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  افغانستانجمهوری اسالمی 

 بورد نظارت شرعی اليحه وظايف 

  

  مقدمه .   1

در عرصهء بانکداری اسالمی و معامالت مالی اسالمی يک اصل  شرعیو قواعد اصول  رعايت.  1.1
رعايت  متضمن موثر و مفيد  شرعی چارچوبيک موجوديت . ثابت و امر حتمی محسوب ميگردد

عالوه همآهنگی بيشتر می بخشد، در عرصهء بانکداری اسالمی اصول شرعی بوده و تفاسير شرعی را 
  . تقويت مينمايدنيز  صنعت بانکداری اسالمی را  چارچوب حقوقی و نظارتی  برآن

متعهد ) گرددياد مي "بانک مرکزی" که منبعد (افغانستان بانک  دبه اهداف فوق،  رسيدن بمنظور .  1.2
 مقام يگانه مرجع و را بحيث ) گرددياد مي"   بورد نظارت " بنام که منبعد ( نظارت شرعی است تا بورد 

در جمهوری اسالمی افغانستان در عرصهء بانکداری اسالمی و معامالت مالی اسالمی  با صالحيت
  . نمايد تاسيس

مستقل  ارگانبحيث يک بايد  ، تا نقش خويش را بگونهء موثرانه انجام دهدبورد نظارت شرعی    1.3
 را  عامهاطمينان بلند بوده و با تعهد و امانتداری مستقل  ارگانيک  شرعی  بورد نظارت. نمايد فعاليت 

  . و صنعت بانکداری اسالمی را به قلعهء بلند آن رهنمود خواهند نمود  فراهم نموده 

 شرعی را  بورد نظارتو د افغانستان بانک  مختلف ن های ارگا ميان رابطه  هذا اليحه وظايف.  1.4

 مطابق ( 12/17/2003 منتشرهء مورخ قانون د افغانستان بانک  2.2ماده احکام  طبق. مينمايدتنظيم 

در  ها تنظيم و نظارت بانکمبنی بر بانک  ،د افغانستان صالحيت های  بهرابطه  درکه ) 30/10/1382
صالحيت تاسيس  دارای د افعانستان بانک، ) مربوط به آن تعديالت ساير و (سالمی افغانستان جمهوری ا

به بانکداری  بوطمرموضوعات  یدر تمام با صالحيت يگانه مقام عالی بحيث   نظارت شرعی بورد 
   . در سطح ملی در جمهوری اسالمی افغانستان ميباشداسالمی  مالیامور و   اسالمی

، نهاد اسالمیمالی های و خدمات نهاد  تمحصوال بر  نظارت شرعی صالحيت نظارت را بورد .  1.5
 های مالی ، و نهادفعاليت دارند) اسالمیدريچهء  فعاليت(اسالمی بانکداری  های دريچهکه با مالی های 

 بنام که منبعد در مجموع ") (واحد اسالمی ("  فعاليت مينمايند اسالمیبانکداری  های ا  واحداسالمی که ب
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د افغانستان بانک  حيطهء صالحيتدر  جمهوری اسالمی افغانستان  و در) ياد ميگردند"  بانک ها "
قانون بانکداری جمهوری اسالمی  1.52در ماده ) شرعی بورد ( اصطالح. ميباشدداراء  فعاليت دارند 

  : افغانستان بطور ذيل تعريف گرديده است

 دريچه يک ياو  را اسالمی بانک يک که بوده شريعت علمای  از گروپی يک عبارت از  شرعی  بورد"
 بانکداری های فعاليت و تمحصوال در شريعت از پيروی و رعايت به رابطه در را اسالمی بانکداری

  . "مينمايد مشاورت شرعیو اساسات  اصول با مطابقت در

  : قانون بانکداری 87.4 بتاسی از فقره  .  1.6

 زا رعايتتطبيق و  بهبوط مر موضوعات یتمام بر شان شرعی  های بورد و اسالمی های بانک" 
  ." داشت نخواهد یمسئوليت گونه هيچ بانک افغانستان د زمينه اين درکه   ;ميباشند مسئول شريعت

شرعی آن وابسته به بانک و به بورد يک بانک در اين زمينه،  تقصير ، و شريعت تطبيقمسئوليت  بناءً   
 یاجرا ءشانرا در زمينه عی شربانک ها و بورد د افغانستان بانک،  بورد نظارت شرعی . ميباشدبانک 

  . خواهد نمودمساعدت  های شانمسئوليت 

، چنانچه در ماده بورد نظارت شرعی ،  1.4ماده مندرج قوانين تصويب  الی  ٬در حال حاضر    1.7

در فعاليت های  امورات شرعی رعايت  ء تطبيق وفوقاً ذکر گرديده، صرفاً بانک ها را در عرصه 1.6
  .، همکاری مينمايدمبنی بر تقاضای بانکها و   در صورت لزوم ی شان، تتجار

خواهد فعاليت  مستقل ارگانيک  منحيث  بورد نظارت شرعی نقش خويش،  موثرانه ايفای جهت  1.8
د افغانستان بانک معتقد است که . خواهد دادد افغانستان بانک گزارش  شورای عالیمستقيماً به  نمود  و

اسالمی  مالیسيستم  عرصه را در ء مردم، اطمينان عامهصالحيتبا و مستقل  بورد نظارت شرعی يک 
 واستفاده ننموده و يا محروم اند  یاز خدمات بانک تا کنون کهرا شهروندان افغان آنعده جلب نموده و 

 لب را ج حساب بانکی ندارندسالمی افغانستان در جمهوری ا که خارجیکشور های اتباع  همچنان 
 در مجموع و ورزند اشتراک اسالمی مالی معامالت بانکداری اسالمی و صنعت تا در  خواهد نمود

  . گردنداقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان  رشد و انکشاف باعث 

  در تشکيل آن که  باشدمی د افغانستان بانک  ءيک نهاد مستقل و جداگانه بايد بورد نظارت شرعی    1.9
يک قرارداد توسط شورای عالی  بر اساس بوده و موجود   علمای شرعی با اعتبار و دارای شهرت نيک

  . می شوند توظيف خدمت  بمنظور د افغانستان بانک 

 ، )”AAOIFI“(اسالمی  مالی نهاد های سازمان تفتيش و محاسبه برای معيار های بر اساس .  1.10
  : گرديده استتعريف  چنين  نظارت شرعیبورد 
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  ،هرچند .می باشد )اسالمی تجارت فقه(علمای متخصصين در فقه معامالت از متشکل مستقل ارگان يک"
البته   باشد، المعامالت فقه در ينمتخصص از جدا یعضو کي مشتمل بر  که ميتواند بورد نظارت شرعی

معلومات  المعامالت فقه  و در رابطه به ،تخصص داشته  اسالمی مالی های نهاد عرصه در شخصی که
 بمنظور  را بانک های فعاليت از نظارت و ارزيابی رهبری، مسئوليت  بورد نظارت شرعی . باشد داشته

  ..."دارد عهده به ،در نهاد های متذکره  اسالمی شريعت قواعد و اصول از تطبيق  اطمينان حصول

بورد   تصاميم  و احکام  ،قطعنامه ها ،تذکر گرديده است  1.4 ءمادهمندرج  احکام  درطوريکه . 1.11
  . دنميباش الزم االجراءباالی د افغانستان بانک  نظارت شرعی

  

  

  صد  اف و مقاهدا.   2

  : اهداف ذيل تاسيس گرديده است بمنظور نيل به  نظارت شرعی بورد    2.1

 به بوطمرموضوعات  پيرامون ٬عنداللزوم   تصاميم اصدارنظريات و ابراز  توضيحات، ءارايه)  الف
  . .شرعی داردو آراء اصول شرعی که نياز به نظريات مسائل عام و خاص 

که مربوط به بانکداری اسالمی  ی هاطرزالعمل و  ها تصويب محصوالت، رهنمودها، پاليسی)   ب
فعاليت  اسالمی مالیمعامالت  و بانکداری اسالمی يکه در راستایئتوسط د افغانستان بانک يا بانک ها

  . ارجاع گرديده باشدميکنند، 

  به  مربوط بانک ها که  شرعی های بورد از طرف اختالفی و متنازع عليها ل حل هرگونه مساي)   ج
  . باشند     شرعی مسائل 

