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 جمهوری اسالمی افغانستان  دولت
 اصول رعايت  رهنمودد افغانستان بانک، 

   شريعت 
 
 

 مقدمه : بخش الف
 
 پس منظر. ١
بنام  منبعده ک  (شرعيت  اصول  رعايترهنمود   )  الف 

   توسط ) ياد ميگردد شريعيت   اصول رعايت رهنمود 
دافغانستان بانک صادر،و بحيث اساسات راهنما برای رهنمود 

 -دريچه و واحد بانکداری اسالمی-تمام نهاد های مالی اسالمی
جمهوری اسالمی که در مطابقت به اصول شريعت اسالمی ، در 

افغانستان ،فعاليت و خدمات مالی اسالمی عرضه ميکنند، مورد 
 .استفاده قرار ميگيرد

 
 :برای موارد ذيل در نظر گرفته شده است رهنمود اين) ب
رعايت  معيارات و شيوه های تا   حمايت چار چوب حاکميت شرعی بانک ) 1

اصول شريعت را پزيرفته و از آن در فعاليتهای تجاری بشکل 
  .درست ، محطاطانه و اطمينانبخش کار گيرند

ات ارتباطکارا موثر و  بخشد تا به صورت توانايی بانک را) 2
در سراسر  احکام شرعيت را  راتمقر و خويش را برقرار نموده

 اجرا نمايند بانک 
 

وانين ق رعايتعبارت از ارزيابی  شريعت اصول رعايت پروسه ) پ
 به سطح بانک سازگار با شرع   در تمام فعاليت های  شريعت

راردادها، توافقنامه ها، پاليسی اين ارزيابی شامل ق. ميباشد
، محصوالت، معامالت، تفاهم نامه ها، اساسنامه ها،صورت ها

تمام . ها و غيره می باشدحسابهای مالی، گزارش ها، بخشنامه 
بورد به منجر  که  ،شريعتاحکام ی در اجرا ذيدخل طرفهای 

معلومات  معامالت و سوابق، تمام به بايدميگردد  شريعت بانک
 .ه باشنددسترسی داشتشريعت احکام  تطبيق برای اجرای پروسه 
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در مطابقت  فعاليتهای  برای شريعت اصول  رعايت  نياز به ) د

و    بورد شرعی بانک    د تا بهبخاطر اين ميباشعمدتا با آن 
 اطمينان  و دگرد اعتماد به نفس سبب ايجاد سهامداران بانک

مربوط به معامالت بانک مطابق با  شريعتاحکام که  شود حاصل
بانک و در سطح ملی طوريکه توسط د شرعی   تنظيم شده معيارهای

 .افغانستان بانک صادر شده است اجرا ميگردد
 
 :ازاند عبارت رهنمود ف ايناهدا) ک
عدم  مديريت خطر جهت ساختار کاری مناسب  همکاری در ايجاد -1

 قانون شريعت؛ رعايت
دازه گيری، ارزيابی و مديريت ايجاد پروسه شناسايی، ان  -2

 ؛قانون شريعت رعايتعدم  خطر
 
  ديپارتمنت   برعهده  شريعت اصول  رعايتتطبيق وظيفه )ل

واحد /دريچه  و  )اسالمی تمام عيار مالی  نهادهای در( شرعی
 .ميباشدداری اسالمی ک بان ديپارتمنت در
 
در اين  مفهوم اصطالحات برطرف ساختن شک و ترديد،  یبرا)م

تمام  مالی  نهادهایبه اشاره "  شريعت امريت  بخش  "احکام 
 ديپارتمنتبانکداری اسالمی يا  واحد  "و ميباشد اسالمی  عيار

اسالمی  دريچه مالی با  نهادهایبه اشاره "  بانکداری اسالمی
از اين به بعد ر اين رهنمود وبه منظ .شدبايا واحد اسالمی مي
 .ياد ميگردد"  شريعت ديپارتمنت  "بنام همه اين نهاد ها 

 
با طی مطرح شده،  احکاماز  یيکدر معافيت خاص هر گونه  )ن

 قبلی با بورد  از مشورتبانک بعد طريق از  يک درخواست رسمی 
به   )ياد ميگردد"  شرعی   بورد  " که منبعد بنام( شرعی 
  "بنام که منبعد( بانک د افغانستان  شرعی     نظارت بورد 

داليل و در آن که  گيردصورت ) ياد ميگردد "بورد نظارت شرعی 
 .نمايندمطرح نيز را اين معافيت توجيهات 

 
 رعايت در احکام  انفاذ مقررات جديد يا اضافیدر صورت ) ه

 مشورتبانک  شرعی   با بورد  بايد از قبل  ٬شريعت  اصول
 .صورت گيرد
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 مروج  های معيار    شرعيت نظر به  اصول رعايت  اتاساس -2

 :بين المللی
 

      برای موسسات مالی اسالمی بررسی سازمان حسابداری و  طبق  شريعت اصول رعايت ) الف
  یا     

Accounting   and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions (AAOFI)   

                        
برای  )AAOIFI( اداری اتمعيار بر اساس شريعت اصول رعايت 

"  اتمعيار " منبعد بنام که ( ٢نهادهای مالی اسالمی شماره 
که (  عت را تشريح نمودهشري اصول رعايت قانون )ميشود ياد
  در آنو ).ياد ميگرددشريعت  اصول  بررسینام ب  )AAOIFI(در 

کننده تضمين  طرزالعمل ها،ماهيت و هدف رعايت، مسئوليت ها، 
 .را تشريح ميکندراپوردهی  پروسه کيفيت و گان

 
 ذيال شريعت را اصول  رعايتف اهدارها، معيا ١شماره  هادم

:توضيح ميدهد  
کمک به بورد ها برای رهنمود تهيهمعيارها و  ايجاد جهت"....

 رعايت  انجام بررسی در مالی اسالمی نهادهای شرعی نظارت 
در قطعنامه، قسميکه با قوانين شرعی اسالمی  شريعت اصول

از اين (. انعکاس يافته استصادر شده  یها رهنمودقوانين و 
)...."به بعد شرعی  

 
را به  شريعت اصول رعايت  ،معيار ۴شماره ماده در ضمن ) ب

:ترتيب ذيل توضيح داده است  
اينست تا اطمينان حاصل گردد  شريعت اصول  رسیرهدف از ب "

 در مالی اسالمی نهادهایفعاليتهای انجام شده توسط  که
اين هدف  دستيابی به جهت . شريعت نباشد اصول مغايرت با 

 را در نظر بگيريمشد  ذکر  در باال که  ١ مادهاست تا الزمی
 ." 

