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 افغانستان یجمهوری اسالمدولت 

 شريعت اصول  بررسیرهنمودد افغانستان بانک، 

 
مقدمھ: بخش الف   

 دور نما. ١

  بررسیرهنمود "منبعد بنامکه (شريعت اصول  بررسیرهنمود  1.1
 بانک وضع افغانستان دتوسطد )گرددميياد " شريعت اصول

نهادهای مالی، تمام بر  بحيث اساسات راهنما وگرديده 
 واحد يا بوده اسالمی مکمل بخش حائزکه نهادهای مالی 

" بانک"  در مجموع بنام که( را دارند اسالمی بانکداری
جمهوری  محصوالت مالی اسالمی را در دولت و) .ياد ميگردد

 .ارائه ميکنند، قابل تطبيق ميباشد اسالمی افغانستان
 
 

رعايت   بررسی سطح ازعبارت  شريعت اصول   بررسیروند 1.2
در با شريعت  ها منطبق  به قانون فعاليت تمام بانک در 

روندمتشکل اين  .شرعی ميباشد قوانيننظر داشت شرايط 
 ها، پاليسی   ،ها ، توافق نامهقرارداد هابررسی از

صورتهای مالی  ٬و اساسنامه ها  هاياداشتمحصوالت، معامالت، 
تمام جوانب . ميباشدو غيره  ها ، بخشنامهاتو گزارش

بورد قانون  که به شريعت، بررسی قانونپيشبرددر ذيدخل
تمام  به  کامل دسترسیمی انجامد بايد بانک  شريعت
 عتشري ون نقا بررسیی اجرا یراب، معامالت و اطالعات سوابق

 .باشندداشته 
 

 برای استحکام شريعت عمدتاً  بررسی قانوناجرای  ضرورت.1.1
فعاليت  درشريعت  قانون بررعايتسهامداران عتماد بخشيدن ا

بررسی قانون شريعت . ميباشد اسالمی بانک های بانکداری 
بدون  بايد تضمين ارائه کند که سيستم کنترول داخلی بانک

هدف . شريعت اطمينان دهداصول  نواقص بوده و از رعايت 
ساختارها دستورالعملها برای مقدمات،  ارائهرهنمود  اين 
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 اصول  منظم بررسی موثر و  اجرایضروری جهت های و پروسه 
 .بانک ميباشد شريعت در 

 
 رهبریشريعت بايد بخشی جدايی ناپذير ساختار  اصول  بررسی.1.2

پرتو چارچوب رهبری اسالمی  در و بايد را تشکيل دهد بانک
 .گرددو تفسير  هخواند انکب

 
دوش اداره ه بشريعت بايد  اصول  مسئوليت اجرای بررسی .1.3

و ) اسالمی مالی تمام عيار  نهاد های در( قوانين شرعی
در نهاد های دارای يک (اداره يا واحد بانکداری اسالمی 

با بخش تفتيش  بانک يکجا ) اسالمیدريچه يا بخش عملياتی 
باشد،  واجد شرايط و که مستقل  در صورت داخلی بانک 

صاصی تديپارتمنت اخ زمان، اگر بانک  گذشتبا.  ميباشد
و يا يک مدير خويش را تشکيل داد  شريعت اصول  بررسی
تعين کرد، در ساختار رهبری بانک  را شريعت اصول   بررسی

شريعت بايد  اصول بررسی مديردر انصورت ديپارتمنت يا 
را به رهنمود  مندرجه اين مسئوليت کامل  اجرای وظايف 

بيش از  شده دارای تشکيل  ديپارتمنتد و اگر نبگيرعهده 
ديپارتمنت مسؤليت پروسه های  آمر فرد باشد، ) 1(يک 

 .می باشدرا عهده دار قانون شريعت  بررسی
 

ی از احکام يا ترديد، هر گاه يک برطرف ساختن شک وبرای .1.4
هدف آن نمايد، " شريعت اصول اداره  "اشاره به مقررات 

يکی از نگاميکه و ه ، کامل ميباشد موسسه مالی اسالمیيک 
يا  اداره بانکداری اسالمی "به مقررات اشاره احکام يا 