اينکه تمام  ازاطمينان  و حصول بعد از تصويب شرعی هرگونه موضوعات  بر نظارتیانجام نقش )   د
 است، ذکر گرديده ها و قطعنامه ها توسط بانک ها طوريکه در رهنمود شرعیو التزامات شرايط 
 ورعايت دسترسی خواهد داشت تا از  مورد نيازبه تمام معلومات  بورد نظارت شرعی . ميشوند مراعات
های گزارشات ارزيابی  مشتمل بر  زمورد نيامواد . اطمينان حاصل نمايداحکام شرعی در بانکها  پيروی

. گذاشته خواهد شد بورد نظارت شرعی بطور نامحدود در اختيار بوده و  ارزيابی های خارجیداخلی و 
 بوردمتوجه قطعنامه ها  و تصاميم ،ها رهنمود و تطبيق از رعايتاطمينان صول حمسئوليت  در مجموع

تشکيالتی  بانک های اسالمی پيشبينی و نافذ گرديده  چهارچوب ، قسميکه درمی باشد بانک ها   شرعی
  .است
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مقام با صالحيت در تمام موضوعات شرعی بانکداری اسالمی و آخرين محل رجوع و بلندترين )  ک
  باشد ؛می مالی 

ً  که  یديگر وظايفمشوره دهی در ) ل ل نستان بانک صرف در ارتباط به مسايتوسط د افغا وقتاً فوقتا
  . توصيه ميشود شريعت

 فقط  نظارت شرعی ، بورد )ديگر تعديالت و هرگونه (فوق  1.4ماده  احکام مندرجهء بتاسی از    2.2
، د اضافی مقررات قوانين و تصويب  الی . اسالمی افغانستان دارد را در جمهوری مشورتی نقش 

اهداف فوق الذکر،  عالوه بر تا  صالحيت می بخشد را  نظارت شرعی بورد  بدينوسيله افغانستان بانک
  : دنداشته باشنيز  ذيل را مقاصد 

  

 روش های عدم رعايت از چگونه بايد بانک ها ر مورد اينکه دو اصدار فيصله ها نظر ابراز ) الف 
  . را مشخص و تصحيح نمايند امور شرعی

توسط  نظارت شرعیبورد  قطعنامه های   و  تصاميم ،ها اطمينان در مورد اينکه رهنمود حصول ) ب 
  . دنميگرد بانک ها رعايت

 دررابطه به امور مالی اسالمی مقررات جديد پاليسی ها و  حين  تدوين و تسويد مرجع تماس بانکها ) ج
  . در جمهوری اسالمی افغانستان

و امور  بانکداریدر بگونهء وسيع و مردم عام  سهام داران تمامی کسب اعتماد حصول مديريت و )  د
   ;در جمهوری اسالمی افغانستان اسالمی مالی

 ;قانون تجارت اسالمی در جمهوری اسالمی افغانستان اتموضوع خصوص صالحيت در مرجع با)  ی
  و 

 . مسائل شرعی اختالفی و متنازع عليها  ، در موارد و تصميم گيرنده صالحيت مقام با يگانه )  ف
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   مجدد تعيين و  استخدام ، ترکيب.   3

  . عضو نباشد) 5(کمتر از بايد   نظارت شرعی بورد    3.1

 اقتصاددر و يا  شريعتتحصيلی در  مدارک بايد   نظارت شرعی اکثريت اعضای بورد   3.2
و  شناخته شده عالممنحيث يک باشند يا دارا از يک پوهنتون شناخته شده اسالمی  فقه معامالت/اسالمی
از شايستگی الزمه بايد  بناًء اعضای بورد نظارت شرعی. اسالمی افغانستان باشد در جمهوری مطرح

  : در زمينه های ذيل باشند تجربه  و الزمیدانش تخصصی دارای  بوده و برخوردار 

  يا  ;)اصول فقه(فقه اسالمی )  الف

  يا  ;)المعامالت هفق(اسالمی تجارت قانون / اسالمی  مالی معامالت)   ب

  .و اسالم شريعتبه   در رابطه  دانش الزم و  تجربه )  س

  : باشنداز اشخاص ذيل  متشکل بايد نظارت شرعی اعضای بورد ساير 

  و  ;حقوقدان با تجربه در عرصه قراردادهای مالی اسالمی نفريک )   الف

محاسبات مالی  آگاهی از و داشتن رجه تحصيلی ماستری در اقتصاد بانکدار با د/ محاسبنفر يک  )  ب
  . شرعیامور  تفتيش اسالمی، معيارهای مالی و 

  . انتخاب خواهد شدنظارت شرعی اعضای بورد  ميان از نظارت شرعی  رئيس بورد    3.3

   : شرعی بايد واجد شرايط ذيل باشند بورد نظارتاعضای هريک از   3.4

    ;و تصرفات شرعی توانايی کامل قانونیو دارای بالغ  ،مسلمان)  الف

  و  باشدشخصيت قابل قبول امانتدار و دارندهء شهرت نيک، ، اعتباربا   شخص)  ب

که در  بانکداری اسالمی  های دريچهرئيس و يا سهم دار هيچ يک از بانک های اسالمی و يا )  ج
  و  ;جمهوری اسالمی افغانستان فعاليت دارند نباشدساختار 

اسالمی مالی امور بانکداری اسالمی و  توسعهکاری در عرصه تحقيق و  ءسال تجربه سه اقل بايد حد)  د
  و  ;باشد داشته
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ثبت  يادرج شکستگی وانين ورق طبق  ادعای عليه وی کدام ، و نه هم  نباشد  ورشکسته شخص  ) ک
  و  ;باشدنعاجز  مالیتوانايی از لحاظ  همچنان گرديده و 

 "يک بايد ، است گرديده تصريحمربوطه قوانين  سايرقانون بانکداری و  1.14طوريکه در ماده )  ف

  و   ;باشد"  شخص شايسته و مناسب

  . نداشته باشدجمهوری اسالمی افغانستان در را کدام بانک  شرعی  عضويت بورد)  ج

  . را مطابق به رضايت د افغانستان بانک تکميل نموده باشدضميمه الف  مندرجهء  1فورم )  چ

که توسط   هایرا از ليست نامشرعی   اعضای بورد نظارت فغانستان بانکشورای عالی د ا  3.5
تعيين  وليتئهمچنان مس شورای عالی د افغانستان بانک  .تعيين مينمايد می شودپيشنهاد   انتخاب ءکميته

نيز بر عهده  ساختن اعضای بورد شرعی را و برکنار  وردندرآ، به تعليق اعضای بورد شرعیدوباره 
 . ددار

 يکهدر صورت . خواهند داشتکاری  ساله) 3(يک دوره  نظارت شرعی بورد  اعضای هريک از   3.6

 است  اعضای متذکره برای يک ممکن، اعضای بورد نظارت شرعی منقضی گردد سالھ) 3( دوره
  . ن گردنديدوباره تعي ديگرکاری  ءدوره

فوق، شورای عالی د افغانستان بانک، ممکن اعضای جديد را در يک پست که  مواردرغم العلی    3.7
چنانچه عضو جديد، دوره کاری . خالی گردد، تعين نمايند بورد نظارت شرعیدر جريان دوره کاری در 

شورای عالی د افغانستان . عضو اسبق را تکميل نموده و ممکن برای يک دوره بيشتر نيز تعين گردد
ماه از تاريخ رسمی پست تعين ) 3(را در ظرف سه  بورد نظارت شرعیبانک يک جايگزين عضو 

  .خواهد نمود

به مثابهء ارائه ميگردد،  يک از  اعضای بورد نظارت شرعیتوسط هر که   خدمات چگونگی    3.8
 استقالليت  يک از اعضای بورد نظارت شرعی هر. خواهد بودمشاور خارجی مستقل  عملکرد يک

 عملی تقريری بيان و تحريری و يا به شکل چه در فعاليت ها، قضاوت ها و نظريات خويش رامسلکی 
برجسته  همانند يک عالم صداقت اعتماد و مسئوليت، از نموده ، و خود را در بلندترين معيارهای 

  . د بودنخويش مسئول خواه مستقالنهء  های قضاوت و نظريات بر مبنایو  خواهد داد قرار  شريعت

که  ،1در بخش دوم فورم   معلومات شخصی خويش را يک از اعضای بورد نظارت شرعی هر  3.9
  . ضميمه الف ميباشد، هرسال تجديد خواهد نموددرج 
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   نظارت شرعی بورد اعضای  و عزل برکناری.   4

