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 )١١١٩٧(  مسلسل نمبر ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

بانکدار د قانون د افغانستان ددد 
اسالمي  توشېح په هکله،دافغانستانن

 جمهوریت د رئیس 
 تقنیني فرمان

 ) ۵۶ه: (
 ۲۶/۵/۱۳۹۴: نېه

 لوم ماده: 
ــانون د   ــي ق ــتان د اساس  د افغانس
نهه اویایمې مادې د حکم له مخـې، د  
بانکدار قـانون چـې د افغانسـتان     
ــابینې د  ــت د ک ــالمي جمهوری  اس

ــې (۱۳۹۴/ ۵/ ۲۱ ــې ۱۷نې  (
مصوبې پربنس تصویب شـوی دی،   

 توشېح کوم.
 دوه یمه ماده:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو کې 
ظف دي، دغه فرمان د ؤد دولت وزیر مم

ملي شوري د لومن غونې د جوېدو  
په ې مود) ورو  ۳۰له نېې خه د (

 تر کې هغې شوري ته واندې کي..
  

  فرمان تقنینی  
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
 در مورد توشیح قانون بانکداری

 افغانستان
 )٥٦: (شماره
 ٢٦/٥/١٣٩٤: تاریخ

 مادۀ اول:
 به تأسـی از حکـم منـدرج مـادۀ     

، افغانسـتان  هفتاد و نهم قانون اساسی
قانون بانکداری را که به اساس مصوبۀ  

 ٢١/٥/١٣٩٤) مـؤرخ  ١٧شماره (
سـتان  کابینۀ جمهوری اسـالمی افغان  

 تصویب گردیـده اسـت، توشـیح     
 می دارم..
 :ممادۀ دو

ــت در  ــر دول ــه و وزی ــر عدلی  وزی
 امور پارلمـانی مؤظـف انـد، ایـن     

 ) روز ٣٠فرمان را در خالل مـدت ( 
 از تـاریخ انعقــاد نخسـتین جلســۀ   

  شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
 

 الف



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧(  مسلسل نمبر ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

  درېیمه ماده:
فرمان د توشېح له نېې خه نافذ  دغه 

او له مصوبې او نوموي قانون سـره  
یوای دې، په رسمي جریده کې خپور  

 شي.
 محمد اشرف غني

 رئیس دافغانستان اسالمي جمهوریت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ::ومسسمادۀ 
ــن   ــیح  ای ــاریخ توش ــان از ت  فرم

 به و قـانون   نافذ و همراه بـا مصـو  
  نشــرجریــدۀ رســمی  مــذکور درر

 گردد .
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ب



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧(  مسلسل نمبر ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 
 

  قانون پهد  بانکدار افغانستان ددد 
هکله، د افغانستان اسالمي 

 جمهوریت د کابینې 
 مصوبه

 )۱۷ه: (
 ۱۳۹۴/ ۵/ ۲۱ېه:  ن

چـې د افغانسـتان    قانون د بانکدار
ــابینې د   ــت د ک ــالمي جمهوری   اس

پـه  نېې په غونه کې  ۵/۱۳۹۴/٢١
) مادو کـې   ۱۷۸ ) فصلونو او (۱۵((
 ، منظوروم.یید شوی دییأتت

 محمد اشرف غني
  دافغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 

  مصوبۀ
 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

  در مورد قانون بانکداری
 افغانستان

 )١٧شماره: (
 ٢١/٥/١٣٩٤تاریخ : 

قانون بانکداری را که در جلسۀ مؤرخ 
هوری اسالمی کابینۀ جم٢٢١/٥/١٣٩٤

) فصـل و  ١٥افغانستان به داخـل (  
ید گردیـده اسـت،   ائ) ماده ت١٧٨((

 منظور می دارم..
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
  

 ج
 



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 فهرست مندرجات
  افغانستان بانکداریقانون 

 فصل اول
 احکام عمومی

 صفحه                                      عنوان           ماده 
 ١..........................................مبنی   اول: مادۀ
 ١...................................اصطالحات         دوم: مادۀ

 ممنوعیت اخذسپرده ها و استفاده..............         مادۀ سوم:
 ٢٣..............................از عنوان بانک        

 ٢٥...بررسی فعالیت های مشکوک و غیرمجاز.         مادۀ چهارم:
 ٣٠......صدور دستور مؤقت حین بررسی مزید         مادۀ پنجم :
 ٣٣..ذ سپرده های غیر قانونی..دستور توقف اخ         مادۀ ششم:
 ٣٧.......................حمایت قانونی.......         مادۀ هفتم:

 فصل دوم
 داریو جواز بانک بانک تأسیس

 ٤٣.............................تأسیس بانک...         مادۀ هشتم:
 ٤٣......................ساختار حقوقی بانک..         مادۀ نهم:

 ٤٤...........ساختارتشکیالتی و اساسنامۀ بانک         دۀ دهم:ما
 ٤٤.............................جواز بانکداری         مادۀ یازدهم: 

 درخواست جوازبانکداری.......................          مادۀ دوازدهم:
 ٤٦............. وحق الخدمت (فیس).........                                     

 طرز صدور جواز بانکداری برای................          مادۀ سیزدهم:

 د



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 ٤٨.................شرکت های جدیدالتأسیس.                                     
 طرزصدورجوازبانکداری برای...................           مادۀ چهاردهم: 

 ٥٣.شرکت های موجود........................                                     
 ٥٤.......می صدور جوازبانکداری.وشرایط عم         مادۀ پانزدهم:

 ٥٧.........شرایط خاص صدور جواز بانکداری         مادۀ شانزدهم: 
 ٥٩..................دفتر ثبت مرکزی بانک ها           مادۀ هفدهم :
 ٦٠..............ختم اعتبار جواز بانکداری....           :مادۀ هجدهم 
 ٦١..........واگذاری داوطلبانه جواز بانکداری           مادۀ نزدهم :
 ٦٤........................تجدید ساختار بانک           مادۀ بیستم:

 فصل سوم
 در بانکذیصالحیت سهم استحقاقی 

 ٦٥..رایط کسب سهم استحقاقی ذیصالحیت.ش           مادۀ بیست ویکم: 
 ..............یواگذاری یا کاهش سهم استحقاق           مادۀ بیست ودوم:

 ٧٢.ذیصالحیت................................                                     
 گزارشدهی سهم استحقاقی......................          مادۀ بیست وسوم:

 ٧٣................................ذیصالحیت.                                     
 ٧٤اکتساب غیر مجاز..........................           مادۀ بیست وچهارم:
 ٧٧فسخ اجازه ................................           مادۀ بیست وپنجم :
  ٧٩......اآت درالتزامات اجازۀ قبلی......استثن           مادۀ بیست وششم: 
 ..........وجایب اشخاص دارای سهم استحقاقی           مادۀ بیست و هفتم:

 ٨١...در رابطه با ارائه معلومات.... یتذیصالح                                     
 

 هـ



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 فصل چهارم
 فرع و دفتر نمایندگی بانک شرکت تابع، وابسته،

 طرزتأسیس یا به دست آوردن شرکت تابع.......           و هشتم: مادۀ بیست
 ٨٣توسط بانک................................                                      

 ۀ معلومات در موردیوجایب بانک در رابطه به ارا          مادۀ بیست و نهم:
 ٨٨..........................شرکت های تابع..         

  ٨٩دستور فسخ کنترول شرکت تابع............          مادۀ سی ام:
 ٩٠..........شرکت های وابسته بانک.........           مادۀ سی ویکم:
 مسئولیت های بانک در رابطه به تأسیس یا.......          مادۀ سی ودوم :

 ٩٣شرکت های تابع و وابسته.... بدست آوردن                                     
 ٩٥تأسیس نمایندگی توسط بانک داخلی........           مادۀ سی وسوم:

 .....های خارجی در..... تأسیس نمایندگی بانک          :مادۀ سی وچهارم 
  ٩٨....افغانستان................................                                    

 ١٠١...منظوری درخواست تأسیس نمایندگی...          وپنجم :مادۀ سی 
 ١٠١همکاری با مراجع ذیصالح کشور خارجی.          مادۀ سی وششم :
 ١٠٤.....وجایب ارائه اطالعیه درمورد نمایندگی                  مادۀ سی وهفتم:

  ١٠٦...جی.نمایندگی های متعدد بانک های خار                مادۀ سی وهشتم :
 ١٠٧سرمایه نمایندگی بانک خارجی درافغانستان.                  مادۀ سی ونهم :

 تطبیق احکام این قانون باالی نمایندگی..........           مادۀ چهلم :
                                                   ١٠٨بانک خارجی..............................                                    

 ١٠٨............تغییر محل نمایندگی...........                 مادۀ چهل ویکم :
 

 و



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 مسدودنمودن نمایندگی بانک خارجی...........           : مادۀ چهل ودوم
  ١٠٩درافغانستان...............................                                     

 اقدامات اصالحی درمورد نمایندگی بانک.......          مادۀ چهل وسوم :
 ١١١.خارجی..................................                                     

 .........بانک خارجی اجازه نامۀ نمایندگی فسخ               :چهل وچهارم مادۀ
  ١١٣..............................افغانستان در                                     

 افغانستان... تأسیس دفتر فرع بانک خارجی در                 :چهل وپنجم مادۀ
                                      ...........................................١١٦ 

 ١١٩....داخلی......... فرع خارجی بانک دفتر          :چهل وششم مادۀ
 فصل پنجم

 ساختار و طرز ادارۀ بانک
 ۱٢١.............ها....... ساختار اداری بانک                  م:ل وهفتمادۀ چه

 ۱۲٢....سهمداران.............. مجمع عمومی          :چهل وهشتممادۀ 
 ۱۲٥................................نظار هیئت          :چهل ونهممادۀ 
 ١٢٦......نظار.. وظایف و صالحیت های هیئت                  م:پنجاهمادۀ 
 ۱٢٩..................نظار..... جلسات هیئت                  م:پنجاه ویکمادۀ 
 ۱٣١....بررسی........................کمیتۀ                   م:پنجاه ودومادۀ 
 ١٣٤............خطرات........... کمیتۀ ادارۀ                 م:پنجاه وسومادۀ 
 ١٣٦...............استثناآت در ایجاد کمیته ها          : پنجاه وچهارممادۀ 
 ١٣٧...............ایجاد سایر کمیته ها........                :پنجاه وپنجممادۀ 
 ١٣٨........................هیئت عامل........               :پنجاه وششممادۀ 
 ١٤٢......شعبۀ مراقبت از تطبیق قانون.........               م: پنجاه وهفتمادۀ 

 ز



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 شرایط عضویت اعضای هیئت نظار و هیئت....                م:پنجاه وهشتمادۀ 
 ١٤٣..عامل....................................                                     

 ١٤٥........طرز سلوک.......................                 هم: پنجاه ونمادۀ 
 ١٤٧..........داخلی.ادارۀ خطرات و کنترول            م :شصتمادۀ 
 ١٤٩.......واحد بررسی داخلی...............           م :شصت ویکمادۀ 
 کنان واحد بررسی..........شرایط استخدام کار           م :شصت ودومادۀ 

 ١٥١....................................داخلی                                     
 ١٥٢....مسئولیت کارکن واحد بررسی داخلی            م:شصت وسومادۀ 
 ١٥٣....افشای منافع تجارتی..................           م: شصت وچهارمادۀ 
 ١٥٤........حفظ اسرار.......................            م:جشصت وپنمادۀ 

 فصل ششم
 فعالیت ها و مکلفیت های بانک ها

 ١٥٥..........فعالیت های بانکداری...........           م:شصت وششمادۀ 
 ١٥٩........فعالیت های ممنوعه...............           م:شصت وهفتمادۀ 
 ١٦٠....ایجابات سرمایوی بانک ها............           هشتم:و شصتمادۀ 
 ١٦٢.......سیالیت............................           نهم:و شصتمادۀ 
 تصنیف دارایی ها وتخصیص منابع احتیاطی......           م:هفتادمادۀ 

 ١٦٣......برای خسارات......................                                     
 عمومی ایجاد ذخایر جهت رسیدگی به خطرات            ویکم: هفتاد مادۀ

 ١٦٤.....................................بانک                                     
 ١٦٥.وضعیت اسعار خارجی....................          ودوم :هفتاد مادۀ 
 ١٦٥.......محدودیت ها در تسهیالت بانکی...                 وسوم: هفتادمادۀ 

 ح



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

  ١٦٩....روابط بانک و مشتریان...............              :وچهارم  هفتادمادۀ 
 ١٧١......حساب غیر فعال....................                وپنجم : هفتادمادۀ 
 ١٧٣...سر رسید.. پرداخت بدهی قبل از تاریخ               وششم : هفتادمادۀ 
 ١٧٤....قروض تضمین شده...................                 وهفتم: هفتادمادۀ 
  ١٧٦...اسناد معامالت و تعهدات..............           وهشتم : هفتامادۀ 
 ایجابات الزم غرض انجام معامله با اشخاص.....                 ونهم : هفتادمادۀ 

 ١٧٧وابسته....................................                                     
 ١٨٢..معامالت ممنوعه با شخص وابسته.......                     م :هشتادمادۀ 
 ١٨٤....گزارش معامالت با شخص وابسته.....               ویکم : هشتادمادۀ 
 ١٨٦.............ای اعتبار............منع اعط                : ودوم هشتادمادۀ 
 ١٨٦...در سایر شرکت ها بانک سرمایه گذاری               وسوم : هشتادمادۀ 
 ١٩١...................تشخیص هویت مشتری           وچهارم: هشتادمادۀ 
 ممنوعیت عرضۀ خدمات بانکی به منظور........            وپنجم : هشتادمادۀ 
 ١٩٢جلوگیری از فعالیت های جرمی............                                    
 ممنوعیت ایجاد روابط با بانک های.............          وششم:  هشتادمادۀ 

  ١٩٣...................... )مجازی (غیرحقیقی         
 ...............شرایط برقراری رابطه با..........          هفتم:و هشتادمادۀ 

 ١٩٤.......................بانک های معامله دار                                    
 فصل هفتم

 بانکداری اسالمی
 ١٩٥.................جواز بانکداری اسالمی...          هشتم:و هشتامادۀ 
 ١٩٦............................تبدیلی بانک ..          نهم:و هشتادمادۀ 

 ط



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 ١٩٨................................بورد شرعی          م:نودمادۀ 
 ١٩٩.............فعالیت های بانکداری اسالمی                  یکم: و نود مادۀ

 فصل هشتم
 حسابداری و بررسی

 ٢٠١.سال مالی.................................          ودوم : نود مادۀ
 صورت حسابات مالی و گزارشات..............                    وسوم: نود مادۀ

  ٢٠١احصائیوی................................                                    
  ٢٠٢............................بررسی خارجی          :وچهارم  نودمادۀ 
 ....صورت حسابات مالی، گزارش بررسان.نشر                  وپنجم : نود مادۀ

 ٢٠٧و راپور ادارۀ خوب........................                                    
 جلسات میان دافغانستان بانک و.................                 وششم : نودمادۀ 

 ٢١١.............................بررس خارجی                                     
 فصل نهم

 دهی گزارش
 ٢١٢....گزارش دهی توسط بانک.............                   وهفتم: نودمادۀ 
  ٢١٥............انسجام معلومات احصائیوی...                 وهشتم : نودمادۀ 
  ٢١٧....................................نظارت                   ونهم : نودمادۀ 

 فصل دهم
 اقدامات اصالحی و تنفیذی فوری

 ٢٢٠.............اطالعیۀ وضعیت کمبود سرمایه                       م :صدمادۀ 
 ٢٢٠...................پالن احیای سرمایه.....               ویکم : یکصدمادۀ 
 ر بانک ............محدودیت های قابل تطبیق ب               : ودوم یکصدمادۀ 

 ی



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

 ٢٢٢مواجه به کمبود سرمایه....................                                     
 .......مواجه.محدودیت های قابل تطبیق بربانک               وسوم : یکصدمادۀ 

 ٢٢٣............. مایهسر ۀبه کمبود قابل مالحظ                                    
 تدابیر اضافی قابل تطبیق بر بعضی................               چهارم:یکصدومادۀ 

 ٢٢٥.از بانک ها................................                                    
 ..........درخواست های بانک های تائیدشرایط          پنجم :یکصدومادۀ 

  .........کمبود، کمبود قابل مالحظه و مواجه به                                    
 ٢٢٧ ...............................حاد سرمایه                                     

 تدابیر مرتبط به بانک مواجه با کمبود............                ششم:یکصدومادۀ 
 ٢٢٨.سرمایه............................... حاد                                    

 اقدامات در مورد تخطی ها و انجام سایر.........               هفتم:یکصد ومادۀ 
 ٢٣٠.فعالیت های غیر مصئون و ناسالم بانک....                                    

 ٢٣٢..........................دستور عزل .....        هشتم:یکصد ومادۀ 
 ٢٣٥تعلیق وظیفه شخص مظنون به ارتکاب جرم.        نهم:یکصد ومادۀ 
 ٢٣٦...........فروش یا واگذاری اجباری اسهام        دهم:یکصد ومادۀ 
 ٢٣٦...............طرز صدور دستور تنفیذی..         یازدهم: یکصد ومادۀ 
 ٢٣٨........................دستور های مؤقت         دوازدهم:یکصد ومادۀ 
 ٢٤٠.انجماد مؤقت............................         سیزدهم:یکصد ومادۀ 
 ٢٤١.......انفاذ دستور مؤقت و انجماد دارائی         چهاردهم: یکصدومادۀ 
 ٢٤٣.تجدید نظر دستور مؤقت توسط کمیسیون         پانزدهم:یکصد ومادۀ 
 ٢٤٤.................صدور، انفاذ و لغو دستور         شانزدهم: یکصد ومادۀ 
 تجدید نظر دستور تنفیذی نهائی.................            هفدهم :یکصد ومادۀ 

 ٢٤٧..........................توسط کمیسیون                                     

 ک
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 فصل یازدهم
 نظارت

 ٢٤٨...ختارهای گروپ شامل بانکیت ساشفاف           هجدهم :یکصد ومادۀ 
 تطبیق الزامات احتیاطی برگروپ های...........            نزدهم :یکصد ومادۀ 

 ٢٥٠..............................شامل بانک                                      
 ٢٥٢.......سیستم کنترول داخلی و ادارۀ خطر           بیستم:یکصد ومادۀ 
 ٢٥٣....کفایت سرمایه در شرکت بانکی متبوع      بیست ویکم: یکصد ومادۀ 
 ٢٥٣............طرز ادارۀ شرکت بانکی متبوع       بیست ودوم:یکصد ومادۀ 
 ٢٥٤.......فعالیت های شرکت بانکی متبوع..       بیست وسوم:یکصد ومادۀ 
 ٢٥۴.ت بانکی متبوعسرمایه گذاری توسط شرک    بیست وچهارم:یکصد ومادۀ 
 شرکت های تابع و وابسته به...................      بیست وپنجم :یکصد ومادۀ 

 ٢۵۵....شرکت بانکی متبوع..................                                     
 ............شرکت های تابع و وابسته خارجی ..     :وششم بیستیکصد ومادۀ 

 ٢٦۰شرکت بانکی متبوع......................                                     
 ٢٦۲.ارایه گزارش توسط شرکت بانکی متبوع..      م:هفتبیست ویکصد ومادۀ 
 مکلفیت های گزارش دهی......................     :هشتمبیست ویکصد ومادۀ 

 ٢٦٤.....................توسط شرکت مادر...                                     
 سهم استحقاقی ذیصالحیت.....................       م :نهبیست ویکصد ومادۀ 

  ٢٦٥در شرکت بانکی متبوع...................                                     
 ٢٦٥.نظارت شرکت بانکی متبوع..............              :یکصد وسی اممادۀ 
 ٢٦٦بررس خارجی شرکت بانکی متبوع........          :صد وسی ویکمیکمادۀ 
 تدابیر و اقدامات اصالحی جهت..................          :یکصد وسی ودوممادۀ 

 ل
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  ٢٦٦کسب سهم استحقاقی ذیصالحیت در بانک.                                    

 ٢٧٢..ت نظارتی سکتور مالی.همکاری بین ادارا         :یکصد وسی وسوممادۀ 
 فصل دوازدهم

 متولیت
 ٢٧٥انتصاب متولی.............................       :یکصد وسی وچهارممادۀ 
  ٢٧٩انتصاب و عزل متولی......................        :یکصد وسی وپنجممادۀ 
 ٢٨٢.صالحیت ها و وظایف متولی.............        :یکصد وسی وششممادۀ 
 طلب مهلت و اثر متولیت بر....................          :یکصد وسی وهفتممادۀ 

 ٢٨٥اقدامات و  قراردادها.....................                                     
 ٢٨٦........................کنترول امور بانک        :یکصد وسی وهشتممادۀ 

  ٢٨٨ترتیب لست موجودی و پالن عمل........           :یکصد وسی ونهممادۀ 
 افزایش سرمایه بانک توسط.....................                :یکصد وچهلممادۀ 

 ٢٩٠.سهام داران جدید........................                                     
 ......................فروش، ادغام وسایر اشکال        :یکصد وچهل ویکممادۀ 

 ٢٩٢تجدید ساختار اداری بانک................                                     
 ٢٩٥.مصارف متولیت.........................         :یکصد وچهل ودوممادۀ 
 ٢٩٥ختم متولیت...............................        :یکصد وچهل وسوممادۀ 

 مفصل سیزده
 تصفیه بانک

 ٢٩٧استثناء در تطبیق قانون....................      :یکصد وچهل وچهارممادۀ 
 ٢٩٨.دالیل آغاز اقدامات تصفیه................       :یکصد وچهل وپنجممادۀ 
 ٣٠٤نشر انتصاب مدیر تصفیه..................       :یکصد وچهل وششممادۀ 

 م
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 ٣٠٤صالحیت ها و وظایف مدیر تصفیه........        :یکصد وچهل وهفتممادۀ 
 ٣٠٥.یکصد وچهل وهشتم        تأثیرات انتصاب مدیر تصفیه..............مادۀ 
 ٣٠٧ابطال معامالت قبل از انتصاب  مدیر تصفیه.        :یکصد وچهل ونهممادۀ 
 ......قطعیت در سیستم تسویۀ پول..............            :یکصد وپنجاهممادۀ 

  ٣١٣و اسناد بهادار.............................                                    
 ٣١٥.پرداخت سپرده های تضمین شده..........       :یکصد وپنجاه ویکممادۀ 
 ٣١٧گزارش ابتدایی مدیر تصفیه.................       :یکصد وپنجاه ودوممادۀ 
  ٣١٨پالن پیشنهادی مدیر تصفیه.................       :یکصد وپنجاه وسوممادۀ 
 تصمیم دافغانستان بانک در مورد................     :یکصد وپنجاه وچهارممادۀ 

 ٣٢٠.پالن پیشنهادی مدیر تصفیه................                                    
 ٣٢١........................طلبات تعلیق شده..     :یکصد وپنجاه و پنجممادۀ 
 ٣٢٣ثبت طلبات................................      :یکصد وپنجاه وششممادۀ 

 ٣٢٥قبول طلب................................       :یکصد وپنجاه وهفتممادۀ 
  ٣٢٩تسویه.....................................      :یکصد وپنجاه وهشتممادۀ 
 ٣٣٢فسخ قرارداد های جاری...................        :یکصد وپنجاه ونهم مادۀ
 ٣٣٤.تفاهم در تصفیه طلبات....................             :یکصد وشصتممادۀ 
 ٣٣٤طلبات تضمین شده........................      :یکصد وشصت ویکممادۀ 
 ٣٣٦.......................تقدم پرداخت ها....      :یکصد وشصت ودوممادۀ 
 ٣٣٨.یکصد وشصت وسوم:     عدم تفاهم با دائنین.......................مادۀ 
 ٣٣٨...............جلسۀ عمومی و کمیتۀ دائنین   :یکصد وشصت وچهارممادۀ 
 ٣٣٩جدول توزیع..............................     :یکصد وشصت وپنجممادۀ 
 صالحیت تعقیب طلبات علیه اشخاص...........     :یکصد وشصت وششممادۀ 

  ٣٤١مسئول که به بانک خساره وارد نموده اند.                                     

 ن
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 ٣٤٣صدور دستورمؤقت قبل ازرسیدگی قضائی.     :یکصد وشصت وهفتممادۀ 
 ٣٤٥.تصفیۀ خارج از مرز کشور................    :یکصد وشصت وهشتممادۀ 
 ٣٤٧ختم تصفیه.................................      :یکصد وشصت ونهممادۀ 
 ٣٤٨معیاد تصفیه................................             :یکصد وهفتادممادۀ 
 ٣٤٨.یکصد وهفتاد ویکم:       گزارش تصفیه.............................مادۀ 

 فصل چهاردهم
 احکام جزائی

 استفاده از عنوان بانک و کسب سهم............       :یکصد وهفتاد ودوم مادۀ
 ٣٥٠استحقاقی ذیصالحیت......................                                    

 تخلف از احکام قانون و مقرره های.............       :یکصد وهفتاد وسوممادۀ 
 ٣٥١د افغانستان بانک..........................                                    

 فصل پانزدهم
 احکام متفرقه

 ٣٥٢.درخواست تجدید نظر.....................    :یکصد وهفتاد وچهارممادۀ 
 ٣٥٣احکام انتقالی..............................      :یکصد وهفتاد وپنجممادۀ 
 ٣٥٤حکام...........................یت احارج     :یکصد وهفتاد و ششممادۀ 
 یکصد وهفتاد وهفتم:       پیشنهاد مقرره ها و وضع طرزالعمل ها،.........مادۀ 

 ٣٥٤.رهنمود ها و متحدالمال ها................                                    
 ٣٥٧.......انفاذ................................     :یکصد وهفتاد وهشتممادۀ 

 

 س



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

١ 
 

  بانکدار قانونافغانستان د  د
 لومی فصل

 عمومي حکمونه
 مبني

  لوم ماده:
) دغه قانون دافغانستان د اساسـي  ۱(

 یوولسمې مـادې د  لسمې او قانون دد
 حکمونو په را کې، په هېواد کـې د  

پـه منظـور،   تنظیم د چارو بانکدار 
 وضع شوی دی..

 دار دـالمي بانکسـا ) دولت د۲(
ــاره الزم هــونې، ودې اومالال ــ لپ ت

 تدبیرونه نیسي.  
 اصطالحانې
 دوه یمه ماده:

راتلونکې اصطالحانې پدې قانون کې 
 الندې مفاهیم افاده کوي::

بانک: هغه حکمي شخص چې له  -۱
 خلکو خه د پولي سپارنو یا د بېرتـه  

ورکې و نورو وجوهـو د الس تـه    
راولو اودخپلې ې دترالسه کولـو  

  قانون بانکداری افغانستان 
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی
 اول: ۀماد

ـ ا) این قـانون در روشـنی   ١( م  احک
قانون اساسی  دهم ویازدهم مندرج موادد

تنظـیم امـور    افغانستان به منظـور  
بانکداری در کشور، وضع گردیـده   

 است.
  ولت جهت تشـویق، رشـد و  ) د٢(

 حمایت بانکداری اسالمی تدابیرالزم راا
 می نماید. اتخاذذ

 اصطالحات 
  مادۀ دوم:

اصطالحات آتی در این قانون مفـاهیم  
 ذیل را افاده می نماید:  

به منظور  که انک: شخص حکمیب -١
ا سایر وجوه های پولی ی سپردهدریافت  

 اعطـای  قابل بازپرداخت از مـردم و  
جهت کسب منفعت خویش   اعتباراتت
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ــاراتو د ور ــاره داعتب ــه  لپ ــو پ  کول
منظور فعالیت کوي او اسالمي بانک او  

 متعارف بانک پکې شامل دي.
اسالمي بانک: هغه بانک دی چې  -۲

د اسالمي شریعت د حکمونو مطـابق   
 فعالیت کوي.

متعارف بانک: هغه بانک دی چې  -۳
تالرو فعالیت  ود بانکدار په مروجج

 کوي..
متبوع بانکي شرکت:هغه شـرکت  -۴

 لوي.دی چې بانک کنتروو
 ۀکنترول: هغه حالت دی چې په هغ -۵

 کې شخص منفرداً یا دبل شخص یـا  
 اشخاصو په ـون النـدې حالـت     

 ولري::
د شرکت د رایې د حق یا پـانې   -

نو له کتوریو خه په یوې لرونکو وو
ۀ لـ انتفاعي مالکیت خه لتر کې لهه

 پنوس سلنه..
نظار هیئت یا د نورو  شرکت د ۀیو د -

 و د اکثریـت غـو د  ورته تشکیالتت
 ي واک.غوراو

 ووسیاســتوند ادارې یـا شــرکت پر  -

 و   مـــی نمایـــد  فعالیـــت 
 شامل بانک اسالمی وبانک متعـارف   

 .باشد میی
: بانکی است کـه  بانک اسالمی -۲

مطابق احکام شریعت اسالمی فعالیت  
 می نماید.

 بانک متعارف: بانکی است کـه  -٣
فعالیـت  بانکداری  ۀباشیوه های مروجج

 می نماید.  
رکت بانکی متبـوع: شـرکتی   ش -٤

 است که بانک را کنترول می نماید.  
 کنترول: حالتی اسـت کـه در    -۵۵

به اشتراک یک  یا وآن شخص منفرداً 
بیشتر ازیک شخص حالت ذیـل    یا وو

 راداشته باشد:
مالکیـت  ازپنجـاه فیصـد    حداقل -

از کتگـوری هـای    انتفاعی در یکیی
 یـا سـرمایه    سهام واجد حـق رأی  

 .شرکت
اعضای  انتخاب اکثریتصالحیت  -

تشکیالت مشـابه   هیئت نظار یا سایرر
 .یک شرکتت

 بـر    توجهه قابللاعمال نفوذ   توانائی  -
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 ..واکمني  د پام و نفوذ د اعمال
ا غیر رسمي تفاهم رسمي ی یا دعرف --

 پـر  نظار هیئـت پربنس دشرکت دد
او یا د رأیـې  د حـق   اکثریت غو  

لرونکو ونو یا د شرکت لـه پـانې    
خه د هـرې کتـور د انتفـاعي    

  ترلــوس سـلنې   پن ۀمالکیت پر ل
او  وباندې د الروون لرونکو ونه والوو

 واک. صادرولو دستور دد
ار جواز: هغه لیکلی سند بانکدد -۶

ــیس او د   ــک د تاْس ــې دبان  دی چ
بانکدار د فعالیتونو دترسره کولـو   

د خوا ـتان بانک لـدافغانس پاره دـل
 شرکت ته، صادرېي.لرونکي شرایطو  

 دنمایند دفتر: په بانک پـورې  -۷۷
ـ  ی تلل کـې د   ۀای دی چې پـه هغ

بانکدار د فعالیتونو وله یا یوه برخه  
 ترسره کېي.

دبانک دفعالیت ای  فرع دفتر:د  -۸
اود وي تابع برخه تشکیل ۀدی چې دهغغ

ــه   ــزي دفترخ ــه مرک ــک ل  بان
په جال ای کې موقعیت لري او عمده  

ـ    بازار موندنه،، یېې ونههفعالیت   يپـه بهرن

 ..اداره یا سیاست های شرکت
ــالحیت  -- ــدورص ــدایات ص   و ه

براکثریـت اعضـای هیئـت     توردس
 مداران ســه ویــا شــرکتنظارر

مالکیـت   دارای حداقل پنجاه فیصـد 
عی هر کتگوری از سهام واجد حق انتفاا

به اساس عرف  ی یا سرمایۀ شرکترأأ
ــا   ــر   ی ــا غی ــمی ی ــاهم رس  تف
 .رسمی

جواز بانکداری: سند کتبی اسـت  -۶
فعالیت  نجامجهت تأسیس بانک وا کهه

افغانسـتان   های بانکداری از طرف دد
بانک به شرکت واجد شرایط، صادر  

 گردد. می
 محل وابسته بـه :  گینمایندفترد -٧
کلیه یا برخی از  آنک است که در بانن

ــام   ــداری انج ــای بانک ــت ه فعالی
 شود. میی
محل فعالیـت بانـک   : فرعفتر د -٨

 است که بخش تـابع آن راتشـکیل    
 در محل جدا از دفتر مرکـزی داده وو
هـای  و فعالیت  اردد موقعیت ،بانکک

بانک گی از  نمایند،  یابیبازاررآن عمدۀ  
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د ي او  نمایند  خه  بانک  له  کې  هېواد
د بانکدار  هلتهي او دو ساتل د ۀهغغ

 فعالیتونه، نه ترسره کېي..
و مشـتمل  الندې موارد پراعتبار  -۹

 دی::
له تکتانې سره یاپرته لـه هغـې د    -

 ې د بېرته ورکې دهورکل شوې وجج
هر  دپیسودمبلغ عوضژمنې (تعهد) په  

ول ورکې هباندې ژمنه. یا پر ورک 
 نورلتونه.د پور ورکولو --
 دپور دسررسید دنېې تمدید. -
 بانکي ضمانتونه. -
د اجناسو یا خدمتونو دپېشکي بیې د  -

 ورکې رسید..
 برداشــتنکــي داضــافه دودپېرو -

 ورکه..
په مستقیمه توه او یا د پېر (خرید)  -

د بیې د تخفیف له الرې د تکتانې پـه   
 ورکــې ســره د پــور (قرضــې) د 

د پېسو د مبلغ د  بها لرونکو سندونو یا
 .ورکې د ژمنې دنورو ولونو پېرودلل

د لرونکی سند: د پور،  بها دپور -۱۱۰
د نورو ولونـو    ۀیا د هغغ پور د ونېې

در کشور خـارجی    آن  منافع  و حفظ
در آن فعالیت های بانکداری،  بوده وو

 . انجام نمی شودد
مـوارد  مشتمل است بـر   اعتبار -۹

 : ذیلل
 هــر نــوع پرداخــت یــا تعهــد  -

  عـوض  پـول در مبلـغ  به پرداخت 
ــه   ــه تأدی ــت وج ــد بازپرداخ  تعه

 یا بدون آن. شده، باتکتانه
 قرضه.  یاعطاسایرمصارف  -
 قرضه. تمدید تاریخ سر رسید -
 .بانکی ضمانت های -
اجناس پرداخت قیمت پیشکی رسید  -
 خدمات. یاا
ــ - ــت  ۀتأدیـ ــافه برداشـ  اضـ

 مشتری.
 خرید اسـناد بهـادار قرضـه یـا      -

 مبلـغ   سایر اشکال تعهـد پرداخـت   
 پرداخـت تکتانـه بـه طـور    با پول 

ــا و مســتقیمم ــف  از ی ــق تخفی  طری
 .قیمت خرید

، سند بهادار قرضه: سند قرضه -١٠
ــهه ــهم قرض ــواع   س ــایر ان ــا س  ی
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سند دی چې د ون (اشتراک) یـا  
تبادلې د ژمنې له الرې د معاملې د وتیا  

 او په دفتر کې پـه ثبـت   دیلرونکی 
وي. حجت،  کېدای شي هم ولشوي  

 پدې اصطالح کې شامل برات اوچکک
 ي.ندد

 سپارنه: هغه مبلغ دی چې شخص -۱۱
 النـدې  له ي اودله بانک سره اې یېې

 وي: یلرونکو خه د یوې انتیاوو
 محدودیتونوموافقه شوو شرایطو اود -

(سـپرده   سره، سپارونکي په رعایتولوو
 وي. ته دبېرته ورکې و ذار))

د  ،حکمونود  تقنیني سندنوو د اوند -
او د سـپارونکي   ېمـوافق  د ونواخخ

بل شخص ته  سره، ې په رعایتولوغوتنن
 د لېد و وي..

 پـه   )پور(بـده  هقید اوشرط بېد -
 دترالسه کوونکي پر ذمـت   ۀتوه دهغ

 ي.و باندې
د اجناسو د برابرولو، د خدمتونو د  -

د واندې کولو یا نورو تضمیناتو یـا   
وثیقې په اه دوجوهود سـپارونکي او   

ه کوونکي ترمن د معامالتو تابع  ترالس

ه قابلیت معامله را از طریق  است ک  آن
ـ  ودهتعهد اشتراک یا تبادله دارا ب ه وب

ــر     ــده در دفت ــت ش ــکل ثب  ش
 توانـد.حجت، بـرات    نیز بوده مـی  

ــ ــک ش ــناو چ ــطال مل ای   حاص
 می باشد..ن

آن شخص  است که یسپرده:مبلغ -۱۱
ــک را   ــزد بان ــتهن  دارای  و گذاش

 باشد:  می ذیل یکی از مشخصات 
 یت هایمحدودبا رعایت شرایط و  --

موافقه شده به سپرده گـذار، قابـل    
 بازپرداخت باشد.

، تقنینی مربوط اسناد ارعایت احکامب -
موافقۀ طرفین و تقاضای سپرده گذار به  

ــ ــل انت  قال ـشــخص دیگــری قاب
 باشد.

ــ - ــدهی ب ــث ب ــد و دون بحی  قی
 شــرط بـــر ذمـــۀ دریافـــت  

 باشد.  قرار داشته، کنندۀ آن
ــپرده   - ــین س ــامالت ب ــابع مع  ت

رابطه در وجوه ر ودریافت کننده گذا
 خـدمات  عرضـۀ   تهیۀ اجنـاس،  بهه

ــه   ــا وثیق ــمینات ی ــایر تض ــا س  ی
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  نه وي.
 بانـک: هغـه حکمـي     کورنی -۱۲

له دافغانستان بانـک   شخص دی چې
بانکدار جواز ترالسه کی  دیې  خهه
 وي..
غیر فعال حساب: هغه حسـاب   -۱۳

یـې   يدی چې دمدارکو مطابق، لرونکک
د  دتېرو لسوکلونو مودې په تر کـې  

 ثبت شوې معاملې دترسره کولو اویا لهه
له  بانک سره دلیکلې ایکې دینولوو

مبلغ  موجودالرې، په خپل حساب کې  
 .ېودل ته عالقمندي نه ويي

الندې موارد په بانکي اسانتیاوو  -۱۴
 :کې شامل ديي

 هـرول  له بېالنس شی خه بهر -
 یا اقالم.  يشتمنن

 پور یا د ورکل شوي او معوقـه  د  -
ې یا ، د کانورکې د حق بېرتهمبلغ د 

نورو وضع شوو  د پور پر مبلغ باندې دد
په بدل کې په  مستقیم یا دحق فیسونو  

غیر مستقیم ول د پیسو د ورکـې   
 ژمنه.

د پور، دضمانت یا صـادر شـوي     -

 نباشد. 
 بانک داخلی: شخص حکمـی   -۱۱۲

 از دافغانســتان بانــک  اســت کــه 
ــداریی ــواز بانک ــوده ج ــذ نم  ، اخ

 باشد.
ـ  یر فعال:ـساب غح -١٣   یـحساب

آن در  دارندۀ طبق مدارک، است کهه
از طریـق   خالل مدت ده سال گذشتهه

انجام معاملۀ ثبت شده و یا بر قـراری   
رابطۀ کتبی با بانک، عالقه مندی را به 
مبلغ موجود در حساب خـود نشـان    

 نداده باشد.
شامل موارد ذیل  تسهیالت بانکی -۱۴

 :می باشدد
هر نوع دارائی یا اقالم خارج بیالنس  -

 .شیتت
 قرضه یا تعهد مسـتقیم یـا غیـر     -

در بدل حق باز  مستقیم به پرداخت پول 
 پرداخت مبلـغ پرداخـت شـده و    

 ، حق پرداخت تکتانه یـا سـایر   همعوق
   فیس های وضع شـده بـاالی مبلـغ   

 .قرضهه
 تمدید تاریخ سـر رسـید قرضـه،      -
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اعتبار لیک، د پـور د بهـا لرونکـو    
نـورو   د ورتـه  تهاعتباراتو اوسندونو  
پېرودونکي ته د بانـک پـه    ولونو یاا

د  تعهد ې دورک پهد اعتباراتو  واسطهه
 نېې تمدید.د سر رسیدد

ونې، د بانک په پانه او د بانک  -
په واسطه په بل شرکت کې د پـانې   

 .اچونې په نورو ولونو کې ون
سانتیاوې: د بانک  الویې بانکي  -۱۵

شخص یا د ور پورې تلو  ۀیو په واسطهه
روپ ته ورکل شـوې   ۀاشخاصو یوو

د  سانتیاوې دي چې ارزت یېابانکي  
ې لس سـلن  لهمقرراتي پانې  دبانک  
 زیات وي. خهه
شـخص:   سته) اومناسبیو(شا -۱۶

 صـورت کـې    ۀحقیقي شخص په هغغ
ي چـې د     وـل کېـ اومناسب

  ، دافغانستان بانک د تشخیص پربنس
نول، انصـاف،  ید رېت ،اعتماد و  د

اهلیــت او پــه شخصــي، مــالي او  
سوداریزو فعالیتونو کې د سـالمې او  

لرونکی  زمنې تصمیم نیونې د قدرتاغېې
فعالیتونو   وي او هم د بانک د نظر و

 صــادر   اعتبــار نامــۀۀضــمانت یــا 
شده، اسناد بهادار قرضه و سایر اشکال  
ــه  ــد ب ــا تعه ــارات ی  مشــابه اعتب
  اعطای اعتبارات توسـط بانـک بـه   

 تری. مش
سهام، اشتراک در سرمایه وسـایر   -

بانک در شرکت  انواع سرمایه گذاریی
 بانک. توسط دیگرر
ــزرگ: -۱۵ ــانکی ب ــهیالت ب  تس

شده توسـط   ءتسهیالت بانکی اعطاا
ـ   از  یبانک به یک شخص یایک گروپ

اشخاص وابسته است که ارزش آن از  
بانک بیشتر  مقرراتیسرمایه  ده فیصد

 باشد..
 ناسـب: خص شایسـته و م ش -١٦

 درصــورتی  یحقیقــشخصــی  
شود کـه   شایسته ومناسب پنداشته می

 افغانسـتان بانـک   د تشـخیص بنابر  
انصاف،  دارای صداقت،قابل اعتماد، 

 گیری  میمــدرت تصــق و اهلیتت
ــؤثر  ســالم ــای و م ــت ه  در فعالی

 بـوده و   شخصی، مـالی و تجـارتی   
ــز   ــانیـ ــارت هـ  و   دارای مهـ
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 ېېدپرمخ بیولو لپاره دمهارتونو اومناسب
 لرونکی وي. ېتجربب

صورت کـې و   ۀحکمي شخص په هغ
اومناسب ل کېي چې د دافغانستان  
بانک دتشخیص پربنسـ، د نظـار   

او نـور ورتـه   هیئت، عامل هیئـت   
تـه صـفتونو   غي یې د پور وتشکیالتت

 لرونکي وي..
کې، شخص و  ۀد الندې حاالتو په یو

 او مناسب نه ل کېي::
امله دواکمنـې   د جرم د ارتکاب له -

محکمې په واسطه په جـزاء محکـوم    
محکومیت د هغۀ  شوی وي، خوداچې

فعالیتونو  سیاسي یا مذهبيیا  عقایدو لهه
 .خه راپیدا شوی ويي

دواکمنې محکمې لخوا ورشکسـته   -
 ن شوی وي.اعالال

د شخصي یا مسلکي ناوه چلند له  -
لخوا د مـالي   مرجعد واکمنې  ېی املهه

ترسره کولو واک سلب شوی  دچارو  
پـه   تعلیق (نېدو)وي یا یې واک د  

 حالت کې وي..
شخص استازی یا ورپورې تلی   ۀۀد یو  -

ــب  ــه مناس ــتتتجرب ــبردد جه   پیش
 . باشد های مورد نظر بانک فعالیت

  شخص حکمی در صورتی شایسـته و 
مناسب پنداشته می شود کـه بنـابر   
تشخیص دافغانستان بانـک اعضـای    
هیئت نظار، هیئـت عامـل وسـایر    

 فصـا اوتشکیالت مشابه آن دارای  
 فوق باشند..

 شخص شایسته و دریکی از حاالت ذیل
 مناسب پنداشته نمی شود:  

سط محکمـۀ  به اثر ارتکاب جرم تو -
ذیصالح به جزاء محکـوم گردیـده    
باشد، مگر اینکه محکومیت وی ناشی 
از عقاید یا فعالیت های سیاسـی یـا    

 مذهبی باشد.
ــالح   - ــۀ ذیص ــرف محکم از ط

 ورشکسته اعالن شده باشد..
 به علت سـوء رفتـار شخصـی     -

یا مسلکی از طرف مرجع ذیصالح از 
سلب صالحیت گردیده امورمالی انجام  

 قـرار ت وی به حالت تعلیق یا صالحیی
 باشد. داشتهه

نماینده یا شخص وابسته به شخصی   -
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او   ۲۲، ۱۱شخص وي چې ددې جزء په (
) بندونوکې په درج شوو حاالتوکې،  ۳

 سب ونه ل شي.واومنا
 پهانتفاعي مالک وي چې ددې جزء  -
په  درج شوو  کې) بندونو۳او  ۲، ۱((

 حاالتو کې، و او مناسب ونه ل شي..
شخص:حقیقي یاحکمي شخص  -۱۱۷

 .يپکې شامل دد
 دافغانستان بانک: دافغانستان  د -۱۸

افغانسـتان  د مرکزي بانک دی چې د
ــک   ــانون دبان ــابقق ــت  مط  فعالی

 کوي.
مقیم) بانک: هغـه  غیرېشت (منا -۱۹

بانک دی چې د قـانون د حکمونـو    
مطابق په بهرني هېواد کې ثبت شـوی  

 وي..
واکمنه استحقاقي ونه: هغه ونه  -۲۰

یا د د پانې د ونو یې  یده چې لرونکک
 ۀلترلـ د   وون لرونکو د حقرایې  
شـرکت پـه اداره   یـا د   سلنېپنه  

 پالیسیو کې په انفـرادي  (مدیریت) یاا
خـه دزیـاتو   ۀله یو یا ۀیو د یا ول 

د پـام و نفـوذ د     ونن پهه اشخاصوو

باشد که درحاالت منـدرج بنـدهای   
شایسته ومناسب  ) این جزء،۳و۱،۲((

 پنداشته نشود..
مالک انتفاعی باشدکه درحـاالت   -

 ) ایـن  ۳و۱،۲مندرج بنـد هـای (   
  جزء، شایسته ومناسب پنداشته نشود.

 یاشخص حقیقی شامل شخص:  -۱۷
 .می باشدحکمی  

  انکـتان بانک: بـانسـافغد -١٨
 بـه  مرکزی افغانستان است که مطابق

 قانون دافغانسـتان بانـک فعالیـت     
 می نماید..

ــر مقــیم:  -١٩ ــانکیبانــک غی   ب
است که مطابق احکام قانون درکشور 
ــده     ــت گردیـ ــارجی ثبـ  خـ

 باشد..
هم استحقاقی ذیصـالحیت:  س -٢٠

پنج  سهمی است که دارندۀ آن حد اقلل
سهام سرمایه یاسهام واجد حـق   فیصدد

 مال نفـوذ قابـل   ـرأی یا امکان اعع
ــه ــا  ادارۀ دررا توج ــدیریت) ی  (م

به شکل انفرادی  شرکت یپالیسی هاا 
یابه اشتراک یک یابیشتر ازیک شخص  
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  اعمالولو امکان ولري.
شرکت: د عقد پربنس د دوو یا  -۲۱

له دوو خه د زیاتو اشخاصو اتحـاد   
دی چې د و مالکینو پـه   (یووالی) 

په منظور د  توه د ې د ترالسه کولو 
ثبت او فعالیت  قانون د حکمونو مطابق

 کوي..
ــي    -۲۲ ــرکت: حکم ــابع ش  ت

شخص دی چې د بل حکمي شـخص  
 لخوا کنترولېي..

ــي   -۲۳ ــرکت: حکم ــوع ش  متب
شخص دی چې بل حکمـي شـخص   

 کنترولوي..
 مشـتمل دی  انتفاعي مالکیت:  -۲۴

 :پر
 مستقیم مالکیت. -
 ۀیا له یـو  ۀتر کنترول الندې یو د -

خه د زیاتو شرکتونو له الرې غیـر   
 مستقیم مالکیت.

داد د عقد یا موافقه لیک یا له د قرار -
ثالث شخص سره د تفاهم د ترالسـه   
کولو پربنس چې په لیکلې یا نالیکلې، 
رسمي یا غیررسمي توه لـه قـانوني    

 ..داشته باشد
 اتحـاد دو یـا بـیش    شرکت:  -٢٢١

از دو شخص به اساس عقد است کـه  
ر به حیث مالکین مشترک بـه منظـو   

ــت    ــب منفعـ ــابق کسـ  مطـ
ــت  ــانون ثب ــام ق ــت  احک  و فعالی

 .می نمایندد
 شرکت تابع: شخص حکمـی   -٢٢

است که از جانب شخص حکمی دیگر 
 کنترول می گردد.  

 حکمـی   شخص شرکت متبوع: -٢٣
است که شخص حکمـی دیگـر را   

 کنترول می نماید..
است  مشتمل: انتفاعیلکیت ام -۲۴

 :  برر
 . مالکیت مستقیم -
غیر مستقیم از طریق یک یا  لکیتام -

ــت   ــرکت تح ــک ش ــیش از ی   ب
 کنترول. 

 مفـاد   حصولبالفعل برای  توانائی -
 از مــدرک تملــک ســهام در   

 عقـد قـرارداد   بـه اسـاس   شرکت 
 یا موافقتنامـه یـا حصـول تفـاهم     
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مالکیت سره یا له قانوني مالکیت پرته 
نوموې ونې دهغو حاالتو په شـمول   

خه د زیاتو  ۀیا له یو ۀچې ونې له یو
ازو، نوماندانو امینو اشخاصو، قانوني استت

یا له نورو اشخاصو سره وساتل شی. په  
شرکت کې د ونو د تملک له مدرکه 
د ې د ترالسه کولو لپـاره بالفعلـه    

 . واکمني
انتفاعي مالک: هغـه حقیقـي    -۲۵

چې د حکمـي   ياشخاص د یا شخصص
مالکیت یا وروستنی یا سیستم شخص  

 کنترول په واک کې ولري..
رکت): شل سلنیز ون ( مشا -۲۶

یې دحق لرونکـو  أهغه شخص چې درر
د شرکت له یا  له هرې کتور ونوو

یا د شخص  انفرادي ولپانې خه په  
  ترلـون ل د  ۀیا نورو اشخاصو په

 لرونکـی  انتفاعي مالکیـت   شل سلنېې
 .وي
 هـهغ ارکت:ـمش سلنیز دېرش -۲۷

 ونو لرونکو ې د حقأیشخص چې د ر
ورې پد شرکت له یا  له هرې کتان

یا د شخص یـا    انفرادي ولخه په  

 کتبـی یـا     که طـور   با شخص ثالث
 غیر کتبی، رسمی یـا غیـر رسـمی،    

یابـدون مالکیـت    با مالکیت قانونی
ـ مـذکور  سـهام  ی ونقانن  شـمول  ه ب

یک  یک یا بیش ازد که سهام نز حاالتی
قـانونی،   شخص امـین، نماینـدگان   

 سـایر اشـخاص    عاملین، نامزدان، یاا
 گردد. حفظ
 یـا مالک انتفـاعی: شـخص    -۲۵

 که مالکیـت یـا    ندحقیقی ااشخاص  
یا سیستم  کنترول نهائی شخص حکمی 

 در اختیار داشته باشد. را
 فیصــدی:مشــارکت بیســت  -٢٦

ــه   ــی ک ــداقل شخص ــت ح  بیس
ــد ــاعی  فیص ــت انتف ــر مالکی  ه
 از سهام واجد حق رأی یـا  کتگوری

ــرکت   ــرمایه ش ــه راس ــکل ب  ش
 شـخص   شـتراک ا بـه  یـا  انفرادی

 باشد.  دارادیگر یا اشخاص 
شخصی  مشارکت سی فیصدی: -٢٧
مالکیت انتفاعی سی فیصد حداقل  کهه

هر کتگوری از سهام واجد حق رأی یا  
یا به   شکل انفرادیبه  رات  سرمایه شرک
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ددېرش   ۀون لترلنورو اشخاصو په
 وي.لرونکی انتفاعي مالکیت  سلنېې
ندې ایکې: هغه حالت دی چې  -۲۸

 خـه   ۀکې یـو یـا لـه یـو     ۀپه هغغ
مشارکت یا  یززیات اشخاص د شل سلن

مشارکت یـا کنتـرول    یزش سلندېرر
،،مومي. رتباطیو له بل سره ا پربنس 

شرکت:  پورې تلی (وابسته)ور -۲۹
دی چې په بل شـرکت   صحکمي شخخ

مشـارکت  پـورې د   یزکې ترشل سلنن
 لرونکی وي..

د شرکتونو ـروپ:  اصـلي    -۳۰
ول هغه او فروع  ۀدهغ مورشرکت اوو

شرکتونه چې په مور اصلي شرکت یا د  
 .په فروعو پورې تلي وي ۀهغ

بانکي روپ: د هغو شرکتونو  -۳۱
 یـا عمـدتاً د   روپ دی چې کُـالً  

 ورتـه   تـه  وهغ یابانکدار فعالیتونه  
 ترسره مطابقمقررې  ېفعالیتونه داوند

 ي.وکک
مورشرکت: د شـرکتونو پـه    -۳۲

شامل شرکت دی چې  هغه روپ کېې
شرکت   دمورر د بل شرکت فرع نه وي..

 داراادیگر ویا اشخاص  شخص   اشتراک
 باشد..

روابط نزدیک: حالتی است که  -٢٨
 یک یا بـیش از یـک شـخص     درآنن

 مشارکت بیست فیصدی یـا  بر اساس
هم  اکنترول، بیا سی فیصدی مشارکتت

 مرتبط می گردند..
ــته:  -٢٩ ــرکت وابس ــخص ش  ش

دیگـر   شـرکت است که در  حکمی
می  بیست فیصدیلی ادارای مشارکت  

 باشد.  
 گروپ شرکت هـا: شـرکت   -٣٠

 و فــروع آن وکلیــه  مــادر یاصــلل
وابسته بـه شـرکت   که شرکت های 

 یا فروع آن می باشد. مادر یاصلل
ــروپ   -۳۱ ــانکی: گ ــروپ ب  گ

 شرکت های است که کالً یا عمـدتاً  
 فعالیت های بانکداری یا فعالیت های 

مربوط انجـام   ۀمقرر مشابه آن را طبق
  دهند.می  
: شرکت شامل در مادرشرکت  -٣٢

است کـه فـرع    یگروپ شرکت هاا
تشخیص شرکت   ..باشدنن شرکت دیگرر
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  واککدافغانسـتان بانـک     تشخیص د
 دی.
 یسسه: حکمي شخص دؤمالي م -۳۳
ـ ې داوند چېې ـ ابق، مقررې مط  ۀدهغ

د مالي سکتور د فرعي فعالیتونو فعالیت  
بانـک، دتقاعـد    کېـي، جزء ل  

 صـــندوق، د پـــانې اچـــونې  
مېشن کار یا د صندوق، پلورونکی، کک
او  دونکـی وپېر بها لرونکو سـندونو  

اجارې دخـدمتونو   د، بیمې شرکتدد
شرکت اونورهغه شرکتونه چې عمدتاً  

 ي، هـم  دذیدخل  په مالي فعالیتونو کې
 شامل دي.کې  پ

سسـه:  ؤتر ارنې الندې مالي م -۳۴
ـ  دسسه یا مور شرکت یا ؤمالي مم  ۀهغ

پورې تلی شرکت دی چې ورتابع او  
او په افغانستان  دهسسه ؤاساساً مالي مم

 یا په خپل متبوع هېـواد کـې، تـر     
ــدې    ــارنې النـ ــاطي ـ  احتیـ

 وي..
د نظار هیئت خپلواک غی: هغه  -۳۵

شخص دی چې د النـدې شـرایطو    
 رونکی وي::ل

 افغانستان بانـک    صالحیت د  از  مادر
  می باشد.

ــ-٣٣ ــخص   ۀمؤسس ــالی: ش  م
 ،مربـوط  ۀمقررحکمی است که طبق 
هـای فرعـی    فعالیت آن جزء فعالیتت

شامل بانک، ، سکتور مالی تلقی گردیدهه
ــدد ــندوق تقاعـ ــندوقصـ   ، صـ

فروشنده، کمیشن کار  ،سرمایه گذاری
شرکت بیمه، و یا خریدار اسناد بهادارر

 شـــرکت خـــدمات اجـــاره و  
 کـه عمـدتاً در    یسایر شرکت هـا  
  نیـز ذیدخل انـد،   فعالیت های مالی

 می باشد.
مالی تحـت نظـارت:    ۀمؤسس -٣٤

یا شرکت  ادرمالی یا شرکت م ۀمؤسسس
ــتت ــابع و وابس ــت آ ۀت ــه ن اس  ک

مؤسسـه مـالی بـوده و در     اساساً 
تحت  کشور متبوع خود، افغانستان یا

ــته    ــرار داش ــاطی ق ــارت احتی  نظ
 .باشدد
عضو مسـتقل هیئـت نظـار:     -۳۵

 ی است که دارای شرایط ذیـل شخصص
 می باشد::
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یا په عین روپ پـورې د   بانک   د  -
ئت غی یـا   متعلق شرکت دعامل هی

ـ  کارکوونکی نه وي  ۀچې بانک په هغ
 کې شامل دی..

ـ  بانک یاپه  - شـرکت کـې د    ۀهغ
 واکمنې استحقاقي ونـې لرونکـی    

 غی دی. ۀنه وي چې بانک د هغغ
د بانک عمده پور اخیستونکی یا د  -

تـه د   ونظار هیئت، عامل هیئت یا هغغ
ورته نورو تشکیالتو غی نه وي یـا د   

 ۀاوندې مقررې مطابق د بانک د یـو 
کارکوونکی ونه  يعمده پور اخیستونکک

 ل شي..
بانک  ۀد اوندې مقررې مطابق له هغ -

پـه عـین    د بانک یا شرکت سره چېې
روپ کې دی، سوداریزه ایکه ونه  

خپلواک ته  ۀهغچې له امله یې د  لري
 .زیان ورسېيي

کـې ددرج   ې په اجزاووې فقردد -
شوو اشخاصو له ندې خپلوانو خه نه  

 وي.
او  دې خپلوان: والدین، هـن -۳۶
او تر دوه   لور، خور، ورور  وی،زز، مېهه

عضو هیئت عامل یاکارکن بانک یا   -
 شرکت متعلـق بـه عـین گروپـی      

ــد   ــک  نباش ــه بان ــامل آنک   ش
 است. 

یصالحیت دارای سهم استحقاقی ذ -
  در بانـــک یـــا شـــرکتی   

 که بانک عضو آن است.  نباشد
یا عضـو   بانک ۀقرضه گیرنده عمد -

هیئت نظار، هیئت عامـل یـا سـایر     
ــابه ــکیالت مش ــوده تش ــا  آن نب  ی

  یـک  کـارکن  مربـوط  ۀمقررطبق 
ـ دانپ بانـک  ۀقرضه گیرنده عمد ته ش

 .نشودد
با بانک یا شرکتی مربوط  ۀمقررطبق  -

است، رابطه  که در عین گروپ بانکک
 از اثـر  کـه   نداشته باشـد  تجارتیی

ــه  ــتقالل آن ب ــدمه وارداس   وی ص
 .گردد

ــخاص   - ــک اش ــارب نزدی  از اق
ــدرج ــزای من ــن  اج ــره ای  فق

 نباشد. 
والـدین،   اقارب نزدیک: شامل -۳۶

خـواهر، بـرادر     همسر، پسر، دختر،،
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اصول او فروع   ۀۀیمې درجې پورې د هغ
 شامل دي.پکې 
شـخص:   په بانک پورې اوند -۳۷

 :مشتمل دی پرر
ـ هغه شرکت چې د شرکت  -  ۀد هغ

 ۀهغ په لري چې بانکوغیتوب  روپپ
 پورې اه لري..

 د نظار هیئت یا عامل هیئت یا بانک -
 د ورتـه نـورو تشـکیالتو یـا د      تهه

شرکتونو په عین روپ پورې اوند هر 
 پـورې اه   غـۀ ه په شرکت چې بانکک

 او دهغو ندې خپلوان. یغ لري
ک یا د شرکتونو په عین روپ په بان -

چې بانک  شرکت کې هر اوند پورېې
د واکمنـې   پـورې اه لـري   ۀپه هغغ

 یې استحقاقي ونې لرونکی شخص یاا
 ندې خپلوان..

 هغه شرکتونه چې ددې فقـرې پـه    -
ــوي  ) اجزاوو۳او ۲( ــې درج ش ک

اشخاص په هغو کـې د شـل سـلنیز     
 مشارکت لرونکي وي.

: هغه حالـت دی  بوددپانې کم -۳۸
چې د بانک د پانې هره کـوري،   

 تـا درجـۀ دوم     ویی ععاصول و فـرو 
 باشد. میی

بانک: مشـتمل   ۀشخص وابست -۳۷
 :ت براسس
شرکتی که عضـویت گروپـی از    -

 که بانک بـه آن  دارا باشد شرکت را  
 مربوط است. 

 یـا  هیئت عاملهیئت نظار یا  وعض -
 یـا هـر    مشابه بانک تشکیالتسایر  

   شرکت متعلـق بـه عـین گـروپ    
 که بانک بـه آن مربـوط   شرکت ها  

 .آنهاو اقارب نزدیک  است
دارای سهم اسـتحقاقی   یشخصهر -

بانک یا هر شـرکت   ذیصالحیت درر
 متعلـــق بـــه عـــین گـــروپ  
شرکت ها که بانک به آن مربوط است  

 .هایا اقارب نزدیک آن
شرکت های که اشخاص منـدرج   -

دارای  آنهادر  فقره) این ۳و۲( اجزایی
 مشـــارکت بیســـت فیصـــدی  

 باشد..
حالتی است که سرمایه:  کمبود -۳۸

سرمایۀ بانک، از انـدازۀ    هر کتگوریی



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

١٦ 
 

وندې مقررې داکـل   ددې قانون یا ا
خه  شوي نصاب له ل ې اندازېترل

 تنزیل کی وي..
: هغـه  بوددپانې دکتنې وکم -۳۹

 حالت دی چې د بانک د پانې هـره   
ددې قانون یـا داونـدې    کوري،،

 داکل شوې پانې دنصاب له مقررېې
کمې اندازې تنزیـل   په خه هدوه ثلثث

 وي. کیی
ی : هغه حالت دبوددپانې حادکم-۴۰

، کـور  ېچې دبانک دپانې هرر
ددې قانون یا داوندې مقررې د اکل  
 شوې پانې د نصاب لـه یـو ثلـث    

 خه په کمه اندازه تنزیل کی وي.
د پېر او ژمنې معامله: هغه معامله  -۴۱

ــالي    ــې د م ــ ی ــې پربنس  ده چ
سالمت لرونکی بانـک، د متولیـت    

پېرې  ې په حال کې بانک شتمنیاوتصف
 نو د ورکولـو ژمنـه یـې    او د پوروو

 کوي.
 مقرراتي پانه: د اصلي پانې او -۴۲

ــپ ــانې  وبش ــي) پ  ونکې (تکمیل
  او هم په خاصو شرایطو کې د  مجموع

  شـدۀ ایـن   حداقل نصـاب تعیـین   
ـ تنز مربوط ۀمقررقانون یا    ل نمـوده ی

 باشد. 
: ۀ سـرمایه قابل مالحظ کمبود -٣٩

 هر کتگوری سـرمایه   حالتی است کهه
نصاب  ثلثدواز  رکمتبانک به اندازۀ 

 ایـن قـانون    تعیـین شـدۀ   ۀسرمایی
ــامقرر ــوط  ۀی ــتنزمرب ــوده ی  ل نم

 .  باشد
حالتی است کمبود حاد سرمایه:  -٤٠
  ایۀ بانـک سـرم هـر کتگـوری   که  

نصـاب  ثلـث   یکاز  رکمتاندازۀ   به
مقـرره  این قانون یا تعیین شدۀ  ۀسرمایی

 باشد.  ل نمودهیتنز مربوطط
ای  معامله خرید وتعهد:معاملـه  -٤١

دارای  است که براسـاس آن بانـک   
ی های بانـک در  ئسالمت مالی، داراا

را خریـداری و   متولیت وتصفیهحال  
 پرداخت بـدهی هـای آن را تعهـد     

 ماید. می نن
 یۀسرما مجموع :مقرراتی ۀیسرما -٤٢
ـــاصلل ــی و ی و ـ ــرمایۀ تکمیل  س

های دارای   ههقرض  نیز در شرایط خاص
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منفي پورونه،   ييلو لومیتوبونو لرونک
 ي.د اکل شوي کسراتت
 پـانې   بشپوونکېد اصلي پانې او 

اجزاء، د لو لومیتوبونـو لرونکـو   
اکل  وایط اودهغپورونو دمحاسبې شرر

په اونده مقرره کـې   کسرات يشوو
 مشخصېي..

د  ونـو اتکائي نسـبت: د خطر  -۴۳
سنجش له په پام کې نیولـو پرتـه، د    

 د اصـلي پـانې    ته شتمنیو مجموع
 .ینسبت د

۴۴- :په خزانـه کـې    سیاله شتمن
دافغانستان بانـک   وجوه، په د موجودد

 سـره بانکونو لهکې جاري حسابونه،  
ســپارنې، اود مهــالې  هعندالمطالبـــ

 لـه  پورونـه،  سره بانکونو له سپارنې،  
د ترالسه کولو و وجوه،  سرهبانکونو
سو ته ورکل شـوي  مؤسمالي نورو  

پېر په بیاپورونه، د بها لرونکو سندونو د  
، د ي طلباتموافقه لیکونو کې درج شوو

 ومعـامل  د وسندون وبها لرونک وبهرنيي
په  سررسید دپاره مخصوص حسابونه، لل

  کورر Aي د حسابونوکې ساتل شوو

 عینـه  ، منفی کسـرات م  اولویت کمتر
 . می باشد
 ۀ اصــلی وســرمایۀ ســرمایی اجــزا
 هـای  قرضه محاسبۀ ، شرایطتکمیلی

 دارای اولویت کمتر و کسرات  معینهه
ــرره ــوط  آن درمق ــخص  مرب  مش

 گردد. می
 ۀ: نسبت سـرمای ئیاتکا نسبت -٤٣

بـدون  ی هـا،  ئاصلی به مجموع داراا
ــت نظردرر ــرات داش ــنجش خط  س

 می باشد.
دارائی سیال : وجوه موجود در  -٤٤

خزانه، حسابات جاری در دافغانستان  
بانک، سـپرده هـای عندالمطالبـۀ    

بانکها، سپرده های طویل المدت، نزدد
ــروض   ــکنزدق ــوه  بان ــا، وج  ه

ــ ــل دریاف ــکنزدت قاب ــا،  بان  ه
سسـات  ؤدیه شده به سایر مأقروض ت

مالی، طلبات مندرج توافق نامه هـای   
حسـابات  خرید اسـناد بهـادار،   باز

 اسـناد  مخصوص بـرای معـامالت    
ــادار ــادار  به ــناد به ــارجی، اس  خ

ــارجی  ــادرۀ  خ ــوری  کتص    Aگ
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  د  لرونکي سندونه او  بها  بهرني  صادره
الو لپاره په آمـاده حسـابونوکې   خر

 بهرني بهـا  کتورA ي د ساتل شوو
 .يد هسندون يلرونکک

: هغه قواعد او تالرې ه اداره -۴۵
لـه  دي چې پربنس یې نظار هیئـت   

دبانک په ایکوکې  سره ذیعالقه اخونوو
 ناپلو اوروتیـا  ورکونې،حساب له  

 خه اترالسه کوي..
الکترونیکي (برېنایي) پیسـې:   -۴۶

ـ ارزت دی چې د  پیسو وهغدد و د هغ
نکي د ذمت د پور کارندوی  وصادروو
 پرته د نکي خه یېوله صادرو وي اوو

شخص لخـوا دمنلـو و وي او پـه     
 ودیاتي معاملأېرمه او د تزبرېنایي ول 

اوندې مقررې  لپاره د سرته رسولو دد
جوهو د ترالسه کولو په بدل ومطابق دد
 ي.دې اخیستنې و کې، دد

 دپانې وېشل: دشرکت لخـوا   -۴۷
ونې د ـې یـا د   دمالکینوته  ۀدهغ

 ووجوهو او شتمنیو د وېشـلو دنـور   
ولونو ورکه ده چـې د هغـوی د    

 هغو پـورې اه  په  مالکیت له مدرکه 

درحسابات سر رسید و  نگهداری شده 
    Aی کتگوریــاسنادبهادار خارج
درحسابات آماده برای نگهداری شده  
 فروش می باشد..