يان شده به فقره که در باال ب ١ماده بمنظور اين رهنمود، 
.اشاره ميکنداين رهنمود ) الف(٢  
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مسئوليت کلی نظارت شرعی  معيار، بورد  ۵ماده مطابق  )ج

 اين مسوليت به دوش بلکه شريعت را نداشته اصول تطبيق
مسئوليت کلی  )اداره(بنابراين، مديريتميباشد،   مديريت
به  AAOIFI ۵ده ما .دميبا شدار عهده را تشريعاصول  تطبيق

:شرح ذيل آمده  
 
ارايه نظر مسئول شکل دهی و  نظارت شرعی  در حاليکه بورد "

  رعايت د، مسؤليتباشمی  مالی اسالمی نهادهایدر رابطه به 
باقی می  مالی اسالمی نهادهایبرعهده مديريت  شريعت اصول
و مقررات قوانين  با در نظر داشتتعريف مديريت .( ماند

برای اينکه ).قانون گذاری ملی مربوطه مورد توجه قرار گيرد
 مديريت اين مسئوليت را به صورت موثر انجام دهد،بورد 

 رهنمود ارائهمالی اسالمی از طريق  نهادهای به نظارت شرعی 
 حمايتعت شري اصول رعايت مشاوره و آموزشهای مرتبط با ها، 

مالی اسالمی مسئوليت  نهادهای درشريعت اصول    بررسی .ميکند
کاهش  گرفته اندبرعهده  در تمام معاالت کهرا مديريت های 

تمام معلومات  ارائه بخشی از مسؤليت های مديريت  .نميدهد
 در نظارت شرعی  به بورد  شريعت اصول رعايت  درباره

 .می باشد مالی اسالمی نهادهای
 

 Practise and Standard of Malayisaيا  ازييمال اتو معيار هاشيوه  )ت
: 

 در چارچوب قانون اسالمی شريعت اصول رعايت ضرورت برای 
ه هفتم خالصه شده است، که بخش ششم  قاعددر  ازييحکومت مال

چارچوب نام  به(  شريعت اصول رعايت  عملکردبراساس آن 
ک ارزيابی منظم به عنوان يو  )ميشودياد شريعت  اصول  بررسی

مالی  نهادهایو عملکرد  شريعت اصول رعايت ازفعاليتهای 
تعريف شده  واجد شرايط شريعت) ماموران(اسالمی توسط مامور

فعاليتها  گردند که  مطمئن ان اينست تا  هدف. است
با  مغاير مالی اسالمی نهادهایانجام شده توسط  یعملکردهاو

نيز را  پروسه  بررسی در حين حال فرصت . شدت نباقانون شريع
.ميکندايجاد   
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هدف و موارد استعمال.3  

فعاليت های تجاری مبتنی تمام  باالیبايد  رهنموداين ) الف
و  بدهی محصوالت مبتنی بر بانک که شامل شريعتاصول  رعايت بر

.استقابل اجراء ميباشدايی محصوالت مالی اسالمی دار  
 

رهنمود  بحيث يکبايد  در اين رهنمود مطرح شدهقوانين ) ب
و  مورد استفاده قرار گيرد، عمومی برای راهنمايی بانکها

 شريعت اصول رعايت  رهنمود  بانکها یتمامتوقع ميرود تا 
 شان داخلی و طرح اداری  ساختار خويش را با در نظر داشت

 اصول رعايت  خاصی که در رهنمودقوانين  اين. تهيه نمايند
ر مغايرت صريح تا زمانيکه د ميگردد ارائهداخلی شان  شريعت

قابل  قرار نداشته باشد،  با مقررات مندرج در اين رهنمود
.شودمي قبول پنداشته  

 
قانونیاحکام . 4  

بانک  قانون دنشريه رسمی  2.2طبق ماده رهنمود  اين) الف
 در رابطه) 30/10/1382مصادف به ( 12/17/2003افغانستان در 

تنظيم و نظارت بانکها در  به صالحيت د افغانستان بانک جهت
هرگونه اصالحات صادر  بر عالوهجمهوری اسالمی افغانستان و 

.شده، ترتيب يافته است  
 

های ذيل  رهنموديا  بايد يکجا با راهنما هنمودراين ) ب
:خوانده شود  

 
شريعت  اداری چهارچوب ملی-1  
شريعت اصول  بررسی رهنمود -2  
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  پاليسی و طرزالعمل ها: بخش ب 
 
 شريعت اصول رعايت بررسی اجمالی . ۵
 

:شريعت اصول رعايت تعريف ) الف  
به شرح ذيل تعريف  شريعت اصول رعايت معيار،  ٣طبق فقره 

:شده است  
 

 نهادهای تمام فعاليت های عبارت از ارزيابی  شريعت بررسی" 
اين ارزيابی شامل  .می باشد شريعتبا قوانين  مالی اسالمی

، محصوالت، معامالت، ها، توافقنامه ها، پاليسی ها قرارداد
(  حسابهای مالی، راپورها يادداشتها و اساسنامه ها، صورت

بخشنامه ها ) د افغانستان بانک بررسیمخصوصا تفتيش داخلی و 
.ميباشد و غيره  

کامل و بدون مانع به تمام  بصورتبايد  اسالمی بورد نظارت 
سوابق، معامالت، اطالعات از تمام منابع از جمله مشاورين 

داشته  دستراسیمالی اسالمی  نهادهایحرفه ای و کارمندان 
". باشد  

 
بق احکام و يتطعبارت از  شريعت اصول رعايت بنابرين، 

نظارت  بانک و بورد  شرعی    تصميمات صادر شده توسط بورد 
.ميباشدشرعی   

سطح رعايت   مستقل  وبررسی های ارزيابی شريعت اصول رعايت 
 ارائهبانک  شرعی را در فعاليتهای تجارتیمقرارت شريعت 

از جمله عدم  مواردی ل و فصل ، اقدامات اصالحی برای ح ميکند
 جهتاصالح مکانيسم های کنترول /  بررسی و شريعت اصول رعايت 

 نيز را شريعت اصول رعايت عدم  تکرار وقوعجلوگيری از 
.ميکند ارائه  

 
:شريعت اصول رعايت روش کليدی در پروسه ) ب  

 تاعبارت از اقداماتی می باشد  شريعت اصول رعايت پروسه 
محصوالت، امکانات، خدمات، عمليات و  حاصل گردد که  اطمينان

توسط که  بوده يعتشرنيازمندی های  هانک مطابق بمعامالت ب
 شرعی بانک  های ردو بو د افغانستان بانکنظارت شرعی  بورد 

.در تصميمات شرعی صادر شده است  ها  
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:شريعت اصول عمومی رعايت)پ  

