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 جمهوری اسالمی افغانستاندولت 

 د افغانستان بانک

 شرعی  بورداعضای  ارزيابی رهنمود
 

  شرعی  بوردارزيابی اعضای 
 

بايد  جداآن محتويات ارزيابی  و  اين فورمه  : ياد داشت
 محرمانه تلقی گردد  بصورت 

 
 مقدمه : بخش اول

 
 منبعد بنامکه (شرعی  بورداعضای ارزيابی رهنمود  .1

د (بانک مرکزی افغانستان توسط ) ياد ميگردد" رهنمود"
وضع و توسط تمام نهاد های مالی اسالمی، )افغانستان بانک

نهاد های مالی که حائز بخش مکمل بانکداری اسالمی بوده 
بانک " نامموع بدر مجکه ( دارند اسالمی بانکداری واحديا
ی جمهور  و محصوالت مالی اسالمی را در ) ياد  ميگردند" 

مورد استفاده قرار  ٬ميکننداسالمی افغانستان ارائه 
 . بگيرد

2.  
بايد بمنظور تحقق  بانک ها شرعی  بوردارزيابی اعضای  .3

در  نيازمندی های چارچوب حاکميت ملی قانون شريعت 
چارچوب  ۶.۴.٣مطابق بخش های  جمهوری اسالمی افغانستان

 . حاکميت ملی قانون شريعت صورت گيرد
 

اشخاص  بايد توسط  شرعی  بورداعضای  وظيفه ارزيابی  .4
 :گيرد ذيل انجام

a.   وخودی  ارزيابی  بعنوان شرعی بورد توسط عضو 
b. ارزيابی  بعنوان   شرعی  بورداعضای ساير در ميان

 يکديگر؛ و اجراآت
c.  مکمل مالی برای موسسات (قانون شريعت  رييس اداره 

بانکداری اسالمی  ادارهيا  هاديپارتمنتو ) اسالمی
فعاليت  واحد اسالمیهای که تحت  برای بانک (

اداره  " منبعد بنامدر مجموع که (ها  بانک) ميکنند
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و يا رئيس  يا در غياب  )می شودياد" شريعت قانون
انجام ارزيابی  مانعديگر که به دليل شرايط خاص 

 انمدير بوردتوسط  خاص که ، عضو کميتهگرددتوسط وی 
ارزيابی ايجاد  نبه منظور چنيبانک به طور خاص 

 .گرديده است، صورت ميگيرد
 

در سه کته  به ترتيب شرعی  بوردعضوهر   بنا براين،
گرفته، قرار  ارزيابیتحت) ج(و ) ب(، )الف(ی گور

از يک  تربيشمتشکل از) ب(کته گوریارزيابی  درحاليکه
ارزيابی "نامب که) ج(و ) ب( های کته گوری. استنفر 

استفاده عين فورمه ارزيابی  ياد ميشوند از " مستقل
" نام   ب که) الف(، و اما در کته گوری ميکنند

و  فورمه مختلف يک از ياد ميشود،"ارزيابی خودی 
قسمت در های ارزيابی ه ميگردد،فورماستفاده جداگانه 

 .ضميمه اندرهنموداين سوم 
 

)  ٪20(بيست درصد ) الف(کته گوریارزيابی در .5  
کته حاليکه در  درميگردد حسابارزيابی مجموعنمرات
) ٪40(، هر يک تا چهل درصد )ج(و ) ب( های گوری

ارزيابی را به ترتيب تشکيل می مجموع نمرات
را بايد از جمع  شرعی  بوردعضونهايی هر  ءنتيجه.دهند

 اوسطيکجا با ) ج(و ) الف(های کته گوريوی در  نمرات
به ) ب(کته گورینامزد در    آمده توسط نمرات به دست 

 . آورددست 
 
محتويات اليحه   شرايط و يدارزيابی کننده گان با.    6  

را بانک د افغانستان  شرعی   نظارت  وظايف کاری بورد
فرعی رهنمودهای [ نظر شده وطوريکه وقتا فوفتا تجديد 

 هنگام  را درتطبيققابل  يا مقررات*] ancillary guidelinesيا 
 .بگيرنددر نظر  شان ارزيابی اجرای کار