: قواعد وروش های خوب ۀادار -٤٥
است که بر اساس آن هیئت نظـار از   

 شـفافیت در  وطرفی  بیحسابدهی، 
روابط بانک باجوانب ذیعالقه، اطمینان  

 .حاصل می نماید
 پـــول الکترونیکـــی: ارزش -۴۶

پولی است که مبین بدهی ذمت صادر 
ص کننده آن بوده و از طـرف شـخ   

ــرعالوهه ــدۀ آن بـ ــادر کننـ  صـ
قابل قبول بوده و به شکل الکترونیکی  
 ذخیره ودر بـدل دریافـت وجـوه    

 جهـت انجـام   مربـوط  ۀمقرر طبق
 معامالت تأدیـاتی، قابـل اسـتفاده     

 می باشد..
ــت   -٤٧ ــرمایه: پرداخ ــع س  توزی

 مفاد سهم یا سـایر انـواع توزیـع    
ــرف   ــا از ط ــی ه ــوه و دارائ  وج

ـ   شرکت ه از به مالکین آن اسـت ک
 مــدرک مالکیــت شــان بــه آنهــا  
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  نو یا دشرکت کې د وو ۀۀمومي. په یو
په ول دې ورکه  ونو د پېر د حق

 .نده هاصطالحانو کې شامل غوپدد
دمعامله لرونکوبانکونو ایکـه:   -۴۸

هغه ایکه ده چې پربنس یې یو بانک  
بل بانک ته د دوه اخیز موافقه لیـک  

د  پیسو د لېـد او د چـک   مطابق دد
د نـورو   د بانکي خدمتونو تسویې اوو

واندې مالي خدمتونه  مواردو په شمولل
 ي.وکک

حساب:  پانې اچونېداسالمي  -۴۹
دونکی یې په ېروهغه حساب دی چې پپ

اسالمي بانک یا د اسالمي بانکدار په  
 وخپلې سپارنې داېـود کې د  انه

نوموې سپارنه  په لپاره پرانیزي او بانکک
د اسالمي شریعت مطابق پانه اچونـه   

 . ويک
 د اسالمي بانکدار برخـه: د   -۵۰

یادریه ده چې د  انهبانک متعارف 
ــه    ــدار دخدمتونوپ ــالمي بانک  اس

کې فعالیت کـوي اوداسـالمي    رر
 بانکدار خدمتونه واندې کوي..

شرعي بورد: د اسالمي شریعت   --۵۱

تعلق می گیرد. پرداخت مفاد به شکل 
سهام یا حق خرید سهام در یک شرکت  

 نمی باشد.  شامل این اصطالح
: بانک های معاملـه دار رابطۀ  -٤٨

بانک  رابطۀ است که براساس آن یکک
  تنامـۀ طبـق موافق  به بانـک دیگـر   

 مـالی بـه شـمول     جانبه خدماتدو
ـ  انتقال پول و  وسـایر   چـک  ویهتس

 را عرضـه   یبـانک خـدمات  موارد 
 د.نمایمی 
اسالمی: گذاری سرمایه حساب  -٤٩

 حسابی است کـه مشـتری جهـت    
ــتنن ــپرد گذاشـ ــود در ۀ سـ  خـ

بانکداری اسالمی  شعبهبانک اسالمی یا 
را مطابق  ذکورافتتاح و بانک سپردۀ مم

 شریعت اسـالمی سـرمایه گـذاری     
 نماید. میی

 شعبه و:بانکداری اسالمی بخش -٥٠
بانک متعارف است کـه   از ۀدریچ یاا

ــه ــداری درعرص ــالمی بانک   اس
خـدمات بانکـداری    فعالیت نموده و

 د.نمایعرضه می اسالمی راا
  هیئت متشکلل: ییــشرعع بوردد --٥١
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خه جو شوی هیئـت دی    نولماااه ععل
اسالمي شریعت له حکمونو سره  د چېې

 د او بانکــدار داســالمي بانــک دد
محصوالتو  د دبرخې اسالمی بانکدارر

 منظوروي. د اوأییفعالیتونو مطابقت ت اوو
مضاربه: هغه قرارداد دی چـې   -۵۵۲

 ه ـخو ــونـاخ لهې ـپربنس یی
بل او برابروي مال)ـوجوه (رب ال یویې
 اداره (مضاربت) د سوداریې اخ  

 پرغاه اخلي..
مشارکه: هغه قرارداد دی چې د  -۵۳
هغوشریکانو  دزیاتو له دووخه یا دووو

د  یـا  ولـو برابرترمن چې دوجوهوپه  
کې برخه لـري د   سودار په پانهه

فعالیت د ترسره کولو لپاره،  سوداریزز
پربنس په ه او  ۀدهغ منعقد کېي اوو

 کې سره شریک وي. زیانن
ــور  -۵۴ ــه: دپل ــرارداد  مرابح  ق

لـه   دی چې پربنس یې پلـورونکی  
مشـخص   ،په نیابت خه دونکيوپېر

ش مطـابق  ید فرما يدونکروجنس د پیی
 ېاو د لتونو د زیاتوالي او اکل پېريي

وروسته پلورونکی هغه  ې ې له ورکک

 از علمای شـریعت اسـالمی اسـت    
مطابقت محصوالت وفعالیت های  که 

بانکداری بانـک اسـالمی وبخـش    
م شریعت بانکداری اسالمی را با احکاا

 .ومنظور می نماید ئیداسالمی تاا
مضاربه: قراردادی است که به  -٥٢

 یکــی ازطــرفین وجــوه اســاس آن  
آن، گـر وطرف دیرا تهیه (رب المال) 

 عهـده   بر تجارت (مضاربت) را ۀادارر
 . گیردمی 
: قراردادی است که بین مشارکه -٥٣
تهیه  که درشرکاء  دو بیشتر از یاو  دوو

ــاا ــرمایه تج ــوه یاس ــهم وج  رت س
ــد ــت   دارن ــام فعالی ــت انج  جه

 تجاری، منعقد گردیده و بـه اسـاس   
 آن در نفـع وضــرر بــاهم شــریک  

 می باشند.
ــرارداد  -٥٤ ــه: ق ــروش مرابح  ف

   است که بـه اسـاس آن فروشـنده   
ــتر   ــت ازمش ــه نیاب ــنس  ،یب  ج

 مشـــخص را طبـــق فرمـــایش 
پرداخـت  وبعد از  خریداریمشتری 

  ،افزایش مصـارف ومنفعـت معـین    
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 پلوري.  ۀهغغ پرر موده کېې ېېشو  موافقه  په
ه: هغه قـرارداد دی چـې   اجار -۵۵

دیوې اکلې مودې لپاره له  پربنس یېې
یوې شتمن خه د ې اخیستنې حق  

اجاره اخیستونکي ته  دمالک په واسطه 
اجارې په بدل کې لېـدول   ېلد اک

 کېي..
هغه قرارداد دی چې استصناع:  -۵۶

دمشخص مبلغ  دونکی،وپربنس یې پېرر
 تولید او په بدل کې د مشخص جنس دد

شوي وخت کې یې  موافقهبرابرولو اوپه  
غوـتنه   انتقال له تولیدوونکي خه دد

 کوي..
جله بیع: هغه قرارداد دی چې ؤم -۵۷

ــورونکیی ــې پل  س جــن ،پربنســ ی
دعقد په وخت کې برابروي اوثمن يې 

 کې تسلیموي. ېپه راتلونکک
 د سلم بیع: هغـه قـرارداد دی    -۵۸

چې پربنس یې پلورونکی د نغد ثمن په 
بدل کې، د مـوافقې و جـنس پـه     

ــونکې ــې پېر راتل ــي وک ــهدونک   ت
 برابروي.

ودیعت: هغه قرارداد دی چـې    --۵۹

به   توافق شده  درمیعادآن را   ههفروشند
 وی به فروش می رساند.                                                                    

اجاره: قراردادی است که بـه   -٥٥٥
 اســاس آن حــق اســتفاده از یــک  
ــه   ــین ب ــرای مــدت مع ــی ب  دارائ

در بـدل   ره گیرنده توسط مالکاجاا
 اجارۀ معین منتقل می گردد..

استصناع: قراردادی است که به  -٥٦
، تولید یا تهیۀ جنس یآن مشتراساس  

 بدل مبلـغ مشـخص   درمشخص را  
 وانتقال آن دروقـت توافـق شـده     

ــده،   ازز ــد کننـ ــاتولیـ   تقاضـ
 می نماید.

بیع مؤجل: قراردادی است که  -٥٧
  راجـنس   ،هبه اسـاس آن فروشـند   
آینـده   در را حین عقد تهیه وثمن آن

 .تسلیم می شودد
 بیع سـلم: قـراردادی اسـت    -٥٨

که به اساس آن فروشنده در بدل ثمن  
ــق     ــورد تواف ــنس م ــد، ج  نق
 را در آینــده بــرای خریــدار تهیــه 

 نماید.می 
: قراردادی است که به ودیعتت --٥٩
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 ودونکی خپلـې    ههې سپارنییپربنساې
  ې اونورې شتمن د حفاظتنغدې پیس
 اسالمي بانـک تـه   غرضپه  او ساتلو
 سپاري..

حسنه پور: هغه قرارداد دی چې  -۶۰
نغـد   ،پربنس یې یو له اخونو خهه

 یې وجوه مقابل لوري ته لېدوي او مثلل
مودې وروسـته پـه   وخت له اکلي  

 راتلونکې کې ترالسه کوي..
مجازي بانـک: هغـه بانـک     -۶۱

ـ    ــې بانکـ ــرکت دی چ  دار یاش
 ۀفعالیتونه ترسره کوي اوپه هغورته   ته

 ېاویـای  شـوی  هېوادکې چې ثبـت  
، فزیکي دیدبانکدار جواز اخیستی  

ونه لري اودتوحیـدي   حضورملموس  
تابع روپ کـې هـم    ارنې په کومم
 شامل نه وي..

د بانکي سپارنو د مالت صندوق:  -۶۲
هغه اداره ده چې د تضمین شوو سپارنو  

واندې او د خطرونو  د له السه تلو په
د ادارې په ر کې زیاتو فعالیتونو ته د  
پانونو د هولو او پـه نـه بریـالیو    
بانکونو پورې د اوندو مسایلو په حل  

 وو پول نقـد  اساس آن سـپرده گـذار  
سایردارائی هـای خـویش راغـرض     

به بانک اسالمی،  یهدارگحفاظت ون
 .می سپاردد

ــنه -٦٠ ــرض حس ــراردادی ق  : ق
است که به اساس آن یکی ازطـرفین،  

ـ   قال ـوجوه نقد را به طرف مقابل انت
داده ومثل آن را بعد از مدت زمـان   

 معین در آینده دریافت می نماید.
شرکتی  بانک یا بانک مجازی: -٦١

 است کـه فعالیـت هـای مشـابه      
انجـام مـی دهـد ودر     بانکداری راا

کشوری که ثبـت شـده ویـاجواز     
 نموده است، حضـور   اخذ بانکداری

فزیکی ملموس نداشته وشامل کـدام  
  پ تابع نظـارت توحیـدی نیـز   گروو

 نمی باشد.
صندوق حمایت سـپرده هـای    -٦٢

 اداره اسـت کـه دربخـش     بانکی::
ارتقای ثبات سیستم مالی مبتنی بربازار، 
 جلـــب تــــأمین اعتمــــاد  

مردم باالی نظـام بـانکی باحمایـت     
ـ گـذاران  ازسپرده   ت  ، دربرابرازدس
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کې د اسانتیاوو په رامنته کولو کـې  
پربازار د مبتنی مالي سیستم د ثبات د  
لووالي، د سپارنو له اېودونکو خه 

ندې د خلکو د په مالت پربانکي نظام باا
 اعتماد د تأمین د جلب په برخه کـې،  

 فعالیت کوي..
دمجرمانـه اودقـانون    بدنیت: -۶۳

کې د کېـدو پرخالف عمل په رامنته  
 شخص اراده اوغوتنه ده.   

اخیستلو او د بانک له  لهد سپارنو 
ـ  د خـه  عنوان ېاخیسـتن  ې 

 ممنوعیت
 درېیمه ماده:

 ) هې شخص نشي کـوالی، لـه   ۱(
ستان بانک خه د بانکدار د افغاندد 

 خلکـو  جواز له ترالسه کولو پرته، لهه
 خه د پولي سپارنو یا دبېرته ورکـې   

 پـه   الس ته راولوو نورو وجوهو د  
 فعالیت اقدام وکي.

الندې اشخاص لدې حکم خه مستثني 
 دي:  

هغه شخص چې د بېرته نه ورکې   --۱

 رفتن سـپرده هـای تضـمین شـده     
وتشویق بانک ها به فعالیـت هـای   
ــرات   ــه اداره خطـ بیشتردرعرصـ
ــایل  ــل مس ــهولت هادرح  وایجادس
 مربوط بـه بانـک هـای نـامؤفق     

 فعالیت می نماید.
ــوءنیت: اراده و -٦٣ ــت  س خواس

 آمدن عمل مجرمانه یا پدید شخص درر
  خالف قانون می باشد.  

ــاممنوع ــت اخــذ ســپرده ه  ی
ــتفاده ازو  ــوان  اســ  عنــ

  بانک
 وم: س ۀماد

 بـدون   ،هیچ شخص نمی توانـد ) ١(
 از دافغانسـتان  جواز بانکداریکسب 

هـای   به فعالیت دریافت سپرده بانکک
ــل   ــوه قاب ــایر وج ــا س ــولی ی   پ

 اقــدام از مــردم بازپرداخــت، 
 .نماید

ــل از  ــخاص ذی ــناش ــم  ای  حک
 ند:امستثنی 

 وجه مورد اسـتفاده  که   شخصیی --١
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په پانه کې د ون د ژمنې، له مالي 
خه د اعتبار د ماحصل یـا د   مؤسسوو

پانې په بازارونوکې د پورد بها لرونکو  
صادرو شوو سـندونو لـه مدرکـه د    
   اعتباراتو په تمویل کې د اسـتفادې و

  .وجه الس ته راوي
د  ماهیـت او د هغه شخص چـې   -۲

تشبث د اندازې یا د اونـدې مـالي    
ــت    ــه عل ــاء پ ــرچینې د منش  س

انون د افغانستان بانک لخوا ددې قد  د
خه معاف شـوی   قحکمونو له تطبیی

وي. دغه معافیت کېدای شي مشروط یا  
 نظــره محــدود   لــه زمــاني 
افغانستان بانـک د  دیا قسمي وي. د 

هکله د تطبیـق و  نوموي شخص په  
له احوالو سره سم مشخص او  حکمونه،،
 وي.ک فهرستت

)۲  شخص نشي کوالی، دبانکـدار (
له  ک""باندجواز له ترالسه کولو پرته دد

راکې  مشتقاتو خه د لهیا یې  کلمېې
د وانـدې   دخدمت یا ورکې یاتولیدد

اویادبانکي معامالتو دترسره کولو  کولوو
 چې قانون یـا   په اه ه واخلي، خوداا

تعهد   مدرکاعتبارات را از  تمویل   در
ــرمایی ــتراک در سـ ــر  ۀاشـ  غیـ

 قابل بازپرداخـت، ماحصـل اعتبـار   
ــالیؤاز م ــات م ــناد  سس ــا اس  ی

های  در بازار هشد صادر ۀبهادار قرض
 بدست می آورد. ، سرمایهه

 که بـه علـت ماهیـت     شخصی -٢
 منـابع  منشـاء  تشبث یـا   ۀو انداز

 افغانسـتان  د مالی مربـوط از طـرف  
معاف احکام این قانون  تطبیقبانک از 

 شده باشد. این معافیت مـی توانـد   
 مشــــروط یــــا از نظــــر  

 . یـا قسـمی باشـد    زمانی محـدود  
ــل  د ــک احکــام قاب  افغانســتان بان
ـ طتت   در مــورد شــخص مــذکور قبی

مشخص و فهرسـت   راحسب احوال، 
 د. نمایمی 

  بــدون ،شــخص نمــی توانــد) ٢(
ـ    کسب  ۀجـواز بانکـداری از کلم

 در رابطـه  یا مشـتقات آن  »بانک««
 عرضـۀ  یـا   تولیـد  یـا  به داد وستدد

ــدمت ــامالت خ ــام مع ــا انج   و ی
 استفاده نماید، مگر اینکه قانوننبانکی 
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خه ه   ووبین المللي موافقه لیک له هغ
وي، یا هغه مـوارد   لېاخیستنه مجاز

کې کارول  وکلمه په هغ "بانک"چې دد
کدار په فعالیتونو پورې اه دبان ،شوېې

 ونه لري..
 "بانک") د فرع دفتر نشي کوالی د ۳(

کې ـه   عنوانله کلمې خه په خپل  
ــوداچې د    ــي، خ ــک"واخل   "بان

یـو   عنوانقانوني  د بانک ۀهغد  کلمه
ـ  دفتر په يې فرعــچ .جزء ويي   ۀهغ

 پورې اه لري..
 دتصفیې مـدیر  یې هغه بانک چې لپاره 
کلف دی، په خپل  انتصاب شوی دی، م

(د تصفیې په حال کې بانک)  ېعنوان ک
 عبارت وکاروي..

د مشکوکو او غیر مجازو فعالیتونو 
 ېل

 لورمه ماده:
) که چېرې د دافغانستان بانک خبر ۱(

 ترالســه کــي چــې شــخص ددې  
قانون په درېیمه ماده کې له درج شوي  
حکم سره په مغایرت کې، د بانک پـه  

  استفاده آن  ،بین المللیی ۀۀیا موافقت نام
 یـا مـواردی کـه     مجاز دانسـته را 

 در آن بکـار رفتـه،    »بانـک «کلمه 
ـ     ی دارمربوط به فعالیـت هـای بانک

 نباشد. 
ـ  نمی تو فرعدفتر ) ٣(  ۀانـد از کلم
درعنوان خود استفاده نماید،  »بانک««

ـ     یـک   »بانـک « ۀمگر اینکـه کلم
ــزء از  ــوانج ــانکی  عن ــانونی ب  ق

 بـه آن مربـوط    فـرع باشد که دفتر 
 است. 

 تصـفیه   مـدیر  بـرای آن بانکی که 
، مکلـف اسـت   ،شده است انتصاب

 عبارت (بانک در حال تصـفیه) را در   
 عنوان خود به کار ببرد..

 و یت های مشـکوک رسی فعالررب
 غیر مجاز  

 :چهارم ۀماد
ــاه١( ــک  د ) هرگ ــتان بان  افغانس

 در مغـایرت   شخص ،که اطالع یابد
 ایـن   ۀ سـوم مـاد منـدرج  با حکم 
 بـه حیـث بانـک فعالیـت      قانون، 
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بانکي فعالیتونه یا   توه فعالیت کوي، یا
یې ورته فعالیتونه یا له خلکو خـه د   
   ې وسپارنې یا د ورته بېرتـه ورکـ

یا یـې  يوجوهو اخیستل ترسره ک ،
کوي، یا یې ددې ول فعـالیتونو پـه    
ترسره کولو کې ـون کـی دی،   
 کوالی شي، د لیکلي اجازه لیـک د  

خـه   ۀصادرولو په ذریعه یویا له یـو  
موضوع دېنې  د يزیات خپل استازز

 لپاره، توظیف کي..
) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۲(

ــتازز ــوی اس ــي د یش ــوالی ش   ک
مسـئولینو پـه    وتنفیذکوونک د قوانینو

همکار، له دمخه خبرتیا پرته النـدې   
 اقدامات ترسره کي:

 ته داخلېدل چې د (محل) هغه ای -۱
 )دبررسدېنې ( دافغانستان بانک یېې

شخص  ۀیل لري اودهغله پاره خاص دلل
شـخص   ۀیا دهغ دفعالیت په تصرف اوو

ې وي چـې  ې اخیسـتنې النـد  تر  
ې سره په تناقض فقر دېلفعالیتونه یې  

ودانـ   ي. هـر ول و تصـور مکې  
 یـا   ودان(ساختمان) یا تاْسیسات یا د  

 یـا    یا فعالیت هـای بـانکی    ،،نموده
 یـا اخـذ   فعالیت هـای مشـابه آن    

سپرده یا وجوه قابل باز پرداخت مشابه 
ــردم   ــام دادها رااز مــ   ،نجــ

 چنـین  انجـام  در یـا   ،می دهـد یا 
 ، نمـوده اسـت  فعالیت ها اشتراک 

می تواند ذریعۀ صدور اجازه نامۀ کتبی 
 یک یا بیشتر از یک نمایندۀ خـود را   
 جهت بررسـی موضـوع، توظیـف     

 نماید..
ــرۀ ( ۲( ــدرج فق ــدۀ من  ) ۱) نماین

 این ماده مـی توانـد بـه همکـاری     
ـ ، مسئولین تنفیذکننده قـوانین  دون ب

ـ متواقدامات ذیل به ی قبلۀ اطالعیی ل ص
 د: شوو
کـه دافغانسـتان    یورود به محل -١

آن  ل خاص بـرای بررسـی  بانک دلیی
 یا وفعالیت شخص داشته ودرتصرف  

ــخص    ــتفاده شـ ــورد اسـ  مـ
قرارداشته باشد که فعالیت هـای آن   

  هقـــرفدرتنـــاقض بـــه ایـــن 
شـامل  محل فعالیـت   متصور باشد.

ــات    ــاختمان یاتأسیس ــوع س  هرن
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تاْسیساتو یوه برخه چې د مکې پـر  
الندې شتون مکې او اوبو تر سطح یا  
طو، بې او الوتکې نقلیه وسای ولري دد

دفعالیت په ای کې شـامل   په شمولل
 .ديي
 د دفترونو، سندونو، ریکـارونو،  -۲

و یـا نـورو   بونمدارکو، صورت حساا
 ېنه چـې د سـرغونې پـه    شیانوو

 یا ور خه استفاده شوېارتکاب کې 
ـ  اسـتفادې د  یېې  مال متصـور  ـاحت

 وي.
د دفترونو، سندونو، ریکـارونو،   -۳

 ابونو یـا نـورو   مدارکو، صورت حسس
لپاره چې د سرغونې په  لولوشیانو د 

 یېیا ېشو ورخه استفادهارتکاب کې  
احتمال متصور وي، د ای  استفادې دد
 پهکې  ۀهغ په د ای او ترپایه بررس دد

 د نـه  ونود بـدلون  کې شیانو وو شتهه
 امر صادرول. رامنته کولو په اه دد

 وله ای خـه د ترالسـه شـو    -۴
 ول او د دفترونو، سندونو،وجوهو ضبطط

ریکارونو، مدارکو، صورت حسابونو  
یا نورو شیانو ضبطول چې ددې قانون 

تأسیسات کـه    یابخشی ازساختمان یا
ــاا ــطح ی ــاالی س ــین  ب ــت زم  تح

ــا ــمول  ی ــه ش ــته، ب  آب قرارداش
ــاره   ــتی وطی ــه، کش ــایط نقلی  وس

 .   می باشد
  دفــاتر، اســناد،  بررســی  -٢

ــا، ــدارک، صــورت  ریکــارد ه  م
 اشـیای کـه در    حسابات یا سـایر 

ــاب  ــی ارتکـ ــورد تخطـ  مـ
استفادۀ  احتمال یاقرار گرفته  استفاده

  د. ور باشتصمآن  
مبنی بر عـدم ایجـاد    صدور امر -٣

 تغییرات محل و اشـیای موجـود در    
جهـت   ،آن الی ختم بررسـی محـل   

ریکارد هـا،  ، اسناد، جستجوی دفاترر
مدارک، صورت حسـابات و سـایر    
اشیای که در ارتکاب تخطـی مـورد   

 ۀاستفاده قرار گرفته یا احتمال استفادد
 آن متصور باشد..

ده از محل ضبط وجوه دریافت ش -٤
 ،ریکاردهـا سـناد،  و ضبط دفاتر، اا

 مــدارک، صــورت حســابات، یــا  
ــایر   ــه ســ ــیاء ایکــ  اشــ
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 پـــه درېیمـــه مـــاده کـــې د 
و فعالیتونو په اه له هغو خه  درج شو

 احتمال متصور وي. استفادېېد
حاضرو اشخاصـو   لهپه ای کې  -۵

رندونو غوتنه او د هغوی خه د  
د غـو،   ئـت هی یا د اداره کوونکيي

ې ،یا د  ونکي (بررسان)کارکوونکو
رنـدونو  دشـریکانو   د شخص ۀهغغ

نظـر و ـای کـې     پـه ثبتول چې  
 سوداریز فعالیت ترسره کوي..

د دفترونو، سندونو، رېکـاردونو،   -۶
صورت حسابونو یا په خبرتیا کـې د   
درج نېې، ای او وخت په قید سره په 
فعالیت پورې د نورو اوندو شـیانو د   

 اندې کولـو او الس رسـ لپـاره     و
د دافغانستان بانک مؤظف استازي ته د  

شخص یا اونـد متصـدي د    ئولمس
مکلفولو پـه اه، د لیکلـې خبرتیـا     

 .صادرول
ظف استازی ؤ) د دافغانستان بانک م۳(

) فقره کې ۲مکلف دی، ددې مادې په ((
ــداماتو د    ــوو اقــ  د درج شــ
ترسره کولو په وخت کې د دافغانستان  

 مال اسـتفاده از آن در رابطـه   ــاحت
 بــه فعالیــت هــای منــدرج مــادۀ 

 سوم این قانون متصور باشد.
 اشخاص حاضرمطالبۀ توضیحات از -٥

 ییا اعضاو ثبت اظهارات آنها  درمحلل
ــان،   ــده، کارکن ــت اداره کنن   هیئ

  ییــــا شــــرکا بررســــان
  محـل مـورد نظـر   شخصی که در 

ــارتی ــت تجـ ــام  را فعالیـ  انجـ
 .می دهند

 صدور اطالعیـۀ کتبـی مبنـی     -٦
شخص مسـئول یـا    برمکلف نمودن

ه یا بدسـترس  مربوط، به ارائمتصدی  
دفاتر، اسناد، ریکاردهـا،  قرار دادن  

 اشـیای  سـایر  یـا  صورت حسابات  
 تـاریخ،   مرتبط به فعالیت بـه قیـد  

  بـه  منـدرج اطالعیـه  ل و زمان مح
 افغانســتان د ۀ مؤظــفنماینــد

 .بانک
ــدۀ م٣( ــتانؤ) نماین ــف دافغانس  ظ

بانک مکلف است، حین انجام اقدامات  
ــرۀ (  ــدرج فقـ ــن ۲منـ  ) ایـ

ــاده ــی دافغانســتان ،  م  اجــازۀ کتب
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ول شخص یـا  ئئاجازه مس  ېک لیکللبان
ــدې     ــه وان ــدي ت ــد متص  اون

 کي..
پـه   ه کې) فقر۲( په) ددې مادې ۴(

مواردوکې، شخص نشـي   درج شووو
کوالی، یوله الندې اعمالو خه ترسره  

 کي:
ظـف  ؤم د دافغانستان بانـک د  -۱

الل یـا  ـاخاجراء  داستازي د دندو  
 .یمخنیوو

 د سپارل شـوو  ته ظف استازي ؤم -۲
ـ  کـې د اجراء په بهیردندو  د  ۀد هغ

 یا نه منل. ولرد وواندې شوو غوتنن
 له ورکولو واب د تههغو پوتنو -۳۳

ظف استازي ؤخه ه کول چې د مم
 لخوا پوتل کېي..

ظف استازي ته د نا سمو او بې ؤم -۴
 الرې کوونکو معلوماتو واندې کول..

 په توه ان ودل. مؤظف د -۵۵
 
  
 

ــئول   ــخص مس ــه ش ــک را ب  بان
ـ    ــوط ارائـ ــدی مرب ــا متص  ه  ی

 نماید..
مندرج  موارددر  شخص نمی تواند) ٤(

  ) ایـــن مـــاده، ۲( فقـــرۀۀ
 ل را انجام ــذی مالـعی از اــیک

 دهد:
ـ  -۱ ت در اجـرای  اخالل یا ممانع

افغانسـتان  وظایف نمایندۀ مؤظـف د  
 بانک..

 رد یاعدم قبول درخواست هـای   -٢
ــ ــف   ارائ ــدۀ مؤظ ــدۀ نماین  ه ش

 وی. در جریان اجرای وظایف محولۀۀ
 امتناع از دادن پاسخ به سـواالتی   -٣

 ؤظف پرسـیده   که از طرف نمایندۀ م
 می شود..

ارایۀ معلومات نادرست وگمـراه   -٤
 کننده به نمایندۀ مؤظف..

 .مؤظفوانمود ساختن خود بحیث -۵
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کـې د    د زیاتې ېنې په وخـت 
 قت دستور صادرولؤؤم

 پنمه ماده:
افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د۱(

) ۱ددې قانون د لورمې مادې پـه (  
فقره کې د درج شوي حکم د تطبیـق   
لپاره الندې موقت دسـتورونه صـادر   

 کي::
د نظروشخص دفعالیت فـوري   -۱

 نول..
ترکنترول   ۀهغ د دنظر و شخص یا-۲

ول  الندې شرکت په واسطه د هـر  
 سـتلو یاخله یا مالونووجوهو، شتمنیو  

 له منـه تیتولو، ، لېدولو، (برداشت))
(واذار) ېودلو پریا  حذفولو ،ولوو

 .ممانعتخه  
ـ  نظر و شخص یا دد  -۳ تـر   ۀهغ

 موجـود  کنترول النـدې شـرکت د    
حساب یا حسابونو د فوري کنلولـو  
(بالکولو) په منظور بانک یا نورو مالي  

 یکلې خبرتیا صادرول اوسسو ته د لؤؤم
  تصمیم  د وروستيافغانستان بانک  دد  

مؤقت حین بررسی   صدور دستور
  مزید
 : پنجم ۀماد

 مـــی دافغانســـتان بانـــک ) ١(
ــق  ــت تطبی ــد، جه ــم توان   حک

ۀ چهارم این قانون ماد )۱ۀ (فقر مندرج
ــل راا ــت ذی ــاتیر مؤق ــادر دس   ص

 نماید:
مورد تعلیق فوری فعالیت شخص  -۱

 نظر..
ـ  ازممانعت  -٢٢ قال، ـبرداشت، انت
 حـذف   ،برباد نمودن ،اگنده نمودنپرر

ــذارییاوا ــوه،   گ ــوع وج ــر ن  ه
 اموال توسـط شـخص   ی ها یا ئدارا

ــا شــرکت تحــت  ــورد نظــر ی  م
 . کنترول وی

کتبی به بانک یـا   ۀاطالعی صدور -٣
د انجمـا منظوره مالی ب اتسسؤمسایر  

 فوری حساب یـا حسـابات   (بالک))
کـه   سسات مالیؤموجود دربانک یامم

مـورد  شخص  توسط یاتحت کنترولل
و   وی  یا شرکت تحـت کنتـرول  نظرر
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ــر ــوو    ت ــه نوم ــورې پ ــو پ  نیول
وجوهـو   وموجود ولو حسابونو کې د

 ساتل..
) فقره کې د درج ۱) ددې مادې په (۲(

دستور مخاطب شخص یـا تـر    يشوو
کنترول الندې شرکت کوالی شـي د   

ورو مودې په تر کې د  کاري )۱۰(
 سـیون تـه   مالي شخو د حـل کمې  

چې  پدې قانون کې د کمېسیون په نوم 
یادېي، د نـوې کتنـې غوـتنلیک     

غوتنلیک د دنوې کتنې  واندې کي.
د نوموي دستور د تطبیق واندې کول  

 خن نه ري..
 النـدې  له) کمېسیون کوالی شي ۳(

 د تثبیتولو په صورت  ۀخه د یو حاالتوو
 افغانستان بانک صادر شـوی  د دکې، 

 لغو، محدود یا ونوي:دستور 
دې  د رت کـې چـې  صو ۀپه هغ -۱

درج شوو له قانون په درېیمه ماده کې  
دشخص مستقیمه یـا   خه ممنوعیتونوو

له امکان خـه   غیرمستقیمه سرغونهه
 لرې وي..

 صورت کې چې د صـادر    ۀپه هغغ --۲

 موجوددر حسـابات   وجوههحفظ کلیه 
بعـدی   اتخـاذ تصـمیم   الی مذکورر

 افغانستان بانک. دد
ــخص ) ٢( ــت ش ــرکت تح ــا ش  ی

 ۀمندرج فقـر کنترول مخاطب دستور
مدت ند در خالل ) این ماده می توا۱((
حـل   کمیسـیون کاری به روز  )۱۰((

 منازعات مالی کـه  درایـن قـانون     
 بنام کمیسیون یاد می شود، درخواستت

ـ  تجدید نظرر  یـۀ نمایـد. ارا  هرا ارائ
ــتت ــر درخواسـ ــد نظـ  ، تجدیـ

 دســـتورمتذکره  مـــانع تطبیـــق
 نمی گردد. 

می تواند در صـورت   کمیسیون) ٣(
 ، دسـتور  ذیـل  یکی از حاالتتثبیت  

تحدید  لغو،را  افغانستان بانکرۀ دصاد
 نماید:  یا تعلیقق

 مسـتقیم   که تخطـی  در صورتی -١
ــتقیم  ــر مس ــا غی ــخص از ی   ش

 ۀ سـوم  ت های منـدرج مـاد  یعنومم
ــانون   ــن ق ــد   ای ــان بعی  از امک

 . باشدد
 تحدیدیا   ،که عدم لغوو در صورتیی --٢
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ل یا وو، محدودکوللشوي دستور نه لغو
نشخص ته د نه جبران دل و نظر و

 موجب شي.یان زي دونکېکک
صورت کې چې د صـادر   ۀپه هغ -۳

ل یا و، محدودکولشوي دستور نه لغوو
نل نورو اشخاصو ته جدي زیـان  و

 ي.متوجه کک
 ېعامه صورت کې چې  ۀپه هغ -۴

ایجاب کي چې صادر شوی دستور،  
 یا ونول شي. تحدیدلغو، 

 ) فقره کې درج ۱ددې مادې په ( )۴(
الو خه احو شوي دستورونه له الندې

پـورې د   (تحقق) تر پلي کېدو ۀد یوو
 اعتبار و دي::

 ددې قانون په شپمه ماده کـې د   -۱
درج شوو حکمونو مطابق د مقتضـي  

 .وختدستور د صادرېدو  
) فقره کې د درج ۵ددې مادې په ( -۲

 شوي حکم په پام کې نیولـو سـره،   
دکمېسیون په واسطه د نوموي دستور  

 .ختویا نېدو  تحدید، لغود 
افغانستان بانک چې د د هغه وخت -۳
 ههد دوام په نه لزوم باندې، امن  ۀهغغ دد

  ۀخسـار  تعلیق دستور صادره موجب 
مـورد نظـر   شخص  بهجبران ناپذیر 

  د.گردد
ــو، در صــورتی -٣  کــه عــدم لغ

 ۀخسار ه،تحدید یا تعلیق دستور صادرر
 جــدی را متوجــه ســایر اشــخاص  

 سازد..
 ایجاب  عامه عفمناکه  در صورتی -۴

ــادر   ــتور ص ــه دس ــد ک   هنمای
 .لغو، تحدید یا تعلیق گردد

 ) ۱( ۀفقـر  منـدرج  تورهای) دس٤(
ــن مــاده  ــی تحقــق یکــی ازای   ال

ــ ــار  ـاح ــدار اعتب ــل م  وال ذی
 : شدبامی 

 تور مقتضی ــدور دسـصزمان  -١
ایـن   ششـم  ۀمندرج مادطبق احکام 

 .قانونن
دستور، تعلیق  ، تحدید یالغوزمان  -٢

 بـا نظـر داشـت     کمیسیون توسطط
ــدرج ــم من ــر حک ــن )۵ۀ (فق   ای

 ماده.
 افغانسـتان بانـک   زمانی کـه د  -٣٣

  مطمــئنن ،،آن  بــه عــدم لــزوم دوام
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  شي.
) که چېرې دد افغانستان بانک ددې ۵(

) فقره کې د درج شـوو  ۳مادې په ((
یا نولو په اه  تحدیددستورونو دلغو،  

د نـوې  د کمېسیون پر پرېکې باندې  
کتنــې غوــتنه وکــي، نومــوي  

وروسـتن   دستورونه، دمحکمې تـر 
 پرېکې پورې، د اعتبار و دي..

سـپارنو د اخیسـتلو د    ناقانونهد 
 (توقف) دستور ولودر

 شپمه ماده:
  ا ) که چېرې د دافغانستان بانک۱(

ي چې شخص ددې قانون په  ترالسه ک
حکمونو  درېیمه ماده کې له درج شوو

-ده، پدې صورت خه سرغونه کېې
 صادروي: کې الندې دستورونهه

 د سپارنو د اخیسـتلو د فعالیـت    -۱
 فوري درول.

 ،مبلغاصل سپارنې دسپارونکي ته د -۲
ترالسه شوې  دله مدرک خه  ۀد هغغ

انېک  ،چې  ومبالغ وغه واو نور ې
لـه مدرکـه     ودنظر و شخص د هغغ

 گردد. 
ــاه٥(( ــک  ) هرگ ــتان بان  د افغانس

 تحدیدلغو، مبنی بر  کمیسیون ۀفیصل بر
ــق   ــا تعلی ــتورهایدی ــدرج  س  من

 درخواسـت  ) ایـن مـاده،   ۳(ۀ فقر
  تورهای دســ ،تجدیــد نظــر نمایــد

 ،ی محکمهئی فیصله نهاــال مذکور،،
 می باشد.مدار اعتبار  

توقف اخذ سپرده های غیر  دستور
 قانونی

 م:شش ۀماد
اطمینـان   دافغانستان بانک هرگاه) ١(

 احکـام که شـخص از   دحاصل نمایی
تخطـی  این قـانون  سوم  ۀمندرج مادد

 تورهایدس این صورتنموده است، درر
 : را صادر می نماید ذیل کتبیی

 توقــف فــوری فعالیــت اخــذ  -١
  ها. سپرده

ــت  -٢ ــله بازپرداخ ــالغ حاص  مب
ــمول   ــه ش ــذار ب ــپرده گ ــه س  ب
اصل مبلغ سپرده، منفعت حاصـله از  
 مــدرک آن، تکتانــه و ســایر    
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په   سپارونکي ته مدیون (پوروی) وي
شمول د ترالسه شوو مبـالغو بېرتـه    

  ورکه.
 بانک مکلـف دی،  ) د دافغانستان ۲(

پـه درج   ه کې) فقر۱( پهددې مادې 
شوي دستور کې د نوموو مبـالغو د   
 بېرته ورکې موده (وخـت) او ول  

 مشخص کي.
 ن بانک مکلـف دی، د دافغانستا)۳(

شوي  کې د درج)فقره۱ددې مادې په((
 د ۀدو دمخه لترلـ ېدستور له صادرر

))۱۵(و مودې په ترکې،  کاري ور
شخص  ،په صادرولو سرهدلیکلې خبرتیا  

خه خبراقدام لهدنظر وي   کولوکـ
نـه   ، ـو د يته وخت ورک ۀهغاوو

  کـې لـه دالیلـو   قناعت په صـورت  
 اعتـراض   سره یوای خپـل لیکلـی  

 د .واندې کي دافغانستان بانک ته  د
  او نحوهاعتراض دواندې کولو ول  

ــه واســطه  ــک پ د دافغانســتان بان
 مشخصېي..

) فقره ۳مادې په () که چېرې ددې ۴(
کې درج شوی اعتراض د دافغانسـتان   

شخص مورد نظر از مدرک   مبالغی که
ــدیون    ــذار، م ــپرده گ ــه س  آن ب

 می باشد..
ــف  ٢( ــک مکل ــتان بان  ) دافغانس

 در دســتور منــدرج فقــرۀ  ،اســت
ــرز   ۱( ــاد وط ــاده میع ــن م  ) ای

ــذکره را  ــالغ مت ــاز پرداخــت مب  ب
 .مشخص نماید

ــتان ) ٣( ــک د افغانس ــف بان  مکل
ـ  حـداقل ، است  الل مـدت  ـدر خ

 ر دستوروقبل از صدکاری روز  )۱۵(
ــر   ــدرج فقـ ــن۱( ۀمنـ   ) ایـ

ــه مــاده، ــی، باصــدور اطالعی   کتب
 از اتخـاذ اقـدام مـورد     راشخص 
ــر،  ــاخته ونظ ــع س ــه وی مطل  ب

مهلت دهد تا در صورت عدم قناعت، 
 ، بهعتراض کتبی خود را توأم با دالیلاا

ــ دافغانســتان بانــکک ــدارائ   .ه نمای
ـ و طرز اعتـراض توسـط   ه نحوۀ ارائ

  دافغانســتان بانــک مشــخص   
   .   می گردد

ــدرج  ٤( ــراض من ــاه اعت  ) هرگ
) این ماده از طرف دافغانستان  ۳فقرۀ ((
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بانک لخوا رد شي، د نظر و شخص 
صادرېدو له نېې  کوالی شي دخبرتیا دد

) کاري ورو مودې پـه  ۱۰خه د ((
تر کې د نوې کتنـې غوـتنلیک    

 کمېسیون ته واندې کي.
د یوې اوون مودې  ې) کمېسیون د۵(

په تر کې د استماعیه غونـې نېـه    
له نوموې دې وې غونه نومواکي او 

  خه د یوې میاشتې مودې په تر ېنې
 کې پیل کي. 

ددې قانون په یوسلو اوولسمه ماده کې 
د کمېسـیون پـر   درج شوی حکم،  

 د تطبیق و دی.پرېکې  
ستماعیه غونه د کمېسیون پـه  ) ا۶(

د  بهیر مطـابق کې داکل شوي محضرر
د  افغانستان بانکد، د نظر و شخصص

ذینفـع   نورویا و تنو استازو او  ۀیوو
سیون لـه  ېاشخاصو په ون چې دکمم

 بلل کېي، جوېي.را خواا
) کمېسیون کوالی شي، په استماعیه ۷(

ــوو    ــدې ش ــې د وان ــه ک  غون
سندونو او مدارکو له پـه پـام کـې     
نیولوسره، د دافغانستان بانک دسـتور  

  مـورد نظـر    شخصصبانک رد گردد، 
 روز )۱۰مدت ( اللـتواند در خ می

 تـاریخ صـدور اطالعیـۀ    از کاریی
 کمیسیوندرخواست تجدید نظر را به  

 نماید. هارائئ
یک هفته مدت  درخالل کمیسیون)۵(

 اســـتماعیه را  جلســـۀ تـــاریخخ
ــین ــذکور را و  تعی ــۀ م  در  جلس

ــ ــدت  اللـخ ــاه از  م ــک م  ی
 تاریخ متذکره آغاز نماید.

 حکــــم منــــدرج مــــادۀ 
این قـانون برفیصـلۀ    هفدهمیکصد و

 کمیسیون، قابل تطبیق می باشد.   
ــۀ٦( ــتماعیه ) جلس ــر  اس در محض

 بـه طبق روند مشخص شده کمیسیون  
یک یا چند  ،شخص مورد نظراشتراک  

ک و سـایر  دافغانستان باننماینده  نفرر
که ازطرف کمیسـیون  نفع ذی صاشخاا

 می گردد. دایردعوت می شوند،  
 داشتنظرمی تواند، با  کمیسیون)۷(

ــدارک ارا   ــناد و مـ ــاسـ  ه ئـ
اسـتماعیه، دسـتور   جلسـۀ  شده در 

 یـا رد    ئیـد تااافغانستان بانـک را  دد
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  تاْیید یا رد کي.
 ددې ) که چېرې د نظر و شخص ۸(

 ي) فقره کـې ددرج شـو  ۱مادې په (
ن ي، یايې  دستور په تطبیق کېوک

د دافغانسـتان بانـک    رعایت نکي،،
کمېسیون ته د غوتنلیک په وانـدې   

 انحالـل  کولو سره، د نظرو تشبث د
 غوتنه کوي..

 ن مودې پـه  و) کمېسیون دیوې او۹(
پـه اه د   انحاللتر کې، د تشبث د 

ې نېې  استماعیه غوناکي اونومـو ه 
ه یادې شوې نېې خه د یوې  غونه ل

میاشتې مودې په تر کې د کمېسیون 
 ۀهغ دلخوا د مشخص شوي بهیر مطابق  

 انحـاللتشبث د قانوني استازي چې د  
ــتنه یی ـــغو ـــ  وې ده، ـې ش

یا و تنـو   ۀد دافغانستان بانک د یو
اشخاصو پـه   او نورو اونـدواستازو  

له خوا رابلـل  سیون ېکم ون چې دد
 جووي.، کېيي

)۱۰ا ترالسـه   )که چېرې کمېسیون
نظر و شخص ددې مادې چې د  کيي
کې د درج شوو دستورونو ) فقرهه۱په ((

 ..نماید
 ) هرگـــاه شـــخص مـــورد ٨((

) ۱دستور مندرج فقرۀ ( درتطبیق نظر
ـ  تـأخیر  این مـاده    یـا آن  ،ودهنم

انک با دافغانستان ب را رعایت ننماید،،
، انحالل ارائه درخواست به کمیسیونن

ــا    ــر را تقاض ــورد نظ ــبث م  تش
 می نماید..

یـک  )کمیسیون در خالل مـدت  ۹(
در رابطه  یخ جلسۀ استماعیه را، تارهفتهه

ـــ ــه انح ــین وـب ــبث تعی  الل تش
ـ    الل مـدت  ـجلسۀ مذکور را در خ

رونـد   یک ماه از تاریخ متذکره طبق
  مشخص شده توسط کمیسـیون بـه   

نمایندۀ قانونی تشـبثی کـه    اشتراک 
 یک یـا   ،شده است انحالل آن تقاضا

  افغانسـتان بانـک و  د چند نفرنمایندۀ
کـه ازطـرف    ربطص ذیاشخاسایر 

 دایـر  شـوند،   کمیسیون دعوت میی
 می نماید.

اطمینان حاصل کمیسیون ) هرگاه ۱۰(
از رعایت  مورد نظر که شخص نمایدد

) این ماده  ۱ندرج فقرۀ ((م  تورهایدسس
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خه ه   (رعایت)  له په پام کې نیولو
ـ  یېیاا ، یپه تطبیق کې ن یا تعلل ک
 تشبث په انحالل تصمیم نیسي.دد
پروسه د دافغانسـتان   انحالل) د ۱۱(

کنالرې  الندې داوندې رنظربانک تت
 مطابق، صورت مومي..

انحالل خـه  ) هغه عوایدچې له ۱۲(
 کېي، د کمېسـیون او   وروسته پاتېې

د دافغانستان بانک، سـپارونکو او د  
اوند تشبث د نورو شخصي دائنینو د  

د ورکـې   او نورو لتونومخارجو 
بالترتیب وېشل کېـي. پـاتې    لپاره،،

مالکینو یا په سم  شتمن له احوالو سرهه
 دولت پورې اه مومي..

قانوني مالت 
 اوومه ماده:

د دافغانستان  دافغانستان بانک، ) د۱(
 رئـیس اوغـي،   دعالي شوريبانک  

یا استازي،  او کوونکي مرستیاالن، کارر
يې او  کارکوونکی سیون غي اوېدکمم

هغه شخص چې ددې قانون د حکمونو  
پـه    ې د مدیرییمطابق د متولي یا د تصف

یا در تطبیق آن تأخیر یا تعلـل   امتناع 
تشـبث تصـمیم   الل ـانحورزیده به 

 اتخاذ می نماید..
الل تحـت نظـر   ـ) پروسۀ انح١١(
طبق طرزالعمـل   بر افغانستان بانکدد

  مربوط صورت می گیرد..
  یبـاق  انحاللاز یکه بعدایدوع) ١٢(

جهت پرداخت مخـارج و   ،می ماند
 ودافغانسـتان  ایر مصارف کمیسیونسس

نـین  ئگذاران وسایر دا بانک، سپردهه
ترتیب توزیع لامربوط، ب تشبث شخصیی

ی های بـاقی مانـده   ئدارا می گردد..
تعلق یا دولت حسب احوال به مالکین  

 .گیرد میی
 حمایت قانونی

 م: فته ۀماد
اعضای رئیس و) دافغانستان بانک، ١(

ــان،    ــالی، معاونـ ــورای عـ  شـ
 د یـــا نماینـــدگانوکارکنـــان  

افغانستان بانک، اعضای کمیسـیون   
آن وشخصی که طبق احکام  وکارکنان 

ــا    ــولی ی ــث مت ــانون بحی ــن ق  ای
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توه انتصابېي، یاهغه شـخص چـې   
یې پدې پستونو کې دنده ترسره  دمخهه
د دافغانسـتان   اوددې قانون  ده کېې

 حکمونو سره داجراآتوله قانون بانک دد
 شوي دمطابقت په صورت کې، دواردد

 يدجبران مسئول نه د زیان (اووتي))
 نیول کېـي عدلي تعقیب الندې نه ترر

چـې   داچې دمدعي له خواثابته شيخوو
دهغوی اقدام یا نه اقدام، په اقدام یاعمل  
کې ن یاتېروتنه له ناوه نیت خـه  

 .يد يراپیداشوو
) فقره ۱) که چېرې ددې مادې په (۲(

ـ      ول ئکې درج شـوي اشـخاص مس
زیان سـره  وارد شوي  لهول شي، 

 دمتناسب زیان دجبران پرورکې مکلفف
 ېي. کک
 سیون مکلـف دی دمـدني   ې) کم۳(

 ن ادعاته په الندې مـواردو زیان دجبرا
 کې رسیدي وکي::

  که چېرې دزیان دجبـران ادعـا    -۱
 دافغانستان بانک یاددې مـادې پـه     دد
 درج شوي اشخاصـو ) فقره کې له ۱((

  وي.   ېاقامه شوو پرخالفف ۀۀیود   خهه

مدیر تصفیه انتصـاب مـی گـردد،    
یاشخصی که قبالً درپست های متذکره  
اجرای وظیفه نموده است درصـورت  
  مطابقـــت اجـــراآت بااحکـــام  

ــانون ــن ق ــتان و ای ــانون دافغانس  ق
وارده  ۀجبران خسـار مسئول  بانک،

 ،گیردقرارنمی  ینبوده موردتعقیب عدلل
 ثابت گردد کهتوسط مدعی مگر اینکه  

 عمل اقدام یاعدم اقدام، تأخیردراقدام یاا
 ناشــی از  آنهــایــا اشــتباه   

 .می باشدسوء نیت 
) ۱(ۀ ص مندرج فقراشخاهرگاه ) ٢(

 د، ناین ماده مسـئول شـناخته شـو    
 ۀخسـار جبـران  پرداخت مکلف به 

 اســـب بـــه خســـاره وارده متنن
 .گرددمی 

 کمیسیون مکلـف اسـت بـه    ) ٣(
ادعای جبران خساره مدنی درمـوارد  

 گی نماید:ذیل رسیدد
گاه ادعای جبران خساره علیه هر -١

ــایکی   ــک ویـ ــتان بانـ  افغانسـ
 ه) این ماد۱( ۀاشخاص مندرج فقر ازز

 اقامه شده باشد..
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دزیـان   صورت کې چـې    ۀهغغ پهه --۲
 کېبهیرپه  داجراء ددندې ادعادجبران 

 ې قانون یاپه د د دافغانستان بانک اویاا
ون کې له درج دافغانستان بانک په قان دد

نـه   اقدام یا دیوه خه دشوو اشخاصوو
له  له ن خهیا په اقدام کې اقدام اوو

 وي.  ېشواقامه  ،راپیداکېدوو
ددې مادې په  ) مدعي کوالی شي،۴(
) فقره کې درج داوند مدني زیان ۲((

او جهو دالیلو ؤدجبران غوتنلیک د مم
ن د تفصیالتو په یادولو زیا يوارد شوو

 سره، کمېسیون ته واندې کي..
شي کوالی ددې مادې په ) شاکي ن۵(
) فقره کې ددرج شوي مدني زیـان  ۳((

 پرېکـې  سیون دېدجبران په اه دکمم
پورې، محکمې ته ددعوي  ترصادرېدوو

 اقامه وکي.  
) کمېسیون مکلف دی، ددې مادې ۶(

ــه (( ــوی ۳پ ــې درج ش ــره ک  ) فق
له نېې خه رسېدو  د ۀغوتنلیک دهغ

تـر   ،) ورو مودې په تر کې۳۰د ((
ارزونې الندې ونیسي، د غوتنلیک د  

جه والي په صورت کې، اسـتماعیه  ؤؤم

درصورتی که ادعای جبران خساره   --٢
ـ    دم  ناشـــی ازاقـــدام یاعــ

تأخیردراقدام دافغانسـتان   یا اقدام وو
یکی ازاشخاص مندرج ایـن   بانک ویاا
قانون دافغانسـتان بانـک    قانون ویاا

ــه   ــه اقام ــرای وظیف ــان اج  درجری
 شده باشد..

 درخواست ادعای) مدعی می تواند، ٤(
) ۲( ۀفقر ه مدنی مندرججبران خسارر

 ذکردالیـل مؤجـه و   این ماده رابـا  
کمیسـیون   وارده به ۀتفصیالت خسارر

 .ه نمایدئاراا
فیصله  تواند الی صدور شاکی نمی) ٥(

 ۀکمیسیون دررابطه به جبران خسـار  
ــر   ــدرج فق ــدنی من ــن ۳( ۀم  ) ای

 ماده، بـه محکمـه اقامـه دعـوی     
  نماید.

درخواست  ،مکلف استکمیسیون )۶(
) این ماده را در خالل ۳مندرج فقرۀ ((

وصول آن، ) روز از تاریخ ۳۰مدت ((
، در صـورت  قرار دادهمورد ارزیابی  

ــت،   ــودن درخواسـ ــه بـ  مؤجـ
 جلســـۀ اســـتماعیۀ را حســـب  
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غونه له احوالو سره سم دغوتنلیک 
) ۳۰( د ۀخـه لترلـ  رسـېدو  له  

) ۶۰زیات نه زیات د ( ورومودې اوو
ورو مودې په تر کې، جوه کي او  

خبر توه اخونو ته  موضوع په لیکلې
 .ورکيي

ــه د۷( ــتماعیه غون ــدعي، ) اس   م
افغانستان بانک د استازي یا استازو دد 
د کمېسیون یهم او مدعی علو نور یااو  

 په ون نورو ذینفع اشخاصوپه بلنه د  
 ېشـو  ېسیون له خوا د مشخصېدکمم

 ،کـــــنالرې مطـــــابق  
 جوېي..

  ،) دافغانستان بانـک مکلـف دی  ۸(
) فقـره کـې ددرج   ۱( ددې قانون په

شخص دفاعیه لتونه چې ددې شوي  
دافغانستان بانک دقـانون   د قانون یاا

دندې په  اقدام یا د نه داقدام یا مطابقق
په واندې کې دن وخت کې په اقدامم

مې له اقا د يدمدني زیان دجبران ددعوو
 .، ورکيکېيبابته متحمل  

ي شـوري  دافغانستان بانک عال د) ۹(
) فقره کې  ۸ددې مادې په (( ه،،د  همکلفف

ـ   الل مـدت حـداقل   ــاحوال در خ
ــداکثر (۳۰(  ) ۶۰) روز وحــــ

ــت،  ــول درخواس ــد از وص  روز بع
ــوع   ــد و موضـ ــر نمایـ  دایـ
ــرفین اطــالع  ــه ط  را طــورکتبی ب

 .دهد
مدعی،  اشتراک بهجلسه استماعیه ) ۷(

 نک وافغانستان بانمایندگان د نماینده یاا
سایر اشـخاص   علیهم ومدعی سایر یاا
طبـق   نفع به دعـوت کمیسـیون  ذیی

ــلل ــده  طرزالعمـ ــخص شـ  مشـ
ــیون، ــرف کمیسـ ــر ازطـ   دایـ

  می گردد.
  ،دافغانستان بانک مکلف اسـت ) ٨(

 ۀمصارف دفاعیه شخص مندرج فقـر 
راکه ازبابت اقامه دعوای  ه) این ماد۱((

جبران خساره مدنی دربرابراقدام، عدم  
أخیردراقدام حین اجـرای  ت یا اقدام و

قـانون   یـا و وظیفه مطابق این قانون  
دافغانستان بانک متحمل می شود، تأدیه  

 . نماید
شورای عالی دافغانستان بانـک  ) ٩(

به منظـور طرزتأدیـه     ،مکلف استت
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ورکې   قانوني لتونو دد ووددرج شو
په منظورـانې کـنالره    ول  د

 هغې له الرې د د تصویب کي تروو
 لکه دمدافع وکیل اکل، د مسایلو ینوو

زیـان   اود والیمؤجه  قانوني لتونوو
مـودې اکـل    ورکـې د  دجبران دد

 مشخص شي.  
دې که چېرې هغه شخص چې د ) ۱۰(

زیان  کې ددرج شوي) فقره۸په ( مادېې
دمدني زیان په ی، جبران یې السته راو

وپېژندل شي، مکلـف   مسئولواندې  
 لــه دی، هغــه پیســې چــې    

 دافغانستان بانک خه یې دزیـان د د 
ه السته راوي بېرته د يجبران په تو

 .کيې مستردد
  ،دافغانستان بانک مکلف دی د )۱۱(

ج ) فقـره کـې ددر  ۱ددې مادې په (
شوي شخص دفاعیه لتونه چې ددې  

 دقانون  دافغانستان بانک د د قانون یا
، ددندې دترسره کولو مطابق حکمونوو

اقدام یاپه اقدام  نهداقدام،  خت کېپه وو
 له بابته متحمـل کېـي،  ن کې د  

داسې لتونو په هکلـه    دد ورکي..

) ایـن   ۸(( ۀۀمصارف قانونی مندرج فقر
گانه راتصـویب   ماده، طرزالعمل جدا

طریق آن مسـایل چـون    از تا نماید
، مؤجـه بـودن   ب وکیل مدافعانتخاا

تعیین مدت پرداخت  مصارف قانونی وو
ــخص    ــاره مشـ ــران خسـ  جبـ

 .گرددد
ه جبران ـی کـگاه شخصرـه) ١٠(

 ) این مـاده را ۸( خساره مندرج فقرۀۀ
دریافت نموده، دربرابرخساره مـدنی   
مسئول پنداشته شود، مکلف اسـت،  

ــه ازز ــولی ک ــک  پ  دافغانســتان بان
 بحیــث جبــران خســاره دریافــت 

ــترد  ن ــاره مس ــت دوب ــوده اس  م
 نماید..

ــف ) ١١( ــک مکل ــتان بان  دافغانس
مصارف دفاعیه شخص مندرج  ،است

ــرْه (( ــه از ۱فق ــاده راک ــن م  ) ای
 تـأخیر در  ، عدم اقدام ویاقدامبابت اا

اقدام حین اجرای وظیفه مطابق احکام  
این قانون ویاقانون دافغانستان بانـک  
متحمل می شود، تأدیه نماید. درمورد  

) این ماده قابل  ۱۲((ۀ صارف فقررچنین م
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  . هه) فقره دتطبیق و د۱۱۲ددې مادې (
ددې  ) که چېرې هغه شخص چې۱۲(

) فقره کې درج شـوي  ۱۱مادې په ((
لتونه يې السته راوي، دجرم پـه   
ارتکاب محکوم شي، مکلف دی، هغه 

 دافغانستان بانک خه یې دله مبلغ چې  
  ول السـته راو تونو پهيدفاعیه ل 

 ، مستردکي.ديي
ــک د د) ۱۳( ــتان بان ــواافغانس  لخ

ــواز   ــدار د ج ــاددبانک  دل، رېص
نظـر و  د ا لخـو افغانستان بانک د  د

دتضمین په  خه مالي سالمت له بانکک
 توه نه دی..

 ) فقـره کـې   ۱) ددې مادې په (۱۴(
درج شوي اشخاص د ورشکست یا د 
بانکونو له مالي ناوو اجراآتو خه د  

پیدا شوي وارده زیان په وانـدې،   را
 ي.دنه  مسئول

 
  
 
  

  تطبیق است.
گاه شخصی کـه مصـارف   هر) ١٢(

  ایـن مـاده را  ۱۱( مندرج فقـره (  
دریافت نموده، به ارتکاب جرم محکوم 

 ، مکلف است، مبلغـی کـه از  گرددد
دافغانستان بانک بحیث مصارف دفاعیه  
ــوده اســت، مســترد  ــت نم  دریاف

 نماید.
ــداری ) ١٣( ــدور جوازبانکـ  صـ

ــط دافغ ــه   توس ــک ب ــتان بان  انس
تضمین دافغانستان بانک ازسالمت  ۀمثابب

  مــالی بانــک مــورد نظـــر    
 نمی باشد.

 ) ۱( ۀاشــخاص منــدرج فقــر) ١٤(
ــار  ــاده دربرابرخس ــن م   ۀوارد ۀای

ــت  ــی ازورشکس ــوناش  ء گی یاس
 اجراآت مالی بانـک هـا، مسـئول    

 نمی باشد.
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  دوه یم فصل
 د بانک تاْسیس او د 

 بانکدار جواز
 سیسأد بانک ت

 اتمه ماده:
سس او ونه وال په توه د ؤد م بانک

خه د زیاتو اشخاصو په  ۀیا له یو ۀیوو
واسطه د قانون د حکمونـو مطـابق    

 سیسېي.أأت
 جوتحقوقي د بانک 

 نهمه ماده:
ــا  ۱( ــهامي یـ ــک د سـ  ) بانـ

ولیت شرکت پـه ول  ئمحدود المس
  همقرر هجوت یې په اونداو ثبتېي  

 کې مشخصېي.
 حقـوقي  خپل ،انک نشي کوالی) ب۲(

 افغانسـتان بانـک لـه    دجوت د  
 کي. بدلدمخه لیکلې اجازې پرته 

ولیت سـئ ) د سهامي او محدود الم۳(
شرکتونو د قانون حکمونه پر بـانکونو   

پدې شرط چې   ،،باندې د تطبیق و دي

  فصل دوم
 و جواز  بانک تأسیس

 داریبانک
 تأسیس بانک

 م: شته ۀماد
بانک توسط یک یا بیش از یک شخص 

مطـابق  حیث مؤسس و سـهمدار  ه بب
ــیس     ــانون تأس ــن ق ــام ای  احک

 گردد. میی
 بانک حقوقی ساختار 

 هم: ن ۀماد
 سـهامی   صورت شرکته بانک ب) ١(

آن  و ساختاریا محدود المسئولیت ثبت 
 مشــخص  مقــررۀ مربــوط  در  
 . شود می

 یحقوقاختار س ،نمی تواند بانک) ٢(
 قبلـی  کتبـی  ۀبدون اجـاز  را خودد

 . دهدتغییر  افغانستان بانکدد
سهامی  احکام قانون شرکت های) ٣(

و محدود المسئولیت باالی بانک هـا   
باشد، مشروط بر اینکه تطبیق می  قابل 
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 تناقضضددې قانون له حکمونو سره په 
 کې نه وي..
تشـکیالتي جوـت او    د بانک 
 ه اساسنام

 لسمه ماده:
او  تشکیالتي جوـت  ) بانک د۱(

 لرونکــی دی چــې   اساســنامېې
افغانستان بانک له تصویب وروسته دد 

او د بانکونو د ثبت په مرکزي  ېينافذذ
 کې، ثبتېي. دفترر

افغانستان د) بانک نشي کوالی، د ۲(
 بانک له دمخه لیکلې اجازې پرته پـه  

 اساسنامهه تشکیالتي جوت اواوندد
 کي. وارد عدیالتکې تت

 د بانکدار جواز
 یوولسمه ماده:

افغانستان بانک د بانکـدار  د) د ۱(
 .همرجـع د  یوازن دجواز دصادرولوو

 هغـو   ازې) د بانکدار جواز یـو ۲((
افغانستان د  شرکتونو ته صادرېي چې د

قوانینو د حکمونو مطابق تاْسیس او ثبت 
شوي وي او د هغوی مجازه ورکـل   

 با احکـام ایـن قـانون در تنـاقض     
 نباشد.

 ۀ اساسـنام  و یتشـکیالت  ساختار
 بانک 

 : دهمۀ ماد
کیالتی و ساختار تشبانک دارای ) ١(

ــد    ــه بع ــوده ک ــنامه ب  از  اساس
 نافـذ و در  افغانستان بانکد تصویب

 ثبـت  ، دفتر مرکزی ثبت بانک هـا  
 می گردد. 

کتبی  ۀبدون اجاز ،بانک نمی تواند) ٢(
 قبلـــی دافغانســـتان بانـــک درر

مربـوط  واساسنامه  یساختارتشکیالتت
 نماید.  واردتعدیالت  

 جواز بانکداری 
 :  زدهمیا ۀماد

مرجـع  یگانـه  نستان بانک افغاد) ١(
 صدور جواز بانکداری می باشد..

 بــه  صــرفجــواز بانکــداری ) ٢(
 صادر می گرددکه مطابقی شرکت ها

و ثبت  تأسیسقوانین افغانستان  احکامم
ی پرداخت ئئابتدا  ۀشده باشند و سرمایی
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نه له یو میلیارد افغانیو  شوې لومن پا
چې په اونده مقرره خه یا زیات مبلغ 

 کې مشخصېي، ل نه وي..
) د بانک لومن پانه، په نغـدي  ۳(

د معـادل پـه ول    د هغېیا صورت  
 ورکول کېي..

هغه بها لرونکي سندونه چې دنغـدي  
وجهې په توه دمنلو و وي، په اونده  

 .ېيمقرره کې مشخص
ـ  هغه جوازچې ار) د بانکد۴( دې ل

صادرېي دصادرېدو له  قانون سره سمم
 نېې خه نافذ او دنامحدودې مـودې  

 ۀاو له یـو  دی لپاره د اعتبار لرونکیی
شخص خه بل شخص ته د لېد و نه  

، خوداچې پدې قانون کې بل ول  دی
 وي. يشو پیشبیني

 افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۵(
 یـا  متعارف له ۀاعم دهغ ولد بانک 
 درج پدې ماده کې والي خه اسالميي

  جواز کـې مشـخص   په د بانکدار
 کي..

افغانستان بانک کوالی شي، له د ) د۶(
اتیا سره سم د بانکدار د جـواز د   

یا   از یک میلیارد افغانی  آنهامجاز   ۀۀشد
در مقـررۀ مربـوط   مبلغ بیشتری که  
 کمتر نباشد. ،مشخص می گرددد

بصـورت   ،ی بانکئابتدا ۀسرمای) ٣(
ـ     هنقدی یا به شکل معادل آن پرداخت

 د. می شو
که بحیث معادل وجـه   یاسناد بهادار

 مقـرره ، در باشد نقد قابل پذیرش میی
 .گردد می مشخص مربوطط

که مطـابق ایـن   جواز بانکداری ) ٤(
از تاریخ صدور ، گرددقانون صادر می  

ـ   و نافذذ دود دارای برای مـدت نامح
 از یـک شـخص بـه    اعتبار بـوده و  

، قابل انتقال نمی باشـد  شخص دیگر
مگر این که در این قانون طور دیگری  

 پیشبینی شده باشد.
 ) دافغانستان بانک مکلف اسـت،  ٥(

ــارف  ــک اعــم از متع ــت بان  نوعی
یا اسـالمی بـودن آن را در جـواز    
بانکداری مندرج این ماده مشـخص   

 نماید.
حین می توانـد،  بانک دافغانستان) ٦(

حسب   بانکداریی واززــجج دوررــصص
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صادرېدو په وخت کې، هغه شرایط یا 
حکمونو  محدودیتونه چې ددې قانون دد

دبانکدار له جـواز   ،خالف نه ويپرر
 وسره ضم کـي. دغـه شـرایط ا    

 محدودیتونه له احوالـو سـره سـم     
دافغانستان بانک په واسطه تعدیلېدای   دد

 شي.
ــواز او   ــدار د جـ  د بانکـ

 حق الخدمت (فیس) غوتنلیک
 دوولسمه ماده:

په  ) د بانکدار د جواز غوتنلیک۱(
ــانون   ــي ول د دې قــ  لیکلــ

افغانستان بانـک  د حکمونو مطابق دد  
 د د غوـتنلیک  ته واندې کېـي.  

ې کولو او ارزونې شرایط او پدې واندد
 اه د تصمیم نیونې ول پـه اونـده    

دافغانستان بانک لـه   مقرره کې چې دد
 خواوضع کېي، تنظیمېي..

 ) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۲(
د بانکدار د جواز د غوتنلیک لـه  

دنظارهیئت او عامـل   مخکېتاْییدولو  
 او هغوو هیئت په توه دپېشنهادي غوو

های را   ضرورت، شرایط یا محدودیت
 کــه مخــالف احکــام ایــن     

 بانکـداری  جـواز  ضمقانون نباشد،  
ــد.. ــن  نمایـ ــرایط وایـ   شـ

توسـط  ل حسب احوامحدودیت ها 
ــکدد ــدیل  افغانســتان بان  شــده تع

 . می تواند
  و درخواست جـواز بانکـداری  

  حق الخدمت (فیس)
 زدهم: دوا ۀدماا 
درخواســت جــواز بانکــداری ) ١(

 مطـابق   افغانستان بانکبه د یکتبطورر
ه مـی گـردد.   ئارا احکام این قانون

و ه و ارزیابی درخواسـت  ئشرایط اراا
 نحــوۀ اخــذ تصــمیم درمــورد در  

ــررر ــوط مق ــط  ۀ مرب ــه توس  ک
تنظیم شود،  دافغانستان بانک وضع می

 می گردد.  
ــف  ) ٢( ــک مکل ــتان بان  دافغانس

 درخواســت تائیــد قبــل از، اســت
  در مـــوردبانکـــداری  جـــواز

 هیئـت  ی بحیـث   اعضای پیشـنهاد 
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په هکله چې په راتلونکې کې   اشخاصو
په بانک کې د واکمنې استحقاقي ونې  

یمې ه ، ددې قانون ددوکېيلرونکي 
 ې) جزء کې ددرج شـو ۱۶مادې په ((

 ،اصطالح دمفهوم پررعایتولوسـربېره  
 الندې معلومات راول کي::

 مالي او مالیاتي وضعیت. -۱
 (شخصي سوابق). يلوژندېپ -۲
 حرفوي سوابق. -۳
 سوابق.جرمي  -۴
 ) اوندې ادارې مکلفې دي، ددې ۳(

و ) فقره کې د درج شـو ۲مادې په (
ــهه ــه اه ل ــو پ ــاتو د راولول   معلوم

دافغانستان بانک سـره همکـاري    د 
 وکي.

