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 دافغانستان بانک

 از مؤسسات مالی غیر بانکیآمریت عمومی نظارت 

 مدیریت جوازدهی
 

 شرکت خدمات پولی و صرافی ضمانت خط فورم 
 

 بخش اول:
 

 را در جدول ذیل درج نماید: هن کنندیتضم مکمللطفاً شهرت  .1
  سکونت فعلی سکونت اصلی اسم و محل فعالیت تشبث

 

عکس تضمین کننده در 

اینجا نصب و با مهر تضمین 

 کننده تاپه گردد.

  والیت  والیت  اسم

  ولسوالی  ولسوالی  ولد

  ناحیه  ناحیه  ولدیت

  قریه  قریه  نمبر تذکره

  شماره تماس

  ایمیل آدرس
          

 نماید: ارائهجدول ذیل  قراررا  تشبث یا فعالیت ضامن معلوماتلطفاً در مورد  .2

 فعالیت تشبثاسم و محل 

  نوع فعالیت  تشبث اسم

  شرکت شماره تماس  نمبر جواز

  ایمیل آدرس  تاریخ اعتبار

 آدرس تشبث
 

 

 

 بخش دوم:
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نظارت  عمومی ول در مدیریت جواز دهی آمریتتضمین کننده در مقابل کارمند مسو تضمین هذا باید با حضور شخص .1

نک در انستان باد افغ یا در مقابل کارمند مسئول در آمریت زون مربوطه/مدیریت نمایندگی از مؤسسات مالی غیر بانکی

سناد و اذا حسب ین سازد که فورم تضمین هئمطم راوالیات امضاء و شصت گذاری گردد. کارمند مسئول متذکره خود 

 ری میاء و شصت گذامدارک مربوط به تضمین کننده خانه پوری گردیده و توسط شخص خود تضمین کننده امض

 گردد.

فوق  فی و صرا خدمات پولیشرکت ترک تضمین می نماید و یا نمی خواهد از مالک  تضمین کنندهدر صورت که  .2

ا د تلف است ( مکو صرافی خدمات پولیشرکت  سهمداران/الذکر تضمین نماید، هر دو جناح )تضمین کننده و مالک

 افغانستان بانک را عندالموقع باخبر سازند.

ردد، امن لغو گضعالیت ر نماید و یا تشبث و جواز فیهرگاه معلومات ضامن که در بخش اول این فورم ارائه گردیده تغی .3

قع کتبًا ندالمومکلف اند تا د افغانستان بانک را ع و صرافی خدمات پولی سهمداران شرکت/تضمین کننده و مالک

 میباشد.  داران شرکت لیت بدوش ضامن و مالک/سهموواطالع دهد. در غیر آن مس

 .ی گرددمتضمین متذکره صرف برای سه سال بوده و در زمان تمدید جواز فوق الذکر، ضمانت خط هذا تجدید  .4

 

ارم دیر مت تام اظهایبا رضا ،ده استی(  که شهرت مکمل ام در فوق ذکر گرد_________________ن جانب )یا .5

( _________( دارنده نمبر تذکره )_________________( ولد )_________________) که از محترم

 مینضد، تی( اخذ نما_________________ت )یرا در والو صرافی  یخدمات پولشرکت خواهد جواز  یکه م

 و یت پولخدماشرکت ن و مقررات نافذه کشور از آدرس یقوان ازکه  و تخطی نموده و در صورت هر گونه تخلف

ود در اقرار خ و مینمامی  ا د افغانستان بانک حاضرینه به مرجع مربوطه یشان را در وقت معیا ،انجام یابد ایشان صرافی

 .باشم یصادق م

ده و یمه گردیط ضمخن ین تضمیجواز قابل اعتبار بنده به ابا ت یو نقل تذکره تابعدر فورم هذا شرکت مهر  وبنده عکس 

  صحت است.

                            _________________: شصت تضمین کننده         _________________ :امضاء تضمین کننده 

 

 

 تاریخ:        /      /

 


