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ﻟﻮﻣ ۍ ﻓﺼﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﮑﺎم او ھﺪﻓﻮﻧﮫ
ﻟﻮﻣ ۍ ﻣﺎده:
) (١د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﯿ د اﺗﻮﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دئ .د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ
ﻟﺨﻮا د اﻧﻔﺮادي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﯾﺎ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺑ ﮫ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺷﻮي وي ،ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮل ﮐﯿ ي ،د ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﺗﺼﻔﯿﯥ او د دې ﺗﺮ ﻨګ د ﺧﺎﻟﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﯥ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د دﺳﺘﻮروﻧﻮ ﺨﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮی وي ،د ﻧﮭﺎﯾﻲ واﻟﻲ )او
ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪﻧﯥ( ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي ،د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻧﮭﺎﯾﻲ )او ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ( ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺎ ﯥ ﭼﯥ د ﺑﯿﮫ
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ ) (CSDﻟﮫ ﻻرې طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯿ ي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻟﻮري ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي،
ﺷﺎﻣﻠﯽ دي.
) (٢د ﭼﮏ ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﺮﭔ ﻨﺎﯾﻲ ﺗﻮ ﮫ د ﭼﮏ وړاﻧﺪی ﮐﻮﻟﻮ)  (ELECTRONIC CHEQUE PRESENTMENTﭘﮫ
ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي او دواړه د ﭼﮏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د ﭼﮏ اﻧ ﻮروﻧﮫ )ﻣﺨﮑﯽ او ﺷﺎﺗﮫ( راﻧﻐﺎړي .ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎ د
ﺎﻧ ي ﺷﻮي او ﺎرﯾﺰ ﺎﻧﯽ ﺟﺎل)  (VIRTUAL PRIVATE NETWORKﻟﮫ ﻻرې ﺗﺒﺎدﻟﮫ ﮐﯿ ي.
) (٣د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮي .د ﻣﺸﺘﺮک ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﯾﻮه اداره ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ وړﺗﯿﺎ )ظﺮﻓﯿﺖ(،
ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﮫ دوه ﯾﻢ ﻓﺼﻞ ﮐﯥ د ﻻﺳﺮﺳ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﻧﻮم درج ﺷﻮی،
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي.
) " (۴اﺻﻮل" دا اﺻﻄﻼح د ھﻐﻮ اﺻﻮﻟﻮ ،ﮐ ﻧﻼرو او ﻮﻟﯥ ھﻐﮫ ﺿﻤﯿﻤﯥ ﭼﯥ دﻟﺘﮫ درج ﺷﻮي او ورﺳﺮه ﻣﻞ ﻣﻮاد ﻟﮑﮫ د
ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻻر ﻮود ،د ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻨﺎد او ﻧﻮرو اﺳﻨﺎدو )ﻣﻮادو( ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻮي .دﻏﮫ ﻣﻮاد وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿ ي .اوﮐﮫ د
دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐﻮﻣﯥ ﺿﻤﯿﻤﯥ ﺗﺮﻣﻨ ﮐﻮم ﺗﻀﺎد ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﻧﻮ د اړوﻧﺪو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﺿﻤﯿﻤﯥ ﺷﺮاﯾﻂ
ارﺟﺤﯿﺖ ﻟﺮي.
) (۵ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻮﻟﯥ ﻮدل ﺷﻮي ﻣﻮدې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺎی او وﺧﺖ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ اﺻﻠﻲ
دﻓﺘﺮ واﻗﻊ دئ.
) (۶د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرول ﺷﻮي ﻣﺸﺨﺼﮫ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻮژي )اﺻﻄﻼح ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﮫ( او ﻣﺨﻔﻔﺎت د دﻏﻮ ﮐ ﻧﻼرو او اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻟﻐﺖ
ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮي دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻘﺶ
دوه ﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ )اﺟﺮاء ﮐﻮوﻧﮑﯽ( دئ ،ﭼﯥ د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﻨ ﺮوﻟﻮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او اﺟﺮاء
ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﭙﻞ ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ اداره ﮐﻮي ،د ﯾﻮې ور ﯥ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ او
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوي ﻮ د ﺗﺴﻮﯾﯥ او اداﯾﻨﯥ ﻟﮫ اﻏﯿﺰﻧﺎک او ﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي .ﭘﮫ دې ﺗ او ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اداﯾﻨﯥ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻤﻐ ه او ور ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ ﮐﻮي او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﺧﭙﻞ ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﮫ
ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي.
) (٣ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﺧﭙﻞ ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د
ون ﻟﭙﺎره اﺟﺎزه ﺻﺎدره ﮐ ي ،او د دې ﺗﺮ ﻨګ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او د اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐ ﻧﻼرو د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ او د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ
د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او ﮐ ﻧﻼرو د ﺗﺼﺪﯾﻖ او ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ھﻢ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا د دﻏﻮ
اﺻﻮﻟﻮ د ﺳﻢ اﺟﺮاء ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ او ﮐﻨ ﺮول ﮐﻮي.
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) (۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ( د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ھﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ور ﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداره ﮐﻮي ،د راﭘﻮروﻧﻮ او ﭼﺎر ﻮﻧﻮ ) ﺮاﻓﻮﻧﻮ( ﭘﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮي او د
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺎﺗ ) (Backupsاو د ﻻدرﮐﮫ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ون د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ
) (Softwareاو ﺑﯿﺦ ﺑﻨﺴ د اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮﻏﺎړه ﻟﺮي.
) (۵د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ واک ﺳﺮه درﯾﻢ ﺷﺨﺺ ﺗﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﮫ وروﺳﭙﺎري .دا ﮐﺎر د اړوﻧﺪو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﺗﮫ ﮐﻮم زﯾﺎن ﻧﮫ رﺳﻮي.
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﮑﻤﻮﻧﮫ
درﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
دا اﺻﻮل او ﻣﻘﺮرات د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د اداﯾﻨﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي
ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا اﺟﺮاء ﮐﯿ ي ،ذﮐﺮ ﺷﻮي دي .دا اﺻﻮل او ﻣﻘﺮرات د اداﯾﻨﯥ د ﻣﻠﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﻋﻼﻣﯿﯥ د داووه اﺗﯿﺎﯾﻤﯥ ﻣﺎدې د
ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺻﺎدر ﺷﻮي دي.
) (١د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮاردو د ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﮫ ﻧﮭﺎﯾﻲ )او ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ( ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي:
)اﻟﻒ( د اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﯾﺎ د ﺎﻧﻲ ) (Individualﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﯾﺎ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو) (Bulkﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ
ﺗﻮ ﮫ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺷﻮي؛ او
)ب( د ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﻲ )او ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﯥ( ﺗﺼﻔﯿﮫ ﭼﯥ د ﻨ ول ﺷﻮي ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻟﮑﮫ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺒﺎدﻟﯥ ﺨﮫ ﻻﻣﻞ ﺷﻮی وي.
) ""(٢دا اﺻﻄﻼح د ھﻐﻮ اﺻﻮﻟﻮ ،ﮐ ﻧﻼرو او ﻮﻟﯥ ھﻐﮫ اړوﻧﺪی ﺿﻤﯿﻤﯥ او ﻣﻠﭙﺎ ﯥ ﭼﯥ دﻟﺘﮫ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﺑﺮﺧﯥ ﺳﺮه ﻣﻞ وي
او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻻر ﻮود ،د ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻨﺎدو او ﻧﻮرو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯾﻮ اﺳﻨﺎدو )ﻣﻮادو( ﭘﮫ ون د اړوﻧﺪ ﻣﻮادو ﻟﺨﻮا ﺑﺸﭙ ی ﺷﻮی
وي ،اﺷﺎره ﮐﻮي .ﻮل ﻣﻮاد وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿ ي .اوﮐﮫ ﭼﯿﺮې د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ او دﯾﺪې ﺳﻨﺪ د ﺿﻤﯿﻤﻮ
ﺗﺮﻣﻨ ﮐﻮم ﺗﻀﺎد ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﻧﻮ د اړوﻧﺪو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﺿﻤﯿﻤﯥ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺟﺤﯿﺖ ﻟﺮي.
) (٣ﭘﮫ دې اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﮐﯥ ﻮل ﻮدل ﺷﻮي وﺧﺘﻮﻧﮫ د ھﻐﮫ ﺎی ﻟﮫ وﺧﺖ ﺳﺮه ﺗ او ﻟﺮي ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ اﺻﻠﻲ دﻓﺘﺮ واﻗﻊ دی.
) (۴د دې ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺧﮫ د ھﻐﻮ اﺻﻮﻟﻮاو ﻣﻘﺮرو رو ﺎﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﻮل دی ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ او د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ھﻐﻮی د
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮي دي.
) (۵دﯾﺪی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اﺻﻮل او ﻣﻘﺮرات ﭘﺮ ھﻐﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ دی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د دې
اﺟﺎزه ﻟﺮي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ون وﮐ ي او د ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮک ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ې
وي.
) (۶ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د دې ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ د اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐ ﻧﻼرو ﺗﺮﻣﻨ ﮐﻮم ﺗﻀﺎد راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﯿ ي ،دﯾﺪی ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ اﺻﻮل
ارﺟﺤﯿﺖ ﻟﺮي.
) (٧ﭘﮫ دی ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﮐﯥ د رﺟﻮع )ﻣﻨﺒﻊ او ﻣﺎﺧﺬ( د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﻋﻨﻮاﻧﻮﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮي ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺷﺮح ﻧﮫ ﺑﺪﻟﻮي.
) (٨د ﻣﻨﺒﻊ او ﻣﺎﺧﺬ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﮐﯥ د ھﺮې ادارې ﻣﻘﺮرې ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﮫ او ﺳﻨﺪوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن او د ھﻐﮫ اړوﻧﺪو
ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ ﯾﺎ دھﻐﮫ ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﮐﯿﺪو ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﺪو ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯥ ﺻﺎدر ﺷﻮی وي ،ﺷﺎﻣﻞ دي.
) (٩د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮي .د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻏ ﯾﺘﻮب ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻮر ،ﯾﻮه اداره ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ
ظﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮاﯾﻄﻮ )اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻮ( ﺳﺮه ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﭘﮫ دوه ﯾﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ )د ﻻﺳﺮﺳ
ﺷﺮاﯾﻄﻮ( ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮی ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي.
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) (١٠ﮐﻮﻣﯥ ﮐﻠﻤﯥ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺟﻨ ر )ﺟﻨﺴﯿﺖ( ﺗﮫ ارز ﺖ ورﮐﻮي ،ﺑﻞ ﺟﻨ ر ھﻢ راﻧﻐﺎړي.
) (١١ﺟﻤﻊ ﺷﻤﯿﺮو ﮐﯥ ﻣﻔﺮد او ﺑﺮﻋﮑﺴﮫ ﺷﻤﯿﺮې ھﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي.
ﻠﻮرﻣﮫ ﻣﺎده:
اﺻﻄﻼﺣ ﺎﻧﯥ:
) (١ﻟﮫ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ ﻟﯿ د” : “Account Transferد ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک او ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮه ﻟﯿ دوﻟﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ.
) (٢ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ د ” :“Audit Trailﯾﻮ ﻟ ﭘﺮ ﻟﮫ ﭘﺴﯥ ﭘﯿ ﻮ ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﭘﯿ

ﺷﻮی وي.

) (٣د ﺳﻤﻮاﻟﻲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮل ”:“Authenticationھﻐﻮ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﭘﯿﻐﺎم د ﻣﺒﺪاء د ﺗﺜﺒﯿﺘﻮﻟﻮ ﯾﺎ د ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﻮرې ﺗ ﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮک د ھﻮﯾﺖ د ﺗﺜﺒﯿﺘﻮﻟﻮ او ﻟﮫ دې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﯾﻮ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﮫ ﻻره ﮐﯥ اﺻﻼح ﺷﻮی ﯾﺎ ﺑﺪل ﺷﻮی ﻧﮫ
دی ،ﮐﺎرول ﮐﯿ ي.
) (۴اﺟﺎزه ورﮐﻮل ”: “Authorizationھﻐﮫ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر دا ﺗﺼﺪﯾﻘﻮي ﭼﯥ ﯾﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﯽ د ﯾﻮ
ﻣﺨﮑﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي ﻋﻤﻞ د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي.
) (۵ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﺨﺺ”:“Beneficiaryد ھﻐﮫ ﻣﺎﻟﻲ وﺟﮭﯥ وروﺳﺘﻲ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮې اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮر ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ
ﮐﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﮏ د ﺗﺼﻔﯿﭙﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﮐﺮﯾ ټ ﮐﯿ ي.
) (۶ﺑﺎﻧﮑﻲ ﭘﯿﮋﻧﺪ ﮐﻮډ ”:“BIC or SWIFT BICھﻐﮫ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﭘﯿﮋﻧﺪ ﮐﻮډ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﺳﻮﯾﻔ ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮی وي ﯾﺎ
ھﻐﮫ ورﺗﮫ ﮐﻮډ دی ﭼﯥ ﭘﮫ ﺟﻼ ډول ﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﻲ ادارې ﭘﯿﮋﻧﻲ.
) (٧ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ دﺳﺘﻮروﻧﮫ ”: “Collection Ordersھﻐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ډﺑ ﮐﻮي او د
ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺴﺎب ﮐﺮﯾ ټ ﮐﻮي .دﻏﻮ دﺳﺘﻮروﻧﻮ ﺗﮫ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺳﺮﻏ وﻧﻮ ،د ﯾﻮې
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻓﺮﻣﺎن ،د ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻲ ﮐﺴﺮاﺗﻮ او ﻧﻮرو دﻻﯾﻠﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﮐﯿ ي .دا ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ډﺑ ﯾﺎ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻟﯿ د
ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮل ﮐﯿ ي ،اﺟﺮا ﮐﯿ ي.
) (٨ﻣﺤﺪود ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﯿ ﯥ ”:“Constraining Eventsھﻐﻮ ﭘﯿ ﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﯽ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ
د ﻣﺒﻠﻎ د ﻟﯿ ﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻋﺎم او ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ ون وﮐ ي.
) (٩اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ/اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﮫ ”:“Contingency Eventھﻐﮫ ﭘﯿ ﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﻋﺎدي طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮫ داﺳﯽ ﮐﭽﮫ وډ
ﮐ ي ﭼﯥ د اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﮐ ﻧﻼرو د اﺟﺮاء ﻟﭙﺎره اړﺗﯿﺎ وﻟﯿﺪل ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ
وﻧﯿﺴﻲ او ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﺧﺒﺮداری ورﮐ ي ﭼﯥ ﯾﻮه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮې ده .ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﮐﯧﺪای ﺷﻲ د ATS
ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺷﺎﺗ ) (Backupﺳﺎﺣﯥ ﺗﮫ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﯿ د ﯾﺎ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮاک ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻠﻮل )ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﻧﻮرو ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ
ﺳﺮه د ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﻲ اړﯾﮑﯥ( ﺷﺎﻣﻠﯽ وي ﯾﺎ ﻧﮫ وي.
) (١٠ﻣﺤﮑﻤﮫ ”:“Courtھﻐﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ ﺧﺎوره ﮐﯥ واﻗﻊ وي.
) (١١ﺷﺨ ه ” : “Disputeدوو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﯾﺎ د ﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ اﺧﺘﻼف ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د دې اﺻﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻋﺪو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﺎ
د ھﻤﺪې ﭘﮫ ﺗ او راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮی وي.
) (١٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﯿ د ﺧﭙﻠﮑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ” :“ATS -Afghanistan Automated Transfer Systemد ﺗﺴﻮﯾﯥ
او ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﻐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﺷﺎﻣﻞ وی د ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ د ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺧﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ) (RTGSدﻟﻮړ ارز ﺖ /ﺑﯿ ﻧﯽ
اداﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﮫ ”: “Automated Clearing Houseد ډﻟﮫ ﯾﯿﺰه/ﻟ ارز ﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ اداﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره او
 CSDﺎﻧ ﮫ.
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) (١٣ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﮫ ﭘﯿ ﮫ” :“ Force Majeure Eventھﺮ ھﻐﯽ ﭘﯿ ﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﮐﻨ ﺮول ﺨﮫ
وﺗﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻲ او د ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ ھ ﻮ او ﻟ ﺘﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﻧﮫ ﮐﻨ ﺮوﻟﯿ ي ﻟﮑﮫ ھﺮ ډول طﺒﯿﻌﻲ ،ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ،
ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﻧﺎورﯾﻦ.
) (١۴اﻓﻼس” :“Insolvencyھﻐﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﯥ ﮐﻮﻻئ ﺧﭙﻞ ﻮل ﭘﻮروﻧﮫ ﭘﺮ ﺎﮐﻠﻲ وﺧﺖ ادا ﮐ ي.
) (١۵د ﯾﻮې ور ﯥ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ” : “Intraday Liquidityھﻐﻮ ﭘﺎﻧ ﻮ ) (Fundsﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮې ﮐﺎري ور ﯥ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل
د ﻻﺳﺮﺳ وړ وي او زﯾﺎﺗﺮه وﺧﺖ ﯾﻮه ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﮫ )ﻣﺸﺘﺮک( د دې ﺟﻮ ﮫ ﺮ ﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ اداﯾﻨﯥ وﮐ ي او
د ﯾﻮې ﮐﺎري ور ﯥ ﭘﮫ ﻟ ه ﻣﻮده ﮐﯥ ﯾﻲ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺄدﯾﮫ ﮐ ي.
) (١۶د ﯾﻮې ور ﯥ د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﯾﺎ”  :“Intraday Liquidity Facility or ILFھﻐﮫ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ATS
ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﺸﺘﺮﮐﻮ ﻣﺎﻟﻲ ادارو ﻟﭙﺎره د ﻻﺳﺮﺳ وړ وي او ھﻐﻮی ﯾﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ واک ﭼﻤﺘﻮ
ﮐﻮي.
) (١٧ﺗﻮﮐﻲ ” : “Materialsﻮﻟﻮ ھﻐﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮی وي ﻮ ھﻐﻮی
د دې ﺟﻮ ﮫ و ﺮ ﻮي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ وﮐﺎروي ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﮐﺎروﻧﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐ ي .ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﻮ)E-
 (tokensاو د ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻨﺎدو ﺗﮫ ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﻲ او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ﺧﻮ ورﺗﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي.
) (١٨د ﺣﺴﺎب ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﯿﻼﻧﺲ ”:“ Minimum Account Balanceھﻐﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ور ﯥ
ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د ون ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﭘﮫ اړﯾﻨﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي.
) (١٩د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ” “DABد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ واﯾﻲ.
) (٢٠ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ”  “ Net Settlementد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﯾﻮ ﻟ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﻟﯿ دوﻧﻮ ﭘﮫ ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﮫ
واﯾﻲ.
)(٢١د ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ وړ ﭘﯿ ﮫ ” :“ Notifiable Eventد ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﺗ او ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ:
 .١ﻣﺸﺘﺮک د ﺧﭙﻞ ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﺪه وﺳﭙﺎري ﯾﺎ د ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﮫ
اﻗﺪام وﮐ ي؛ ﯾﺎ
 .٢ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻠﯥ ﺑ ﮫ وﻣﻨﻲ ﭼﯥ د دې ﺗﻮان ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻮروﻧﮫ ﭘﺮ ﺎﮐﻠﻲ وﺧﺖ ادا ﮐ ي؛ ﯾﺎ
 .٣ﻣﺸﺘﺮک د ﯾﻮ اﻣﺎﻧﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ،اداره ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﻧﻘﺪي ﮐﻮوﻧﮑﻲ )ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ( ﯾﺎ ورﺗﮫ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺗﻘﺮر ﯾﺎ د ھﻐﮫ د ﭘﺎم وړ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﮫ اړه ﻟ ﮫ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻲ ﮑﺎره ﮐﻮي ﯾﺎ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي.
 .۴ﭘﮫ دې اړه د ﯾﻮه ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ﯾﺎ ډﮐﻮل:
اﻟﻒ( ﭘﮫ ھﺮه ﻣﺤﮑﻤﮫ ﮐﯥ ﯾﺎ د دﻋﻮا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ادارې ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﯾﺎ د اﻓﻼس ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻮل ﯾﺎ د

ادارې )ﯾﺎ د ورﺗﮫ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ( ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا و ﻮدل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺩﺍ ﮐﺎﺭ
ﮐ ووﻧﮑﯽ دی ،ﯾﺎ ھﻢ دا ﭼﯥ د دې ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ورﮐ ل ﺷﻮي ﺎﻧ
اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺘﮫ ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺤﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﯽ؛

ي وﺧﺖ ﮐﯥ

ب( د ھﯿﻮاد ﻣﻮﺟﻮده او ﯾﺎ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻧﺎﻓﺬه ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮرو ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ھﺮ ډول ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ھﻮﮐ ې،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺟﻮړ ﺖ ،اداره ،اﻧﺤﻼل ،ﺗﺼﻔﯿﮫ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﺣﻞ ﻻرې ﭘﮫ ﻟ ﮫ ﮐﯥ دا ﺷﺎن ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ )ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ
ھﻐﮫ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﺨﮫ ﭼﯥ د اﻧﺤﻼل ﯾﺎ ورﺗﮫ اﻗﺪام ﻟﭙﺎره وي( د ﺧﭙﻞ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ د ﺗﺮﺗﯿﺐ او ډﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﮫ
د دﯾﺮﺷﻮ  ٣٠ور ﻮ دﻧﻨﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی ﯾﺎ رد ﺷﻮی ﻧﮫ وي.
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ت( ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ د ھﻐﮫ د ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﺮ ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﺑﺎﻧﺪې د ﯾﻮه ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،اداره ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،اﻣﺎﻧﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻘﺮرول.
ث( د ھﺮې ﻣﻘﺮرې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯧﻤﺪﯾﺮ /ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻘﺮرول:



د ھﺮ ﯾﻮ ھﯿﻮاد د ﺗﻨﻔﯿﺬ وړ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ،د ھﺮ ډول ﭘﯿ ﯥ ﭘﯿ ﯿﺪل ﭼﯥ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ اﻧﺪازه د  ١او ۴
او اﻟﻒ-ب ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﭘﺎرا ﺮاﻓﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﯿ ﻮ اﻏﯿﺰې ﺗﮫ ورﺗﮫ واﻟﯽ وﻟﺮي؛
د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﺗﻮاﻧﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﺧﭙﻞ ﻧﻮرﻣﺎل
ﺗﺎدﯾﺎﺗﻲ ﭘﯿﻐﺎم وﻟﯿ ي؛

 اوﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮک د ھﻐﮫ ﭘﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﺪې د ﺷﮏ ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻘﻮل دﻟﯿﻞ وﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ
اداﯾﻨﯥ ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﯽ ﻧﺸﻲ ﯾﺎ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺎدﯾﺎﺗﻲ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ اﺳﺘﻮﻟﯽ ﻧﮫ ﺷﻲ.
) (٢٢د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮏ” : “Operating Certificateھﻐﮫ ﺳﻨﺪ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺻﺎدر ﺷﻮی وي
او دا ﺗﺎﺋﯿﺪوي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک د ﻏ ﯾﺘﻮب ﻮل ازﻣﺎﯾ ﺘﻲ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺎ ﺳﺮه ﺑﺸﭙ ې ﮐ ي او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﺸﺘﺮک ﮐﯿﺪو
ﻟﭙﺎره ﻟﮫ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي.
) (٢٣ﮐﺎري ورځ” :“ Operating Dayھﺮې ھﻐﯥ ور ﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ
د ﺗﺼﻔﯿﯥ او ﺗﺴﻮﯾﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وي او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺎدﯾﺎﺗﻲ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ او د ﺣﺴﺎب ﻟﯿ دوﻧﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻓﻌﺎل
وي.
) (٢۴ﮐﺎري ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﮫ” :“ Operating Hoursھﻐﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮑﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي.
) (٢۵ﻣﺸﺘﺮک ”: “Operating Hoursھﺮ ھﻐﮫ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ادارې ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د  ATSﭘﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ون ﮐﻮي.
) (٢۶د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ډﻟﮫ”  : “Participant User Groupد ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﺳﺘﺎزو ﯾﻮې ډﻟﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ھﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺨﮫ ﯾﻮ ﻏ ی راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ډﻟﯥ ﭘﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﯿﺲ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ
ﻻﻧﺪې ﻟﯿﺪﻧﮫ ﮐﻮي.
) (٢٧د اداﯾﻨﯥ ھﺪاﯾﺖ ” :“ Payment Instructionھﻐﮫ ھﺪاﯾﺖ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د ھﻐﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب د
ډﺑ ﮐﻮﻟﻮ او د ﯾﻮ ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک د ﺣﺴﺎب ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑ ﮫ ﮐﺮﯾ ټ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮل ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐ ﻧﻼرو ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮی دی.
) (٢٨د ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺧﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ” “Real-Time Gross Settlementﯾﺎ : RTGSﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﮫ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﺗﺎدﯾﺎﺗﻲ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﭘﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺗﻮ ﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ او ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ.
) (٢٩د زﯾﺮﻣﯥ ﺣﺴﺎب” :“ Reserve Accountﯾﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮی ﻣﺠﻮزی ﻣﺎﻟﻲ ادارې )ﺑﺎﻧﮏ( ﻟﺨﻮا
ﭘﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي.
) (٣٠ﺗﺼﻔﯿﮫ ﯾﺎ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﯿﺪﻧﮫ ”: “Settlement” or “Finalityد اداﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ھﺪاﯾﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ د ﺣﺴﺎب د ﻟﯿ د ﭘﮫ
ﺗ او د ھﻐﻮ اړوﻧﺪو ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ د ﻣﺒﺎﻟﻐﻮ د ډﺑ او ﮐﺮﯾ ټ ارز ﺖ د ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اداﯾﻨﯥ ﭘﮫ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎ د ﺣﺴﺎب
ﭘﮫ ﻟﯿ د ﮐﯥ راوړل )درج( ﺷﻮی وي.
) (٣١د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ” : “Settlement Accountد ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﻐﮫ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﻣﺸﺘﺮک
ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮی وي.
) (٣٢ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ” :“Servicesھﻐﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ATSﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې
ﮐﯿ ي .
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) (٣٣ﮐﺎرووﻧﮑﯽ” “ Userھﻐﮫ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﭘﮫ اړوﻧﺪ ﭘﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی
ﻟﺴﺖ ﮐﯥ درج ﺷﻮی وي او د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﺣﺪودو ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ )ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﮫ ﻓﻮرم ﮐﯥ ﮐﻮم
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮی وي( د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﯿ دوﻟﻮ او/ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪوﻟﻮ واک ﻟﺮي.

دوه ﯾﻢ ﻓﺼﻞ
ون او د ﻻﺳﺮﺳ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﻨ ﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﮫ دوو ﯾﺎ درﯾﻮ ﮐﺘﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﯾﺸﻞ ﮐﯿ ي:
د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ون ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وي ،ﭼﯥ:
) (١ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﺟﺎزه ﻟﺮي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮا او د ﻧﻮرو ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي ،او
) (٢ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﯿﺎ د ھﻐﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﻻرې د اداﯾﻨﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ اﺟﺮاء ﮐﻮي ﭼﯥ دواړو ﺧﻮاوو ﯾﻮ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮏ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ی وي.
اﻟﻒ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک:
دا ھﻐﮫ ډﻟﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دي ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ﻟﺮي او ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻری ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ وﻟﯿ ي ﻟﮑﮫ د
ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ  ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﻮﻧﮫ او ﭘﻮ ﺘﻨﯽ  .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﻧ ﮫ اﭼﻮوﻧﮑﻲ )ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن( ﺛﺒﺖ ﮐ ي.
ب .ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک:
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ﻟﺮي ﺧﻮ ھﻐﻮی د ﭘﯿﻐﺎم ﻟﯿ ﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﺮي .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻮﻻی
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﮐﯥ د ﻟ ﻮل ) (Installedﺷﻮی د
ﻣﺸﺘﺮک د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ دﺳﺘﮑﺎه ) (Workstationﻟﮫ ﻻرې ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ وﻟﯿ ي .
د ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﮫ د ﻣﺸﺘﺮک د اﺻﻠﻲ ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس وﻻړ دي او ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ،د ﻣﺎﻟﯿﯥ وزارت ،اداره ﮐﻮوﻧﮑﯽ ،د
اﻣﺎﻧﺖ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،د اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ )د ﺳﮭﺎﻣﻮ د ﻣﺒﺎدﻟﯥ ﺑﮭﺮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ( راﻧﻐﺎړي .د ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ھﺮ ډول ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﮐ ي او ھﻐﻮی ﺗﮫ د ﺑﮏ آﻓﺲ د دﺳﺘ ﺎه ) (Workstationﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ دﻧﺪې وﺳﭙﺎري.
دا ﺳﯿﺴﺘﻢ د  VPNﻟﮫ ﻻرې ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮑﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي.
) (٢د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ون ﯾﻮازې د ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﯾﺎ ھﺮ ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﭙﺎره ﭘﮫ دې ﺷﺮط ﻣﺠﺎز
دی ﭼﯥ د وړواﻟﻲ )ﺷﺎﯾﺴﺘ ( ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي:





ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب وﻟﺮي؛
ﻣﺸﺘﺮک د ﺳﻮﯾﻔ ﯾﺎ  VPNد اﺗﺼﺎل اﻟﺘﺰام )ﺷﺮط( ﺑﺸﭙ ﮐ ی وي او د ﯾﻮه دﺳﺘ ﺎه ) (Work Stationﻟﮫ ﻻرې
ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ دوه ﯾﻤﮫ ﻣﻠﭙﺎ ﮫ )ﺿﻤﯿﻤﮫ( ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮې( وﺻﻞ ﺷﻮی وي او د  ATSﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮه د ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺒﺎدﻟﯥ ﻟﭙﺎره ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪي ﺷﻮی وي؛
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﺳﻮﯾﻔ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﭘﯿﮋﻧﺪ ﮐﻮډ وﻟﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﺑﺎﻧﮏ د ﭘﯿﮋﻧﺪ ﮐﻮډ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
وﻟﺮي.
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د ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﮫ )(Clearing Houseاو د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪار دﻓﺘﺮ ﺑﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎره د ﺎﻧ
ﭘﯿﮋﻧﺪ ﮐﻮډ ﻟﮫ ورﺗﮫ ﮐﻮډ ﺨﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ؛
ﻣﺸﺘﺮک اړﯾﻦ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ظﺮﻓﯿﺖ )وړﺗﯿﺎ( وﻟﺮي؛
ﻣﺸﺘﺮک د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﺷﺮاﯾﻂ او اﺻﻮل ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي او ھﻐﮫ ﺗﮫ ﻏﺎړه ﮐﯿ دي.