افغانستان بانک کوالی شـي د  ) د۴(
 د اجـازه لیکونـو   ،بانکدار د جوازز

وانـدې   خدمتونود نورو او ورکولوو
 فـیس واخلـي.   بدل کـې کولو په 

) فقره کې د درج ۴) ددې مادې په (۵((
د هغو د شوو جوازونو دفیس اندازه او  

ول په اونده مقـرره کـې    تحصیلل
 مشخصېي..

در   کهه اشخاصیی عامل وونظار و هیئت 
سهم استحقاقی ذیصالحیت  آینده دارای

عالوه بررعایـت  می گردند، در بانک  
) ۱۶مفهوم اصطالح مندرج جـزء (  

معلومـات ذیـل   دوم این قانون  ۀمادد
 :راجمع آوری نمایدد

 ومالیاتی. مالیوضعیت  -١
 ).سوابق شخصیشهرت ( -٢
 .حرفوی سوابق -٣
 .جرمیسوابق  -٤
 در  ،مکلـف انـد   ) ادارات ذیربط٣(

 بــه جمــع آوری معلومــات  رابطــه 
 بـا  ) ایـن مـاده   ۲مندرج فقـرۀ (  

 افغانســتان بانــک همکــاری    د
 نمایند..

 د افغانستان بانـک مـی توانـد    ) ٤(
، اجازه بانکداری اعطای جواز در برابر

فـیس  خدمات، سایر عرضۀ و  ها هنامم
 نماید.اخذ  

) اندازۀ فیس جوازهای مندرج فقرۀ ۵(
ــیل  ٤(( ــرز تحص ــاده وط ــن م  ) ای

 آن در مقــررۀ مربــوط تنظــیم   
  . گردددمی 
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) فقره کې د درج ۲۲) ددې مادې په (٦٦(
صورت کې،  په تحققشوو شرایطو د نه  

ــدې شــوی   دبانکــدار دجوازوان
 غوتنلیک، مستردېي.

شرکتونو لپاره د  جدیدالتأسیسد 
  صـادرولو   د جواز دبانکدار

 ول
 دیارلسمه ماده:

شرکت لپـاره د   جدید التأسیس) د ۱(
بانکدار جواز د الندې پاوونو لـه   

 بشپېدو وروسته صادرېي:
سسـینو لخـوا د   ؤد شرکت د م -۱

ــتلو د   ــواز د اخیس ــدار د ج  بانک
 مقدماتي غوتنلیک واندې کول..

ـ د شرکت له تاْسـیس او ثبت  -۲ دو ې
وتنلیک غ ني (نهايي)وروست وروسته دد

ــانونن  وانــدې کــول چــې ددې ق
) فقرو او ۲او  ۱ددوولسمې مادې په ((

 کې د درج شوو شرایطو همقرر هاوندد
 متضمن وي..

افغانستان بانک کـوالی شـي د   دد 
په بهیر کې، نـور سـندونه او     بررس

 درصــورت عــدم تحقــق     )٦٦(
 مـاده،  ایـن  )٢( ۀشرایط مندرج فقر

 جواز بانکداری ۀشد ارائه درخواستت
 گردد.  مسترد میی

 صدور جـواز بانکـداری    طرز 
ــای  ــرکت هـ  بـــرای شـ

 سیس أجدید الت
 :  دهمسیز ۀماد

رکت ـرای شـب ریابانکد جواز) ١(
مراحـل   بعد از تکمیلسیس أالت جدیدد

 :می گردد ذیل صادرر
درخواست مقـدماتی اخـذ    ارایۀ -١

 مؤسسـین   ازطـرف جواز بانکداری  
 شرکت. 

ــۀ -٢ ــا  ارای ــت نه  ی ئدرخواس
 کـه  شـرکت  سیس و ثبت أاز ت بعد

ــد  ــرایط منـ ــمن شـ  رج  متضـ
 زدهـم  ۀ دوامـاد ) ٢و١فقره هـای (  

ــانون  ــن ق ــوط و ای ــررۀ مرب  مق
 باشد. 

ـ افغانستان بانک می تواند در جررد ان ی
   را  دارک دیگرـــم  و  اسناد  ،بررسیی



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٤٩ 
 

مدارک هم له غوتنلیک ورکوونکي 
 خه وغواي..

 افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۲(
د مقدماتي غوتنلیک له ترالسه کولو 

کوونکو او د بانک وراو د غوتنلیک  
د نظار هیئت او عامل هیئت په توه له  

او د  لیـدنې پېشنهادي غو سـره د  
مقدماتي غوتنلیک له بشپوالي خه د  
 ا لـــه ترالســـه کولـــو   

ــتنلیک  ورو ــوع د غو ــته، موض  س
 ورکوونکو خبرتیا ته ورسوي..

بانک مکلـف دی،   افغانستاند ) د۳(
 ) فقره کـې د درج  ۲ددې مادې په ((

شوې خبرتیا له صادرېدو وروسته پـه  
مېشـت غوـتنلیک   د هېواد کـې   

ورکوونکي لپاره د دریو میاشتو مودې  
مېشت غوـتنلیک  نا د په تر کې او

ورکوونکي لپاره دشپو میاشتومودې په  
یا رد په  تأییدتر کې د غوتنلیک د 

یو د هغۀ  سي اوهکله خپل تصمیم ونیی
 ،له الندې مطالبو سره یـو ـای   نقلل

 غوتنلیک ورکوونکي ته واستوي::
اندازه   داقل حدد د ژمنې و پانېې --۱

 مطالبـه    از درخواسـت دهنـده    نیز
 نماید. 

ــف  ) ٢( ــک مکل ــتان بان  د افغانس
بعد از دریافـت درخواسـت    ،است

مقدماتی و مالقـات بـا درخواسـت     
به حیث ن و اعضای پیشنهادی ندگاده

بانـک و   عامـل هیئت نظار و هیئت  
حصول اطمینـان از کامـل بـودن     
ــوع   ــدماتی، موض ــت مق  درخواس

 اطـالع  گان، نـد دهدرخواست  هرا ب
 دهد. 

ــف  د) ٣( ــک مکل ــتان بان  افغانس
ــه  ،اســت ــد از صــدور اطالعی  بع

ــر ــدرج فق ــاده ٢( ۀمن ــن م  ) ای
ــیم  ــدۀ مق ــت دهن ــرای درخواس  ب

ـ درخالل کشور   و سـه مـاه   دت م
ــر   ــدۀ غی ــت دهن ــرای درخواس  ب
  مقیم در خالل مدت شش ماه در مورد

 یشتصمیم خو ،درخواستیا رد  تائید
اتخاذ و یک نقل آن را تـوأم بـا   را  

 نده ارسالدهبه درخواست مطالب ذیل  
 نماید:  

حداقل سرمایه قابل تعهد و   اندازۀ   --١
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او د بانکدار د جواز له صـادرېدو  
 خه دمخه د هغې ورکه..

 انـدازه   اقل حـد د د نوموې پانې 
تر نظر  د دافغانستان بانک لخوا د بانک 

په پام  تهیتونو کاري پالن او فعال الندې
حمـایوی  تنلیک پـه  غوسره چې د  
شـوي  کې درج  مدرکونوسندونو او  

 دي، اکل کېي..
د هغو شـرایطو او محـدودیتونو    -۲

فهرست چې د بانکدار د جـواز د   
ـ   سـره   ۀصادرېدو په وخت کې له هغ

 ضمیمه کېي.
د هغو خاصو شرایطو د رعایتولو د  -۳

رنوالي په هکله مفصل توضـیحات   
چې د بانکدار د جواز کول ندې وا

له صادرېدو خه دمخه الزامي ـل   
 کېي.

دمقدماتي غوتنلیک د رد دالیل  -۴
یتونـو   شرایطو یا محدودانو یا د  

  جـواز   لهوضع کول چې د بانکدار
 ضمیمه کېي. سرهه

) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۴(
 ) جـزء   ۱) فقرې په ((٣ددې مادې د ((

 قبـل از صـدور جـواز    آن  پرداخت 
 بانکداری. 

حداقل سرمایۀ مذکور از طرف  اندازۀ 
با نظرداشت پـالن  افغانستان بانک  د

بانک  مورد نظر فعالیت هایکاری و  
حمـایوی   که در اسـناد و مـدارک   

 تعیـین  درج شده اسـت،  درخواست  
 . می گردد

فهرست شرایط و محدودیت های  -٢
ــه درر ــینک ــواز   ح ــدور ج  ص

ــداری  ــمیمه  بانکـ ــه آن ضـ  بـ
 گردد.می  

ــ -٣ ــل ۀارای ــیحات مفص  در  توض
 مــورد چگــونگی رعایــت شــرایط 
   خاص کـه قبـل از صـدور جـواز    

 الزامـــی پنداشـــته بانکـــداریی
 می شود.  

رد درخواست مقدماتی یـا   دالیل -٤
ی وضع شرایط یا محدودیت های خاصص

  ضـمیمه جـواز بانکـداری   بـه   کهه
  گردد. می

ــک د) ٤( ــتان بان ــف  افغانس  مکل
 درخواسـت    ائیـد در صورت تت ،،است
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پانې د ترالسه   وېد ژمنه ششکې درج 
مقدماتي غوـتنلیک د   کولو لپاره دد

په صورت کې، د جوېدو په حال  تأییدد
 کې بانک په نامه، حساب پرانیزي..

 ) غوتنلیک ورکـوونکی مکلـف   ۵(
  د تأییـد  دی، دمقدماتي غوـتنلیک 

له نېې خه د شپو میاشتو مودې پـه  
 تر کې الندې اقدامات ترسره کي::

د حکمونو مطابق د  د اوند قانون -۱۱
 او ثبتول. رامنته کولشرکت  

ــوا د  د -۲ ــک لخ ــتان بان  دافغانس
 پـانې ژمنـه او  اقل حد اکل شوې 

 ورکه..
 دشرکت ترنامه الندې دبانکدار د-۳

دافغانستان  اره دکولولپ ترالسه د جوازز
ي غوتنلیک واندې نبانک ته د وروستت

 کول..
)که چېرې غوتنلیک ورکـوونکی  ۶(

) فقره کـې  ۵دې مادې په (شرکت، دد
د درج شوي مکلفیتونه ترسره نکي،  

، مقدماتي غوـتنلیک  تاْیید شویهغه  
 مستردېي..

) غوتنلیک ورکوونکی مکلف دی، ۷۷(

 فـت سـرمایۀ   جهـت دریا   مقدماتی
 ) فقـرۀ  ١تعهد شدۀ مندرج جـزء (  

 ، بـه اسـم بانـک در    ) این ماده٣(
 نماید. اححساب افتت ،حال تشکیل

ــت ) ٥( ــدهدهدرخواس ــف  ن  مکل
  درخواسـت  تائیـد از تـاریخ   ،است

 شـش مـاه  مدت مقدماتی در خالل 
 :دهداقدامات ذیل را انجام  

طبق احکام شرکت  ایجاد و ثبت -١
 .قانون مربوطط

 ۀحداقل سـرمای  و پرداختتعهد  -٢
  افغانسـتان د تعیین شـده از طـرف   

 .بانک
 بــه نهــائی درخواســت ارائــه  -٣
  جهـت کسـب  افغانستان بانـک   د

ــداری  ــواز بانک ــام   ج ــت ن  تح
 . شرکت

 دهنده،درخواست ) هرگاه شرکت ٦(
) این ماده ٥مکلفیت های مندرج فقرۀ ((

ــد،    ــاء ننمای ــت را ایف  درخواس
ــدۀ وی،  ــد شـ ــدماتی تائیـ  مقـ

 د. گردمی رد مست
ــت  ) ٧٧( ــف درخواس ــده مکل  دهن
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) جـزء   ۲ې په (() فقر۱۱ددې مادې د (
ي غوتنلیک نکې د درج شوي وروست

النـدې   د واندې کولو په وخت کې،،
 سندونه هم واندې کي::

 اْسیس او ثبـت پـه   د شرکت د ت -۱
اه مثبته سندونه او د دافغانستان بانک 

  ـانو په واسطه د اکـل شـوو    
 .تحققشرایطو 

په مقدماتي غوتنلیک کـې پـه    -۲
واندې شوو معلوماتو کې د عمده نـه   
بدلونونو یا پدې ول معلوماتو کـې د  

تفصـیل پـه اه د    د عمده بدلونونوو
 .نهېا ېشرکت په استازيتوب لیکلل

دافغانستان بانک مکلف دی، په د  )۸(
ستني غوتنلیک پورې د اونـدو  وورر

) فقره کې ۳شرایطو او ددې مادې په ((
خـه د   رعایتد درج شوي حکم له  

دبانکدار  ا له ترالسه کولو وروسته،،
صادرکي اوموضوع په لیکلـي   جوازز

خبـر  ورکوونکي ته  ول غوتنلیکک
 ي.کورر
دی،  ) د دافغانستان بانک مکلـف ۹(

) فقره کـې د درج   ۸ددې مادې په ((

ــت  ــۀ درخواس ــین ارای ــت، ح  اس
 )١) فقـرۀ ( ٢نهائی مندرج جـزء ( 

ـ      ه این ماده، اسناد ذیـل را نیـز ارائ
 نماید:

 اسناد مثبته مبنی برتأسیس وثبـت   -١
تحقق شرایط خاص تعیـین   شرکت و 

ــط د ــده توسـ ــتان  شـ  افغانسـ
  بانک..

اطمینانیۀ کتبی بـه نماینـدگی از    -٢
عدم تغییرات عمدۀ در کت مبنی بر شرر

ه شـده در درخواسـت   معلومات ارائئ
مقدماتی یا تفصیل تغییرات عمـده در   

 چنین معلومات.
مکلف است، بعد  افغانستان بانکد )٨(

از رعایت شـرایط   اطمینان از حصولل
 ی و حکـم ئنهامربوط به درخواست  

ــرر ــدرج فق ــاده، ٣( ۀمن ــن م  ) ای
 جواز بانکـداری را صـادر نمـوده    

  بــهی کتبطــورو موضــوع را 
 اطـــالع  هنـــددهدرخواســـت 

 د.ده
افغانستان بانک مکلف است، بعد ) د٩(

) این ٨٨اطالعیۀ مندرج فقرۀ (از صدور  
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 شوې خبرتیا له صادرېدو وروسـته، د  
 پربانک په حساب کې  جدید التأسیس

 شته وجوهـو د تطبیـق و شـرایط     
مشخص کي او بانـک تـه اجـازه     

 و مجاز مبلغ له نومـوي  ترورکي، 
 حساب خه واخلي. 

شرکتونو ته د بانکـدار د   شته
 ول صادرولو جواز د
 سمه ماده:وارل

شـرکت کـوالی شـي، د     ) شته۱(
بانکدار دجوازداخیستلوپه غرض خپل  

د تاْسیس اوثبت په اه  ۀغوتنلیک دهغ
له سندونو سره یوای ددې قانون پـه   
دوولسمه ماده کې د درج شوي حکم 
او اوندې مقررې په پام کې نیولو سره،  

 د دافغانستان بانک ته واندې کي.
ـ   والی شـي،   د دافغانستان بانـک ک

دغوتنلیک نور حمایوي سـندونه او  
مدارک له غوتنلیک ورکوونکي خه  

 وغواي.
نک مکلف دی، د ) د دافغانستان با۲(

 غوـتنلیک لـه     جواز دد بانکدار دد

ــاده ــق   م ــل تطبی ــرایط قاب  ، ش
به وجوه موجود در حسـاب بانـک    

 التأسیس را مشـخص نمـوده و    جدید
 به بانک اجازه دهد تا مبلـغ مجـاز    
ــت    ــذکره برداش ــاب مت  را از حس

  نماید..
برای  بانکداری جواز طرز صدور

 موجود شرکت های 
 دهم:  چهار ۀماد

غـرض   ،تواند میموجود  شرکت) ١(
خویش درخواست اخذ جواز بانکداری  

 سـیس  أترا توأم با اسناد مبنـی بـر    
حکم منـدرج  آن بانظر داشت و ثبت 

 ۀاین قـانون و مقـرر   دهمدواز ۀمادد
ـ  بانـک  دافغانستان مربوط، بهه   هارائ

 اید. نم
سایر اسناد  ،افغانستان بانک می توانددد

ــت   ــایوی درخواس ــدارک حم  و م
ــده    ــت دهنــ  را از درخواســ

 مطالبه نماید..
ــک  د) ٢( ــتان بان ــفافغانس  مکل

 دریافـت درخواسـت     بعد ازاست،  
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ترالسه کولو او د بانک د نظار هیئت او 
عامل هیئت په توه د واندیز شـوو   

 او مـدیرانو سـره    خاونـدانو غو له 
غوتنلیک، سـندونو او   او دد لیدنې 

مدارکو له بشپوالي خـه د ا لـه    
روسـته، غوـتنلیک    ترالسه کولو و

 ورکي.ورکوونکي ته خبر
) ددې قانون د دیارلسـمې مـادې   ۳(

) فقرو کې درج شـوي  ۵او  ۴، ۳په((
حکمونه دغوتنلیک ورکوونکي پـه   

) فقره کـې  ۲واسطه ددې مادې په (
 له السته راولـو  خبرتیا ېددرج شوو

 .يدتطبیق و د ،روستهوو
)۴نه چـې   (ابتدايي) ) هغه لومپان

 ورکې مکلـف دی،  بانک د هغې پرر
 له اکل شوې پانې دداوندې مقررې  

 کمېدای نه شي. خهاقل حد  
دبانکدار دجـواز دصـادرېدو   

 شرطونهعمومي 
 پنلسمه ماده:

 د دافغانستان بانک کـوالی شـي، د   
لـه    خه د ا تحقققالندې مراتبو له 

ــا  ــات ب ــداری و مالق ــواز بانک  ج
 اعضـــای  مـــدیرانو مـــالکین 

 هیئـت نظـار    بـه حیـث   پیشنهادی
 عامــل بانــک و حصــول هیئــت   و

،  اطمینان از کامل بودن درخواسـت 
نـده  دهدرخواست به  و مدارکاسناد 

 اطالع دهد..
ــای) احکــام ٣( ــره ه ــدرج فق   من
 این قـانون   دهمسیز ۀ) ماد٥و  ٤، ٣(

 بعد از دریافـت اطالعیـۀ منـدرج    
) این ماده توسط درخواسـت  ٢فقرۀ (

 تطبیــــق دهنــــده، قابــــل  
 د. باش می

 ابتدائی که بانک مکلف بهسرمایه ) ٤(
پرداخت آن مـی باشـد، از حـداقل     
سرمایۀ تعیین شدۀ مقررۀ مربوط کمتر 

 بوده نمی تواند..
صـدور جـواز    شرایط عمـومی 

 بانکداری 
 :انزدهمپ ۀماد

 افغانستان بانک می توانـد، بعـد از    د
 از تحقـق مراتـب   اطمینـان  حصول  
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وروسته، د بانکدار جواز   ترالسه کولو
 صادر کي::

 بانک پخپلـه اداره او فعـالیتونو    -۱
هېواد د قوانینو حکمونه په پـام   کې د

 کې نیسي..
 د بانک داساسـنامې منـدرجات    -۲
 دافغانستان بانک په تقنیني سـندونو   د

 .ديمطابق  حکمونو وکې ددرج شوو
د بانک لومن پانه په اونـده   -۳
له اقل حد درج شوي مبلغ د رره کې مقق

د تر خه چې د بانکدار د فعالیتونو  
لپاره اکل شوې ده، له نه سره کېدو  

 .دهه
د واکمنې استحقاقي ونې لرونکي  -۴

ــه   ــانون پـ ــخاص، ددې قـ  اشـ
 پهاونده مقرره کې  ویشتمه ماده اویوو

 ي.د برابردرج شوو شرایطو  
۵-   د بانک او هغو اشخاصو تـرمن

سره د ندې  یچې بانک له هغو ایکهه
دافغانستان بانک  لرونکی دی، د ایکوو

 ترسره  دو دــدن (ارنیزو) نظارتي دد
 خن نه ري. ېدووک
کنتـرول او د    کـورني بانک د   --۶

   ذیــل جــواز بانکــداری را صــادر
 نماید:  

 فعالیـت هـای   و بانک در اداره  -١
را رعایت  کشوراحکام قوانین  یشخو

 می نماید..
مندرجات اساسنامۀ بانک، مطابق  -٢

افغانستان داحکام مندرج اسناد تقنینی  
 باشد. می بانک  

ــرمای -٣ ــدائی ۀس ــک ابت   از بان
کـه  مندرج مقررۀ مربوط  حداقل مبلغ

 برای انجام فعالیت هـای بانکـداری    
ــم      ــت ک ــده اس ــین گردی  مع

 نمی باشد..
اسـتحقاقی   سهم دارایاشخاص  -٤

ذیصالحیت، واجد شرایط مندرج مادۀ  
مقررۀ مربوط  وبیست ویکم این قانون 

 می باشند.  
 اشخاصـی   بین بانـک و ه بطار -٥

 ابـط  وردارای  آنهـا که بانـک بـا   
است، مانع ایفـای وظـایف    نزدیک 

 نظـــارتی دافغانســـتان بانـــک 
 نمی گردد. 

  بـرای   مناسببانک دارای برنامۀ   --٦
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د مدیریت لپـاره د مناسـبې     خطرونو
 .دیبرنامې لرونکی  

  د او پـالن  بانک د سـوداریز  -۷
پېشـبینو (وانـدوینو)    مناسبو مـالي  

 .دیرونکی  ل
 ۀیوصورت کې چې بانک د  ۀپه هغ -۸

دې  سوداریز روپ یوه برخه وي، دد
قانون په یوسلوشلمه مـاده کـې درج    

 شوی حکم په پام کې نیسي.
 صــورت کــې چــې  ۀپــه هغــ -۹

مېشت (غیر مقیم) بانک ناغوتنلیک د 
په تابع شرکت یا په متبـوع بـانکي    
شرکت پورې اه ولري، بانک یا متبوع 

 لـــه  بایـــدشـــرکت بــانکي   
هېواد خه د بانکـدار د   يبهرن ۀهغ

جواز یا معادل اجازه لیک لرونکی وي  
 واقع چې مرکزي دفتر په هغه ای کې

تابع شـرکت د   یا دی او د خپل فرعع
د پروخـت ورکـې    دیونوراتلونکو  

شرایط او ضوابط داسې تضمین کي  
افغانستان بانک د قناعـت و  دچې د 

 وري..
شرایط چې په اونـدو    ورتهنور   --۱۰

 مـدیریت خطـرات     ووکنترول داخلی 
 می باشد..

 و بانــک دارای پــالن تجــارتی  -٧
ــب  ــالی مناس ــای م ــبینی ه    پیش

 می باشد..
که بانک بخشی از یک  در صورتی -٨

گروپ تجارتی باشد حکم مندرج مادۀ  
 یکصد وبیستم این قانون را رعایـت  

 می نماید.
 که درخواست مربوط  در صورتی -٩

 به شرکت تابع بانـک غیـر مقـیم    
  باشـد  متبـوع ت بـانکی  یا شـرک 

 بانک یـا شـرکت بـانکی متبـوع     
ــا   بایــد دارای جــواز بانکــداری ی
ــور  ــادل از کش ــۀ مع ــازه نام  اج

 خارجی بوده که دفتـر مرکـزی در   
آن جا واقع است و شرایط و ضوابط 
ــون      ــع دی ــه موق ــت ب  پرداخ
آیندۀ فرع یا شرکت تابع خود را بـه   
 نحوی تضـمین نمایـد کـه مـورد     

 بانــک واقــع  افغانســتانقناعــت د
 گردد.

 سایر شـرایط مشـابه کـه در      --١٠
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ــو   ــخص ش ــې مش ــررو ک   ييمق
 دي.

دبانکدار د جواز د صـادرېدو  
 شرطونه اني

 شپاسمه ماده:
تـر   د افغانستان بانک کوالی شي،دد 

سسې د ؤمالي م ېمېشتناارنې الندې  
 فروعـو د بانکـدار جـواز    کورنیوو

سـره   په پام کې نیولوشرطونو دالندې  
 صادرکي::

چـې   ومقامات وهېواد واکمن ۀد هغ -۱
غوتنلیک ورکوونکی په هغه ای کې  
مېشت دی، په افغانستان کې د بانک د 
ــه     ــه موافق ــه اه خپل ــیس پ  تاْس

 صادره کې وي..
افغانستان بانک او ددې مادې دد  -۲

) جزء کې د درج شوو واکمنـو  ۱په ((
 مقاماتو ترمن له مشـورې وروسـته،    

افغانستان بانک قـانع شـي چـې    دد  
ت په توحیدي ول لـه  نوموي مقاماا

 غوتنلیک ورکوونکي خـه الزمـه    
 ارنه کوي..

مقرره های مربوط مشخص گردیـده  
  است..

 صـدور جـواز    شرایط خـاص 
  بانکداری 

 :شانزدهم ۀماد
جـواز   دافغانستان بانک می توانـد،  

مـالی   ۀسسؤفروع داخلی مداری بانک
را بانظرداشت غیر مقیم تحت نظارت  

 ذیــــل صــــادر  شــــرایطط
 :نماید

الح کشـوری کـه   مقامات ذیص -١
نده در آنجا مقیم است، دهدرخواست  

 موافقه خود را مبنـی بـر تأسـیس     
 بانـــک در افغانســـتان صـــادر  

 کرده باشد.  
بعد از مشوره بین د افغانسـتان   -٢

مندرج جزء بانک و مقامات ذیصالح  
افغانستان بانک قـانع  ، د) این ماده١((

 گردد که مقامات مـذکور نظـارت    
ــد   الزمم ــکل توحی ــه ش  ی از را ب

ــت  ــدهدرخواس ــده ب ــل ه ن  عم
 آورند..می 
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صورت کې چې غوتنلیک   ۀپه هغغ --۳
 وور پورې تلورکوونکی د فروعو او  

 درېـیم  چې پـه شرکتونو لرونکی وي  
 ، دهېواد کې تر ـارنې النـدې دي   

هېواد  درېیم (ثالث)افغانستان بانک د  دد
له واکمنو مقاماتو سره لـه مشـوري    

چې فروع او ترالسه کي  ه اوروست
ور پورې تلي شرکتونه په مناسب ول  
د نوموو بهرنیو واکمنو مقامـاتو تـر   

 توحیدي ارنې الندې دي..
افغانستان بانک او ددې مادې دد  -۴

د  کـې درج  اجزاوو) ۳او ۲، ۱په ((
ارونکو واکمنو مقاماتو د بهرني هېوادد

  تنلیک ورکوونکي او د  دېترمنغو
پـه  فرع  ي دنوموانستان کې د په افغغ

و ولیتونئمسدارنیزو واکونو او واندېې
نوموو دوېش او د دافغانستان بانک اوو

نو مقاماتو ترمن دمعلوماتو بهرنیو واکمم
ل د تنظیمولو د کنالرې د وتبادلې  دد

همکار موافقـه، صـورت   په اه دد
 .موميوو
 

ــورتیی --٣ ــه   درص ــت ک  درخواس
نده دارای فروع و شـرکت هـای    ده

تحت   ثالث باشد که در کشور ۀوابست
 نظـــارت قـــرار دارنـــد،    

ــک دد ــتان بانـ ــد از  افغانسـ  بعـ
ثالث  مشوره با مقامات ذیصالح کشورر

د کـه فـروع و   اطمینان حاصل نمایی
 تحت مناسبشرکت های وابسته طور  

مقامـات ذیصـالح   ، نظارت توحیدیی
 د.نخارجی مذکور قرار دارر

افغانسـتان  د موافقه همکاری بین -٤
ــالح   ــات ذیصـ ــک ومقامـ  بانـ

 خارجی منـدرج  کشور ۀنظارت کنندد
 ماده در رابطه به) این ٣و١،٢( اجزای

 یمسئولیت هـا قسیم صالحیت ها وتت
نـده و  دهدرخواست  در قبال ینظارتت

طرزالعمل فرع متذکره در افغانستان و  
تنظیم نحوه تبادلـه معلومـات بـین     

ــات   د ــک و مقام ــتان بان   افغانس
 ، خــارجی متــذکره  ذیصــالح 

 رد. یگصورت 
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  د بانکونو د مرکزي ثبت دفتر
 اوولسمه ماده:

 دافغانستان بانک مکلـف دی،   ) د ۱(
دبانک دنوم ، آدرس، د ثبت د ې، د 
بانکدار د جواز یا اجـازه لیـک د    

 د اوندې اساسنامېدرېدو د نېې، دصا
آدرس او  ددفتر  يثبت، د بانک د بهرنن

موجودیت  د دفتر دنماینددفرع یا دد
چې  آدرس نوم او ۀهغ دپه صورت کې،  

بانـک  پورې اه لري، د ۀهغپه بانک  
یـا د  عامـل هیئـت   دنظار هیئت اوو

دهغـوی   نمایند د دفتـر د غـو   
 نمونې السلیک دد حدودو اودواکونو دد

په هکله، ددې مادې په دوولسمه ماده  
ثبتولو پـه  درج شوو معلوماتو دد کې 

مرکزي ثبت دفتر  بانکونو دمنظور، د  
 سیس کي.أتت
 مرکزي ثبـت دفتـر   د دبانکونو )۲(

ې تصفی لیت یامکلف دی، بانک د متوو
، دراتللو په صورت کـې په حالت کې  

دبانک د متولي یا د تصفیې د مـدیر د   
ـ   دوېېانتصاب دفترونـو    دد ۀۀنېه او د هغ

  ها  بانک  مرکزی  دفتر ثبت
 هفدهم:   ۀمادد 
ــک د) ١( ــتان بان ــف  افغانس  مکل

ثبـت اسـم، آدرس،    به منظور ،است
 ثبت، تـاریخ صـدور جـواز    ۀشمارر

ۀ یا اجازه نامه، ثبت اساسنام بانکداریی
و در  بانک آدرس دفتر خارجی مربوط،،

فـرع یـا دفتـر     صورت موجودیتت
آدرسی که بانک به  اسم و ،نمایندگیی

  اتمعلومــمــی باشــد،  مربــوط آنن
   مندرج مادۀ دوازدهـم ایـن قـانون   

 اعضـای هیئـت نظـار و     در موردد
 بانـک یـا فـرع یـا     عامل   هیئت

و  صالحیت هادفتر نمایندگی، حدود 
 تـر ثبـت   ، دفآنهـا  یامضـا  ۀنمونن

ــزی ــا مرکــ ــک هــ   بانــ
 نماید.  سیسأرا ت

  بانـک هـا   ) دفترثبت مرکـزی ٢(
 درصــورت قــرار  ،مکلــف اســت

  گرفتن بانک درحالت متولیت یا تصفیه،
مدیر تصـفیه   یا متولی انتصابتاریخ 
و تاریخ بسته شدن دفـاتر آن را    بانکک
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  دبندېدو (مسدودېدو) نېه ثبت کي.
) بانک مکلف دی، پدې ماده کې د ۳(

درج شوو معلوماتو پـه اه هـر ول    
ورو مودې په تر کې  )۳( بدلونونه د

دافغانستان بانک تـه   د په لیکلې توهه
 خبر ورکي..

 اعتبـار  د بانکدار د جـواز د 
 ختمېدل

 اتلسمه ماده:
د بانکدار جواز په الندې حاالتو کې 

ي:له اعتباره لوې 
دبانکدار دجواز دصـادرېدوله   -۱

د شپو میاشتو مـودې پـه    نېې خهه
بانککې دترنه اجراء فعالیتد دار. 

د  ددې قانون د حکمونو مطـابق  -۲۲
ثبت په داو د بانکونو  ادغامېدلبانک  

 .ثبتېدلمرکزي دفتر کې د نوي بانک  
ددې قانون د حکمونو مطـابق د   -۳۳

یا تجزیه  ېدلک بانک د جوت نويي
 ل.ېدکک
د بانکدار د جواز د داوطلبانـه   -۴

 غوتنلیک.. پرېودوو

 .  ثبت نماید
ـ  ،ست) بانک مکلف ا٣(( الل ـدر خ

در  تتغییـرا  هر نـوع روز) ٣مدت ((
 رابطه به معلومات مندرج این مـاده را  

  افغانستان بانک اطالعبه د یکتب طورر
 دهد.

ــار  ــتم اعتبـ ــواز خـ   جـ
  بانکداری

 دهم:جه ۀماد
دریکی ازحاالت ذیل از  داریبانک جواز

 گردد:اعتبار ساقط می  
عدم اجرای فعالیت بانکداری در  -١

 شش ماه از تاریخ صـدور  خالل مدتت
 جواز بانکداری..

ــک ا -٢ ــام بان ــامدغ ــق احک   طب
 ثبـت بانـک جدیـد    و این قـانون  
 بانک ها.مرکزی در دفتر ثبت 

ــاختار -٣ ــد س ــا تج تجدی ــه زی  ی
 طبــق احکــام ایــن    بانــک

 قانون.
داوطلبانـه   واگذاری درخواست -٤

 ..داریجواز بانکک
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 د ددې قانون دحکمونـو مطـابق     --۵
 ل.ېدانتصاب ې دمدیریبانک لپاره دتصف

 بانکدار د جـواز داوطلبانـه   د  
 پرېودل

 نولسمه ماده:
 ) بانک کوالی شي، دبانکـدار د ۱(

 پــه اه لیکلــید پرېــودو  جــوازز
غوتنلیک د انحالل له برنامې، مـالي   

بهرني خپلـواک   د صورت حساب او
افغانستان بانک لپـاره  د چې د بررسس

 رپو سـره یوـای   له دمنلو ووي،،
  .دې کـي افغانستان بانک ته واند  د

  د دافغانســتان بانــک مکلــف دی د
غوتنلیک دواندې کولو له نېې خه 

دریو میاشتو مودې په تر کې، پدې   دد
 هکله تصمیم ونیسي.

افغانستان بانک ددې مادې په د) د ۲(
) فقره کې درج شوی غوـتنلیک  ۱((

وي چـې د  ر و تأیید هغه وخت دد
اوددې  همنظور یې بانک دانحالل برنامهه

دوه شپېتمې مادې د حکم  ن دیوسلوقانوو
د بانکدار د   له په پام کې نیولو سرهه

 بانـک    برایی مدیر تصفیهه انتصابب --٥
 احکام این قانون. طبقق

ــذاری ــواز  واگ ــه ج  داوطلبان
 ی داربانک
 :نزدهم ۀماد

درخواست کتبی  ،) بانک می تواند١(
در مورد واگذاری جواز بانکداری را  

حساب  صورت ،انحالل ۀبرنام توأم با
ــالی   ــزارشوم ــررس گ ــتقل  ب  مس

 بانـک  دافغانستانکه برای  رای خارج
 افغانسـتان  د باشـد بـه   قابل قبـول  

  نماید. هارائبانک 
 است در خالل مکلف بانک دافغانستان

 ه تــاریخ ارائــ ازســه مــاه  مــدتت
ــت در  ــمیم   درخواس ــورد تص  م

 نماید. اتخاذذ
افغانستان بانـک درخواسـت   ) د٢(

ــرر ــدرج فق ــاده ١( ۀمن ــن م  ) ای
ــرار    را ــد ق ــورد تائی ــانی م  زم

ـ      الل ـمی دهـد کـه برنامـۀ انح
 بانک را منظـور و بـانظر داشـت    
 احکـــام منـــدرج مـــادۀ   
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و  د سپارن  جواز د پرېودو په وخت کې
او نورو اعتبار ورکوونکو د  اېودونکو 

د بېرته ورکې لپـاره کـافي    ونوپور
ـ  دوجوهو ته د بانک     لـه الس رس

لرلوخه ا ترالسـه او د بانـک د    
دالیلو  غوتنې په صورت کې له اوندو

توه بانک تـه   ېسره یوای، په لیکلل
 خبر ورکوي..

 ) فقـره کـې   ۲) ددې مادې پـه ( ۳(
درج شوی تصمیم د بانکونو د مرکزي 

په لنـوخت  ثبت په دفتر کې ثبت او  
االنتشار کثیرله هېواد نافذېي او د کېې

 کې، خپرېي.ې ورپاو خه په یوو
 ) د دافغانستان بانـک د بانـک د  ۴(

 پروسه اري.  حاللان داوطلبانهه
 سئولینپروسې پورې اوند مپه  بانک او

مکلف دي، د دافغانستان بانک د اتیا  
 ۀد هغ برابر او عندالمطالبهو معلومات 

 ته یې ورکي. الس رسس
د پروسې پـه   انحالل) د داوطلبانه ۵(

بهیر کې، بانک د دافغانستان بانک له  
دې قانون حکمونه  د تشخیص سره سم،

  .تطبیقويي

شصت ودوم ایـن قـانون از    یکصدو 
به وجوه کـافی   داشتن دسترسی بانک 

جهت بازپرداخت بدهی های سـپرده  
گذاران و سایر اعتبار دهندگان حـین   
واگذاری جواز بانکـداری اطمینـان   
حاصل و درصورت تقاضای بانک توأم  
با دالیل مربوط، طورکتبی به بانـک  

 اطالع می دهد..
 ایـن  ) ٢( ۀصمیم مندرج فقـر ت) ٣(

مرکزی بانک ها ثبت  ماده در دفتر ثبت 
گردیده در یکی نافذ  وقت رعو به اس

، کشـور  االنتشاراز روزنامه های کثیرر
 ردد.می گنشر  

پروسۀ انحالـل  افغانستان بانک ) د٤(
 .نظارت می نمایـد را بانک داوطلبانه  

 بانک ومسـئولین مربـوط پروسـه     
 نیـاز معلومـات مـورد   مکلف اند،  

عندالمطالبه فراهم دافغانستان بانک را  
 ند.و به دسترس آن قرار دهه

ـــال) ٥( ــۀ انح ــان پروس  ل درجری
حسـب تشـخیص   ، بانک هداوطلبان

را  احکام این قانون ،دافغانستان بانکک
  .نمایدد میی تطبیقق
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) که چېرې د دافغانستان بانک ددې ۶۶(
ــابق    ــو مطـ ــانون د حکمونـ  قـ

ې یتشخیص کي چې د بانک د تصـف  
په   او یالپاره الزم دالیل پلي شوي دي  

ــۀۀ ــپار هغ ــک س ــې دبان و نول چ
الندې تحفظ  او ترمالت ېد اېودونکيي
مسـاعده نـه ده، د   زمینه  ونیول شيي

دافغانستان بانک کوالی شـي، ددې   
کې د درج شوو رلسم فصل دیاپه قانون 

ې د یمطابق یو شخص د تصفحکمونو  
 مدیر په توه انتصاب کي..

د ) متعارف بانک کـوالی شـي   ۷(
اسالمي بانکـدار دبرخـې   ې اوندد

دافغانستان بانک ته  دفسخ غوتنلیک دد
واندې کي. ددافغانسـتان بانـک    

صورت کې  ۀدبانک غوتنلیک په هغ
 او اداء کولـو  چې دپورونـو د  يمنن

داسالمي بانکدار دبرخې دفعـالیتونو   
 درلودلو لهددرولو لپاره دمناسب پالن 

ا حاصـل   خه د بانک د توانېـدو  
 کي..

 

ــاه د٦٦( ــک   ) هرگ ــتان بان  افغانس
 مطابق احکام این قـانون تشـخیص    
نماید که دالیل الزم برای تصفیۀ بانک  
تحقق یافته است ویا زمینه برای انحالل 

 گـذاران  سـپرده  داوطلبانه طوریکه  
ــت و   ــورد حمایـ ــک مـ  بانـ
تحفظ قرار گیرند، مساعد نمی باشد، 

ــیدد ــک م ــتان بان ــد افغانس   ،توان
مطابق احکام مندرج فصل سیزدهم این 
قانون شخصی را به حیث مدیر تصفیه  

 نماید.منصوب 
) بانک متعارف می تواند درخواست ٧(

ش بانکداری اسالمی مربوط را فسخ بخخ
نمایـد.  بانـک ارائـه   افغانستان به دد

افغانستان بانک درخواست بانک را دد
در صورتی می پذیرد که از قادر بودن  

 جهت پرداخت بـدهی هـا و    بانک 
 مناسـب غـرض متوقـف    داشتن پالنن

ساختن فعالیت های بخش بانکـداری  
ــل   ــان حاصـ ــالمی، اطمینـ  اسـ

 نماید..
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  د بانک د جوت نوي کول
 شلمه ماده:

د جوت نوي کـول،  د بانک ) ۱(
، ادغام یا تجزیه، د هغو بانکونو اختالطط

په شمول چې ددې قانون د حکمونـو   
ې یولي یا د تصـف مطابق دهغو لپاره مت
افغانستان بانک د د مدیر منصوبېي، دد

لیکلې اجازې له ترالسه کولو وروسته  
 صورت موندالی شي.

) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۲(
شـرایطو النـدې    دغوشوې اجازه تر  

 صادرېي::
 بانک یا هغـه بانکونـه چـې د    -۱

 ادغام  ،اختالطجوت دنوي کېدو،  
 د نته شويا تجزیې په پایله کې راممی

بانکدار جوازولري یادبانکـدار د   
جواز د ترالسه کولو لپاره پدې قـانون  

 لرونکي وي. کې ددرج شووشرایطوو
 افغانستان بانـک اترالسـه   دد  -۲

 و اېودونکوکي چې د بانک د سپارن
 مینېدای شي.أې تت

) که چېرې د بانکـدار جـواز د   ۳۳(

  تجدید ساختار بانک
 مادۀ بیستم: 

تجدید ساختار، اختالط ،ادغام یا ) ١(
یۀ بانک، به شمول بانک های که تجزز

متولی  آنهامطابق احکام این قانون برای  
ــوب      ــفیه منص ــدیر تص ــا م  ی

ی گردد، بعد از کسب اجازۀ کتبـی  مم
 افغانستان بانـک صـورت گرفتـه    دد

 می تواند.
 ) ایـن  ۱اجازۀ منـدرج فقـرۀ (  ) ٢(

 ماده تحـت شـرایط ذیـل صـادر     
 می گردد:

بانک یا بانک های که درنتیجـه   -١
ادغام یا تجزیه  د ساختار، اختالط،تجدیی

 به وجـود آمـده جـواز بانکـداری      
 داشــته یــا شــرایط منــدرج ایــن  
قانون را برای کسب جواز بانکداری  

 حایز باشد.
 حاصل  دافغانستان بانک اطمینان -٢

نماید که منافع سپرده گذاران بانـک  
 تأمین شده می تواند..

در نتیجـۀ    هرگاه جواز بانکداریی) ٣٣(
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بانک د جوت د نوي کېدو په پایله 
افغانسـتان بانـک   دشي، د  فسخکې  

) ۵له نېې خه د ( فسخمکلف دی، د  
کاري ورو مودې پـه تـر کـې،     

له کثیراالنتشار ورپاو  وادېدهموضوع 
 خپره کي. خه په یوې کېې

 درېیم فصل
په بانک کې واکمنه استحقاقي 

 ونه
د واکمنې اسـتحقاقي ونـې د   

 ترالسه کولو شرایط
 یو ویشتمه ماده:

ـ ) شخص پ۱(  صـورت کـې    ۀه هغ
کوالی شي، واکمنه استحقاقي ونـه،  

 یزشل سلنیز مشارکت، دېـرش سـلن   
 مشارکت یا په بانک کـې کنتـرول   

 افغانسـتان  د ترالسه کـي چـې د   
السـته   بانک دمخه لیکلې اجازه یـې  

 وي. راوې
 ) شخص کوالی شي ددې مـادې  ۲(

 اجـازه، د   ېې) فقره کې درج شو۱۱په (

گـردد،    اختار بانک فسـخ  تجدید س
 در ،دافغانستان بانک مکلـف اسـت  

) روزکاری از تـاریخ  ۵خالل مدت ((
ــی از    ــوع را دریک ــخ، موض  فس
روزنامه های کثیراالنتشارکشور به نشر  

 .برساند
 فصل سوم

در ذیصالحیت سهم استحقاقی 
 بانک

 سـهم اسـتحقاقی  شرایط کسب 
 ذیصالحیت

 بیست ویکم:   ۀماد
 توانـد،  شخص در صورتی مـی  ) ١(

ــالحیت،  ــتحقاقی ذیص ــهم اس    س
مشارکت بیست فیصدی، مشـارکت   
  سی فیصدی یا کنترول در بانـک را 

کسب نماید که اجازۀ کتبـی قبلـی   
 افغانستان بانک را حاصـل نمـوده   دد

 باشد. 
 شخص می تواند، اجازۀ منـدرج  ) ٢(

ــق )  ۱(( ۀۀفقــر ــن مــاده را ازطری  ای
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ې مادې غوتنلیک له الرې ددد ييلیکل
ــه (( ــو۳پ ــې ددرج ش ــره ک   و) فق
اثباتیـه  له  په اه پلي کېدو د شرایطو

ــای    ــره یو ــدارکو اوسندونوس  م
 . واخلـي دافغانستان بانک خـه   دد
 ،دافغانستان بانـک کـوالی شـي     د

نورمستند مدارک چـې   عنداالقتضاءء
 غوـتنلیک تقویـه او   یواندې شوو

ي له غوتنلیک ورکوونکي حمایه کک
 خه وغواي.  

 افغانستان بانک کوالی شي، د د) د ۳(
 ا خه د الندې شرایطو له پلي کېدو
ترالسه کولو په صورت کې ددې مادې  

) فقره کې درج شـوې اجـازه   ۱په (
 صادره کي::

 د غوتنلیک ورکوونکي شـخص   -۱
تـوب او  د انتفاعي مالک و ۀاو د هغ

 مناسب والی..
تنلیک ورکوونکي د مـالي  د غو -۲

بونکی تشخیص چې  سرچینو قناعتت
په بانک کې دواکمنې استحقاقي ونې  
د ترالسه کولو په غرض ور خه ه 

  .اخیستل کېيي

 ه درخواسـت کتبـی تـوأم بـا     ئئارا
 اثباتیـه مبنـی بـر     مدارک اسناد و

 ) ۳تحقق شـرایط منـدرج فقـرۀ (   
 افغانســتان بانــک، د ازایــن مــاده 

اخذ نماید. دافغانستان بانک می تواند، 
سایر مدارک مستند کـه   ءعنداالقتضاا

ــده    ــه شـ ــت ارائـ  درخواسـ
ــد از   ــت نمای ــت و حمای   را تقوی

 درخواســـت دهنـــده مطالبـــه 
 کند. 

 دافغانستان بانـک مـی توانـد،     )٣(
ــازۀ م ــراج ــدرج فق ــن  )۱( ۀن  ای

ــول   ــورت حص ــاده را در ص    م
ــرایط   ــق شـ ــان از تحقـ  اطمینـ

 ذیل صادر نماید::
شایسته ومناسب بـودن شـخص    -١

 درخواســـت دهنـــده ومالـــک  
 انتفاعی آن..

تشخیص قناعت بخش منابع مالی  -٢
ــه    ــده کـ ــت دهنـ  درخواسـ
 غــرض کســب ســهم اســتحقاقی  
ــتفاده    ــک اس ــالحیت در بان  ذیص

 می گردد..
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دبل شخص په واسطه ددې فقرې   --۳
مـالي   و) جزءکې د درج شـو ۲په (

 ۀهغ کې، د سرچینو دتاْمینولو په صورتت
بانک  له اعمالولو خه د شخص دنفوذذ

سپارونکو نه زیانمن کېدل چې  یایې دد
) جزء کې درج شوې ۲دې فقرې په (دد

اویا یې دانتفـاعي   ۀمالي سرچینې د هغغ
 مالک په واسطه تاْمین شوې وي..

د غوتنلیک ورکوونکي د مـالي   -۴
 وضیعت روغوالی (سالمت)..

د بانک د واکمنې استحقاقي ونې  -۵
پیدا شـوي  راله ترالسه کولو خه د  

د بانـک   پایله کېنفوذ د اعمالولو په  
حتاطانه مدیریت ته د خطر نه سالم او مم

 پیدا کېدل.  
د واکمنې اسـتحقاقي ونـې د    -۶

ترالسه کولو له امله د روپ په یـوې   
برخې باندې د بانک د بدلېدوپه صورت 

ماده  یوسلو نولسمهکې، ددې قانون په  
 کې د درج شوو شرایطو پلي کېدل.  

د واکمنې اسـتحقاقي ونـې د    -۷
النـدې   ېارنترالسه کولو له امله تر  

تـابع    پـه   سسېېؤمالي مم یوې نامېشتېې

ـ   درر --٣ ــورت تـ ــابع ص  أمین من
 ) ایـن فقـره   ۲( ءمالی مندرج جـز 

ــرر  ــر، متض ــخص دیگ ــط ش  توس
 نشدن بانـک یـا سـپرده گـذاران     

 مال نفـوذ شخصـی کـه    ـاع آن از
 ) ایـن  ۲( ءمنابع مالی منـدرج جـز  

ــک   ــا مال ــط وی و ی ــره توس  فق
 انتفاعی آن تأمین شده باشد.

سالمت وضیعت مالی درخواست  -٤
 دهنده..

 یت عدم بروز خطـر بـه مـدیر    -٥
 ســـالم ومحتاطانـــۀ بانـــک در 

ــ ــوذ ناشــی از ـنتیجــه اع  مال نف
سهم اسـتحقاقی ذیصـالحیت    کسب
 بانک..

 تحقـق شـرایط منـدرج مـادۀ      -٦
ــانون در ــن ق ــزدهم ای ــد ون  یکص

 صورت تبـدیل شـدن بانـک بـه     
بخشی از گروپ از اثر کسب سـهم  

 استحقاقی ذیصالحیت..
 تحقـــق شـــرایط منـــدرج  -٧

ــانون در   ــن ق ــانزدهم ای ــادۀ ش  م
 صورت تبـدیل شـدن بانـک بـه     
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شرکت باندې د بانک د بدلېـدو پـه   
صورت کې، ددې قانون په شپاسـمه   
ماده کې د درج شوو شـرایطو پلـي   

 کېدل..
د بانک او نورو اشخاصو ترمن د  -۸

ـ   ـ د ین وندې ایک  لـه املـه    دوې
دافغانستان بانک د ارنیزو دندو په  د 

 ل.ېدته کواندې د خنونو نه رامن
دواکمنې استحقاقي ونې ترالسه  -۹

یا د تروریزم د  وینلوکول، د پیسو د  
ي فعالیتونو د رمـد جپه ېر  ـلتمویی

کې د والي زیاتپه  ترسره کولودخطرونوو
 بانک د ذیـدخل کولـو پـایلې تـه      

 .ونه رسېيي
د واکمن بانک پـه واسـطه د    -۱۰

استحقاقي ونې ترالسه کول دبـانکي   
ت په یوې برخې بانـدې   موازي جو 

 د بانک د بدلېدو المل نه ري.  
ه چېرې له ونوخـه دـه   ک -۱۱

ــتونکک ــالکینو دي اخیس ــک یام  مال
، مطرح ويپوتنه  و په هکلهتشخیصولل

دافغانستان بانک کوالی شي هغـه    دد
مالک یامالکین چې له ونوخه ـه  

 سسـۀ مـالی   ؤؤشرکت تابع یـک م 
 غیر مقـیم تحـت نظـارت از اثـر     
ــتحقاقی   ــهم اسـ ــب سـ  کسـ

 ذیصالحیت.
عدم ایجاد موانع در برابر وظایف  -٨

نظارتی دافغانستان بانک از اثر برقراری  
روابط نزدیک بـین بانـک و سـایر    

 اشخاص..
 کسب سهم استحقاقی ذیصالحیت -٩

ــدخل    ــه ذیــ ــتج بــ  منــ
ساختن بانک در افزایش خطرات انجام  
ــد    ــی مانن ــای جرم ــت ه  فعالی

  تروریـزم پول شـوئی یـا تمویـل    
 نگردد.  

کسب سهم استحقاقی توسـط   -١٠
بانک ذیصالحیت باعث مبدل شـدن   
 بانک به بخشی از سـاختار مـوازی   

 بانکی نمی گردد.
ــورد تشــخیص  -١١ ــاه در م  هرگ

اسهام،  از مالک یامالکین نفع گیرنده
باشد، دافغانستان بانـک   مطرح سوالل

از  تواند مالک یا مـالکین را کـه   میی
 نفـع مـی برنـد تشـخیص       اسهامم



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٦٩ 
 

 کي.     تشخیصصاخلي 
ـ  -۱۱۲  کـې چـې   صـورت  ۀپه هغ

کوونکی په افغانستان کې ور غوتنلیکک
ـ وي دهغ مېشت شخصنا   ې ۀ د واکمن

ــېې ترالســه کــول  اســتحقاقی ون
 د ملي سیستم له دافغانستان د بانکدارر

پرمختیا او مناسب فعالیت سـره پـه    
ـ ته د خ ۀمغایرت کې نه وي او هغ ر ط

 رامنته کېدل متوجه نه وي..
ــه   د د -۱۳ ــک پ ــتان بان افغانس

ې د درج الرودونو ک ونو اومتحدالمالل
 شوو نورو شرایطو پلي کېدل..

افغانستان بانک مکلف دی، د د) د ۴(
غوتنلیک د ترالسه کولو له نېې خه  
ددریو میاشتومودې په تر کې، هغـه  
 تاْیید یا ردکي او د خپـل تصـمیم    

غوتنلیک ورکوونکي ته واندې  نقلیوو
کي.یاده شوې موده ددې مادې پـه   

 ې د) فقره کې د درج شوې اجـاز ۲(
مېشـت  نا دپه صورت کې  ېدوصادرر

    تنلیک ورکوونکي لپـاره شـپغو
د دافغانستان بانک کوالی  .دهمیاشتې 

ونـې د    دواکمنې اسـتحقاقي   شي،،

  نماید.
که درخواست دهنده  درصورتی -١٢

 شــخص غیــر مقــیم درافغانســتان  
ــدد ــب باش ــتحقاقی  کس ــهم اس س

ــاف و   ــا انکش ــالحیت وی ب  ذیص
فعالیت مناسب سیستم ملی بانکداری  
ــرار    ــایرت ق ــتان، در مغ  افغانس

 شته و بروز خطر بـه آن متوجـه    ندا
 نباشد..

تحقق سـایر شـرایط منـدرج     -١٣
دافغانستان  ورهنمود های ها متحدالمالل

 بانک..
دافغانستان بانک مکلف است، در ) ٤(

خالل مدت سه ماه از تاریخ دریافـت   
یا رد نمـوده   ئیدتادرخواست، آن را 

ــم   ــل از تص ــک نق ــود وی  یم خ
ــده ارا ــت دهن ــه درخواس ــرا ب  ه ئ

میعاد متذکره برای درخواست  نماید.
ــورت    ــیم در ص ــر مق ــدۀ غی  دهن
ــدرج     ــازۀ منـ ــدور اجـ  صـ

 ) ایــن مــاده شــش مــاه ۲فقــرۀ ((
ــد. ــی باش ــک  م ــتان بان  دافغانس

می تواند، میعاد نهائی جهت تکمیـل  
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دبشپېدو لپاره (تحصیل)  ترالسه کولو 
  ـاکي او د   (نهایي) وروستنمـوده و

ـ ردولو په صورت کې،   دالیـل  ۀ دهغ
 ي.کورخبر تهغوتنلیک ورکوونکي  

د  ورکوونکی چېرې غوتنلیک)که ۵((
واکمنې استحقاقي ونې د ترالسه کولو  
د عملیې د بشپېدو لپاره ددې مـادې  

)فقره کې درج شوې وروسـتن  ۴په((
د دافغانستان  موده په پام کې ونه نیسي،،

او  فسخ بانک مکلف دی، خپله اجازهه
موضوع په لیکلې توـه غوـتنلیک    

د خبـر ورکـي.     ورکوونکي تـه 
ن بانک کوالی شـي، ددې  دافغانستاا

) فقـرې  ۴قانون دلېریشتمې مادې د((
 ورکـوونکي  حکم هم پر غوتنلیکک

 باندې تطبیق کي..
، شـل  ) د واکمنې استحقاقي ونې۶(

مشارکت  دېرش سلنیزسلنیز مشارکت،  
د  ي په اه الندې مواردیا کنترولوونکک
 تطبیق و دی::

ئت ، عامل هیئتشخص په نظار هی -۱
ه نورو ورته تشکیالتو یا په شرکت کې پپ

کې یوازې د خپل مسلکی موقف پـه   

تحصیل سهم استحقاقی ذیصالحیت را 
ــل    ــورت رد، دالی ــین و در ص  تعی
 آن را به درخواست دهنده اطالع دهد..

ــاه د) ٥(( ــده هرگ ــت دهن  رخواس
ــرۀ ( ــدرج فق ــائی من ــاد نه  ) ٤میع

این ماده را جهت تکمیل عملیه تحصیل 
ــالحیت     ــتحقاقی ذیص ــهم اس  س
رعایت ننماید، دافغانستان بانک مکلف  
ــازۀ خــود را فســخ و   اســت، اج
موضوع را طور کتبی به درخواسـت  
 دهنـــده اطـــالع دهـــد.    
ــد،    ــی توان ــک م ــتان بان  دافغانس

ــرۀ (   ــم فقـ ــادۀ ۴حکـ  ) مـ
ــت ــانون را  بیس ــن ق ــارم ای  وچه

 نیز بر درخواسـت دهنـده تطبیـق    
 نماید.

در رابطه بـا سـهم اسـتحقاقی    ) ٦(
ت، مشارکت بیست فیصدی، یذیصالحح

مشارکت سی فیصدی، یـا کنتـرول    
  کننده موارد ذیل قابل تطبیق می باشد:

شخص صرفاً به علـت موقـف    -١
مسلکی خویش درهیئت نظار، هیئـت   

به در  عامل یا سایر تشـکیالت مشـا  
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ئت  علت یا پدې علت چې د نوموي هی
د  غي د عـرف پربنسـ د هغـۀ   

، د واکمنې يالروونو مطابق عمل کوو
ــا    ــی ی ــې لرونک ــتحقاقي ون اس

 نکی شخص نه ل کېي.وکنترولو
غیر قطعـي    که چېرې بانک دخپلو-۲

برخې ولو یا یوې غوتنو ( مطالباتو) دد
پور په اه  ۀپه منظور یا د هغ حصولد  

ـ   دزیان له زغملوخهه  ېچې دمخـه ی
ې کولـو  ی دی،قرارداد ک پـه   د

په  په ه نیت او پدې قانون کېغرض  
 د خـه  ېیا له هغ هاکلې شوې اندازز

پلورلو له الرې ونـې  د  تضمین زیاتت
ي، د واکمنـې اسـتحقاقي   ترالسه کک

رش ـېد مشارکت، ونې یا دشل سلنیزز
ــلنیزز ــا   س ــی ی ــارکت لرونک مش

 نکی نه ل کېي.وولکنتروو
که چېرې بانک واکمنه استحقاقي  -۳

یا دېـرش   تونه، شل سلنیز مشارکک
سلنیز مشارکت ترالسـه کـي او د    

کاـل   ۀترالسه کولو له نېې خه د یو
مودې په تر کې، هغه پرېندي، لـه   

احوالو سره سم پـه شـرکت کـې     

شرکت یا به علت این کـه اعضـای   
هیئت متذکره بنابر عرف طبق هدایات  
وی عمل می نمایند، شـخص دارای  
سهم استحقاقی ذیصالحیت یا کنترول  

 کننده پنداشته نمی شود. 
هرگاه بانک به منظور حصول تمام  -٢

ــر    ــات غی ــمتی از مطالب ــا قس  ی
 قطعی خـویش یـا غـرض اجتنـاب      

ــه بــ اا ــرر در رابط ــل ض  ه  ز تحم
 قرضه ایکه قـبالً قـرارداد نمـوده،     

وش تضمین با حسن نیت و از طریق فرر
این قـانون یـا   به اندازۀ تعیین شده درر

سهام را کسـب نمایـد،    بیشتر از آنن
دارای سهم استحقاقی ذیصالحیت یـا   
مشارکت بیست فیصدی، مشـارکت  
 سی فیصدی یا کنترول کننده پنداشته  

 نمی شود..
قی هرگاه بانـک سـهم اسـتحقا   -٣

یست فیصدی ذیصالحیت، مشارکت بب
کسـب   یا مشارکت سی فیصـدی را  

نموده ودر خالل مدت یک سـال از   
تاریخ کسب، آن را واگذار ننمایـد،  
حسب احوال دارای سهم اسـتحقاقی   
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ې، شل سلنیز  دواکمنې استحقاقي ون
مشارکت یا دېرش سـلنیز مشـارکت   

 ل کېي.یا کنترولوونکي لرونکی  
ېودل پردواکمنې استحقاقي ونې 

 یا کمول
 دوه ویشتمه ماده:

 شـــي کـــوالی ) شـــخص ن۱(
 خبرتیـا  ېد دافغانستان بانک له لیکل

 واکمنه استحقاقي ونـه   دمخه، خپلهه
ــل ول    ــه ب ــایې پ ــوري ی  وپل

 دي.ېپر
افغانستان دکوالی د ) شخص نشي ۲(

انـدې  بانک ته د لیکلې خبرتیا لـه و  
کولو پرته، خپله واکمنه استحقاقي ونه  
په هغې اندازې سره کمه کي چـې د  

 هیا پان لرونکې ونه حقیې دأدر ۀهغغ
دشل سلنې، دېرش سلنې یا له پنوس  

 هکمرا سره  سلنې خه په لې اندازې
 ۀاوله امله یې پر بانک باندې د هغ يشش

 شي.(متوقف) کنترول ودرول  
پـه   ه کې) فقر۲( په) ددې مادې ۳(

درج شوي حالت کې شخص مکلـف   

ذیصالحیت یا مشارکت بیست فیصدی 
یا سی فیصدی یا کنترول کننـده در   

 .شود شرکت پنداشته می
 یواگذاری یا کاهش سهم استحقاق

 ذیصالحیت
 بیست ودوم:  ۀماد

ص نمی تواند قبل از اطـالع  شخ) ١(
افغانستان بانک، سهم استحقاقی کتبی دد

ــه    ــود را بـ ــالحیت خـ  ذیصـ
یا به نحـو دیگـری    فروش رسانیدهه
 واگذار نماید.  

ــدون ) ٢( ــد ب ــی توان ــخص نم  ش
 ارایــۀ اطالعیــۀ کتبــی بــه    

افغانستان بانک، سـهم اسـتحقاقی    د
ــ ــه ان  دازۀ  ذیصــالحیت خــود را ب

کاهش دهد که سهم واجد حق رأی یا  
ــر   ــزان کمت ــه می ــرمایه وی ب  س
ازبیست فیصد، سی فیصد یـا پنجـاه   
 فیصد تقلیـل و از اثـر آن کنتـرول     

 وی بر بانک متوقف گردد.  
) ایـن  ۲در حالت مندرج فقرۀ () ٣(

ماده شخص مکلف اسـت، انـدازۀ    
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دی، په بانک کې د پاتې پانې اندازه د 
 دافغانستان بانک ته مشخصه کي..

 ې رپود واکمنې استحقاقي ون
 ورکونه

 درویشتمه ماده:
) کـاري  ۳) بانک مکلف دی، د (۱(

 ورو په تر کـې النـدې مـوارد     
 د دافغانستان بانک ته خبر ورکي::

  الس تـه راولـو  د خبرتیا لـه   -۱
  وروسته د واکمنې استحقاقي ونـې، 

مشارکت، دېـرش سـلنیز    شل سلنیز
مشارکت ترالسه کول یا د بل شخص  

 په واسطه د بانک کنترول.
د خبرتیا له ترالسه کولو وروسته د  -۲

 واکمنې استحقاقي ونې، شل سـلنیز  
مشـارکت   سلنیز دېرشاو  مشارکتت

له  یادشخص په واسطه دبانک د کنترولل
او له احوالو سره سم په  السه ورکولل

 .هد ونو پاتې انداز ۀبانک کې د هغغ
شخص په هکله معلومـات   ۀد هغ -۳

، شـل  ېاستحقاقي ونـ  ېچې واکمنن
دېرش سلنیزمشارکت   مشارکت،، سلنیزز

مایۀ باقی مانده در بانـک را بـه    سر
 .نماید افغانستان بانک مشخصصد

  گزارشــدهی ســهم اســتحقاقی
 ذیصالحیت

 سوم: بیست و ۀماد
 )٣(در خالل  ،بانک مکلف است) ١(

افغانستان روزکاری موارد ذیل را به دد
 د:دهبانک اطالع  

 کســب ســهم اســتحقاقی  -۱
، فیصدی ذیصالحیت، مشارکت بیستت

کنترول بانک  کت سی فیصدی یامشارر
توسط شخص دیگر بعـد از کسـب    

 اطالع.
ست دادن سهم اسـتحقاقی  از د -٢

ــت    ــارکت بیس ــالحیت، مش  ذیص
مشارکت سی فیصدی یـا   و فیصدیی

کنترول بانک توسط شخص وحسـب   
 احوال انـدازۀ بـاقی مانـدۀ سـهام     

 وی دربانک بعد از کسب اطالع.
معلومات درمورد شخصی که سهم  -٣

استحقاقی ذیصالحیت یـا مشـارکت    
بیست فیصدی، مشارکت سی فیصدی 
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 په واسطه د بانـک کنتـرول     ۀۀیا د هغ
ه دمخه او لیکلې افغانستان بانک لد دد

 وي. یاجازې پرته صورت موندلل
د مالي کال له  ،) بانکونه مکلف دي۲(

پایته رسېدو خه یوه میاشت دمخه، د  
واکمنې اسـتحقاقي ونـې لرونکـو    

  ېانداز د اشخاصو او د هغوی دونېې
 پـه لیکلـې توـه     معلومات په هکلهه

 د دافغانستان بانک ته واندې کي.
 غیر مجاز اکتساب

 ریشتمه ماده:لې
) که چېرې د دافغانستان بانک ددې ۱(

) فقره ۱قانون د یو ویشتمې مادې په ((
کې له درج شوو حکمونـو خـه د    

نه رعایت پـه اه، د   د یا سرغونې او
شخص په نسبت شکمن شي، کـوالی   

له الندې اقداماتو خه ترسـره   شي یو
 کي::

ـ  -۱ ترکنتـرول   ۀله شخص یا د هغ
د علومـاتو  الندې شرکت خـه د م  

 غوتونکی شي.واندې کولو  
شخص ملکیت ته ننوتل چې   ۀد هغغ --۲

توسط وی بدون اجازۀ   یا کنترول بانک
افغانستان بانک صـورت  کتبی قبلی دد
 گرفته باشد..

یک ماه قبل  ،بانک ها مکلف اند) ٢(
از ختم سال مالی، معلومات در مورد  
ــتحقاقی  ــهم اس ــخاص دارای س اش

آنها را طور ذیصالحیت و اندازۀ سهم  
ـ کتبی به دافغانسـتان بانـک ارا     ه ئ

 .نمایند
 اکتساب غیر مجاز 

 : ارمبیست وچه ۀماد
هرگاه د افغانستان بانک در رابطه ) ١(

با ارتکاب تخطی از احکام مندرج فقرۀ  
ــاد۱( ــن   ۀ) م ــم ای ــت ویک  بیس

قانون و یا عدم رعایت آن، نسبت بـه  
شخصی مشکوک گردد، می تواند به  
ــل متوصــل  ــدامات ذی  یکــی از اق

 گردد:
ازشخص یا شرکت تحت کنترول  -١

ــتارر ــارا وی، خواس ــات ئ  ه معلوم
 گردد.

خصی که در آن ورود به ملکیت شش --٢
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ې صـورت  سـرغون   کېې ایی ۀهغغپه 
هغه ـای چـې پکـې     یاموندلی او  

 مدارک، رېکاردونه، سندونه، دفترونه،،
صورت حسـابونه، سـوابق او نـور    
معلومات ساتل کېي وپلـي او لـه    

 نقلاحوالو سره سم هغه ضبط کي او 
 .واخلييې  

 دشـرکت  ) شکمن شـخص یـا  ۲(
 افغانسـتان  د ولین مکلف دي، دئـمسس

 بانک د غوتنې مطابق د شـرکت د  
سوداریزو فعالیتونو او اوندو سندونو 

 په هکله معلومات واندې کي..
 مکلـف دي،   ئولینمس ) د شرکت۳(

افغانستان بانک غوـتل شـوي   دد 
ې د خپلې دندې معلومات په شرکت کک

وروسـته هـم   و موقف له پرېـود  یاا
 واندې کي..

