونکو پا

و : د مايل بازار بېخ بنس .25 ون کوونکو ادارو ترمن  اړخیزه سیستم ته وايي چې د عامل سیستم په کې شامل دی  د 

ي و، مايل مشتقاتو یا نورو مايل معاملو په موخه کارول کی و د ثبت، بیه لرونکو پا  .او د تصفیې، تسویې یا د ورک

سو مو یا غیر مل سو، ملمو لومنقو غیر یا  لو، منقو د مادي یا غیر مادي، فزیکي یا غیر فزیکي: مايل وجوه یا ملکیت .26

يل، د  نايي یا ډیجی ون د برې شتمنیو او په ورته وخت کې د حصول شوي یا قانو مايل سندونو یا ابزارونو، په 

تنې خو هغې ته  ذینفع شخص تر رسلیک الندې مدارک، او په هغه کې نفع لرل، چې دغه شتمن لکه پويل سپار

ې، بان ې، د پور پا انه محدود نه وي، اسهام، بیه لرونکي پا ک ه والو  ه، د ون ی او هر ډول  راف کری کي حوالې یا لی

ت، رانغاړي خه حصويل یا حصول شوی ارز   . یا د شتمنیو نور عواید یا له پیسو یا نورو شتمنیو 

خه ترالسه شوي عواید .27 ه د هغو : له جرمونو  هر ډول پیسې یا شتمن چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه تو

ونې کمېشنونو له الرې ي/چې له رسغ ې . جرمونو ترالسه شوي وي، ویل کی همدا شان دا ډول عواید هغه عواید یا 

ونې په ترڅ کې تر السه شوي عواید یا هغه  هم رانغاړي چې له پورته عوایدو ترالسه شوي وي، د ذکر شوي عوایدو د پان

ه د شتمنیو نورو ډول ه تو دول شوي ويپیسې یا ملکیت چې یوه برخه یې یا په بشپ  .    ونو ته لې

ي، ویل  :معامله .28 نو د پرمخ بولو په موخه ترې کار اخیستل کی ریزو ک ه چې د اقتصادي یا سودا هر ډول عمل یا هوک

ي ونه او د هر ډول شتمنیو د مالکیت په معنی هم کارول . کی د یا پان دا اصطالح همدا ډول د پیر، پلور، وېش، لې

ي ي خو هغې ته نه م. کی ونې په الندې ډول خالصه کی يدا پان  . حدودې

 ؛د یو حساب پرانیستل  .أ 
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د په افغانیو یا نورو اسعارو که نغدې وي یا چک، ) برداشت(د هر ډول امانت، اخیستنې   .ب  مبادلې یا د پیسو لې

نایي یا نورو غیر فزیکي ابزارو له الرې؛  تنې یا نورې وسیلې یا هم د برې  اداینیزې سپار

 مانتونو بل هر ډول؛د امانتونو د خوندي صندوق کارول یا د خوندي ا  .ج 

کېل کېدل؛  .د   د امانتونو په هر ډول رابطو کې 

ي یا   .ه  ه یا د هغې یوه برخه ورک ه یې په بشپ ه یا نور قانو مکلفیتونه چې په خپله خو هر ډول قراردادي ورک

ي وي؛  ترالسه ک

ې جوړول یا تخلیق؛ او   .و   د حقوقي شخص یا حقوقي هوک

يهغه نورې معاملې چې د افغانستان با  .ز  ې کی ان  . نک لخوا 

  د جواز لرونکو اداینیزو مؤسسو موډل :لورمه ماده

وري ده چې د افغانستان بانک له تصویب او منظورۍ  اداینیزه مؤسسه یا مؤسسې د اداینیزو خدمتونو د وړاندې کوونکو یوه ک

اینده  ته شوې او حصويل او د  ، د موبایل ATM, POS/mPOSدا خدمتونه د . خدمتونه وړاندې کوي) اجین(وروسته رامن

ې او نور اداینی یوالې طرحې قبلوياپلیکشنونه، انالین ورک خه عبارت ده چې د کارت او جیبي بکسو داخيل او ن د . ز کانالونه 

و د افغانستان له ميل اداینیز سویچ  د افغانستان (دې موخې او د همکارۍ د وړتیا د برابرولو لپاره اداینیزې مؤسسې اړې دي تر 

اینده) د اداینو سیستم ای يش او له مايل مؤسسو رسه د  ې  رسه یو  او حصويل خدمتونو د اسانتیاوو د برابرولو لپاره الزمې هوک

ي  . تررسه ک

مه ماده نې /مجازه: پن   قانو ک

خه نو  نې عبارت دي له مجاز حصويل ک  :د دې مقررې د پيل کېدو په موخه، الندې ک

و د الرو او داسې نورو اداینیز ATM, POS/mPOSد  .1 ون حصويل ، موبایيل اپلیکشنونو، د انالین ورک و کانالونو په 

 خدمتونه؛

اینده خدمتونه؛ او  .2  د بانکي یا غیر بانکي ادارو په استازیتوب د 

نې چې د افغانستان بانک لخوا تائید شوي وي .3  . نورې اړوندې ک

مه ماده نې: شپ   منع شوې ک

نې منع شوي دي )1(  :د دې مقررې د پيل کېدو په موخه، د اداینیزو مؤسسو له الرې الندې ک

 ؛د پېرېدونکو د پیسو ساتل .1

 ؛د اداینیزو کارتونو صادرول .2

نايي پیسو صادرول .3  و ا؛ د برې

نې چې د افغانستان بانک لخوا منع شوي وي .4 ې ک  .هر ډول اړون

په پام کې نیولو رسه کوالی يش پورته وضع شوي محدودیتونه وخت په وخت د ) صالحیت(د افغانستان بانک د خپلواک  )2(

ي  . متحد املال یا په دې مقرره کې د بدلونونو له الرې، تعدیل ک



  

66 
 

تنلیک وړاندې کول او د جواز ورکولو بهیر:اوومه ماده   د غو

ه د یو اصيل  اداینیزه مؤسسه کوالی يش خپلواکه وي او )1( ه تو خه د ) مور(یا په بشپ ي وي چې له وړاندې  ایند رشکت 

 .افغانستان دننه یا بهر فعالیت تررسه کوي

نې باید د اصيل  )2( ایند په صورت کې، اداینیزه مؤسسه خپلې ک خه جال او په متفاوته ډول ) مور(د  رشکت له کارونو 

ي ارنیز پالوي، د . تررسه ک ه، د خطرونو د مدیریت خپلواکې چې د یو جال  ان ه، د قانون او مقررو د پیروۍ  ان نې  پل

خه عبارت دي چې په ورته وخت کې باید د حصويل خدمتونو د وړاندې کولو د برخې لپاره  اډانې او مدیره پالوي درلودلو 

ي رۍ او صنعت د اداینیزې مؤسسې د جوړولو په موخه، هغه رشکت چ. جال دفرتونه او حسابونه جوړ ک ې له وړاندې د سوا

وزارت لخوا ثبت شوی وي، که چېرې له مخکې جوړ شوی وي او یا د اداینیزې مؤسسې د جوړولو هوډ یې درلودلی وي، باید 

تنلیک او اړینو سندونو او مدارکو او په دې مقرره کې د یاد شوي فیس په وړاندې کولو رسه خپل د فعالیت جواز له د  د غو

يافغانستان  خه ترالسه ک ارنیز ) مور(که چېرې یاده اداینیزه مؤسسه د اصيل . بانک  ي وي، کوالی يش د  ایند رشکت 

خه تر  ي؛ او  ۱۲پالوي او یا د هغه د صالحیت لرونکو نورو اداري پالوو لخوا د جواز له صادریدو  ه ترالسه ک  میاشتو پورې 

خه یې هی اداره په افغانستان کې باید د اداینیزې  ي، خو دا چې له د افغانستان بانک  نې تررسه نه ک ریزې ک مؤسسې سودا

ي د افغانستان بانک به  نې تررسه ک ي وي، که چېرې کوم شخص یا اداره له جواز پرته د اداینیزو مؤسسې ک منظوري ترالسه ک

ي  .یاده اداره د قانون پيل کوونکو ادارو ته معريف ک

تنلیک کوونکی باید  .1 ای د افغانستان غو اکل شوي فیس رسه یو  تنلیک د جوړ شوي فورم پر بنس له  خپل غو

ي  .بانک ته تسلیم ک

ې په برخه کې، د افغانستان بانک یاده مؤسسه په دې اړ کوي چې د هغه مايل  .2 اداینیزې مؤسسې ته د جواز د ورک

ینه، د مدیریتي برخې اشخاص، د پان تنلیک کوونکي مخ ت او د رضایت لرونکو ساحو وضعیت او د غو ې د جوړ

ه تر پو الندې نیيس، د قناعت وړ وي  . بسنتیا چې عامه 

ې او د اړینو سندونو د وړاندې کولو په پام کې نیولو رسه چې د دې مقررې  .3 اکل شوي فیس د ورک د افغانستان بانک د 

تنلیک کوونکي ته د فعالیت جواز ۲۰او  ۸په   .ورکوي موادو کې ذکر شوي، غو

د حصويل خدمتونو او د همکارۍ د وړتیا د وړاندې کولو په موخه، اداینیزې مؤسسې باید د افغانستان له ميل اداینیزې  .4

و وکوالی يش د بانکي او غیر بانکي ادارو ) د افغانستان د اداینو له ميل سویچ( سیستم  د کارت او ( رسه وصل يش، 

ې طرحې ي او په ورته وخت کې د دې ډول خدمتونو د د و ) جیبي بکسې له الرې د ورک ول ابزارونه قبول ک ې  رک

ي  .  تررسه کولو لپاره باید د افغانستان د اداینو د سیستم منظوري تر السه ک

ي، د افغانستان بانک کوالی يش  .5 که چېرې اداینیزې مؤسسې ته د فعالیت جواز د مقررې د دې برخې له مخې صادری

يد هغه اړوند رشایط ز  . یات، بدل او تعویض ک

د فعالیت د جواز له صادریدو وروسته اداینیزې مؤسسې اړې دي چې د یو میاشت په اوږدو کې په فعالیت پیل او په دې  .6

ي  . برخه کې بازار ته خدمتونه وړاندې ک
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و چې باطل شوی .7 خه تر  ې  ل شوي وي د صادریدو له نې نه وي،  هر جواز چې د مقررې د دې برخې پر بنست ورک

تنلیک د دې مقررې د . تر درېیو راتلونکو کلونو پورې د اعتبار وړ دی دید لپاره غو په ورته وخت کې، که چېرې د 

ي ل کی یدو تر مودې پورې معترب  تنلیک د بشب دید د غو  . برخې پر بنس وړاندې شوی وي، یاد جواز د 

دې کولو لپاره کايف عملیا تدابیر تر الس الندې ونیيس، چې اداینیزه مؤسسه باید د خپلو حصويل خدمتونو د وړان .8

 :الندې موارد پکې شامل دي

انه کوي، په ورته وخت کې   .أ  اینده حقوق او مکلفیتونه رو نالرې چې د اداینیزې مؤسسې او  هغه قواعد او ک

ي؛ او ېدونکي خطرونه هم باید مشخص ک  پې

خه ډاډ ترالسه کوي چې احتیاطی ترتیبات هغه اقدامات چې د خدمتونو د خوندیتوب، ام  .ب  نیت او عملیاتی سالمتیا

 . هم پکې شامل دي 

ه ماده   د اداینیزې مؤسسې د جواز د ترالسه کولو لپاره د اړیتا وړ سندونه : ا

ه باید الندې  )1( ه او اداینیزه مؤسسه د حقوقي شخص په تو ه لرونکی د حقیقي شخص په تو د یوې اداینیزې مؤسسې ون

ي  : سندونه او مالومات وړاندې ک

رۍ جواز؛ .1 خه د سودا رۍ له وزارت   د صنعت او سودا

ت؛ .2 ې جوړ ه او د هغه د ون ه لرونکي پیژندنه، معترب پاسپورټ یا پیژندپا  د ون

 خيص شتمنیو لیست؛د ش .3

 : وړاندیز شوي معیاري قراردادونه له .4

 و ا؛ اینده  .أ 

ون کوونکي  .ب   .د سیستم 

وړې  .5 خه ډاډ ترالسه کول(د پالیسیو د ک نالرو  ماده کې ترې یادونه  ۲۰وړاندې کول چې په ) له مناسبو پالیسیو او ک

 شوې ده؛

و  .6 د ( د افغانستان د اداینو له سیستم رسه د افغانستان د اداینو د ميل سویچ د توحیدولو او د بانکي او غیر بانکي ورک

ې د طرحو ولو ابزارونو د منلو په برخه کې د حصويل خدمتونو او همکارۍ د ) کارت او جیبي بکسې له الرې د ورک د 

په دې . اداینو د سیستم لخوا د خدمتونو د وړاندې کولو د منظورۍ سند وړتیا د وړاندې کولو په موخه د افغانستان د

ول الزم  برخه کې، د اداینو د سیستم لخوا د خدمتونو د وړاندې کولو د منظورۍ سند د ترالسه کولو په موخه، باید 

وود پر بنس دې سیستم ته وړاندې يش  . سندونه د افغانستان بانک د اداینو د سیستم د الر

ریز پالن چې الندې موضوعات راونغاړي، خو ورته محدود نه ويیو  .7  :  درې کلن هر اړخیزې سودا

او توضیحات؛  .أ   د کاروبار د ماهیت او محدودې په ت

ت؛  .ب   د فیسونو او کمېشنونو جوړ

 مايل سرتاتیژي؛  .ج 

 د بازر موندلو سرتاتیژۍ؛  .د 

 د تکنالوژۍ اسرتاتیژي؛ او   .ه 

 .عملیا سرتاتیژي  .و 
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 ؛اساسنامه .8

تمدیریتي  .9 ې رانغاړي( جوړ ي ته د دندو سپارلو هوک  ؛ )اینده او دریم

ون .10  ؛د افغانستان د اداینو له سیستم رسه ت

و ته د رسیدنې پالن .11  ؛پې

رۍ د دوام پالن .12  ؛د سودا

رول میکانیزم .13  ؛د داخيل کن

 ؛د رهربۍ پالوي پیژندنه/د وړاندیز شوي نظار پالوي .14

 او ؛د وړاندیز شوي مدیره پالوي پیژندنه .15

 .د نظار پالوي او مدیره پالوي تحصیيل او مسلکي سندونه .16

ي )2( ن الندې سندونه او مدارک هم وړاندې کی ه لرونکی یو حقوقي شخص وي، د پورته مواردو تر  :که چېرې ون

ي وي؛ .1 خه یې ترالسه ک رۍ او صنعت وزارت  ریز فعالیت جواز چې د سودا  د سودا

ه لرونکو پی .2 ې کاپي، د ون ت؛د پیژند پا و جوړ  ژندنه او د هغوی د ون

ل شوي مايل صورت حسابونه؛ .3  د دریو تېرو کلونو پل

 رهربۍ پالوي پیژندنه/ د نظار پالوي .4

 د مدیره پالوي پیژندنه؛ .5

ریز پالن؛ او .6  درې کلن سودا

ل يش )3(  .هر ډول سندونه او مالومات چې د افغانستان بانک لخوا اړین و

  معیار د مناسبې ارزونې د بهیر :نهمه ماده

تنلیک کوونکي لخوا پر سپارل شویو سندونو او د وړاندې  )1( تنلیک له ترالسه کولو وروسته د افغانستان بانک باید د غو د غو

ي؛ نې تررسه ک نې او پل ې ن  تیا باندې خپلې لوم  شویو مالوماتو په بشپ

ايي د دې مادې  )2( ه ) ۱(د افغانستان بانک به  تنلیک کوونکو فرعي برخې الندې یوه بشپ ي او یا به له غو نالره جوړه ک ک

ي تنه وک تنلیک کوونکو ته د دې ډول مالوماتو د وړاندې . خه د زیاتو مالوماتو د وړاندې کولو غو د افغانستان بانک غو

ې تررس  تنلیک کوونکی باید د هغه د تررسه کولو په برخه کې خپلې الزمې ه اکي او غو ه  ي؛کولو لپاره وروست نې  ه ک

نو وروسته د دې مادې د  )3( ې تنلیک کوونکي د سندونو ) ۲او  ۱(که چېرې د افغانستان بانک له  فرعي برخو پر بنس د غو

ي، په ورته وخت کې باید ډاډ ترالسه يش چې دا سندونه او مالومات  خه رضایت ترالسه ک تیا  او مالوماتو له سالمتیا او بشپ

 اړین اقدامات چې د افغانستان بانک لخوا صادر شوي او یا صادر يش، مطابقت لري؛   د دې مقررې له حکمونو یا هغه

ي نه وي، د افغانستان بانک کوالی يش د دوو خربتیاوو له صادریدو او  )4( تنلیک کوونکي اړوند سندونه وړاندې ک که چېرې غو

تنلیک لغوه ک تنلیک کوونکي غو  وي؛د رضب العجل د پای ته له رسیدو ورسته د غو

تنلیک رد شوی نه وي؛ د افغانستان بانک اداینیزې مؤسسې ته هغه وخت د فعالیت جواز ورکوي چې اداینیزې  )5( که چېرې غو

ول الزامي رشایط او ضوابط چې د دې مقررې په  ي  ۶۰ماده کې بیان شوي، په  ۸او  ۷مؤسسې  و کې بشپ ک کاري ور

 . وي
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  ريد رشکت او د تولید د نوم منظو : لسمه ماده

ریز  )1( تنلیک وړاندې کوي باید د یو سودا هره هغه اداره چې د اداینیزې مؤسسې د فعالیت د جواز د ترالسه کولو په موخه غو

رۍ او صنعت وزارت لخوا منظور شوی وي  .پالن درلودونکی وي چې نوم یې د افغانستان د سودا

ل شوی وي، باید د نورو موخو د تررسه کولو لپاره ونه کارول  )2( تنلیک کوونکی چې د دې مقررې پر بنس ورته جواز ورک غو

ی وي  .  يش، خو دا چې د افغانستان بانک ورته جواز صادر ک

خدمتونو د نوم د منظورۍ  هره هغه اداره چې د نویو تولیداتو یا خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اقدام کوي باید د نوي تولید یا )3(

ي او دا تولیدات یا خدمتونه باید د ادارې د هر ډول شته معنوي حقونو تابع وي تنلیک ورک  . لپاره د افغانستان بانک ته غو

ل شوي وي )4( ي چې د دې مقررې له مخې ورته اجازه ورک نې تررسه ک تنلیک کوونکی باید هغه ک  . هر غو

  د جواز نوی کول: یولسمه ماده

تنلیک او د جواز د ورکولو بهیر(مادې پر بنس  ۷د دې مقررې د ) ترالسه شوی جواز(هر معترب جواز  )1( د درېیو کلونو ) د غو

ي  . لپاره د اعتبار وړ دی او هر درې کاله وروسته نوئ کی

ي باید الندې موارد راونغاړي )2( تنلیک چې د جواز د نوي کېدو لپاره وړاندې کی  :هغه غو

تنلیک .1 ای وړاندې يش؛ یاد غو اکل شوي فیس رسه یو  ي فارمت ولري او د افغانستان بانک ته باید له  ان  باید 

ه دوه میاشتې مخکې د افغانستان بانک ته  .2 ې ل تر ل تنلیک باید د جواز د پای ته رسیدو له نې یدو غو ن د جواز د 

 . تسلیم يش

تنلیک باید د دې مقررې د  )3( یدو غو ن ې د بهیر(د حکم پر بنس  مادې ۷د جواز د  تنلیک او جواز د ورک تررسه )  د غو

 . يش

ه :دولسمه ماده ه الزامي پان   ل تر ل

ه  )1( ه باید ل تر ل ن پان  .میلیونه افغان وي ۵د اداینو د مؤسسې لوم

ه یې د دې مادې په  )2( خه چې ل تر ل ې  ن پان فرعې برخې کې یاده شوې، ) ۱(د اداینو مؤسسه باید هر وخت له لوم

ي. برخمنه وي ه تعدیل ک ه الزامي پان  .  د افغانستان بانک وخت په وخت کوالی يش د دې مؤسسې ل تر ل

ول: دیارلسمه ماده ن   د جواز فسخه کول یا 

يي د اداینیزې مد افغانستان بانک   )1( ه چې الزم و اکلې مودې ؤسسرن ې د فعالیت جواز د یوې خربتیا له الرې تر یوې 

وي، که چېرې اداینیزه م ن  :ؤسسهپورې باطل یا 

ونه .1  . د افغانستان بانک د قانون له اړوندو حکمونو رسغ

ي .2  . د فعالیت د جواز له ترالسه کولو وروسته د یوې میاشتې په اوږدو کې ونيش کوالی په فعالیت پیل وک

 .دوام نه ورکول درول او یا ک خپيل .3

ی وي او کله چې دا  .4 و مالوماتو پر وړاندې کولو رسه ترالسه ک مراه کوونکو یا پ که چېرې یې جواز د ناسمو، ناقصو او 

ارنې پډول مالومات د بی ي ه هره مرحله کيا ارزونې او  دول کی ل شوی جواز یې   .وپیژندل يش، ورک

ی وي، هغه هم که چېرې قانع کوونکی  .5 تنلیک ک ولو لپاره د افغانستان بانک ته غو ن که چېرې یې د جواز باطلولو یا 

ی وي او د درېیم لوري حقونه په کې اغیزمن شوي نه وي  . دلیل یې وړاندې ک
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نالرو که چې .6 ودونو، دستورالعملونو او ک رې د ادغام په برخه کې د افغانستان بانک د اداینو د سیستم له معیارونو، الر

 . رسه یې مطابقت درلودلی نه وي

ي وي) نقض(د دې مقررې له حکمونو رسه یې مطابقت درلودلی نه وي یا هغه یې مات  .7  .ک

ي يش یا نه )ورشکسته( که چېرې یاده اداره دیوايل .8 نې تررسه ک ه خپلې ک  .يش کوالی په سمه تو

ي .9 و ته زیان ورسی نو په تررسه کولو رسه عامه   . د یادې مؤسسې د ک

نو تررسه کول چې د دې مقررې پر بنس  .10 ل شوي نه وياو یا  يمنعه شو د هغو ک  .ورته اجازه ورک

ول شویو اطالعاتو او مالوماتو د محرمیت د ساتلو په برخه کې ب .11  .ریالی نه ويد را

ې پرته له بلې ادارې رسه مدغم شوی وي، مؤسسه یې پلوريل وي او یا یې هم د   .12 د افغانستان بانک له رضایت او هوک

دولی وي ریز بهیر نورو ادارو ته لې  . خپل سودا

 .د  افغانستان بانک لخوا د وضع شویو جریمو د ورکولو په برخه کې د وړتیا نه درلودل .13

ي نه وي د دې مقررې او د .14 وودنې یې پيل ک ویل قانون او نور اړوندې مقررې او الر رۍ د   .تره

ي نه وي .15 ان یې له دې مقرراتو رسه سم مدیریت ک اینده   . خپل 

و مالوماتو د وړاندې کولو یا ترتیبولو وړتیا ونلري .16 ان دا کار . د حسابونو، سوابقو، سندونو، مکتوبونو، صورت حسابونو یا 

ي نه وي  ۱۴په هغه صورت کې د پلې کېدو وړ دی چې له  و وروسته یې له کوم دلیل پرته پورته موارد برابر ک کاري ور

و جواز یې فسخه نه يشاو په ورته وخت کې په داسې حالت کې چ  . ې کره دلیل وړاندې کوالی نه يش تر 

او شک  .17 کیل وي یا هم په دې ت نو کې  نو زمینه ) ن(په جرمي ک شتون ولري چې اداینیزه مؤسسه د جرمي ک

 . برابروي

نس لغوه یا فرعي برخې پر ب) ۱(د افغانستان بانک مخکې له دې چې د اداینو د مؤسسې د فعالیت جواز د دې مادې د  )2(

ول نه  ن او چې ولې یې جواز لغوه یا و و د افغانستان بانک ته په دې ت ي  وي، د اداینو مؤسسې ته باید فرصت ورک ن و

ي  .يش، معقول دلیلونه وړاندې ک

ي د موضوع په ) ۲(د افغانستان بانک هغه معقول دالیل چې د اداینو د مؤسسې لخوا د  )3( فرعي مادې پر بنس وړاندې کی

او په خپل تصمیم کې په پام کې ونیيس  . ت

وود رسه سم اصالحي اقدامات تر الس الندې  )4( د  افغانستان بانک د اداینو مؤسسې اړې کوي چې د افغانستان بانک له الر

ي ايي د افغانستان بانک پر دې مؤسسو باندې نغدي جریمې یا نور بندیزونه وضع ک  . ونیيس او په ورته وخت کې 

یدو په برخه کې الندې موارد تر الس د افغانست )5( ن ان بانک د دې مقررې پر بنس د اداینې د مؤسسې د جواز د باطلېدو یا 

 :الندې نیيس

ېدو خرب ورکول؛  .1 ن ه د اداینې د مؤسسې د جواز د باطلېدو او   په سمدستي تو

ل شوي دي، د .2 ه ورک اسانه کوول په موخه د اداینو د  د هغو پیسو د ساتلو او د وېشلو د پروسې چې د تضمین په تو

رول کې نیول ریزو چارو په کن  . مؤسسو د سودا

ول يش باید الندې موارد په پام کې ونیيس )6( ن  :که چېرې د اداینو د یوې مؤسسې د فعالیت جواز لغوه یا و

نايي سوابق چې د ویلو یا پرانېستل کېدو وړتیا یې درلوديل وي او نور اړو  .1 ابسونه، برې ند مالومات د افغانستان ول ډی

 . بانک ته وسپاري
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ي؛ او  .2 و په موده کې باید جواز د افغانستان بانک ته تسلیم ک  د جواز د لغوې د خربتیا له ترالسه کولو وروسته د اوو ور

ل شوې وې، ودروي .3 نې چې د دې مقررې پر بنس ورک  .  ولې هغې ک

وي الندې موارد باید ترالس الندې ونیيسکه چېرې د افغانستان بانک د اداینو د مؤسسې د ف )7( ن  : عالیت جواز لغوه یا 

ه د دوو خپرونو یا تلویزیونې کانالونو له الرې چې پراخه  .1 او ل تر ل یدو په ت ن خلکو ته د مؤسسې د جواز د لغوې یا 

ي اداینو د مؤسسې نورې په ورته وخت کې، د دې مقررې د پيل کولو په موخه نورو ادارو ته د . پو ولري، خرب ورک

 .  معاملې سمدالسه ودروي

وي، د دې مؤسسې بیالنس چې د تضمین  .2 ن کله چې د افغانستان بانک د اداینې د مؤسسې د فعالیت جواز لغوه یا 

ي لې توزیع ک ه ورته سپارل شوی، بیا   . په تو

ت: وارلسمه ماده   اداري جوړ

خه برخمنه وي ت   : د اداینو هره مؤسسه باید د الندې اداري جوړ

ه  .1 ه لرونکو عمومي غون  )مجمع(ون

 د نظار پالوی .2

 مدیره پالوی .3

ه .4 ان نې   د پل

ه؛ او  .5 ان  د خطرونو مدیریت 

 .د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو مسئول .6

لسمه ماده ه : پن ه لرونکو عمومي غون   د ون

ه الندې دندې او واکونه لريد یوې اداینې مؤسسې  )1( ه لرونکو عمومي غون  : د ون

 د اداینې د مؤسسې د منشور د تعدیالتو منظوري؛ .1

ه لرونکو د عمومي ) by-law(د اداینې د مؤسسې د آیین نامې  .2 او د هغه د درج شویو تعدیالتو منظوري او یا دا چې د ون

ې واک د دې ډول دندو د تررسه کولو په موخه د نظار ي چې د آیین نامې  غون پالوي ته سپارل شوی وي او دا اړینه و

ې د منظورۍ تابع وي؛   ه لرونکو د عمومي غون  هر ډول منظوري، تعدیل او لغوه باید د ون

و حق الزحمې  .3 ه کول او د دې پالوي د غ و اکل او  و   اکل؛) امتیازونو(د نظار د پالوي د غ

اکل شوې  .4 اکل چې د اداینې د مؤسسې په  ه کې د زیاتوايل منظوري او په  دې برخه کې د هغو رشایط او ضوابطو  پان

ه اضافه يش؛  په ترڅ کې یې د اداینې د مؤسسې ون

تنې په اساس د اداینې د مؤسسې د کلنی راپور او مايل صورت حسابونو  .5 د اداینیزې مؤسسې د نظار پالوي د سپار

 منظوري؛

ه کول؛د اداینې د مؤسسې د پلور، ادغ .6 او پرېک لو په ت ای کولو، منحل کولو او ت  ام، یو 

رل؛ .7 نې د یو پیژندل شوي رشکت   د نظار پالوي د مالحظاتو په پام کې نیولو رسه د اداینې مؤسسې لپاره د بهرن پل

ته کول او منحلول .8 اینده رامن  .  د اداینې د مؤسسې او د هغه د 
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و  )2( ه کې د شته ون ه لرونکي باید د اداینیزې مؤسسې په پان ده لرونکی . پر وړاندې د رایو ورکولو حق ولري) اسهامو(ون هر و

اینده لخوا چې په رسمي  ه او یا د  ه کې په مستقیمه تو ه لرونکو په عمومي غون ډول معريف ) کتبي(کوالی يش چې د ون

خه ب  .  رخمن يششوی وي، د رایې ورکولو له حق 

ه  )3( ېدو وروسته، د ون نې د بهیر له بشپ د اداینې مؤسسې د تیر کال د بیالنس شی او مايل صورت حسابونو د بهرن پل

یو درېیو میاشتو کې جوړه يش ل د مايل کال په لوم ه باید په کال کې یو   .  لرونکو د عمومي اسمبل غون

ه لرونکو د عمومي اسمبل فوق العاده غو  )4( ه لرونکي په جال یا یو د ون ه لرونکی یا ون ې د نظار پالوي، مدیره پالوي، ون ن

ې  ولیزه ون تنه جوړیدای يش ۲۰ای چې د  ه او د رایې ورکولو حق ولري او یا د افغانستان بانک په غو  . سلنه یا زیاته ون

ه لر  )5( ای د ون ا رسه یو  ه یو میاشت مخکې، یوه لیکلې خربتیا له اجن ې، ل تر ل ې د نې ونکو د عمومي اسمبل د هرې غون

دول يش ه والو ته ولې او ون ې مخکې واستول . موقعیت او وخت په ت نیو حاالتو کې دا ډول خربتیا کیدای يش اوه ور په بې

نايي ډول واستول يش او د هغه د رایې ورکولو پر . يش نیو موضوعاتو په حاالتو کې کوالی يش دا خربتیا په برې وسه هم د بی

نايي ډول تررسه يش ه ونه . په برې ا کې ثبت نه وي، هی ډول پریک او چې په اجن په دې برخه کې به د هغو موضوعاتو په ت

ه کې به تر الس الندې نیول شوي تصامیم له . نیول يش ه لرونکو د عمومي اسمبل په راتلونکي غون حال دا چې د ون

نايي الرې تائید يش  . برې

ه لر  )6( ه لرونکو او سکرتر لخوا باید السلیک يشد ون ه وي او یوازې د ون ې باید په لیکيل تو په . ونکو د عمومي اسمبل پریک

ې  و ) د رایې د صندوق(همدې ترتیب، د اضطراري موضوعاتو په حاالتو کې کوالی يش رایه ورکونه د پا نايي ب یا په برې

ي  .تررسه کې

ه لرونکي باید خپلو سکرتریتون )7( يون خه ډاډ ترالسه ک  . و لپاره د یو اغیزناکه او مناسبه کاري چاپیریال له شتون 

ت: شپاړسمه ماده  د نظار پالوي جوړ

ت او خپلواکه او مناسبه کاري روشونه  )1( ولري او په ورته وخت کې د دې لپاره چې ) میتودونه(د نظار پالوی باید یو اداري جوړ

ه برريس  . يش، د دې ډول روشونو د تطبیقولو الرې ترالس الندې ونیول يش په اغیزناکه او دوامداره تو

ارنیز رول او نور  )2( و خپل  ي  و د کارولو پر بنست تنظیم ک ت د رهربۍ، اندازې او د کمې د نظار پالوی باید خپل جوړ

ي ه تررسه ک ولو مواردو دا کار د دې ډاډ ورکوي چې د نظار پالوي د اغیزناکه ا. مسئولیتونه په اغیزناکه تو ه  و په جدي تو

و کولو بشپ قاطعیت لري او د پرېک  . ته رسیدنې لپاره کايف وخت او ابزارونه او د موضوعاتو په ت

یز رول لوبوي )3( نو او دندو کې بنس ارنیز پالوي په ک د نظار پالوی د پالوي مرشي په غاړه لري او د . د نظار پالوي رئیس د 

نو لکه د ن يولو اغیزناکه ک ل کی و اړیکو د ساتلو پر وړاندې مسئول  و رسه د  د نظار پالوي رئیس باید . ظار پالوي له غ

نې ولري ان د نظار پالوي رئیس باید ډاډه يش چې د . د دې مسئولیتونو د تررسه کولو لپاره الزمه تجربه، وړتیا او شخيص 

ې پوهاوۍ پر بنست دي ې معقولې او د بشپ یزو بحثونو جوړولو . نظار پالوي پرېک د نظار پالوي رئیس باید د مهمو او بنس

ه  و لخوا مخالف نظرونه د تصمیم نیولو پر مهال په ازاده تو وي او ډاډه يش چې د پالوي د غ ي وه لپاره د پالوي غ

ي  . د نظار پالوي رئیس باید د خپلو مسئولیتونو د تررسه کولو لپاره کايف وخت په پام کې ونیيس. بیانی

ی وي )4(  . د چک او بېالنسونو د چارو د پرمخ بیولو په موخه د نظار پالوي رئیس باید یو خپواکه او غیر اجرايي غ
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اکل او ترکیب: اوولسمه ماده   د نظار د پالوي 

ه لرونکو  )1( ي یې باید د ون ي او ډېری غ اکل کی ې لخوا  ه لرونکو د عمومي غون د نظار پالوی د اداینې د مؤسسې د ون

 . استازي نه وي

اکي، خو په دې رشط چې دا استازي د پالوي  )2( ه لرونکي که حقیقي یا حقوقي اشخاص وي کوالی يش د پالوي استازي و ون

ي و ډېری برخه جوړه نه ک  . د غ

لورو  )3( ې لخوا د  ه لرونکو د عمومي غون ه درې نفره او زیات نه زیات نهه نفره دي چې د ون و ترکیب ل تر ل د نظار پالوي د غ

ي اکل کی اکل يش او همدا ډول د نظار پالوی . کلونو لپاره  ي کوالی يش راتلونکي دورې لپاره هم و په ورته وخت کې دا غ

خه یو غ و  اکيکوالی يش له خپلو غ ه و  . ی د پالوي د رئیس په تو

ه لرونکي، د  )4( ي وي، د اداینې د مؤسسې ون ي باید خپلواک غ ه د نظار پالوي دوه پر دری برخه غ ون ل تر ل د رئیس په 

ي ي تشکیل ک دې خپلوان یې نه يش کوالی د نظار پالوي ډېری غ  . هغوي استازي او ن

ې پورې  )5( ه لرونکو تر راتلونکې عمومي غون ُست د ون ي باید خايل پ ي، پاتې غ وک خايل کی که چېرې د نظار پالوي کومه 

ي ي په پیژندلو رسه ډک ک  .   د یو موقت غ

  د نظار پالوي وړتیا: اتلسمه ماده

یتوب لپاره د رشایطو وړ وي چې د الندې م )1(  : واردو لرونکی ويهغه شخص کوالی يش چې د نظار پالوي د غ

