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  جمھوری اسالمی افغانستان

  د افغانستان بانک

  

  یاسعار خارج یالمل همقرر

  

 احکام عمومی  :الف بخش

 مبنی ١.١

 از حمایت بمنظور  افغانستان د قانونمندرج   احکام سایر و ششم فصل در روشنی   خارجی اسعار لیالمۀ این مقرر  

 .ردیده استگوضع   مقرره، این ) ۶ (شماره ضمیمھ مندرج ھای رھنمود

  اصطالحات  ٢.١

 :این مقرره مفاھیم ذیل را افاده مینمایددر  آتی اصطالحات

 "Afs"مفرد و یا " Af"بوده و عالمھ آن  "افغانی"  افغانستان قانونی پولی واحدپول رایج و  – افغانیپول رایج و واحد . ١

 .میباشد

 .افغانستان اسالمی جمھوری - افغانستان. ٢

 .میگردد پخش بانک افغانستان د توسط کھ لیالم مورد در اطالعیھ   – اعالمیھ. ٣

 .میرساند فروش بھ شرایط واجد داوطلبان بھ را خارجی اسعار بانک افغانستان د آن طی کھ داوطلبی پروسھ - لیالم. ۴

 .است شده توضیح بانک افغانستان د قانون درھمان مفھوم است کھ   - بانک

 ،شده مشخص مقرره اینمندرج   کھ، طبق احکام  میباشد لیالم در خارجی اسعار خریداری برای کتبی پیشنھاد – آفر. ۵

 .گردد ارایھ

 .میباشد کننده مزایده پذیرش مورد خارجی اسعار مجموعی مبلغ از عبارت  -آفر مبلغ. ۶

 .میگردد تعیین افغانی پول با تبادلھ در خارجی اسعار خریداری جھت کھ تبادلھ نرخ - آفر نرخ. ٧

 د از معتبر جواز دارای و شده معین مقرره این در کھ ایست بانک یا و خارجی اسعار کنندۀ معاملھ - کننده مزایده. ٨

 .باشد بانک افغانستان

  .میگردد توزیع بانک افغانستان د توسط و شده استفاده گان کننده مزایده توسط کھ لیالم شدۀ چاپ قبالً  فورمھ - آفر فورمھ. ٩

 گان کننده مزایده بھ کھ خارجی اسعار مجموعی مبلغ بھ کھ خارجی اسعار برای آفر مجموعی مبلغ -آفر پوشش تناسب. ١٠

 دالر ۵٠٠٠٠٠٠٠ گان کننده مزایده تمامی توسط آفر مجموعی مبلغ صورتیکھ در مثال، بگونھ .میشود تقسیم میگردد، اعطا
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 تناسب باشد، دالر ۵٠٠٠٠٠٠ میگردد پیشکش موفق گان کننده مزایده بھ لیالم جریان در کھ خارجی اسعار مجموعی مبلغ و

 میگردد لیالم کھ خارجی اسعار برای بازار در تقاضا مبلغ آفر پوشش تناسب .ساخت خواھد مساوی ١ با را ١٠ آفر پوشش

 .میدھد نشان را

 .باشد تعطیل بانک افغانستان د کھ دیگر روز ھر و جمعھ روز از جز بھ کاری روز ھر - کاری روز. ١١

 اقل حد بیالنس با کننده مزایده نام بھ بانک افغانستان د در کھ نقدی ھای سپرده مسدود حساب - نقدی تضمین حساب. ١٢

 .میباشد حفظ ا یک ملیون و پنج صد ھزار افغانی  1500000

 و تجارتی معتبر جواز دارای و داشتھ قرار خوب وضعیت و حالت در کھ کنندۀ مزایده - شرایط واجد کنندۀ مزایده. ١٣

 .باشد داشتھ را بانک افغانستان د در نقدی تضمین حساب ھمچنان و میگردد تعیین بانک افغانستان د توسط کھ جواز دیگری

 اقل حد است مکلف کننده مزایده اما میباشد تام صالحیت ی دارا کننده مزایده وضعیت تعیین خصوص در بانک افغانستان د

 .بپردازد را بانک افغانستان د بھ التادیھ واجب ھای فیس کلیھ

 اختیارات، اسعار، تبادلھ ھای قرارداد خارجی،اسعار فروش و خرید در کھ شخص ھر - خارجی اسعار کننده معاملھ. ١۴

 را خارجی اسعار بھ تادیات یا بوده دخیل باشد داشتھ سروکار خارجی اسعار با کھ دیگر فرعی قرارداد گونھ ھر یا معاوضھ

 .باشد نموده دریافت جواز بانک افغانستان د از مقصد ھمین بھ کھ دیگری شخص ھر یا و نماید تنظیم

 .میباشد افغانستان از ءجز بھ کشور ھر قانونی پول - خارجی اسعار. ١۵

 بھ را تجارتی ھای فعالیت اجرای صالحیت و شده صادر افغانستان قوانین از بتأسی کھ مجوز یا رسمی سند - جواز. ١۶