ي ﺷﻮي ﺑﺎﻧﮑﻲ

ﺷﭙ ﻣﮫ ﻣﺎده:
) (١ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻮل ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي ﻮ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﭙﺎره ﻻره وﻣﻮﻣﻲ.
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ – د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﺳﺮه د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﯾﻮه ور ﻨﻲ ﮐﺮﯾ ټ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻮارد
وﻧﻐﺎړي:
 .١د داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ او د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﺟﻮاز ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ی وي؛
 .٢د ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي؛
 .٣د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي؛ او
اﻟﻒ( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب وﻟﺮي.
ب( د ور ﻨﻲ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﻲ ارز ﺖ د اوﺳﻂ ﻟﮫ درې ﺑﺮاﺑﺮو ﺨﮫ زﯾﺎت ﺳﯿﺎﻟﮫ )ﻧﻐﺪي( ﭘﺎﻧ ﮫ )(Funds
وﻟﺮي.
) (٢د ﻟﻮﻣ ي او دوه ﯾﻢ ﮐﺘﺎر د ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻢ ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي:





داﺳﯥ ﮐ ﻧﯥ ،د داﺧﻠﻲ ﺧﻄﺮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﺰاروﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﻞ ﻓﮑﺘﻮر ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺧﻄﺮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﺳﺎﺗﻨﮫ وﮐ ي
ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﺑﯽ ﺎﯾﮫ )ﺑﯽ اﻧﺪازې( ﺧﻄﺮ ورﭘﯿ ﻧﮑ ي؛
د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ون ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ وړﺗﯿﺎوې )ظﺮﻓﯿﺘﻮﻧﮫ( ﭼﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻟﯿ ﻟﻮ ،ﺳﻤﻮﻟﻮ او ﻟﻐﻮ
ﮐﻮﻟﻮ وړﺗﯿﺎ راﻧﻐﺎړي ،وﻟﺮي.
د ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﺎﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﮫ وﻟﺮي ﯾﺎ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻧ ﯥ ،ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻮر ﻣﺎﻟﻲ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي.
د طﺒﯿﻌﻲ ﭘﯿ ﯥ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﯾﺎ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺳﺘﺮو ﭘﯿ ﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ظﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﮫ وﻟﺮي.

) (٣د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﮫ )(Clearing Houseد ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﭙﺎره ﯾﻮازې د دې ﻟﭙﺎره اﺟﺎزه ورﮐﻮل ﮐﯿ ي ﭼﯽ د
ﺗﺼﻔﯿﯽ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د  ATSد  RTGSﺑﺮﺧﯥ ﺗﮫ د ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﯽ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وﻟﯿ ل ﺷﻲ ،ﭘﮫ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ھﻐﻮی ھﻮﮐ ه ﮐ ې
وي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ھﻮﮐ و او د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﮫ ﻏﺎړه ﮐﯿ دي ھﻐﻮی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ﺗﺴﻮﯾﯥ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﻧﮫ
ﻟﺮي.


د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ ) Clearing Houseﻟﺨﻮا د ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ﺳﻢ ﺷﮑﻞ
ﺑﻨﺪي ﺷﻮي او ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮي ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ د اﺗﻮﻣﺎت ﻟﯿ د ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﮐﻮي.

) (۴ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮه ﺳﺎﻟﻢ
اړوﻧﺪ رﺳﻤﻲ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﻮم درج ﺷﻮی وي.

ﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺎرﻧﯿﺰې ادارې ﻟﮫ ﻟﻮري ﭘﮫ ﭼﺎپ ﺷﻮي

) (۵د ﻮﻟﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺴﺖ ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ي ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯿﺪای ﺷﻲ.


ھﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د داﺧﻠﯥ ﭘﮫ ﻟ ﮫ ﮐﯥ وي ،اړ دی ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ د ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮي
ﻓﻮرم او د )درﯾﻤﯽ ﺿﻤﯿﻤﯽ ( ﭘﺮ اﺳﺎس وړاﻧﺪې ﮐ ي؛
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( ﻣﻌﯿﺎر او ھﺮ ﺑﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭼﯥ وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ دا ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ د وړواﻟﻲ )ﺷﺎﯾﺴﺘ
ﺧﭙﺮﯾ ي ،ﻮري او ﯿ ي؛
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﯾﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ وﻣﻨﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ رد ﮐ ي .د ﻣﺸﺘﺮک ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﮫ د ردﯾﺪو ﭘﮫ
اړه دﻟﯿﻠﻮﻧﮫ او د اﺻﻼح ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻘﻮل ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮي؛

) (۶اوﮐﮫ ﯾﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ؛








ون اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮرو ﺗﮫ

ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮏ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د
ﻏﺎړه ﮐﯿ دي؛
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻤﺘﻮ وي او د دې ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ وﻟﺮي ﭼﯥ ھﺮ ډول ﻓﯿﺲ او ﻟ ﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿ ي ،ادا ﮐ ي؛
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ د داﺧﻠﯥ ﻧﯿ ﯥ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﺴﻲ او د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﮐ ي؛
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ د ﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ھﺮ ډول ﺳﺨﺖ ﮐﺎﻟﻲ )  (Hardwareﯾﺎ د
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﯽ) (Softwareرﺳﻮﻟﻮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ وﻧﻠﺮي .ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ډول اړﯾﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﮑﮫ د
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ او اړوﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ) (Softwareوﻟ ﻮي او ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪي ﯾﯥ ﮐ ي ﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻻر ﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د  ATSﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ ) (Softwareﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐ ي؛
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ )ﻟﮑﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ( ﭘﮫ ﺗ او ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي ﻣﻮاد ﯾﻮازې او ﯾﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې
ﺗ ﻟﻲ او ﻣﺤﺮم ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻞ ﮐﯿ ي؛
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ دا ﻣﻮاد ﭘ وﺳﺎﺗﻲ ﻮ د ھﻐﻮی د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ ورﺗﮫ ﻣﺤﺪود ﮐ ي )د ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ د
ورﺗﮫ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ( ﭼﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻄﻠﻮﺑﮫ ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﭙﺎره ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﻮي ﻮ ﻟﮫ
ﻮﻟﻮ ﻣﻮادو ﺨﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑ ﮫ ﮫ واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ورﭘﻮرې اړه وﻟﺮي او د ﮐﺎر د ﻋﺎدي ﺑﮭﯿﺮ ﺳﺮه ﺗ او وﻟﺮي.

) (٧د ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎري ﺳﺎﺣﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪۍ د ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ
او ﻗﻮاﻋﺪو ﭘﮫ دوه ﯾﻤﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯥ درج ﺷﻮی ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي.
) (٨ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ھﯿ وﺧﺖ ﮐﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ ) (Softwareﮐﯥ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﯥ وﻧﻠﺮي او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎر د ﺧﺘﻤﯿﺪو ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺮﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ.
) (٩د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ون او د دې ون د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺗ او ﮐﺘﻨﯥ او ارزوﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﻮي او ھﻤﺪارﻧ ﮫ د دې ون ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭼﯥ د ارزوﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﮑﺎره ﮐ ي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک اړﯾﻨﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ او
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ وړﺗﯿﺎ او ظﺮﻓﯿﺖ ﻟﺮي ،ﺗ ﻟﯥ ده )ﭘﮫ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ او د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﭼﺎرو ﭘﮫ
اړه(.
) (١٠د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ ډﻟﮫ ﮐﯥ دا ﺧﻮاوې ﺷﺎﻣﻠﯥ دي :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﺠﺎز ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ ،د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﭘﻮروﻧﻮ
ﻣﺠﺎز ادارې ،دﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ )(Clearing Housesاو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن )ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ي ﺳﺮ ﮐﯥ دا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن د ﻣﺎﻟﯿﯥ
وزارت او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻮاﯾﺪو او ﻤﺮﮐﻮﻧﻮ ﻣﻘﺎم دي(.
) (11ھﺮ ون ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ دا ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﯿﺎراو ﯾﺎ ډاډ ورﮐ ي




ﻣﺸﺘﺮک د ﺧﺰاﻧﮫ دارۍ او ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﭼﺎرو د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﭙﺎره د ﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﺗﺠﮭﯿﺰات او د  ATSﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳ وﻟﺮي؛
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﻋﻤﺪه او دﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﮫ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ
ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ او وړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا اﺟﺮا ﺷﻲ؛
د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ﻧ ﻠﻮوﻧﮑﯽ )واﺻﻞ  (interfaceد ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﮐ ی )ﺑﺎﯾﺪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ(؛
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ﻮ ﭘﻮری ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻟﻮري

د ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ھﯿ ډول ﻧ ﻠﻮﻧﮫ ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې ﻧﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿ ي ﺗﺮ
ﻣﻨﻈﻮره ﺷﻮی ﻧﮫ وی.؛
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ھﺮ ډول ﻟﻮﻣ ﻧ او دﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ اړﯾﮑﮫ )  ( Connectionﺑﺎﯾﺪ
ﭘﮫ داﺳﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﻗﺮار وﻟﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ ھﻠﺘﮫ د ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺎدﯾﺎﺗﻲ طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ او
ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮي اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ،د ډﯾﺠﯿ ﻠﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺗﮫ د ﮐﺎﻓﻲ ﻻﺳﺮﺳﻲ ،د ﺗﺜﺒﯿﺖ او اﻣﻨﯿﺘﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت او ﮐﺎﻓﻲ ﺗﻀﻤﯿﻨﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت د ﮐﻮرﻧﻲ او ﺑﮭﺮﻧﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ ﺑﻨﺪ ﺖ ﯾﺎ ﻻﺳﻮھﻨﯥ
ﺳﺮه ﻧﮫ ﻣﺦ ﮐﯿ ي ،د ﺳﺎﺣﯥ دﻧﻨﮫ ﮐﺘﻨﯥ او ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺘﻮن وﻟﺮي.
ﻟﻮﻣ ﻧ ﯾﺎ دﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ اړﯾﮑﮫ )  ( Connectionﻣﻮﻗﻌﯿﺖ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎري
ﺟﺪول د ﻏ ﻮﻟﻮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﯾﻮ ﻣﻌﻘﻮل او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻟﯿﻞ ﻧﮫ ﻞ ﮐﯿ ي.
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣ ﻧ ﯾﺎ دﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ د
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ/ﮐﺎری ﺎﻧ ﻧﯥ ﺑﺪﻟﯥ ﮐ ي ﺑﺎﯾﺪ داﺳﯥ ﭘﻼن وړاﻧﺪې ﮐ ي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ دا ډول ﺑﺪﻟﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐ ي او
دﯾﺪی ﺨﮫ وړاﻧﺪی داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﻈﻮري ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي.

اووﻣﮫ ﻣﺎده:
د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻨ ول او ﻓﺴﺦ ﮐﻮل
) (١د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻨ ول د ھﻐﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ د ھﺮی ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې وي ،د اﻧﺠﻤﺎد ﻻﻣﻞ
ﮐﯿ ي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ دﻟﯿﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﻨ وي:





ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﮐﻮم ﺣﮑﻢ ﻧﻘﺾ ﮐ ي؛
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﻻی ﻧﺸﯽ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﮫ اړﯾﮑﮫ وﺳﺎﺗﻲ؛
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﻻی ﻧﺸﯽ ﭼﯥ د درﯾﻮ ﭘﺮ ﻟﮫ ﭘﺴﯥ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﮐﻮﻣﮫ اداﯾﻨﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي؛
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ داﺳﯥ ﻧﻈﺮ وﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﭘﯿ ﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي:
 (١ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ د اداﯾﻨﯥ ﻣﻠﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮ ﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻄﺮ ورﭘﯿ

ﮐ ي؛

 (٢د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺛﺎﺑﺖ او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰه ورﭘﯿ ﮫ ﮐ ي.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ و ﻨ وي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﮫ ﻧﯿﺖ ﺳﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﺴﻲ او ﺷﻮاھﺪ
وړاﻧﺪې ﮐ ي ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺎ ﮐﺎري وﺿﻌﯿﺖ دوﻣﺮه ﻧﮫ دی ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﮐﺎر ﺗﮫ دوام ورﮐ ي ﭼﯥ ﮐﯿﺪای
ﺷﻲ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ وډي راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐ ي ﯾﺎ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﯥ ﻟﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐ ي.
د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﭘﯿ ﻮ د ﭘﯿ ﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ﻨ ول ﮐﯿ ي:







ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ون ﻟﭙﺎره ﻧﻮر وړواﻟﯽ او ﺷﺎﯾﺴﺘ ﻲ وﻧﻠﺮي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﺎﮐﻞ
ﺷﻮي ﺷﺮاﯾﻂ او ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ ﭘﺮ ﺎی ﻧﮫ ﮐ ي؛
ﻣﺸﺘﺮک د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﮐ ﻧﻼرو ﻟﮫ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﺳﺮﻏ وﻧﮫ وﮐ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ
واک د ﯾﻮې ﻟﻮﯾﯥ ﺳﺮﻏ وﻧﯥ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻲ؛
د ﻣﺸﺘﺮک رﺟﺴ ﺮﯾﺸﻦ ﻧﻮم ﻟﯿﻜﻨﮫ) (Registrationﯾﺎ ﺟﻮاز د ﯾﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ادارې ﻟﺨﻮا ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﻨ ول ﺷﻮی وي؛
د ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ اړه ﮐﻮم ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ/دﻋﻮا ﭘﮫ ﮐﻮﻣﮫ ﻣﺤﮑﻤﮫ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮی ﯾﺎ درج ﺷﻮی وي ﯾﺎ ﮐﻮﻣﯥ اړوﻧﺪې ادارې
د ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻼس ،اﻧﺤﻼل ﯾﺎ د ﯾﻮه ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﻧﻐﺪي ﮐﻮوﻧﮑﻲ )ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ( د ﺗﻘﺮر ﭘﮫ اړه دﻋﻮا ﮐ ې
وي؛
ﻣﺸﺘﺮک د ﺧﭙﻞ ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه دﻧﺪه ﺳﭙﺎرﻟﯥ وي ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﻮی ﺳﺮه د ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻟﭙﺎره ھﻮﮐ ه ﮐ ې وي.
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) (٣د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻨ وي ﭼﯥ ھﻐﮫ و ﻧﺸﯽ ﮐﻮﻻی د دﯾﺪی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ د اﺻﻮﻟﻮ ،ﮐ ﻧﻼرو او
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻر ﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﺑﯿﺎن ﺷﻮي ،اﺟﺮاات وﮐ ي:




او وﻧﺸﯽ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د ﻏ ﯾﺘﻮب د ﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐ ي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﮑﺮ ﮐﯥ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮي؛
او وﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ او ﻟ ﺘﻮﻧﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐ ي؛
اوﮐﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک دواﻣﺪاره ون د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻟﭙﺎره ﺧﻨ ﺟﻮړوي.

) (۴ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ د دې ﺑﺮﺧﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﯾﯥ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻨ ول ﺷﻮی وي ،ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ون وﮐ ي ﺧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ ﺑﮭﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺨﮫ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ
ﮐﯥ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻣﻮﻣﻲ.
اﺗﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟﻨ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺟﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭼﯥ ﺑﺎور ﻟﺮي د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ
ﭘﮫ ﻟﻨ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ را ﻲ ،د ﻨ وﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ﻨ وﻟﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺧﻄﺎء ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ د ﻨ ول ﺷﻮي ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ون ھﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي .ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﯽ ﺗﻮ ﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ھﺮ داﺳﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﺨﮫ
ﺧﻼص ﻲ.
) (٣د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ھﺮ ډول وﯾﺠﺎړﺗﻮب  ،زﯾﺎن ،ﻟ ﺖ ،ﻮاب وﯾﻨﯥ ) (Liabilityﯾﺎ دﻋﻮا
ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک د ﻨ وﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺎﻟﻞ ﺷﻮی ﯾﺎ ورﭘﯿ ﺷﻮی وي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ھﺮ ډول ﻓﺮﺻﺖ ،ﯥ ،ﺑﺎزار ،ﮫ ﻧﯿﺖ،
ﮑ ﺎﻧﯥ ﯾﺎ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺎﻧ و ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ دﻻﺳﮫ ورﮐﻮﻟﻮ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ وﯾﺠﺎړﺗﻮب  ،زﯾﺎن ،ﻟ ﺖ،
ﻮاب وﯾﻨﯥ )(Liabilityﯾﺎ دﻋﻮا ﭘﮫ ون د ﻣﺸﺘﺮک ﻨ وﻟﻮ ﭘﮫ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣﺴﺌﻮول ﻧﮫ ﻞ ﮐﯿ ي.
) (۴اوﮐﮫ ﯾﻮ ﻨ ول ﺷﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻼﻧﺲ وﻟﺮي ﭼﯥ ھﺮ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ ﮐﺮﯾ ټ ﺷﻮی وي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ھﺮ
ورﺗﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻼﻧﺲ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺣﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﮐ ي.
) (۵اوﮐﮫ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻨ ول ﺷﻮی وي د ﻨ وﻟﻮ ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯽ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ
د ﻨ وﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟﺴﻮ ور ﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ ي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﯿﺎن او ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ورﮐ ي.
ﻧﮭﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ دﻟﯿﻠﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻻس اﺧﻠﻲ:





د اﺳﺘﻌﻔﺎء ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ؛
د ﺗﻨګ ﻻﺳﻰ ،ﮐﯿﺪو ﯾﺎ ﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮ ﮫ د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ھﻮﮐ ې ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ؛
د ﻣﻨﺤﻞ ﮐﯿﺪو ﯾﺎ ورﮐﯿﺪو )ﻧﺎﺑﻮده( ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ؛
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﺴﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ
)اﺷﺘﺮاک( ﺗﮫ د ﭘﺎی ﮑﯽ ﮐﯿ دي.

ون

) (٢د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﻟﯿﮑﻠﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﭘﻨ ﻠﺴﻤﮫ ﮐﺎري
ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ھﻐﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎء اﺟﺮا ﮐﯿ ي .ﮐﮫ ﮫ ھﻢ ﻮل ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﻏﻮاړي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﻮاز ﺗﺮﻻﺳﮫ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﮐ ي ﺑﺎﯾﺪ
د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ون وﻟﺮي.
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) (٣د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻻﺳﺮﺳﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ھﻤﺪې ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د ﻟﯿﮑﻠﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ
ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻓﺴﺦ ﮐﯿ ي او د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ھﯿ ډول رﺳﻤﻲ طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﯾﺎ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﺗﮫ
اړﺗﯿﺎ ﻧﺸﺘﮫ  ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﺑﻞ ډول ھﻮﮐ ه ﺷﻮې وي:





ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻨ ول ﺷﻮی وي او ﭘﮫ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ او ورﮐ ل ﺷﻮې ﻣﻮده ﮐﯥ ھﯿ اﺻﻼﺣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی ﻧﮫ وي؛
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې وي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻓﺴﺨﯥ ﭘﮫ اړه اړوﻧﺪ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ) ﺎرووﻧﮑﻲ( ﺳﺮه
ﯾﯽ ﻣﺸﻮره ﮐ ې وي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ اړ ﻧﮫ دی ﭼﯥ د دا ﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﮫ اړه ﮐﻮم دﻟﯿﻞ وړاﻧﺪې ﮐ ي او ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د دا ﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ھﺮ وﺧﺖ دا ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﻟﻐﻮ ﮐ ي.
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻓﺴﺦ ﮐﻮل ﺑﺎﯾﺪ د ﻓﺴﺦ د اﺟﺮاء ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮده ﮐﯥ ھﺮ ډول ﺣﻖ ﯾﺎ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ
ﻣﺨﯥ ﮐﻮم ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﭼﯥ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﯿ ي ﯾﺎ د ھﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺑﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﺟﺮا ﻧﯿ ﯥ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ
ورﭘﯿ ﯿ ي ،زﯾﺎﻧﻤﻨﮫ ﻧﮫ ﮐ ي.

) (۴ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ د دﻏﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﻮی وي ،اړ دی ﭼﯥ د ﻻﻧﺪﻧﯿﻮ ﮑﻮ ﭘﮫ ﺗ او د دﻏﻮ
اﺻﻮﻟﻮ ﺨﮫ اطﺎﻋﺖ وﮐ ي:








ھﺮ ډول ﻋﻤﻞ ،ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺑﻞ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﻓﺴﺦ د اﺟﺮاء ﻧﯿ ﯥ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﺎ د ﻓﺴﺦ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ورﭘﯿ ﯿ ي؛
ھﺮ ډول ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ ،ﻟ ﺘﻮﻧﮫ او وﺿﻊ ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﯿﺴﯥ ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﯿﮫ ﻟ ﻮل ﮐﯿ ي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ
ﻣﺨﯥ ﭘﮫ ھﻐﻮ ﻣﻮدو ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺮﺗﮫ ادا ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻓﺴﺦ ﻧﯿ ﯥ د اﺟﺮاء ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﯿﻠﯿ ي ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﮐﻮم
ورﺗﮫ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺷﻲ ﺳﺮه اړه ﻟﺮي؛
د ﭘﯿﻞ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﮫ دﻋﻮا ﯾﺎ د ﯾﻮ ﻮ ﮫ ﮐﯿﺪو ﺣﻘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک د ﻻﺳﺮﺳﻲ د ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ
ﺷﺘﻮن وﻟﺮي؛
ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻮل ھﻐﮫ ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ )ﮐﮫ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي( ﭼﯥ د ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ وړاﻧﺪې د اداﯾﻨﻮ د ﻣﺒﺎدﻟﯥ ﭘﮫ
ﺗ او ﭘﻮروړی دی ،ادا ﮐ ي؛
ﻮل ھﻐﮫ ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ )ﮐﮫ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي( ﭼﯥ ﻧﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ورﺗﮫ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺷﻮﯾﻮ اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک
ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭘﻮروړي دي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮﺗﮫ ورﮐ ي؛
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﯾﯥ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻓﻮرا ً ﻓﺴﺦ ﺷﻮی وي ،ﻧﻮر ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ATS
ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻣﺒﺎدﻟﯥ اﺟﺮاء ﮐ ي.

) (۵ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﯾﯥ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻨ ول ﺷﻮی وي ،د ھﻐﻮ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsد ﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ د ﺑﯿﺮﺗﮫ
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮏ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ون ﻟﭙﺎره د داﺧﻠﯿﺪو،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻓﯿﺴﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ورﮐ ل ﺷﻮي دي.
) (۶د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک د ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ:




ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ )د ﭼ ﮑﻮ او ﺷﺘﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﻲ وﺳﯿﻠﻮ ﻟﮫ ﻻرې( د دې ﺑﺮﺧﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ھﺮ ډول ﻓﺴﺨﯥ ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮ
ورﮐﻮي؛
ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮏ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د وﺗﻠﻮ ﻓﯿﺲ وﺿﻊ ﮐ ي؛
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻓﺴﺨﯥ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﻏﻮ ﺘﻨﮫ )اﻟﺘﻤﺎس( وﮐ ي.
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درﯾﻢ ﻓﺼﻞ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ دﻧﺪې او ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﮫ
ﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ دﻧﺪې او ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﻟﺮي:
) (١د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او د ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺳﻨﺎدو ﺳﺮه ﺳﻢ اداﯾﻨﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮﯾﻮ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﻞ؛
) (٢ﯾﻮ ﻞ ﭼﯥ د اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮر/ھﺪاﯾﺖ ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه وﻣﻨﻞ ﺷﻮ ،د اداﯾﻨﯥ ﺑﮭﯿﺮ ﻟﮫ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ او ﭘ ﻨﺘﯿﺎ ﺨﮫ ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ
ﭘﻮرې ﺗﻀﻤﯿﻦ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﻮا ﺗﮫ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ؛





د اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د اداﯾﻨﻮ د ﻮﻟﻮ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﺳﺎﺗﻞ؛
د ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﯾﺎ ﻟﮫ ﮐﺎر ﻟﻮﭔﺪو ﺨﮫ ﯾﯥ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮل او
د ھﺮ ﻞ ﺧﺮاﺑﯿﺪو ﯾﺎ ﻣﮭﻢ ﺧﻨ د راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ
ﮐ ﻧﻼرو د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ژر ﺗﺮ ژره د ﯾﻮه ﺣﻞ ﻻرې وړاﻧﺪې ﮐﻮل؛
اوﮐﮫ د ﻧﮭﻤﯥ ﻣﺎدې د دوه ﯾﻤﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﺮ دﻟﯿﻞ ﻟﮫ
ﻣﺨﯥ د ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮوﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯥ ﺑﮭﺮ اداﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروي ﯾﺎ د ھﻐﻮی ﭘﮫ
واک ﮐﯥ اﯾ ﻮدل ﺷﻮی وي ،د ﺧﺮاﺑﯿﺪو ﯾﺎ ﺧﻨ ﺟﻮړوﻧﮑﻲ ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ وړاﻧﺪې او د دې ﺗﺮ ﻨګ ﭘﮫ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د
ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د وراﻧﯿﺪو ﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻨ ﮫ ﺗﻠﻮ ﯾﺎ د درﯾﻤﻮ ﺧﻮاوو ﻟﺨﻮا د ﮐﻮم درﻏﻠﯿﺰه ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﮫ وړاﻧﺪې
ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي؛

 ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا ﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﯾﻮ ﺗﺎﺩﯾﺎﺗﻲ ﺟﺮﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻮﯼ ﺩ ﺟﺎﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﻪ ﺍﻩ ﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﻧﻮﯾﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻭﺍﮎ ﮐﯥ ﺍﯾﻮﺩﻝ.








د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺨﮫ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺎدﯾﺎﺗﻲ ﺟﺮﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ او د ﺗﻀﻤﯿﻦ )وﺛﯿﻘﯥ( د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﮫ ﺗ او ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﻐﻮ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮﯾﻮ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗ او ﻣﺴﺌﻮول ﻧﮫ ﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ داﺳﯥ
ﺧﻄﺎ ﺎﻧﯥ وﻟﺮي ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺳﻨﺎدو د ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ د ﺗﺸﺨﯿﺺ وړ ﻧﮫ وي.
د ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ )ﻣﺴﺎﻋﺪت( ﻣﯿﺰ ﺟﻮړول ) ( Help deskﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎري
ﺳﺎﺣﯥ د ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐ ي.
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﻟﯿ د ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ﻧﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﯿﺰ
)( Help deskﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﺴﻲ.
د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﻋﺎم ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ د ﻧﻮرﻣﺎﻟﮫ ﺎرﻧﯥ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري د وډﯾﻮ او ﻧﯿﻤ ﺗﯿﺎوو د ﺗﺸﺨﯿﺺ او
راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻞ ﮐﯿ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﯥ ھ ﯥ ﻻزﯾﺎﺗﯥ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ﮐ ي او د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ وﮐ ي او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻏﻮ ﺘﻨﻮ او د ﺳﺘﻮﻧﺰو د راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻻﻧﺪې د ﻟ ﺖ او ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐ ﻧﻼرې وﺿﻊ ﮐﻮي .د ﺑﯿﻮ او د ﺑﯿﻮ د ﺎﮐﻠﻮ
ﭘﺎراﻣﯿ ﺮوﻧﮫ ﭘﮫ رو ﺎﻧﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿ ي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﻟﮫ ﻻرې د ھﺮ ډول
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ او ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﻐﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې اداري ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ او ﺟﺮﯾﻤﯥ وﺿﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺗﮫ
ﻏﺎړه ﻧﮫ ﮐﯿ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻢ ډول د ﺗﻔﺘﯿﺶ راﭘﻮروﻧﻮ او د ﮐﺎري ﺳﻨﺪوﻧﻮ د ﻟﯿ ﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ او ﻏﺎړه اﯾ ﻮدﻧﮫ ھﻢ ارزوي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﭙﻞ ﺗﻔﺘﯿﺶ او اړوﻧﺪې دﻧﺪې درﯾﻢ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻗﺮارداد ورﮐﻮﻻی ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻧﻮي ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ وروﭘﯿﮋﻧﻲ ﯾﺎ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺻﻼح
ﮐ ي.

ﺗﺮ ھﻐﮫ ﺑﺮﯾﺪه ﭼﯥ د ﻧﺎﻓﺬه ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﭘﮫ ﮑﺮ ﮐﯥ ﻧﮫ وي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې د ھﻐﮫ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺌﻮل
وي ﭼﯥ ﭘﮫ ﮫ ﻧﯿﺖ ﺳﺮه ﯾﯥ ﻋﻤﻞ ﮐ ی وي ﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ ﯾﯥ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐ ې وي.
ﯾﻮوﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ د ﯾﻮه درﯾﻢ ﺷﺨﺺ ﺧﻮا ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﯥ د ﻨ راﺗﻠﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﯾﺎ د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﯾﺎ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺻﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي )ﻧﮫ ھﻢ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺻﺤﺖ د ﺗﺜﺒﯿﺘﻮﻟﻮ ﮐﻮﻣﮫ دﻧﺪه ﻟﺮي( .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ھﯿ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﮐﻮﻣﯥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ،ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﯾﺎ وروﺳﺘﻨﻲ )ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ( ﺧﺴﺎرې )د ﯥ د ﻻﺳﮫ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ون( او
ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د ورﺗﮫ ﺧﺴﺎرې د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ اړه ﻣﺸﻮره ھﻢ ورﮐ ل ﺷﻮې وي ،ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي.
) (٢د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﻻﻧﺪې ﮑﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود دي:





د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ او د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻻر ﻮود د ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻗﯿﻘﮫ او ﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ،ﺷﺘﻮﻧﺘﯿﺎ او ﭘ ﻨﺘﯿﺎ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﮐﺎﻓﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او ﮐ ﻧﻼرو ﻟﮫ ﻻرې د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺗﻞ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﺗ وﻧﻮﻧﻮ د ﺳﯿﺴﺘﻢ اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﮐﺎﻓﻲ
وړﺗﯿﺎ او ظﺮﻓﯿﺖ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﻮل.
د ﻨ ﭘﺮﺗﮫ او ﺳﺨﺖ ﮐﺎﻟﻲ  Hardwareﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ  Softwareاو د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﭘﮫ ﻧ دې ھﻤﮑﺎرۍ
ﺳﺮه د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ھﺮ ډول ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﯾﺎ ﻟﮫ ﮐﺎره ﻏﻮر ﯿﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﻞ ﻻرو ﻣﻮﻧﺪل.

) (٣د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﮐﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﻧﺎﺳﻤﮫ
ﺗﻮ ﮫ وﮐﺎرول ﺷﻲ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ  Softwareد ﺳﺘﻮﻧﺰو ﯾﺎ د اړﯾﮑﻮ د ﮐﻢ ﮐﺎرۍ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ورﭘﯿ ﺷﻮی وي.
) (۴دې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﺮﺗﮫ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﯿ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ھﺮ ډول ﺧﺴﺎرې،
ﻮاب وﯾﻨﯥ ﯾﺎ ﻟ ﺖ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﺗ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ
ﺑﺎﻧﺪې ﺎﻟﻞ ﺷﻮی وي ،ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي.
) (۵د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﺮ ھﻐﮫ ﺧﺴﺎرې ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﺎرﻧﮫ او د اداﯾﻨﻮ ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻲ وي ،او ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ھﻤﺪې اﺳﺎس ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻧﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ھﺮ ډول دﻋﻮا ،ﻟ ﺖ ،وﺿﻊ ﮐﯿﺪوﻧﮑﯽ ﻓﯿﺲ )د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﯿﺴﻮﻧﻮ ﭘﮫ ون( ﭼﯥ د اداﯾﻨﯥ
ﺟﺮﯾﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﻤﺰوری ﺎرﻧﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮي وي ،د دې اﺻﻮﻟﻮ د اﺗﻢ ﻓﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ
ﺧﻮﻧﺪي او ﺑﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﮫ ﺳﺎﺗﻲ.
) (۶د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﻠﻮه د اداﯾﻨﯥ ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﮫ
ﭘﮫ ﺧﻮﻧﺪي او اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي .ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ﺧﭙﻞ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
اړه ھﺮ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﯥ دﻏﻮ ﺘﻨﯥ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ درﯾﻮ ﮐﺎري ور ﻮ ﮐﯥ ﺳﭙﺎرل اﻟﺰاﻣﻲ ﻲ ،ﺳﭙﺎري .د
ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ د دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﺷﭙ ﻣﯥ ﻣﺎدې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻨ وﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي.
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دووﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
) (١د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ او ﭘﮫ ﺎﻧ
وي.