 ) ۲) که چېرې ددې مـادې پـه (  ۴(
پـدې   مسـئولین فقره کې درج شوي 

 او هکله له همکار خه ه وکيي
په واندې کولوکې نـ   اتودمعلوم یاا

افغانستان بانک کوالی شي د وکي، دد
پـه    مراجعـو   ووکوونکدتنفیذ   دقوانینوو

 و یـا    جا تخلـف صـورت گرفتـه   
دفـاتر، اسـناد،    محلی که در آن جا 

ــا، ــدارک، ریکارده ــورت م   ص
، سوابق و سـایر معلومـات    حسابات

نگهداری می شود را تفتیش وحسـب  
احوال آن را ضبط ونقل آن را اخـذ   

 نماید.
شخص مشکوک یـا مسـئولین   ) ٢(

  شرکت مکلف انـد، طبـق مطالبـۀ    
 دافغانســتان بانــک در مــورد   
ــرکت  ــارتی ش ــای تج ــت ه  فعالی

 ه ئــو اســناد مربــوط معلومــات ارا
 نمایند. 

مکلـف انـد،    مسئولین شرکت) ٣(
افغانستان بانک معلومات مطالبه شدۀ دد

موقف خویش را بعد از ترک وظیفه یا  
 ه نمایند.ئدر شرکت نیز اراا

) ۲هرگاه مسئولین مندرج فقرۀ () ٤(
مکاری بـه دافغانسـتان   این ماده از هه

ـ بانک امتناع ورزز یـا در ارائـه    د ون
ـ معلومت تأخیر نمایی  ، دافغانسـتان  دن

 بانــک مــی توانــد بــه همکــاری 
ــوانین،   ــده ق ــذ کنن ــع تنفی  مراج
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  له  عنداالقتضاء  نظر و ای  همکار د
د  وپلي اویـا  استفادې خه پهفشار 

راوي. پـدې   تهاتیا و سندونه السس
کـوونکي   تنفیذ قوانینو صورت کې دد

مراجع مکلف دي پدې برخه کې الزمه  
 همکاري وکي.

افغانسـتان بانـک   دکه چېرې د )۵(
 تشخیص کـي چـې شـخص ددې     

 ) ۱ویشـتمې مـادې پـه (   قانون د یوو
 فقره کې له درج شوو حکمونو خـه  

، کـوالی شـي د   هد سرغونه کې
دستورپه صادرولو سره، هغه د الندې  

 مواردو په رعایتولو مکلف کي:
د واکمنې استحقاقي ونې وله یا  -۱

یوه برخه چې په مستقیم یا غیر مستقیم  
ول یې په بانک کې لري، پـه هـره   

افغانستان بانـک یـې   دد اندازه چې  
تشخیص کي، په دستور کې تر درج  

 ي یـا   شوي مـودې پـورې وپلـور   
 .پرېديي

د بانک په اداره له احوالو سره سم  -۲
پـه   یا د نفوذ له اعمالولویا پالیسیوکې  

کولوخـه ه    لـه الس پـورې    ۀهغغ

محل مورد نظر را عنداالقتضـاء بـا   
استفاده از فشار تفتیش و یا اسناد مورد  
ضرورت را به دسـت آورد. در ایـن   

ه قـوانین  صورت مراجع تنفیذ کننـد  
مکلف اند در زمینـه همکـاری الزم    

 نمایند.
هرگاه دافغانستان بانک تشخیص ) ٥(

ــخص از   ــه ش ــد ک ــام  نمای  احک
 یکـم  ) مادۀ بیست و۱مندرج فقرۀ (

ــده،    ــی ورزی ــانون تخط ــن ق  ای
 می تواند بـا صـدور دسـتور، وی    
 را مکلف به رعایـت مـوارد ذیـل    

 نماید: 
تمام یا قسمتی از سهم اسـتحقاقی  -۱

الحیت راکه طور مستقیم یا غیـر  ذیصص
دارا می باشد، به هر مستقیم در بانک  

افغانستان بانک تشـخیص  اندازۀ که دد
ــدرج در    ــاد من ــی میع ــد، ال  ده
دستور به فروش رسانیده یا واگـذار   

 نماید.
ـ  -٢ ـ ـحسب اح  مال ـوال از اع

 نفوذ یـا مبـادرت بـه آن در اداره    
 بانــک امتنــاع   یــا پالیســی هــای
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  وکي.
) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۶(

) فقره کې درج شوی ۵ددې مادې په ((
شخص د وروستني دستور تر صادرېدو  

ون او  لهپورې د بانک په چارو کې 
تقیمې او غیر مسـتقیمې راْیـې   له مسس

 ورکونې خه منع کي..
  فسخد اجازې 

 پنمه ویشتمه ماده:
 ه چېرې د دافغانستان بانـک  ـک )۱(

 تشخیص کي چې ددې قـانون پـه   
تمه ماده کې درج یو یـا ـو   ویشیو

د واکمنې استحقاقي ونـې   طونهشرر
لرونکي شخص په هکله، د تطبیق و نه  

ې  دي، پدې صورت کې ورکول شـو 
او له احوالو سره سم  فسخ کوي اجازه

) ۵ددې قانون د لېریشتمې مادې په ((
فقره کې له درج شوو دستورونو خه  

 یو یې تطبیقوي.
د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ) ۲(

) ۱مخکې لدې چې ددې مادې پـه (  
 یوو فقره کې د درج شوي حکم مطابقق

  ورزد.
 غانستان بانـک مـی توانـد،    افد) ٦(

 شـــخص منـــدرج فقـــرۀ   
ــدور  ۵( ــی ص ــاده را ال ــن م  ) ای

ــتور ــتراک در   دس ــائی از اش  نه
غیر  بانک و رأی دهی مستقیم یا امور

 .مستقیم منع نمایدد
 اجازه فسخ

 مادۀ بیست وپنجم:
هرگاه د افغانستان بانک تشخیص ) ١(

نماید که یک یا چند شرط مندرج مادۀ  
ن در مورد شخص  بیست ویکم این قانو

دارای سهم استحقاقی ذیصـالحیت،  
قابل تطبیق نمی باشد، در این صورت  
ــده را    ــاء شـ ــازۀ اعطـ  اجـ

ـ   فسخ  وال یکـی از  ـوحسـب اح
 ۀ) مـاد ۵های مندرج فقـرۀ ( دستور

 چهارم این قـانون را تطبیـق   بیست وو
 می نماید.

 ،د افغانستان بانک مکلف اسـت ) ٢(
 قبل از اینکه طبـق حکـم منـدرج     

) این ماده دستوری را صـادر   ۱فقرۀ ((
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دستور صادر کي، هغه شخص ته چې 
ه په واک کـې  واکمنه استحقاقي ون

 ۀاو هغ هصادرددمخه لیکلې خبرتیا لري  
ته د نوي کتنې وخت ورکي، خوداچې  
شخص د دستور په صادرېدو موافقـه  

ترلې خبرتیا لد دستور  ۀولري، نومو
ورې دمخـه   )١٥(له صادرېدو خه  

 شخص ته واندې کېي..
 ) فقـره کـې   ۱) ددې مادې پـه ( ۳(

و په موارد رسید تسلیم او ددرج 
د دافغانستان بانک پورې اوندې چارې  

کـې  په متحدالمالونو او الرـودونو   
 تنظیمېي..

پـه   ه کې) فقر۱( په) ددې مادې ۴(
درج شوي حالت کې دصادر شـوي   
دستور د صادرېدو له نېې خـه پـه   
دستور کې د درج شوې ونې د ولې  

ېودلو تر پریا یوې برخې د پلورلو یا 
واسـطه د  وخته، د نوموي شخص په  

منصوب شوي غي د  هر نظار هیئت دد
غیتوب د نـ  او یې ورکونې حق أرر

  ن ي، دغه(تعلیق) په حالت کې را
دونه والو دعمومي مجمع د غونـو  

قبلی رابه شخصی   نماید، اطالعیه کتبی
ذیصالحیت را در  که سهم استحقاقیی

اختیار دارد صادر و به وی فرصـت   
تجدید نظر را اعطا نماید، مگراینکـه  

ه صدور دستور موافقه داشته شخص بب
) ١٥اطالعیۀ متذکره حـداقل (  باشد،،

وز قبل از صدور دستور به شـخص  رر
 ی شود.ه مئاراا
رسیدگی  امور مربوط به تسلیمی و) ٣(

)ایـن مـاده   ۱به مواردمندرج فقـرۀ(  
درمتحدالمال هـا و رهنمـود هـای     
ــیم  ــک  تنظـ ــتان بانـ  دافغانسـ

 می گردد.
ــت  ) ٤( ــادره در حال ــتور ص  دس

ــرۀ ( ــدرج فق ــاده۱من ــن م  از  ) ای
تاریخ صدور الی زمـان فـروش یـا    
واگذاری تمام یا قسمتی از سهم مندرج  

ق رأی دهی و عضویت هر  دستور، ح
عضو منصوب شدۀ هیئت نظار توسط 
ــذکور   ــخص مــــ  شــــ
 به حالت تعلیق قـرار مـی گیـرد،     
این تعلیق نصاب جلسات مجمع عمومی  
ــأثر  ــهمداران را متـــ  ســـ



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٧٩ 
 

  نصاب نه اغېزمنوي.
پـه   ه کې) فقر۴( په) ددې مادې ۵(

 درج شوي حالت کـې، کمېسـیون    
افغانستان بانک د غوتنې له امله د د دد

شخص په عین واکونو  نکیلروشرایطو  
سره چې نول شوی شـخص یـې    

 لرونکی دی، اکي.
 پـه التزامـاتوکې  د دمخه اجازې 

 استثناآت
 شپ ویشتمه ماده:

) که چېرې د الندې مواردو له امله، ۱(
شخص په بانک کې واکمنه استحقاقي  

، دېـرش  تونه، شل سلنیز مشـارک 
سلنیز مشارکت یا کنتـرول ترالسـه    

د یو ویشتمې مادې  کي، ددې قانون
) فقره کې درج شوی حکم، نـه  ۱په ((

 تطبیقېي::
له بابته د تضمین  (دین) پور ۀد هغ -۱

 دمخـه  له د مصادرې په پایله کې چېې
په ه نیت سره عقد شوی او له  خهه

ونې خه د پور د ضمانت په نوم ه  
  اخیستل شوې وي.

  نمی سازد.
ــر تقاضــای ) ٥( ــه اث کمیســیون ب

دافغانستان بانک درحالت مندرج فقرۀ  
) این ماده، شخص واجد شرایط را ۴(

 های کـه شـخص    با عین صالحیتت
ــد،    ــی باش ــده دارا م ــق ش  تعلی

 تعیین می نماید.
 اجـازۀ   استثناآت در التزامـات 

 قبلی 
 مادۀ بیست وششم: 

)هرگاه باالثرموارد ذیل، شـخص  ۱(
سهم استحقاقی ذیصالحیت، مشارکت  
بیست فیصدی، مشارکت سی فیصدی 
یا کنترول را در بانک، کسب نماید،  

ــرۀ ( ــدرج فق ــم من ــادۀ ۱حک  ) م
 یکـم ایـن قـانون، تطبیـق     وبیست 

 نمی گردد:
در نتیجۀ مصادرۀ تضمین از بابت  -١

دینی که از قبل با حسن نیـت عقـد    
ــوان   ــه عن ــهم ب ــده و از س  گردی
ــده   ــتفاده ش ــن اس ــمانت دی  ض

  باشد. 
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 ووالر  نـورو د میراث له الرې یـا    --۲
کې کنتـرول   وخه چې شخص په هغغ

 ونه لري..
پـه   ه کې) فقر۱( په) ددې مادې ۲(

کې، د نظر و شخص  توحاال ودرج شوو
په رعایتولو مکلـف   د الندې مواردوو

 دی::
  ېله ترالسه کولو خه وروسته د -۱
 مودې په تـر کـې    و) ور۳۰(د 
 افغانستان بانک ته خبر ورکي.دد 
دول  پالیسـیو ادارې یا  دبانک د -۲

نفوذ د اعمالولو په موخه د په هکله د  
پرهغو ونو په اقدام نه ترسره کول یا  

ترالسه  یېچې پدې ترتیب  اتکاء سرهه
ون ونه أ، په ريک یه اخیستنه کې

دافغانستان بانک د  چې د کي، خوداا
ـ ه دمخخ اجـازه ددې قـانون د    ېلیکل

 حکمونو مطابق، السته راوي.  
) فقره کـې درج  ۲) ددې مادې په(۳(

مکلـف دی، د ترالسـه    شوی شخصص
) ورـو  ۶۰کولو له نېې خـه د (  

 مودې په تـر کـې لـه نپرتـه      
 د دافغانستان بانک ته خبر ورکي، خوو

از طریق میراث یا طرق دیگری که   --٢
ــته   ــرول نداش ــخص در آن کنت  ش

 باشد.
 ) ۱در حاالت منـدرج فقـرۀ (  ) ٢(

 خص مــورد نظــر  ایــن مــاده، شــ
 مکلف بـه رعایـت مـوارد ذیـل      

 می باشد::
 ) روز بعـد  ۳۰در خالل مدت ( -١
اکتساب به دافغانستان بانک طـور   از

 کتبی اطالع دهد..
 عدم اتخـاذ اقـدام بـه هـدف      -٢

 اعمال نفـوذ در مـورد طـرز اداره    
بانک یا به اتکای سهامی  ییا پالیسی ها

که بدین ترتیب اکتساب  نمـوده در   
ری اشتراک ننماید، مگر اینکه  رأی گی

اجازه کتبی قبلی دافغانستان بانـک را  
 مطابق احکام این قـانون، دریافـت    

 نماید..
این ماده  )۲شخص مندرج فقرۀ () ٣(

) روز ۶۰مدت ( درخالل ،مکلف استت
بدون تـأخیر بـه    اکتساب از تاریخخ

 دافغانســتان بانــک اطــالع دهــد،  
ــد     ــه وی قصـ ــر اینکـ  مگـ
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  مودې کې  ېپه اکل شوو یېېچې هغه   دا
 ېودلو قصد ولري.پردپلورلو یا 

 ) که چېرې د دافغانسـتان بانـک   ۴(
) فقره کې درج شوی ۳ددې مادې په (
تنلیک کــي، غوــ غوــتنلیک ردد

ورکوونکی مکلف دی د دافغانسـتان   
بانک په واسطه د اکل شوې مودې په 

ـ   د واکمنـې   هونـ  هتر کې، خپل
استحقاقي ونې له اندازې یا بلې هغې  

یې افغانستان بانک داندازې خه چې د 
 هرای ه پورېحد ترکمه دستور ورکوي،،

 کي..
د معلوماتو د واندې کولو په اه د 

ونې لرونکـو   واکمنې استحقاقي 
 اشخاصو وجیبې

 اووه ویشتمه ماده:
) په بانک کې دواکمنې اسـتحقاقي  ۱(

 مکلف دی کلنی ،شخص یونې لرونکک
کنترول  خپل مالي صورت حساب او ترر
افغانسـتان  د دالندې شرکتونو لست  
 بانک ته واندې کي..

اسـتحقاقي    ) په بانک کې دواکمنې۲۲(

ـ  فروش یا واگذاری آ الل  ـن را درخ
 .مدت زمان معینه داشته باشد

هرگاه دافغانستان بانک درخواست ) ٤(
) این ماده را رد نماید، ۳مندرج فقرۀ ((

ــده    ــت دهنـــ  درخواســـ
در خالل میعاد تعیین شده  مکلف استت
 افغانســـتان بانـــک، توســـط دد

 سهم خویش را تـا حـد کمتـر از    
ی ذیصالحیت یـا   اندازۀ سهم استحقاق

افغانستان بانـک  د اندازۀ دیگری که
ــاهش     ــد، ک ــی ده ــتور م  دس

 دهد..
وجایب اشـخاص دارای سـهم   

تحقاقی ذیصالحیت در رابطه با  اس
 ه معلوماتئارا

 مادۀ بیست وهفتم:
شخص دارای سـهم اسـتحقاقی   ) ١(

ذیصالحیت در بانک، مکلف اسـت   
صورت حساب مالی ساالنه ولسـت  

خود را  به  شرکت های تحت کنترولل
 ه نماید.ئدافغانستان بانک اراا

شرکت دارای سهم اسـتحقاقی   ) ٢٢(
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مکلف دی، په   شرکتت ییونې لرونک
 هیئـت   دنظارهیئت یاعامل شرکت کې

 نورو ورته تشکیالتو دنوي غي له  د  یا
ـ ۱۰انتصاب خه وروسته د( و) ور 

ـ    او د  ۀکاري مودې په تر کې د هغ
او  وتوب ،د انتفاعي مالک د نوم ۀهغ

 په اه، اثباتیه معلومـات  مناسب والي  
 افغانستان بانک ته واندې کي. د د

 ) که چېرې د واکمنې اسـتحقاقي ۳(
 ونې لرونکی شخص متبـوع بـانکي    

و ددې قانون  يایجابوشرکت وي،  
په یو سلو درویشتمه ماده کـې د درج   

 يمسلکشوو دندو د ترسره کولو لپاره، 
 او الزمه تجربه ولري. اهلیتت

) د دافغانستان بانک کوالی شي هر ۴(
واکمنې استحقاقي  دوخت په بانک کې  

لرونکي شخص او لـه تـر    له ونېې
 لـه الندې شرکتونو او د هغو  کنترولل

 ۱انتفاعي مالکینو خه ددې مادې په ((
معلوماتوپه  ) فقرو کې ددرج شوو۲او  

رندونې وغواي، و د  باب اضافيي
له په پام کې نیولو سره ا ترالسه  وهغغ

ویشتمه ماده ددې قانون په یوو کي چېې

ذیصالحیت در بانک مکلف است، در 
) روز کاری بعـد از  ۱۰خالل مدت ((

انتصاب عضو جدید هیئت نظـار یـا    
 هیئت عامـل یـا سـایر تشـکیالت     
 مشـــابه در شـــرکت، اســـم و 
معلومات اثباتیه مبنی بـر شایسـته و   

عی اش را مناسب بودن وی ومالک انتفاا
 ه نماید. ئبانک ارا به دافغانستانن

ــهم ) ٣( ــخص دارای س ــاه ش هرگ
استحقاقی ذیصالحیت شرکت بـانکی   
متبوع باشد، ایجاب می نماید تـابرای  
انجام وظایف مندرج مـادۀ یکصـد    
وبیست وسوم این قانون اهلیت مسلکی 

 وتجربه الزم را داشته باشد..
 افغانستان بانـک مـی توانـد    د) ٤(

ــخص دارای   ــان از ش ــر زم  در ه
ـ  ــهم اسـ ــالحیت  س  تحقاقی ذیص

در بانک و شرکت های تحت کنترول  
راجع به معلومات  آنهاو مالکین انتفاعی 

) این مـاده  ۲و ۱مندرج فقره های ((
توضیحات اضافی را مطالبه نماید تـا   
بانظرداشت آن اطمینان حاصل نمایـد  
که شرایط الزم جهت صدور اجـازۀ   
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  صـادرېدو   اجازې د  کې ددرج شوې
 پـاتې په خپل قوت لپاره الزم شرایط 

 دي.(باقي)  
 لورم فصل

 رپورې و ،دبانک تابع
  او فرع ،شرکت یتل

 نمایند دفتر د
د بانک په واسطه دتابع شرکت د 

 تاْسیس یا السته راولو ول
 اته ویشتمه ماده:

 ) بانک کوالی شي، د هېـواد پـه   ۱(
سیس یا أدننه یا بهر کې، تابع شرکت ت

س ته راوي، پدې شرط ملکیت ال یېې
یې د دافغانستان بانک  ې هکلهچې پدد

 دمخه لیکلې اجازه ترالسه کې وي.دد
) بانک کوالی شي، یوازې مـالي  ۲((
په توه  ونوتابع شرکت وسې دخپلؤسمم

 ولري..
ددې مادې پـه   ) بانک مکلف دی،۳(
د  ) فقره کې د درج شوې اجـازې ۱((

ـ دالندې معلل لپاره،، اخیستلوو  وماتووــ

ــم    ــت ویک ــادۀ بیس ــدرج م  من
 قی  این قانون به قـوت خـویش بـا   

 می باشد..
 فصل چهارم

  شرکت تابع، وابسته،
 فرع و دفتر نمایندگی 

 بانک
طرز تأسیس یا به دسـت آوردن   

 شرکت تابع توسط بانک
 مادۀ بیست وهشتم: 

داخل یا خارج در ،بانک می تواند) ١(
کشور، شرکت تابع را تأسـیس یـا    

مشروط  ،ملکیت آن را به دست آورد
ن غانسـتا بر اینکه اجازۀ کتبی قبلی دافف

 باشد. بانک را در مورد دریافت نمودهه
بانک می تواند، صرف مؤسسات ) ٢((

مالی را بحیث شرکت های تابع خود  
 داشته باشد.

 بانک مکلف است، جهت دریافت) ٣(
) ایـن مـاده،   ١اجازۀ مندرج فقرۀ ((

رخواست حاوی معلومات ذیل را به دد
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 بانکک افغانستانند  لرونکی غوتنلیک د
 واندې کي: تهه
ه تابع شرکت داساسنامې مصـدق  د-۱

شـوې   اندیزد و یادتابع شرکت نقلل
چې په پام کې نقل اساسنامې دمسودې  

 ي رامنته شي.دد
شرکت یا د رأیې د حـق  د تابع  -۲

لرونکو ونو چې د بانک په واک کې  
 ورکول کېـي د بانـک د اصـلي    
پانې د سلنې په ول په تابع شـرکت  

ــک   ــې د بان ــونې ک ــانې اچ  د پ
 اندازه.

نظار هیئت او عامل هیئت یا تابع  -۳
د ورته نورو تشکیالتو د غو  ته شرکتت

یا ددې پستونو د خپلولو لپاره د واندیز  
د مسـلکي   ،شوو اشخاصو د هویـت 

د معلوماتو او دنوموو  هکلهاهلیت په  
اودهغوی دانتفاعي مالکینو د  اشخاصوو
پــه اه  او مناســب والــي وتــوبب

 دسندونواو اثباتیه مدارکو واندې کول..
ــې  -۴۴ ــتحقاقي ون ــې اس  د واکمن

ولرونکو اشخاصو یا د نومو  د  وونـ
تصاحب (خپلولو) لپاره د واندیز شوو  

ــک ارا ــتان بانـ ـــدافغانسـ  ه ئـ
 :نماید

نامۀ شرکت تابع نقل مصدقۀ  اساس -١
ــنهادی     ــوده پیش ــل مس ــا نق  ی
اساسنامۀ شرکت تابع که قرار اسـت   

 ایجاد گردد.
در  سرمایه گذاری بانـک  اندازۀ -٢

 شرکت تـابع بـه شـکل فیصـدی      
سرمایۀ اصلی بانک، جهـت سـرمایه    
گذاری و فیصدی سرمایۀ شرکت تابع 
یا سهام واجد حق رأی که در اختیـار   

 بانک قرار داده می شود.
هویت اعضای هیئت نظار و هیئت  -٣

 عامل یـا سـایر تشـکیالت مشـابه      
شرکت تابع یا اشـخاص پیشـنهادی    
ــن پســت هــا،   جهــت احــراز ای

ه ئلومات در بارۀ اهلیت مسلکی و ارامع
اسناد و مدارک اثباتیه مبنی بر شایسته  
و مناسب بودن اشـخاص متـذکره و   

 .آنهامالکین انتفاعی  
 کیتمال وقعۀـساختارمت یحـتوض -٤

 شرکت تـابع بـه شـمول هویـت      
ــهم    ــدۀ سـ ــخاص دارنـ  اشـ
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 اشخاصو د هویـت پـه شـمول، د    
تابع شـرکت د مالکیـت د متوقعـه    

 جوت توضېح..
یا وانـدیز   دتابع شرکت اوسني -۵

 شوي سوداریز فعالیتونه..
 .مالي وضعیتد تابع شرکت  -۶
د تابع شرکت له تملک خـه د   -۷

د کنتـرول لپـاره    ونوپیدا شوو خطرر
شوې کنالرې او د بانک او ي ېشبینپپ

تابع شرکت د جال حکمي شخصـیت   
 ساتل.

 نورهغـــه معلومـــات چـــې  -۸
د خپلو ارنیزو  یې افغانستان بانکد  د

مکلفیتونو د اعمالولو لپاره ددې قانون د  
 مطابق این او مناسب وي.حکمونو 

 افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۴((
 ) فقـره کـې درج   ۳ددې مادې په (
 د النـدې دالیلـو    ،شوی غوتنلیک

 پربنس رد کي:
دبانک په واسطه داینو معلوماتو نه -۱

 واندې کول..
 د نظار هیئت او عامل هیئت یـا   -۲

نورورته تشکیالتو دغو اود هغـوی د  

استحقاقی ذیصالحیت یـا اشـخاص   
 پیشنهادی بـرای تصـاحب سـهام     

 متذکره..
فعالیت های تجارتی فعلـی یـا    -٥

 پیشنهادی شرکت تابع..
 وضعیت مالی شرکت تابع. -٦
طرزالعمل های پیشبینی شده جهت  -٧

 کنتـــرول خطـــرات ناشـــی از  
خصـیت  تملک شرکت تابع وحفظ شش

 حکمی جداگانـۀ بانـک و شـرکت    
 تابع.  

ی که دافغانستان ــسایر معلومات -٨
بانک جهت اعمال مکلفیـت هـای    
نظارتی خود بر طبق احکام این قانون 

 ضروری یا مناسب تلقی نماید..
توانـد،   افغانستان بانـک مـی  د) ٤(

ــرۀ (   ــدرج فق ــت من  ) ۳درخواس
 این ماده را بنـابر دالیـل ذیـل رد    

 نماید: 
م ارایۀ معلومات ضروری توسط عد -١

 بانک..
ــته و -٢ ــان از شایس ــدم اطمین   ع

مناسب بودن اعضای هیئـت نظـار   
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او مناسـب    وتوب  دلکینو  انتفاعي ما
نه ا او یا د سپارل شوو دندو د  واليي

تجربې اومسـلکي   دترسره کولو لپاره  
 .نلرل اهلیتت

د واکمنې استحقاقي ونې لرونکو  -۳
اشخاصویادواکمنې استحقاقي ونې د  
ــوو   ــدیز ش ــاره د وان ــو لپ  خپلول
ــاعي   ــوی د انتف ــو اودهغ  اشخاص

 والـي   او مناسـب  مالکینو وتـوب 
 ا.  نه
ــوو    د ــک دنوم ــتان بان  دافغانس

والـی  او مناسـب  اشخاصو وتوب 
 مشخصوي..

د تابع شرکت یا د بانک او تـابع   -۴
شرکت د جال حکمي شخصـیت لـه    

رونو پـه  طتملک خه د پیدا شوو خ
واندې د بانک د ساتلو لپاره د واندو  
شوو پالیسیو او کنالرو لـه بسـنې   
 (تکــافو) او مناســب والــي خــه  

ا نه. 
شـوو   يپېشـبین دتابع شرکت د -۵

ـ   د  ۀفعالیتونو له امله د بانک یا د هغ
سپارونکو له زیانمنېدو خه ا ترالسه  

وهیئت عامل یا سایر تشکیالت مشابه و 
مالکین انتفاعی شرکت تابع و یا عدم  
داشتن تجربه و اهلیت مسلکی جهت 

 انجام وظایف محوله.  
عدم اطمینان از شایسته و مناسب  -٣

ــد   ــخاص دارن ــودن اش ــهم ب  ۀ س
استحقاقی ذیصالحیت یـا اشـخاص   
پیشــنهادی بــرای تصــاحب ســهم  

اقی ذیصالحیت ومالکین انتفاعی  استحق
 ها. آن
افغانستان بانک شایسته و مناسـب   د

 بودن اشخاص متـذکره را مشـخص   
 می سازد. 

عدم اطمینان از تکافو و مناسـب   -٤
 بودن پالیسی ها یا طرزالعمـل هـای    

 ه شـده جهـت تحفـظ بانـک     ئاراا
 در مقابــل خطــرات ناشــی از   
 تملــک شــرکت تــابع یــا حفــظ 
شخصیت حکمی جداگانـه بانـک و   

 شرکت تابع.  
حصول اطمینان ازمتضرر شـدن   -۵

بانک یا سپرده گـذاران آن در اثـر    
 فعالیت های پیشبینی شـده شـرکت   
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  کول.
ــود -۶ ــالیتونو  هغ ــوداریزو فع  س

  ترسره کول یا د ترسره کولـو هـو  
(قصد) چې د هغو اجراء کول دبانک 

 شرکتونو په واسطه جواز نه لري.دتابع  
 مې مادې ددې قانون د شپ دېرش -۷۷

) فقره کې د درج شوو شرایطو یا ۲په (
دیوسلو یوویشتمې مادې د حکم له نه  

 پلي کېدو خه ا ترالسه کول.
افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۵(

اجـازې   ه کې د درج شـوې ماد پدېې
د ترالسه کولو له نېې  ۀهغغوتنلیک دد

) ورو مودې په تر کې ۶۰خه د ((
یک د رد په تأیید یا رد کي.د غوتنلل

، د دالیلو په یـادولو  ېد صورت کېې
ـ  تنلیکـغوسره    لـه وونکی ـورک

 خه په لیکلې توه خبر کي.موضوع  
 افغانستان بانک کوالی شـي،  د ) د۶((

ې پـه درج  ه ک) فقر۱(په ددې مادې 
کې نور مناسب اضـافي  و حالتونوشوو

شرایط وضع او د تابع شرکت د تاْسیس  
لو وروستنموده  هايي)(ن یا السته راو

 واکي..

 ..تابع
انجام یا قصد انجام فعالیت هـای   -٦٦

 بواسـطۀ   آنهـا تجارتی که اجـرای   
 انـک جـواز    شرکت هـای تـابع ب  

 ندارد.  
حصول اطمینان از عـدم تحقـق    -٧

 ) مــادۀ ۲شــرایط منــدرج فقــرۀ ((
ــادۀ   ــم م ــا حک ــم ی ــی وشش  س

 یکصد وبیست ویکم  این قانون.  
ــف  د) ٥( ــک مکل ــتان بان  افغانس

ایـن   مندرج است، درخواست اجازۀ
) روز از ۶۰الل مدت (ـماده را در خخ

ــت آن    ــاریخ دریاف ــدت ــا  تائی  ی
ــورت  رد ــد. در صــ   ردنمایــ

باذکر دالیل، درخواست  درخواست،
 دهنده را طورکتبی از موضوع مطلـع   

 سازد.  
د افغانستان بانک می توانـد در  ) ٦(

 ) ایـن مـاده   ۱حاالت مندرج فقرۀ ((
شرایط اضافی مناسب دیگری را وضع 
و میعاد نهائی تأسیس یا به دست آوردن  
ــین    ــابع را تعیـ ــرکت تـ  شـ

  نماید.
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د تابع شرکتونو په هکله د معلوماتو 
بانـک   پـه اه د  واندې کولو  د

 وجایب
 نهه ویشتمه ماده:

 بانک مکلف دی، د النـدې مـواردو   
 افغانسـتان  دمعلومات د  یپه اه لیکل

 بانک ته واندې کي:
)  ورو مودې په تر کې ۱۰د ( -۱

د تابع شرکت د تأسیس یا السته راولو  
 ه صورت کې..پ

) ورو مودې په تر کې د ۱۰د ( -۲
تابع شرکت په اساسنامه کې د تعـدیل   

 اوایزاد په صورت کې.
نیولو له نېې خه دمخه دد تصمیم  -۳

تابع پر ) ورو مودې په تر کې۳۰د ((
خـه د  کنتـرول  له شرکت باندې  

ـ دتصمیم په اه د انصرافف و پـه  نیول
سو ورو مودې په لد  او صورت کېې

خه دانصـراف  کنترولله کې،  تر 
 .دتصمیم له عملي کېدوخه وروستهه

 
   

ایـۀ   وجایب بانک در رابطه به ار
معلومات در مورد شرکت هـای  

 تابع 
 مادۀ بیست ونهم:
موارد  دررابطه به ،بانک مکلف است

کتبی را به دافغانسـتان   ذیل معلوماتت
 ه نماید:ئبانک اراا

در صورت تأسیس یـا بدسـت    -١
آوردن شرکت تابع، در خالل مـدت   

 .) روز۱۰(
در صورت تعـدیل و ایـزاد در     -٢

مدت اساسنامه شرکت تابع، در خالل  
 .) روز۱۰((
ــمیم   -٣ ــاذ تص ــورت اتخ  در ص

ــرول  ــراف از کنت ــر انص ــی ب  مبن
ــ ــابع، در خ ــرکت ت ــر ش  الل ـب

قبل از تاریخ اتخـاذ   ) روز۳۰مدت (
) روز  ۱۰تصمیم و در خالل مـدت (  

 ازعملی شدن تصـمیم انصـراف  بعد  
 کنترول..
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  فسـخ   د  تابع شرکت دکنترول  د
 دستور

 دېرشمه ماده:
 دافغانسـتان   ) که چېرې بانـک د ۱(

بانک له لیکلې اجازې اخیستلو پرتـه،  
تابع شرکت تاْسیس یایې ملکیت السته  

دافغانستان بانک د  مکلف دی، راوي،
، د اکلې مودې په دلیکلي دستورمطابقق

تر کې پر تابع شرکت باندې خپـل   
کنترول پایته ورسوي. په بل ول دتابع 
شرکت دونودانتفاعي مالکیت پلورل  

شخص ته جواز  ۀیا لېدول، یوازې هغ
لري چې ددې قانون دحکمونو مطابق،  
په بانک پورې تلی شخص و نه ـل  

 شي..
) د تابع شرکت د تاْسیس یا السته ۲(

 په اه د دافغانسـتان بانـک    راولوو
 کېي:فسخ اجازه په الندې حاالتوکې 

 ل چې پرېددهغو شرایطو نه تطبیق -۱۱
 بنس یې لیکلې اجازه صادره شوې ده..

 د تابع شرکت په واسطه جرمـي   -۲۲
یا دترورېزم   وینلو  فعالیتونولکه دپیسو

 دستور فسخ کنتـرول شـرکت   
 تابع

 مادۀ سی ام: 
ۀ کتبی هرگاه بانک بدون اخذ اجاز) ١(
افغانستان بانک، شـرکت تـابع را   دد

ورد، تأسیس یا ملکیت آن را بدست آآ
مکلف است، طبـق دسـتور کتبـی     

افغانستان بانک، کنتـرول خـود را    د
الل مـدت  ـباالی شرکت تابع در خ

 معینـه، خاتمــه دهـد. فــروش یــا    
 قال مالکیـت انتفـاعی اسـهام    ـانتت

شرکت تابع به شکل دیگر، صرف به 
که طبق احکام این شخصی جواز دارد  

قانون، شخص وابسته به بانک تلقـی   
 نگردد.

نـک مبنـی   افغانستان بااجازۀ د) ٢(
شـرکت   برتأسیس یا به دست آوردنن

 تابع درحاالت ذیل فسخ می گردد::
 عدم تطبیق شـرایطی کـه بـه    -١

 اساس آن اجازۀ کتبی صادر شده است..
 متوصل شدن به فعالیـت هـای   -٢٢

ویـل  جرمی مانند پول شـوئی یـا تم   
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 ..(الس کول)  لمتوصل کېددتمویل ته 
قره ) ف۲) که چېرې ددې مادې په (۳((

 کې د درج شـوي حکـم مطـابق،     
د تابع شرکت د تاْسیس یا السته راولو  

افغانستان بانک لیکلې اجازه دپه اه د 
شي، پدې صورت کـې بانـک    فسخخ

) فقره کې ۱مکلف دی، ددې مادې په ((
 درج شوی حکم تعمیل کي..

ــوو  )٤( ــادرو ش ــادې د ص ددې م
 په هکله ددې قـانون پـه    نودستوروو

ده کې د درج شوو ما هیوسلو یوولسم
دستورونو د صادرېدو ول هم د تطبیق  

  ودی.
 په بانک پورې تلي شرکتونه

 یو دېرشمه ماده:
) بانک کوالی شي، یوازې مـالي  ۱(
سسې د ور پورې تلو شرکتونو پـه   ؤمم

السـته   مالکیـت سیس یـایې  أتوه ت
 راوي..

)  ورو ۶۰) بانک مکلف دی، د (۲(
ـ    ي مودې په تر کې د ور پـورې تل

شرکت له تأسیس یاالسته راولو خه  

 ..تروریزم توسط شرکت تابع
 ) هرگــاه طبــق حکــم منــدرج ۳((

) این مـاده اجـازۀ کتبـی    ۲فقرۀ (
 دافغانستان بانک مبنی بـر تأسـیس    

شرکت تابع فسـخ   یا به دست آوردنن
ــورت    ــن صـ ــردد، در ایـ  گـ
بانک مکلف است، حکم مندرج فقرۀ  

 ) این ماده را تعمیل نماید.۱(
ــای ٤( ــتور ه ــدور دس ــرز ص  ) ط

ــادۀ   ــدرج م ــدویازدهم  من  یکص
 این قانون در مـورد دسـتور هـای     
 صادرۀ این ماده نیـز قابـل تطبیـق     

 می باشد..
 شرکت های وابسته بانک

 مادۀ سی ویکم: 
تواند، صرف مؤسسات  بانک می) ١(

مالی را بحیث شرکت های وابسـته   
 تأسیس یا ملکیت آن را بـه دسـت   

 آورد. 
ـ  ،بانک مکلف است) ٢(  اللـدرخ

به دست  أسیس یات ) روز از۶۰مدت((
افغانستان آوردن شرکت وابسته، به دد
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دافغانستان بانک ته خبر ورکي. د   د
بهرني ور پورې تلي شرکت تأسیس یا  
  السته راول، د دافغانستان بانـک د 

مخه لیکلې اجازې د ترالسه کولو تابع  د
 اته ویشتمې مادې د ي.ددې قانون دد
 وو) اجـزا ۶خه تر ۲) فقرې (له ۳((

ـ فقردې پدرج شوي شرایط  کېې  ېه ک
پردرج شـوې خبرتیـا بانـدې هـم      

 تطبیقېي.
) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۳(

) ۴ددې قانون د اته ویشتمې مادې د ((
) اجزاوو ۷ او ۶، ۵، ۳، ۲فقرې په (  

 کې د درج شوو عین دالیلو په کارولو  
سره، بانک د ور پورې تلـي  (توصل)  

یا السته راولـو   شرکت له تأسیسولوو
 خه منع کي..

افغانسـتان  دد ) بانک کوالی شي، ۴(
 بانک دنه اعتراض په صورت کـې، د  

 ي)فقره کې ددرج شو۱دې مادې په((
) ورو مودې پـه  ۶۰حکم مطابق د ((

ل ترشرکت  کورنی یکې ورپورې ت
 راوي. تاْسیس یا الستهه

) ددې قانون د اته ویشتمې مادې په ۵۵(

بانک اطالع دهد. تأسیس یا به دست 
ــارجی،    آوردن شــرکت وابســته خ
ــی      ــازۀ قبل ــب اج ــابع کس  ت

افغانستان بانک مـی باشـد.   کتبی دد
 ) ۶الـی  ۲شرایط منـدرج اجـزای (   

 ) مــادۀ بیســت وهشــتم ۳فقــرۀ (
 این قـانون بـر اطالعیـۀ منـدرج     

ــ  ــز تطبیـ ــره نیـ ــن فقـ  ق  ایـ
 می گردد..

 دافغانستان بانـک مـی توانـد،    ) ٣(
 با توصل بـه عـین دالیـل منـدرج     

) ۴) فقرۀ (۷و  ۶، ۵، ۳، ۲اجزای (
 مادۀ بیست وهشـتم ایـن قـانون،     
ــت    ــا بدس ــیس ی ــک را ازتأس  بان
 آوردن شــرکت وابســته منــع    

 نماید..
دم در صورت ع ،بانک می تواند) ٤(

الل ـافغانستان بانک در خاعتراض دد
) روز طبق حکم مندرج فقرۀ ۶۰مدت ((

ــاده شــرکت وابســتۀ ١(( ــن م  ) ای
ــت   ــا بدس ــیس ی ــی را تأس  داخل

 آورد.  
) ٦٦و  ٥احکام مندرج فقره های (() ٥٥(
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) فقرو کې درج شوي حکمونه،  ۶اوو ۵۵(
ې تلـي شـرکت د    د بهرني ورپـور 

تاْسیسولو یا السته راولو په اه د بانک 
دغوتنلیک په هکلـه د دافغانسـتان    
 بانک پر تصمیمونو باندې هم تطبیقېي.

ــدې ۶( ــف دی، د الن ــک مکل  ) بان
 مواردو پـه اه پـه لیکلـې توـه     

 د دافغانستان بانک ته خبر ورکي:
دورپورې تلي شرکت له تأسـیس  -۱

د تأسیس یـا   ۀدهغیاالسته راولوخه،،
) ورـو  ۱۰السته راولو له نېې د ((

 مودې په تر کې..
په ور پورې تلي شرکت کـې د   -۲

خپلې ونې کمول په داسې ول چې  
بانک  نوموی شرکت لدې وروسته په

پورې تلی شرکت ونه ل شـي، د   
 ونــې لــه کمولــو خــه دمخــه 

ترل۳۰د( ۀلومودې په ترکې  )ور
 وروسـته   سېدوخهله سرته ر ۀاودهغغ

 ورومودې په تر کې. )۱۰(  د
افغانستان بانک کوالی شـي،  د ) د۷(

درج د ددې قانون په دېرشمه ماده کې  
عین دالیلوپه کـارولو سـره، د     شووو

ست وهشتم این قانون بر تصامیم  مادۀ بی
مورد درخواست  افغانستان بانک دررد

 بانک مبنـی برتأسـیس یـا بدسـت      
آوردن شرکت وابستۀ خـارجی نیـز    

 تطبیق می گردد.
ابطه بـه  در ر ،بانک مکلف است )٦(

افغانسـتان  موارد ذیل طور کتبی به دد
 بانک اطالع دهد::

 تأســیس یابدســت آوردن   از -١
) ١٠الل مدت (ـشرکت وابسته، درخ

روز از تاریخ تأسیس یا بدست آوردن  
 آن.
تقلیل سـهم خـود در شـرکت     -٢

 وابسته بـه نحـوی کـه شـرکت      
 متــذکره منبعــد شــرکت وابســتۀ  

ـ  بانک پنداشـت    الل ـه نشـده، درخ
ــداقل ( ــدت ح ــل ۳۰م  ) روز  قب

ـ  ــهم و در خـ ــاهش س  الل ـازک
ــدت ( ــام ) روز١٠م ــد از انج  بع

 .آن  
  ،افغانستان بانـک مـی توانـد   د) ٧(

 با توصل بـه عـین دالیـل منـدرج     
با صدور دستور،   مادۀ سی ام این قانون
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ورپورې   په، بانک  لووودستور په صادر
د پانې اچونې په پایته  کې تلي شرکتت

 باندې مکلف کي. (ختم) ولورسس
ـ ) ددې قانون د یو۸( لو یوولسـمې  س

مادې په حکم کې درج شوې کنالرې،  
) فقره کې پـردرج  ۷ددې مادې په (

 شوي صادره دستورباندې هم تطبیقېي..
د تابع او ورپورې تلو شرکتونو د  
تأسیس اوالسته راولو پـه اه د  

 بانک مسئولیتونه
 دوه دېرشمه ماده:

بانک مکلف دی، د هېواد  کورنی) ۱(
بع یا ورپـورې  په دننه یا بهر کې د تاا

یسولو یـا السـته   تلي شرکت د تأسس
، د الندې مراتبو له راولو په وخت کېې

 پلي کېدو خه ا ترالسه کي::
 د تـابع یـا ورپـورې     ته بانک -۱

تلي شرکت په واسطه د اینو معلوماتو 
 واندې کول..

 بررسـیو  د کـې  دننه په د ساحې -۲
علوماتو د د اجراء کولو او د م )پلنو((

افغانستان بانک ته  سه کولو لپاره د دترالال

بانک را به ختم سـرمایه گـذاری در   
ــف    ــته مکلـ ــرکت وابسـ  شـ

 نماید..
ــدرج   طرزال) ٨( ــای من ــل ه  عم

ــازدهم   ــد وی ــادۀ یکص ــم م  حک
این قانون باالی دستور صادرۀ مندرج 

 ) ایـن مـاده نیـز تطبیـق     ٧فقرۀ ((
 می گردد.

مسئولیت های بانک در رابطه به 
ــا  ــیس ی ــت آوردن  تأس  بدس

 شرکت های تابع و وابسته
 مادۀ سی ودوم: 

بانک داخلی مکلف است، حـین  ) ١(
بع تأسیس یا به دست آوردن شرکت تاا

یا وابسته در داخل یا خارج کشور، از  
 تحقق مراتب ذیل اطمینان حاصل نماید: 

ــروری   -١ ــات ض ــۀ معلوم  ارای
 توسط شرکت تابع یـا وابسـته بـه    

 .بانک
ــا    -٢ ــابع ی ــرکت ت ــازه ش  اج

ــه د ــته ب ــک  وابس ــتان بان  افغانس
ــای    ــی ه ــرای بررس ــت اج  جه
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د تابع یا ورپورې تلي شرکت لخوا د 
 اجازې ورکول..

تابع یـا   له نورو اشخاصو سره د -۳
دندې ورپورې تلي شرکت په واسطه  

په داسـې ول  ایکو نه رامنته کول  
قانون دافغانستان بانک لپاره ددېدچې  

 تطبیق زمینه محدوده کي.دحکمونو دد
فغانستان بانک کوالی شـي،  ) د دا۲((

) فقره کـې د درج  ۱ددې مادې په ((
شوو مراتبو د نه پلي کېدو په صـورت   
کې، د تابع یا ورپورې تلي شرکت د 
تاْسیس یا السته راولو په اه بانک ته د  

و خه ه وکي یا ولاجازې له صادر
) ۳) فقرې په (۱بانک ددې مادې د ((

جزء کې د درج شوې ایکې په فسخ  
 ولو مکلف کي.ک
) بانــک مکلــف دی، د تــابع او ۳(

ورپورې تلو شرکتونو د جاري مـالي   
په خپل مرکـزي   نقلحسابونو صورت 

 دفتر کې وساتي..
 
  

ــت   ــاحه و دریافـ ــل سـ  داخـ
 معلومات.

ــ  -٣  ک عـدم ایجــاد روابــط نزدی
 توسط شرکت تابع یـا وابسـته بـا    
سایر اشخاص به نحوی که زمینۀ تطبیق 
ــرای     ــانون را ب ــن ق ــام ای  احک

 افغانستان بانک محدود سازد. دد
 افغانستان بانـک مـی توانـد    د) ٢(

 در صــورت عــدم تحقــق مراتــب 
ــرۀ ( ــدرج فق ــاده از ۱من ــن م  ) ای

صدور اجازه به بانک مبنی بر تأسیس یا 
تابع یا وابسته به دست آوردن شرکت  

 ابــــاء ورزد یــــا بانــــک  
 را مکلف به فسـخ رابطـۀ منـدرج     

ــرۀ (٣جــزء (( ــاده ١) فق ــن م  ) ای
 نماید.

) بانک مکلف است، نقل صـورت  ۳(
حسابات مالی جاری شرکت های تابع  
و وابسته را در دفتر مرکزی خود حفظ 

 نماید..
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بانک په واسطه دنمایند   کورنييد
 تاْسیسول

 دري دېرشمه ماده:
بانک مکلف دی، د هېواد  کورنی) ۱(

په دننه یا بهر کې د نمایند له تاْسیس  
ه د غوتنلیک په وانـدې   خه دمخ

کولو سره، د دافغانستان بانک اجـازه  
 لیک ترالسه کي..

) فقره کې د درج ۱) ددې مادې په (۲(
شوي اجازه لیک غوتنلیک د الندې  

 :دیلرونکی  معلوماتو
په کـاري پـالن کـې د فـرع      -۱

دفعالیتونوشرح، اداري جوت  او د  
متقاضي بانک په واسطه د نوموې فرع 

 يپېشبینلیت خه د ارنې لپاره له فعاا
 شوي تدبیرونه شامل دي..

 آدرس. نمایندد  -۲
  پېژند هد مدیرانو بشپ نمایندد  -۳

 لوي (شهرت) او ددې قـانون پـه   
اته پنوسمه ماده کې له درج شـوو  

ــره ددد ــوشرایطوس ــود  غ  اشخاص
  له مطابقت خه تصدیق.  اوصافو

 توسـط بانـک     تأسیس نمایندگی
 داخلی 

 سوم: مادۀ سی و
اخلی مکلف است، قبل از بانک د) ١(

تأسیس نمایندگی در داخل یا خـارج   
با ارایۀ درخواست، اجازه نامۀ  کشور

ــب   دد ــک را کس ــتان بان  افغانس
 نماید.

درخواست اجازه نامۀ مندرج فقرۀ ) ٢(
 ) این ماده حاوی معلومـات ذیـل   ۱((

 می باشد:
ــرح   -١ ــامل ش ــاری ش ــالن ک  پ

 فعالیت های فـرع، سـاختار اداری   
 ش بینـی شـده جهـت     و تدابیر پـی 

نظارت از فعالیت فرع متذکره توسط  
 بانک متقاضی.

 .آدرس نمایندگی -٢
 شــهرت مکمــل مــدیران    -٣

ــ ــ و ندگیـنمایـ   از دیقـتصـ
 اوصـاف ایـن اشـخاص     طابقتـم

با شرایط مندرج مادۀ پنجاه و هشـتم  
 این قانون..



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٩٦ 
 

پدې قـانون کـې د درج شـوو      --۴
تطبیق لپاره د دافغانسـتان   حکمونو د 

بانک د تشخیص مطابق نور ایـن او  
 مناسب معلومات.  

) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۳(
) فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په ((

 ۀخه په یو احوالوالندې  لهغوتنلیک  
 رد کي: کېې
۱- د متقاضـي   أسـیس ت د نمایند

 پـه یا بالقوه سپارونکو  وبانک د برحالل
 ي.نه وه 
افغانستان بانک له وضع شوو دد  -۲

کارکوونکو، د  نمایندشرایطو سره د  
تجهیزاتــو د د  ودانیــو یــا د دفتــرر
 مشخصاتو نه مطابقت..

 په کاري پالن کې د بانـک پـه    -۳
د اغېزمنې ـارنې   نمایندواسطه د 

 .پېشبینيدمواردو نه  
افغانستان بانک د اکل شـوو  دد  -۴

 تقاضي بانک په د م په واندېالزاماتو  
واسطه د مناسبو معلوماتو نه وانـدې  

 کول..
 لههافغانستان بانک کوالی شي، دد) د ۴۴(

سایر معلومات ضروری ومناسب   --٤
برطبق تشخیص د افغانسـتان بانـک   

 بیق احکـام منـدرج ایـن    جهت تطط
 قانون. 

افغانستان بانـک مـی توانـد،    د) ٣(
) این ماده ١ت مندرج فقرۀ (ـدرخواسس

ـ   ــی از احـ ــل ـرا در یک  وال ذی
 : رد نماید

سیس نمایندگی به نفع سـپرده  أت -١
گذاران بر حال یا بالقوه بانک متقاضی،  

 نمی باشد.  
عدم مطابقت مشخصات کارکنان،  -۲

فتر نمایندگی با د تعمیرات یا تجهیزاتت
 افغانســتان شــرایط وضــع شــدۀ دد

 بانک.
عدم پیشبینی موارد نظارتی مـؤثر   -٣

 نمایندگی توسـط بانـک در پـالن    
 کاری.  

 عدم ارایـۀ معلومـات مناسـب     -۴
 توســط بانــک متقاضــی در برابــر 
 الزامات تعیـین شـدۀ دافغانسـتان    

 بانک.
افغانستان بانک می توانـد، در  دد) ٤٤(
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کـې ددې    ۀاحوالو خه په یووالندې 
) فقره کې درج شوی اجازه ۱مادې په ((

 کي: فسخلیک  
 نمایندصورت کې چې د  ۀپه هغ -۱

فعالیت د اجازه لیک د صادرېدو لـه   
دې په تر  نېې خه د شپو میاشتو مو

 کې پیل شوی نه وي.
 یندنماصورت کې چې د  ۀپه هغ -۲

فعالیت له شپو میاشتو خه د زیـاتې   
 مودې لپاره درول شوی وي.

صورت کې چې د اجـازه   ۀپه هغ -۳
لیک د صادرېدو بنسیز شرایط، نـور   

 دتطبیق و نه وي.
 صــورت کــې چــې  ۀپــه هغــ -۴

یـا نیمـو    نه واقعياجازه لیک د 
 و پربنس صادر شوی وي.معلوماتت

 نمایندصورت کې چې د  ۀپه هغ -۵
افغانستان بانک د دد فعالیتونو په اه د  

 نظر و معلومات واندې شوي نه وي..
  
 
  

ـ    ل اجـازه نامـۀ    یکی از احواـل ذی
) این مـاده را فسـخ   ۱فقرۀ ( مندرجج
 : نمایدد

 درصورتی که فعالیت نماینـدگی  -١
درخالل مدت شش ماه از تاریخ صدور  
ــده    ــاز نگردی ــه آغ ــازه نام  اج

 باشد.
که فعالیت نماینـدگی   در صورتی -٢

برای مدت بیش از شش ماه متوقـف   
 گردیده باشد. 

که شـرایط اساسـی    صورتیدر -٣
نامه، دیگر قابل تطبیـق   صدور اجازهه

 نباشد.  
که اجازه نامه براساس  صورتیدر -٤

معلومات غیر واقعی یا ناقص صادر شده  
 باشد. 

 که معلومـات مـورد    صورتیدر -٥
ابطـه بـه   افغانستان بانک در رنظر د

 ه نشده باشد.ئفعالیت های نمایندگی اراا
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په افغانستان کې د بهرنيو بانکونو د 
 سیسأنمایند ت

 لور دېرشمه ماده:
) بهرنی بانـک مکلـف دی، پـه    ۱(

  سـیس أت له نمایندافغانستان کې د  
خه دمخه د غوتنلیک په وانـدې   

افغانستان بانک اجـازه  دکولوسره، د 
 لیک ترالسه کي..

) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۲(
ـ   نلیک النـدې مطالـب   تشوی غو 

 لري:
ددې قانون د دري دېرشمې مادې -۱

 ) فقره کې درج شوي معلومات.۲په((
له متبوع هېـواد خـه د    ۀد هغ -۲

ــواز او د   ــدار د ج ــک د بانک  بان
ــرو ســندونو  ــادلو معتب ــو  دمع  لرل

 تصدیق.
 د  نماینـد په افغانستان کې د  -۳

 پــه اه، د اونــد بهرنــي  تأســیس
 موافقه. واکمنې مرجع د هېواد

لـه   وضعیت ماليسالم د بانک د  -۴
د   بررس  يتصدیق خه دخپلواک بهرنن

تأسیس نمایندگی بانـک هـای   
 خارجی در افغانستان 

 ی و چهارم: مادۀ س
 بانک خارجی مکلـف اسـت،   ) ١(

با  قبل از تأسیس نمایندگی در افغانستان 
افغانستان  ارایۀ درخواست، اجازه نامۀ د

ــب  ــک را کســــ  بانــــ
 نماید.

ــرۀ  ) ٢( ــدرج فق ــت من  درخواس
 ) این ماده حـاوی مطالـب ذیـل    ۱(

 می باشد:
) مـادۀ  ٢معلومات مندرج فقرۀ ( -١

 .سی و سوم این قانونن
 اشـــتن جـــواز تصـــدیق د -٢

 بانکـــداری و اســـناد معـــادل 
ــوع   ــور متب ــک از کش ــر بان  معتب

 آن.
موافقۀ مرجع ذیصـالح کشـور    -٣

 خارجی مربوط، مبنـی بـر تأسـیس     
 نمایندگی در افغانستان..

 صورت حسـابات سـه سـالۀ     -٤
حاوی نظریات کامل بررس خـارجی  
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درې کلن صورت   ييبشپو نظریو لرونک
 حسابونه.

و یــا هغــو تنفیــذي تــدبیرون د -۵
محدودیتونو په هکله معلومات چې پـه   
حاضر حال کې پر بانک باندې تطبیق 
شوي یا د تېرو دریو کلونو په تر کې  

په متبوع هېواد کې د واکمنـې   ۀد هغ
 بــل هېــواد  ۀمرجــع یــا هــر هغـــ

کـې فعالیـت    ۀلخوا چې بانک په هغ
 کوي، وضع شوي دي..

نظر  ترد په خپل متبوع هېواد کې  -۶
د سپارنو د بیمې یا نه  ایندنم الندېې

ـ    ۀبیمې په هکله معلومات او هم په هغ
سپارنو د بیمې د سیستم په هېواد کې دد

 معلوماتو واندې کول. د هکلهه
په متقاضي بانک کې د واکمنـې   -۷

 استحقاقي ونې لرونکو اشخاصو پـه   
هکله ددې قانون د یو ویشتمې مـادې   

 ) ۱۲او ۱۱، ۳، ۲، ۱)فقرې پـه( ۳د(
و کې د درج شوو حکمونـو د   اجزاو

 معلومات. رعایت دتصدیق په اه
) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۳(

ـ    بانـک تـه     ۀشوی اجازه لیـک هغ

مستقل از تصدیق وضعیت مالی سـالم  
 بانک..

تنفیذی یا  معلومات درمورد تدابیر -٥
محدودیت های که درحال حاضر باالی  
بانک تطبیق گردیده یا در خالل سـه  
سال گذشته از جانب مرجع ذیصالح  
ــوع آن  ــور متبـــ  در کشـــ
 یا هر کشـور دیگـری کـه بانـک     
 در آن فعالیت مـی نمایـد، وضـع    

 گردیده است.
ــه    -٦ ــورد بیم ــات در م  معلوم

 یا عدم بیمه سپرده هـای نماینـدگی   
ر کشور متبوع خود و نیز  مورد نظر د

ارایۀ معلومات راجع به سیستم بیمـۀ  
 سپرده ها در آن کشور..

رعایـت   معلومات مبنی بر تصدیق -٧
 ۱۱، ۳، ۲، ۱احکام مندرج اجزای ((

یکم این ) مادۀ بیست و۳) فقرۀ (۱۲و  
 قــــانون در رابطــــه بــــا  

ســهم اســتحقاقی  اشــخاص حــایزز
 ذیصالحیت در بانک متقاضی..

) ایـن  ۱مندرج فقرۀ (اجازه نامۀ ) ٣(
ماده به بانکی صادر می گردد که درجۀ  
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افغانستان بانـک د  ددصادرېي چې د 
تاْیید و بین المللي واکمنې اومعتبرې  

ـ  موسسې په واسـطه،   درجـه   ۀد هغ
ې خه درج )Aپه درجه بند کې له (

یدل نه وي.معادهغې یا  ه 
 افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۴(

) فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په (
 ۀخه په یو الندې حاالتو لهغوتنلیک  

 کې رد کي::
ددې قانون د دري دېرشمې مادې -۱
 کې.په درج شوي حالت کېهفقر)۳(پهه
له سالمې او  نمایندد نوموې  -۲۲

) ۲او ددې مادې په ( محتاطانه ادارېې
 کې د درج شوو مطالبو پربنس فقرهه

 ، خـه  خوندیتوب لهدهغې دسپارنو  
.ا نه 

م ستد افغانستان د بانکدار د سی -۳
له منظمې پرمختیا او ملي مناسبې کنې  
سره د متقاضې بانک د فعـالیتونو نـه   

افغانسـتان بانـک د   دمطابقت یـا د   
ر طلپاره د خ ۀتشخیص پر بنس د هغغ

 رامنته کول..

آن در درجه بندی توسـط مؤسسـۀ   
 ذیصالح و معتبر بین المللـی مـورد    

دافغانستان بانک، پـائین تـر از    تائیدد
ــۀ   ــادل آن  )A(درجـ ــا معـ  یـ

 نباشد.
د افغانستان بانک مـی توانـد،   ) ٤(

ــرۀ (   ــدرج فق ــت من  ) ۱درخواس
الت ذیل رد  این ماده را در یکی از حا

 نماید:
) مـادۀ  ۳در حالت مندرج فقرۀ ( -١

 سی وسوم این قانون..
عدم اطمینـان از ادارۀ سـالم و    -٢

 محتاطانــۀ نماینــدگی مــذکور    
ــای آن     ــپرده ه ــئونیت س  و مص

) این ۲بر اساس مطالب مندرج فقرۀ ((
 ماده..

عدم مطابقت فعالیت های بانـک   -٣
 متقاضی با انکشاف منظم وعملکـرد   

ی سیستم بانکداری افغانستان مناسب ملل
ــرای   ــر بـ ــاد خطـ ــا ایجـ  یـ
ــتان    ــخیص دافغانس ــابر تش  آن بن

 بانک.  
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 تنلیک   تأسیسد  د نمایندد غو
 منظوري

 پنه دېرشمه ماده:
 ) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۱(

ددې قانون په دري دېرشمه او لـور  
دېرشمه ماده کې درج شوی غوتنلیک  

بشپ ترالسه کولو له نېې خه هغه د د 
) ورو مودې په تر کې، تاْیید ۶۰د ((

رد پـه   یا رد کي او د غوتنلیک دد
متقاضـي  د دالیل  ۀد هغ صورت کېې

 .خبرتیا ته ورسويبانک  
 ) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۲(

) فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په (
ــرایطو    ــو ش ــک د هغ ــازه لی  اج
په پام کې نیولو سره چـې د اونـدو    
مکلفیتونو د ترسره کولو لپاره پـدې  
قانون کې ددرج شووحکمونو مطـابق   

 مناسب وي، صادر کي.
ــه واکمنــو  د بهرنــي هېــواد  ل

 سره همکاريمراجعو 
 شپ دېرشمه ماده:

) د دافغانستان بانک مکلف دی، د ۱۱(

 منظــوری درخواســت تأســیس 
 نمایندگی

 مادۀ سی و پنجم: 
ــف  د) ١( ــک مکل ــتان بان  افغانس

 است، درخواسـت منـدرج مـواد    
 سی وسـوم و سـی وچهـارم ایـن     

ـ   ) ۶۰الل مـدت ( ـقانون را در خ
ــل   ــت کام ــاریخ دریاف    روز از ت

ــدتآن،   ــوده و در   ائی ــا رد نم  ی
ــل   ــت، دالی ــورت رد درخواس  ص
 آن را بــه بانــک متقاضــی اطــالع 

 .دهد
افغانستان بانک می تواند، اجازه د) ٢(

) ایـن مـاده را   ١نامۀ مندرج فقرۀ ((
بانظرداشت شرایطی که برای انجـام   
ــر   ــوط ب ــای مرب ــت ه  مکلفی

 طبق احکـام منـدرج ایـن قـانون     
  مناسب باشد، صادر نماید.

 ذیصالح  کشور همکاری با مراجع
 خارجی 

 مادۀ سی وششم: 
افغانستان بانک مکلف اسـت،  دد) ١١(
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خـه    غوـتنلیک له  الندې مراجعو 
دمخه، د اوند بهرني هېواد له واکمنو  

 مقاماتو سره مشوره وکي:
دتابع یاورپورې تلي شرکت پـه   -۱

ارنې  جعو تراو واکمنو مربهرني دتوه  
سیس یا السته أتسسې د ؤالندې مالي مم

دتأسیس  نمایند اویا دبهرن راولوو
 بانک غوتنلیک.کورني په اه، د  

د  نماینـد په افغانستان کې د  -۲
ــي بانــک   ــه اه، د بهرن تأســیس پ

 غوتنلیک.
 ) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۲(

) فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په (
ــاالتو    ــدې ح ــه الن ــتنلیک پ غو 

 کې تاْیید کي::
سـه  الا ترد دافغانستان بانک  -۱

 چې د اوند بهرني هېـواد پـه    کيي
 قوانینو او مقرراتو کـې، د توحیـدي   
 ارنې پـه اه مشـخص حکمونـه    

ـ   پیشبیني  هېـواد  يشـوي او د بهرن
ــه   ــه تو ــه اغېزمن ــه اداره پ  واکمن

 تطبیقوي.هغه  
د دافغانستان بانک او بهرني هېواد   --۲

درخواست مراجع ذیـل، بـا     قبل از
مقامات ذیصالح کشور خارجی مربوط  

 :مشوره نماید
درخواست بانک داخلـی مبنـی    -١

ــت آوردن    ــه دس ــا ب ــیس ی  برتأس
ــارت    ــت نظ ــالی تح ــۀ م  مؤسس
مراجع ذیصالح خـارجی بـه حیـث     

تأسـیس   یـا  شرکت تابع یا وابسته و
 خارجی. نمایندگیی

درخواست بانک خارجی مبنی بر  -٢
 در افغانستان.  تأسیس نمایندگیی

ــف  ) ٢( ــک مکل ــتان بان  دافغانس
 ) ۱است، درخواست مندرج فقـرۀ ( 

  ئیـد تااین ماده را درحـاالت ذیـل   
 نماید: 

ــان  د -١ ــک اطمین ــتان بان  افغانس
ــوانین و  ــد کــه در ق  حاصــل نمای
 مقررات کشـور خـارجی مربـوط،    
ــدی  ــارت توحی ــه نظ ــه ب  در رابط
احکام مشخصی پیشبینی گردیـده و  
ادارۀ ذیصالح کشورخارجی طور مؤثر  

 آن را تطبیق می نماید.
مقاولۀ همکاری بین دافغانسـتان    --٢
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ـ   مراجعوو وود واکمن ار ترمن د همک
 له تابع،پربنس  ېد هغمقاوله عقد او  

ــرکت    ــي شـ ــورې تلـ  ورپـ
 د ارنې په هکلـه  یا نمایند خه  

هېـواد د   يد دافغانستان بانک او بهرن
ترمن د معلوماتو پـه   مراجعو وواکمنن

 واکونـو،  وتبادلې پـورې د اونـد   
تصـرېح   ېمسئولیتونو وېشل اوکنالرر

 شوي وي..
په  ،دی) د دافغانستان بانک مکلف ۳(

) فقره ۱کې ددې مادې په ( لن وختت
 کې د درج شـوي غوـتنلیک لـه     

 مراجع ېواکمن تاْیید خه دبهرني هېوادد
یـا  کي او له تـابع شـرکت    ېخبرر

  نالره نمایندارنې کـخه د   لـه
 غې کي.ادارې سره هم نوموېې

په افغانستان بانک مکلف دی،د) د ۴(
) فقره ۱ددې مادې په ( لن وخت کېې

په  فسخد درج شوي اجازه لیک د  کېې
بهرني  صورت کې، په لن وخت کې دد

 کي.  ېمراجع خبر ېهېواد واکمنن
 

 بانک و مراجـع ذیصـالح کشـور    
ــای آن   ــر مبن ــد و ب ــارجی عق  خ
 تقسیم صالحیت ها، مسـئولیت هـا   

ــ  و ــه طرزالعم ــوط ب ــای مرب  ل ه
تبادلۀ معلومات بین د افغانستان بانک و 

خارجی پیرامون  مراجع ذیصالح کشورر
نظارت از شرکت تابع،  وابسـته یـا    
ــده   ــریح شـ ــدگی تصـ  نماینـ

 باشد.
به  ،افغانستان بانک مکلف استد) ٣(

اسرع وقت مراجع  ذیصالح کشـور   
درخواست مندرج  تائیدخارجی را از 

لـع نمـوده و   ) این ماده مط۱فقرۀ ((
ل نظارت ازشرکت تـابع یـا   طرزالعمم

را با ادارۀ مذکور همآهنگ  نمایندگیی
 نماید.  

 افغانستان بانک مکلف اسـت،  د) ٤(
ــۀ   ــازه نام ــخ اج ــورت فس  در ص

) این ماده، به اسـرع  ١مندرج فقرۀ (
 ذیصــالح کشــور  وقــت، مراجــعع

 خارجی را از موضوع مطلع سازد. 
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په هکله د خبرتیـا د    نمایندد 
 واندې کولو وجایب

 اووه دېرشمه ماده:
ـ   کورنی) هغه ۱(  بانـک   ییـا بهرن

یې په افغانسـتان کـې   نمایند چې 
فعالیت کوي، مکلف دی لـه النـدې    

ه د دافغانستان بانک ته خبر  مواردو خ
 ورکي:

ددې قانون په دري دېرشـمه او   -۱
لور دېرشمه ماده کې د درج شـوو   

 نمایندحکمونو مطابق د تأیید شوې 
 د هغې د تأسیس له نېـې   ،تأسیسېدلل

) ورو مودې په ۱۰خه وروسته د (
 تر کې..