مالی  هدف آن يک نهاد نمايد،" واحدبانکداری اسالمی
بخش اسالمی  يک اسالمی و يايک ديد دارای  کهميباشد 

در اين رهنمود  از اين پس باال تمام موارد ذکر شده.است
 .ياد ميگردند" شريعتاصول    اداره" بنام

  

مطرح شده اين  يکی از احکامدر معافيت خاص هر نوع .1.5
طريق بانک بعد از رهنمود، بايد طی يک درخواست رسمی از 

 بورد "  که منبعد بنام( مشورت قبلی با بورد شريعت
د افغانستان  شرعی  نظارت به بورد   )ياد ميگردد" شرعی
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اين معافيت که در آن داليل و توجيهات  گيردبانک صورت 
 .نمايندرا نيز مطرح 

 

 رعايت در احکام  انفاذ مقررات جديد يا اضافیدر صورت  .1.6
بانک مشورت  شرعی بايد از قبل  با بورد  ٬شريعت  اصول

 .صورت گيرد
 

 

 معيارهای شريعت با در نظر داشت  اصول اساسات بررسی  .٢
 های بين المللی

 
تفتيش  سازمان حسابداری و  طبقشريعت  اصول  بررسی .1.7

 Auditing Organization for Islamic Financialيا  مالی اسالمی های نهاد
Institutions (AAOIFI) 

 
 نظارت معياری ٣شماره  در معيارشريعت  اصول  بررسی

 مالی اسالمی ذکر نهاد های تفتيش سازمان حسابداری و 
ناميده " معيار"نام بعد به به که ازين ( گرديده است

که بنام ( در آن  اساسات بررسی شريعت  که ، )می شود
روش ها  و اهداف، ، )بررسی داخلی شريعت ياد شده است

کيفيت  مالحظات اخالقی، عملکرد، مديريت و تضمين همچنان 
، حين حال در . توضيح کرده استشريعت را  اصول  بررسی

شريعت  اصول   بررسیکنترل  سيستم موثر يک عناصر 
 .شده اندمشخص نيز

 
 شريعت قرار ذيل اصول  بررسی، هدف اتمعيار ٢ءجزمطابق 

 :است تعريف شده
 

 رعايت قوانين و ارزيابی ميزان  جهت بررسی "...... 
رهنمود ا، دستورالعمل ها، و فتواهقواعد،و  اسالمی شرعی

شريعت  نهادهای  قانون نظارت بوردصادر شده توسط  یها
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ی شرعقواعدو  قوانين منبعد بنام که،اسالمی مالی 
 ". ميگرددياد

 
 
 
 
 
 Practice and Standard ofاا يزييمالات و شيوه های معيار .1.8

Malaysia: 
 

 قانون قانون شريعت در چارچوب نظارت بررسیبرای  نياز
بخش هفتم و قاعدهء هفتم خالصه شده است، درماليزيا شريعت
تعريف شده  ذيالً  قانون شريعت بررسیآن وظايف اساس  که به

 :است
 

يک بصورت گاه گاهی تطبيق ميگردد، تا یارزيابی دوره ا"
انکشاف  ارزيابی مستقل و تضمين هدف طراحی شده برای 

فعاليت های  در ارتباط با رعايتو بهبود درجه  ارزشها
 با در نظر  تهيه نمايد، البته موسسات مالی اسالمی تجاری

 درستی اطمينان از اساسی که عبارت از حصول  داشت اهداف
 قانون شريعترعايت ل داخلی وسيستم کنتر يتو مؤثر
 ".ميباشد

 

ساحه تطبيقهدف و   

 عمليات و ٬یتجارهای  باالی فعاليت بايد ودراهنماين  .1.9
 محصوالت مالی اسالمی بر گيرنده  که در  ی محصوالت بانک

که حقوق تساوی و بر اساس  مزدبر اساس بدهی ، بر اساس 
 .باشدقابل اجرا ،ميباشند شريعت اصول رعايت  بر اساس 

 

ی برای هنمای عمومايک ررهنمودين ا اصول ذکر شده در .1.10
 داخلیرهنمودبانک ها بايد تمامهدايت بانک ها بوده و 