ي ﺗﻮ ﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ )ﮐﺎرووﻧﮑﻮ( ﺗﮫ ﻣﺠﺎز

) (٢ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د اړﯾﮑﻮ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﮐﯥ
درج ﺷﻮي او د ھﻤﺪﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه ﺳﻢ وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﯿ ي ،او د دﯾﺪی اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐ ي ﻧﻮ د
ﺳﭙﺎرووﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪووﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ د ھﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ د ﺗﺜﺒﯿﺘﻮﻟﻮ ﯾﺎ د ھﺮ ھﺪاﯾﺖ د ﻣﺤﺘﻮا د ﺗﺜﺒﯿﺘﻮﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي.
) (٣د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه ھﺮ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ھﺪاﯾﺖ رد ﯾﺎ اﺟﺮا ﮐ ي ،ﭘﺪې ﺷﺮط ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﮫ ﻧﯿﺖ ﺳﺮه د دﺳﺘﻮر ﭘﺮ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺟﻮاز ﺑﺎﻧﺪې ﺷﮏ وﻟﺮي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﺨﺺ ﺗﮫ د دﺳﺘﻮر د
ردﭔﺪو ﭘﮫ اړه اﺣﺘﻤﺎﻻ ْ د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻟﮫ ﻻرې ﭼ ﮑﮫ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ورﮐ ي.
) (۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﺮ ﺗﺼﺪﯾﻘﻮﻧﻮ/ﻣﻨﻈﻮرﯾﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﺮ ﻓﻮرم ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯿﺎن ﺷﻮي دي ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې اﺗﮑﺎ وﮐ ي ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ورﺗﮫ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ
ﻓﻮرم د ﻟﯿﮑﻠﻲ ﻓﺴﺨﯥ ﯾﺎ اﺻﻼح د اﺟﺮاء ﺨﮫ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه دوه ﮐﺎري ور ﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي او د ﻣﺸﺘﺮک د ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ
ﺷﺨﺺ ﻟﺨﻮا ﻧﯿ ﮫ ﻟ ﯿﺪﻟﯥ او ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی وي ،ﻟﮑﮫ ﻨ ﮫ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻠﻮرﻣﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮي دي.
) (۵د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﻮرم ) (User Application Formﯾﻮازې د ﯾﻮې ﻟﯿﮑﻠﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ د ﯾﻮه
ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻟﻮري ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی وي او دا وړاﻧﺪﯾﺰ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﯾﻮوﻟﺴﻤﯥ ﻣﺎدې د ﮐ ﻧﻼرې ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي ،اﺻﻼح ﮐﯿ ي.
) (۶دا ﺑﺮﺧﮫ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯿﻨﯿﻮ ھﻮﮐ و او ﮐ ﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی واﻗﻊ ﮐﯿ ي او ﮐ ﻧﻼرې د ژﺑﻨﯿﺰې ھﻮﮐ ې ﯾﺎ د
ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﯾﺎ رﺳﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﺑﺪﻟﻮن ﻧﮫ ﻣﻮﻣﻲ.
) (٧ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ژر ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ وﻟﺮي ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐ ي ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ
ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﮫ اﺧﻠﻲ ،د ھﻤﺪې ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري ﻟﮫ ﮐﺎره واﯾﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ د
 ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري ﺗﺮې واک واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﮐﺎر وﻧﮑ ي
ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﺗﺮ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې ﻧﮫ وي.
) (٨ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﯾﻮه ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره د ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه ﭘﻨ ﮫ ﮐﺎري ور ﯥ ﻣﺨﮑﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻠﻲ ډول ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻮارد ﺑﺸﭙ او وﻟﯿ ي:




د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ دﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﻮرم ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻠﻮرﻣﮫ ﻣﻠﭙﺎ ﮫ )ﺿﻤﯿﻤﮫ( ﮐﯥ راوړل ﺷﻮی ،د ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ
ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻟﻮري ﻻﺳﻠﯿﮏ او ﭘﺮې ﻧﯿ ﮫ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې وي.
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﻮرم ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﮫ ﻠﻮرﻣﮫ ﻣﻠﭙﺎ ﮫ
ﮐﯥ راوړل ﺷﻮی ،د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻟﻮري ﻻﺳﻠﯿﮏ او ﭘﺮې ﻧﯿ ﮫ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې وي؛ او
د ﯾﻮه ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﺴﺖ د راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﻮرم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮی ،د دوو ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري ﻻﺳﻠﯿﮏ او ﭘﺮې ﻧﯿ ﮫ
وﻟﯿﮑﻞ ﺷﻲ.
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دﯾﺎرﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﯾﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک )(Administratorsﻧﻮي اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﮫ
واک ورﮐ ي او دﻏﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ) (User Profileورﮐ ي .د دې ﺗﺮ ﻨګ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺎﻧﺘﮫ
ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ:





اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐ ي؛
ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ي ﺳﺮ ﮐﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ دوه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﮫ ﺳﺮه د  PINورﮐ ي .د ﻟﻮﻣ ي
ﺗﺨﺼﯿﺺ وروﺳﺘﮫ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﻻزﯾﺎﺗﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﻮ ﺑﯿﮫ وﺿﻊ ﮐ ي ﭼﯥ
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﺗﻌﻮﯾﺾ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿ ي؛ او
ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺗﮫ د ﺗﺼﺪﯾﻖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﺼﺪﯾﻘﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻘﺎم ﺨﮫ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮل.

) (٢د ﻣﺸﺘﺮک ھﺮ ﮐﺎرووﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د ﻻﺳﺮﺳ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ ﺳﺮه د  PINﭘﮫ واک ﮐﯥ وﻟﺮي .ھﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ
ﻮﮐﻦ ﯾﻮازې او ﯾﻮازې ﯾﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺗﮫ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي او ﭘﮫ ھﯿ ډول ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ و ﻧﮫ
ﮐﺎرول ﺷﻲ .د ﻣﺸﺘﺮک د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮ ﻟﺨﻮا د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ ﭘﺎﺳﻮرډ ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره ﺑﺪل ﺷﻲ.
) (٣ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ﺧﭙﻠﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﮐﺎرووﻧﮑﻲ اﺿﺎﻓﮫ او
وﺳﺎﺗﻲ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ ،د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻧﮫ او ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﭘﺎﺳﻮرډوﻧﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐ ي.
) (۴د ﯾﻮه ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د رﺟﺴ ﺮ ﮐﯿﺪو دﻣﺨﮫ ﮐﺎرووﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د اړﯾﻨﻮ دﻧﺪو د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ روزﻧﮫ ﺑﺸﭙ ﮐ ي .اوﮐﮫ
د رﺟﺴ ﺮﯾﺸﻦ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﺷﻲ ﻧﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻋﻤﻠﻲ او/ﯾﺎ ﻧﻈﺮي ازﻣﻮﯾﻨﮫ ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﮫ ﺑﺸﭙ ﮐ ي ﻮ ﺛﺎﺑﺘﮫ ﮐ ي
ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﭘﻮھﮫ ﻟﺮي.
) (۵ﯾﻮازې د ﻣﺸﺘﺮک اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﻟﺨﻮا اړﯾﻦ ﻞ ﮐﯿ ي ،د ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻧﮫ وﺳﭙﺎري او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﯥ ﮐ ي .او ھﻤﺪارﻧ ﮫ ﺗﻌﺪﯾﻼت د دوه
اړﺧﯿﺰه ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې ﺻﻮرت ﻣﻮﻣﻲ.
) (۶ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ ﮐﻮم ﮐﺎرووﻧﮑﯽ و ﻨ وي ﯾﺎ ﻟﺮې )ﺣﺬف( ﮐ ي ،ﮐﻮﻻی ﺷﻲ دا ﮐﺎر ﭘﮫ اﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮ ﮫ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐ ي ،ﺧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻠﯥ ﺑ ﮫ راﭘﻮر ورﮐ ي ﭼﯥ ﮐﺎرووﻧﮑﯽ ﻨ ول ﺷﻮی ﯾﺎ ﻟﺮې ﺷﻮی او دا راﭘﻮر ﺑﺎﯾﺪ د
 ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻨ وﻟﻮ/ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻓﻮرم ) ۵ﺿﻤﯿﻤﮫ( ﻟﮫ ﻻرې وﻟﯿ ل ﺷﻲ.
) (٧ﭘﮫ ﺑﯿ ﻧﯿﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ) (Administratorsد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرووﻧﮑﻲ
ﻟﮫ  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ و ﻨ وي ﯾﺎ ﻟﺮې ﮐ ي.
) (٨د  DABATSﻣﺪﯾﺮان ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﻧﻮم او د دې ﺑﺎﻧﮏ د ﺣﺴﺎب ﻟﭙﺎره
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻮي ،د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﮫ ون د ﯾﻮه ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻣﺸﺘﺮک د ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯾﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻮي.
) (٩د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾﻮ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻮړوي او ﺑﺎﯾﺪ د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﭙﺎره ﺎﻧ ي ﻣﺎﺳ ﺮ ﻗﺎﻟﺒﻮﻧﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐ ي .د ﻗﺎﻟﺐ د ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻟﭙﺎره ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻧﮫ ﭼﯥ د دﻧﺪو د وﯾﺶ د اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐ ي.
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ﻮارﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺟﺪول
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا د ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺎري ور ﻮ/ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﺗﻘﻮﯾﻤﻲ ﮐﻠﯿﺰې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻋﺎﻣﮫ
رﺧﺼﺘ ور ﯥ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﮫ دي ،د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل وﺳﺎﺗﻲ .ﻣﻌﯿﺎري ور ﻨﯽ ﮐﺎري ﺟﺪول ﭘﮫ ﺷﭙ ﻣﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل
ﮐﯿﺪای ﺷﻲ .دا ﺟﺪول د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﻧﻮی ﮐﯿ ي.
) (٢ﭘﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﻧ ﺘﻲ )وﺻﻞ( وي ﻮ د اړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ دی ،ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻣﻮده اﯾﺰ ﺟﺪول ) (١ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ ﮐﯿﺪو ﺨﮫ ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ
ﺗﮫ د ھﻐﻮی د ﮐﺎري ﺳﺎﺣﻮ ﯾﺎ دﻧﻮرو ﻻرو ﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺨﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي ،ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي.
) (٣د اړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ دی ،ﭘﮫ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻣﻮده اﯾﺰ ﺟﺪول ) (١ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن
راوﺳﺘﻮ ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ھﻐﻮی د دﺳﺘ ﺎه ) (work stationsﺳﺎﺣﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻻرو ﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺨﮫ ﺧﺒﺮ
ورﮐﻮي.
) (۴ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ/ﮐﺎري ﺟﺪول ﯾﺎ د دورې د ﻏ ﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﯾﻮازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﮐﺘﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﺮ ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ وي.
) (۵د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ/ﮐﺎري ﺟﺪول د ﻣﻮدې ھﺮ ډول ﻏ ﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎري ور ﯥ ﻟﮫ ﻧﯿﻤﺎﯾﻲ ﺷﭙﯥ ﺨﮫ واﻧﮫ وړي.
) (۶د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﯿﺎري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺟﺪول ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﭘﻨ ﻮ ور ﻮ ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه وﺧﺖ ﭘﮫ
وﺧﺖ اﺻﻼح ﮐﻮي .ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺟﺪول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﺮﺗﮫ ﻧﮫ ﺑﺪﻟﯿ ي.
) (٧د ور ﯥ ﭘﯿﻞ:






ھﺮ ډول دﺷﭙﻨﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا داﺧﻠﯽ ﺷﻮې وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻲ ﯾﺎ د
ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ واﻗﻊ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﺷﺘﻮن وﻧﻠﺮي.
ھﺮ ډول دﺷﭙﻨﻲ ﭘﻮروﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮي ﭘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي او د ﺑﯿﺎ
ورﮐ ې وﺧﺖ ﯾﯥ رﺳﯿﺪﻟﯽ وي ،ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺮﺗﮫ ادا ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﯿﻞ ﮐ ي او د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا د دﻏﻮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ھﺮ ډول ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺮﯾﻤﯥ وﺿﻊ ﮐ ي.
د ﺑﯿﻠﻮﻧﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ ډﺑ ﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ﯾﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ورځ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول وارد ﺷﻲ.
د ھﺮ ډول ارز ﺖ )اﺟﺮاء( ﻧﯿ ﯥ ﮐﺘﺎر ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ ﺟﺎري ﮐﺎري ﻧﯿ ﮫ وﻟﺮي ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول د ﺗﺼﻔﯿﯥ
ﻟﭙﺎره وارد ﺷﻲ.

) (٨د ور ﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل:





د ﻣﺸﺘﺮي د اداﯾﻨﻮ ،د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اداﯾﻨﻮ ،ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو )(Bulkھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ واردول او
ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮړل ﺷﻲ؛
د ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو د ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ واردول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮړل ﺷﻲ؛
د ژﻣﻦ ﺷﻮي ﺗﻀﻤﯿﻦ د ارز ﺖ ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾﺪ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﺷﻲ ﻮ د  ATSﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺳﺮه د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د  ILFد ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﮐﺎرول ﺷﻲ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsد راﭘﯿﺪا ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ور ﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل  ILFﺑﯿﺮﺗﮫ راو ﺮ ﻮي.

) (٩ﻟﻮﻣ ﻧ ﭘﺮﭔﮑﻮن )ﻗﻄﻊ ﮐﻮل(
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د ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن وروﺳﺘﮫ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ )(Bulkﮐﺮﯾ ټ د ﻟﯿ د ﭘﮫ ون د ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻮي اداﯾﻨﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﺟﺎري ﮐﺎري
ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره وﻧﮫ ﻟﯿ ل ﺷﻲ ،اوﮐﮫ ﮐﻮم ﯾﻮ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ﺑﺎﯾﺪ رد ﺷﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﭘﺮې
ﺟﺮﯾﻤﮫ وﺿﻊ ﺷﻲ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ اداﯾﻨﯥ ،د  ILFھﺮ ډول ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﻮﻧﯥ او د زﯾﺮﻣﯥ ﻟﭙﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ وارد
ﮐ ي ﻮ د ھﻤﺪې ور ﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐ ي.

) (١٠دوﯾﻢ ﭘﺮﭔﮑﻮن )اوﮐﮫ د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ وي(






د دوﯾﻢ ﭘﺮﭔﮑﻮن وروﺳﺘﮫ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ ھﺮ ډول اداﯾﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺟﺎري ﮐﺎري ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﯿ ل
ﺷﻮی وي ،ﺑﺎﯾﺪ رد ﺷﻲ.
د ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﺘﺎر ﺷﻮي اداﯾﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺟﺎري ﮐﺎري ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﯿ ل ﺷﻮی ،ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ﻟﻐﻮ
ﮐﯿ ي.
د زﯾﺮﻣﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﭘﺎﻧ ﮫ )(Fundsﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﯥ او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د زﯾﺮﻣﯥ ډول ﺟﺪول ﮐﯥ د ﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ
ﭘﺎراﻣﯿﺘﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﮫ )(Fundsﺣﺴﺎب )د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب( ﺗﮫ وﻟﯿ ل ﺷﻲ.
ھﺮ ډول ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ  ILFﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺨﮫ دﺷﭙﯥ ﭘﻮر د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ﭘﮫ ﺷﺎ و ﺮ ﻮل ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻻزﯾﺎﺗﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ واردې ﮐ ي ﻮ دﺷﭙﯥ ﭘﻮروﻧﻮ د واردوﻟﻮ ﭘﮫ ون د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ
ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐ ي ﻮ ﻟﮫ دې ﻻرې د ھﺮ ډول ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻲ  ILFد ذﺧﯿﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻره ھﻮاره ﮐ ي.

) (١١وروﺳﺘﻨﯽ ﭘﺮﭔﮑﻮن



د وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن وروﺳﺘﮫ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ ھﺮ ډول ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي اداﯾﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺟﺎري ﮐﺎري ورځ ﺑﺎﻧﺪې د
ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﯿ ل ﺷﻮي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ﻟﻐﻮ ﮐ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ھﺮ ډول وروﺳﺘﻲ )ﻧﮭﺎﺋﻲ( ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ واردې ﮐ ي.

) (١٢د ور ﯥ ﭘﺎی






ﻧﮭﺎﯾﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻨﯿ ي او د ﭘﯿﻐﺎم اړوﻧﺪې ﺑﯿﺎﻧﯿﯥ د ور ﯥ د ﭘﺎی راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎی ﺧﭙﺮﯾ ي .
د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ د اړوﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﻧﻮی
)اﯾ ﯾ ( ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ  GLﺑﺎﯾﺪ د ھﻐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻟﮫ ﭘﻠﻮه ھﻢ ﻧﻮی ﮐ ل ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﭙﻞ ﭘﯿﻐﺎم
د اړوﻧﺪې ﺑﯿﺎﻧﯿﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ ﻏ ی دی.
د ور ﯥ د ﺑﯿﻠﻮﻧﻮ )ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ( ﻟ ﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ او د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﮫ ﺣﺴﺎب
ﺨﮫ وﺿﻊ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺑﺎﯾﺪ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮﻧﺪي او ارﺷﯿﻒ ﮐ ي.

20

ﻠﻮرم ﻓﺼﻞ
د اداﯾﻨﯥ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮل او ﮐ ﻧﻼره

ﭘﻨ ﻠﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮی دی:
) (١ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ډول د ﻟﻮی ارز ﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ﺑﯿ ﻧﯿﻮ ﮐﺮﯾ ټ ﻟﯿ د د اداﯾﻨﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل؛
) (٢ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ډول د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ﺳﻔﺎرﺷﻮﻧﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮل ﺷﻮی وي ،طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل؛
) (٣د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺎﻧ ﮫ د ﮐﺮﯾ ټ ﻟﯿ د د اداﯾﻨﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل؛
) (۴د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ

ﺎﻧ ﮫ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ د اداﯾﻨﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل؛ او

) (۵د ﭼﮏ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل.
ﺷﭙﺎړﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د اداﯾﻨﯥ اړوﻧﺪې ﻮﻟﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻧﻮرو اﺳﻌﺎرو ﻟﮑﮫ د
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮو او ﯾﻮرو د اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﻲ.
اووﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
اداﯾﻨﯥ د ﻟﯿ ﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻋﯿﻨﯥ ارز ﺖ ﭘﮫ ﻧﯿ ﮫ ﺑﺎﻧﺪې طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯿ ي ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ ﺑﻠﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻧﯿ ﮫ ﺎﮐﻞ ﺷﻮې وي.
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ور ﯥ ﺑﺎﯾﺪ د اوﺳﻨﻲ ور ﯥ ﺨﮫ د ﻟﺴﻮ ﮐﺎري ور ﻮ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﯽ ﻧﮫ وي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د دې د اﺻﻼح ﭘﮫ
اړه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﻣﺨﮑﯿﻨ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ورﮐﻮي.
اﺗﻠﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯿ دول ﮐﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﮐﮫ د اﻧﻔﺮادي ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑ ﮫ
وي ﯾﺎ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو) (Bulkھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ،ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟ او/ﯾﺎ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﯾﺎت ﺣﺪود وﺿﻊ ﮐ ي او ﮐﻮﻻی ﺷﻲ دا ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ ﺑﺪل ﮐ ي.
ﻧﻮﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
د  ATSھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻠﻮ اداﯾﻨﻮ د ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮاﻟﯽ او ﺑﺸﭙ واﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ وﻟﺮي.
) (١د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ د اﻧﻔﺮادي ھﺪاﯾﺖ د اداﯾﻨﯥ د ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﮫ و ﺎﮐﻲ.
) (٢دا ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﮫ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ دﺳﺘﻮروﻧﻮ ﺨﮫ ﻟﻮړ ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د اداﯾﻨﻮ ﺨﮫ ﯿ دي.
) (٣د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ﺳﻔﺎرﺷﻮﻧﻮ ﭘﮫ ون د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ اداﯾﻨﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﻟﺮي.
) (۴د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ دﺳﺘﻮروﻧﮫ د ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ دوﯾﻤﮫ ﻣﮭﻤﮫ ﻮﻟ ﮫ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ( ﺟﻮړوي.
) (۵ھﻐﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ اداﯾﻨﯥ د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ  ،ﮐﯿ ي،ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ي ﺳﺮ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﭘﺮ ﺑﻨﺴ او ﭘﮫ دوه ﯾﻢ
ﺳﺮ ﮐﯥ د ھﻐﮫ وﺧﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭼﯥ د  ATSﻟﺨﻮا ﭘﮫ ھﺮ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﮐﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )د اﻋﺘﺒﺎر وړ( ﮐﯿ ي ،ﺗ او ﻟﺮي.
) (۶ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺘﺎر ﺷﻮي اداﯾﻨﯥ ﭘﯿﻐﺎم ﭼﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻟﯿ ﻟﯽ دی ،ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﺑﺪﻟﻮﻻی ﺷﻲ.
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ﺷﻠﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ﺳﻔﺎرﺷﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮل د ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﻣﮭﻢ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ و ﻲ .ﭘﮫ
دې ﮐﺎر ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ د ﺟﺮﯾﻤﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي.
ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻮل اړﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي ﻮ د اداﯾﻨﻮ ﺑﮭﯿﺮ اﻏﯿﺰﻧﺎک او ﻧﻮرﻣﺎل وﺳﺎﺗﻲ ،ﭘﮫ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﺷﭙ ﻣﯥ
ﺿﻤﯿﻤﯥ د ﻣﻮده اﯾﺰ ﺟﺪول ﺳﺮه ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﭘﺎﺑﻨﺪه ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿﺪو ﻟﮫ ﻻرې.
) (٢د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﻟﯿ ل ﺷﻮي اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د اﻋﺘﺒﺎر وړ و ﺮ ﻲ.
) (٣ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د اداﯾﻨﯥ ﮐﻮم ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر رد ﺷﻲ ﻧﻮ ﺻﺎدرووﻧﮑﻲ ﺗﮫ د ﺧﻄﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي  .د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﮐﺎري/ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ
ﻻر ﻮودوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﻄﺎ ﺎﻧﻮ د ﮐﻮډوﻧﻮ ﯾﻮ ﻟﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ دی.
) (۴د ﻟﻮﻣ ي ورودي ﻟﻮﻣ ي ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻞ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ ﺛﺒﺖ ﮐﯿ ي او د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﻣﻮدې ﭘﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ
طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯿ ي .
دوه وﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻧﻔﺮادي اداﯾﻨﯿﺰو ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﯿﻐﺎم د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﻮﻟﻮ اداﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺮوف ﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﯿ ي ،د  SWIFTد ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪۍ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐ ي:


MT103 or MX



د ﻣﺸﺘﺮي د ﯾﻮ ﮐﺮﯾ ټ ﻟﯿ د



MT202 or MX



د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ادارې ﻟﯿ د



MT298 or MX



ﺗﺼﺪﯾﻘﻮﻧﮫ ،ﺧﺒﺮﺗﯿﺎوې او د ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو
ﺨﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺧﺎﻟﺺ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ



MT900 or MX



د ډﺑ ﺗﺎﺋﯿﺪي – د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا اﺧﺘﯿﺎري دی



MT910 or MX



د ﮐﺮﯾ ټ ﺗﺎﺋﯿﺪي – د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا اﺧﺘﯿﺎري دی



MT920 or MX



د ﭘﯿﻐﺎم ﻏﻮ ﺘﻞ



MT941 or MX



د ﺑﯿﻼﻧﺲ ﭘﯿﻐﺎم – د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا اﺧﺘﯿﺎري دی



MT950 or MX



د ﺑﯿﺎﻧﯿﯥ ﭘﯿﻐﺎم – د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا اﺧﺘﯿﺎري دی



MT999 or MX



د ازاد ﻓﺎرﻣ ﭘﯿﻐﺎم

) (٢د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ) (Bulkﮐﺮﯾ ټ او ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ اداﯾﻨﯿﺰو ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د
ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ د ﻮﻟﻮ اداﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره د  UNIFIﻟﮫ ﻓﺎرﻣ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐ ي.


PACS.003



د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰه ) (Bulkﻟﯿ د



PACS.008



د ﻣﺸﺘﺮي د ﮐﺮﯾ ټ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰه ) (Bulkﻟﯿ د
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دروﯾﺸﺘﻤﮫ:
د ﮐﺮﯾ ټ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ) (Bulkﻟﯿ د ﭘﮫ ھﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وی ﺗﺮ ﻟﻮﻣ ي ﭘﺮﭔﮑﻮن ﭘﻮرې وﻟﯿ ل ﺷﻲ:












ﺎﻧ ﯽ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮي ﺧﺎﻟﺼﯽ

ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﻟﮫ دې ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ
ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ/دﺳﺘﻮروﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿﺪو ﺳﺮه د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮاردو ﻮﻟ ﯥ )دﺳﺘﯥ( ﻮﻟﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﮫ
ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي .
د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﻮﻧﮫ ﭘﮫ ھﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وی ﺗﺮ
ﻟﻮﻣ ي ﭘﺮﭔﮑﻮن ﭘﻮرې ﻟﯿ ل ﮐﯿﺪای ﺷﻲ.
د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ) (Bulkﻣﻮارد د ھﻐﻮی د ارز ﺖ ﻧﯿ ﯥ ﺨﮫ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي ،ﻮ ور ﯥ ﻣﺨﮑﯥ
ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي.
د ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ور ﻮ ﺷﻤﯿﺮه ﭼﯥ د اﺳﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻮاز ﻟﺮي ،د ﺳﯿﺴﺘﻢ د دوو ﭘﺎراﻣﯿﺘﺮوﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮري ﮐﻨ ﺮول ﮐﯿ ي :د
اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺣﺪ اﻋﻈﻤﻲ ﻧﯿ ﮫ او د اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﯿ ﮫ.
ﻟﮫ دﻏﻮ ﻣﻮدو ﺨﮫ ﺑﮭﺮ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ) (Bulkﻣﻮارد رد ﮐﯿ ي .ادا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﻣﻮارد د اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮدې ) (Waiting Periodﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻮرې ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎراﻣﯿ ﺮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮي ،رد ﮐ ي .ﻟﮫ دې ﻣﻮدې وروﺳﺘﮫ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ردوﻧﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري ردﯾ ي.
د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰه ) (Bulkﻣﻮاردو ﭘﺎﺗﯥ )ﻣﺘﺒﺎﻗﯽ( ارز ﺖ د ھﻐﮫ د ارز ﺖ ﯾﺎ اﺟﺮاء ور ﯥ )ﻧﯿ ﯥ( ﭘﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ
د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې ﮐﯿ ي.
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻏ ي ﮐﯿﺪو ﻟﮫ ﻻرې ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ د طﺮﺣﯥ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﮫ د ﻏﺎړې اﯾ ﻮدﻧﯥ ﺗﮫ ژﻣﻦ
ﮐﯿ ي ،دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻨﺎ ده ﭼﯥ ھﻐﻮی دا ﭘﺮﻏﺎړه اﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺎن ډاډﻣﻦ ﮐ ي ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻮل ﺧﺎﻟﺺ
ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﺑﯿ ه د ور ﯥ ﭘﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ارز ﺖ ﭘﺮ ﻧﯿ ﯥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎﻓﻲ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ
ﭘﮫ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﮐ ي.
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ﭘﻨ ﻢ ﻓﺼﻞ
د ﮐﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او د ﺑﻨﺪ ﺖ ﺣﻠﻮل

ﻠﻮروﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
د اداﯾﻨﯥ اﻧﻔﺮادي ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ډول طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻲ:










د اداﯾﻨﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اداﯾﻨﯥ د ﻣﻔﺼﻞ دﺳﺘﻮر ﺨﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿ ي؛
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﻟﯿ ووﻧﮑﯽ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﭘﮫ واک ﮐﯥ وﻟﺮي ،اداﯾﻨﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي )ﺻﺎدرووﻧﮑﯽ ډﺑ ﮐﯿ ي،
ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻮا ﮐﺮﯾ ټ ﮐﯿ ي( او ھﻤﺪا ۍ ﭘﮫ  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﯿ ي او ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻮا ﺗﮫ ډﭔﺮ ژر ﻣﻔﺼﻞ دﺳﺘﻮر
ﻟﯿ ي؛
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsد اداﯾﻨﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﻧﮫ وي ،د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮر د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﮫ
ﮐﺘﺎر ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﻮي؛
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﺻﺎدرووﻧﮑﻲ وﻏﻮاړي ﭼﯥ ﯿﻨﯥ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﺳﺮه اﺟﺮاء ﮐ ي ،ھﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
زﯾﺎت ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﯾﻮ ﮐﻮډ اﺿﺎﻓﮫ ﮐ ي؛
ھﻐﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ اداﯾﻨﯥ ﭘﮫ ﻨ ول ﺷﻮي ﮐﺘﺎر ﮐﯥ اﺟﺮاء ﮐﯿ ي ،ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ي ﺳﺮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﭘﻮرې ﺗ ﻟﻲ او ﭘﮫ
دوﯾﻢ ﺎم ﮐﯥ ھﻐﮫ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﺮ ﯿﺪﻟﯽ وي .ھﻐﮫ اداﯾﻨﯥ ﭼﯥ  FIFOد
ﻟﻮﻣ ی ورودي ،ﻟﻮﻣ ی ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻞ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻋﯿﻦ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب وﻟﺮي؛
د ﺻﺎدرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﮫ )(Fundsﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ د ﻨ ﭘﮫ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ د اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﻣﻞ
ﮐﯿ ي؛
د طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ډول ﺗﻌﯿﯿﻨﯿ ي:
اﻟﻒ( اداﯾﻨﯿﺰ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ ﭼﯥ د زﯾﺎت ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﮐﻮډ ﻟﺮي ،ﺗﻞ د ﻋﺎم ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﻮډ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﻣﺨﮑﯥ طﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻮي دي .د ﻋﺎم ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﻟﺮوﻧﮑﻮ اداﯾﻨﯿﺰ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ ﯾﻮازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ اﺟﺮاء ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﻨ ﭘﮫ
ﮐﺘﺎر ﮐﯥ د زﯾﺎت ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﮐﻮډ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﮫ وي.




ﻮل اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ ورﺗﮫ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﻟﺮي ،د ))(FIFOﻟﻮﻣ ی ورودي ﻟﻮﻣ ی ﺧﺮوﺟﻲ( ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﻮده
اﯾﺰ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮه ډﻟﮫ ﺑﻨﺪي او طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯿ ي.
ھﻤﺪا ﭼﯥ د ﻨ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر )ﻟﺴﺖ( ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺻﺎدرووﻧﮑﻲ ﻮل اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﺷﻲ ،د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ د ﻨ
ﮐﺘﺎر طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﭘﯿﻞ ﮐ ي او د ھﻐﮫ ﺻﺎدرووﻧﮑﻲ د اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﭘﯿﻞ وﮐ ي ﭼﯥ د ﮐﺮﯾ ټ ﻟﻮﻣ ی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﯥ ﻟﯿﺪل ﺷﻮی وي.