ددې قانون د دري دېرشمې مادې  -۲
معلوماتو  په درج شوو ه کې) فقر۲(په  

تعدیالتو لـه   غه شانکې تعدیالت، ددد
) ۳۰خه دمخه لترلـه د (  نافذېدوو

 ورو مودې په تر کې.  
د بنـدولو پـه اه د    نمایندد  -۳

تصمیم نیول، د هغې د بندولو (انسداد)  
) ۳۳۰له نېې خه دمخه لترلـه د ( 

وجایب ارائه اطالعیـه درمـورد   
 یندگینما

 مادۀ سی وهفتم: 
بانک داخلی یا بانک خارجی که ) ١(

 آن درافغانسـتان فعالیـت    نمایندگیی
افغانستان  می نماید، مکلف است به د

ــالع   ــل اط ــوارد ذی ــک از م  بان
 :دهد

ــدگی  -١ ــیس نماین ــد تأس   تائی
 شده طبـق احکـام منـدرج مـواد     
ــارم    ــی چه ــوم و س ــی وس  س

ــ ــانون در خ ــن ق ــدت ـای  الل م
 د از تأســـیس ) روز  بعـــ۱۰(

 آن.
ــدرج  -٢ ــب من ــرات در مطال  تغیی

 سـوم ایـن   ) مـادۀ سـی و  ۲فقرۀ (
 الل مــدت حــداقل ـقــانون درخــ

ــین   ) روز۳۰( ــاذ چن ــل از انف  قب
 تعدیالت.

اتخاذ تصمیم مبنی بـر مسـدود    -٣
ــدگی، در خــ   ــودن نماین  الل ـنم

) روز قبل از تاریخ ۳۳۰مدت حداقل (
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ورو مودې په تر کې او د تصمیم له 
ورـو   )۱۰تطبیق خه وروسـته د (  

 مودې په تر کې..
د هغـه  ) هغه بهرنی بانـک چـې   ۲(

په افغانستان کـې فعالیـت    نماینديي
) ۱کوي، مکلف دی، ددې مادې په ((

درج شوو مواردو برسـېره  پرفقره کې  
الندې معلومات هم د دافغانستان بانک  

 ته په لیکلي ول واندې کي:
ددې قانون دلور دېرشمې مادې  -۱
درج شوو معلوماتو په  ه کې) فقر۱( پهه

له نېې  نوموو بدلونونو کې بدلونونه، دد
 ) ورو مودې په تر کې.۱۰خه د ((

پربنسـ  دهغـو  هغه شرایط چې  -۲۲
د سپارونکو  نماینديد بانک  ه دهممکنن

په نسبت د خپلو مکلفیتونو له ترسـره   
غه شـان   کولو خه عاجزه شي او دد

 ېدو په صورت کې، په لنحالت د پې
 ۀد دافغانستان بانک ته د هغوخت کې  

 خبرتیا..
 
  

ــ ــداد آن و در خــ  الل ــانســ
ــدت ( ــ ) روز۱۰م ــق بع  د از تطبی

 تصمیم.
 آن در بانک خارجی که نمایندگی) ٢(

افغانستان فعالیت می نماید، مکلـف   
) ١عالوه بر موارد مندرج فقرۀ ( ،است

علومات ذیل را طور کتبی نیز این ماده مم
ــک ارا   ــتان بان ــه دافغانس ــب  ه ئ

 نماید:
علومات مندرج فقرۀ تغییرات در م -١
ــی و ۱(( ــادۀ سـ ــارم ) مـ  چهـ
 ) ۱۰الل مدت (ـخون درـن قانـای

 روز از تاریخ تغییرات مذکور.
شرایط که به اسـاس آن ممکـن    -٢

بانک از انجام مکلفیت  است نمایندگیی
 هــای خــویش نســبت بــه     
سپرده گذاران عاجز گردد و درصورت  

 حالـــت،  وقـــوع چنـــین  
 اطــالع آن بــه اســرع وقــت بــه  

 افغانستان بانک.دد
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ـ  بـانکونو    بهرنیو  د   ر شـمېر ې
 نمایند) ې(متعدد

 اته دېرشمه ماده:
 یې  نمایند) هغه بهرنی بانک چې ۱(

په افغانستان کې فعالیت کوي، مکلف 
 لـه  نماینـد په هېوادکې دبلې  ،دیی

غوـتنلیک   ۀتأسیس خه دمخه د هغغ
نون په په واندې کولو سره چې ددې قاا

لور دېرشمه ماده کې د درج شـوو   
افغانسـتان  دوي، د  یمعلوماتو لرونک

 بانک اجازه لیک ترالسه کي..
افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۲(

ــادې د (( ــرې او ددې ۱ددې م  ) فق
د نوې  ه کېماد هلور دېرشم پهقانون 

ه نمایندي له درج شو د تاْسیس په ا
 وکي، پدې خه صرف نظر مکلفیتت

 شــــرط چــــې نومــــوي  
معلومات تکراري وي یاهغه معلومـات   
ــري،  ــې ل ــې ی ــه واک ک ــې پ    چ

 پربنس،دافغانستان بانک دتشخیص  دد
د تاْیید یـا رد پـه اه د   دغوتنلیک  

 تصمیم نیولو لپاره، کافي ول شي..

های متعدد بانک هـای    نمایندگی
 خارجی

 سی وهشتم: مادۀ 
  بانک خـارجی کـه نماینـدگی   ) ١(

ــت  ــتان فعالیــ  آن در افغانســ
 قبـل از   ،می نماید، مکلـف اسـت  

 دیگـر در کشـور    تأسیس نمایندگی
که حاوی معلومات  با ارایۀ درخواست 
 چهارم ایـن قـانون    مندرج مادۀ سی و

افغانستان بانک نامۀ ده می باشد، اجازز
 را کسب نماید.  

مـی توانـد از   افغانستان بانک د) ٢(
 ) ایــن ۱مکلفیــت منــدرج فقــرۀ ((

 مــاده ومــادۀ ســی وچهــارم ایــن 
  قانون در رابطه به تأسیس نماینـدگی 

ــد،    ــر نمای ــرف نظ ــد ص  جدی
مشروط بر اینکه معلومـات متـذکره   
 تکراری بـوده یـا معلومـاتی کـه      
ــخیص    ــابر تش ــار دارد بن در اختی
ــرای اتخــاذ  ــک ب  دافغانســتان بان

  تائیـــدتصـــمیم مبنـــی بـــر 
 رد درخواست، کافی پنداشته شود..یا 
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له یوې   ۀۀد هغ  ) هغه بهرنی بانک چې۳۳(
په افغانستان کې  نمایندخه زیاتې 

 دی  فعالیـــت کـــوي، مکلـــفف
افغانستان بانک تـه دخبرتیـا پـه     د د

له خپلو نمایندیو  واندې کولو سره، 
د  نماینـدیو نـورو   خه یوه د هغو

 کي. هپه توه مشخص ئول مرکزمسس
افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۴(

د بهرني بانک له نـورو   ېخپلې ايکک
) فقره ۳سره ددې مادې په ( یونمایندد

الرې  لـه  نمایندکې د درج شوې  
 .سرته ورسويي

  په افغانستان کې دبهرني بانـک د 
ه نمایندپان 

 نهه دېرشمه ماده:
د پانې شرایط او محدودیتونه چې پر 

بانکونو باندې د تطبیق و دي د  کورنیوو
باندې چې په  نمایندیوبهرني بانک پر  

افغانستان کې فعالیت کـوي، هـم د    
 تطبیق و دي.

 
  

بانک خارجی که بـیش از یـک    ) ٣٣(
 آن در افغانسـتان فعالیـت    نمایندگی
مکلف است با ارایۀ اطالعیه  می نماید،

ــه دد ــی از ب ــک، یک ــتان بان  افغانس
دگی های خود را بحیث مرکـز   نماین
آن،  یی هاــسایر نمایندگ ئولـمس

 مشخص سازد..
روابط  افغانستان بانک می تواند،د) ٤(

خود را با سایر نمایندگی های بانـک   
 منـدرج   خارجی از طریق نماینـدگی 

ــرۀ ( ــام  ٣فق ــاده انج ــن م  ) ای
 .دهد

سرمایه نمایندگی بانک خارجی در 
 افغانستان 

 مادۀ سی ونهم: 
شرایط و محدودیت های سرمایه کـه  
 باالی بانک های داخلی قابل تطبیـق   
است، باالی نمایندگی هـای بانـک    

در داخل افغانستان فعالیت  خارجی که
 باشد. قابل تطبیق می نیز ،دارندد
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  باندې  نمایند  رپپد بهرني بانک 
 تطبیقددې قانون د حکمونو 

 لوېتمه ماده:
چې پـه   يبانک نمایند يبهرن ۀد هغ

، پـه دې  یافغانستان کې فعالیت کوو
 قانون او هغـو مقـررو کـې چـې      
د دافغانســتان بانــک یــې مناســب  
تشخیصوي د درج شوو حکمونو پـه  

 .رعایت مکلفه دهه
 بدلوند ای  نمایند د 
 تمه ماده:لوېیو
 بانــک مکلــف دی، د  یکــورن) ۱(

یا  کورننمایند ـای د   بهرن د
بدلولو له اقدام خه دمخه لترلـه د   

) ورو مودې په تر کـې، لـه   ۳۰(
افغانستان بانک ته په دموضوع خه د  

 لیکلې توه خبر ورکي..
بانـک مکلـف دی، پـه     ی) بهرن۲(

د ای  نمایندافغانستان کې د خپلې  
د  ۀدمخه لترلد بدلولو له اقدام خه  

) ورو مودې په تر کـې، لـه   ۳۰((
موضوع خه د دافغانستان بانک ته په  

تطبیق احکام این قـانون بـاالی   
 نمایندگی بانک خارجی

 مادۀ چهلم:
  نمایندگی بانـک خـارجی کـه در   

افغانستان فعالیت می نماید، مکلف به 
رعایت احکام مندرج ایـن قـانون و    

افغانستان بانک مناسب  مقرره های که د
 ،  تشــــخیص مــــی دهــــد

 می باشد..
 تغییر محل نمایندگی

 مادۀ چهل ویکم:
 بانک داخلـی مکلـف اسـت،    ) ١(

) روز قبل از ۳۰در خالل حداقل مدت(
اقدام به تغییر محل نمایندگی داخلی یا  
   خـــارجی، از موضـــوع طـــور

 افغانسـتان بانـک اطـالع    کتبی به دد
 دهد. 

اسـت،   بانک خارجی مکلـف ) ٢(
ز قبل ا ) روز۳۰درخالل حداقل مدت ((

 اقدام بـه تغییـر محـل نماینـدگی      
غانستان، از موضوع طـور  خود در افف
 افغانسـتان بانـک اطـالع    کتبی به دد
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  لیکلې توه خبر ورکي.
کې  و) فقر۲او  ۱) ددې مادې په ( ۳(

 درج شوي بانکونـه مکلـف دي، د    
د ـای د بـدلولو د    نمایندخپلې  

پروسې په بهیر کې، هغه معلومات چې  
پـه   ددې قانونیې د دافغانستان بانک 

حکمونو کې د درج شوو مکلفیتونو د  
ترسره کولو لپاره، این تشخیص کي، 
ــه واک     ــک پ ــتان بان  د دافغانس

 کې ورکي..
کې  و) فقر۲او  ۱) ددې مادې په ( ۴(

 درج شوي بانکونـه مکلـف دي، د    
دای د بدلولو له نېې  نمایندخپلې  

) ۱۰خه وروسته زیات نه زیـات د (  
 موضـوع  ورو مودې په تر کـې،   

د دافغانستان بانک ته په لیکلې توـه  
 خبر ورکي..

په افغانستان کې دبهرني بانـک د  
 نمایند بندول

 دوه لوېتمه ماده:
) که چېرې بهرنی بانک په افغانستان ۱(

تصمیم   نمایند په بندولوکې د خپلې  

  دهد.
 بانک های مندرج فقـره هـای   ) ٣(
  ،) ایــن مــاده مکلــف انــد۲و ۱(

در جریان پروسه تغییر محل نمایندگی 
 افغانسـتان  کـه د خود، معلوماتی را  

بانک جهت انجام مکلفیت های مندرج 
 م ایــــن قــــانون، احکــــاا

ــد، در   ــخیص نمای ــروری تش  ض
ــار د ــرار  اختی ــک ق  افغانســتان بان

 دهند.  
ــدرج  ) ٤( ــای منـ ــک هـ  بانـ

 ) این ماده مکلف اند،۲و۱فقره های (
 ) ۱۰( الل مــدت حــداکثرـدرخـــ

روز بعد از تاریخ تغییر محل نمایندگی 
 کتبـی بـه    خود، موضوع را طـور  

ــالع  د ــک اطـ ــتان بانـ  افغانسـ
 دهند..

نمایندگی بانـک   مسدود نمودن 
 خارجی در افغانستان 

 دوم:مادۀ چهل و
) هرگاه بانک خارجی به مسـدود  ۱(

نمودن نمایندگی خود در افغانسـتان   
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پالن   هغهه د انحاللل ،،ونیسي، مکلف دی
 دونکوېرېپد ۀهغچې په افغانستان کې د

د  نماینـد په واندې د نومـوې   
 د سـرته رسـولو   مکلفیتونو او ژمنوو

 متضـــمن دی، د تاْییـــد لپـــاره  
 د دافغانستان بانک ته واندې کي..

دافغانستان بانـک کـوالی شـي،      د
نوموی پالن دیوې میاشتې مودې پـه   
تر کې تاْیید یا رد کي او د تطبیق له 

 ارنه وکي. یې بهیر خهه
 ينماینـد  ۀد هغک او ) بهرنی بان۲(

 پـورې  نمایندپه مکلف دي د هغې  
 تــه  دفترونــواونــدو معلومــاتو او  

لپـاره   نک دالس رسدافغانستان با  د
وې چې دانحالل دپروسې سانتیااالزمې  

د بشپېدو په غرض اینې وي، برابرې  
 کي.

 دافغانسـتان بانـک    ) که چېرې د۳(
ایې  ه شي، هغه شرایط چې پربنس

الل پالن تاْیید شوی دی لـدې  د انحح
 ينماینداو  ترسره کېداینشي وروسته  
دونکو په واندې د خپلـو  ېرېد خپلو پپ

نشي مکلفیتونو او ژمنو په ترسره کولو  

تصمیم اتخاذ نماید، مکلف است، پالن 
ها  انحالل را که متضمن انجام مکلفیتت

وتعهدات نمایندگی مذکور در برابـر   
 افغانســــتان  مشــــتریان آن در

به دافغانسـتان   ئیدتامی باشد، جهت 
  ه نماید.ئبانک اراا

در خالل  ،دافغانستان بانک می تواند
یـا   تائیدمدت یک ماه پالن مذکور را  

رد نموده و از جریان تطبیق آن نظارت  
 .نماید

بانک خـارجی و نماینـدگی آن   ) ٢(
مکلف اند، تسهیالت الزم را جهـت   
دسترسی دافغانستان بانک به معلومات 

 گی مربـــوط نماینـــد دفـــاتر وو
ـ   الل ـکه غرض تکمیل پروسـۀ انح

ــراهم     ــد، ف ــی باش ــروری م  ض
 نمایند..

 هرگاه دافغانستان بانک مطمـئن   )۳(
گردد، شرایطی که به اساس آن پـالن  

شده است منبعد برآورده  تائیدانحالل  
ــدگی    ــد و نماین ــی توان ــده نم  ش
ــا    ــت ه ــام مکلفی ــه انج ــادر ب  ق
ــر   ــود در برابـ ــدات خـ  وتعهـ
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، کوالی شي، د انحالل تاْیید  یااتوانېد
اجباري  نمایندشوی پالن لغو او د 

الل عملي کي او د دافغانستان ـانحح
ددې قانون  نک له تشخیص سره سم،باا

دیارلسم فصـل اونـد حکمونـه    د  
 تطبیقېي..

په هکله  نمایند دبهرني بانک د
 اقداماتاصالحي 

 دري لوېتمه ماده:
)۱ا ه) که چېرې د دافغانستان بانک 

 بهرني بانک د په افغانستان کې شي چېې
ددې قانون په یو سلو اوومه  ينمایند

ماده کې د درج شوو سرغونو مرتکب  
د اوند بهرني هېواد بانـک   ،شوې ده

د  ،ته د موضوع له خبر ورکولو وروستهه
 الندې اقداماتو په اه دستور صادروي::

ددې قانون  په درولو یاد سرغونو  -١١
د یو سلو اتمې مادې له حکم سره پـه   

 افغانســتان  دمطابقــت کــې د  
بانک لپاره د منلـو و اقـداماتو یـا    

په نیولـو بانـدې د    تدابیرواصالحي  
 مکلف کول.. نمایندوموې نن

ی تواند، پالن  مشتریان اش نمی باشد، م
الل را فسخ و انحالل ـشدۀ انح تائید

اجباری نمایندگی را عملـی نمایـد و    
حسب تشخیص دافغانسـتان بانـک،   

سیزدهم این قانون  احکام مربوط فصلل
 .تطبیق می گرددد

ــورد  ــالحی در م ــدامات اص اق
 نمایندگی بانک خارجی

 مادۀ چهل وسوم:
هرگاه د افغانستان بانک مطمـئن  ) ١(

بانک خـارجی در   ایندگیگردد که نمم
افغانستان مرتکب تخطی های مندرج  

وهفتم این قـانون شـده    مادۀ یکصد
است، بعداز اطالع موضوع به بانـک   
کشور خارجی مربوط، دستور مبنی بر 

 اقدامات ذیل را صادر می نماید:  
مکلف ساختن نمایندگی مذکور به  -١

توقف تخطی ها یا اقدامات یا اتخـاذ   
بـرای   ابـل قبـول  تدابیر اصالحی ق

ــت  دد ــک در مطابق ــتان بان  افغانس
 بــا حکــم مــادۀ یکصــد وهشــتم 

  این قانون. 
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، فعالیتونو، معاملو یـا  د سرغونوو --۲
نمایند د مـدیرانو  د سئولشرایطو مم

 .انفکاک یا بدلولل
ددې قانون په لور لوېتمه ماده -۳

کې د درج شوي حکم مطابق د اجازه  
 .لیک فسخ

په افغانستان کې د نویو معاملو له  -۴
 .پیلولو خه د بهرني بانک محرومولل

د اتیا له مخې  د دافغانستان بانک )۲((
بهرني هېواد دبانک اوند  د کوالی شيي

) فقره ۱له خبرتیا پرته ددې مادې په ((
او  ترسره کي اقداماتکې درج شوي  

موضوع په لیکلې توه په لن وخـت   
کې د نوموو واکمنو مراجعو خبرتیا ته 

 ورسوي..
 ) ددې قانون په یو سلو یوولسـمه  ۳(

ــاده کــې د در ــذي  م  ج شــوو تنفی
دستورونو د صـادرېدو کـنالرې د    

پـه   نمایندیو کورنیو بانک د کورني
 شوو دستورونو باندې هـم د   وصادرر

 تطبیق و دي. 
 

انفکاک یـا تعـویض مـدیران      --٢
ــا،  ــی ه ــئول تخط ــدگی مس  نماین

 فعالیت ها، معامالت یا شرایط.
ــق    -٣ ــه طب ــازه نام ــخ اج  فس

 حکم مندرج مـادۀ چهـل وچهـارم    
 قانون. این
 محروم ساختن بانـک خـارجی    -٤

 مالت جدید در افغانستان.از آغاز معا
افغانستان بانک حسب ضرورت د) ٢(

) ۱می تواند، اقدمات  مندرج فقـره (  
این ماده را بـدون اطـالع بانـک     
کشورخارجی مربوط اتخـاذ نمـوده   
ــه    ــی ب ــور کتب ــوع را ط  وموض
اسرع وقت به مراجع ذیصالح مذکور  

 اطالع دهد.
های  دستور صدور طرزالعمل های) ٣(

 یـازدهم  وۀ یکصد تنفیذی مندرج مادد
این قانون بـاالی دسـاتیر صـادرۀ    

ــدگیی ــک  نماین ــی بان ــای داخل  ه
 داخلــی نیــز قابــل تطبیــق    

 می باشد. 
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په افغانستان کې د بهرني بانک د 
فسخد اجازه لیک  نمایند 

 لور لوېتمه ماده:
 افغانستان بانک کوالی شـي، د) د ۱(

دې پـه  ددې قانون د لور دېرشمې ماا
 ) فقره کـې درج شـوی اجـازه    ۱((

 کي: فسخلیک په الندې مواردو کې 
قانون د دري دېرشمې مادې  ددې -۱۱

 درج شـوو  لـه  فقـره کـې   )۴په ((
په صورت  د تحقق ۀخه د یو حاالتو

 کې..
افغانستان بانک په تشخیص د دد  -۲

د  نماینـد د  ۀبهرني بانک یا د هغغ
فعالیتونو یا مالي وضعیت په سـبب د   

 د جـدي خطـر د    تـه سپارونکو و
 په صورت کې.  پېېدو

 ددې قــانون د دري لوېــتمې -۳
 شرایطوکې ددرج شوو)فقره۱مادې په((

 کې. ورتـپه صپېېدو  دد
افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۲(

ددې قانون د لور دېرشمې مادې پـه   
 ) فقره کـې درج شـوی اجـازه    ۱۱(

بانـک    فسخ اجازه نامۀ نمایندگی
 خارجی در افغانستان 

 چهارم: مادۀ چهل و
 افغانستان بانـک مـی توانـد،    د) ١(

 ) مـادۀ  ۱اجازه نامۀ مندرج فقـرۀ ( 
در موارد ذیل چهارم این قانون را سی و

 فسخ نماید:  
ــق   -١ ــورت تحقــ  در صــ

ــرۀ   ــدرج فق ــاالت من ــی ازح  یک
ــن   ۴( ــوم ای ــی وس ــادۀ س  ) م

 .قانون
در صورت بروز خطر جدی بـه   -٢

 منافع سـپرده گـذاران بـه سـبب      
فعالیت ها یا وضعیت مـالی بانـک    
خارجی یا نمایندگی آن به تشـخیص  

 دافغانستان بانک..
در صورت وقوع شرایط منـدرج   -٣

 ) مادۀ چهـل وسـوم ایـن    ۱ۀ (فقرر
 قانون.

 ،افغانستان بانک مکلف اسـت د) ٢(
 ) مـادۀ  ١اجازه نامۀ مندرج فقـرۀ (  

سی وچهارم این قانون را در حـاالت  
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 کي:: فسخخلیک په الندې حاالتو کې 
صورت کې چـې بهرنـی    ۀپه هغ -۱۱

په متبوع هېواد کې د بانکدار  بانکک
جواز یا د فعالیت اجازه لیک له السـه   

 ورکي.
 صــورت کــې چــې  ۀپــه هغــ -۲
 ترالسه کـي  افغانستان بانک اد  د

د سپارونکوپه واندې دخپلو  بانک چېې
مکلفیتونو او ژمنو له ترسره کولو خه  

صور عجز مت ۀدهغعاجز دی یا احتماالً 
 .ويي

افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۳(
کـې د   و) فقر۲او  ۱ددې مادې په ((

درج شوو حکمونو مطابق، د بهرنـي   
 فسخد اجازه لیک د  نمایندبانک د 

ترسـره   په صورت کې الندې اقداماتت
 :کيي

د انحالل د پالن پـه   نمایندد  -۱
ترتیب او تطبیقولو باندې د بهرني بانک  

ـ    ې ول چـې   مکلف کول پـه داس
 افغانستان بانک لپاره دمنلوو وي.د دد
ددې قانون دحکمونـو او هغـو    -۲۲

دافغانستان بانک   کنالرو مطابق چې دد

  ذیل فسخ نماید: 
 کـه بانـک خـارجی     درصورتی -١

جواز بانکداری یا اجازه نامۀ فعالیت را 
 در کشــور متبــوع از دســت    

 بدهد.  
تان بانـک  افغانسکه د صورتیدر -٢

اطمینان حاصل نماید که بانک از انجام  
عهدات خود در برابـر   مکلفیت ها وت

ــذاران  ــپرده گـ ــاجز  سـ  عـ
 بوده یا احتمـاالً عجـز آن متصـور    

 باشد. 
افغانستان بانک مـی توانـد در   د) ٣(

ــۀ     ــازه نام ــخ اج ــورت فس  ص
ــق   ــارجی طب ــک خ ــدگی بان  نماین

) ایـن  ٢و ١احکام مندرج فقره های ((
ــدامات   ــاده اق ــاذ م ــل را اتخ  ذی

 نماید: 
مکلف ساختن بانک خارجی بـه   -١

ل نمایندگی تطبیق پالن انحال ترتیب وو
افغانستان بانک قابل به طوریکه برای دد

 قبول باشد.  
انتصاب مدیرتصفیه جهت تطبیـق   -٢

پالن انحالل نمایندگی مطابق احکام این  
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د   نماینـد  وضع کېـي، د    لخوا
انحالل د پالن د تطبیق لپاره د تصفیې د 

 انتصاب. مدیرر
افغانستان بانک مکلـف دی،  د ) د۴(

ددې قانون د دري دېرشمې مادې پـه   
ره کې د درج شوو حکمونـو  ) فق۴(

د اجازه لیک لـه   نمایندمطابق، د  
ورو )۱۵د( ۀخه دمخه لترل فسخخ

مودې په تر کې موضوع په لیکلـې   
د  .تیاته ورسويبهرني بانک خبرد توه

 کوالی شـي،   نماینديبهرني بانک  
تصـمیم د نـه   په افغانستان بانک دد 

 پهقناعت په صورت کې خپل اعتراض  
کې د درج شوو حکمونو  هرمقر هاوندد

ــدې    ــه وان ــیون ت ــابق کمېس  مط
 کي..

 افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۵(
پـه اه د خپـل   فسخ د اجازه لیک د 

) ورو مودې ۵تصمیم له نېې خه د((
 په تـر کـې، موضـوع دهېـواد      

کې  ۀخه په یو ورپاو له کثیراالنتشارر
   خپره کي..

قانون و طرزالعمل های که از طـرف  
ــع    ــک وضـ ــتان بانـ  دافغانسـ

 ردد.  می گگ
افغانستان بانک مکلف اسـت،  د) ٤(

ـــ ــدت (ـحــداقل در خ  ) ۱۵الل م
ــۀ   ــازه نام ــخ اج ــل از فس  روز قب
ــدرج  ــق احکــام من ــدگی طب  نماین

ــرۀ ( ــوم  ٤فق ــی وس ــادۀ س  ) م
ــور  ــوع را ط ــانون موض ــن ق    ای

 کتبــی بــه بانــک خــارجی     
اطالع دهد. نمایندگی بانک خـارجی   

ند در صورت عدم قناعت بـه   می توا
تان بانـک، اعتـراض   افغانستصمیم د

خویش را به کمیسیون طبـق احکـام    
ــدرج  ــوط، ارامن ــررۀ مرب ــمق  ه ئ

 نماید.  
 افغانستان بانک مکلف اسـت،  د) ٥(

) روز از تـاریخ  ۵درخالل مـدت ( 
تصمیم خود مبنی بر فسخ اجازه نامه،  
 موضـــوع را دریکـــی از روز  

 کشور نشـر  نامه های کثیر االنتشار
 نماید.  
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په افغانستان کې د بهرني بانک د 
 د دفتر تاْسیس عفر

 پنه لوېتمه ماده:
) بهرنی بانـک مکلـف دی، پـه    ۱(

د دفتر له تاْسیس  فرعافغانستان کې د  
) ورـو  ۳۰د ( ۀلترلـ خه دمخه  

مودې په تر کې موضوع د النـدې   
مطالبو لرونکې لیکلـې خبرتیـا پـه    

افغانستان بانک ته دسره، د  ولوصادرر
 خبر ورکي::

ـ   -۱ وم او د بانک د مرکزي دفتـر ن
 آدرس..

۲-  خه د بانکـدار له متبوع هېواد 
د جواز یا اجازه لیک یا د معـادلو او  

 معتبرو سندونو د لرلو تصدیق..
 هکلـه د بانک د مالي وضعیت په  -۳

 معلومات..
دفترنوم او د دفتر د مرکزي  فرعد  -۴

 آدرس..
ــرع د -۵ ــر واندیزشــود  ف   یدفت

 .فعالیت
  ودفتر دوانـدیز شـو    فرع دد دد --۶

خارجی در   تأسیس دفتر فرع بانک
 افغانستان

 مادۀ چهل وپنجم: 
 بانک خارجی مکلـف اسـت،   ) ١(

ــرع در   ــر ف ــیس دفت ــل از تأس  قب
ـ  ــتان در خـ ــدت ـافغانس  الل م

  ) روز موضــوع را بــا۳۰حــداقل (
صدور اطالعیۀ کتبی حاوی مطالـب  
 ذیل، به دافغانسـتان بانـک اطـالع     

 دهد::
ــزی  -١ ــر مرک ــم و آدرس دفت  اس

 بانک.
ز بانکداری یا تصدیق داشتن جوا -٢

اجازه نامه یا اسناد معادل و معتبـر از   
 .کشور متبوع

معلومات در بارۀ وضعیت مـالی   -٣
 بانک..

اسم و آدرس دفترمرکزی دفتـر   -٤
 فرع..

ــر   -٥ ــنهادی  دفت ــت پیش  فعالی
 فرع.

ــنهادی    --٦ ــدیران پیش ــمای م  اس
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 یرانو نومونه..مد
د دفتر له اجراآتو خـه د   فرعد  -۷۷
پیدا شوو مکلفیتونو او ژمنو د ترسره راا

له منلـو   مسئولیت ې دکولو په واندد
 خه د بهرني بانک تصدیق..

افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۲(
) فقره کـې د درج  ۱ددې مادې په ((

خـه   شوې خبرتیا له ترالسه کولـو  
 بهرني بانک ته ا ورکي..

دفتر کوالی  فرع) د بهرني بانک د ۳(
ــه (( ــادې پ ــره ۲شــي، ددې م  ) فق

ا له ترالسـه   ېینېکې د درج شوي
 کولو وروسته،خپل فعالیتونه پیل کي..

ــف دی،  ۴(( ــک مکل ــی بان  ) بهرن
د دافغانستان بانک ته په لیکلې توه له 

 الندې مواردو خه خبر ورکي::
 د  فــرعپــه افغانســتان کــې د  -۱

د تأسیس  ۀخه د هغ ېدوسیسدفتر له تأ
) ورو مودې په ۱۰له نېې وروسته د ((

 تر کې..
دفتر  د فرع په افغانستان کې دخپل -۲

 ۀدتل کېدو په اه له تصمیم خه، دهغغ
  ترلـې دمخه لل کېدو له نېد   ۀد ت

  دفتر فرع.
قبـولی   تصدیق بانک خارجی از -٧

ت ها و مسئولیت دربرابر انجام مکلفیی
 تعهـــدات ناشـــی از اجـــراآت  

 دفترفرع..
از  ،افغانستان بانک مکلف استد) ٢(

) این ۱دریافت اطالعیه مندرج فقرۀ ((
 ماده بـه بانـک خـارجی اطمینـان      

 دهد.  
دفترفرع بانک خارجی می تواند، ) ٣(

فعالیت های خود را بعد از دریافـت   
) این مـاده  ۲اطمینانیۀ مندرج فقرۀ (

 آغاز نماید.  
بانک خارجی مکلـف اسـت،   ) ٤(
افغانستان بانک راطورکتبی از موارد دد

 ذیل اطالع دهد::
ــرع در   -١ ــر ف ــیس دفت  از تأس

 ) روز ۱۰الل مــــدت (ـخــــ
 بعـــــد از تأســـــیس آن در 

 افغانستان.
ــر   -٢ ــی بـ ــمیم مبنـ  از تصـ

 مسدود نمـودن دفتـر فـرع خـود     
ــ ــتان، درخ ــدتــدر افغانس  الل م
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) ورو مودې پـه تـر کـې    ۳۳۰(
اودتصمیم دتطبیق له نېې خه وروسته  

ترلو مود۱۰د ( ۀلور (  ې په تـر
 کې..

النـدې   لـه ) د دافغانستان بانک، ۵(
کې دلیکلي دستورپه  ۀخه په یو احوالوو

بهرنی بانک په افغانستان  ،صادرولو سرهه
د دفتر پـه تلـو    اوندې فرعکې د  

 مکلف کوي::
 صورت کې چـې بهرنـی    ۀپه هغ -۱

په متبوع هېواد کې د بانکدار  بانک
جواز یا د خپل فعالیت اجازه لیک لـه   

 سه ورکي.ال
دفتر  فرعصورت کې چې د  ۀپه هغ -۲

 دهغو داسې فعالیتونه ترسره کي چېې
ــانون    ــول ددې قـ ــراء کـ  اجـ

 د مقـررو  او د دافغانستان بانـک د  
 مجاز نه وي. مطابق حکمونوو

 ) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۶(
) فقره کـې د درج  ۵ددې مادې په (

 ۀلترل شوي دستور له صادرېدو دمخهه
ورو مودې په تـر کـې،   ) ۱۵د ((

موضوع په لیکلې توه بهرني بانک ته  

) روز  قبل ازتاریخ مسدود شدن ۳۳۰(
ــ در آن وو ــدت ـخــ  الل مــ

ــق  ) روز۱۰حــداقل ( ــد از تطبی  بع
 تصمیم. 

افغانستان بانک، بانک خارجی را د) ٥(
با صدور دستور کتبی در یکی ازاحوال  
ذیل مکلف به مسدود نمودن دفتر فرع 
 مربـــــوط در افغانســـــتان  

 می نماید::
در صورتی که بانک خارجی جواز  -١

 بانکداری یا اجـازه نامـۀ فعالیـت     
 کشور متبـوع از دسـت   خود را در  

 دهد.
ــر فــرع  -٢  در صــورتی کــه دفت

اجـرای   فعالیت های را انجام دهد که 
 و یـا   آنها طبق احکام ایـن قـانون  

 افغانستان بانـک مجـاز    مقرره های د
 نباشد..

  ،افغانستان بانک مکلف اسـت د) ٦(
قبل  ) روز۱۵قل (در خالل مدت حدا

) این ۵از اصدار دستور مندرج فقرۀ ((
ــاده، موو ــور مـ ــوع را طـ  ضـ

 کتبی بـه بانـک خـارجی اطـالع      
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  خبر ورکي.
) بهرنی بانک کوالی شـي، ددې  ۷(

درج شـوي   په) فقره کې ۵مادې په ((
دستور د نه قناعت په صورت کې خپل  
 اعتراض د اوندې کـنالرې مطـابق   

 ته واندې کي. د دافغانستان بانک
) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۸(

ې قانون او اوندومقررو کې د درج پدد
خه د ا د  شوو حکمونو له رعایتت

کولو لپاره، د بهرنـي بانـک   ترالسهه
 دنمایند دفتر واري..

 دفتر فرعبانک دبهرن  کورنيد 
 شپ لوېتمه ماده:

الندې  ی بانک مکلف دی، لهکورن) ۱(
په  دافغانستان بانک تهمواردو خه د  

 لیکلې توه خبر ورکي::
دو خه، ېد دفتر له تاْسیس فرع د -۱

ـ   خـه  له افغانسـتان    د  ۀبهـرد هغ
) ورـو  ۱۰له نېې خه د ( تاْسیس

 مودې په تر کې..
 فرع ېبهر د خپل خه له افغانستان -۲

د دفتر د تل کېدو په اه له تصـمیم   

  دهد.
در  ،بانک خـارجی مـی توانـد   ) ٧(

صورت عدم قناعت به دستور منـدرج   
) این ماده اعتراض خویش را ۵فقرۀ (

تان بانک طبق طرزالعمـل  به دافغانسس
 ه نماید.ئمربوط اراا

افغانستان بانک می تواند، جهت د) ٨(
 حصول اطمینان از رعایـت احکـام   

، قانون ومقرره های مربوطرج این مندد
دفتر نمایندگی بانک خارجی را نظارت  

 .نماید
 خارجی بانک داخلی  فرع دفتر

 مادۀ چهل وششم:
 طـور  ،بانک داخلی مکلف است) ١(

ل به دافغانستان بانک کتبی از موارد ذیی
 :اطالع دهدد

ــرع  در  -١ ــر ف ــیس دفت  از تأس
ـــ ــدت (ـخـ  ) روز از ١٠الل مـ

ــارج   ــیس آن در خ ــاریخ تأس از  ت
 افغانستان.

از تصمیم مبنی بر مسدود نمودن  -٢
 دفتــــر فــــرع خــــود در  
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له تل کېـدو دمخـه د     ۀۀد هغ  خه،
) ورو مودې په تر کـې او د  ۳۰(

) ۱۰ه وروسته د (تصمیم له تطبیق خخ
 ورو مودې په تر کې..

  بانک د بهرن کورني) که چېرې د ۲(
دفتر داسې فعالیتونه ترسره کي  فرع

  یـا چې اجـراء یـې ددې قـانون او    
د دافغانستان بانک د مقررو دحکمونو 
مطابق، مجاز نـه وي، د دافغانسـتان    

سره، ولو دستور په صادر يبانک د لیکل
 فرعد ۀهر د هغهېواده ب بانک له کورنیی

 د دفتر په تلو مکلف کوي..
 ) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۳(

) فقره کـې د درج  ۲ددې مادې په (
شوي دستور له صادرېدو خه دمخه د  

 ) ورو مودې پـه تـر کـې،    ۱۵(
بانک  کورنيموضوع په لیکلې توه د

 ته خبر ورکي..
بانک کوالی شـي، ددې   کورنی) ۴(

درج شـوي   هپ) فقره کې ۲په ( مادېې
دستور د نه قناعت په صورت کې، خپل  

ه مقرره کـې د درج  اوند پهاعتراض 
  د دافغانستان بانکمطابق،   شوو تالروو

خارج از افغانستان، در خالل مـدت  
) روز قبل از مسدود شدن آن و ۳۰((

بعد از تطبیق  ) روز۱۰مدت (درخالل  
 تصمیم..

هرگاه دفتر فرع خارجی بانـک  ) ٢(
 داخلــی، فعالیــت هــای را انجــام  
دهد که اجرای آن طبق احکـام ایـن    

ون و یا مقرره های دافغانستان بانک  قان
افغانستان بانک با صدور  مجاز نباشد، د

دستور کتبی بانک داخلی را مکلف به 
مسدود نمودن دفتر فرع آن درخارج از  

 کشور می نماید.
ــف  ) ٣( ــک مکل ــتان بان  دافغانس

ـ  ،است  ) روز ۱۵الل مـدت ( ـدرخ
ــل از ــدرج  قب ــتور من ــدار دس  اص
ــرۀ ( ــوع  ۲فق ــاده موض ــن م  ) ای

را طورکتبی به بانک داخلی اطـالع  
 دهد..

در صورت  ،بانک داخلی می تواند) ٤(
) ٢عدم قناعت به دستورمندرج فقرۀ ((

این ماده، اعتـراض خـویش را بـه     
  دافغانستان بانک طبـق روش هـای  

ــوط، ارا  ــررۀ مرب ــدرج مق ـــمن  ه ئ
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  ته واندې کي.
 دافغانستان بانک کوالی شي،د ) د۵(

حکمونو  او اوندومقررو  د دې قانونن
له رعایت خه د ا د ترالسه کولـو   

 نـک د با کورنيلپاره، له هېواده بهر د
 واري. دفتر فرعع

 پنم فصل
جوت او د ادارې  دبانک د 

 ول
 اداري جوت ونود بانک

 اووه لوېتمه ماده:
النـدې اداري جوـت   د) بانک ۱(

 :ونکی دیلرر
 د ونه والو عمومي مجمع. -۱
 نظار هیئت. -۲
 عامل هیئت. -۳
) بانک مکلف دی، د نظار هیئت یا ۲(

خص له عامل هیئت د غي په توه د شش
انتصاب خـه دمخـه، موضـوع د     
معلوماتو او سندونو په واندې کولـو  
سره ددې قانون په دوولسمه ماده کې د  

بق، د بانکدار د  درج شوي حکم مطا

  نماید.
افغانستان بانک می تواند، جهت د) ٥(

 ینان از رعایت احکام ایـن حصول اطمم
، دفتر فرع بانک قانون و مقررۀ مربوطط

داخلی را در خارج از کشور نظـارت   
 نماید.

 فصل پنجم
 ساختار و طرز ادارۀ 

 بانک
 ساختار اداری بانک ها

 مادۀ چهل وهفتم:
بانک دارای ساختار اداری ذیل می ) ١(

 باشد:  
 مداران.مجمع عمومی سه -١
 هیئت نظار. -٢
 هیئت عامل. -٣
 ت، ) بانـــک مکلـــف اســـ۲(

ــه    ــخص ب ــاب ش ــل از انتص  قب
ــا   ــار ی ــت نظ ــو هیئ ــث عض  حی
ــا   ــوع راب ــل، موض ــت عام  هیئ

ــارا ــق  ئ ــناد طب ــات واس  ه معلوم
حکم مندرج مادۀ دوازدهم این قانون 
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په وخت کې واندیز   ېېجواز د غوتن
دافغانستان بانـک  د او پدې برخه کې 

 .واخلياجازه  
 د ونه والو عمومي مجمع

 اته لوېتمه ماده:
 دبانک دونه والوعمومي مجمـع   )۱(

چې له دې وروسته پدې قانون کـې د  
الندې دعمومي مجمع په نامه یادېي،  

 :ونکې دهلر واو واکون ودندد
ـ او د بانک د کنالرو  -۱ د  ود هغ

 تصویبول. وتعدیالتت
 د بانک دتشکیالتي جوـت او   -۲

 وتعـدیالت  د او په هغو کـې اساسنامې 
مـع  چې عمـومي مج  تصویبول، خوداا

ــراء واک    ــدو د اجـ   دددې دنـ
 وي. یمحول کهیئت ته  نظار

د نظارهیئت د غو تقرر او عزل او  -۳
 د هغوی د حق الزحمې د اندازې اکل..

د بانک په مجازه پانـه کـې د    -۴۴
منظوري او د بانک د ونو د  يزیاتوالل

پـه هکلـه د شـرایطو او     صادرولوو
 محدودیتونو اکل..

ـ    داری  حین درخواسـت جـواز بانک
بانک را در  پیشنهاد واجازۀ دافغانستان

 .زمینه اخذ نمایدد
 دارانممجمع عمومی سه

 مادۀ چهل وهشتم: 
عمومی سهمداران بانک که مجمع ) ١(

منبعد در این قانون بنام مجمع عمومی  
یــاد مــی شــود، دارای وظــایف و 

 صالحیت های ذیل می باشد:  
تصویب طرزالعمل های بانـک و   -١

 .آنهاتعدیالت  
  سـاختار تشـکیالتی و  تصویب  -٢

، مگر آنهااساسنامه بانک وتعدیالت در
مع عمومی صالحیت اجرای اینکه مجج

 ا بـه هیئـت نظـار    ر این وظـایف  
 محول نموده باشد.

 اعضـای هیئـت    تقرر و عـزل  -٣
 نظار و تعیین انـدازۀ حـق الزحمـه    

 ها.آن
منظوری افزایش در سرمایۀ مجاز  -٤

بانک و تعیین شرایط و محدودیت ها  
  در مورد صدور سهام بانک. 
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پربنس د   د نظار هیئت د واندیزز --۵
 او مــالي  رپوونــو بانــک د کلنیــو
 رپوونو تصویبول.

او  ادغامد بانک د پلورلو، تجزیې،  -۶
 هکلـه د تصـمیم    پـه و انحالل یا تلل

 نیول.
ار هیئت له مشورې سره سـم  دنظ -۷

 )کـوونکي  بررســي( بررس يدبهرنن
 شرکت اکل..

او  وفروع ،تابع شرکتونود دبانک  -۸
او  تأسـیس  دد نمایند د دفترونـو   

 اجازه. انحـاللل
) ونه وال د بانک په سهامي پانه ۲(

کې د خپلې ونې په اندازه د متناسبې  
یې د حق لرونکي دي او هر ونه وال أأر

کوالی شي په عمومي مجمـع کـې د    
یې له حق خه شخصاً او یا د أخپلې ر

 استازي له الرې ه واخلي..
د عمومي مجمع عـادي غونـه    )۳(

ترلل، د بهرنـي  پ ۀل ه کال کې یو
په واسطه د بـېالنس شـی د   بررس  
ېدو او د بانک له کلن بررسيله بشپ 

مالي رپو وروسته او د مالي کال له  

تصــویب گزارشــات ســاالنه و   --٥
راپورهای مالی بانک به اساس پیشنهاد 

 هیئت نظار..
اتخاذ تصمیم در مورد فـروش،   -٦

تجزیه، ادغام و انحالل یـا مسـدود    
 نمودن بانک.

 تعیـــین شـــرکت بـــررس  -٧
ــت  ــارجی حســب مشــورۀ هیئ  خ

 نظار. 
ــ -٨ ــیس و انح ــازه تأس  الل ـاج

شرکت های تابع، فـروع و دفـاتر   
 نمایندگی بانک..

سهمداران دارای حق رأی متناسب ) ٢(
ی به اندازۀ سهم شان در سرمایه سهامم

بانک بوده و هر سهمدار مـی توانـد    
ازحق رأی خود در مجمـع عمـومی   
شخصاً و یا از طریق نماینده اسـتفاده   

 نماید. 
ــع ) ٣( ــادی مجمـ ــۀ عـ  جلسـ

ــار،   ــال یکب ــداقل س ــومی ح  عم
ــیالنس  ــل بررســی ب ــد از تکمی  بع
ــی و  ــررس بیرون ــط ب ــیت توس  ش
 گزارش مـالی سـاالنه بانـک و در   
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و وروسته زیات نه زیـات د   پایته رسېد
 ،و میاشتو مودې پـه تـر کـې   دری

 جوېي..
 ) د عمومي مجمـع فـوق العـاده    ۴(

غونه د نظار هیئت، عامل هیئـت او  
 دحـق  دیـې  أونه والو چې د ر هغوو

ترلوي ينکلرو شل سلنېۀ مجموع ل  
افغانستان بانـک پـه   د یا دپه واندیز 

 جوېدای شي. دستورر
عـادي  هرې ) د عمومي مجمع د ۵(

غونې وخت، د جوېدو ای او پـه   
اجنداء کې شامل مطالب دهغـې لـه   

دمخه  یوه میاشت ۀخه لترل جوېدوو
لـه   دهغې کې او په فوق العاده غونهه
) ورو مودې ۷جوېدو خه دمخه د ((
 پتېالکترونیکي په تر کې د پستي یا  

د ونـه والـو    په لیکلي ول له الرېې
 خبرتیا ته رسول کېي..

ی د هغو ) عمومي مجمع نشي کوال۶(
انو په هکله چې په اجنداء کې موضوعع

 شاملې نه وي، تصمیم ونیسي..
 

 خالــل حــداکثر مــدت ســه مــاه 
 خــتم ســال مــالی، دایــر  بعــد از

 می گردد.
)جلسۀ فوق العاده مجمع عمومی به ۴(

پیشنهاد هیئت نظار، هیئـت عامـل و    
  سهمدارانی که حداقل بیست فیصد از

رأی را دارا باشند یا بـه   مجموع حق 
 افغانستان بانک دایـر شـده    دستور د

 می تواند.  
 وقت، محل تـدویر و مطالـب   ) ٥(

جمع  شامل آجندای هر جلسۀ عادی م
عمومی حداقل یک ماه قبل از دایـر  
 شدن آن ودر جلسـۀ فـوق العـاده     

ــ درر ــر ٧الل (ـخ ــل ازدای  ) روزقب
ــتی   ــق آدرس پس ــدن آن ازطری  ش
 یا الکترونیکی به اطـالع سـهمداران   
 طـــور کتبـــی رســـانیده    

 می شود. 
مجمع عمومی نمی تواند در مورد ) ٦(

موضوعاتی که شامل آجنـدا نباشـد،    
 .تصمیم اتخاذ نماید
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  نظار هیئت 
 نهه لوېتمه ماده:

) د بانک نظار هیئت چې له تـاق  ۱(
خه مرکـب دی اولـه دریـو   عدد  

نه  تنو خه ل او له نهو تنو خه زیات 
کلنې  وي، د عمومي مجمع لخوا د لور

دورې لپاره انتصابېي.د نظار هیئت د 
دورو  نکـو ولغي بیا انتصابېدل د راتت
ــاز    ــاره مجـ ــار  .يدلپـ  نظـ

 هیئت په لومن غونه کې له خپلـو  
د رئیس په  یئتد نظار هه یو غو خ

 .توه غوره کويي
)۲ ترلـو لدوه ۀ)د نظار هیئت د غ 

د رئیس په شمول خپلـواک   ۀدهغ ثلثهه
 یدهغو اوغي دي.د بانک ونه وال  

نشي کوالی د  خپلواناستازي اوندې  
   واکثریت جـوبانک دنظار هیئت دغ

 کي.
) دبانک دنظار هیئت غی کوالی ۳(

م پـه  وپه خپل نل په انفرادي وشي،  
شرکت په اصلي مور بانک د  بانک یاا

اکـل    دلخوا  افغانستان بانک دد کې دد

  هیئت نظار
 مادۀ چهل ونهم:

هیئت نظار بانک که مرکـب از  ) ١(
 بوده و کمتر از سه و بیشتر از عدد تاقق

نفر نمی باشد، از طـرف مجمـع    نهه
عمومی برای دورۀ  چهارساله انتصاب  
می گردد. انتصاب مجدد عضو هیئت 
  نظار برای دوره های بعـدی مجـاز   

  ی باشد. هیئت نظار در اولین جلسهم
 ز اعضای خـود را بـه حیـث     یکی ا

ــاب     ــار انتخ ــت نظ ــیس هیئ  رئ
 می نماید..

 حداقل دو ثلث اعضـای هیئـت   ) ٢(
نظار به شمول رئیس آن اعضای مستقل 
 مــی باشــند. ســهمداران بانــک وو

  آنهـا نمایندگان و اقـارب نزدیـک    
نمی توانند اکثریت اعضای هیئت نظار 

 بانک را تشکیل دهند..
ــک  ) ٣( ــار بان ــت نظ ــو هیئ  عض

دی در ابه اسم خود طور انفر ،واندمی ت
بـه   بانک یا شرکت اصلی مادر بانکک

افغانستان اندازۀ رقم تعیین شده توسط دد
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  کي.  ترالسه  ونېاندازه   رقم پهه ييشو
غی چې په بانـک  هغه نظار هیئت   د

ـ ونې لرو ول ۀدغ د کېې  ،وي ينک
ــت د   ــار هیئ ــي دنظ ــوالی ش  ک

 معاش خپل مطابق، وضع شوو پالیسیوو
 پـه  نـک دبا یا الزحمه په بانک یاحقق

متبوع شرکت کې د ونـو پـه ول    
 ترالسه کي.

له وکیو هیئت  ) که چېرې د نظار۴(
تشه شي، پاتې غي،  (کرسیو) خه یوهه

د عمومي مجمع د راتلونکې غونې د  
یو  قته توهمؤجوېدو تر وخته پورې په 

شخص د هغې وک د تصد لپـاره   
 اکي.

 د نظــار هیئــت دنــدې او   
 واکونه

 :پنوسمه ماده
او  والندې دنـد دد بانک نظار هیئت 

 :ونکی دیلر وواکونن
د غونو جوول دعمومي مجمع  -۱

 د اجنداء تاْیید. هغواو دد
 د بانـــک د اداري جوـــت --۲

 بانــک، ســهام بــه دســت    
آورد. عضو هیئت نظار که دارای چنین 
ــد،     ــی باش ــک م ــهام در بان  س
 می تواند طبق پالیسـی هـای وضـع     
شدۀ هیئت نظار، معاش یا حق الزحمه  

در بانـک یـا    خود را به شکل سهام
 شــرکت متبــوع بانــک، دریافــت  

 نماید.  
هرگاه یکی از کرسی های هیئت ) ٤(

نظار خالی گردد، متباقی اعضاء یـک   
ــت   ــور مؤقـ ــخص را طـ  شـ
برای تصدی آن کرسی، الی زمان تدویر 
جلسۀ بعدی مجمع عمومی تعیین مـی   

 نمایند.
وظایف و صالحیت های هیئـت  

 نظار
 مادۀ پنجاهم:

رای وظـایف و   هیئت نظار بانـک دا 
 صالحیت های ذیل می باشد: 

جلسات مجمع عمـومی و  تدویر -١
 آجندای آن. ئیدتاا
ــاختار اداری    --٢ ــویب سـ  تصـ
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  تصویب.
د تابع شرکت، فرع او د بانک د  -۳

 نمایند د دفتر د رامنتـه کېـدو    
 او انحالل په هکله د تصمیم نیول..

او عزل دعامل هیئت دغو نصب  -۴
او د هغوی د معاشونو او حق الزحمې  

 اکل.
د عامل هیئت له اجراآتـو خـه    -۵

 ارنه..
 سـوداریز  یکاستراتېژ دبانک د -۶

 او کلن بودجې تصویبول. پالنن
د اجراآتو د پرمخ بیولو لپـاره د   -۷

دتضاد  دو ادارې دپالیس، و دونخطرر
د دپېېدو مواردو ته د رسید لپاره  

د پالیسیو تصویبول،  ،شمول یو پهپالیسس
تطبیقولو په اه د  هغو دعامل هیئت ته دد

 رعایـت  له صادرول اودهغو الروونوو
 خه ا ترالسه کول..

د تصویب مستلزم د  ئتد نظار هی -۸
د بانک  اعتباراتو په ورکه او اکلو کېې

 حدودو اکل. د کارکوونکو  دواک دد
د بانک د کورني کنتـرول او د   -۹۹

ــوخطرر ــه   ادارې  د  ون ــدبیرونو ل د ت

  بانک. 
اتخاذ تصمیم در مورد ایجـاد و   -٣

انحالل شرکت تابع، فـرع و دفتـر    
 نمایندگی بانک.

 نصــب و عــزل و تعیــین    -٤
ــت   معاشــات و حــق الزحمــه هیئ

 عامل.
ــراآ -٥ ــارت از اج ــت نظ  ت هیئ

 عامل.
تصویب پالن تجارتی استراتیژیک  -٦

 و بودجۀ ساالنه بانک..
  تصــویب پالیســی هــا جهــت -٧

ــمول    ــه ش ــراآت ب ــبرد اج  پیش
 پالیسی ادارۀ خطرات، پالیسـی هـا   
ــوارد    ــه م ــیدگی ب ــرای رس  ب
ــدور   ــافع، ص ــاد من ــوع تض  وق

عامل  هدایت مبنی بر تطبیق آن به هیئت 
 .هاو حصول اطمینان از رعایت آن

تعیین حدود صالحیت کارکنـان   -٨
بانک در اعطاء و تعیـین اعتبـارات    

 مستلزم تصویب هیئت نظار.
حصول اطمینان از موجودیـت،   -٩

 مؤثریت، مناسـب بـودن وکفایـت     
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او   مناسـبوالي  اغېزمنتوب،   موجودیت،
 بسنې (کفایت)خه اترالسه کول.

افغانستان بانک ته د رپـو  دد  -۱۰
  ورکونې په شمول د بانک د مالي رپو
 ا ــه ــحت خ ــه ص ــونې ل  ورک

 ترالسه کول.
لـه   بـررس  کورنيد بانک د  -۱۱

 مناسبې کنې خه ا ترالسه کول..
۱۲- انو وا هونلوته په هغو موضوع

کې چې د هغوی د تأیید او تصـویب   
 د مشورې واندې کول. ،يمستلزم و

ـ  -۱۱۳   بـررس  يد بانک لپاره دبهرن
شرکت د انتصاب په هکله، عمـومي  

 مجمع ته د مشورې واندې کول..
د مالي صورت حسابونو د دقت  -۱۴

د نظر پـه   بررساو صحت په هکله د  
له اجراء  وبررسیشمول د کلنیو بهرنیو  

 ا ترالسه کول.خه  
په دې قانون کې ددرج شـوو   -۱۵

مقررو د دافغانستان بانک د او حکمونوو
ام کې نیولو سـره د پـانې د   له په پپ
ېرمو ته د لېدولـو  زاو د بانک  وېشلوو

د لپاره د خالصو عوایدو د نظر و مبلغ  

ــی و ادارۀ   ــرول داخل ــدابیر کنت  ت
 خطرات بانک.

حصول اطمینـان از صـحت    -١٠
گزارش دهی مـالی بانـک بشـمول     
ــتان   ــه دافغانس ــی ب ــزارش ده  گ

 انک..ب
حصول اطمینـان از عملکـرد    -١١

 مناسب بررس داخلی..
 مداران در ارایۀ مشوره به سـه  -١٢

و  تائیـد مورد موضوعات که مستلزم 
 می باشد. آنهاتصویب  

 ارایۀ مشوره به مجمع عمـومی   -١٣
در مورد انتصاب شرکت بررس خارجی 

 برای بانک.  
حصول اطمینان از اجرای بررسی  -١٤

به شـمول نظـر   های خارجی ساالنه  
بررس دربارۀ دقت و صحت صـورت   

 حسابات مالی.
اتخاذ تصامیم دربـاره توزیـع    -١٥

ام مندرج این سرمایه، با نظرداشت احکک
 افغانســتان قــانون، مقــرره هــای دد

عوایـد   بانک و تعیین مبلغ مورد نظر
ـ   ــت انتـ ــالص جه ــه  ـخ  قال ب
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 تصمیمونو نیول.. ددهکله په   وواکل
د ول  د وېشلو د بانک د پانې -۱۱۶
چـې د  خالصو عوایدو د اندازې  د اوو

احتیاطي وجوهو په توه مشخصېي په  
مقرروکې اوندو  ې قانون اوپدهکله، 

د تصـمیم   ،مطابق ددرج شوو الزاماتوو
 نیول..

 د  هکلـه د هغو نورو مسایلو په  -۱۷
د تشـکیالتي   تصمیم نیول چې دبانک

 یااساسنامې مندرجاتو او د د  جوتت
 محول هیئت ته ، نظارمطابق ېکنالرر

 شوي دي..
 دافغانستان بانک دالروونو او د -۱۸

تطبیق خه ا ترالسـه  له  دستوراتوو
 کول..

 د نظار هیئت غونې
 یو پنوسمه ماده:

) د نظار هیئت عادي غونـه پـه   ۱(
ترله لپه میاشـت کـې    ۀمنظمه تو 

 یول جوېي.
 لـه ) دنظارهیئت فوق العاده غونه ۲(

کې جوېدای   ۀۀپه یو  خه  والندې حاالتت

  ذخایر بانک.
اتخاذ تصمیم طبـق الزامـات    -١٦

 ی ه هـا ومقـرر مندرج ایـن قـانون    
ــع   ــرز توزی ــورد ط ــوط در م  مرب
 ســرمایه و انــدازۀ عوایــد خــالص 
بانک که به حیث وجـوه احتیـاطی   

 مشخص می گردد.  
 اتخاذ تصـمیم دربـاره سـایر     -١٧

ساختار ه طبق مندرجات ـی کـمسائل
اساسنامه یـا طرزالعمـل    تشکیالتی وو

 بانک به هیئت نظـار محـول شـده     
 است..

ــان از تطب -١٨ ــق حصــول اطمین  ی
 هدایات و دسـتورهای دافغانسـتان   

 بانک.
 جلسات هیئت نظار

 مادۀ پنجاه ویکم:
جلسۀ عادی هیئت نظار طور منظم ) ١(

 حداقل یـک مرتبـه در مـاه دایـر      
 می گردد.  

جلسۀ فوق العادۀ هیئت نظار در ) ٢(
 یکی از حـاالت ذیـل دایـر شـده      
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  شي:
 په صورت کې. کمبود دپانې د -۱
بهرني  دکمیې یاد بررس دبانک د -۲

 دغوتنې په صورت کې. بررسس
دافغانستان بانک د غوتنې پـه   د -۳

 صورت کې..
افغانستان بانک کوالی شي، له د ) د۳(

 لیکلـې خبرتیـا    داتیا سـره سـم    
 سره، بانک مکلف کـي په صادرولو 

دنظار هیئت د فوق العاده غونې په و  
په لیکلې خبرتیـا کـې    ېدو سره،جو 

 درج شوې موضوعانې تطبیق کي.
) دنظار هیئت دغونـې نصـاب   ۴(

 حضور سـره په  و ثلثودولوغو ددوو
د نظار هیئت په غونه کې او  بشپېيي

تصمیمونه، دهغو حاضروغو د سـاده   
یې ورکونې أاکثریت په واسطه چې در

، نیول کېي. د راْیو د تساو حق لريي
په صورت کې، هغه اخ چې د نظـار   

وي،  هکې شـامل پ رأیههیئت د رئیس 
غي نشي کوالی  اکثریت ل کېي..

وکي، خو  ورکولو خه ه له یېأر دد
قانون کـې    دېپه هغو حاالتوکې چې پپ

  می تواند:
 در صورت کمبود سرمایه. -١
میتۀ بررسی یا ک درصورت تقاضای-۲

 . خارجی بررسس
در صورت تقاضای د افغانسـتان   -٣

 بانک.  
افغانستان بانک می تواند، حسب د) ٣(

 ضــرورت باصــدور اطالعیــۀ    
کتبی، بانک را مکلف سازد تا با تدویر  
جلسۀ فـوق العـاده هیئـت نظـار،     
 موضوعات مندرج در اطالعیۀ کتبـی   

 .را تطبیق نمایدد
حضور  نصاب جلسه هیئت نظار با) ٤(

دو ثلث کل اعضاء تکمیل می گردد و  
تصامیم در جلسۀ هیئت نظار توسـط  
 اکثریـــت ســـاده آنعـــده    
ــق رأی    ــرکه ح ــای حاض  از اعض

  گـردد.  دهی را دارند، اتخـاذ مـی   
درصورت تساوی آرأ، طرفی که شامل 
ــار    ــت نظـ ــیس هیئـ  رأی رئـ

اعضاء  باشد، اکثریت شمرده می شود..
رزند، نمی توانند از دادن رأی امتناع وو

حاالتی کـه در ایـن قـانون      مگر درر
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  .دهه ېېشو  یې واندوینه
) نظار هیئت مکلف دی، د بانک یو ۵(

نظار هیئت غی نه کارکوونکی چې د  
. توظیف کـي د منشي په توه  ،ويي

د حاضـرو   ، د جلسـې صورت جلسهه
غو، رئیس او منشـي لـه السـلیک     

 ساتل کېي. حفظ او وروسته
 د بررس کمېه

 دوه پنوسمه ماده:
د ) دبانک دنظار هیئت مکلف دی، ۱(

  ه چې دتاق ترکیب لرونکبررسېکمی 
ه ل اوله نهوغوخوي اوله دریو خه  

خپلواکو دد نظار هیئت  شينزیاتېدای  
 و نورویا دشرایطولرونک له اکثریت غوو

ددې  کـي.  اشخاصو خه جـوه  
د  بایدیویې  ۀلترل  و خهغ له کمیېې

بانکدار، محاسبې یا مالي مدیریت په  
 چارو کې کافي مهارت او تجربه ولري.

د  بررس) نظار هیئت مکلف دی، د ۲(
د شـخص لـه    کمیې د غي په توهه

انتصابېدو دمخه، موضوع د معلوماتو او  
ــو    ــدې کول ــه وان ــندونو پ  س

  پیشبینی گردیده است. 
هیئت نظار مکلف است، یکی از ) ٥(

کارکنان بانک را که عضو هیئت نظار  
نباشد، به حیث منشی توظیف نمایـد.  
صورت جلسه بعد از امضای اعضـای   
حاضر، رئیس ومنشی جلسـه حفـظ   

 ونگهداری می گردد..
 کمیتۀ بررسی
 دوم:مادۀ پنجاه و

 ،) هیئت نظار بانک مکلف اسـت ۱(
بررسی را که دارای ترکیب تاق  ۀکمیتت

بوده و کمتر از سه و بیشتر از نه عضو  
بوده نمی تواند را از اکثریت اعضای 
مستقل هیئت نظار و یا سایر اشخاص  
واجد شرایط ایجاد نماید. حداقل یکی 
از اعضای این کمیته بایـد در امـور    

مـالی   بانکداری، محاسبه یا مدیریت
 . کافی باشد ۀرای مهارت و تجربداا
  ،هیئــت نظــار مکلــف اســت) ٢(

ــه    ــخص ب ــاب ش ــل از انتص  قب
ــی،   ــۀ بررس ــو کمیت ــث عض  حی

ــا ارا ــوع را ب ـــموض ــات ئ  ه معلوم
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سره ددې قانون په دوولسمه ماده کې 
 د د بانکدار ددرج شوي حکم مطابق،،

 دغوتنلیک په وخت کې واندیز جوازز
دافغانستان بانـک   داوپدې برخه کې  

 کي.اجازه ترالسهه
دکمیـې غـی نشـي     بررس) د۳(

، د بانک یا غی ل هیئتکوالی، د عامم
 د بانــک پــه ــروپ کــې     

 د شامل شرکت کارکوونکی وي..
او  والندې دندد کمیه  بررس) د ۴(

 :ونکې دهلر وولیتونئمسس
د نظار هیئت له تاْیید دمخه د بانک  -۱

 د کلنیو مالي رپوونو ېل..
لزوم دید سره له دکمیې  بررسد -۲

سم، د بانک د نورو مـالي رپوونـو    
 ېل.

کنترول د پالیسیو ېل  کورنيد -۳
د تاْیید لپاره نظـار   د هغو او ارزول اوو
 کول. واندې سپارتنوهیئت ته د  

د عامل هیئت په واسطه د بانـک   -۴
ــورنيدد ــق   ک ــه تطبی ــرول ل  کنت

 او دسیستم ساتلو خه ارنه.
او عامل هیئت په   د کورني بررسس --۵

و اسناد طبق حکـم منـدرج مـادۀ    
دوازدهم این قانون حین درخواسـت   
جواز بانکداری پیشـنهاد و اجـازۀ   
دافغانستان بانک را در زمینـه اخـذ    

 ید.نما
کمیتۀ بررسی نمـی توانـد،   عضو )۳(

عضو هیئت عامل، کارکن بانـک یـا    
 شرکت شـامل در گـروپ بانـک    

 باشد. 
وظـایف و  کمیتۀ بررسی دارای ) ٤(

 :مسئولیت های ذیل می باشدد
بررسی گزارشات مـالی سـاالنۀ    -١

 هیئت نظار. تائیدبانک قبل از  
بررسی سایر گزارشات مالی بانک  -٢

ـ     ــد کمیتـ ــزوم دی ــب ل  ه حس
 بررسی.

بررسی و ارزیابی پالیسـی هـای    -٣
کنترول داخلی و ارایۀ سفارشات بـه   

 آنها. تائیدهیئت نظار جهت 
نظارت از تطبیق وحفظ سیسـتم   -٤

کنترول داخلی بانک توسـط هیئـت    
 عامل.

بررسی دوره ای مؤثریت سیستم   --٥
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کنتـرول د    کورنييهمکار د بانک د 
 بررسـي غېزمنتوب دوره یي سیستم د ا

الزمو بدلونونو لپـاره د مناسـبو    اودد
د پایلو په باره  دهغو په شمول سپارتنوو

کې نظار هیئت ته د رپـو وانـدې    
 کول.

 دترسره کولولپاره  بررس دبانک د-۶
شرکت داکلوپه هکله،  بررسبهرني   د

 نظار هیئت ته دواندیزواندې کول..
ه د سـر  ررسب يد بانک له بهرن -۷

په  بررسبانک د کلنیو مالي رپوونو د  
 اه بحث کول..

د نظار هیئت له تشخیص سره سم،  -۸
په پورتنیو مواردو پورې د نورو اوندو  

 دندو ترسره کول.
  ۀکمیه مکلفه ده، لترل بررس) د ۵(

په هرو دریو میاشتو کې یو ل او یا له 
خه په ل تیا سره سم له هغېموده  ۀا

ي.دکې غونه که جوې  بررسدکمی
دوو ثلثو په  دغونونصاب دولو غو دد

تصـمیمونه د   او بشپېي حضور سرهه
غو د اکثریت پربنس نیول کېـي.   

 لـه    یـې أأرد  غـي نشـي کـوالی    

کنترول داخلی بانک به همکاری بررس 
ــی وو ــت  داخلــــ  هیئــــ

ــل و ارا ــعام ــارۀ  ه گــزارشی  در ب
ــه شــمول سفارشــات   ــایج آن ب  نت
مناسب جهت تغییرات الزم به هیئـت  

 نظار..
 ه پیشنهاد در مـورد تعیـین   ئارا -٦

جهت انجـام   ررس خارجیشرکت ب
 .بررسی بانک به هیئت نظارر

بحث پیرامون بررسی گزارشـات   -٧
مالی ساالنۀ بانک با بـررس خـارجی    

 بانک.
 سـایر وظـایف مـرتبط     ایفای -٨

حسب تشخیص هیئـت  ارد فوق،به مو
 نظار..

