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 عرفیم 1

 مقصد 1.1

 چارچوب  بنيادیجزء رهنمود محصول مشارکه   1.1.1 1.1
افغانستان د توسط  تشکيل ميدهد و را ی شرع امور مديرت
برای تطبيق قرار   رهنمود بحيث يکو گرديده طرحبانک 

  داد مشارکه در محصوالت و خدمات مختلف که توسط
اند اسالمی  مکمل بانکداری بخش که حائزنهادهای مالی 

ياد " بانک"  در مجموع بنام(اسالمی  بانکداریواحد  يا
با استفاده از  محصوالت مالی اسالمی را  و) دنميگرد

ارائه  جمهوری اسالمی افغانستاندر قرار داد مشارکه 
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  .قابل تطبيق ميباشدميکنند، 

 ساير با رهنمود بايد پيوستهاين در حين حال،  1.1.2

و ها  ها، مينوالپاليسی های داخلی و خارجی، رهنمود

که توسط د افغانستان بانک  ويژه/یمموع معامالتاسناد 

  .بخوانش گرفته شود، گرديده صادر

تمام کارمندان مربوطه در بانک با  تاتوقع ميرود  1.1.3

در  شان هایوظايف و مسئوليت از پاليسی آشنا بوده و 

محصوالت و خدمات  ، قرارداد مشارکه  از استفادهقبال 

 .ندباش ی داشتهآگاه مختلف

 مرور و تجديد پاليسی 1.2

د  معاونيت توسط  مکررآ بايد اين رهنمود  1.2.1

 اطمينان حاصل گردد تا بررسی گرديده افغانستان بانک

نوا بوده،  همپيشتاز  مؤسسات  با شيوه های  که

در حين حال  وفراهم ساخته را نيازمندی های مشتری 

تغيرات  سايررهنمود با اطمينان حاصل گردد که اين 

د افغانستان بانک و ديگر  طرف ازکه  طبيققابل ت

  .تطابق داشته باشدمعرفی ميگردد  مقامات ذيصالح

يک و يا بنابر ميتواند  رهنمود ايناصالحات در 1.2.2

 :)نميباشد جامع  بطور ( گردد الزمچندين داليل ذيل 

i .  مقرراتو  قوانينتغيرات در 

ii.  تغيرات در عملکردها و فعاليت های بانک ها در

 اسالمی افغانستان جمهوری

iii.  یتتجار پروسه های تغيرات در 

iv. تغيرات در ساختار تشکيالتی بانک 

v.  ايفوظ اليحهو  وظايفهای وظيفوی،  بستتغيرات در 
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vi. يت ضرورت ايجاب کند زمانيکه رهبر   ات،تغير ساير

  . که پالسی ها و طرزالعمل را تجديد نمايد

vii.  به  مرور هرگونه تغيرات گسترده که در نتيجه

بانکداری اسالمی  معاونيت سط توبايد  آيد، ميان

توسط شورای عالی د افغانستان  و ،گرديدهپيشنهاد 

نظارت  بورد تصويب بهجهت بانک بررسی گرديده و 

   .نمايند تقديم   د افغانستان بانک  ی شريع

  ساحه تطبيقو  اهداف 2

 اهداف 2.1

گی های ه خصوصيات و ويژ هدف اين رهنمود توضيح 2.1.1

توسط د  ميباشد که تشريع به اساس هقرارداد مشارک

در عرصه ا بانک ها ر معرفی شده تا افغانستان بانک

کمک  شريعت رعايت قانوندر محصوالت معرفیانکشاف و 

 ايجادرا قرارداد اسالمی مشارکه  نمايد که اساسات

  .ميکند

تا اطمينان  استچهارچوب عبارت از اين رهنمود  2.1.2

با رعايت  در لمحصو و معرفی انکشاف پروسه دهدکه

که  قرار داد مشارکه اتخاذ کرده در  قانون شريعت

توسط  گرديده و تطبيق  مجموعه رهنمود های واضح توسط 

  . ميباشد کارمندان بانک پذيرفته شده

برای  کليدی را بايد دستورالعمل های اين رهنمود 2.1.3

محصوالت و خدمات  برای قراردادهای مشارکه   تطبيق

بطور مشخص، اهداف   .نمايد مکاتبهطرح و  مختلف

 : باشند ابتدايی اين رهنمود  قرار ذيل می
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i.  هوم و مشروعيت قرارداد مشارکه طبق مف آوریفراهم