 .میدھد شخص یک

 .میگردد تعیین مزایده برای کھ مبلغ ترین پایین - اقل حد آفر. ١٧

 .میگردد تعیین مزایده برای کھ مبلغ ترین بلند -آفر اکثر حد آفر. ١٨

 افغانستان والیت یک از بخشی یا و اداره سیاسی، فرعی بخش ھر و والیت ھر حقیقی، و حکمی شخص ھر - شخص. ١٩

 .میباشد

 .میشود داده تسلیم شده مھر پاکت یک در کھ لیالم برای آفر – شده مھر آفر. ٢٠

 کننده مزایده توسطاست کھ  بانک افغانستان د بھ افغانی پول بھ پرداخت قابل مجموعی مبلغ پرداخت - معامالت تسویھ. ٢١

 کھ گانی کننده مزایده - موفق گان کننده مزایده.اسعار داده میشود ۀ تبادل در لیالم اسعار در نتیجھ پروسۀ داوطلبی موفق

 .میشود اعطا آنان بھ برنده بعنوان مزایده تحت اسعار

  .میباشد "US"بوده و عالمھ آن  امریکا متحده ایاالت قانونی پول - امریکایی دالر

 لیالم پروسھ: ب بخش

 لیالم اعالن ٢٫١

 لیالم، محل و زمان حاوی اعالن .مینماید منتشر و ترتیب را عامھ اطالعیھ  لیالم از قبل روز دو اقل حد بانک افغانستان د

 داشتھ دست مقرره و اعالن .میباشد معلومات سایر و معاملھ تسویھ برای زمانی میعاد لیالم، شیوه مزایده، برای شرایط

 داشتھ قرار مغایرت در ھذا مقرره مندرج احکام با اعالمیھ مندرج احکام صورتیکھ در مینماید تعیین را لیالم برای شرایط
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 .نمایند مطالعھ را مقرره این با ارتباط در اعالن باید گان کننده مزایده بنابراین، .میشود شناختھ معتبر اعالمیھ احکام باشند،

   .نمایید مراجعھ ١ شماره ضمیمھ بھ ،اعالن نمونھ مالحظھ برای

  ھا آفر تسلیمی ٢.٢

، تسلیم داده شود، میگرددشده و قبآل چاپ شده کھ توسط دافغانستان بانک فراھم  آفرھا باید در یک فورمھ منظور: فورمھ - 1

رد یا  .مراجعھ کنید 2 ۀبرای مالحظھ فورمھ و ھدایات مربوطھ بھ ضمیمھ شمار. مگر اینکھ طور دیگری تعیین شده باشد

 فورمھ در ھا آفر .مکان .٢.از صالحیت ھای دافغانستان می باشدقبولی آفر تسلیم داده شده در سایر انواع فورمھ ھا 

 ً  .میگردد ارایھ کابل وات، سینا ابن در واقع بانک محوطھ در بانک افغانستان د بازار عملیات مدیریت بھ آفرمستقیما

 .گردد دریافت است، شده ذکر اعالن در کھ ھا آفر دریافت تاریخ از قبل کھ میشود شناختھ بموقع زمانی آفر  .زمان. ٣

 معتبر جواز کننده مزایده ھر کھ مینماید حاصل اطمینان و داده قرار بررسی مورد را آفر ھر بانک افغانستان د  .جواز. ۴

 .باشد داشتھ

 اقل حد بیالنس دارای نقدی تضمین حساب کننده مزایده مگراینکھ بود نخواھد قبول قابل آفر ھیچ .نقدی تضمین حساب .۵

  .افتتاح نماید} در د افغانستان بانک { را افغانی  1500000

 .نمیباشد حساب تضمین نقدی در صبح روز مزایده قابل قبول .۶

 .گردد ذکر واضح صورت بھ آفر ھر در باید نرخ  آفر نرخ . ٧

 طوریکھ نباشد، آفر حداکثر مبلغ از بیشتر و بوده آفر حداقل ازمبلغ باالتر یا برابر کھ آفر مبلغ باید آفر ھر در .آفر مبلغ .٨

 بھ و بوده ھزار یک آن مضرب کھ شود نوشتھ طوری باید آفر ھر مبلغ .گردد ذکر واضح بصورت شده، ذکر لیالم اعالن در

 .میشود شناختھ معتبر حروف حروف، و اعداد بین مغایرت موجودیت صورت در .شود ذکر حروف و اعداد

 بیرونی قسمت در باید کننده مزایده ھر جواز ۀشمار و نام .شود داده تسلیم مھرشده پاکت یک در باید آفر ھر .آفر تسلیمی. ٩

 مراحلطی میدھد اختصاص شده مھر پاکت ھر برای را مشخص ۀشمار بانک افغانستان د .گردد ذکر واضح بصورت پاکت