با  و خدمات  شرعیت ن شود که تمام محصوالئبانک بايد مطم
های ضروری پروسه . داردمطابقت شريعت اصول ها و مندی نياز
:قرار ذيل ميباشند  شريعت اصول رعايت  برای  

 
 )Pre-Product Approvalيا  محصول-تاييد پيش(محصول  انکشافپروسه  -1

 شرعی    محصوالت بايد برای تاييد به بورد ات تمام پيشنهاد
تنها به اين البته که در ذيل چند مثال آمده . پيشکش گردد

 :مثالها محدود نميشود
i. ؛یشرايط و ضوابط مندرج در فارم پيشنهاد 
ii. یپيشنهاد نامه های 
iii. توافقنامه ها؛ 
iv. اسناد معامالت قانونی؛ ساير 
v. های حسابداری؛ العمل طرز 
vi. اسناد تضمين کننده؛ 
vii. محصوالت؛ رهنمود 
viii. و بازاريابی یهای تبليغات مواد 
ix.  بروشورهای مربوط به محصول  ومحصوالت نمايش. 

 
 )Post-Product Approvalيا  محصول-تاييد بعد( پروسه اجرای محصوالت -2

 
هميشه در مطابقت با چهارچوب مقررات و  بايد  بانکاجرات 
نظارت شرعی د  و بورد شرعی بورد ه های صادرد رهنمو

باشد، که شامل موارد ذيل بوده اما محدود  افغانستان بانک
 :نميگرددبه اين موارد 

i. مسايل جدا از محصوالتشامل  روزمره بانک که فعاليت های )الف 
پوشش اداری مانند تنظيمات قرارداد اجاره،  امور است، مثال

 ..سرگرمی و غيره به جای بيمه سنتی، پاليسی های  لفتکا 
ii. در نظر داشت جريان  خدمات با محصوالت و پيش بردو اجراآت  )ب

 بورد شرعی  و قطعنامه های صادر شده توسط  ی الزمیپروسه ها و
 .بانک
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iii. در رابطه به محصول مانند تمام فعاليتهای ديگر بانک)ج 
استفاده از منابع / شخص ثالث  اشتغاالتتبليغاتی،  اعالنات

بازاريابی، مامور جمع آوری، سيستم تکنالوژی  مانندبيرونی 
 معلوماتی، تجديد ساختار، سلب حق اقامه دعوی، و غيره

 .ميباشد
 

 Shariahيا  بورد شرعی  محصوالت و خدمات از طرف اييدت -3

Approval of Products/Services 

محصول بايد موارد  عرضه کنندهرعايت شريعت  ،نفع در صورت 
 :ذيل را رعايت کند

 
i. واحد بانکداری يا بانک يا اداره  اسالمیديپارتمنت   الف

برای بحث ) ميشود ياد" اداره شريعت  "بعد بنام من( اسالمی
شريعت و  و قرار داد خصوص در زمينه مفهوم ات بهروی پيشنهاد

در . در جريان قرار داده شودمربوطه آن  شرايط و ضوابط
 طرز NSGF 5.6 مطابق به ماده  صورتيکه بورد رهبری بانک

 باشد،  سپردهبيرونی منبع  برای  العمل اداره شريعت را
  ه تا آنهامديريت به تماس شدمحصول بايد همراه  عرضه کننده

انتقال  را ارايه ميکند خدمات که سومشخص به  را درخواست
شريعت داخلی  داشته  ديپارتمنتدر صورتيکه بانک  .دنده

محصول بايد با سرپرست اداره شريعت در  عرضه کنندهباشد، 
 )..ديپارتمنت کار کندنفر در  2اگر بيشتر از ( تماس شود

 
ii. بانک که شامل  شرعی  کتبی بورد  یتاييد دريافتجهت   ب

 انعکاس يافتهچک ليست  در و معلومات مربوطه کهنکات تمام 
   شرعی  و در جريان جلسه بورد )نظر به ضرورت( ا ميباشد،است ر

 .مطرح شده است
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 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

iii. شرعی    ضای بورد عمحصول  بايد توسط ا ات پيشنهاد تمام  ج 
 تاييد اکثريت اعضای بورد ، باجود اين .بررسی و تاييد شوند

 .ميباشد کافی  شرعی 
 

iv. عضو ) ۵(يا پنج) ۴(شامل چهار شرعی در صورتيکه که بورد   د
و حد نصاب  ميباشدعضو ) ٣(شامل سه شرعی باشد، اکثريت بورد 

. معتبر را برای جلسه بورد قانون شريعت بانک پوره ميکند
برای گرفتن عضو ) ٣(حد نصاب کمتر از سه وقت هيچ واما، 

قابل قبول  اعضا بورد قانون شريعت بانک) ٢(تصميم با دو
نبايد به عنوان تصميم اکثريت اعضای بورد قانون  نبوده و

) ٣(سهتنها  جائيکهبه عنوان مثال در .شريعت پنداشته شود
اعضای بورد شريعت حد نصاب معتبر ) ۵(يا پنج) ۴(عضو از چهار

ظارت  پوره کنند، اتفاق آرا ضروری لسه بورد نرا برای ج
 .ميباشد

 
v. ماده   کiv  شامل  شرعی  بورد منوط به اين شرط است که اگر

مانند رشته متخصصان  مثال(افرادی که علمای شريعت نباشند، 
 حد نصاب معتبر بورد ) حسابداری حقوقی و متخصصانمتخصصان 

ی موجود بوده ميتواند  که علمای بانک تنها زمان شرعی 
 به عنوان مثال در. ت از جمله اکثريت حد نصاب باشندشريع

موکول  شرعی ورد حد نصاب معتبر پوره نباشد، جلسه ب جائيکه
 .قطعنامه ای صادر نخواهد شدخواهد شد و هيچ 

 
vi. پس عضو باشد، ) ٣(شامل سه شرعی  در صورتيکه بورد   ل

عضو می باشد، حد نصاب ) ٢(بانک دو شرعی اکثريت اعضای بورد 
از اعضای عضو ) ٢(شامل دو  شرعی معتبر برای جلسات بورد 

کوچکتر بايد حداقل  شرعی بورد  .بانک می باشد شرعی بورد 
فرد  است شاملنفر از علمای شريعت و ممکن ) ٢(شامل دو 

