
  

 

ظارت امور 
امضاء  یات

د و مدارک 

نمبر  افی

   خ یا بھ تار

  . مینما يم

ممنون  وده

  يس

ریت عمومي نظ
ن بانک در والی

حسب اسناد ستی
  .د

صر جواز 

ش رایواز خو

ت میفعال) ___

منظور فرمو)_

سیبھ انگل رافی

……  

  ی

  افی

ت جوازدھي آمر
ندگی د افغانستان

درخواسھ فورم 
گذاري مي گردد

دارنده) ___

کھ جو)_____

__________

__________

صرد ینام  جد

.

  بانک
ت امور مالی

 زدھی
 
 
 

صرار نام یتغ

در مدیریت رافی
مدیریت نماین/طھ

ن سازد کھطمی
ضاء و شصت گ

  !ستان بانک

_________

__________

______(ت ی

________(م

  ير
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افغانستان با
مومی نظارت
دیریت جواز

درخواستی م

صررمند مسئول
یت زون مربوط

خود را مط ذکره
امض صرافی ک

د افغانسیندگی

_______(د

__________

ی بودم و در وال

بنام بنده را فی

بھ در  صرافی
…….  

 ست؟ 

 
د

آمریت عم
مد

فورم

در مقابل کار ی
آمریصرافیئول
متذ صرافیول

شخص خود مالک

مدیریت نمای/ ي

ولد) _____

__(صرافی ک

بدست آوردهک

صرافسم فعلی

  :ماید

جدیدنام 

ر نموده اسیما تغ

صرافیور مالک
کارمند مسئ شت

کارمند مسئو. د
ردیده و توسط ش

يارت امور مال

__________

مالک، )_____

فغانستان بانک

تغیر استا نمایمی

ا خانھ پوری نم

  دری  بھ
  

شم صرافیت ی

  :د عمومی

رم باید با حضو
ا در حضور داش
صت گذاري گرد

طھ خانھ پوري گر
  
  :ول

  
ت محترم نظایر

____(جانب 

__________

د افاز           /

یم وسیلھ تقاضا
.  

طفاً جدول ذیل ر

فعلیصرافینام
…….

  

یت فعالیا موقع

 يبل

 رینخ 

  
  

رھنمود
  

این فور
یامالي 

و شص
مربوط

بخش ا

آمربھ 
  
ن جیا

)____

      /

  
بدین و

.دیساز
  
لط .1
  

ن

 
ایآ .2
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 .دیینما یل خانھ پوریجدول ذ خویش را در صرافیت یفعالجدید ت یموقع ،ریدر صورت تغ .3
  

  نمبر دکان  تیمارک  ھیناح  يولسوال  تیوال
…….  …….  …….  …….  …….  

  
 ده است کدام ھا اند؟یشما گرد صرافیر نام یل کھ منجر بھ تغیدال .4

 
 _____________________________  . أ

 

 _____________________________  . ب
 

 

 _____________________________  . ت
  

 ارد؟ان دیات افغانستان جریشما در کدام وال يت ھایفعال .5
 
 _____________________________  . أ

 

 _____________________________  . ب
 

 

 _____________________________  . ت
 

 _____________________________  . ث
 

 

  _____________________________  . ج

  _________________: صرافیشصت مالک _________________:صرافیامضاء مالک 
  

  /                /        :  تایخ
  
 
 
 
 

  :بخش دوم
  
  :تکمیل مي گردد )ارزیابی کننده( صرافین قسمت توسط کارمند مسئول یا

  

 ؛را ارایھ نموده است صرافیدر خواست کننده سند نشر اعالن تغیر نام 

مربوطھ را ز آوی تادیھ نموده و صرافیبھ حساب عواید  نام خویش را تغیردرخواستی در خواست کننده فیس 
 ؛ارایھ نموده است

 .ست کننده نزد این مدیریت مي باشدمعلومات مندرج این فورم حسب اسناد و مدارک درخوا
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موصوف  صرافیو مقرره مربوطھ، بدین وسیلھ پیشنھاد میگردد کھ اسم  با در نظر داشت موارد فوق

  .نمایدتغیر )_________(بھ) ________________(از

  
  

  ___________________: امضاء ارزیابي کننده        ____ :ارزیابي کنندهاسم 
  

  /         /       :  تاریخ