ﭘﻨ ﮫ وﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ھﺮ ډول ﮐﺘﺎر ﺷﻮی ﺗﺮﺗﯿﺐ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې د ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsد ﻋﺎدي او روان ﺑﮭﯿﺮ ﭘﮫ
ﻣﻮﺧﮫ ﻟﻐﻮ ﮐ ي او ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ھﺮ ﭘﯿﻠﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ژر ﺗﺮ ژره ﺧﺒﺮ ﮐ ي.


د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ھﺮه اداﯾﻨﮫ ﭼﯥ د وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﭘﮫ (Final Cut-
) offوﺧﺖ ﻻھﻢ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﻗﺮار وﻟﺮي ،ﻟﻐﻮ ﮐﻮي؛
اﻟﻒ( اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﮐﺘﺎر ﺷﻮي ﭘﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﯿﻠﻮوﻧﮑﻲ
ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻟﻐﻮ ﮐﯿ ي .ﭘﮫ دې اړه ﻣﻔﺼﻞ ﮐ ﻧﻼره د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻻر ﻮود ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺷﻮې ده.
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ﺷﭙ وﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﻨ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ د اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ارز ﺖ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ډﮐﯿﺪو )اﺷﺒﺎع( ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک دوه ﯾﺎ
زﯾﺎت ﮐﺘﺎروﻧﮫ د اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻼک ﺷﻲ او ﺳﺘﻮﻧﺰه دوﻣﺮه ﺟﺪي وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻻﺳﻮھﻨﮫ اړﯾﻨﮫ و ﻲ ،د
ﺑﻨﺪ ﺖ د ﺣﻠﻮﻟﻮ ) (Gridlock Resolutionﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻟﻮري ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دی ،ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت ډول اﺟﺮاء ﺷﻲ او دا ﮐﺎر د دوه اړﺧﯿﺰه ﯾﺎ ﻮ اړﺧﯿﺰه ﺷﺒﮑﻮي ﮐ ﻧﻼرې د ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﻠﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿﺪای
ﺷﻲ.






د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻼﻧﺲ ﭼﯥ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐ ې وي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﻨ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿﺪوﻧﮑﯽ وي،
ﭘﮫ دې اﻧ ﯿﺮﻧﯥ ﺳﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﻮل اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﯾﻮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
وروﺳﺘﮫ ﺑﯿﺎ ﯾﻮه ﮐﺘﻨﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ی ﻮ ﺮ ﻨﺪه ﺷﻲ ﭼﯥ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک د ﺧﭙﻞ ﺑﯿﻼﻧﺲ د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ
) (Fundsﭘﮫ واک ﮐﯥ ﻟﺮي.
ﮐﮫ داﺳﯥ وي ﻧﻮ د ﻨ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ډول اﺟﺮاء ﮐﯿ ي .د ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﺣﻞ ﻻرې د ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ،
ﯿﻨﯥ ﻧﻮری ﻨ ول ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ھﻢ د ﮐﺘﺎر د ﮐﺘﻠﻮ د اﺗﻮﻣﺎت ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻟﮫ ﻻرې ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯿ ي.
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ور ﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﺧﭙﻞ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ وﮐ ي او ﺎن ډاډﻣﻦ ﮐ ي ﭼﯥ ھﻐﻮی د ﺧﭙﻠﻮ
ﺗﺴﻮﯾﻮي ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ )(Fundsﭘﮫ واک ﮐﯥ ﻟﺮ ٍ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ ﮐﻮي او ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ ﺑﻨﺪ ﺖ ﺨﮫ
د وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﻲ.
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ﺷﭙ م ﻓﺼﻞ
د اداﯾﻨﯥ ﺗﺜﺒﯿﺘﻮل او ﺷﺮاﯾﻂ

اووه وﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﻮﻣﮫ ﺷﯿﺒﮫ ﭼﯥ ﯾﻮه اداﯾﻨﮫ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ داﺧﻞ ﮐﯿ ي ھﻐﮫ ﺷﯿﺒﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ اداﯾﻨﮫ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ده،
ﭼﯥ دا ﮐﺎر د اﻋﺘﺒﺎري ﮐﯿﺪو ﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﺧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﯾﺎ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ د ﮐﺘﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ
ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺷﯿﺒﮫ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ده.
اﺗﮫ وﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﻧﻮن اووه اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده ﻟﮫ ھﻤﺪې ﺷﯿﺒﯥ ﺨﮫ د اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ ﺗﺼﻔﯿﯥ د اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻼس ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ
ﻟﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﭼﻨ ﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﯿ ي.



ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺨﮫ د اداﯾﻨﯥ د رﺳﯿﺪ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ دوو
ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮه ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻮا ﺣﺴﺎب ﺗﮫ د ﯾﻮه ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ ي.
ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري )اﺿﺎﻓﻲ( ﻟﯿ ﻧﯥ /ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﮫ ﺗ او د ﯾﻮه ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک د
دﻋﻮا ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﯾﻮازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﺴﺌﻮول و ﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک وﻧﮑ ی ﺷﻲ ﭼﯥ د
ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻮا ﺣﺴﺎب ﭘﮫ ارز ﺖ ﯾﺎ رﻗﻢ ﺳﺮه ﮐﺮﯾ ټ ﮐ ي:
اﻟﻒ( د اداﯾﻨﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﭘﮫ دوو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ اداﯾﻨﮫ د ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ
ﻣﺨﮑﯥ ﭘﮫ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی ﻧﮫ وي ِ؛
ب( ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ورځ ﮐﯥ د ور ﯥ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ دﭔﺮﺷﻮ دﻗﯿﻘﻮ ﮐﯥ او ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ اداﯾﻨﮫ د ﻟﻮﻣ ﻧﻲ
ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﮫ دوو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﭘﮫ ﻟ ه ﻣﻮده ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی وي.








ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري )اﺿﺎﻓﻲ( ﻟﯿ ﻧﯥ /ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﮫ ﺗ او د ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک د دﻋﻮا ﭘﺮ
ﺑﻨﺴ ﯾﻮازې ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﺴﺌﻮول و ﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک وﻧﮑ ی ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾﻮه اداﯾﻨﮫ ﭼﯥ د
ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﯥ ﻧﮫ ﻟﺮي ،ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﻮﻟﯽ وﻧﺸﻲ؛
ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د اداﯾﻨﯥ ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی ھﺪاﯾﺖ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ رد ﮐ ي ﭼﯥ د ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﯥ وﻧﻠﺮي؛
ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﮫ اداﯾﻨﮫ ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د رﺳﯿﺪ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﭘﮫ دوو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﺑﯿﺮﺗﮫ و ﺮ ﻮي ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ دا اداﯾﻨﮫ د ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮده ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﺷﻮی ﻧﮫ وي؛
ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﮫ اداﯾﻨﮫ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ور ﯥ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ دﭔﺮﺷﻮ دﻗﯿﻘﻮ ﮐﯥ دﻧﻨﮫ ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ ﺑﯿﺮﺗﮫ و ﺮ ﻮي ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ دا اداﯾﻨﮫ د وروﺳﺘﻲ )ﻧﮭﺎﯾﻲ( ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د ﯾﻮه ﺳﺎﻋﺖ
دﻧﻨﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی وي.
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ﻧﮭﮫ وﯾﺸﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
د اداﯾﻨﯥ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﯿﺪﻧﮫ او ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪﻧﮫ
) (١د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ھﻐﮫ وﺧﺖ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮی او ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯥ
ﺣﺴﺎب ډﺑ ﺷﻲ او د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮه ﮐﺮﯾ ټ ﺷﻲ.
) (٢د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ او د وروﺳﺘﻲ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺗﺮﻣﻨ د اﺣﺴﺎس ﮐﯿﺪو )ﻟﯿﺪو( وړ ﻨ ﻧﺸﺘﮫ .
دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د ھﻐﮫ ﺷﯿﺒﯥ ﺨﮫ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ وﻣﻨﻲ ،د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺮﺗﮫ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﮫ اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﯿﺪل ﮐﯿ ي ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ اداﯾﻨﮫ ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره ﮐﺘﺎر ﺷﻮې وي ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻓﺴﺨﯥ
ﻟﭙﺎره د ﺷﺮاﯾﻄﻮ د اﺟﺎزې ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ دا اداﯾﻨﮫ ﻟﻐﻮ ﮐﯿ ي او ﭘﮫ وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﯿ ي.
) (٢ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮه اداﯾﻨﮫ ﭘﮫ ﺧﻄﺎﯾﻲ ﺗﻮ ﮫ وارده ﺷﻲ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮې وي ﻧﻮ ﭘﮫ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ اداﯾﻨﮫ ﻟﻐﻮ ﮐﯿﺪای ﻧﺸﻲ.
ﯾﻮ دﯾﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ وروﺳﺘﮫ د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﻮﻧﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري ﭘﮫ ﻮﻟ ﻮ ﯾﺎ
دﺳﺘﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ )ادا ﮐﻮوﻧﮑﻮ( ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ﺗﺜﺒﯿﺖ او د اداﯾﻨﯥ ﯾﺎ ﻧﮫ اداﯾﻨﯥ ﭘﮫ اړه د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﭙﺎره
 .ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي.
دوه دﯾﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﭘﺎﺗﯥ ارز ﺖ د ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪي ﺷﻮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ د ﺗﺴﻮﯾﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﻣﺮﺣﻠﯥ ﻟﮫ
ﻻرې د ارز ﺖ )اﺟﺮاء( ﭘﺮ ﻧﯿ ﮫ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯧﺪ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې ﮐﯿ ي.
درې دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
ادا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮدې ﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻮرې ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﭘﺎراﻣﯿ ﺮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮی ،د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ډﺑ ﻣﻮارد رد ﮐ ي.
د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ د ﻟﯿ ﻟﻮ او د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﺗﺮﻣﻨ ﻣﻮده ﮐﯥ اداﯾﻨﯿﺰ
ﻣﻮارد د ﻧﮫ ﻓﺴﺦ ﮐﯿﺪو وړ ﯾﺎ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻞ ﮐﯿ ي.
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اووم ﻓﺼﻞ
د ﺣﺴﺎب ﺟﻮړ ﺖ او ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت

ﻠﻮر دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ھﺮ ﭘﻮﻟﻲ واﺣﺪ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب او ﯾﻮ د  ILFﺣﺴﺎب وﻟﺮي؛
) (٢ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsد ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ زﯾﺮﻣﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ ﯾﻮ ډول ﻓﺮﻋﻲ ﺣﺴﺎب دی ،ﻟﯿ دول ﮐﯿﺪای ﺷﻲ؛
) (٣د ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺗﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻼﻧﺲ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﺮه زﯾﺮﻣﮫ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮی وي ،د  ILFﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﺷﺘﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎی
ھﻐﻮ ﭘﺎﻧ ﻮ ) (Fundsﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﻻﺳﺮﺳ وړ دي؛
) (۴ﭘﮫ زﯾﺮﻣﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ ﯾﻮازې د ﺗﺼﻔﯿﯥ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د زﯾﺮﻣﯥ ﭘﮫ ھﺮ ډول ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮی،
ﮐﺎرول ﮐﯿﺪای ﺷﻲ.
) (۵د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿ ي او ﺑﺎﯾﺪ د ډﺑ ﺑﯿﻼﻧﺲ وﻧﮫ ﻟﺮي؛
) (۶د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮی ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺪ د ور ﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ
ﺣﺴﺎب د ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺳﺮه ﺳﻢ د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻧﻮی او اﯾ ﯾ ﺷﻲ.
) (٧ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د اﻣﺎﻧﺘﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﺣﺴﺎب د ﭘﺎﻧ ﯽ )(Funds
ھﺮ ﻟﯿ د  Final-cut-offﺑﺎﯾﺪ د ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .دا ﺷﺎن ﻟﯿ دوﻧﯥ ﮐﮫ ﮫ ھﻢ
د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ډﺑ ﺑﯿﻼﻧﺲ ﻻﻣﻞ ﻧﮫ ﮐﯿ ي.
) (٨د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺛﺒﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب د ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺧﻮ ﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ور ﯥ د ﭘﺎﯾﮫ
وروﺳﺘﮫ او د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﺑﻠﯥ ور ﯥ د ﭘﯿﻠﮫ دﻣﺨﮫ ﭘﯿ ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ژر اﻣﮑﺎن وﻟﺮي او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د
 ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وي ،د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻲ.
ﭘﻨ ﮫ دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﺪا ډول ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﯽ )(Fundsد ذﺧﯿﺮه
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﻨ ول ﺷﻮي ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﭼﯥ د  Deferred Net Settlement DNSد ﺑﺮاﺑﺮووﻧﮑﻲ ﭘﮫ
ﻏﻮ ﺘﻨﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي Net debit position ،د ډﺑ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ وﻟﺮي؛ ﭼﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ
)وﺛﯿﻘﮫ( ) (collateralد ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ﻣﺎﻟﻲ
وﺿﻌﯿﺖ د ژر ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻻره ھﻮاروي او د ھﻐﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮي.
ﺷﭙ دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د  DNSﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺨﮫ د ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻟﭙﺎره د
ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﻟﮫ ﻣﺨﯥ زﯾﺮﻣﯥ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺟﻮړې ﮐ ي؛
) (٢ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ زﯾﺮﻣﮫ او ﯾﻮه ﻧﻐﺪي زﯾﺮﻣﮫ ﺟﻮړه ﮐ ي؛
) (٣د ﯾﻮې زﯾﺮﻣﯥ ﺟﻮړول د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ﭘﺎﻧ ﯽ )(Fundsد ﺧﻮ ﺖ ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﺟﺎري ﺣﺴﺎب ﺨﮫ د
زﯾﺮﻣﯥ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ ﭼﯥ ﯾﻮازې د ﺎﻧ و ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ،ﻟﯿ دول ﮐﯿ ي

28

اووه دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د  DNSﻟﮫ ﻟﻮري د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ﯾﻮه ھﺪاﯾﺖ د ﻟﯿ ﻟﻮ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د ھﻤﺪﻏﮫ  DNSزﯾﺮﻣﯥ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ﻟﮑﮫ
ﻨ ﮫ ﭼﯥ د  DNSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ اړوﻧﺪو اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ،ﻗﯿﺪ ﮐﯿ ي.
) (٢ﭘﮫ ﯾﻮ  DNSﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل د  DNSزﯾﺮﻣﯥ )ﮐﮫ ﻟﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﻗﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﻔﻞ ﺷﻮی ﻧﮫ وي( د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ
ﺟﺎري ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول ﻗﯿﺪ ﮐﯿ ي ﻨ ﮫ ﭼﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ )وﺛﯿﻘﮫ( د ﺗﺼﻔﯿﯥ وروﺳﺘﮫ د ھﻐﻮی ﺗﺮ ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯿﺪو ﭘﻮرې
د ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺨﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮي؛
) (٣ھﻐﮫ ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ ﭼﯥ زﯾﺮﻣﻮ ﺗﮫ ﻟﯿ دول ﺷﻮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﮫ ژﻣﻦ ﺷﻮي دي.
) (۴ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د اړوﻧﺪ  DNSد ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ ﭘﺎﻧ ﯽ )(Fundsﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺒﻠﻎ ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮﻟﻮ ﯾﺎ د ﻧﺎﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﻮي ﺗﺼﻔﯿﻮی ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﭘﮫ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﯥ د ھﯿ ډول اﻟﺘﺰام ﭘﺮﺗﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐ ي:






د ﻧﻐﺪي ﮐﻮﻟﻮ ھﻮډ ﭘﮫ اړه ﻣﺨﮑﯿﻨ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ورﮐ ل ﺷﻮی وي؛
د ﻧﻐﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ د ھﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ،ﻋﺎﻣﮫ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻟﻮري ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻲ؛
ﻧﻐﺪي ﮐﻮل ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﺎﻣﮫ ﻟﯿﻼم ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮي ﺑ ﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ؛
ﮐﻮﻣﮫ ﺑﻠﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﺮه ﺷﻮې وي.
د ﺗﺼﻔﯿﯥ وروﺳﺘﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ اړوﻧﺪې زﯾﺮﻣﯥ ﻟﮫ ﻗﯿﺪه وﺑﺎﺳﻲ او ﺧﻮﺷﯥ ﮐﻮي.

اﺗﮫ دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ﯾﻮه ور ﻨﻲ ﮐﺮﯾ ت ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐ ي:



دا ھﺪف ھﻐﮫ وﺧﺖ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ﯿﻨﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د
زﯾﺮﻣﯥ ﯾﻮ ډول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐ ي او د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﮫ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ د زﯾﺮﻣﯥ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ د اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﯿﻼﻧﺲ وﻟﯿ دوي؛
د زﯾﺮﻣﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﮐﺎرول ﮐﯿﺪای ﻧﺸﻲ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻲ.

ﻧﮭﮫ دﭔﺮﺷﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د وړو ژﻣﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﮫ ﺑ ﮫ د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮ ور ﻨﯽ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ
) (ILFﺑﺮاﺑﺮوي:



د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ژﻣﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺨﮫ ﺟﻼ د ﻧﻮرو ﺗﻀﻤﯿﻨﻮﻧﻮ )وﺛﯿﻘﻮ( د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﻲ؛
د ور ﯥ د ﭘﺎی ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ډول  ILFﺑﯿﺮﺗﮫ و ﺮ ﻮي ﯾﺎ ادا ﺷﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ دﺷﭙﯥ ﭘﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﺷﻲ.

ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﻲ ﭼﯥ د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮه ور ﻨﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﺗﮫ د ﻣﺸﺘﺮک ﻻﺳﺮﺳ ﻣﺤﺪود ﮐ ي،
و ﻨ وي ﯾﺎ ﯾﯥ ﻓﺴﺦ ﮐ ي ،ﮐﮫ ﭼﯿﺮې:





ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﯾﻮ ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﯥ د اداﯾﻨﻮ د دروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﺛﺒﺖ ﮐ ي.
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻔﻠﺲ اﻋﻼن ﺷﻲ.
د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺴﺎب ﻓﺴﺦ ﺷﻮی وي ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ د ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻤﺎل ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﺎﻧﯥ د
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎره ﺧﻄﺮ ورﭘﯿ ﻮي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ واﭼﻮي؛
ﻣﺸﺘﺮک د ﭘﻮﻟﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د وړواﻟﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻧﮑ ي؛
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ﻣﺸﺘﺮک د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د دوه ﯾﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ذﮐﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻧﮑ ي.

ﯾﻮ ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ډول  ILFﭼﯥ د ور ﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﮐﺎرول ﺷﻮې ده ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮده ﯾﯥ د وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن  Cut offﭘﻮرې ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯿ ي:






ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ  ILFﮐﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﭘﮫ واک ﮐﯥ وﻟﺮي ﻮ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮ ﺗ ل ﮐﯿﺪو
ﻣﺨﮑﯥ واﯾﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ دې وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsوﻧﻠﺮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول دﺷﭙﯥ
ﭘﻮروﻧﮫ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﮑ ﺎﻧﯥ ﻧﺮخ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿ ي .دا ﮐﺎر ﺑﮫ د ھﻐﻮ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺨﮫ
ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﺎﺟﺒﺮان ﺷﻮي  ILFﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﯾﺎ ﺧﺮ ﻼو ﺨﮫ ﺧﻼﺻﯿ ي ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮوي.
دﺷﭙﯥ ﭘﻮر ﺗﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿ ي؛
دﺷﭙﯥ ﭘﻮروﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﻠﯥ ﮐﺎري ور ﯥ ﭘﮫ ﺳﮭﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺟﺒﺮان ﺷﻲ ،ﺧﻮ د اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د
ﻣﻨﻈﻮرۍ ﺳﺮه اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮي ﭘﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪﻟﯿﺪای ﺷﻲ.
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اﺗﻢ ﻓﺼﻞ
د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺣﻘﻮﻧﮫ او ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ

دوه ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:












ﭘﮫ ﻋﻤﻮم ډول ﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺻﺎدر ﮐ ي .ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﮫ
اﻧﻔﺮادي ډول د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮاردو ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي:
د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ د راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺳﻤﮫ ﺗﻮ ﮫ ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮل؛
د ھﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯥ ھﻐﻮی ﯾﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻤﺜﻠﻮ )ورﺗﮫ( ﺧﻮاوو ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب
ﻟﯿ ي.
ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮﻟﻮﻧﻮ او د ﭘﯿﻐﺎم ﻟﮫ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﻓﺎرﻣ ﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ.
د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اداﯾﻨﯥ ﺳﺘﯿﺸﻦ ﺳﺮه د ﻻﺳﺮﺳ ﺳﺎﺗﻞ؛
ﻟﮫ دې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻮل ھﻐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ھﻐﻮی ﺗﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي ،ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي؛
ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې د اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﮐﻨ ﺮول ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ دﻏﻮ اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ "ﻟﮫ
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮی" ﺣﺎﻟﺖ وروﺑﺨ ﻲ؛
ﻟﮫ ھﻐﻮ ﮐ ﻧﻼرو او اﺻﻮﻟﻮﺳﺮه ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻮل ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﮐﻨ ﺮول او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮي؛
ﻟﮫ دې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﭼﯥ ﯾﻮازې ھﻐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ْ ﻣﺠﺎز ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ) (Usersﭼﯥ ورﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د
ﻻﺳﺮﺳ د ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ ورﮐ ل ﺷﻮی وي ،دا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎروي؛
د دواړو ﺣﺴﺎب ﻧﻮم او ﺷﻤﯿﺮو ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ د اداﯾﻨﯿﺰو ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د ﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻮاوو ﭘﯿﮋﻧﺪل؛ او
د ﭘﯿﻐﺎم د ھﻐﻮ ﻓﺎرﻣ ﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮې دي.

درې ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:


ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ور ﯥ ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ د ھﻐﻮ اداﯾﻨﻮ ﺗﺼﻔﯿﯽ ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ وﮐ ي ﭼﯥ ﻟﯿ ﻟﯥ ﯾﯥ

وي ،د اداﯾﻨﻮ د ھﻐﮫ ﺷﻤﯿﺮې او ﻣﺒﻠﻎ ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ وﮐ ي ﭼﯥ ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﻨ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮی ﻭﻱ ،ﺩ ﺩﯤ
ﺗﺮﻨ ﺩ ھﺮ ډول ﺧﺎﻟﺺ او ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺘﺎر ﺷﻮي ﺗﺼﻔﯿﻮی ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ  ،د ھﻐﮫ د ﺗﺼﻔﯿﻮی ﺣﺴﺎب د ﺑﯿﻼﻧﺲ ،د ھﻐﮫ ﻟﮫ
 ،ILFد ھﻐﮫ د زﯾﺮﻣﻮ ﻟﮫ ﮐﭽﯥ ﺨﮫ ﺎرﻧﮫ وﮐ ي او ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ ي ﭼﯥ ﻧﺎ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮي اداﯾﻨﯥ ﭘﺮې ﻧ دي.
ﻠﻮر ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:





ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د اداﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره اﺷﺘﺒﺎھﻲ )ﻧﺎﺳﻤﮫ( دﺳﺘﻮر ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ؛
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐﮫ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﺣﺴﺎب ﭘﮫ اﺷﺘﺒﺎھﻲ ډول ﯾﺎ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﮫ اﻧﺪازه
ﮐﺮﯾ ټ ﺷﻮی دی ،ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره ﺻﺎدرووﻧﮑﯽ ﺧﺒﺮ ﮐ ي او د ﯾﻮه ﻧﻮي ھﺪاﯾﺖ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﯾﯽ ﺑﯿﺮﺗﮫ ادا ﮐ ي؛
ﺻﺎدرووﻧﮑﯽ/ﭘﯿﻠﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺨﮫ د اﺻﻼح ﯾﺎ ﺳﻤﻮن ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي؛
ﯾﻮه ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪوﻧﮑﯥ اداﯾﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺎﻟﻲ ادارې د ﻟﯿ د د ﻧﻮي اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ  Mxﯾﺎ ) (MT202ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺷﻲ .ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪوﻧﮑﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ د اﺻﻠﻲ ھﺪاﯾﺖ د رﺟﻮع ﺷﻤﯿﺮه وﻟﺮي او ﭘﮫ ﮑﺎره ﺗﻮ ﮫ "ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪوﻧﮑﯥ
اداﯾﻨﮫ" ) (Return Paymentﮑﺎره ﮐ ي.
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ﺻﺎدرووﻧﮑﯽ/ﭘﯿﻠﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک د ﺷﭙﯥ اﻣﺎﻧﺖ د ﻧﺮخ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﯾﻮه اﺷﺘﺒﺎھﻲ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﮫ
ﺑﯿﺎ اداﯾﻨﯥ ﮐﯥ د ﻨ ﻟﭙﺎره ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿ ي او د ﻟﻮﻣ ي ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ راﭘﻮر ﯾﯥ ورﮐ ل ﺷﻮی Initial Cut-
 offاو ﭘﮫ ﻋﯿﻦ ورځ ﺑﺎﻧﺪې اﺻﻼح ﺷﻮی ﻧﮫ وي ،د ﮑ ﺎﻧﯥ دﻋﻮا ﮐﻮي.

ﭘﻨ ﮫ ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻠﻨﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮏ د اووﻣﯥ ﺿﻤﯿﻤﯥ )ﻣﻠﭙﺎ ﯥ( ﭘﮫ ﺑ ﮫ او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه د
ﻣﺸﺘﺮک د ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿﺪو د ﺗﻠﯿﻦ ﺨﮫ ﭘﮫ ﺷﭙﯿﺘﻮ ) (۶٠ور ﻮ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﮐ ي.
ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:

ﺷﭙ

د ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻠﻨﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺸﺘﺮک د ﯾﻮه ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﺟﺮاﺋﯿﻮي ﻣﺴﺌﻮول ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻲ .د دﻏﮫ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺷﺨﺺ
ﭘﮫ اړه ھﺮ ډول ﺷﻮاھﺪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﯿ ي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺑﯿ ه د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
اووه ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ ون ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ اړه ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮي ،د ﮐﺎري ،ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ او
اداري ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ او اطﺎﻋﺖ وارزوي.
اﺗﮫ ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک د دې ﺟﻮ ﮫ دی ﭼﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ راﭘﻮروﻧﻮ او د ﭘﻠ ﻨﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي:







د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ھﻐﮫ د اداﯾﻨﯥ او د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب وﺿﻌﯿﺖ،
د اداﯾﻨﯥ او د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب او ﭘﮫ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اداﯾﻨﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ،
د ﻨ ﮐﺘﺎر ﺳﺮه اﻧﻔﺮادي ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ،
د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﯽ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﻮر د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﻻھﻢ طﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯿ ي،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ﯾﻮه ور ﻨﻲ ﮐﺮﯾ ټ وﺿﻌﯿﺖ )ﮐﮫ ﭼﯿﺮې وي(،
د ﺎﻧ ي )د ﯾﻮې ﻣﻮﺧﯥ( ﯾﺎ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ راﭘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﮫ وي او رﺳﻤﺎ ْ ﻟﯿ ل ﺷﻮي ﻧﺴﺨﯥ ﯾﯥ ﭘﮫ
ھﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﮫ ﺳﮑﺮﯾﻦ ﺨﮫ ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ﻟﯿﺪل او ﭼﺎﭘﻮل ﮐﯿﺪای ﺷﻲ.

ﻧﮭﮫ ﻠﻮﯾ ﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ھﺮ ډول ﺧﺴﺎرې ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه د ﻧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﯾﺎ د ھﻐﮫ د ﻧﺎﺳﻤﮫ ﯾﺎ درﻏﻠﯿﺰه ﺗﻮ ﮫ ﮐﺎروﻧﯥ
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮی وي ،او ﭘﮫ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﮫ د ھﺮ ھﻐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭘﮫ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﮫ ﻣﺴﺌﻮول ﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ھﻐﮫ
د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا اﺟﺮاء ﺷﻮی وي.
ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﮫ او ﮐ ﻧﻼرې د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﺗ او د درﻏﻠﯿﺰه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
وړاﻧﺪې اړﯾﻦ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﻮي.
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ﯾﻮ ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﺗ او ﻮل ﺣﻘﯿﻘﻲ ﯾﺎ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ او درﻏﻠﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ راﭘﻮر
ورﮐ ل ﺷﻲ ،ﻣﮭﻤﮫ ﻧﮫ ده ﭼﯥ دا درﻏﻠﻲ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮﮐﮫ درﻏﻠﻲ د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻲ.
دوه ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻮﻟﮫ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮې وي ،ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ ي ﻮ د ھﺮې
ﺣﻘﯿﻘﻲ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮﮐﯥ درﻏﻠﻲ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮﮐﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺳﺮﭼﯿﻨﮫ وﭘﻠ ﻞ او وﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻲ.
درې ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮه ﺧﺒﺮوﻟﻮ وړ ﭘﯿ ﯥ د ﭘﯿ ﯿﺪو ﯾﺎ د ﭘﯿ ﯿﺪو د ﻮاښ ﺳﺮه ﺳﻢ ژر ﺗﺮ ژره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺒﺮ ﮐ ي او:



ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻧﻮر اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﻧﮫ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي ،او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ﺧﭙﻠﻮ ھﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮ ورﮐ ي ﭼﯥ ﻏﻮاړي ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ
د ﺻﺎدروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻟﺮي.