الی يش .1 اکل شوي رشایط پوره ک نالرې   .مناسب او وړ شخص وي او د اداینې د مؤسسې د ک

 . د دولت کارکوونکی نه وي، د اکاډمیکې برخې استاذان او اشخاص مستثنی دي .2

ی باید په بېالبېلو برخه لکه س )2( ري، محاسبه، حقوقو او د پورته اړتیاوو رسبېره، د اداینې د مؤسسې د نظار د پالوي هر غ ودا

ینه  ارنې کاري تجربه ولري) سوابق(علومو اکاډم کې مسلکي مخ همدا ډول ل تر . او کاري تجربه یا د مايل مؤسسې د 

ی باید د اداینې د مؤسسې، د اداینې د سیستم، د محاسبې یا مايل مدیریت په برخه کې کاري تجربه  ه د نظار پالوي یو غ ل

 .  ولري

اکل د نظا )3( و د وړتیا اړوند نور رشایط او جزئیات وخت په وخت د افغانستان بانک د متحد املالونو له الرې  ر پالوي د غ

 . کیدای يش

  د نظار پالوي دندې او مسئولیتونه: نولسمه ماده

 :  د اداینې مؤسسې د نظار پالوی الندې دندې او واکونه لري )1(

دو په الره اچو  .1 ده لرونکو د عمومي غو ا ترتیبول؛د و ې د اجن  ل او د هرې غون

ت منظوري؛ .2  د اداینې د مؤسسې د اداري جوړ

اکل؛ .3 ه کول او د معاشونو  و و مقررول،   د اداینې د مؤسسې د مدیره پالوي د غ

ارل؛ .4  د اداینو د مؤسسې د مدیره پالوي د اجرااتو 

 د اداینې د مؤسسې د کاري اسرتاتیژۍ او کلن بودجې منظوري؛ .5

و ضد اړوند مسایلو د  .6 نو د تررسه کولو لپاره د پالیسیو منظوري، د  ون د عملیا ک خطرونو مدیریت د پالیس په 

وونو صادرول؛  ته رسیدنه او د دې پالیسیو د تطبیق په برخه کې مدیره پالو ته د الر
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خه ډاډ ترالسه کول چې د اداینې مؤسسه د افغانستان بانک د قانون .7 قوانینو او مقررو له درلودلو، کارولو، / له دې 

خه برخمنه ده؛  رول او خطرونو له مدیریت   مناسبوايل او رعایتولو او د کايف داخيل کن

خه د ډاډ ترالسه کول چې د اداینې د مؤسسې مايل راپورونه چې د افغ .8 انستان بانک مايل راپورونه هم پکې له دې 

 شامل دي، صحت لري؛

نې مناسب بهیر تر الس الندې نیول شوی دی؛ .9 خه ډاډ ترالسه کول چې د داخيل پل  له دې 

ه لرونکو  .10 ه لرونکو منظورۍ ته ) سهمدارانو(د ون او د وړاندیزونو سپارل چې د ون ې ته د هغه موضوعاتو په ت عمومي غون

 اړتیا لري؛

ې ته د مالحظاتو وړاندې کول؛د ادا .11 ه لرونکو عمومي غون او د ون اکلو په ت نې د رشکت   ینې مؤسسې لپاره د بهرن پل

خه د ډاډ ترالسه کول چې د اداینې د مؤسسې د مايل  .12 نې له تررسه کېدو  د اداینې د مؤسسې د کلن بهرن پل

ونکي نظرونه  . راونغاړي صورت حسابونو د حقیقت او سموايل په هکله د پل

که چېرې د اداینې د مؤسسې په مايل وضعیت کې خرابوالی یا د خرابېدو خطر ولیدل يش او یا هره بله موضوع چې د  .13

ي یا مدیره پالوی په  ه خرب ک مؤسسې مايل وضعیت د پام وړ اغیزمنوي، د افغانستان بانک باید سمدستي په لیکيل تو

ي؛  دې برخه کې مکلف ک

خه د ډاډ ترالسه کول؛ د افغانستان بانک .14 وونو او دستورالعملونو له تطبیق   د الر

او تصمیم نیول چې د اړوندې آیین نامې  .15  .او منشور له مخې د نظار پالوي په واک کې وي) by-law(د نورو مواردو په ت

ه لرونکو )2( د ونده لرونکو عمومي (  د نظار پالوی د اداینې د مؤسسې د کاري چارو او رشایطو د پر مخ بیولو په پایله کې ون

ه، نور ذینفع اشخاصو او د افغانستان بانک ي) غون ل کی ه لرونکو  د ېؤسسد اداینې م. ته مسئول او حساب ورکوونکی  ون

ولو ژمنو د پوره کولو په برخه کې، د اداینې د مؤسسې د نظار پالوي باید له  ولنې د  ې، ذینفع اشخاصو او د  عمومي غون

ي الندې مواردو  :خه ډاډ ترالسه ک

خه د ډاډ ترالسه کول؛ .1  له یو وړ او مناسب مدیریت 

خه د ډاډ ترالسه کول؛ .2  د مناسبو پالنونو او پالیسیو تر الس الندې نیولو 

و تطبیقول؛ .3 خه د ډاډ ترالسه کول او د قوانینو، مقرراتو او پریک رول  ارل، له کايف داخيل کن نو   د ک

ارل؛ او  د اداینو د مؤسسې د مايل .4  اجرااتو 

و د تضاد مخنیوی .5  .د 

خه د ډاډ ترالسه کول :شلمه ماده نالرو له درلودلو    د مناسبو پالیسیو او ک

نو د تررس کولو او د خطرونو د مدیریت  )1( نالرې چې د اداینې له مؤسسې رسه د ک د نظار پالوی باید لیکل شوې پالیس او ک

ي انه کوي چې د اداینې د مؤسسې کوم روش او اداینیز . په برخه کې مرسته کوي، منظورې ک نالرې رو دا پالیس او ک

وونې او پالیس ولري . ړ دهسیستم او د خطرونو کوم ډول او کچه د منلو و هره اداینیزه مؤسسه باید نورې لیکل شوې الر

 :  چې په الندې ډول ترې یادونه شوې ده

 د قانون د رعایت پالیيس؛ .1

 د خطرونو د مدیریت پالیيس؛ .2

 عملیا پالیيس؛ .3
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 تدارکا پالیيس؛ .4

 د برشي رسچینو دستورالعملونه؛ .5

ود؛اداری جود  .6 ت او الر  ړ

نې  .7 وود؛د داخيل پل  الر

 د مالوما تکنالوژۍ پالیيس؛ .8

 د محاسبې، راپور ورکونې او مايل چارو پالیيس؛ .9

دل پر بنس( د سیالیت د مدیریت پالیيس  .10 ُ ریز م  )د سودا

رول پالیيس؛ .11  د داخيل کن

فارم دستورالعمل؛ او .12  د معلوما تکنالوژی تخنیکی سیستم او یا د پال

 .د جعل د کشف او مخنیوي پالیيس .13

واب وویلی ويشدا پا )2( ریزو رشایطو بدلونونو ته  انه معیارونه راونغاړي او د مؤسسې د سودا نالرې . لیس باید رو اړوندې ک

ه تطبیق يش او د نظار پالوي د منظوري د ترالسه کولو لپاره د استثنااتو په برخه کې کوم  رن ي چې پالیس  باید بیان ک

اوونه رانغاړي  . پ

ې د نظار پال : ماده ۲۱   وي غون

ې باید د اړتیا په  )1( ې غون ان ن  ي، د دې تر ه جوړې ک ې په ربعواره او منظمه تو ه خپلې غون د نظار پالوی باید ل تر ل

ي. صورت کې جوړې يش ې د الندې دلیلونو پر بنست جوړې ې غون  :ان

 کله چې د اداینې د مؤسسې مايل وضعیت د خرابېدو په حال کې وي؛ .1

تنه ويش؛ یاکله چې د  .2 و د جوړېدو غو نې د رشکت لخوا د غون  اداینې د مؤسسې د بهرن پل

وونه شوې وي .3  .د افغانستان بانک لخوا ورته الر

ې په انالین  )2( ل حضوري ) ویب کنفرانس(د نظار پالوي کوالی خپلې غون ه په ربعه کې یو  ي، خو ل تر ل له الرې جوړې ک

ي ه هم جوړه ک  .غون

ه  د نظار پالوي )3( ي) ناسته(غون ل کی ه  و په شتون کې بشپ  . د پالوي د دوه پر دری برخې غ

ون  )4( و کې له کوم موجه دلیل پرته  و تقویمي غون و یا هم د کال په پن ی چې په درېیو پر له پسې غون د نظار پالوي هر غ

ي یتوب به له السه ورک  . ونيش کوالی، خپل غ

و او د رشیک  )5( ل شویو موضوعاتو، د اجراء شویو مالحظاتو، د نیول شویو پرېک ې د نظار پالوی باید د صورت جلسو سوابق، د 

یز  و یا ناستو کې تر بحث الندې نیول شوي، وسا) خالصه(شویو نظرونو لن  . چې په غون

اکيد نظار پالوی باید د اداینو د مؤسسې یو کارکوونکی چې د دې پالوي غ  )6( ه و د . ی نه وي، د نظار پالوي د سکرتر په تو

و، رئیس او منيش   . لخوا السلیک يش) سکرتر(نظار پالوي صورت جلسات باید د نظار پالوي د غ

ه لرونکو او نظار پالوي ترمن اړیکې: دوه ویشتمه ماده   د ون

ه لرونکو د عم )1( ې یا د ون ه لرونکو د عمومي غون اکل د نظار پالوی باید د ون ومي اسمبل د فوق العاده ناستې له الرې و

 . يش
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ه لرونکو عمومي ناسته باید د نظار پالوي د رئیس لخوا جوړه يش )2( و د . د ون ریزو غون ې رئیس د دې ډول سودا د دې غون

ي ل کی و په اوږدو کې بحثونه اسانه کوي، مسئول   . جوړولو پر وړاندې چې د غون

هد خطر مدی: درویشتمه ماده ان   ریت 

ې د مس )1( ان تر رهربۍ الندې د خطرونو د مدیریت یو اغیزناکه او خپلواکه  ؤلد اداینې مؤسسې باید د خطرونو مدیریت د

ت، رسچینو او د نظار پالوي ه ولري، چې له کايف جوړ خه برخمن وي ته ان  . له الرسيس 

ه له نورو کاري واح )2( ه تو ه باید په بشپ ان کیله نه د خطرونو د مدیریت  خه خپلواکه وي او د عاید په جوړولو کې  دونو 

 . وي

ه باید په کايف اندازه کارکوونکي ولري او دا کارکوونکي باید د بازار او محصوالتو او همدا ډول د  )3( ان د خطرونو د مدیریت 

رامونو ته د دې برخې کارکوونکي باید م. خطر د مدیریتي چارو په برخه کې الزمه وړتیاوې او تجربې ولري نظمو روزنیزو پرو

 .الرسيس ولري

ي او له هر ډول خ پرته له دې پالوي رسه په اړیکه کې وي )4(  . د خطرونو د برخې مسئول مدیر باید د نظار پالوي ته راپور ورک

رول يش )5( ارل او کن  . خطرونه باید د اداینې مؤسسې او یا انفرادي ادارې پر بنس وپیژندل، و

همدا ډول د خطرونو سنجشونه باید د دې مؤسسې د . د خطر د پیژندلو او سنجش بهیر باید کمي او کیفي موارد راونغاړي )6(

د اداینو مؤسسې باید جدي او شدیده . کاري چاپیریال پر بنس د اداینې د مؤسسې په کچه کمي خطرونه راونغاړي

ي او هغه تر ا  .    رزونې الندې ونیيسخطررونه لکه د شهرت خطر ته پاملرنه وک

یز ) جامع(د خطر د راپور ورکولو سیستمونه باید متحرک، هر اړخیز  )7( او کره وي او په ورته وخت کې باید د اصويل یا بنس

 . فرضیو پر بنس والړ وي

و پر بنس یې اجراات تر  )8( نالرې ولري،  يولې اداینیزې مؤسسې باید د خطرونو د مدیریت اډانه، پالیسیانې او ک  . رسه ک

رو او استازو  )9( انو(ولې اداینیزې مؤسسې باید د خپلو سودا ارنیز میکانیزمونه ولري) اینده   . لپاره پیاوړي 

نالرې او همدا  )10( ولې اداینیزې مؤسسې د خپلو مالوماتو او سیستمونو د خوندیتوب په موخه باید منظورې شوې پالیس او ک

رولونه هم ولري يل السوهنو د کشف او  .ډول الزم داخيل کن رسبېره پر دې، دا مؤسسې باید د جعيل معاملو او د احت

 .  مخنیوي لپاره مخه نیونکي اقدامات تر الس الندې ونیيس

ل  )11( ې ارنې له الرې و پورته یاد شوي سندونه او مدارک باید د افغانستان بانک ته وسپارل يش او دا سندونه د ساحې دننه 

 . يش

ولیزه اصول: دهلور ویشتمه ما   د مدیره پالوي یا عامل پالوي 

نې چې د  )1( ي او د اداینې د مؤسسې ک ارنې الندې پر مخ بو مدیره پالوی باید خپلې کاري چارې د نظار پالوي تر مرشۍ او 

رۍ له اسرتاتیژۍ، خطر منلو او د نظار پالوي د نورو منظور شویو پالیسیو رسه مطابقت ولري، تررسه او مدیر يسودا  . یت ک

نیو چارو د کره او سا  )2( خه جوړ وي چې د اداینې د مؤسسې د ور ې ډلې  مدیره پالوی باید د اشخاصو له یوې بشپ

واب ویونکی وويس  . مدیریت لپاره د نظار پالوي ته مسؤول او 
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انه او روڼ وي او د اداینې د مؤسسې د اغیزناکه مدیریت  )3( و بهیر باید رو نالرې او د پرېک ت، ک د مدیره پالوي اداري جوړ

ُستونو د رول، صالحیتونو او مسئولیتونو . لپاره طرحه شوی وي ون د مدیره پالوي د بېالبېلو پ دا چاره د عامل رئیس په 

 .   وضاحت رانغاړي

ه ویشتمه ماد یتوب: هپن اکل او غ   د مدیره پالوي 

خه جوړ او الندې اشخاص په کې شامل دي ۵د اداینې د مؤسسې مدیره پالوی له  )1( و   : غ

 اجرائیوي رئیس؛ .1

 ؛)اختیاري(د اجرائیوي رئیس مرستیال  .2

 عملیا آمر؛ .3

 د مايل چارو آمر؛ او  .4

 . د مالوما تکنالوژۍ آمر .5

ل يشنور کارکوونکي چې  د اداینې د مؤسسې د  )2(  .منشور یا آیین نامې له الرې یا د نظار پالوي لخوا مناسب و

اکي، باید موضوع د افغانستان بانک ته  )3( مخکې له دې چې د اداینو مؤسسه کوم شخص د خپل مدیره پالوي په تشکیل کې و

تنلیک  ي او هغه اړین سندونه چې د افغانستان بانک لخوا مشخص شوي، جواز لپاره د غو یا د راتلونکو ناستو په وړاندیز ک

ي ي او په ورته وخت کې د افغانستان بانک منظوري هم ترالسه ک  . ترڅ کې هم وړاندې ک

اکلو حق هم ولري )4( یتوب او د بیا  لورو پرله پسې کلونو لپاره غ ي کوالی يش د   . د اداینې د مؤسسې د مدیره پالوي غ

ي باید د اداینې مؤسسې دایمي یا )5( ی دې باید . رسمي کارکوونکي وي د مدیره پالوي غ اړینه نه ده چې د مدیره پالوي هر غ

د اداینې د مؤسسې د مدیریت په هره برخه کې عميل یا مسلکي تجربه ولري، خو باید اړونده برخه کې د شخيص پوهې 

ي یو بل رسه په  و وکوالی يش د مدیره پالوي غ ن له خپلې کاري ساحې رسه عمومي بلدیت ولري،  اغیزناکه او تر

ي ه کار وک  . مسلکي تو

ي )6( او د نظار پالوي لخوا تصمیم نیول کی ه کولو په ت و اکلو او  و د حقونو، امتیازونو،   .  د مدیره پالوي د عامل رئیس او د غ

  د مدیره پالوي وړتیااو په رشایطو برابروالی :شپ ویشتمه ماده

ای يش هغه شخص کوالی يش چې د اداینو د مؤسسې د مدیره ي چې الندې رشط بشپ ک یتوب حق ترالسه ک  :پالوي د غ

نالرې رسه سم وړ او مناسب شخص وي .1  . د اداینو د مؤسسو له ک

 د مدیره پالوي دندې او مسئولیتونه : اووه ویشتمه ماده

ه او سا مدیریت رسه مرسته کوي )1(  . مدیره پالوی او د نظار پالوی د خپل شخيص چلند پر بنس د اداینې د مؤسسې له 

وله  )2( ي چې په  ت جوړ ک مدیره پالوی کارکوونکو ته د دندو د سپارلو پر وړاندې مسئول دی او باید یو داسې اداري جوړ

تیا بهی واب ویلو او رو ياداینیزه مؤسسه کې د   . ر تأمین ک

ارنې او د مرشتابه مدیریت  )3( مدیره پالوی باید هغه مالومات چې د مدیره پالوي د مسئولیتونو د تررسه کولو، د مدیره پالوي د 

ي نو د کیفیت د پیژندلو بهیر رانغاړي، د نظار پالوي ته وړاندې ک ه د نظار . د ک او، مدیره پالوی باید په دوامداره تو په دې ت

يپالوی ل خه خرب ک  :  ه الندې مهمو مواردو 
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ریزې اسرتاتیژۍ او د خطر .1  جوړول او ترتیبول؛  خطر منلو اسرتاتیژۍ/د سودا

انو(د اداینې مؤسسې د استازو  .2 ته کولو او منحلولو په برخه کې تصمیم نیول؛) اینده   د رامن

 د اداینې مؤسسې اجراات او د هغه مايل وضعیت؛ .3

 )نقضول(رعایتولو د محدودیتونو ماتول  د  خطر یا د قوانینو د .4

تیاوې؛ .5 رول نیم  د داخيل کن

نې؛ او  .6  حقوقي او مقررا اندې

خه ترالسه شوي موضوعات .7 ونو او نقضولو  نالرو له رسغ  .د اداینې د مؤسسې د ک

 :د ادینې د مؤسسې مدیره پالوی باید الندې موضوعات په پام کې ونیيس )4(

نیو چارو تنظیمول او د د نظار پالوي لخوا د منظور  .1 ، د اداینې د مؤسسې د ور شوې سرتاتیژۍ او پالیسیو پر بنس

ارل؛ نو او چارو  نیو ک نو رهربي کول او همدا ډول د مؤسسې د کارکوونکو د ور ریزو ک  سودا

ریزو سرتاتیژیو او پالیسیو پيل کول چې د نظار پالوي لخوا منظور شوي دي .2 د نظار . د اداینې د مؤسسې د هغو سودا

وونو رسه سم،  ریزه سرتاتیژي، د خطرونو د مدیریت سیستم، د خطرونو اصول،  مرشتابهپالوي له الر مدیریت باید سودا

ي؛  د مايل او غیر مايل خطرونو د مدیریت پروسې او کن  رولونه تطبیق ک

ولو جدي خطرونو منظمه پیژندنه او ارزونه او د نظار پالوي لخوا د تصویب شویو  .3 نو اړوند د  د اداینیزې مؤسسې د ک

خه د ډاډ ترالسه کول؛ رول  ارنې او کن  پالیسیو پر بنس د دې ډول خطرونو له 

ت ترتی .4 یو د اداري جوړ ایند بول چې د اداینیزې مؤسسې عمومي سرتاتیژۍ لپاره د اداینې د مؤسسې او د هغه د 

ي، مناسبه وي او په ورته وخت کې د نظار پالوي ته د منظورۍ په موخه د  چې د نظار پالوي لخوا په پام کې نیول کی

ت وړاندې کول؛    وړاندیز شوي اداري جوړ

ارنې لپاره د سیستمونو جوړول او پيل کول، یاد .5 نو  خه د ډاډ ترالسه د اداینیزې مؤسسې د ک و سیستمونو له مطابقت 

ه د هغه ارزول او د اړتیا په صورت کې د نظار پالوي لخوا د جوړو شویو پالیسیو پر بنس د دې  کول، په منظمه تو

 .  سیستمونو پراخه او نوي کول

ول کارکوونکي د خپلو دندو او کاري اصو  .6 خه د ډاډ تر السه کول چې د اداینې د مؤسسې  لو د اړوند قانون د له دې 

ي، پوهاوۍ لري؛ او چې د نظار پالوي لخوا منظورې  حکمونو په ت

نې د نظار پالوي لخوا د منظور شویو  .7 خه  ډاډ ترالسه کول چې د اداینې د مؤسسې او د هغه د کارکوونکو ک له دې 

 قوانینو، مقرراتو او پالیسیو رسه مطابقت لري؛

خه د ډاډ ترالسه کول چې د اداینې د مؤسسې د کارکوونکو د دندو د تررسه د یو فعال سیستم له شتون او کارون .8 ې 

 کولو اړوند الزم مالومات پر خپل وخت هغوي ته ابالغ شوي دي؛ 

خه د ډاډ ترالسه کول چې د اداینې د مؤسسې لخوا د  .9 ارنې  د مالوما تکنالوژۍ د سیستمونو له خوندي او منظمې 

ي؛ پېرېدونکو د شتمنیو د ساتن  ې په موخه کارول کی

او خرب ورکول چې د نظار پالوي لخوا  .10 ونې په ت ولو هغو قوانینو، داخيل اصولو یا نورو مقررو د رسغ د نظار پالوي ته د 

 جوړ او منظور شوي دي؛

نو او مايل وضعیت د لن راپور وړاندې کول؛ .11 ه د اداینې مؤسسې د ک  د نظار پالوي ته په دورا تو
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، یا د خرابوايل خطر او یا نور هغه موارد چې په )وخامت(که چېرې د اداینې مؤسسې په مايل وضعیت کې خرابوالی .12

ې او  ه هغه مهال چې اداینیزه مؤسسه د ناکايف پان ې تو ان ه د مؤسسې مايل وضعیت اغیزمنوي، په  مادي تو

خه رسغ و يش باید سمدستي د افغانستان بانک نازک وضعیت کې وي یا په دې برخه کې له اړوند مقررو  ونه تر سرت

ل يش ه خرب ورک  . او د نظار پالوي ته په لیکيل تو

تنويل : اته ویشتمه ماده   )صداقت(په دندو کې د نظار پالوي او مدیره پالوي کاري ري

  :د نظار او د مدیره پالوي باید الندې موارد په پام کې ونیيس )1(

ي؛ خپلې دندې د اداینې د مؤسسې .1 ه نیت رسه تررسه ک و په پام کې نیولو رسه په صادقانه او   د 

ه چې یو شخص د احتیاط له مخې خپلې دندې په مقایسوي  .2 رن خه کار واخيل  له هغه ډول پاملرنې، دقت او تجربې 

 رشایطو کې تررسه کوي؛ او 

خه  .3 و له تضاد  و ترمن د  ریزو   . ان وساد اداینې د مؤسسې او د شخيص یا سودا

ونې پر وړاندې چې د اداینو مؤسسې ته د زیان  )2( ي د هر ډول وظیفوي غفلت او رسغ د نظار د پالوي او د مدیره پالوي غ

ي ل کی  . بند ته مراجعه ويش) ۱(د دې موضوع لپاره د دې مادې . رسولو المل شوی وي، مسئول 

ونه بند پر بنس د نظار پالوي او ) ۱(که چېرې د دې مادې د  )3( ونه تررسه يش او دا رسغ مدیره پالوي لخوا وظیفوي رسغ

ونو پر  ه لرونکي حق لري چې د مؤسسې په استازیتوب د دې ډول رسغ مؤسسې ته زیان ورسوي، د اداینې د مؤسسې ون

نالرو چې د محدود مسئولیت لرونکو رشکتونو او کمپنیو د قانون په  ي او د هغه ک ماده کې ذکر  ۴۸وړاندې قانو اقدام وک

تونکي يش  .  شوي، پر بنس د خسارې د جربان غو

و افشاء کونه : نهه ویشتمه ماده ریزو    د سودا

اکل  ي یا د نظار پالوي لخوا  ي، د نظار پالوي غ ودل يش چې کوم رشیکان، آستازي، د مدیره پالوي غ په دې برخه کې باید و

ریو کې چې د اداینې خدمتونو وړاندې کوي، ذینفع دي یا نه ه لرونکي په نورو جواز لرونکو سودا ه، یا ون  .   شوې کمې

  محرم مکلفیتونه: دېرشمه ماده

ولو هغو مالوماتو محرمیت  د نظار ي او د اداینې د مؤسسې کارکوونکي اړ دي چې د  پالوي او مدیره پالوي اوسني او مخکیني غ

ې لپاره ونه کاروي او په  ي وي، وسا او هغه د شخيص  چې په اداینیزه مؤسسه کې یې د خپلو خدمتونو په اوږدو کې ترالسه ک

ي چې نورو  ل يش، خو دا چې له قانو پلوه کومه ستونزه ونلريورته وخت کې اجازه ورنک دا ډول مالومات . اشخاصو لخوا وپل

و  :  کوالی شو یوازې د الندې اشخاصو په واک کې ورک

انو(د افغانستان بانک د مامورینو، کارکوونکو او استازو  .1 ونکو، ) اینده  ارونکو، مفتیشینو، پل ون هغه  او  کفیلپه 

اکل شوي وي؛ او   کارپوهانو ته چې  د افغانستان بانک لخوا د بانکوال له قانون رسه سم 

اکل  .2 نور هغه واک لرونکي کارکوونکي او عديل او قضايي ادارې چې د قانون پر بنس د واک لرونکي محکمې لخوا 

 . شوي وي
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نې : یو دېرشمه ماده   )عملیات(د اداینې د مؤسسې ک

نايي اډانه چمتو  )1( نايي معاملو د تصفیې، پروسس، په الره اچولو او سویچ کولو لپاره یوه برې د اداینې مؤسسې باید د برې

ي دا مؤسسې کوالی يش د دې مقررې له مخې د اداینو د مؤسسو د اړوندو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه له . ک

رۍ د خدمتونو له وړاندې کوونکو او له نورو بانکونو، مايل مؤسسو د نورو اداینیزو ادارو له  نايي سودا رو، د برې سودا

ي ې ته ورسی  .  رشکتونو رسه هوک

 :د اداینې مؤسسې باید الندې سندونه او موارد ولري )2(

رولطریقې چې د هغوي د نظار پالوي لخوا منظور شوي وي؛ .1 نالرې او د کن ، ک  پالیس

ت؛له جال مناسبو ادارې دندو رسه د نظار  .2  پالوي منظور شوی اداري جوړ

واک  .3 ه اخیستل چې له تخنیکي پلوه وړ او مناسبه وي او په هر کاري ) کارکوونکو(کاري  خه  او کايف رسچینو 

 برخه کې یې کايف تجربه درلوديل وي؛

ې؛ او  .4 ریزو چارو د پرمخ بیولو لپاره د حیا دندو اړوند مستند قراردادونه او هوک  د سودا

د سیستونو د مناسبو تجهیزاتو ساتل او ) بېخبنس(ستان په داخل کې د تکنالوژیکي او داخيل پروسس د افغان .5

 .امکانات

ي )3( و د الندې چارو له تررسه کولو  مخکې د افغانستان بانک منظوري ترالسه ک  : د اداینې مؤسسې اړې دي 

 د تولیداتو او حصويل خدمتونو وړاندې کول؛ .1

، مالکیت، رهربۍ پالوي، مدیره پالوي، تکنالوژیکي طرحو، د مالوماتو د خوندیتوب په په اساسنامې، آیین نامې .2

او؛ او  تطبیقاتو کې د هر ډول بدلون په ت

 د نورو مهمو بدلونونو لپاره .3

ې د کارتونو او جیبي بکسو د طرحو د منلو په برخه کې  د حصويل خدمتونو د وړاندې کولو  )4( د اداینې مؤسسې باید د ورک

 .   همکاریو د وړتیا په موخه د افغانستان د اداینې د سیستم له ادارې رسه وصل يشاو د 

ې د خدمتونو د حصول او وړاندې کولو په موخه د افغانستان بانک له نورو مجوزو مايل  )5( د اداینې مؤسسې باید د ورک

ي ې تررسه ک  . مؤسسو رسه الزمه هوک

ول خدمتونه په مس )6( ي او په ورته وخت کې پېرېدونکو ته د اداینې مؤسسې باید خپل  ه تررسه ک لکي، قانو او منظمه تو

خه د ډاډ ترالسه کول چې د هغوي د قناعت وړ وي  .  د داسې با کیفیته خدمتونو له وړاندې کولو 

ویل پر وړاندې د مبارزې د قانون او د پیسو وین/ د اداینې د مؤسسې دندې )7( رې د  لو او تره نې د پیسو وین لو او ک

ویل د مسئولیتونو او مخه نیوکو اقداماتو د مقررې او د اړوندو حکمونو پر بنست چې د افغانستان بانک لخوا  رۍ د  تره

ي ي، تررسه کی  . وخت په وخت صادری

 ي لوري ته ونسپاري؛ او دریم بانک له منظورۍ پرته د اداینو مؤسسې باید خپل کار یا کارونه د افغانستان  )8(

ې او ترتیبات باید د الزمه  )9( خه بهر د سپارل شویو کارونو هوک ون  حکمونو د امکان په صورت کې، اړوندو اړخونو رسه له ت

ي خو په هغو پورې محدوده نه دي   :تابع وي چې په الندې ډول خالصه کې

  د هر لوري د دندو تعریف، حقونه او مکلفیتونه؛ .1
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ه لیک، د نه  .2 ه لیک او بهرن رسچنیو ته د خدمتونو د تررسه کونې د سپارلو د خدمتونو په کچه د هوک افشاء کونې د هوک

  لپاره د منطقي دلیل وړاندې کول؛

ي اړونده  .3 کاره ک ي د اړوندو ادارو لخوا تررسه يش او هغه شواهد او مدرکونه چې  ه کی اکل چې  د دندو محدودې 

نو یا چارو د تررسه کولو   وړتیا لري؛اداره د ورسپارل شویو ک

ايي د اړوندو ادارو له لوري تررسه يش؛ او .4 ت چې   د هغو کارونو لپاره د فیس یا کمېشن جوړ

واب ویونکی وي،  .5 د اداینې مؤسسې باید د اړوندې ادارې د اړېکې نیونې بشپ مالومات چې د افغانستان بانک ته 

ي  .وړاندې ک

ولو معاملو سوابق په دقیق  )10( اړینه ده چې د افغانستان بانک پخوانیو ارقام او . او بشپ ډول وساد اداینې مؤسسې باید د 

و میاشتو پورې الرسيس ولري ه د لوستلو وړ وي، تر شپ نايي الرو چې په واضحه تو . معلوماتو ته باید په آنالین یا نورو بر

ول مالومات په آفالین ډول ل ه د افغانستان بانک د راتلونکي الرسيس لپاره  ه تر لسو کالو پورې وساتل يشهمدارن    ترل

ي؛ )11( ونه برريس او تفتیش ک و د اداینو مؤسسو ارقام، سوابق، اسانتیاوې او بېخبنس   د افغانستان بانک به اجازه ولري 

خه ډاډ  )12( ولو معاملو له محرمیت  ولو قوانینو او مقرراتو پر بنس د  د اداینې مؤسسې او د هغوی اړوند اړخونه باید د 

ي ترالسه   . ک

رولونو بهیر په  )13( ای کولو، عملیا او تخنیکي کن کنالوژۍ نوي کول، د یو  تي  معیاري سندونه او د مالوما او جوړ

نالرو  نو او ک کنالوژۍلپاره د معیاري ک ه د خطرونو د کمولو اقدامات د مالوماتو د خوندیتوب او د مالوما  ې تو ان

  . خه د ډاډ ترالسه کول

رۍ د دوام پالن درلودونکي ويد اداین )14( و ته د رسېدنې پالن او د سودا   .ې مؤسسې باید پې

تیا، دقیقوايل، پروخت  )15( و د سیستم د پروسس له بشپ تیا په برخه کې، د اداینې مؤسسې اړې دي،  د کاري پروسې د بشب

ې( ي ) اپ خه ډاډ ترالسه ک   او  جواز  درلودلو 

و ډاډه يش چې د کاري چارو په اوږدو کې یې چې کوم د محرمیت او راز ساتلو په برخه ک )16( ې د اداینې مؤسسې اړې دي 

ې پر بنس هغه کارول، افشا، ساتل او حفاظت شوي  ي، د اړخونو د هوک خه ترالسه ک شخيص مالومات له اشخاصو 

  . دي

نالره ی )17( ي چې د پېرودونکي شکایتونو ته د رسېدنې ک ا میکانېزم تر الس الندې لري او د اداینې مؤسسې باید ډاډ ترالسه ک

ولو اړخونو دندې او مسئولیتونه د پېرودونکو شکایتونو ته د رسېدنې په برخه  ه د اړوندو  نالره یا میکانېزم په واضح تو دا ک

  کې تعریفوي؛ او

ي )18(   .نور رشایط چې کله ناکله د افغانستان بانک له الرې ذکر کې

اکلو میک: دوه دیرشمه ماده انیزمد نرخونو   

تونو )1( ولو ل ولو / د  ه د  ه لیکونو له الرې مخکې له مخکې په مناسبه او شفافه تو ت باید د قراردادي هوک فیسونو جوړ

رسه سم چې د افغانستان د اداینو سیستم   ”Cap on Charges“مربوطه اړخونو تر من د خدمتونو او معیارونو د اړتیاوو او له 

ي، ه شوې وي لخوا وخت په وخت مشخص کی   .هوک

تونو )2( ولو ل ت جدول باید د زیات نه زیات / د  و میاشتو  پر  ۶فیسونو د جوړ اکل شوی وي او د هرو شپ میاشتو لپاره 

ل يش   .بنس باید د افغانستان بانک ته راپور ورک
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ان(استازي : درې دېرشمه ماده   ) اینده 

و شویو خدمتونو د  )1( ان اکيد اداینو مؤسسه کوالی يش د  اینده و   .وړاندې کولو په موخه په خپل استازیتوب یو 

اکل شوي استازي  ۴د اداینو مؤسسه باید د دې مقررې د  )2( ا کې له خپل  و شویو خدمتونو ) اینده(مادې په ر ان رسه د 

ي ې ته ورسی   .د وړاندې کولو په برخه کې هوک

انو ترمن د  )3( اینده  ه لیک باید په انحصاري ډول الندې د اداینو مؤسسه او د هغې د  حصويل خدمتونو د وړاندې کولو هوک

  :رشایط او ظوابط ولري

 ؛د هر لورې مسوولیتونه او وړتیاوې .1

انو لخوا د  .2 نالرو مراعت کولپالیسیو او د سسو ؤ ماداینو د د اینده   ؛ک

انو لخوا  .3 اینده   ؛مراعت کولد اړوندو قوانینو او مقرراتو د 

اینده  .4 تد   ؛انو لخوا د خدمتونو وړاندې کولو د فیس جوړ

او د  .5 نوپه ت انو دک او میکانیزم او د  نیزار اداینو د مؤسسې د اینده  نو په ت انو د ک ار اینده   نیزد افغانستان بانک 

 واک ؛ او

ي کله ناکلهنور رشایط چې  .6 اکل کی  .د افغانستان بانک لخوا 

اینده کوالی يش د اداینو )4( ي هر  نې تررسه ک   :د مؤسسو په استازیتوب الندې ک

اداینواړوند م له الرې د تسیس ينایېد هر ډول بریا  Straight Through Processingطي مراحل پروسې اداینې د د  .1