 ؛شريعت  قانون

ii.  ؛قرارداد مشارکه  مشخصات   آوریفراهم 

iii.  قرارداد  جهت تطبيقها  دستورالعمل آوریفراهم

 .مشارکه

 پاليسی محدوده 2.2

و  انک، شرکت های تابع رهنمود باالی باين           

 .ميباشد تطبيققابل  آننماينده گی های 
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 نظارتو  مديريت   3

 شورای عالی د افغانستان بانک 3.1

تصويب  رهنمود  جهتصالحيت شورای عالی مرجع با  3.1.1

 .ميباشد

  بانکداری اسالمی معاون  3.2

  بورد نظارتبا مشورت  دربانکداری اسالمی  معاون   3.2.1

 و ،به عهده داشته مالکيت اين رهنمود را یشريع

را با در نظر داشت موارد ذيل  ضروری نظارتزمينه 

 . دننماي راهم میف

i.   در هماهنگی  رهنمود اطمينان از اينکه اين  حصول

و ساختار  مديريت چهارچوب ،  یتتجار استراتژیبا 

  .باشد ی فعلی میتتجار

ii. از تطابق طرزالعمل در بانک  با اين اطمينان  حصول

  .رهنمود

iii. حمايت و   ،ن مسائلتخصصيم آوری اری در فراهمهمک

 در نظر داشت باتخنيکی برای تجارت  رهنمای

مختلف امضا گرديده،  موافقتنامه ها که با ادارات 

  و

iv. وظايف ی و تواحدهای تجار بارهنمود نمودن  تشريک

  .درک درست اين رهنمود اطمينان از حصولو  مربوطه

تصاميم   به يدگیبانکداری اسالمی جهت رس معاون با  3.2.2

محصول  عرضه پروسهکه از  یل عمليا مساي /اجرائيوی و

ديگر  کمبوداتهرگونه  يد و يا دربه ميان ميا مشارکه

                                    . گيرد می ، مشوره صورت

 بانکداری اسالمی معاونيت 3.3
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 يوی اجرائ يتبانکداری اسالمی مسئول معاونيت   3.3.1

بانکداری اسالمی هم  معاون  بوده و  را دارا رهنمود

 . باشد پاليسی می  مالک

مسئوليت های نظارتی و بانکداری اسالمی  معاونيت  3.3.2

 انکشاف محصول مشارکه و چارچوب که درارزيابی را 

بصورت  به عهده داشته واستفاده ميگردد  پروسه عرضه

ت در ارائه تغيراايی بررسی و مسئوليت نه مداوم

 .باشد رهنمود را نيز عهده دار می

 

رهنمود بايد توسط در اين  استثنأتيا  تغيراتهرگونه  3.3.3

با صالحيت يا شخص ارشد /و بانکداری اسالمیمعاونيت 

به  ی شريع بورد نظارت  بابا مشوره مديريت مربوطه، 

 تا پيشنهاد گردد،  شورای عالی د افغانستان بانک

و  مورد غوربصورت دورای  را تاييد يا  استثنآت چنين 

 اساسی نوع تغيرات يا استثناتهر . دنقرارده  بررسی

جهت راهنمای يا تاييد محول   نظارت شرعیبايد به بورد

 .  گردد

از صحت وکنترول دقيق حين  بانکداری اسالمی معاونيت   3.3.4

  .ضرورت مورد بررسی قرار دهد
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 اصطالحات 4