 تشکيل رهبردی وداخلی  داشت ساختار خود را با در نظر 
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قواعد مشخصه که در رهنمود بررسی .خود داشته باشند
داخلی بانک آماده ميگردد بايد قابل قبول پنداشته شده 

و در تناقض با احکام مندرجه که در اين رهنمود تعين 
 . شده است نباشد

 

قانونیحکم   

 
 قانون نشريه رسمی  2.2ماده  بتاسی ازاين رهنمود   .1.11

مصادف ( 12/17/2003 منتشره جريده افغانستان داریبانک
در رابطه به صالحيت د افغانستان بانک ) 30/10/1382به 

جهت تنظيم و نظارت بانکها در جمهوری اسالمی افغانستان 
 .هيه گرديده استتعديالت مربوط به قانون متذکره تو 

 

 :اين رهنمود بايد يکجا بارهنمود های ذيل خوانده شود  .1.12

چهارچوب ملی اداری شريعت -1  

شريعت اصول رهنمود بررسی  -2  
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پالسی  و طرزالعمل ھا: بخش دوم 5  

 

شريعت اصول  بررسیتعريف   

 
: تعريف کردطور اينشريعترا ميتوان  اصول  بررسی   5.1

يک ی بصورت گاه گاهی تطبيق ميگردد، تا ارزيابی دوره ا
 انکشافارزيابی مستقل و تضمين هدف طراحی شده برای 

فعاليت های  و بهبود درجه رعايت در ارتباط با هاارزش
 تهيه نمايد، البته با در نظر  موسسات مالی اسالمی تجاری

از درستی  اساسی که عبارت از حصول اطمينان داشت اهداف
 شريعت اصول ل داخلی رعايت وو مؤثريت سيستم کنتر

قسميکه در اين رهنمود الزمی  شريعت اصول بررسی .ميباشد
 بايد توسط اداره قانون شريعت يکجا با  ده پنداشته ش

 .انجام شود۵.١ بر اساس فقره داخلی  ادارۀ تفتيش
 

  به شخص  شريعت ممکن قانون  اجرای بررسی در صورت نياز،   5.2
بانکداری سپردن عمليات های نحوه  ثالث بر حسب رهنمود

صادر د افغانستان بانکبه شخص ثالث که توسط  اسالمی
تحت نظارت  بطور گسترده اما ،سپرده شود ٬گرديده است 

 .خواهد بودتفتيش داخلی اداره شريعت و اداره 
 

تضمين  مستقل ارزيابی و يعت يک پروسه شر اصول  بررسی  5.3
 و ارزيابی شواهد کافیجمع آوری شامل که ،است اجراات

شريعت و  اصول  رعايت فعاليت  معتبر جهت تثبيت اينکه
شرعی  تعيين شده معيار های  مطابق بهبانک اجراآت 
به منظور تصحيح و بهبود  اتشامل پيشنهادکه ميباشد
 .مربوطه ميگردداسناد 

 
رسيدن به بانک را در راستای  شريعت اصول  بررسی   5.4

برای  منظمو  سيستماتيکيک روش استفاده از  با اهدافاش
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احتمالی   مديريت خطرت موثريارزيابی و بهبود بخشيدن 
قانون شريعت و قانون شريعت، کنترول داخلی بر رعايت 

 .کمک ميکندشريعت  حاکميت قانونروند 
 

 قانون رعايتقانون شريعت شامل ارزيابی منظم  بررسی  5.5
شريعت قانون فعاليت های مطابق با  عمليات و شريعت در

که (قانون شريعت  بررسیواجد شرايط ماموربانکتوسط يک 
" شريعتقانون بررسی کننده "  بناممنبعد 

 صورت ازفعاليت ها و عمليات اطمينان بمنظور،)گرددميياد
می نشرعی  با اصول  در تناقض بانک گرفته توسط

 بررسی کننده قانونترديد،  برای جلوگيری از شک و .باشد
 باشد شريعتاداره قانون  درشخص  عينشريعت ممکن است 