 کول؛ نور خدمتونووړاندې

، دیریت یا کنرتولم، فعالول، دمالکیت درلودل شبکې ېوړاندې کولو لپاره د سویچحصويل خدمتونود د  اداینېربخېد  .2

 ؛اداینو مؤسسو یا د دا ډول اداینیزو خدمتونو د کارن په استازیتوب د مالوماتو ساتنهد 

 کول؛ یا دخدمتونووړاندې یستلودو د نغدو پیسو .3

يد دې یې سسې ؤ م د اداینوکول چې  خدمتونووړاندېد نورو  .4 ا کېمجازې و  ؛مقررې په ر

ي او  ایندهسسې باید د افغانستان بانک ته د هر نوي ؤ م د اداینو .5 اکلو یا معريف کولو خرب ورک انو د  اینده  د خپلو 

ای هره میاشت، ئیاتو رسهجز بشپ  لیست د هغويله  يو یو   .ړاندې ک

  )قابلیت(د ادغام وړتیا : لور دېرشمه ماده

د سیستم له الرې د افغانستان دننه او بهر د اداینو له نورو  د اداینو مؤسسه داسې یو سیستم چې د افغانستان د اداینو )1(

ای کېدو وړتیا ولري، وکاروي   .سیستمونو رسه د یو 

ولې مؤسسې باید د حصويل خدمتونو د وړاندې کولو او د کارتونو او جیبي بکسو د طرحو د قبول په برخه کې د   )2( د اداینو 

نایي اداینې له ميل سویچ(وړتیا په موخه د افغانستان د اداینو له سیستم  ای ) د افغانستان د بری   . يش) وصل(رسه یو 

ه دېرشمه ماده   او تصفیهد معاملو طي مراحل : پن

د اداینو د مؤسسو د معاملو د تصفیې او تسویې بهیر باید د افغانستان د اداینو د سیستم د معاملو د تصفیې د پالیس پر  )1(

  .بنس تر رسه يش

ولې مؤسسې باید په د افغانستان بانک کې د تصفیې حساب ولري  )2(   .د اداینو 



  

83 
 

ي د  )3( ي او یا هم هغه معاملې چې د اداینو مؤسسو لخوا طي مراحل کی ونوالو تر من په د افغانستان بانک کې تسویه کی

ي ودونو پر بنس تصفیه کی هی کله باید د اداینې مؤسسه د پیرودونکو یا . د افغانستان بانک لخوا د صادر شوو الر

  .ونه سا او هغو ته الرسسی ونلري) پیسې(ونوالو وجوه 

  ر ورکونهد سوابقو ساتنه او راپو : شپ دېرشمه ماده

  :د اداینې مؤسسه باید الندې موارد په پام کې ونیيس )1(

اوونوپیغام له معیارونو رسه سم د  اداینې د مونه وکاروي چې دتباید داسې سیس .1 ولو پ خه تر پای  معاملو د  له پیل 

ه پورې  ه تو نې دقیق او په بشپ يدپل  .بهیر لپارهالرسيس چمتو ک

ه د لسو کلونو لپاره پروسس شوي وي مؤسسېد هرې معاملې ساتل چې د دې  .2 ترل  .لخوا ل

و کې په فزیکي او  ۵د اداینې هره مؤسسه باید د راپور ورکولو د میکانیزم پر بنس له هرې تقویمې میاشتې وروسته په  )2( ور

ي ه خپل میاشتنی راپور د افغانستان بانک ته وړاندې ک ي، هغه راپورونه چې د اداینو مؤسسو ل. آنالین تو خوا وړاندې کی

  :باید الندې مالومات پکې شامل وي

تسسو لخوا ؤ م اداینود  .1 نایي ابزارو جغرافیايي موقعیت، حجم او ارز  . د وړاندې کیدونکو اداینیزو بری

 ؛د درغل موارد، غال یا اختالص .2

تیاوې؛ لویېاو ن کې  خدمتونو)اساسی(مهموپه  .3  امنیتي نیم

ل راپور  .4 ه چې رسیدنه ورته شکایتون ې اصالحي تر الس الندې نیول شوي اقدامات رانغاړي، هغهچ شوي شکایتونهورک

 ؛)رسیدنه ورته شوي نه وي( د تعلیق په حال کې ديچې الهم شوې ده او هغه 

په او د افغانستان بانک  ي جریانونو صورت حساب، د نغدزیانصورت حساباو ې ، د ؛بیالنس شیتلکه راپورونهمايل  .5

و شو ونو کېان  .نور راپورونه اداینؤ موسسو لخواد  یو فارم

ارنه: اوه دېرشمه ماده نه او    ې

ه چې د اړوندو م )1( ي، د د افغانستان بانک د قانون د  ؤسسورن ل کی مادې  ۲خوندیتوب، اغیزناکتوب او سموالی الزمه 

یزو دندې( ي ) موخې او بنس ارنه وک نه او  د افغانستان بانک باید . پر بنست، د افغانستان بانک باید د اداینو د مؤسسو  پل

ارنه، د ساح یم لخوا د ساحې دننه  ارنیز   اکل شوي  ارنې په الره د خپل  ې  ان نې او د اداینو د مؤسسو  ې ې بهر 

یمونه باید د اداینو د مؤسسوسیستمونو . واچوي ارنیز  ون چې په بهر کې بل چا ته سپارل شوي (رل شوي  د هغو په 

، پر وخت، او غیر )او یا له درېیم شخص رسه وي محدود الرسسی ، اسنادو، راپورونو، سوابقو او رسمي کارکوونکو ته بشپ

ل يش   .ورک

نې او  )2( ارنېزو ادارو رسه د اداینو د مؤسسو او د هغوی د خدمتونو د پل د افغانستان بانک باید د نورو هیوادونو له مقررا او 

ي ي، مرسته وک اکل کی ه چې د افغانستان بانک لخوا  رن نې په برخه کې    .ې

ارنې په ترڅ ک )3( ي، دا ډول که چیرې د افغانستان بانک ته د  نې تررسه ک ايي دې ادارو جرمي ک ي چې  ې حقایق معلومی

ي ن پرته اړوندو ادارو ته خرب ورک او دې له کوم معقول    .مواردو په ت

خه وضع  )4( ه د اداینو د مؤسسو د تضمین د امانت له حساب  د افغانستان بانک حق لري چې جریمې مبلغ په مستقیمه تو

ي ه خپل د تضمین مبلغ وساد اداینو مؤسسې اړې . ک   .دي چې په هر وخت کې د افغانستان بانک رسه ل تر ل
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ه وړل یا په هر دلیل د هغه د حذفولو اجازه باید د اداینو موسسو لخوا د کوم مکلفیت یا مايل  )5( د هر ډول خدمتونو له من

ل ي چې د حذف یا لیوالتیا په وخت کې ادارې ته ورک خه معاف نه ک شوي وي یا وروسته د کوم عمل په اړه یا  مسئولیتونو 

ي ل کی   .د دې ډول تحلیل یا لیوالتیا دمخه حذفول هی مکلفیت نه 

  خوندیتوب او محرمیت: اته دېرشمه ماده

ي، په پام  )1( تنه کی یوالو معیارونو یا هغه معیارونو چې د افغانستان بانک لخوا یې سپار ولې مؤسسې باید د معتربو ن د اداینو 

يکې  خه ډاډ تر السه ک له . نیولو دمالوماتو او خدمتونو د الرسيس له خوندیتوب، صداقت یا معترب وايل، محرمیت او وړتیا 

یوالو معیارونو یا د افغانستان بانک  نالرې له معتربو ن و خپلې داخيل پالیس او ک همدې امله، د اداینو مؤسسې اړې دي 

ودونو او هدایت رسه سم جوړې ک   .يد الر

ي )2( نتیا رعایت ک   .د اداینو مؤسسې اړې دي چې د مالوماتو محرمیت او پ

ل  )3( ون اړوندو ذینفع خواوو ته راپور ورک او باید سمدستي د افغانستان بانک په  ونو په ت ولو امنیتي یا مصؤنیتي رسغ د 

ونو موضوع او راپور . يش   .ستان بانک رسه رشیک يشباید وخت نا وخت د افغان) شکمن یا حل شوي(د امنیتي رسغ

ارنې الندې  )4( د اداینو مؤسسې باید د امنیتي مالوماتو لپاره یوه جال شعبه ولري او دا شعبه به د اجرا مسئول تر مستقیمې 

ه دوه امنیتي متخصصین  یا کارپوهان ولري چې د مالوماتو محرمیت او . فعالیت کوي د امنیتي مالوماتو شعبه باید ل تر ل

د دوی ظرفیت او د بشپ مصؤنیت او امنیت ډاډمنتیا یې باید کله ناکله د اداینو مؤسسو د مدیریت لخوا . ه ژمن ويمصؤنیت ت

ارل يش   .و

و حل: نه دېرشمه ماده   د شخ

اکلې مودې په پام کې نیولو رسه باید د اداینو د مؤسسو او اړوندو  )1( و د حل یو میکانیزم د  ریزو رشیکانو رسه د شخ د سودا

ه لیک برخه ويخوا   .وو ترمن د هوک

و د حل میکانیزم باید د کارت او د اداینو د جیبي بکسو )2( یوالو(له پېرېدونکو رسه د شخ طرحو رسه سم د تطبیق وړ ) ميل او ن

  .وي

ي/د اداینو مؤسسې او د دوی ذینفعان )3( ه نیت رسه مرسته وک و په حل کې په دوه اړخیز ډول او په   که. پېرېدونکي به د شخ

ي، الندې موارد باید په پام کې ونیول يش ې حل نه ک اکيل موده کې خپلې شخ   :چیرې دواړو اړخونو په 

و د حل کمیسیون ته راجع يش .1  .قضیه باید د افغانستان د مايل شخ

و د حل کمیسیون لخوا حل ن ه چېرېک .2 ې  اړخونهيش یا ه قضیه د افغانستان د مايل شخ د دې کمیسیون له پریک

 .محکمې ته راجع يشاو عديل ادارو او یا وي، قضیه باید قضایي  نه خوښ

که چیرې د اداینو مؤسسې د مايل معاملو د پروسس کولو، د کیفیت لرونکو خدمتونو د وړاندې کولو او د خوندیتوب، صداقت  )4(

ې ته رسیديل وي او د  افغانستان بانک د نافذه قوانینو او او محرمیت د اصولو د تأمینولو په موخه له خپلو ذینفعانو رسه هوک

ي ل کی ای نه يش، د خپلو ذینفعانو پر وړاندې مسوول    .مقرراتو پر بنس یې بشپ ک

ه )5( و راپور چې ال حل شوي نه وي او د تعلیق په حال کې دي، په ربعواره تو د   د اداینو مؤسسې باید د هغو شکایتونو او شخ

ي   .افغانستان بانک ته راپور ورک

تمه ماده   )محافظت(د پېرېدونکي ساتنه : لوې
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خه شپ میاشتې وروسته د اداینې مؤسسه باید د مشرتیانو د خدمتونو یو داسې  )1( د اداینیزو خدمتونو د وړاندې کولو له پیل 

ولنیزې رسن او داسې نور موارد راونغاړي، خو ورته محدود نه وي، جوړ یزې اړیکې، پیغامي اخطارونه،  ي  سیستم چې غ ک

ي تنې او شکایتونه وړاندې ک د دې سیستم له . چې د هغه له الرې مشرتیان ويش کوالی د خدمتونو په اړه خپلې پو

  :جوړیدو مخکې، د اداینو مؤسسې باید الندې موارد په پام کې ونیيس

يثبت او ساتلو لپاره کايف الرې او اسانتیاوې د شکایتونو پېرېدونکو د د  .1  ؛ اوبرابرې ک

و حل(مقررې د دې  .2  .يشرسیدنه و په مناسب وخت کې  و ته بایدشکایتونپېرېدونکو مادې رسه سم، د  43د )  د شخ

ې د مدیریت  )2( د اداینو مؤسسه باید خپل د مشرتیانو د خدمتونو سیستم د کارت او د اداینې د بکسې د هرې طرحې  د شخ

و د تقلبي موضوعاتو یا نورو اړوندو  ي،  ته د وارد شویو زیانونو ) پیسو(شکایتونو په ترڅ کې د دوی وجوه له اډانې رسه جوړ ک

  .پر مورد د مشرتیانو شکایتونه ته رسیدنه ويش

ي )3( نالرې په اړه د پوهیدو وړ مالومات وړاندې ک   .د خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال د دوی شکایتونو ته د رسیدنې ک

خه د اداینې د کارت او جیبي بکسو )4( ې  ې له نی اکيل وخت د  د پی و د مدیریت له اډانې رسه سم پر  اړوندو طرحو د شخ

  . اداینو په مؤسسو کې د شکایاتو ثبتول

ولو هغو شکایتونو منل یا قبلول چې ثبت شوي دي )5(   .د 

ي) شکمن(شکایت کوونکی  )6( خه خرب ک   :شخص باید له الندې مواردو 

و د مدیریت جیبي بکسود کارتونو او د اداینو چې  او موده هغهاقدامات .1 د  نورسه سم د شکایتو له ډانې  اړوند د شخ

لو او حلولو لپاره  ي ی  ؛ اوپه پام کې نیول کی

يکه چیرې د  .2 لومات ترالسه ک  .دی ېاو بې  اناشکایت بې مدرج شوی چې  اداینو مؤسسه

تنو له وړاندې کولو ) مادې د فقرې پر بنس ۶د (که چیرې پېرېدونکی )7( خوښ نه وي، هغه باید د اداینو د د پورتنیو سپار

ې د مدیریت له اډانې او له داسې نورو مقررو  رسه سم چې کله نا کله د  کارتونو او جیبي بکسو د طرحو اړوند د شخ

ي ي، بیا شکایت درج ک   .افغانستان بانک لخوا د مشرتیانو د ساتنې لپاره صادری

ې د مدیریت له اډانې رسه سم شکایت کله چې پېرېدونکی وغواړي د اداینو د کارتونو او ج )8( یبي بکسو د طرحو اړوند د شخ

ي، له پېرېدونکی رسه باید اړینې مرستې ويش   .درج ک

خه ډاډا ترالسه کول چې هر شخص د جنسیتي، سن، نژاد، مذهب، دین او داسې نورو تبعیضونو پرته وړاندې شويو  )9( له دې 

  .خدمتونو ته الرسسی لري

ه الرسيس لريباید ډاډ ترالسه يش چ )10(   :ې معلولیت لرونکي اشخاص او افراد الندې مواردو ته بشپ

 ؛ لريالرسيس هته بشپ  ایندهحصويل خدمتونوله کوم محدودیت او تبعیض پرته د  .1

 ؛ اويلريالرسس هته بشپ  رسیدنېبهیرشکایتونو د  د خپلو .2

ه ولو په برخه کې، د درجد شکایت  .3  ؛ترې استازیتوب شوی دید هغوي د استازو لخوا په اسانه تو

ې تررسه يش )11(   .شکایت ته رسیدنه باید پرته د کوم فیس د ورک

خه خرب وي  )12( و پېرېدونکي د تولیداتو یا په هغه ادارې کې د هغو نوي بدلونونو  د پېرېدونکي د پوهاوي د میکانیزم درلودل، 

  .چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په پېرېدونکي اغیزه لري
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تمه  لوې تنلیک او جواز فیس: مادهیو    د غو

تنلیک فیس )1( تنلیک وړاندې : د غو ولې هغه ادارې چې د اداینې مؤسسې د جواز اخیستلو لپاره د افغانستان بانک ته غو

ل لپاره  ي ۱۰،۰۰۰کوي، باید د یو  تنلیک فیس تحویل ک   .افغان د غو

خه د : د جواز فیس )2( اداینې مؤسسې د جواز ترالسه کولو منظوري تر السه کوي، ولې هغه ادارې چې د افغانستان بانک 

ي ۵۰۰،۰۰۰باید  کلونو لپاره اعتبار لري او پورته یاد شوی د  ۳د اداینو د مؤسسو دا جواز د . افغانی د جواز فیس تحویل ک

  .جواز فیس له الندې مهال وېش رسه سم په درېیو کلونو کې د اداینې وړ دي

ی کال .1  افغان۵۰،۰۰۰:لوم

 افغان ۲۰۰،۰۰۰:دویم کال .2

 افغان ۲۵۰،۰۰۰درېیم کال  .3

تمه ماده لوې   دورا فیس: دوه 

ولې مؤسسې به د  )1( ي ۴۵۰،۰۰۰د درېیو کلونو د فعالیت له تر رسه کولو وروسته، د اداینو  د جواز . افغان دورا فیس ورک

ې وروسته اعتبار لري ۍ ور ه تر دا فیس کیدای يش. دا فیس د درېیم کال له لوم افغانیو  ۱۵۰،۰۰۰ په کال کې ل تر ل

ل يش   .ورک

و کلونو د فعالیت له تر رسه کولو وروسته، د اداینو مؤسسه باید هر کال )2( ي ۲۰۰،۰۰۰د شپ د جواز . افغانی کلن فیس ورک

ۍ م یاشتې تر پایه فیس د جواز له صادریدو وروسته د افغانستان بانک ته د اداینې وړ دی او باید د راتلونکي کال د لوم

ل يش خه وروسته ادا يش. پورې ورک تنلیک د منظورۍ  ي کال د جواز فیس باید د جواز غو   .رسبیره پردې، د لوم

تمه ماده لوې   د ارزونې فیس: درې 

ي ۵۰،۰۰۰د اداینې مؤسسه باید  د ارزونې فیس د اداینې د مؤسسې د هر مايل کال پای ته . افغان د کلن ارزونې فیس ورک

ې وړ دی ې د ورک ۍ ور   .رسیدو وروسته له لوم

تمه ماده لوې   پر وخت د راپور نه ورکولو جریمې: لور 

ن لپاره  )1( ې    افغان جریمه؛ ۲،۵۰۰په راپور ورکولو کې د یوې ور

بیره، د افغان جریمه؛ د اداینو مؤسسه به له  جریمې رس ۱۰۰،۰۰۰د یوې میاشتې په اوږدو کې د راپور نه ورکولو له امله  )2(

ي؛   افغانستان بانک لخوا یوه لیکيل اخطاریه هم ترالسه ک

ه د اداینو مؤسسه به د افغانستان  ۲۵۰،۰۰۰د دوو میاشتو په اوږدو کې د راپور نه ورکولو له امله  )3( افغان جریمه؛ همدارن

ن د اداینې م ي او د دې تر ن او مقرراتو د رعایتولو مسئول سسې لخواه د قانو ؤ بانک لخوا یوه لیکيل اخطاریه هم ترالسه ک

  به هم تبدیل يش؛

نایی پیسو اداره به له جریمې  ۵۰۰،۰۰۰د درېیو میاشتو په اوږدو کې د راپور نه ورکولو له امله  )4( افغان جریمه؛ د بری

ي او په ورته وخت کې به د اداینې م اه د قوانینو سسې لخو ؤ رسبیره، د افغانستان بانک لخوا یوه لیکيل اخطاریه هم ترالسه ک

ه يش؛ و   او مقرراتو د رعایتولو آفیرس به هم له دندې 

نایی پیسو اداره له درېیو  )5( خه په ډیره موده کې د افغانستان بانک ته د اړینو راپورونو په وړاندې ) ۳(که چیرې د بری میاشتو 

میاشتو لپاره لکه ) ۳(ي او د درېیو کولو کې پاتې رايش، د افغانستان بانک حق لري چې د اداینې د مؤسسې جواز لغوه ک 
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ه چې تر  افغان ثابت میاشتن فیس  ۱۰۰،۰۰۰شمیرې پورې پورته یادونه وشوه د نه راپور ورکولو د جریمې رسبیره ) ۴(ن

ي   .وضع ک

تمه ماده لوې ه    د قوانینو او مقرراتو د نه رعایتولو جریمې: پن

ویل پر ولې هغه ادارې چې د اداینو د مؤسسې معترب جو  )1( رۍ د  لو او د تره از په واک کې لري، اړې دي چې د پیسو وین

له دې . وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان بانک له قانون او مقرراتو رسه سم جدي اقدامات په پام کې ونیيس

ویل په قانون او مقررا رۍ  لو او د تره هد پیسو وین ونې په مستقیمه تو خه رسغ تو کې ذکر شوي جریمې او اقداماتو 

انه رسه لري   .مجازات له 

ونه ولیدل يش، د اداینې د مؤسسې مدیریت به له  )2( خه جدي رسغ رسبیره پردې، که چیرې له اړوندو قوانینو او مقرراتو 

ار الندې ونیول يش   .جرمي، قانو او قضایي 

  

لویشتمه ماده   د اسنادو د جعل او درغل جریمې: شپ 

ادارې چې د اداینو د مؤسسو معترب جواز په واک کې لري، اړې دي چې د افغانستان بانک هر یو استازي ته د سپارل ولې هغه 

ي ې وک ولې ه خه د ډاډ تر السه کولو لپاره خپلې  د افغانستان بانک ته د د هر ډول دوکې . شویو اسنادو له صحت او سموايل 

  .بند کې د درج شویو جریمو رسه مخ يش ۵او  ۴ماده او  ۴۴اپور ورکولو په او مشخصې معاملې د راپور نه ورکول به د ر 

تتمه  ماده لوې   بندیزونه او جریمې: اووه 

  :د افغانستان بانک الندې بندیزونه عميل کوي )1(

 ؛منعه کولخه  محصوليخدمتونوله وړاندې کولود  .1

 ؛باطلولقرارداد ي د کار  یو کارکوونکيد  ېسسؤ م اداینود  .2

انود نویو  .3 اکلو یا د نویو  اینده  خه  تولیداتولهله   ه کول؛منعپیلولو 

نو او  .4 ایونو د کچې محدودول د هغو د ک يکاري  نې تررسه کی ایونو کې چې دمؤسسېلخوا ک  .په کومو 

خه  له .5 نو  ولاو یا  کوله منعهغو ک ي مقررېدې  یې لهچې د افغانستان بانک  ن کر کې   .رسه په 

ه  د دې مقررې )2( پر بنس پر اداینو مؤسسو د جریمې له وضع کولو مخکې، د افغانستان بانک باید د اداینو مؤسسې ته ل تر ل

ي ه د جریمې د نه ورکولو دلیل یا علت وړاندې ک ي چې هغوی په لیکلې تو ې وخت ورک   .اوه ور

ه باید نهايي وي  )3( او د افغانستان بانک پریک   .د جریمې د وضع کولو په ت

ه تررسه يش کله )4( ي، باید په الندې تو   :چې د دې مقررې پر بنس د اداینو پر مؤسسې باندې نغدي جریمه وضع کی

ل يش .1  ؛د افغانستان بانک ته ورک

و کې  15په د بای .2 لور  بل ډول په پام کې نیول شوي وي؛چې  خو دايش  ورک

ي، د افغانستان بانک ک اداینومؤسسهکه چیرې د  .3 ېد دې يش  والیجریمه ورنک پان یا نورو اړوندو قوانینو  مقررې د من

ېپه پام کې ونیيس مختلف اقدامات کارولو رسهاو مقرراتو په   .او پرېک

لویشتمه ماده   انحالل او د فعالیت ختمول: اته 

  .انحالل باید د محدود املسئولیت رشکتونو اړوندو قوانینو پر بنس تررسه يش/ د اداینو مؤسسو د فعالیت ختمول  )1(
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ي، د افغانستان بانک باید  )2( ه پای ته ورسوي یا منحل ک نې په خپله خو په هغه صورت کې چې دا مؤسسې وغواړي خپلې ک

ي خه درې میاشتې مخکې خرب ک ولو پورونو او مکلفیتونو، په . د انحالل له پیل  د افغانستان بانک له منظورۍ پرته د 

ه د جواز د مودې تر ختمه پورې  ې تو اړوند د جواز فیس او د اداینو د تصفیې او په ورته وخت کې تر هغه پورې چې ان

ې حل شوې نه وي، د انحالل پروسه شونې نه ده  .اړوندې شخ

نو بندول او یا د نورو الرو په صورت کې، د اداینې م )3( ه د ک ول ؤ د انحالل، تصفیې او یا په خپله خو و  سسې اړ دي تر

ي اطالعات، سوابق او معلومات  .د افغانستان بانک ته وړاندې ک

و عامو خلکو ته د مؤ د اداینې م )4( نو د بندولؤ سسې اړ دي تر تصفیه او یا انحالل په اړه باید د دوو ميل نرشیو او یا /سسې د ک

ي  .کانالونو له الرې چې پراخه پو ولري، خرب ورک

تمه ماده لوې ه) انفاذ(د مقررې د پلې کېدو : نه    نې

  .  دا مقرره د افغانستان بانک د عايل شورا لخوا له منظوریدو وروسته د پلې کېدو وړ ده
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  )4(کتاب    دمالياجارېدموسسومقرره

 

پرکی ی    عمومي حکمونه: لوم

ۍ ماده   مبنی: لوم

ه کې خپور شوی دی، د  ۱۱۲۸کال د رسمي جریدې په  ۲۰۱۴مادې رسه سم چې د  ۲۷دا مقرره د مايل اجارې قانون د 

 . ارنې او جواز ورکونې د چارو په موخه وضع شوې ده

  موخې: دویمه ماده

 :د دې مقررې موخې په الندې ډول دي

نو د تنظیمولو د افغانستان بانک لپاره د جواز د صادرولو، د اجاره ورکونک .1 ارنې او په هیواد کې د مايل اجارې د ک و د 

 په برخه کې مناسبه زمینه برابرول

او ډاډ ترالسه کول .2  د مايل اجارې د قانون د پيل کولو په ت

ه د اجارې دودول، لکه .3 ویل د ابزار په تو  ماشینونه، تجهیزات، نقلیه وسایل او یا مالونه، او: د ثابتې شتمن د 

 بازار کې د سیال دودول په مايل .4

  د پيل کولو ساحه: درېیمه ماده

نې پر مخ بیايي، د پر د دې مقررې حکمونه  )1 ولو داخيل یا خارجي اجاره ورکوونکو چې په هیواد کې د مايل اجارې ک هغو 

 .پيل کیدو وړ دي

 دا مقرره پر هغو بانکونو چې د افغانستان بانک لخوا ورته د فعالیت جواز ورکول شوی دی، د پيل کیدو وړ نه ده، او  )2

دا مقرره او د مايل اجارې قانون د اجاره ورکوونکو او اجاره اخیستونکو ترمن اړیکو باندې، چې د مد قانون له الرې اداره  )3

ي، د پيل کیدو وړ نه ده  .کی

انې: ماده لورمه   اصطالح

انو مفهوم په دې مقرره کې پر ذکر شوو اصطالحاتو هم اطالق  پر الندینيو اصطالحاتو رسبیره، د مايل اجارې مندرجو اصطالح

ي خو دا چې په م کې بل ډول ذکر شوي وي  .کی

 . ې خپور شوی دیه ک ۱۱۲۸کال د رسمي جریدې په  ۱۳۹۴د مايل اجارې هغه قانون چې د : د مايل اجارې قانون .1

خه عبارت دی چې د اجاره ورکوونکي لخوا د مايل اجارې د تعریف رسه سم چې د : د مايل اجارې فعالیت .2 نو  له هغو ک

ه موده یې له  ترل  .میاشتو کمه نه وي، تررسه يش ۱۲مايل اجارې په قانون کې بیان شوي دي، او ل

ی دی او د د هغه حکمي ادارې په مانا دی چې : اجاره ورکوونکی .3 د افغانستان بانک لخوا یې د فعالیت جواز ترالسه ک

ه چې د مايل اجارې په قانون کې بیان شوی دی، پرمخ بیايي رن د مايل اجارې قانون له . مايل اجارې فعالیت لکه 

حیازت مخې اجاره ورکوونکی هغه کس دی چې د اجارې د قرارداد پر بنس اجاره اخیستونکي ته د اجاره شوي مال د 
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فرعي اجاره ورکوونکی هم په دې حکم کې شامل دی خو دا چې په دې قانون کې بل شان . او کارولو حق ورکوي

 .ترصیح شوي وي

ه چې د مايل اجارې په قانون کې او په دې مقرره کې : اجاره اخیستونکی .4 رن هغه کس دی چې  اجاره شوی مال لکه 

له مخې اجاره اخیستونکی هغه کس دی چې د مايل اجارې د قرارداد  د مايل اجارې د قانون.  ذکر شوی دی، کاروي

خه د اجاره شوي مال د حیازت او کارولو حق ترالسه کوي فرعي اجاره اخیستونکی هم په . پر بنس د اجاره ورکوونکي 

 .دې حکم کې شامل دی خو دا چې په دې قانون کې بل شان ترصیح شوي وي

نو لیک چې د ا کتبي اجازه: جواز  .5 فغانستان بانک لخوا اجاره ورکوونکي ته د دې مقررې مندرجو رشطونو رسه سم د ک

ي  .تررسه کولو په موخه صادری

 د افغانستان بانک عايل شورا: شورا .6

خه عبارت دی چې د دې مقررې رسه سم : د اجاره ورکوونکو د ثبت دفرت .7 د جواز لرونکي اجاره ورکوونکي د ثبت دفرت 

 .چمتو شوی دی

خه عبارت دی: اجرایي مدیران لوی .8 نتونو د آمرینونو   . د لوی مدیر او د لوی مدیر مرستیال، مايل آمر او د  دېپار

ه موده .9 ترل ه:  د اجارې ل خه عبارت دی چې په هغې کې د اجارې مالونه د مايل اجارې هوک لیک پر  له هغې مودې 

ي او یا د اجاره ا يبنس د مؤقتې مودې لپاره کارول کی  .خیستونکي تر حیازت الندې را

ه د : د نظار پالوی .10 ولو لوړه مرجع ده چې د مؤسسې د اسرتاتیژیکې رهربۍ، په اغیزمنه تو په مايل مؤسسو کې تر 

واب ورکوونې مسوولیت پر غاړه لري ارنې او سهمدارانو ته په موقع د   .مؤسسې د 

ت .11 ت چې د صورت :  دفرتي ارز حسابونو په کتاب کې ثبت شوی دی چې په شتمنیو کې د د استجاري شتمن ارز

ي ونې نه د خسارې د جربان زیرمو د منفي کولو  له الرې الس ته را  .پان

ي چې : د اجارې حذفول .12 ې او زیان په صورت حساب کې له دې امله زیاتی د محاسبې پروسه ده چې رضر پکې د 

ولولو وړ نه وي ه تضمین شوی نه ويیعنې د اس. استیجاري شتمن د را ه تو د . تیجاري شتمن اصيل مبلغ په بشپ

د قسطونو د اداینې په اړه د د ذمت ې او زیان په صورت حساب کې د حذف شوي مبلغ ثبتول، د اجاره اخیستونکي 

او د  مايل اجارې مؤسسې د ه د صادرې شوې اجارې د ترالسه کولو په ت ه نه وړي او همدارن حقوقي  هغه ژمنتیا له من

ته کوي  .ادعا په برخه کې خن نه رامن

ه .13 ه ۲او  ۱د ": مقررا پان ولیزه پان ونې د منفي خطر لرونکې موزونې شتمن"تقسیم پر  "کچې  د   ."د اسهامو د پان

يمقررا ې سنجول د افغانستان بانک لخوا د متحداملال یا بېلې مقررې له الرې معريف کی  . پان

ه د اجرا وړ ويد شتمنیو خ: تضمین .14 ه تو ه په کې په بشپ ت چې د مايل اجارې مؤسسې   .الص ارز

ت له کمیدلو پرته د : د آسانه پلور تضمین .15 ک د هغوی د بازاري ارز دا تضمینات د بازار په عادي رشایطو کې په چ

ذارۍ  نیو معاملو د نرخ  ت یې د ور ه بازاري ارز ې ) Quotations(پلورلو وړ دي او همدارن او یا مزایدې له الرې د ور

ي اکل کی خه برخمن دي، د یوه بېل متحداملال . په نرخ  تیاوو  ان د تضمیناتو ډولونه چې د آسانه پلور تضمینانو د 

ي  .له الرې معريف کی
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دې اجاره اخیستونکو یوې ډلې ته د یوې اجارې صادرول چې له : لویه اجاره .16 لنې س ۱۵یو اجاره اخیستونکي ته یا د ن

ه جوړوي خو له  ې زیات نه وي ۲۵زیاته مقررا پان  .سلنې مقررا پان

چې یو بل رسه په داسې ) حقیقي یا حکمي یا دواړه(دوه یا له دوو زیاتو اجاره اخیستونکو : د اړوندو اجاره اخیستونکو ډله .17

ولو اجاره اخیستونکو پر مايل س ینو یا  او لري چې د یو مايل سالمتیا د   .المتیا اغیزه ولريډول ت

رکز .18 دې اړوندو اجاره اخیستونکو ډلې یا یو اجاره اخیستونکي ته د اجارې صادرول چې د مقررا : د مايل اجارې  د ن

ې   .سلنې زیاته برخه جوړوي ۴۰سلنه یا له  ۴۰پان

ه یو بل رسه په: اړوند اشخاص .19 داسې ډول مشرتکه وي،  که چیرې د دوه یا له دوو زیاتو اشخاصو یا د اشخاصو د ډلې 

ي چې په دې کې عامل پالوی، د نظار پالوی او د هغوی  ل يش، هغوی ته اړوند شخص ویل کی چې یوه واحده برخه و

دې خپلوان شامل دي دې خپلوان ، د عمومي رشکت مرشتابه پالوی او د هغوی ن دې خپلوان ، د سهم لرونکو ن  .ن

ې بنس .20 ي چې اجاره اخیستونکی او د مايل اجارې مؤسسه په کې د یو بل نه هغې معاملې ته ویل : د خپلې  کی

ې لپاره معامله تررسه  مستقل عمل کوي یا هغه معامله چې دواړه خواوې په کې پرته له هر ډول فشار یا جرب د خپلې 

 .کوي

تضمیناتو خالص د استیجاري شتمن اصيل مبلغ منفی په رشایطو پوره د تحقق وړ :  د مايل اجارې خالص حساب .21

ت  ارز

ت .22 رۍ په یوې عادي دوره کې د یوې شتمن د پلور تخمیني بیه چې د بېرته ترالسه : د تحقق وړ خالص ارز د سودا

ي  .شوي شتمن پر رس تخمیني مصارف او د شتمن د پلور تخمیني مصارف ترې منفي کی

ورۍ په  د دې مقررې له مخه دا هغه شتمني ده چې: د صعب الحصول مايل اجاره .23 د تحت املعیار، شکمنې او زیان ک

 .کې شاملې دي

هغه مايل اجاره چې د اجاره اخیستونکي په مايل وضعیت کې د ضعف یا د صادر شوو اجارو : بیارغول شوې مايل اجاره .24

ویل، مهالبندي او یا بدله شوې وي  .د نه اداینې له امله د قرارداد د رشطونو رسه سم مجددا 

هغه شتمن چې د وسیع کارونې له امله یې په ثانوي بازار کې تقاضا زیاته وي او په اسان وپلورل  :معیاري شتمني .25

 .يش

ې شتمني .26 لې پلورنه ستونزمنه وي او په ثانوي بازار : ان هره هغه شتمن چې د کارونې د محدودیت له امله یې بیا 

 .کې کمرته تقاضا ولري

ویل د نسب :)Gearing(اتکا  .27 ومره د مايل  نو  ه کوي چې د مايل اجارې مؤسسې د ک ت سنجولو معیار چې دا په ډا

ي ویلی ې له الرې  ومره کچه یې د مالکینو د پان  .کچه د پورونو له الرې او 

ې د مؤسسې د پورونو نسبت: اتکایي نسبت .28  د مايل اجارې مؤسسې پر مايل پان

ولیزه پورونه یې باید د مايل اجارې هر رشکت با: پر اتکایي نسبت محدودیت .29 ي چې  لې د  ۷ید هر مهال ډاډ ترالسه ک