 .میگرددصورت  آفر مشخص شماره طبق بعدی

 .ندارد بعھده را غلط و موقع بی مجاز، غیر آفر ھرگونھ مسوولیت بانک افغانستان د :غلط و موقع بی مجاز، غیر آفر .١٠

 ھیچگونھ آفر، تسلیمی از بعد .میگردد تلقی اجباری کننده مزایده باالی قطعی بصورت و نھایی آفر ھر: قانونی اعتبار .١١

 شماره ضمیمھ بھ زمینھ این در مثال مشاھده برای .نمیباشد تغییر قابل بانک افغانستان د توافق بدون آفر فورمھ در معلومات

  .نمایید مراجعھ ٣

  تصدیق ٢٫٣

 با ھمگام و نموده مطالعھ را ھذا مقررات کھ است نموده تصدیق کننده مزایده ھر کھ، میشود پنداشتھ چنان آفر، تسلیمی با

ً  .میرود پیش بھ لیالماطالعیھ  مندرج شرایط و مقررات  نیز آتی ازموارد کننده مزایده ھر کھ شود می پنداشتھ چنین عالوتا

 :است نموده تصدیق

 کامل و دقیق معلومات ارایھ. الف

 معتبر جواز داشتن. ب

 بانک افغانستان د درافغانی یک ملیون و پنج صد ھزار 1500000  بانکی تضمین حساب بیالنس اقل حد داشتن. ج
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 باشد نداشتھ داری باقی قبلی معامالت از بانک افغانستان د در. د

 باشد برخوردار خوب موقف و جایگاه از بانک افغانستان د نزد. و

 موفق گان کننده مزایده اعالن و آفر گشایش ٢٫۴

 را ھا آفر تا ساخت خواھد موظف لیالم روز در را باصالحیت کارمندان از یکتن بانک افغانستان د : آفر گشایش .الف

 .کند بررسی

 است، شده ذکر لیالماطالعیھ    در کھ لیالم شیوه اساس بھ را موفق گان کننده مزایده بانک افغانستان د :رندهب ھای آفر .ب

ً  بانک افغانستان د .نمایید مالحظھ لیالم برای موجود روش مشاھده جھت را ۴ شماره ضمیمھ. داد خواھد اطالع ً  وقتا  فوقتا

 .داد خواھد تغییر است، شده ذکر ۴ شماره ضمیمھ در آنچھ با مقایسھ در را لیالمروش 

  مندرج لیالم روش با کھ موفق گان کننده مزایده بین را خارجی اسعار مشخص مبلغ بانک افغانستان د: تخصیص. ج

 .میدھد تخصیص باشند، سازگار لیالماطالعیھ 

 پروسھ در شان آفر شدن قبول مورد در گان برنده و شد خواھد اعالن عام محضر در آفر نتایج: گان برندهاطالع بھ  آ. د

 .یابند می آگاھی

 مزایده از یکتن بین یا و بانک، افغانستان د و گان کننده مزایده میان لیالم نتایج مورد در توافق عدم صورت در  :نتایج .و

 .نماید فصل و حل را موضوعات تمامی یا یک تا دارد صالحیت بانک افغانستان د بانک، افغانستان د و گان کننده

  پروسھ ھای نزاکت و آداب رعایت ٢٫۵

 و تحمل قابل لیالم پروسھ جریان در نامطلوب و بیجا برخورد .شود گرفتھ نظر مد باید لیالم پروسھ ویژۀ ھای نزاکت و آداب

 است ممکن ، ننماید رعایت را پروسھ نزاکت و آداب ، اول اخطاریھ دریافت از بعد شخصی ھرگاه .بود نخواھد پذیرش

 .میشود باطل نیز وی آفر و گردیده محل ترک بھ، مجبور

  لیالم نتایج برای عامھاطالعیھ  ٢٫۶

  .مینماید منتشر شد، ذکر ۶ شماره ضمیمھ در طوریکھ را لیالم ھر نتایج بانک افغانستان د

  

 معامالت ۀتسوی – ج بخش

 موفق گان کننده مزایده توسط پرداخت ٣٫١

 .بگیرد صورت اعالن در شده تعیین زمان در باید معاملھ تسویھ موفقیا گان کننده مزایده جانب از کامل پرداخت :زمان. الف

 افغانستان د توسط شده تعیین محل در باید لیالم نتایج در شده تعیین مقدار بھ افغانی بھ آن معادل یا نقد پول :پرداخت شیوه .ب

 معادل یا نقد پول بانک افغانستان د افغانی، بھ کامل مبلغ دریافت ار بعد  شود پرداختھ است، شده ذکر نیز اعالن در کھ بانک

 .میپردازد است، شده ذکر لیالم نتایج در کھ مبلغی طبق گان کننده مزایده برای خارجی اسعار بھ آنرا