داشته کارمند نفر  ١زمان فقط در همان  مذکور ادارهاگر 
 .باشد
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قانون شريعت بررسیاهداف   

 

ت بايد يک ارزيابی مستقل و تضمين قانون شريع بررسی   6.1
 واجراآت  درقانون شريعت  سطح رعايت را در فاهدا

به  اسالمی ارائه نمايد البته های بانکداری فعاليت 
 .شريعترعايت قانون   و شمول کنترول داخلی

 

عبارت از اين است تا اطمينان  اين بررسی هدف اصلی   6.2
 در را بانکوظايف بانک اجرای رهبريت حاصل گردد که 

همان   شرعی بورد که توسط قواعدو قبال تطبيق قوانين
 هدايا تیرهنموداين . ، انجام ميدهندبانک تعيين گرديده

منظور تسهيل  الزمه به  شرايطو مقررات اد برای ايج را
جزء جدايی  من حيثقانون شريعت  بررسیموثر  یاجرا

 .ارايه مينمايدبانک  چارچوب رهبری قانون شريعتناپذير 

 

بررسی قانون شريعت شامل اجزای ذيل بوده ولی اهداف   6.3
 :محدود به اينها نميباشد

a(  به شرايطرعايتدر ارتباطل داخلی وکنتراهداف مشخص 
 قانون شريعت؛

b( شرايط  ارتباط به در ل داخلی وسيستم کنتر تکافو
 ؛ رعايت قانون شريعت

c( ل داخلی در ارتباط به وتم کنترموثريت تطبيق سيس
 قانون شريعت؛رعايت  شرايط 

d( در بودن شواهد مستند  وقت و به تکميل بودن ، صحت 
 ؛ شريعت قانونرعايت  ارتباط به 

e(   ارتباط  در د اسنال وسيستم کنتر مؤثريت اجرای 
 رعايت قانون شريعت؛

f(  دستورالعمل های عملياتی   تکميل بودن تکافو و 
 ؛ قانون شرعيت رعايت  ارتباط به شرايط معياری در
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g( بودن و قابل اطمينانبه وقت و ن بودتکميل  ، تکافو 
رعايت  شرايط ارتباط به در  دهی سيستم گزارشبودن 
 و ؛شريعت قانون

h( رنامه ها و ، کامل بودن و قابل اطمينان بودن بتکافو
 به شرايط ارتباط در  های تکنالوژی معلوماتی سيستم

 .شريعت قانونرعايت 
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قانون شريعت بررسیطريق گزارش دهی   

 

مسئوليت پيشبردقانون شريعت برای ررسی ب صالحيت اداری    7.1
کمتر از صالحيت  نبايد بوده و کافی  آنها بايد های

 .باشداداره تفتيش داخلی 

 

متداوم  و  قانون شريعت بايد حمايت کامل بررسی کننده    7.2
و هيئت  )می شودياد" مديريت" منبعد بنام( هيئت اداری

را ) می شودياد" يا هيئت مديره بورد"منبعد بنام(مديره 
بطور متواتر با تمام سطوح  او بايد .داشته باشد

و ) در صورت نياز(مديريت،  هيئت مديره، مفتشين خارجی 
که اين . داشته باشد ارتباطات مستقيم و منظم  ،سايرين

ارتباط باعث بهبود موقعيت اداری بررسی کننده قانون 
 . شريعت خواهد شد

 

به مديريت  پاسخگو   شريعت بايد قانون  کنندهبررسی  7.3
قانون    پوشش کامل بر بررسی بايدنيز بوده و مديريت

شريعت و قانون  گزارشات بررسی  توجه کافی به ،شريعت
 قانون بررسیسفارشات گزارش ر بمناسب  اتاقدام
 بررسیمديريت بايد يافته های   . نمايد تأمين راشريعت

حداقل به صورت ساالنه  مديره قانون شريعت را به هيئت
بايد در نيز شريعت  بررسی کننده قانونو  نمايدارائه 

 .باشدحاضر ت مديرهئهيزمان ارائه در نشست 

قانون شريعت بررسیساحه تطبيق . 8  

رهبری پروسه  بررسی تکافوی  قانون شريعت بايد بررسی   8.1
فعاليتهای مطابق به قانون شريعت و  برقانون شريعت