ې زیات نه وي  .هغې له مايل پان

 توضیح .30
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ولیزه   :پور یعني د الندې مواردو 

 پور او اضافه برداشتونه  .أ 

ې   .ب   )Bonds(بیه لرونکې پا

و پورونه   .ج   )Debenture(د پورپا

 ړ مبلغمؤسسو ته د ادایني و اړوند  .د 

انې  .ه   سفته 

ریزې   .و  ې، اوسودا  پا

 .نور هغه حقونه او پورونه چې ممکن د افغانستان بانک لخوا مشخص يش  .ز 

ولیزه )31 ه یعنې د الندې مواردو   :د مالکینو پان

 عادي اسهام  .أ 

 ترجیحي دایمي اسهام چې د زیاتیدو وړ نه دي  .ب 

 امتیازي اسهام  .ج 

 عمومي زیرمې یا نورې افشا شوې زیرمې  .د 

ه یا زیان، او  .ه   ساتل شوې 

ه  .و  نه یې تررسه شوې نه ده د جاري کال  ې  او زیان چې 

هره د مايل اجارې موسسه باید د اتکایي نسبت د سنجش او د اخیستل شویو پورونو په اړه د افغانستان بانک ته 

 .میاشتنی راپور وسپاري

مه ماده   د جواز صادرول: پن

ي، اړ دی چې )1 نې تررسه ک د مندرجو رشطونو رسه سم د  هر حکمي بنس چې غواړي په هیواد کې د مايل اجارې ک

 .افغانستان بانک نه د فعالیت جواز واخيل

نې تررسه کول منع دي )2 ا کې، د جواز ترالسه کولو نه مخکې د مايل اجارې ک  .د دې مقررې په ر

ی، نه يش کوالی چې د مايل اجارې او  )3 حکمي نهاد چې د دې مقررې د حکمونو رسه سم یې د فعالیت جواز نه وي ترالسه ک

و یا تبلیغا موادو کې  ه وکاروي او په خپلو اسنادو، پا تو یا نورو ژبو د نوم په تو یا د مايل اجارې مرتادفه کلمه په دري، پ

ي  .یې ذکر ک

لورو  )4 هر حکمي بنس چې اوسمهال د مايل اجارې فعالیت پرمخ بیایي، اړ دی چې د دې مقررې له تصویب وروسته د 

يمیاشتو په اوږدو کې د افغ  .انستان بانک ته د جواز ترالسه کولو لپاره مراجعه وک

مه ماده   د جواز ترالسه کولو رشطونه: شپ

 :الندې رشطونه د افغانستان بانک نه د مايل اجارې جواز ترالسه کولو لپاره اړین دي
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تنلیک خاوند باید یو سهامي رشکت وي چې د افغانستان د قوانینو رسه سم ثبت شوی وي او یا .1 یو خارجي  د غو

ي پرانیستې وي؛ ایند  سهامي رشکت وي چې په خپل هیواد کې ثبت شوی وي او په افغانستان کې یې خپله 

خه زیات  .2  وي؛) حقیقي یا حکمي شخص(د سهم لرونکو شمېر کیدای يش چې یو او یا له یو کس 

ه باید له اووه سوه زره  .3 تنلیک ورکوونکي رشکت مجازه پان کايي ډالرو او یا په افغانیو د دې له امری) ۷۰۰،۰۰۰(د غو

خه کمه نه وي؛  معادل 

ي؛ .4  د جواز فیس ادا کول چې بیرته نه ورکول کی

ي، د سهامي خارجي رشکت استازی او د رشکت لوی مدیران باید د دې  .5 تنلیک ورکوونکي رشکت مدیره پالوي غ د غو

ې مادو کې ذکر شوي رشطونه، وړتیاوې او  تجربې ولري؛ او مقررې په اوومې او ا

ي  .6 تنلیک ورکوونکی اړ دی چې د دې مقررې حکمونو او د جواز ورکوونې مقتضیاتو د رعایتولو په اړه ډاډ ترالسه ک . غو

تنلیک ورکوونکي ته په  تنلیک ورکوونکي لخوا رعایت نه يش، د افغانستان بانک کوالی يش چې غو که چیرې د غو

امونه واخيلخرب ورکولو رسه د دې مقررې رسه سم ا  .ړین 

  د نظار پالوي، مدیره پالوي او سهم لرونکو لپاره اړین رشطونه: اوومه ماده

 :رسبېره، نظار پالوی، مدیره پالوی او سهم لرونکي باید الندې رشطونه او صفتونه ولري ومقتضیاتو او رشطوند په اړوندو قوانینو کې 

ي چې د افغانستان بانک د تشخیص پر حقیقي شخص هغه مهال مناسب ا: مناسب او وړ شخص وي .1 ل کی و وړ 

نو کې د ساملو او اغیزمنو  ریزو ک تینی، د انصاف لرونکی وي، او په شخيص، مايل او سودا د وړ، ری بنس د اعت

نو پرمخ بیولو لپاره د مناسبو مهارتونو او تج ه د مايل مؤسسو اړوندو ک و کولو اهلیت او توان ولري او همدارن ربې پریک

 .لرونکی وي

ي چې د افغانستان بانک د تشخیص پر بنس یې د نظار پالوي  .2 ل کی حکمي شخص هغه مهال مناسب او وړ شخص 

ي او نور ورته تشکیالت یې د پورته ذکر شوو صفتونو لرونکي وي  .او عامل پالوي غ

ي .3 ل کی کیل يش، وړ او مناسب نه  خه یو کې   :که چیرې شخص د الندې حالتونو 

د جرم تررسه کولو په پایله کې د واک لرونکې محکمې لخوا په جزا محکوم يش، خو دا چې محکومیت یې د   .أ 

نو   .يله امله و عقایدو یا سیايس یا مذهبي ک

 .د واک لرونکې محکمې لخوا دیوالیه اعالن شوی وي  .ب 

تررسه کولو صالحیت  د ناوړه شخيص یا مسلکي چلند له امله د واک لرونکې مرجع لخوا ترې د مايل چارو د  .ج 

ول شوی وي ن  .اخیستل شوی وي او یا یې صالحیت 

بندونو کې د ذکر شوو حالتونو په ) ۳او  ۲، ۱(استازی یا شخص د داسې شخص اړوند وي چې د دې جز په   .د 

ل يش ا کې وړ او مناسب و نه   او. ر

ا کې وړ او مناسب و نه بندونو کې د ذکر شوو حالتو ) ۳او  ۲، ۱(انتفاعي مالک وي چې د دې جز په   .ه  نو په ر

 .ل يش
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ه ماده   د نظار پالوي لپاره اړین رشطونه: ا

ي، باید الندې رشطونه او  ومقتضیاتو او رشطوند په اړوندو قوانینو کې  رسبېره،  د مايل اجارې مؤسسې رییس او د نظار پالوي غ

 :صفتونه ولري

یتوب ونلري یا یې لوی د بل رشکت په بورډ کې، چې په افغانستان کې د  .1 نې تررسه کوي، غ مايل اجارې ورکولو ک

ی نه وي خو دا چې د اجاره ورکوونکي تابع رشکت   .يو  )Subsidiary(اجراییوي غ

یتوب ونلري خو دا چې د مايل اجارې مؤسسه د یادې  .2 د بانکي مؤسسې د نظار پالوي یا عامل پالوي په بورډ کې غ

 .بانکي مؤسسې تابع رشکت وي

رۍ رسه ل .3 رۍ سکتور او د سودا رۍ په برخه کې تحصیيل درجه ولري او د سودا ه د لسانس تر کچې د سودا  تر ل

ه کلنه تجربه ولري لو برخوکې اړونده پن  او. ت

ي چې د افغانستان بانک د تشخیص پر : مناسب او وړ شخص وي .4 ل کی حقیقي شخص هغه مهال مناسب او وړ 

تی د وړ، ری نو کې د ساملو او اغیزمنو بنس د اعت ریزو ک نی، د انصاف لرونکی وي، او په شخيص، مايل او سودا

نو پرمخ بیولو لپاره د مناسبو مهارتونو او تجربې  ه د مايل مؤسسو اړوندو ک و کولو اهلیت او توان ولري او همدارن پریک

 .لرونکی وي

ۍ .5 ي او د هغوی د لوم درجې خپلوان د مايل اجارې مؤسسې رسه په خپل حساب  د نظار پالوي رئیس، د نظار پالوي غ

ه  ه ولري هی ډول قرارداد، پروژه او یا هوک ه پکې   .لیک تررسه کوالی نه يش چې په مستقیمه یا غیرمستقیمه تو

ي خو قرارداد  .6 ۍ درجې خپلوان کوالی يش د مايل اجارې مؤسسې رسه قرارداد وک د عامل پالوي او نظار پالوي لوم

ې با  .پر بنس تنظیم شوی وي) arm’s length(ید د خپلې 

کیله وي، نه  .7 ې لپاره هی ډول کمیشن چې په هغه کې د مايل اجارې مؤسسې معامله  ي د خپلې  د نظار پالوي غ

 .يش ترالسه کوالی

و شمېر  .8 ون(د نظار پالوي د غ  .باید تاق وي) د رئیس په 

ی ولري د مايل اجارې مؤسسه باید د خپل نظار .9 ه یو خپلواکه غیر اجرايي غ ترل  .پالوي په تشکیل کې ل

ی په خپل تشکیل کې ونلري .10  .نظار پالوی کوالی يش چې د عامل پالوی هی یو غ

  د لویو اجرايي مدیریتونو لپاره اړین رشطونه: نهمه ماده

و هم د پيل کیدو وړ ديد دې مقررې په اوومه ماده کې ذکر شوي رشطونه د مايل اجارې مؤسسې د لویو مدیری )1  .تونو پر غ

ي )2 اکل شوي دي، اړ دي چې الندې دندې تررسه ک  :د مايل اجارې مؤسسې لوی رئیس او مايل آمر چې د بورد لخوا 

ې  .1 يپر بنس )Full time(د مايل اجارې مؤسسه کې د خپلې دندې د مودې په اوږدو کې د پوره ور  . دنده تررسه ک

رۍ په برخو کې اووه کاله له یو پیژندل شوي پوهنتو  .2 ، مايل او سودا ن د لسانس تر کچې تحصیيل سند، او د بانکوال

ي، د پيل کیدو وړ دي. تجربه ولري اکل کی و چې د نظار پالوي لخوا  ولو غ  .پورتني رشطونه د لوی اجرايي مدیریت پر 
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ي ته د دندو د الیحې  .3 د چمتو کولو ) اړوندو مسئولیتونو او دندو رشحد (د نظار پالوی د لوی اجرايي مدیریت هر یو غ

و مالوم يش چې مناسبې دي او . مسئولیت لري ي  ه یادې الیحې باید د افغانستان بانک رسه رشیکې ک او همدارن

 .که نه

ي نه يش کوالی چې .4  :د لویو اجرایي مدیریتونو غ

ون ولري او یا دا چې  .1 ري د مايل اجارې په ورته او رقیبو مؤسسو کې  هغوی رسه مستقیمه یا غیرمستقیمه سودا

ي  او. تررسه ک

ي .2 ې لپاره ترالسه نه ک کیله وي، د خپلې   .هی ډول کمیشن چې د مايل اجارې مؤسسې معامله په کې 

تنلیک: لسمه ماده   غو

ي، د جواز اخیستلو  )1 و فورمو له الرې چې د افغانستان بانک لخوا چمتو کی ان تنلیک ورکوونکی د  تنلیک ترتیبوي غو غو

تنه کوونکي رشکت د واک لرونکي السلیک وروسته یې د افغانستان بانک ته تسلیموي تنلیک کې باید . او د غو په دې غو

ه شوي وي تنلیک ورکوونکي ژمنتیا په ډا او د غو و د مالوماتو د سموايل او دقت په ت تنلیک او مل پا  .د ِغو

ه الندې  )2 ترل تنلیک کې باید ل  :کو ته پام شوی ويغو

ه، د درخواست ورکوونکي رشکت مرکزي  .1 د ادارې نوم، ډول، د ثبت شمیره، د رشکتونو د ثبت کتاب کې د ثبت نی

یو شمېر؛ ایند  دفرتونو او د 

ه کې د  .2 نو ماهیت، په پان ه والو نومونه، د هغوی تابعیت، د هغوی د ک ولو ون تنلیک ورکوونکي رشکت د  د غو

ې   مبلغ او سلنه؛هغوی د ون

تنلیک ورکوونکي رشکت په لویو مدیریتي بستونو کې د پیشنهاد شوو کسانو نوم، پته او خلص سوانح  .3 د د غو

 ون؛په  نوعنوانو د موقفونو او د دندو 

اکل کیدلو لپاره د پیشنهاد شوو اشخاصو نوم، پته،  .4 تنلیک ورکوونکي رشکت د نظار پالوي په بستونو کې د  د غو

ه د هغوی اوسن او پخوان او خلص س ه وال او کارکوونکي په تو وانح او د نورو رشکتونو کې د نظار پالوي، ون

ون؛  تجربې په 

تنلیک ورکوونکي رشکت د مفتش نوم او پته؛ .5  د غو

ه؛ او .6 تنلیک ورکوونکي رشکت پان  د غو

نالیک چې د جواز اخیستلو د طی م .7 راحل په موخه د افغانستان بانک د واک لرونکي شخص نوم، مکمله پته او بري

تنلیک ورکوونکي رشکت استازیتوب کوي  .کې د غو

تنلیک رسه مل سندونه: یوولسمه ماده   د غو

ي )1 ه وړاندي کی تنلیک رسه د ضمیمه شوو سندونو په تو  :الندې سندونه د جواز غو

و او د  .1 تنلیک ورکوونکي رشکت د ثبت تصدیقنامه، او د عامل پالوي د غ رشکت د واک لرونکي استازي نومونو د غو

 لرونکې تصدیقنامه؛
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ون، د یو مايل نهاد  .2 تنلیک ورکوونکی په افغانستان کې د ثبت شوي بانک یا، د پور ورکوونکو مؤسسو په  که چیرې غو

او تصدیقنامه وړاندې يش؛ ه وال وي، نو د یاد نهاد لخوا دې د نیوکې نه لرلو په ت  و

 د رشکت اساسنامه؛ .3

ې د اداینې تاییدونکې وي؛د م .4 ې پان  جاز بانک لخوا صادره شوې تصدیقنامه چې د رشکت لخوا د بشپ

ت؛ .5 تنلیک ورکوونکي رشکت تشکیال جوړ  د غو

تنلیک  .6 د هغو حکمي نهادونو مايل صورت حساب چې درې کاله مخکې يې بیاکتنه تررسه شوې وي، او د غو

ه سلنه   و  وي؛اسهام) ٪۵(ورکوونکونکي رشکت د پن

ي؛ .7 رل کی  د هغو اشخاصو د پیژندنې تثبیت چې په لویو اجرایي مدیریتي بستونو کې 

 :برريس شوی مايل صورت حسابونه چې په الندې ډول دي .8

ی وي،  اړ   .أ  تنلیک ورکونې مخکې له درېیو کالو زیات فعالیت تررسه ک تنلیک ورکوونکي له غو که چېرې غو

و خپل درې کاله پخوانی  ي؛دي   صورت حساب وړاندې ک

ی وي،    .ب  تنلیک ورکونې مخکې درې کاله یا له دې ل فعالیت تررسه ک تنلیک ورکوونکي له غو که چېرې غو

ي؛او و خپلې فعالیت دورې صورت حساب وړاندې ک  اړ دي 

پيل ې پرې د د أ او ب برخهغه رشکتونه چې له دولسو میاشتو کمه مخینه لري او یا نوي تاسیس شوي دي،   .ج 

 .کیدو وړ نه دي

ان کې  .9 ه د درېیو کالو موده په  ریز پالن چې ل تر ل نو د استقرار په اړه اړوند سودا د مايل اجارې مؤسسې د ک

ي کي مشخص ک  :رانغاړي، چې د الندې مواردو حد اقل 

ویل اوسن او راتلونکې رسچینې؛  .أ   د 

کل شوو عوایدو او زیانونو صورت حساب؛  .ب   د ا

ت؛د هر کال لپ  .ج   اره تشکیال جوړ

کل شوی جریان   .د   ؛)Cash flows(د پیسو ا

ایندگیو شم  .ه  ته کولو تکل لري؛د رشکت د   ېر او موقعیت چې رشکت یې د رامن

ویل رسچینې؛  .و  نو د   د نوو ک

ریز سکتورونه چې فعالیت په کې کوي؛  .ز   هغه سودا

 د فعالیت جغرافیه؛  .ح 

 سهامي رشکت یا واړه او کوچني رشکتونه؛ اولکه ) Customer Profile(د پیرودونکي پروفایل   .ط 

 .که چیرې د مايل اجارې رشکت یو تابع مؤسسهمؤسسه وي نو د اصيل رشکت نه د خپلواک کچه  .ي 

 .د اعتباراتو پالیيس او د خطرونو د مدیریت پالیيس .10

ول صادره سندونه باید په بهر کې  )2 تنلیک ورکونکی رشکت یو بهرنی سهامي رشکت وي،  ه د هغه که چیرې غو په اصويل تو

 .اصيل هېواد لخوا تایید او تصدیق يش
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فقرو کې د ذکر شوو سندونو پر وړاندې کولو رسبېره، الندې سندونه دې د بهر سهامي رشکت لخوا  ۱۰تر  ۱د دې مادې له  )3

تنلیک رسه مل وړاندې يش  :د غو

ارې د فعالیت تررسه کولو په موخه صادر شوی کتبي اجازه لیک چې د اصيل هیواد واک لرونکو مراجعو لخوا د مايل اج .1

وي په هغه صورت کې چې یاد رشکت په هیواد کې ثبت شوی وي، او د مايل اجارې د فعالیت لپاره د جواز اخیستل 

 .اړین وي

اکلو او د هغه د صالحیتونو د مشخصولو په  .2 ایند پرانیستلو او په افغانستان کې د استازي  په افغانستان کې د 

 خه د بهر رشکت د نظار پالوي السلیک شوی تصویب،مو 

ارنه کوونکي نهاد لخوا دې د نیوکې نه لرلو تصدیق نامه   .3 ه وال یې بانک وي، نو د هغه د  ده والو له ډلې یو ون که د و

 .وړاندې يش

ه هر ډول مالومات، مقتضیات، رشطونه یا نور سندونه چې د افغانستان بانک لخوا د وړاندې شوي غو )4 او د پریک تنلیک په ت

ي ل کی  .کولو لپاره اړین 

  د مالوماتو تثبیتول: دولسمه ماده

تنلیک او ضمیمو کې یې د لیکل شوو مالوماتو د سموايل په اړه د ډاډ ترالسه کولو په موخه اړین  د افغانستان بانک اړ چې په غو

 .امونه واخيل

تنلیک طی مراحل: دیارلسمه ماده   د غو

تنلیک ورکوونکي پيل د افغانست )1 ت او هغه فیس چې د بیرته ورکولو وړ نه دی، پر غو ان بانک اړ دی چې عنداملوقع ل

ي  .ک

تنلیک ورکوونکي رشکت واک لرونکي  )2 ي او د غو تنلیک او ضمیمو بیاکتنه یې تررسه ک د افغانستان بانک اړ دی چې د غو

تنلیک د تکمیل یا نه تکمیل په اړه ي استازي ته د غو و په موده کې خرب ورک تنلیک تکمیل نه وي، . د اوو ور که غو

ي  .طی مراحل یې نه تررسه کی

تنلیک ورکوونکي رشکت ته د سندونو د پوره کولو لپاره  )3 ې مهلت ورکوي ۴۵د افغانستان بانک د غو دا مهلت واک . ور

ي ې پیلی ل د یوې مودې لپاره چې له په فقرې کې ذکر شوی م. لرونکي استازي ته د خرب ورکولو له ور ې یو   ۳۰هلت یوا

دید کیدی يش و زیات نه وي، د افغانستان بانک لخوا  تنلیک او ضمیمې . ور په دې صورت کې د افغانستان بانک غو

ان رسه سا  . يې تر تکمیلیدو یا د اړینو مالوماتو تر ترالسه کولو خپل 

تنلیک  )4 تنلیک ورکوونکی رشکت د غو په تکمیل او د اړتیا وړ مالوماتو په پوره کولو کې پاتې رايش، که چیرې غو

ي ل کی تنلیک لغوه شوی  لې . غو تنلیک ورکوونکی رشکت بیا ي چې غو ه لغوه کیدل د دې خن نه جوړی دا رن

ي تنلیک وړاندې ک  .غو

تنلیک ورکوونکي رشکت  )5 تنلیک بشپ يش، د افغانستان بانک اړ دی چې د غو استازي د موضوع په اړه خرب که چیرې غو

ي  .ورک
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ې د  )6 یدو له نی تنلیک او ضمیمو د بشپ و په موده کې د جواز ورکولو یا نه ورکولو الملونو په  ۶۰د افغانستان بانک د غو ور

ه صادروي او د اړتیا په صورت کې د رشکت واک لرونکي استازي ته هم خرب ورکوي  .بیانولو رسه خپله پریک

 .بانک لخوا صادر شوی جواز هی کله او په هی صورت کې له یوې مؤسسې بلې مؤسسې ته د انتقال وړ نه دید افغانستان  )7

  د جواز موده: وارلسمه ماده

ي او د دې مقررې د مندرجاتو رسه سم د لغوه کیدو او فسخه کیدلو تابع وي او  اکل شوې مودې لپاره صادری جواز د یوې نا

ه د انتقال وړ نه    .ويهمدارن

لسمه ماده   د راپور ورکونې اړین رشطونه: پن

ي )1  .د مايل اجارې مؤسسه اړ ده چې الند مالومات د افغانستان بانک په واک کې ورک

و په موده کې بیاکتل شوي صورت حسابونه؛ ۹۰د مايل کال له پای وروسته د  .1  ور

عمده بدلونونو  اطالعیه، چې دا اطالعیه باید  د مايل اجارې مؤسسې د نظار پالوي او لویو اجرايي مدیرانو په اړه د .2

و په موده واستول يش ې نیولې د اوو ور تنلیک  د مراحلو له . د بدلونونو له نی د افغانستان بانک د جواز د غو

و وړتیا ارزیا کوي؛ ي او د لویو اجراییوي مدیریتونو د غ خه په استفادې د بورډ د نوي غ  معیاراتو 

یو د  د .3 دولو په اړه اطالعیه ایند ایند د لی ای ته د  ایه بل  یو د پرانیستلویا له یو  ایند بندولو او د نوو 

و په موده کې دا اطالعیه واستول يش؛ ۷چې باید د پورتنیو چارو له تکمیلیدو وروسته د   ور

او ونلر  .4 ه او اساسنامه کې بدلون چې د موخو رسه یې ت ي، باید د عمومي مجمع د د مايل اجارې مؤسسې په پان

ې د دوو اونیو په اوږدو کې مالومات وړاندې يش؛  تصویب له نی

 ؛)چې بیاکتنه یې نه وي تررسه شوي(مايل میاشتني راپورونه  .5

نو په اړه راپور باید د  .6 ونو کې چې د افغانستان بانک لخوا چمتو شوي دي، د مايل اجارې مؤسسې د ک په هغو فارم

و په اوږدو کې وړاندې يش چې په کې الندې کيل مالومات شامل وي ۱۵وروسته د هرې میاشتې له پای   :ور

ون(د اجارې شمېر او حجم   .أ   ؛)د فرعي اجارو په 

 د صعب الحصول اجارو شمېر او حجم؛  .ب 

اکل شوې زېرمې   .ج   ؛)Specific provisions(د خسارې د جربان لویې زېرمې او د خسارې د جربان 

 ؛شم او حجم د لغوه شوو قراردادونو  .د 

 او د قضایاوو شمېر؛د مترصف شوو شتمنیو په ت  .ه 

ه مهالبندي شوو اجارو شمېر؛  .و   په مجدده تو

 لويې اجارې؛  .ز 

رکز؛ او  .ح  رکز او د مرتبطو پورونو   سکتوري 

ي  .ط  تنه کی  .نور سندونه او مالومات چې د افغانستان بانک لخوا یې غو
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ي چې حقونه یې د  مادې له مخې که ۱۰۷د افغانستان بانک د قانون  )2 چیرې د مايل اجارې مؤسسه مالومات ترالسه ک

افغانستان بانک د اقداماتو له کبله نقض شوي دي، یا دا چې استازو د مايل اجارې د قانون او مقررې او د افغانستان نورو 

ي دي، کوالی يش چې په دې اړه د افغانستان ته خپل اعرتاض ل کر کې اجراآت ک ي؛ اوقوانینو رسه په   یک وړاندې ک

ې رسه قناعت و نه  )3 که چیرې د دې مادې د دویمې فقرې د مندرجاتو رسه سم د مايل اجارې مؤسسه د افغانستان بانک پریک

ي و د حل کمیسیون ته مراجعه وک ي، کوالی يش چې د مايل شخ او کې هم حل نه يش، . ک او که چیرې موضوع په دویم پ

ي د مايل اجارې مؤسسه کوی يش د  .حل لپاره یې واک لرونکې محکمې ته رجوع وک

انې چې د افغانستان بانک منظورۍ ته اړتیا لري: شپاړلسمه ماده   هغه موضوع

کو په اړه مخکې له مخکې د افغانستان بانک منظوري واخيل   :د مايل اجارې مؤسسه اړ ده چې د الندې 

ت کې بدلونونه؛ .1   په تشکیال جوړ

ای  .2   کیدل؛ اوبلې مؤسسې رسه یو

  .د اختیاري انحالل لپاره تصویب صادرول .3

ارنه: اوولسمه ماده   د مايل اجارې مؤسسو بیاکتنه او 

ارنې تابع دي؛ او )1   د مايل اجارې مؤسسې د افغانستان بانک د بیاکتنې او 

ول مالومات، اطالعات او مراسالت چې د سندونو او قراردادونو په ډول یې  )2 کاروي، وخت پر وخت اجاره ورکوونکی اړ دی چې 

ي ارنې په موخه وړاندې ک ول وړاندې شوي اطالعات او . د افغانستان بانک ته د بیاکتنې او  د مايل اجارې مؤسسې لخوا 

ي ه دي د مايل اجارې مؤسسې واک لرونکي استازي لخوا السلیکی  .مالومات په لیکلې ب

نه : اتلسمه ماده   )د ساحې دننه او بهر(ارنیزه ک

نو د تطبیق په د افغ )1 انستان بانک واک لري چې د اړونده قوانینو او مقرراتو او متحداملال مکتوبونو رسه د اجارې مؤسسو د ک

ه چې اړین بويل،  د مايل اجارې مؤسسې تر بیاکتنې الندې ونیيس او د ډاډ ترالسه کولو په موخه، هر رن  .ت

ۍ فقرې کې د افغانستان بانک په ذک )2 ولو اړوندو د دې مادې په لوم ر شوو واکونو کې د مايل اجارې ورکونکو مؤسسو 

ت د  اندراجونو، دفرتونو، دوسیو، سندونو او فورمو ته الرسسی شامل دی، په دې واک کې د مايل اجارې مؤسسې په ل

 .مجوز مفتش مساعدت هم شاملیدای يش

یدو وروسته، د افغانستان بانک اړ دی چې  د مايل اجا )3 ارنې له بشپ ي چې په کې د د  رې مؤسسې ته لیکلی راپور صادر ک

مايل اجارې اړوند قانون، د دې مقررې، اړوندو متحداملال مکتوبونو رسه د مطابقت نه لرل، د شتون په صورت کې، او د 

امونه شامل دي ي اصالحي  ان  .مطابقت لپاره یې 

ي، ېرې د مايل اجارې مؤسسه د مايل اجارې د قانون او د دې مقر که چ )4 رې حکمونه او یا اړونده صادر شوي حکمونه مات ک

او یا د افغانستان بانک دې ته متوجه يش چې د مايل اجارې مؤسسې اجراات د هېواد نافذه قوانینو رسه مطابقت نه لري، د 

ې په نشتون کې هم، د مايل اجارې مؤسسې باندې د الندې تد بیرونو افغانستان بانک کوالی يش چې، حتی د قضايي پریک

ي  :نه هر یو پيل ک
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ي  .أ  کو د تررسه کولو په موخه د مايل اجارې مؤسسې ته لیکلې خربتیا صادره ک  :د الندې 

امونه اخیستل - ه وړلو لپاره اړین  ودل او د نواقصو له من ی کی ونې ته د پاي   رسغ

امونو لپاره چې باید پيل يش، د مايل اجارې مؤسسې رس  - ه د افغانستان بانک د اړینو  ه په لیکلې ب

وي ین ه درلودی يش. اړیکې  تنې په ډول، یا اجباري ب امونه د سپار  .دا 

ول - ن نې یا یې یوه برخه  ولې ک  د نواقصو تر سمولو پورې 

ول په دې رشط چې دا موده له   .ب  ن و زیاته نه وي ۳۰د یوې اړینې مودې لپاره د جواز   .ور

 سخولد مايل اجارې مؤسسې ته صادر شوی جواز ف  .ج 

ي )5 ونو او د نیول شوو تدبیرونو د مناسبوايل په اړه ډاډ ترالسه ک و د مايل اجارې مؤسسې د رسغ  .د افغانستان بانک اړ دی 

ه  )6 ي او همدارن ې نه خربې ک ولو یا لغوه کولو په اړه له خپلې پریک ن و اړوندې خواوې د جواز  د افغانستان بانک اړ دی 

ه هم د  يصادره شوې پریک ه کې خپره ک  .افغانستان بانک په ویبپا

ي )7 ر  .په دې ماده کې ذکر شوي تدبیرونه د نورو قوانینیو رسه سم د مد یا جزايي مسوولیتونو په الره کې خن نه 

  د جواز لغوه کیدل: نولسمه ماده

و د مايل اجارې مؤسسه په سماليس )1 ه یا د یوې مودې په اوږدو د مقررې د نورو موادو رسبېره، د افغانستان بانک اړ دی   تو

ي چې صادر شوی جواز یې لغوه شوی دی، په دې  ي او یا ورته خرب ورک ولو په اړه د خپلې ارادې نه خربه ک ن کې د جواز 

 :صورت کې

ي دي او یا یې په عمدي  .1 که چېرې ثابته يش چې د مايل اجارې مؤسسې د افغانستان بانک ته ناسم مالومات ورک

ه د هغو ه شوی وای،  تو ې وي چې باید د جواز د ترالسه کولو په موخه په ډا خه ډډه ک ه کولو  مالوماتو د په ډا

 او

ه والو  .2 ی شخص وي(که چېرې د ون ان او د )که چېرې  و په ت و او د لوی اجرایي مدیریت غ ، د نظار پالوي غ

نو د تررسه کولو پر مهال د جرمونو د تررس  ه مايل اجارې مؤسسې د ک ه کولو له کبله نهايي شوې قضايي پریک

ه لري  .صادره شوې وي، چې جزايي ب

واب ترالسه کولو وروسته د  )2 و په اوږدو کې، د جواز لغوه کولو  ۳۰د افغانستان بانک اړ دی چې د مايل اجارې مؤسسې د  ور

ي ه وک او مناسبه پریک  .په ت

ۍ فقرې رسه سم د د افغانستان بانک کوالی يش د مايل اجارې مؤسسې جو  )3 از پرته له مخکین خربتیا د دې مادې د لوم

ي خه د یو حالت په صورت کې لغوه ک  :الندې حالتونو 

ې له صادریدو وروسته، او .1 تنې په صورت کې د نظار پالوي د پریک  د مايل اجارې د مؤسسې د غو

الندې رايش او یا د مايل اجارې مؤسسې که چیرې د مايل اجارې مؤسسه دیوالیه اعالن يش، یا د اجباري انحالل  .2

 .رشکت دیوالیه اعالن يش یا د اجباري انحالل الندې رايش) اصيل(مرکزي 
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که چېرې د مايل اجارې مؤسسه د اعتبار وړ جواز ونلري، کوالی يش چې د یو قانو رشکت په ډول شتون ولري، خو د مايل  )4

نستان بانک د مايل اجارې د مؤسسې د فعالیت تر مودې پورې د هغې د د افغا. اجارې هی ډول معامله تررسه کوالی نه يش

 .ارنې او بیا کتنې واک لري

  د جواز باطلول: شلمه ماده

نې پیل  )1 که چیرې د افغانستان بانک دې ته متوجه يش چې د مايل اجارې مؤسسې د جواز ترالسه کولو نه وروسته خپلې ک

و  ې نه دې، یا یې خپل فعالیت له شپ میاشتو زیاتې مودې پورې ودرولی دی، د افغانستان بانک کوالی يش د مايل ک

و د خرب له ترالسه کولو وروسته د  ي  تنه وک و په موده کې د فعالیت د نه پیلولو یا ودرولو په  ۷اجارې مؤسسې نه غو ور

ي او توجیهات وړاندې ک  .ت

او د افغانستان بانک ته قانع کوونکي الملونه وړاندې که چېرې د مايل اجارې مؤسسه د فعالیت د نه پیلولو یا و  )2 درولو په ت

ي، د افغانستان بانک کوالی يش د مايل اجارې د  او قناعت ترالسه ک وابونو په ت ي او د افغانستان بانک د وړاندې شوو  ک

ي دید ک و میاشتو زیاته نه وي،   .فعالیت پیلولو یا له رسه رشوع کولو موده چې له شپ

ي خو  که )3 واب ورک اکلې مودې په اوږدو کې  ي یا د  واب ورنک اکلې مودې په اوږدو کې  چېرې د مايل اجارې مؤسسه د 

ې وي او یا  نې تم ک واب نه وي، یا یې خپلې ک د افغانستان بانک ته د مايل اجارې د فعالیت پیلولو لپاره دا قانع کوونکی 

ي، نو د افغانستان بانک کوالی يش صادر شوی جواز لغوه خپل فعالیت د ورکول شوې مودې تر ختمیدو  پورې بیا پيل نه ک

ي  .ک

  د جواز لغوه کولو یا باطلولو په اړه اعالمیه: یویشتمه ماده

ې په  )1 ي، نو اړ دی چې د خپلې صادرې شوې پریک ه وک او پریک که چېرې د افغانستان بانک د جواز لغوه کولو یا باطلولو په ت

او، د پریک يت  .ې د الملونو په ذکر کولو ، د مايل اجارې مؤسسې د نظار پالوي ته خرب ورک

و په اوږدو کې د  )2 ې له صدور وروسته د دوه کاري ور ه دې د پریک د جواز لغوه کولو یا باطلولو په اړه صادره شوې پریک

و په اوږدو کې ه کې او له صدور وروسته د اوو کاري ور ه کې خپره يش افغانستان بانک په ویبپا پا  .په یوه سیمه ایزې ور

ي )3 ا کې نیول شوي تدبیرونه د نورو قوانینو رسه سم د جزایي یا مد مسوولیتونو په الره کې خن نه جوړی  .د دې فقرې په ر

  د جواز لغوه کولو یا باطلولو پایلې: دوه ویشتمه ماده

ستان بانک نورو قوانینو رسه سم لغوه یا باطل يش، د مايل که چېرې جواز د دې مقررې، د مايل اجارې قانون یا د افغان )1

ي نې تررسه ک  .اجارې مؤسسه نه يش کوالی د مايل اجارې ک

ي دي، د قراردادونو  )2 ول قرادادونه چې د مايل اجارې مؤسسې د جواز له لغوه کیدو یا باطلیدو وروسته عقد ک د مايل اجارې 

اکلې مودې پورې د اعتبار وړ دي  .تر 

  مجازات: ویشتمه مادهدر 

ي، اړ ده چې  )1 نې تررسه ک که چېرې د مايل اجارې مؤسسه د افغانستان بانک نه د جواز له ترالسه کولو پرته د مايل اجارې ک