معنی لغوی آن  و داشته عربیمنشا " مشارکه" اصطالح 3.1

تجارت و سرمايه  بخشدر  .ا گويند شريک ساختن را

وافقنامه بين دو و ت عبارت از يک  اين اصطالح گذاری

 بدهیيا  کاردارايی ها،   ميباشد که وانبچند جيا 

يکجا  کسب منفعت با همديگر  منظوررا به  شان های

 .ميکنند

عبارت که از نظر بانکداری اسالمی مدرن، قرارداد مشار  3.2

نظر  منفعت ها  به اساس آن که باشد مشارکت میيک  از 

يکه الدرح گرديدهشريک  تناسب از قبل توافق شدهبه 

يک از  سرمايه گذاری هرسرمايه يا  به تناسبخسارات 

، )بانک(مالی اسالمی  نهاددر يک  .شريک ميگردد کاشر

 مشتريانبين بانک و مشارکه،  قرارداد  بطور معمول

تاسيس يک  جهتآن هر جناح که بر اساس  يگيرد،صورت م

سرمايه  هد و يا اشتراک در پروژه موجودپروژه جدي

 دائمی و يا  بطور   اشرک يک از هر .نمايند میگذاری 

سهم مفاد   و گردندمالک پروژه  ميتوانند تدريجی 

البته . .خويش را از قرارداد مشارکه داشته باشند

 تقسيمرمايه گذاری خسارات به تناسب شراکت در س

 . ميگردد

انتقال مالکيت  بامشارکه يا ختم  مشارکه متناقصه  3.3

در مورد  دو جناح  بين يک قرارداد مشارکت عبارت از

اجازه   يکی از شرکا بهکه  ميباشد يک دارايی مشخص 

بطور تدريجی نظر به تا سهم شريک ديگر را ميدهد

خريداری  .پرداخت  وموعد موافقه شده  انتقال يابد

     .نمايد

 مشروعيت قرارداد مشارکه   5
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سنت ، قرآن کريممشروعيت قرارداد مشارکه بر اساس 

بنا  اسالم اءفقهو اجماع )  ملسو هيلع هللا ىلص(حضرت دمحم  پيامبر اسالم

 . است نهاده شده 

 قرآن شريف 5.1

 

مشروع بودن  مشارکت قرآن شريف بطور کلی در آيات ذيل 

.را بيان می دارد يا مالکيت  مشترک  

 

 در آنها نفر باشند،   دوليکن اگر بيشتر از "...5.1.1

  ) 12:النسا...." ( شريک اندسوم 

) درتجارت(حقيقتًا بسياری شريک ها هستند "  5.1.2

...." نامنصفانه ميباشند با يکديگرکه 

   ) 24:السعد(

 )  ملسو هيلع هللا ىلص(سنت پيامر حضرت دمحم  5.2

  روايت است هريرهاز ابو 5.2.1

ل هللا ص(حضرت پيامبر  : روايت است کهريره هبو ز اا

 شريکتا وقتيکه دو : هللا ميفرمايد: فرمودند) عليه وسلم

آنها ) شريک(به يکديگر بی حرمتی ننمايند، من سوم 

هرگاهی که يکی از آنها به ديگری تخطی نمايد، . هستم

  ). ابو داود سنن" (بيرون ميشوممن از بين آنها 

  نقل قول ابوالمنهال 5.2.2

ارقام و البرا زيد ابن  : روايت ميکند کهابوالمنهال 

بودند، و آنها به پول نقد و  ابن آزيب باهم شريک

 عملچنانچه اين . خريداری نمودند نقره )قرض(اعتبار

رسانيده شد، ) صل هللا عليه وسلم(آنها به توجه پيامبر 
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دستور دادند تا  به آنها) صل هللا عليه وسلم(و پيامبر 

آنها ميتوانند از چيزيکه به پول نقد خريداری شده 

 )قرض(اعتباربود منفعت کسب نموده و از چيزيکه به 

مسند (. نمايند مسترد آنراخريداری شده بود  بايد

  ). احمد

صل هللا عليه (چنانچه از نقل قول آموخته شده، حضرت دمحم 

ابن ارقام  بين زيد را شراکت شکل گرفته شده) ) وسلم

و البرا ابن آزيب را تصويب نموده، اما مبادرت آنها 

را  )قرض( اعتباریدر فعاليت تجاری خريد نقره به شکل 

 . نپذيرفتند

  فقهاء اجماع  5.3

5.3.1

 

چنين نوع شراکت بدون انتقاد از در تاريخچه مسلمانان 

همچنان ابن قدامه در . گرديده است اجرا  اءفقهطرف 

 که مسلمانان بر مشروعيت شراکت به مغنی ذکر نمودهال

     .موافق می باشند

امام ابن المنظر در کتاب االجماع خويش چنين بيان  5.3.2

توافق می کنند به مشروعيت )اءفقه(آنها  و” : ميدارد

مشراکت که دوجناح دارايی های خويش را مشترک می 

سازند، مانند شرکاء ديگر که دينار يا درهم خويش را 

ی واحد تفکيک ناپذير شکل دهند ييک دارا. دندشريک نمو

سرمايه گذاری ) پر دارمد(وآن دارای را در تجارت 

نمايند، مفاد بين شان تقسيم گردد ودرحالت کسر يا 

در صورتيکه اينها . ضرر توسط اينها تحمل می شود

نوع شرکت . فعاليت را نمودند) بطورتشريح شدهد(اينکار

 "  .مجاز است
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 رداد مشارکهاصول قرا    6