کمیتۀ بررسی مکلف است، حداقل ) ٥(
در هرسه ماه یک بار و یـا حسـب    
ــر   ــاد کمتـ ــرورت درمیعـ  ضـ
 از آن تشــکیل جلســه دهــد.   
 نصــاب جلســات کمیتــۀ بررســی 
 با حضـور دو ثلـث کـل اعضـاء     
تکمیل می گردد، و تصامیم به اکثریت 
ــه     ــر گرفتـ ــای حاضـ  اعضـ
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ورکولو خه ه وکي، خو په هغـو  
 تمـام   تضـاد  پهو دحاالتو کې چې  

 .يش
کمیه کوالی شي، یوازې  بررس) د ۶(

ــو موو ــوعانو د د هغ ــض   بررس
  ې لپاره د اهمیـت ولپاره چې د کمی
وي، د بانک د نظار هیئت د غونې د  

 جوېدو غوتنه وکي.
کمیه کـوالی شـي،    بررس) د ۷(

او په ان پـورې   حقوقي متخصصینن
 استخدام کي. مختص بررس،،

 د خطرونو د ادارې کمیه
 دري پنوسمه ماده:

 وون) نظار هیئت مکلف دی، د خطر۱(
ــت     ــې اکثری ــه چ د ادارې کمی 

ب یې د نظار هیئت له خپلواکـو  ترکیی
ــي.  غوو ــه ک ــه وي، رامنت  خ

د  بایـد یو غی  ۀللترددې کمیې 
د ادارې او بانکدار په چارو  ونوخطرر
 .لرونکی ويتخصص  د کېې

بانک  دد ادارې کمیه، ونو) د خطر۲(
طرح،   پههونو د ادارې د پالیسیو د خطرر

ـ     د از  می شود. اعضـاء نمـی توانن
ورزند، مگر در حاالتی  اءدادن رأی ابب

 که به تضاد منافع منجر گردد..
کمیتۀ بررسی می تواند، صـرف  ) ٦(

 کـه بـرای   ضوعاتیجهت بررسی موو
کمیته حایز اهمیت می باشد، تـدویر  
جلسه هیئت نظار بانک را درخواست  

 نماید.
ــد، ) ٧( ــی توان ــۀ بررســی م کمیت

متخصصین حقوقی و بررس مختص به  
 را، استخدام نماید.خود 

 کمیتۀ ادارۀ خطرات
 مادۀ پنجاه وسوم: 

هیئت نظار مکلف است، کمیتـۀ  ) ١(
ادارۀ خطرات را که اکثریت ترکیب آن  
از اعضای مستقل هیئت نظار باشـد،  
ایجاد نماید. حـداقل بایـد یکـی از     
اعضای ایـن کمیتـه در امـور ادارۀ    
خطرات و بانکداری دارای تخصـص   

 باشد.
دارۀ خطرات جهت تأمین کمیتۀ ا) ٢(

همکاری با هیئت نظـار در طـرح،    
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یق خه دارنې پـه   له تطباو   ببتصوی
له نظار هیئت سره دهمکار  برخو کې،

د تاْمینولو لپاره الندې دندې ترسـره  
 کوي::

 په ادارې پـورې د   ونود هغوخطر -۱
اوندو پالیسیو، استراتېژیو، کنالرو او 

او ارزول چـې   بررسـي محدودیتونو  
دبانک لخوا واندیز کېي او نظـار   
هیئت ته د الزمو بـدلونونو لپـاره د   

په شمول د هغـو د   سپارتنوناسبو مم
 پایلو واندې کول..

د پالیسیو، استراتېژیو، او دنظـار   -۲
هیئت پـه واسـطه دوضـع شـوو      

  اواوندو مقررو وانینود ق محدودیتونو،
 له حکمونو سره په مطابقـت کـې د    

د ادارې د برنامې له  ونوبانک د خطرر
 تطبیق خه ا ترالسه کول..

لـو پـوو    اجرائیوي لهد بانک  -۳
د ادارې  ونومقاماتو او د بانک د خطرر

 خه د رپوونو د غوتنې له  برخېله  
پالیسیو، استراتېژیو او د نظار  الرې د

هیئت په واسطه وضع شوو محدودیتونو  
  له تطبیق خه ارنه.

ــق    ــارت از تطبی ــویب و نظ  تص
 پالیسی های ادارۀ خطـرات بانـک،   
ــام    ــل را انجـ ــایف ذیـ  وظـ

 دهد:  می
 ی ها، ــپالیس بررسی و ارزیابی -١

اســتراتیژی هــا، طرزالعمــل هــا و 
محدودیت هـای مربـوط بـه ادارۀ     
 خطرات که از طرف بانک پیشـنهاد  

ه نتایج آن به شـمول  ئد و اراگرد می
سفارشات مناسب جهت تغییرات الزمه  

 به هیئت نظار. 
حصول اطمینان ازتطبیق برنامـه   -٢

ادارۀ خطرات بانک در مطابقـت بـا    
   پالیســی ها،اســتراتیژی هــا و  
محدودیت های وضع شده توسط هیئت  
ــوانین  و   ــام قـ ــار، احکـ  نظـ

 های مربوط. مقرره
هـا،  نظارت از تطبیـق پالیسـی    -٣

استراتیژی ها و محدودیت های وضع  
شده توسط هیئت نظار از طریق مطالبۀ 

مقامات ارشد اجرائیوی گزارشات از  
ــش   ــک و بخ ــرات  بان  ادارۀ خط

  بانک. 
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 دادارې دپروسې   ونوودبانک دخطر--۴
د اغېزمنتوب په هکله، نظار هیئت ته د  

اندې کول. ونورپوو 
 د نظار هیئت له تشـخیص سـره    -۵

د بانک د خطرونو د ادارې پـه   سم، 
پورې د اوندو نـورو دنـدو    برنامې

 ترسره کول..
) د بانک نظار هیئت کوالی شـي،  ۳(

شوې دندې په کُلي  پدې ماده کې درجج
ول د بررس ـې تـه    یا قسميکمی

 محول کي..
 کېرامنتـه کېـدو   په د کمیو
 استثناآت

 ده:لور پنوسمه ما
نظار هیئت له د) که چېرې د بانک ۱(

 پنو غو خـه جـو وي، پـدې     
کمیـو او د   بـررس صورت کـې د   

 خطراتو د ادارې رامنته کېدل ایـن   
ي، پدې شرط چې نظار هیئت، د دنه  

نوموو کمیو ولې دندې هم ترسـره   
 کي.

متبوع بـانکي  بانک، د  ) که چېرې ۲۲(

 ارایۀ گزارشات به هیئـت نظـار     --٤
درمورد مؤثریت پروسۀ ادارۀ خطرات  

 بانک.
 ایفای سـایر وظـایف مـرتبط     -٥

ــه  ــبـ ــرات  ۀادار ۀبرنامـ  خطـ
 حســب تشــخیص هیئــت  ،بانــک

 .نظار
هیئت نظار بانـک مـی توانـد،    ) ٣(

 وظایف مندرج این ماده را طـورکلی   
ــی    ــۀ بررس ــه کمیت ــمی ب ــا قس  ی

 محول نماید.  
ــاد   ــتثناآت در ایجــ  اســ

 کمیته ها 
 مادۀ پنجاه وچهارم:

هرگاه هیئت نظار بانک مرکب از ) ١(
 پنج عضو باشـد، در ایـن صـورت     

دارۀ ررس و اـب ته هایـاد کمیـایجج
باشد، مشـروط  خطرات ضروری نمی  
 کلیـه وظـایف   بر اینکه هیئت نظار،،

 کمیته های مـذکور را نیـز انجـام    
 دهد.

هرگاه بانک، شرکت تابع یـک    )۲۲(
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یو تابع شرکت وي، په الندې   شرکت
په رامنته  ېد کمی بررسکې د التوحاا

 :دیکولو مکلف نه  
افغانستان د د متبوع بانکي شرکت،-۱

 قوانینو مطابق رامنته شوی وي..
 په بانـک   ،متبوع بانکي شرکت -۲

ولو ونـو   لرونکویې د حق أکې د ر
 انتفاعي مالکیت په واک کې ولري..

د  بررسد  ،متبوع بانکي شرکت -۳
ددې قانون په  چې ید یکمیې لرونکک

دوه پنوسمه ماده کـې درج شـوې    
بانک په استازیتوب اجراء تابع دندې د 

 کي..
د لیکلـې   ،متبوع بانکي شرکت -۴

د بانک اوندو  چې ید یپالیس لرونکک
ـ ولو سندونو، د   پـایلو او د  یو بررس

ــه د  بررســ ــو ت ــې رپوون د کمی 
بانک د نظار هیئت بشپ او پروخـت  

 .الس رسی، تضمین کيي
 د نورو کمیو رامنته کول

 پنه پنوسمه ماده:
نظار هیئت کوالی شي، له اتیا سـره  

حاالت   شرکت بانکی متبوع باشد، در
 ذیل مکلف به ایجاد کمیتـه بررسـی    

 نمی باشد:  
شرکت بانکی متبوع، مطابق قوانین  -١

 باشد.  افغانستان ایجاد شدهه
 شرکت بانکی متبوع، مالکیـت   -٢

انتفاعی کلیه سهام واجد حق رأی را در 
 بانک در اختیار داشته باشد.  

دارای کمیتۀ  ،شرکت بانکی متبوع -٣
 منـدرج   بررسی بوده کـه وظـایف   

مادۀ پنجاه ودوم ایـن قـانون را بـه    
  ءنماینــدگی از بانــک تــابع اجــراا

 نماید. 
 دارای ،شرکت بـانکی متبـوع   -٤

پالیسی کتبی بوده که دسترسی کامل و  
به موقع هیئت نظار بانک را به کلیـه  
اسناد، نتایج بررسی ها و گزارشـات   
کمیتۀ بررسی مربوط بانک، تضـمین  

 نماید..
 ایجاد سایر کمیته ها

 :پنجممادۀ پنجاه و
هیئت نظار می تواند، سایر کمیته هـا  
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نظار د  سم نورې کمیې رامنته کي. 
هیئت د کمیو د غونو د هرې یـوې   

ـ  صورت جلسه  د رئـیس لـه    ېد هغ
 السلیک وروسته ساتل کېي.

 عامل هیئت
 شپ پنوسمه ماده:

پنو ) دبانک عامل هیئت لترله له ۱(
 غو خه جو دی..

په عامـل   د بانک الندې اشخاص )۲(
 هیئت کې شاملېدای شي::

 عامل رئیس. -۱
 د رئیس مرستیال. -۲
عملیاتي آمر، داعتباراتوآمراومالي  -۳

 آمر..
نور هغه لوپوي کارکوونکي چې -۴

 ،د بانک پـه تشـکیالتي جوـت    
 ياکل شوي و کېهکنالراو اساسنامهه

 لـزوم دیـد    لـه هیئت  نظار د یا اوو
 .سره سم

) فقره کې درج ۲ددې مادې په ( )۳(
کوالی شي نورې دندې شوي اشخاص  

، پدې شرط چـې د  هم سرته ورسویی

راحسب ضرورت ایجاد نماید. صورت 
سات کمیته های جلسۀ هر یک از جلل

ــای     ــداز امض ــار بع ــت نظ  هیئ
 رئیس آن نگهداری می گردد..

 هیئت عامل
 ششم:مادۀ پنجاه و

یئت عامل بانـک مرکـب از   ) ه۱(
 عضو می باشد. حداقل پنجج

هیئت عامل بانک شامل اشخاص ) ٢(
 ذیل بوده می تواند::

 رئیس عامل. -١
 معاون رئیس. -٢
آمر عملیاتی، آمر اعتبارات و آمر  -٣

 .مالیی
 سایر کارمندان عالی رتبه کـه در  -٤

ــکیالتی،، ــاختار تش ــنامه و س  اساس
 طرزالعمل بانک تعیین شـده باشـد    
 و یــا حســب لــزوم دیــد هیئــت  

 نظار.  
ــرۀ () ٣( ــدرج فق ــخاص من  ) ٢اش

 تواننـد سـایر وظـایف     این ماده می
را نیز انجام دهند، مشروط بر این که 
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  اوندو دندو په ترسره کولو قادر وي.
ــل  )۴( ــتد عام ــونه،  هیئ  معاش

غونصـب  او حق الزحمې درئـیس  
 هیئت په واسطه اکـل  نظار اوعزل دد

 منظورېي. او ېيکک
ک ونه وال، اسـتازي او د  ) د بان۵(

هغوی ندې خپلوان نشي کـوالی د   
وي. یبانک د عامل هیئت غ 

النـدې دنـدې او    د ) عامل هیئت۶(
 :ونکی دیلر ولیتونوئمسس
د نظار هیئت له تصـویب شـوو   -۱

استراتېژیو او پالیسیو سره په مطابقـت   
 کې د بانک د ورنیو کاري اجراآتـو  

روونو او د ال ادارهپه اه دفعالیتونو 
ــک د    ــادرول او د بانــ  صــ
کارکوونکو له ورنیو فعالیتونو خـه   

 ارنه.
سوداریزو استراتېژیو او د دبانک  -۲

پـه   هیئت چې د نظار پالیسیو تطبیقولل
 .واسطه تصویب شوې دي  

 وشـامل  د د بانک په فعالیتونو کې -۳
او منظمـه   ولتشخیص ونوجدي خطرر

ارزونه اودنظار هیئت د تصویب شـوو   

  قادر به انجام وظایف مربوط باشند.
 شات، حق الزحمه، نصـب و  معا) ٤(

عزل رئیس و اعضای هیئـت عامـل   
 توسط هیئت نظار تعیـین و منظـور    

 می گردد.    
 )سهمداران بانـک، نماینـدگان و  ۵(

 تواننـد  نمـی  آنهـا اقارب نزدیـک   
 عضوهیئت عامل بانک باشند..

) هیئت عامـل دارای وظـایف و   ٦(
 مسئولیت های ذیل می باشد::

 ادارۀ فعالیت هـای روزمـره و   -۱
اجراآت کـاری   صدورهدایت مبنی برر
ــک درر ــۀ بان ــا  یومی ــت ب  مطابق

تصـویب   استراتیژی ها وپالیسی های
ــارت از   ــار ونظ ــت نظ ــدۀ هیئ   ش

ــان   ــۀ کارکن ــای یومی ــت ه  فعالی
 بانک.

ــق اســتراتیژی تجــارتی و  -٢  تطبی
پالیسی های بانک که توسط هیئـت  

 نظارتصویب گردیده است.  
ــنظم   -٣ ــابی م ــخیص و ارزی  تش

جدی شامل در فعالیت هـای   خطرات 
ــان  ــول اطمینـ ــک و حصـ  بانـ
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 یسیو له په پام کې نیولـو سـره د    پال
له ارنې  ونو د محدودېنوموو خطرر

 او کنترول خه ا ترالسه کول..
 د  نماینـدیو د بانک او اوندو  -۴

د نظار هیئت   او اداري جوت طرح
  اکل شوې کُلي استراتېژ په واسطه د
د پلي کولـو پـه غـرض د هغـو د     
اغېزمنتوب له په پام کې نیولـو سـره    

 يهیئت ته دتصویب لپاره دنومونظار
 اداري جوت دطرح واندې کول..

 دبانک له فعالیتونو خه دـارنې   -۵
دسیستمونو طرح او تطبیقول، د نوموو 
ــه    ــت خ ــه رعای ــتمونو ل  سیس
ا ترالسه کول، د نظـار هیئـت د    

 له په پـام کـې    ویپالیستصویب شوو 
له  یااغېزمنتد  نیولوسره دهغودبسنې او

خه منظمه ارزونه. ېدولو 
 اود  تقنینـي سـندونو   واوندپه  -۶

نظارهیئت په تصویب شوو پالیسیو کې 
د کـاري   له درج شوو حکمونو خهه

کارکوونکو له دندو په اوند د بانک دد
 کول.ا ترالسه خه (آاه) خبرتیاا

د نظار   ،،له اوندو تقنیني سندونو  -۷۷

ــدوده   ــرول مح ــارت و کنت  از نظ
ــا نظرداشــت   خطــرات مــذکور ب

  پالیسی های تصویب شدۀ هیئت نظار.
 طرح سـاختار اداری بانـک و    -٤

نمایندگی های مربوط با نظرداشـت  
غرض تحقق اسـتراتیژی   آنهامؤثریت  

کلی تعیین شده توسط هیئت نظـار و   
 سـاختار اداری مـذکور    ارایۀ طرح 

ــت     ــه هیئ ــویب ب ــت تص  جه
 نظار.  

طرح وتطبیق سیستم های نظارت  -٥
 از فعالیــت هــای بانــک، حصــول  
اطمینان ازرعایت سیستم های مذکور،  
ارزیابی منظم ازکفایت وارتقای مؤثریت 

 بانظرداشــــــت  آنهــــــاا
 پالیسی های تصـویب شـدۀ هیئـت    

 نظار.
حصول اطمینان از آگاهی کارکنان  -٦
ک از احکام مندرج اسناد تقنینـی  بانن

مربوط وپالیسی های تصـویب شـدۀ    
یئت نظار مرتبط به وظایف کـاری   ه
 ها. آن
مطابقت فعالیت   حصول اطمینان ازز --٧
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سـره د  له تصویب شوو پالیسیو  هیئت 
د  وونکوـکارک دوــاون بانک اوو

فعالیتونو له مطابقت خه ا ترالسـه   
 کول.

د کارکوونکو د دندو د  عندالموقع -۸
پرمخ بیولو په منظور د اینو معلوماتو د  
واندې کولو لپاره د مناسبو سیستمونو 

خه ا  (عملکرد) له شتون او کنېې
 ترالسه کول..

۹-  ــې اخیســتنې و د بانــک د
 لوژ د سیسـتمونو او د  معلوماتي تکناا

ــرېېپ ــتمنیو د دونکوې ــاتلو د د ش  س
    ا خـه سیستمونو له خونـدیتوب
ترالسه کول او له هغو خـه منظمـه   

 ارنه..
د نظار هیئت د  ،تقنیني سندونو د-۱۰

 اصولو کورنیود او تصویب شوو پالیسیوو
د نقض له مواردو خه نظار هیئت ته  

 خبر ورکول.
ه فعالیتونو ظار هیئت ته د بانک لن -۱۱
 یوبررس یي د دورهمالي وضعیت خه اوو

 کول.د رپو واندې  
دافغانستان بانک   نظارهیئت او د--۱۲

ــان   ــک وکارکنـ ــای بانـ  هـ
ــوط و    ــی مرب ــناد تقنین ــا اس  ب
 پالیسی های تصـویب شـدۀ هیئـت    

 نظار.
 حصول اطمینان ازموجودیـت و  -٨

ــای مناســب    عملکــرد سیســتم ه
ه معلومات ضروری به منظور ئجهت اراا

ــان   ــایف کارکنـ ــبرد وظـ  پیشـ
 عندالموقع..

حصول اطمنیـان ازمصـئونیت    -٩
 سیستم هـای تکنـالوژی معلومـاتی     
ــک و    ــتفادۀ بانـ ــورد اسـ  مـ

 هـای   سیستم های حفـظ دارائـی   
ــنظم از    ــارت م ــتریان و نظ  مش

 .هاآن
رد نقض موا ارائه گزارش پیرامون -١٠

و سـایر   لیاسناد تقنینی، اصول داخخ
ــیی ــای پالیس ــدۀ   ه ــویب ش  تص
 .  هیئت نظار

 ه گـزارش بررسـی هـای    ئارا -١١
دوره ای از فعالیت ها و وضعیت مالی 

 بانک به هیئت نظار.  
ــه    --١٢ ــل ب ــی عاج ــالع کتب  اط
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ته د بانک دمالي وضعیت له خرابېـدو  
یا له دې ول خرابېدو خه (وخامت)  

اودبانک پرمالي  ونوشووخطر د راپیداا
نکو نورو ووضعیت باندې له اغېز اچوو
د پانې د  مهمو معلوماتو خه په خاصهه

لیکلی خبر  ینېکمت په حالت کې بب
 ورکول..

دقانون له تطبیق خـه دـارنې   
 انه

 اووه پنوسمه ماده:
ددې قـانون،   ،) بانک مکلف دی۱(

 ېد ،حکمونو د تقنیني سندونو نوروو
 و بانک د تطبیـق  پرادارې داصولو،  

پالیسیو له رعایت خـه د  قواعدو او  
ته د  عومراجارنې او واکمنو  منظمېې

ترالسه د ا  سرغونو له رپو خهه
کولو لپاره، د قانون له تطبیق خـه د   

 ارنې انه جوه کي.
) فقره کې ددرج ۱) ددې مادې په (۲(

جـدي  دانې آمر مکلف دی،  ېشوو
په  ېدوسرغونې له پېېدو خه د خبرر

ــوع    ــې، موضـ ــورت کـ  صـ

 هیئـــت نظـــار و د افغانســـتان 
 بانــک ازوخامــت وضــعیت مــالی 
بانک یا خطرات ناشی از چنین وخامت 
ــم     ــات مهـ ــایر معلومـ  وسـ

ــأثیی ــالی  ت ــعیت م ــذار بروض  ر گ
ــت   ــوص درحال ــه خص ــک ب  بان

 کمبود سرمایه. 
ــق    ــت از تطبی ــعبۀ مراقب  ش

 قانون
 مادۀ پنجاه وهفتم:

) بانک مکلف است، جهت نظارت ۱(
منظم از رعایت احکام این قانون، سایر  
اسناد تقنینی، اصول اداره خوب، قواعد 
و پالیسی های قابل تطبیق باالی بانک  

گزارش تخطی ها  وحصول اطمینان از 
به مراجع ذیصالح، شعبۀ مراقبـت از  
ــاد    ــانون را ایجـ ــق قـ  تطبیـ

 نماید..
) ایـن  ١آمر شعبۀ مندرج فقرۀ () ٢(

 مـــاده مکلــــف اســــت،   
درصورت آگاهی از وقوع تخطی جدی  
ــتقیم  ــور مسـ ــوع را طـ  موضـ
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نظارهیئت ته رپـو    په مستقیمه توه
 ورکي..

د  افغانستان بانک کوالی شي،د ) د۳(
 الرود په صادرولو سـره، د جـدي    
 سرغونې موارد او ددې مـادې پـه    

کې درج شوي واکمن  و) فقر۲او ۱((
 مراجع مشخص کي..

د نظار هیئت او عامل هیئت د غو 
 دغیتوب شرایط

 اته پنوسمه ماده:
) هغه شخص د بانک د نظار هیئت ۱(
کـل  عامل هیئت د غي په توه ا یاا

  والنـدې اوصـاف   د کېدای شي چـې  
 :لرونکی وي

۱-  او مناسب وي. )ستهیشا(و 
) فقـرو  ۴او ۳، ۲ددې مادې په ( -۲

 ۀکې د درج شوو حکمونو مطابق، دهغغ
د دافغانستان  وېمسلکي وتیاتجربه اوو

 .په واسطه تشخیص شوې وي بانکک
 ېیهیئت کې چې نوموی  ۀپه هغ -۳

ی غ دهغه غی دی یا کېدای شي چېې
ــه حــق خــه    شــي، د ــون ل

 بــه هیئــت نظــار گــزارش    
 دهد. 

بـا   ،دافغانستان بانک می توانـد ) ٣(
 جـدی   صدور رهنمود، موارد تخطیی

 و مراجع  ذیصـالح منـدرج فقـرۀ    
ــخص ٢و ١( ــاده را مش ــن م  ) ای

 نماید..
شرایط عضویت اعضای هیئت نظار 

 و هیئت عامل
 مادۀ پنجاه وهشتم: 

شخصی به حیث عضوهیئت نظار ) ١(
 یاهیئت عامـل بانـک تعیـین شـده      

 ی تواند کـه دارای اوصـاف ذیـل    مم
 :باشد

 شایسته و مناسب باشد. -١
ت های مسلکی وی تجربه و قابلی -٢

 ۳،  ۲های ( مطابق احکام مندرج فقرهه
افغانستان بانک ) این ماده توسط د۴وو

 تشخیص گردیده باشد..
ــی   -٣ ــتراک در هیئت ــق اش  از ح

 که وی عضـو آن اسـت یـا قـرار     
 است عضو آن شود، محـروم نشـده   
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  محروم شوی نه وي.
 ،د دولت کـارکوونکی نـه وي   -۴

 تدریسي چارې له دې حکـم خـه    
پرعامل هیئت ستثني امستثني دي.دغه  

 .هدتطبیق وندد
د واکمنې استحقاقي ونې لرونکو  -۵

انتفـاعي  د اشخاصو یا په بانک کـې   
 نه وي. له ندې خپلوانو خه مالکک

د نظار هیئت د  ) هغه شخص د بانک۲(
غي په توه اکل کېدای شي چـې   

درج  پـر ) فقره کې ۱ددې مادې په (
ــېره، د   ــافو برسـ ــوو اوصـ  شـ
سوداریزو، محاسبې، حقوقو، د لوو  

دتدریس یا له  کېسسوؤزده کو په م
سسو خه د ارنې په چـارو  ؤم ماليي

کې مناسبه مسلکي سـابقه ولـري.د    
یتـوب پـه    بررسه کې د غپه کمی

د نظـار هیئـت    ۀلترلـ  باید ورمنظظ
چارو، محاسبې یـا د   يد بانک ،یوغیی

 مالي چارو د ادارې کارپوه وي..
) هغه شخص د بانک د عامل هیئت ۳(

اکل کېدای شي چې  ،د رئیس په توهه
ــه (( ــادې پ ــې  ۱ددې م ــره ک  ) فق

  باشد.
کارکن دولت نباشد، امور تدریسی  -٤

ــت.    ــتثنی اس ــم مس ــن حک  از ای
بر هیئت عامل قابل تطبیـق  این استثنی  
 نمی باشد..

ــخاص  -۵ ــک اش ــارب نزدی  ازاق
دارندۀ سهم استحقاقی ذیصالحیت یـا  

 .مالک انتفاعی دربانک نباشدد
 هیئـت   شخصی به حیث عضـو ) ٢(

 نظار بانک تعیین شـده مـی توانـد    
 که برعالوۀ اوصاف منـدرج فقـرۀ   

) این ماده دارای سـابقۀ مسـلکی   ١(
اسـبه،  مناسب در امور تجـارتی، مح  

ــات    ــدریس در مؤسس ــوق، ت حق
تحصیالت عالی یا نظارت از مؤسسات 

عضـویت در   مالی باشد. به منظـور  
ــداقل     ــی حـ ــۀ بررسـ  کمیتـ

نظار، کارشناس  باید یک عضو هیئتت
 امور بانکی، محاسبه یا ادارۀ امور مالی  

 باشد..
شخصی به حیث رئیس هیئت عامل ) ٣(

 بانــــک، تعیــــین شــــده  
ـ      اف می تواند که عـالوه بـر اوص
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 درج شـوو اوصـافو برسـېره، د     پر 
لوو زده کو لرونکی او په مالي برخه  

د  ۀي بستونو کې لترلـ کې په مدیریت
 یلرونک ېتجربد پنو کلونو عملي کارر

 .ويي
غي ددې مادې په  ) د عامل هیئت۴(
درج شوو اوصـافو   پر) فقره کې ۱((

هـم   يبرسېره، دالندې شرایطو لرونکک
 وي::

لوې زده کې، په سپارل شـوې   -۱
مسـلکي وتیـا    هدندې پورې اوندد

 (لیاقت)..
له واندیز شوې دندې سـره پـه    -۲

د بانکـدار   مقایسې و دنده کـې  
ترلدریو کلونو تجربه. ۀل 

 سسو او ورتـه نـورو   ؤپه مالي م -۳
و  مقایسـې مسلکي فعالیتونو کـې د  

ترلوش ۀلکلونو کاري تجربه. پ 
 د سلوک ول

 نهه پنوسمه ماده:
) د نظار هیئت او عامل هیئت غي ۱(

د مسلکي چارو د اجراء د ه پـرمخ   

ــرۀ ( ــدرج فق ــاده، ١١من ــن م  ) ای
 دارای تحصــیالت عــالی و حــداقل

ــارعملی     ــه ک ــال تجرب ــنج س  پ
در بست های مدیریتی در عرصۀ مالی  

 باشد. 
 اعضای هیئـت عامـل عـالوه    ) ٤(

 ) ایـن  ١بر اوصاف منـدرج فقـرۀ (  
ــز   ــل نی ــرایط ذی ــاده دارای ش  م

 می باشند:
ــت   -١ ــالی، لیاق ــیالت ع  تحص

ــۀ   ــا وظیف ــرتبط ب ــلکی م    مس
 محوله..

حداقل سه سال تجربۀ بانکداری  -٢
در وظیفۀ قابل مقایسه با وظیفۀ پیشنهاد  

 شده.
سال تجربه کاری قابل  ششحداقل  -٣

مقایسه در مؤسسات مـالی و سـایر    
 فعالیت های مسلکی مشابه.

 طرز سلوک
 مادۀ پنجاه ونهم: 

اعضای هیئت نظار و هیئت عامل به )١(
ر مسلکی منظور پیشبرد بهتر اجرای اموو
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ــور،  ــه منظ ــو پ ــدې   د  بیول  الن
 :ونکي ديلر ومکلفیتون

له ه نیت او د بانک او سپارونکو  -۱
د لوو و له په پام کې نیولو سره، د  

 سپارل شوو دندو اجراء کول.
خه  مهارتونو محتاطانه اوالزموله  -۲

سره ددندې اجـراء  نې په ې اخیستت
 کول..

د بانک د و او د شخص یـا د   -۳
من د د اوند شرکت د و تـر  ۀهغغ

 خه ه کول. را منته کېدوتضاد له  
) د نظار هیئت او عامل هیئت غی ۲((

) فقره کې لـه درج  ۱ددې مادې په ((
خه د سـرغونې پـه    حکمونو وشوو

تي زیان د وصورت کې، بانک ته د اوو
 .یول دئجبران مسس

 ) که چېرې د نظار هیئت یا عامـل  ۳(
 بهیرهیئت غی ددندو دترسره کولوپه 

) ۱ددې مادې په ( ءیت پربناکې دبدنن
درج شوي حکـم خـه   له فقره کې  

دسرغونې مرتکب اوبانک ته د زیان  
 لـه موجب شي، ونه وال کوالی شي 

په استازیتوب د سهامي او   خهه بانکک

 ذیـــل   دارای مکلفیـــت هـــای
 می باشند:

ــا  -١ ــه ب ــایف محول  اجــرای وظ
حسن نیت و با نظرداشت منافع علیای 

 بانک و سپرده گذاران..
 اجــرای وظــایف بــا اســتفاده  -٢

ــای الزم و   ــارت هــ  از مهــ
 محتاطانه.

ــاد   -٣ ــاد  تض ــاب از ایج  اجتن
ــافع    ــک و من ــافع بان ــین من  ب

 .ویشخص یا شرکت مربوط 
 هیئــت نظــار وهیئــت  عضــو) ٢(

 احکـام ز عامل در صورت تخطـی ا 
مسـئول   ) این مـاده، ۱مندرج فقرۀ ((

ــه بانــک    جبــران خســارۀ وارده ب
 می باشد.  

 هرگاه عضو هیئـت نظـار یـا    ) ٣(
 هیئت عامل بنـابر سـوء نیـت در    
 جریــان اجــرای وظــایف مرتکــب 

) ایـن  ١تخطی از حکم مندرج فقرۀ (
ــاره   ــب خس ــردد و موج ــاده گ  م

ــک   ــه بان ــهمداران   ب ــود، س  ش
می توانند به نمایندگی از بانک مطابق 
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ولیت شرکتونو د قـانون  ئئمحدود المس
په اته لوېتمه ماده کې د درج شوي  

پر واندې دعوي  ۀحکم مطابق، د هغ
 اقامه کي..

ئت نـور  او عامل هی هیئتد نظار  )۴(
او د سلوک ول په جال الیحه  شرایطط

 کې تنظیمېي..
 ادارهکنترول  کورنياو  ونود خطر

 شپېتمه ماده:
د  ونـو د خطر ،) بانک مکلف دی۱(

 ته ۀاو مناسب سیستم، هغ جامعادارې  
ــهه ــوخطر د متوج ــخیص،  ون  د تش

اندازه یر ،ارنې اوکنترول لپاره، 
ي او د نظار هیئـت پـه   رامنته کک

 تصویب یې ورسوي..
د بانـک د   ،) بانک مکلـف دی ۲(

ته د  ۀفعالیتونو داندازې، ماهیت او هغغ
د حدودو له په پام کې  ونوپام و خطرر

 معلومـاتي او دکـورني   نیولو سـره،  
 جو کي. کنترول مناسب سیستمونهه

 ) فقـره کـې   ۲) ددې مادې پـه ( ۳((
رول کنتت کورنييدرج شوی معلوماتي اود 

حکم مندرج مادۀ چهل وهشتم قانون 
شرکت هـای سـهامی و محـدود     
المسئولیت، علیه وی اقامـۀ دعـوا   

 نمایند.  
سایر شرایط و طرز سلوک هیئت ) ٤(

نظار و هیئت عامل در الیحه جداگانه  
 .تنظیم می گردد

 ادارۀ خطرات و کنترول داخلی
 شصتم:   مادۀ

بانک مکلف است، سیستم جامع ) ١(
و مناسب ادارۀ خطـرات را جهـت    
تشخیص، اندازه گیـری، نظـارت و   
کنترول خطرات متوجـه آن، ایجـاد    
 نموده و به تصـویب هیئـت نظـار    

 برساند. 
سیستم های  ،بانک مکلف است) ٢(

معلوماتی و کنترول داخلی مناسب را  
با نظرداشت اندازه، ماهیت وحـدود  

لیت های بانک و خطرات متوجـه  فعاا
 آن، ایجاد نماید.  

ــاتی و) ٣( ــتم معلوم ــرول سیس  کنت
) ایـن مـاده   ٢٢داخلی مندرج فقرۀ (
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 ییدالندې مواردو لرونک  ۀلترل ،،سیستم
 وي::

اداري جوت چې واکونـه او   -۱
 کې ۀپه هغ ولیتونه په رند ولئمسس

ي، ـو  شي او بانک وتوانـو  تفکیکک
او د  وجوه پخپل استازیتوب ورکـي  

 نظار هیئت د تصویب شـوو پالیسـیو    
 لــه رعایــت خــه، ارنــه     

 وکي..
و ولیتونو د سـپارل ئد واکونو اومس -۲

 لپاره رند دستورالعملونه..
ــود بانــک د خطر -۳ د ادارې د  ون

خـه   رعایـت کنالرو اوپالیسیو له  
 دارزونې لپاره دستورالعملونه..

 د مــالي، عملیــاتي او ــارنیزو  -۴
او دقیقو رپوونو د ترتیـب او   پروخت

 لو لپاره دستورالعملونه.واندې کوو
ــتمنیو  د-۵ ــاتنې اوادارې د ش   س

 کنالره.
تقنیني سندونوله رعایـت   وداوند -۶

 خه د ا ترالسه کولوپـه هکلـه،    
 دستور العمل..

 بررسد واحد، د   کورن بررسد   --۷

ــل    ــوارد ذی ــاوی م ــداقل ح  ح
 می باشد: 

ساختار اداری که صالحیت ها و  -١
مسئولیت ها به شـکل واضـح درآن    
تفکیک شده و بانک را قادر سازد تا 

داخت وجوه را به نمایندگی از خود پرر
هـای   نموده، و از رعایـت پالیسـی   

 تصویب شدۀ هیئت نظـار، نظـارت   
 نماید.  

دستورالعمل های واضـح بـرای    -٢
 تفویض صالحیت ها و مسئولیت ها..

دستورالعمل ها جهت ارزیـابی از   -٣
رعایت طرزالعمل ها و پالیسی هـای   

  .ادارۀ خطرات بانک
 دستورالعمل ها جهت ترتیـب و   -٤

موقع و دقیق مالی،  ارایۀ گزارشات به 
 عملیاتی ونظارتی. 

ــظ وادارۀ  -٥ ــل تحفـ  طرزالعمـ
 دارائی ها.

دستورالعمل در مـورد حصـول    -٦
 اطمینان از رعایـت اسـناد تقنینـی     

 مربوط..
ــا در   --٧ ــتورالعمل ه ــوردد دس   م
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د کمیې او د نظار هیئت په واسطه د 
ــورنيي ــتمونو د  ک ــرول د سیس کنت

پــه هکلــه،  بررســاغېزمنتــوب د  
 دستورالعملونه..

 کـورني معلومـاتي او  د) د بانک ۴(
کـورن  بانـک د  د  ،کنترول سیستمم

د واحد د دوره یي ارزونو تابع  بررس
 دی او د نظــار هیئــت پــه واســطه  

 تصویبېي..
 واحد کورن بررسد 

 یو شپېتمه ماده:
 کورن بررس) بانک مکلف دی، د ۱(

ول وي، ئواحد چې د الندې مواردو مسس
 رامنته کي::

 ددې قانون په شپېتمه ماده کـې د   -۱
ني د کـور  درج شوي حکم مطـابق 
د بانـک د   کنترول د تدبیرونو ارزولل

مناسب له دهغو  لپارهفعالیتونو د اجراء  
 ا ترالسه کولو د خه والي اوکافيي

 .په غرضض
د نظار هیئت یا عامـل هیئـت د    -۲

تصویب شوو دستورالعملونو،کنالرو  

ــای  ــتم ه ــت سیس ــی مؤثری   بررس
ــدد ــط واح ــی توس ــرول داخل   کنت
   بررسی داخلـی، کمیتـه بررسـی و   

 هیئت نظار.  
سیستم معلوماتی وکنترول داخلی ) ٤(

بانک تابع ارزیابی های دوره ای واحد  
ــوده و   ــک ب ــی بان ــی داخل  بررس
ــویب   ــار تص ــت نظ ــط هیئ  توس

 می گردد.
 واحد بررسی داخلی

 یکم:مادۀ شصت و
بانک مکلف است، واحد بررسی ) ١(

داخلی را که مسئول موارد ذیل باشد،  
 ایجاد نماید: 

خلی جهت ارزیابی تدابیرکنترول دا -١
حصول اطمینان از مناسب وکافی بودن  
 آن غـــــرض اجـــــرای  
 فعالیت هـای بانـک طبـق حکـم     
ــن     ــتم ای ــادۀ شص ــدرج م  من

 قانون.
ــت    -٢ ــنظم از رعای ــارت م نظ

دستورالعمل هـا، طرزالعمـل هـا و     
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خه منظمـه    او محدودیتونوله رعایت
 ارنه..

ــدوتقنیني -۳ ــه اون ــندونو پ  س
درج شوو حکمونـو  اوکنالروکې د  

 .رعایتت
د کارکوونکو په  ۀدهغ د بانک او -۴

ــوو   ــف ش ــې د کش ــالیتونو ک   فع
د دندې په ترسره کولـو   نیم تیاوو،
خه  یاو له هغو ومواردد کې د قصور  

ینو ته له حد خه د زیاتو واکونـو   
 .او تحلیلدورکولو تجزیه 

) جـزء کـې د   ۴ددې فقرې په ( -۵
کولو لپاره  درج شوو نیمتیاوو د لرېې

 د وانــدیز شــوو طرحــو ترتیبــول  
 دتېروتنو له پېېدو خه د مخنیوي  اوو

 د مقتضي تدبیرونو نیول. په غرض
کمیې یا  بررسد له نظار هیئت،  -۶

 عامل هیئت سره ددې فقـرې لـه  له  
 د درج  کـې ) اجـزاوو  ۵خه تر۱((

 شوو حکمونو په اه بحث.
 دواحد د فعالیتونو کورن بررس د -۷
ترتیبـول او د نظـار    یوه هکله د نظررپ

هیئت دتصویب شوې کنالرې مطابق د  

محدودیت های تصویب شدۀ هیئـت  
 .نظار یا هیئت عاملل

 رعایــت احکــام منــدرج    -٣
 اســناد تقنینــی وطرزالعمــل هــای 

 مربوط. 
ــواقص    -٤ ــل ن ــه و تحلی  تجزی

ــای   ــت ه ــده درفعالی ــف ش  کش
بانک وکارکنان آن، موارد قصـور در  
انجام وظیفه و اعطای صالحیت هـای   
ــی از    ــه بعض ــد ب ــیش از ح  ب

 ها. آن
ترتیب طرح های پیشنهادی جهت  -٥

ــزء     ــدرج ج ــواقص من ــع ن  رف
ــدابیر ۴(( ــاذ ت ــره و اتخ ــن فق  ) ای

مقتضی جهت جلـوگیری از وقـوع   
 اهات.اشتبب

بحث پیرامون احکـام منـدرج    -٦
) این فقره بـا هیئـت   ٥الی١اجزای ((

  نظار، کمیتـۀ بررسـی یـا هیئـت     
 عامل.

ــات در  -٧ ــب نظری ــورد ترتی  م
فعالیت های واحد بررسی داخلـی و  
ارایۀ نتایج آن به هیئت نظار وهیئـت   
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بانک نظار هیئت او عامل هیئـت تـه   
 د پایلو واندې کول.دهغوو

د نظار هیئت له تشـخیص سـره    -۸
سم،په پورتنیو مواردو پورې د اوندو  

 نورو دندو ترسره کول.
واحد مکلف دی، کورن بررس ) د۲(

دکمیې له  ررسبپه مستقیمه توه یا دد
الرې، نظار هیئت ته رپو وانـدې   

 کي.
 د کارکوونکو د کورن بررس   د

 استخدام شرایط
 دوه شپېتمه ماده:

  کـورن بررسـ  ) هغه شخص د ۱(
 واحد د آمر او یا کـارکوونکي پـه    د 

    ه استخدامېدای شـي چـې واو تو
د واحد  کورن بررسوي او د مناسب  

و لپاره له عالي د فعالیتونو د پرمخ بیولل
تحصیالتو، تجربـې او الزم مسـلکي    

 اهلیت خه برخمن وي.
 د واحد آمـر د   کورن بررس) د ۲(

نظار هیئت په واسطه انتصاب او عزل 
 کېي..

عامل بانک طبق طرزالعمل تصـویب  
 شدۀ هیئت نظار..

ه موارد ایفای سایر وظایف مرتبط ب -٨
ــت    ــخیص هیئ ــب تش ــوق حس  ف

 نظار..
واحد بررسی داخلی مکلف است، ) ٢(

ه  بررسی طورمستقیم یا از طریق کمیتت
 ه ئــبــه هیئــت نظــار گــزارش اراا

 نماید.
شرایط استخدام کارکنان واحـد  

 بررسی داخلی 
 دوم: مادۀ شصت و

 شخصی بـه حیـث آمـر و یـا     ) ١(
کارکن واحد بررسی داخلی استخدام 

د که شایسته و مناسـب  شده می توانن
بوده و از تحصیالت عالی، تجربـه و   
اهلیت مسلکی الزم جهـت پیشـبرد   
فعالیت های واحد بررسی داخلی بـر   

 خوردار باشد. 
 آمر واحد بررسی داخلی توسـط  ) ٢(

ــزل   ــاب و ع ــار انتص ــت نظ  هیئ
  می گردد. 
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 دکورن بررس ،،) بانک مکلف دی۳۳(
پـرمخ   د واحد د سپارل شوو دندو دد

کې بیولو لپـاره، پـه پـوره شـمېر     
 کارکوونکي استخدام کي..

ــورن ــد د  د ک ــ د واح  بررس
 ولیتئکارکوونکي مس

 دري شپېتمه ماده:
د واحد کارکوونکی  کورن بررسد 

 ولیتونه لري:ئالندې مسس
او  ارزونهد بانک د ولو سندونو  -۱

بررس. 
دکمیې په  بررسدنظار هیئت او -۲

 غونو کې ون کول..
 په اجراآتو کـې د   ود کارکوونک -۳

و په اه  له نیمتیاوو او تېروتن وو شته
هغوی خـه درندونوغوـتل او    

 دنوموو تېروتنو لرې کول.
 د محدودیتونو له په پام کې نیولو  -۴

پرته په ولو پاوونو کـې د بانـک د   
 اجراآتو ارزول..

د نظار هیئت د تصـویب شـوو    -۵
 کنالرو مطابق اجراآت..

بانک مکلف است، جهت پیشبرد  ) ٣٣(
وظایف محولۀ واحد بررسی داخلـی  

 افی کارکنـان را اسـتخدام   تعداد کک
 نماید. 

مسئولیت کارکن واحد بررسـی  
 داخلی

 مادۀ شصت وسوم: 
کارکن واحد بررسی داخلـی دارای  

 مسئولیت های ذیل می باشد::
 کلیـه اسـناد   ارزیابی وبررسـی  -١

 بانک. 
اشتراک در جلسات هیئت نظار و  -٢

 کمیته بررسی..
کارکنان بانک مطالبۀ توضیحات از -٣

به نواقص واشتباهات موجود در رابطه  
در اجراآت ایشان و رفع اشـتباهات   

 .مذکور
ارزیابی اجراآت بانک در تمـام   -٤

ــت    ــر داش ــدون در نظ ــل ب  مراح
 محدودیت ها..

اجراآت مطابق طرزالعمل هـای   -۵
 تصویب شدۀ هیئت نظار..
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  و افشاءکول  سوداریزو  د
 لور شپېتمه ماده:

یا عامل هیئت غی د  ) د نظار هیئت۱(
انتصاب په وخت کې مکلـف دی، د   

غي  ۀیا د خپلې کورن د یو ان خپل
د پام و سوداریزو و په اه چې په  
مستقیمه یا غیر مستقیمه توه یې لري، 

 ئت یا د نظار هیئت لخوا توظیفنظار هیی
شوې کمیې ته، بشپ معلومات واندې  

د  کي. پورتني معلومات د نظار هیئت 
مطـابق،   و الرـودونو تصویب شـو 

 ل واندې کېي.رکاـهه
 ) که چېرې د بانک د نظار هیئـت  ۲(

  یا عامل هیئت یانوروکمیوچې دتصمیم
سوداریزې  نیونې واک لري دغي ،

ې مطرح شي، نوموی غی مکلف  
دی پدې برخه کې د مباحثې په لومي 
 سرکې، بشپ معلومات واندې کـي   

 په بهیر کې ـون  او د تصمیم نیونې  
د نصاب د بشـپېدو پـه    ونه کي.

حضور این  ۀمنظور، په غونه کې د هغغ
 نه ل کېي..

  افشای منافع تجارتی
 چهارم:مادۀ شصت و

عضوهیئت نظار یاهیئت عامل حین ) ١(
در رابطـه بـه    ،مکلف استانتصاب  

منافع تجارتی قابل مالحظه خود یا یکی  
ازاعضای خانواده خویش کـه بطـور   
مستقیم یا غیر مستقیم دارا می باشد، به  
هیئت نظارویاکمیتۀ توظیف شـده از  

ه ئطرف هیئت نظار، معلومات کامل اراا
نماید. معلومات فوق طبق رهنمود های  

 ه ئهیئت نظارهمه ساله اراتصویب شدۀ 
 می گردد.

 هرگاه منافع تجارتی عضـوهیئت  ) ٢(
نظار یا هیئت عامل بانک یا سایر کمیته 
های که دارای صالحیت اتخاذ تصمیم  
می باشد، مطرح گردد، عضو مذکور 

ـ   دای مکلف است دراین زمینه در ابت
ه نموده و ئمباحثه، معلومات کامل را اراا

در جریان تصمیم گیـری اشـتراک    
در جلسـه بـه    ننمایند. حضـور وی  

منظورتکمیل نصاب ضروری پنداشـته  
 نمی شود..
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  د رازونو (اسرارو) ساتل
 پنه شپېتمه ماده:

)د بانک د نظار هیئت اوعامل هیئت ۱(
برحال اوپخوانی غی مکلـف دی، د   

 چې معلوماتبانک رازونه وساتي اوهغه 
دوره کې یې د خدمت په په بانک کې  
دي، نشـي کـوالی د    ترالسه کيي

 شخصي نفع لپاره ترې ه واخلي یـا  
دنـورو اشخاصـوپه واک کـې     هغهه

یاواکمنې محکمې دقانون ورکي، خوو
 په حکم..

 ) فقـره کـې   ۱) ددې مادې پـه ( ۲(
 درج شوي معلومات الندې اشخاصـو  

 ته افشاء کېدای شي:
بانـک   دافغانسـتان  د مقامات، -۱

د دې  تازی اوي او اسنکوواکمن کارکوو
د د افغانسـتان   قانون د حکمونومطابقق

ــوا   ــک لخ ــوو  د بان ــف ش  توظی
ــارونکو بر ــانر ــانو او س ، متولی

 متخصصینو په شمول.  
نورې دولتي مراجع او ادارې چې قانون 
دغه واک هغـوی تـه ورکـی وي     

  حفظ اسرار
 مادۀ شصت وپنجم:

عضو هیئت نظار و هیئت ، کارکن) ١(
، ندعامل برحال و سابق بانک مکلف اا

اسرار بانک را حفظ نموده و معلوماتی  
 را که در جریـان دورۀ خـدمت در   

د به ن، نمی توانندبانک حاصل نموده ا
ــا آن را  نفــع شخصــی اســتفادهه  ی
ـ ار دهدر اختیار سایر اشخاص قر د، ن

ـ     مگرر   ۀبه حکـم قـانون یـا محکم
 ذیصالح. 

 ) ایـن  ١معلومات مندرج فقرۀ () ٢(
 ماده به اشخاص ذیل افشـاء شـده   

 می تواند: 
مقامات، کارکنـان ذیصـالح و    -١

نمایندۀ دافغانستان بانک بـه شـمول    
نظارت کنندگان، بررسان، متولیـان و  

ف شده از طـرف د  متخصصین توظیی
 افغانستان بانک مطابق احکـام ایـن    

 قانون..
سایر مراجع دولتی و ادارات که قانون 

 اعطـأ    آنهـا این صـالحیت را بـه    
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ــه   ــې پـ ــادواکمنې محکمـ  یـ
 حکم.

د اعتباراتو د ثبت خصوصـي یـا    -۴
ت اداره، پدې شرط دعامه اعتباراتودثبب

دغـه  چې د دافغانستان بانک لخوا د  
معلوماتو د ترالسه کولو اجـازه  شان  

 ولري..
 شپم فصل

 د بانکونو فعالیتونه او 
 مکلفیتونه

 د بانکدار فعالیتونه
 شپ شپېتمه ماده:

 ) بانــک کــوالی شــي، النــدې ۱(
 ي:سرته ورسوفعالیتونه 

 د پولي سپارنو ترالسه کول لکـه   -۱
سپارنې او نورې سپارنې او  طالبهعندالم

یا له هغې پرته د بېرته  سره یا له تکتانېې
 ورکې و وجوه..

رهن یا دمال دحبس دحق یاپـه   د -۲
ــه تضــمین   ــواردوکې دن ــدې م  الن

اسطه دتضمین شـوو  شوواعتباراتو په وو
  :اعتباراتو ورکولل

نموده باشد یا بـه حکـم محکمـۀ    
 ذیصالح..

ادارۀ خصوصی ثبت اعتبارات یا  – ۲
ثبت اعتبارات عامه، مشروط بر اینکه  

 ۀاز طرف د افغانستان بانـک اجـاز  
 نـین معلومـات را داشـته    دریافت چچ

 .باشد
 فصل ششم

فعالیت ها و مکلفیت های 
 بانک ها
 فعالیت های بانکداری

 مادۀ شصت وششم:
 بانک می تواند، فعالیـت هـای   ) ١(

 ذیل را انجام دهد: 
ی ماننـد  دریافت سپرده های پول -١

 سـایر   سپرده هـای عندالمطالبـه و   
ها ویا وجوه قابل بازپرداخت با  سپرده
 یا بدون آن.  تکتانه  

اعطای اعتبارات تضـمین شـده    -۲
 ق حبس مال یاـن یا حـط رهـتوسس
 تبارات تضمین ناشـده در مـوارد   اعع

 ::ذیل



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

١٥٦ 
 

له محدودیت پرته لتي او رهنـي    -
 اعتبارات..

د پېرلـو پـه   د معاملې و سندونو  -
 تمویل.لو شمول دسوداریزومعامم

له تنزیل سره او د رجوع له حق پرته  -
 د اعتبار ورکول..

له پلورونکي خه په تنزیل سره یا د  -
ترالسه کولو له حق پرتـه د دیـن د    

 د حق پېرل. حصول
 د مالي اجارې خدمتونه. -
یـا د   د انپه الندې مواردو کې  -۳

 لور:مشتریانو په ه پېر او پپ
ــت او د   - ــرات، حج ــک، ب  د چ

سند په شمول د پیسو په بازار  نې دسپار
 کې د معاملې و سندونه..

 بهرني اسعار. -
- بربیې فلزات او قیمتي  ېدلو.ې 
دنرخ تکتانې د و د تبادلې او د اسعار -

 وسایل..
 ددې قــانون اواونــدو مقــررو د  -

حکمونو مطابق، ونې، د پور پاې او  
 رونکي سندونه.نور بها لل

ددمخه پېر(پېش خرید)قرار دادونـه،   -

اعتبارات مصرفی و رهنـی بـدون     -
 محدودیت..

تمویل معامالت تجارتی به شـمول   -
 خرید اسناد قابل معامله.  

اعطای اعتباربا تنزیل و بدون حـق   -
 رجوع..

 یــن بــا خریــد حــق حصــول د -
 تنزیل یـا بـدون حـق حصـول از     

 فروشنده. 
 خدمات اجارۀ مالی. -
خرید و فروش به نفع خـود یـا    -۳

 مشتریان درموارد ذیل::
 اسناد قابل معامله در بـازار پـول    -

به شمول چک، برات، حجت و سند 
 سپرده.  

 اسعار خارجی.  -
 جار قیمتی. حفلزات گرانبها وا -
ــۀ اســعار و - ــرخ تبادل   وســایل ن

 تکتانه.
 سهام، اوراق قرضه وسایر اسـناد   -

 بهادار، مطابق احکام ایـن قـانون و   
 مقرره های مربوط .

ــد،     - ــیش خری ــای پ  قرارداده
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 پـه  قراردادونه او ، د اختیار  مستقبلي
 اوند مشتقات. پورې نور اسعاروو

 دمعاوضې موافقه لیکونه. -
 دد ان یا مشـتریانو پـه ـه     -۴

 په شمولضمانتونو او لېتراف کرېدتونو  
 د مشروطو ژمنو عقدول..

نـو،  ود تصفیوي خدمتونو، د چک -۵
تبــاري او د بســتي کــارتونو او د اعع

ورکې د نورو کـارتونو، مسـافرتی    
چکونو، بـانکي بـرات تلرافـي او    
الکترونیکي لېدونو او د دمخه مجازو  
شوو د بستونو او کرېدت په شمول د 

ندونو او د ورکې سنکو وپیسو، بهالرر
 د سندونو دلېد خـدمتونو وانـدې    

 کول..
 د پیسو داللي. -۶
ار (مشاور) یا استازي د مالي سالک -۷

د بها د بها لرونکو سندونو او په توه  
لرونکو سندونو د تنظیم پـه شـان د    
خدماتي عرضې په شمول د قیمتي شیانو 

 .ساتنه او ادارهه
عمـومي  دبازارداقتصاد په هکله د -۸

  اطالعـاتو معلوماتو په شمول د مـالي   

قرارداد های مستقبلی، اختیار و سایر 
 مشتقات مربوط به اسعار..

 موافقت نامه های معاوضه. -
دات مشـروط، شـامل   عقد تعه -۴

نفع  ف کریدت ها بهاضمانت ها و لیترر
 خود یا مشتریان.  

عرضۀ خدمات تصفیوی یا خدمات  -٥
انتقال پول، اسناد بهـادار و اسـناد    
ــا،    ــک ه ــامل چ ــت ش  پرداخ
کارت های اعتباری و دبتی و سـایر  
کارت های پرداخت، چک مسافرتی،  
ــاالت   ــانکی، انتقـ ــرات بـ  بـ
 تلگرافی و الکترونیکی و دبـت هـا   
ــازه داده   ــبالَ اج ــدت از ق  و کری

 شده.
 .اللی پولید -٦
حفاظت و ادارۀ اشیای گرانبها، به  -٧

شمول اسناد بهادار و عرضه خـدماتی   
 ماننــد تنظــیم اســناد بهــادار بــه 
ــدۀ     ــا نماین ــاور ی ــث مش  حی

 مالی. 
فراهم آوری اطالعـات مـالی و    -٨

عرضه خدمات راپور دهی اعتبـارات،   
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 درپو ورکونې دداو داعتباراتو  برابرول
 ول.ک واندېخدمتونو  

 د برېنایي پیسو صادرول. -۹
دهغو اعتباراتو په هکله چـې د   -۱۰

دپـور  بانک لخوا ورکـول کېـي،    
د بیمـې د  اخیستونکولپاره داعتباراتو  

 .خدمتونو واندې کولل
) ۱۰تــر  ۱ددې فقــرې لــه ( -۱۱

نور فرعـي   اجزاوو خه را پیداشويي
 فعالیتونه..

 ددې مـادې   ) بانک مکلـف دی، ۲(
  ،درج شوي فعالیتونه) فقره کې ۱په (
ه او محتاطانه توـه او پـدې   مالپه س
، مقررو، الیحو او کنالرو او د قانونن

  دجواز دمنضمه شـرایطواو بانکدار 
افغانستان بانک پـه  دمحدودیتونو، د  

شوو دسـتورونو او   وصادر په واسطهه
کې له درج شـوو  تاْیید شوو سندونو  

کې، اجـراء   په مطابقتحکمونو سره  
 کي..

بانک مکلف دی، و پـه   یکورن) ۳(
ان پورې محدود فعالیتونه په افغانستان  
کې اجراء کي، خو په هغو مواردوکې 

به شمول معلومات عمومی در مـورد  
 اقتصاد بازار.  

 ترونیکی.صدور پول الک -٩
عرضۀ خدمات بیمۀ اعتبـارات   -١٠

گان در مـورد  برای قرضـه گیرنـد   
  ءبانـک اعطـا   اعتباراتی که از طرفف

 می شود.
 سایر فعالیـت هـای فرعـی     -١١

 ) ایـن  ۱۰الـی  ١ناشی از اجـزای ( 
 فقره. 

 بانـــک مکلـــف اســـت، ) ٢(
) این ماده ١فعالیت های مندرج فقرۀ (

را به شکل سـالم و محتاطانـه و در    
 بقت بـا احکـام منـدرج ایـن      مطا

ــوایح و    ــا، ل ــرره ه ــانون، مق  ق
  طرزالعمـــل هـــا و شـــرایط وو

محــدودیت هــای منضــمۀ جــواز 
بانکداری، دستورهای  صادره و اسناد  

شده توسط دافغانستان بانـک،   ئیددتا
 نماید. ءاجراا

تـا   ،بانک داخلی مکلف اسـت ) ٣(
فعالیت های محدود بـه خـود را در    

ر مواردی ددمگرنماید،   ءءافغانستان اجرا
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  لـه   سرته رسـول   وفعالیتونن وودغددچې 
هېواده بهر د فرع، د نمایند د دفتر 
او تابع شرکت لخـوا ددې قـانون د    

  حکمونو مطابق، مجاز ل شوي وي.
 )بانک نشي کوالی، دد افغانسـتان ۴(

بانک له دمخه لیکلې اجازې پرتـه، د   
فعالیتونو، دفترونو یـا  ادارې د  ېخپل

سندونو وله یا یوه برخه له هېواده بهر  
دوي. ولې 

 ممنوعه فعالیتونه
 اووه شپېتمه ماده:

یا  ه) بانک نشي کوالی، په مستقیم۱(
 ۀیا له یو ۀیو خپلد توه هغیر مستقیمم

 خه د زیاتو تابع شرکتونو لـه الرې،   
په عمده یا پرچون سودار کـې د   
 عامل، استازي یا شریک پـه نـوم د   
صنعتي محصوالتو تولید، حمل او نقل، 
  ــ ــه، کــان، ودان ــه،کب نیون کرن

وداریز ـس ورـن بیمه یا ،(ساختمان)
فعالیتونه ترسره کي. ددې قانون پـه   
شپ شپېتمه مـاده کـې درج شـوي    
فعالیتونه او اسالمي بانکداري لـه دې   

ــن فعالیــت هــا  از   کــه انجــام ای
طرف فرع، دفتر نمایندگی و شرکت 

رج از کشور طبق احکـام  تابع در خاا
 شده باشد. شمردهمجاز ن قانون،ـایی
ی تواند، بدون اجازۀ قبلی بانک نم) ٤(

افغانستان بانک، تمام یا قسمتی کتبی دد
 ادارۀ  فعالیت ها، دفاتر یـا اسـناد  از  

 قال ـانت ورـاز کش به خارج را خود
 دهد. 

 فعالیت های ممنوعه
 مادۀ شصت وهفتم: 

به طور مستقیم یا  ،بانک نمی تواند) ١(
غیر مستقیم از طریق یک یـا بیشـتر    
ازیک شرکت تابع خویش، به عنـوان  
عامل، نماینده یا شریک در تجـارت   
 عمده یا پرچون به تولید محصـوالت  
صنعتی، حمل و نقل، زراعت، مـاهی  

 معدن، سـاختمان یـا سـایر     گیری،،
ــردازد.   فعالیــت هــای تجــارتی بپ
ــادۀ    ــدرج م ــای من ــت ه  فعالی
شصت وششم ایـن قـانون و فصـل    
 بانکداری اسـالمی از ایـن حکـم     
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 خه مستثني دي..حکم 
افغانسـتان  د) بانک کوالی شي، د ۲((

پـه  بانک په دمخه لیکلې اجازې سره  
) فقره کې ۱ددې مادې په ( قته توهؤمم

د درج شوو فعالیتونو په ترسره کولـو   
چې د غوتنو  مشارکت ته اکې اجراء ی

د ترالسه کولو لپاره یې الزم دي، زیات  
نه زیات تر پنو کلونو مودې پـورې  

 ورکي. دوامم
) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۳(

) فقره کې درج شوې ۲ددې مادې په ((
او هر ـل د هغـې   لې ه موده د دوو

کال خه زیاته  ۀمودې لپاره چې له یوو
 نه وي، تمدید کي..
 ایجابات د بانکونو پانه ییز

 اته شپېتمه ماده:
په هروخت کې  ) بانک مکلف دی،۱(

اشخاصو ته دخپلو شتمنیو اندازه ،ثالثو  
وساتي. د  سطحپورونو خه په لوه  لهه

دهغې لومن پانې  سطحشتمنیو لوه  
چې د بانکدار د جواز  رقم ۀلترل دد

  شوید صادرېدو په وخت کې ورکول  

  مستثنی است. 
 بانک مـی توانـد، بـه اجـازۀ     ) ٢(

ــی د ــی کتب ــک  قبل ــتان بان  افغانس
 طور مؤقت اجـراء یـا مشـارکت     
ــدرج    در انجــام فعالیــت هــای من

 ) این مـاده را کـه بـرای    ١فقرۀ ((
 حصــول مطالبــات اش الزم اســت، 
 الی مدت حداکثر پنج سـال ادامـه   

 .دهد
د افغانستان بانک می تواند، میعاد ) ٣(

) این ماده را برای دو ٢مندرج فقرۀ ((
 بار و هـر بـار بـرای مـدتی کـه       
 بیش از یک سـال نباشـد، تمدیـد     

 نماید..
 ایجابات سرمایوی بانک ها 

 شتم:مادۀ شصت وه
در هرزمـان   ،) بانک مکلف است۱(

اندازۀ دارائی های خود را در سطح باال  
تر از بدهی هایش به اشخاص ثالـث،  
ــاالتر     ــطح ب ــد. س ــظ نمای  حف
دارائی ها حداقل معادل رقم سـرمایۀ   
ابتدائی است که در زمان صدور جواز 
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مبلغ چې ددافغانستان بانک   ۀۀیا دبل هغ
  دنومــوو .، معــادل دهیــې ــاکي

 شــتمنیو انــدازه د محاســبې د   
د بین المللـي   بین المللي معیارونو یا

  ،ورکونې دمعیارونو پربنس مالي رپو
 سنجول کېي.

ددافغانسـتان   نشي کوالی، ) بانک۲(
 دمخه لیکلې اجـازې پرتـه،    بانک لهه

و دبېرته پېریا دپـانې  نخپله پانه دو
 دوېش د اقدام له الرې، کمه کي..

له  ) بانک نشي کوالی، خپله پانه۳(
نغدي وجوهو یا د نغدې وجهـې لـه    

ونو د شتمنیو په عوض د د  معادل پرته
 ، زیاته کي.درېدو له الرېصاا

 دخپلې مقرراتي  )بانک مکلف دی،۴(
 اصل یا د مقرراتي پانې ارزت دخطر

ترلې له لخه د زیـاتې   ۀپان نیمایي
سلنې په نسبت د تعدیل شوو شتمنیو د  

دوولـس   ۀلترل د مجموعي ارزت
خه  چې له اصلي پانې معادلسلنې  

اکل  جو  ونده مقرره کېدی او په ا
 مین کي.أکېي، تت

افغانستان بانک کوالی شـي،  دد) د۵۵(

بانکداری پرداخته شده یا مبلغ دیگری 
  که دافغانستان بانـک آن را تعیـین   

می نماید، می باشد. اندازۀ دارائی های 
متذکره براساس معیارهای بین المللی  
محاسبه یا معیارهای گزارش دهی مالی 

 بین المللی، سنجش می گردد..
بانک نمی تواند، بدون اجازۀ قبلی ) ٢(

 کتبی دافغانسـتان بانـک، سـرمایۀ     
خود را از طریق بازخرید سهام یا اقدام  

 ش دهد.به توزیع سرمایه، کاه
بانک نمی تواند، سرمایۀ خود را از ) ٣(

 طریــق صــدور ســهام بــه عــوض  
دارائی ها به غیر از وجوه نقد یا معادل  

 وجه نقد، افزایش دهد.
ــت، ارزش ) ٤( ــف اس ــک مکل  بان

سرمایۀ مقرراتی خود را معادل حداقل 
 دوازده فیصـــد ارزش مجمـــوعی  
دارائی های تعدیل شده نسبت به خطریا  

ازحداقل نصف اصـل   فیصدی بیشتر
 ســرمایۀ مقرراتــی کــه مرکــب از  

ۀ اصلی می باشـد و در مقـرره   سرمایی
 ، تعیین می شود، تأمین نماید.مربوطط

 افغانستان بانـک مـی توانـد،    دد) ٥٥(
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داوندې مقررې مطابق، بانک مکلف 
 لـه  اتکاء نسبت چې هغېکي، و دد

نه وي، رعایـت   کم خه ) سلنې۴((
 کي..

 ) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۶(
ـ  دبانک دخاصوشرایطو او لـه   ۀدهغ

 له په  ونوخه د پیداشوو خطرفعالیتونو
بانک ته د دخطر یا  پام کې نیولوسره،،

 هپربنس عیار نسبت د اطالق و اتکاءء
 زیاته کي. ،پانه اتيمقررشوې  

 سیالیت
 نهه شپېتمه ماده:

 ) بانک مکلف دی، د بانـک لـه  ۱(
فعالیتونو او نورو عواملو خه د راپیدا  

له په پام کې نیولو سره د  رونوشوو خط
انـدازه چـې    ۀو شتمنیو لترلـ سیالل

افغانستان بانک لخوا په اونده مقرره  ددد
 مېي، وساتي.یکې تنظ

افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د۲(
لـه   ۀدهغ او وضعیت دبانک د خاصص

اوندو فعالیتونوخـه دراپیداشـوو    
ــووخط ــې   رون ــو چ ــورو عوامل او ن

، بانک را مکلـف   طبق مقرره مربوط
 سازد تا نسبت اتکائی را کـه کمتـر   

 ) فیصد نمـی باشـد، رعایـت    ٤از (
 نماید.

نک مـی توانـد،   د افغانستان با) ٦(
 بانظرداشت شرایط خـاص بانـک و    
خطرات ناشی از فعالیـت هـای آن،    
سرمایۀ مقرراتی عیارشده براساس خطر 
یا نسبت اتکای قابل اطالق به بانک را  

 افزایش دهد.
 سیالیت

 مادۀ شصت ونهم:
حداقل اندازۀ  ،بانک مکلف است) ١(

ال را بـا نظرداشـت   دارائی های سیی
های بانک و  فعالیتخطرات ناشی از  

سایر عوامل که از طرف د افغانسـتان   
مربوط تنظیم می گردد،  ۀبانک درمقرر

 .حفظ نمایدد
 ،د افغانستان بانک مـی توانـد  ) ٢(

بانظرداشت وضعیت خاص بانـک و   
خطرات ناشی از فعالیت های مربـوط  
آن و سایرعواملی که دافغانستان  بانک  
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ددافغانستان بانک یې مرتبط و ي له په
بانک د تطبیق و ر پپام کې نیولو سره  

 سیالیت نسبت زیات کي.  
  دشتمنیو تصنیف اودزیانونو لپاره د

 احتیاطي سرچینو تخصیص
 اویایمه ماده:

دخپلو شـتمنیو   ) بانک مکلف دی،۱(
 ارزت په منظمه توـه وـاکي او د    

د ترالسه کولو لپاره د دې  طلباتوخپلو  
قانون دحکمونو اودسالمې بانکي ادارې  

 ق، الزم تدبیرونه ونیسي.د اصولو مطاب
 طلبـاتو ) بانک مکلف دی،دخپلو ۲((

ارزت دهغودبېرته ورکې داحتمال له  
اندازې سره متناسب وـاکي او هغـه   

یې کُالً یا قسـماً   تحصیلچې  طلباتت
، له احوالو سره سـم د  یدممکن نه  

د ارزت په اکلو کې، محاسبه  طلباتوو
 نه کي..