متخصص واما، . باشد است نيزرشته  ديگری کسی که متخصص 
نصاب معتبر  اقل حدرا نبايد در زمان تشخيص تعداد موضوع 
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هر دو علمای شريعت بايد حاضر باشند تا حد  شامل نمود يعنی
 .گرددبايد موکول  شرعی نصاب را پوره کنند يا جلسه بورد 

 
vii. شرعی  موافقت امضا شده شريعت توسط اکثريت علمای بورد   م 

 .صادر خواهد شد شرعی به موقع بعد از تاييد بورد 
 

 شريعت اصول رعايت مسئوليت . ۶
حصول اطمينان درباره  شريعت اصول رعايت هدف اصلی 

شريعت  اصول در مغايرت با مقررات که  فعاليتهای شرعی است
 طبق AAOIFIقوانين به اساس بدين وسيله اداره بانک نباشد، 

شريعت داخلی  اصول رعايت  مقرراتاين رهنمود و  ٬ )a(2ماده 
 ه هذامندرج اجرای قوانين و مقررات شرعی از بايد بانک

برای دارد تا  يتمسئول نيز مديريتهمچنان  .اطمينان دهند
بانک با معيارهای  شريعتاصول  رعايت شکل دهی نظريه ميزان 

 ارائهرا نظريات خويش و بورد مديران  شرعی  به بورد  شرعی
 .کند

  
 شريعت اصول رعايت طرزالعمل های .٧
 

را بايد طبق قوانين  شريعت اصول رعايت  طرزالعمل های  . أ
 نهادهایاجراء کرد، معيارهای حکومتی برای  AAOIFI مندرجه

، که جزييات ٧-١٣شريعت ، فقره  بررسیدر  2مالی شماره 
 :در ذيل مطرح شده است هاطرزالعمل 

 :در مراحل ذيل اجراء ميگرددشريعت مروروبررسی 
  روش بررسیپروسه 

 مرورو آماده سازی و  اجرای طرزالعمل يا روش های بررسی 
  اوراق کاری

 اتثبت نتايج و گزارش 
 :هر يک از مراحل فوق به شرح ذيل توضيح داده شده

 
 و طرح روشهای بررسی شريعت پالنگذاری 

به تا گردد  طوری پالنگذاری بايد    روشهای بررسی شريعت. .8
بايد به  هاپالن .برسد تکميل  مرحله شکل موثر و کارآمد به
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يک درک کامل درباره  دتا بتوانحدی انکشاف داده شده باشد 
، کاری  وسعتدر مورد محصوالت، نهادهای مالی اسالمی عمليات 

  .ارائه نمايد، شعبه ها و بخشها موقعيتها، نمايندگی ها
تمام فتواها،  اسنادبه ستراسی دبايد  مرحله پالنگذاری 

را شرعی  احکام و دستورالعمل های صادر شده توسط بورد نظارت
 .باشد در بر داشته

ريت و برخورد فعاليتها، محصوالت و آگاهی مدي آشنای با. 9
و اين تاثير مستقيم . ت ضروری استشريع اصول نسبت به رعايت 

شريعت بررسی به روی ماهيت، اندازه و زمانبندی روشهای 
 .خواهد داشت

نمونه متشکل از  درست ثبت شده باشد و شکل پالن بايد به . 10
، با در نظر گرفتن اندازه ها ای  معيارهای انتخاب شده و 

 .معامالت باشد کثرت وقوعپيچيدگی و 
 اين .دنبايد براساس موارد باال طراحی شو روشهای بررسی. 11

روشها بايد تمام فعاليتها، محصوالت و موقعيت ها را تحت 
کند که آيا بورد  ثبوتاين روشها بايد . پوشش قرار دهد

معامالت و محصوالت را برعهده گرفته و تمام  ت،يعشر نظارت
 .شرايط مربوط برآورده شده است

 
آماده سازی و بررسی اوراق و  شرعی اجرای روشهای بررسی 

 .کاری
تطبيق    در اين مرحله تمام روشهای بررسی پالن شد. 12

متشکل است  شرعی بورد نظارت  روشهای    بطورمعمول .ميگردد
 :از
 

   کسب شناخت از اگاهی،تعهد و کنترل انطباق روشهای مديريت
 برای پايبندی به شريعت

 ها، توافقنامه ها و غيره؛ بررسی قرارداد 

 محصوالت در طول االی اينکه که آيا معامالت انجام شده ب اثبات
 .مجاز بوده اندشريعت يک سال توسط بورد نظارت 

 ها مانند بخشنامه ها،نکات  معلومات و راپور ساير بررسی
 .کاری و  مالی، پاليسی و روشها و غيره گزارشاتبرجسته، و 

 جیهماهنگی با مشاوران مانند تفتيش های خار/ مشاوره 
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  نهادهای مالی اسالمی؛نتايج بحث با مديريت 
و ، ثبت شده در اوراق کاری بايد  فوقروشهای بررسی  تطبيق

 مقايسه يا بررسی و با روشهای بررسی  بوده مرتب ٬بايد کامل 
 .شوند

 
    گزارشاتو  نتايج ثبت
  گزارشاتبايد نتايج شان را مستند و  نظارت شرعی  بورد . 13

حث سهامداران براساس کار انجام شده و مباشان را برای 
بايد در  نظارت شرعی راپور بورد . آماده نمايد انجام شده

جزييات . مطالعه شود مالی اسالمی نهادهایجلسه عمومی ساالنه 
مالی اسالمی  نهادهایراپور در صورت ضرورت بايد به مديريت 

 ."شود ارائه
 

برای  فوق) الف  (٧ماده طبق  AAOIFIقوانين   تطبيقجهت   . ب
گزينيهای زير، مگر جمهوری اسالمی افغانستان، جا در تطبيق

 استفادهبيان شده باشد ، بايد غير اين  اينکه به صراحت 
 :گردد

I. ١در اينجا در ماده  به بانکها طوريکهمالی اسالمی  نهادهای 
)a ( تعريف شده ؛ 

II.  بانک؛ شرعی به بورد  نظارت شرعی بورد 
III. گردد، بايد به شرح ذيل مطالعه " گزارشات ثبت  "بخش  طبق: 

شريعت بانک، يا جاييکه اين وظيفه به  اصول  ديپارتمنت" 
نتايج و اوراق بايد  مديريتباشد، واگذار شده شخص ثالث 

 هيئت  بعد بنام من( مديره هيئت برای  گزارشات شانرا
ثبت شده  انجام  و مباحثات براساس کار)  ياد ميگردد مديران
 هيئت شريعت بايد در جلسه  بررسی گزارش .نمايند اسناد

به گزارشات جزييات در صورت ضرورت . بانک مطالعه گرددمديره 
 ."خواهد شد ارائهسهامداران بانک 

 
 شريعت اصول رعايت خطر عدم . ٨

 شريعت اصول رعايت تعريف خطر عدم   . أ
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شريعت اشاره به نقص اساسات ضروری اصول  خطر عدم رعايت 
 . شريعت ميباشداصول  شريعت در هر سطح زنجيره ارزش رعايت 

