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 احکام عمومی  :فال بخش

 نیمب: ماده اول

    .استوضع گردیده  بانک افغانستان د قانونمندرج  احکام سایر و ششم فصل در روشنی ة این مقرر
 

  هدف: ماده دوم
  . د افغانستان بانک است امور مربوط به لیالم اسعار خارجیهدف این مقرره تنظیم 

 

  اصطالحات: ماده سوم
 :دناین مقرره مفاهیم ذیل را افاده مینمایدر  آتی اصطالحات )1(

 .میباشد  AFN اف یا بوده و عالمه آن افغانی  افغانستان قانونی پول واحدپول رایج و  :افغانی .1

 .است شده توضیح بانک افغانستان د قانون درهمان مفهوم است که   :بانک .2

شخص حکمی است که حسب مقرره تنظیم فعالیت هاي صرافان و  :شرکت صرافی و خدمات پولی .3
 . لی از د افغانستان بانک جواز اخذ نموده و فعالیت نمایدفراهم کننده گان خدمات پو

 . عبارت از شخص حقیقی یا حکمی است :شخص .4

 .میباشد افغانستان از ءجز به کشور هر قانونی پول :خارجی اسعار .5

 هاي فعالیت اجراي صالحیت و شده صادر افغانستان قوانین از بتأسی که مجوز یا رسمی سند :جواز .6

 .میدهد شخص یک به را تجارتی

 .میگردد پخش بانک افغانستان د توسط که لیالم مورد در عالنا :یهعالطا .7

 فروش به شرایط واجد داوطلبان به را خارجی اسعار بانک افغانستان د آن طی که داوطلبی پروسه :لیالم .8

 .دمیرسان

 .گردد ارایه ،مقرره اینمندرج  که طبق احکام میباشد لیالم در خارجی اسعار خریداري براي پیشنهاد :آفر .9

 .میباشد کننده مزایده پذیرش مورد خارجی اسعار مجموعی مبلغ از عبارت :آفر مبلغ .10

 .میگردد تعیین افغانی پول با تبادله در خارجی اسعار خریداري جهت که نرخ :آفر نرخ .11

لبان نالین توسط داوطآطریق سیستم از آفر هاي داوطلبی الکترونیکی  :الکترونیکی فرهاي داوطلبیآ .12
  .ارسال گردددر زمان معین  ه د افغانستان بانک اسعار ب

پنج صد ( 500000 مبلغ  اقلحد با کننده مزایده نام به که نقدي سپرده حساب :نقدي تضمین حساب .13
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پول آن تا هنگام اشتراك مزایده کننده در لیالم اسعار،  افتتاح گردیده و بانک افغانستان د در افغانی )هزار
  .ازپرداخت نمیگرددحفظ بوده و ب

 از معتبر جواز داراي و شده معین مقرره این در که  بانک یا و خارجی اسعار کنندة معامله :کننده مزایده .14

  .باشد بانک افغانستان د

 دافغانستان طرف از نالینآ شکل به انترنیتی سیستم طریق از که است الکترونیکی فورمه :داوطلبی فورمه .15
  .میگردد فراهم رسعاا داوطلبان به بانک

 :داراي ویژگی هاي ذیل باشد کهاست داوطلب عبارت از   :شرایط واجد داوطلب .16

 .باشد جواز فعالیت معتبر از دافغانستان بانکداراي  - 1

 .تعذیرات نهاد هاي ملی و بین المللی شامل نباشددر لیست  و شایسته و مناسب بوده - 2

 .بانکهاي تجارتی از این حکم مستثنی اند. باشد داشته بانک افغانستان دنزد  نقدي تضمین حساب  - 3

در صورت تحویلی . حساب تضمین نقدي خویش را یک روز قبل از روز لیالم اسعار تحویل نموده باشد - 4
 . ، اجازه اشتراك در لیالم همان روز را نمیداشته باشددر صبح روز  لیالمپول تضمین 

