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خدمات پولی و سایر دساتیر د فراھم کنندگان در قسمت تطبیق و رعایت مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافان و  .7

 افغانستان بانک متعھد میباشم؛

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

 قوانین و مقررات مربوطھ را جداً تطبیق و رعایت مینمایم؛

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

 آن پابند میباشم؛

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

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

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

در  .و در اقرار خود صادق میباشم ن فورم توسط بنده درست بودهیھ 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
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