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 مقدمه

 امچاهروزنرافان صا م هر چه بهتر فعالیت هاایتنظید افغانستان بانک برای  آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی

ل کاما معلوماات افانصار با استفاده از آن  ، تاهترتیب نمودصرافان فعالیت های یومیه  معامالت و  درج، برای ثبت مشخص را

 د.ندرج نمای در آن معیاریخویش را طور منظم و  مشتریان  به معامالت  مربوط 

  گردد:شیوه خانه پری آن ذیالً بیان می اده وفکه طرز است باشدمی بخش عمده  11روزنامچه مذکور دارای 

 شماره .1

 .یابد میادامه  الیتنهائیکه معموالً از شماره یک شروع شده تا  گرددمی خانه پریی این بخش توسط اعداد طبع

 مشخصات مشتری .2

 می می باشد. الزالسوالی(  و  شهر) شماره تماس، آدرسدر این بخش درج جزئیات چون شهرت/ اسم مشتری، شماره تذکره، 

 افانصارو  نزد یده درج  روزنامچه گرد و اخذ  ابعیت که کاپی آن از نزد مشتریبه رویت اصل تذکره ت اسم و شماره تذکره 

 مارهشا شاماره تمااس، آدرس،  درج.  هم چناان اابال ذکار اسات کاه گرددمی نگهداری  و فراهم کننده گان خدمات پولی

ن خدمات کننده گا نظر به حدود مقرراتی که در مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم تذکره و اخذ کاپی تذکره متذکره

  . شود پنداشته می الزامی ،لی مشخص گردید استپو

اجارا  آنر داسم والیات، ولساوالی و یاا شاهر کاه صارافان روزنامچه متذکره،  بخش آدرس در اابل ذکر است تمام صرافان 

 تبادله را مینماید باید ذکر و درج گردد.
 

 منبع پول .3

زئیاات جاساناد و افت دری مکلف به خانه پری و صرافانگزینه منبع پول از جمله موارد اجباری روزنامچه می باشد،   خانه پری

ننده گاان کن و فراهم با در نظرداشت حدود مقرراتی که در مقرره تنظیم فعالیت های صرافا ریبه منبع پول مشتالزم در رابطه 

 می باشد. ذکر شده، خدمات پولی 

 هدف معامله .4

اساناد  دریافتری و مکلف به خانه پ صرافانخانه پری گزینه مذکور یکی از موارد اساسی و اجباری  روزنامچه می باشد، که  

ده گاان فاراهم کننا جزئیات الزم در رابطه به آن با در نظرداشت حدود مقرراتی که در مقرره تنظیم فعالیت هاای صارافان وو 

 خدمات پولی مشخص گردیده می باشد. 
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 نرخ تبادله .5

ثبات و درج  خاشروز همان اسعار را اخذ نماوده و در ایان ب نرخ  اساسکه صراف نظر به   استنیز مهم  بخشاین  خانه پری

 . مینماید
 

 نوع معامله .6

 ی نماید.مصراف نوعیت معامله ) خرید و فروش اسعار(  را مشخص (  تک مارک عالمه  این گزینه ) از با استفاده 

 انواع اسعار .7

و ساایر    به دالر، ایرو مثالً در صورتیکه پول افغانی .با سعر دیگر تبادله گردیده است مشخص مینماید که کدام سعر بخشاین  

 . ادله می گردد درج روز نامچه گردداسعار و یا  بر عکس آن تب

  مبلغ خرید .8

ه درج شاد یخریادار مبلغ اساعار بخش متذکرهاما در این  دعار و نوع معامله خانه پری میگردبخش انواع اس هماننداین بخش  

 .میگردد

 مبلغ فروش .9

 میگردد. وش میرسد درجری شده به فرمبلغ که در مقابل اسعار خریدا در این بخش

 مبلغ مجموعی به افغانی .10

را باه  مجماوع آن د یعنی هر نوع سعر/ پول را که صراف خریداری می نمای ،می گرددبعد از انجام تبادله خانه پری  بخشاین 

 نماید. نیزبخش حساب نموده و درج این  به افغانی روز نرخ

 تاریخ اجرای معامله .11
 

باری گزینه اج نه پری اینت گرفته و خاصور  خرید و یا فروش( تبادله ) که بابتبعد از اجرا معامله اخذ امضا  بخشدر این  

      میباشد.

 