 .نمیباشد مجاز معامالت قسمی تسویھ :معامالت قسمی تسویھ. ج

 .مینماید وضع است، شده ذکر اعالن در طوریکھ را خدماتۀعرض فیس بانک افغانستان د :ھا فیس. د

 :معاملھ ۀتسوی در کوتاھی ٣٫٢
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 دالر ٢٠٠٠٠ مبلغ بھ الغا فیس پرداخت با میتواند ، نباشد معاملھ تسویھ بھ قادر مقرره بخش این طبق کھ موفق کننده مزایده

 بانک افغانستان د نکند، پرداخت را الغا فیس و ننموده تسویھ معاملھ را وی ھرگاه. نماید خودداری تسویھ از امریکایی

 را ھردو یا و کننده مزایده جواز لیالم، امتیازات بانک افغانستان د .نماید تصرف را کننده مزایده نقدی تضمین حساب میتواند

  .کرد خواھد لغو

  

 جبرانھا و حقوق .د بخش

 حقوق حفظ ۴٫١

 تا دارد صالحیت بانک اما کرد خواھد درج میباشد آن فروش خواستار کھ را افغانی پول مبلغ خود اعالمیھ در بانک افغانستان د. الف

 در شده یاد مبلغ از کاھش یا افزایش ضامن بازار شرایط و ھا آفر کھ برساند بفروش صورتی در را شده یاد مبلغ از کمتر یا بیشتر

 .باشد اعالن

 و نموده فسخ را ھا آفر کلیھ نباشد بخش قناعت بازار و ھا آفر شرایط صورتیکھ در تا دارد صالحیت ھمچنان بانک افغانستان د. ب

 .نماید اتخاذ را فروش عدم بر مبنی تصمیم

 وجود پروسھ در شکنی قانون موارد سایر یا و گان کننده مزایده میان ھمدستی صورتیکھ در تا دارد صالحیت بانک افغانستان د. ج

 .سازد متوقف را لیالم پروسھ باشد، داشتھ

 .میشود پنداشتھ نھایی زمینھ این در بانک افغانستان د تصامیم. د

 تالفی ۴٫٢

 را آن مناسب جبران قصور چنین نتایج داشت نظر در با بانک افغانستان د نگردد، ھذا مقرره شرایط برآوردن بھ قادر شخصی ھرگاه

  .باشد جبران این شامل ،میتواند آینده لیالمھای در شخص اشتراک از ممانعت .مینماید تعیین
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 لیالم برای عامھاطالعیھ – ١ ۀشمار ضمیمھ

 در شرایط واجد گان کننده مزایده بھ را) دالر میلیون  ----------(امریکایی دالر -------------------- مبلغ بانک افغانستان د

 احکام طبق لیالم .میگذارد لیالم بھ (                   )تاریخ بھ کابل وات سینا ابن در واقع خویش بازار عملیات مدیریت

 :میباشد آتی حسب لیالم ویژه شرایط .میپذیرد صورت بانک افغانستان د خارجی اسعار مقرره

 انتخاب شرایط

 .نمایند اشتراک پروسھ این در میتوانند شرایط واجد کننده مزایده صرف

 ھا آفر تسلیمی

ً  و مکمل باید آفر فورمھ .شود داده تسلیم میگردد، تھیھ بانک افغانستان د توسط کھ آفر فورمھ در باید ھا آفر – فورمھ .١  دقیقا

 د صالحدید بھ باشد شده ارایھ دیگری فورمھ در کھ آفری یا نادرست و ناتکمیل آفر تسلیمی پذیرش یا رد .باشد شده پری خانھ

 .دارد بستگی بانک افغانستان

ً  ھا آفر – آفر فورمھ تسلیمی محل . ٢  .میگردد ارایھ بانک افغانستان د بازار عملیات مدیریت بھ مستقیما

 .بود نخواھد پذیرش قابل گردد دریافت معینھ زمان از بعد کھ آفری .شود داده تسلیم لیالم روز از قبل باید آفر ھر – زمان .٣

 .نماید می کنترول را دھنده آفر معتبر جواز و نموده بررسی را آفر ھر بانک افغانستان د – جواز .۴

 1500.000 اقل حد بیالنس با نقدی تضمین حساب کننده مزایده مگراینکھ بود نخواھد قبول قابل آفر ھیچگونھ – نقدی تضمین حساب. ۵

 .در صبح روز لیالم ھیچگونھ حساب تضمین نقدی پذیرفتھ نخواھد شد. افتتاح نموده باشد) در د افغانستان بانک ( را  افغانی

 .باشد شده ذکر واضح طور بھ باید آفر ھر نرخ – آفر نرخ. ۶

 مبلغ. گردد ذکر) آفر اقل حد مقدار ( باشد می ------------------- مبلغ از باالتر یا برابر کھ آفر مبلغ باید آفر ھر در – آفر مبلغ .٧

