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 دافغانستان بانک

 سسات مالی غیر بانکیؤاز منظارت  یريت عمومآم

 مديريت جوازدهی

 

 فعالیت جواز اخذ یبرا وصرافی یخدمات پولسهمدار شرکت نامه  تعهدفورم 

 

 

 :عمومی رهنمود

 

ت جواز يريدر مد و صرافی یول خدمات پولوکارمند مسدر حضور داشت و يا صرافی یخدمات پول سهمدار شرکتنامه توسط  تعهدن يا

 یامضاء و شصت گذار يا در زون مربوطه/نمايندگی د افغانستان بانک در واليات سسات مالی غیر بانکی نظارت از مؤیت عموميآمر یده

ول ز مؤسسات مالی غیر بانکی و کارمند مسونظارت ا یت عموميآمر یت جواز دهيريمدو صرافی یول خدمات پولوگردد. کارمند مس یم

توسط شخص مالک  یمکلف است که خود را از امضاء و شصت گذار خدمات پولی در زون مربوطه /نمايندگی د افغانستان بانک

 ن سازد.یئمطمیخدمات پول

 

 

 تعهد نامه:

 

( __________________) نمبر تذکره( ____________________( ولد )____________________نب )ن جايا

 نکه:يدارم ایم و تعهد باشم، اظهار یم ( ____________________)و صرافی  یخدمات پولسهمدار شرکت 

 

 ده ام؛يباشد، نگرد یو عمد یعیکه به شکل طب یو مال يیج نوع جرم جنایبه هو مرتکب متهم سال گذشته  10طی  .1

 مه نشده ام؛يجر و / ياات متهم ین پرداخت مالیبر نقض قوان .2

 

، ساير قوانین بانک وضع شده د افغانستانو دساتیر مقررات، نیبه اساس قوان ت بندهاجراآتمام در صورت اخذ جواز فعالیت،  .3

 ؛باشدیاز جانب د افغانستان بانک م صادر شدهنامه  اجازهو تابع مربوطه 

 
 ج

 به عرضه خدمات و فعالیت های ممنوعه مبادرت نمی ورزم؛ .4
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 باشمرکز و واليات میتمام نماينده گی های خويش در مگوی خپاسو بنده مسئول در صورتیکه نماينده يا نمايندگی داشته باشم،  .5

 ؛يمو از تطبیق قوانین و مقررات در تمام فعالیت های خويش بشمول نمايندگی های خويش حصول اطمینان مینما

 

بوده  یر قانونید، غشو یم ات کشور آشکاريا واليام در مرکز و  پولی خدمات یت هایفعاليا لغو جواز، شه یاگر بعد از ترک پ .6

 ؛باشمیول موو مس

سمت قوانین و قاز مکلفیت های خويش در قسمت جلوگیری از پول شويی و مبارزه با تمويل تروريزم آگاهی دارم و در اين  .7

 مقررات مربوطه را جداً تطبیق و رعايت مینمايم؛

يت آن پابند خويش آگاهی دارم و در قسمت رعا و ساير مکلفیت هایاز مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و خدمات پولی  .8

 میباشم؛

من و يا هم ساير  اندرخواستی يا فعالیت ها و تضمین کنندگ در صورتیکه در معلومات و اسناد ارائه شده از طرف من در فورم .9

از ارت موارد ضروری حسب مقرره مربوطه تغیرات بوجود بیايد، در اسرع وقت به مديريت جوازدهی آمريت عمومی نظ

 طالع میدهم؛ اد افغانستان بانک و يا در واليات به نمايندگی های د افغانستان بانک کتباً  سسات مالی غیر بانکیؤم

علومات که میدر صورت و در اقرار خود صادق میباشم. ن فورم توسط بنده درست بودهيه در اه شديدارم که معلومات ارایاقرار م .10

 باشم.یئول ممس نافذه کشور، در برابر قانون و مقررات ده شوديا کدام تخلف در آن ديه من نا درست باشد و ده شيارا

 

 

 ___________________: خدمات پولیشرکت صرافی و سهمداراسم 

 

 

 

 خ:       /       /يتار____________________: و صرافیخدمات پولی و يا امضاء سهمدار شرکت شصت 
 