ﻠﻮر ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
د ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﯿ ﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ دﺧﯿﻠﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺒﺮ ﮐ ي او د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﮐﺎروﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﯾﺪه ھﺮ ﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎی د ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯿﻮ ﭘﯿﮋﻧﺪل )ﺗﺸﺨﯿﺼﻮل(؛


ﭘﮫ اړوﻧﺪ ﻻر ﻮود ﮐﯥ د ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﯾﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ھﻐﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﮫ ﺣﻠﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐ ي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳﻮي او د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ھﻮارﭔﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫ
راو ﺮ ﻲ؛

) (٢ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻠﻮل ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﻟﭙﺎره دا ﮐﺎر د ھﻐﮫ د ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ اﻣﮑﺎن وﻟﺮي او د ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮﯾﻮ  Fallbackﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺨﮫ ﮫ اﺧﯿﺴﺘﻞ ،ﮐﮫ ﭼﯿﺮې اړﺗﯿﺎ وي؛



د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ھﻮارﭔﺪو او د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﻋﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮل؛
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ) (Usersد ھﺮ ډول ﮐ ﻧﯥ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﺑﺸﭙ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
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ﻧﮭﻢ ﻓﺼﻞ
ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ او ﺗﻀﻤﯿﻨﻮﻧﮫ

ﭘﻨ ﮫ ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ د ھﻐﻮ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﻟﮫ ﻟﻮري ﺗﻮﻟﯿﺪﯾ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻟﻮري ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮی
وي او د اړوﻧﺪو ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮرې ﺗ ﻟﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا د ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯽ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﮫ
ﻻرې ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي .د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ د ﻮل ﯾﺎ ھﯿ ﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ all or noneﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ
ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﻮل ډﺑ ﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻮﻟﻮ ﮐﺮﯾ ﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي.
ﺷﭙ ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺎن ډاډﻣﻦ ﮐ ي ﭼﯥ د اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯥ او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ زﯾﺮﻣﻮ ﮐﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ
) (Fundsﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﻮ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻲ.
اووه ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د زﯾﺮﻣﻮ ﭘﮫ
ﺑ ﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ  Collateralﺟﻮړ ﮐ ي ﯾﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻀﻤﯿﻦ وﮐ ي ﻮ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د اووم ﻓﺼﻞ د
ﻻﻧﺪې راوړي؛
ﯾﻮه ور ﻨﻲ ﮐﺮﯾ ټ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﯿﻼﻧﺲ د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﺧﭙﻞ ډﺑ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﮐ ي ﯾﺎ ﺗﺮ ﭘﻮ
) (٢د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ارز ﺖ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ  ILFﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮی دی؛
) (٣د ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ادارې زﯾﺮﻣﯥ د ھﺮ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ادارې د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﮫ ﭘﻠﻮه د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د زﯾﺮﻣﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﭘﮫ ﺟﻼ ډول ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي دي؛
) (۴ھﻤﺪا ﭼﯥ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ وﻟﯿ ل ﺷﻲ ،ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د
اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﺎﻟﺺ وﺿﻌﯿﺖ
د ﺑﯿ ﻧﻲ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ډﺑ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺧﺎﻟﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﺮي ،ﺑﻼک ﮐﯿ ي؛
) (۵ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯽ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ،اړوﻧﺪې زﯾﺮﻣﯥ )ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدی وي( او ھﺮ  ILFﭼﯥ د ډﺑ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻻﺳﺮﺳ وړ وي ،ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﺷﺘﻮن وﻧﻠﺮي ﻧﻮ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې ﭘﮫ
ﮐﺘﺎر ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ ) Fundsراﭘﯿﺪا ﺷﻲ؛
) (۶ھﺮ ډول ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﺑﺎﯾﺪ د راﭘﯿﺪا ﮐﯿﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول اړوﻧﺪې زﯾﺮﻣﯥ ﺗﮫ وﻟﯿ دول ﺷﻲ؛
) (٧د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾﻮه ﺎﻧ ې زﯾﺮﻣﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐ ي ﻮ د اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د
ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره وﮐﺎرول ﺷﻲ او وروﺳﺘﮫ ﯾﯥ ﭘﺎﺗﯥ ډﺑ ﺷﻮی ﻣﺒﻠﻎ )ﭼﯥ ﭘﮫ زﯾﺮﻣﮫ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮫ وي( د اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿ ي؛
) (٨ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﺗﺼﻔﯿﮫ ژر ﺗﺮ ژره ﺗﺮﺳﺮه ﻧﮫ ﺷﻲ ،ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯥ اداره ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮه ﺷﻲ او دا د ادارې ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ دی ﭼﯥ
ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ وﻧﯿﺴﻲ؛
ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺒﺮ ﮐ ي ﻮ د اړﯾﻨﮫ ﭘﻮ
) (٩ھﻐﮫ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰی )  (Bulkﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻟﯿ ل ﺷﻮي ھﻢ د دې ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د
 ATSﭘﮫ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﺷﻲ؛
) (١٠دا ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﻤﺪا ډول د زﯾﺮﻣﻮ او د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿ ي.
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اﺗﮫ ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرې
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ د ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﻲ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮي،
ﺑﺮاﺑﺮﯾ ي:




اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ اړﯾﮑﯥ )ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت( د اړﯾﮑﻮ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮي،
ﺗﺎﺑﻊ دي؛
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو وړ ﮐ ﻧﻼرو او ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﮐﻮي؛
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ اړ ﻧﮫ دی ﭼﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐ ي ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ د دﻏﻮ ﮐ ﻧﻼرو ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻟﯿ دول ﺷﻮې وي.

ﻧﮭﮫ ﭘﻨ ﻮﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرې ،اﻣﻨﯿﺘﻲ وﺳﺎﯾﻞ ،ﮐﻮډوﻧﮫ ،ﭘﺎﺳﻮرډوﻧﮫ او د ﻻﺳﺮﺳ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﻣﯿﺘﻮدوﻧﮫ ﭘﮫ ﺷﺪﯾﺪه ﺗﻮ ﮫ ﻣﺤﺮم دي او ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ دا ﻣﯿﺘﻮدوﻧﮫ ﭘﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭘﺎم ﺳﺮه ﮐﺎروي او ﺗﺮې ﺳﺎﺗﻨﮫ ﮐﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﯿ ه
ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي ﭼﯥ دا ﮐﺸﻒ ﮐ ي ﯾﺎ د ﺷﮏ ﻟﭙﺎره دﻟﯿﻞ وﻟﺮي ﭼﯥ ﯾﻮ ﻟﮫ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﻣﻮاردو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﯿ ي.
ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د ھﺮ ډول ﺧﻄﺎ ﺎﻧﻮ ﯾﺎ دوه ﻠﻲ )ﺗﮑﺮاري( ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺸﻔﻮﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي.
) (٢ﻣﺸﺘﺮک ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د ھﻐﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ اداﯾﻨﯥ ﻟﮫ دﺳﺘﻮر ﺳﺮه ﭼﯥ د ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه ﺳﻢ د ھﻐﻮی ﭘﮫ ﻧﻮم اﺟﺮاء
ﮐﯿ ي ،ﭘﺎﺑﻨﺪه ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي او ھﻐﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮي.
ﯾﻮ ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﻲ داﺧﻠﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرې طﺮﺣﮫ او ﺣﻔﻆ ﮐ ي او ﻟﮫ ﻮﻟﻮ ھﻐﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻮادو
) (Materialsﮐﯥ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮي ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐ ي ﻮ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﮐﺎروﻧﯥ ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷﻲ.
دوه ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﺪا رﻧ ﮫ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮه ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺷﺨﺺ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﯾﻮه
ھﺪاﯾﺖ د ﻣﻨﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻞ وﮐ ي ﭼﯥ ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﮐ ﻧﻼرې ) ﺎﻧ ي دﺳﺘﻮر( ﺨﮫ د ھﺮ دﻟﯿﻞ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻮی وي،
ﻧﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ورﺗﮫ ﺎﻧ ي دﺳﺘﻮر ﺳﺮه ﭘﺎﺑﻨﺪه ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي او د ھﻤﺪې ﺎﻧ ي دﺳﺘﻮر د اﺟﺮاء ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ھﺮ ډول ﻏﺮاﻣﺖ ورﮐﻮي او دا ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ھﺮ ډول ﺧﺴﺎرې ،ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ،دﻋﻮا ﯾﺎ ﻟ ﺖ )د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟ ﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ون(
ﺨﮫ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻲ.
درې ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ھﻐﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ  Softwareاو/ﯾﺎ  Hardwareﺳﺨﺖ ﮐﺎﻟﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮی د اﻣﻨﯿﺖ اړوﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮه ﯾﻮ ﻮ ﮫ ﮐﻮي )د ھﻮﯾﺖ او ﭘﺎﺳﻮرډوﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭘﮫ ون( ،ﻧﻮ ﯾﻮازې ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ
د دا ﺷﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺌﻮول و ﻞ ﺷﻲ.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ دا ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ د ورﺗﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ  Softwareاو/ﯾﺎ  Hardwareﺳﺨﺖ ﮐﺎﻟﻲ ﺨﮫ اﺳﺘﻔﺎده
ﯾﻮازې ھﻐﻮ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﮫ ورﮐ ي ﭼﯥ د ورﺗﮫ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي.
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ﻠﻮر ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو وړ ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐ ي او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د ھﻐﻮی ﭘﮫ داﺧﻠﻲ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ
اداﯾﻨﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎﻧﻮﻧﮫ د ھﺮ ډول داﺧﻠﻲ ﯾﺎ ﺑﮭﺮﻧﻲ ﻮاښ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻮي دي .ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .ھﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اداﯾﻨﯥ ﺳ ﯿﺸﻦ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﺎ د ﺗ ﻟﻲ وب ﺑﺮاوزر د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﭘﺮﺗﮫ
ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻟﮫ ﻻﺳﺮﺳ ﺨﮫ ډډه وﮐ ي.
ﭘﻨ ﮫ ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﺪا رﻧ ﮫ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک اړوﻧﺪ ھﺮ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯿﻮ ،ﺗ ﻟﻮ ﺎﻧ ﻮ او
او اﺳﺘﺎزو ﺗﮫ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﻨ او ھﻐﻮ درﯾﻤﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﮫ ﭼﯥ د دوی ﻟﺨﻮا ﺎﮐﻞ ﺷﻮې وي )ھﺮ ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ واﻗﻊ وي( ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﻣﺤﺮﻣﯥ او ﭘ ﯥ ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭙﺎره )د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﭘﮫ ون( وﻟﯿ دوي او د دې ﭘﺨﻠﯽ
ﮐﻮي ﭼﯥ ھﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻲ ،ﺗ ﻟﯥ ﺎﻧ ﮫ ،اﺳﺘﺎزی او درﯾﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ دا واک او اﺟﺎزه وﻟﺮي ﭼﯥ ھﺮ ورﺗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د
ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺤﮑﻤﯥ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﯾﺎ د ھﺮ ﻣﻘﺎم ﻟﺨﻮا ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮی وي ،وﻟﯿ دوي.
ﺷﭙ ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ د اﺟﺰاوو ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د  SWIFTاو  VPNﭘﮫ ﺗ او اړﯾﻦ دي ،د ﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د
ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺠﮭﯿﺰات وﻟ ﻮي .د دې ﺗﺮ ﻨګ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې د ﺗﺒﺎدﻟﮫ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺷﺎﺗﺮ Back
 upﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﮐ ﻧﻼرې رﺳﻤﻲ ﮐ ي او ﭘﮫ ﻣﺴﺌﻮوﻻﻧﮫ ډول اﺟﺮاء ﮐ ي.
اووه ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ دوه اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮان (Participant Security
) Administratorsﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ ي ﭼﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﯾﯥ د ﯾﻮزروﻧﻮ ) (Usersﺟﻮړول ،د  Userد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﺗﻌﺪﯾﻠﻮل ،ﻟﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺨﮫ د  Userﻟﺮې ﮐﻮل ،د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ او د ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮏ د ﺻﺎدروﻟﻮ او وروﺳﺘﻲ ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ھﻐﮫ د ﻟﯿ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﮫ ﺗ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
اﺗﮫ ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي ،د اړﯾﮑﻮ د ﺳﺮﭼﯿﻨﯥ د ﺗﺜﺒﯿﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
طﺮﺣﮫ ﺷﻮي او ﭘﮫ ﻟﯿ د ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﯥ د ﺧﻄﺎ ﺎﻧﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺼﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره طﺮﺣﮫ ﺷﻮي ﻧﮫ دي.
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ﻟﺴﻢ ﻓﺼﻞ
د ﺧﻄﺎ ﺎﻧﻮ ﮐﻨ ﺮوﻟﻮل ،ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ او ﻟ

ﺘﻮﻧﮫ

ﻧﮭﮫ ﺷﭙﯿﺘﻤﮫ ﻣﺎده:
ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د ﯾﻮې ور ﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل د ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺨﮫ زﯾﺎت وﺧﺖ ﻟﭙﺎره د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې د
اداﯾﻨﻮ د ﺻﺎدروﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ ،دا ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺒﺮ ﮐ ي.
اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
د ور ﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل د  ٣٠دﻗﯿﻘﻮ ﺨﮫ زﯾﺎت وﺧﺖ او د ور ﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د  ٣٠دﻗﯿﻘﻮ ﺨﮫ د زﯾﺎت وﺧﺖ ﻟﭙﺎره د اداﯾﻨﻮ د
ﺗﺼﻔﯿﯽ ﭘﺮﻣﮭﺎل د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮه ﮐ ي.
ﯾﻮ اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮ ﻨګ ﯾﻮه ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﯾﺎ ﺑﻠﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰه راﭘﯿ ﮫ ﺷﻲ ،ﻣﺸﺘﺮک داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ھﺪاﯾﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ھﻐﮫ
ﺣﺴﺎب و ﻨ ول ﺷﻲ:



د ﺣﺴﺎب ﻨ ول د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﻟﯿﮑﻠﻲ ﺗﺎﺋﯿﺪي ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،او
د دا ﺷﺎن ﻨ د ﺑﯿﺮﺗﮫ رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺸﺘﺮک او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﯿﮑﻠﯥ ﺗﺎﺋﯿﺪي ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.

دوه اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﺒﺎدﻟﮫ د ﺳﻮﯾﻔ د ازاد ﻓﺎرﻣ ﺷﻮي اړوﻧﺪ ډول ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ،ﺧﻮﻧﺪي ﺑﺮﯾ ﻨﺎﻟﯿﮏ ﭘﺘﻮ ،ﻓﮑﺴﻮﻧﻮ
) (Faxesﯾﺎ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﮐﻨ ﺮوﻟﯿ ي .د ﺗﺎﺋﯿﺪۍ ﻟﭙﺎره ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮي ﻓﮑﺴﻮﻧﮫ ﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﯿ ي.
درې اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د  VPNﺳﺮه د ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎري ﺳﺎﺣﯥ اړﯾﮑﮫ ﭘﺮې ﺷﻲ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ
ﻣﻮده ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ  Fallback lineﻟﮫ ﻻرې ﻧﻮې اړﯾﮑﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐ ي.
) (٢ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﻣﺸﺘﺮک ﻻھﻢ د دې ﺟﻮ ﮫ ﻧﮫ وي ﭼﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ وﻟﯿ ﯾﻲ  ،دا ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه ﭘﮫ
ﻟﯿﮑﻠﯥ ډول اړﯾﮑﮫ ﯿﻨ ﮫ ﮐ ي ﻮ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ھﺪاﯾﺖ ورﮐ ي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﻣﺸﺘﺮک (Participant
 Transfersد ﻟﯿ دوﻧﻮ)ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﮭﻤﯥ اداﯾﻨﯥ اﺟﺮاء ﮐ ي.
ﻠﻮر اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
د ﻮﻟﻮ ﯾﺎ د زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره د  VPNﻟﮫ ﻻرې ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻻﺳﺮﺳ ﮐﯥ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ د اداﯾﻨﻮ د ﻣﺒﺎدﻟﯥ او
ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي:



دا ﺷﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮازې ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ واﻗﻊ ﺷﻮی ﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ
ورﮐ ي ﭼﯥ ﭘﯿ ﮫ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮی دی؛
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﻣﺸﺘﺮک د ﻟﯿ دوﻧﻮ ﭘﮫ ﻧﻮم ﻣﮭﻢ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ
وارد ﮐ ي او د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻻﺳﺮﺳ ﺎی ) (Access Pointﻣﻮﺟﻮد وي
ﻮ د  System Gatewayاو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﺷﺒﮑﯥ ) (LANﻟﮫ ﻻرو د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﭘﮫ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ واردې ﮐ ي.
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ﭘﻨ ﮫ اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ او د ﻟ

ﺖ وﺿﻊ ﮐﻮل

) (١ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دا ﺗﺎﺋﯿﺪوي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ او ﻧﻮر ﻟ
ﮐﯿ ي ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ ي.

ﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ اﺑﻼغ

) (٢د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻮي او دا ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د اداﯾﻨﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﮫ
ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺨﮫ وﺿﻊ ﮐﻮي .ﻟﮫ دې ﺳﺮﺑﯿﺮه ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﺳﺮﻏ وﻟﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﺑﯿﺎن ﺷﻮی ،ﺟﺮﯾﻤﯥ وﺿﻊ ﮐﻮي.
) (٣ﻟ ﺖ د ھﺮې ﺗﻘﻮﯾﻤﻲ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ وﺿﻊ ﮐﯿ ي او ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ھﻤﺪې ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ ورﮐﻮي
ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻓﯿﺴﻮﻧﻮ او ﺟﺮﯾﻤﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﻟﯿ دوﻧﻮ ﺣﺴﺎب اﺟﺮاء ﮐ ي.
) (۴د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻮﻟﻮ ﻟ
ﺷﻮی وي.

ﺘﻮﻧﻮ او ﺟﺮﯾﻤﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﮑﯥ درج

ﺷﭙ اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ورﺗﮫ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ھﻤﺪا ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ
ﺗﻄﺒﯿﻘﻮي.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ دوره اي ﺗﻮ ﮫ ﻟﮫ ﻓﯿﺴﻮﻧﻮ او ﻟ

ﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﮐﺘﻨﮫ ﮐﻮي.

) (٣د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ھﺮ ﺑﻞ وړاﻧﺪې ﺷﻮﯾﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻟ
د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د د ﺳﻮﯾﻔﺖ د ﻣﺸﺘﺮک
 RTGSد ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻟﺨﻮا ﻟ ه اﻧﺪازه

د GMT ١٣
ﻣﺨﮑﯥ

ﺖ وﺿﻊ ﮐ ي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د
ادارې ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ )ﮐﮫ د
ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ وي( د
ﺳﻮﯾﻔﺖ د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک
ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ

ﺨﮫ د GMT ١٣
وروﺳﺘﮫ
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ﺨﮫ د GMT ١٣
ﻣﺨﮑﯥ

ﺨﮫ وروﺳﺘﮫ

ﯾﻮوﻟﺴﻢ ﻓﺼﻞ
طﻠﺒﺎت ،د ﺧﺴﺎرې ﺟﺒﺮان او اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﯿ ﯥ

اووه اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﯾﺎ د ﮐﻢ ﮐﺎرۍ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻘﺎﺑﻠﻮ ﺧﻮاوو ﺳﺮه د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮﯾﻮ ﺗ وﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ
دﻋﻮا وﮐ ي .دا ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎرې ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي.
) (٢ھﺮ ډول ﺧﺴﺎره ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک د درﻏﻠﯿﺰ ﻟﯿ د ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﭘﯿ ﮫ ﺷﻮې وي ،ﺑﺎﯾﺪ د ھﻤﺪﻏﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري ﺟﺒﺮان
ﺷﻲ.
اﺗﮫ اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﻟﯿ ووﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﯾﻮه ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺨﮫ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي ﭼﯥ د اداﯾﻨﯥ ﭘﮫ دﺳﺘﻮر ﮐﯥ د
ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ﺧﻄﺎء ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﯾﻮه اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺮﺗﮫ و ﺮ ﻮي )ﻟﮑﮫ ﺗﮑﺮاري ﭘﯿﻐﺎم ،ﻧﺎﺳﻢ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮي اداﯾﻨﯥ ،ﻧﺎﺳﻢ
ﻣﺒﻠﻎ او داﺳﯥ ﻧﻮر( او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ راو ﺮ ﻮي.
ﻧﮭﮫ اوﯾﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ډول اداﯾﻨﯿﺰ ﺳﻔﺎرش ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﭼﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﻮل ﺷﻮی وي ،ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ اداﯾﻨﮫ ﭘﮫ
ھﻤﺪې ﯾﺎ ﺑﻠﮫ ﮐﺎري ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿ ل ﺷﻮی ھﻢ وي ،ورﺑﺎﻧﺪې اداري ﻓﯿﺲ وﺿﻊ ﮐﯿ ي .دا اداري ﻓﯿﺲ د ﺑﻞ ھﺮ ھﻐﮫ ﺧﺴﺎرې
د ﺟﺒﺮان ﭘﮫ اﺿﺎﻓﮫ وﺿﻊ ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﺎرا ﺮاف ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ھﻐﮫ ﻣﺴﺘﺤﻖ دی.
اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک د اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺒﻠﻎ د اداﯾﻨﯥ د اﺻﻠﻲ ﭘﯿﻐﺎم د رﺳﯿﺪ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ور ﯥ ﭘﺮﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﻠﯥ
ھﺮې ﮐﺎري ور ﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯿﺮﺗﮫ راو ﺮ ﻮي ،ﻟﯿ ووﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺨﮫ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ او ھﻐﮫ
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د اﺗﻢ ﻓﺼﻞ د اﺷﺘﺒﺎھﻲ اداﯾﻨﯿﺰ دﺳﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗ ﻟﻲ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﮫ اﻧﺪازه د ﺟﺒﺮان
ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي.
ﯾﻮاﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﯿ ﮫ
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﭘﯿ ﻮ ﺨﮫ د ﺑﯿﺮﺗﮫ راﺳﺘﻨﯿﺪو ﭘﻼن او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻر ﻮدوﻧﻮ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ
دﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو د ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
دوه اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه د ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ )ﮐﻠﯿﺮﻧګ(
ادارو ﭘﮫ ون ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﺎﻧ ي ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ/ھﻮﮐ ې ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي او د ھﻤﺪې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻟﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺨﮫ اړﯾﻨﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ
او ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻮاړي.
) (٢د ﯾﻮی اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﯥ د وﺿﻌﯿﺖ د ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺨﮫ ﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﺎﻧ ي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐ ي ﻮ ﺎن ډاډﻣﻦ ﮐ ي ﭼﯥ ﻮل ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﻤﮫ ﺗﻮ ﮫ ھﻤﻐ ه ﺷﻮي دي .دا ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ھﻤﻐﯥ ور ﯥ د ﭘﺎی ﺨﮫ
ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
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درې اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه دا ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ھﺮ ډول ﮐﺘﺎر Queuedﺷﻮي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ
ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب  priorityﺗﮫ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐ ي ﻮ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې د ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsﺑﮭﯿﺮ اﺳﺎﻧﮫ ﮐ ي.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ھﺮ ھﻐﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ دا ﺷﺎن ﻋﻤﻠﯿﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي ،ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي.
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دووﻟﺴﻢ ﻓﺼﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ)ﻣﯿﺎﻧﺠﯿ ﺮی او ﺣﮑﻤﯿﺖ

ﻠﻮر اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوام ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﺳﻨﺪوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ارﺷﯿﻒ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ
ﺗ او ﭘﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺬه ﻣﻘﺮرو ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐ ي.
) (٢ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ او د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اړوﻧﺪو ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﯾﻮې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ذﺧﯿﺮه ﺷﻲ .د ATS
ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﺗﯿﺮو درﭔﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻮﻟﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻻﺳﺮﺳ وړ دي.
) (٣ﭘﮫ دې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ) (Bulkﻟﯿ د د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺣﺪودو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ اړه او د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ د
ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ اړه د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده .ﭘﮫ ﻋﻤﺪه ډول دا د ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ دی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﯿﺴﻮ د
ﺗﻄﮭﯿﺮ ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺎن ﻋﯿﺎر ﮐ ي.
) (۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺗﻨﻈﯿﻢ او د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د دﻧﺪو ﭘﮫ اړه ﺑﺸﭙ ووﻧﮑﻲ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وﻟﯿ ي.
دا ﺑﺸﭙ ووﻧﮑﻲ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺘﻞ ﮐﯿ ي.
ﭘﻨ ﮫ اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ،ھﺮ ډول ﺗ ﻟﻮ ﺿﻤﯿﻤﻮ ﯾﺎ ھﺮ ﺑﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎره ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺣﮑﻤﻮﻧﮫ او
ﻣﺸﺨﺼﺎت راﻧﻐﺎړي ،وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ د ﺗﻌﺪﯾﻠﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي:
) (١دا ﺗﻌﺪﯾﻼت او اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻨﺪوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﭘﺮ ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻧﯿ ﯥ ﺑﺎﻧﺪې د دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﯾﻮه ﻧﮫ ﺑﯿﻠﯿﺪوﻧﮑﯥ ﺑﺮﺧﮫ
و ﺮ ﻲ .دا ﻧﯿ ﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ و ﻧﮫ ﺎﮐﻞ ﺷﻲ.
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ د اﺟﺮاء ﮐﯿﺪو ﺨﮫ ﻟﺲ ور ﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ورﮐ ي.
) (٣دا ﺷﺎن ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ اﺑﻼغ ﺷﻮی و ﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ھﻐﮫ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ورﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي ،ﻧﺸﺮ ﺷﻲ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﭼﯥ

) (۴ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺨﮫ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک د دﻏﻮ د دوﯾﻢ ﻓﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻟﯿﮑﻠﻲ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﻟﮫ ﻻرې د ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو
ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ اﺳﺘﻌﻔﺎء ورﮐ ي ،دا ﺗﻌﺪﯾﻼت د ﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ﻞ .ﮐﯿ ي.
ﺷﭙ اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﺗﺮ ھﻐﮫ اﻧﺪازه ﭘﻮرې د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه د ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﮫ درﻟﻮدل ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ
ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ د اﺟﺮاء ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻧﮫ وي ﯾﺎ دا ﭼﯥ دا ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ د ھﺮدﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﻟﮫ ﮐﻨ ﺮوﻟﮫ وﺗﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﮫ ﮐﺒﻠﮫ د ھﺮې
ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻟﮑﮫ د ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﻮ ﺧﺮاﺑﯿﺪل ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺎري ،طﺒﯿﻌﻲ ﭘﯿ ﯥ ،اﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﮫ ،ﮐﺎري ﺷﺨ ې ﯾﺎ ﺟ ې ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻨ ول
ﮐﯿ ي؛
) (١ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮه ﮐﻨ ﺮوﻟﮫ وﺗﻠﯥ ﭘﯿ ﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻋﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
اﺟﺮاء ﮐﯥ ﻟﮫ ﺧﻨ ﯾﺎ ﻨ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ھﻐﮫ وﺧﺘﮫ ﭘﻮرې ﻨ ول ﮐﯿ ي
ﭼﯥ دا وﺿﻌﯿﺖ دوام وﻟﺮي.
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) (٢ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ھﻢ د ﺧﻄﺎ/ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﮐﻨ ﺮوﻟﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﻼرو او ﻧﻮرو ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ
ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﯾﻮوﻟﺴﻢ ﻓﺼﻞ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮي ،ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻧﮫ ﮐ ي او ﻮﻟﻮ ھ ﻮ ﺨﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ﻮ د
ﭘﯿ ﯥ د دوام ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﺎوړه اﻏﯿﺰې راﮐﻤﯥ ﮐ ي.
اووه اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ او ﺣﮑﻤﯿﺖ
) (١د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﺧﻄﺎء ﯾﺎ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﺷﺨ ې ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﮐﯥ ﮐ ﯿﻨﻲ ﻮ دوﺳﺘﺎﻧﮫ
ﺣﻞ ﻻره وﻣﻮﻣﻲ او د ھﻐﮫ ﻟﭙﺎره ﻮل اړﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي.
) (٢ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ورﺗﮫ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺣﻞ ﻻرې ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ھﻮﮐ ه وﻧﮑ ي ،ھﺮ اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺨﮫ ﭘﮫ ﻟﯿﮑﻠﻲ ډول ﻟﺲ ﺗﻘﻮﯾﻤﻲ ور ﯥ وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ﭘﯿ ﯥ ﯾﺎ ﺷﺨ ې دﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي ﭼﯥ ﯾﻮه ﻣﺼﺎﻟﺤﺘﻲ ﮐ ﻧﻼره ﭘﯿﻞ
ﮐ ي ﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﯾﺎ ﺷﺨ ې ﯾﺎ د ھﻐﮫ د ﻋﻮاﻗﺒﻮ او زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﯾﻮه ﺣﻞ ﻻره وﻣﻮﻣﻲ.
) (٣اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ اړﯾﻨﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﭘﮫ ﺗ او ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﮐ ي.
اﺗﮫ اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ھﻮﮐ ه ﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﺷﺮح ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﮫ ﺗ او ھﺮ ډول ﺷﺨ ه او ﻻﻧﺠﮫ ﭼﯥ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ د ﺣﻞ ﻻرې ﭘﺮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ﺷﻮي ﻧﮫ دي ،د  ۴۵ور ﻮ دﻧﻨﮫ د ﯾﻮی ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرې ﻟﮫ ﻻرې د ﺣﮑﻤﯿﺖ
)داورۍ( ﯾﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ار ﺎن ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐﻮي؛
) (١ھﺮ ھﻐﮫ ﺧﻮا ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻟﮫ دﻏﯥ ﮐ ﻧﻼرې ﺨﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ،ﺑﺎﯾﺪ د رﺳﻤﻲ ﻟﯿﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﮫ ﺧﺒﺮ
و ﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎره ازاد دي؛
ورﮐ ي .دواړه ﺧﻮاوې د ﺧﭙﻠﯽ ﺧﻮ ﯥ ﻣﻨ
) (٢د ﺣﮑﻤﯿﺖ ار ﺎن د ﺣﮑﻤﯿﺖ ﭘﺮوﺳﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺗ او دواړو ﺧﻮاوو ﺗﮫ ﻣﯿﻌﺎد ﺎﮐﻲ او د دې ﺗﺮ ﻨګ د ﺣﮑﻤﯿﺖ د
ﻮوﻧﮑﻲ ﺧﻮا د اﻋﻼﻧﻮﻟﻮ ﭘﮫ ون د دﻏﯥ ﻣﯿﻌﺎد د ﻏ ﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﻲ؛
) (٣ﯾﻮازې ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﭘﮫ ﺗ او ﻮﻟﯥ ﺎﻧ
ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.

ي ﺷﻮي اﺟﺮاآت ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﭘﮫ

ﻧﮭﮫ اﺗﯿﺎﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ
ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه د ﺧﺒﺮﭔﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐ ي:
) (١د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﮫ ﺗ او د ھﺮ ډول اﻓﻼس او د ھﺮ ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻼس او ورﺷﮑﺴﺘ
ﻣﻮﻧﺪل؛

ﭘﮫ اړه د ﺷﮏ ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ دﻟﯿﻠﻮﻧﻮ

) (٢د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺑﯿ ه ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي؛
) (٣د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺨﮫ د ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د راﭘﻮرورﮐ ل ﺷﻮي اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ اړه ﻟﮫ اړوﻧﺪ
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺨﮫ داﺳﯥ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ او ﭘﻠﺘﻨﯥ ﭘﯿﻠﻮي ﭼﯥ اﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮﺗﮫ د ﮐﻮﻣﯽ ﺑﻠﯽ ادارې ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ اﺣﺘﯿﺎط ﺳﺮه ﺎرل
ﮐﯿ ي؛
) (۴ﺗﺮ ھﻐﮫ ﺑﺮﯾﺪه ﭼﯥ د اﻓﻼس ﭘﯿ ﮫ د اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري ﻣﻨﻞ ﺷﻮې وي او دا د واﻗﻌﯿﺖ ﭘﮫ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه
ﺧﺒﺮې ﺷﻮې وي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره ﻧﻮر ﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮه ﮐ ي؛
) (۵د درﯾﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﮑﻤﻮﻧﮫ )د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻨ ول او ﻓﺴﺦ ﮐﻮل( د دې ﺑﮭﯿﺮ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿ ي.
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ﻧﻮی ﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
) (١ﻟﮫ دې واﻗﻌﯿﺖ ﺨﮫ ﺧﺒﺮﭔﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک د ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻣﺎدې د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د اﻓﻼس ﭘﯿ ﮫ ﺗﺎﺋﯿﺪه ﮐ ې ده ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﻧﯿﺴﻲ:
) (٢ھﻐﮫ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﺗﺮ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﻣﻨﻠﻮ وروﺳﺘﮫ ﻟﯿ ل ﺷﻮی دی؛




ھﻐﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭼﯥ د ﯾﻮه اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﺗﺮ ﭘﯿ ﯿﺪو وروﺳﺘﮫ ﻻھﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه ﺣﺴﺎب ﻟﺮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ دې ډاډﻣﻦ ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﻮل ﻣﻌﻘﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺎﮐﻞ ﺷﻮي اﻣﺎﻧﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺷﺨﺺ د ﺧﻮ ﯥ
ﭘﺮﺗﮫ د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ھﯿ ﻧﻮر اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﻧﮫ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ
ﻣﻌﯿﻨﻮ  Net settulementﺧﺎﻟﺺ ﺗﺼﻔﯿﻮی ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺨﮫ ﭼﯥ د دې ﻣﺎدې د ﻠﻮرﻣﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﯥ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮی دی؛
ﻨ ول ﺷﻮی ﯾﺎ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮی ﻣﺸﺘﺮک د ھﻐﻮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺎﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د
ون ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورﺑﺎﻧﺪې وﺿﻊ ﮐﯿ ي.