 
و بايد به صورت ساالنه  الزمی است اين ارزيابی تطبيق .7  

 شرعی  بوردعضو در معرفی دو باره يکو يا درصورت 
 .انجام شود
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تمام بانک های که در جمهوری اسالمی افغانستان فعاليت .8  
با .ارزيابی خود را داشته باشند رهنموددارند بايد 
ارزيابی  رهنمود   بانک ها ميتوانندوجود اين، 

راهنما و يا مرجع  نمونهرا بحيث  بانکافغانستان د
خويش را تهيه  ارزيابی دقيقرهنمودو کرده  استفاده
ت بانک عنظارت قانون شري بوردآنرا توسط  کرده و 
 .نمايندتصويب 

ارزيابی بايد مطابق با ساحه تطبيقو ويژه گی ها.9  
 .گرددتنظيم رهنمود قسمت سوم  درجزئيات ذکر شده 

 
در سواالت  خاص  مورد يا مسئله حاالتيکه يک در .10 

گنجانيده نشده  ينجا واضح گرديدها ارزيابی طوريکه در
ابراز حسن نيت،  کمال کننده با ی ارزيابباشد و
به نفع و  چی؛خيلی با ارزش است  که اين اطالعاتنمايد

، ک گرددکاهش شهرت بانسبب وضرر بانک باشد  يا 
طوری  را به ات اضافیينظربايدن ارزيابی کننده گا

 . نمايندمناسب ارائه 
 
 برایفورمه اظهارات  يا /و یخواستکاپی فورمه در يک .11 

شريعت و آخرين خلص  بوردبحيثعضو جهت انتصاب  بانک 
 ی کنندهبايد برای ارزيابعضو بورد شريعت سوانح کاری

کننده نيز  ی و ارزيابجهت مراجعه به آنتهيه گردد، 
شرعی   بوردعضوتوجه به اين اطالعات جريان ارزيابی  با

 . ببردرا به پيش 
 
از  عالوه بر اين، اداره قانون شريعت بانکيک کپی.12 

رادر  شريعت مديره قانوناهيئتاعضاي مهمارتباطات 
 بورد اداری و يا مانند  بانک به مقامات کليدی رابطه 

بطور ،ارزيابی کننده تهيه نمايدمديره برای   هيئت
شکايات، و  ، درخواست ها، نظريات وهاسازيآشکار مثال 

به  رابطه بانک در  همچنين ارتباطات اعضای کليدی
 آشکاری سازی ها" که منبعد بنام( شرعی  بوردعضای ا

که مربوط به )دنياد می شو " the Disclosuresيا 
 .ميگرددارزيابی پيشبرد

 



 د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(
  شرعی بوردارزيابی اعضای ودهنمر
 

 
 
6 | P a g e  
 

 و يا يافته ها گان سفارشات وقتيکه ارزيابی کننده .13 
بايد ، گزارش ميدهند  بر اساس آشکار سازی هاخويش را 

 .دننماي مشخص اشارهسازی بطور  آشکار به 
 
نبايد نتايج ارزيابی های سال  گان ارزيابی کننده.14 

 . دنگذشته را در نظر بگير
 
و برای سهولت مرجع،  ترديدجلو گيری از شک وبرای .15 

در  مونثجنس  بايد شامل کلمات مذکردارای جنس کلمات 
 . صورت ضرورت گردد

 
 نظارت قانون شريعت بورددی اعضای افرانارزيابی فورمه

 
 . معلومات عمومی: بخش دوم

 
 _____________________________:شرعی     بوردنام عضو 

 
  بوردتاريخ انتصاب به اولين 

 _________________________:شرعی
 

  بوردتاريخ انتصاب دوباره به 
 ________________________:شرعی

 
 ____________________________________:  سال ارزيابی

 
و  تفتيش،حسابداری/  همالي/ حقوق/ شريعت :  ساحات تخصص 

   :غيره
 

_____________________________________________________
                        _____________ 

 
        

_______________________________________________________
___________ 
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_______________________________________________________

___________ 
 

      
_______________________________________________________

___________ 

 
 ].استاد، وکيل، حسابدار و غيره: [شغل اصلی

 
_____________________________________________________

_____________   
 

_____________________________________________________
 _____________ 

 
_______________________________________________________
___________ 

_____________________________________________________
 _____________ 
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 سواالت ارزيابی: بخش سوم
 