ي  .نغدي جریمه ورک
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ي چې د دې مقررې د  )2 ۍ فقرې په  ۱۵که چیرې د مايل اجارې مؤسسه ونتوانی برخو کې د ذکر شوې  ۲او  ۱مادې د لوم

ي مودې  .په اوږدو کې اړین مالومات وړاندې، اړ ده چې نقدي جریمه ورک

په دې ماده کې د ذکر شوې نغدي جریمې په اړه خربتیا د وخت په تېریدو د افغانستان بانک لخوا د متحداملال له الرې  )3

ي  .ورکول کی

ي فقرو کې ذکر شوې نغدي جریمې د افغانستان بانک لخوا وضع ۳، او ۲، ۱د دې مادې په  )4  .کی

  د استیجاري شتمنیو ډلبندۍ لپاره اړین رشطونه: لورویشتمه ماده

نالرې رسه سم په میاشتني ډول د استیجاري شتمنیو  )1 د مايل اجارې مؤسسه د دې مقررې او د مؤسسې پالیسیو او داخيل ک

 .ډلبندي تر بیاکتنې الندې نیيس

 چې د مايل اجارې مؤسسې د اعتباراتو د برخې له عملکرد د استیجاري شتمنیو بیاکتنه باید د داسې کس لخوا تررسه يش )2

 .نه مستقل وي

ی يش چې د بیالبیلو خطرونو د کچو پيژندلو لپاره، د افغانستان بانک ته د راپور ورکونې په موخه د مايل اجارې مؤسسه کوال  )3

ي چې د دې مقررې چې د مايل اجارې مؤسسې ته متوجه دي،  د داخيل خطرونو د درجه بندۍ داسې سیستم رام ته ک ن

و صنفونو کې تنضیم شوی وي  .پر بنس په پین

ه تررسه کیدی شی، خو د الندې  )4 د کوچنیو استیجاري شتمنیو بیاکتنه، چې د ورته خطرونو لرونکي دي، په ډلییزه تو

 :استیجاري شتمنیو بیاکتنه باید په انفرادي ډول تررسه يش

 )Large Exposures(لویې اجارې  .1

رکز د اجار  .2  )Lease concentration(ې 

 )Non-performing financial leases(صعب الحصوله مايل اجارې  .3

 حذف شوې مايل اجارې .4

تیاوو رسه په دوو ډلو تقسیمیدی يش  )5 ان د ډلییزې بیاکتنې په موخه، پاتې استیجاري شتمن د ورته اعتباري خطرونو د 

 )لکه د ورته اموالو ډولونه(

دو اجاره اخیستونکو ډلې ته له یوې زیاتې اجارې که چېرې د مايل  )6 اجارې مؤسسې یو اجاره اخیستونکي یا د اړوندو ن

ورۍ کې نیول شوې وي، د  ې وي، په هغه صورت کې چې د اجارو  له جملې یوه اجاره یې په صعب الحصول ک صادرې ک

دو اجاره  اخیستونکو د ډلې نورو صادر شوو اعتبارونو بیاکتنه د مايل اجارې مؤسسه باید هغه اجاره اخیستونکي یا د اړوندو ن

وریو کې یې ونیيس  .نهایي ډلبندۍ په موخه تررسه او په اړینو ک

ولیزه استیجاري شتمنیو د بیاکتنې پر بنس هره صادره شوې اجاره د هغوی د اعتباري د مايل )7  اجارې مؤسسه باید د 

ور  .یو کې ونیيسخطرونو په پام کې نیولو رسه په مناسبو ک

ه ویشتمه ماده وري: پن   د استیجاري شتمنیو د ډلبندۍ ک

وریو ویشل  و ک له دې مقررې رسه سم استیجاري شتمن هغوی ته د متوجه اعتباري خطرونو په پام کې نیولو رسه په پین

ي  .کی
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ویشتمه ماده   بیا جوړونه/ د استیجاري شتمنیو مهال وېش: شپ

ورۍ کې یا  )1 که چېرې یوه استیجاري شتمن صعب الحصوله وي چې بیاجوړونه یې تررسه شوې وي، باید په تحت املعیار ک

ورۍ   .ې ونیول يشکله بیاجوړونې دمخه په خپلې ک

ورۍ ته ارتقا )2 ل زیات یې بیاجوړونه تررسه شوې وي، باید لوړې ک  د هغو استیجاري شتمنیو ډلبندي، چې یو یا له یو 

له  و میاشتو لپاره یا پرلپسې شپ  ي، خو دا چې د اصل او سود بیااداینه یې د نوي مهالوېش رسه سم د شپ هر یو یې  –ونک

 .تررسه شوې وي –چې زیات وو 

د مهاملودې په ختمیدو، چې د دې مادې په دویمه فقره کې ذکر شوې ده، بیاجوړه شوې استیجاري شتمن له تحت النظر  )3

ې ورۍ نه  ورۍ کې نیول کیدی نه يش، خو دا چې د اصل او سود بیااداینه یې د دې مادې د دویمې فقرې د  ک ک

ه تررسه يش  .رشطونو رسه سم په منظمه تو

ه رشطونه: اووه ویشتمه ماده   د زیان د جربان ل تر ل

یاشت او د استیجاري شتمنیو د استیجاري شتمن یا د استیجاري شتمنیو د ډلې په کیفیت کې هر ډول کموالی باید هره م )1

ې او زیان په  ت کموالی يې په همغه وخت کې د  ه د دفرتي ارز د بیاکتنې او ډلبندۍ پر بنس تررسه يش او همدارن

 .صورت حساب کې ولیکل يش

ولو صعب الحصولو اجارو لپاره باید د استیجاري شتمنیو پاتې مبلغ د زیان د جربان نرخ رسه په رضب کولو او  )2 د نغدي د 

اکل يش ت په منفي کولو د زیان جربان و ت او د استیجاري شتمنیو پاتې ارز  .تضمین ارز

د مايل اجارې مؤسسه دې د استیجاري اجارو لپاره چې د سهل الفروش تضمیناتو په مقابل کې، چې د دې مقررې په  )3

اکي  .لورمه ماده کې تعریف شوي، تضمین شوي دي، د زیان جربان نه 

  :د جربان نرخونه چې د پيل کیدو وړ دي، په الندې ډول ديد زیان 

  د زیان د جربان نرخ          ډلبندي

  )اختیاري( ٪۱          معیاري

  ٪۵        تحت النظر

  ٪۲۵        تحت املعیار

  ٪۵۰          شکمن

  ٪۱۰۰          خساره

ت باید د اصيل مبلغ  )4 ورۍ لپاره پر بنس د الندې شتمنیو ) unamortized amount(د استیجاري شتمنیو ارز هر یوې ک

اکل يش  :و

وري   د استهالک دوره        د شتمن ک

  کلونو کې استهالک يش ۵باید په         معیاري تجهیزات

ي تجهیزات   په داسې ډول چې په اول. کلونو په اوږدو کې استهالک يش ۳باید د         ان

  او په درېیم کال ٪۴۰او  ٪۴۰او دویم کال کې په ترتیب             
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  .وي ٪۲۰کې             

ي جدول کې د زیان د جربان له پلوه یې د زیات پورتند افغانستان بانک کوالی يش چې د موثقو مالوماتو پر بنس چې په  )5

ي کاروندویي کوي، د خسارې جربان زیات ک ل   .رضر د احت

یوالې مايل راپور ورکونې )6 رسه  )IFRS39(معیار  ۳۹د  د مايل اجارې مؤسسه باید د زیان د جربان سنجونه د دې مقررې او د ن

 .اکيو  هسم

ول: اته ویشتمه ماده   ړن

ې يش )1 ولول تضمین شوي نه وي، باید ړن  .د نه ترالسه کیدو استیجاري شتمن چې په راتلونکې کې یې را

ورۍ کې له نیولو وروسته یې  )2 میاشتې تېرې شوي وي، باید  ۱۲هره استیجاري شتمني یا یوه برخه یې، چې د رضر په ک

ې يشړ   .ن

ې يش )3 اکلو په مقابل کې ړن که چېرې د استیجاري . استیجاري شتمن باید د هغې د خسارې د جربان د معادل مبلغ د 

اکل يش  اکل شوي مبلغ زیات وي، باید د خسارې د جربان اضايف مبلغ و شتمنیو ړن شوی مبلغ د خسارې د جربان له 

ي ې او زیان په صورت حساب کې د اضايف مبلغ په  د یادې. و د خسارې د جربان کموالی پوره ک خسارې جربان د 

ي ه وړل کی  .لیکلو یا د خسارې د جربان په صورت حساب کې د اضافه کولو له الرې له من

ه دې په همغه دوره کې چې ترالسه  )4 ې په تو ې شوې دي، ترالسه يش، د  که چېرې هغه استیجاري شتمن چې مخکې ړن

 .شوې دي، ثبت يش

  د عوایدو د پېژندنې رشطونه: نهه ویشتمه ماده

انه . حالت کې ونیول يش) non-accrual(صعب الحصوله استیجاري شتمن باید په غیرسنجيش  )1 ک کل شوې  ه ا همدارن

ېدلو ن ه و نه سنجول يش، او باید سنجونه یې په  ې په تو صورت حسابونو ) معلق(چې تر اوسه ترالسه شوې نه ده، باید د 

ودل يش  .کې و

انې چې د افغانستان حکومت ته صادرې شوې دي یا د افغانستان  )2 ک ۍ فقرې برعکس، صعب الحصوله  د دې مادې د لوم

ه وسنجول  ې په تو اکلې سقفه پورې د  د دولت د تضمین په مقابل کې صادرې شوې دي، باید د صادر شوي تضمین د 

 .يش

انه  )3 ک وله شوې نه ده، باید بېرته د صعب الحصوله استیجاري شتمن  چې مخکې د عوایدو په نوم سنجول شوې ده خو را

یدلو حسابونو د شتمنیو په برخه کې اضافه يش ن ل يش او د اجاره اخیستونکي لخوا یې د نغدي اداینې ترمهاله د   .ورک

ه ترصف شوې شت: دېرشمه ماده   مند اعطا شویو اجارو د بیا اداینې پر وړاندې په مجدده تو

که چېرې د مايل اجارې یوه مؤسسه د یوې صادرې شوې اجارې د بیا اداینې پر وړاندې یوه شتمني د بیا لپاره تر خپل  )1

ت د استیجاري شتمن د نه ورکول شوي مبلغ برخه یا د هغې  ترصف الندې راويل، د یادې مترصف شوې شتمن ارز

ت   .، په دې دواړو کې چې هر یو ل وو، جوړوي)net realizable value(شتمن د تحقق وړ خالص ارز
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د مايل اجارې د مؤسسې په صورت حسابونو کې د شتمنیو د ثبتولو پر مهال، که چېرې د استیجاري شتمن د تحقق وړ  )2

ت  ه د خرابو او ) net realizable value(خالص ارز خه ل وي، تفاوت یې باید په مستقیمه تو د هغې له دفرتي ارز 

خه ړن يششکمنو ا اکل شوي زیان د جربان   .جارو لپاره د 

  د مالوماتو د اداره کولو د سیستم او د راپور ورکونې رشطونه: یودېرشمه ماده

و د هغو شتمنیو د تحقق وړ  )1 ورۍ کې ونیول يش، د مايل اجارې مؤسسه اړ ده  که چېرې يوه شتمني د زیان یا شکمنې ک

ت په اړه د باور وړ لیکيل يخالص ارز ی شوي مالومات هم ترالسه ک ه اپ  . الملونه الس ته راوړي، او بیا په متواتره تو

کو د پیژندنې او پرمخ بیولو په موخه د مالوماتو د ادارې سیستم ولري )2  :د مايل اجارې هره مؤسسه اړه ده چې د الندې 

، د استیجاري شتمنیو ډلې او د استیجاري شتم .1 تیاوېد یوې منفردې استیجاري شتمن ان وکرۍ   نیو د 

 د یوې استیجاري شتمن د تکامل حالت، لکه .2

 منظمې اداینې،  .أ 

 د اجاره اخیستونکي مايل وضعیت  .ب 

ت، او  .ج   د تضمین حالت او ارز

تیاوې  .د  ان  .د استیجاري شتمن نورې 

تیاوې، او .3 ان  د اجاره اخیستونکي او اړوندو اجاره اخیستونکو 

 .اجارې مؤسسې ته متوجه دي هغه سکتورونه چې خطرونه یې د مايل .4

د مايل اجارې هره مؤسسه باید الندې سوابق، راپورونه او مرستندوی سندونه وسا او د افغانستان بانک د صالحیت لرونکي  )3

ي  .ارونکي په واک کې یې ور ک

 د استیجاري شتمنیو مرور او ډلبندي، .1

يل رضر د میزان سنجونه او .2 ولیزه استیجاري شتمنیو د احت  ارزونه د 

 د خرابو او شکمنو استیجاري شتمنیو لپاره د خسارې جربان ثبتول .3

اکل شوې خسارې جربان د بسنې د ډاډ ترالسه کولو  .4 امونه چې د خرابو او شکمنو استیجاري شتمنیو لپاره د  هغه 

يل زیان تر پو الندې راويل، واخیستل يش  . په موخه چې ويش کوالی احت

يد نظار پالوی اړ دی  )4 کي په کې رانغاړل شوي وي، وړاندې ک  :و لیکلی منظم راپور، چې الندې 

نې، .1  د دې مقررې او د نظار پالوي د تصویب شوو پالیسیو رسه سم د مايل اجارې د مؤسسې ک

يل بالقوه خطرونه او زیانونه، .2 ولیزه استیجاري شتمنیو احت  د مايل اجارې د مؤسسې د 

لرې او مخ پر خرابیدو دي، او پېژندل شوي او ډلبندي شوې دي او په غیر  هغه استیجاري شتمن چې ستونزې .3

ه شتمنیو ته متوجه  امونه چې د ادارې لخوا د دا رن ه هغه  سنجيش حالت کې نیول شوې دي، او همدارن

 .خطرونو د کمولو په موخه پورته شوي دي

انې مقد .4 ک  ار چې ترالسه شوې نه دهد مايل اجارې مؤسسې په صورت حسابونو کې د سنجول شوې 

 .د استیجاري شتمنیو ته متوجه رضر لپاره یې په مناسبو حسابونو کې د خسارې جربان لیکل شوی وي .5
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ې شوې دي .6 ورۍ کې پېژندل شوې او ړن  .استیجاري شتمن چې د خسارې په ک

و په اوږدو کې  ۱۵ د مايل اجارې هره مؤسسه باید د هرې میاشتې له پای وروسته د  )5 خپل راپورونه چې تحلیل او ارزونه، د ور

ونو کې چې دافغانستان بانک  ه شوې وي، په هغو فارم انه پکې په ډا ک یدلو حسابونو  ن اکل شوی جربان، او د  خسارې 

ي  .لخوا چمتو شوي دي، وړاندې ک

تیاوې: دوه دېرشمه ماده ان   د استیجاري شتمنیو د ډلبندۍ 

وري )1  :ایطو لرونکې دهچې د الندې رش : معیاري ک

ه او د مايل اجارې قرارداد رسه سم تررسه يش .1  .قسطونو اداینه دې په منظمه تو

و شمېر دې له  .2 و کم وي، او د هر ډول نوساناتو رسبېره، اجاره اخیستونکی ل تر  ۳۰د هغې د تېر موعد د ور ور

ي انه ادا ک ک ه وکوالی يش چې وضع شوې   .ل

پر دې رسبېره، کايف سندونه چې . بلغ د مالت لپاره باید کايف سندونه شتون ولريد استیجاري شتمنیو د پاتې م .3

ي یا د مايل اجارې مؤسسې ته  ې ک ان ه  ه  په رشطونو پوره تضمینونو کې د مايل اجارې د مؤسسې بشپ

ي، شتون ولري ارنه تررسه ک ي چې د صادرې شوې اجارې او د اړوند تضمین په اړه یې   .اجازه ورک

 . د اجاره اخیستونکي مايل وضعیت خوندي وي او دا هیله شتون ولري چې خوندي به پاتې يش .4

که چېرې په اصيل قسط او د استیجاري شتمن په سود کې کومه بې غوري نه وي شوې، د رسرسید موده یې نه  .5

رۍ ته جدي خطرونه متوجه نه وي او د کومې بلې ستونزې   .کارندوی نه ويوي تېره شوې، د مؤسسې سودا

وري )2 ول ولري: د تحت النظر ک خه یو یا   :چې باید د الندې رشطونو 

ي،  .1 ه تررسه کی پر دې رسبېره چې صادره شوې اجاره سا تضمین لري او د قسطونو اداینه یې هم په منظمه تو

ي پېژندل شوي عوامل شتون لري چې په راتلونکې کې د صادرې شوې اجارې پر منظمې ا داینې اغېز ولري ان

ت او تضمین  ولیز وضعیت یا د ) که شتون ولري(یا د صادرې شوې اجارې ارز ي، چې په دې کې د اقتصاد  کم ک

 .مايل اجارې د سکتور وضعیت او یا د مايل اجارې اخیستونکي وضعیت خرابیدل شامل دي

خه یې  .2 ې تېرې شوې وي یا د مايل اجا ۶۰یا  ۳۱د بیااداینې له مودې  رې د قرارداد د نورو رشطونو رسه سم ور

 .تررسه شوي نه وي

پر دې رسبېره، کايف سندونه چې په . د استیجاري شتمنیو د پاتې مبلغ د مالت لپاره کايف سندونه شتون ونلري .3

ي یا د مايل اجارې مؤسسې ته اجازه  ې ک ان ه  ه  رشطونو پوره تضمینونو کې د مايل اجارې د مؤسسې بشپ

ي چې ي، شتون ونلري ورک ارنه تررسه ک  او. د صادرې شوې اجارې او د اړوند تضمین په اړه یې 

ه د استیجاري  .4 د اعتبارونو د برخې کارکوونکی د اړین تخصص د نه لرلو پر بنس و نيش کوالی چې په سمه تو

ي ارنه تررسه ک  .شتمنیو 

وري )3 ول: د تحت املعیار ک خه یو یا  تیاوو   :ې ولريچې د الندې نیم



  

107 
 

ن رسچینې کچه دومره نه وي چې د صادرې شوې اجارې لپاره بسنه  .1 د صادرې شوې اجارې د بیا اداینې د لوم

که د مايل اجارې مؤسسه باید د بیااداینې له یوې زیاتو رسچینو باندې یا د بیااداینې پر دویمې  ي، نو  وک

ي) یاجوړونهلکه د ثابتو شتمنیو پلور او د استیجاري شتمنیو ب(رسچینې   .تکیه وک

خه یې  .2 ې تېرې شوې وي یا د مايل اجارې د قرارداد د نورو رشطونو رسه  ۹۰یا  ۶۱د بیااداینې له مودې  ور

 .سمون ونلري

ي .3 ندیدل د صادرې شوې اجارې اداینه د خطر رسه مخ ک ر  .د اجاره اخیستونکي د کمزوري مايل وضعیت 

خه ل وي) cash flow( نقدینه  او د نغدو پیسو داخيل جریان .4 انې  ک  .د اصيل مبلغ او 

ه نه وي چې د صادرې شوې اجارې  .5 ت او د اجاره اخیستونکي اداینې د دې جو د استیجاري شتمن جاري ارز

ي  .لپاره بسنه وک

اکل  .6 ه بیا  انې رشطونه په مجدده تو ک د قرارداد له پیل وروسته، د استیجاري شتمنیو د اصيل مبلغ او 

 هالبندي شوي وي، اوم/شوي

ته شوې وي، یاده شتمن باید  .7 که چېرې د تعدیل شوو شتمنیو په اصيل رشطونو کې په اداینه کې بې غوري رامن

ورۍ کې ډلبندي يش ه په تحت املعیار ک  .ل تر ل

وري )4 ولې ولري: شکمنه ک خه یو یا  تیاوو   :چې د الندې نیم

ه  .1 ولول په بشپ تنې وړ یا د هیلو خالف ويد صادرې شوې اجارې را ه د پو  .تو

و موده پرې تېره شوې وي ۱۸۰یا  ۹۱د  .2  .ور

تونو د بسنې لپاره د شتمنیو پلورلو اړتیا پکې شامله ده .3  .عملیا زیانونه چې د عملیا ل

خه ل وي .4 انې د اړتیا وړ اداینې  ک ي ونلري او د نغدو پیسو جریان یې د   .اجاره اخیستونکی نقدینه 

ه بې باوري د .5  مايل وضعیت په برخه کې بشپ

يل او معقولو عواملو لکه د ادغام وړاندیز،  .6 ل لوړ وي خو د احت ته کیدو احت په دې حالت کې د زیان رامن

ه يش  .لک، انحالل، د وثیقې حق، اضايف تضمین او نور مواردو له امله يې د قسطونو د بیااداینې وضعیت 

ورۍ کې د ت .7 ورۍ د کمزورتیاوو رسبېره، نورې کمزورتیاوې لکه د کايف تضمین په شکمنې ک حت املعیار ک

ي، هم شامل دي ولول او انحالل ناشونی ک  .نشتون، د هغو کمزورتیاوو شتون چې د استیجاري شتمنیو را

وري )5 ولې ولري: د زیان ک خه یو یا  تیاوو   :چې د الندې نیم

رت حسابونو کې يې د ثبتولو ادامه تضمین شوې نه وي، استیجاري که چېرې د مايل اجارې د مؤسسې په صو  .1

ي ل کی  .شتمن د ترالسه کولو وړ نه 

 .و تېره شوې ويور  181موده یي له  .2

 .که پور اخیستونکی د عملیا زیان د تامینولو په موخه د نوي پور اخیستلو په تکل کې وي .3

 .ويي موقعیت د ورکیدو په حال کې د اجاره اخیستونک .4

 ډیر لوړ زیان، .5
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ته کم وي، .6  ولیزه عواید د تولید له ل

 د انحالل په استثنا د بیااداینې د رسچینې نشتون .7

نو شتون .8 ، اختالس یا نورو جرمي ک لو، درغل  .د پیسو وین

ه وي، خو دا به معقوله او مطلوبه چاره نه وي چې د مايل اجارې مؤسسه  .9 د صادرې شوې اجارې بیااداینه ممکن ل

ي دې ه ک  او. په راتلونکي کې د استیجاري شتمن د ترالسه کولو په موخه یاده شتمن له خپلو حسابونو ړن

ې بیااداینې د صادرې شوې اجارې  .10 ل يش، د پام وړ ل که چیرې صادره شوې شتمن د ترالسه کولو وړ و نه 

ولول تضمین کوالی نه يش  .بشپ را

  قتله مقررو رسه مطاب: دري دېرشمه ماده

نې د دې مقررې او د مايل اجارې د قانون  )1 هره حکمي اداره چې د مايل اجارې خدمتونه عرضه کوي، اړ ده چې خپلې ک

ي خه عیارې ک ې  و میاشتو په اوږدو کې د انفاذ له نی د افغانستان بانک کوالی يش دا موده زیات .  احکامو رسه سم د شپ

ي دیده ک  .نه زیات د یو کال پورې 

ي، هره ح )2 ۍ فقرې له رشطونو رسه سمې عیارې نک نې د دې مادې د لوم نو د مايلکمي اداره باید خپلې ک  اجارې له ک

ي خه مخکې السلیک شوي دي، د خپلې مودې . خه ډډه وک ول قراردادونه چې د عیارولو له رضب االجل  د مايل اجارې 

ي  .په اوږدو کې معترب پاتې کی

مادې  ۱۳فقرې او د دې مقررې د  ۱.۲ې رسه د هرې حکمي ادارې ادغام باید د دې مادې د د موجودې مايل اجارې مؤسس )3

 .فقرې رسه سم تررسه يش ۷د 

  د راپور ورکونې له رشطونو رسه مطابقت: لور دېرشمه ماده

لورو میاشتو د افغانستان بانک دې د مايل اجارې د یوې تازه تشکیل شوې مؤسسې نه د اړینو راپورونو د ترالسه کولو نه  مخکې د 

 .مهلت په پام کې ونیيس

ه دېرشمه ماده   د خطرونو مدیریت: پن

ي )1  .د مايل اجارې مؤسسه باید د خطرونو د پیژندنې، مدیریت او کمولو سیستم او پروسه جوړه او پيل ک

ول خطرونه تشخیص، اندازه، کنرتول او  )2 نو ته متوجه  يد مايل اجارې مؤسسه باید د مايل اجارې ک . ارنه ترې وک

ولو غوره الرې چارې وکاروي ه، د الندې خطرونو د مدیریت لپاره باید د مدیریت تر   .همدارن

 اعتباري خطرونه .1

ت خطرونه  .2  )residual risk(د پاتې ارز

  خطرونه یا د پوراینو او شتمنیو مدیریتد نقدینه  .3

 د بازار خطرونه .4

 عملیا خطرونه .5

 قانو خطرونه .6
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 )Reputational Risk(خطرونه  د اعتبار .7

 سرتاتیژیک خطرونه .8

 . اجارې مؤسسه یې پیژندنه کوالی يشنور خطرونه چي د مايل .9

  د اړوندو اشخاصو رسه د معاملې تررسه کولو لپاره اړین رشطونه: شپ دېرشمه ماده

ینو )1 و  د مايل اجارې مؤسسه اړوندو اشخاصو ته د اجارې له صادرولو منع شوې ده خو دا چې په  مواردو کې د نظار پالوي غ

ې وي لو منع . د اجارې صادرول له مخکې نه تصویب ک د نظار پالوی د اړوندو اشخاصو رسه د مايل اجارې د قرارداد له ت

ې د نیولو المل شوي وي ي وي چې د سمې او منطقي پریک  .شوی دی خو دا چې داسې اړین مالومات یې ترالسه ک

کي پکې شامل وي د نظار پالوی اړ دی چې د )2 ي چې الندې  دو صورت جلسه داسې چمتو ک  :غو

او کلیدي رشطونه او مالومات مشخص کول .1  د اړوندو اشخاصو رسه د  معاملې په ت

ې  .2  .پر بنس تررسه شوې ده) arm’s length basis(دا باید تایید يش چې د اړوندو اشخاصو رسه معامله د خپلې 

ه تررسه او د دې په اړه باید ډاډ ترال  .3 سه يش، چې د اړوندو اشخاصو رسه معامله منطقي او د مايل اجارې د مؤسسې په 

 .شوې ده

ول سوابق او هغه معلومات چې د نظار پالوي تصویب پرې ؤ د مايل اجارې م )3 و د اړوندو اشخاصو د معامالتو  سسه اړ ده تر

ه د نظار د پالوي هغه نومونه چې یاده م ې وي، وساثابتدالی يش او همدارن  .عامله یې تصویب ک

  د افغانستان بانک ته د اړوندو اشخاصو د معاملو راپور : اووه دېرشمه ماده

ي دې راپور . د مايل اجارې مؤسسه باید په میاشتني ډول د اړوندو اشخاصو رسه د معاملو راپور د افغانستان بانک ته وړاندې ک

کي شامل وي  :کې باید الندې 

 .اشخاصو اجارې چې د وروست ربعې په اوږدو کې صادرې شوې ديد اړوندو  .1

ون .2  او. د اړوندو اشخاصو د اجارو شمېر او د ترالسه کیدلو وړ اجارو پاتې مبلغ، د نومونو او رشطونو په 

 ډلبندي، د زیان جربان او یو اړوند شخص ته د اجارې حذفول .3

ولیزه اجارې : اته دېرشمه ماده   پر لوړ حد محدودیتد اړوندو اشخاصو د 

ولیزه صادرو  ولو اړوندو اشخاصو پر  دې ډلې، او یا د  د مايل اجارې مؤسسه اړ ده چې د یو اړوند شخص، د اړوندو اشخاصو د ن

ي  :شوو معاملو دا الندې محدودیتونه رعایت ک

ولیزه صادرې شوې اجارې باید په هی یو ا .1 دې اړوندو اشخاصو ډلې ته  ممکنه رشط د مالی اجارې د ړوند شخص او د ن

 او. سلنې زیات نه وي ۲۵مقررا رسمایې له 

ولیزه اجارې په هی ممکنه رشط باید د مايل اجارې مؤسسې د مقررا رسمایې  ته ولو اړوندو اشخاصو .2 صادرې شوې 

 .سلنې زیات نه وي ۴۰له 

رکز: نهه دېرشمه ماده   لویه اجاره او د استیجاري شتمنیو 
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 :موخه په الندې ډول ده د دې مادې

د ) Default(د یو اجاره اخیستونکي یا د اړوندو اجاره اخیستونکو ډلې لخوا د اداینې په تررسه کولو کې د پاتې راتللو  .1

ل مخنیوي په موخه دې د الندې ذکر شوو حالتونو په یو حالت کېانفرادي اجاره اخیستونکی د اجاره اخیستونکو د  احت

ه پ د مايل اجارې مؤسسې پر )Default(د اداینې په تررسه کولو کې پاتې راتلل . ه پام کې ونیول يشيوې ډلې په تو

ې د پام وړ اغیزه کوي  .ورتیا او پان

که چیرې د اجاره اخیستونکو د قسطونو د بیااداینې رسچینه یوه واحده رسچینه وي، او د اجاره اخیستونکو له   .أ 

ه د اج ه تو  ارې د قسطونو د اداینې لپاره د عوایدو بله رسچینه ونلري،جملې یې هی یو په بشپ

ه د یو مشرتک نهاد لخوا   .ب  که چیرې اجاره هغو اشخاصو ته صادره شوې وي چې په مستقیمه یا غیرمستقیمه تو

ه د یو بل اجاره اخیستونکي لخوا کنرتل  ي، حتا که یو اجاره اخیستونکی په مستقیمه یا غیرمستقیمه تو کنرتولی

 .يش

او شتون ولري  .ج  ي چې د .  که چیرې د اجاره اخیستونکو ترمن ژور مايل ت ته کی او هغه مهال رامن ژور مايل ت

تونو د معاملو   او. د هغوی ترمن تررسه يش) په کلني ډول(سلنه یا زیاته برخه یې  ۵۰عوایدو یا ناخالصو ل

و معاملو د   .د  ان حقایقو او رشطونو د ارزونې پر بنس په دې پوه يش د که چیرې د افغانستان بانک د تررسه شوو 

 .یو اجاره اخسیتونکي مايل سالمتیا د نورو اجاره اخیستونکو مايل سالمتیا اغیزمنوي

تمه ماده ولیزه اجارو باندې عمومي محدودیتونه: لوی   یو اجاره اخیستونکی یا د اړوندو اجاره اخیستونکو ډلې ته په 

مؤسسه اجازه نلري چې یو اجاره اخیستونکي یا د اړوندو اجاره اخیستونکو ډلې ته یوه مايل اجاره چې د مايل اجارې هي یوه  )1

ې له  ې له  ۲۵د مقررا پان ي چې د مقرراتې پان خه زیاته وي او یا له مخکې صادره شوې اجاره داسې زیاته ک سلنې 

 .سلنې زیاته يش ۲۵

و اجاره اخیستونکو د ډلې هر یو اجاره اخیستونکي ته د صادرو شوو اجارو د دې محدودیتونو د سنجولو رسه سم د اړوند )2

ي ه ته په پام کې نیول کی ولیز ډول د یوې واحدې اجارې په تو  .مجموع په 

ې له  )3 ه د مقرراتې پان ولیزه تو سلنې زیاتې  ۲۰۰د مايل اجارې هی یوه مؤسسه اجازه نلرې چې لويې مالې اجارې چې په 

 .يوې، صادرې ک

ه د سهل  )4 ه تو هغه مايل اجاره چې یو اجاره اخیستونکي یا د اړوندو اجاره اخیستونکو ډلې ته صادره شوې وي چې په بشپ

 .الفروش تضمیناتو له الرې خوندي شوې وي، له دې مادې مثتثنا دي

ولیزه لویو اجارو ی )5 ي چې پر  ا یو واحد شخص ته پر صادرو که چیرې د مايل اجارې مؤسسه د کوم المل پر بنس و نه توانی

ي، باید په  ولو اجارو باندې وضع شوي محدودیتونه رعایت ک ه ویوړل يش ۹۰شوو  و کې تخطیانې له من  .ور

ي )6 امونه پورته ک ه وړلو لپاره الندې په موقع   :د مايل اجارې مؤسسه کوالی يش چې د تخطیو له من

تنه  .1  )down payments(د اضايف مخ اداینې غو

 سطونو د اداینې زیاتول، د ق .2



  

111 
 

تنه، او .3  د اضايف تضمیناتو غو

ه کې تزریق .4  .په پیلن پان

تمه ماده لوی ه: یو   د پيل کیدو نی

 .دا مقرره د افغانستان بانک د عايل شورا له تصویب وروسته د پيل کیدو وړ ده

  

  

  

  

  

  

  

ویلپروړاندېدمسوولیتونواومخهنیوونکواقداماتو  رۍد لواوتره   )5(کتاب مقررهدپیسووین

 

پرکی ی    کمونهعمومي حُ : لوم

  )مبناء(بنس : ۍ مادهلوم

خه د تر السه شویو عوایدو دد  مقررهدا  لو او له جرمونو   .وضع شوې دهترتیب او  حکمپر بنسمادې د  ۶۹قانون د  پیسو وین

  د پلې کولو ساحه: ماده دویمه

ول مجوز مايل موسسات د دې مقررې د   .په برخه کې مکلف دي  پلېکولود غیر بانکي 

  موخې: ماده دریمه

ۍ  )1( خه چې په لوم ولو هغه مايل ادارو  هد افغانستان بانک له  لو  ملپا تنه کوي چې د پیسو وین / کې ذکر شوي دي، غو

ویل د باالقوه خطرونو د مدیریت لپاره مؤثر  رۍ  ته و ، مخنیو هاډانهتره امونه، سیستمونه، کنرتول او طریقې رامن نکي 

ي نالرو درلودل  هغو مايل جوازلرونکو مؤسسو لپاره. ک چې په افغانستان کې فعالیت تر رسه کوي د متناسبو کنرتولونو او ک

وي، کايف شناخت ول ین ریزې اړیکې  و د هغو مشرتیانو په اړه چې دوی رسه معاملې او سودا ي تر ل کی ولو .ريمهم  د 

يبرخه  یوه سرتهول رت د دې کن شناختپه اړه کايف  ومشرتیانواو نو  شته د متناسبو اقداماتو په نشتوايل کې به . ل کی

ي ر  .مايل مؤسسې د اعتباري، عملیا او قانو خطرونو رسه مخ يش چې د پام وړ مايل زیانونو المل به و

رو او مجرمینو د نا مقررېد دې  )2( ې اخیستنې پموخه د تره وړاندې د غیر بانکي مايل مؤسسو ساتنه ده، چې د  روړه 

يکمد ساتنه او د عملیا خطرونو  اعتبارونو لو او . یدو المل کی ي چې د پیسو وین ه کی خه  د غیر بانکي مايل مؤسسو 

ه د مالوماتو وړاندې کولو کې  ې تو ان ویل رسه د مبارزې په برخه کې په  رۍ د  ي، چې د د تره نې تررسه ک خپل ک

ار المل يش نې او قانو  ی ویل کوونکو د  رۍ  لو او د تره ه، د یووايل او د مايل اداینو سیستم . پیسو وین په دې تو

ي او دا د هیواد مايل امنیت رسه مرسته کوي  .پیاوړی کی
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  :ېمقررې موخې په الندې ډول ديد د

يکله  ي چېواضح ډول مشخص کپکې په د مشرتیانو د منلو پالیيس لرل چې  .1  ؛مشرتيردی

ه  .2  ؛ومشرتیانوپیژندلخپلد په سمه تو

 ته راپور ورکول؛ د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزد لویو نغدو او شکمنو معاملو په اړه  .3