روانی  /، به دليل مرگ و يا مريضی های فيزيکیبورد نظارت شرعی يک عضو  مسئوليت کاری   4.1

 1.14ماده بازداشته و يا طوريکه در بورد نظارت شرعی  که وی را از انجام وظايف بحيث عضو جدی 
 "بحيث يک نتواند فعاليت اش را  ،است گرديده تذکر  نافذهء مربوطقوانين ساير  قانون بانکداری و

  .يافتخواهد خاتمه دهد،  ادامه"  شخص شايسته و مناسب

 بورد برکناری يک عضو و يا اعضای قبل از روز  ) 90( ،شورای عالی د افغانستان بانک   4.2
عالوه  . فراهم خواهد نمودبرای عضو تحريری  را بگونهء برکناری نامهآگاهی ، يک نظارت شرعی

يک دليل  نظارت شرعی بورد د افغانستان بانک  مکلف است تا در چنين حاالت، برای عضو  برآن
بدهی عضو در  مبالغ پرداخت تمامی  همچنان مکلف به ارائه نموده و  ویبخاطر برکناری ) داليل(

برای جبران برکناری خويش  نظارت شرعی بورد عضو  اضافه بر اين . ميباشدهنگام برکناری وی 
  . نخواهد بود چيزی ديگری مستحق

 بعد از ارسال روز) 7(به صورت بی درنگ و در ظرف ميتواند د افغانستان بانک شورای عالی   4.3

 اعضای بورد نظارت شرعی  ی ازيکعضويت ، ، اين اليحه 4.2بدون نقض فقره و  آگاهی نامه تحريری
   :دنمايزمانی به داليل ذيل فسخ در هر  را

  يا  در اين اليحه؛ مندرج احکام جدی يا مکرر مرتکب به نقض )  الف

باعث  که  نبود دسپلين در انجام وظايف مربوطه يا  فاحش يا غفلت و مقصر بودن در بی دقتی )  ب
  يا  ;گردد يا د افغانستان بانک  بدنامی عضو بورد و

که به های تخطی  ی استثنابه   وی  اقدامات قانونی برعليه و  به ارتکاب تخطی هانون بودن ظم)  ج
د افغانستان  برای  نظارت شرعی  بوردی اعضا خدماتارايه  در، د افغانستان بانکمعقول اساس نظريه 

  .گذار نباشدبانک تاثير 

ء بورد نظارت شرعی بصورت پی در جلسه) 2(اشتراک در دو  و عدم بدون دليل معقول، غيابت  )  د

ذيالً  4.4که در فقره  غيرمترقبه وقوع حوادث  یاستثناجلسه در مدت يک سال، به ) 3(سه  در و يا  پی

  يا  ;تعريف گرديده است

  . شکسته شناسايی شده باشدمن حيث يک شخص ور محاکم  با صالحيت ط توس نامبرده) ی



افغانستان بانک د  

) بانک مرکزی افغانستان(  

بورد نظارت شرعی وظایف  ءالیحھ  

11   

 

را به  قرارداد ميتوانند که ) د افغانستان بانک و عضو بورد نظارت شرعی(طرفين عقد قرارداد    4.4

به معنی ، حادثه غيرمترقبه . فسخ نمايند قبلیآگاهی نامه روز ) 14(دليل حاالت غيرمترقبه، با ارائه 
انجام مکلفيت  مانع که  می باشد هرگونه حاالت غيرقابل پيش بينی بوده که بيرون از کنترول يک جناح 

  . نامه گردد اينتحت شرايط  های وی

يکی  که  ت صوردر قرارداد را فسخ نمايد البته به شکل بی درنگ طرفين عقد قرارداد ميتوانند     4.5
 جرياندر يا اينکه و  باشد اين موافقتنامه گرديدهنقض يکی از احکام مندرجهء   از اطراف عقد مرتکب

  . فراهم نشده باشد ،  کسب رضايت جناح ديگرمبنی بر تخطی اخطاريه روز ) 30(

  نظارت شرعی  اعضای بورد  استعفای.   5

را داشته باشد، بايد شورای  نظارت شرعی بورد که قصد استعفاء از  نظارت شرعی بورد هر عضو  
منظور بوز قبل ر) 90(عالی د افغانستان بانک و رئيس بخش بانکداری اسالمی د افغانستان بانک را 

برای  یهيچ گونه مکلفيت نظارت شرعی بورد متعاقباً عضو . ، تحريراً اطالع دهدخويش یاستعفااجرای 
  . ارائه دليل در رابطه به استعفای خويش نخواهد داشت

  نظارت شرعی بورد  وجايب حقوق و . 6

، دارايی ها و سوابقيادداشت ها، محدود به معلومات،  دسترسی کامل و غيرنظارت شرعی بورد .   6.1
 بورد کافی نباشد، تهيه شده اگر احياناً معلومات . د داشتنخواه بانک را کارمندان مربوط به د افغانستان

توسط مديريت  عاجلبطوراين معلومات ، که شودمعلومات بيشتر  طالب  نظارت شرعی ميتواند
  . رار خواهد گرفتو به دسترس شان ق د افغانستان بانک تهيه  ءهمربوط

د  مربوط به بانکداری اسالمی حق بررسی دارايی ها و بدهکاری های  نظارت شرعی بورد .  6.2
  .  افغانستان بانک را خواهد داشت

مسئوليت دقت، صحت و معتبر بودن  اطالعات و معلوماتی   را دارد که به د افغانستان بانک .  6.3
  . دسترس بورد نظارت شرعی قرار می دهد

د ، تهيه نگردد، شورای عالی نظارت شرعی توسط بورد  درخواست شده اطالعات صورتيکه در .  6.4
خواهد  اتخاذ الزم اقدامات ، متذکره اصالح وضعيت تا بمنظور و  از موضوع آگاه شود  افغانستان بانک 

 را در ضروری  يا تنبيهی کيفری د افغانستان بانک  اقداماتممکن شورای عالی  در همچو حاالت . ودش
  .در نظر خواهد گرفت ه اند، که قصداً در زمينه ارائه معلومات کوتاهی کرد برابر اشخاص



افغانستان بانک د  

) بانک مرکزی افغانستان(  

بورد نظارت شرعی وظایف  ءالیحھ  

12   

 

  اين امر  منجر به، که باشدتهيه معلومات درخواست شده عاجز  ازد افغانستان بانک  صورتيکه در . 6.5
 بورد در آن صورت گردد،  اش  در پيشبرد نقش و مسئوليت  عجز و فروماندگی بورد نظارت شرعی

مينمايد تسليم  د افغانستان بانک به شورای عالیتهيه و يک گزارش تحريری را در زمينه  نظارت شرعی
  . بررسی نمايدرا ، تا موضوع 

نهايی و قطعی در مجموع  شرعیو امور به موضوعات  در رابطه  نظارت شرعی بورد تصاميم .   6.6
پيشنهادات  ست کهدرحالياين ميباشد،  الزم االجراءو باالی شورای عالی د افغانستان بانک  گرديده تلقی

 الزم االجراء بورد نظارت شرعی باالی  شرعی مسائلدر مورد  د افغانستان بانک شورای عالی
  . نميباشد

و شورای عالی د افغانستان بانک و يا بورد اجرائيوی  نظارت شرعی بورد  ميان  ءمناقشههرگاه  .  6.7
 مربوط به بانکداری اسالمی و امور مالی اسالمی صورت گيرد  اتموضوع پيرامون  د افغانستان بانک

  . مقدم پنداشته خواهد شد نظارت شرعی بورد  نظر ، پس در آن صورت 

 تصميم گيری پروسه. 7

امور بانکداری اسالمی و شرعی فعاليت ها و خدمات  به  مربوطهم اسناد تما نظارت شرعی بورد .  7.1
را ی تجارتی که خدمات بانکداری اسالمی را عرضه ميدارند،يا بانکها /د افغانستان بانک و اسالمی مالی

ابعاد استراتيژيک و اقتصادی محصوالت، خدمات و پاليسی های  ، بررسی هرچند . بررسی خواهد نمود
  . ميباشد اين امر از مستثنی ابتدائی

بانکها در جمهوری  شرعی هایداخلی که توسط بورد  اتهرگونه موضوع نظارت شرعی بورد .  7.2
که  ات اختالفی و تصاميم متنازع عليهايا هرگونه موضوعو شده باشد  به ايشان ارجاعاسالمی افغانستان 