ويژه  اصولخصوصيات يا  يک تعداد اين قرار داد دارای 

 سرمايه، مديريت،  شامل خصوصياتاين . ميباشندو منحصر 

  . معامالت تجارتی و  مشارکت درضرر ، مشارکت درمفاد

)i( هردو شريک قسمتی از سرمايه خويش را خواه  :سرمايه

ارزش آن تعين (بشکل پول نقد باشد يا دارايی ثابت 

والزمی نيست .در سرمايه گذاری شريک سازند)شده باشد

  .که سهم هر شريک بطورمساويانه باشد

)ii(  مطابق  يا پروژه بايد تجارت : یتتجار معامالت

  شريعت باشد

)iii( در ابتدا قرارداد مشارکه  :مفاد مشارکت در

 ؛ .نسبت توزيع مفاد بين طرفين از قبل مشخص گردد

)iv(   بر اساس  ايدب هرگونه خسارات  :خسارتمشارکت

. گرددبين شرکا تقسيم  سهم سرمايهتناسب اشتراک 

غفلت مديريت شريک يا  در اثرخسارت  اگر اما

بايد مديريت تيم باشد، در آنصورت چنين خسارات 

 ؛شودتوسط شريک يا تيم مديريتی مربوطه پرداخت 

)v( مديريت تجارت را هردو شرکا  در حالت که: مديريت

از خواهد بيک شريک به عهده داشته باشند، اگر 

تنظيم  گردد، يک شريک غيرفعال  مديريت کنار ايد و

همچنان شريک اجازه دارد . اين گزينه مجاز ميباشد

شخص يا جناح  شراکت مشارکه برای مديريت تجارتتا 

 .تعين نمايد راسوم 
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 ءسرمايه توسط تمام شرکا تشريک 6.1

 

 تمنفعمنظور بدست آوردن مفاد يا ب سرمايه مشارکه .6.1.1

  . دگردتمويل  ءتوسط تمام شرکا بايد یتتجار

بخاطر تثبيت سهم هرشريک درتمويل سرمايه  مشارکه  .6.1.2

بايد سرمايه بشکل دارايی های پولی  که خاصيت 

. نقدينگی وانعطاف پذيری را داشده باشند صورت گيرد

ودر عين حال  به موافقت تمام شرکاء، هرشريک ميتواند 

دارای های ( ی های ثابتکه در سرمايه مشارکه داراي

خويش را شامل سازند بشرط اينکه ارزش ) غير پولی

دارايی های ثابت آن نظر به اسعار بازار تثبيت شده 

 . باشد

مانند حساب قابل وصول يا قرض قابل  بدهی ها  .6.1.3

ليکن   . قبول گرددبحيث سرمايه مشارکه نبايد  پرداخت 

( بديهی هايکه از دارای های ثابت جدا ناپذير اند

شامل سهم سرمايه ) مانند دادای های خالص شرکت توليدی

 . مشارکه سنجش گردد

نهاد های مالی اسالمی می تواند پولی را که  .6.1.4

ازطريق سپرده های قروض جمع آوری نموده ، دوباره به 

   .اساس قرارداد مشارکه سرمايه گذاری نمايند

صورتيکه سرمايه سمم داران مشارکه به اسعار در .6.1.5

مختلف باشد، بايد طبق موافقت شرکاء به يک سعر واحد 

 . به نرخ رايج بازار مبدل گررد

دريک  )Lump Sum(سرمايه بايد به شکل مجموعی  .6.1.6

و يا براساس موافقت . دفعه به شراکت افزوده شود 

 .شرکاء در چندين دفعات مختلف افزود گردد
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ودن سرمايه نظر به تقسيم اوقات موافقه ارايه ننم 6.1.6

شده به تمام يا بخشی از سرمايه را به ضرر مواجه 

خواهد ساخت ، بجز اينکه در مورد آن توافق صورت 

 . گرفته باشد

توسط هيچ يک از  نبايد مبلغ سرمايه گذاری شده 6.1.7

ميتواند  سرمايهنوع  اينهرچند، . گرددتضمين  شرکاء

ا هيچ يک از شرکا ارتباط توسط شخص ثالث مستقل که ب

   . گرددضمين ت نداشته باشد

 