 بین مغایرت موجودیت صورت در. شود ذکر حروف و اعداد بھ باید آفر ھر مبلغ . .گردد درج ھزار مضرب بصورت باید متذکره

 .میشود شناختھ معتبر حروف حروف، و اعداد

 صورت بھ پاکت بیرونی قسمت در باید کننده مزایده ھر جواز شماره و نام .شود داده تسلیم مھرشده پاکت در باید آفر ھر .آفر تسلیمی. ٨

 بعدی مراحل سپس، .میدھد اختصاص شده مھر پاکت ھر برای را مشخص شماره بانک افغانستان د کارمندان از یکی .گردد ذکر روشن

 .میگردد طی آفر مشخص شماره مطابق صرفا

 ارائھ نواقص یا اشتباه ، تاخیر با کھ آفرھایی یا مجاز، غیر آفر خصوص در بانک افغانستان د .غلط و موقع بی مجاز، غیر آفر. ٩

 .ندارد بعھده را مسئولیتی ھیچ میشوند

 در معلومات ھیچگونھ آفر، تسلیمی از بعد. میگردد تلقی اجباری کننده مزایده باالی قطعی بصورت و نھایی آفر ھر .قانونی اعتبار .١٠

  .نمیباشد تغییر قابل بانک افغانستان د توافق بدون آفر فورمھ

 لیالم پروسھ

 .یابد می گشایش لیالم معینھ) ساعت و روز(در  خصوصی بصورت ھا آفر – ھا آفر گشایش. الف

 بیشتر معلومات برای را ۴ شماره ضمیمھ ( میکند اعالن موفق برنده را نرخ ترین بلند دارای آفر بانک افغانستان د – برنده ھای آفر. ب

 ).نمایید مشاھده لیالم شیوه مورد در

 .میدھد تخصیص میگردد، اعطا موفق گان کننده مزایده دربین کھ را مبلغی بانک افغانستان د – تخصیص .ج

  .یابند می آگاھی پروسھ در شدن موفق و آفر شدن قبول از گان برنده :گان برنده آگھی .د
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 معامالت تسویھ

 موفق گان کننده مزایده توسط تادیھ

 بگیرد صورت لیالم تاریخ از بعد پنجشنبھ روز در یا قبل باید تسویھ – زمان .الف

 تادیھ بانک افغانستان د بازار عملیات مدیریت در باید باشد سازگار لیالم نتایج با کھ افغانی بھ آن معادل یا نقد پول – تادیات شیوه. ب

 .کرد خواھد صادر لیالم نتایج طبق را خارجی اسعار مبلغ بانک افغانستان د گردید، دریافت افغانی بھ کامل مبلغ آنکھ از بعد .گردد

 .نمیباشد مجاز معامالت قسمی تسویھ – معامالت قسمی تسویھ .ج

 معامالت تسویھ در کوتاھی

  .ورزد ابا معاملھ تسویھ از بانک افغانستان د خارجی اسعار لیالم مقررۀ ٣٫٢ بند شرایط طبق میتواند شخص
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  داوطلبی سفید فورمھ – ٢ ۀشمار ضمیمھ

 :گردد پری خانھ کننده مزایده توسط باید

   مکمل اسم. ١

   جواز نمبر .٢

   فعالیت اصلی محل. ٣

   امریکایی دالر با افغانی تبادلھ نرخ – مزایده نرخ .۴

تقاضا  آن خریداری کھ امریکایی دالر مبلغ – مزایده مبلغ .۵

 میگردد

  

   تاریخ تسلیمی. ۶

   امضاء .٧

  

  )گردد پری خانھ بانک افغانستان د توسط باید(بانک  استفاده برای

    میشود پرداختھ معاملھ تسویھ برای کھ افغانی مجموعی مبلغ

  

 :کھ میدارم تصدیق بدینوسیلھ ھذا، آفر تسلیمی با اینجانب

 ام نموده رعایت را خارجی اسعار لیالم مقرره .أ

 ام نموده رعایت را لیالم اعالمیھ در مندرج شرایط .ب

 ام نموده ارائھ را مکمل و صحیح معلومات .ج

 میباشم معتبر و رایج جواز دارنده .د

   میباشم دارا بانک افغانستان د نقدی تضمین حساب در را امریکایی دالر ١٠٠٠٠ بیالنس اقل حد .ه

 ندارم بانک افغانستان مقابل در مالی مکلفیت ھیچگونھ لیالم، قبلی معامالت بابت از .و

  میباشم بانک افغانستان د با مناسب موقف حایز میدانم، آنجائیکھ تا .ز

 :ھدایات

 :گردد پری خانھ کننده مزایده توسط باید آتی قسمت

 است درج بانک افغانستان د جواز در ھمانطوریکھ کننده مزایده اسم       مکمل اسم. ١

 بانک افغانستان د توسط صادره جواز شماره   کننده مزایده جواز شماره .٢

 مینماید بار و کار آن در کننده مزایده کھ اصلی محل     فعالیت اصلی محل. ٣

    پیشنھاد شده برای تبادلھ افغانی بھ دالر امریکاییدر این قسمت نرخ   تبادلھ نرخ – مزایده نرخ .۴

