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 دافغانستان بانک

 امریت  لوی ېر بانکي مالی مؤسساتو دڅارنېدغ

 د جوازورکړې)جوازدهي( مدېرېت 
 

  فورمهدرصايف او پويل خدمتونو درشکت ضامنت 
 

 :ملړئ برخه
 

 مهرباين وکړئ دضامنت کونکي مکمله پېژندنه )شهرت( په الندې جدول کې ذکر کړئ.   .1

  اوسنۍ )فعيل( هستوګنه  اصيل هستوګنه   او دفعالیت ځاې دمتشبث نوم

 

دضامامامنت کونکي سک  

بامامایامامد دلتامامه ن امامامامام  او 

دتضاماماممینونکي رشکامامت 

 مهر پرې ووهل يش. 

  واليت  واليت  نوم

  ۍولسوال  ۍولسوال  دپالر نوم

  ناحيه  ناحيه  دنیکه نوم

  قريه  قريه  دتذکری منرب

  د متاس شامره

  امييل آدرس

          

په اړه په الندې جدول کې غوښتل شوي معلومات  ونو(فعالیتکړنو )مهرباين وکړئ دضامنت کونکي رشکت)متشبث( د  .2

 ولیکئ. 

 اسم و محل فعاليت تشبث

درشکت 

 )تشبث( نوم

دفعالیت  

 څرنګوالۍ
 

 دجواز شامره 
درشکت دټیلیفون  

 شامره 
 

  ایمیل آدرس  داستبار نېته 

درشکت 

 )تشبث( پته 
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 :دوهمه برخه 

 

ضمین) فورمهضامنت دا  .1 شوي( ت شبثرشکت مالک ) په پورته جدول کې ذکر  )جواز  هغه په حارضېدو رسه دلخوا د (مت

په وړاندې )حضورداشت( کې او په والېاتو یا زونونو کې په مربوطه  کارکونکيورکړې(جوازدهئ دسمومي مدیریت داړونده 

ستان  ضا او ګوته لګول کیږي دافغان شت( کې ام ستان بانک دمؤظف مامور په وړاندې )حضوردا والیت یا زون کې دافغان

نده ګې منای په  یا هم د اړونده والېت  په مرکز، زون او  کارمندان چې  یت اړونده  مدیر نک دجوازدهئ د  و کې دي اړ با

پورته جدول د ضامامامامنت کونکي داسامامامناد او مدارکو له مخې خانه پري او  مطمئېن کړي چې لدې چې ځان  دي)مکلف(

 شوي ده.  لګولامضا او ګوته  ددوئ په حضور کې  لخواضامنت کونکي امضا او ګوته د 

او ېاهم ونه غواړي چې د پويل خدمتونو او په هغه صامامامورت کې چې تضاماماممین کونکی د تضاماماممین ختمولل لغوه کول وغواړي  .2

نډه  به )ضامامامامنت کونکی او درشکت و جان مدارانو( تضاماماممین وکړي نو دواړه  نډه لرونکو)سامامامه لک او و ما رصافۍ درشکت د

 لرونکي)سهمداران( اړ )مکلف( دي چې سنداملوقع دافغانستان بانک ته اطالع ورکړي. 

اوله صامامفحه کې ذکر شامامویدي تغییروکړي او ېاهم د رشکت  په هغه صامامورت کې چې هغه معلومات چې ددې فورم په .3

یا مالکین اړ )تشامامامبث( دفعالېت جواز لغوه يش نو ضامامامامنت کونکی او دپويل خدمتونو لرصافۍ درشکت سامامامهمداران 

)مکلف( دي چې سنداملوقع  په کتبي شامامامکل دافغانسامامامتان بانک ته اطالع ورکړي داطالع نه ورکولو په صامامامورت کې 

 ه د ضامنت کونکي او درشکت مالکل ونډه لرونکېو په غاړه وي. بعدي مسؤلېیتونه ب

 دا تضمین رصف د درې کلونو لپاره اخېستل کېږي او د جواز دمتدید په وخت دغه تضمین خط هم تجدید کېږي.  .4

 

شوېدی په ټول رضاېت رسه اقرار کوم چې (  _________________) پدې توګه زه  .5 شهرت ذکر  چې پورته مې مکمل 

لد )_________________) محرتم چې د تذکر ( _________)د ( _________________( و ې لرونکي چې د منرب 

خدمتونولرصافۍ په  رشکتي غواړي د پويل  والېت کې واخيل پوره تضاماماممین کوم د  (_________________)جواز 

هېواد دنافذه قوانینو او مقرراتو نه دتخلف او تخطي په صورت کې کچېرې دیاد رشکت له ادرسه تررسه شول نوموړې 

زما ېو قطعه سک  .به په معین وخت کې دافغانسامامامتان بانک مربوطه مرجع ته حارضوم په خپل اقرار کې صاماماماد  ېم

 واز او زما دتذکرې کاپي ددې تضمین خط ضمیمه او صحت دي. درشکت مهر د رشکت دمعترب ج

 تاريخ:        ل      ل   _________________: دتضمین کونکي ګوته         _________________ : د تضمین کونکي امضا

 

امامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامضاامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام. او تاریخ د فورم دتسلیمونکي مؤظف مامور   