، ميکندضمانت  را مستقل که سرمايه شخص ثالث 6.1.8

حد اکثر مالکيت از شرکاه بصورت يک نبايد باالی هيچ 

 . يا کنترول داشته باشد

درصورت تخارج يکی از شرکاء سهم شراکت آنرا  6.1.9

ميتوان بفروش به شرکاء موجود و يا انتقال به شخص 

 . ث مشروط به تائيدی شرکای موجود صورت گيردثال

 redemptionجهت بازخريد يا  موافقتنامه مشارکه 6.1.10

سهم سرمايه شرکای مشارکه باالی شرکای موجود مطابق به 

   .شرايط وضوابط موافقه شده شرايط وضع نمايد

شرکای جديد ميتوانند در جريان تصرف قرارداد  6.1.11

  .گردندشراکت مشارکه  شاملموجوده، 

 مشارکه سرمايه گذاری مديريت 6.2

 گذاری سرمايهميتوانند که در مديريت   هردو شرک 6.2.1

 ءمتناوبًا، يکی از شرکا. اشتراک نمايند مشارکه

 گذاری مديريت سرمايهميتواند که شريک ديگر را برای 

 . اجازه دهد مشارکه

شرکا حکم فوق، هيچ يک از به ا در نظر داشت ب 6.2.2

  .نميتوانند حق مديريت را عملی
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بگيرند که در مديرت تصميم   و شرکهرد زمانيکه  6.2.3

 سرمايه گذاران نباشند،  دخيل مشارکهسرمايه گذاری 

وکاله (يا بر اساس قرار داد  را شخص ثالث  دنميتوان

تعين  جهت اداره يا قرار داد مضاربه) يا اجاره

  .نمايند

رمايه قبول نمايد تا س ءدر صورتيکه يکی از شرکا 6.2.4

سهم خويش در  بر عالوهمشارکه را مديريت نمايد، او 

برای  مزد معينه يک مستحق ،تقسيم منفعت بحيث يک شريک

  . نيز ميباشدخدماتش بحيث مدير 

) شرکا(شريک يک با در نظرداشت حکم فوق، تقرری  6.2.5

يک قرارداد مستقل  بر اساسمدير مشارکه ميتواند بحيث 

 يا  .از قرارداد مشارکه باشد) وکاله قرارداد مانند(

ممکن از پست مديريت در هر مقطع زمانی بدون ضرورت به 

در اين . اصالح يا فسخ قرارداد مشارکه اخراج گردد

 مزد معينهمديريت کننده ممکن يک ) شرکا(صورت، شريک 

قرارداد وکاله در صورتيکه کدام معاش برای  دررا 

، دريافت خدماتش قبل از برکناری اخذ نکرده باشد

  . د کردخواه

حقوق اجرائيوی و از ميتوانند  غير عاملشرکای  6.2.6

صرفنظر به مديريت مشارکه خويش را در رابطه  رای دهی

  . بايد در قرارداد مشخص گردد مسئله و اين کنند

بايد در مقابل   يک ماموربحيث  مدير) شرکا(شريک  6.2.7

بوجود  غفلت از سبب سهل نگاری ياخسارت که  هر نوع

 . باشد می ميايد جوابده

در حالتی گزارش مفاد، خساره يا ضرردر سرمايه از  6.2.8

مدار اعتبار بوده . طرف مدير شريک مدير ارايه گردد

بجز اينکه بصورت غير دقيق ارايه شده باشد در اين 

 . مورد بايد مديريت در تهيه گزارش درست سعی نمايد
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  مفاد  )مشارکت( تشريکحقوق  6.3

مبلغ اضافی بوده که بعد از  عبارت از يک مفادد  6.3.1

و  عملياتی مشارکه، مصارف سرمايه گذاریکسر هزينه 

اينکه مفاد از درک   اشاره به. بدست می آيد ماليات 

از استفاده  عبارتمنافع  .استفاده بدست آمده باشد

عبارت از  عملياتی مصارف. باشدميسرمايه بدست آمده 

ه مربوط به فعاليت عملياتی کاست مستقيم مصارف 

 ميگردد، در حاليکه مصارف غير عملياتی متشکل از

 گذاری مصارفی که فعاليت سرمايه سايراداری و  مصارف

ارائه معلومات در باره .  ميکند، ميباشدرا حمايت 

فهميدن عملکرد وتشخيص  توزيع مصارف برای شرکا جهت 

  . مفاد ارزشمند پنداشته می

تمويل مالی برای يک پروژه يا فعاليت  درصورتيکه 6.3.2

تمام مصارف که ازطرف شرکاء مستقيمآ . مشخص شده باشد

 . يا مصارف مستقيم صورت می گيرد از مفاد کسر گردد

توزيع مفاد درمشارکت به اساس نسبت مشارکت در  6.3.3

سرمايه يا به اساس فيصدی سهم در مشارکه طبق موافقت 

مفاد ثابت مجاز نمی باشد تعين . شرکاء صورت می گيرد

زيرا ممکن است ساير شرکاء را ازمفاد مشارکه محروم 

 . سازد

                    

