
 

نظارت  يم
رمند مسئول 

نمایندگی د /

  ده ام؛یگرد

ستان و تابع 

 

در مرکز و 

یش حصول 

 

 ير قانونیغ

ت عمومیآمر يھ
کار. گردد يم 

/زون مربوطھ 
  .ن سازدیم

باشد، نگ ي عمد

ضع شده د افغانس

ي ھاي خویش د

یندگی ھای خوی

شود،  يشکار م

  عالیت

ت جواز دھیرید
ی شصت گذار

در ز صرافیل 
مطمصرافیالک 

و يعی شکل طب

وضو دساتیر رات

تمام نماینده گي 

یش بشمول نمای

ات کشور آشیوال

 

  انک
  یورمال

 ی

فعجواز اخذ ی

در مد صرافی
امضاء و الیات

و کارمند مسئول
شخص ماتوسط

  :نکھی

کھ بھ يو مال ي

 ؛

مقرر، نیس قوان

 زم؛

گویخپاسو ل

عالیت ھای خوی

ا ویدر مرکز و 
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دافغانستان با
نظارت امو ی

ریت جوازدھی
 
 
 
 

یبرا صرافیھ

کارمند مسئولت
ن بانک در وال

و يت امور مال
ت یشصت گذار

یدارم ایم و تعھد

یي نوع جرم جنا

ام؛مھ نشده یجر

بھ اساس ت بنده

؛باشدی بانک م

بادرت نمی ورز

بنده مسئولشم،

رات در تمام فع

ام د صرافیی ھا

د
یریت عمومآم

مدیر     

نامھ تعھدورم

در حضور داشت
دگی د افغانستان

نظارت ي عموم
را از امضاء و ش

و باشم، اظھار ي

جیبھ ھمرتکب

یا/ و ات متھم ی

تتمام اجراآیت،

انب د افغانستان

 ھای ممنوعھ مب

ایندگی داشتھ باش

 قوانین و مقرر

تیفعالو جواز،

آ

فو

د صرافیمالک 
نمایند/ن مربوطھ

تیآمر يز دھ
ف است کھ خود ر

يم صرافیلک 

و ممتھم ل گذشتھ

ین پرداخت مالین

 اخذ جواز فعالی

از جا صادر شده

خدمات و فعالیت

کھ نماینده یا نما

و از تطبیق شم

 ؛مایم

یا لغوشھ یرک پ

 ؛باشمیل م

  :عمومی د

نامھ توسط م ھد
مالی یا در زون

ت جوازیریمد ی
مکلف تان بانک

  :امھ

مال( )ولد ) (نب

سال 10طی  .

بر نقض قوان .
 

در صورت .

صنامھ  اجازه

 ج

بھ عرضھ خد .
 

در صورتیک .

باشوالیات می

اطمینان مینم

 

اگر بعد از تر .

بوده و مسئول

 

  
  

رھنمود
  
تعھن یا

م امور
صرافی
افغانست

  
  

تعھد نا
  
نن جایا

  
1.

2.

3.

4.

5.

6.



2/2 
 

و سایر دساتیر د افغانستان بانک متعھد  صرافیدر قسمت تطبیق و رعایت مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافان و  .7

 میباشم؛

از مکلفیت ھای خویش در قسمت جلوگیری از پول شویی و مبارزه با تمویل تروریزم آگاھی دارم و در این قسمت  .8

 مقررات مربوطھ را جداً تطبیق و رعایت مینمایم؛قوانین و 

سایر مکلفیت ھای خویش آگاھی دارم و در فراھم کنندگان خدمات پولی و و مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافان از  .9

 قسمت رعایت آن پابند میباشم؛

مینین من و یا ھم در صورتیکھ در معلومات و اسناد ارائھ شده از طرف من در فورم درخواستی یا فعالیت ھا و ضا .10

سایر موارد ضروری حسب مقرره مربوطھ تغیرات بوجود بیاید، در اسرع وقت بھ مدیریت جوازدھی آمریت 

 عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک و یا در والیات بھ نمایندگی ھای د افغانستان بانک کتباً اطالع میدھم؛ 
 

در  .و در اقرار خود صادق میباشم فورم توسط بنده درست بودهن یھ شده در ایدارم کھ معلومات ارایاقرار م .11

نافذه ، در برابر قانون و مقررات ده شودیا کدام تخلف در آن دیه من نا درست باشد و دھ شیکھ معلومات ارایصورت

 .باشمیمسئول م کشور

 

  
  

  :صرافیامضاء مالک: صرافیمالک اسم 
  

  
  
  :       /       / خیتار____________________:صرافیمالک  شصت 

  
  
  
  

 
 