) (٣د ﻮﻟﻮ ھﻐﻮ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻟﯿ ل ﺷﻮې دي او ﻟﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﺨﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻟﮫ ﻟﻮري ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮی وي ﺧﻮ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ﺷﭙ م ﻓﺼﻞ ﺳﺮه ﺳﻢ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د
اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ د ﺧﺒﺮﭔﺪو ﭘﮫ وﺧﺖ د اداﯾﻨﯥ د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ د ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻻ ﻣﻨﻞ
ﺷﻮی ﻧﮫ وي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻮل ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﻧﯿﺴﻲ ﻮ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ھﻐﻮی ﻟﮫ دﻧﻨﮫ ﮐﯿﺪو ﺨﮫ
ﻣﺨﻨﯿﻮی وﮐ ي ﯾﺎ ھﻐﮫ ﻟﻐﻮ ﮐ ي ،ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺮ ﻨﺪی  Net settulementﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺨﮫ ﭼﯥ
د دې ﻣﺎدې ﭘﮫ ﻠﻮرﻣﯥ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻮی دی.
) (۴د ھﻐﻮ اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻟﯿ ل ﺷﻮې وي او د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ اړه د ATS
ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺧﺒﺮﭔﺪو ﭘﮫ وﺧﺖ د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻞ ﺷﻮی وي ،ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﮫ ﺮ ﻨﺪ ډول دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د
اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ھﻐﮫ ﮐ ﻧﻼره ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ  ۵ ،۴او  ۶ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮی ،د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﺳﺮه
ﺳﺮه ﻻھﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿ ي .دا ﺮ ﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﻟﮫ ډﻟﯥ د اداﯾﻨﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﺗﺮ اﻋﻼﻧﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ د
 ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ،ﻧﮭﺎﯾﻲ دی.
) (۵د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ  Net settulementد ھﻐﻮ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﻠﻲ اﻋﻼﻣﯿﯥ
) (National Payment System Proclamationﭘﮫ ﺣﺪودو ﮐﯥ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺎﮐﻞ ﮐﯿ ي ،ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻮارد
ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ:


ﻮل ھﻐﮫ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري ﻟﯿ ل ﺷﻮي او د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ وﺧﺖ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د
) (Xﺑﺮﺧﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره ﻻ ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﻧﮫ وي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا رد ﯾﺎ ﻟﻐﻮ
ﮐﯿ ي ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﺨﮫ ﭼﯥ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ Net settulementد ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک
ھﻐﮫ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وﻧﻐﺎړي ﭼﯥ د  DNSﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻞ ﺷﻮی وي او د

اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﻠﻲ اﻋﻼﻣﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺪودو ﮐﯥ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺎﮐﻞ ﺷﻮی وي ﭼﯥ د اﻓﻼس ﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻮ ﯾﺎ




ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺎرو د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ ھﻤﻐﮫ ﮐﺎري ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮ د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ
ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه دا ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺎﻧﯥ وﺿﻊ ﮐ ي؛
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ھﻤﺪا ډول ﭘﮫ ﮑﺎره ډول ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د اﻓﻼس ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺧﻄﺮوﻧﻮ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ  Net settulementﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﯿ ي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک
ﺳﺮه د د ﮐﺘﺎر ﺷﻮي ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ  Net settulementد ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑ ﮫ ﺑﺪﻟﻮي ﭼﯥ
ﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﯾﺪه د ھﻐﮫ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﺧﻄﺮ ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷﻲ .د ھﻤﺪې دﻟﯿﻞ ﻟﭙﺎره او د ھﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ
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ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺣﻘﯿﻘﻲ ﮐﺮﯾ ټ ﺧﻄﺮ ﺨﮫ د ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ دﻓﺘﺮي ﻣﻘﺎم ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﯽ
) (Fundsﺳﺮه د ﺑﯿﻼﻧﺴﻮ ﮐﺎر ﭘﯿﻠﻮي )د ﺷﺘﮫ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮه( ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ
ورﮐ ل ﺷﻮي دي؛
ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل ﯾﺎ د دې اﻣﮑﺎن ﭘﺮﺗﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ د ﺑﻞ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ وړاﻧﺪې ھﺮ
ډول ﭘﻮراﯾﻨﯥ وﻧﮫ ﻧﻐﺎړي.

) (۶د اﻓﻼس ﭘﮫ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰو ) (Bulkﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره:






د ﮐﺮﯾ ټ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ) (Bulkﻟﯿ دوﻧﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﺧﻮ د ﺧﺎﻟﺼﯿﺪ ﺗﺼﻔﯿﯥ Net settulement
اړوﻧﺪ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﯾﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ د اﻋﻼﻧﯿﺪو ﭘﮫ وﺧﺖ ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﻧﮫ وي )ﻟﮑﮫ ﮐﺘﺎر ﺷﻮي ﯾﺎ ﻻھﻢ د
ﺟﻮړﭔﺪو ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ وي( ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﻟﻐﻮ ﮐﯿ ي؛
ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ) (Bulk Direct Debitsﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ارز ﺖ ﭘﺮ ﻧﯿ ﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ اﻧﺘﻈﺎر دي ،ھﻢ ﻟﻐﻮ
ﮐﯿ ي ،ﻟﮫ ﮐﻮﻣﮫ ﭼﯥ دا ډﺑ ﻮﻧﮫ د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ د ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsد ﺑﮭﯿﺪﻧﯥ ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د اداري
ھﻮﮐ و/ﻣﻮاﻓﻘﺘﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ﻧﮫ دی؛
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک ﺳﺮه دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د دې ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اﺻﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻋﺪو ﻟﭙﺎره اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺎﻧﯥ وﺿﻊ
ﮐ ي.

ﯾﻮ ﻧﻮی ﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
د اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﻠﻲ اﻋﻼﻣﯿﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻮﻣﺮه ژر ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ وړاﻧﺪې د اﻓﻼس ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه
ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ اړه ﺑﺎﺧﺒﺮه ﺷﻲ.
دوه ﻧﻮی ﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د اﻓﻼس د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮل ﭘﺮ ﮐﺎري ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯿ
ﺨﮫ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﯿ ي:

ﺷﻲ ،د ھﻐﮫ د رﺳﯿﺪ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ

) (١د اﻓﻼس اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺨﮫ ﺗﺮ ﺧﺒﺮﯾﺪو وروﺳﺘﮫ د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻟﯿ ل ﺷﻮي اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ د
ﺑﻼک ﻟﺴﺖ ﮐﯥ د ھﻐﮫ ﭘﺮ ور وﻟﻮ ﺳﺮه د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻧﻨﻮﺗﻮ ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻻﻣﻞ ﮐﯿ ي د ﺗﺼﻔﯿﯥ
ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻲ او ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﺑﺮﯾﺪه ﭘﻮرې ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿ ي ﭼﯥ د
ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ  Net settlementد ﺮ ﻨﺪو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﺮﺗﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ د ﻣﺨﮑﯿﻨ ﻣﺎدې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻻ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی
ﻧﮫ وي.
) (٢اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ )اﻧﻔﺮادي او ډﻟﮫ ﯾﯿﺰه( ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﮫ ﻟﻮري ﻟﯿ ل ﺷﻮي او ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﺧﻮ د
ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻼس ﭘﮫ ﺗ او اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ د ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻻ ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﻧﮫ وي،
رد ﮐﯿ ي )ﭘﺮﺗﮫ د ﯿﻨﻮ ﺮ ﻨﺪو ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ  Net settulementھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺨﮫ(.
) (٣اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا ﻟﯿ ل ﺷﻮی وي او د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻼس ﭘﮫ ﺗ او د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﭘﯿﻞ د
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻞ ﺷﻮی وي ،ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻞ ﮐﯿ ي او د ATS
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي.
) (۴د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ  Net settulementھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د  DNSﻟﮫ ﻟﻮري د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻞ ﺷﻮي اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ
راﻧﻐﺎړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻟﻮري د اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﻠﻲ اﻋﻼﻣﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺪودو ﮐﯥ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺎﻧ ی
ﺷﻮی وي او ﭘﮫ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮی وي ﭼﯥ د اﻓﻼس ﭘﮫ ﺗ او د ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﯾﺎ ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺎرو د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ
ﮐﺎري ور ﯥ دﻣﺨﮫ ﯾﺎ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﺧﻮ د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اړوﻧﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭘﮫ اړه د
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺨﮫ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮﭔﺪو ﭘﮫ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿ ل ﺷﻮی وي ،ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﯿ ي.
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درې ﻧﻮی ﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻼس ﭘﮫ ﺗ او ﺗﺪاﺑﯿﺮو د ﭘﯿﻞ ﭘﮫ اړه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ اﻣﺮ د ور ﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﺧﻮ د ﺑﻠﯥ ﮐﺎري ور ﯥ ﭘﮫ ﭘﯿﻞ
ﮐﯥ ﭘﯿ ﺷﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺑﻠﯥ ﮐﺎري ور ﯥ د ﭘﯿﻞ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ اړﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت راوﻟﻲ ﭼﯥ
ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﮑﻲ راﻧﻐﺎړي:




د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻻﺳﺮﺳ ﭘﺎراﻣﯿ ﺮوﻧﻮ داﺳﯥ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮل ﭼﯥ اړوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک وﻧﮑ ی ﺷﻲ ﭼﯥ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﺻﺎدر
ﯾﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ،ﭘﮫ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮک  Statuseﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﻼک ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل )(Block or Disabled
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﯿ ي؛
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﺑﻠﯥ ﮐﺎري ور ﯥ د ﭘﯿﻞ ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د اﻓﻼس ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ اړه ﺧﺒﺮ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي.

) (١د ﯾﻮه ﻣﻔﻠﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ وړاﻧﺪې د اﻓﻼس ﭘﮫ ﺗ او د ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭘﯿﻠﻮل ﺑﺎﯾﺪ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮاردو ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﻧﮑ ي:




د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﯾﺎ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺘﮫ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺎ ﯥ
ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻼس ﭘﮫ اړه د ﺗﺪاﺑﯿﺮو د ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﮫ ور ﯥ ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻣﺨﮑﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د
ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮫ ﺷﻲ؛
د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ اړوﻧﺪه زﯾﺮﻣﮫ ﮐﯥ ﺑﻼک ﺷﻮي ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsاو د ﻣﺸﺘﺮک د ﺑﯿﮫ
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﺑﻼک ﺷﻮي ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺎ ﯥ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﮫ وي ،ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻼس ﭘﮫ اړه د
ﺗﺪاﺑﯿﺮو د ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﮫ ور ﯥ ﯾﺎ ﻣﺨﮑﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ
ﻣﻮﺧﮫ د ﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮫ ﺷﻲ.
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ﻟﻮﻣ ۍ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(1
د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺴﺖ
ﺑﺎﻧﮏ

BIC
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دوه ﯾﻤﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(2
د ﻣﺸﺘﺮک د ﮐﺎري ﺳﺎﺣﯥ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪي

ﯾﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ﭼﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي وﻟﺮي:
ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻮارد د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﮐﺎري ﺳﺎﺣﯥ ﻟﭙﺎره ﺎﻧ ﻧﯥ دي )ﭘﮫ ﭘﺮوﭘﻮزل ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮫ دي( ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه
وﻧ ﻠﻮل ﺷﻲ.
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﮐﺎري ﺳﺎﺣﮫ
ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮ ﻟﮫ ﻻﻧﺪﻧﻲ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪي ﺳﺮه:
) (١ﯾﻮ ﻋﺪد dual core intel/AMD CPU 64 bit
) ۴ (٢ﺟﯽ ﺑﻲ RAM
) ٣٠٠ (٣ﺟﯽ ﺑﯽ HDD
) ٢٢ (۴ﯾﺎ  ٢٧اﻧﭻ ﻣﺎﻧﯿ ﻮر

ﻧﺮم اﻓﺰار)) Java Runtime Environment 7.0 (١)(Softwareاﺧﺘﯿﺎری دی ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﭘﮫ  web interfaceﮐﯥ
ډﯾﺠﯿ ﻠﻲ ﻻﺳﻠﯿﮏ اړﯾﻦ وي(
)) Safe Net Authentication Client (٢د  SSLﻣﺸﺘﺮي د ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﺳﺨﺖ اﻓﺰار )(Hardwareﻟﮫ ﻮﮐﻨﻮﻧﻮ
او ډﯾﺠﯿ ﻠﻲ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺨﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ(
)) Adobe PDF Reader (٣د  PDFراﭘﻮروﻧﻮ د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره(
)) Internet Explorer, Firefox, Google Chrome (۴د ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻧﺴﺨﯥ ﺨﮫ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه دوه ﻧﺴﺨﯽ ﺷﺎﺗﮫ ھﻢ اﻋﺘﺒﺎري
ﻟﺮي(
)) Safe Net e-Token $100 (۵ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﯿ ي(
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درﯾﻤﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(3
د ﻣﺸﺘﺮک د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﻓﻮرم/د ﻣﺸﺘﺮک ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ

ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﺪا ډول د دې ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ د ﮐﻮﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ د اﺟﺮاء ﮐﯿﺪو ﯾﺎ د ھﺮ ﺧﺪﻣﺖ د ﮐﺎرول ﯾﺎ وړاﻧﺪې ﮐﯿﺪو ﻧﯿ ﯥ ﺨﮫ ﺧﭙﻞ
ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮﻏﺎړه او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي:
) (١ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ھﺮه ھﻐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن اړﯾﻦ ﻲ ﭼﯽ ﭘﮫ ﺳﻤﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻲ ،ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﮫ ﻣﻮﺟﻮد او ﭘﮫ ﮫ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي؛
) (٢ﻣﺸﺘﺮک دا ﺻﻼﺣﯿﺖ او واک ﻟﺮي ﭼﯥ د ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ او ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﮫ اﺟﺮاء او وړاﻧﺪې ﮐ ي؛
) (٣دا ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ ﭘﮫ ﺳﻤﮫ او ﻣﺠﺎزه ﺗﻮ ﮫ اﺟﺮا ﺷﻮی او وړاﻧﺪې ﮐﯿ ي او د ﺗﻨﻔﯿﺬ وړ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،د اﻋﺘﺒﺎر وړ او اﻟﺰاﻣﻲ
ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ راﻧﻐﺎړي؛
) (۴ﻮل اړﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻟﯿﮑﻮﻧﮫ ،اﺟﺎزه ﻟﯿﮑﻮﻧﮫ او ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ھﺮ درﯾﻢ ﺷﺨﺺ ﺗﮫ ﯾﺎ ﻟﮫ ﭘﻠﻮه ﺑﺮاﺑﺮﯾ ي ﭼﯥ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ د
ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ،ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsاو د دﻏﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﻟﯿ ﻟﻮ ﮐﯥ دﺧﯿﻞ وي؛
) (۵ﻮل اړﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺐ ،اﺟﺎزه ﻟﯿﮑﻮﻧﮫ او رﺿﺎﯾﺖ ﻟﯿﮑﻮﻧﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي دي او ﻮﻟﮫ اړﯾﻨﮫ دوﺳﯿﮫ ﺑﻨﺪي ﯾﺎ رﺟﺴ ﺮﯾﺸﻦ ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻮی )او د اړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ دا ﺑﮭﯿﺮ ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﻧﻮی ﮐﯿ ي( ﭼﯥ د ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﯾﺎ ﺑﻞ ﻣﻘﺎم ﻟﮫ ﻟﻮري د ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ د اﺟﺮاء ﭘﮫ
ﺗ او ﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﯿ ي؛ او
) (۶د ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ اﺟﺮاء ﮐﻮل او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮل او ﮐﺎرول ﺑﮫ ھﺮ ډول ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ ﺷﺮط ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﻓﺮﻣﺎن ،ﻣﻘﺮره ،اﻣﺮ ﯾﺎ
ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻧﻘﺾ ﻧﮫ ﮐ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮک دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ھﺮ ډول رﺿﺎﯾﺖ ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ،
ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ او اﺟﺎزه ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﮐﺎﭘﻲ ﺎﻧﯥ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﺨﮫ د ) (ivﯾﺎ ) (vﺑﺮﺧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﯿ ي ،ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻣﺸﺘﺮک دا
ھﻢ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﯿ ه ﺧﺒﺮ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﮫ د ھﺮ ډول ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ اړه ﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د ھﺮ ډول ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺨﮫ د ﺳﺮﻏ وﻧﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ.
ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﺷﺨﺎص
ﻣﺸﺘﺮک وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ او د اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ د دې ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ د اﺟﺮاء ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﭙﻠﻮ واﮐﻤﻨﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ او ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻧﮫ
وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي او د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ،د ﭘﺎﻧ ﯽ ) Fundsد ﻟﯿ د او د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﮫ
ﻻرې ﻧﻮرو ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺗ او ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﮐ ي او/ﯾﺎ د ورﺗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳ ﻟﭙﺎره اﺷﺨﺎص ﻣﺸﺨﺺ ﮐ ي او
د ورﺗﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ )ھﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﯥ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ وي( ﭘﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ
اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﮐ ي ﭼﯥ ورﺳﺮه ﯾﻮ داﺳﯥ ﺳﻨﺪ ﻣﻞ وي ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﺳﻨﺪ
وي ﭼﯥ د ھﺮ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺷﺨﺺ او د ھﻐﮫ د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺻﺤﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐ ي .ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮ ھﻤﺪې اﺳﺎس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اﺟﺮاء ﮐﯥ د ھﻤﺪې ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻋﻤﻞ وﮐ ي .د ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ اړوﻧﺪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎ
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ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ھﺮ ډول ﺑﺪﻟﻮن ﺑﺎﯾﺪ د دې ﺑﺪﻟﻮن د اﺟﺮاء ﮐﯿﺪو ﻧﯿ ﯥ ﺨﮫ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه  ١۵ور ﯥ ﻣﺨﮑﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﮫ وﻟﯿ ل ﺷﻲ.
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﻓﻮرم
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه د ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿﺪو
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ
XXX
ﺷﺨﺺ ﺗﮫ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ
----اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻮم:
ﺷﺨﺺ ﺨﮫ:
د ﯾﻮ ﻮ ﮫ ﮐﯿﺪﻧﯥ ﺎی:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻤﭙﻨ ﺷﻤﯿﺮه/
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮي ادارې
ﺷﻤﯿﺮه/
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮدا ﺮۍ ﺷﻤﯿﺮه:
د دﻓﺘﺮ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮې ﭘﺘﮫ/
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮدا ﺮۍ اﺻﻠﻲ
ﺎی:
د ﺑﺎﻧﮏ رﺟﺴ ﺮﯾﺸﻦ/د ﺟﻮاز ﺷﻤﯿﺮه  /د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﺻﺎدر ﺷﻮي
ﺟﻮاز ﻧﯿ ﮫ
د ﺳﻮﯾﻔ BIC
د اړﯾﮑﯥ ﻧﯿﻮوﻧﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﻮم:
د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺷﻤﯿﺮه:
د ﻓﮑﺲ ﺷﻤﯿﺮه:
د ﺑﺮﯾ ﻨﺎﻟﯿﮏ ﭘﺘﮫ:
د ﭘﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺷﻮې ﻧﯿ ﮫ:
)دا ھﻐﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺷﻮې ﻧﯿ ﮫ ده ﭼﯥ
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻏﻮاړي ﭘﮑﯥ د
 ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻲ(
ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ھﻤﺪې اﺳﺎس د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﻏ ﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي.
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﮐﮫ دا ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮاردو ﺗﺮ اﻏﯿﺰې ﻻﻧﺪې را ﻲ:
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) (١ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻻر ﻮود ﮐﯥ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐ ﻧﻼرې )ﻟﮑﮫ ﻨ ﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ
دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي( ﭼﯥ وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﭘﻠﯥ ﮐﯿ ي ،رﻋﺎﯾﺖ او ورﺗﮫ ﻏﺎړه ﮐﯿ دي .ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﮫ ھﻤﺪې اﺳﺎس د
ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻر ﻮود ﭼﯥ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮی وي ،د ﯾﻮی ﮐﺎﭘﻲ رﺳﯿﺪ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﺗﺎﺋﯿﺪوي.
) (٢ﻣﺸﺘﺮک د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ او د ﺑﻞ ھﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﺗ او وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ ﭘﻠﯥ ﮐﯿ ي ،د ﺷﺮاﯾﻄﻮ او
ﻻر ﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻮي او ھﻐﮫ رﻋﺎﯾﺘﻮي.
) (٣ﻣﺸﺘﺮک ژﻣﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻟﯿ ل او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮﯾﻮ اداﯾﻨﯿﺰو ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﺑﺸﺒ ﺗﯿﺎ ﺗﮫ ﯾﺎ د دﻏﻮ اداﯾﻨﯿﺰو
ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺗﮫ ﮐﻮم ﻧﺎوړه زﯾﺎن ﻧﮫ رﺳﻮي )ﯾﺎ ﻟﮫ دې ﭘﺮﺗﮫ د ﻣﺸﺘﺮک ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﮐﻮم ﻟﻮی ﺧﻄﺮ ﻧﮫ
ورﭘﯿ ﻮي(.
) (۴ﻣﺸﺘﺮک ژﻣﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻏ ي/ﻣﺸﺘﺮک ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺮ اړﺧﯿﺰ اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﺘﯿﺎ ﺗﮫ ﮐﻮم زﯾﺎن
ﻧﮫ رﺳﻮي.
) (۵ﻣﺸﺘﺮک ژﻣﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺨﻮا د اداﯾﻨﯥ وړ ﻮل ﻓﯿﺴﻮﻧﮫ او ﻧﻮر ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﮫ اداء ﮐﻮي) .دا
ﻓﯿﺲ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎت ډول د ﺑﺸﭙ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺮه را ﺮ ﻮل ﯾﺎ وﺿﻊ ﮐﯿ ي(
) (۶ﭘﮫ دې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ درج ﺷﻮي ﺣﻘﻮﻧﮫ او ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫ ﯾﻮازې د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ډاډ ورﮐ ي ،ﺑﻠﮑﯥ ھﺮ ﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ
ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻر ﻮود د رﻋﺎﯾﺘﻮﻟﻮ او ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﭙﺎره ھﻮﮐ ه ﮐ ې ده.
) (٧ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ھﻤﺪې اﺳﺎس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د ھﻐﮫ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او اداره ﮐ ي.
) (٨ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دې ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﺳﺮه ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯿ ي ﻮ ﮑﺎره ﮐ ي ﭼﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻏ ﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره د
ﺗﻨﻔﯿﺬ وړ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﮫ دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ درج ﺷﻮي ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي.
)دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او اﺳﻨﺎد د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﺳﺮه ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯿ ي(
ﭘﮫ دې ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي اﺻﻄﻼﺣﺎت د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ د اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﮫ ورﺗﮫ ﻣﻌﻨﺎ رﺳﻮي.
د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا اﺟﺮاء ﺷﻮی
د ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺷﺨﺺ ﻟﺨﻮا ﯾﺎ ﭘﮫ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ:
)د ﺳﮑﺮﺗﺮ/رﺋﯿﺲ ﻻﺳﻠﯿﮏ(
)د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺸﭙ ﻧﻮم(

)د رﺋﯿﺲ ﻧﻮم(
)د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺸﭙ ﻧﻮم(
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ﻠﻮرﻣﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(4
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﻮرﻣﮫ
)د ﯾﻮه ﻧﻮي ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﯾﺎ د اوﺳﻨﻲ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن ﯾﺎ د ﯾﻮ ﺑﻼک ﺷﻮی ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﺑﻼک ﻧﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره(
ﺗﮫ:

ﻟﺨﻮا:

XXX
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮم
د ﯾﻮ ﻮ ﮫ ﮐﯿﺪﻧﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
د ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﯿﺮه /
د ﺛﺒﺖ ﺷﻮی اداری ﺷﻤﯿﺮه /
ﺳﻮدا ﺮی ﺷﻤﯿﺮه:
د ﺛﺒﺖ ﺷﻮی اداری ﭘﺘﮫ /
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮدا ﺮي اﺻﻠﻲ ﺎی
د ﭘﻮﺳ ﮐﻮډ
د ھﻐﮫ ﺷﺨﺺ ﻧﻮم ﭼﯥ ورﺳﺮه اړﯾﮑﮫ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ
د اړﯾﮑﯽ ﺷﻤﯿﺮه:
د ﻓﮑﺲ ﺷﻤﯿﺮه:
ﺑﺮﭔ ﻨﺎﻟﯿﮏ ﭘﺘﮫ:
)ھﺮ ﮫ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﺣﺬف ﯾﯥ
ﻻﻧﺪی ﺗﻔﺼﯿﻼت د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺑﺎره ﮐﯥ ﺑﺸﭙ ﮐ ئ
ﮐﮫ ﯾﻮه ﻧﻮی ﮐﺎرووﻧﮑﻲ وی ﻧﻮ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ د ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﮐ ئ(
ﻓﻮرﻣﮫ دې ھﻢ ﺑﺸﭙ ﮐ ي
زﯾﺎﺗﻮل /ﭘﮫ ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن /د
ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮی ﻋﻤﻞ
ﺑﻼک ﺨﮫ را اﯾﺴﺘﻞ
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺗﺨﻠﺺ:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻟﻮﻣ ی ﻧﻮم:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯽ ﺷﻤﯿﺮه:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ دﻧﺪه:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﮐﺎر ﺎی )ﭘﺘﮫ(:
د ﻣﻨﻈﻮروﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ:
ﻻﺳﻠﯿﮏ:

ﻧﻮﻣﻮړی ﺷﺨﺺ )ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ( ﭼﯥ د ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ دی ،ﭘﺪی وﺳﯿﻠﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د
ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي .ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ دا ﻣﻨﻲ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې دا ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﮫ د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﯥ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ
ﺗﺎﺑﻊ ﮐﯿ ي:
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)(2
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)(4

ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻮل او ھﻐﮫ ﮐ ﻧﻼره ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻻر ﻮود ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻮي ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐ ي او د
ھﻐﮫ ﭘﯿﺮوي وﮐ ي .ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻟﮫ ھﻤﺪې اﻣﻠﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻر ﻮد ﯾﻮ
ﮐﺎﭘﻲ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ی ده.
ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ او د ﺑﻞ ھﺮ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎم اړوﻧﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت او ﻻر ﻮوﻧﯥ ﭼﯥ
وﺧﺖ ﭘﮫ وﺧﺖ د اﺟﺮاء وړ وي ،رﻋﺎﯾﺘﻮي او د ھﻐﮫ ﭘﯿﺮوي ﮐﻮي.
ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ دا ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ورﮐ ې د ﻻر ﻮوﻧﻮ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ،ﻟﯿ د او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻧﮫ او د
ورﮐ ې د ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻧﮫ زﯾﺎﻧﻤﻨﻮي ،ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﯾﻮه ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ) (Userﮐﯿﺪو وروﺳﺘﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﺑﻞ د
ﭘﺎم وړ ﺧﻄﺮ ﻧﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﻮي .ﭘﮫ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﮫ ATS ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ
ﻮﮐﻦ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ھﺮ وﺧﺖ د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﻧﻮرو ﻟﮫ ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﺮې د ﻮﮐﻦ د
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮي.
ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺷﻲ،د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻮﻟﯿﺰه اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﻲ ﻧﮫ زﯾﺎﻧﻤﻨﻮي.
ھﻐﮫ اﺻﻮل او ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﺪې ﻓﻮرم ﮐﯥ درج ﺷﻮی ﯾﻮا ﻲ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎره ﻧﮫ ﺑﻠﮑﻲ د ھﺮ ھﻐﮫ ﻣﺸﺘﺮک او
ﻧﮭﺎﯾﯥ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﺪی د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ دی ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺻﻮﻟﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻر ﻮد ﺳﺮه ﯾﯥ ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﮐ ی وي.

ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﭘﺪی وﺳﯿﻠﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺨﮫ ِﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮی ﭼﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﻟﭙﺎره د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺸﭙ ﮐ ی ﺮﻧ ﮫ
ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ د ِﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﮫ ﻣﻠﭙﺎ ﮫ ﮐﯥ د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮی وو ،د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺎﮐﻞ ﺷﻮي
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﺑﺸﭙ ﮐ ئ.
دا ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ د ﻣﺸﺘﺮک د ﻤﺎرﻧﯥ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮ ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ه ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﯿ ی ﻮ دا وﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ د ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻮ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ دی او ﻣﺸﺘﺮک د دې ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻣﻼﺗ او ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮی ﭼﯥ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ د ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪي او د ھﻐﯥ د
ﻻر ﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي:
ﻧﯿ ﮫ:
د ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی
)د ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻻﺳﻠﯿﮏ(
)د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮﻧﮑﯽ ﺑﺸﭙ ﻧﻮم(

ﻧﯿ ﮫ:
د ﻣﺸﺘﺮک د اﻣﻨﯿﺖ د ﻣﺪﯾﺮ)اﻧﻮ( ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی
)د ﻣﺸﺘﺮک د اﻣﻨﯿﺖ د ﻣﺪﯾﺮ)اﻧﻮ( ﻻﺳﻠﯿﮏ(
)د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮﻧﮏ )و( ﺑﺸﭙ ﻧﻮم(

52

ﭘﻨ ﻤﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(5
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻨ وﻟﻮ/ﺣﺬف ﮐﻮﻟﻮ د ﻏﻮ ﺘﻨﻲ ﻓﻮرم
د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﺑﻼک ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ
XXX
ﺗﮫ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻮم
ﻟﺨﻮا:
د ﯾﻮ ﻮ ﮫ ﮐﯿﺪﻧﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
د ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﯿﺮه /
د ﺛﺒﺖ ﺷﻮی اداری ﺷﻤﯿﺮه/
ﺳﻮدا ﺮی ﺷﻤﯿﺮه :
د ﺛﺒﺖ ﺷﻮی اداری ﭘﺘﮫ /
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮدا ﺮي اﺻﻠﻲ ﺎی

ھﻐﮫ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ ورﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ﻧﯿﻮل ﮐﯿ ی:
د اړﯾﮑﯽ ﺷﻤﯿﺮه:
د اړﯾﮑﯽ ﺷﻤﯿﺮه:
ﺑﺮﭔ ﻨﺎﻟﯿﮏ:
)ھﺮ ﮫ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﺣﺬف ﯾﯥ
ﻻﻧﺪی ﺗﻔﺼﯿﻼت د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺑﺎره ﮐﯥ ﺑﺸﭙ ﮐ ئ
ﮐﮫ ﯾﻮ ﻧﻮی ﮐﺎرووﻧﮑﻲ وی ﻧﻮ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ د ﮐ ئ(
ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ﻓﻮرﻣﮫ ھﻢ ﺑﺸﭙ ﮐ ئ
ﺑﻼک ﮐﻮل  /ﻟﮫ ﻣﻨ ﮫ وړل ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻮل
ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮی ﻋﻤﻞ
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺗﺨﻠﺺ:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻟﻮﻣ ی ﻧﻮم:
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯽ ﺷﻤﯿﺮه
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ دﻧﺪه
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﮐﺎر ﺎی )ﭘﺘﮫ(
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻧﻮم ) ﺮﻧ ﮫ ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ
ﺷﻮی دی(
د ﻣﻨﻈﻮروﻧﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ
ﻻﺳﻠﯿﮏ

ﻣﻮﻧ ﭘﮫ ھﻤﺪې اﺳﺎس د  ATS EPSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻻﺳﺮﺳ
ﮐﺎرووﻧﮑﯽ ﻻﺳﺮﺳﯽ د ﺑﻼک/ﺣﺬف ﺷﻲ.
د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮ)اﻧﻮ( ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی
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ﺑﺮﺧﯥ ﺨﮫ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮو ﭼﯥ د ﭘﻮرﺗﮫ ﯾﺎد ﺷﻮي

ﻻﺳﻠﯿﮏ_______________________:
ﺑﺸﭙ ﻧﻮم_______________________:
ﻧﯿ ﮫ_________________________:
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ﺷﭙ ﻣﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(6
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ور ﻨﯽ ﻣﻮده اﯾﺰ ﺟﺪول
د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻣﻮده اﯾﺰه ﺟﺪول
د  ATS/CSDﭘﯿ ﮫ

وﺧﺖ

د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ د
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ دی

د ورځ ﭘﯿﻞ

8:30

ھﻐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿﺪو وړ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺮﻧ ﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯿ ي
دي
د  ATSﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ
 د ﭘﺎراﻣﯿ ﺮوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻞ او د ﻣﺸﺘﺮک د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﮫ اړه ﺗﻔﺼﯿﻼت
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﺮ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ

ﻻﺳﻲ )ﻏﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت( ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ
واردول او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د GL
ﺨﮫ د ھﺮ ډول ﺷﭙﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ اﭘﻠﻮډ
ﮐﻮل
 د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮا د د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
 GLد ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺗﺼﻔﯿﮫ
 د ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب)ﺑﯿﻞ( د ډﯾﺒ ﻮﻧﻮ
ﺗﺼﻔﯿﮫ )ور ﻨﯽ/ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﯽ(


د ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﮫ

د ﺳﻮدا ﺮی ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﯽ 9:00
9:15
د  CSDد ور ﯥ ﭘﯿﻞ
د  CSDد ﺳﻮدا ﺮی ور ﯥ 9:30
ﭘﯿﻞ
د ﻮﻟﯿﺰې ﺗﺴﻮﯾﯥ ﻟﻮﻣ ی 11:00 – 10:10
ﭘ او





ﭘﮫ ﺟﺎري ورځ ﮐﯥ د ھﺮ ھﻐﮫ
ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺴﻮﯾﯥ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺗﮫ اﺷﺎره
ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ وي او
ارز ﺖ ﯾﯥ د ﻧﯿ ﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺎﮐﻞ
ﺷﻮی وي
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺗﺴﻮﯾﯥ د ﻟﻨ ﻣﮭﺎﻟﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
د زﯾﺮﻣﻮ/ذﺧﺎﯾﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻏﻮ ﺘﻞ

ﺑﺎﻧﮏ

او

د اداﯾﻨﻮ ﺛﺒﺘﻮل– د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﮫ د دﺳﺘﯥ ﭼﮑﻮﻧﻮ
د اداﯾﻨﻮ ﺗﺼﻔﯿﮫ

ﭘﮫ دﺳﺘﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ ﺗﻮﮐﻮ

ﺑﯿﺮﺗﮫ را ﺮ ﻮل
د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا د

 ILFﺟﻮړ ﺖ
55





د ﺣﺴﺎب ﺳﺎﺗﻨﮫ

11:00

ﻮﻟﯿﺰې)13:30-12:40 (Bulk
د
ﺗﺴﻮﯾﯧﺪوﯾﻢ ﭘ او













د ﺣﺴﺎب ﺳﺎﺗﻨﮫ

13:30

د ﻮﻟﯿﺰې ﺗﺴﻮﯾﯥ درﭔﻢ ﭘ او

15:00 – 14:10







د  RTGS ILFsد ھﻐﻮ
ﻟﯿ دوﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻢ ﻣﮭﺎﻟﮫ
ﺗﻮ ﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی وی ،ﺑﯿﺮﺗﮫ
را ﺮ ﻮل
ھﻐﮫ ﻮﻟﯿﺰې اداﯾﻨﯥ ﭼﯥ دﻣﺨﮫ
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی وی ﯾﻮ ﺎی
ﮐﯿ ي NSI،ﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﺷﯽ
او د اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ اړه ﺑﮫ
ﻻﺳﺘﮫ
ھﺮ
ﺗﻔﺼﯿﻼت
راوړﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ وﻟﯿ ل
ﺷﯽ
د ﺗﺴﻮﯾﯽ د ﻟﻨ ﻣﮭﺎﻟﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
د زﯾﺮﻣﻮ/ذﺧﺎﯾﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻏﻮ ﺘﻞ
د  ACHﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ
ﺎﻧ ﮫ دﺳﺘﯥ د ﭼﮑﻮﻧﻮ ﺛﺒﺘﻮل
د اداﯾﻨﻮ ﺗﺼﻔﯿﮫ
ﭘﮫ دﺳﺘﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ ﺗﻮﮐﻮ
ﺑﯿﺮﺗﮫ را ﺮ ﻮل
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا د ILF
ﺟﻮړ ﺖ
د  ILFﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪﻧﮫ
د  RTGSھﻐﮫ ﻟﯿ دوﻧﻲ ﭼﯥ
ﭘﮫ ھﻢ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی
وی
ھﻐﮫ ﻮﻟﯿﺰی اداﯾﻨﯽ ﭼﯥ ﻟﮫ
ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی وی ﯾﻮ
ﺎی ﮐﯿ ي NSI ،ﺑﮫ ﭘﺴﺖ
ﺷﻲ او د اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ اړه
ﺗﺮﻻﺳﮫ
ھﺮ
ﺗﻔﺼﯿﻼت
ﻟﯿ ل
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک
ﮐﯿ ي
د ﺗﺴﻮﯾﯥ د ﻟﻨ ﻣﮭﺎﻟﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
د زﯾﺮﻣﻮ/ذﺧﺎﯾﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
د ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻏﻮ ﺘﻞ
د ﻮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﯿﺮﺗﮫ را ﺮ ﯿﺪﻟﻲ ﻮﻟﯿﺰی
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د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮک

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮک

د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮک

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮک
د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ

ﻟﻮﻣ ی ﭘﺮﭔﮑﻮن

15:10










د ﯾﻮه ور ﻨﻲ ﻟﯿﻼم ﻟﭙﺎره 15:15
ﭘﺮﭔﮑﻮن
15:30
ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن

اداﯾﻨﯽ او ﭼﮑﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﻟﮫ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی ،ﯾﻮ
ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿ ی NSI ،ﭘﺴﺖ
ﮐﯿ ي او د اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ اړه ﺑﮫ
ﺗﺮﻻﺳﮫ
ھﺮ
ﺗﻔﺼﯿﻼت
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ ﻟﯿ ل
ﮐﯿ ي
د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
د  ISOراﭘﻮروﻧﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ د ھﺮ ﻧﻮي اداﯾﻨﻮ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ردول
د ﻧﺎ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮي دﺳﺘﻮ ﻟﻐﻮ
ﮐﻮل ﭼﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻧﯿ ﮫ ﯾﯥ
ﺟﺎري ورځ وي
د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د وﺿﻌﯿﺖ د د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ او ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨ د اداﯾﻨﻮ ﺛﺒﺘﻮل
د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا د ILF
ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪﻧﮫ
د زﯾﺮﻣﻮ/ذﺧﺎﯾﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
د  IFTد زﯾﺮﻣﻮ/ذﺧﺎﯾﺮو
ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل












د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﺗﻤ ﺎی ﻟﮫ د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ﻻرې د ﮐﺘﺎر ﮐﻨ ﺮوﻟﻮل
د  SCOراﭘﻮر
د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ھﺮ ډول د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
ﻧﻮي اداﯾﻨﻲ د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ﻟﺨﻮا ﻧﮫ ﻣﻨﻞ ﮐﯿ ي
د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ
د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ د ھﺮ ډول ﻧﻮرو
ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺛﺒﺘﻮل
د ﺷﭙﯥ ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﮫ اړه  GLد  GLد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وړاﻧﺪی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ﮐﻮل
ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ د  NSIد ھﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ډول ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،د
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د  DvPﻟﭙﺎره ﭘﺮﭔﮑﻮن
د  FoPﻟﭙﺎره ﭘﺮﭔﮑﻮن
د  CSDﮐﺎري ورځ ﭘﺎی
د  CSDد ورځ ﭘﺎی
د ورځ ﭘﺎی

16:00
16:30
16:40
16:50
17:00

IFT

24/7














را ﻮﻟﻮﻧﯽ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮر ډﯾﺒ ﻮﻧﮫ
د ھﺮ ډول ﭘﺎﺗﯽ  ILFﺑﯿﺮﺗﮫ
ﺮ ﯿﺪﻧﮫ
د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﯾﺎ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨ د ھﺮ ډول ﭘﺎﺗﯽ اداﯾﻨﻮ
ﻟﻐﻮ ﮐﻮل
د  FCOراﭘﻮر
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ھﺮ ډول
ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺛﺒﺘﻮل

د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ

د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ
د  MT 950ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ
د ورځ د ﭘﺎی راﭘﻮروﻧﮫ
د ﺑﯿﻠﻮﻧﻮ زﯾﺎت )اﺿﺎﻓﮫ( ﺷﻮي
ﻟ ﺘﻮﻧﮫ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﮐ ﻧﻼرو
ﺷﺎﺗ )(Backups
ﺳﺮه ﺳﻢ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ارﺷﯿﻒ ﭘﮫ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول د ATS
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﻣﺤﺪوده ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه
ﺑﮭﯿﺮ
ﮐﯿ ی.
ﻟﮫ ﺑﮭﺮ ﺨﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﮐ ﻧﻼرې ﺳﺮه ﺳﻢ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
دا ﺑﮫ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﮑﻨﺎﻟﻮژي
ﭘﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻲ ﮐ ﻧﻼرو ﮐﯥ
ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻲ.
ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ د  IFTﭘﻨﺠﺮې د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ
)وﯾﻨ وز( ﺷﺘﻮن وﻟﺮی ،اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ډول
ﻮﻣﺮه ژر ﭼﯥ ﮐﯿ ی د
ﮐﺮﯾ ټ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ اداﯾﻨﻮ
ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ دواﻣﺪاره ﺗﻮ ﮫ
ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐ ئ

دوﯾﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ:
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وﺧﺖ
8:00
8:15
8:30

11:00

15:00

16:00

د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﮐ ﻧﯥ او ﺷﺘﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ
د  ATSﭘﯿ ﮫ
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ور ﯥ ﭘﯿﻞ
د ورځ ﭘﯿﻞ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﻮده
د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ اداﯾﻨﯽ ﺗﺮﻻﺳﮫ او وﻟﯿ ي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﺼﻔﯿﯥ د ﻧﻮرو ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ،د ﺣﺴﺎب د ﻟﯧ دوﻧﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﯽ
اداﯾﻨﻮ ﺨﮫ د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺴﻮﯾﯥ دﺳﺘﯥ واردې ﮐ ي.
د ﻮﻟﯿﺰې ﺗﺴﻮﯾﯥ ھﻐﮫ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰې ) (Bulkاداﯾﻨﯥ ﭼﯥ د اوﺳﻨﯽ ﻧﯿ ﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮی وی ﯾﻮ
ﺎی ﮐﯿ ی ،د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭘﺴﺖ ﮐﯿ ی او د اداﯾﻨﻮ ﺗﻔﺼﯿﻼت ھﺮ ﻻﺳﺘﮫ
ﻟﻮﻣ ی ﭘ او
راوړوﻧﮑﯽ ﺗﮫ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ی .د ﺗﯿﺮو ور ﻮ ﺨﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﺑ ﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﭘ او د
ﭘﺎراﻣﯿ ﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗ ﻟﻲ دي ،ﮐﯿﺪای ﺷﻲ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻲ ﯾﺎ ھﻢ ﻧﮫ ﺷﻲ.
ﯾﯿﺰې د ﻟﻮﻣ ي ﭘ او ﭘﮫ ﯿﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
ډﻟﮫ
د
) (Bulkﺗﺴﻮﯾﯧﺪوﯾﻢ
ﭘ او
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د  MT10xزﯾﺎت ارز ﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ اداﯾﻨﯥ ﯾﺎ ډﻟﮫ ) (Bulkﯾﯿﺰې
ﻟﻮﻣ ی ﭘﺮﭔﮑﻮن
اداﯾﻨﯽ ﻧﮫ ﻣﻨﻲ .د ﻟﻮﻣ ي ﭘﺮﭔﮑﻮن راﭘﻮروﻧﮫ ﺧﭙﺮﯾ ي .
د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ او د ﻟﯿ د ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﭘﺮﺗﮫ ،د ﻧﻮی اداﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺗ ل ﮐﯿ ی.
ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﺧﻨ وﻧﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﺑﻨﺪ ﺖ د ھﻮاروﻟﻮ (Gridlock
) Resolutionد اﺑﺰاروﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﺎروﻟﻮ او د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ د اداﯾﻨﻮ ﺣﺬف
ﯾﺎ د ﺑﯿﺎ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.

16:30

ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺮﭔﮑﻮن

16:45

د ور ﯥ ﭘﺎی

17:15

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗ ل ﺷﻮی
دی/ﺑﻨﺪ دی

ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د  ILFد ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐ ي.
ﯾﻮازی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ د ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺮﭔﮑﻮن ﺨﮫ وروﺳﺘﮫ د ATS
ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ وﻟﯿ ی
دا ﭘ او/ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗ ل ﺷﻮې ده ،ﮐﺘﺎر /ﺗﺼﻔﯿﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯿﺪﻟﯽ او ﭘﮫ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ھﺮ ډول
اوﺳﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ردﯾ ي.
د ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن راﭘﻮروﻧﮫ ﺧﭙﺮﯾ ي
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د  EODراﭘﻮروﻧﮫ د ډاوﻧﻠﻮډ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ دی.
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې د ﻟﯿ ل ﺷﻮﯾﻮ ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﺎی او اﯾﯿ ﯾ ﮐﻮل.
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اووﻣﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ )(7
د ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻠﻨﯽ ﻓﻮرم
ﻣﺸﺘﺮک ] :ﻧﻮم [
د ﺎن ارزوﻧﮫ ] :ﮐﺎل [
____________________________________
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐ ئ ﻻﻧﺪې ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﮫ ﻮاب ورﮐ ئ
اﻟﻒ .د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ اړوﻧﺪ درﻏﻠﻲ
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻲ ادارې د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﮐﻮم ﺣﻘﯿﻘﻲ ﯾﺎ ﭘﻼن ﺷﻮی درﻏﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐ ې؟
ﮐﮫ داﺳﻲ وي ،اﯾﺎ د دې درﻏﻠﯽ ﭘﮫ اړه د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮاﯾﻂ او اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ راﭘﻮر
ورﮐ ل ﺷﻮي دی؟
اﯾﺎ د درﻏﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ او اﺻﻼح ﺷﻮي دي؟
اﯾﺎ د درﻏﻠﻲ ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ادارې ﺗﮫ ﯾﺎ د ھﻐﯥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﻣﺎﻟﻲ زﯾﺎن رﺳﯿﺪﻟﯽ؟
ﮐﮫ داﺳﻲ وي ،اﯾﺎ د ﮫ واﻟﯽ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﻮرې ھﻢ ھ ﮫ ﮐﯿ ي؟

ب .د اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﮫ
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﯥ اداره د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﻮ د ﭘﻼن ﺳﻨﺪ ﻟﺮي ؟
ﮐﮫ ﻧﮫ ﻟﺮي ،ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻠﮫ ﻏﻮاړئ ﭼﯥ داﺳﻲ ﯾﻮ ﭘﻼن وﻟﺮئ ؟
اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﭘﻼن ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ډول ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺎﻧﯥ راﻧﻐﺎړي ؟
اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻲ اداره د ﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺎ ﻻﺳﺘﮫ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮي اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوی او ﯾﺎ د اړﯾﮑﻮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ھﻐﮫ
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوی ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اړﯾﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿ ي ،ﻟﺮي ؟
ﮐﮫ ﺳﺘﺎﺳﻲ اداره د ﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺎ ﻻﺳﺘﮫ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮي اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوی ﻟﺮي ،ﻧﻮ اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻲ د ﻣﺮﮐﺰي
ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮي اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوی ﺨﮫ ﺟﻼ دی؟
اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﮫ/راﺿﻲ ﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ ﺧﻄﺮوﻧﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ او ورﺗﮫ رﺳﯿﺪﻧﮫ ﮐﯿ ي؟
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ج .د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﮐﺎره ﻏﻮر ﯿﺪل او د ارﺗﺠﺎﻋﯿﺖ ﻣﻮده
) (٧اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻲ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻟﮫ ﮐﺎره ﻏﻮر ﯿﺪﻟﻮ او ﯾﺎ ھﻢ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﯾﺎ ﺟﺪي اﺧﻼل ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮی دی ؟
) (8ﮐﮫ داﺳﻲ وي ،اﯾﺎ د ھﻐﻲ ﭘﮫ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐ ل ﺷﻮی او د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه ﺳﻢ د
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﻮ ﭘﮫ ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی دی؟
) (9اﯾﺎ راﺿﻲ ﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ د  ATSاړوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﮫ ،د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د اداﯾﻨﯿﺰو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﮫ
ﻣﻮده او د ﺧﻮﻧﺪي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ظﺮﻓﯿﺖ او ارﺗﺠﺎﻋﯿﺖ ﻟﺮي؟
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ﺗﺸﺮﯾﺢ  /ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺸﭙ ﻧﻮم
ﻟﻨ ﻧﻮم
ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪل )د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره( ھﻐﮫ ﺷﯿﺒﮫ ده ﭼﯥ د اداﯾﻨﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ د ﻧﮫ ﻓﺴﺨﯥ وړ ﮐﯿ ي .دا ھﻐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ده ﭼﯥ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ د ازﻣﻮﯾﻨﯥ ﺨﮫ ﺗﯿﺮﯾ ي او دا ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿ ي ﭼﯥ اﯾﺎ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د
اﺟﺮاء ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ ) (Fundsﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﮐﮫ ﻧﮫ.
د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﺘﮫ ھﻐﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﮫ اداﯾﻨﯿﺰه ھﺪاﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي.
)ﻋﻨﻮاﻧﻲ(
د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ رﺳﻤﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ او د ھﻐﻲ د ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ
اداري ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﻮډﯾﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﮫ اداری ﮐﯥ ﮑﯿﻞ وي
د ﺗﺴﻮﯾﯥ او ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﻐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯥ د زﯾﺎت ارز ﺘﻮ/ﻋﺎﺟﻞ اداﯾﻨﻮ د ﺣﻘﯿﻘﻲ
 ATSد ﻟﯿ د اﺗﻮﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ
د
ﻣﻮدې ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺗﺮ ﻨګ د ﮐﻠﯿﺮﻧګ ھﺎوس د ﺧﭙﻠﮑﺎر ﺗﺴﻮﯾﯽ ﺎﻧ ﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
د اﺗﻮﻣﺎت ﻮﻟﯿﺰه  /ﻟ ارز ﺖ اداﯾﻨﻮ ﮐ ﻧﯥ ﯾﻮ ﺎی ﮐﻮي .د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮ
 ATSدی.
د ھﻐﻮ ﭘﯿ ﻮ ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ را ﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮی وي.
د ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮل
ھﻐﮫ ﻓﮑﺲ ﭼﯥ ﯾﻮ ﮐﻮډ ﯾﺎ ﻻﺳﻠﯿﮏ وﻟﺮي ﭼﯥ د ﻓﮑﺲ ﺳﺮﭼﯿﻨﯥ ﭘﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪوﻟﻮ ﮐﯥ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮی ﻓﮑﺲ
وﮐﺎرول ﺷﻲ ﺗﺮ ﻮ ﻓﮑﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐ ي او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ وﮐ ی ﺷﻲ ﭘﮫ ډاډ
ﺳﺮه ﭘﮫ ھﻐﻮ ﻻر ﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﮐ ي
ھﻐﮫ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﭘﯿﻐﺎم د اﺻﻠﯿﺖ د ﺗﺼﺪﯾﻘﻮﻟﻮ ﯾﺎ د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک د
د ﺻﺤﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮل
ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ درج وي ،او د دې ﺗﺼﺪﯾﻘﻮل ﭼﯥ د ﻟﯿ دوﻟﻮ
ﭘﺮ ﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﭘﯿﻐﺎم ﮐﯥ ﻻﺳﻮھﻨﮫ ﯾﺎ ﺑﺪﻟﮫ ﺷﻮې ﻧﮫ وي
ذﯾﺼﻼح ﺷﺨﺺ /ﺷﺨﺺ ﺗﮫ ﯾﻮ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د ﻮﻟﻮ اړﯾﻨﻮ ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ دوﻣﺮه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي
ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻣﻮﻣﻲ او د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او/ﯾﺎ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
د ﺻﻼﺣﯿﺖ ورﮐﻮل
ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳ ﻟﭙﺎره د ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻻرې د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ،ﭘﺎﻧ ﮫ
) (Fundsد ﻟﯿ دوﻧﻮ او د ﻧﻮرو ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ اړه ﻻر ﻮوﻧﯥ وړاﻧﺪې
ﮐ ي او د ﺻﻼﺣﯿﺖ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﺗ او د ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻻر ﻮوﻧﯥ او ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﮐ ي.
ھﻐﮫ ﻣﻮﺟﻮده ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﺮه ﺷﯿﺒﮫ ﮐﯥ د
ﺷﺘﮫ ﺑﯿﻼﻧﺲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره وي .ﭼﯥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﯾﻲ ﻟﮫ ﻣﺨﮑﻲ ﺎﮐﻞ ﺷﻮي اﺟﺰاوو ﭘﮫ
ﯾﺎ
ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﮑﮫ ﭘﺮاﻧﺴﺘﯥ ﺑﯿﻼﻧﺲ ،د ﮐﺮﯾ ﻮﻧﻮ ﺧﺎﻟﺺ ارز ﺖ او ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﻮي
ﻣﻮﺟﻮده ﭘﺎﻧ ﮫ )(Funds
ډﯾﺒ ﻮﻧﮫ  ،ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه د زﯾﺮﻣﻮ اړﺗﯿﺎ او د ﺣﺴﺎب ﺣﺪود )ﮐﮫ وي(.
ﭘﮫ ور ﻨﻲ ډول د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ډﯾ ﺎﺑﯿﺲ او د ھﻐﻮ ﮐﺎﭘﯿﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﺮوﺳﯽ ﺗﮫ
ﺷﺎﺗ )(Backups
اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻓﺎﯾﻞ ﻟﮫ ﺳﺎﺣﯥ ﺨﮫ ﺑﮭﺮ وي ﺗﺮ ﻮ د ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﯾﺎ ﻧﺎورﯾﻨﺘﻮب
ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﺑﯿﺎ ﻻﺳﺘﮫ راوړﻟﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ وﮐ ي .ﺳﺮه ﻟﮫ دي ﮐﺎﭘﻲ ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﺗﮫ
ھﻢ اﺷﺎره ﮐﻮي.
د اداﯾﻨﻮ د ﺳﻔﺎرﺷﻮﻧﻮ د ﯾﻮې ډﻟﯥ د طﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎ ﻟﯿ د او/ﯾﺎ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ
د ﻟﯿ د ﺳﻔﺎرﺷﻮﻧﻮ ﯾﻮې ډﻟﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ .ﻮﻟﯿﺰې اداﯾﻨﯥ ﭘﮫ ډﻟﻮ وﯾﺸﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د
دﺳﺘﮫ ) ﻮﻟ ﮫ(
طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮه اﻧﻔﺮادي ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﺎﮐﻞ ﺷﻮی وي.
ﺗﻮﻟﯿﺰې اداﯾﻨﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د  UNIFIﭘﮫ ﺑ ﮫ وي.
ﯾﻮ ﺎﻧﺘﮫ ﭘﺘﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﭘﮫ ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐﯥ ﮑﯿﻠﯥ
د ﺑﺎﻧﮏ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ ﮐ ُ
BIC
ﻣﺎﻟﻲ ادارې ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻮي .ﭘﮫ ﻋﺎم ډول ،د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ د ﺳﻮﯾﻔ
ﮐﻮډوﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ د ﻧﻮرو ﻣﻨﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﻮډوﻧﻮ ﺨﮫ ھﻢ
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دوه اړﺧﯿﺰ ﺣﺪود
ﺑﻼک ﮐﻮل

ډﻟﮫ ) ﻮﻟ ﮫ(
BI

د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰې اداﯾﻨﯥ ﻻر ﻮد
د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوام

ﮐﺎري ورځ
ﺑﯿﺮﺗﮫ ﺮ ﯿﺪﻧﮫ
ﺗﻀﻤﯿﻦ

د را ﻮﻟﻮﻟﻮ دﺳﺘﻮر

ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﭘﯿ ﮫ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﯥ
ﭘﺮﭔﮑﻮن
DD

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺑ

ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿ ي .د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ ﮐﻮډوﻧﮫ اﺗﮫ ﯾﺎ ﯾﻮوﻟﺲ ﺣﺮﻓﻮﻧﮫ ﻟﺮي
ﭼﯥ د ﻻﻧﺪي اﺟﺰاوو ﺨﮫ درې ﯾﺎ ﻠﻮر راﻧﻐﺎړي :ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﻮډ ) ،(4د ھﯿﻮاد
ﮐﻮډ ) ،(2د ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮډ ) ،(2او د ﺎﻧ ﻮ ﮐﻮډ ) .(3د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ
ﮐﻮډوﻧﮫ د  SWIFTﻟﺨﻮا ﺗﺸﺨﯿﺺ او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿ ي.
ﺣﺪودو ﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐ ئ
ھﻐﮫ ﭼﺎر ﭼﯥ د  ATSد ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﻻري ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﯿ ي او ﯾﻮ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺸﺘﺮک د اداﯾﻨﻮ د ﭘﯿﻐﺎم د ﻟﯿ ﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ) د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا /ﺗﮫ( ﺨﮫ
ﻣﻨﻊ ﮐﻮي.
د اداﯾﻨﯿﺰو ﺳﻔﺎرﺷﻮﻧﻮ ﯾﻮې ﻮﻟ ﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ډﻟﮫ ﯾﯿﺰه
ﺗﻮ ﮫ ﻟﯿ ل ﺷﻮی وي ﭼﯥ ﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ اﺳﺘﻮل ﮐﯿ ي.
د اداﯾﻨﻮ ھﻐﮫ ﻻر ﻮوﻧﯥ ﭼﯥ ﺗﮫ د ډﻟﮫ ﯾﯿﺰ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻟﮑﮫ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډﯾﺒ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﻠﯿﺮﻧګ )ﺗﺼﻔﯿﯥ( او ﺗﺴﻮﯾﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي
د اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﮐ و/ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ دې ﺎن
ډاډﻣﻦ ﮐﻮل دي ﭼﯥ دا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﺎ ﻮ ﺑﺮﺧﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ ﮐﺎره
ﻏﻮر ﯿﺪﻟﻲ وي ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﯾﻮې ﺑﮭﺮﻧ ﭘﯿ ﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎﻧﻤﻨﮫ ﺷﻮی وي ،ﺑﯿﺎ
ھﻢ د ھﻮﮐ ې ﺳﺮه ﺳﻢ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﭘﮫ دې ﮐﯥ دواړه ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ او ھﻮﮐ ې ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ اﺣﺘﯿﺎطﻲ/اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﯿ ﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﺴﻲ.
ھﻐﮫ ورځ ﭼﯥ د اداﯾﻨﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﭙﺎره د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻮي
ھﻐﮫ ﻋﻤﻠﯿﮫ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﯾﻮ ﻟﯿ ووﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ
ﺗﺎدﯾﮫ ﺷﻮی ﭘﯿﺴﯥ ،ﺑﯿﺮﺗﮫ راﻏﻮاړي ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﮐﻮي.
ﯾﻮ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﭼﯥ د ﺗﻀﻤﯿﻦ د وړاﻧﺪي ﮐﻮﻧﮑﯽ ﻟﺨﻮا د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﮫ
د ﯾﻮه ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ د ﺧﻮﻧﺪی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪي ﮐﯿ ي .د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﯥ ﻟﺮي :دا ﺗﻀﻤﯿﻦ د ﻗﺒﺎﻟﯥ د ﻟﯿ د ﯾﺎ د ﺷﺘﻤﻨﻲ د ﺗﻀﻤﯿﻦ د ﻣﯿﺘﻮد ﭘﮫ
ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿ ي.
د را ﻮﻟﻮﻟﻮ دﺳﺘﻮروﻧﮫ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
دﻏﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﯥ ﯾﺎ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﺨﻮا د
را ﻮﻟﻮﻧﯥ اﻣﺮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي او دا رﻧ ﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ﻟﺮي.
ﭘﮫ طﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎ اړﯾﮑﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﮫ وﯾﻞ
ﮐﯿ ی؛ ﯾﺎ ھﻐﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺗﮫ ﻧﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ )ﭘﮫ ﻮﻟﯿﺰه ﯾﺎ ﻗﺴﻤﻲ ﺗﻮ ﮫ( ﭼﯥ د ھﻐﯥ
ﻟﮫ ﻻرې اداﯾﻨﯽ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﯾﺎ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ی؛ ﯾﺎ د ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺨﻮا داﺳﯥ اﻗﺪام ﭼﯥ د
اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ ﻟﯿ ﻟﻮ او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺎدي او ﻣﻌﻤﻮل ون
زﯾﺎﻧﻤﻦ ﮐ ي.
ھﺮ ھﻐﮫ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﭘﯿ ﮫ ﯾﺎ واﻗﻌﮫ ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮی
وي.
ھﻐﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻮي ﻣﻮده اﯾﺰه ﺣﺪود ﭼﯥ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﺑﮭﺮ ﻣﻌﯿﻨﯥ دﻧﺪې ﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﯿ ي ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺴﺦ ﺷﻲ.
د اداﯾﻨﻮ ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﻣﺸﺘﺮک ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول او ﭘﮫ ﻣﻮده
اﯾﺰه ﻨ د ﻣﺸﺘﺮي ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ د ډﯾﺒ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻟﺮي .
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DvP