 وضع شده های  داشت معيار رابا در نظر  بانک هایعمليات
 . باشد در بر داشته قانون شريعت

 



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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ل وثريت سيستم کنترو مؤبررسی  تکافو  ساحه کاری شامل  8.2
. ها ميباشد مسئوليتداخلی و کيفيت عملکرد در اجرای 

 اساساتراهبرد ها را برای بايدعی شر قوانين و اساسات
 بررسیهای که قرار است تحت  وفعاليت ساحه کاری تنظيم 

 معرفی نمايند قانونی قرار بگيرند، 

 

 ل داخلی قانون شريعت وسيستم کنترتکافوی بررسی از هدف  8.3
 يک تضمين معقول اين سيستمآيا گرددکه  تشخيصاينست تا

 رعايت در نظر داشت بانک با یفعاليت های تجارکه را
جهت بر آوردن    موثر و کارآمد درقانون شريعت به شکل 

هدف از . يا خير ميباشدشريعت  اهداف رعايت از قانون
بررسی موثريت سيستم اينست تا اطمينان حاصل گردد که 

 .  اجراات طبق پالن صورت ميگيرد

 

 نظارت موثر پروسه ، سازماندهی و  بنابر اين پالنگذاری   8.4
که نمايد تشخيص ضروری ميباشد تا  کننده بررسیهاتوسط

 رعايت از قانونمعقول برای تحقق اهداف  تضمينآيا 
 .وجود دارد موجوده اهداف ساير شريعت و همچنين

 

 جوانب فعاليت شريعت بايد از تمام  شرايط بررسی قانون  8.5
شده باشد يل شرعی بانک تشک  های تجارتی  و عمليات های

 :ميباشندموارد ذيل  شامل که

a( های مالی از تمام فعاليت های حساب  بررسی صورت
 .بانک شرعی یتجارت

b(  مردم، پروسه و سيستم برنامه  ٬بررسی تشکيالت اداری
های کاربردی تکنولوژی معلوماتی مربوط به تمام 

 .شرعی یفعاليت های تجارت
c( بانک و ررسی محصوالت و خدمات شرعیب 
d( رهبری قانون شريعت بررسی تکافوی پروسه. 

 



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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صورت حساب های مالی بانک با حاالتيکه بررسی  در   8.6
قانون بررسی کننده صورت گيرد،  قانون شريعت استفاده از

شريعت بايد تصديق کند که موارد ارائه شده در صورت 
 شرايط قانون ، با آشکار گرديدهحساب های مالی بانک 

و مطابق با دستورالعمل های تاييد  بوده سازگار شريعت
بررسی   اين .شده توسط هيئت قانون شريعت بانک می باشد

شامل مسائل مانند تفکيک بودجه در محصوالت  تواند می
، حساب های سرمايه گذاری، تامين مالی، ها  مانند سپرده

توزيع / سرمايه گذاری، شناخت درآمد و هزينه، درآمد 
يم به اساس تصام) يتوجودمدر صورت (يه درآمد سود و تصف

 .باشدرعی، ش حاکم گرفته شده توسط معيارهای

 

در بررسی قانون شريعت باالی مردم بايد اطمينان حاصل   8.7
های منابع بشری جوابگوی آن باشد تا  پاليسی  گردد که 

کارمندان شايسته و صادق را معرفی نموده تا بتوانند 
فعاليت های تجاری و عمليات بانک را با در نظر داشت 

از مديريت منابع بشری . رعايت قانون شريعت اجرا نمايند
 بورد شريعت بانک يک هيئت  توقع ميرود تا با تايئدی 

که ضروريات مشخص بانک را منابع بشری را پاليسی 
 . برآورده نمايد، طرح کنند

 

قانون  استفاده از پروسه های بانک با  به منظوربررسی  8.8
خدمات مالی اسالمی، بررسی  و پيشکش محصوالت مانند  تشريع