 به سواالت  کرده و خانه پری لطفًا اطالعات مورد نياز را 
گزينه از گزينه های داده شده  يا چند انتخاب يک ذيل با

در ) اگر قابل اجرا باشد(خود را ات يو نظرپاسخ  داده 
 .نمايدبرای هر سوال ارائه  نظر گرفته شدهمدجاهای 

 
. ميباشد نمراتحاوی يک تعداد معين  انتخاب هر گزينه 

برای هر سوال مبتنی بر درجه بندی  شده حيصرتنمرات  تعداد
ارتباط ميگيردارزيابی صورت  اهميت موضوع که در آن مورد 

 .دارد
 

عی توسط بندی جم سبب درجه نهايی  گرفته شده ات نمرمجموع 
داشتن  در نظر برای . ميشودارزيابی کننده گان  بورد

) ٪65(شخص نبايد کمتر از شصت و پنج فيصد ،دوباره انتصاب
 .امتياز بگيرد

 
 ): نمرات(ارزيابی  درجه بندیرهنمود

 
نارضايتبخش )2(رضايتبخش )3(خوب)4(عالی 

)1( 
هميشه از 

 باالترتوقع 
کار ميکند و 
قابليت های 

از عالی را 
تبارز میخود 
 دهد

بيشتر از حد 
ضرورت معياری

دست آورد 
 دارد

معيار تعيين 
شده را 
 برآورده

 دسازمي

معيار مشخص 
شده را 

برآورده نمی 
 سازد

 
 
ارزيابی نهايی شود، می توانيم در  محتوای اين زمانيکه * 

توضيحات بيشتر  درجه بندیطريقه های مورد امتياز دهی و
 .اين سواالت ضميمه نماييمداده و با 

 

 خودی فورم ارزيابی –١هفورم
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 نشانی کنيد) √(عالمت جای مناسب را با 

 
 
 
 
 

 عمومی 
 

عالی شماره
)4 

)نمره

 خوب
)3 

)نمره

رضايتبخش
 )2 

 )نمره

نارضايتبخش
 )نمره 1(

خود فهم و درک  1
اکثريت را از 
شرعی موارد 

بحث شده در 
مجالس بورد 
که نظارت شرعي

اشتراک نموده 
بوديد چه گونه 

ارزيابی 
 ميکنيد؟

    

آيا بيشترين  2
تالش خود را به 

خواندن و 
تحقيق در 

موارد قانون 
شريعت قبل از 

داير شدن 
  بوردجلسات 

به خرج  شرعی
 داده ايد؟

    

ميکنيد  آيا حس 3
که به حد کافی 

در بحث ها و 
تصاميم گرفته 
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شده در همهء 
 بوردجلسات 

قانون شريعت 
سهم گرفته 

 ايد؟
آيا بيشترين  4

کوشش خود را 
 دهیجهت پاسخ 

به موقع به 
ارتباطات 

ادارهء قانون 
ارائه و شريعت

توضيح منطقی 
به آنها زمانی 

که شما قادر 
به انجام اين 

 را بوديدنکار 
به خرج داده 

 ايد؟

    

در  ، آيا شما 5
  جلسات بورد

خارج  شرعی يا
 وظايف رسمیاز
 به طور ، 

 مداوم تالش
ه ايد تا نمود

 پيشنهادات
وطرح های 
 را پيشنهادی

برای انکشاف و 
و  بانک پيشرفت

در کل صنايع 
مالی جمهوری 

اسالمی 
افغانستان 

 ؟ارائه نمايد
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     ] مجموع نمرات 
] 

 20از           
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 ی بورداستفاده اعضا مستقل برای ارزيابی  هفورم –٢هفورم
 ) ج(و ) ب(قانون شريعت در بخش های اداره  رئيس و
 

 نشانی کنيد) √(جای مناسب را با عالمت 
 
 ها مسئوليت  به انجام وظايف و تعهد  .1

 
 عالی شماره

 نمره 2
 خوب
1.5 
 نمره

رضايتبخش
 نمره 1

نارضايتبخش
 نمره 0.5

جلسات در  1
شرعی   بورد 

 .حاضر است

حد اقل (  
حاضری 
 75بايد 

صد في
جلسات 

 )باشد

 