 تناسب بهتر خواهد بود کهفوق،  احکامبا توجه به  6.3.4

از شريک اداره کننده بيشتر  منفعت برای شريک غيرفعال

  . نباشد
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 موعیيک مبلغ مج ، خاص  شرايط  با در نظر داشت 6.3.5

که  درصورتيرا ميتوان تعين نمود،    lump sumمنافع يا 

  . را از بدست آوردن منافع محروم نسازد ءساير شرکا

را ميتوان تجديد نمود اما  با  مشارکت تناسب 6.3.6

شرکا و يا مشروط بر يک  متقابلرضايت   در نظر داشت

، باالی آن توافق کرده باشد شرکا مشخص کهمعيار 

  .ميکند ايجاب موردهر طوريکه 

، در آنصورت اگر منفعت به شکل فيصدی باشداساسأ،  6.3.7

. ه گذاری شده ارتباط داديآنرا نميتوان با مبلغ سرما

ميتوان بطور يک  تناسب مشارکت را نهايتأبه هرحال، 

تفسير  دهمبلغ سرمايه گذاری ش ثابت به اساس فيصدی

شد که به شرط آنکه امکان آن وجود نداشته باکرد،  

البته بدون در  گردنداز شرکاه از منافع محروم  يکی

  . نظر داشت مبلغ  منفعت

 ميتواند از طريق فروش دارايی های مفاد    6.3.8

حقيقی يا واقعی توزيع ) الفعلی/ الحقيقی - التنديد(

   گردد

 ءرای يکی از شرکاب وجوه مالی  يص صهرگونه تخ  6.3.9

بايد ) الحکمی- لتنديدا(حقيقی  مفاد   دريافتقبل از 

در صورت که قابل   .يک مرحله بعدی توجيه گردد در

 مفاد تطبيق باشد، شريک بايد بعدآ در مقابل مقدار

   . اضافی که دريافت کرده است باز پرداخت نمايد

ميتوانند  ءدر جريان مدت قرارداد مشارکه، شرکا    6.3.10

با يا اهداف ديگر  شکل ذخيرهرا ب مفاد  يک مقدار 

    . نمايند مشخص  توافق همديگر 

قابل تقسيم  شده برای شرکا  ذخيره پول  اگر    6.3.11

  .مشخص گردد بايد باشد، مطالبه های متساوی توسط شرکا
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يک شريک توسط شريک ديگر،  مفاد  تضمين نمودن     6.3.12

 مشارکه مجاز  چه به شکل کامل و يا يک بخش آن، در 

  . نمی باشد 

يا کنترول  عمدهمالکيت  که شخص ثالث بهر حال،  6.3.13

را نداشته باشد،  مشروط بر شرايط  ءشرکايکی از 

مشارکه را گذاری سرمايه  مفاد  ، می تواند مختلف

 . تضمين نمايد

  خسارت مشارکت   6.4

بدست نياوردن سرمايه تمويل شده در مشارکه خساره  6.4.1

کی  از ضرر در سرمايه ي.  يا ضرر پنداشته می شود

عوامل متعددی مانند نقصان درسرمايه ،عدم سرمايه 

گذاری درست ، غفلت يا سوء اداره شريک ديگر پنداشته 

 . می شود

 

ضرر در مشارکه بايد بطور مساويانه مطابق به  6.4.2

  . سرمايه هر شريک تقسيم گردد

، به هيچ يک از شرکا مجاز در صورت تحميل خسارت 6.4.3

ليقه خاص باالی ديگران داشته صيا  عملکردنيست تا 

   .دباش

نظر به سرمايه هر شريک محدود خواهد  ضرر شرکاء 6.4.4

   .بود

بدون کدام  برای هريک از شريک مجاز می باشد که  6.4.5

مسؤليت ضرر شريک ديگری را بپذيرد در  ط قبلی،ايشر

   .صورتيکه ضرر واقعی  باشد

شخص سرمايه، مشروط بر شرايط مشابه در تضمين های  6.4.6

   .يک شريک را بدوش گيرد ضررميتواند که نيز  ثالث
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ضرريکه به دليل غفلت يا تخلف بوقع پيوسته باشد  6.4.7

