د افغانستان بانک
آمريت نظارت امور مالی
بخش جواز دھی
فورمه ترک پيشه فراھم کننده گان خدمات پولی
) .*1لطفآ معلومات درخواست شده را خانه پوری نمايد(
______________________________
)اسم مالک(

_____________________________
)ادرس فعلی(

______________________________
)تاريخ تولد(

_____________________________
)ادرس دايمی(

______________________________
)محل تولد(

_____________________________
)ادرس اولی تجارت(

______________________________
)اسم پدر(

_____________________________
)نمبر ھويت تکس دھی(

نام دفتر خدمات پولی______________________________ :

_____________________________
)نمبر تذکره(

 .*2دليل که شما ترک پيشه مينماييد چيست ؟ ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 .*3تاريخ که شما ترک پيشه نموديد .

1

__________/______ /

 .*4لطفا لست تمام مناطق را که شما فعاليت فراھم کننده گان خدمات پولی را اجرا ميکرديد درج نمايد.
نمبر دوکان )در صورت موجوديت(
اسم مارکيت /موقعيت
واليت

2

نمبر تليفون

 .*9لست تمام اشخاصيکه به حيث نماينده گان  ،عضو و يا مامورائيکه به نام شما تجارت تان را در محالت مختلف بيش
ميبرند درج نماييد.
اسم

3

اسم پدر

ادرس

تليفون

نمبر تذکره

اظھار نامه فراھم کننده گان خدمات پولی که ترک پيشه مينمايد
من خود در اينجا اظھار ميدرام که :
.a
.b
.c
.d
.e

من تا حال به ھيچ جرم جنايی و جرم مالی که به شکل عموم طبيعی باشد محکوم نگرديده ام .
من بنا بر نه پرداختن ماليات جريمه نشده ام.
من تمام فعاليت ھا خدمات پولی خود را با جواز صادر شده د افغانستان بانک و مطابق به قانون
مقرره به ارتباط فراھم کننده خدمات پول اجراات نموده ام .
من در ھيچ واليت يا منطقه يی فعاليت خدمات پولی ندارم .
اگر بعد از ترک پيشه فعاليت ھای خدمات پولی ام در مرکز و يا واليات کشور آشکار ميشود غير
قانونی بوده و تمام دارای ھای ام بايد ظبط گردد.

من در اينحا اظھار ميدارم که معلومات که در فورم ترک پيشه ام تحرير داشته ام درست بوده و به طور
کامل ميدانم در صورت که معلومات ارايه شده من نا درست و يا کدام تخلف دران ديده شود در نتيجه
تمام دارايی ھای ام ظبط ميگردد.
 .*6 ______________________________________ .*5تاريخ_____/_____ /_____ :
)امضا مالک جواز (

 .*8 __________________________________________ .*7تاريخ____ /_____ /____ :
)امضا نماينده (

4