 
 شريعت اصول رعايتعدم  بالقوه تعدادی از وقايع ذيلجدول در   . ب

 : بيان شده است
 
 
 
 
 
 

عدم شماره
 رعايت

وقايع عدم 
 رعايت 

مثال وقايع 
 عدم رعايت

داليل عدم
 رعايت

مربوط  1
به 

موضوع 
قرارداد

I. عدم
رعايت در 

دارايی 
های 

 اساسی
 معامالت

دارايی أل،مث
ممنوع اساسی

قرار داده 
 شده است

مانند گوشت 
ل هخوک، الک

و هرگونه 
مواد ممنوعه

 ديگر

مواد 
ممنوعه 

از 
ديدگاه 

 .اسالمی

II.تحقيق 
شرعی در 

با رابطه 
تصرف  نوع

 دارايی

 مثال  
انتقال 
طبق مالکيت 

 قانون
شريعت، فروش

چيزی که 
مالکش نباشد

کامل يابطور
لکيت چيز م

اسالم 
فروش 

چيزهای 
که در 
زمان 
فروش 

متعلق به
فروشنده 
نيستند 
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را تصرف 
.نکرده باشد

بدون رضايت(
)شرکای ديگر

را ممنوع
قرار 
 داده
 .است

III. عدم
اطمينان 
 در قيمت،

 تخفيف،
جبران 
 خساره

اختالفات ،
 حق

 (الزحمه 
دعوا های 

براساس 
عدم 

 )محاسبه

زمانيکه المث
قيمت در 

توافقنامه 
درج نشده 
حقياهرگونه 
 الزحمه که

به   از قبل
وضاحت بيان 

 .نشده باشد

اسالم 
هرگونه 
معامله 

که را ای
 در آن

 اطمينان
وجود 

نداشته 
را  باشد

ممنوع 
قرار 

داده است
  زيرا
 باعث

اختالفات 
 يا

شکايتهای
قانونی 
 .ميگردد

 
 
 

شمار
 ه

وقايع عدم  عدم رعايت
 رعايت 

مثال 
وقايع 

عدم 
 رعايت

داليل عدم 
 رعايت
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مربوط به  2
 عقد 

عقد(دقراردا
(  

I. نقص
 احکام

شريعت 
در 

 تسلسل
 عقد

قراردا
 د

: المث 
 پيشبرد
مستند 
در سازی 

تسلسل 
منظم 

طوری که 
بايد 
صورت 
. گيرد

 مانند
امضای 

توافقنام
فروش  ه 

قبل  امالک
از امضای
توافقنام
ه خريد 

 درامالک 
 تمعامال

 مرابحه 

در قانون 
قرارداد 
  اسالمی، 
ارکان 

قرارداد 
دو 

ايجهستند
  اب 

درخواست (
؛ و )مثبت

قبول 
پذيرش، 

پيشنهاد 
ايجاب 

بايد قبل 
از پذيرش 

اتفاق 
 .دبيفت

II. شرايط
عدم 

رعايت 
قانون 
 شريعت

و 
عناصر 

متشکله 
توافتن

امه 
مانند 

مدير المث
تاشتباها

بجای 
توافقنام

به  ه
 اساس

از اجاره
توافقنام

 سنتی ه 
استفاده 

بانکداری 
اسالمی و 

بانکداری 
  متعارف
 دارای

اسناد 
 حقوقی 
مختلف 

اند در 
حاليکه 
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رويداد
که ی 
به 

موجب 
آن 

مدير 
اشتباه

از  تا
قراردا

 سنتید 
برای 

اجرای 
 خدمات

و 
محصوالت 
يا هر 
اسناد 
ديگری 

با 
شرايط 

 سنتی
برای 

اجرای 
رعايت 
قانون 
 شريعت

استفاد
ه 

 .ميکند
به 

عنوان 
مثال 

منافع 
 و غيره

در   .دميکن
بانکداری 

اسالمی 
اسناد 
اش  حقوقی

بايد با 
اصول 

شريعت 
مطابقت 
داشته 

 .باشد
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شمار

 ه
عدم 
رعاي

 ت

مثال  وقايع عدم رعايت 
وقايع 

عدم 
 رعايت

داليل 
عدم 

 رعايت

مربو 3
ط به 
ساير 
امور 
مرتب

با ط 
شريع

 ت

I. رعايت قانون عدم
درتبليغات  شريعت

فور/مواد/تصويری
اسناد / مها

استفاده شده در 
خدمات و  ارائه

 محصوالت

به عنوان 
مثال 
مواد 

تبليغاتی 
مانند 

بروشورها 
در 

محصوالت و 
خدمات 

بازارياب
ی از 

کلمات و 
اصطالحات 

 باکه 
مفاهيم 
تائيد 

شده 
بانکداری 

 اسالمی
همخوان 
نباشد 
مانند 

سود 
از  هحاصل

تضمين، 
سود 

اسالم 
در 

انجام 
معامالت 

 باالی
شفافيت 

و 
عدالت 
تاکيد 
 .ميکند

تامين 
شفافيت 

در 
معامالت 

و 
صداقت 

 کامل
توسط 
هريک 

از 
طرفين 
قراردا

د برای 
افشای 

هرگونه 
معلوما
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سهام، 
يا /و

باعث 
 ارائه

اطالعات 
نادرست 

به مشتری 
 .ميگردد

 مثال  
وعده 

سوغات يا 
هديه 
برای 

مشتريانی 
که حساب 

پس انداز 
براساس 

 اصل 
 وديعه
باز 

 .ميکنند

ت مهم 
به طرف 

ديگر 
بدست 

آورده 
 .ميشود

II. قضيه داخلی
در اسناد  همشروط

 قانونی

 مثال  
ادغام 
شرايط 

خريد عين 
دارايی 
در يک 

قرارداد، 
قرارداد 

 شده مطرح
فسخ  را

قراردا
د 

 همشروط
ممکن 
است 

قراردا
د را 
باطل 
کند 

زمانيک



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

 خواهد 
 .کرد

ه 
شرايط 
مندرج 

 باالی
اهداف  

 یاول
يا 

سايرين 
تاثير 
گذار 
و  باشد

انتقال 
غير 

معتبر 
مالکيت 
دارايی 

صورت 
. نگيرد
برای 

انتقال 
در 

شرايط 
رعايت 
قانون 
 شريعت
بايد 

يک 
فروش 

واقعی 
از 

دارايی 
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  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

های 
بنيادی 

صورت 
 .بگيرد

 
 
 
 