 .میشود اعطا آنان به برنده نبعنوا مزایده تحت اسعار کهداوطلبانی  :موفقداوطلبان  .17

  توسطاست که  بانک افغانستان د به افغانی پول به پرداخت قابل مجموعی غمبل پرداخت :معامالت تسویه .18

  .اسعار داده میشود ۀ تبادل در لیالم اسعار در نتیجه پروسۀ داوطلبی موفقداوطلب 

ز جانب شوراي و اعضاي آن ا شده ایجادکمیته داخلی که در سطح د افغانستان بانک  :کمیته عملیات بازار .19
 .عالی تایید میگردد

 .باشد تعطیل بانک افغانستان د که دیگر روز هر و جمعه روز از جز به کاري روز هر :روز .20

  

  لیالم پروسه: ب بخش
  تعداد لیالم اسعار: چهارمماده 

 .تعیین میگرددحسب تصمیم کمیته عملیات بازار  در هفته، تعداد لیالم اسعار

 

 اسعار لیالم اعالن: مپنجماده 

اسعار، ویب سایت  لیالم از طریق سیستم را عامه اطالعیه ،لیالم از قبل روزیک  حداقل بانک افغانستان د )1(
 لیالم، شیوه مزایده، براي شرایط زمان، حاوي اعالن. مینماید منتشرهاي ملی  رسانه/دافغانستان بانک و رسانه

  ..میباشد الزم معلومات سایر و معامله تسویه براي زمانی میعاد
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  .اعالن میگردد مکتوب رسمی از طریق سیستم و گردیده وساعت لیالم اسعار توسط کمیته عملیات بازار تعیین  )2(

  

  پروسۀ لیالم  اسعار شرایط: مماده شش
  :گیرد اسعار د افغانستان بانک طبق شرایط ذیل صورت میلیالم   هپروس

پروسه لیالم اسعار نمیتوانند از هیچ نوع سیستم و ابزار الکترونیکی که موجب در جریان واجد شرایط داوطلبان  )1(
  . ، استفاده نمایندگرددمختل شدن پروسه متذکره 

حق مسترد کردن آنرا   کرده اند،براي اشتراك در پروسۀ لیالم اسعار در سیستم درج  طلبانودا کهرا  هايآفر )2(
  .ندارند

تان بانک اعتراض و یا تغییر کمیتۀ عملیات بازار دافغانس تعیین شده توسطفروش د در مبلغ ننمیتوان انداوطلب )3(
  .دننمای وارد

  .دننمیتواند نتیجۀ مزایدة اسعار را مسترد نمای انداوطلب )4(

  .شرایط لیالم اسعار باالي تمام داوطلبان قابل تطبیق میباشد )5(

  .دکمیتۀ عملیات بازار صالحیت دارد تا آفر ها را قبول و یا مسترد نمای )6(

صورت بروز مشکالت تخنیکی و سایر مشکالت، پروسۀ لیالم اسعار را لغو  میتواند در کمیتۀ عملیات بازار )7(
 .نماید

  
  هارآف میتسلی: مهفتماده 

گردیده و بعد از سپري  فعالدر ساعت معین جهت تسلیمی آفر  واجد شرایط سایت لیالم اسعار براي داوطلبان )1(
 .عال میگرددشدن وقت تعیین شده، دوباره غیر ف

در وقت خویش در سیستم لیالم دافغانستان بانک  هاي را از طریق یوزر هاي خویشآفر ندمکلف ا انداوطلب )2(
 .دنآنالین ارایه نمای طوربه  معینه

از %  5 داکثر مبلغ داوطلبی براي بانکها و شرکت هاي صرافی و خدمات پولی اشتراك کننده در لیالم اسعارح )3(
و مبلغ  تغییرات در فیصدي .دالر یا سایر اسعار میباشد) بیست هزار( 20000آن مبلغ  حداقل ومجموعۀ اعالن 