اطمينان حاصل کند که بانک  قانون شريعت بايدکننده 
 : شرايط زير را برآورده کرده است

a(  درقانون خودداری از انجام فعاليت ها و عمليات که
 ؛اندشريعت ممنوع قرار داده شده 

b(  در نظر داشت با  ضوابط قرارداد و  شرايطتحقق 
مطابق با دستورالعمل های تاييد شده  و اصول شرعی

 ؛نظارت شرعی  بوردبانک و شرعی  بوردتوسط 



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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c(  ی تمناسب مفاهيم و اصول قراردادهای تجاراستفاده
اسالمی در قراردادها و موافقت نامه ها و همچنين 

 آن؛ و و طرز کار تمحصوال خصوصيات
d( با  بانک بايد سازگار يت ها و عمليات شرعیفعال

 .بانک باشد سياست ها و اهداف قوانين شرعی

 

بررسی شرعی بايد ارزيابی نموده و اطمينان دهد که   8.9
چارچوب رهبری پروسه حاکميت قانون شريعت قسميکه توسط

اندازه کافی  شده و به پنداشته  یضرور قانون شريعت
قانون شريعت بررسی کننده  .شده است تطبيقتوسط بانک 

 رادربانک  شرعی  بوردمديريت و  وظايفبايد نقش ها و 
از حاکميت  و کرده بررسی ی شرعی عمليات هاو فعاليت ها

 .آن اطمينان حاصل نمايد

 

و  نموده قانون شريعت بايد ارزيابی بررسی کننده  8.10
وش گزارش دهی رسمی در مورد که رنمايد حاصل اطمينان 

 .به طور موثر و به موقع انجام شده است مسائل شرعی

 

   :دنموارد ذيل باش بايد شامل اکم شرعیمعيارهای ح  8.11

a(  قطعنامه قانون شريعت و تصاميم گرفته شده توسط
 بانک؛ شرعی  بورد

b(  محصول و دستورالعمل های  شده های تاييد  رهنمود
 بانک و قانون شريعت  اداره معياری کاری

c(  پيروی  تصميم گيری های خود در  بانک در شرعی بورد
هارات مربوط به مسائل به اظ بايد از قانون شريعت، 

احترام  نظارت شرعی  توسط بورد صادر شده  شرعی
 .داشته باشد

 

از معيارهای  یبين يک  در ) اختالفات(اختالف در صورت   8.12
نهايی   برای تصميم  شرعی نظارت  به بورد  مسائل بايد فوق،



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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فعاليت و اين جهت حصول اطمينان از اينکه  .شود راجع
مرجع   عاليترينبا  هماهنگیبانک در  های تجارتی شرعیکارکرد

 .صورت ميگيردافغانستان 

 

قانون شريعت بررسی کنندهشايستگی    

 شايستگی در دارای  شريعت بايد  کننده قانون بررسی    9.1
های  فعاليت  بهدانش شرعی مربوط   فنی و مهارت هایبخش

در حالی که علم قانون .باشد بانک و عملياتیتجاری شرعی 
اصول اساسی قوانين اسالمی و  درک کامل  مربوط به شريعت 

گی شخص ه مهارت های فنی به شايست ؛مصوبه ها ميگرددفنی 
ه پروس که شاملمحصول عرضهپروسه  از کامل وی و درک 

يم دهی، تصويب، عملی سازی، ارائه خدمات سيستم تسل
 و همچنين در مواقع شبکه های اينترنتی بانکی ازطريق 

 برآوردن هر نوع کاستی قانون شريعت در تمام اين  الزم
 .می کندشاره اپروسه 

ابتدايی بررسی  توانايی های ، نظر شايستگی علمی از   9.2
 :شرح ذيل است کننده قانون شريعت به

a( رشته   در يا توانايی مسلکی درجه ليسانس داشتن
بانکداری  بخش کاری دريا   داشتن تجربه  شرعيات و

 ؛سال ٢از  تراسالمی برای بيش
b(  داشتن دانش و درک کافی از عملکرد بانک، محصوالت

معاصر و صنعت بانکداری اسالمی درموجود خدماتاسالمی و 
يک بانک را تحت پوشش قرار  مالی که تمام پروسه