عدم شماره
 رعايت

وقايع عدم 
 رعايت 

مثال وقايع 
 عدم رعايت

داليل عدم
 رعايت

 درباره 4
اطالعات 
به اساس

 شريعت

I. سوء
برداشت 

از 
 اتبياني

شريعت و 
يا اجرای 

غير 
واقعی 
 اتبياني
 شريعت

 مثال 
سوءتفاهم در 

نامه که عقط
به اجرات 

مختلفی در 
عمليات و 

می  تجارت
يا انجامد 

با استفاده 
قطعنامه از 

قبل  های ما
در انجام 
عمليات و 

تجارت 
به (کنونی

علت دريافت 
يا /نکردن و

نخواندن 
آخرين  

قطعنامه 

روند 
معمولی 

در سکتور
بانکداری
 نيازمند

اينست تا
مشاور 
شريعت 
برای 

اعتبار 
سطح  دهی

بانک  که
چه چيزی 

برای 
حصول 

اطمينان 
که 

عمليات و
تجارت 
بانک 
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شريعت که 
توسط مقامات 
مربوطه نشر 

 .گرديده
 

به عنوان 
مثل تطبيق و 
اعمال نسخه 

قبلی يا 
نسخه 

جايگزين 
 .قطعنامه

باهم 
تطابق 
، دارند
صورت 
 .گيرد
 سوء

برداشت 
از احکام

شريعت 
ميتواند 
منجر به 

 اعمال
 اختالفی

گردد که 
در تضاد 
با احکام
صادر شده
از طرف 

بورد 
شريعت 

بانک ، و
ديگر 

مقامات 
قابل 

اجرای 
نظارتی 
مانند 
بورد 

 ی رتنظا
SSB  



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

 .ميباشد

 
 

 :شريعت اصول رعايت عدم پيامد های    . ت
 : عبارت اند از رعايت قانون شريعتعدم پيامد های از جمله 

i.  بر نقص احکام قانون بانکداری افغانستان و مقررات مربوطه
 ؛ آن وقتافوقتا اصالح عالوه

ii.  ؛شرعی احکام و مقررات بورد نظارت   ،قطعنامهنقص 

iii.  و مقررات بورد شريعت بانک ، احکامقطنامهنقص 

iv. مواجهه شدن با خطرات شهرت و تجارت برای بانک؛ 

v.  شريعت يا اسالماز ديدگاه )عقد( عدم اعتبار قرارداد 

vi. عدم شناسايی درآمد؛ 

vii. بانکهای . قانونگذارانهزينه سرمايه باالتر توسط   اعمال
 اند که نظر به اين  پاليسی مديريت خطردارای مرکزی مختلفی 
هزينه سرماه  بايد به اساس اينکه چی مقدار بانک پاليسی

هزينه  .گيردميدر نظر دهند  در معرض خطر قرار خويش را 
لی، که به يا با روش نرخ گذاری داخ  BASELسرمايه مطابق با 

محاسبه  بانکهای مرکزی مربوط ميشود خطر مديريتپاليسی 
 ، يک نوع  خطر اضافیرعايت قانون شريعتعدم خطر  .ميگردد

/ است که در نتيجه هزينه سرمايه ممکن توسط تنظيم کننده
 .بانکهای مرکزی بکار گرفته شود

 
 

 : شريعت اصول رعايت عدم  از رويدادهایگزارش دهی   . ث

i.  شخصی که در اداره شريعت بانک مسئوليت  يا مالک رويداد
مسول است  ،را برعهده دارد شريعت اصول رعايتعدم دهی  راپور

که در بانک  شريعت اصول رعايتعدم موارد  یکه تمامتا از 
 .راپور دهد اتفاق می افتد



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

ii. روزانه و عمليات شخصی است که مسئوليت  مالک رويداد
در جاييکه رويداد اتفاق  شريعت اصول رعايت فعاليتهای 

بين دو خط ر ميتواند دمالک رويداد  .افتاده را برعهده دارد
 ٬توضيح گرديده SGF چارچوب حاکميت شريعت ياطوريکه در دفاع،

 .قرار گيرد

iii.  در يک سيستم مناسب  شريعت اصول رعايت تمام رويدادهای عدم
 مربوطه ادارهدر ديپارتمنت يا  توسط ماموران تعيين شده 

 .ميشوند ضبط و درجرويداد ر بعد از دريافت راپو

iv. بايد  شريعت اصول رعايت عدم  تثبيت شده تمام رويدادهای
يعت بانک، مديريت، بخش به بورد شر دهی مناسب پروسه راپور

طوريکه ) اگر ضرورت باشد(د افغانستان بانک اسالمی بانکداری 
 . را مراعات نمايند، بانک مشخص شده است SGFدر 
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افراد يا  تمام   استیبه طور کلی، بانک ميتواند درخو  . أ
يا ) deposit account (سپردهبرای باز کردن حساب را  شرکتها 

و همچنان انتقال وجوه ) investment account( حساب سرمايه گذاری
بدون انجام تحقيقات برای مشخص کردن اينکه که منابع وجوه 

يا ترکيبی از اين دو است، ) حرام(،ممنوع)حالل(مشتری مجاز
 .انجام دهد

 
 وجوه/پيش پرداخت بانک نبايد،  در نظر داشت موارد باال بدون  . ب

  بانک چون ،قبول کندبدست آمده باشد را  منابع ذيلازکه  را 
وجوه از منابع قانونی برای /ميخواهد منابع پيش پرداخت

 :انجام اين کار باشد

i. همان  يا در بوده و نهادی که  فعاليتهايشان غير قانونی
 باشد؛ممنوع  کشورها

ii.  يا هرگونه  سپردهافرادی يا نهادهای که چک يا پول نقد
که روابط بين پول شويی يا  Over-the-Counterابزار مالی 

 .فعاليتهای مشابه را منعکس ميکند



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

iii. رعايت يتهای ديگر که به عنوان عدم هرگونه تجارت يا فعال
 .تلقی ميشوندتوسط مقامات مربوطه  قانون شريعت

 
را از مشتريان ذيل  deposits ها سپردهد که ربانک اجازه دا  . ت

 :ندنقبول ک

i. ؛متعارف و شرکت های بيمه  متعارف  یاز بانکها 

ii. ير اسالمی مانند کليساها يا ديگر عبادت گاه از ارگانهای غ
 ؛های  غير مسلمان 

iii. افراديکه کارمند دايمی نهادهای غير سازگار هستند؛ 

iv. سپرده به حساب  متعارف ثابت سپرده انتقال وجوه از  يکهزمان
مجاز  سنتیثابت سپرده ، سود بدست آمده از صورت ميگرد اسالمی

 .اسالمی انتقال داده شودسپرده است که به حساب 
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a(  فردی تامين مالی: 
 ازيک هر سهولت های مالی را برای دارر تا بانک اجازه 