) بانک مکلف دی، د پورونـو او  ۳(
، له بېالنس شی خه بهرله طلباتوورته  

احتمالي نورو شتمنیو او پورونو خـه   
پیدا شوو زیانونو د جبـران لپـاره   رااد

ــبت    ــد، نس ــرتبط بدان ــرا م  آن
 بـه بانـک را    سیالیت قابل تطبیـق 

 افزایش دهد.
تصنیف دارائی ها و تخصیص منابع 

 احتیاطی برای خسارات
 مادۀ هفتادم:

دارائی هـای   ،بانک مکلف است) ١(
خود را طور منظم ارزش گذاری نموده  
و جهت تحصیل طلبات خـود طبـق   
احکام این قانون و اصول ادارۀ سـالم   

 بانکی، تدابیر الزم را اتخاذ نماید.
طلبات خود را  ،کلف است) بانک م۲(

بازپرداخـت  متناسب با اندازۀ احتمالل
ماید وطلباتی را که ارزش گذاری ن آنهاا

کلی یا قسمی ممکـن  تحصیل آن طورر
وال در ارزش ـحسب اح نمی باشد،،

ــبه   ــات، محاسـ ــذاری طلبـ  گـ
 ننماید.  

منابع احتیاطی  ،بانک مکلف است) ٣(
قرضه  جهت جبران خسارات ناشی ازراا

ــات م   ــا وطلب ــایر  ه ــابه، س  ش
دارائی ها وبدهی های احتمالی خارج 
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دوره یي توـه    احتیاطي سرچینې، په
 تخصیص کي..

افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۴(
او  کیفیتدارزت داکلو، د پورونو د  

او له بېالنس شـی   طلباتوتصنیف ،  
 شـتمنیو او  نورو مشروطو خه بهر دد

کـنالره او هـم    ارزونـې د پورونو  
داحتیـاطي   پربنسدپورونو دتصنیف  

  ېرمـو دمحاسـبې تـالره، وضـع     ز  
 کي.

تـه د   ونـو دبانک عمـومي خطر 
ېرمو رامنتـه  ز  رسید لپاره د 

 کول
 یو اویایمه ماده:

) بانک مکلف دی،دبانک عمـومي  ۱(
و ته د رسید او د اونـدو  ونخطرر
 شـوو  یتونو له اجراء خه دپیدافعالل

احتیاطي  لپاره، احتمالي زیانونو دجبران
ېرمو زېرمې رامنته کي. د نوموو زز

او  نهاندازه، درامنته کولو ول، ساتت
ه اخیستنه په اونده مقـرره کـې    

  تنظیمېي.

ــور دوره ای  ــیالنس شــیت، ط از ب
 تخصیص دهد..

 ،دافغانستان بانک مکلف اسـت ) ٤(
ــابی   ــین ارزش، ارزی ــل تعی  طرزالعم
 کیفیت وتصـنیف قـروض، طلبـات     
وسایر دارایی ها وبدهی های مشروط  
ــز   ــیت ونی ــیالنس ش ــارج از ب  خ
ــاطی   شــیوۀ محاســبۀ ذخــایر احتی

نی بر تصنیف قـروض را، وضـع    مبت
 نماید.

ــاد ــت  ایجـ ــایر جهـ  ذخـ
 رسیدگی به خطـرات عمـومی   

 بانک 
 هفتاد ویکم:   مادۀ

جهـت   ،بانک مکلـف اسـت  ) ١(
رسیدگی به خطرات عمومی بانـک و   
جبران خسارات احتمـالی ناشـی از   
اجرای فعالیت های مربـوط، ذخـایر    
احتیاطی را ایجاد نماید. اندازه، نحوۀ 

و استفاده از ذخایر مذکور ایجاد، حفظ  
ــیم   ــوط  تنطـ ــررۀ مربـ  در مقـ

 می گردد..
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) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۲۲(
هغه بانک چې له خطره ک فعالیتونه  

ته د متوجه  ۀوي یا هغیې ترسره کي 
 په غیـر معمـول ول    سطح ونوخطرر

زیاته شوې ده، مکلف کـي، ـو   
 ېرمې رامنته کي.زاجباري  

 د بهرنیو اسعارو وضعیت
 دوه اویایمه ماده:

 مکلف دی، د خپلو بهرنیو  ) بانک۱(
ـ  اسعارو د  ۀخالص کُلي وضعیت د هغ

داسې واکي  مقرراتي پانې په نسبتت
ره کې له درج شوې چې په اونده مقرر

 سلنې خـه، تېـری    شوې مشخصېې
 ي.نک(تجاوز) و

وضعیت پرانیستي  خالص اسعاري)د۲(
کُلي  خالص د محاسبې تالره، اسعاريي

 پرانیستي خالص اسعاريوضعیت او پرر
وضعیت باندې محدودیتونه، په اونده  

 ي.ېمقرره کې تنظیم
 سانتیاووکې محدودیتونهاپه بانکي 

 :اویایمه ماده يدر
) بانک نشـي کـوالی، بـانکي    ۱۱(

د افغانستان بانک می تواند، بانکی  ) ٢٢(
را که فعالیت های مخاطره آمیز انجام 
داده یا سـطح خطـرات متوجـه آن     

یافتـه اسـت،    طورغیرمعمول افزایش
تا ذخایر اجباری را ایجاد  ،مکلف سازدد

 نماید.  
 وضعیت اسعار خارجی

 دوم: اد ومادۀ هفت
بانک مکلف است، وضعیت کلی ) ١(

خالص اسعارخارجی خود را نسبت به  
سرمایۀ مقرراتی آن طوری تعیین نماید 
که از فیصدی مشخص شدۀ منـدرج   
ــاوز   ــوط، تجـ ــررۀ مربـ  مقـ

 .ننماید
شیوۀ محاسبۀ وضعیت بازخـالص  ) ٢(

اسعاری، وضعیت کلی خالص اسعاری  
ومحدودیت ها باالی وضـعیت بـاز   

اری در مقرره های مربوط، خالص اسعع
 تنظیم می گردد.  

 تسهیالت بانکی محدودیت ها در
 مادۀ هفتاد وسوم: 

بانک نمی تواند، تسهیالت بانکی  ) ١١(
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  ۀۀاسانتیاوې په الندې احوالو کـې یـو  
روپ ته  و اشخاصومرتبطشخص یا د

 ورکي::
 و اشخاصـو  مرتبطد شخص یا د  -۱

ورکل شوو  نه هبېرت دذمت پر دروپ
اصل مجموعي مبلغ  دبانکي اسانتیاوو  

مقرراتـي  د له احوالو سره سم دبانکک
ترلې له للس سلنې ۀپانا پـه  ی پن

 اکـل شـوې   هکې لوومقرر واوندد
 .سلنهه

 و اشخاصو دمرتبطد شخص یا د  -۲
نه ورکل شوو  بېرته دروپ پرذمت  

اصل مجموعي د لویو بانکي اسانتیاوو  
 ۀلترل د مبلغ دبانک دمقرراتي پانېې

یا په اونـده   سلنې له معادلسوه دوه  
 ېاکل شوې سـلن  ېلو لهمقرره کې  

خه  وشپ سو خه چې په سلوکې لهه
ي.ای نشيدېلوتېری وک ، 

 ) فقـره کـې   ۱) ددې مادې پـه ( ۲(
د اونـدې   درج شوي محدودیتونـه 

ــې    ــدرجاتومطابق چ ــررې د من مق
د  ددافغانستان بانک لخوا وضع کېي

اعتباري مبلغ پر اصل باندې چـې پـه    

را در احوال ذیل به یک شـخص یـا   
 گروپ از اشـخاص مـرتبط اعطـاء     

 نماید:  
 مبلغ مجموعی اصـل تسـهیالت    -١

بانکی بازپرداخت ناشدۀ ذمت شخص 
مرتبط حسب احوال یا گروپ اشخاص  

ازمعادل حداقل پانزده فیصد سـرمایۀ   
ــدی    ــا فیص ــک ی ــی بان  مقررات

تر تعیین شـده در مقـرره هـای     بلند
 .مربوط

مبلغ مجموعی اصـل تسـهیالت    -٢
ناشدۀ ذمت  بزرگ بانکی بازپرداختت

شخص یا گروپ اشخاص مـرتبط از   
فیصـد سـرمایۀ    معادل حداقل دوصد

ین مقرراتی بانک یا فیصدی بلند تر تعیی
شده در مقررۀمربوط که از ششصـد   

نمی تواند، تجـاوز   فیصد باالتر بوده
 نماید..

ــدرج  ) ٢( ــای من ــدودیت ه  مح
 ) این ماده طبـق منـدرجات   ١فقرۀ (

ــرر ــرف   ۀمق ــه از ط ــوط ک  مرب
ــع   ــک وضـ ــتان بانـ  دافغانسـ

 اصل مبلغ اعتباری   بر  ردد،ـــگ  می
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چک  د   په مارکې کېاو  بشپ ول 
ش) ضـمانت پـه    پلورنې (سریع الفرو

 تطبیقېي.وي، نه  یشو واسطه تضمین
) فقره ۲)که چېرې ددې مادې په (۳((

اعتبار ورکول سـبب   يدرج شودکې  
شي چې دشخص یامرتبطو اشخاصـو   

 ول شوبېرته نه ورکد ذمتد دروپ 
اعتباراتو اصل مجموعي مبلغ د بانک د  

خـه   سلنې مقرراتي پانې له پنلس
له اکل شـوې   ،کې همقرر هیاپه اوندد

وکي، بانـک   یتېر لوې سلنې خهه
ې   يمکلف دی دنومواعتبارله ورکـ
 خه ه وکي..

افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۴(
اوندې مقررې مطابق  د ېمعامل الندېې

) فقره کې لـه درج  ۱ددې مادې په ((
 مستثني کي: حکمونوخه، شووو

 ېددافغانستان بانک پورې اونـد  -
 .ېمعاملل

  دولــتهغــه معــاملې چــې لــه  -
پـه واسـطه    دولـت د یـا د  سره عق

 تضمینېي..
 د بانکونو ترمن معـاملې چـې د     -

 که طور کامـل و توسـط ضـمانت    
شده  الفروش در مارکیت تضمینسریع 
 ، تطبیق نمی گردد. باشدد

هرگاه اعطای اعتبار مندرج فقرۀ ) ٣(
) این ماده سبب گردد کـه مبلـغ   ٢((

مجموعی اصل اعتبارات بازپرداخـت   
ناشدۀ ذمت یک شخص یـا گـروپ   
اشخاص مرتبط از پانزده فیصد سرمایۀ  
مقرراتی بانک یا فیصدی بلند تر تعیین 
 شده در مقررۀ مربوط، تجاوز نمایـد،   

ــک    مکلــف اســت از اعطــای بان
ــاع    ــذکره امتنـ ــار متـ  اعتبـ

 ورزد.
 ) دافغانســـتان بانـــک مـــی ۴(

 توانــد، معــامالت ذیــل را از   
ــرۀ ( ــدرج فق ــام من ــن ١احک  ) ای

 ماده طبق مقررۀ مربوط، مستثنی نماید: 
 معامالت مربوط بـه دافغانسـتان    -

 .بانک
 معامالتی که بـا دولـت منعقـد     -

ــمین     ــت تض ــط دول ــا توس  ی
 می گردد.

مابین بانک ها که میعاد   معامالت فی  -
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 ۀۀموده یو کال یا له هغ  هغو دسر رسید
 وي. کمهخه  

ددې مادې په مفهوم د مرتبطو اشخاصو 
 یکې پور اخیستونک ، په روپروپپ

چـې پـور    دي او نور هغه اشـخاص  
ــا     ــتقیمه ی ــه مس ــتونکی پ  اخیس

یو ول غیر مستقیمه توه په یو ول نه  
له هغو سره ایکه لري چې د هغـوی   
مالي سالمت په متقابله توه یـو بـل   
 اغېزمنوي یا د هغوی د ایکې جوتت

دی چې بل ذینفع شخص  ول داسې پهه
ــل    ــه د ورک ــتونکي ت یاپوراخیس

اصـلي   ورکېبېرته  شوواسانتیاوو د
ـــ ــامل دي. .ل دیئومســ   شــ

د دافغانستان بانک کوالی شي دوه یا 
د  چـې  ه زیات اشـخاص له دوو خخ

ي و روپ جـوو ـو اشخاصـمرتبطط
 .مشخص کيي

ــف دی، ۵( ــک مکل ــو  د) بان  خپل
 مطـابق، د د پالیسیو  اعتباراتو د خطر

د  لپارهدورکولو  بانکې اسانتیاوو ستروو
ــته    ــوري الس ــت منظ ــار هیئ  نظ

 راوي..

یک سال یا کمتر از آن   آنهااسررسید 
 باشد.

گروپ اشخاص مرتبط به مفهوم ایـن  
ماده، گروپ شامل قرضه گیرنـده و   
سایر اشخاص است که قرضه گیرنده 
 طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم  

 ارتبـاط دارد   آنهـا به نحـوی بـا    
ــالی  ــه ســالمت م ــاک ــور  آنه  ط

ـ  یک متقابل  ر را متـأثر سـاخته   دیگ
ــه   ــاختار رابط ــا س ــای ــه  آنه  ب

 نحوی اسـت کـه شـخص دیگـر     
ذینفع یا مسئول اصـلی بازپرداخـت   
ــه     ــده ب ــاء ش ــهیالت اعط  تس
 قرضه گیرنده می باشد. د افغانسـتان   
بانک می تواند دو یـا بشـتر از دو    
شخص را که گروپ اشخاص مرتبط را 
ــخص    ــد، مش ــی دهن ــکیل م  تش

 نماید..
 طبــق  ،ت) بانــک مکلــف اســ٥(

پالیسی های خطر اعتبارات خـویش،  
 بــرای اعطــای تســهیالت بــزرگ  
بانکی منظوری هیئت نظـار را اخـذ    

  نماید. 
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  د بانک او مشتریانو ایکې
 :ماده لور او یایمه

د هغوی  ) دبانک او مشتریانو ایکې۱(
د عقد شوو موافقه لیکونو تـابع   ترمن

په هغو کې درج شوي شرایط او  .ديي
اخیز د فسخ و نه وي، یومحدودیتونه  

خودا چې په موافقه لیکونو کې بل ول  
 تصرېح شوي وي.

) بانک کوالی شي، هغه شرایط او ۲(
محدودیتونه چې پربنسـ یـې لـه     

ترسره کـوي، د   ېمشتریانو سره معامل
ـــ ــوی ت ــد شــوي هغ ــه عق  رمن پ

و  موافقه لیک کې تصرېح کي. په دغ
، ې نرخونـه تکتان د کېموافقه لیکونو

فیسونه او هغه لتونه شامل دي چې  
د بانک په واسطه په بانکي حسابونوکې 
د مشتریانو د موجودو مبالغو له بابته یا  

یا نورو خدمتونو د ورکې د اعتباراتو 
 مشـتریانو تـه   یېله بابته چې بانک  

تأمینوي، بانک ته د ورکې و دي. د  
د  هغو اعتباراتو چې بانک یې تاْمینوي 

، بانک ته د پور د  بېرته ورکې شرایط

  روابط بانک و مشتریان
 مادۀ هفتاد وچهارم:

ع روابط بانک و مشـتریان تـاب  ) ١(
هـا  موافقت نامه های منعقده بـین آن  

 است. شـرایط ومحـدودیت هـای     
  یک جانبه قابـل فسـخ   آنهامندرج  

نمی باشد، مگر اینکه در موافقتنامه ها 
 طور دیگری تصریح شده باشد.  

بانک مـی توانـد، شـرایط و    ) ٢(
محدودیت های را که بر اساس آن با  
مشتریان معالمالت را انجام می دهد، 

 آنهـا در موافقتنامۀ منعقده فی مـابین   
تصریح نماید. این موافقت نامـه هـا    
شامل نرخ های تکتانـه، فـیس هـا    

صارفاتی است که توسط بانـک از  ومم
هـای   بابت مبالغ موجود درحسـاب  

 مشـتری   بانکی به مشتریان ویا توسطط
به بانک ازبابت اعطای اعتبارات یـا  
ارائه خدمات دیگری که بانـک بـه    

پرداخت  قابل نماید، مشتریان تأمین می
می باشد. شرایط بازپرداخت اعتباراتی  

ایر  س  که بانک تأمین می نماید، تکتانه و
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مبلغ له بابته تکتانه او د ورکې و نور 
غو ورو لپاره چې لتونه یوازې د هه

، د دیشوی نه  دغه ول مبلغ حصولل
 اعتبار و دي..

سـپارنو،   د ،) بانک مکلـف دی ۳(
دبانکي اعتباراتو د اونـدو   او ووسپماا

دې د شرایطو او محدودیتونو په هکله،،
دحکمونـو   ومقـرر  واوندقانون او  

معلومـات   پـوره مطابق، مشتریانو ته  
 واندې کي..

 مشتریانو  کورنیوبانک او کورني) د۴(
ې او د نا مېشت بانک پر  ترمن شخ

نماینـد د   نکورد  ۀد هغ واندې
 کورنیـو نو په اه د دفترونو د فعالیتوو

ــانې، د  مشــتریانو ــولې دعــوېې
کمېسیون له الرې حل او فصل کېي  

د نه قناعـت پـه    ۀاو د اخونو د یو
ت کــې، نومــوې شــخې صــورر

افغانستان په محکمه کې حل او فصل دد
 کېي..

 
  

مصارف قابل تأدیه از بابت مبلغ بدهی 
به بانک صرف برای روزهای که چنین  
 مبلغ حصول نشده است، مدار اعتبار 

 می باشد. 
در مـورد   ،) بانک مکلف اسـت ۳(

شرایط و محدودیت های مربوط بـه   
سپرده ها، پس انـدازها و اعتبـارات   
  بانکی، مطابق احکام ایـن قـانون و   

ریان معلومات بوط به مشتمقرره های مر
 ه نماید. ئکافی اراا

منازعات بین بانـک داخلـی و   ) ٤(
 مشتریان داخلـی و کلیـه دعـاوی     
مشتریان داخلی علیه بانک غیر مقیم در  
رابطه به فعالیت های دفاتر نماینـدگی  

 ، ازطریـق کمیسـیون،   آنهـا داخلی  
صـورت   در حل و فصل می گردد و

 عـــدم قناعـــت یکـــی از    
ــذکور    ــات م ــرفین، منازع  رد ط

 افغانســتان حــل و فصــل  محکمــۀۀ
 می گردد. 
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  غیر فعال حساب
 پنه اویایمه ماده:

تقویمي  نوي) بانک مکلف دی، د ۱(
ـ   ـ کال په لوم ور د غی عال ـر ف

الندې  حساب له تثبیتېدو خه وروسته،،
 اقدامات ترسره کي::

معلوم  يآخرن په د حساب لرونکي -۱
 آدرس د راجستر شوي پست له الرې دد

ـ  رـغیی  اب د مشخصـاتو  ـفعال حس
 لرونکې خبرتیا استول.

۲- ترله کې د  ۀلپاپه یوه محلي ور
حساب لرونکي نوم او د غیـر فعاـل    

 خپرول.حساب د مشخصاتو 
) بانک مکلف دی، ددې مادې پـه  ۲(
) فقره کې د درج شوې خبرتیـا د  ۱((

صادرېدو او خپرېدو له نېـې خـه    
ترلې وروسته، د۹۰( ۀلحساب )ور

لرونکي د آدرس د نه تشـخیص پـه    
دافغانستان  صورت کې، پدې هکله د

بانک ته مفصل رپو واندې او پـه   
حساب کې شته سپارنه د دافغانسـتان  

ته تحویل کي. د دافغانسـتان  بانک  

  حساب غیر فعال 
 مادۀ هفتاد وپنجم: 

بعد از تثبیت  ،بانک مکلف است) ١(
حساب غیر فعال در روز نخست سال  
تقویمی جدید، اقدامات ذیل را انجـام  

 :دهدد
ارسال اطالعیۀ حاوی مشخصـات  -۱

حساب غیر فعاـل از طریـق پسـت     
لـوم   راجستر شده به آخرین آدرس مع

 دارندۀ حساب. 
نشر اسـم دارنـدۀ حسـاب و     -٢

مشخصات حساب غیرفعال، حداقل در  
 یک روزنامه محلی.

) ٩٠بانک مکلف است، حداقل () ٢(
روز بعد از تاریخ صدور و نشر اطالعیۀ  

 ) ١منـــــدرج فقـــــرۀ ( 
ــدم    ــورت ع ــاده، درص ــن م  ای
تشخیص آدرس دارندۀ حساب،در مورد 

ک گزارش مفصل را به دافغانستان بانن
ــاراا ــود  ئـ ــپرده موجـ  ه و سـ

درحساب را به د افغانسـتان بانـک   
افغانستان بانک سپردۀ دد تحویل نماید..
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حساب   بانک نوموې سپارنه په خاص
    کې ساتي اوکوالی شـي، دنظـر و
مقصدونو د تاْمینولو لپاره له هغې خه 

 ه واخلي..
) که چېرې د سپارنې مالـک ددې  ۳(

 ) فقره کـې ددرج شـوي   ۲مادې په ((
وروسـته د لسـو   له نېې لېد  دمبلغ 

ستان کلونو مودې په تر کې د دافغانن
بانک د قناعت و اثباتیه سندونو پـه   
واندې کولو سره، خپل مالکیت ثابت 
کي، پدې صورت کې د دافغانسـتان   
 ې سپارنه په لنبانک مکلف دی، نومو

 ته ورکې. ۀوخت کې هغغ
دنه ادعا اوددې  په اه ) د مالکیت۴(

 ې) فقره کې د درج شـو ۳مادې په ((
د رسېدو په صورت کې، یته مودې د پاا

دعوي د اورېدو و نه ده او په مالکیت  
مبلغ مالیې  موجودغیر فعال حساب کې  

وزارت ته لېدول کیي او د دولت د  
 ي.ېعوایدو جزء ل ک

 
  

متذکره را درحساب خاص حفظ نموده 
ــأمین     ــت ت ــد، جه ــی توان  و م
 مقاصد مـورد نظـر از آن اسـتفاده     

 نماید.  
ـ هرگاه مالک سپرده در) ٣( الل ـخ

ـ    قال ـمدت ده سال بعد از تاریخ انت
رایۀ ) این ماده، با ا٢ۀ (مبلغ مندرج فقر

افغانسـتان  اسناد اثباتیۀ مورد قناعت دد
ود را ثابت نماید، در بانک، مالکیت خخ

افغانستان بانک مکلـف  این صورت دد
ــپردۀ    ــت، ســــ  اســــ
متذکره را به اسرع وقت به وی تأدیه  

 نماید. 
 در صورت عـدم ادعـا مبنـی    ) ٤(

 بر مالکیت وانقضای مـدت منـدرج   
ــرۀ ( ــاده، د٣فق ــن م ــوی ) ای  ع

موجود قابل سمع نبوده و مبلغ مالکیت
درحساب غیر فعال به وزارت مالیـه   

محسـوب   انتقال و جزء عواید دولت
 می گردد..
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د سر رسید له نېې خه دمخه د 
 پور ورکه

 شپ اویایمه ماده:
کوالی  )یپورومدیون () د بانک ۱(

شي، د خپلو پورونو وله یا یوه برخه په  
وخت کې له موافقه شوي سر رسید  هر 

 خه دمخه بانک ته ورکي.
 ) فقـره کـې   ۱) ددې مادې پـه ( ۲(

ـ  دمخـه   ې ددرج شوې ورکې د هغ
فیس په بدل  پیش پرداخت) د( ورکېې

کې چې د موافقه لیک پربنس اکـل   
 شي. یشوې وي، صورت موندال

) بانک کوالی شي، هغه پورونه چې ۳(
ې وول د ورک وي، له  د قسطونو په

 قســطونو ســره د متناســب جــزء  
قسط کـې   اخرینيپه ول یا یوازې په  

 محاسبه کي..
 ) هغه نور موافقه لیکونـه چـې د  ۴(

 کـې  و) فقر۳او ۲، ۱دې مادې په ((
ــق ردد درج   ــه ورکوح ــا  دمخ  ی

 محدود کي، بې اعتباره ل کېي.
)۵۵ېې) بانک مکلف دی، د پور د ورک 

پرداخت بدهی قبل ازتاریخ سـر  
 رسید

 مادۀ هفتاد وششم: 
مدیون بانک می تواند، کلیه یـا  ) ١(

قسمتی از قرضه های خود را به بانک  
وافقت  در هر موقعی قبل از سر رسید م

 شده، بپردازد. 
 ) ١پرداخت های مندرج فقـرۀ ( ) ٢(

 ایــن مــاده در بــدل فــیس پــیش 
پرداخت که به اساس موافقتنامه تعیین 
ــه   ــده باشــد، صــورت گرفت  گردی

 می تواند.  
 قروضـی را   ،بانک مـی توانـد  ) ٣(

 که طـور اقسـاط قابـل پرداخـت     
باشد، به صورت جزء متناسـب بـا   

محاسـبه   اقساط یا تنها در قسط اخیرر
 نماید..

سایر موافقت نامه های که حـق  ) ٤(
پیش پرداخت های مندرج فقره هـای   

محدود  یا رد ) این ماده را٣و  ٢، ١(
 نماید، فاقد اعتبار پنداشته می شود.  

بانک مکلف است، در موافقتنامۀ  ) ٥٥(



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

١٧٤ 
 

سره سم،   په موافقه لیک کې، له احوالو
فیس اندازه د اصل پور د  د د ورکېې

 خه دمخه، واکي. موعدورکې له  
 تضمین شوي پورونه

 اووه اویایمه ماده:
) بانک کوالی شـي، لـه خپلـو    ۱(

  اونـد  ـو مشتریانو خه وغواي  
پورونه د رهن، ضمانت یا بلې ژمنې په 

 .تضمین کيواسطه،  
پـور لـه    ۀ) که چېرې مدیون د هغ۲(

خه چې د حبس د حق یـا د  ورکې  
مالونو د رهـن او   یا غیرمنقولو منقولوو

نورو ثبت شوو شتمنیو په واسطه تضمین  
، ه وکي، تضمین شـوي  دی یشو

منقول او غیر منقول مالونه د قـانون د   
حکمونو مطابق پلورل کېـي، پـدې   
 صورت کې بانک کوالی شي، د مالل

او نوموو شتمنیو د پېرودلو لپاره پـه   
 ون وکي.لب کې داوط

) فقره ۲) که چېرې ددې مادې په (۳(
رج شوي مالونه یـا شـتمن د   کې دد

 ۀۀله الرې یا په بازار کې لترلل مزایدېې

انـدازۀ    اعطای قرضه، حسب احوال،
 فــیس پرداخــت را قبــل از موعــد  

 .یین نمایدپرداخت اصل قرضه، تعع
 قروض تضمین شده
 مادۀ هفتاد وهفتم: 

ازمشتریان خویش  ،تواند بانک می) ١(
را توسط  تقاضا نماید تا قروض مربوطط

رهن، ضمانت یا تعهد دیگر، تضـمین   
 نمایند.

هرگاه مدیون از پرداخت قرضـۀ  ) ٢(
ـ   وال ـکه توسط حق حبس یا رهن ام

منقول یا غیرمنقول و سایر دارائی های  
تضمین گردیـده، امتنـاع    ثبت شده 

ورزد، اموال منقول و غیرمنقول تضمین 
شده مطابق احکام قانون به فروش می  
ــورت   ــن صـ ــد، در ایـ  رسـ

بانک می تواند، جهـت خریـداری    
وال و دارائی هـای مـذکور در   ـامم

 داوطلبی اشتراک نماید.  
هرگاه اموال یا دارائی های مندرج ) ٣(

یا در ) این ماده از طریق مزایده ٢فقرۀ ((
بازار معادل قیمت حداقل مبلغ بـدهی   
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د پلورلو د   د هغوو پور د مبلغ اوو ۀۀد هغ
نه پلورل شي، معادل، وونو د بيې تل

 موافقه لیکاخونه کوالی شي، د جال  
مطابق،مالونه او شتمن پـه بـل ول    
وپلوري، د نه موافقې په صورت کې،د 

دغوتنې له مخې، واکمنه  ۀاخونو دیوو
محکمه د هغو د پلورلو په اه تصـمیم   

 نیسي.
پـه   ه کې) فقر۳( په) ددې مادې ۴(

درج شوي حالت کې، بانک کـوالی   
پـه   دترسره کولو شي دبانکي فعالیت

مالونه یا شتمن د اتیا له مخې خاطر،  
 وپېري..

د نـه ترالسـه    ،دی ) بانک مکلف۵(
 د لـتونو او د   ۀشوي پور او د هغغ

نورو اشخاصو چې مالونه او نومـوې  
شتمن د هغو تر رهـن النـدې دي د    

کې لـه وضـع کولـو    رپورونو د و
 پاتې مبلغ مالک ته ورکي. وروسته،،

 صورت کـې چـې ددې    ۀ) په هغ۶(
) فقره کې د درج شـوو  ۲مادې په (

احصـل د  مالونو یا شتمنیو د پلورلو مم
دپلورلو دلتونو له وضع کولو   وهغغ

ومصارف فروش آن، به فروش نرسد، 
طرفین می توانند طبق موافقـت نامـۀ    
جداگانه، اموال و دارائـی را طـور   
دیگری به فروش برسانند، در صورت  
عدم موافقه، بنابر درخواست یکـی از  
طرفین، محکمۀ ذیصالح در رابطه بـه   
ــاذ  ــمیم اتخـ ــروش آن تصـ  فـ

 د. می نمای
) ایـن  ٣درحالت مندرج فقـرۀ ( ) ٤(

ـ     وال یـا  ـماده، بانک می توانـد ام
دارائی ها را نظر به ضرورت به خاطر 
 انجــام فعالیــت بــانکی خریــداری  

 نماید..
بعد از وضع  ،بانک مکلف است) ٥(

مبلغ بدهی حصول ناشده و مصارف آن  
و پرداخت بدهی های سایر اشـخاص  

ن که اموال و دارائی متذکره تحت رهه
قرار دارد، مبلغ باقی مانده را بـه   آنهاا

 مالک بپردازد.  
 که ماحصـل فـروش   در صورتی) ٦(

 ) ٢اموال یا دارائی منـدرج فقـرۀ (  
 این مـاده بعـد از وضـع مصـارف     
فروش آن، کمتـر از مقـدار قرضـۀ    
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 مقدارروروسته، دنه ترالسه شوي پور له 
 باقي ول پورونو ۀغوي، ددکم خه  

مدیون پر ذمـت  د  پاتې مبلغ، بانک تهه
 پور ل کېي..
 سندونه نوژمنلیکود معامالتو او 

 اته اویایمه ماده:
)۱ترلد لسو  ۀ) بانک مکلف دی، ل

د  والندې معـامل کلونو مودې لپاره د  
چـاپي نسـخه    ونوسـند  ې دیو ېهرر

 وساتي::
رهـن د  د د اعتباراتو، ضمانت او  -۱

 په موافقه لیکونوپه شمول غوتنلیک اوو
 ـول   قـرارداد اوند  پورې د معاملېې

 سندونه.
ــمین-۲  ونکو ودپوراخیستونکواوتضـ

ل د بانک د معـاملو د ولـو    په شمو
او نـور  مالي سندونه او سوابق  اخونو

چې بانک د هغو په استناد ه سندونه هغغ
 دي. ېک ېمعاملې منظورر

 د بانک په واسـطه د معـاملې د    -۳
منظور په اه لیکل شوی او السلیک 

 شوی سند..

 حصول ناشده باشـد، مبلـغ بـاقی    
ماندۀ چنین قرضه ها، بـدهی ذمـت   
ــوب     ــک محس ــه بان ــدیون ب  م

 می گردد..
 اسناد معامالت و تعهدات 

 مادۀ هفتاد وهشتم:
) بانک مکلف است، برای مـدت  ۱(

حداقل ده سال نسخه چـاپی اسـناد    
 راحفـظ   هریک ازمعـامالت ذیـل  

 نماید: 
درخواستی وتمام اسناد قـرارداد   -١

ــمول    ــه ش ــه ب ــا معامل ــرتبط ب  م
موافقتنامه های اعتبارات، ضـمانت و   

 رهن.
وانـب  اسناد وسوابق مالی تمام ج -٢

معامالت بانک بـه شـمول قرضـه     
گیرندگان و تضمین کنندگان و سـایر  
اسنادی که بانک به استناد آن معامالت  

 .را منظور کرده است
 ســند کتبــی و امضــاء شــده  -٣

 مبنی بـر منظـوری معاملـه توسـط     
  بانک.
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ــه بانــک ســرهه --۴   دمشــتریانو   ل
د حساب اوند موافقـه   )ونکوودرېپپ(

 لیکونه..
نورهغه سندونه چې د دافغانستان  -۵

ېشبیني پبانک یې په اونده مقرره کې   
 .کويي

) بانک مکلف دی، ددې مادې پـه  ۲(
 ) فقره کې درج شـوي سـندونه   ۱((

 ول هم وساتي. الکترونیکيپه 
 له ور پورې تلو اشخاصو سره د 

ض  معاملې د ترسره کولو په غـر 
 الزم ایجابات

 نهه اویایمه ماده:
) بانک نشي کوالی، له ور پـورې  ۱(

تلي شخص سره د معاملې د ترسـره   
وکي، خوداچې د نظـار   کولو ژمنه

ـــ ــت اکث ــه  روهیئ ــه دغ  غودمخ
موضوع تصویب کي وي. نظار هیئت 
نشي کوالی، د نظـر و معـاملې د    

تونو پـه هکلـه د    شرایطو او محدودی
پورې،  لوترالسته راو بشپو معلوماتو
 تصمیم ونیسي..

ــوط     --٤ ــای مرب ــه ه  موافقتنام
 بــه حســاب مشــتریان بــا     

 بانک.  
  سایر اسـناد کـه دافغانسـتان    -٥

 بانک درمقـرره مربـوط پیشـبینی    
 می نماید.

بانک مکلف است، اسناد مندرج ) ٢(
 ) ایـن مـاده رابـه شـکل     ١فقرۀ ((

 الکترونیکی نیزنگهداری نماید.
ــرض  ــات الزم غــ  ایجابــ
ــخاص  ــا اش ــه ب ــام معامل  انج

 وابسته
 مادۀ هفتاد ونهم: 

ــام ) ١( ــد، انج ــی توان ــک نم  بان
  معامله با شخص وابسته را تعهد نماید،

ــای    ــر اعض ــه اکث ــر اینک  مگ
هیئت نظار قبالً این موضوع را تصویب 
نموده باشند. هیئت نظار نمی توانـد،   
الی حصول معلومات کامل در مـورد  
 شـــرایط و محـــدودیت هـــای  
 معاملۀ مورد نظـر تصـمیم اتخـاذ     

 نماید.  
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  ) نظار هیئت مکلف دی، په صورت۲۲(
کې ددې یادونه وکي چې ددې  جلسه

) فقره کـې درج شـوې   ۱مادې په ((
ه او دبانک په ـه،  دمعامله منصفانه  

 تشخیص شوې ده..
)بانک مکلف دی، ددې مادې پـه  ۳(
) فقره کې د درج شوې معـاملې د  ۱((

تصویب لیکلي سندونه د نظار هیئت د  
 غو د نومونو پـه شـمول چـې     هغو

ده، وساتي. ېمعامله یې تصویب ک 
) د بانک د نظار هیئت غی نشـي  ۴(

په هغوغونوکې چې دالنـدې  کوالی  
سره دمعاملې دتصویب  ۀاشخاصو له یوو

یارسید موضوع مطرح وي،ـون   
 وکي:

د  هغـه  صورت کې چـې  ۀپه هغ -۱
 معاملې اخ وي..

صورت کې چې د معاملې  ۀپه هغ -۲
 شخص ندې خپلوان وي.د اخ  

صورت کې چې شرکت یا  ۀپه هغ -۳
یا نـدې   خپله (دی)تشبث چې هغه  

استحقاقي کې واکمنه  ۀې په هغخپلوان یی
هیئت، عامل هیئت ونه ولري یا د نظار  

در   ،هیئت نظار مکلـف اسـت   ) ٢٢(
صورت جلسه تذکر دهد که معاملـه   

اده منصفانه بوده ) این م١مندرج فقرۀ (
ــخیص     ــک، تش ــع بان ــه نف  و ب

 شده است.  
اسناد کتبـی   ،بانک مکلف است) ٣(

) ایـن  ١املۀ مندرج فقرۀ (تصویب معع
به شمول اسامی اعضای هیئت  ماده راا

 نظارکـــه معاملـــه را تصـــویب  
 ، حفظ نماید.نموده اندد

عضو هیئت نظار بانک نمی تواند ) ٤(
در جلساتی که موضوع تصـویب یـا    

ــیدگ ــی از   رس ــا یک ــه ب  ی معامل
اشخاص ذیل مطرح باشـد، شـرکت    

 نماید:
در صورتی که وی طرف معاملـه   -١

 باشد..
در صورتی که اقـارب نزدیـک    -٢

 شخص طرف معامله باشد..
درصورتی که شرکت یا تشبثی که  -٣

وی یا یکی از اقارب نزدیک وی در آن  
ــالحیت    ــتحقاقی ذیص ــهم اس  س
داشته یا وی عضو هیئت نظار، هیئت 
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شرکت کې د ورتـه نـورو     ۀۀهغ  یا په
 تشکیالتو غی وي.

) ۱) الندې موارد ددې مادې پـه ( ۵(
فقره کې له درج شوي حکـم خـه    

 مستثني دي:
ي معمـول  کار پههغه سپارنې چې  -۱

بهیر کې د ور پورې تلي شخص پـه   
 سره اېودل کېي.بانک  له واسطه

په اوندبانک  پورې عین روپپه  -۲
د راکې ورکې  رابطېکې د تعاملي  

کېدنه، پـدې   په عادي بهیر کې سپارلل
دافغانستان بانک په مقررو شرط چې دد

ــتورونوو ــوي  اودس ــع ش ــې وض ک
 محدودیتونه، په پام کې ونیول شي..

 هغه اعتبار چې په بشپه توـه د   -۳
کې د سپارنې  ورکوونکي بانکپه هغه 

دحساب له الرې، د د افغانستان بانک  
داکل شووشرایطوله په پام کې نیولـو  

 .تضمینېيسره  
اعتبار ورکول چې اصل مبلغ  ۀد هغ -۴
 و تکتانه یـې پـه بشـپه توـه د     اا

ژمنې یا د  یا اوند دولتمرکزي بانک 
 ضمانت لـه الرې چـې اود مهالـه     

عامل یا سایرتشکیالت مشـابه در آن  
 شرکت باشد..

 موارد ذیـل از حکـم منـدرج    ) ٥(
ــرۀ ( ــتثنی  ١فق ــاده مس ــن م  ) ای
 می باشد:

سپرده های که درجریان معمـول   -١
کاری از طرف شخص وابسـته نـزد    

 بانک گذاشته می شود.
ــان   -۲ ــذاری در جری ــپرده گ  س

 عــادی داد وســتد رابطــۀ تعــاملی 
 گـروپ،   دربانک متعلق بـه عـین   

مشروط براینکه محدودیت های وضع  
در مقرره هـا و دسـتور هـای     هشد

 دافغانستان بانک رعایت گردد..
اعتباری که طورکامـل ازطریـق    -٣

حساب سپرده در بانک اعطاء کنندۀ  
آن، با رعایت شـرایط تعیـین شـدۀ    
 دافغانســـتان بانـــک تضـــمین  

 .می گرددد
اعطای اعتباری که اصل مبلـغ و   -٤

 ور کامل از طریـق تعهـد   تکتانۀ آن طط
یا ضمانت بانک مرکزی یـا دولـت   
مربوط که درجه بندی دراز مدت آن از  
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دافغانستان بانـک د   درجه بندي یې د 
 ۀیوتأیید و   معتبر بین المللي بنسـ
له درجې یا یې له معـادل  )  Aلخوا د(  

 نه وي. کمهخه  
تلي پرهغه پور چې په بانک پورې  -۵

 وروست مراجعې له حقشخص باندې د  
 پرته پلورل کېي..

 دی،) ور پورې تلی شخص مکلف ۶(
له بانک خه داعتبار داخیسـتلو پـه    

ندې الدعوض، هغه مناسب تضمین چې 
 ، واندې کي:لرونکی وي وشرایطط

صورت کې چې د نظر و  ۀپه هغ -۱
 ۳اعتبار ددې مادې دلورمې فقرې په ((

ــې) ۴اوو ــو اجزاووک ــه درج ش   يل
خه وي، په بازارکې دتضـمین   ول

ترلت لد اعتبار د مبلغ  ۀمنصفانه ارز
 ) سلنې په اندازه وي.۱۰۰د ((
صورت کې چې د نظر و  ۀپه هغ -۲

بازار کې ر له بل ول خه وي، په اعتباا
 د تضــمین منصــفانه ارزــت    

ترلسلنې ۱۲۰د اعتبار د مبلغ د ( ۀل (
 په اندازه وي..

مبالغ یا د ور پورې تلي   ) د اعتبار۷۷(

ــی  ــین الملل  طــرف یــک نهــاد ب
ید د افغانسـتان بانـک   ئامعتبر مورد ت

 ) یـا معـادل آن   Aکمتر از درجـه (  
 نباشد.

قرضه ایکه به شخص وابستۀ بانک  -٥
 بدون حق مراجعۀ بعدی به فروش مـی  

 رسد..
در  ،ابسته مکلف اسـت ) شخص و۶(

عوض اخذ اعتبار از بانک، تضـمین   
دارای شرایط ذیل باشد،  مناسب را که 

 ه نماید:ئارا
در صورتی که اعتبار مورد نظراز  -١

) فقـرۀ  ٤و ٣نوع مندرج اجـزای (  
چهارم این ماده باشد، ارزش منصـفانۀ   
تضمین در بازار حداقل بـه انـدازۀ   

 ) فیصــد مبلــغ اعتبــار   ١٠٠((
 باشد.

 ر صورتی کـه اعتبـار مـورد    د -٢
نظر از نوع دیگر باشد، ارزش منصفانۀ 
ــه    ــداقل ب ــازار ح ــمین در ب  تض

 ) فیصـد مبلـغ اعتبـار    ١٢٠اندازۀ ((
 باشد.

مبالغ اعتبار یا تسهیالت بـانکی   ) ٧٧(
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لـه    ذمت بانکي اسانتیاوې  شخص پر
 :ی نشياېدالندې حدودو خه زیاتت

بانک پورې تلـي شـخص، د   په  -۱
  ۀو هغنوموي شخص ندې خپلوانو اا

شرکت ته د اعتبار ورکول چې هغه یا د 
ـ        ۀنوموي نـدې خپلـوان پـه هغ

مشارکت ولري، دبانک  شل سلنیزکې 
) سلنې په ۵له مقرراتي پانې خه د((

 اندازه..
ته په اشخاصو وبانک پورې تلپه  -۲

له مقرراتي پانې  ۀدهغمجموعي ول  
 خه په سلو کې پنه ویشت..

پورې تلي  ) بانک مکلف دی، له ور۸(
معاملې په لن  ېشخص سره ترسره شوو

     وخت کې نظار هیئـت تـه رپـو
) فقره کـې  ۴ورکي. ددې مادې په (

درج شوې معاملې له دې حکم خـه   
 مستثني دي.

ـ ) که چېرې اعتبار ۹(  او  هدې مـاد پ
ددې قانون په اتیایمه ماده کې د درج 

بانک  پرته پهرعایت له شوو حکمونو  
 یورکل شـو پورې تلي شخص ته  

وي، داسې اعتبار په لن وخت کې بېرته  

ذمت شخص وابسته از حـدود ذیـل   
 بیشتربوده نمی تواند:   

اعطای اعتبار به شخص وابسـتۀ   -١
مذکور و  ، اقارب نزدیک شخصبانکک

که وی یـا اقـارب نزدیـک    شرکتیی
 موصوف در آن مشـارکت بیسـت    
 فیصدی داشته باشـند، بـه انـدازۀ     

ــی ۵(( ــرمایۀ مقررات ــد از س   ) فیص
 بانک.

به اشخاص وابستۀ بانک به صورت  -٢
ت وپنج فیصد ازسرمایۀ مجموعی بیسس

 . مقرراتی آنن
بانک مکلف است، معامالت انجام ) ٨(

ــته را     ــخص وابس ــا ش ــده ب  ش
 به اسرع وقـت بـه هیئـت نظـار      
گزارش دهد. معامالت مندرج فقـرۀ   

 ) این ماده از این حکـم مسـتثنی   ٤(
 می باشد.

 هرگاه اعتبـار بـدون رعایـت    ) ٩(
احکام مندرج این ماده و مادۀ هشتادم 
این قانون به شخص وابسـتۀ بانـک،    
 اعطاء شده باشـد، چنـین اعتبـار    
ــت   ــت بازپرداخ ــرع وق ــه اس  ب
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  .کول (بازپرداخت) کېييور
) د نظار هیئت او عامل هیئت هغه ۱۰(

) فقره ۸شمېر غي چې ددې مادې په ((
کې د درج شوې معاملې له تفصـیالتو   

 هغه منظوره یاسره خه له خبرتیا سره 
  باندې اعتراض کـ ی یې په منظور

ـ یا  انفرادي، په ندیی ول د  ترکمش
، تکتانې او اونـدو نـورو   مبلغ اصلل

درکـه  مفیسونو د بېرته ورکې لـه   
 ول دي.ئمسس

ـ  چې عواید یې ې)هغه معامل۱۱( دې پ
او ددې قانون په اتیایمه ماده کې  همادد

ــوو ــوو ددرج ش ــابق ور  حکمون  مط
یا  کېيپورې تلي شخص ته لېدول 

ي، وخه ه ترالسه ک ونوموی له هغغ
شخص سره معاملـه   له ورپورې تليي

 حسابېي..
له ور پورې تلي شـخص سـره    

 ېممنوعه معامل
 اتیایمه ماده:

)۱ پـه  ) بانک نشي کوالی، شـتمن  
په مارکې   باندېېورپورې تلي شخص 

  می گردد. 
آن عده اعضای هیئت نظار یـا  ) ١٠(

هیئت عامل که علی الرغم اطـالع از   
) این ٨تفصیالت معاملۀ مندرج فقرۀ (

 ماده، آن را منظـور یابـه منظـوری     
آن اعتراض ننموده اند به طور انفرادی  
 یا مشترک از مـدرک بازپرداخـت   

ــغ  ــل مبلـ ــه و  ،اصـ  تکتانـ
 ربوط مسئول ــر فیس های مـسای

 می باشند.
ــا) ١١( ــد آن  مع ــه عوای  مالتی ک

مطابق احکام مندرج این ماده و مـادۀ  
هشتادم این قانون به شخص وابسـته   

ــ ــا وی از  ـانت ــد ی ــی یاب  قال م
آن انتفاع حاصل می نماید، معامله بـا  
ــته    ــته پنداشـ ــخص وابسـ  شـ

 د.می شوو
 معامالت ممنوعـه بـا شـخص    

 وابسته
 مادۀ هشتادم:

بانک نمی تواند، دارائی را کمتر ) ١(
زش واقعی آن در مارکیـت بـه   از ارر
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کې د هغو له واقعي ارزت خه پـه  
معامله داسې  سره ۀوپلوري یا له هغ کمهه

ــې    ــي چ ــره ک ــهترس ــر  ل  غی
 یسـه مقاور پورې تلي شخص سره په 

 حساب شي. هاو مناسبه کې آسانن
) بانک نشي کوالی، بـې کیفیتـه   ۲(

مالونه یا شتمن له ور پـورې تلـي    
ــا  ــري ی ــه وپې ــخص خ  د  یېش

ور پورې تلي شخص د پور د تضمین 
په نامه ومني. شتمن په الندې حـاالتو   

 کې بې کیفیته ل کېي:
د بانک د معیارونو یا ددافغانستان  -۱

رپـو   يوروسـتن  د بررسبانک د  
مطابق، غیر ستندرد، مشـکوک یالـه    

 منه تللي،طبقه بندي شوي وي.
حالت کې قرار ولري چې له  ۀپه هغ -۲

ـــ ــدـهغوخ ــا ه عای ــ ی هـ  
 نشي. ترالسه

 )٣٠(دسررسید له نېې خه یې له -۳
 وي. ېشو ې، تېرېورو خه زیاتت

د مدیون دنامساعدومالي شرایطو  -۴
نوی  میعاد دسر رسید  ۀپربنس، د هغغ

شوی وي او د بېرته ورکې شرایط یې  

شخص وابسته به فروش برسـاند یـا   
معامله با وی را طوری انجام دهد که  
در مقایسه با شخص غیر وابسته سهل 
ــوب     ــر محس ــب ت ــر و مناس  ت

 گردد..
ـ  ،) بانک نمی تواند٢(   وال یـا ـام

دارائی های بی کیفیت را از شـخص  
به عنـوان   وابسته خریداری نموده یاا

، قبـول  وابستهتضمین قرضۀ شخص  
ــل   ــاالت ذی ــی درح ــد. دارائ  نمای

 بی کیفیت، پنداشته می شود::
طبق معیارهای بانک یـا آخـرین    -١

گزارش تفتیش د افغانستان بانک، غیر  
ستندرد، مشکوک یا ازبین رفته، طبقه 

 بندی شده باشد..
 در حالتی قـرار داشـته باشـد     -٢

 که عاید یـا منفعـت از آن حاصـل    
 شده نتواند.

 اریخ ســر رســید آن  از تــ -٣
 ) روز، سپری شده باشد.٣٠بیشتر از (

بنابر شرایط مالی نا مساعد مدیون،  -٤٤
 میعـــاد سررســـید آن تجدیـــد  
ــت آن    ــرایط بازپرداخ ــده و ش  ش
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 تر بیا خبرو اترو الندې نیـول شـوي   
 وي.

)بانک نشي کوالی، په هغوحـاالتو  ۳(
 کې چې له اعتبار خـه پـه النـدې    

، اعتبار ور ه اخیستل کېي مقصدونوو
 کي::

په بانک پورې د تلي شـخص د   -۱
 ذمې د پورونو د ورکې په منظور..

رې د تلي شـخص د  په بانک پو -۲
 و په منظور.لد پېر شتمنن

 په بانک پورې له تلـي شـخص    -۳
سودار کې پانـه   هسره په اوند

 اچونه..
په بانک پورې له تلي شخص سره 

 رپو  ود معامل
 یو اتیایمه ماده:

 ) بانک مکلـف دی، د ور پـورې   ۱(
د نه بېرته ورکل شـوو   ي شخصتل

هغـه   پورونو په هکله، په ربعوار ولل
افغانستان بانک ته وانـدې  درپو د  

 :ونکی ويلر والندې مطالبدکي چې  
ـ    دیوننهغه   -۱۱   ېچې د مخکنـ ربع

 مورد مذاکرۀ مجـدد قـرار گرفتـه    
 باشد.

 درحـاالتی   ،بانک نمـی توانـد  ) ٣(
ــل    ــد ذی ــه مقاص ــه ازاعتبارب  ک
 استفاده می شـود، اعتبـار اعطـاء    

 نماید:
به منظور پرداخت بدهی های ذمه  -١

 شخص وابسته به بانک..
به منظور خریداری دارائی  شخص  -٢

 وابسته به بانک..
ــارت   -٣ ــذاری درتج ــرمایه گ  س

ــه  ــا شــخص وابســته ب  مــرتبط ب
 بانک.

 بـا شـخص    گزارش معـامالت  
 وابسته 

 مادۀ هشتاد ویکم:
 طور ربعـوار   ،بانک مکلف است) ١(

ــاز ــون ب ــورد دی ــت  در م  پرداخ
 نشــده شــخص وابســته گزارشــی 

 ه نمایـد  ئبه د افغانستان بانک، ارا را
 که حاوی مطالب ذیل باشد: 

دیونی که بعد از تاریخ تسـلیمی    --١
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له نېې خه وروسته   تسلیم  درپو د
 .ژمنه شوې ده یېترسره یا  

داوندو ور پورې تلو اشخاصـو   -۲
 نومونه، دپور مبلغ، شرایط او ضـوابط   
 او نور این معلومات. ددې قـانون د   

) فقره کې درج ۴نهه اویایمې مادې په ((
لدې حکم خه مستثني  ېمعامل ېشوو

 دي..
) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۲(

ــي   ــف ک ــک مکل ــوبان   ــه  ل
تلي شخص سره دخپلومعاملو پورې ور 

) فقره کـې د  ۱رپو ددې مادې په ((
مودې په نسبت پـه لنـو    ېدرج شوو

زماني وانونو کې ، له مفصلو معلوماتو  
 ه یوای واندې کي.سر

د ) د دافغانستان بانک کوالی شي، ۳(
ددې مادې پـه  ۀ خاص بانک په اه یوو
) فقره کې درج شوی رپـو لـه   ۲((

لیکلـې خبرتیـا د   احوالو سره سم د  
ې مقرر ېیاد اوند صادرېدو په ذریعهه

مطابق له ولو بانکونو یا د بانکونو لـه   
 وریو خه وغواي.تک وخاص

ـ  ) بانک مکلف ۴۴(  دې مـاده   ه دی، پ

گزارش ربع قبلی ایفاء یا تعهد شـده  
 است..

اسمای اشخاص وابسته مربـوط،   -٢
مبلغ، شرایط و ضوابط دین و سـایر   
 معلومات ضروری. معامالت منـدرج  

 ) مادۀ هفتـاد و نهـم ایـن    ٤قرۀ ((ف
ــتثنی   ــم مس ــن حک ــانون از ای  ق

 می باشد. 
ــک  ) ٢( ــتان بانــ  د افغانســ

بانک را مکلف سـازد تـا    ،می تواند
گزارش معامالت خود با شخص وابسته  
را در فاصله زمان کوتاه نسبت به میعاد 

ماده، تـوأم بـا    ) این١مندرج فقرۀ ((
ــل ارا   ــات مفصـ ــمعلومـ  ه ئـ

 .نماید
 ،دــی توانـم نستان بانکافغاد) ٣(

 )این ماده را در۲گزارش مندرج فقرۀ ((
 احوال رابطه به یک بانک خاص حسبب
تمـام   ذریعۀ صدور اطالعیۀ کتبی یا ازز

تگوری هـای خـاص از   بانک ها یا کک
 ، مطالبهمربوط ۀبانک ها برطبق مقررر

 نماید..
جهت حصول   ،بانک مکلف استت) ٤٤(
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کې ددرج شووحکمونو له رعایت خه 
ا وند سندونه  دترالسه کولولپاره،ا

ــه     ــي تدبیرون ــاتي او کنترول  وس
 ونیسي..

 د اعتبار ورکولو منع
 دوه اتیایمه ماده:

بانک نشي کوالی، په الندې حاالتو کې 
ــار    ــه اعتبــ ــخص تــ  شــ

 :ورکيي
ـ  ۀپه هغ -۱   ۀصورت کې چې په هماغ

ې ه تر لپاره پېرلو د بانک کې دونو
 واخیستل شي..

صورت کې چې بانک خبر  ۀپه هغ -۲
 شوي اعتبار خـه  اعطاءله  شي چېې

پیدا شوي عواید، په مستقیم یا غیـر  راا
پـه  مسقیم ول د ونو د پېرلو لپاره  

ې اخیستنې الندې کې تر بانکهماغۀ  
 نیول کېي..

په نورو شرکتونو کې د بانک پانه 
 اچونه

 مه ماده:درې اتیای
) بانک کوالی شي په نورو شرکتونو ۱۱(

اطمینان از رعایت احکام مندرج ایـن  
 ماده، اسناد مربـوط را نگهـداری و   

ــاذ    ــدابیرکنترولی را اتخــ  تــ
 نماید..

 منع اعطای اعتبار 
 مادۀ هشتاد ودوم:

ــد، ــی توان ــک نم ــاالت در بان  ح
 ذیــل بــه شــخص اعتبــار اعطــاء 

 :نماید
در صورتی که جهت خریـداری   -١

 ســهام در همــان بانــک اســتفاده  
 شود..

در صورتی که بانک اطالع  یابد،  -٢
ــد ن   ــه عوای ــار  ک ــی از اعتب  اش

اعطاء شده، طور مسـتقیم یـا غیـر    
 مستقیم جهت خریـداری سـهام در    
 همان بانک مـورد اسـتفاده قـرار     

 می گیرد..
سرمایه گذاری بانـک درسـایر   

 ها شرکت
 مادۀ هشتاد وسوم: 

بانک می تواند درسایر شرکت ها  ) ١١(
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کې پانه اچونه وکي، پدې شرط چې 
 دد اینو پالیسیو او کنالرو او هـم   

لـه   مالي او مدیریتي تـوانمن مناسبو  
ارنې خه یـې ا  دهغو له او  شتونن

 ترالسه کی وي..
کې  ونو و) بانک مکلف دی، په هغ۲(

دمخه چـې لـه    خه پانې اچونېله  
افغانستان د ندې سلنوخه واوي، دالال

 :واخلي اجازه ېبانک لیکلل
 شرکت کې د بانـک   ۀ واحدپه یو -۱
 لس سلنه.ې مقرراتي پاند 
په مجموع کې په ولو شـرکتونو   -۲

لوېت  ېمقرراتي پاند کې د بانک  
 سلنه..

 ) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۳(
) فقره کې درج شوې ۲ددې مادې په (

او  ېپنلس سـلن  سرهترتیب په سلنې  
 کي. ې، زیاتې تهشپېته سلنن

) فقره کې د درج ۲) ددې مادې په (۴(
شوې لیکلې اجازې د ترالسه کولو لپاره  
د غوتنلیک د وانـدې کولـو ول   

ستان بانک په واسطه دافغان د اوشرایطط
د بشپ   دافغانستان بانکاکل کېي. دد

سرمایه گذاری نماید، مشروط براینکه 
 موجودیــت پالیســی هــا و    ازز

لعمل های ضروری ونیز توانـائی   طرزا
مالی و مدیریتی مناسب و نظارت از آن 

 اطمینان حاصل نموده باشد..
قبل از سرمایه  ،بانک مکلف است) ٢(

گذاری در سهامی که از فیصدی های  
ذیل متجاوز باشـد، اجـازۀ کتبـی    

 دافغانستان بانک را اخذ نماید:  
ده فیصد سرمایۀ مقرراتی بانک در  -١

 د. یک شرکت واحح
 د سرمایۀ مقرراتی ــل فیصـچه -٢

ــا در ــرکت ه ــام ش ــک در تم  بان
 مجموع. 

 د، ــی توانـافغانستان بانک م) د۳(
 ) ٢فیصـدی هــای منــدرج فقــرۀ ( 

 این مـاده را بالترتیـب بـه پـانزده     
 فیصد وشصت فیصد افزایش دهد.

) طرزو شرایط ارایۀ در خواسـت  ٤(
مندرج فقرۀ جهت کسب اجازۀ کتبی  

افغانستان بانک ده، توسط د) این ما٢((
افغانسـتان بانـک   د تعیین می گردد..

ـــ ــدت ((ـدرخــ  )  ٦٠الل مــ
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غوتنلیک له ترالسـه کولـو خـه    
 ) ورو مودې په تـر ۶۰(وروسته د  

یید یا رد په اه تصمیم أد ت دهغۀ کې،،
 نیسي..

) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۵(
) فقره کـې د درج  ۲ددې مادې په ((

 د هغـو   صادرولشوې لیکلې اجازې  
 پورې وتـي چـې    تحققشرایطو په 

پدې قانون کې ددرج شوو مکلفیتونو د 
 ي.دترسره کولو لپاره ، این  

صفاتولرونکو بها لرونکـو   )دالندې۶(
) ۳او  ۲سندونو په اه ددې مادې په ((

کې درج شوې سلنې د تطبیق و نه وفقرر
 دي::

هغه بها لرونکي سـندونه چـې د    -۱
تابع شرکت په واسطه د نوموو د بانک  

سندونو د ورکې د تضمین په منظور  
 پېرل شوي دي.

هغه بها لرونکي سندونه چې د مالي  -۲
ک دبیا رغونې په بهیرکې یا دبان ومعاملل
 کېي. قت ول ساتلؤپه مم

 هغه بها لرونکي سـندونه چـې د    -۳
دتضمین دتصرف له امله اخیستل   دین

ــت  ــت درخواس ــد از دریاف  روز بع
  ئیــدتاکامــل، تصــمیم مبنــی بــر 

ــاذ   ــا رد آن را اتخـــ  یـــ
 .می نماید

افغانستان بانک می تواند، صدور ) د۵(
) این ماده ٢اجازۀ کتبی مندرج فقرۀ ((

ـ   ه را منوط به تحقق شرایطی سازد ک
 جهت ایفای مکلفیت هـای منـدرج    
 ایـــن قـــانون، ضـــروری    

 می باشد..
فیصدی های مندرج فقره هـای  ) ٦(
) این ماده در رابطه بـه اسـناد   ٣و٢((

 بهادار حاوی صـفات ذیـل، قابـل     
 تطبیق نمی باشد::

اسناد بهاداری که توسط شرکت  -١
تابع بانک به منظور تضمین پرداخـت   
ــده  ــداری ش ــذکور خری ــناد م  اس

 است.
اسناد بهاداری کـه در جریـان    -٢

معامالت مالی یا احیای مجدد بانـک   
 طور مؤقت نگهداری می گردد.

 اســناد بهــاداری کــه در اثــر  -٣
 تصرف تضـمین دیـن اخـذ شـده     
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  شوي وي.
هغه بها لرونکي سندونه چې بانک  -۴
په خپل نوم دنورو اشخاصـو پـه    یېې

 ساتي. د امانت په ولاستازیتوب  
 ) بانک مکلف دی، ددې مـادې د  ۷(
 کـې   اجزاوو) ۳تر  ۱( په) فقرې ۶(

د  ،درج شوي بها لرونکـي سـندونه  
کاـل   ۀترالسه کولو له نېې خه د یوو

په بـل   یېپه تر کې وپلوري یاې مودد
 .سره پرېديول  

ـ   ،) بانک نشي کـوالی ۸(  ۀپـه هغ
 سسه نه وي، ؤشرکت کې چې مالي مم

 واکمنه استحقاقي ونه ترالسه کي.
) ۲) که چېرې بانک ددې مادې په (۹(

کې د درج شوې لیکلې اجازې له  فقرهه
اخیستلو پرته پانه اچونه وکـي، د   
دافغانستان بانک د لیکلي دسـتور د  

په ذریعه بانک مکلف کوي،  ولوصادرر
و په دستور کې له درج شوې نېې ترر

ــه    خـــــــه دمخـــــ
 دد افغانستان بانک له تشخیص سـره   

خپله پانه اچونه په کُلي یا قسمي  ،سمم
  .ييختمه کتوه  

  باشد.
اسناد بهاداری که بانک به نام خود  -٤

به نمایندگی از سایر اشـخاص طـور    
 امانت نگهداری می نماید. 

ناد بهادار اس ،بانک مکلف است) ٧(
 ) فقــرۀ ٣الــی ١منــدرج اجــزای ((

) این ماده را در خالل مدت یـک  ٦(
سال از تاریخ حصـول، بـه فـروش     
رسانیده یا به نحو دیگـری واگـذار   

 نماید.  
 در شرکتی کـه  ،بانک نمی تواند) ٨(

 مؤسسۀ مالی نباشد، سهم اسـتحقاقی   
 ذیصالحیت کسب نماید.  

ــذ ) ٩( ــدون اخ ــک ب ــاه بان  هرگ
ــی  ــرۀ (اجــازۀ کتب ــدرج فق  ) ٢من

 این ماده سـرمایه گـذاری نمایـد،    
ــۀ  ــک ذریعـ ــتان بانـ  د افغانسـ
ــک را   ــتورکتبی، بان ــدور دس  ص

ــل از  ،مکلــف مــی ســازد ــا قب  ت
ــدرج دســتور، ســرمایه  ــاریخ من  ت
 گذاری خـود را حسـب تشـخیص    
د افغانستان بانک طورکلی یا قسـمی  

 خاتمه دهد.   
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) ددافغانستان بانک کوالی شي، ۱۱۰(
) فقره کې درج شوې ۲ددې مادې په ((

دالندې حاالتود تشخیص پـه   ،اجازهه
اوبانک مکلف کي،  فسخصورت کې  

وخپله پانه اچونه په کُلي یا قسمي ترر
سره یا یې په بل ول  ختمه کيتوه  

 :پرېدیی
پربنسـ   دهغـو  هغه شرایط چې -۱

ـ    دې  هلیکلې اجازه صادره شوې ده، ل
 د تطبیق و نه وي. وروسته

د بانک مالي ثبـات   ،ه اچونهپان -۲
 زیانمنېسپارونکو ې  د کي یاتهدیدد
 کي..

سلویوولسـمه  ) ددې قانون په یو۱۱(
ماده کې درج شوې کنالرې پر هغـو   
دستورونو باندې چـې د دافغانسـتان   

) فقـرې د  ۹بانک لخواددې مادې د ((
  صادرېي اوهمدارنـه  ،مطابقحکم  

  فیصـلې پـر   فسـخ د هغې اجازې د 
دې  د ېیباندې چې د دافغانستان بانک 

 مطـابق ) فقرې د حکم ۱۰مادې د ((
  ، د تطبیق و دي.نیسيي

د افغانستان بانک می توانـد،   ) ١١٠(
این ماده را در ) ٢درج فقرۀ (اجازه من

ذیل فسـخ   صورت تشخیص حاالتت
تـا   ،نماید و بانک را مکلف سـازد  

را طـورکلی یـا   سرمایه گذاری خود  
یا به نحو دیگری  قسمی، خاتمه داده وو

 واگذار نماید::
شرایطی که به اساس آن اجـازۀ   -١

 کتبی صادرگردیده است، منبعد قابـل   
 تطبیق نباشد..

بات مالی بانک سرمایه گذاری، ث -٢
منافع سپرده گذاران  را تهدید کرده یاا
 را متضرر سازد.  

طرزالعمل های منـدرج مـادۀ   ) ١١(
یکصدو یازدهم این قانون باالی دساتیر  
که توسط د افغانستان بانک طبق حکم 

 ) ایـن مـاده صـادر    ٩مندرج فقرۀ ((
می گردد و همچنین باالی فیصلۀ فسخ 
ــتان     ــه دافغانسـ ــازه کـ  اجـ

) ١٠بق حکم مندرج فقرۀ (بانک مطاا
این ماده اتخاذ می نماید، قابل تطبیـق   

 ..می باشد
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  ي د هویت تشخیصپېرېدونککد 
 لور اتیایمه ماده:

اشخاصو  دهغو بانک نشي کوالی، )۱(
وي، بانکي مجهول لپاره چې هویت یې  

تـه بـانکي    یهغو حساب پرانیزې یاا
 متونه واندې کي.خدد

 تـه ) بانک مکلف دی، مشـتري  ۲(
الندې  لپارهدبانکي حساب دپرانیستلو  

 اقدامات ترسره کي::
 د هغو مشتریانو د هویت ثبتـول   -۱

چې په بانک کې حساب پرانیزي یا په 
هر ول له بانک خه د بانکي فعالیتونو  

د  دوجوهو یا بها لرونکو سندونو ،ارههلپ
 یا وو سندونو د معامللېد یا دبها لرونکک

بها لرونکو سندونو د تبادلې په  تأدیاتيدد
شمول ترې ه اخلي، یا نـور هغـه    
 فعالیتونــــــه چــــــې  

  وپـه اونـد   یـې  د دافغانستان بانک
 .يومشخصکې  روکنال

شخص د هویت په هکله  هغۀ د بل -۲
د کافي معلوماتو غوتل چـې پـدې    

فعالیتونه  حسابونو کې ذینفع وي یا دغه 

  تشخیص هویت مشتری
 مادۀ هشتاد وچهارم: 

برای اشخاصی  ،بانک نمی تواند) ١(
که هویت شان مجهول باشد، حساب  

خدمات  آنهابانکی افتتاح نموده یا به 
 بانکی را عرضه نماید.  

جهت افتتاح  ،بانک مکلف است) ٢(
اب بانکی برای مشتری اقـدامات  حسس

 ذیل را انجام دهد:  
 ثبــت هویــت مشــتریانی کــه  -١

 در بانک حساب افتتاح مـی نماینـد   
 یا به هر نحـوی از بانـک جهـت    

قال ـفعالیت های بانکی به شمول انت
 وجوه یا اسناد بهادار یامعامالت اسناد  
بهادار یا تبادلۀ اسناد بهادار تأدیـاتی   

 ، یــا ســایر  اســتفاده مــی نماینــد
 دافغانسـتان بانـک    فعالیت های کهه

 در مقرره هـای مربـوط مشـخص    
 می نماید.

مطالبۀ معلومات کافی در مـورد   -۲
هویت شخص دیگری کـه در چنـین    
 حساب ها ذینفـع بـوده یـا چنـین     



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

١٩٢ 
 

په ه ترسره کېي او د نوموي   ۀۀد هغ
 د هویت ثبتول.