 . منظوري شوراي عالی دافغانستان بانک صورت میگیردس پیشنهاد کمیته عملیات بازار و به اسا فوق الذکر

 .ارایه نمایند بطور واضح عدد را به و نرخ مورد نظر خویش مبلغداوطلبان ملزم اند تا  )4(

 .خویش درخواست نمایند هاي فرآطلبان مکلف اند فقط یک مبلغ و نرخ را در داو )5(

در آفر ها باید از طریق خانه پري فورمه، که در سیستم لیالم اسعار درج گردیده است به صورت مکمل و دقیق  )6(
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  .دنخانه پري گردظرف ده دقیقه 

 در معلومات هیچگونه آفر، تسلیمی از بعد. میباشد اجباريداوطلب  باالي قطعی بصورت و نهایی آفر هر )7(

 .نمیباشد تغییر قابل بانک دافغانستان توافق بدون آفر مورد

 بانک افغانستان د بازار عملیات عمومی آمریت  بهداوطلبی الکترونیکی از طریق سیستم لیالم آنالین ي ها آفر )8(

 .دنگردمی ارایه

 . نمایدهر آفر را بررسی می  کمیته عملیات بازار دافغانستان بانک )9(

 .میم الزم را اتخاذ نمایداو سایر اشتباهات تص شده ارایهدر مورد اشتباهات در نرخ میتواند کمیته عملیات بازار  )10(

  

  تصدیق :متماده هش
 مندرج شرایط و همقرر با مطابق و نموده مطالعه را همقرر این که است نموده تصدیقداوطلب  هر آفر، تسلیمی با

  :است نموده تصدیق نیز آتی موارد ازداوطلب  هر با تسلیمی آفر  عالوتاً .عمل میکند لیالماطالعیه 

 ،کامل و دقیق معلومات ارایه )1(

 .بانک افغانستان دنداشتن باقیداري قبلی از  )2(

 

  موفق گان کننده مزایده اعالن و آفر گشایش: مماده نه
  . ستم لیالم اسعار اخذ میگردددر روز و ساعت معین از طریق سیآفر ها با حضور داشت کمیتۀ عملیات بازار  )1(

اسعار لیالم شده بفروش رسانیده %  5براي بانکها و شرکت هاي صرافی و خدمات پولی واجد شرایط، حداکثر  )2(
اسعار لیالم % 3براي صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی انفرادي، الی زمان تعیین شده، حداکثر . میشود

 . شده بفروش میرسد

 .ن میگرددیسط کمیته عملیات بازار تعیمبلغ قابل فروش تو )3(

کمیتۀ عملیات بازار . حقیقی اجرأ میگرددمبلغ انفرادي از مبلغ فروش  فیصدي ،قابل فروش بعد از تعیین مبلغ )4(
 .استفاده نماید  Cut Offیا و  Prorationوقت ضرورت از روش میتواند در 

اریخ قبالً اعالن شده، با درنظرداشت درجه که شرکت هاي صرافی و فراهم کننده خدمات پولی برنده، سر از ت )5(
به شرح ذیل برایشان حایز گردیده اند،   آمریت نظارت از موسسات غیر بانکی در جریان نظارت داخل ساحه

 :میرسددالر به فروش 

  فیصدي مقدار دالر قابل فروش  خدمات پولی/درجه شرکت صرافی
  مقدار دالر فروخته شده% 5  2و  1
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  الر فروخته شدهمقدار د% 4  3
  مقدار دالر فروخته شده% 3  4
  مقدار دالر فروخته شده% 2  5

درج سیستم شده و آمریت عمومی عملیات بازار لیالم اسعار  مدیریت ینتوسط مسوول ،ن شدهیتعیفروش مبلغ  )6(
نشان و  شان، تعیینهای بادرنظرداشت نرخ آفر را رد شدهو  قبول شدهداوطلبان  سیستم متذکره بطور اتوماتیک