هيچ بدون   ارايه نمايد، جهت مصارف شخصی مشتری مشتريان 
. شده ارائهطرز استفاده از تسهيالت نستن امجبوريت از د

 يا فردحتی . ، مسلمان يا غير مسلمان که باشد مشتری نوعهر
 .با قانون شريعت کار نميکند در رعايتنهاد 

 
ه منظوردستيابی اعطای تسهيالت مالی به هر يک از مشتريان ب

 :صورت گيرد داليل ذيل با در نظر داشتبه يک سرمايه، 
i.  سرمايه تمويل شده عبارت از سرمايه ای است که تحت اصول

 .شريعت اجازه داده شده
ii.  توسط اصول  مقاصد کهبه تمويل شده دارايی های استفاده از

 . استفاده گرددشريعت اجازه داده شده است، 
 

که مشتری از  اطمينان حاصل نمايدمجبور نيست تا بانک 
 .خيررمايه در راه مجاز استفاده ميکند يا س



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

 
b(  شرکت ها / تامين مالی  تجارتی 

سکتور خصوصی های مالی را برای مشتريان  بانک ميتواند سهولت
 .کند ارائهشريعت  رعايت قانونشرکتی به منظور  يا یچه تجار

 
 به مشتريان تجارتی و  ندارد تا  ، بانک اجازهو اما

که فعاليت هايشان مربوط به موارد ذيل ميگردد کمک  شرکتهای
 :های هزينه نمايد

 
i. قمار و شرط بندی؛ 
ii. به .های تفريحی که توسط شريعت اجازه داده نميشود تجارت

هرزه سرگرمی و اوقات فراغتی که به  ارائهعنوان مثال، 
 محتوا برایاينکه دارای  يک يا  )پورنوگرافی(نگاری 

شامل توليد فيلم، شرکتهای پخش، ناشران  که باشد بزرگساالن
مجالت، سينماها،شرکتهای تلويزيونی کيبلی، کلپهای شبانه و 

هرزه نگاری مکانهای تفريحی، شرکتهای ضبط و شرکتهای که 
يا  د و توليد فلم ها جنسی توليد ميکنن )پورنوگرافی(

وزيع کننده گان و توليد اين شامل ت. عناصری که شامل آن است
 .کننده گان اين محصوالت نيز می باشد

iii.  توليدات غير حالل از ويا سرويس توليد، بازاريابی، فروش
گوشت خوک يا هر ماده ديگری که توسط قانون ،  الکلجمله 

 .شريعت منع قرار داده شده است
iv.  در تجارت هتل داری که شامل  رعايت قانون شريعتعدم

فروش  .تفريحی و کلبه های چوبی می باشدهای  اقامتگاه
غذاهای غير حالل توسط  ارائهاز طرف هوتل يا  الکلیمشروبات 

تجارت هوتل داری ميتواند اين . هوتل غير مجاز می باشد
خدمات غير مجاز را تا زمانيکه درآمد حاصل از آن کمتر از 

اين جريان . از درآمد کل سال باشد ادامه دهد%) 5(پنج فيصد
اين  .مد غير مجاز بايد توسط هوتل دار خالص گردددرآ
تجارت هوتل داری  وليت بر دوش  بانک است که خود را ازمسئ

منابع مالی  ارائهکه آيا  مطابق با شريعت است قبل از 
 .ازدباخبر س



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

v. ها يا فعاليتهای که تنظيم نشده اند يا توسط  تجارت ساير
 .اند شريعت يا بورد شريعت اجازه داده نشده

بانک اجازه دارد که به اهداء منابع مالی به شرکت يا گروپی 
درآمد يا  که از شرکتها که کارشان تجارت است، ادامه دهد،

از و غير شان متشکل از ترکيبی از هر دو منابع مج عوايد
 :ميباشد شرايط ذيل مجاز می باشد اما منوط به اجرای

i.  بايد خوب و تصوير، شهرت يا برداشت عمومی مردم از مشتری
نبايد تاثيری داشته باشد که ارزشهای اصلی داخلی بانک را 

، عالوه بر اين، اگر تامين مالی داده شود  ؛ لکه دار کند
بانک باور داشته باشد اين شرکت يا گروپی از شرکتها انعکاس 

 .دهنده ارزشهای اصلی آنهاست
ii. به طور "  مفاد (" مصالحه ی مشتری مربوط به  تجارت اصل

موضعات اجتناب  شاملو تلقی ميگردد و کشور عوام برای ) یکل
 و حقوق جامعه غير مسلمان)رواج(umum balwa “urf ناپذير
 .شده است ، که توسط شريعت شناختهميباشد

 
 قانونی اسالمی يا تهيه اسنادارائه  برای رهنمود11 

مالی اسالمی و محصول سپرده تمام اسناد قانونی برای هر دو   . أ
 الزمی) شرايط( اساسی و شرط) عناصر(رکن بايد شامل تمام 
 برای صحت قرارداد اتضروري يکی از عناصر باشد زيرا اين 

شود که شرايط معيارهای مندرج در  مطمئنبانک بايد . ميباشد
اسناد به زيادترين حد ممکن برای درک مساويانه کارمندان و 

مشتريان و برای تفتيش موثر اسناد و محصوالت که مربوطه آنها 
 .نمايدميشود تسهيل ايجاد 

 
 :ذيل را برآورده سازد نيازمندی هایيک قرارداد معتبر بايد   . ب

i.  و کامل و قابل قبول؛يک پيشنهاد و پذيرش واضح، قطعی 
ii. پذيرش مطابق با درخواست يا پيشنهاد 
iii.  شده بتواند،پيشنهاد و پذيرشی که به درستی اجراء و تکميل 
iv. شريعت   با در نظر داشت رعايت قانون تمام جزييات باال بايد

 باشند؛



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

 
اسناد مربوطه بايد اصول حاکم در قراردادهای تجاری اسالمی   . ت

 :د مانندنرا رعايت کن
i.  از استفاده شرايط سنتی و هرگونه شرايط ديگر، فقره اجتناب

 .ها و مقرراتی که در مطابقت با قانون شريعت نيستند
ii.  ايجاد  قرار داد ها بايد طور قطعی و مستقل باشد که از

 .شرايط جلو گيری نمايد
iii. اطمينان مطلق در برابر هرگونه ابهامات در شرايط قرارداد؛ 
iv.  مکرر و محتاطانه اشاره به معيارهای شريعت بايد به شکل

 .شود
v. حقوق و مقررات طرفين قرارداد واضحا درج گردد؛ 
vi.  شفافيت، انصاف و عدالت برای طرفين قرارداد در قواعد و