نموده و متعاقباً در مورد تصميم و راه را نيز بررسی  باشد شده   ايجاد بانک ها  شرعی هایتوسط بورد 
  .را صادر مينمايد خود حل نهايی

مسئوليت تهيهء  ، نظارت شرعی رئيس بخش بانکداری اسالمی قبل و يا در جريان جلسات بورد .  7.3
به که به د افغانستان احاله گرديده است  راپور فشرده پيرامون موضوعات شرعی و بانکداری اسالمی را

  .به عهده دارد  رت شرعینظا بورد 

و مذاکره ث بح نظارت شرعی آنها بورد  در مورد بايد ،باشند تهشدانی عاساس شر قضايای که .  7.4
طی يک جلسه از طريق نشست فيزيکی  نظارت شرعی تمام اعضای بورد توسط بعد از اينکه  و نموده 

  . تصميم نهايی صدور خواهد شد  ٬س تلفنی مورد مشاورت قرار گرفتو يا کنفران
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  نظارت شرعی بورد  های مکلفيت و  وظايف.  8

  : نظارت شرعی مشتمل بر موارد ذيل می باشد خدمات .  8.1

و رد  ، اسالمی مالی و امور ی ارو تصويب تمام محصوالت و خدمات بانکد بررسی  ارزيابی،)  الف
  .آنها با پيشنهادات مورد نياز

در صرف (فعاليت ها، پاليسی ها و کارکردهای د افغانستان بانک  از متداومو بررسی نظارت )  ب
  ). مربوط به امور شرعی موضوعات 

در فعاليت های د  عی شر و تطبيق اموررعايت  مورد نياز  در رابطه به ايی هایمشوره و رهنم)   ج
   .باشد ءقابل اجراباالی شان که ی بانک ها ساير افغانستان بانک و

، )”AAOIFI“(مالی اسالمی  نهاد های ءتفتيش و محاسبه سازمان معيارهای  طبق بررسی ها  اجرای)  د

 و اعطای ساالنه و ارائه گزارشات  عند اللزوم  2شماره ) ”GSIFI“(مالی اسالمی  نهاد هایبرای 
و يا  /طوريکه مناسب( د افغانستان بانک شورای عالی و تطبيق امور شرعی برای  رعايتتصديق 

  ). ضرورت باشد

ً  که  یبه عهده گرفتن هرگونه وظايف و ماموريت ها)  ک   د افغانستان توسط شورای عالی وقتاً فوقتا
  . ميگردد تفويض

  

  نظارت شرعی جلسات بورد .  9

  . امور شرعی سکرتريت / بانکداری اسالمی د افغانستان بانک معاونيت  -جلسه اداره    9.1

عمل  نظارت شرعی بورد سکرتريت منحيث انکداری اسالمی د افغانستان بانک، ب معاونيت.  9.1.1
نظارت  ارتباطات با بورد  یکه تمام مينمايد بانکداری اسالمی اطمينان حاصل  معاونيت. نمود خواهد 
بانکداری  معاونيت در مرحله اول و  ين گرديدهيبانکداری اسالمی تع معاونيت از طريق ابتدا  شرعی
  ،و در صورت ضرورت ، ات شرعی  ارجاع شده را حل و فصل نمايدموضوع سعی مينمايد تا ی اسالم

و توجه بورد نظارت شرعی احاله خواهد بانکداری اسالمی موضوع را غرض تصميم گيری  معاونيت
  .نمود

، و که تصويب ها، قطعنامه ها دنمايتا اطمينان حاصل دارد بانکداری اسالمی مسئوليت  معاونيت.  9.1.2
  . مربوطه آن رسانيده شده اند و مراجع  بموقع آن به بخش ها نظارت شرعی تصاميم بورد 
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  امور شرعی  و بانکداری اسالمی   به موضوعات مربوط یدر تمامبانکداری اسالمی  معاونيت .  9.1.3
هماهنگی نموده و تمام  نظارت شرعی حيث يک مرجع ارتباطی بين د افغانستان بانک و بورد من 

  . تنظيم و منعقد مينمايد را  نظارت شرعی  جلسات بورد 

 بانکداری اسالمی  معاونيت از طريق    مراسالت و ارتباطات بورد نظارت شرعی  یتمام.  9.1.4
  . تهيه، ترتيب و تنظيم ميگردد

در عرصه مديريت موضوعات را  نياز اداری مورد  حمايتبانکداری اسالمی تمام  معاونيت.  9.1.5
  : ميباشدنموضوعات ذيل به محدود  ولی شاملفراهم نموده که د افغانستان بانک  امور شرعی مربوط به 

 در ايجاد تسهيالت مورد نياز شرعی ، بررسی های دوره ای و ه طوباسناد مر مطالعه و تدقيق )  الف
موارديکه توسط بانکها  بشمول ) يتصورت موجوددر (محصوالت د افغانستان بانک  راستای تصويب

  ؛به د افغانستان بانک ارجاع ميگردد

بمنظور  نظارت شرعی بورد به آنها  ارجاعو   شرعیمرتبط به موضوعات  اسناد  ترتيبتهيه و )  ب
آن به شورای عالی د افغانستان  و در نهايت ارائه  اصدار فيصله ها،  اتخاذ تصاميم و تاييد آنهاتصويب، 

  . بانک

 بورد و  ذيدخل نهاد های ،د افغانستان بانک ميان اطی و فعاليت بحيث يک مرجع ارتب ،هماهنگی)  ج
  . به امور شرعی  طوبموضوعات مر در رابطه به  نظارت شرعی

نظارت شرعی صورت  بورد توسط  موارد شرعی که و مديريت پروسه بررسی  تنظيم هماهنگی، ) د
  . می گيرد

و ايجاد تسهيالت الزم جهت د افغانستان بانک،  امور شرعی  ط بهوبی مربررسی تمام فعاليت ها)  ک
   ؛توسط بورد نظارت شرعی  اتتصويب پيشنهاد

تأمين ارتباط  و بورد ، بشمول ترتيب آجندای جلسات نظارت شرعی بورد و هماهنگی جلسات  تنظيم ) ل
  ؛تکثير آن برای اعضای بورد نظارت شرعی جلسات و  با مشترکين

 بورد به  آن نمودن ءارايه و بخش های د افغانستان بانک و  /ديگر مديريت هااز ها  دريافت استعالم)  م
   ؛نظارت شرعی

درخواست  نظر به  د افغانستان بانک و شورای عالی نظارت شرعی بورد  ميان هماهنگی جلسات ) ن
   ؛موضوعات بعضی از  جهت وضاحت نظارت شرعی بورد 
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ها، در پيش نويس بورد و اخذ امضای اعضای  نظارت شرعی بورد ترتيب پيش نويس های جلسات ) س
بخش های مختلف د افغانستان و  /و منتشر نمودن آن به مديريت هانظريات، تصويب ها، قطعنامه ها 

  . بانک

دسترس  درو  نظارت شرعی بورد شده توسط  صادرصاميم و ت ها گردآوری تصويب ها، قطعنامه ) ع
   ؛عندالضرورت د افغانستان بانک به آنها  قرار دادن

 ضروری و اسناد اوراق ی، تمامنظارت شرعی بورد اطمينان از اينکه حصول نهايت تالش در )  ف
و دسترس خويش جلسه در اختيار  انعقاد از موعد قبل روز کاری ) 7(حداقل  دارندکه پيشرو  راجلسهء 

  . داشته باشند

 ها ، قطعنامههااز تصويب  ءکاپی ترجمه شدهاينکه، در مواقع ضرورت، يک اطمينان از حصول )  ص
با تجربه ترجمه گرديده و ميم در هر زبانيکه ضرورت باشد و توسط يک مترجم تصديق شده او تص
  . جلسه موجود باشد انعقاد استفاده در موعد  جهت بدسترس بوده و  ،باشد

   تناوب جلسات    9.2

 بورد اعضای . تشکيل جلسه دهند بار در يک سال ) 6(حداقل شش بايد  نظارت شرعی بورد .  9.2.1
ايفای  جهتوقت کافی را  بذل مساعی و نموده و  جلسات اشتراکتمامی در مکلف اند تا  نظارت شرعی