  .میدهد

نتایج آفر از طریق سیستم لیالم اسعار اعالن می شود و برندگان در مورد آفر و قبول شدن آفر شان در پروسه   )7(
 .آگاهی می یابند

کمیته عملیات  بانک، افغانستان د وان داوطلب/داوطلب میان اسعار لیالم نتایج مورد در توافق عدم صورت در )8(
 .موضوع را حل و فصل نماید تا دارد یتصالح بانک افغانستان دبازار 

 

  لیالم نتایجدر مورد  عامهاطالعیه : مدهماده 
 اعالم  دافغانستان بانک سایت انترنیتیبعداً از طریق و لیالم اسعار از طریق سیستم  نخست الم رانتایج  لیافغانستان بانک  د

  .مینماید

  

 معامالت ۀتسوی :ج بخش

  موفقطلبان داو توسط پرداخت: میازدهماده 
  .میباشد) T+0(آخرین ساعت روز پروسۀ لیالم اسعار  الی زمان تسویه )1(

دافغانستان  از طریق بانک هاي تجارتی بها یرا به طور نقد و خویش پول ذمت  ،برندگان پروسه لیالم اسعار )2(
 .دننمایخذ ارا از طریق بانکهاي تجارتی  خریداري شده خویش از پروسه لیالم و اسعار نموده بانک پرداخت

  .نمیباشد مجاز معامالت قسمی تسویه  )3(

  

  معامله ۀتسوی در کوتاهی: مدهدوازماده 
دافغانستان بانک  عملیات بازارکمیته وقت معینه تسویه ننماید،  مبلغ  پروسه مزایده را در ،برندهدر صورتیکه داوطلب 

کمیته این  عالوه بر .دهدیش طور جریمه انتقال میتواند مبلغ تضمین تادیه شده را از حساب داوطلب برنده، به حساب خو
 فسخ  و یا هم هر وي رادافغانستان بانک میتواند امتیازات مربوط به پروسه  لیالم  را از داوطلب گرفته و یا جواز متذکره 

  .نمایددو را باالیش تطبیق 
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 جبرانها و حقوق :د بخش

 حقوق حفظ: دهمماده سیز

کمیته اما.  کرد خواهد درج میباشد آن فروش خواستار که رااسعار   مبلغ خود هاعالمی در بانک افغانستان د )1(
 برساند بفروش صورتی در را شده یاد مبلغ از کمتر یا بیشتر تا دارد صالحیت بانک د افغانستان عملیات بازار

  .باشد اعالن در شده یاد مبلغ از کاهش یا افزایش ضامن بازار شرایط و ها آفر  که

 قناعت بازار و ها آفر شرایط صورتیکه در تا دارد صالحیت همچنان بانک دافغانستان لیات بازارعمکمیته  )2(

 .نماید اتخاذ را فروش عدم بر مبنی تصمیم و نموده فسخ را ها آفر کلیه ،نباشد بخش

 موارد سایر یا وداوطلبان  میان همدستی صورتیکه در تا دارد صالحیت بانک افغانستان د عملیات بازارکمیته  )3(

 .سازد متوقف را لیالم پروسه باشد، داشته وجود پروسه در شکنی قانون

 .میشود محسوب نهایی زمینه این در بانک افغانستان د عملیات بازارکمیته  تصامیم )4(

  

 تالفی: همدچهار ماده

 جبران قصور نینچ نتایج نظرداشت در با بانک افغانستان د نگردد،  مقرره این شرایط برآوردن به قادر شخصی هرگاه
  .باشد جبران این شامل میتواند آینده، لیالمهاي در شخص اشتراك از ممانعت .مینماید تعیین را آن مناسب

  

  انفاذ: همدماده پانز
تصویب و نشر این مقرره، نسخه قبلی آن ملغی می  با. بعد از تصویب شوراي عالی د افغانستان بانک نافذ است این مقرره

  .قابل تعدیل است در صورت ضرورت،این مقرره . باشد

  

  
 


