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 يصت گذار
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تاریخ ترک پی
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____  

تیریدر مد فی
افغانستان بانک
نظارت امور ما

ھ امضاء  و شص
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/   ( خ یھ تار

 یآدرس فعل
 یآدرس فعل
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__________

صرافل کارمند 
نمایندگی د / طھ
ن يت عمومیمر

کھ ن سازدیمطم

__________(

بھ ش رایت خوی

 :نمایید درج 

 مبر جواز
 مبر جواز

___________
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بانک
  یمورمال
 زدھی

 
 
 
 

 مالک در مقابل
یت زون مربوط

آمر يت جوازدھ
د خود را میباک

  ! بانک

__________

ی قبالً جواز فعال

  .دیز

باشد،  پیشھ مي

نم
نم

__________
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افغانستان ب
نظارت ام ی

دیریت جواز

دد و با حضور
در آمری صرافی
تیریمد صرافی

 د افغانستان بانک

گی د افغانستان

__(ولد 

کھ) _______

  . میشھ نمای پ

ده و ممنون ساز

ھ خواھان ترک

 صرافینام 
 صرافینام 

  ست؟یچ

___________

___________

 
 د
یریت عموم
مد            

 ی

گرد يم ي پور
صکارمند مسئول
صکارمند مسئول

نمایندگی/ وطھ

مدیریت نمایندگ/

_______(

___(مبر جواز

ترک خواھم يم

نمود يه ھمکار

کھ لک صرافی

چ ،ده استیا گرد

__________

__________

آمر

صرافیشھ ی پ

خانھ صرافیک 
یا ک يت امور مال

ک. گردد يم ي
مریت زون مربو

  .ردیگ يم

/یرت امور مال

__________

دارنده نم )    -

ت نموده بودم، م

نھ، با بندیدر زم

مالمشخصات  ل

 ولد
 ولد

شھ شمایھ ترک پ

___________

___________

فورم ترک

  
  

  :عمومی د

رم توسط مالک
نظارت ي عموم

يو شصت گذار
در آم صرافی

مالک صورت م

  :ول

نظار یت عمومی

_____(ب 

---------------

افتیتان بانک در

شما خواھانم تا د

  :دوم

ً ذیل جدولدر طفا

 نام مالک
 نام مالک

کھ منجر بھ لیال

__________

__________

  

رھنمود
  
ن فوریا

تیآمر
امضا و
مسئول

توسط م
  

بخش ا
  

یبھ آمر
  
  

نجانبیا

 )-----

افغانست

بناً از ش
  

بخش د
  
لط .1

  
نا
نا

  
دال .2

__
  

__
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3.  ً ل یرا در جدول ذ خویش ينده گیشبرد نمایمسئول پ يو کارمندان رسم ھا ينده گیلست و مشخصات تمام نمالطفا
ً معلومات آنھا را ذریعھ جدول ضمیمھ درخواستی ھذا  دییدرج نما و در صورتیکھ تعداد آنھا بیشتر باشد، لطفا

  :نمایید

 ينده گیت نمایموقع ينده رسمیمشخصات نما
 نمبر دکان تیمارک ھیناح يولسوال تیوال نمبر تذکره ولد اسم

  …   …   …   …   …   …   …   … 
  …   …   …   …   …   …   …   … 
  …   …   …   …   …   …   …   … 

 يشھ میز ترک پین) ينده گیدر صورت داشتن نما(شما صرافییھا ينده گی، تمام نما يشھ دفتر مرکزیبا ترک پ :نوت
 .باشد يم ير قانونیت شما غیھا، فعال ينده گیت نمایدر صورت ادامھ فعال. گردد

  
  

  :بخش دوم
  
  :باشد يشما م صرافین یافت پول تضمیقسمت مربوط بھ درخواست شما غرض درن یا

  
  
دارنده نمبر جواز  )____________________( صرافیمالک  ) ________________(ن جانبیا .1

/      (  خ یبھ تار صرافین یرا بھ عنوان پول تضم يافغان) ______________(کھ قبالً بھ مبلغ  )_____________(

خواھم مبلغ متذکره  يھ نموده بودم، فعالً میتاد صرافین یبھ حساب تضم)_____________(ز شماره  یتوسط آو) /