بايد حداقل در شصت و شش  نظارت شرعی بورد اعضای . موثرانه وظايف خويش اختصاص دهند
رقبه حاالت غيرمت یاستثنا به، اشند حاضر ب ددميگرداير  مالیکه در هر سال   از جلسات فيصد%) 66(

ممکن   نظارت شرعی بورد ، اشتراک اعضای لزوم در صورت   . تذکر گرديده است 4.4 ءکه در فقره

 لوازمو يا هرگونه ) اسکايپ) (VOIP(تيلفونی، سيستم های همانند ويديو، کنفرانس  وسايلیتوسط  است
  . انجام گردد الکترونيکی ارتباط دهنده ديگر

. داير گردد ماه يکبار  نظارت شرعی بورد متوسط جلسات يا کوتاه مدت برای توقع ميرود .  9.2.2

، ممکن يیاستثنا حاالت در . روز مکمل را در برخواهد گرفت) 1(يک  نظارت شرعی بورد  ءجلسه

  . گيرد برروز مکمل کاری را در) 2(بيشتر از دو  نظارت شرعی بورد  ءجلسهاست 

رئيس بخش بانکداری به درخواست فوق، در مواقعی که ضرورت باشد،  موارد درنظرداشت  اب.  9.2.3
است جلسات اضطراری  ممکن ن شده يجلسات تعي عالوه بر  نظارت شرعی بورد اسالمی و يا رئيس 

ابالغ  بورد روز قبل به تمام اعضای ) 14(بايد حداقل چهارده تاريخ جلسات اضطراری  نيز منعقد گردد،
  . گردد
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توسط که  موقعيت بورد در مناسب برای اعضای  محل در يک  نظارت شرعی بورد جلسات .  9.2.4
  .شدد نبرگزار خواه ميگردد ين يبخش بانکداری اسالمی تع

  

  نصاب حد    9.3

 حين  ، وخواهد بودعضو بورد ) 3(سه  جلسات بورد نظارت شرعی  انعقاد برایحد نصاب .  9.3.1
   . حاضر باشند بورد در جلسه یاکثريت اعضابايد تصاميم  اتخاذ

، باشد عضو ) 3(سه جلسه که نصاب  تی فوق، در حاال  9.3.1فقره محتوای در نظرداشت  با.  9.3.2

  . باشند امور شرعیبايد کارشناس  بورد تن از اعضای ) 2(دو

  

  ل و تيلفونيتصويب از طريق ايم   9.4

اتی ديگر اتخاذ شده ارتباط وسائل تيلفونی و يا کدام تماس های ،لياز طريق ايمکه تصاميم .  9.4.1
 آنرا تصويب نموده نظارت شرعی بورد اکثريت اعضای  پنداشته ميشوند که پذيرفته شدهزمانی ، باشند
  . تصويب نموده باشدنيز را متذکره ميم اتص بورد ، مشروط بر اينکه رئيسباشند

بايد ارائه  آن و تصويب تصديق  جهت نظارت شرعی بورد  بعدیدر جلسه شده  تخاذاتصميم .  9.4.2
  . گردد

  

  حقوق رای دهی   9.5

آرای اکثريت بورد  توسط دارند  نظارت شرعی بورد  نهايی فيصلهء  نياز بهی که ها تصويب . 9.5.1
بورد  رئيس رای ، ءدر صورت تساوی  آرا. يک رای خواهد داشتحق بورد هر عضو  ؛خواهند شد تائيد

  . رجحان خواهد داشت
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  منافع و مصالح افشای. 10

خودش، از طريق بطور مستقيم يا غير مستقيم  از اعضای بورد نظارت شرعی هرگاه يکی .   10.1
کدام منفت مالی و يا  نظارت شرعی بورد بحث در جلسه  موضوعات مورد همسر و يا فرزندانش در 

  . بايد آشکار سازدرا  آن ماهيتو متذکره داشته باشد، موجوديت منفعت  منافع انواع ديگر 

ثبت  نظارت شرعی بورد  ءپيش نويس جلسهدر فوق  10.1فقره  طبقمنافع  آشکار سازی.   10.2
حاضر گرديده و در بحث  ء بوردممکن در جلسهء متذکره ، عضوافشای مصالح گرديده و بعد از 

  . اما در پروسه تصميم گيری اشتراک نخواهد نکرد ايد اشتراک نم

رت موصوف بصو نموده باشد،  بورد افشای مصالحدرصورتيکه رئيس   10.1مطابق به فقره .10.3
آن از رای دهی در  و کنار رفته  ات در جريان مباحث نظارت شرعی بورد سمت رياست بايد از  موقت

  . ميگردد اخراج موضوع 

، اعضای باشد رفع صالحيت نمودهاز سمت رياست   10.3در صورتيکه رئيس مطابق به فقره .  10.4
سرپرستی را  بورد خودشان انتخاب نموده تا رياست ميان از را ديگر يک عضو  نظارت شرعی بورد 
  . نمود را رياست خواهدبورد جلسه  ،مربوطه موضوعو در رابطه به  نموده

در موضوعات فوق   10.3فقره طبق  منافع ديگر کدام هرگاه مشخص، بعد از تکميل موضوع .  10.5
کسب   نظارت شرعی بورد حيث رئيس مندوباره ، رئيس سمت خود را متصور نباشد بورد بعدی جلسه 
  . خواهد نمود

  

  بورد اشتراک در جلسات جهت مربوطه های  نهاد گروه ها و يا /وت اشخاصدع صالحيت.  11

 بانکداری اسالمی، ،  معاونيت مشوره قبلی با تفاهم و  بورد نظارت شرعی ميتواند بر اساس
مورد  اتتا در موضوع مايدندعوت بورد اشتراک در جلسات  را جهت نهاد های گروه ها و يا /اشخاص

 . مشورت و وضاحت ارائه نمايد بحث در بورد
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  اکراميه ها  و پاداش  . 12

 توسط د افغانستان بانکپاداش های ذيل را  در مقابل خدمات شان   نظارت شرعی بورد اعضای   12.1
 : دريافت خواهند نمود

  ؛در جلسات ساليانه نظارت شرعی اعضای بورد اشتراک و يا فيس مزد )  الف

  ؛ نظارت شرعی در آن اشتراک ورزيده اند بورد  در مقابل هر جلسهء که اعضای  حق الزحمة )  ب

توسط عضو نقداً و بازپرداخت مصارف حقيقی که  رفت و برگشت تکت  بشمول مصارف سفر )  ج
  ؛پرداخت گرديده باشد نظارت شرعی بورد 

بعد از يک روز يک روز قبل و بشمول مصارف  دوره جلسه  مدتباش در هوتل در  و بودصارف م)  د
  ؛جيب خرچی و مصارف ) مصارف غذا(جلسه 

ايفای وظايف اش متحمل گرديده  جهت  نظارت شرعی بورد هرگونه مصارف متفرقه ايکه عضو )  ک
  . باشد

 معاونيت توسط د افغانستان بانک از طريق  نظارت شرعی بورد  اعضای به مصارف پرداخت    12.2

 تاديه اعضای بورد، از مصارف يوم بعد از رسيد صورت حساب ) 14( در مدتبانکداری اسالمی، 
  . خواهد شد

  

  مرجع رسمی اساسات شرعی و تفسير آن .  13

 در قدم نخست مربوط به امور شرعیرسمی برای هر گونه تصميم گيری در موضوعات  عمرج.  13.1
حنفی فقه مقام با صالحيت مرجع و تا  صورت گيرد بايد تالش . حنفی خواهد بودمذهب  فقه مطابق به 

  . را تائيد نمايد نظارت شرعی بورد  های تا تصويبگردد  پيدا 

گونهء  به ديگر مذاهب فقهی   در روشنی بايد  موارد شرعی ، تفسير عندالضرورت ، هرچند .  13.2
امور و انکشاف بانکداری اسالمی و  ، غناتا در رشد گيرد قرار  رسيدگیتحت قضيه وار نيز رعايت و 

  . بيفزايد در جمهوری اسالمی افغانستان   مالی

  اليحه وظايف تصويب و نگهداری از.  14
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مرور گرديده و توسط شورای عالی د افغانستان  نظارت شرعی بورد توسط هذا  اليحه وظايف.  14.1
 . بانک تصويب خواهد شد