به جلسات    2
 شرعی بورد 

 جلساتسايرو 
از خود 

آماده گی 
 .نشان ميدهد

    

اشتراک و  3
اشتغال در 

 جلسات بصورت
 فعاالنه

    

فوری و بصورت 4
به وقت به 

سواالت و 
تقاضاها 

برای 
 معلومات

 جواب ميدهد
مثالً وقت (

دادن به 
برگزاری 
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جلسات غير 
معمول در 

طی ، )بانک
مراحل به 

و  موقع
 .غيره

وظايف و از  5
 های مسئوليت

منحيث  خود
عضو 
شرعی بورد

اگاهی و فهم 
 .کامل دارد

    

 درک و فهم 6
توقعات  از

بورد مديران 
را  بانک

بصورت واضح 
از خود 
تبارز 
 .ميدهد

    

 در پيشبرد 7
وظايف و 

ی مسووليت ها
 خود
درخواست با

معلومات 
ضروری 

ازادارهء 
قوانين 

و  اسالمی
اقدمات 

ضروری به 
جديت برخورد 

 .مينمايد

    

 14از               [ مجموع نمرات



 د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(
  شرعی بوردارزيابی اعضای ودهنمر
 

 
 
14 | P a g e  
 

 
[ 

 
 

بورد قانون شريعت و  عضو شايستگی توسط و  سطح دانش  .2
 .تکميل گردد اسالمیرييس اداره 

 
 

بر اساس آن در تخصص عضو بورد که بر اساساين بخش بايد 
، همانند شريعت، مالي ارزيابی گردد شده استانتخاببورد 

 حسابداری وغيره حقوق، 
 

عالی شماره
2 

 نمره

 خوب
1.5 
 نمره

رضايتبخش
 نمره 1

 ضعيف
0.5 
 نمره

از ماهيت محصوالت و  1
 فهم کامل خدمات 

قادر به  داشته و
پياده ساختن علم 

 قانون شريعت بر آنها
 ميباشد

    

تشخيص مشکالت از نظر  2
قانون شريعت در 

ساختارهای پيشنهادی 
 مستند سازی و 

    

ارائهء داليل به  3
مقامات قانون شريعت 

بر اسالمی  فقه و
موضعگيری و نظريات 

 که ارائه ميکند

    

نظريات و ديدگاه های  4
مفيد و مرتبط خويش 

رادر رابطه به مسايل 
ارائه مطرح شده 

نموده و از گفتار 
 و خارج از اضافی 
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 ميکند موضوع خودداری
دانش و فهم عمليات  5

ويا اساسات تجاری 
 بانک را از خود نشان

 . دهد

    

 از فهم عمومی  6
چارچوب قانونی و 
حقوقی امور مالی 

اسالمی، مخصوصًا در 
جمهوری اسالمی 

را از خود  افغانستان
 . نشان دهد

    

و  وضاحت درخواست 7
معلومات بيشتر در 

صورت لزوم برای 
 اگاهی مطمئن شدن از 

محصوالت، خدمات و 
توسط مسائل مطرح شده 

 بورد قانون شريعت

    

تالش کافی برای باال  8
نمودن  بروز بردن و 

اسالمی امور مالی فهم 
با اشتراک در برنامه 

سمينار ، های آموزشی 
 و بحث های علمیها 

 مناسب

    

ات  و پيشنهاداجراات  9
آن در بهترين نوع  به

اجرای وظايف و 
طوريکه از مسوليت ها 

طرف بورد خدمات مالی 
اسالمی و سازمان 

حسابداری و تفتيش 
تاسيسات مالی اسالمی 

 .است سفارش شده

    

  180از [ نمرهمجموع 
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[ 

 
 :نظريات

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________ 
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 و رييس اداره شرعی و بورد عض شخصيت توسط  خصوصيت و  .3
 .تکميل گردداسالمی 

 
 ضعيفرضايتبخش خوبعالی شماره

رفتار و برخورد  1
که شايستهء فردي

 شرعی   عضو بورد 
، را از خود باشد

 .تبارز دهد

    

