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 مهوری اسالمی افغانستان،ج 
 دافغانستان بانک
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 مقدمه: قسمت الف

 زمينهپس  .1

مقررۀ تقسيم خطرات دارائی ها ووضع محدوديت هاباالی  1.1
ازاين به بعد بنام (قروض بزرگ سازمان های بانک 

از بتاسی توسط دافغانستان بانک و ) مقرره يادميگردد
فرمان تقنينی  35.6و  35.4، 32.5، 32.2ماده های 

افغانستان مبنی بر  )قانون بانکداری( قانون بانکداری
 .نشر ميگردده د افغانستان بانک شده باعطا صالحيت 

  
های امور مالی  بخش ۀمقرر درحقيقت متمماين سند  1.2

تمام بحيث رهنمود در  روی اين ملحوظو ،بودهاسالمی 
 بانکداری دارای دريچۀهای بانک، اسالمی مالیهای بانک

در  که( اسالمیبانکداری واحد  و بانکهای دارایاسالمی 
محصوالت مالی  و) دنياد ميگرد" بانک"  مجموع بنام

 ارائه ميکنند، جمهوری اسالمی افغانستاناسالمی را در 
با  همراهاين سند بايد فلهذا . قابل تطبيق می باشد

 مطالعهنه بطور مستقالمطالعه و نبايد  ات مربوطمقرر
 . گردديا تفسير 

 
 تانموده است اعمال  بانکشرايط را باالی مقرره اين  1.3

يا  سکيو مؤثر ر قابل قبولنظارت  بانک بدينوسيله از
که از تقسيم دارائی ها براساس خطر وزيان خطر 

به تاسی  و: حاصل نموده ومورد توجه قراردهداطمينان 
از قانون بانکداری محدوديت های را باالی قروض بزرگ 

  .وضع نمايد
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تا مقرره را  وظيفه دارند) کنسورسيوم(شرکت ها  1.4
در رابطه به  مطالعه و مالحظات شرعی تهيه نموده و

خويش پيشنهادات مقرره، شرعی در خالهای يا تناقضات 
 . ارائه نمايندرا

 
 
 
 
 

 شرعی مفهوم .2

منافع افراد اجتماعی بر منافع  ،اسالم گاهاز ديد 2.1
.  ارجيحيت داده ميشودجامعه  کوچکگروه برمنافع يا 

وبه منظور  داشتهشرعی مطابقت قواعد مقرره با اين 
از  بانکداری اسالمی در افغانستان سکتورمنافع  تامين

واحد  مشتریيک  ناشی از احتمالی ازخطراتيا ورشکستگی 
  . ميکند تمحافظ ،واحد يا يک سکتور

  شرعیمرور يافته های   .3

اين بخش نيز  ،نسورسيومتوسط ک با اتکابه مرور مقررات 3.1
درفوق ذکر  2.1باقواعد شرعی همان قسميکه در قضيۀ 

 عبات از اهداف و مقاصد مقرره. گرديد، موافق می باشد
های کلی بمنظور محافظت بانک ها از  ائیارائه رهنم

خطرات احتمالی ضرر که درنتيجۀ افزايش سطح قروض بزرگ 
به يک گروپ کوچک از مقروضين ويادرنتيجۀ تمرکز 

دريک سکتور خاص بجای سکتورهای گوناگون، ی ها داراي
  .می باشد

اساسأ از نگاه  گرديده استدرج مقرره مسايل که در  3.2
شرايط اعمال  مانندشريعت دارای ماهيت بی طرف بوده،  

در رابطه به و موثر  قابل قبولجهت نظارت  هاشده بانک
ها باالی قروض  محدويت وضع و خطرات دارايی متنوع سازی

مديريت خطرات اين موارد قسميکه در .بزرگ ميباشد
قوانين درج شده است در موافقت با شريعت بوده و در 

 . تناقض با اساسات شرعی نميباشد
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ساحه تطبيق اين مقررات بصورت مشخص نهاد های مالی  3.3
اين ماباور داريم  اما از آنجايکه اسالمی نميباشد، 

د  از و خارجی کههای داخلی بانک  تمام مقررات توسط
شامل بانک و جواز اخذ نموده اند،  افغانستان بانک

زير صالحيت د افغانستان بانک متعارف های اسالمی و 
 . گرددتطبيق می د، نميباش

که بانکداری متعارف بوده  قرره شامل اصطالحاتاين م 3.4
 ه منظورب. ب نباشدسمنابرای بانک  استفادۀ آن ممکن

مقرره،  اين گسترده در واژه هایجلوگيری از تعديالت 
فقرۀ جداگانۀ دراين مقرره  پيشنهاد ميکنيم که يک

  :افزود گردد که بيان کنندۀ موضوعات ذيل باشد

اسالمی در  متعارف و مالی موسساتاين مقرره توسط ”
بنآ بدين ترتيب، اصطالحات  .گرددتطبيق مي افغانستان

در  که درصورتکه تا اينجا شامل اين سند شده  اند 
اصطالح ، قرارداشته باشنداصطالحات شرعی تناقض با 

نامبرده معنی اصطالح مترادف شرعی در همان متن را 
 .“دنمايمی ارئه 

 
 
 
 
 

 
 مطابقت با معيار های گزارش دهی مالی: بقسمت 
 

 مقررۀ  متولی .4
 

د  بانکداری اسالمی تحت حفاظت بخشاين مقرره  ۴.١
هرنوع تغيرات الزم . گيردميافغانستان بانک قرار 

با مشورۀ قبل  بخش بانکداری اسالمیدراين مقرر توسط 
توسط هيئت عامل و مرورآن  ازقبل بورد نظارت شرعی،

  . ميگرددوارد  تائيد شورای عالی د افغانستان بانک
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ها و طرزالعمل  پاليسی  بمنظور ترتيب بانکها ميتواند ۴.٢
ه در مقررکام اين احتغيرات الزم را مطابق خويش های 

مشروط  ش بوجود آورنديطرزالعمل وپاليسی های خو
مورد  بانکهيئت نظار  ازطرف تعديالتاين براينکه 

 .قرار گيرد تائيد

 انفاذتاريخ  5

. نافذ ميگردد ----------------تاريخبه مقرره  اين  