  .میگردددرج ) بھ حروف و اعداد(  امریکایی دالر مقابل افغانی در 

  در این قسمت مقدار دالر امریکایی کھ مزایده کننده عالقمند خرید آن است  دالر مبلغ – مزایده مبلغ. ۵

 )بھ حروف و اعداد(ذکر میگردد   شده درخواست امریکایی 

 میگردد تسلیم بانک افغانستان د بھ آفر فورمھ آن در کھ تاریخی      تسلیمی تاریخ .۶

 دارد را کننده مزایده از نمایندگی صالحیت کھ ذیصالح شخص امضای         امضاء. ٧

 )گردد پری خانھ بانک افغانستان د توسط( بانک استفاده برای
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 نمیگردد این قسمت خانھ پری  تسویھ برای کھ افغانی مجموعی مبلغ

     میشود پرداختھ معاملھ

ً  آفر فورمھ در را کننده مزایده توسط تصدیق بخش         تصدیق  در .نمائید مطالعھ دقیقا

 نباید نماید، تصدیق آنرا در مندرج اقالم تمام نتواند کننده مزایده صورتیکھ

   .نماید تسلیم را آفر بانک افغانستان د موافقت بدون
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   آفر وی نمونھ فورمھ – ٣ ۀشمار ضمیمھ

 :گردد پری خانھ کننده مزایده توسط باید

  صراف - علی عبدالمحمد  مکمل اسم .١

  ۶۵۴٣  کننده مزایده جواز نمبر. ٢

  کندھار  فعالیت اصلی محل. ٣

  ۵٠  امریکایی دالر با افغانی تبادلھ نرخ – مزایده نرخ. ۴

  (امریکایی دالر ھزار پنجصد) امریکایی دالر ٠٠٠٠٠  میگردد تقاضا آن خریداری کھ امریکایی دالر مبلغ – مزایده مبلغ. ۵

  ٢٠٠٣سپتامبر ٢٣  تسلیمی تاریخ. ۶

  علی عبدالمحمد امضای  امضاء .٧

  

  )گردد پری خانھ بانک افغانستان د توسط باید( بانک استفاده برای

 )ملیون پنج و بیست(  ٢۵٠٠٠٠٠٠  میشود پرداختھ معاملھ تسویھ برای کھ افغانی مجموعی مبلغ

  

 :کھ میدارم تصدیق بدینوسیلھ ھذا، آفر تسلیمی با اینجانب

 ام نموده رعایت را خارجی اسعار لیالم مقرره )أ

 ام نموده رعایت را لیالم اعالمیھ در مندرج شرایط) ب

 ام نموده ارائھ را مکمل و صحیح معلومات) ج

 میباشم معتبر و جاری جواز دارنده) د

 میباشم دارا بانک افغانستان د نقدی تضمین حساب در را امریکایی دالر ١٠٠٠٠ بیالنس اقل حد )ه

 ندارم بانک افغانستان مقابل در مالی مکلفیت ھیچگونھ لیالم، قبلی معامالت بابت از )و

  میباشم بانک افغانستان د با مناسب موقف حایز میدانم، آنجائیکھ تا )ز
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 لیالم فعلیروش  – ۴ ۀشمار ضمیمھ

 دھنده آفر( نزولی ترتیب بھ گان کننده مزایده لست و گردیده باز )انظار از دور( خصوصی طور باید سربستھ آفرھای

 گردیده مطالعھ مزایده مبالغ و ھا نرخ .میگردد تھیھ )لست پایان در نرخ ترین پائین دھنده آفر و لست صدر در نرخ باالترین

 با را مزایده ھای نرخ )وی ذیصالح نماینده یا و ( بانک افغانستان د رئیس .میگردد اخذ آن مورد در گان کننده مزایده تائید و

 موجود مبلغ تمام زمانیکھ تا مینماید اعطاء آفر بلندترین دارنده گان کننده مزایده بھ بالترتیب را مزایده مبالغ نموده مقایسھ ھم

 لیالم برای آماده خارجی اسعار تمام تا میشود داده تخصیص موفق گان کننده مزایده بھ مزایده مبالغ .گردد تکمیل لیالم برای

) وی ذیصالح نماینده یا و(  بانک افغانستان د رئیس مبالغ، تخصیص و موفق گان کننده مزایده انتخاب حین .برسند بفروش

 شده انتخاب گان کننده مزایده .مینمایند انتخاب مرتبھ لست روی از نرخ بلندترین اساس بھ بالترتیب را گان کننده مزایده

 مزایده متفاوت ھای نرخ بھ مختلف گان کننده مزایده دارد امکان میتود این در .مینمایند حاصل را شده مزایده مبالغ یکایک