 ميدهد؛ و
c(  جهت دريافتداشتن دانش و درک کافی از انجام بررسی 

قانون شريعت و همچنين قابليت ارائه نواقضکاستی و يا 
قانون شريعت  از بهتر رعايتبرای  پيشنهادات ضروری 

 .برای پروسه ها و سيستم مذکور

 ها ومحصوالت و  درک کافی از کارکردهای بانک دانش و   9.3
بدين معنی آمده است،9.2فقرهکه در   خدمات اسالمی قسمی



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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يد در زمينه های قانون شريعت با است که بررسی کننده
 :باشد زير به خوبی آشنايی داشته

a( مالی اسالمی مانند  های قرارداد مبنی براسالمی قواعد
 وديعه و غيره؛،  اجاره، مرابحه

b( خدمات بشمول محصوالت و بهره برداری های ابتدايی از
خط مشی توزيع  ،محاسبه مفاد ، عمل حسابداریروش 
 ؛، و غيرهجريمه هزينه،مفاد

c( بورد برخی ازهای  گيری شرعی و تصميم  قطعنامه های
يامعيارهايقانون /شريعت و  توجه قانون  قابل های 

 .شريعت
d( ل اجرا در مورد مسائل رسمی مناسب و قاب اعالميه های

 و. شرعی
e(  که پذيرفته شده است دربانککه مربوطه پروسه های

  .شده ميباشد پيشکش  متشکل از محصوالت

  توانايی های و شريعت بايد دانش   کننده قانون بررسی   9.4
حفظ  منظور  متداوم به  طريق آموزش را از  فنی خود

خود را برای بيشتر توانايی  داشته و نگاه  تخصص خود
 انکشافقانون شريعت در سال های آينده  بررسیانجام کار 

قانون  بررسی کنندهمسؤليت اعزام مديريت بايد  .دهد
بار در ) ٢(شريعت را به آموزش های مربوطه حداقل دو 

 .گيردبدوش  را به انکشاف مسلکی شخصی شان به منظور سال

قانون  کنترل بررسی برای اطمينان ازموثريت سيستم   9.5
 بايدنقانون شريعت  بررسی کنندهوپروسه اداری، شريعت

 هر نوع تا ازرا بعهده بگيرد فعاليت های عملياتی بانک 
 . جلوگيری نمايد بالقوه تضاد منافع

 

قانون شريعت بررسیپيشبرد    

 : پيش برد بررسی قانون شريعت شامل موارد ذيل ميباشد   

 :سازی و مستندپالنگذاری   10.1

a(  (شريعت؛ قانون بررسی ساحات کار اهداف و ايجاد 



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
 

 
19 | P a g e  
 

b( رهنمود ، دستورالعمل ها، ها به دست آوردن قطعنامه
 از بررسی ساالنه ريعت قبلقانون ش بررسینتايج  ،ها
سازمان  با مکاتبات مرتبطساير، و )در صورت امکان(

 ؛و تنظيم کننده کننده نظارت های
c(  ؛بررسیو همچنين منابع برای انجام  تشخيص ظرفيت 
d(  ايجاد ارتباطات با جوانب ذيدخلکه شامل  پروسه

 ؛اند بررسی
e(  ،اجرای سروی و مصاحبه های مناسب باالی فعاليت ها

 ؛خطرات و کنترول ها جهت تشخيص نقاط سفارشی 
f(  قانون شريعت؛ بررسیانکشاف برنامه های 
g(  ؛ و بررسیتشخيص شيوه و زمان بندی ابالغ نتايج 
h(  مراجع قانون شريعت از  بررسیحصول تصديق پالن کاری

 .بانک شرعی  بوردذيصالح به شمول 

 

 

 :قانون شريعت معلومات در موردبررسیو ارزيابی  بررسی  10.2

اسناد و معلومات مربوط  قانون شريعت بايد بررسی کننده
به اهداف بررسی شريعت راجهت حمايت نتايج بررسی شريعت 

اين معلومات . ، تحليل و درج سند نمايدجمع آوری، تجزيه
 : عبارت اند از

a( بررسی اسناد؛ 
b( ؛مشاهدات 
c( ؛تحليلیمرور 
d( ؛ و تحقيق 
e( بامديريتگفتگو. 