  . توسط شريک غفلت کننده بطور کامل جبران شود

 مشترکتجاری  گذاری  سرمايه  6.5

سکتورهای  شامل مشارکه  گذاری تجاری مشترک سرمايه 6.5.1

مانی، و زرع، ساخت کشت تجارت،: مانند مختلف

، ولی باشندمی توليدات، سرمايه گذاری و خدمات 

  . محدود به اينها نميگردد

رعايت  بايد درهای مشارکه  گذاری تمام سرمايه  6.1.2

   . باشند شريعت با قانون

 هصمشارکه متناق 7

ميتواند در  متناقصه  انتقال سهم سرمايه در  مشارکه  7.1

   .جرا گردديک پرداخت  يا در اقساط ا

پرداخت واحد ميتواند از  يکانتقال سهم سرمايه در 7.2

بهايی  مطابق بهسهم به ارزش مارکيت و يا  فروش طريق 

چه در زمان مالکيت يا در زمان تعين شده که از قبل 

  . وارد شدن در اين قرارداد قبول شده است صورت گيرد

 ولق نمايد تا درخواستاز مشتری خود ميتواند بانک  7.3

چه  بانک دارايی سهم برای خريداری طرفه رايک )وعده(

 بصورت مجموعی يا بر اساس اقساط نظر به ارزش مارکيت

و يا يک ارزش مناسب و يا در هر قيمتی ارائه نمايد، 

که قبل از وارد شدن در اين شراکت يا در زمان مالکيت 

  . انجام شود ،اين سهام موافقت گرديده

 

  دارايی سهم اوریمشتری در فراهم  کوتاهیدر صورت  7.4

قرارداد مشارکه را فسخ اجازه دارد که بانک، بانک 

  . گيردپيش در  رانموده و طرز عمل حصولی 
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را از طريق  بانک می تواند سرمايه دوباره خريد ناشده 7.5

   .پرداختن دارای مشترک به شخص ثالث حصول نمايد

ول خسارت کافی برای حص در آمد حاصله دفع شدهاگر   7.6

شده به مشتری اباشد، بانک برای مقدار پرداخت نن

خسارت  پرداخت ری از درصورتيکه مشت .شدخواهد وسل مت

 .  گرددبانک متحمل  بايد ، خسارت سرمايه راعاجز باند

، مبلغ شدن در آمد حاصله دفع شدهدر صورت اضافه  7.7

بسهم  با در نظر داشتمشتری  و بين بانک بايد اضافه

   .گرددتقسيم سرمايه تمويل شده 

  برای سهولت مشارکه افزايش خصوصيات   .8

 موافقتنامه مشارکه اجرایمبدا و     8.1  

توسط يک بايد مشارکه   معتبر يک قرارداد 8.1.1

منعقد گردد،  بين شرکا قبول/ پذيرشو  ايجاب/پيشنهاد

و يا شخصی منعقد گردد اين قرار داد ميتوان بشکل 

شخص مورد اعتماد را به / نند يک مامورميتوا ءشرکا

نمايندگی از خود برای منعقد ساختن قرارداد منسوب 

  . نمايند

ظرفيت  بايد دارای تمام طرفين در قرارداد مشارکه 8.1.2

 وباشند  برای وارد شدن در قرارداد را داشته  حقوقی

توسط هيچ قانون برای سرمايه گذاری ممنوع قرار داده 

  . نشده باشند

پرداخت سرمايه توسط بانک، حقوق منفعت و  به محض 8.1.3

 . ايجاد گردد  ءشرکا بايد برای  مسئوليت برای خسارات

توسط جانبين   هر بخش يا شرط از قبل پذيرفته شده 8.1.4

، بدون کدام تخطی قوانين شريعت باالی هردو قرارداد

   . بايد قابل تطبيق باشد ءشرکا

  مه مشارکهموافقتنا تم خو  انقضا 8.2
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به جزء اينکه در قرارداد مشارکه طور ديگری  8.2.1

شرکا به شکل دوجانبه ميتوانند در ذکرگرديده باشد، 

 فسخقرار داد  ی که با هم توافق کردندهر زمان

 .نمايند

 