 .انعکاس داده شودشرايط قرارداد 
 

آماده سازی و اجرای اسناد  برای پيشبرد موارد باال، در  . ث
 :قانونی مرتبط بايد موارد ذيل رعايت گردند

i.  طبقه بندی قرارداد؛نوعيت و 
ii. نوعيت معامله دخيل بانکی؛ 
iii. قرارداد شرعی  درپيشرو  عناصر ضروری  ; 
iv.  ؛متذکرهشرايط تصويب شده درباره عناصر ضروری 
v. ط به احکام شريعت قابل های مربو قانون، مقررات، رهنمود

 قرارداد؛در اجراء 
vi. تسلسل مناسب برای اجرای قرارداد؛ 
vii.  و تحت پروسه های الزمی، طوری اسناد قانونی بايد به شيوه ای

 ساخته شود که در محکمه قابل اجراء باشد؛
 
 
 
 
 شرعی اصول  عدم رعايترهنمود رسيده گی به درآمد . ١٢
 



  د افغانستان بانک 

  )بانک مرکزی افغانستان(

 شريعت  اصول  رهنمود رعايت 

  

 

 

a.  بورد شريعت بانک بايد تعيين کند که کدام نهادهای خيريه
در  را بايد تمام درآمد آلوده جمع آوری شده توسط بانکها

 از اين پس بنام( . استفاده نمايد جمهوری اسالمی افغانستان
ناميده  "تاييد شده برای صدقات يا خيرات ها   هيئت  "

 هيئتبايد توسط  تاييد شده برای صدقات هيئت اين  ).ميشود
هر بورد شريعت  . بانک مرکزی نيز تاييد گردند شرعی نظارت 
آيا  تمام درآمدهای  اند تا اطمينان حاصل کنند که  مسئول

تاييد شده برا ی  هيئت ا به جمع آوری شده توسط بانک تنه
ممکن يک نهاد خيريه نسبت  شرعی بورد . يا خير ميرود صدقات

يا  نمايد  مساعدتصدقات تاييد شده  هيئت ديگری در  نهادبه 
 .کند را نظر به فيصدی پرداخت درآمد 

b. عبارت از درآمدی  رعايت قانون شريعتاز عدم  هدرآمد حاصل
رعايت قانون است که  ناشی از فعاليتهای تجاری عدم 

 :عبارت اند ازکه بدست آمده باشد ) فعاليتهای حرام(شريعت
i. از فعاليتهای که واضحا ممنوع قرار داده شده  پول دريافتی

 )متعارف براساس عالقه شرکتها مانند بانکهای (مانند ربا
ه از جمله هرگونه مواد ممنوع و توليد يا تجارت ) قمار(ميسر

 ؛مشروبات و گوشت خوک 
ii. ثابت در بانکهای  سپرده هایاز سود درآمد از  پول بدست امده 

 و فعاليتهای مرتبط به تنباکو؛ متعارف
iii. توسط  رعايت قانون شريعتعدم  اجاره که از پول بدست امده از

فرض اينکه  فعاليتهای مستاجر بدست آمده مانند پول اجاره بر
معامله مواد ممنوعه از جمله فروش /يک قمار يا توليد در

 .دخيل بوده است الکل
iv. و تفريگاه  پول بدست آمده ازفعاليت های نا مشروع هوتل داری

، تبادل اسعار که مطابق به قوانين شريعت نيستند و يا ها
 Dowشاخص اسالمی ديو جانس توسط تهيه کننده معتبر شاخص مانند

Jones Islamic Index   و فروشات سهام عدم رعايت قانون شريعت مشخص
 .شده اند

v. فعاليتهای می باشد که از نگاه  ساير پول های بدست امده از
 .شريعت غيرمجاز تلقی شده اند
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c(  ميتواند نتيجه يک نقض تصادفی  رعايت قانون شريعتعدم درآمد
 .ميکند ارائهباشد که بانک آنرا 

i.  عدم ناشی از سرمايه گذاری که شامل سطوح قابل تحمل درآمد
 .تعيين شده است شريعت، که توسط بورد رعايت قانون شريعت

ii.  با شريعت بوده  مطابق ابتدا در  ی که سرمايه گذارازناشی
 و بدون در نظر داشت اين تغيرات اما بعدا وضعيت تغيير کرده

 تبديل شده است  شريعت  رعايتبه عدم 
d(  عدم مستحق شمردن تصفيه پول ياNon-Entitlement to Purification Money 

 برا صدقاتتاييده شده  هيئت بايد تنها به  پولتصفيه 
خود در پاليسی  د افغانستان بانکدر صورتيکه .ه شودفرستاد

 عملی شوند اگر پارامترهای ذيل بايد  تغييرات ايجاد کند،
 هایپول .را دريابدآلوده  درآمدبورد شريعت توانايی تاديه 

 :گرددموارد ذيل توزيع  ادشده نميتواند جهت مف منزه
i. بانک؛به مستقيم يا غير مستقيم  مفاد 
ii. تصوير اسالم و  فعاليتهای که تاثيرات زيان آور بريا  نهادها

 .داشته باشدها  يا مسلمان اسالمیتعاليم 
iii. به ؛ باشندتعاليم اسالمی  خالف و مواردی که واضحا ممنوع

 عنوان مثال موسسه ای که مصرف الکل را ترويج ميدهد؛
iv.  شفاخانه سنت مری و مانند ، تبليغی شفاخانه ها  و مکاتب

 .St Mary Hospital and St John Schoolيا  مکتب سنت جان
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د  اين سند رهنمود  در بخش بانکداری اسالمی  1.11
هر نوع . بصورت محفوظ نگهداری ميگردد افغانستان بانک

تعديل در اين سند توسط بخش بانکداری اسالمی در مشوره با 
د  بورد نظارتی امور شرعی، بعد از بررسی بورد اجراييوی

  د افغانستان بانک، و منظوری شورای عالی  افغانستان بانک 
شده در دسترس کاپی سند رهنمود  تعديل . بميان خواهد آمد

تمام طرفين ذيدخل و اعضای بورد نظارتی امور شرعی بخاطری 
 .  ارجاع و تطبيق شان قرار خواهد گرفت
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  )بانک مرکزی افغانستان(
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اين سند را بمنظوری عملی ساختن  ندبانک ها ميتوان  2.11

آن با درنظرداشت ساختار و پاليسی های شان، بيشتر اصالح يا 
شرعی بانک چنين تعديالت توسط بورد امور . تعديل نمايند

مسئوليت نگهبانی سند رهنمود  رهبريت . منظور خواهند گرديد
 .را خواهند داشتشريعت اصول   رعايت 
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