 ؛د سندونو او مالوماتو ساتنه .4

 درلودل؛ وکارکوونکول شو رسه سم د دندو د تررسه کولو لپاره د روز  مقررېد دې  .5

ارنه .6 خه ارزونه او   ؛د مشرتیانو د معاملو 

لوماتوبیاکنتهد هویت مشرتیانوپه لیست کې د  بندیزونود  .7  او پرتله کول؛ ي

ارنې له الرې د  تنظیمکې د  مقررهپه دې  .8 خه بهر د  هر شوي معیارونو پيل کول به د افغانستان بانک لخوا د ساحې 

ي مالوماتوشننېارنې یا  اړخیزې   .له الرې ارزول کی

  تعریفونه: لورمه ماده

خه د  ۲د دې مادې د )۱( لو او د جرمونو  فقرې له مخې، په دې مقررې کې کارول شوي کلمې او اصطالحات باید د پیسو وین

ې په دې مقرره کې بل پرته لدې چ. تر السه شوو عوایدو د مخنیوي قانون کې کارول شوي مانا او اصطالحاتو رسه مطابقت ولري

ل شوي وي   .ډول اړین 

ولو واک لرونکي مرجع ده: د نظار پالوی .1  .د نظار پالوی په یوه مايل نهاد کې دویم تر 

رل شوي، چې د عامل پالوي  :د عامل پالوی .2 پدې کې هغه کارکوونکي شامل دي چې مايل مؤسسو کې 

 .مسئولیتونه پر غاړه لري

3. AML/CFT:لو او ویل پر وړاندې د مبارزې په مانا ده د پیسو وین رۍ د   .د تره

4. CDD:د مرشیانو د هویت د تثبیت د پروسې په مانا ده. 

او پکې الندې کسان شامل دي :مشرتي .5  :د حساب یا معاملې په ت

رییوه معاملههغه شخص چې په نوم یې   )أ ( يیا د ترتیب حساب عقد یا  هاړیک زه، سودا  پرانیستل کی

دول يشاب، حقوق حس ته چېهغه شخص   )ب (  .یا د یوې معاملې له امله تعهدات وسپارل يش یا ولی

ریزې اړیکې د یوې معاملې د اجرا کولو یا کنرتولولو قانو واک لري چې هغه شخص  )ج (  .د یوه حساب یا سودا

ُ : شخص .6  .ي اشخاص شامل ديکمپدې کې حقیقي او ح

7. NBFISD: ارنې  مؤسسود غیر بانکي مايل  .ا دیلوی آمریت په ماند 

لو او د ): FinTRAC(فنرتاکا  .8 د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې د مرکز په مانا دی؛ کوم چې د پیسو وین

خه تر السه شویو عوایدو د مبارزې قانون د  ته شوی ۲۵جرمونو   .مادې رسه سم رامن

و معاملو د راپور ورکولو : د لویو نغدي معاملو راپور ورکول .9 ان دونو او تبادلې(د  په مانا ده ) امانتونو، پیسو ویستلو، لی

خه ډیر یا مساوي او د نورو اسعارو رسه معادل وي؛ اکيل مبلغ   چې په دې مقرره کې د یو 

ل .10 ویل د مبارزې قانون په  :د پیسو وین رۍ د  لو او تره  .ماده کې تعریف شوی دی ۴د پیسو وین

ویل .11 رۍ  ویل :د تره رۍ د   .ماده کې تعریف شوی دی ۴د مبارزې قانون په  د تره



  

113 
 

ُ : تصفیه کوونکی .12 خه عبارت دی چې د خپلې شتمن مالکیت یې د قبالې له الرې یا بل کمد حقیقي یا ح ي شخص 

 .ته وسپاري) امانت لرونکي(ډول متولی 

اپي معامله .13 ي؛ د: نا ودونکې  هغه معامله ده چې د مايل مؤسسې د غیر دایمي مشرتي لخوا تررسه کی امانت ای

ولې پیل شوي معاملې چې د مشرتیانو لخوا چې په امانت اخیستونکو مؤسسو کې حساب نلري؛  مؤسسې په برخه کې، 

ي؛ ل کی اپي معاملې   نا

مادې رسه سم چې پر امانتونو پيل  ۲باید د هاګ کنوانسیون د د امانت ورکوونکي او امانت اخیستونکي اصطالح  .14

ي، وپیژندل يش   حوزې پورې د قضا(امانت لرونکی کیدی يش یو مسلکي شخص. او توضیح او ترشیح يشکی

ل شوي وي او یا کیدی يش ) مرشوط، وکیل یا یو معتمد رشکت رۍ چارو لپاره پیسې ورک وي، که چیرې هغه ته د سودا

 .کار کوي) هغه شخص چې د معاش پرته د کورن په استازیتوب(غیر مسلکي شخص

ُ یو حق: ذینفع .15 ه پیژندل کمیقي یا ح د د پیسو د ترالسه کوونکي په تو نایی لی دوونکي لخوا د بری ي شخص چې د لی

ه د  خه تر السه شویو عوایدو " تر السه کوونکي"شوی او همدارن لو او د جرمونو  ه چې د پیسو وین ن اصطالح لکه 

 .بندکې ورته اشاره شوې ۲فقرې،  ۳مادې،  ۳رسه د مبارزې قانون 

خه عبارت دی چې، د حساب لرلو یا نه لرلو په کمد یو حقیقي یا حُ : توونکی یا سفارش ورکوونکیاس .16 ي شخص 

د امر یا سفارش ورکوي نایی لی  .صورت کې، یو بانک یا مايل مؤسسې ته د بری

مه ماده نالره: پن   پالیيس او ک

نالرې، سیستمونه،  )1( ، ک کنرتول او د مشرتي د منلو پالیيس ولري چې په هغه غیر بانکي مايل مؤسسې باید داخيل پالیس

ارونکي د دې . کې د مشرتي د نه منلو رشایط په واضح ډول بیان شوي وي ه، دغه مؤسسې باید د افغانستان بانک  همدارن

ي خه متقاعد ک   .پالیسیو د تطبیق 

نالرې، سیستمونه ا )2( ، ک ویل ضد داخيل پالیس رۍ د  لو او د تره و کنرتول چې د غیر بانکي مايل مؤسسو د پیسو وین

ي ي، باید الندې اړتیاوې پوره ک   :لخوا چمتو کی

کانالونو، جغرافیایي موقعیتونو او خدمتونو، محصوالتو، مشرتیانود  .1 ه د  تسلیم  معاملود خطرونو ارزونه، او همدارن

 خطرونه؛

اپيمشرتیانود  .2 ون د  سیايس متبارزواو  نا  ؛پیژندنهاو  تثبیتمالکینو  نتفاعيااو  مشرتياشخاصو په 

نایي پیسو د رشکتونواو اداینیزو مؤسسو د استازو، پلورونکو، رشیکانو، توزیع کوونکو د  .3 ون د بری او  مشرتيانو تثبیتپه 

 ؛پیژندنه

 لپاره د اقداماتو پيل کول؛ تثبیتد هویت د  مشرتیانود  .4

 ساتل؛ د مالوماتوپه اړه  معاملواو د  مالوماتواو سندونو  وترالسه شو د په وخت کې  تثبیتد  مشرتیانود  .5

ارنه، د غیر معمويل یا شکمنو معاملو پیژندلو  .6 ارنې د معاملو   په شمول؛د 

ولو معاملو په شمول د  .7 ته  د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزلویو نغدو معاملو په اړه د اسعارو د لیالم 

 راپور ورکول،
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 ته راپور ورکول، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز عاملو په اړهد شکمنو م .8

،  کولډاډ ترالسه  .9 نالرېچې داخيل پالیس ېالندې نیول او بیاکتن ې آزموینېخپلواک رتولرتمونه او داخيل کنت، سیسک

 .شوي دي

خه تر السه شوو عوایدو د مبارزې قانون  .10 لو او د جرمونو  خه د ډاډ تر السه د پیسو وین او د دې مقررې له پيل کیدو 

اکل  ؛کولو په موخه د قوانینو او مقرراتو د رعایت د برخې د یو مامور 

د نوو کارکوونکو لپاره د وړ او مناسبو اشخاصو د رشطونو لوړ معیارونه په پام کې نیولو په اړه ډاډ تر السه کول، پدې برخه  .11

لو یا د کې د لوی مدیریت د کارکوونکو لپا ره د وړ او مناسبو اشخاصو جال رشایط او یا هغه دندې چې د پیسو وین

ویل د زیاتو خطرونو رسه مخ دي، شامل دي؛ رۍ د   تره

رامونو  .12 و ، کوونکوکار  ورل شوي واو نوي برحال او د دایرولد روزنیزو پرو لپاره د دوامداره روزنیزو د نظار او عامل پالوي غ

رامونو چمتو  .کول پرو

ي .13  . ډېری اقدامات چې د افغانستان بانک او یا د مايل استخباراتو د واحد لخوا وړاندې کې

رول باید د مايل مؤسسو د عملیاتو پېچلتیا ، اندازې، ماهیت، خطرونو رسه  )3( نالرې ، سیستمونه او داخيل کن ، ک پالېس

و د لوی شمېر،  د مايل مطابقت ولري او د مايل ادارې د نظار پالوي لخوا ومنل يش او په  ولو ماتحت مايل مؤسسو د ون

یو رسه مطابقت ولري اینده  لو پر وړاندې د مبارزې .ادارې د داخيل او خارجي  ونه باید یو شخص د پيسو و ین مايل بنس

ته لو پر وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو رامین اکي، چې د هغه اسايس مسئولیت به د پيسو وین کول او پيل  مسئول و

 . کول دي چې په دې مقرره کې شامل دي

و د اړوند مدیر )4( اکل يش چې تر لو او ) د قوانینو او مقرراتو د رعایت کولو مسئول( بل داسې شخص باید و  لخوا د پيسو وین

نالرو پيل کول تر ارزونې الندې ونیيس رۍ ضد پالېیسو او ک ه د داخيل کنرتول سیستم، . تره ې تو ان راکا ته د په  فن

رول مدیریت په مستقیم ډول د نظار پالوي ته راپور ورکوي او دا .راپورونو وړاندې کول او د ډاډ لپاره ډېری اړوند مسایل  د کن

لو پر وړاندې د مبارزې د مدیر د غلط یوه ) که شتون ولري(راپور باید  د دې مقرراتو د احکامو په پيل کولو کې د پیسو مین

ه ده  .بیل

مه ماده   د خطرونو د ارزونې تر رسه کول: شپ

ویل  )1( رۍ د  لو د خطرونو دکموايل او د تره ونه باید د پېژندنې ، درک، ارزونې، مدیریت، د پيسو وین غیر بانکي مايل بنس

 .پروسې درلودونکي وي

ویل خطرونه ارزوي، پ). 2 رۍ د  لو او د تره ونه د پيسو وین ر نورو مالوماتو رسبېره د اړوندو کله چې غیر بانکي مايل بنس

کي په پام کې ونیيس  . مالوماتو له مخې باید الندې 

کل شوې ( پېرودونکي .1 نې او د پیرودونکو ا رۍ ماهیت، دنده یا مسلک، ک د نورو مالوماتو په مین کې، د سودا

 ).معاملې

 . د پېرودونکو د وجوه رسچینه او ماهیت .2

يهغه خطرونه (خدمتونه او محصوالت .3 ته کې خه رامن  .چې د خدمتونو او محصوالتو له وړاندې کولو 
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نې چې پیرودونکي يې په هیواد کې دننه تررسه کوي یا د معاملو د  (جغرافیايي موقعیتونه .4 په بهرنیو هیوادونو کې یا هغه ک

ای  ). پیل کولو او تررسه کولو 

ي کله چې محصوالت او خدمتونه  هغه خطرونه چې د دې ډول چینلونو(د تحویل ورکولو چینلونه   .5 ته کې خه رامن

 . وړاندې کوي

  

  

 

ریز  ته کولو هدف واړیک ود حساب یا سودا  رامن

ې .1 ې ورک ته شود ودونکي لخوا چې د یو پېر  اړوند خطرونه ) معاملو( د راک حجم په شمول د زېرمو د یا  یومعاملورامن

ي رزيزې معاملې د )انتقاالت، تبادله،جمع کول او اخیستل ( تررسه کې ، د معاملو تکرار یا د اړیکو موده چې آیا سودا

خه بهر دي یا دا چې د دې معاملې پیل یا رس ته رسول د یوې قضايي حوزې  رۍ له حد  پیرودونکي د عادي سودا

  .لپاره په لوی خطر کې قرار لري 

ونه مکلف دي چې د دې مادې رسه سم خپل پېردونکي د  .2 و ، متوسطو غیر بانکي مايل بنس ي خطر ارزونې پر اساس په 

ي  وریو طبقه بندي ک  . او لوړو ک

لو او له جرمونو   .3 ویل د لوړو خطرونو په شتون کې د پیسو وین رۍ  ونو د تره لو او د غیر بانکي مايل بنس د پیسو وین

د پېرودونکو د پېژندنې سخت  مادې رسه سم ، اړ دي چې ۱۲خه د ترالسه شویو عوایدو پر وړاندې د مبارزې قانون د 

ي  .رشایط پيل ک

ونه اړ دي چې د پېرودونکي د  .4 ویل د کم خطر په شتون کې ، غیربانکي مايل بنس رۍ د  لو او تره د پيسو وین

ر دا په هغوی پورې محدود نه  ه چې په دویمه ماده کې ذکر شوي دي، م رن ي لکه  پېژندنې عادي رشایط پيل ک

  .دي

ونه اړ دي چې پورته ذکر شوي خطرونه په په برخه کې  پيل کولود پیرودونکو د پیژندلو د پروسې د  .5 غیر بانکي مايل بنس

 . پام کې ونیيس

ونه باید د تررسه شویو ارزونو پر بنس چې په دې فصل کې تررسه شوي دي د خطر د مدیریت  .6 غیر بانکي مايل بنس

 .لپاره الندې تدابیر په پام کې ونیيس

ې ېد پ .1  .په اړه د اضايف مالوماتو ترالسه کول واو معامل واشخاص اړوند، خاوندانو رودونکي، د 

ته کول .2 نو رامن ان نې باید د کايف . د پېرودونکو او د هغو ی د معاملو د  ان د امکان په صورت کې د پېرودونکي 

رۍ یا مايل ادارې او د )ه اخیستونکي مالکین که پيل يش(مالوماتو او ذینفع مالکین اکل شوې سودا پېرودونکي د 

ل يش ې او شتمن رسچینو په اړه د مالوماتو په شمول کله چې اړین و  .د پیرودونکي پان

ولو پیرودونکو په اړه  .3  . په دوامداره ډول د مالوماتو نوي کولد 
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اکل شوي وي )FinTRACA(د نورو اقداماتو تررسه کول کوم چې د افغانستان بانک او یا د فنرتاکا  .4  .    لخوا 

  د پېرودونکو د پېژندنې رشایط : اوومه ماده

ونه چې د افغانستان بانک لخوا جواز لري باید بانکي حسابونه يې پرته له نوم یا په مستعارو او یا په  )1 غیر بانکي مايل بنس

ي  .مبهمو نومونو جوړ ک

ونه باید د پېرودونکو د هویت د ثبت لپاره )2 ي د دې لپاره چې د پېرودونکي د هر قسم معاملو د  مايل بنس یو سیستم جوړ ک

ي  .تررسه کولو په وخت کې باور ترالسه ک

ون د پېرودونکو د هویت د پوره پېژندنې په اړه باور او اطمینان ترالسه  )3 ورو مالکینو په  ونه اړ دي چې دخپلو  مايل بنس

ي کي په پام کې ونیول يش د پېرودونکو د هویت د تثبیت او پېژندنې. ک  .   لپاره باید الندې 

وې پرانیستل  .1 خه د مخه د حساب او ب ته کولو  ریزې اړیکې د رامن  .  د پېرودونکي رسه د سودا

ریزې معاملېد تررسه سسې لخوا ؤ د موقتي پیرودونکي لپاره د غیر بانکي مايل م .2  .کولو دمخهخه د سودا

نايي معاملو .3 خه د مخه ، چې د دې مقررې په اوولسمه ماده کې ذکر شوي دي  د داخيل یا خارجي بر  .د تررسه کولو 

هرکله چې د پیرودونکي د پېژندنې په اړه  د مخکینیو ترالسه شویو مالوماتو اخالص یا کیفیت په باره کې شک شتون  .4

  . ولري

ویل په اړه شک شتون ولري .5 رۍ د   لو او د تره  .په هغه صورت کې چې د پیسو وین

ي )4 امونه پورته ک ونه اړ دي چې د پېرودونکو د پېژندنې په اړه الندې   :  غیر بانکي مايل بنس

ه اخیستونکي مالکین ، د آزادو او عتبار لرونکو  .1 د پېرودونکو د هویت تثبیت او پېژندنه او د سندونو په کارولو رسه د 

 .  مطبوعا رسچینو مالومات

 . دنه چې د پېرودونکي په استازیتوب عمل کويد دریم شخص د هویت تثبت او پيژن .2

ریزې اړیکې هدف او ماهیت رسه سم مالومات درک او ترالسه  ېد یاد .3   .کويسودا

د امکان په صورت کې د پېرودونکو د ماليې ورکولو د فورم  شمېره او صورت حساب پیداکول، رس بېره پر دې د حکمي  .4

ل شوی مايل صورت حساب رسه يي ل ه چې د افغانستان بانک یا بل حقوقی  بنس اشخاصو ، پل ن ه توضیحاتو ، لکه 

  . لخوا مشخص شوی وي 

ارنه او د .5 ریزو اړیکو دوامداره  د  معاملېدا  آیاډاډ ترالسه يش  ،د دې لپاره چېمعاملو بیاکتنه تررسه شویو د سودا

نو، د خطر د رودونکي ېپ ریزو ک تیاوېمالوماتو، سودا ې رسچینې ېر او حتی د اړتیا په وخت کې د پ ان ودونکي د پان

  که نه؟  رسه مطابقت لري

ت په اړه  حکميد سندونو ثبتول او د  .6 رول جوړ  .بشپ پوهاویاشخاصو د مالکیت او کن

ه چې د دې  )5 ن ونه اړ دي چې هویت پېژندنې لپاره يې لکه  د هغو پېرودونکو په اړه چې حقیقي اشخاص وي، مايل بنس

ي خه د سند په شکل مالومات ترالسه او تثبت ک ه کې ذکر شوي دي، له آزادو او اعتباري رسچینو   .مادې په دویمه ملپا

ه اخیستونکي د  )6 ونه اړ دي چې پېرودونکي او  د هغو پېرودونکو لپاره چې حکمي اشخاص یا حقوقي ادارې وي، مايل بنس

رو  رۍ د ماهیت او د دوی د مالکیت او کن ت رسه وپېـژسودا ونه باید د پورته ذکر شويو حقوقي او .ل جوړ مايل بنس
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ه چې د  ن ي لکه  خه د سندونو له الرې ترالسه او تثبیت ک حکمي اشخاصو لخوا اړین مالومات د معتربو او آزادو رسچینو 

ونکو د هویت پېژندلو دې مقررې په دویمه فقره کې ذکر شوي، په هغه صورت کې چې موضوع اړوند وي، د حقیقي پېرود

نالرې د حقیقي . اړتیاوې د حکمي یا حقوقي پېرودونکو لپاره هم د پيل کېدو وړ دي ته شوې ک په دې مقرره کې را من

ه اخیستونکو او حکمي اشخاصو یو ډول د پيل کېدو وړ دي  .اشخاصو د هویت د تثبیت او پېژندنې په اړه پر 

ونه اړ دي چې د ل )7 ویر له ) موقتي( ن مهالهغیربانکي مايل بنس ولو پېردونکو د جریمو لېست د ساف ون د  پېرودونکو په 

ي  .  الرې پلی ک

کاره ډول د  حکمي یا کومې بلې حقوقي ادارې پر  )8 ي چې آیا یو حقیقي شخص په  ونه باید تصدیق ک غیر بانکي مايل بنس

 ای د معاملو د تررسه کولو اراده لري که نه؟

ه باید الندې مالومات جمع يشد حکمي اشخاصو  )9  . په برخه کې ل تر ل

ت او د حکمي اشخاصو د ثبوت شتون .1   .نوم، حقوقي جوړ

رۍ اصيل موقعیت .2  .د حمکي شخص د سودا

او د د حساب پرانیستلو او د هغو کسانو د هویت د تثبیت لپاره چې د حساب پرانیستلو واک لري د نظار پالوي تصویب .3

 . د لوی مدیریت مقام لريې اړوندو اشخاصو نومونه چ

ُستي پته .4  .  د حکمي شخص ثبت او د پ

رۍ ماهیت او هدف  .5  .د سودا

ه اخیستونکو هویت  .6  د 

د پېرودونکو د پېژندنې د تثبیت او مرستندویه داسې سندونه چې د لوستلو وړ وي ، په حقیقي او حکمي ډول باید دواړه  )10

ه کې با وتې نشا واخیستل يش وساتل يش، د سندونو د کايف په هره پا   . ید د پېرودونکي السلیک او یا د 

ي  )11 وونې چمتو ک ه پیژندلو او د تائید د اړتیاو په اړه الزمې الر ونو د پېرودونکو لپاره د ال  د افغانستان بانک به د مايل بنس

وي کولو ته اړ دي    .چې د هغې پ

ه ماده   د حقوقي شخص د پېژندلو رشایط : ا

ې(ساتل شوي مقدار پراساس الندې مالومات اړین دي یا د معاميلد په حساب کې  )1( ې ورک ي) راک . اندازه طبقه بندي کی

اکيل اکل شوي حد رشایط ، رسبیره پردې، د نوي . حد کې رشایط زیاتوالی کوالی يش په هر  د مثال په ډول د مخکیني 

 .حد رشایط باید په پام کې ونیول يش 

ه    رشایط  )افغان( زیات نه زیات   )افعان  (ل تر ل

  نوم، پته، دنده او د اړیکې شمېره  250000  0

  پېژندنې کارتد   500000  250001

ې کايف  1000000  500001 پاسپورت، د عاید /د پېژندپا

  رسچینه او د معاملې هدف

  سندونه ) مرستندویه( مل  3000000  1000001
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ورو مالکینو   ---   3000001   پیژندلد 

 . مه شمېره کې خالصه شوی دی ۴د حقیقي اشخاصو لپاره د پېرودونکو د پېژندنې د رشایطو جدول د دې مقررې په  )2(

سندونه لکه د دندې آی ډي کارټ، بانکي صورت حساب، د ) مرستندویه( د معاملې د هدف او د وجوه د رسچینې لپاره مل )3(

وونې د دفرت سند ، جواز او اساسنامه  دندې قرارداد، بِل او آوېز، د جایداد قباله، د په هغه صورت کې چې ( معامالتو د الر

ي خه وي او نور ډېری داسې سندونه چې د وجوه رسچینه او د معاملې هدف ثابت ک ریز رشکت   .عاید له سودا

  د پېژندنې رشایط) مشرتي(د حکمي شخص د پېرودونکي : نهمه ماده

ې(پراساس الندې مالومات اړین دي یا د معاميلساتل شوي مقدار د په حساب کې  )1( ې ورک ي) راک . اندازه طبقه بندي کی

اکيل اکل شوي حد رشایط ، رسبیره پردې، د نوي . حد کې رشایط زیاتوالی کوالی يش په هر  د مثال په ډول د مخکیني 

 .حد رشایط باید په پام کې ونیول يش 

ه    رشایط  )افغان( حد اک   )افعان ( ل تر ل

0  250000  
نوم، پته، د اړیکې شمېره، د رشکت د واک لرونکي استازي د پېژندنې 

  مالومات

  د رشکت اعتبار لرونکی جواز  500000  250001

500001  1000000  
د عاید د رسچینې په اړه مالومات، معاملې هدف،د رشکت د واک لرونکي 

  استازي د پېژندنې د کارت کاپي

  سندونه) مرستندویه( معاملې ملد   3000000  1000001

ورو مالکینو پیژندنه او د اساس نامې اخیستل  ---   3000001   د 

 . مه شمېره کې خالصه شوی دی ۴د حکمي اشخاصو لپاره د پېرودونکو د پېژندنې د رشایطو جدول د دې مقررې په  )2(

بانکي صورت حساب، قراردادونه، بِل او آوېز، د : سندونه لکه) مرستندویه( د معاملې د هدف او د وجوه د رسچینې لپاره مل )3(

وونې د دفرت سند او نور ډېری داسې سندونه چې د وجوه رسچینه او د معاملې هدف ثابت  جایداد قباله، د معامالتو د الر

ي  .ک

نایي پیسو د ادارو په معاملو کې د پېرودونکو : لسمه ماده   د پېژندلو رشایط) مشرتیانو(د برې

نايي  )1( اینده، پلورونکو او د هغو رشیکانو چې په دریمه د بر پيسو ادارې اړې دی چې د پېرودونکو، توزیع کوونکو، عمومي 

ي   .ماده کې ذکرشوي دي د هویت تثبیت او تشخیص وک

نایي پیسو د بیالنس محدودیت چې د موبایل له الرې خدمات وړاندې کوي، په خپلو معاملو کې باید  )2( د هغو رشکتونو د بری

  .ندې محدودیتونه په پام کې ونیيسال 

خه په هره معامله کې حد   ادارې ته  له ادارې 

  اک

  په ورځ کې د معاملو شمېر

ریز رشکت ریز رشکت  سودا   پرته له محدودیته  پرته له محدودیته  سودا

ریز رشکت   پرته له محدودیته  پرته له محدودیته  پېرودونکی  سودا
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  معاملې ۲۰  ۵۰،۰۰۰  پېرودونکی   پېرودونکی 

ریز رشکت  پېرودونکی    معاملې ۲۰  پرته له محدودیته  سودا

رو ملتونو د ادارې دفرتونه   یوه معامله  ۲۵۰،۰۰۰  پېرودونکي  د مل

  یوه معامله  ۵۰۰،۰۰۰  پېرودونکی   دولتي ادارې 

  معاملې  ۱۰  ۱۰۰،۰۰۰  ذینفع اشخاص  پېرودونکی

ودونکي معامله د  :نوټ ي P2P (Peer to Peer)له پېرودونکي رسه د پ ې (په هغه صورت کې چې د معاملو.په نوم يادې د راک

ې ه ا نهمه ماده مشخص شوې ده) ورک خه زیاته وي چې د دې مقررې په ا په دې صورت کې چې د .مجموعه له هغه مقدار 

  . پېرودونکي د پېژندلو معیارونه په موادو کې مشخص شوي، د پيل کېدو وړ دي

وونو په پام کې نیولو رسه د رسمي ) اکلی حد( بانک د اړتیا پر اساس دا معیارونه د افغانستان  )3( د مهال او خپلو الر

  .متحداملال مکتوبونو له الرې تعدیلوي

ه برشي مرستې تررسه کوي، باید د /د هغو غیر انتفاعي )4( رو ملتونو د ادارو د استازي په تو غیر دولتي مؤسسو لېست چې د مل

رو ملتونو  نايي پيسو له مؤسسو او د افغانستان بانک رسه رشیک يشمل   .د ادارو لخوا مشخص او د بر

خه مخکې،  )5( نايي پيسو اړوند مؤسسو رسه له رشیکولو  د هغو کسانو لېست چې نقدي برشدوستانه مرستو ته اړتیا لري، د بر

اپه او من رو ملتونو د ادارې لخوا  اوونو تررسه کولو لپاره د مل يد نورو پ   .ل کې

ان کې رانغاړي )6( کې په    د پېرودونکي د پېژندنې عادي رشایط الندې 

ه د کارت لرونکي لپاره صادر شوی وي )7( ې تو ان   هر ډول د هویت کارټ چې د دولتي ادارو لخوا په 

ندوی وي )8( ر رو  ملتونو د ادارو لخوا چې د پېرودونکي د هويت    .هر ډول د هویت کارټ چې د مل

ویل پر وړاندې د مبارزې اړوندو مقررې خالف دی که نه نو، دا د )9( رۍ  لو او د تره   . پیسو مین

اکلې پيسې وخت پر وخت د متحداملال مکتوبونو له الرې ، په خپلواک ډول تعدیل او   )10( د افغانستان بانک کوالی يش چې دا 

ي   .تصحیح ک

ذر )11( ه د برق بِل او د  د و کیل یا د اړوند ولسوال د شورا لخوا تائید او   د پېرودونکي د هویت تثبیت او تشخیص ، همدارن

  .تصدیق وي

ه( ینه وو لپاره یوازې تذکره )12(   .یا د هویت پېژندنې کارت د قبول وړ وي) پېژندپا

خه کمې یا د نورو اړینو اسعارو رسه  ۳۰۰،۰۰۰د عادي  پېرودونکي د پېژندنې رشایط د هغو معاملو لپاره چې له  )13( افغانیو 

  .مساوي

ه اخیستونکي شخص رسه د پېرودونکي پېژندنې رشایط په دقت د ب )14( و د پېرودونکي معاملې د  نايي پيسو ادارې اړې تر ر

اريل دي   .رسه 

  د واقعي مالکینو د هویت تثبیت: يوولسمه ماده

ي چې  )1( و دا معلوم ک ي تر  امونه پورته ک يل او مناسب  آیا غیر بانکي مايل مؤسسې اړې دي چې د دې لپاره کو

خه استازیتوب کوي خه د ډېرو واقعي مالکینو  خه استازيتوب کوي او که له یو یا له یوه  ان  په هغه . پېرودونکی له 
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اینده  رسه د واقعي مالکینو په استازیتوب  ي چې پېرودونکی له  صورت کې چې غیر بانکي مايل ادارې دا معلومه ک

خه په الس غیر بانکي مايل اداره باید . معامله کوي د واقعي مالکینو د هویت د تثبیت او تشخیص لپاره له معتربو رسچینو 

خه باور ترالسه کوي ه اخیستونکو مالکینو د هویت د تثبیت  ه چې غیر بانکي مايل ادارې د  ن پورته ذکر . راوړي، لکه 

ۍ  ه چې د دې مقررې په لوم ن ه کې ذکر شوي ديشوي مالومات باید په هغو رشایطو برابر وي لکه    .ملپا

  الندې سندونه د ذینفع مالک هویت ثابتوي )2(

ه(تذکره .1  یا پاسپورت)  پېژندپا

 اساسنامه .2

 د دندې د هویت کارټ .3

رول  )3( ونه باید د پېرودونکي د کن د هغو پېرودونکو لپاره چې حکمي اشخاص یا حقوقي اداره وي، غیر بانکي مايل بنس

ت او د مالکیت د پېژندنې په موخه ه چې الندې ذکر شوي دي مناسب اقدامات   جوړ ن ون لکه  د حقیقي شخص په 

 .په پام کې ونیيس 

 .ذکر شویو حقوقي ادارو ته په کتو رسه ، د حقیقي شخص د هویت تثبیت صورت نیيس .1

رول کوونکي یا مالک وي ۱۰په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د حکمي ادارې د . الف خه زیات کن   .سلنه 

  .شوې حکمي ادارې د مدیریت مسئولیت په غاړه ولريد ذکر . ب

ي. ت رول ک خه کن   .حکمي اداره د ډېری نورو الرو 

د حکمي ادارې په اړه ،  له تصفیه کوونکي، باوري، رسپرست، ذینفع یا نور داسې اشخاصو چې د ورته حالت لرونکي وي  .2

  .د هویت تثبیت يې باید ويش

   سیايس متبارز اشخاص: دوولسمه ماده

ه اخیستونکي یا پېرودونکي د تشخیص لپاره چې سیايس متبارز اشخاص دي د خطراتو د مدیرت  غیر بانکي مايل ادارې باید د 

ي؛ ي، ذکر شوې ادارې باید د خپلو پېرودونکو د پاملرنې لپاره الندې اضايف اقدامات وک ته ک   مناسب سیستم رامن

ه اخیستونکو  .1 ته کولو یا دوام ورکولو دمخه د د داسې اشخاصو یا د دوی د  رۍ د اړیکو رامین مالکینو رسه د سودا

 .عامل پالوي منظوري ترالسه کول

 .د متبارزو اشخاصو لپاره د دندې هویت کارت اړین سند دی .2

ي چې د  .3 ې د رسچینې پېژندلو لپاره مناسب اقدامات وک ه اخیستونکو مالکینو د شتمنیو او پان د پېرودونکو او د 

ه پېژندل شوي ديسیا  .يس متبارزو اشخاصو په تو

ریزو اړیکو باندې د ارزونې زیات اقدامات  .4  په سودا

نالر د  .5 ه اخیستونکی، سیايس متبارز شخص دی که  وک پيل کول، د دې لپاره چې معلوم يش چې آیا یو پېرودونکی یا 

کي پکې شامل دي  .نه؟ چې الندې 

ه اخیستونکي پورې  .1 نهد پېرودونکي یا   .د اړوندو مالوماتو پل
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خه شته مالوماتو ته الرسسی او بیاکتنه .2 ه اخیستونکي په باره کې د هرې معتربې رسچینې   .د پېرودونکي یا 

رۍ د مالوماتو بانک ته الرسسی او بیا کتنه ،که چېرې موجود وي .3 نايي سودا  .د سیايس متبارزو اسخاصو د بر

راکا غیر محرمو مالوماتو ته الرسسی او بیا کتنه، چې   متبارزود سیايسکه چېرې موجود وي ،  .4 اشخاصو په اړه د فن

 . باید د مالوماتو یوازین رسچینه نه وي

ویل په برخه کې د پېرودونکو د هویت د تثبیت او تشخیص خطر : دیارلسمه ماده رۍ د  لو او د تره د پیسو وین

 ارزولو لپاره جدي اقدامات

ه د دې ډول معامالتو  )1( ولو پېچلو او د لویو غیر معمولو معامالتو هدف او سوابق او همدارن د غیر بانکي مايل ادارې باید د 

ی حقوقي یا اقتصادي هدف ونه لري، و ارزوي ان ون چې  نې په  خه د ډېرو مالوماتو د پل په هغو . پېرودونکي شخص 

ي د تررسه   . شوې معاملې د ماهیت یا المل په اړه مالومات شامل ديمالوماتو کې چې تر السه کې

لو خطر زیات وي، غیر بانکي مايل ادارې د پېژندل شویو خطرونو  )2( ویل یا د پيسو وین رۍ د  په هغه صورت کې چې د تره

ي  ه، دا بنس.په پام کې نیولو رسه د پېرودونکو د ال زیاتو پېژندلو لپاره جدي اقدامات وک ې تو ان ریزو په  ونه باید د سودا

ارنې ماهیت او کچه  نې غیر معمول یا شکمن وي اړیکو د  که چې دا ډول معاملې یا ک ي ،    .زیاته ک

ریزو اړیکو باندې د پيل کېدو وړ دي،  )3( د پېرودونکو د هویت د تثبیت لپاره جدي اقداماتو کې  چې د لوړ خطر لرونکو سودا

 ).غې پورې محدو د نه ديخو په ه(الندې موارد پکې شامل دي 

د پېرودونکي دنده، د شتمن حجم او نور مالومات چې د ( د پېرودونکي په اړه د اضايف مالوماتو تر السه کول لکه .1

ه اخیستونکو مالکینو او د پېرودونکي د پېژندنې په اړه په دوامدار ډول د مالوماتو ) پېرودونکي په اړه شتون ولري او د 

 . نوي کول

اکل شوي ماهیت په اړه اضايف مالومات ترالسه کولد سودا .2  .ریزو اړیکو  د مخه 

ې په مورد د مالوماتو تر السه کول .3  .د پېرودونکي د شتمن  رسچینه یا يې  د پان

اکل شویو معاملو د دلیلونو په اړه د مالوماتو ترالسه کول .4  .د تررسه شویو معاملو یا له مخکې 

ریزو اړیکو د پیل یا دوام لپاره د  .5  .ترالسه کول عامل پالوي منظوريد سودا

ونې غوره  .6 ارنې تررسه شوي او د معاملې د هغې  ریزو اړیکو نورې  رول د شمیر او وخت په زیاتوايل رسه د سودا د کن

