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استمارة طلبات اإلعفاء من حظر السفر وتجميد األصول المقدمة من 
  أفغانستان حكومة

 

  والعملية االستمارة شرح    

 علــى للحصــول أفغانســتان حكومــة مــن املقدمــة الطلبــات دعــم إىل االســتمارة هــذه ــدف  

 القـرار مـن (ب) 1 و (أ) 1 الفقـرتني يف الـواردة األصـول وجتميـد السـفر حظـر تـدابري مـن إعفاءات

  .أيام 10 غضون يف اإلعفاءات يف اللجنة وتبت )2015( 2255

 األصـول جتميد تدابري من إعفاء بطلب السفر حظر من إعفاء طلب أي يقرتن أن وينبغي  

 طلــب مــع بــالرتادف الطلــب هــذا يف وينظــر. املقــرتح الســفر لــدعم الالزمــة األمــوال علــى للحصــول

  .السفر حظر تدابري من اإلعفاء

 يف اللجنـــة، إىل تقـــدم أن علـــى أفغانســـتان حكومـــة مســـاعدة إىل االســـتمارة هـــذه وـــدف  

 األصــول وجتميـد الســفر حظـر تــدابري مـن اإلعفـاء طلبــات ،للسـالم األعلــى الـس مــع وثيـق تنسـيق

 ضـروري حمـددة مواقـع أو حمـدد موقـع إىل سـفرهم أن تؤكد الذين القائمة يف أمساؤهم املدرجة لألفراد

  .اللجنة فيها تنظر كي واملصاحلة للسالم دعما تعقد اجتماعات يف للمشاركة

 إىل الرجــوع يرجــى عفــاءاإل طلبــات تقــدمي عمليــة عــن التفاصــيل مــن املزيــد علــى ولالطــالع  

 وإىل 1988 بـالقرار عمـال املنشـأة األمـن جملس للجنة الشبكي املوقع يف باإلعفاءات اخلاص فرعال

  .املذكورة للجنة التوجيهية املبادئ

 بموجــــب األصــــول وتجميــــد الســــفر حظــــر تــــدابير مــــن اإلعفــــاء طلبــــات اســــتمارة مشــــروع    

  )2015( 2255 القرار من 20 و 19  الفقرتين

 األمـــن جملـــس جلنـــة إىل حتياـــا املتحـــدة األمـــم لـــدى (أفغانســـتان) لــــ الدائمـــة البعثـــة ـــدي  

 يــدرج( لـــ الســفر حظــر مــن إعفــاء تطلــب بــأن وتتشــرف ،)2011( 1988 بــالقرار عمــال املنشــأة
 جتميــد تــدابري مــن وإعفــاء ،)1988 القــرار مبوجــب املفروضــة اجلــزاءات قائمــة يف الــوارد الفــرد اســم

  .أدناه املبني النحو على السفر، هذا لدعم األصول

 

   (العناوين) والعنوان األشخاص) أمساء( الشخص اسم

 يف الواردة) الدائمة املرجعية (األرقام الوارد الدائم املرجعي الرقم

  اجلزاءات قائمة
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  السفر حظر من اإلعفاء - ألف

 وثائق أو جوازات (أرقام السفر وثيقة أو جواز رقم  ‘10’

  السفر)

 

 سيسافر (اليت إليه سيسافر الذي (األمكنة) املكان  ‘11’

   (األفراد) الفرد إليها)

  العابر) املرور نقاط (تدرج
 

 

 

 

  أشهر) تسعة يتجاوز أال جيب الذي الزمين اإلطار (يقدم   (األفراد) الفرد خالهلا يسافر أن يتوقع اليت الزمنية الفرتة  ‘12’
 

 

   األصول تجميد من اإلعفاء - باء

   )االقتضاء عند( املستفيدة للجهة املصرفية املعلومات )1(

  املبلغ) جمموع (يذكر   عنها اإلفراج املطلوب باألموال املتعلقة التفاصيل )2(
 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ ويذكر التفاصيل (تقدم   النقل ‘1’
 

 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ ويذكر التفاصيل (تقدم   اإلقامة ‘2’
 

 

 

  معروفا) كان إذا/االقتضاء عند املبلغ ويذكر التفاصيل (تقدم   األخرى النفقات ‘3’
 

 

 

   الدفع بدء تاريخ )3(

  الدفع تواتر )4(
 

  )يدرج( آخر تواتر/شهريا/واحدة ملرة
 

  االقتضاء) (عند األقساط عدد )5(
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  اخليارين) أحد (حيذف املباشر اخلصم/املصريف التحويل  االقتضاء) (عند الدفع شكل )6(

  االقتضاء) (عند الفائدة )7(
 

  معروفا) كان إذا املبلغ (يذكر
 

  أخرى معلومات )8(
 

 ملساعدة أمهية ذات تعترب أخرى معلومات أي تقدمي (يرجى

  صلة) ذات وثائق أي وإرفاق نظرها يف اللجنة
 

 

 

 

 

  االتصال جهة - جيم

  الطلب) هذا بشأن أسئلة أي وجود حال يف معها للتواصل البعثة يف االتصال جهة عن تفاصيل تقدمي (يرجى

  :االسم

  :اهلاتف رقم

  :اإللكرتوين الربيد عنوان
      

 