، قابل اعتماد حد کافی مناسب  اطالعات بايد به  کيفيت 
 و دريافت ابتدايی پيشنهادات  ات اساس باشد تا  مفيدو 

تمام کارهای ورقی . را تهيه نمايدقانونشريعت های بررسی
توسط  بررسی کننده قانون شريعت بايد مکمل، منظم،

 .نگهداری شود یبرای مدت معين شده و مرور  ادارهآمر

 



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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 :ارش دهیگز  10.3

به  آن نسخه کاپیيکو به مديريت گزارش ربع وار بايد 
گزارش،  وضع اين قبل از  .ارائه شود شريعت بانک  بورد

بدست  شريعت بايد نتايج و پيشنهادات قانون بررسی کننده
 اداره شريعت کهزماني(با اداره شريعت بانک  آمده را

که مسئوليت حصول ) باشدمامور) 1(از يک  تربيش دارای
 کيفيت .بحثنمايدرا دارد، شريعت رعايتاطمينان از 

 .گزارش بايدهدفمند، روشن، سازنده و به موقع باشد
 :گزارش بايد شامل موارد ذيل باشد

a( هدف؛ 
b( ؛ساحه تطبيق 
c( يافته ها؛ 
d( نظريات؛ 
e( ؛ اتسفارش 
f( اقدامات اصالحی 
g( نتيجه گيری از بررسی های قبلی؛ و 
h(  اختالفات مربوط به تفسير قانون شريعت با  گونههرحل

 .بانک شرعی  بورد

 

 :پی گيری  10.4

ارائه  وظيفه دارد تا با قانون شريعت  بررسی کننده
نموده  پيگيری اصالحی) سفارشات(و سفارش ) اقدمات(اقدام 

حاصل نمايد که فاصله يا نواقض اصالح شده  اطمينان تا 
 .جلوگيری شود رعايت در آيندهعدم  تکرارواز

 

 

الزم مراقبت مسلکی . 11 5.1  

 مسلکی الزمه قانون شريعت بايدتوجه خاص  بررسی کننده
سطح توجه .به کار ببرد شريعت بررسی قانون رادر موقع 



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

  شريعت   اصول   رهنمودبررسی
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گی مسئوليت  ه پيچيدمسلکی بايد متناسب با اندازه 
 .باشد قانون شريعت بررسی

قانون شريعت بررسیکيفيت  اطمينان از.١٢  

را  بررسی قانون شريعت و مديريت بايد خط مشی های  بورد  12.1
خاص ل کيفيت مناسب و طرزالعمل های وکنتر ند تانعملی ک
اطمينان از اينکه کار بررسی قانون شريعت حصول برای 

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات "های معيارمطابق با 
 ٣برای موسسات مالی اسالمی شماره " ) AAOIFI(مالی اسالمی

 شده  های ديگر و يا رهنمودهای تاييدمعيارو يا هر 
 .توسط هيئت شريعت بانک باشد

 

های کنترل کيفيت می تواند شامل بررسی همه اوراق  پروسه  12.2
کاری برای حصول اطمينان از درستی درک و اجرای روش 

از حصول اطمينان  جهتممکن در صورت لزوم،  .بررسی باشد
 قانون  بررسیکار تمام امور قابل توجه در جريان اينکه

بحث بيشتر  مديريت با  ندگرفته اپوشش قرار  شريعت تحت
 .نمايند
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و مقررات  د  بخش قانون تحت حفاظت اين مقرره   
بخش قانون و مقررات . گيردميافغانستان بانک قرار 

ميتواند تغييرات الزمه را بعد از بررسی توسط هيئت عامل 
يک . ، وارد سازد تائيد شورای عالی د افغانستان بانکو 

دخل  ذی جوانب کاپی از نسخۀ تعديل شده بايد به تمام 
 .، توزيع گرددمقررهتطبيق  آگاهی و جهت 
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 . نافذ ميگردد ----------------مقرره در تاريخاين 

 