SA

EOD

FCO
FoP

FX

ATS

د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ د ﻟﯿ د ﭘﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮی ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ،ﭼﯥ ډاډ
د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې اداﯾﻨﮫ
ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻟﯿ د )ﺗﺤﻮﯾﻞ ورﮐﻮل( ﯾﻮازې ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻟﭙﺎره اﺻﻠﻲ اداﯾﻨﮫ ﺷﻮی وي.
ﭘﮫ ﭘﺎﺳﻮرډ ﺧﻮﻧﺪي ﻣﺘﻦ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺷﺎن وﺳﺎﯾﻞ د
ډﯾﺠﯿﺘﻠﻲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮏ
دې ﺟﻮ ﮫ ﺮ ﻮي ﭼﯥ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﮫ ﻻرې ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻲ او د ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺰاوې د
 PKIد ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐ ي PKI) .ﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐ ئ(
ﯾﻮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ﮐﺮﺳ ﻮ ﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮډ ﻟﮫ ﻻرې ﺟﻮړﯾ ي او ﯾﻮ ﭘﯿﻐﺎم
ډﯾﺠﯿ ﻠﻲ ﻻﺳﻠﯿﮏ
ﺳﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﮐﯿ ي ﺗﺮ ﻮ د ھﻐﻲ د ﺻﺤﺖ ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻲ او ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮ
دي د ﻟﯿ دوﻧﮑﯽ د اﻧﮑﺎر ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺨﮫ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ/ﺳﺎﺗﻨﮫ وﮐ ي.
ﯾﻮ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﯿﻨﻮ ﻟﮫ ﻻرې اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﺎﻧ ی
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮی
ون ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ ﻟﮫ ﻟﯿ دوﻟﻮ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ د ﻻس رﺳﯽ ﺨﮫ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي.
د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺣﺴﺎب ،د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ورﺗﮫ ﺧﻮاوي ﭼﯥ د
د ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب
ﭘﺎﻧ ﯽ )(Fundsاو ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﭘﮫ ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ
ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿ ي.
د ﯾﻮ ﺎﻧ ي ﮐﺎروﻧﻲ ﻟﭙﺎره د ﺳﻮدا ﺮﯾﺰې ور ﯥ ﭘﺎی
د ور ﯥ ﭘﺎی
ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺑﯿﺎ دﻏﮫ ﻧﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ھﻐﯽ ﺎی ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻮی ﭼﯥ د ﺷﺎﺗ ) (Backupsد ﻋﻤﻠﯿﻮ
ﻟﭙﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻮی وي .دﻏﮫ ﻋﻤﻠﯿﯥ زﯾﺎﺗﺮه د ﻟﯿﺮې ﻻرو ﺨﮫ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ
ﻻﺳﺘﮫ راوړﻟﻮ ﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻲ اﺑﺰاروﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د  ATSﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﺮې )ﻗﻄﻊ( او ھﺮ ډول ډﻟﮫ
ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن
ﺑﻨﺪي ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د د ﻏﮫ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟﻐﻮ ﮐﻮي.
د ورﺗﮫ ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsد اداﯾﻨﯥ ﭘﺮﺗﮫ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ورﮐﻮل .دا ﮐﺎر
وړﯾﺎ رﺳﻮل
ھﻐﮫ وﺧﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺎ ﯥ د ھﻤﺪې ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﮫ وﻟﯿ دول ﺷﻲ.
ﯾﻮه ﭘﯿ ﮫ ﭼﯥ د اړوﻧﺪ ﺧﻮا د ﮐﻨ ﺮول ﺨﮫ ﺑﮭﺮ وي ،ﻟﮑﮫ طﺒﯿﻌﻲ ﭘﯿ ﯥ،
ﻟﮫ ﮐﻨ ﺮوﻟﮫ وﺗﻠﻲ ﭘﯿ ﯥ
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ ﭘﯿ ﯥ ،ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺎ ورﺗﮫ ﭘﯿ ﯥ.
د اﺳﻌﺎرو د ﭘﯿﺮ او ﭘﻠﻮر ﺑﮭﯿﺮ.
د اﺳﻌﺎرو ﻣﺒﺎدﻟﮫ
ھﻐﮫ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭼﯥ د ﻓﺴﺦ وړ ﻧﮫ وي او ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﮐﻮم ﻗﯿﺪ او ﺷﺮط وي.
ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺗﺼﻔﯿﮫ
) Gatewayد دوو ﺷﺒﮑﻮ ﯾﺎ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ او د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ د ﺑﮏ آﻓﺲ او د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻞ ﻻرې ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯿ ي .دا ﭘﺮو ﺮام ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮ دی د
ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻧ ﻠﻮل(
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮرﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﮫ د  IMSو )Virtual Private Network (VPN
ﻟﮫ ﻻرې د زﯾﺎت او ﮐﻢ ارز ﺘﻮ اداﯾﻨﻮ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ/ﺑﺸﭙ طﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﻟﭙﺎره ،د
 ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه وﺻﻞ ﮐﻮي.
د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ ھﻐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ دی ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﭘﮫ
د ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻓﺘﺮ
ون د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي.
د ﻟﻮړ ارز ﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ اداﯾﻨﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ ﭼﯥ د ﺑﯿ ﻧﻲ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮه
اﻧﻔﺮادی اداﯾﻨﯥ
اﻧﻔﺮادي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي
د اداﯾﻨﻮ او د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ د اداﯾﻨﻮ او د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ اﺗﻮﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ) CMA ATSد ﺣﻘﯿﻘﻲ او
ﻮﻟﯿﺰې ﻣﻮدې ﺗﺼﻔﯿﮫ ( راﻧﻐﺎړي.
د ﺗﺼﻔﯿﯥ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ھﻐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsﯾﺎ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ
ﺑﻨﺪ ﺖ )ﭘﮫ ﭙﮫ درﯾﺪﻧﮫ(
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د ﺑﻨﺪ ﺖ ﻟﺮې ﮐﻮل/ھﻮارول
ﻧﮫ ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ

دوﻟﺘﻲ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﭘﺎ ﯥ
HV

ﻟﻮړ ارز ﺖ
ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﭘﺮﭔﮑﻮن

IR

ﻟﻮﻣ ﻧﯽ راﭘﻮر

د اﻓﻼس ﭘﯿ ﮫ

ﭘﺎ ﻮ د ﻟﯿ د ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ راﭘﯿ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﻟﯿ د د اﺟﺮاء وړ ﯿﻨﻮ
ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ )د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsﯾﺎ د ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ
د ﺑﯿﻼﻧﺴﻮﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ( د ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﺨﻮا د ورﮐ ل ﺷﻮﯾﻮ ﭘﺎم وړ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ
اﺟﺮاء ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﯿ ي.
د دﺧﯿﻠﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺨﮫ د اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮﺗﮫ د ﯾﻮه ﺑﻨﺪ ﺖ ھﻮارول ﯾﺎ ﺣﻠﻮل.
د ﭘﺎﻧ ﯽ ) (Fundsﺗﺼﻔﯿﮫ او د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﻟﯿ د ﭼﯥ ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ﺗﻮ ﮫ
او د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي ،ﻟﮑﮫ :د ﮐﺮﯾ ت د اداﯾﻨﯿﺰو
ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯥ د ډﯾﺒ ﻧﮫ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮل.
ھﻐﮫ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺎ ﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎ د ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﺻﺎدری
ﺷﻮی وي.
ﻟﻮړ ارز ﺖ ﯾﻮازې د اداﯾﻨﯥ ډول د ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ
اﻧﻔﺮادي ﺗﻮ ﮫ ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻮده ﮐﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي ،ﮐﺎرول ﮐﯿ ي.
ھﻐﮫ وﺧﺖ ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د دﻏﻮ دﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اﺻﻮﻟﻮ د ﻟﺴﻤﯥ ﺿﻤﯿﻤﯥ ﺳﺮه
ﺳﻢ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﺮﺗﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮې
ﮐﻮي.
د ﭘﺮوژې ﻣﺴﻮده ﭼﯥ د داﺧﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ اﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﺷﺮاﯾﻂ( ،د ﺎﻧ و دﻧﺪو ﻟﭙﺎره
ﮐﺎري ﺗﻔﺼﯿﻼت ،د ﭘﺮوژې ﭘﻼن او د ﭘﺮوژې ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮي.
ھﺮ ډﻟﮫ اﯾﺰه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﯾﺤﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ د درﯾﻢ ھﯿﻮاد ﭘﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﻣﺸﺘﺮک د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ﯾﺎ د اﻧﺤﻼل ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪی ﺷﻮی ﭼﯥ ﭘﺮ اداﯾﻨﻮ ﯾﺎ ﻟﯿ دوﻧﻮ د
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﻨ ول ﯾﺎ وﺿﻊ ﮐﻮل راﻧﻐﺎړی ﻟﮑﮫ د ﻣﺤﮑﻤﻲ اﻣﺮ ،د ﺟﻮړ ﺖ
ﻟﭙﺎره ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ،د اداﯾﻨﻮ ﻏﺰﯾﺪل ﯾﺎ ﻨ ول ،اﺳﺘﻤﮭﺎل ،ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ او ﻧﻮر ورﺗﮫ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ طﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯿ ي.

د دوه ﮐﺎري اﺟﺰاوو ﺗﺮ ﻣﻨ ﯾﺎ د ﯾﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺟﻮړ ﺖ دوه ﻻﯾﯥ ﯾﺎ دوه
د دوو ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻮ ﻓﺰﯾﮑﻲ اﺑﺰاروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ھﻐﻮ د ﮐﺎري ﺎﻧ ﺗﯿﺎوو ،د
ھﻐﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺧﺎﺻﯿﺘﻮﻧﻮ ،ﺳﯿ ﻨﺎل ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺎﻧ ﺗﯿﺎوو ﻟﮫ
ﻧ ﻠﻮوﻧﮑﯽ )(interface
ﻻرې ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿ ي.
ILF

ISO

ھﻐﮫ ﮐﺮﯾ ټ ﭼﯥ د ﯾﻮی ﮐﺎري ور ﯽ ﺨﮫ د ﮐﻤﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮی
د ﯾﻮی ور ﻨﻲ ﭘﻮروﻧﻮ وي .ﮐﺮﯾ ټ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺎﻧﮏ( ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺎزار ﮐﯥ د
ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﭼﯥ دﻟﺘﮫ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ دی ،وړاﻧﺪې
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي
ﮐﯿ ي.
د ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻧ ﯾﻮاﻟﮫ اداره ﯾﻮ ﻧ ﯾﻮال ﻓﺪراﺳﯿﻮن دی ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا د 140
د ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻧ ﯾﻮاﻟﮫ اداره
ھﯿﻮادوﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ د ادارو ﺨﮫ ﺑﺸﭙ ﺷﻮی دی .د دي ادارې دﻧﺪه دا
ده ﭼﯥ د ﻣﻌﯿﺎري ﮐﻮﻟﻮ ﺑﮭﯿﺮ دود ﭘﯿﺎوړی ﮐ ي ﺗﺮ ﻮ د ﺗﻮﮐﻮ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﻧ ﯾﻮاﻟﮫ ﺗﺒﺎدﻟﮫ ﮐﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوي راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻲ.
د ﺧﻮﻧﺪي ﺑﺮﯾ ﻨﺎﻟﯿﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي او د ھﻐﻮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ
ﭘﮫ ﮐﺘﺒﻲ ډول
ﺧﻮﻧﺪي ﺑﺮﯾ ﻨﺎﻟﯿﮏ ﻧﺸﻲ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻻی ،د ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮي ﻓﮑﺴﻮﻧﻮ ﯾﺎ د ﺳﻮﯾﻔ
د  MT 999ﯾﺎ د  MXد ﭘﯿﻐﺎم ﭘﮫ ډول ور ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي
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ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ

ﺣﺪود

ﻣﻮاد
MOF
د ﻣﺎﻟﯿﯥ وزارت
NSI
د ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺖ

1

ﻧﮭﺎﯾﻲ

ﮐﺎري ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﮫ

د ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮ

اداﯾﻨﯥ
د اداﯾﻨﯥ ھﺪاﯾﺖ

ﯾﻮ ﮐﻤﭙﯿﻮ ﺮي ﺷﺒﮑﮫ ﭼﯥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﭼﻨﯽ ﺳﺎﺣﮫ راﻧﻐﺎړي .د ﺳﺎﺣﯥ دﻧﻨﮫ ﺷﺒﮑﯥ
ﯾﻮه وداﻧﯽ ﯾﺎ د وداﻧﯿﻮ ډﻟﯥ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪوده دي .ﯾﻮه ﺷﺒﮑﮫ د ﺑﻠﯥ ﺷﺒﮑﯥ ﺳﺮه ﭘﮫ
ھﺮ وا ﻦ ﮐﯥ د ﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮ ﻮ او د راډﯾﻮﯾﻲ ﭙﻮ ﻟﮫ ﻻرې د ﻧ ﻠﻮﻟﻮ وړ دي .د
ﺳﺎﺣﯥ دﻧﻨﮫ ﯾﻮه ﺷﺒﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ دې طﺮﯾﻘﮫ وﺻﻞ ﺷﻮی وي ،د ﺳﺎﺣﯥ دﻧﻨﮫ
ﺷﺒﮑﯥ ﭘﮫ ﻧﻮم ﯾﺎدﯾ ي.
د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ھﻐﻮ وړﺗﯿﺎوو ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﭘﺎﻧ ﯽ
) (Fundsﯾﺎ د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ د ﻟﯿ د ﭘﮫ ﺗ او ﺧﭙﻞ اوﺳﻨﻲ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ ﭘﺮ ﺎی
ﮐﻮي .د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ د اﺗﻮﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ
د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ د ﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿ ي :ﭘﮫ ﺟﺎري
ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﯽ )) (Fundsﺑﯿﻼﻧﺲ( ،د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻧﻮرو
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺨﮫ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﺎب ﺗﮫ د ﮐﺘﺎر ﺷﻮﯾﻮ اداﯾﻨﻮ ﻟﯿ د ،د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ
ﻟﺨﻮا ﻏ ﻮل ﺷﻮي ﭘﻮروﻧﮫ او د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﭘﯿﺴﻮ ﺑﺎزار د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﺎﻧ ﮫ
)Funds
ﺣﺪود ﯾﻮازې د ﯾﻮ ﺣﺴﺎب ﺨﮫ د ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻘﺪار وﺟﻮه د ﺑﺮداﺷﺖ اﺟﺎزه ورﮐﻮي.
د  ATSﭘﺮو ﺮام ﯾﻮه داﺳﯥ ﻋﻤﻠﯿﮫ وړاﻧﺪي ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دې ﺗﮫ ﭼﻤﺘﻮ
ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪي دوه اړﺧﯿﺰه ﺣﺪود و ﺎﮐﻲ.
ھﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ھﺮې اړوﻧﺪې ﻣﻠﭙﺎ ﯥ او ﺿﻤﯿﻤﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ دې ﺳﻨﺪ ﭘﻮرې
ﺗ ﻟﻲ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ د ﻻر ﻮود ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﭘﺮوﺳﻮ او د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي ﻧﻮر اﺳﻨﺎدو ﭘﮫ ون د اړوﻧﺪو ﻣﻮاد ﭘﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﺑﺸﭙ ﯾ ي.
د ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮ دی .د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻻري د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎروﻧﮑﯽ دی.
د ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﯥ ھﺪاﯾﺖ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﻧ ﮫ ) Fundsﺗﺼﻔﯿﯥ ﮐﺮﯾ ټ او
ډﯾﺒ راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ ﺻﻔﺮ ﺳﺮه ﺟﻤﻊ ﮐﯿ ي .د ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﯽ ھﺪاﯾﺖ د ATS
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫ ﻟﯿ دول ﮐﯿ ي ﭼﯥ ھﻠﺘﮫ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ د ھﻐﻲ ﺳﺮه
ﺳﻢ ډﯾﺒ او ﮐﺮﯾ ټ ﮐﯿ ي.
د دوو ﯾﺎ زﯾﺎﺗﻮ ﺧﻮاوو ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺒﺮاﻧﻮﻟﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ
ھﻮﮐ ه ﭼﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ ﻞ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ ﯾﻮ ﻟ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ
راﮐﻤﯿ ي.
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎري ورځ د ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯥ ﭘﻨﺠﺮې ﻟﮫ ﻻرې ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ورځ ﭘﯿﻞ ،ﻟﻮﻣ ﻧ ﭘﺮﭔﮑﻮن ،ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﺮﭔﮑﻮن او د ورځ ﭘﺎی
راﻧﻐﺎړي.
ھﻐﮫ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي او د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه د
اړﯾﮑﻮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻮل ﯾﺎ ﺣﺬﻓﻮل،
د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻤﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻨګ د ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻨﻮﻧﻮ
او ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻧﻐﺎړي.
د ادا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﮫ د وﺟﻮه ﻟﯿ د ،د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د
ﭘﻮﻟﻲ دﻋﻮاوو ﭘﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯥ د وﺟﻮه ﭘﮫ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻟﯿ د ﭼﯥ د ھﻐﻲ )ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ( ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي.
د اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮر ﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐ ئ.
د اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻟﮫ ﻻرې د ﻟﯿ دول ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻮﻟﯿﺰه ﭼﯥ د
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ﻟﯿ ووﻧﮑﻲ او د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ او د ﻟﯿ د ﻣﺒﻠﻎ ﮑﺎره ﮐﻮي ،ﭼﯥ د
د اداﯾﻨﯥ ﭘﯿﻐﺎم
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻟﭙﺎره د اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻻره
ﺟﻮړوي.
ﯾﻮ دﺳﺘﻮر )ھﺪاﯾﺖ( ﯾﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﭼﯥ د وﺟﻮه د ﻟﯿ دوﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﮫ ﮐﻮي .دﺳﺘﻮر
)ھﺪاﯾﺖ( د ﮐﺮﯾ ټ ﻟﯿ د ،د ډﯾﺒ ﻟﯿ د ﯾﺎ د ﭼﮏ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ اداﯾﻨﻮ ﺳﺮه اړه ﻟﺮي.
د اداﯾﻨﯥ دﺳﺘﻮر
د اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮﻧﮑﯽ د  ATSﭘﺮو ﺮام ﯾﻮه ﺑﺮﺧﮫ ﺟﻮړوي .دا ﭘﺮو ﺮام ﭘﺮ
وﯾﺐ ﻣﺘﮑﻲ دی ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک/ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ واک ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﮐﺎرووﻧﮑﻮ
د اداﯾﻨﻮ ﭘﮫ ﻻره اﭼﻮﻧﮑﯽ
ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ واردې ﮐ ي.
د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﮐﺘﺎر ﭼﯥ ﭘﮑﻲ د اداﯾﻨﻮ ھﺪاﯾﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﯾﯥ د وﺟﻮه
د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﮐﺘﺎر
د ﮐﻤﻮاﻟﯽ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻨ ول ﺷﻮی وي ،ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي.
د اداﯾﻨﯥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯥ د اداﯾﻨﯿﺰ اﺑﺰاروﻧﻮ ،ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐ ﻧﻼرو او د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د
ﭘﺎﻧ ﯽ ) Fundsد ﻟﯿ د ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﯾﻮه ﻮﻟ ﮫ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ( راﻧﻐﺎړي
د اداﯾﻨﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭼﯥ د ﭘﯿﺴﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺮد ﺖ ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي.
د اداﯾﻨﯿﺰو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﮫ د وروﺳﺘﯽ اﺟﺮااﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺎﮐﻞ ﺷﻮی ﻧﯿ ﮫ ﮐﯥ
اﺷﺎره ﮐﻮي .د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د  HVﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
د اداﯾﻨﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺎی
ﻧﯿ ﻮ ﻟﭙﺎره وﺳﺎﺗﻞ ﺷﯽ او د ډﯾﺒ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﺗﮫ د طﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ د رد اﺟﺎزه
ورﮐﻮي ﻮ د ھﻐﻲ د ارز ﺖ ﻟﮫ ﻧﯿ ﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻲ.
د ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺳﭙﺎرﻧﮫ د ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﯾﻮ ﭘﻠﻮی )ﭘﻮروړی ﯾﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮوﻧﮑﯽ( ﺨﮫ د ﺑﻞ )ﺧﻮﻧﺪي ﭘﻠﻮی( ﺗﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي .ﺿﻤﺎﻧﺖ د
ﻣﻠﮑﯿﺖ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ ﺗﻀﻤﯿﻨﻲ ﮑ ﺎﻧﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﻮي.
د ھﻐﻮ ﻋﻤﻠﯿﻮ ﻟﺴﺖ ﭼﯥ د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﻻﺳﺮﺳ وړ دی او ﯾﻮ
ﺎﻧ ی ﮐﺎروﻧﮑﯽ ﯾﺎ د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ د ﯾﻮې ﺎﻧ ی ډﻟﯥ ﺗﮫ ﺳﭙﺎرل ﮐﯿ ي او
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﭘﺪې ډول ﺎﻧ ی ﮐﺎروﻧﮑﯽ ﯾﺎ د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﯾﻮه ﺎﻧ ﺮی ډﻟﮫ ﯾﻮازې دﻏﻮ
ﻋﻤﻠﯿﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي.
د ﻋﺎﻣﮫ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻻرو د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﻻﺳﺮﺳﯽ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د
ﻟﯿ د د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺧﻮﻧﺪي ﻣﯿﺘﻮد دی .دا ﻣﯿﺘﻮد د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﺳﻮرډ
د ﻋﺎﻣﮫ ﻻرو ﺑﯿﺨﺒﻨﺴ ﻮﻧﮫ
ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل ،د ﺳﺮور ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮل ،د ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ او د ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺼﺪﯾﻖ د
ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﺑﺮاوزر او د اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ د ﺳﺮور ﻟﭙﺎره ﻻره ﺟﻮړوي .د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﻧﮫ
ردﭔﺪو ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿ ي.
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺣﮫ.
ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺣﮫ
ﭘﮫ دې ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻮي طﺮﯾﻘﯥ او ﻻر ﻮﻧﯥ.
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻻر ﻮوﻧﯥ
ﯾﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﯿﮏ ﭼﯥ ،ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ د ﯥ ﭘﮫ اﺳﺎس د ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ د ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮه د
د ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺗﻮ ﮫ ﭘﮫ ﭘﻮر ورﮐﻮل ﮐﯿ ي ﭼﯥ د
ور ﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯿﺮﺗﮫ ﭘﯿﺮل ﮐﯿ ي .دا ﺑﮭﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎت
اﺧﯿﺴﺘﻞ
ﮐﯿ ي.
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ طﻲ ﻣﺮاﺣﻞ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﭘﮫ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻮده ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه
د ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻮدې
ﮐﯿ ي )ﭘﮫ دواﻣﺪار ﺗﻮ ﮫ(.
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ
د  ATSﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ ھﻐﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﮫ د ﯾﻮی
د زﯾﺮﻣﻮ ﺣﺴﺎب
ﺎﻧ ي ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره د وﺟﻮھﻮ د ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ورﮐﻮي.
ﭘﮫ زﯾﺮﻣﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﮫ ﭘﺎﻧ ﯽ )) Fundsﯾﻮازې د  TCCﺳﺮه د ﺎﻧ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ
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د ﺗﺼﻔﯿﯽ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿ ي ،ﻟﮑﮫ د ﺎﻧ
 NSIﻣﻌﺎﻣﻠﯥ.
ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﺎرووﻧﮑﻮ د ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﻮ او د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ د ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره دﻏﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﮫ ﻻس رﺳﯽ ﻟﺮي.
د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺣﺴﺎب ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻣﺸﺘﺮک ادارې ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د ATS
د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺣﺴﺎب
ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﺻﻮﻟﻮ او ﻻر ﻮوﻧﻮ ﺗﺎﺑﻊ وي ،ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي.
د ﺗﺼﻔﯿﯥ )ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻋﻤﻠﯿﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
ﭘﮫ ﯾﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯿ ی ﭼﯥ دﻧﺪه ﯾﯥ د
ﭘﺎﻧ ﯽ ) Fundsاو ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﻟﯿ دول دی ،ﭼﯥ د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﮫ اداره ﮐﯥ
د ﯾﻮ ﯾﺎ ﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻻرې د ﺗﺼﻔﯿﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺎﻧ ﮫ
د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻣﺸﺘﺮک
) Fundsﯾﺎ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺎ ﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ او ﻟﯿ ي ﭼﯥ ﻣﻮﺧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ د
ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﻧ ﯽ ) Fundsﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﻮل دی.
ھﻐﮫ ﻮل ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪي
ﺷﻮی وی ﯾﺎ وړاﻧﺪي ﮐﯿ ي ،راﻧﻐﺎړي.
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً د طﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﮫ د ﯾﻮ ﻮ ﮫ ﺷﻮﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻟﮫ )ﺑﺎﻧﮑﻲ( ﺣﺴﺎب ،ﮐﺮﯾ ټ
او د اداﯾﻨﯿﺰو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﮫ طﯽ ﻣﺮاﺣﻠﻮ )او ﻧﻮرو( ﺳﺮه
ﻻري
ﻧ ﻠﻮي .د اس ﻲ ﭘﻲ ) (STPد ﮐﺎﻏﺬ او ﻣﺪاﺧﻠﯥ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﮑﮫ د ﯾﻮ او ﺑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺑﯿﺎ ﺟﮭﺖ ورﮐﻮل ،رﻓﻊ ﮐﻮي.
د ﻓﺮﻋﻲ ﭘﯿﻐﺎم ډول د ھﻐﮫ ډول ﭘﯿﻐﺎم ﮑﺎرﻧﺪوی دی ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﺳﻮﯾﻔ ﻣﻨ
د ﻓﺮﻋﻲ ﭘﯿﻐﺎم ډول
ﭘﺎﻧ ﯥ ﻟﮑﮫ  MXﯾﺎ  MT298ﯾﺎ د ﭘﯿﻐﺎم اړوﻧﺪ ډول وي ،ﭼﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ھﻐﮫ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮی ﭼﯥ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ﻏﻮاړي.
د STPﻣﺴﯿﺮ د دوو ﺷﺒﮑﻮ ﻧ ﻠﻮوﻧﮑﻲ ) (Gatewayﺗﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ وﮐ ئ
ﭘﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯥ د اﯾ ﻮدل ﺷﻮﯾﻮ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺑﯿﺮﺗﮫ را ﺮ ﻮل ،ﺑﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ
ﺗﻌﻮﯾﻀﻮل
ﯾﺎ ھﻐﮫ ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﭘﺎ ﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﭘﻮروړی ﺨﮫ ﭘﮫ ﭘﻮر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی وی،
د ﻧﻮرو ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺗﮫ ﺗﻌﻮﯾﻀﻮل وﯾﻞ ﮐﯿ ی ﭼﯥ د ﯾﺎدې
ﺷﻮې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د اﺟﺮاء ﭘﺮ ﻣﮭﺎل د ﺑﺎزار ارز ﺖ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وي.
د ﮐﻢ ارز ﺘﻮ اداﯾﻨﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ د اداﯾﻨﯥ ھﺪاﯾﺖ ﭼﯥ د ﯾﻮ ادا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ھﻐﻲ د ﺣﺴﺎب د ډﯾﺒ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
او د ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﺨﺺ )ﻟﮑﮫ د ﮐﺮﯾ ټ ﻟﯿ د( د ﺣﺴﺎب د ﮐﺮﯾ ټ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﯿ ي.
د  USBﻮﮐﻦ ﭼﯥ ﺎن ﺳﺮه ﻧ ﺘﯽ  Chipﻟﺮي او ﯾﻮه ﺣﺎﻓﻈﮫ )(Memory
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ
او/ﯾﺎ ﭘﺮوﺳﺴﺮ ورﺳﺮه ﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﯾﻮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره
ﺎﻧ ی ﺷﻮی ډﯾﺠﯿ ﻠﻲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ دی.
د ﻧ ی د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻧ ﯾﻮاﻟﮫ اداره ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻻﻧﺪې دی ﭼﯥ دې ﺗﮫ ﻻره ھﻮاروي
ﭼﯥ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ او د ﻣﺎﻟﻲ ادارو ﺗﺮﻣﻨ ﭘﮫ ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮ ﮫ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻮﻟﻨﮫ
وﻟﯿ ل ﺷﻲ.
ھﻐﮫ ﺳ ی ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د ﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره
د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ
ﺎﮐﻞ ﺷﻮی وي.
د ﺳﻮاد ﺮي ورځ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ﭼﯥ ﺳﺮورﻧﮫ او ﻧﻮر ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭼﯥ
د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﺪول
 EPSﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي ،ﺑﻨﺪ ﮐﯿ ي ،ﻟﮑﮫ ﻨ ﮫ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻟﺴﻤﮫ
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ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮې ده.
ھﻐﮫ اداره ﭼﯥ د اداﯾﻨﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎروﻟﻮ او د ﮐﺎري ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ د ﺗﻌﯿﻨﻮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره
د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻠﻮﻧﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
ھﻐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﭼﯥ ﭘﮑﻲ ﺷﮑﻞ )ﻓﺎرﻣ ( او ﻧﻮر ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﻣﻮارد د ATS
ﻟﮫ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮه ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻧﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺨﻮا ﺑﺸﭙ ﺷﻮی وی او دې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮه اداﯾﻨﯿﺰه ھﺪاﯾﺖ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﭘﮫ
ﺗﻮ ﮫ ﻣﻨﻠﯥ وي ﺧﻮ د ﭘﺎﻧ ﯽ ) Fundsد ﺷﺘﻮﻧﺘﯿﺎ ﮐﺘﻨﮫ )ﭼﮏ( ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ی
ﻧﮫ وي.
ھﻐﮫ اداره ﭼﯥ د ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﭼﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ وﻟﺮي.
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ
د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ د ﯾﻮ ډول ﮐﻮډ ﺨﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ ﻮ د اداﯾﻨﻮ ھﺮ ډول
د ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ د ډول ﮐﻮډ
ﭘﯿﻐﺎم وﭘﯿﮋﻧﻲ او دا ﭼﯥ ﮫ رﻧ ﮫ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻮی دی.
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ د ﻣﻨﻞ ﮐﯿﺪﻟﻮ د ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا د ﯾﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ وروﺳﺘﯽ ازﻣﺎﯾ ﺖ ﭼﯥ ﻮﻟﯽ ﮐﺎري دﻧﺪې او
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ او ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐ ﻧﮫ او ﻟﮫ ﻧﺎورﯾﻦ ﺨﮫ د ﺑﯿﺮﺗﮫ
ازﻣﻮﯾﻨﮫ
را ﺮ ﯿﺪو ﮐ ﻧﻼرو ﭘﻠ ﻞ راﻧﻐﺎړي .د ازﻣﺎﯾ ﺖ ﺣﺪود د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وړﺗﯿﺎ او د طﺮﺣﯥ )ډﯾﺰاﯾﻦ( د ﺎﻧ ﺗﯿﺎ ﭘﺮ اﺳﺎس وﻻړ دي ،ﭼﯥ ﭘﮫ
دې ﻟﻮﻣ ي راﭘﻮر ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي دي.
د ﻣﺸﺘﺮک د اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن او ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﯾﻮه ﻣﺸﺘﺮک ﺎﮐﻞ ﺷﻮی
ﮐﺎرووﻧﮑﯽ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎزی ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ او د  EPSد اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو د ﮐﺎروﻟﻮ
ﺣﻖ وﻟﺮي او ھﻐﻲ ﺗﮫ ﯾﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻲ ﻮﮐﻦ ،USERNAME ،PIN ،او
 PASSWORDد ﻻس رﺳﯽ د ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره ورﮐ ل ﺷﻮی وي.
د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻻر ﻮود  /د ﮐﺎرووﻧﮑﻲ ﻻر ﻮود/ﻻر ﻮوﻧﯥ د  ATSﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎروﻟﻮ ﺮﻧ ﻮاﻟﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻔﻮي.
ﻻر ﻮوﻧﯥ
د ارز ﺖ ﻧﯿ ﮫ/د ارز ﺖ ھﻐﮫ ﻧﯿ ﮫ )ﭘﮫ ﺟﻨﺘﺮی ﮐﯥ ھﻐﮫ ورځ( ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ وﺟﻮه ﻣﺒﻠﻎ د ﺑﺎﻧﮑﻲ
وﺟﻮه د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﯾﺎ د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﮫ واک ﮐﯥ را ﯽ.
ورځ
د ﺳﺎﺣﯥ دﻧﻨﮫ ﺷﺒﮑﯥ ) (LANsﭼﯥ ورﺗﮫ ﺷﺒﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﭘﺮاﺧﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﮐﯥ د
د ﭘﺮاﺧﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺷﺒﮑﮫ
ﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮ ﻮ او د راډﯾﻮﯾﻲ ﭙﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗ او ﻟﺮي.
)اړﯾﮑﯥ(
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