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تحصیلی را ضمیمھ این در صورت سطح تحصیلی، سند ؟ معرفی شده تا چھ حد است ) منشی(کارمند مسئول سطع تحصیالت  .1

  .فورم نمایید
  

 دارای تحصیالت عالی بکلوریا                            
 
  
  

 :سایر موارد
              ________________________________________________________________________  
              ________________________________________________________________________  

  
  

توسط اتحادیھ  ،ی باشدرسال تجربھ کا 3معرفی شده دارای بیش از ) منشی(کارمند مسئول این قسمت در صورتیکھ  .2
 .مربوطھ تصدیق می گردد خدمات پولیصرافان و 

  

 خدمات پولی/اتحادیھ صرافانیا مسؤل رئیس ) _________________(ولد ) _________________(این جانب 

دارای ) _________________(ولد  ) _________________(تصدیق میدارم کھ  ،)_________________(

  .می باشد صرافی/ خدمات پولیسال تجربھ کاری در عرصھ عرضھ ) _________(

  

  _________________: مھر اتحادیھ_________________: اتحادیھ مسؤل/ رئیسامضاء 
  

 : تصدیق مالک .3
 

دارای جواز نمبر )      ________(  خدمات پولیمالک ) __________(ولد ) ________(این جانب 
را منحیث نمایند رسمی موصوف خویش تصدیق نموده و ) منشی(کارمند مسئول از اھلیت و شھرت نیک )__________(

ارائھ شده در فورم درخواستی معلومات ھمچنان بدین و سیلھ اقرار مینمایم کھ  .خویش بھ د افغانستان بانک معرفی می نمایم
  .و درست و کامل میباشدش و حواس خویش خانھ پوری نموده را با تمام ھو ھذا

  

  _________________: پولی خدماتشصت مالک _________________:خدمات پولیامضاء مالک 

  

  /                /             :  تایخ_________________: خدمات پولیمھر 
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  :بخش سوم

  :تکمیل می گردد د افغانستان بانکخدمات پولیاین قسمت توسط کارمند مسئول 

  

آنست کھ موصوف دارای مکلفیت ھای جواب استعالم بھ ارتباط جرم مالیاتی و جنایی نماینده معرفی شده نشان دھنده 
 .مالیاتی و جنایی نمی باشد

سال تجربھ کاری مرتبط ) ____________(یا )  ________________(نماینده معرفی شده دارای سند تحصیل 
  .می باشد

 .تحویل گردیده و آویز آن ارایھ گردیده است خدمات پولیفیس کارمند معرفی شده بھ حساب عواید 

  .کاپی تذکره تایید شده نماینده معرفی شده تسلیم گردیده است
  
 

  ___________________: امضاء ارزیابي کننده        ___________________ :اسم ارزیابي کننده

  

  :         /         /تاریخ

  

  