  .نمایند حاصل را

  امریکایی دالر ملیون یک لیالم :مثال

  معاملھ تسویھ مبلغ  معاملھ تسویھ نرخ  مزایده مبلغ  مزایده نرخ  کننده مزایده

          موفق کنندگان مزایده

  دالر ٢٠٠٠٠٠  ۵٠٫۶٠  دالر ٠٠٠٠٠  ۵٠٫۶٠  ١

  دالر ۵٠٠٠٠٠  ۵٠٫۵۵  دالر ۵٠٠٠٠٠  ۵٠٫۵۵  ٢

  دالر ١٠٠٠٠٠  ۵٠٫۵١  دالر ١٠٠٠٠٠  ۵٠٫۵١  ٣

  دالر ٢٠٠٠٠٠  ۵٠٫٠٠  دالر ٢٠٠٠٠٠  ۵٠٫٠٠  ۴

      دالر ١٠٠٠٠٠٠    مجموعھ

          ناموفق کنندگان مزایده

  ٠  ٠  دالر ۵٠٠٠٠  ۴٩٫٩۵  ۵

  ٠  ٠  دالر ۴٠٠٠٠٠  ۴٩٫٩٠  ۶

  ٠  ٠  دالر ١٠٠٠٠٠٠  ۴٨٫٨٠  ٧
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 لیالم نتایج – ۵ ۀشمار ضمیمھ

 (           ) مؤرخ خارجی اسعار لیالم نتایج مورد در عامھ اطالعیھ

 :مینماید اعالن ذیالً  را خارجی اسعار لیالم نتایج بانک افغانستان د

 ....................................... واصلھ آفرھای مجموعی تعداد

 ........................... موفق کنندگان مزایده مجموعی تعداد

 دالر یک مقابل در افغانی ) ....................آفرنرخ   ترین پائین دارنده موفق کننده مزایده( بازدھی نرخ ترین پائین

ً  موفق گان کننده مزایده بھ امریکایی  .گردید اعطاء امریکایی دالر __________ مجموعا

 امریکایی دالر _________ گردید اعطاء موفق گان کننده مزایده بھ کھ متوسط مبلغ

 امریکایی دالر یک مقابل در افغانی __________ شده آفر نرخ باالترین

 امریکایی دالر یک مقابل در افغانی __________ شده آفر نرخ ترین پائین

 امریکایی دالر یک مقابل در افغانی _____________ آفر نرخ اوسط حد

 امریکایی دالر _________ شده آفر مبلغ بلندترین

 امریکایی دالر _________ شده آفر مبلغ ترین پائین

 امریکایی دالر __________ شده آفر متوسط مبلغ

 .نگردیدند شامل نتایج لست در نشدند شناختھ شرایط واجد کھ آفرھایی

  

  تاریخ – کابل

 

_______________ 

 اسم

  بانک افغانستان د کل رئیس
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 خارجی اسعار لیالم برای عملیاتی رھنمود – ۶ شماره ضمیمھ

 اصالحاتی سلسلھ یک کشور، اقتصاد پولی و مالی متحول ھای نیازمندی ساختن برآورده بر مبنی خویش مرام طبق بانک افغانستان د

 یک تأمین بسوی پیشرفت از عبارت اصالحات این درازمدت ھدف است گرفتھ رویدست خارجی اسعار لیالم پروسھ بھ رابطھ در را

 ھای شرکت مالی، مؤسسات کلیھ و گرفتھ صورت متداوم و بالفاصلھ الکترونیک، بشکل معامالت آن در کھ است خارجی اسعار بازار

 داشتھ دسترسی آن بھ کشور سراسر از بزرگ، مقادیر بھ خارجی اسعار فروش و خرید بھ عالقمند افراد و المللی بین تجارت خصوصی

 ذیالً  کھ اصالحاتی و بوده آن بسوی پیشرفت حال در افغانستان ولی بود خواھد آینده بھ متعلق خارجی اسعار بازار یک چنین .باشند

 .مینماید یاری و حمایت را فوق پروسھ یابند می تذکر

 اشتراک تمام بھ آن در کھ شفاھی بشکل علنی لیالم فعلی سیستم از تا رسیده فرا آن زمان امروز کھ است باور این بر بانک افغانستان د

ً  یا و( مساوی سھم واحد قیمت بھ گان کننده  نمود حرکت خارجی اسعار لیالم تر سالم مالی سیستم یک بسوی میشود داده )مساوی تقریبا

  :باشد ذیل خصوصیات دارنده کھ

 د توسط و گردیده تلقی قرارداد صریح ھای آفر بحیث میگردد تسلیم داوطلبان توسط کھ مزایده پیشنھاد بستھ سر ھای پاکت •

 .میگردد رد یا و قبول مزایده مبلغ و قیمت داشت نظر در با بانک افغانستان

 را اسعار تحویلی پذیرش و پرداخت آمادگی باید و نداشتھ را مزایده تغییر یا و تعدیل اجازه مزایده پروسھ در گان کننده شرکت •