ارنې ته اړتیا لري   .  کول چې زیاتې 

د لوړ خطر لرونکو پېرودونکو د هویت د تثبیت لپاره جدي اقدامات، د پېرودونکي د هویت د تثبیت د پروسې په هره مرحله  )4(

ه په پام کې ونیول يش  . کې او باید په دوامداره تو

ریزو اړیکو لپاره چې فزیکي موجودیت ونه لري د پېرودونکي د پېژندنې د سختو رشا )5( یطو د له حقیقي شخص رسه د سودا

نالرې  په الندې ډول دي  پيل کېدو ک

 .د اړوندو قوانینو او مقرراتو رسه سم د سندونو پيل کول .1

ه د تاييد او تثبیت لپاره رشایط چمتو کول یا د پیرودونکي رسه  .2 د اضايف سندونو ترالسه کول او په خپلواکه تو

 .راجع کول/اړیکه
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لو ود پیسو : وارلسمه ماده رۍ دتر خطرونو او د د ین   )Simplified CDD ML and TF Risks(ارزونه لهویل نورما ه

ریزو اړیکو د خطرونو مستنده ارزونه تررسه او د پېرودونکو د   )1( ونه کوالی يش چې د پېرودونکي د سودا غیر بانکي مايل بنس

ي نالره پيل ک و اقداماتو ک  .الزیاتې پيژندنې لپاره د لن

يندنې ساده رشایط د مايل ادارو لخوا د تحلیل پراساس د معاملو لپاره پيل پېژ ودونکي پېر د  )2(  .کې

ه چې په دې مقرره کې یاد شوي دي، د پېرودونکي د هویت د  )3( ن و لکه  دا عمومي قاعده ده چې پېرودونکی اړ دی تر 

ان منل دي ول اقدمات په  ر . تثبیت  لو او د تره و حاالتو کې چې د پیسو مین ان ویل خطر د مايل ادارې  په  ۍ د 

اکل شو ی وي ولو ته د الس ريس وړ وي او یا . لخوا کم  ه اخیستونکي د هویت د تثبیت په اړه مالومات  د پېرودونکي یا 

خه  رول شتون ولريد پېرودونکي د هویت د تثبیت لپاره له ساده اقداماتو  کله چې په دولتي سیستم کې سمه بیاکتنه او کن

ي استفاده   .کې

لو په برخه کې شکمن وي او  )4( ویل او د پيسو مین رۍ د  غیر بانکي مايل ادارې نشې کوالی چې په هغو مواردو چې د تره

ه کې ذکر شوي دي،  ریزه اړیکه له هغو هیوادونو رسه چې د دې مقررې په دویمه ملپا یا هغه وخت چې پېرودونکی سودا

يولري، د پېرودونکي د هویت د تثبیت لپار   .  ه ساده اقدامات عميل ک

ونه باید خطرونه وارزوي ، د پېرودونکي د پېژندنې د تثبیت لپاره د اقداماتو ساده میتود  )5( که اړتیا وي، غیر بانکي مايل بنس

ي نالرې د افغانستان بانک ته چمتو ک ي او د خطر ارزونې پروسې سندونه او ک  .پيل ک

کي د پېرودونکو د هویت د تثبیت په اړه د  )6( ې درجې د تشخیص په حال کې الندې  ې ساده ممکنه اقداماتو او د خطر د 

 .خو ورپورې محدود نه دي. شامل دي

 . د پېرودونکي د پېژندنې د تثبیت د بیا تکرار کمول .1

ارنې د درجې او د معاملو د پرلپسې بیا کتنې کمول .2  .د 

لسمه ماده   د پېرودونکو د مالوماتو لپاره اضايف رشایط: پن

ریزو اړیکو په اوږدو کې د  )1( ول  پېرودونکوغیر بانکي مايل مؤسسې اړې دي چې د خپلو سودا او انتفاعي مالکینو مالومات را

ي یا  چې کوم مالوماتپروسې کې  پېرودونکو د هویت د تثبیت د . او وسا ولې  دهمدارکيش او موجو  ېباید نو خربتیاوېرا

ه ه چې د مايل په مناسب وخت کې  او په دوامداره تو ن اکل  مؤسسېلکه  غیر . تر رسه يشبیاکتنه شوي دي، لخوا 

ول  ریزو اړیکو په اوږدو کې د پېرودونکو او انتفاعي مالکینو په اړه مالومات را بانکي مايل مؤسسې اړې دي چې د خپلو سودا

ه کله چې. او سا ې په تو  :د بېل

ي .1  .یوه مهمه معامله تر رسه کی

ته يش چې د  د یوې معاملې د .2 پیل په طریقه او یا د یو حساب د عملیاتو په طریقه کې مادي غیر معمول بدلون رامن

نالرو رسه توپیر ولري  .عادي ک

ه کايف ندي  په اړه مالوماتپېرودونکو رسه د  مؤسسېد غیر بانکي مايل  .3 ن د چې نيش کوالی  مؤسسېچې دا لکه 

ر  .يکېيش چې تررسه اړیکو یا معاملو په ماهیت پوه  یزوسودا
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خه تر السه شوو عوایدو د مبارزې د د پیسو  )2( لو او د جرمونو  ، چېرې اشخاص حقوقي ويکه  بېرهمادې رس 12 پر قانونمین

خه دي چې مؤسسېاړېغیر بانکي مايل  ي لهالندې مواردو   :ډاډ ترالسه ک

رۍ پورې ا پهچې او مدارک سندونه  ثبتد جواز ورکولو او  .1 ررشکت یا سودا بر اړیکو په اوږدو کې  یزوړه لري د سودا

 .ي پاتې شوي ويد اعتبار حاله وي او 

 .سی ويته الرس  صورت حساب مايل  ستيورو پېرودونکو د  د امکان په صورت کې .2

یويولې معاملې باید  ېلخوا تررسه شو پېرودونکو د  .3 مرکونوسندونه ولري لکه  ح ت د تایید په اړه د   د توکو د ارز

 .تصدیق

خه ډېر افغا ۱،۰۰۰،۰۰۰لهولې معاملې چې  .4 ي لخوا  پېرودونکيد چې معادل د هغې یا په نورو اسعارو نیو  اجراکې

یويباید  وته  معاملېموخهسندونه ولري چې د عاید رسچینه او د  ح يپه   .ک

ولې معاملې امانتونود  .5 ي، لخوا  چې دپېرودونکي په شمول یويباید اجرا کې رسچینه او د  وجوهچې د سندونه ولري  ح

یوياو نور اړین  معاملېموخه وته  ح يسندونه په   .ک

غیر بانکي مايل مؤسسې د دې مقررې د پېرودونکو د هویت د تثبیت رشایطو ته په کتو شته پېرودونکو ته د اهمیت او خطر  )3(

ي  .پراساس پلې ک

غیر بانکي مايل مؤسسو لخوا چمتو او د پېرودونکي لخوا د باید د ) KYC(د پېرودونکو د پېژندنې فورمې / د حساب پرانیستلو  )4(

 .هیواد په یوه ميل ژبه ډکه يش

ه په کال کې یو  )5( ترل د دې مادې پر نورو بندونو رسبېره بانکونه، غیر بانکي مايل مؤسسې او د کوچنیو پورونو مؤسسې باید ل

ي) KYC(ل د هر پېرودونکي د پېژندنې فورمه  ې ک  .نوې او اپ

ته کولو او د / کونه، غیر بانکي مايل مؤسسې او د کوچنیو پورونو مؤسسې باید د حساب پرانیستلوبان )6( ریزو اړیکو رامن سودا

ي اؤنو په اوږدو کې د خپلو پېرودونکو د هویت د بندیزونو نومل رسه پلې ک غیر بانکي مايل مؤسسې . پېرودونکو د معاملو د پ

ي چ خه ډاډ تر السه ک ې باید له دې  ي که چېرې داسې پې ریزو موخو لپاره نه کارول کې ې شخيص حسابونه د سودا

ل يش  .ولیدل يش نو باید سمدالسه د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته راپور ورک

ه يې نوي  )7( ول او وسا او په دوامداره تو يولې مايل مؤسسې باید د پېرودونکو د پیژندنې سندونه را ې ک  .یا آپ

ارنه: شپاړلسمه ماده خه دوامداره    د پېرودونکوله معاملو 

ي چې باید پکې  )1( ارنې لپاره یو اتومات سیستم پلې ک غیر بانکي مايل مؤسسې باید د معاملو او د پېرودونکو اړیکو د دوامداره 

و ډاډ ترالسه يش  چې دوی د مايل مؤسسو د پخوانیو پېرودونکو د پېرودونکو د معاملو په احتیاط رسه بیاکتنه شامله وي تر

ي د محدودیتونه، . مالوماتو او د خطر پروفایل پر بنس تررسه کې ې او شتمن رسچینه ده چې پکې د لې دا د پېرودونکو د پان

د ډولونه شامل دي اکل شوي لی  .مقدارونه، حجم او د مخکې 

و د شکمنو معاملو توپیروونکي لیکې غیر بانکي مايل مؤسسې باید د پېرودونکو د حساب فعا )2( ي تر ې ه و لیت په دوامداره تو

ي انه ک  .رو
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 له پېرودونکورسه د اړیکو پای ته رسول: اوولسمه ماده

ي چې وررسه په اړیکه کې  )1( که چېرې غیر بانکي مايل مؤسسې نيش کوالی د اوسنيو پېرودونکو د هویت د تثبیت رشایط پوره ک

ته شوي وي د پاملرنې په شمول د  مقررييش او د دې  خه دمخه رامن او خطر پر بنس پدې حالت کې  مادیتله تصویب 

 .د پېرودونکي رسه خپلې اړیکې پرې کوي او په دې اړه فنرتاکا ته راپور ورکوي

ي، په دې حالت کې نومو )2( ړې مؤسسه کله چې مايل مؤسسه ونيش کوالی چې د پېرودونکو او انتفاعي مالکینو هویت تثبیت ک

ي خه ډډه وک رۍ پیلولو یا د اړوند پېرودونکي رسه د معامله کولو  په دې حالت کې مايل . باید د حساب پرانیستلو یا سودا

ه ور وپېژ  .مؤسسه باید دا موضوع فنرتاکا ته د شکمنې معاملې په تو

ي شخص باندې تکیه کول: اتلسمه ماده   په دریم

ي په  که چېرې الندې موارد پوره يش )1( و د من ي تر یو اشخاصو تکیه وک نو غیر بانکي مايل مؤسسې کوالی يش په دریم

ي ه پدې مقرره کې د پېرودونکو د هویت د تثبیت رشایط اجرا ک  :تو

یود  .1 رولاشخاصو د  دریم ارنې او ارزونې په برخه کې مايل مؤسسې د کن د او د سندونو  پېرودونکو د هویت د تثبیت، 

خهاقدامات د رشایطو رسه سمله اتلو سثبت او  يډاډ ترالسه  و   .ک

ي مالوماتندلو لپاره اړین پېرودونکو د هویتپېژ د  سماليس يش مؤسسې کوالیمايل  .2  .ترالسه ک

ي چې د  مؤسسېمايل  .3  پېرودونکيد هویت د تثبیتاو د  کاپي سندونوپېرودونکو د هویت د تثبیتد باید ډاډ ترالسه ک

تنې رسه سم دوی ته وسپارياقداماتو پورې اړوند نور  خه د دوی د غو ن   .و سندونود دریم شخص لخوا بې له کوم 

ویل  )2( رۍ د  لو او د تره ته کولو دمخه، مايل مؤسسې باید په هغه هیواد کې د پیسو مین د دریم شخص رسه د اړیکو رامن

يل خطرونه په پام کې ونیيس چېرې چې درېیم يرسه ت  .ی اوسې

 .او پېژندلو وروستی مسئولیت د مايل مؤسسې رسه دی چې په دریم شخص تکیه کوي تائيدد پېرودونکي د هویت د  )3(

نالرې: نولسمه ماده دونو پالیس او ک نایي لې   د برې

نایی  مؤسسېهغه غیر بانکي مايل  )1( نالې دي باید د  کېلېکې  ونودلې چې په بهر کې په بر دونکي او د ييلې د پرمهال د بر

ي چې دا  ذکررسه  مالوماتود اړوندو  مالوماتمالک دقیق  انتفاعيهغې د  ي او ډاډ ترالسه ک دونو لې په راتلونکو  مالوماتک

دونو کې اړین مالومات تل باید د الندې مواردو لرونکي وي. د الرسسی وړ دیکې هم  نایی لې  :په بر

دؤنکي نوم، پته او بشپ مالومات .1  . د لې

 .د تر السه کوونکي نوم، پته او بشپ مالومات .2

ېد  .3  موخه معاملېاو د ډول اسعارو د اندازه،  ،په شمول معاملې د نې

ه .4 ندنې نی  .د معاملې د دواړو خواوو د زې

دوونکي د د  .5 ي  اوږدوپروسې په د د لې حساب د نوموړی که چېرې  شمېرهحساب لې ان د کې کارول شوی وي او د  لې

اري حساب  شمېرېد  د و  .د نشتونپه صورت کې چې د هغې په واسطه وکوالی يش لې

ای .6 ه او  ېدنې نې ه یا د زی دوونکي پته، د پېرودونکي پېژند پا  .د لې

ه .7  .د معاملې نې
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 .کارولنرخ د د تبادلې  .8

 .فیس او یا کمیشن .9

ان شمېرهد ترالسه کونکي نوم او پته او د هغه د حساب  .10 حساب یا  یاد شویکه چېرې شمېره ندنې سند ېژ ېپیا د هغه د 

دد د  شمېرهسند د ندنې پېژ د   .کې کارول شوې وي اوږدوپروسې په لې

 500,000له  معاملېکچهوي او د  ړاندې کوونکورسه پېرودونکی حقیقي شخصوله که چېرې د رصافانو او د پويل خدمتونو  )2(

خه   1,000,000له  معاملېکچهوي او د  پېرودونکیحکميشخصوي یا که چېرې معادل  د هغېیا په نورو اسعارو زیاته افغانیو 

خه زیاته او یا په نورو اسعارو  یويباید پېرودونکی معادل وي په دې حالت کې  د هغېافغانیو  ي معتربح  .سندونه چمتو ک

یوياشخاصو لپاره د معاملې هدف رسه سم اړین  حکمياو  حقیقيباید د  مؤسسېغیر بانکي مايل  )3( ي ح  .سندونه ترالسه ک

نا مؤسسهکه چېرې مايل  )4( ينو بر دونې دې نه تررسه کويد داسې رشایطو رسه سم عمل ونه ک دونو یو او د  يي لې شکمنو لې

 .ته استويفنرتاکا (راپور به 

نا )5( د د داخيل بر ی کارت لخوا تررسه شوډبد (لپاره ييلې دوونکې ) په شمول یومعاملوکارت یا کری الندې له داره باید الې

 .برخمنه ويخه مواردو 

دو د  .1 ې په په پیغام یا د  بشپ مالوماتونکي لې نامه فور ورک دکې کوم چې د بر  . ضمیمه دهرسه  يي لې

دونکي  .2 دکې د  نه شتونې په د شمېر او د حساب  شمېرهحساب د یوازې د لی پیغام  پهچې  ې شمېرهان  معاملې د لې

ېیا د   .ويمه کې درج فور  ورک

نا لوغیر معمو د باید  وسسېمايل  )6( د ييبر لوبسته بندي د پیسو ونو لی ری د او د  وین خه ویل خطر تره ډاډ د نهلوړولو 

ي  .ترالسه ک

نا )7( دونود بهرنیو بر ېکې هغه مايل مؤسسې چې د  مواردوپه  ييلې ونکي و دلې سلسله کاروي باید د  ېاداینېلپاره د من ورک

نا مالوماتوپه اړه د  فعذیناو  ون د بر مالوماتد ييلې په   .وسا بشپ

نا له هیواده بهرپهچې  په صورت کېشتون نود تخنیکي محدودیتو  د )8( دو د کې د ييلې بر مالوماتو نکي و ونکي او ترالسه کو لې

نادلې  خه مخنیوی کويکېدپاتې د رسه  مالوماتود اړوندو ييلې د مخه نیيس د داخيل بر باید د  مؤسسهمايل  ېمن  .و 

ت کوونکې ه د  و مؤسسویا نورو من  مؤسسېمايل  سپار  .وساکلونو لپاره  ۵خه ترالسه شوي سندونه ل تر ل

اکلو لپاره ولريباید د خطر پر بنس اغیز  مؤسسېغیر بانکي مايل  )9( نالرې د الندې مواردو د   :منې ک

نایي لې  .1 وونکي یا ذینفع شخص په اړه د اړینو مالوماتو د رشایطو د نه شتون له دباید کوم مهال چې د لې  دد پیسو برې

ول يش باید یا فنرتاکا  ن ل يش )FinTRACA(امله اجرا، رد او و  .ته یې راپور ورک

ریزو اړیکو محدودول یا  .2 نو مناسب تعقیب چې پکې د سودا  .شامل دي فسخ کولد ک

نایي )10( خه پارهکه ل ونودلې د برې باید د  ذینفع مايل مؤسسه، اخیستل شوی نه ويدمخه تصدیق چېرې د ذینفع اشخاصو 

ي او دا  ذینفع شخص  .رشایطو رسه سم وساله ساتلو د اسنادو  مقررې دد دې  مالوماتهویت تصدیق ک

  د شکمنو معاملو د راپور ورکولو رشایط: شلمه ماده
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خه وروسته د مايل مؤسسې اړې دي چې په لن ممکنه  )1( ه کولو  ر د شکمنې معاملې یا له ه ي م  ۳وخت کې دا کار وک

خه د تر السه شویو عوایدو  ت په پام کې ونیول يش چې د جرمونو  خه زیات نه وي، پرته له دې چې د هغې ارز و  کاري ور

ویل هدف لپاره يې کاروي باید فنرت  ری د  لو یا د تره ې د پیسو وین يیا د اړونده پان  .اکا ته راپور ورک

ی شوي ت جزئياغیر بانکي مايل مؤسسې اړې دي چې د شکمنو معاملو  )2( ان وود کې  په هغه فورمه کې چې د فنرتاکا په الر

ي  .دي راپور ک

ې شوي سوابقو، د حساب پرانیستلو فورمو، صورت حساب، د هویتي اسنادو تجدید شوی حساب  )3( ه، (د پېرودونکو آپ پېژند پا

رۍ جوازپاسپور  یوي اسنادو رسه شکمنې معاملې ضمیمه شوي او نور اړوند سندونه چې دا ) ت، د سودا په شمول له اړینو ح

خه په یوه ژبه راپور چمتو او  ي چې باید له ميل ژبو  ي چې معامله  شکمنه ده، خو په دوی پورې نه محدودې ه ک په ډا

 .فنرتاکا ته و استول يش

ه وپیژندل يش نو غیر بانکي مايل مؤسسه باید د غیر بانکي مايل مؤسسې رسه د کله چې یو پېرودونکی د  )4( ک په تو َ ش

نی  خه را پدیخوا د معاملو سوابق او نور وړاندې شويو اسنادو پراساس لوم ته کولو  رۍ اړیکې د رامن پېرودونکي د سودا

ه و استوي ه ب ي او د شننې پایلې يې فنرتاکا ته د راپور   .تحلیل وک

ي چې د شکمنې معاملې د راپور کیفیت د کار لپاره د قناعت وړ نه دی یا د دې مادې د  )5(  ۴که چېرې فنرتاکا دا تشخیص ک

ي او دالیل یې غیر  یوي سندونه نلري نو د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز کوالی يش دا رد ک فقرې ح

ي يغیر بان. بانکي مالی مؤسسې ته راجع ک ي او فنرتاکا ته خرب ورک تیاوې لرې ک  .کي مايل مؤسسه باید نیم

ر په دې مواردو پورې محدود ندي )6( ینې په رشایطو کې الندې موارد شامل دي، م  .د شکمنو معاملو 

ول  .1 ریز  حقوقيواضح هې  .ونه لرياو اقتصادي توجیه  الزامیتاو سودا

چې د راپور ورکولو  يمعامله په داسې ډول تنظیم ک  پېرودونکيد چې  خه دې داسې هدف واخیستل يشد وضعیت  .2

 .خه ډډه ويش

خهد عوایدود  د هغې د اجراء لپاره اقدامشتون ولري چې معامله یا  د شک دالیلکه چېرې داسې شک یا  .3 رسه  جرمونو 

او  ویل وي د پیسو د هغې هدف لري یا و ت رۍ  لو او تره او وین عمل  مياصيل جرمجر نو  لريو یا د اصيل جرمونو رسه ت

 .ې ويیا شتمن په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ترالسه شو  وجوهدی چې په پایله کې یې 

ر شخص یا تروریستي سازمان پورې اړه وجوه  شتون په صورت کې شک د دالیلو دد شک یا د  .4 لري یا د و د یو تره

نو د تررسه کولو لپاره کارول  ریزو ک يتره ي کې ریزو سازمانونو لخوا کارول کی  .یا د تره

ه  پېرودونکيد په هغه صورت کې چې  .5  .يشندل پېژ نه معلوم او و هویت په سمه تو

ه معلومه يش چې معامله په  داسې .6 او لري پهکې یوه ب نو پورې ت  .غیرقانو یا جرمي ک

مرکزي دفرت له  خپلیا د ډول مستقیم په لو راپور د شکمنو معام چې ی يشال کو  پويل خدمتونو وړاندې کوونکيرصافان او د  )7(

ي د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزالرې   .ته ورک

  د لویو نغدي معاملو د راپور ورکولو رشایط: یوویشتمه ماده
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تیاوې باید د  پويل خدمتونو وړاندې کوونکيرصافان او د  )1( ان دیا  لهتباد(معاملې  ه) ونهلې  )۵۰۰۰۰۰(سوه زره  لهپن

د د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته معادل  د هغېیا په نورو اسعارو خه زیات یا مساوي او افغانیو 

يلسمې کاري ور تر میاشتې  نکېراتلو   .ې پورې چې معامله تر رسه شوې ده، راپور ورک

ۍ پويل خدمتونو وړاندې کوونکيدې د خپلو رصافان او د  )2( ه چې د دې مادې په لوم ن تیاوې لکه  ان لویو نغدي معاملو 

ر د لویو نغدي معاملو راپور وروست ورځ د راتلونکې میاشتې لسمه کاري ورځ ده چې په  ي، م فقره کې ذکر شوي، راپور ورک

 .هغه کې معامله تررسه شوې

نایي پیسو مؤسسې )3( تیاوې باید  د برې ان دیا  لهتباد(معاملې ه سوه زره د ) هونلې خه زیات یا افغانیو  )۵۰۰۰۰۰(پن

میاشتې  نکېد راتلو د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکزته معادل  د هغېیا په نورو اسعارو مساوي او 

مې ې  ترپن يکاري ور  .پورېچې معامله تر رسه شوېده، راپور ورک

ولیزه مبلغ یې د د غیر بانکي مايل مؤسسې هغه معاملې چې د پې )4( ي او  و لپاره تررسه کې رودونکي لخوا د دوه پرلپسې ور

ل يش  .اکل شوي حد رسه مساوي یا ډېر يش هم باید راپور ورک

و فورمو او له  )5( ان تیاوې د  ان تو رسه سم چې د افغانستان د مايل جزئیاغیر بانکي مايل مؤسسې باید د لویو نغدي معاملو 

ي، پرته له ناسمو مالوماتو یا د مالوماتو کمی یا ستونزې وسپاري معاملو او راپورونو  .د شننې د مرکزلخوا چمتو او مشخص کې

مرکزي دفرت له  خپلیا د ډول مستقیم په معاملو راپور  لویو نغديد پويل خدمتونو وړاندې کوونکي کوالی يش رصافان او د  )6(

ي مرکز د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننېالرې   .ته ورک

نورې غیر بانکي مايل مؤسسې باید د خپلو لویو معاملو راپورونه د فنرتاکا د مقرراتو او متحداملال مکتوبونو کې مشخص شوي  )7(

ي  .د وخت  د محدودیتونو رسه سم وړاندې ک

و فورمو او له  )8( ان تیاوې د  ان ې د افغانستان د مايل تو رسه سم چجزئیاغیر بانکي مايل مؤسسې باید د خپلو معاملو 

ي ي، فنرتاکاته راپور ورک  .معاملو او راپورونو د شننې مرکزلخوا چمتو او کله کله نوي کې

ول هغه  )9( ي په دقیق ډول درج  ۴چې د فنرتاکالخوا د دې مادې د ت جزئيامايل مؤسسې باید  ل کې فقرې پر بنس اړین 

ي و معاملوننې مرکزته د د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د ش. ک د راپور ورکولو د فورمې د وړاندې کولو په  لویو نی

صورت کې او یا د فورمې په ډکولو کې د نه پاملرنې له امله، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز کوالی يش 

خه د ت لو او له جرمونو   ۲۴ر السه شویو عوایدو د مبارزې قانون په پر مايل مؤسسو باندې هغه بندیزونه چې د پیسو وین

ي  .ماده کې راغيل دي، وضع ک

ونې لپاره د اخطاریې صادرول: دوه ویشتمه ماده خه د رسغ   د قوانینو او مقرراتو 

ویل د مبارزې د  تحقیقاتو  )1( رۍ د  لو او د تره د غیر بانکي مايل مؤسسو آمرین او کارکوونکي اجازه نلري چې د پیسو وین

خه تر السه شوو عوایدو مبارزې د قانون د په  لو او د جرمونو  مادې رسه  ۲۱مادې او د دې مقررې د  ۱۸اړه او د پیسو وین

ي دا امر باید د غیر بانکي مايل مؤسسو د آمرینو او کارکوونکو په شمول رسبیره د وکیالنو، ذیصالح . سم، راپور افشا ک

ارنوال ترمن د اړیکو او م يرسچینو او  ته نه ک ونه رامن  الوماتو رشیکولو په برخه کې خن
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بانکي یا مسلکي اړوند کارکوونکي د غیر ، یا مسلکي افراد، رشیکان، آمرینئیسان، ر ، نظار پالوي، د مؤسسود غیر بانکي مايل  )2(

، انضباطي یا اداري  چارو او هی ډول جنایي، مد ونې په ت خه د رسغ ارند محرمیت  ېدوی ته نه متوجه یا هم قراردادي 

ي خه د تر السه شویو عوایدو د مبارزې د قانون رسه .کی لو او د جرمونو  ه نیت او د دې مقررې او د پیسو وین که چېرې په 

ي وي   .سمیې مالومات وړاندې ک

ریز دود او نوي محصوالت: درویشتمه ماده   سودا

خه  يل خطر د غیربانکي مايل ادارې د نویو محصوالتو له وړاندې کولو  ویل د احت رۍ د  لو او د تره مخکې باید د پیسو مین

خه په کارونې رسه الندې له الندې  کنالوژۍ  ریزو الرو او یا له نوې  ارنې او د کموايل د مدیریت په موخه له سودا پېژندلو، 

خه کار واخيل   :مناسبو اقداماتو 

ریزو دودونو او د نویو محصوالتو پراختیاد خدمتونو او محصوالتو د تحویل لپاره د نویو میکا .1   .نیزمونو په شمول، د سودا

خه کار اخیستل یا د پراختیا په حال کې د نویو محصوالتو لپاره یعني هغه محصوالت چې له مخکې  .2 کنالوژۍ  له نوې 

  .خه موجود وي

رول: لورویشتمه ماده نالرې، سیستمونه او داخيل کن ، ک   پالېس

وۍ او رعایت د برخې مسئول او د دې برخې نور کارکوونکي په وخت رسه د پېرودونکو د هویت د  )1( د قوانینو او مقرراتو د پ

تثبیت مالوماتو ته الرسسی او د پېرودونکو د پېژندنې د تثبیت نور اړوند مالومات، د معاملو اسنادو او نورو اړوندو مالوماتو 

  . لرونکي وي

لو پر وړاندې د مبارزې په برخه د قوانینو او مقرر  )2( ویل او پيسو مین رۍ د  وۍ او رعایت مسئول شخص باید د تره اتو د پ

ه د خپلو دندو د تر رسه کولو واک لرونکی او عامل پالوي او  خه برخمن وي، په خپلواکه تو کې د مناسبو رشایطو او تجربې 

ي   . د نظار پالوي ته راپور ورک

ه باید د قوانینو او مقرراتو د برخې د کارکوونکي جزئیات د نوم په شمول، د رشایطو جزئیات، پته، د غیر بانکي مايل ادار  )3(

وۍ د آمر د موقف په اړه د افغانستان  نايي پته د افغانستان بانک رسه رشیک او قوانینو او مقرراتو د پ اړیکې شمېره او بر

ي اداره د نویو تغیراتو په صورت کې باید سماليس د افغانستان بانک ته په دې اړه غیر بانکي مايل . بانک تصدیق ترالسه ک

ي   .  خرب ورک

خه ترالسه شوي عوایدو او د  )4( ه غیربانکي مايل اداره له جرمونو  د غیر بانکي مايل ادارې د نظار پالوي باید په دوره يي تو

خه بیا کت خه د مخنیوي قانون او رشایطو او د دې مقررې  لو  يپيسو مین ولو . نه تررسه ک دا ډول منظم راپورونه باید د 

لو او تروریزم پر وړاندې د مبارزې پالیسیو، طرزالعملونو،  شکمنو معاملو په اړه مالومات ولري چې کشف شوي، د پیسو مین

رولونو د پیاوړتیا لپاره وړاندیزونه او اقدامات شوي دي وي او د پېرودونکي د  د شکمنو معاملو راپور باید عام. سیستمونو او کن

ه د نظار پالوي باید د افغانستان بانک له الرې د اصالحي اقداماتو په . مالوماتو  یا خاصې معاملې په باره کې نه وي همدارن

ي ارنې په مورد خرب ترالسه ک  .شمول چې باید د مايل مؤسسې لخوا پلې يش د ساحې دننه 
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وۍ  او رعایت د برخې  غیر بانکي مايل ادارې د باور ترالسه کولو )5( خه د پ خه چې د قوانینو او مقرراتو  لپاره له دې 

نالرو، سیستمونو، د پیسو  مسئولین او کارکوونکي او د مايل ادارې کارکوونکي د غیر بانکي مايل مؤسسې د پالېسیو، ک

رول رسه سم خپلې دندې ت ویل د داخيل کن رۍ د  لو پر وړاندې د مبارزې او د تره   .ررسه کويمین

نې خپلواک واحد ولري )6(   .باید په ساحه کې د مناسبو رسچینو رسه د پل

راف پر رصافانو  او د پويل خدمتونو پر وړاندې کوونکو د پيل کېدو وړ نه دي )7(   .د یادونې وړ ده چې دا پرا

ي او د  )8( رول سیستم د کافيتوب په اړه راپور ورک ونکي باید د مايل ادارې د داخيل کن د غیر بانکي مايل مؤسسو بهر پل

انه لید وونو رسه د ادارې د رعایت په اړه رو و او مقرراتو او الر وړاندې ) نظریه(افغانستان بانک د کورنیو قوانینو، اداري پرېک

ي وي په دې راپور کې شامل د غیر بانکي مايل ادار .ک خه پ رول  نالرو، سیستمونو او داخيل کن ې د خپلو پالیسیو، ک

ي ل يش. ک تنې پر بنس باید د دې بانک په واک کې ورک   .دا راپور د افغانستان بانک د غو

راف پر رصافانو  او د پويل خدمتونو پر وړاندې کوونکو د پيل کېدو وړ ن )9(   .ه ديد یادونې وړ ده چې دا پرا

نالرې )10( تې ک واک په موخه ازمای ي/ غیر بانکي مايل مؤسسې باید د کارکوونکو د  ته ک نې د .ارزونې رامن دا ډول ک

د .خه کارو واخیستل يش، کوم چې يې خپله لريیطو د پیاوړتیا په وخت کې باید د وړ او مناسبو اشخاصو له رشا کوونکوکار 

او د وړ لو او د  ارشد مدیریت د کارکوونکو په ت او مناسب اشخاصو لپاره ډېر جدي رشایط یا هغه پوستونه چې د پیسو مین

ویل له خطر رسه مخ دي پلې کوي رۍ د   .تره

تي )11( نالرې، وړ او مناسب اشخاص باید د الندې رشایطو لرونکي وي/ ازمای   .ارزونې ک

  .لوړې رقابتي کچې لرونکي وي کارکوونکي د خپلې دندې د الیحې رسه سم د کارونو د تررسه کولو لپاره د .1

نو د تررسه کولو لپاره د پوره اعتبار او مناسبې تواناي لرونکي  .2 ریزو ک کارکوونکي د غیر بانکي مايل مؤسسې د سودا

  .وي

يل تضاد په نظر کې نیول شوی دی .3 و احت   .د کارکوونکو د مايل سوابقو په شمول د 

الرې .4  .د ډول رشایط تعریف شوي دي د خلکو مناسب او شایسته رشایط او د ت

ونو لکه .5 ونو محکوم : هغه اشخاص چې په جرمونو یا رسغ ل یا جرمونو او یا هم په ورته رسغ تقلب، خیانت، پييس مین

رل يش   .شوي وي د افغانستان د قوانینو رسه سم د مؤسسې له الرې باید ونه 

لو پر وړاندې د مبارزې پور  )12( ویل او پيسو مین رۍ د  ې اړوند دندې او د نظار پالوي مسئولیتونه په الندې ډول وړاندې د تره

ي، اما په دې مواردو پورې محدود نه دي   .کې

وونې .1   د عامل پالوي د راپورونو ارزول او په دې اړه عامل پالوي  ته الزمې الر

ارنه .2 نو منظم او دوامداره  یو د ک ایند  د رشکت د مرکزي دفرت او 

  ت تصویبد رشکت د اداري جوړ .3

ریز پالن تصویب ۴ .4 نالرو، پالېسو، سرتاتېژیو او د سودا   د رشکت اړوند ک

خه ډاډ ترالسه کول .5 وونو د پيل کېدو  نالرو او الر   د افغانستان بانک د نافذه قوانینو او مقرراتو، پالېسیو، ک
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وۍ د مسئول، د رشک .6 ت واک لرونکي کارکوونکوکارکوونکو او د عامل پالوي، قوانینو او مقرراتو، د قوانینو او مقرراتو د پ

خه ډاډ ترالسه کول   .استازو د سم او مناسبتوب 

خه د دورا راپورونو ترالسه کول او د وړاندې شویو راپورونو په اړه  .7 ې له اجرائیاتو  ان وۍ د  د قوانینو او مقرراتو د پ

وونې   .الزمې الر

خه ډاډ ترالسه کولد عامل پالوي له لوري د رشکت د داخيل پالېسیو،  .8   .قوانینو او مقرراتو د پيل کولو 

انو  .9 وۍ د مسئول او د رشکت د نورو کار کوونکو د حق الزحمه، تنخوا خه د پ د عامل پالوي ، د قوانینو او مقرراتو 

رل او لرې کول   .اکل او د هغوی 

بانک، سهم لرونکو، پېرودونکو او نورو رشیکانو ته  د رشکت د نظار پالوی د اړوندو قوانینو او مقرراتو رسه سم د افغانستان .10

  .مسئول او حساب ورکوونکی دی

ي )13(   د مدیره پالوي عمده دندې او مسئولیتونه په الندې ډول بیانې

و .1   .نیول) تصامیمو(په لوړه کچه د پرېک

  .د نظار پالوي له لوري د منظور شویو پالېسیو او سرتاتېژیو پيل کول .2

نو کې د  .3 ته کولد رشکت په ک   .دخیل خطرونو پېژندلو، ارزولو او اداره کولو لپاره د منظمې پروسې رامن