را  تعديالت  گونههيچ کهبانکداری اسالمی بوده  معاونيت ،  نگهبان سند رسمی و تجديد شده هذا .  14.2
  . آورده نميتواند در آنو بورد اجرائيوی د افغانستان بانک  نظارت شرعی بورد بدون مشورت قبلی با 

  مسئوليت های د افغانستان بانک. 15

  : ، د افغانستان بانک مسئوليت های ذيل را خواهد داشتنظارت شرعی بورد به تعقيب تاسيس 

به بورد   و امور مالی اسالمی بانکداریفعاليت های به  مربوط  مسائل شرعیتمام  نمودنراجع   15.1
تشريح تمام که مشتمل بر  مشخص، اتنهايی در مورد موضوع تصاميم  اخذ بمنظورنظارت شرعی 

  . معلومات ضروری خواهد بود یو تمامطه وثايق مربوو ، اسناد پروسه ها

باالترين نهايی ترين و حيث منو تلقی نمودن آن  نظارت شرعی بورد های  و توصيه ميماتص انفاذ  15.2
  .  آنو رعايت تطبيق  جهتاقدامات الزم   و  اتخاذتصميم 

 ساير ها و  ، رهنمودمالی معامالتاعم از گزارشات ، مربوطه اسنادهرگونه  مهيا ساختن   15.3
   .ضرورتعندال  معلومات مربوطه

 سايرو  ویجعامر، مواد بورد انعقاد جلسات محل مناسب برای  فراهم سازی منابع کافی مانند  15.4
  ؛الزم لوژستيکیهای همکاری 

  ؛الضرورتعند مربوطه  برنامه های آموزشی و  راهنمایهرگونه فراهم نمودن   15.5

  . نقش و وظايف شان با   اسبنمت نظارت شرعی بورد پاداش دهی اعضای   15.6

  

   هذا سند انفاذ تاريخ. 16

  . ميباشد   ______سال  ______ ماه  ______روز اين اليحه وظايف   انفاذ تاريخ 
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 محرميتحفظ اسرار و 

وظايف  پيشبرد جهت که را و يا نمايندگان شان، هيچ گونه اسناد محرم نظارت شرعی بورد اعضای .  1
نمايندگان و يا  ،، کارمندان د افغانستان بانک، مامورينو ساير بانکهای تجارتی انکد افغانستان ب ازشان 

 های تجارتیبانکيا /غانستان بانک وبدون رضايت قبلی د اف،اخذ نموده اند د افغانستان بانک از مشاورين
  . د ساختنشخص و يا جناح سوم افشا نخواه به ،)در صورت امکان(

به طرف يک طرف  که توسط  ، معلوماتميباشدبه معنی هرگونه معلومات غيرعامه " معلومات محرم"
ماهيت  نظر به شناخته شده و يا قرار داده شده که محرم وی و يا به دسترس  گرديدهيا جناح ديگر افشا 

  . اش محرم پنداشته شود

 تطبيق قابل در موارد آتی معلومات محرم از و يا استفاده  اشاعه  محدوديت ها در تکثير،وضع .  2
  : در صورتيکه  ،بودنخواهد 

)i ( محول شده باشد؛ يامعلومات محرم بطور قانونی به جناح ديگر   

)ii ( نقض  در اثر معلومات راابع متذکره رط اينکه منبش، شده باشد بطور قانونی از ديگر منابع دريافت
 از چنين نقض مطلع  جناح دريافت کننده  باشد کهبدست نياورده  موافقتنامه با مالک معلومات محرم کدام 
  . باشد

می  تداوم را بورد نظارت شرعی  اعضای انتصاب  اند شده ذکر جا اين در که محرميت تعهدات.  3
  .دنميشو ساخته آشکار عامه مردم برای هک معلومات از جز به ،بخشد

ن نمايندگا وبانکداری اسالمی  معاونيت باالی ،تذکر گرديده است  جادر اين  کهمحرميت  تعهدات.  4
 مام تا اطمينان حاصل نمايد که تاست بانکداری اسالمی مکلف  معاونيت ، و قابل تطبيق ميباشدنيز   شان 

   .متذکره اند مقيد به تعهدات بطور مساويانه ،شو نمايندگانکارمندان 

بورد  عضو   ،است گرديده تذکر جا که در اين  محرميت احکاماز و نقض يکی در صورت تخطی .  5
ها،  نوع بدهی هرکامالً مسئول بوده و متذکره  آن در برابربانکداری اسالمی  معاونيت  و نظارت شرعی

 تخطی به سببکه ) وکيل مدافعبرای معقول بشمول مصارف و فيس (خسارات،  زيان ها، و مصارف 
د افغانستان  وابستگان،به د افغانستان بانکو  د گردميمتحمل  بروز ميکند) ممستقيم يا غيرمستقي(متذکره 
  . نمودخواهد  جبران خسارتاش ، رُوسا، آمرين و کارمندان بانک 
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 ضميمه الف

بورد نظارت شرعی عضويت در  جهتفورم درخواستی   

  1تکميل نمودن فورم  پيرامون يادداشت ها 

. بايد با مراجعه به اليحه وظايف تکميل گردد هذا فورم درخواستی.   1  

 که آنها  حاصل نمايندخويش را قناعت بايد ، شان درخواست کنندگان قبل از تسليم دادن درخواستی.   2
، اما درخواست بوده  مورد نياز  ساسی مشتمل بر عناصر اهذا م فور. اند شرايط اليحه وظايف  واجد

که بايد يکجا با ؛ موجود ميباشدهذا نيز فورم  مربوطه توأم با اضافی  اسناد باشند که  متوجهکنندگان بايد 
موجود د افغانستان بانک در نزد  مورد نياز تلقی نگردد که معلومات  بايد اينگونه . اين فورم تسليم گردد

و يا نهاد بوده و يا سابقاً به د افغانستان بانک  دسترس همگان موجود در است، زيرا معلومات متذکره 
  . . ديگری اشاعه شده است

در   را اضافی ، و اسناد حمايوی و صفحات يدئتکميل نما امکان را تاحد  ی فورمتمام بخش ها.  3
 فورم توسط  . تحرير شده و يا تايپ شوددرشت فورم بايد با حروف . يدضميمه نماي صورت لزوم

  . امضا گرددبايد رنگ سياه  به غير از  درخواست دهنده

د افغانستان بانک هيچ . تاخير در طی مراحل گردد باعث ممکن مورد نياز معلومات  ارائه  عدم .  4
که درخواست دهنده از آن متضرر ميگردد،  تاخير ات ناشی از در قبال هرگونه خسار یگونه مسئوليت
  . نخواهد داشت

غير که به هر اسنادی . به د افغانستان بانک بايد به زبانهای دری يا پشتو باشند ارائه شدهاسناد  یتمام.  5
به همراه آن ضميمه دری يا پشتو زبان آن به تصديق شده  ءدری يا پشتو باشد بايد ترجمهزبانهای  از

  . گردد

قطعه که شامل يک  شودضميمه  ، اسناد هويت اصلیتصديق شدهء فورم درخواستی بايد با کاپی .   6
 .باشد رخواست دهنده د فرد، و جزئيات تاريخ تولد درخواست دهنده نام مکمل ، رخواست دهندهدعکس 

د کاپی شده هر سن. باشدمي درخواست دهنده کشور ) تذکره(يا  کارت هويت /اين اسناد شامل پاسپورت و
دارنده جواز در بخش مربوطه  نهاد بايد توسط يک اسناد تصديق  . به مقصد تثبيت هويت بايد اصلی باشد

يک مرجع حکومتی به طور مثال يک سفارت يا وزارت توسط يک حقوقدان، و يا  ،)اگر ثبت شده باشد(
نيز تسليمی اسناد اصلی  در صورت در د افغانستان بانک ممکن است تصديق  . صورت گرفته باشدخانه 

يکجا (يکجا با تاريخ و امضای مقام با صالحيت مربوطه " اصلی" حروف تصديق بايد شامل . انجام گردد
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کارت : مثال(شخص تصديق کننده آدرس تماس جزئيات . باشد) امکان در صورت  رسمی با مهر 
  . تصديق موجود باشدبا بايد واضحاً  ) تجارتی

 ”N/A“ به شکل نميباشد، لطفاً واضحاً آنرا قابل اجراوضعيت خاص شما  بنابر  یام سوالاگر کد.   7
لطفاً برای هر سوالی که . نيست عالمت گذاری نماييد قابل اجرابا توضيح اينکه چرا ) نميباشد قابل اجرا(