بانک ___________________ن بنده را بھ حساب نمبریلطف نموده پول تضم. میافت نمایش را در ین خویپول تضم

 يکارت بانک يکاپ. دیانتقال دھ ،باشد يم) ____________________(کھ بنام ) ____________________(

  .باشد ين فورم درج میمھ ایبنده در ضم

  
ده یگرد يق و درست خانھ پورین فورم بصورت دقینکھ تمام معلومات و ارقام درج شده در ایدارم ایق میلھ تصدینوسیبد .2

ً تعھد م .است بھ عرضھ خدمات )صورت داشتن نماینده در(من و نماینده ھای من  ،شھینکھ بعد از ترک پیدارم ایضمنا

در  من و نماینده ھای منصرافیت یا تداوم فعالیو  من ت از آدرس جوازیصورت ثابت شدن فعالمبادرت نمیورزیم و در 

طبق قوانین و مقررات نافذه کشور حاضرم کھ با من و  خالف قانون بوده ،ر نقاط کشوریا سایافتھ در فوق و ینقاط تذکر 

  .صورت گیرد برخورد

  
  ______:)مالک صرافی(درخواست کننده امضاء ________________: )صرافیمالک ( اسم درخواست کننده

  
  
  

  :       /       /تاریخ_____________:صرافیمالک (درخواست کننده  شصت
  
  
  
  

  :بخش سوم
  
  :گردد يل میو تکم يخانھ پورد افغانستان بانک  ) ارزیابی کننده( صرافیلؤسط کارمند مسقسمت تون یا
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آمریت زون  صرافیکارمند مسئول  یامدیریت جواز دھی آمریت عمومی نظارت امور مالی  صرافیکارمند مسؤل  .1
نظرداشت سوابق و اسناد با در . آنرا بررسی مینماید ،با دریافت درخواستی و اسنادنمایندگی د افغانستان بانک /مربوطھ 

  :موجود کارمند مسؤل گزینھ ھای ذیل را نشانی و حسب مقرره و طرزالعمل مربوطھ اجراات می نماید
  

 مالی و تینشان دھنده آنست کھ درخواست کننده جرم و مسئولبھ ارتباط جرم مالی و جنایی جواب استعالم 
  ؛ندارد یيجنا

ش را پرداخت نموده یخو ياتیمال يت ھاینشان دھنده آنست کھ در خواست کننده مکلف ياتیجواب استعالم مال
 ؛ندارد ياتیمال يداریاست و باق

ل معامالت و یمرکز تحلنزد آمریت  )در صورت موجودیت نماینده گي(و نمایندگی ھای آن  دفتر مرکزی

 مکلفیت و باقیداری ندارد؛ AML/CFTو مدیریت  افغانستان و آمریت عملیات بازار يمال يراپور ھا

باقیداری نداشتھ ) ينده گیت نمایدر صورت موجود( ھای درخواست کننده ينده گینما مربوطھ يزون ھا نزد
 و زون ھا مالحظھ در مورد نداردند؛

 )در صورت موجودیت نمایندگی(دفتر مرکزی و نمایندگی ھای  نیدر مبلغ تضم يدرخواست کننده کمبود
 ندارد؛ مھ وضع شدهیبابت جر ش ازیخو

 ؛ده استیدرخواست کننده از نزدش اخذ گرد صرافیاصل جواز 

 ؛و سند آویز آن ارایھ گردیده است تادیھ شده صرافیفیس طي مراحل ترک پیشھ بھ حساب عاید 

  .باشد يت مین آمرین فورم حسب اسناد و مدارک نزد ایھ شده در ایمعلومات ارا

  

درخواست ا بررسی و ارزیابی درخواستی ھذا و سایر معلومات و مدارک ارائھ شده، بدین وسیلھ پیشنھاد میگردد کھ ب .2

  . باشدمیو دریافت پول تضمین قبالً تادیھ شده خویش   ________ی کننده واجد شرایط برا

  
  

  ___________________: امضاء ارزیابي کننده___________________:یابي کنندهزارکارمند اسم 
 
  
  :         /         /تاریخ

  
  

  
  
  
  
 


