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 فصل اول : احکام عمومی 

:  ماده اول

 3.......................................................................................................................................................................................................هدف

 3.........................................................................................................................................................................مبنا قانونی م: ماده دو

 3 ...........................................................................................................وظایف شرکت های صرافی و خدمات پولی  سوم :ماده 

 امور مالیدوم :  فصل

 3.........................................................................................................................حساب دارایی ها و تنظیم امور مالیماده چهارم: 

 سوم : منابع بشری  فصل
در منابع وظایف و مسئولیت های شرکت :ماده پنجم

 4.......................................................................................................بشری

 چهارم : احکام متفرقه فصل
 4.......................................................................................................................................................اوقات کار و رخصتی: ماده ششم

 

  5....................................................................................................................مسئولیت جرایم مشهور از سوی شرکت: ماده هفتم

 

  5...............................................................................................................................................رکتتصویب اساسنامه ششتم:ماده ه
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 لوگو شرکت مربوطه 

 

 

 

 

 

 (اسم شرکت مربوطه) خدمات پولیو صرافی  شرکتاساسنامه 

 فصل اول

 احکام عمومی

 

  اده اول:م

 .گردیده است وضع (اسم شرکت مربوطه) خدمات پولی صرافیشرکت  تهایاساسنامه به منظور تنظیم فعالی این

  ماده دوم:

 محدود المسولیت میباشد. ( اسم شرکت مربوطه) صرافی و خدمات پولیشرکت  یحقوق شخصیت

یت های آن حصال وجایب و دارای شخصیت حکمی بوده (اسم شرکت مربوطه) صرافی و خدمات پولی شرکت

و این اساسنامه تنظیم ، مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی وانین نافذهمطابق احکام ق

 میگردد.

 :های صرافی و خدمات پولی وظایف شرکت  :ماده سوم

  .انتقال پول .1

 .تبادله چک به پول نقد  .2

  .تبادله اسعار .3

 .نکه هدف نهائی معامله انتقال و یا تبادله پول حداکثر طی شش ماه باشد.نگهداری پول, مشروط به ای .4

 .اشتراک در مزایده ویا داو طلبی اسعار د افغانستان بانک  .5

  .قرار داد های پیش خرید اسعار .6

 که معامله اسعار باشد.قرار داد های اختیاری معاوضه , ترتیبات پرداخت ویا مشتقات دیگر  .7

 انبی را نیز انجام دهند.ذ منظوری دافغانستان میتوانند خدمات جاین شرکت ها پس از اخ .8

 به ولسوالی ها و قریه جات انتقال نمایند . این شرکت ها میتوانند پول نقد را از طریق نماینده )عاملین( .9

 دوم فصل
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 امور مالی

 

 و تنظیم امور مالی یحساب داری :چهارمماده 

 سال هجری شمسی میباشد. جدیماه الی آخر  حملماه از اول شرکت سال مالی  .1

 امور مالی شرکت بصورت مرکزی اداره و تنظیم میگردد. .2

ار های قبول شده یامور مالی شرکت در صورت ضرورت از طرف یک موسسه خصوصی بی طرف مطابق مع .3

  سسه حسابی توسط هیأت نظار شرکت صورت میگیرد. سی میگردد. تعیین و توظیف چنین مؤبرر

 

 سوم فصل

 یبشر منابع

 

 :پنجمماده 

 می باشد: قیتطب قابل لیذ موارد یپول خدماتو  یصراف شرکت یبشر منابع بخش امور میتنظ غرض

    ساختار اداری و مدیریت مناسب  (1)

 :ساختار تشکیالتی (2)

 رئیس هیئت نظار و دو عضو آن .1

                          مدیر عملیاتی )رئیس هیئت عامل( .2

 ت از قوانین رعایمسئول  .3

 :وظایف صالحیت ها و شرایط استخدام کارمندان شرکت (3)

 حد اقل شرایط مالکان .  1

 سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد 

 به کدام جرم در افغانستان محکوم نشده باشد

 دارایی اهلیت و شخصیت نیک باشد 

 صالحیت و مسئولیت های مالکان. 2

 ت استخدام هیئت نظار هیئت عامل وسایر کارمندان شرک

 کارمند: استخدامچگونگی روند  (4)

      مصاحبه  .1

شرکت در قسمت رسیدگی به موارد اداری، موارد آتی را  کارمند: استخدام الزم برای معلومات و شرایط (5)

 در نظر گیرد: 

      ضامن ) در صورت ضرورت( .1

      اسناد تحصیلی .2

      دوره آزمایشی .3

       کارمند حاضری .4

      کارمند  رخصتی های .5

در صورتیکه کارمندان شرکت توانستند به امور محوله خویش رسیدگی نمایند،  کارمند: ونگی تشویقچگ (6)

 بادرنظرداشت موارد ذیل شرکت در قسمت تشویق ایشان اجراآت خواهد نمود. 

      نقدی مکافات .1
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      تحسین نامه .2

      تقدیرنامه .3

محوله رسیدگی ننمایند، اقدامات ذیل در صورتیکه کارمندان شرکت به امور  کارمند: چگونگی تأدیب (7)

 باالی ایشان وضع میگردد

      توصیه شفاهی  .1

      اخطاریه کتبی .2

      کسر معاش .3

      منفکی .4

کارمندان شرکت مکلف اند تا موارد ذیل را در امور  :یکار انضباط و برخورد طرز رفتار، چگونگی اصول (8)

 نظر گیرند. 

    در امور کاری مراتب سلسله .1

   ، صداقت و پاک نفسییرازدار .2

  آموزش کارمند .3

  طرز برخورد .4

 چهارمفصل 

 احکام متفرقه

 

 :ششم ماده

 .ددمطابق پالیسی شرکت و قانون کار تنظیم میگر شرکتوقات کار و رخصتی های کارمندان اداری و کارگران ا

 :هفتمماده 

 ذیصالح اطالع میدهد.  جرایم مشهود را که در داخل شرکت اتفاق می افتد به مقامات ،مسؤلین شرکت

 :هشتمماده 

به  1401 /   /   مجمع عمومی سهم داران بتاریخ از طرف  فصل ترتیب و چهاردر هشت ماده و  این اساسنامه (1)

 ه و باالی شرکت الزم االجراء میباشد. تصویب رسید

 .جهت تصویب در ورق آخری درج گردد سهمدارهر  امضاءو  ، تاریخاسم (2)

 

 امضاء    تاریخ                  شماره         اسم

 

1.                                          /     /1401         __________________ 

2.                                          /     /1401         __________________ 

3.                                          /     /1401       __________________ 
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در هر ورق  جدید ) شرکت صرافی و خدمات پولی( به اسم شرکت تاپه لوگو ونوت: تمام صفحات اساسنامه  ذریعه 

 تنظیم گردد و بعد از گرفتن پیام این متن از اینجا حذف گردد