ارنه .4 خه    .د خطرونو د مدیریت سیستم له اغېزمنتوب، وړتیا او مناسبیت 

او  د کارکوونکو د .5 ویل اړوند قوانینو او مقرراتو په ت رۍ د  لو او د تره نو او پالېسیو او د پيسو مین  د رشکت د داخيل ک

خه ډاډ ترالسه کول   .پوهاوي 

خه نظار پالوي ته د دورا بیاکتنو راپور وړاندې کول .6 نو    .د رشکت له ک

ارنې په برخه کې هر اړخیزه همکاري .7 یم رسه د رشکت د  ارنې    .د افغانستان بانک د 

وۍ او رعایت مسئول دندي او مسئولیتونه )14( خه د پ   د قوانینو او مقرراتو 

خه پوره پوهاوی د افغانستان بانک .1 نالرو    .له قوانینو او مقرراتو او د رشکت د داخيل پالیسیو او ک

نالرو چمتو او تنظیمول او د تصویب لپاره یې د رشکت د نظار پالوي ته  .2 ه یا د اړتیا پر مهال د پالېسیو او ک په کلن تو

  .وړاندې کول

لو پر وړاندې د مبارزې دافغانستان بانک د قوانینو، مقرراتو او متحداملال مکتوبون .3 ویل او پیسو مین رۍ د  و او د تره

خه ډاډ ترالسه کول نالرو د پيل کولو    .د پالېسیو او ک

  .د اړوندو قوانینو او مقرراتو رسه سم د شکمنو معاملو پېژندل، شننه او راپور ورکول .4

  .پېژندنه او راپور ورکولد افغانستان د مايل راپور او د معاملو شننو مرکز ته د لویو نغدي معاملو  .5

ارنې پالي ته وړاندې کول او د رشکت د عامل پالوي ته د خپل اداري اجرائياتو راپور  .6 د خپلو کاري اجرائیاتو راپور د 

  .وړاندې کول

رامونو له پيل .7 ویل پورې اړوند د روزنیز پرو رۍ په  لو او د تره کېلو اړخونو لپاره د پیسو مین  د کارکوونکو او نورو 

خه ډاډ ترالسه کول   .کولو 
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اپي پېرودونکو په شمول د مجازاتو له لېستونو رسه د پېرودونکو د پیژندنې د مالوماتو پرتله کول .8   .د نا

خه ډاډ ترالسه کول .9   . د پېرودونکو د پېژندنې، د هویت د تثبیت او د هغوی د معاملو 

ویل پر وړاندې د مبارزې د ق .10 رۍ د  لو او د تره وانینو او مقرراتو رسه سم د پېرودونکو د پېژندلو د سختو د پیسو مین

خه ډاډ ترالسه کول   . رشایطو له پيل کولو 

ویل رسه د مبارزې د خطرونو پيل کول او  .11 رۍ د  لو او د تره ۍ کې د پیسو مین د اړوندو مدیریتونو رسه په همغ

  .ارزول

ه ويشتمه ماده   د اسنادو ساتلو رشایط: پن

  ي مايل مؤسسې باید الندې ذکر شوي اسنادونه وساغیر بانک )۱(  

ولو اسنادو کاپي کول  .1 ه اخیستونکو مالکینو او پېرودونکو د هویت په مورد د اسنادو او شواهدو په شمول، د هغو  د 

ه تر  ترل ریز مکتوبونه ل خه السته راغيل، د خسابونو دوسيې او سودا چې د پېرودونکو د هویت د تثبیت له پروسې 

و کالو پورې وروسته له پېرودونکي رسه د سودا ریزو اړیکو یا معاملو چې له غیر بانکي مايل مؤسسې رسه ثابتې پن

ریزې اړیکې نه لري، نه دي تررسه شوي  .سودا

يم لپاره  .2 ارنې  ېر وي وساتل يش کوم چې د داخيل کارونې او  نايي نسخې په  سندونه او مالومات باید د چاپي او بر

 .يد لوستلو او منلو وړ او په اسان رسه د الرسيس وړ دو 

ول اسنادونه او داخيل او خارجي معاملې چې تررسه شوي او یا يې د تررسه کولو لپاره اقدام شوی  .3 ه د کال لپاره  ل ترل

 . وي

خه .  الف ې یا د معاملې د تررسه کولو    .وروسته له ه

ریزو اړیکو له پای ته رسېدو وروسته. ب   .د سودا

ریزه  له پېرودونکي رسه د معاملې له تررسه کولو. ت خه وروسته چې له غیربانکي مايل مؤسسې رسه دوامداره سودا

  .اړیکه نه لري

ت لري .4 ه چې هره انفرادي معامله له  اصل رسه جوړ ن   .دا ډول سندونه باید د هغو له جزئیاتو رسه وساتل يش لکه 

ه د لسود شکمنو معاملو اړوند استول شویو راپورونو او سندونو کاپیفنرتاکا ته د را رسېدو ل .5 ترل ې وروسته ل ) ۱۰(ه نې

و کالو لپاره وساتل يش   . کلونو لپاره  او نور راپورنه او ړوند سندونه يې د پن

یزو مالوماتو ارزونه و کلونو لپاره د خطر او بنس خه وروسته د پن ې  ې یا د هغې د تجدید نې  .د ارزونې د نې

 :ساتل کېدای يشسندونه او مالومات په الندې شکلونو رسه خوندي او 

نايي   )Soft(برې

 ؛)چاپي نسخه(اصيل سندونه او مدارک 

 .د اصيل سندونو او مدارکو کاپي چې د لوستلو وړ وي
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ویل پر وړاندې د مبارزې له مقررې رسه سمون: شپ ویشتمه ماده رۍ د    د تره

ریزو شتمنیو د )1( ویل پر وړاندې مبارزې او د تره رۍ د  ل کولو د قانون او مقررې د رشایطو  مايل مؤسسې باید د تره کن

ي چې الندې موارد پکې شامل دي نالرې ترتیب او پيل ک خه د ډاډ ترالسه کولو په موخه ک  :رسه له سمون 

رۍ  .1 نالرې، د تره د ک ون د مايل مؤسسو د پیسو، شتمنیو او ملکیت د چ انج د ضبط شویو خوندي شتمنیو په 

ویل د مخنیوي قانون ل وونې قراردادد   .ه حکمونو رسه سم د ذیصالح مراجعو د الر

نالرې .2 نې ک ې  .د پېرودونکو یا نورو اشخاصو لخوا اموالو، شتمنیو او وجوهو ته د الرسيس د اقدام د 

نالرې .3 وونې پر بنس پیسو، شتمن یا اموالو ته د الرسيس ک  . د ذیصالح واک لرونکو مقاماتو د الر

نالرې د واک لرونکو مقاماتو .4 وونې پر بنس د پیسو، ملکیت یا شتمن د ازادولو ک  . د الر

ویل پر  )2( رۍ د  غیر بانکي مايل مؤسسې باید وجوهو، ملکیت او شتمنیو ته د الرسيس د هر ډول اقدام په اړه چې د تره

ي ن پرته وړاندې دا ډول . وړاندې د مبارزې د قانون پر بنس د اجراء په حال کې وي، فنرتاکا ته راپور ورک راپورونه باید له 

 .يش

ویل د مخنیوي قانون او مقررې رسه سم د هغې پر وړاندې د مبارزې  )3( رۍ د  و د تره يل مؤسسې اړې دي تر  غیر بانکي

په دې تدابیرو کې الندې موارد شامل دي خو په هغې . او مخنیوي په موخه اړین تدابیر او اقدامات تر الس الندې ونیيس

 :محدود نه ديپورې 

ولو او معاملو د تررسه کولو پر مهال د خپلو پېرودونکو هویتي مالومات د  .1 ین ریزو اړیکو  د حساب د پرانیستلو، سودا

وري  .بندیزونو په نومل کې چک او و

رول دفرت  .2 راکا لخوا خپرېدونکو داخيل لېستونو، د امریکا د شتمنیو د کن رو ملتونو د) OFAC(د فن امنیت  لېست، د مل

ولنې د بندیزونو په لېستونو کې د خپلو پېرودونکو هویتي مالومات د مايل معاملو او  شورا په لېستونو او د اروپایي 

ې او یا د  وري acuityاو  World Checkراپورونو د شننې مرکز د ویب پا و په مرسته چک او و ي پا رن  .ان

و د بندیزونو د  .3 نايي مايل غیر بانکي مؤسسې اړې دي  لېستونو رسه د پېرودونکو د هویت د تثبیت په موخه بر

 .سیستمونه ولري

 :په هغه صورت کې چې پېرودونکی د بندیزونو په لېست کې وي د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان اړ دي چې .4

ي. الف   .أ  خه ډډه وک  .پېرودونکي ته د خدمتونو له وړاندې کولو 

يد افغانستان د مايل معاملو   .ب   .او راپورونو د شننې مرکز ته د شکمنې معاملې راپور ورک

د په برخه  .5 و د شخص، ادارې یا سازمونونو د پیسو یا شتمنیو د انج د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي او رصافان اړ دي 

ي ې له ابالغ او ترالسه کولو وروسته ژر تر ژره اقدام وک ارنوال د پرېک  .کې د 

ل کول چې د قانون له حکمونو رسه سم د بندیزونو په نومل کې د هغو اشخاصو یا س .6 ازمونونو د پیسو یا شتمنیو کن

ي  .شاملې

ه د شتمنیو ذکر شویو  .7 ه د بندیزونو په نومل کې شاملو اشخاصو ته یا د هغوی په  په مستقیمه یا غیر مستقیمه تو

خه ډډه کولپیسو او مايل رسچینو په واک کې ورکولو او یا د نورو خدمتون  .و د وړاندې کولو 
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نې: اووه ویشتمه ماده   پر لوړ خطر لرونکو هيوادونو باندې متقابلې ک

خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د  ویل پر وړاندې د مبارزې او د جرمونو  رۍ د  مايل مؤسسې باید الندې اقدامات چې د تره

يفقرې پر بنس د افغانستان بانک لخ ۴مادې د  ۱۴قانون د  وته شوي دي، پيل ک  :وا په 

و مواردو تررسه کول لکه .1 ان ارنې د  خه د جدي  ریزې : له پېرودونکو  د پېرودونکو د هویت، معاملو د موخو، د سودا

ې د رسچینې د ال زیاتې پېژندنې په اړه د زیاتو مالوماتو ترالسه کول  .اړیکې ماهیت او د پېرودونکي د پان

ریزې اړیکې د  .2  .دوام لپاره د لوی مدیریت د تصدیق ترالسه کولد سودا

ارل .3  .د معاملو ال زیات 

ون  .4 ي اقدامات تررسه ) خو چې په دې پورې محدود نه وي(د افغانستان بانک کوالی يش د الندې مواردو په  ان

ي  :ک

 .په مايل غیر بانکي مؤسسو د راپور ورکولو د نورو رشایطو پيل کول .5

خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د قانون د په هغه هيواد کې چې د  .6 ویل پر وړاندې د مبارزې او د جرمونو  رۍ د  تره

ې یا نورو دفرتونو د پرانیستنې  ۴مادې د  ۱۴ ان  ، اینده  وته شوی دی، د مايل مؤسسو د  فقرې رسه سم په 

 .ردول

خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د قانون د  .7 ویل پر وړاندې د مبارزې او د جرمونو  رۍ د   ۱۴په هغه هیواد کېچې د تره

خه د مايل مؤسسو منع  ۴مادې د  اینده  یا اړوندو دفرتونو د پرانیستنې  وته شوی دی، د  فقرې پر بنس په 

 .کول

ویل پر وړاندې د مبارزې او د  له بل هیواد او یا له کوم شخص رسه چې په دغه .8 رۍ د  ي، چې د تره هیواد کې اوسې

خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د قانون د  ریزو اړیکو یا  ۴مادې د  ۱۴جرمونو  وته شوي دي، د سودا فقرې پر بنس په 

 مايل معاملو د محدودولو لپاره د مايل غیر بانکي مؤسسو مکلفول

رۍ .9 خه چې د تره خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د قانون د  له هغه هیواد  ویل پر وړاندې د مبارزې او د جرمونو  د 

نو ۴مادې د  ۱۴ ارنې د پل و لپاره د  ان یو یا  اینده  وته شوی دی، د مايل مؤسسو د  بهرن /فقرې رسه سم په 

نې زیاتول  .پل

ویل پر وړاندې د مبارزې او د  .10 رۍ د  خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د قانون د په هغه هیواد کې چې د تره جرمونو 

و په اړه د مايل افغا ډلو لپاره د بهرن  ۴مادې د  ۱۴ ان یو یا  اینده  وته شوی دی، د هغوی د  فقرې رسه سم په 

نې د رشایطو زیاتوايل الزمي کول  .پل

رۍ د  .11 و له هغو هیوادونو رسه چې د تره ویل پر وړاندې د مبارزې او د جرمونو مايل غیر بانکي مؤسسې مکلفې دي 

فقره کې ذکر شوي دي، د هر ډول معاملې راپورونه فنرتاکا ته  ۴مادې په  ۱۴خه د ترالسه کېدونکو عوایدو د قانون د 

ي  .ورک
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  محرمیت: اته ویشتمه ماده

دونکو یا نورو اشخاصو په اړه د پیسو مايل غیر بانکي مؤسسې او د هغوی کارکوونکي له فنرتاکا پرته په نورو مواردو کې د پېرو  .1

لو پر وړاندې د مبارزې د هر ډول مالوماتو او اقداماتو د محرمیت په ساتلو او نه افشاء کولو مکلف دي ه، . وین په استثنايي تو

افشاء  یوازې هغه مالومات کوالی يش د بالقوه پېرودونکي یا رد شوې معاملې په اړه نورو مايل مؤسسو یا مسلکي ادارو ته

ي ه د پېرودونکو د معاملو راپور خپله پېرودونکی افشاء نه . ک ه؛ مايل مؤسسې باید د شکمنې معاملې په تو ې تو ان په 

ي ای کې  د مايل . ک ي چې د لویو معاملو د راپور ورکونې د اړتیا موضوع په یو مناسب  تنه کې مايل مؤسسو ته سپار

ي او ه ک ي استخباراتو واحد ته په ن ه  کارکوونکي کوالی يش د . یا دې پېرودونکی لیکلې خربتیا وړاندې ک همدارن

ي تنه وک ه پېرودونکو ته د موضوع په اړه سپار  .معاملې د پیل پر مهال په شفاهي تو

ویل د  .2 رۍ د  لو او تره ونې یا د پیسو وین خه د رسغ د مايل غیر بانکي مؤسسو مسئولین او کارکوونکي د قرارداد 

مخنیوي د قوانینو او مقررو پر بنس او له بد نیت پرته د مالوماتو د وړاندې کولو او راپور ورکولو له امله د مسلکي محرمیتونو د 

، تأدیبي او اداري اقدامات نه تررسه کوي  .افشاء کولو په دلیل جنایي، مد

لو او  د پويل خدمتونو د وړاندې کوونکو او رصافانو د مسئولینو او کارکوونکو .3 ترمن او د واک لرونکو مراجعو رسه د پیسو وین

ویل د مخنیوي د قوانینو او مقررو پر بنس د دې مالوماتو رشیکول په دې محدودیت او ممنوعیت کې شامل نه  رۍ د  تره

 . دي

  د کارکوونکو روزنه: نهه ویشتمه ماده

د بدلون مطابق د کارکوونکو د روزنې او د هغوی د مايل غیر بانکي مؤسسې د دې مقررې د رشایطو رسه سم د رشایطو  .1

ې او . مهارتونو د لوړولو مسئولې دي ویل المل شويو معاملو واقعي بېل رۍ د  لو او د تره په روزنه ورکولو کې د پیسو وین

ویلوونکو د مجازاتو د پېژندنې په عمومي پروسه کې د کارکوونکو د رول پ رۍ  ونکو او د تره ه اړه عامه پوهاوی د پیسو وین

 .شامل دی

مايل غیر بانکي مؤسسې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز لخوا په جوړو شویو  .2

ون مکلفې دي رامونو کې په   .ورکشاپونو او روزنیزو پرو

ارنه: دېرشمه ماده   د ساحې په داخل کې 

ارنې د مهالویش د د افغانستان بانک د مايل غیر  ارونکي د ساحې دننه خپلې دوامداره  ارنې لوی آمریت  بانکي مؤسسو د 

ه د دې مقررو رسه د مايل مؤسسو د تطابق ارزونه تررسه کوي ي . یوې برخې په تو د مؤسسو د پالیس د عدم کفایت یا نیم

ارونکو وړاندې شوې پایلې د مايل مؤسسې د مدیره پال  ولو تطبیق په اړه د  ي او د  وي لپاره د کمزورې درجه بندۍ المل کې

 .مايل مؤسسو پر وړاندې د اقداماتو د تررسه کولو امکان برابروي

ونه او اقدامات: یو دېرشمه ماده   رسغ

خه  )1( ویل د جرمونو  رۍ د  لو او د تره ي د پیسو وین ونه وک خه رسغ هره مايل مؤسسه چې د دې مقررې له پيل کولو 

نالرې  ۲۴ویو عوایدو پر وړاندې د مبارزې د قانون په ترالسه ش ي او د ک ماده کې په تجویز شویو بندیزونو باندې محکومې

نالره کې وړاندې شوېده نالره په اړوند ک  .جزئیات یا د اداري تنفیذي اقداماتو ک
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ا )2( ي، د غیربانکي مايل مؤسسو د  خه تررسه ک نو  اکيل که چېرې مايل مؤسسه یو له الندې ک رنې آمریت او فنرتاکا په یو 

تنه کوي خه د ستونزې د حل غو نې اړتیا، د یو . وخت کې د مايل مؤسسې  د جواز لغوه کول، نغدي جریمه، د بهرن پل

ېر اقدامات د افغانستان بانک لخوا  ته کولو په  ه وړل او د افغانستان بانک لخوا د منلو وړ مدیریت رامن مدیریت له من

يتررسه ک ي، الندې موارد پکې . ې ونو کې چې د افغانستان بانک لخوا د جزایي اقداماتو د پيل کولو المل کې په هغو رسغ

  ):بلکې په دې پورې محدود نه دي(شامل دي 

ته کولو کې ناکامي )3( رول د سیستم په رامن نو لپاره د داخيل کن لو پر وړاندې د مبارزې د ک  .د پیسو وین

لو پر و )4( رلو کې ناکاميد پیسو وین  .ړاندې د مبارزې د یو مامور په 

ه پېژندنه او تشخیص کې ناکامي )5(  .د پېرودونکو په سمه تو

او بالقوه پېرودونکو ته خرب ورکول )6(  .فنرتاکا ته د پېرودونکو په اړه د راپور د درج کولو په ت

 .مالوماتو په ساتلو کې ناکامي د پېرودونکو د مالوماتو او د دې مالوماتو د نوي کولو په اړه د اسنادو او )7(

 .فنرتاکا ته د لویو او شکمنو معاملو په اړین راپور ورکولو کې ناکامي )8(

لو او د  )9( ه په پیسو وین د دې مقررې په پيل کولو کې له ناکام رسبېره، هغه مايل مؤسسې چې په شعوري او باخربه تو

ی یا دا ډول مايل مؤسسې  ویل الس پورې ک رۍ په  ویل پر وړاندې تره رۍ د  لو او د تره ي، د پیسو وین مدیریت ک

ي ار الندې نیول کې  .د مبارزې د قانون د مادو پر بنس تر 

ونه بلل شوېده )10( نالره او متحداملال مکتوبونو کې اداري رسغ ونه چې په اړونده مقرره، ک  .هر ډول رسغ

  د قانون د تنفیذ رسچینو رسه مرسته: دوه دېرشمه ماده

لو پر وړاندې خپله مبارزه باید له فنرتاکا رسه غ یر بانکي مايل مؤسسې په قوانینو او مقررو کې د اړوندو مادو رسه سم، د پیسو وین

ي ې او له هغوی رسه مرسته وک د په اړه . همغ دونې او یا د هغې د انج ه مايل مؤسسې د پېرودونکو د امانت د هرې لې همدا رن

ي باید له فنرتاکا رسه  .مرسته وک

یو مسئولیتونه: دري دېرشمه ماده اینده    په افغانستان کې د بهرنیو مايل مؤسسو د مجوزو 

لو پر وړاندې د یاد هيواد یا سیمې د حاکمو قوانینو مواد چې  اینده  باید د پیسو وین د افغا مجوزو مايل مؤسسو بهرن 

ي او د مېشت هيوا لو پر وړاندې د مبارزې د په هغې کې دخیل دي، رعایت ک د د قانون د تنفیذ له مقاماتو رسه د پیسو وین

ي او د یاد هيواد د قوانینو پر بنس مرسته وک  .اقداماتو په ت

  د مايل مؤسسو د متخصصو سازمانونو مسئولیتونه: لور دېرشمه ماده

ولنه او نور شخيص ولنه، د ) FXDs(او رصاف ) MSPs(د پويل خدمتونو وړاندې کوونکو  افغانستان د عیر بانکي مايل مؤسسو 

ي نالرې او خپل چلند د دې مقررې رسه سم طرحه او چمتو ک او کاري ک لو د اقداماتو په ت دا . سازمونونه باید د پیسو وین

نالره نه رعایتوي، انظباطي اقدامات تررسه او یا  و پر وړاندې چې دا ک ويسازمانونه کوالی يش د هغو غ ن یتوب و همدا . یې غ

خه  ي چې له یو بل رسه د پېرودونکو د مالوماتو او فرد پورې اړوندو رد شویو معاملو د رشیکولو  ه کې خه  ډول له دې سازمانونو 

ي   .مالت وک
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ه دېرشمه ماده   متفرقه حکمونه: پن

پيل کولو په موخه د مايل غیر بانکي مؤسسو د زیاتې د افغانستان بانک او فنرتاکا کوالی يش د قوانینو او مقررې د رشایطو د 

ي نالرې او متحداملال مکتوبونه  ترتیب ک ې ک ان وونې لپاره    .الر

ه: شپ دېرشمه ماده   د پيل کېدو نې

ن پرته د پيل کېدو وړ ده  .دا مقرره د افغانستان بانک د عايل شورا له تائيد وروسته له 
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ه )۱( ي: ملپا ارل شوي او باید دا مقرره رعایت ک   د هغو مايل مؤسسو نومل چې د افغانستان بانک لخوا 

  د مايل مؤسسې نوم  شمېره

  انفرادي او رشکتي رصافان او د پويل خدمتونو وړاندې کوونکي  ۱

نايي پیسو ادارې  ۲   د بر

  د مايل اجارې د خدمتونو مؤسسې  ۳

ې(پیسو د اداینې د   ۴   مؤسسې) ورک

ي  ۵ ارنې د آمریت تر چرت الندې را   نورې مايل مؤسسې چې د غیربانکي مايل مؤسسو د 

  

ه) ۲(   د پېرودونکو لپاره د پېرودونکو د هویت د تثبیت رشایط: ملپا

خه    :ترالسه کويغیربانکي مايل مؤسسې د پېرودونکي د نوعیت په پام کې نیولو رسه الندې سندونه له هغوی 

  حقیقي اشخاص )1(

ون  .بشپ نوم، د پالر نوم د مستعار نوم په 

ریز نوم  ر په صورت کې(سودا  ).د انفرادي سودا

 .جنسیت

ه  .پاسپورت/د تابعیت کارت/پېژندپا

ُستي پته  .اصيل پته او پ

ه ېدو نې  .د زې

 .ملیت

 .دنده

 .عاید او د عاید رسچینه

 ). د شتون په صورت کې(د اړیکې شمېره 

ور  .ان

ي خه ترالسه ک ولو رشیکانو    .د  حساب په صورت کې مايل مؤسسه باید یاد مالومات له 

ون )2(   :حکمي اشخاص او حقوقي ادارې د مشارکت، محدوداملسئولیت رشکتونو او وثیقو په 

 .د رشکت نوم

 .د رشکت مرکزي دفرت

ه پته  وند اړیکې د شمې(بشپ نالیک په   ).رې، فکس او برې

دید يش ه لیک او اساسنامه باید هر کال   .د الحاق جواز، د مشارکت هوک

ه لیک  .د مشارکت هوک

 .د وثیقې سند

 ).د اړیکې شمېره د شتون په صورت کې(د مدیره پالوي نوم او پته 

ه لرونکو/د مدیرانو ه چې په /ون رن  .فقره کې ذکر شوي دي ۱رشیکانو د پېژندنې سندونه لکه 

ه چې په  رن او لکه   .برخه کې ذکر شوي دي ۱د تصفیه کوونکو، متولیانو، ساتونکو او ذینفع اشخاصو سندونه د وثیقو په ت

 .د یو حساب د پرانیستلو او فعالیت لپاره یو بل تصدیق کوونکی با صالحیته پالوی یا مقام
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 .ي، لوی رئیس یا نورو آمرینو تصدیقد معاملو د تررسه کولو په موخه د مدیره پالو 

رۍ او د بانک/د شخص د هویت د تثبیت سندونه چې د رشکت مايل مؤسسې رسه د هغوی د معاملو د استازول لپاره /سودا

ي  .اجازه ترالسه ک

خه د ترالسه شویو مالوماتو سموالی /مايل مؤسسې باید د جواز ورکولو د اړوند واک لرونکي رشکت رۍ  يسودا  .تائید ک

رۍ لپاره د پرتلې وړ سندونه باید ترالسه يش بانکونه او مايل مؤسسې باید د سپارل شویو اسنادو د . د بهر مجوز رشکت او سودا

ون هر ډول  تائيد په موخه د بهرنیو اړیکو د دفرت او یا په مېشت هيواد کې د افغانستان د سفارت لخوا د هغې د تائیدۍ په 

ي ې تررسه ک   .ه

 :غیر دولتي مؤسسې او غیر انتفاعي مؤسسې )3(

 .غیر انتفاعي سازمان نوم/د غیر دولتي

ه پته  .بشپ

ه  .جواز پا

 .غیر انتفاعي سازمان اساسنامه/د غیر دولتي

ې نوم او پته  .د اجرائیه کمې

نالیک  .د اړیکې شمېره او بر

ه ې پرېک  .د حساب د پرانیستلو په اړه د اجرائيه کمې

 .آمرینو د اسنادو پېژندنه/غیر انتفاعي سازمان د لویو مدیرانو/د غیر دولتي

 .د مايل معاملو د حسابونو د معاملو د تررسه کولو تصدیق

خه او د غیر بانکي مايل مؤسسې رسه د هغې د /د شخص د هویت د تثبیت سندونه چې د غیر دولتي غیر انتفاعي سازمان 

ي کوي اینده   .معاملو 

ېدنې تائید شوي کاپي او اړوند سندونهد وروست مالیا  ر  .بېرته را

 .د وروستي مايل صورت حساب کاپي

ه )۳( ې چې د پېرودونکي د هویت د تثبیت لپاره ساده او جدي اقداماتو ته اړتیا لري: ملپا ی خطر هغه بېل   د لوړ او 

رۍ د  لو او د تره او د پیسو وین ویل د خطرونو، هيوادونو یا جغرافیايي موقعیتونو او مايل مؤسسې د پېرودونکو د نوعیت په ت

و تولیداتو، خدمتونو، معاملو او تحویلولو د کانالونو د ارزونې پر مهال کوالی يش د الندې مواردو په اړه چې د لوړ بالقوه خطر  ان

 :يلرونکي دي او د پېرودونکو د پېژندنې د جدي رشایطو پيل کولو ته اړتیا لري، پاملرنه وک

 د پېرودونکو د خطر عوامل .1

ه وي  ین ریزه اړیکه چې په غیر عادي رشایطو کې  ه د پېرودونکي او مايل مؤسسې ترمن نا واضح شوی (سودا ې په تو د بېل

ن  ).زیات جغرافیایي وا

 .نا مېشت  پېرودونکی

 .حکمي اشخاص او هغه مؤسسه چې د دریم شخص شتمن اداره کوي

ې یا اسهامو کاندید ولريهغه رشکتونه چې د لرو   .نکي په وجه کې د ون

ویل پر وړاندې حساس دي رۍ د  لو او تره رکز لري یا د پیسو وین نې چې پر نغدو پیسو   .هغه ک

ه  کاره تو رۍ ماهیت ته په پام رسه په  ت په ظاهر کې غیر معمول یا له حده زیات پیچلی وي او د سودا د رشکت جوړ

 .هدف ونه لرياقتصادي یا حقوقي 
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ه تررسه شوې نه وي ریزې اړیکې یا معاملې په حضوري تو  .سودا

ریزې اړیکې نه وي ۱۱د   .مادې پر بنس ذکر شویو هيوادونو کې یا له دې هيوادونو رسه سودا

 .سیايس متبارز اشخاص یا پېرودونکو چې له دغه ډول اشخاصو رسه اړیکه ولري

ت لرونکي پېرودونکو  .او یا هغه پېرودونکو چې د عاید رسچینه یا شتمن یې واضح نه دي د لوړ خالص ارز

ري لخوا د پیسو ) FATF(فعالیت چې د افغانستان بانک د مايل استخباراتو د واحد یا د مايل اقداماتو د کاري ډلې /هغه سودا

ه پېژندل شوی وي ویل د لوړ خطر په تو رۍ د  لو او تره  .وین

 قعیت د خطر عواملد هيواد یا جغرافیایي مو  .1

و راپورونو، د تعقیب د خپرو شویو راپورونو( هغه هيوادونه چې د باوري رسچینو  رۍ د ) د ارزونې د  لو او تره لخوا د پیسو وین

ه ډلبندي شوي دي و سیستمونو لرونکو هيوادونو په تو  .ویل پر وړاندې د مبارزې د نیم

ه پېژندل شوي ديهغه هيوادونه چې د افغانستان بانک یا ما  .يل استخباراتو د واحد لخوا د لوړ خطر لرونکو هيوادونو په تو

رو ملتونو لخوا له بندیزونو یا ورته صادر شویو اقداماتو رسه مخ وي  .هغه هيوادونه چې د مل

ری ه پېژندل شوي وي چې د فساد یا نورو تره نو کچه پکې لوړه هغه هيوادونه چې د معتربو مراجعو لخوا د هغه هيواد په تو زو ک

 .وي

ریز  ه پېژندل شوي وي چې تره ویلوونکي یا د هغه هيواد په تو ي یا  رۍ د مالت هغه هيوادونه چې د معتربو مراجعو لخوا د تره

 .سازمانونه پکې فعالیت کوي

 د تولیداتو، خدمتونو او تحویلولو د کانالونو د خطر عوامل .2

وند (د مستعار نومونو الندې معاملې   ).نغدو پیسو په 

ه د خپل هویت د  ریزې اړیکې یا تررسه شوې معاملې چې په فزیکي تو پرانیستل شوي حسابونه، له هغو پېرودونکو رسه سودا

 .تثبیت لپاره یې حضور نه درلوده

خه ترالسه شوې اداینې  .له نامعلومو دریمو یا نا اړوندو اشخاصو 

ریز تولیداتد پېچلو او نامعلومو مايل رسچینو په   .تأمینولو رسه سودا

ویل د خطرونو، هېوادونو یا جغرافیايي موقعیتونو او  رۍ د  لو او د تره او د پیسو وین مايل مؤسسې د پېرودونکو د ډولونو په ت

و تولیداتو، خدمتونو، معاملو او تحویلولو د کانالونو د ارزونې پر مهال کوالی يش د الندې مواردو په اړه چې ی بالقوه  ان د 

ي  :خطر لرونکي دي او د پېرودونکو د پېژندنې د کمزورو رشایطو پيل کولو ته اړتیا لري، پاملرنه وک

 د پېرودونکو د خطر عوامل .3

رۍ اکل شوې سودا تنې پر بنس د پیسو ) FATF(شغلونه چې د مايل اقداماتو د کاري ډلې /مايل مؤسسې او غیر مايل  د غو

رۍ لو او د تره ي او د  وین ه پلې ک ویل رسه د مبارزې د رشایطو په رعایتولو مکلف دي، یاد رشایط په په سمه او اغېزناکه تو د 

ي ارنه او ارزونه تررسه ک تنې رسه سم د اړتیا پر مهال د یادو رشایطو رسه د سمون په موخه   .غو

و په لېست کې ذکر شوي او د اسنادو  وونو او مقررو د ق(هغه رشکتونه چې د بورس د ون و د مقررو یا نورو الر انون یا بورس د ون

ي) رسه سم  .په وړاندې کولو مکلف دي چې رشایط د اسنادو د وړاندې کولو په موخه د انتفاعې مالکینو لخوا تعریف ک

 .عامه مؤسسې

 په تولید، خدمتونو، معاملو او د تحویلولو په کانالونو کې د خطر عوامل .4

رۍ د  لو او تره ه محدودو او تعدیل شویو رشایطو کې په هغې کې د پیسو وین مايل تولیدات یا خدمتونه چې په شدیده تو

او ولري یا دا چې مايل فعالیت د  ي ډول یا مايل فعالیت پورې ت ان ویل کم خطر شتون ولري او د مايل مؤسسې په یو 
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رۍ حکمي یا حقیقي شخص لخوا د معمول رسه سم ی لو او تره ه چې کې د پیسو وین ه تررسه يش په داسې تو ا په محدوده تو

ي ی خطر رسه مخ دي، وړاندې کې ی خطر په کې شتون ولري او د مايل شمولیت په موخه هغو مشرتیانو چې له  ویل    .د 

 :د هيواد د خطر عوامل .5

ه د ار ې په تو رۍ د هغه هېوادونه چې د معتربو مراجعو لخوا، د بیل لو او تره زونې د دوه اړخیزو راپورونو پر بنس د پیسو وین

ه ډلبندي شوي دي؛ او  ویل رسه د مبارزې د اغېزناکو سیستمونو درلودونکو په تو

ه کچه کې ډلبندي شوي دي ی نو په لرلو رسه په    .هغه هېوادونه چې د معتربو مراجعو لخوا چې د فساد یا نورو جنایي ک
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هم ۴   د پېرودونکو د پېژندنې رشایط: لپا

هحقو   – ۲۵۰  زره ۲۵۰<  ډول  قي ب

  زره ۵۰۰

زره ـ  ۵۰۰

  یو میلیونهه

۱-۳ 

  میلیونهه

میلیونهه  ۳له 

  زیات

نوم
پته  
ده  

دن
کو   

اړی

ت 
هوی

د 

ې 
دن

پېژن

ه
دپا

پېژن
ت/

سپور
پا

چینه  
رس

  

خه
مو

دونه  
سن

ب  
صوی

ت
  

جواز
  

سنامه
سا

ا
ی  

الو
ظار پ

ن
  

پويل /رصايف  حقیقي شخص

  خدمتونه

                   x x  x x          هزار ۲۵۰<

پويل /رصايف  حقیقي شخص

  خدمتونه

  ۲۵۰ – 

  زره ۵۰۰

      x x x x x                 

پويل /رصايف  حقیقي شخص

  خدمتونه

زره ـ یو  ۵۰۰    

  میلیونه

    x x x x x x x x           

پويل /رصايف  حقیقي شخص

  خدمتونه

      ۱-۳ 

  میلیونه

  x x x x x x x x x         

پويل /رصايف  حقیقي شخص

  خدمتونه

میلیونه  ۳له         

  زیات

x x x x x x x x x       X  

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

       x x   x           x          هزار ۲۵۰<

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

  ۲۵۰ – 

  زره ۵۰۰

      x x   x           x x     

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

زره ـ یو  ۵۰۰    

  میلیونه

    x x   x x   x x   x x     

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

      ۱-۳ 

  میلیونه

  x x   x x   x x x x x     

پويل /رصايف  حکمي شخص

  خدمتونه

میلیونه  ۳له         

  زیات

x x   x x   x x x x x x  X  

ولو لوړ حد               ۳۷،۵۰۰       ۱۲،۵۰۰         ۶،۲۵۰          ۲،۱۲۵د ډالرو تر 

  

 

 