ديگران  نظريات به 2
احترام قايل بوده 
و با نظريات شان 

 ميباشدهمدل

    

حضور در مجالس  3
 بموقع

    

آماده گی ابراز  4
برای همکاری با 

مديريت در ارتباط 
به اجرای وظايف و 

 خويشمسئوليت های 

    

 8از ] [ مجموع نمرات
 

 :نظريات
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________  
 

است که  عمل شده يک آيا عضو بورد قانون شريعت مرتکب  .4
عضويت بورد قانون شريعت تاثير دروی  شايستگی باالی

 .يا خواهد نمودنمايد
 .نخير\بلی

 .اگر جواب بلی است، لطفًا در ذيل توضيح دهيد
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________  
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 ارزيابینتايج : ۴بخش 
ارزيابی –) الف(کته گوریدر مجموع نمرات ارزيابی کننده  .1

 20\___: خودی
 

 :فيصدی
 ):برای گرفتن نتيجهء نهايی% (20فيصدی از 

 
 :نظريات ارزيابی کننده

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________ 
 

 _____________________     : نام ارزيابی کننده
 

 .عالم قانون شريعت:   و اداره مقام
 

 _____________________                  :تاريخ
 

 _____________________                 : امضا
 )اسم(                        
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ارزيابی  –) ب(کته گوریدر مجموع نمرات ارزيابی کننده  .2
  40\____:يکديگر

 
. توضيح ذکر شده است به منظوردرينجا تنها يک مثال * 

بقيه اعضای بورد ارزيابی قانون شريعت نيز بايد عين فورم 
 . را تکميل کنند

 
 :فيصدی

 
 ):برای نتيجه گيری نهايی(نمره  40فيصدی از  اوسط* 
نمرات منسوب به حد اوسط فقط بايد وقتی تکميل گردد که * 

 .باشدتعيين شده  شرعی  اعضای بورد  همه
 

 :کنندهسفارشات ارزيابی 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________ 
_______________________________________________________________  

 _____________________ :      نام ارزيابی کننده
 

 شرعی عضو بورد :   و ادارهمقام 
 

 _____________________                  :تاريخ
 

 _____________________                 : امضا
 )اسم(                     
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شماره  همجموع نمرات ارزيابی کننده با استفاده از فورم .3
 رييس اداره –) ج(کته گوری دردرجه بندی منحيث روش  2

  40\__: اسالمی يا عضوی از يک کميتهء خاص
 

 :فيصدی
 ):نتيجه گيری نمره دهی نهايی برای% (40فيصدی از 

 
 
 

 :سفارشات ارزيابی کننده
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 _____________________ :      نام ارزيابی کننده

 
عضوی از يک کميتهء  \رييس ادارهء اسالمی:   و ادارهمقام 

 خاص
 

 _____________________                  :تاريخ
 

 _____________________                 : امضا
 )اسم(                      
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 :اسالمی نهايی نتيجه توسط رييس اداره   محاسبه
 
 

توسط عضو با جمع نمودن فيصدی های حاصل شده (فيصدی مجموع 
 ):در باال) ج(و ) ب(، )الف(در بخش های شرعی   بورد 

 
 %          ):  الف(
 
 %         ):   ب(
 
 %    ):ج(
 

 :        %مجموع
 

 ):يتوجودمدر صورت (نظريات اضافی 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________  
 

 _____________________                    :     نام
 
   رييس ادارهء اسالمی:   اداره مقام  و 
 

 _____________________                  :تاريخ
 

 _____________________                 : امضا
 )اسم(                     

   



 د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(
  شرعی بوردارزيابی اعضای ودهنمر
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 رهنمودمتولی 
 

و مقررات  د افغانستان  بخش قانون تحت حفاظت رهنموداين 
بخش قانون و مقررات ميتواند . گيردميبانک قرار 

تائيد تغييرات الزمه را بعد از بررسی توسط هيئت عامل و 
يک کاپی از . ، وارد سازد شورای عالی د افغانستان بانک

بايد  شرعی رهنمود ارزيابی اعضای بورد  نسخۀ تعديل شده
، مقررهتطبيق  آگاهی و دخل جهت  ذی جوانب به تمام 

 .توزيع گردد

 

 انفاذتاريخ 

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

 