فراهم عدم که  به خاطر بسپاريدلطفاً . نماييد ارائه در اين صفحه جواب داده نميشود، يک توضيح کامل
آن و سبب تاخير  را به مخاطره انداخته درخواستی پروسهء  ممکن است  مورد نياز نمودن معلومات 

  . گردد

 و جواز جديد ی يکدرخواست جزء شخص حالت  ءشده اييدتدرخواست برای فورم های از آنجائيکه .  8
تسليم داده  به مرجع ذيل بايدحمايوی، ) تصديق شده(، همراه با اسناد می باشد فورم اصلی تکميل شده

  :شود

 {         }  
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  اظهارنامه -1 بخش:  1فورم 

معلومات مندرج در  که  ،بدينوسيله تصديق مينمايم   __________________________اينجانب 
ديگر با اين   مربوطه بوده، و هيچ گونه حقايق مکمل و ، صحيح من اعتقاد کامل آگاهی و با 1اين فورم 

  . باقی نمانده است ،بايد از آن مطلع باشد) DAB(که د افغانستان بانک  درخواست

 هذا درخواست رابطه به در  مزيد کهمعلومات  کسببه د افغانستان بانک اختيار ميدهم تا برای اينجانب 
جهت دريافت حالت شخصی  درخواست نامه  ايننموده و از جستجو ، ضروری پنداشته ميشود، 

  . استفاده نمايد درخواست دهنده

که اين درخواست نامه مسئوليت های شخص تصويب شده را قبل از کسب تائيدی ، اينکه  مينمايمتصديق  
  . به عهده نخواهم گرفتبه وی تسليم داده شده است 

که در جريان هذا به درخواست نامه  طمربو اساسی يرات يتغ هرگونه ايجاد  ازتعهد می سپارم که  
  . می سازم ه اين درخواست بوجود می آيد، د افغانستان بانک را مطلع ب رسيدگی

يرات يتغ از هرگونه برايم اهداء گردد، وضعيت شخص تأييد شده  صورتيکههمچنان تعهد می سپارم، در 
، هرچه عاجل به د افغانستان 1 در فورم معلومات مندرجه صحت  دراساسی مربوط  و يا تاثيرگذار 

يرات ياز روزيکه تغ ، بعديوم) 22(از بيست و دو مدت اطالع  بانک اطالع ميدهم، و در هر حالت نبايد 
  . تجاوز کند بوجود آمده باشد، 

  

________________________________  
  درخواست دهنده اسم 

  

________________________________  
  درخواست دهنده امضای 

  ) لطفاً با رنگ سياه امضا نکنيد(
  
  

      تاريخ
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ميگردد که در جستجوی  اطالقدر اين فورم به شخصی " درخواست دهنده "اصطالح : يادداشت
  .د افغانستان بانک ميباشد بورد نظارت شرعی عضويت 

  

  درخواست دهنده شخصی  معلومات  -IIبخش : 1فورم 

  

  :را فراهم نماييدتان تماس لطفاً جزئيات مکمل 
  :نام

  :موقف
  : تيلفون
  : فکس

 : ليايم

  
* ً    نماييد حذف مواری را که قابل تطبيق نيستند،  لطفا
  

  نخير/؟ بلی يدداشت می شديد، توسط آن شناخته که  )ها( کدام نامدر گذشته آيا شما .  1

  :اگر بلی، لطفاً واضح بسازيد   

  : محل و تاريخ تولد.  2
  

  : تولد محل
  : تولد تاريخ

  
  : تابعيت . 3

  

که در خود را  قبلی، لطفاً ليست تمام آدرس های شخصی آغاز نمائيد درخواست دهنده آدرس فعلی  از. 4

  . ذکر نمائيد  تاريخوار سال اخير داشته ايد  10جريان 

  : تاريخ



افغانستان بانک د  

) بانک مرکزی افغانستان(  

بورد نظارت شرعی وظایف  ءالیحھ  

26   

 

  : آدرس
  

  

  :تاريخ
  : آدرس

  
  
  

  : تاريخ
  : آدرس

  
  : )تذکره(هويت  کارت  ءشماره.  5

  : موبايل شخصیتلفن  ءشماره
  : بيمه ملی ءشماره

  :آن ر کنندهمنيت اجتماعی و کشور صادا ءيا شماره/ و
  
  

  یافغانغير  داشتن تابعيت پاسپورت در صورت  ءشماره.  6
  :محل صدور

  : تاريخ صدور
  : مدت اعتبار 
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  کاری تجارب و  مهارت ها -IIIبخش : 1فورم 

1  . ً  توأم با ،تان را مسلکی مهارت هایشهادتنامه های نوع  جزئيات و کاپی های تصديق شده هر لطفا
 زبانهای  با کاپی های اصلی يا تصديق شده و ترجمه آنها اگر به(کسب شده اند  در آنسال و محلی که 

  . فراهم نماييد)  دننباش دری و پشتو

  نخير /کاپی های تصديق شده يا اصلی ضميمه گرديده                                                    بلی

  : شماره عضويت
  : مسلکی مهارت های

  : کسب شدهکه در آن سال 
  
احتواء   1که در سوال ( ديگر اضافی مهارت های لطفاً جزئيات و کاپی های تصديق شده هرگونه .  2

با کاپی های اصلی يا تصديق شده و ترجمه (سال و محلی که آنها را کسب کرده ايد  توأم با ) نشده است
  . فراهم نماييد)  دننباش پشتودری يا آنها اگر به زبانهای 

  

  نخير /کاپی های تصديق شده يا اصلی  ضميمه گرديده                                                    بلی

  : درجه تحصيلی
  : موسسه تعليمی

  : کسب شدهکه در آن سال 
  
آدرس توأم با يا حرفه ای مربوطه زمان های مسلکیهرنوع ساتان را در لطفاً جزئيات عضويت فعلی .  3
  . را فراهم نماييدآن يا پذيرش و سال ثبت نام ،آنها )ها(

  : نام سازمان مسلکی
  : آدرس

  : يا پذيرش سال ثبت نام
  
  . ديگر را نيز تکميل نماييداضافی ان های مسلکی بيشتر، لطفاً يک صفحه مدر صورت موجوديت ساز* 
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سال گذشته داشته ايد،  10که در جريان  از وظيفه فعلی تانشروع  تمام وظايف تانراليست لطفاً .  4
تان لطفاً خلص سوانح ( آنريخ های و تا کاریوظيفه، پست  نوعاستخدام کننده، آدرس  ،بشمول نام مکمل

نيز ، کاری تان داشتيد سوابق جريان که در  فاصله های زمانی را لطفاً . را فراهم نماييد) ضميمه نمايدرا 
 . ذکر نماييد

  
   دوره کاریمدت )  الف
  : 1استخدام کننده نهاد نام 

  :شغل يا وظيفهنوعيت 
  

  کاری  سمت

  

  دوره کاریمدت )  ب
  : 1 استخدام کنندهنهاد نام 
  شغل يا وظيفه  يتنوع

  
  : کاری سمت

  

  مدت دوره کاری)  ج
  : 1استخدام کننده نهاد نام 
  شغل يا وظيفه يتنوع

  
  :سمت کاری

  

  . را تکميل نماييدديگر  کاری بيشتر، لطفاً يک صفحه اضافی تجارب در صورت * 

  . شخصی عالمت نماييد -، بطور کارداشته ايد شخصی  -اگر کار* 
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حيث رئيس، کنترول کننده، مدير، يا منشی فعالً من  شرکت های که درخواست دهنده لطفاً در مورد .  5
، بوده اندثبت در آن  شرکت های متذکره کشورهای که  همچنان ، وايفای وظيفه مينمايد شرکت آن 

را کسب نماييد، آيا هيچ  بورد نظارت شرعی که اگر شما عضويت  تذکر دهيد لطفاً . جزئيات ارائه نماييد
  . يک از اين پست های کاری تان را حفظ خواهيد نمود يا خير

  : نام شرکت)  الف
  :کاری سمت

  : کشور ثبت کننده
  
  
  
  : نام شرکت)  ب

  : کاری سمت
  : کشور ثبت کننده

  
  

  : نام شرکت)  س
  : کاری سمت

  : کشور ثبت کننده
  
  
را نيز تکميل  ديگر ، لطفاً يک صفحه اضافیدر شرکت ها های کاری بيشتر سمتدر صورت داشتن * 