موافقت شده  موعدقرارداد مشارکه به محض انقضای  8.2.2

 سرمايه گذاری ها، حتی اگر  قرارداد مشخص دورهو يا 

. نمايند فسخ يا ختم  بايد ،انجام هم باشنددر حال 

 به به تجديد شراکتناينکه شرکا به طور دوجا جزءبه 

 . نمايند موافقت

موجوديت قرار داد مشارکه زمانی توقف ميابد که   8.2.3

سرمايه گذاری  باالی تکميل شدنبصورت متقابل جانبين 

  . ندتجاری موافقه نمايند تا شراکت را اختتام ببخش

يک بخش  در صورت فسخ ميگردد که قرارداد مشارکه 8.2.4

 از ناشیميتواند  اين صدمات. دببينصدمه سرمايه 

مانع  و اوضاع گرديدهرقيق شدن  باعث باشد کهخساراتی 

و يا گردد مدت باقی مانده دادن ادامه  شراکت و

    . باشدموجوديت يک مشکل جاری  برخاسته از

هرگونه  يا  ءشرکا ی از ی يکشکستگرو اساسآ، 8.2.5

ميتواند باشد تحميل شده که باالی شريک ممانعت 

 جزءتلقی نمايد، به  شدهقرارداد مشارکه را فسخ 

توسط تمام شرکا در ديگر  اينکه کدام هماهنگی 

  . باشد شده توافقموافقتنامه مشارکه 

يکی از شرکا قرارداد مشارکه را بسوی فسخ  وفات 8.2.6

هرچند، شرکا ميتوانند برای ادامه . کندشدن هدايت مي

دادن قرارداد مطابق با بعضی پروسيجرها چنانچه در 

  .  قرارداد مشارکه ذکر گرديده توافق نمايند
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مشارکه، دارائی های  شدن قرار دادبه محض فسخ    8.2.7   

   .گردد تصفيه بايد مشارکه

دارايی های شراکت ميتواند به شکل  تصفيه  8.2.8    

 .صورت گيرديا مجازی  یيقحق

به بايد حقيقی، دارايی ها  تصفيهدر صورت       8.2.9

و عايدات حاصل از  شودارزش مارکيت به فروش رسانيده 

 : فروش به شکل ذيل مورد استفاده قرار خواهند گرفت

a(  تصفيهپرداخت مصارف. 

b(  ی هایبده با در نظر داشتهای مالی  بدهیپرداخت 

 شراکت 

c( تقسيم دارايی های باقيمانده، يتدر صورت موجود 

 . در بين شرکا به تناسب سهم سرمايه شان

سبب منعقد شدن قرارداد که مصارف قبل از قرارداد  8.2.10

و عملی توسط  مطالعات تخنيکی مانندمشارکه گرديده، 

مورد قابليت مالی معامله مشارکه ، مشروط بر بانک در 

 . رضايت مشتری انجام دهد

  کهموافقتنامه مشار 8.3

 ميتواند در موافقتنامه مشارکه تغيراتاصالحات و   8.3.1

باالی تمام موضوعات در هر  در جريان پيشبرد قرارداد 

البته مشروط بر اينکه تمام شرکا  باشد، زمانی موثر 

  .  رضايت داشته باشند

که هر  ساخت مشخصموافقتنامه مشارکه ميتوان  در 8.3.2

تائيدی ط يک مرحله گونه اصالحات در موافقتنامه توس

 رای اکثريت يا تصميم توسط بورد مديريت ويژه مانند

   . مدار اعتبار ميباشد
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سهم خسارت که از تناسب هرگونه اصالحات در تقسيم  8.3.3

 داشته باشد، سرمايه فرق  سهم تمويل شده درتناسب 

   . باشد نمیتحت هيچ شرايط مجاز 

تا  بسازذ شريک را قادر بايد قرارداد مشارکه 8.3.4

که  نباشدمجبور  بدين معنی که پس گرفته واسرمايه را 

دوره موافقت شده حفظ نمايد، به  تمامسرمايه را در 

ذکر  مشارکه از اينکه طور ديگری در موافقتنامه جز

  . گرديده باشد

  

 متولی اسناد .9

و مقررات  د  قانون تحت حفاظت بخشين مقرره ا 6.1
قانون و مقررات بخش . گيردميافغانستان بانک قرار 

ميتواند تغييرات الزمه را بعد از بررسی توسط هيئت 
، وارد  تائيد شورای عالی د افغانستان بانکعامل و 

يک کاپی از نسخۀ تعديل شده بايد به تمام . سازد
، توزيع مقررهتطبيق  جهت آگاهی و   ذی دخلجوانب 

 .گردد

  انفاذتاريخ  .10

 . نافذ ميگردد ----------------  مقرره در تاريخاين 

 