 .باشند داشتھ مزایده پیشنھاد در شده ارائھ ھای نرخ و مبالغ حسب

 انجام بدون و میدھد قرار ارزیابی مورد مزایده نرخ و مبالغ بھ نظر آنرا و پذیرفتھ را قانونی آفرھای کلیھ بانک افغانستان د •

 .مینماید فیصلھ برنده گان کننده مزایده بھ شده لیالم اسعار تخصیص مورد در مزید، گفتگوی

 در شده ارائھ مبلغ برنده داوطلب ھر بھ میگردد تعیین داوطلبی آفر در شده داده نرخ بلندترین برویت برنده گان کننده مزایده •

 .گردد تکمیل بانک، افغانستان د توسط شده گذاشتھ لیالم بھ مکمل مبالغ اینکھ تا میگردد اعطاء آفر

 صالحیت بانک افغانستان د ولی مینماید، بیان شود گذاشتھ حراج بھ است نظر در کھ را مبلغی لیالم از قبل بانک افغانستان د •

 .بگذارد لیالم بھ را شده بیان رقم از بیشتر یا کمتر مبالغ نماید، ایجاب بازار و مزایده شرایط صورتیکھ در دارد

 و مزایده شرایط اگر کھ دارد محفوظ خود بھ اینرا حق افغانستان د ولی گردد، واقع ندرت بھ حالت این دارد امکان چند ھر •

 .نماید فیصلھ اسعار فروش عدم بھ و نموده رد را آفرھا کلیھ نباشد، بخش قناعت بازار

 چنین آن نتیجھ و نمایند ارائھ بانک افغانستان د بھ جداگانھ بشکل را داوطلبی آفر دو الی تا دارند اجازه گان کننده مزایده •

 امکان یا و شد خواھد برنده نرخ بلندترین دارنده آفر فقط اینکھ یا و میگردد برنده کننده مزایده آفر دو ھر یا کھ بود خواھد

 .نگردد برنده آفرھا از ھیچکدام دارد

 مبالغ و نرخ بلندترین حاوی کھ میگردد منتشر بانک افغانستان د سایت ویب و بانک افغانستان د مرکزی دفتر در لیالم نتایج •

 .بود خواھد برنده گان کننده مزایده

 اشخاص و گان کننده شرکت معلومات برای پائین نرخ و بازدھی، نرخ ترین پائین وسط، نرخ مزایده، نرخ بلندترین برعالوه •

 .میگردد ارائھ لیالم نتایج در عالقمند

 اند گردیده برنده کھ مبلغی بھ مطابق بانک افغانستان د توسط مزایده برندگان و میشود داده خاص نمبر یک آفر ھر برای •

 .نمیگردد شناسایی اسم تفکیک بھ گان کننده مزایده از کدام ھیچ ولی میشوند، ساختھ مطلع

ً  تا نمیباشند مکلف گان کننده مزایده •  امضای برای ولی .بفرستند خویشرا ذیصالح نماینده میتوانند آنان یابند حضور شخصا

 .باشد موجود اصلی کننده مزایده تا است الزم سربستھ ھای مزایده

 .نگھدارد دالر ۵٠٠٠٠ سطح در را مزایده اقل حد مبلغ تا است نموده فیصلھ بانک افغانستان د •
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 .نماید تجاوز لیالم، برای شده اعالن مجموعی مبلغ فیصد ده از نباید آفر ھر رقم ین باالتر •

 .نمیباشد مجاز گفتگو و مذاکره نوع ھیچ بستھ، سر آفرھای تسلیمی و تائید از پس کھ گردد تأکید باید •

 در را اعطاء قابل مبالغ و نموده بندی درجھ آفر در شده داده نرخ بھ نظر را آفرھا بانک افغانستان د لیالم پروسھ مسئوولین •

 .مینمایند تعیین باشد، نداشتھ حضور آن در گان کننده مزایده از کدام ھیچ کھ جداگانھ محل یک

 اینکھ بر مبنی را آور الزام نامھ موافقت تا بود خواھند مکلف گردند، شامل لیالم پروسھ در مؤسسات و افراد اینکھ از قبل •

 .نمایند امضاء نمایند، رعایت کامالً  را شده ارائھ آفرھای تا اند آماده ودرک نموده  بخوبی را داوطلبیعملی  پروسھ

 در مالی سکتور متحول ھای نیازمندی گردیده، گان کننده مزایده و وقت ضیاعموجب جلوگیری از  لیالم جدید سیستم این کھ میرود توقع

 اسعار تبادلھ برای مؤثر و شفاف وسیع، بازار یک انکشاف باعث زمان مرور بھ و ساختھ برآورده بخوبی را افغانستان رشد حال

  .گردید خواھد خارجی

  

 

 