  . نماييد
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  پس منظر شخصی  -IVبخش :  1فورم 

و % 20مالک ، ویفاميل  ی از اعضایو يا عضو درخواست دهندهنام شرکت ها يا تجارت های که .  1
  . کنترولی در آن داشته باشد اينکه درخواست دهنده نقشيا بيشتر آن بوده و يا 

اطالق ها ه ، پدرکالن ها و نواساطفال ر، خانم، به اشخاصی چون پدر، مادر، شوه" فاميل"اصطالح 
  . ميگردد

  

  : نام تجارت)  الف
  : آدرس

  

  

  : شماره تيلفون
  : تجارت يتنوع

  :  است ثبت شده ی که شرکت در آنکشور
  

  

  : نام تجارت)  ب
  : آدرس

  

  

  : شماره تيلفون
  : تجارت يتنوع

  : است ثبت شده شرکت در آنی که کشور
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  : نام تجارت)  س
  : آدرس

  

  : شماره تيلفون
  : تجارت يتنوع

  : است ثبت شده ی که شرکت در آنکشور
  

  . را نيز تکميل نماييد ديگر در صورت موجوديت تجارت های بيشتر، لطفاً يک صفحه اضافی* 

 درخواست دهندهبر عليه که يا هرگونه اقدامات  /و  حل ناشدهقضائی لطفاً در مورد هرگونه دعوای .  2
:جزئيات ارائه نماييداتخاذ گرديده است،   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 

  

: درخواست دهنده برعليه  احکام صادره جزئيات هرگونه  . 3

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 
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شراکت داشته و قبالً يا فعالً در آن  رخواست دهنده د کهانی يا سازمو شرکت  درخواست دهندهيا آ.  4
مرجع  ، برای اخذ جواز از کدام باشد بحيث رئيس، کنترول کننده، مدير يا منشی شرکت همکاری نموده

  يا خير؟فعاليت های بيمه را نموده است  يا حوزه قضايی درخواست با صالحيت و

  نخير/بلی

  

در آن موفق گرديده يا خير، ارائه  درخواست دهنده که آيا  درخواست نامه ها راتمام لست اگر بلی، لطفاً 
  . نماييد

  

محکوم به توسط محکمهء با صالحيت اعم از ملکی و يا نظامی  کدام زمانی  درخواست دهنده آيا .  5
   ؟يا خيراست  شدهو يا جرايم نقدی جرم 

  

  نخير /بلی

تخطی و مجازاتی نوع در آن محکوم بوده،  درخواست دهنده اگر بلی، لطفاً مشخصات کامل محکمه ايکه 
  . گرديده و تاريخ محکوميت را ارائه نماييد درخواست دهنده وضع بر که 

  

  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 
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 و يا کدام مقام با صالحيت، و يا توسط کدام محکمه تأديب سرزنش، گاهی  درخواست دهنده آيا .  6
مسلکی و يا  نهاد ين شده چه در جمهوری اسالمی افغانستان و يا جای ديگر و يا توسط کدام يتع رسمی

گرديده  احکام قانونی بر عليه وی صادر  باشد بوده مربوطبه آن  درخواست دهنده انجمن تجارتی که 
   .يا خيراست 

  نخير /بلی

  . بيان داريدآن زمان و مکان  را توأم با  گرفته شده ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 
 

در آن شراکت داشته و قبالً يا  درخواست دهنده يا سازمانی که و ، شرکت درخواست دهنده آيا .   7. 
ارگان  کدام، توسط باشد همکاری نمودهمتذکره شرکت  ءمدير يا منشیفعالً بحيث رئيس، کنترول کننده، 

  يا خير؟در معرض بازرسی و استنطاق قرار گرفته است   کدام نهاد قانونی يا و دولتی، مسلکی 

  نخير/بلی

  . بيان داريد آن زمان و مکان  را توأم با گرفته شده ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________
__________________ 
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  يا خير؟  است قرار گرفته بازرسی انضباطی    هيچگاهی تحت  درخواست دهنده آيا  . 8

  نخير /بلی

  . بيان داريد آن زمان و مکان  را توأم با گرفته شده ات صورتبلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقداماگر 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________
__________________ 

 استعفا  یتقاضااز وی وظيفه اش به حالت تعليق در آمده، و يا  ارگان،توسط کدام  گاهی داوطلبآيا .  9
  يا خير؟  صورت گرفته است

  نخير /بلی

  . بيان داريد آنزمان و مکان  را توأم با گرفته شده ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 

ا از دخول به کدام شغل ، و ياست اخراج گرديده یشغليا  ارگانگاهی از کدام درخواست دهنده آيا .  10
  ؟است يا خيرممنوع گرديده  حرفه يی
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  نخير/بلی

  

  . بيان داريد آنزمان و مکان     را توأم با گرفته شده ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 

  

ت در و يا فعاليرئيس يک شرکت، از فعاليت بحيث  درخواست دهنده بنابر عدم شايستگیآيا گاهی .   11
  يا خير؟ است سلب صالحيت گرديده نهادمديريت و يا انجام ديگر امورات کدام شرکت، يا کدام 

  نخير/بلی

  . بيان داريدآن زمان و مکان  را توأم با گرفته شده ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 

 شکسته حيث يک شخص ورب  ءتوسط کدام محکمهدر کدام کشوری  درخواست دهندهآيا گاهی .  12 
  يا خير؟  گرديده است محکوم
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  . بيان داريدآن زمان و مکان    ات صورت گرفته شده را توأم بااگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 

     

  

يا کدام  و/  است شناخته شده شکستهبحيث يک شخص ور درخواست دهندهکدام زمانی آيا گاهی و .  13  
   .را فراهم نکرده باشد وی که قناعت کامل درخواست دهنده صادر شده باشدپولی برعليه  قضاوت

  نخير /بلی

  . بيان داريدآن زمان و مکان   را توأم با شده ات صورت گرفتهاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 
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کت اسازمانی که در آن شرو يا مديريت کدام شرکت يا  ساختار به ند پيو، در درخواست دهنده آيا .  14
ارگان  در برابر  رفتاری بد ، سوء استفاده يااز سوی محکمهء با صالحيت محکوم به  تقلب، باشد داشته

  يا خير؟ است  گرديده نهاد های متذکره و يا نسبت به اعضای  يا شرکت

  نخير /بلی 

  . بيان داريدآن زمان و مکان  را توأم با گرفته  ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 
    

حيث بدر آن   رخواست دهنده يا غير مشارکتی که د، سازمان مشارکتی شرکت تجارتی آيا کدام .  15
، وجود دارد که آن باشد رئيس، کنترول کننده، مدير، شريک يا منشی کمپنی، قبالً يا فعالً همکار بوده

حاالتی در را  يا تجارتانجام داده  طلبکارانيک توافق را با اجباراً يا  و متضرر گرديده باشد ارگان
باشند، چه اين حالت در زمانی  مورد ادعايشان را دريافت نکرده طلبکاران پرداخت مکملکه  توقف داده
همکاری  درخواست دهندهبا چنين ارگان همکار بوده و يا يک سال بعد از اينکه  درخواست دهندهبوده که 

  ؟ اش را توقف داده باشد

  

  نخير/بلی

  . بيان داريدآن زمان و مکان  را توأم با گرفته شده ات صورتاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل از اقدام

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
___________________________ 

 

 

شخص  کدامهدايات و رهنمودهای  مطابق به درخواست دهنده ايفای وظايف، آيا اثنای در .  16
  فعاليت خواهد نمود؟ ديگر ) خاصاش(

  نخير /بلی

  . ارائه نماييد راآن اگر بلی، لطفاً مشخصات کامل

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ 

بتواند در  لطفاً نام و آدرس يک و يا چند بانکدار را بحيث مرجع فراهم نماييد تا د افغانستان بانک.  17

 . سال گذشته معلومات حاصل نمايد 5مورد انجام امورات مالی شما در 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________  

است فعاليت نموده  شرکت تجارتی  بحيث رئيس، شريک يا مدير کدامگاهی واست دهنده درخ آيا .  18
  باشد؟ قرار گرفته  الغاءگرديده و يا تحت  منحلشرکت که آن  
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 نخير/بلی

  . داريدارائه از وضعيت، بشمول زمان و مکان آن را   یاگر بلی، لطفاً مشخصات مکمل

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________  

  