 پېرېدونکودهغوسندونوساتل چې د -۳
 او نـورو ذینفــع اشخاصــو هویــت   

 ثابتوي..
فعالیتونو خه د مخنیوي  له جرمي 
د بـانکي خـدمتونو د    په منظور

 واندې کولو ممنوعیت
 پنه اتیایمه ماده:

ددې پـه اه   ،شي کوالی) بانک ن۱(
خدمتونو خه د  یاب چې له بانکي حساا

په  تمویل یا د تروریزم د وینلوپیسو  
د ارتکاب د مالت ي فعالیتونو دجرمشان  

یا مرستې لپاره ه اخیستل کېـي، د   
جه شک په صـورت  ؤعلم، خبرتیا یا م
 ه پهیا د هغوی  لپاره کې د اشخاصوو

بانکي حساب پرانیزي یا هغوی ته بانکي  
 خدمتونه واندې کي.

مکلف دی، ددې مادې پـه   ) بانک۲(
 ) فقره کـې ددرج شـوي بـانکي    ۱((

حساب دپرانیستلو او بانکي خدمتونو د 
واندې کولو په اه د غوتنلیک یـا   

فعالیت ها به نفع وی انجام می شود و 
 ثبت هویت موصوف..

نگهداری اسنادی کـه هویـت    -٣
خاص ذینفع را ثابت مشتریان و سایر اشش

 می سازد.  
 ممنوعیت عرضۀ خدمات بـانکی  

گیری ازفعالیت های  به منظور جلو
  جرمی

 مادۀ هشتاد وپنجم: 
 در صـورت   ،بانک نمی توانـد ) ١(

 جـه مبنـی   ؤعلم، اطالع یا شـک م 
 بر این که از حسـاب یـا خـدمات    

به ارتکاب  بانکی برای حمایت یا کمک 
ئی یا پول شو فعالیت های جرمی مانند

تمویل تروریزم استفاده می شود، برای  
اشخاص یا به نفع آنها حساب بـانکی  
 افتتاح یا به آنها خدمات بانکی عرضه  

 نماید..
ـ  ،بانک مکلف است) ٢(  الل ـدر خ

) روز کاری از تاریخ دریافت ٥مدت (
ــدایت     ــا هـ ــت یـ  درخواسـ
 مبنی بـر افتتـاح حسـاب بـانکی      
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د ترالسه کولو له نېې خه   ېېالروون
ورو مودې په تر کې، کاري ) ۵د(

موضوع په لیکلې توه د دافغانسـتان   
 بانک خبرتیا ته ورسوي.
قي) بـانکونو   له مجازي (غیر حقی

 سره د ایکو د رامنتـه کولـو   
 ممنوعیت

 شپ اتیایمه ماده:
 ينمایندبانک  يبانک یا د بهرن کورنی

چې په هېواد کې فعالیت کوي، نشـي   
 کوالی، الندې فعالیتونه ترسره کي:

له مجازي (غیرحقیقي)بانک سره  -۱
ددوه اخیزې تعاملي ایکې رامنتـه   

خـه د   کول یا د بانک له حسابونو 
ې اخیستنې لپاره مجازي بانک ته د 

 اجازې ورکول..
ددې قانون له نافذېدو وروسته له  -۲

مجازي بانک سره تعاملي ایکې ته دوام  
 ورکول.

 
  
 

 و عرضۀ خـدمات بـانکی منـدرج    
ایـن مـاده، موضـوع را    ) ١فقرۀ (

افغانستان بانک اطـالع  طورکتبی به دد
 دهد..

 ایجــاد روابــط بــا  ممنوعیــت
ــر  ــازی (غی ــای مج ــک ه  بان

 حقیقی)
 مادۀ هشتاد وششم:

بانک داخلی یا نمایندگی بانک خارجی 
 که درکشـور فعالیـت مـی کنـد،      
 نمی تواند، فعالیـت هـای ذیـل را     

 انجام دهد::
 نبـه  ایجاد رابطۀ تعـاملی دو جا  -١

با بانک مجازی (غیرحقیقی) یا اعطای 
اجازه به بانک مجازی جهت استفاده از  

 حسابات بانک.
تداوم رابطۀ تعاملی با بانک مجازی  -٢

ــن    ــاذ ایــ ــد از انفــ  بعــ
 .قانونن
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معامله لرونکوبـانکونو سـره    له 
 شرایط د ینولودایکو 

 اووه اتیایمه ماده:
 نماینديبانک  يی بانک یا د بهرنکورن

لـه   ،الیت کـوي چې په هېواد کې فعع
بهرني بانک سره د تعاملي ایکـې د   

له دوام خـه   ېیا د هغ کولورامنته 
دمخه د الندې شرایطو پـه رعـایتولو    

 ي:دمکلف 
هغـۀ  د  یاد بانک د عامل رئیس،  -۱

 د عملیاتي آمر نمایندبهرني بانک د  
یا بل  چې په افغانستان کې فعالیت کويي

 هغه شـخص چـې دهغـوی لخـوا      
 د منظور ترالسه کول. اکل کېيي

د متعامل بانـک د سـوداریزو    -۲
 ۀالیتونو د ماهیت او شهرت او د هغفعع

چـې   خـه  کیفیتارنیز سیستم له  
،د خبرتیا لپاره د دیبانک د هغه تابع  

معلوماتو  کافيمتعامل بانک په هکله د  
 راولول..

او د تروریزم لـه   وینلود پیسو  -۳
دمتعامل  مبارزې په هکله، تمویل سره دد

 شرایط بـر قـراری رابطـه بـا     
 بانک های معامله دار 

 مادۀ هشتاد وهفتم: 
بانک داخلی یا نمایندگی بانک خارجی 

شور فعالیت می نماید، قبـل  که درکک
ــاملی     ــۀ تعـ ــاد رابطـ  ازایجـ
 با بانـک خـارجی یـا تـداوم آن      
 مکلف بـه رعایـت شـرایط ذیـل      

 می باشد::
کسب منظوری رئیس عامل بانک،  -١

یا آمرعملیاتی نمایندگی بانک خارجی  
ــت  ــتان فعالیـ ــه در افغانسـ  کـ
می نماید یا شخص دیگری که از طرف 

 ها تعیین می گردد.آنن
وری معلومات کـافی در  جمع آ -٢

مورد بانک متعامل جهت اطـالع از   
 ماهیــت فعالیــت هــای تجــارتی و 
شهرت بانک متعامل وکیفیت سیستم 
ــابع آن     ــک ت ــه بان ــارتی ک  نظ

 می باشد..
بانک  ی ایجابات کنترولیـارزیاب -٣

پول شوئی و   متعامل در مورد مبارزه باا
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 ارزول.. ایجابـاتو  کنترولـي    بانک د
پدې ماده کې د درج شوي هـر   -۴۴

 بیانوونکو ولیتونودئمس اوندو بانک دد
 سندونو ترتیبول..

په الندې مواردو کې د مستقیمې  -۵
    ا ه دحسـابونو پـه ا ې وورک

 :ترالسه کول
بانک لخوا د هغو  معاملې لرونکيد  -
شتریانو د هویت تصـدیقول چـې د   مم

 یا د هغۀ د فرع حسابونوتهي بانک کورنن
 مستقیم الس رسی لري..

 دونکو د هویت د تثبیتولـو د  ورېد پ -
 .رعایت ومداتتدبیرونو م

د اوندو مشتریانو یا د  عندالمطالبه -
د فرع دهویت  ۀبانک او یا دهغ ينکورر

 پـه باره کې د معلومـاتو   د تثبیتولو پهه
 ي.نمتواند متعامل بانک واندې کولوو
 ووم فصلا

 اسالمي بانکداري
 د اسالمي بانکدار جواز

 اته اتیایمه ماده:
ددې   د اسالمي بانکدار جـواز  ) ۱۱(

  تروریزم.  تمویل
ترتیب اسناد مبین مسئولیت های  -٤

ــدرج   ــک من ــر بان ــه ه ــرتبط ب  م
 این ماده.  

حصول اطمینان در رابطـه بـه    -۵
حسابات قابل تادیۀ مستقیم درمـوارد   

 ذیل:
تصدیق هویت مشـتریان کـه بـه     -

حسابات بانک داخلی یـا فـرع آن    
دسترسی مستقیم دارند، از طرف بانک 

 معامله دار..
 رعایت مداوم تدابیر تثبیت هویـت   -

 مشتریان.
ارایـۀ   انک متعامل بـه قادر بودن ب -

هویت مشتریان  معلومات دربارۀ تثبیتت
 مربوط یابانک داخلی و یـا فـرع آن   

 عندالمطالبه..
 فصل هفتم

 بانکداری اسالمی
 جوازبانک داری اسالمی

 مادۀ هشتاد وهشتم: 
جواز بانکداری اسالمی مطـابق   ) ١١(
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و مطابق، د دافغانستان  قانون د حکمون
لزوم دید سره سم صادر له  بانک لخوا

 او ورکول کېي..
) اسالمي بانـک، خپلـه اداره او   ۲(

مه او محتاطانه توه ددې الفعالیت په سس
 عي اصولو، مقرروکمونو، شرقانون دحح

مه ضبانکدار دجوازد مناسالمي  د اوو
بانک افغانستان مطابق چې د دشرایطو  

 اجـرأ په واسطه صادرېي، تنظـیم او  
 کوي..

شرعي بورد  دهغۀ ) اسالمي بانک او۳(
دخپلو فعالیتونو په ترسـره کولـوکې    

 په رعایـت  اصولو داسالمي شریعت د
 افغانستان بانک پـدې د د ،مکلف ديي

 ولیت نه لري.ئاه مسس
 ) پدې قـانون کـې درج شـوي    ۴(

 چـې د  صورت کـې  ۀحکمونه په هغ
وي داسـالمي  مطـابق   صولوا شرعيي

 تطبیق ودي. د هم بانکونو په هکلهه
 تبدیليد بانک 

 نهه اتیایمه ماده:
) هغه متعارف بانک چې پدې قانون ۱۱(

احکام این قانون از طرف دافغانسـتان  
اء بانک حسب لزوم دید صادر و اعطط

 می گردد.  
فعالیـت   اداره و بانک اسالمی،) ٢(

 سالم ومحتاطانه مطابقخود را به طورر
  قـانون، اصـول شـرعی،    احکام اینن

مقرره ها و شـرایط منضـمه جـواز    
بانکداری اسالمی که توسط دافغانستان  

ء  بانک صادر می گردد، تنظیم و اجرا
 .نماید می

بانک اسالمی و بورد شـرعی آن  ) ٣(
لیت خویش مکلـف بـه   درانجام فعاا

رعایت اصول شریعت اسالمی بـوده،   
افغانستان بانـک در ایـن رابطـه     د

 مسئولیت ندارد.
احکام منـدرج ایـن قـانون در    ) ۴(

صورتی که مطابق اصول شرعی باشد،  
در مورد بانک های اسالمی نیز قابـل  

 تطبیق می باشد..
 تبدیلی بانک 

 مادۀ هشتاد ونهم:
ــارف کــه مطــابق  ) ١١(  بانــک متع
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شووحکمونو مطابق یـې د   کې ددرج 
 ۀدهغ ترالسه کی او بانکدار جواز

افغانستان کې موقعیت  پهمرکزي دفتر  
ولري، کوالی شي د اسالمي بانک په  

ته بدلون ورکي او یا  شکلخپل توه، 
 دپــه واســطه ددافغانســتان بانــک  

وروسته د اسالمي  ورکولوجوازلیک له  
  پرانیزي. برخهبانکدار 

 ) د دافغانستان بانـک د متعـارف   ۲(
بانک غوتنلیک، په اسـالمي بانـک   

 برخې دلولو یا د اسالمي بانکدار ددبب
دپرانیستلو لپاره دشرعي بورد د واندیز  
شووغواودبانک دعملیاتي کنالروله 
منظور او د اسالمي بانک یا د اسالمي  

په توه د متقاضي بانک  برخېد  بانک
مو او محتاطانه فعالیتونو له ترسره الد سس

  ا خه د ترالسـه کولـو    لهکولو
 دوي.، تأییوروستهه

غوتنلیک ته کولود رامن بانکد)۳(
 لیـک اجازه  درجد دې ماده کې پ اوو

وندوه ورکمقرروکې ددرج شوو  په ا
 ي.موممطابق، صورت  حکمونوو

 دد خپلل ،،) متعارف بانک کوالی شي۴۴(

حکام مندرج این قانون جواز بانکداری  ا
ــر  ــوده ودفتــ ــذ نمــ  اخــ
مرکزی آن در افغانسـتان موقعیـت   
 داشته باشد، می توانـد بـه حیـث     
 بانک اسـالمی تغییـر شـکل دهـد      
 و یا بخـش بانکـداری اسـالمی را     
ــه     ــازه نام ــای اج ــد از اعط  بع

 توسط دافغانستان بانک افتتاح نماید.  
 افغانستان بانـک، درخواسـت   ) د۲((

بانک متعارف را، جهت تبدیل به بانک 
اسالمی یا افتتاح بخـش بانکـداری    
اسالمی بعـد از منظـوری اعضـای    
  پیشـــنهادی بـــورد شـــرعی وو

طرزالعمل های عملیاتی بانک و حصول 
اطمینان از انجام فعالیت های سالم و  
محتاطانۀ بانک متقاضی به حیث بانک 

 تائیـد اسالمی یا بخش بانک اسالمی،  
 . می نمایدد

) منظوری درخواست ایجاد بانک و ٣(
این مـاده،   اعطای اجازه نامه مندرجج

حکام مندرج مقـرره هـای   مطابق به اا
 می گیرد.  ، صورتمربوطط

 فعالیت وو ،،) بانک متعارف می تواند۴۴(
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 فعالیتونه اووبرخې   اسالمي بانکدار د
 کي.فسخ عملیات  

 شرعي بورد
 نوي یمه ماده:

 متعـارف   ) هغه اسالمي بانک یـا ۱(
بانکدار برخه په  بانک چې داسالمي

 ۀهغ دکې رامنته کېي، مکلف دی،  
کې  محصوالتو خدمتونو، فعالیتونو اوپه  

اصولو د تطبیق او  د اسالمي شریعت دد
 رامنتهپه منظور، شرعي بورد  ترعایی

 کي..
ترکیب لرونکی تاق د بورد )شرعي ۲(

له دریو  فقهېد اسالمي  ۀلترل چېدی  
خه جو شوی چې دهغوی  عالمانوتنو  

عمـومي   د ونه والو نصب اوعزل دد
 .موميمجمع په واسطه صورت  

مقرره  )دشرعي بورد غي په اونده۳(
 لرونکي شرایطو علمي کې ددرج شووو

اولترله داسـالمي بانکـدار    ديي
 لري.ودعملیاتو په چاروکې تجربه  

) کلونو ۳د () د شرعي بورد غي، ۴(
  .تصابېييانلپاره   مودېې

عملیات بخش بانکداری اسالمی خود 
 را فسخ نماید.  

 بورد شرعی
 مادۀ نودم: 

ه بانک اسالمی یا بانک متعارف ک) ١(
 اسالمی در آن ایجـاد   داریبخش بانکک

بـه منظـور    ،می گردد، مکلف است
تطبیق ورعایت اصول شریعت اسالمی  
درخدمات، فعالیت ها و محصـوالت  

 شـــرعی را ایجـــاد  آن، بـــوردد
 نماید. 

) بورد شرعی دارای ترکیب تـاق  ۲(
بوده که حداقل متشکل ازسـه نفـر    
علمای فقه اسالمی می باشد که نصب 

عمـومی  توسط مجمـع   آنهاو عزل  
 مداران بانک صورت می گیرد. سهه

) اعضای بورد شرعی واجد شرایط ٣(
بـوده و   مندرج مقررۀ مربـوط  علمیی

حداقل تجربـه در امـور عملیـات     
 بانکداری اسالمی داشته باشند. 

) اعضای بورد شرعی برای مـدت  ٤(
 ) سال انتصاب می گردد.  ۳((
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 بیـا   دورو لپـاره   راتلونکوود هغوی د 
 مجاز دی.هم  انتصابب

 ) شرعي بـورد لـه خپلـو غـو     ۵(
 خه یو د رئیس په توه اکي.

) دشرعي بوردغي نشي کـوالی  ۶(
په اجرائیوي، مدیریتي یا ارنیزو دبانک  

 عهدوکې توظیف شي..
) دشرعي بورد تصمیمونه په غونه ۷(

ه اکثریـت  کې د حاضرو غو د راْیو پپ
په صـورت   نیول کېي.درأیودبرابرر

ت شمېرل کېي چې اکثری اخکې هغه  
یه ورکې أرته  ۀهغ دشرعي بورد رئیسس

 وي..
ــه، ۸( ــدار برخ ــالمي بانک ) داس

 یومشاورچې په شرعي چاروکې دالزموو
لرونکی وي،  وکافي تجرب او تحصیالتوو

 استخداموي.  
 د اسالمي بانکدار فعالیتونه

 ه:نوي یمه ماددیو
) اسالمي بانک کـوالی شـي، د   ۱(

بانکدار دجواز دمندرجاتو، اسـالمي   
مطابق، الندې   ېېمقررې  شریعت اواوند

، برای دوره هـای  آنهااانتصاب مجدد 
 .یز مجاز می باشدبعدی نن

 یکی از اعضای خود ) بورد شرعی٥(
 نماید. بحیث رئیس انتخاب می راا
) اعضای بورد شرعی نمی تواننـد  ٦(

درعهده های اجرائیوی، مدیریتی یـا   
 نظارتی بانک توظیف گردند. 

) تصامیم بورد شرعی با اکثریـت  ٧(
آرای اعضای حاضردر جلسه، اتخـاذ   

 ،اءمی گردد. در صورت تسـاوی آر 
س بورد شرعی به آن رأی طرفی که رئیی

ــدد ــمرده  داده باش ــت ش  ، اکثری
 می شود.

) بخش بانکداری اسـالمی یـک   ٨(
مشاور را که درامـور شـرعی دارای    
تحصیالت الزم وتجارب کافی باشد، 

 استخدام می نماید..
 فعالیت های بانکداری اسالمی

 مادۀ نود ویکم:
مطـابق   ،بانک اسالمی می تواند) ١(

اری، شریعت بانکد وازـمندرجات جج
، فعالیت های اسالمی و مقررۀ مربوطط
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  فعالیتونه ترسره کي:
دپانې اچونې دحسابونو په شمول  -۱

نـورو  ورکې و  د د پولي سپارنو اوو
 ترالسه کول. وجوهوو

 ې،ـمشارک مرابحې، مضاربې، د -۲
استصناع،  اجارې، ،حسنه پور صکوکو،،

مـؤجلې   ودیعت، د سلـم د بیعـې،،
 مالي اوبانکي فعالیتونواو نورو هغو  بیعېې

 ته تصویب بورد چې د شرعي چارو دد
د فعالیتونو یـا   په شمول وي یرسېدلل

 پانې اچونې تمویلول..
 مـالونو  منقولـو  غیر او ودمنقول -۳

 .اجاره او نه، ساتپلور ،پېر تمویل،،
 کـو لرون دبها دصکوکوپه شمول -۴

 صادرول. سندونوو
 د اسـعارو  ورنيـبه د او تبادلې د -۵

 واندې کولو خدمتونو دو تبادلې اوندد
 ترسره کول. لو معام دد
 داونــدې مقــررې مطــابق د -۶
لپاره دبانکي خلکو  عامه دونکو اووپېر
مالي ول ول خدمتونو وانـدې   اوو

 کول..
) ددافغانستان بانک هغه کنالره چې ۲۲(

  ذیل را انجام دهد:  
دریافت سپرده های پولی و سایر  -١

وجوه قابل پرداخت به شمول حسابات  
 سرمایه گذاری.

تمویل فعالیت ها یا سرمایه گذاری  -٢
به شمول مضاربه، مرابحه، مشـارکه،   
صکوک، قـرض حسـنه، اجـاره،    

لم، ودیعت، بیع مؤجل استصناع، بیع سس
وسایر فعالیت های مالی و بانکی که به  
 تصویب بورد شرعی بانـک رسـیده   

 باشد.
 تمویل، خرید، فروش، نگهداری و -٣

 وال منقول وغیر منقول.ـاجارۀ امم
صدور اسناد بها دار بـه شـمول    -۴

 صکوک.  
 انجام معامالت مربـوط تبادلـه    -٥

 و عرضــه خــدمات تبادلــۀ اســعار 
 خارجی. 

 عرضــه خــدمات متنــوع    -۶
 بــانکی ومــالی بــرای مشــتریان و

ــررۀ    ــق مق ــه برطب ــردم عام  م
 مربوط.

) دافغانستان بانک طرزالعمل را که ٢٢(
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مي بانک وکوالی شي مطابق اسالالدهغې 
غیرمنقول مالونه السته راوي، وضـع   

 کوي.
 ) پدې فصـل کـې درج شـوي    ۳(

 اسالمي بـانکونو  ومېشتنا حکمونه، د
 باندې هم د تطبیق  کورنیو نمایندیوپه  

 و دي.
 اتم فصل
 يبررسحسابداري او 

 مالي کال
 دوه نوي یمه ماده:

 د بانکونو مالي کال د هجري لمریـز  
له لوم خه  ي میاشتېد مرغوم کال

پیل او د راتلونکي کاـل د لینـد د    
 میاشتې په آخر کې پایته رسېي.

ــابونه او   ــورت حس ــالي ص م
 احصائیوي رپوونه

 درې نوي یمه ماده:
) بانک مکلـف دی، حسـابونه او   ۱(

مالي  يسندونه وساتي او ربعوار اوکلنن
اونـدې مقـررې     صورت حسابونه دد

مطابق به آن بانک اسالمی بتواند اموال 
 غیرمنقول را حاصل  نمایـد، وضـع    

 می نماید.  
ندرج این فصـل بـاالی   ) احکام م٣(

داخلی بانـک هـای    نمایندگی هایی
 غیر مقیم نیـز قابـل تطبیـق    اسالمی  
 .می باشد

 فصل هشتم
 حسابداری و بررسی

 سال مالی
 دوم: مادۀ نود و

 سال مالی بانک ها از اول ماه جـدی  
  سال هجری شمسی آغاز و در اخیـر 

 بــرج قــوس ســال بعــدی خاتمــه 
 می یابد.

صورت حسابات مالی و گزارشات 
 احصائیوی

 مادۀ نود و سوم: 
ات و حسـاب  ،بانک مکلف است) ١(

اسناد را نگهداری نمایـد و صـورت    
ار و ساالنه را طبق  حسابات مالی ربع و
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ي رپو ــالمم د حسابدار یاا اوومطابق 
بین المللي معیارونو سره په  له ورکونېې

مطابقت کې چې د بانک د فعالیتونو او  
 يمنعکس کـوونک شرایطو دقیق  مالي

مالي صورت حسابونه  وي، برابر کي..
ولو لیز ول، د بانک د په انفرادي یا وو
او مـالي   وفعـالیتون  د تابع شرکتونوو

 .و نغاونکي ويشرایطط
 وخـه د زیـات   یوې) د یوې یا له ۲(

لرونکـی   يو د دفترنمایند د یا وعوفرر
بانک مکلف دی، پدې مـاده   نامېشتت

کې درج شوي حکمونه د هر دفتر لپاره  
د جال سندونو د حسـابونو او مـالي   

ــورمې د  صــورت حســابونو دد پروف
 برابرولو لپاره، په پام کې ونیسي..

 بررسي بهرن
 لور نوي یمه ماده:

د  بانــک مکلــف دی، کــورنی) ۱(
 بررستجربه بهرنی بالرونکی او  شرایطوو

 افغانســـتان بانـــک د دچـــې د  
 یید و وي، انتصاب کي.أأت
اونده مکلف دی، په   بررسس) بهرنی ۲۲(

و درمطابقت با معیارهای   مقررۀ مربوط
بین المللی حسابداری یا گزارش دهی  
مالی که منعکس کنندۀ دقیق فعالیت ها 

شرایط مالی بانک می باشد، تهیـه    وو
نماید. صـورت حسـابات مـالی در    

ـ برگیرنن رایط مـالی  دۀ فعالیت ها و ش
شرکت های تابع بانک، طور  مجموعع

 انفرادی یا دسته جمعی می باشد.  
) بانک غیرمقیم دارای یک یابیشتر ۲(

ازیک فرع یا دفترنمایندگی، مکلـف   
 احکـام منـدرج ایـن مـاده      ،است

ــۀ حســابات اســناد   را جهــت تهی
پروفورمۀ صورت حسابات  جداگانه و

ــت   ــر رعای ــرای هــر دفت ــالی ب  م
 نماید.  

 سی خارجی برر
 مادۀ نود وچهارم: 

بانک داخلی مکلف است،  بررس ) ١(
خارجی  واجد شرایط و با تجربه را که  

د افغانستان بانک باشـد،   ئیدتامورد 
 انتصاب نماید.  

بررس خارجی مکلف است، طبق  ) ٢٢(
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 شوو معیارونو مطابق،، درججکې د   مقرره
 دې دندې ترسره کي:ـالنن
او  حسابدار د مناسب سیستم د -۱

د ساتلو په هکلـه،   د کنالرو ېد هغغ
 ورې واندې کول.بانک ته د مشش

او د  ونوکنترول د سیستم کورنيد  -۲
کنالرو د دهغو دد ادارې او  ونوخطرر
په هکله، بانک ته د مشورې  تیامناغېزز

 واندې کول..
ددې قانون له حکمونو سره پـه   -۳

 ېمطابقت کې د بانک له مالي وضـع  
واندې تصویر داومنصفانه بشپ خه دد

 د کولو لپاره نظار هیئت تـه د پـایلو   
سره  بررسله  ارزونې اومالي رپوونوو

 یوای د کلني رپو ترتیبول.   
مواردو  والندله په لن وخت کې  -۴

په اه د دافغانستان بانک  ۀدهر یوخه  
 ته د معلوماتو واندې کول::

 اختالس، تزویر یـا ددې قـانون او   -
لـه حکمونـو خـه     ېمقررې اوندد

نظار هیئـت،   سرغونه چې د بانک دد
د کارکوونکي یا د غي،  ل هیئتعامم

 وي.. ییصورت موندل یېاستازي لخواا

معیارهای مندرج مقررۀ مربوط، وظایف 
 ذیل را انجام دهد:  

ارایۀ مشوره به بانـک در مـورد    -١
حفظ سیسـتم مناسـب حسـابداری     

 وطرزالعمل های آن. 
ارایۀ مشوره به بانـک در مـورد    -٢

مؤثریت سیستم های کنترول داخلـی   
 وادارۀ خطرات و طرزالعمـل هـای   

 آن. 
ترتیب راپور ساالنه توأم با ارزیابی  -٣

 نتــایج و بررســی گزارشــات    
مالی به هیئت نظارجهت ارایۀ تصـویر   

  الی بانک درمنصفانه از وضع م کامل و
 مطابقــت بــه احکــام ایــن    

 قانون. 
افغانستان بانک ه معلومات به دئارا -۴

در رابطه با هر یک از موارد ذیل بـه   
 :اسرع وقت

اختالس، تزویر یا تخلف از احکـام   -
این قانون، مقررۀ مربوط که از طرف  
عضو هیئت نظار، هیئت عامل، کارکن 
 یا نمایندۀ بانـک صـورت گرفتـه     

  :باشدد
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-    هغه شرایط چې بانک ته د پـام و 
کېدو موجب وري یا رامنته زیان د 

 د بانک د فعالیت دوام له خطر سـره   
 مخامخ کي..

هغې  له پایته رسېدو دمخه دبررس  د -
له  یوای واندې کولو سره لهدالیلو د  

اسـتعفاء یـا    رسد بـر  دندې خهه
 انفکاک..

د  ۀنورې هغه موضوعانې چې د هغ -
هـر  تشخیص پربنسـ د رپـو د    

 ل کېي. اینېلپاره  اخیزواليي
لخوا ددې  بررسخپلواک بهرني  ) د۳(

 ) فقره کې د درج شـوو ۲مادې په ((
افشاء (بربنول)، د بـانکي   معلوماتوو

معلوماتو د محرمیت د ساتلو له اصـل   
 ۀي او له هغېل کخه سرغونه نه 

ته نـه   بررسخه پیدا شوي عواقب  
 متوجه کېي.  

 نمایند کورنو بانکونو نامېشت) د۴(
پدې ماده کې د  بررس نیاو د هغو بهرر

درج شوو حکمونو په رعایت مکلـف   
 دي.

تابع   ویا زیاتت ۀۀ) که چېرې بانک د یو۵۵(

 شرایطی که موجب بـروز ضـرر     -
قابل توجه به بانک گردیده یا تـداوم  
 فعالیت بانک را بـا خطـر مواجـه     

 سازد..
ــررس  - ــاک ب ــا انفک ــتعفاء ی  اس

ــتم    ــل ازخـ ــه قبـ  از وظیفـ
ــا ارا ــوأم ب ــبررســی ت ــل ئ  ه دالی

 آن.
سایرموضوعاتی که بنابر تشـخیص   -

وی جهت همه جانبه بـودن گـزارش    
 ضروری پنداشته می شود.

ــدرج  ) ا۳( ــات من ــای معلوم  فش
ــرۀ ( ــب ٢فق ــاده از جان ــن م  ) ای

 ، تخطــی  بــررس خــارجی مســتقل
از اصل حفظ محرمیت معلومات بانکی  
محسوب نگردیده وعواقب ناشی از آن 
ــررس    ــه بــــ  متوجــــ

 گردد. نمیی
نمایندگی داخلی بانـک هـای   ) ٤(

مکلف به  آنهاغیرمقیم و بررس خارجی  
 رعایت احکام منـدرج ایـن مـاده     

  می باشند..
ــک   ) ٥٥( ــک دارای ی ــاه بان  هرگ
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لرونکی وي،   ونوشرکتت وویا ورپورې تل
 بررس پرانک د نوموي ب برسبهرنی  

ـ  ۀغبرسېره، د هه  يتابع یا ور پورې تل
په ولیز یا انفـرادي ول د   شرکتونهه

حسابدار یا د مالي رپو ورکـونې   
 بررس دبین المللي معیارونو مطابق، تر

 الندې نیسي..
ـ  ۶(  ی) د بانک تابع یا ور پـورې تل

 شرکت چې د الندې شرایطو لرونکی  
پـر  وي، د دافغانستان بانک د تاْییـد   

) فقره کې له ۵بنس، ددې مادې په ((
درج شوي حکم خه مسـتثني دی او   

 په بهرنندی کې شامل بررس: 
هغه تابع یا ورپورې تلي شرکت  -۱

فعالیتونو د ترسره کولو له د ۀهغچې دد
عوایدو له  دامله دبانک دتېر مالي کال  

 وي. ېپنه سلنې خه ل ترالسه شوو
شرکت  یهغه تابع یا ورپورې تل -۲۲

     چې د بانـک د مجمـوعي شـتمن 
خه ل ه سلنېپه واک کـې   ۀله پن

 ولري..
د دافغانستان بانک له تشـخیص   -۳

  سره سم، په بهرنکې د تابع یا   بررس

 یا بیشتر شرکت تـابع یـا وابسـته    
ــرعالوۀ  ــررس خــارجی ب  باشــد، ب
بررسی بانک مذکور شرکت های تابع 
یا وابسته آن را طـور مجمـوعی یـا     
انفرادی مطابق به معیارهای بین المللی 
حسابداری یا گزارش دهی مالی مورد  

 بررسی قرارمی دهد.
انک کـه  شرکت تابع یا وابستۀ ب) ٦(

  تائیـد دارای شرایط ذیل باشد، بنابر  
 د افغانســتان بانــک از حکــم   

) این ماده مستثنی بوده ٥مندرج فقرۀ (
ــامل     وو ــارجی ش ــی خ  در بررس

 نمی باشد::
 شرکت تـابع یـا وابسـته ای     -١

که کمتر ازپنج فیصد ازعواید سال مالی 
ــام     ــر انج ــک ازاث ــته بان  گذش

 فعالیت های آن حاصل شده باشد..
رکت تابع یا وابسته ای که کمتر ش -٢

ــای     ــی ه ــد دارائ ــنج فیص  از پ
مجموعی بانک را در اختیـار داشـته    

 باشد.
حسب تشـخیص د افغانسـتان    -٣

بانک، شمولیت شرکت تابع یا وابسته  
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ت شـمولیت د   ور پورې تلي شـرک 
وخامـت   روپ د مالي شـرایطو د 

 .باعث شي )ېدو(خرابب
ــوالی ۷( ــک ک ــتان بان  ) د دافغانس

ترېنـې   شوي سندونه بررسيشي، 
او ددې مـادې پـه    الندې ونیسـي  

په اه  بررسکې ددرج شوې حکمونوو
 نقـل د کاري سندونو  بررسد اوند  

ه کي، همدارنه له بهرني ـرالسـت
پـه   بررسخه د ترسره شوې  بررسس

 ، وغواي.توضیحاتاه اضافي  
) ددافغانستان بانک کوالی شـي،  ۸(

یاد بهرني بانـک   بررس يدبانک بهرنن
چې په افغانستان کې فعالیت  ينمایندد

ود هغوکنالرو  کوي، مکلف کي،،
 بررسانویا  بررس يپه هکله چې د بهرنن
  په واسطه په کلنخه کې  بررسور

کېي، د دافغانستان بانک ته  استفادهه
 رپو واندې کي..

) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۹(
) فقره کې درج شوی ۷ددې مادې په ((

ــی   ــررسبهرن ــ ب ــيمکل   ،ف ک
د ساحې حدود پراخـه    بررسو د 

در بررسی خارجی باعـث وخامـت   
 شـــرایط مـــالی گـــروپ    

 گردد..
اسناد  ،د افغانستان بانک می تواند) ٧(

یق  قرار داده بررسی شده را مورد تدقق
و نقل اسناد کاری بـررس خـارجی    

 بررســی  رابطــه بــا مربــوط را در
مندرج احکام این ماده دریافت نموده، 
همچنان ازبررس خارجی توضـیحات   
اضافی را در رابطه با بررسی انجـام  

 .شده، مطالبه نمایدد
افغانستان بانک می تواند، بررس د) ٨(

خارجی بانک یا نمایندگی بانک خارجی  
ــه ــت  کـ ــتان فعالیـ  در افغانسـ

مـورد   می نماید را مکلف سازد تا در
یـا   ط بررسـطرزالعمل های که توسس
رسـی سـاالنه   بررسان خارجی دربرر

 افغانسـتان  استفاده می شـود، بـه د   
 ه نماید. ئبانک گزارش ارا

بررس  ،افغانستان بانک می تواندد) ٩(
) این مـاده را  ٧خارجی مندرج فقرۀ ((

ساحۀ بررسی را  تا حدود ،مکلف نمایدد
گسترش داده یا طرزالعمل خاص را در  
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کي یا پدې هکله خاصـه کـنالره   
 اجراء کي او له تطبیق خـه یـې    

 افغانستان بانک ته ا ورکي.د دد
بررس   ، دد مالي صورت حسابونو

 د اود رپو ادارې د ې  رپو
 خپرول

نوي یمه ماده: هپن 
نظار هیئت مکلف  بانک د کورني) د۱(

ل لـه پایتـه رسـېدو    دی، د مالي کاا
   وروسته د دریو میاشتو مودې په تـر
کې، الندې معلومات دعمومي مجمـع  

 په واک کې ورکي::
شوي مجمـوعي   بررسي د بانک -۱

له  د بهرني بررس مالي صورت حسابونهه
مـالي   ۀرپو سره یوای چې د هماغغ

 .يد يشوکال په اه ترسره  
د روان مالي کال لپـاره د ـې    -۲

د النـدې   ۀې لترلـ ادارې رپو چچ
 معلوماتو لرونکی وي::

د  ونـو د خطر ،کنتـرول  کورنيد  -
مشخصاتو توضیح  د ادارې دسیستمونوو
په هکله د بانـک    یااو د هغو د اغېزمنتت

ــق   ءءمــورد اجــرا  نمــوده و ازتطبی
 آن به د افغانسـتان بانـک اطمینـان     

 دهد..
رت حسابات مالی، گزارش  نشرصو

 ور اداره ـراپــ ررسان وـبــ
 خوب 

 مادۀ نود وپنجم: 
هیئت نظار بانک داخلی مکلـف   )۱(

 از بعـد  درخالل مدت سه ماه ،استت
 مالی، معلومـات ذیـل را   پایان سال  

ــار مجمــع عمــومی قــرار   در اختی
 دهد:

رت حسابات مالی مجمـوعی  صو -١
بانک همراه با گـزارش   بررسی شدۀۀ

بررس خارجی که در رابطه با همـان   
 سال مالی انجام شده است.

برای سـال   گزارش اداره خوب -۲
مالی جاری که حداقل حاوی معلومات  

 ذیل باشد:
هـای   توضیح مشخصات سیسـتم  -

 کنترول داخلـی، ادارۀ خطـرات و   
 ارزیابی بانـک در مـورد مؤثریـت     
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  .نههارزو
نظار هیئت د غو او او د عامل هیئت -

د نظار هیئت تر اثر الندې کمیو د غو  
 ل.ود هویت مشخص

 د هغو غونـو مجمـوعي شـمېر     -
تېـر  د وکمی ۀدهغ چې نظار هیئت او

او د مالي کال په بهیر کې جوې کي  
 غــو هغــو غونــو شــمېر چــې دد

په انفرادي ول په هغـو کـې    ۀیوهر
ون کید ی. 

 دافغانستان بانک د اوندو مقررو د -
 مطابق نور معلومات..

بانک مکلف دی، د عمومي  یکورن) ۲(
صـورت   شوو مـالي  بررسيمجمع د  

ــابونو   ــته حس ــویب وروس ــه تص  ل
) ورو مودې په تـر کـې،   ۱۵د (

 الندې اقدامات ترسره کي::
افغانستان بانک تـه د مـالي   دد  -۱

 د  بـررس صورت حسابونو، د بهرني  
) فقره کې ۱رپوونو او ددې مادې په (

    ـې ادارې د رپـو د درج شوې
 واندې کول.

په   د کثیراالنتشار ورپاوو دهېوادد --۲

 ها..آن
مشخص نمودن هویت اعضای هیئت  --

عامل وهیئت نظار و اعضای کمیته های  
 تحت اثر هیئت نظار.

تعداد مجموعی جلساتی که هیئـت   -
 نظار و کمیتـه هـای آن در جریـان     
سال مالی گذشته، برگـزار نمـوده و    

ــداد جلســاتی  ــهتع ــک  ک ــر ی  ه
ــورانفرادی در ــاء طـ  آن  از اعضـ

 اشتراک نموده اند..
سایر معلومات طبق مقـرره هـای    -

 دافغانستان بانک..
 ،) بانک داخلـی مکلـف اسـت   ۲(

) روز بعــد از ١٥درخالــل مــدت ((
تصویب صورت حسابات مالی بررسی  
شدۀ مجمع عمومی، اقدامات ذیـل را  

 اتخاذ نماید::
ــابات    -١ ــورت حس ــۀ ص  ارای

 ات بـررس خـارجی و    مالی، گزارش
) ١گزارش اداره خوب مندرج فقرۀ ((

ــتان     ــه د افغانس ــاده ب ــن م  ای
 بانک..

نشر صورت حسـابات مـالی و     --٢
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رت حسـابونو او  کې د مالي صوو ېېیو
 رپوونو خپرول..

بانک مکلـف دی، ددې   یکورن) ۳(
درج شـوو  پـر ) فقره کې ۱مادې په ((

 تدبیرونو برسېره، الندې تدبیرونه هـم   
 ونیسي::

ره کې درج ) فق۱ددې مادې په ( -۱
 او رپوونه شوي مالي صورت حسابونهه

خپلو  دفترونو دننه او بهر دافغانستان دد
ـ  په نمایندیواو    ای کـې د  لید و

 ) میاشتو مودې لپاره کېدي.۱۲((
) فقره کې د درج ۱ددې مادې په ( -۲

 شــوو مــالي صــورت حســابونو او  
د اشخاصو د غوتنې پـه  نقل رپوونو  

 صورت کې د هغوی پـه واک کـې    
دواندې کولو په بدل کـې   ،ورکي  

 یې، مناسب اُجرت چـې دنومـوي    
د خدمت د عرضـې لپـاره د اداري    

ـ لتونو لـه     خـه زیـات    دارمق
 نه وي، وغواي.

یـا ـو    ې) په افغانستان کې د یو۴(
غېر مېشـت   یددفتر لرونک نمایندیوو

بانک مکلـف دی النـدې تدبیرونـه     

گزارشات در یکی از روزنامه های کثیر 
 االنتشار کشور..

عالوه  ،بانک داخلی مکلف است) ٣(
) این ١ه معلومات مندرج فقرۀ (ئبر اراا

ــز      ــل را نی ــدابیر ذی ــاده، ت  م
 :یداتخاذ نماا

وگزارشات  صورت حسابات مالی -١
) این ماده را درمحـل  ١مندرج فقرۀ ((

قابل دید در دفاتر و نمایندگی هـای   
خویش در داخل و خارج از افغانستان 

 ) ماه قرار دهد.١٢برای مدت ((
نقل صـورت حسـابات مـالی     -٢

ــرۀ   ــدرج فقـ ــات منـ  وگزارشـ
) این ماده را درصـورت مطالبـۀ   ١((

ــار   ــخاص در اختی ــااش ــرار آنه   ق
ــدل ارا ــداده، درب ــرت  هئ  آن، اج

 مصـارف   مناسبی را کـه از مقـدار  
ــدمت    ــۀ خ ــت عرض  اداری جه
ــا   ــد، تقاض ــتر نباش ــذکور بیش  م

 نماید.
بانک غیرمقیم دارای یک یاچنـد  ) ٤(

افغانستان مکلـف   دفتر نمایندگی درر
ــاذ     ــل را اتخ ــدابیر ذی ــت ت  اس
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  ونیسي:
ي کاـل  ـر مالـتې د بشپ شوي -۱

په افغانسـتان کـې د خپلـو     لپاره،،
مالي صورت حسابونو او نمایندیو د  

پروفورمې بررسي شوو مالي حسابونو دد
له رپو سره  بررسوعه د بهرني مجمم

یو ای، زیات نه زیات دهغې مودې په  
مـالي   تر کې چې نوموی رپو او

اصلي هېـواد   صورت حسابونه په خپلل
  کې واکمنو مراجعـو تـه سـپاري،    

 افغانستان بانک ته وسپاري.د  د
) جزء کې درج ۱ددې فقرې په ( -۲

 شوي مـالي صـورت حسـابونه او     
ان بانک تـه لـه   افغانستدرپوونه، د  

خه د ( تسلیم۱۵ و مودې پهور ( 
هېواد د کثیـر االنتشـار    تر کې، د

 کي. ۀکې خپار ېپه یو ورپاوو
 خپل مـالي صـورت حسـابونه   -۳

 او رپوونه په افغانستان کـې د خپلـو    
لید و ای کـې د   په نمایندیوولو  

 مالي کال تر پایته رسېدو پورې وساتي..
) ۱رې پـه ( ) فق۴ددې مادې د ( -۴۴

جزء کې د درج شوو مالي صـورت   

  نماید: 
مجموعۀ صورت حسابات مالی و  -١

ات مالی بررسی شـدۀ  پروفورمه حسابب
 دفتر نماینـدگی هـای خـویش در     
افغانستان را توأم با گـزارش بـررس    
خارجی، برای سال گذشتۀ مالی تکمیل 
شده، حداکثر در خالل مـدتی کـه    
گزارش و صورت حسـابات مـالی   

در کشور متذکره را به مراجع ذیصالح  
افغانسـتان  اصلی خود می سپارد، به دد

 بانک تسلیم نماید..
حسابات مالی و گزارشات صورت  -٢

) ایـن فقـره را در   ١مندرج جـزء (  
) روزاز تسلیمی به ١٥الل مدت (ـخخ
ــی از  دد ــک، دریک ــتان بان  افغانس

 روزنامه های کثیر االنتشـار کشـور   
 نشر نماید.

صورت حسابات مالی و گزارشات  -٣
خویش را در محل قابل دید، در تمامی  
نمایندگی های خویش در افغانستان الی 

 ال مالی نگهداری نماید.ختم سس
نقل صـورت حسـابات مـالی     -٤

)  ٤) فقرۀ ((١وگزارشات مندرج جزء ((
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حسابونو او رپوونو نقل د اشخاصو د 
 غوتنې په صورت کې د هغـوی پـه    

د واندې کولـو  او واک کې ورکي  
مناسب اُجرت چـې د   ،په بدل کې یېې

نوموي خدمت دعرضې لپاره له اداري  
  لتونو خه زیات نه وي، وغواي.

 پـه درج  ه کېماد پدې) که چېرې ۵(
 وموندلشوو رپوونوکې عمده تېروتنې  

  شي، بانک مکلف دی موضوع په لن
افغانسـتان بانـک تـه    دوخت کې د 

خبرورکي او نوموی رپو تصحیح  
 او خپور کي.

 بررسافغانستان بانک او بهرني دد 
 ترمن غونې

 شپ نوي یمه ماده:
 افغانستان بانک مکلـف دی،  د) د ۱(

په  ۀلترل او د زمان په اکلي وان کې
ـ    ۀکال کې یول له هر بانک یا د هغ

چې پـه   سره نمایندبهرني بانک له  
 فعالیت کوي اودهغوی له افغانستان کېې

بررس سره درې اخیزې غونې بهرني  
په افغانستان بانک  دجوې کي او د  

این ماده را در صورت مطالبۀ اشخاص 
قـرار داده، در بـدل    هادر اختیار آنن

 عرضۀ آن اجرت مناسـبی را کـه از    
ــۀ    ــت عرض ــارف اداری جه  مص
 خدمت مذکور بیشتر نباشد، تقاضـا  

 نماید..
درج ایـن  گزارشات منهرگاه در) ٥(

ماده اشتباهات عمده دریافت گـردد،   
ف است موضوع را به اسرع  بانک مکل
افغانستان بانـک اطـالع و    وقت به د

 گــزارش مــذکور را تصــحیح   
 و نشر نماید.

جلسات میان د افغانستان بانک و 
 بررس خارجی 

 ششم:مادۀ نود و
ــف  د) ١( ــک مکل ــتان بان  افغانس

در فاصله زمان معین و حـداقل   ،است
 یکبـار جلسـات سـه جانبـه     سال  

ــا نماینــدگی  ــا هــر بانــک ی  را ب
بانک خارجی که در افغانستان فعالیت 

  آنهـا می کنـد و بـررس خـارجی     
ت مربوط بـه   تدویر نموده و موضوعا
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اونـدې    پـورې   ولیتونوئئارنیزو مس
د بررسـ  موضوعانې چې د بانک د  

نته کېي، تـر  دورې په تر کې رامم
 بحث الندې ونیسي..

 دافغانستان بانک کوالی شي، د) د ۲(
 د خپلو مکلفیتونـو د   او له مخېاتیا  

ترسره کولـو لپـاره ددې قـانون د    
 بررس يحکمونو مطابق، د بانک له بهرنن

او په افغانستان کې د بهرنیو بانکونو له  
دوه اخیـزې   نمایندیو سـره، و فعال

 غونې جوې کي..
 فصل نهم

 رپو ورکونه
 د بانک په واسطه رپو ورکونه

 اووه نوي یمه ماده:
) هغه بانک چې د افغانسـتان پـه   ۱(

قلمروکې فعالیت کوي، مکلف دی، په  
د د الندې مواردو کې رپوونه ترتیب او
 افغانستان بانک ته یې واندې کي::

ې تلو تابع او ور پور د دبانک او -۱
ـ   شرکتونو دد   ،افو)پانې دبسـنې (تک

د وضـعیت    توانمنمالي استطاعت او 

 افغانسـتان   مسئولیت های نظـارتی د 
ــه در خــ   ــک را ک  الل دورۀ ـبان

بررسی بانک بوجود می آید، مـورد  
 .بحث قرار دهدد

حسب  ،بانک می تواندافغانستان د) ٢(
ضرورت و جهت انجام مکلفیت های  
 خود مطـابق احکـام ایـن قـانون،     
جلسات دو جانبه را با بررس خارجی 
بانک و نمایندگی های بانـک هـای    
خارجی فعال در افغانسـتان، تـدویر   

 نماید..
 فصل نهم

 دهی گزارش
 گزارش دهی توسط بانک

 مادۀ نود وهفتم: 
نسـتان  بانکی که در قلمـرو افغا ) ١(

 فعالیت می نمایـد، مکلـف اسـت،     
 در موارد ذیل گزارشـات را ترتیـب    

 ه نماید: ئو به دافغانستان بانک اراا
ــمول   -۱ ــه ش ــالی ب ــعیت م  وض

 وضـــعیت تکـــافوی ســـرمایه، 
 توانـائی بانـک     استطاعت مـالی و 
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  په شمول، مالي وضعیت.
 د سیالیت وضعیت. -۲
 اداره او عملیات. -۳
نه ترالسـه   او دو وېدنه ترالسه ک-۴

پورونه اوتخصیص شوي مـالي   يشوو
 ېرمې.زز
 د بهرنيو اسعارو وضعیت. -۵
 د تکتانې نرخ. -۶
 پولي احصائیه. -۷
 ليمـا و عرضه شوي  مالحظېد  -۸

 سانتیاوې.ااعتبارات او  
ارنیزو  دبین المللي احصائیوي او -۹

منل شوو معیارونو او تالرو سره پـه   
لـه  کې ه مقرر همطابقت کې په اوند

نـور   درج شوي تجویز سـره سـم،   
 رپوونه..

په  بانکونو دمتعارفو اسالمي بانک -١٠
د خپلو  ءبناپر فعالیتونومتفاوتو  نسبت دد

واندې  ونهرپو ياضاف فعالیتونو په اهه
 ي.وکک
) فقره کې د درج ۱) ددې مادې په (۲(

ــو ول او   ــو د ترتیبول شــوو رپوون
، تسلیم وختتد   د هغو  مشخصات او

 ..و شرکت های تابع و وابسته
 وضعیت سیالیت.  -٢٢
 اداره وعملیات. -٣
وحاصـل    قروض غیرقابل حصول -٤

 مــالی تخصــیص  ذخــایر ناشــده وو
 .یافته

 .وضعیت اسعار خارجی -٥
 نرخ تکتانه. -٦
 احصائیۀ پولی. -٧
مالی عرضه  تسهیالت اعتبارات و-۸

 شدۀ قابل مالحظه.  
سایر گزارشات حسـب تجـویز    -٩

 مندرج مقـررۀ مربـوط درمطابقـت     
 با معیارها و شـیوه هـای پذیرفتـه     
 شــدۀ احصــائیوی و نظـــارتی    

 المللی.بین  
بانک اسالمی بنابر فعالیت های  -١٠

متفاوت نسبت به بانک های متعـارف   
 گزارشــات اضــافی در رابطــه بــه 

 ه می نماید.ئفعالیت های خود ارا
ــب ۲( ــات ترتی ــوه و مشخص ) نح

) این ماده و ١گزارشات مندرج فقرۀ ((
هـای  میعاد تسلیمی آن، در مقـرره   
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افغانستان بانک په مقـررو کـې،   ددد 
 تنظیمېي..

 فرع او د کورنمېشت بانک نا) د ۳(
افغانستان بانک ته د د ،نمایند دفترر

د  په هکلـه  ودخپلې ادارې او عملیاتت
رپو په ترتیبولو او وانـدې کولـو    
مکلف دي، د نومـوي رپـو ول   

 واندې کولو د ۀهغد اومشخصات اوو
 کې، تنظیمېي.ه مقرره په اوند وختت

افغانستان بانک کوالی شي، د د ) د۴((
ستازي هغو د اسسې او دؤبانک، مالي مم

د  سم رپوپر واندې د نا بشپ او ناا
ه کې د ، په رپو ورکونواندې کولوو

ن، د غلط او بـې الرې کـوونکي    
ت کې،  رپو دواندې کولو په صور

سلو اتمه ماده کـې د   ددې قانون په یو
 اقدام وکي. درج شوي حکم مطابق

 ) پــدې مــاده کــې درج شــوي ۵(
حکمونه تر هغو حدودو پورې چـې د  

 یې مناسب تشـخیص  دافغانستان بانکک
 کي، په افغانستان کـې پـر فعـالې     

 د هغې پـه  سسې اوؤمالي م غیر بانکيي
استازي باندې هم د تطبیق و دي، خو  

ــیم  د ــک، تنظـ ــتان بانـ  افغانسـ
 .می گرددد

رع داخلی و دفتر نمایندگی بانک ف) ٣(
ــب     ــه ترتی ــف ب ــرمقیم مکل  غی
و ارایۀ گزارش درمورد اداره وعملیات  
خود به دافغانستان بانک می باشـند.  
نحوه و مشخصات گزارش مـذکور و   
 میعاد ارایۀ آن در مقررۀ مربوط ، تنظیم 

 می گردد. 
ه افغانستان بانک می تواند، علید) ٤(

 نــدۀ بانــک، مؤسســۀ مــالی و نمایی
ــۀ گــزارش  آن ــا در صــورت ارای  ه

 نامکمـــل ونادرســـت، تـــأخیر  
ــی، اراا ــزارش دهـ ــدر گـ  ه ئـ

گزارش غلط و گمراه کننده، مطـابق  
 حکم منـدرج مـادۀ یکصدوهشـتم     

 این قانون اقدام نماید.  
 احکام منـدرج ایـن مـاده تـا     ) ٥(

 افغانســتان بانــک  حــدودی کــه د
مناسب تشخیص نماید، برمؤسسۀ مالی  

 عال در افغانستان ـفی ــیر بانکـغ
و نمایندۀ آن نیز قابل تطبیق می باشد، 
 مگر این کـه توسـط د افغانسـتان     
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واسـطه    ررداچې د دافغانستان بانک پ
 لدې امر خه مستثني شوي وي.
 د احصائیوي معلوماتو انسجام

 اته نوي یمه ماده:
 سسـې او  ؤ) بانکونه اونورې مالي م۱(

 د هغو استازي او نـور شـرکتونه او   
ورکولـو  په  اتوسازمانونه چې د اعتبار

 بوخت دي، مکلـف دي، د افـرادو    
  پـه  لومعـام  شرکتونو د واناو یا  
راول، د ارنیزو دندو  معلومات هکله

او د احصایې تنظـیم  پالیس په اه او  
ـ  وافغانستان بانـک یـا نـور   دد   وهغ

 افغانستان بانـک یـې  دچې د و ادار
 په واک کې ورکي. ،مجاز يي

  افغانستان بانک مکلـف دی، د) د ۲(
 سسـو  ؤله بانکونو او نـورو مـالي م   
مجموعي  خه ترالسه شوي احصائیوي 

سسـو پـه   ؤد بین المللي م معلومات
ولیتونو په ترسره ئمس اوندود  واندېې

 و  ضــرورتکولــو کــې د عامــه  
 اتیـاوو مطــابق، راــول او تنظــیم  

  کي.

 بانک از این امـر مسـتثنی گردیـده    
 باشد.

 معلومات احصائیوی انسجام
 وهشتم:  مادۀ نود

سایر مؤسسات مالی و بانک ها و ) ١(
 ها وسـایر شـرکت هـا    نمایندگان آنن

ی که مصروف اعطـای  ها ناو سازم
عتبارات می باشـند، مکلـف انـد،    اا

معلومات در مورد معامالت افراد و یا  
شرکت های خاص جمع آوری احصائیه 

ی و پالیسی ها دررابطه به وظایف نظارتت
نستان بانک یا افغاراتنظیم و دراختیار دد

افغانستان بانک مجاز سایر اداراتی که دد
 می داند، قرار دهند..

 ،افغانستان بانک مکلف اسـت د) ٢(
ــائیوی  معع ــوعی احص ــات مجم  لوم

دریافت شده از بانـک هـا وسـایر    
مؤسسات مالی رامطابق نیازمندی های  
مــورد ضــرورت عامــه در ایفــای 

ربوط در قبال ــئولیت های مـمسس
 مؤسسات بین المللی جمـع آوری و  

 تنظیم نماید.  
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افغانستان بانک نشي کوالی،  د  ) د۳۳(
قانوني مواردو خـه پرتـه هغـه     له 

له امله د  دهغو ائیوي معلومات چېاحص
اشخاصو او شرکتونو شهرت او هویت  
ــه افشــاء شــي،  ــو ت ــامو خلک  ع

افشاء  ،نورو اشخاصو ته افشاء کي
کوونکی دقانون د حکمونـو مطـابق    
مجازات کېي، خوداچې معلومـات  

یـا د   کې واک دمخه د عامو خلکو پهه
د عامـه  یـا   خصوصي ثبت د دفتـر  

د اوندو دندو  دثبت د دفتر اتواعتبارر
 ترسره کولو لپاره، ورکل شوي وي.دد
 افغانستان بانک کوالی شي، دد ) د۴(

پاره، ددې ارنیزو دندو دترسره کولولل
کې درج شوي ) فقرو۲او ۱مادې په ((
واکمنـو   او نـاظرینو  هغو ،معلوماتت

او  بـانکي  د او قانون د ېچمقاماتو ته  
پورې  ساتلو په سندونو د محرمیت ماليي

مطـابق د   حکمونـو د مقررو واونددد
نوموو معلوماتو د ترالسـه کولـو د    

 اجازې لرونکي وي، واندې کي.
 

  ،دافغانستان بانک نمـی توانـد   ) ٣٣(
 اثـر   معلومات احصائیوی را کـه در 

ــت ــهرت وهوی ــخاص و  آن ش  اش
شود، به جز از موارد  اءشرکت ها افش

ــخاص     ــایر اش ــه س ــانونی ب  ق
ـ  اءافشش  کننـده طبـق    اءنماید، افش

احکام قانون مجازات می گردد، مگر 
اینکه معلومات قبالً در اختیار عمـوم   
مردم یا جهت انجام وظایف مربوط به 
ــر    ــی و دفت ــت خصوص ــر ثب  دفت
 ثبت اعتبارات عامـه قـرار گرفتـه     

 باشد..
جهت  ،افغانستان بانک می تواندد) ٤(

 انجام وظـایف نظـارتی، معلومـات     
ــره هــای (( ــدرج فق ــن ٢و١من  ) ای

ماده رابه ناظرین ومقامات ذیصالح که 
طبق احکام  قانون، مقرره های مربوط  
 به حفظ محرمیـت اسـناد مـالی و    
 بانکی، اجـازۀ حصـول معلومـات    
 مـــذکور را دارا مـــی باشـــد، 

 .ه نمایدئارا
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  ارنه
 نهه نوي یمه ماده:

بانک، تابع او ورپورې تلي  کورنی) ۱(
مېشت بانک فرع او د نا ۀ، دهغشرکتونهه

نمایند دفتر چې په افغانستان کـې   
د دافغانستان بانـک د   فعالیت کوي، 

په واسطه چې  هغو بررسانو ارونکو یا
د دافغانستان بانک لخوا انتصـابېي،   

 کېي. ارل
تابع او ور  يبهرن کورني بانک) د ۲(

 نامېشت ۀشرکتونه، یا د هغ تليپورې  
بانک فرع یا د نمایند دفتر چې پـه   

ي، ددې مادې کوافغانستان کې فعالیت 
ارونکو ) فقره کې د درج شوو ۱په ((

افغانستان دسطه چې د په وا یا بررسانوو
بانک او نوموې مرجع ترمن دعقـد   

د بهرنـ   شوي موافقه لیک مطـابق  
واکمنې مرجع په واسطه اکل شـوي  

 کېي. ارلاشخاص پکې شامل دي،  
ـ او افغانستان بانـک  د ) د۳((  ۀد هغ

) ۲او  ۱ددې مـادې پـه (   ارونکیی
کې د درج شوو حکمونو د تطبیق  وفقرر

  نظارت 
 مادۀ نود ونهم:

بانک داخلی، شرکت های تابع و ) ١(
وابسته، فرع و دفتر نمایندگی بانـک   
 غیرمقیم کـه درافغانسـتان فعالیـت    
می نمایند، توسط نظـارت کننـدگان   

ستان بانک یا بررسان که از طرف دافغانن
افغانستان بانک تعیین مـی شـوند،   دد

 نظارت می گردند.  
جی شرکت های تابع و وابستۀ خار) ٢(

بانک داخلی، یا فرع و دفتر نمایندگی  
افغانستان فعالیت  بانک غیرمقیم که در

یا  گانمی نمایند، توسط نظارت کنندد
) این ماده که ١بررسان مندرج فقرۀ ((

شامل اشخاص تعیین شده توسط مرجع  
ذیصالح خارجی طبق توافقنامۀ منعقده 
ــک ومرجــع   ــین دافغانســتان بان  ب
ــارت     ــد، نظ ــی باش ــذکره م  مت

 می گردد..
افغانستان بانک و نظارت کنندۀ د) ٣(

 آن جهــت تطبیــق احکــام منــدرج  
) ایـن مـاده، دارای    ٢وو١فقره های ((
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 ::ونکي ديو لررالندې واکوند  لپاره، 
ـ  دبانک دفتر یا -۱۱ تـابع یـا    ۀد هغ

ورپورې تلي شرکت ته ننوتـل او د   
تابع او ورپورې تلي  د ۀد هغبانک یا 

حسابونو، دفترونو، سندونو  شرکت دد
 .پلنهاو نورو مدارکو  

ورته  عامل هیئت یا او د نظار هیئت -۲
د  نورو تشکیالتو له غو، د بانک یـا  

 شرکت له تليورپورې تابع یا  د ۀهغغ
د بانک یا  کارکوونکو او استازي خهه

تلي شرکت د ورپورې تابع یا د  ۀدهغغ
اوندو موضوعانو ارې اوفعالیتونو دادد

 په اه، د معلوماتو ترالسه کول..
تلي ورپورې  بانک تابع، کورنی )۴(

دهغه دفتر او فرع یا  کورنی ،شرکتونهه
ارونکي یا  ۀهغ مکلف دي، ينمایند

افغانستان بانک لخوا دد بررس ته چې  
 ننوتلـو انتصابېي، خپلو دفترونو ته د  
رسـره  اجازه ورکي او د دندو پـه ت  

 سره همکاري وکي. کولوکې ورر
نک کوالی شي، له افغانستان باد) د ۵(

 تابع یادهغو دبانک یا اتیا سره سم، دد
تلو شـرکتونو حسـابونو،     ورپورېې

  صالحیت های ذیل می باشند: 
ــا   -١ ــک ی ــر بان ــه دفت  ورود ب

شرکت تابع یا وابسـتۀ آن و تفتـیش   
ها، دفـاتر، اسـناد و سـایر     حسابب

مدارک بانک یا شرکت تابع و وابستۀ  
 آن.
 علومــات از اعضــای کســب م -٢

هیئت نظار و هیئت عامل یـا سـایر   
ــابه، کارکنــان     ــکیالت مش  تش
و نمایندۀ بانک یا شرکت تـابع یـا    
وابستۀ آن در مورد موضوعات مربوط 
به اداره و فعالیت های بانک یا شرکت  

 تابع یا وابستۀ آن.
بانک داخلی شرکت های تـابع،  ) ٤(

وابسته، دفتر و فرع داخلی یا نمایندگی  
ــارت    آ ــه نظ ــد، ب ــف ان  ن مکل

افغانستان کننده یا بررسی که ازطرف دد
بانک انتصاب می گردد، اجازۀ ورود  
به دفاتر خـود را داده و در انجـام   

 را همکاری نمایند.  آنهاوظایف  
د افغانستان بانک مـی توانـد،    ) ٥(

حسب ضرورت، جهت دسترسی بـه   
حسابات، دفاتر و سایر اسناد بانک یا 
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 ييرسد السسدفترونو او نورو سندونو ته 
خه،  تنفیذ له مراجعو د د قوانینو ،رهلپاا

 د همکار غوتنه وکي..
) ددافغانستان بانک نشي کـوالی،   ۶(

 ېداشخاصو یـانورو ادارو د غوـتن   
، دهغو د تابع، ورپورې پربنس د بانکک

او فرع یا د نماینـد   تلي شرکتت
، د رپو په برابرولو او بررسددفتر په  

کولـو   ترتیبولو اوداطالعاتو په واندېې
اقدام وکي،خوداچې پدې قانون کې  

واکمنې  د وي یا يل ول تصریح شووب
او وي  يیز شومحکمې په واسطه تجوو

واکمنې مرجع لخوا بانک د دبهرني  یاا
 وي.داسې غوتنې صورت موندلی  

افغانستان بانک مکلف دی، د د) د۷(
یـو   ۀدهغ رپو برابر او بررسخپلې  
پـورې  تابع یا ورد  ۀدهغ بانک، نقل دد

تلي شرکت، فرع یا د نمایند دفتر  
له پایته رسېدو وروسته د دریو  بررسد 

بانک، تابع میاشتو مودې په تر کې،  
، ورپورې تلي شـرکت یـا   شرکتت
 دفتر ته واندې کي.. نومويي

  یـا وابسـتۀ آن از    شرکت های تابع
مسئولین مراجع تنفیذ قوانین، تقاضای 

 همکاری نماید.  
 ،دافغانستان بانک نمـی توانـد  ) ٦(

براساس درخواست اشخاص یا سـایر   
ادارات به بررسی بانک، شرکت تابع، 
وابسته وفرع یا دفتر نمایندگی آن، تهیه  
و ترتیب گزارش و ارایۀ اطالعات اقدام 
ــن    ــه درایـ ــد، مگراینکـ  نمایـ
ــریح   ــری تص ــوری دیگ ــانون ط  ق

ـ   ذیصـالح   ۀگردیده یا توسط محکم
تجویز اتخاذ گردیده باشد و یا از طرف  
مرجع ذیصالح بانک خارجی چنـین  

 .تقاضائی صورت گرفته باشدد
 ،) د افغانستان بانک مکلف اسـت ۷(

گزارش بررسی خود را تهیه و یک نقل  
آن را در خالل مدت سه ماه بعـد از  

شرکت تـابع یـا   اتمام بررسی بانک،  
وابسته، فرع یادفتر نمایندگی آن بـه   
 بانک، شرکت تابع، شرکت وابسـته  

 ه ئـــیـــا دفتـــر مـــذکور ارا
  نماید. 
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  لسم فصل
اصالحي او تنفیذي فوري 

 اقدامات
وضـعیت  دد پانې د کمـت  

 خبرتیا
 سلمه ماده:

، کمبود دک د پانې ) که چېرې بان۱(
پـه   بـود یا حـاد کم  کمبود کتنې و

وضعیت کې راشي، مکلف دی موضوع  
په لن وخت کې په لیکلـې توـه د   

 افغانستان بانک ته خبر ورکي.دد
 افغانستان بانک کوالی شـي،   د ) د۲(

خپلې محاسبې ته په کتـو سـره ددې   
له درج  مبودک د ) فقره کې۱مادې په ((

په بانک کـې   خه هریوحاالتو  وشوو
په لنـ   یې هتشخیص کي او په هکلل

وخت کې نوموي بانک ته په لیکلـې   
 توه خبر ورکي.

 د پانې د رغونې پالن
 ه ماده:ه یمیو سلویو
  دافغانستان بانک مکلف دی، د  ) د۱۱(

  فصل دهم
اقدامات اصالحی و تنفیذی 

 فوری
ــود   ــعیت کمب ــۀ وض  اطالعی

 سرمایه
 مادۀ صدم:

هرگاه بانک در وضعیت کمبود، ) ١(
کمبود قابل مالحظۀ یا کمبـود حـاد    

یـرد، مکلـف اسـت     سرمایه قرار گ
موضوع را به اسرع وقت طور کتبی به 

 دافغانستان بانک اطالع دهد..
نظر به  ،افغانستان بانک می تواندد) ٢(

محاسبۀ خویش هر یکـی از حـاالت    
ــرۀ ( ــدرج فق ــود من ــن ١کمب  ) ای

ماده را در بانک تشخیص نموده و در 
مورد آن به اسرع وقت به بانک مذکور  
ــالع  ــی اطــ ــور کتبــ  طــ

 دهد.
 ن احیای سرمایهپال

 مادۀ یکصد ویکم:
بعد   ،،افغانستان بانک مکلف استدد) ١١(



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٢٢١ 
 

ه ماده کـې د درج  ممدې قانون په سل
 شوې خبرتیا له ترالسه کولویاصادرولوو

خـه د  الندې دستورونو له  وروسته،،
صادرولو لپاره د خپل تصمیم په د  ۀیوو

 اه بانک ته خبرتیا صادره کي::
د دافغانستان بانک ته د تصویب په  -۱

غرض د بانک د پانې د رغونې دپالن  
واندې کول یا له احوالو سره سـم د  

 يواندې شودمخه  پانې د رغونې دد
ـ  پالن بیاکتنـه، پـه    ول چـې   ۀهغ

 منلو و وي. افغانستان بانک لپاره دددد
افغانستان بانک له تشـخیص  دد  -۲۲

  ددې قـانون پـه یوسـلو    سره سم،،
سـلو  یو درېیمـه او مه، یوسلو دوه ی

ماده کې د درج شوو حکمونو  لورمهه
په تطبیقولـو بانـدې د بانـک     ۀیو دد

 مکلفول..
 ) بانک مکلف دی، ددې مـادې د  ۲(
) جـزء کـې د درج   ۱) فقرې په (۱(

جزئیـات،   رغونې پالن، شوې پانې دد
رغـونې   تر اکلي حدپورې د پانې دد

وخـت او   هغو ته د الس رس او ولل
 موده، مشخص کي..

از دریافت یا صدور اطالعیۀ منـدرج  
اطالعیۀ کتبـی   مادۀ صدم این قانون،،

 اصـدار  خویش جهت مبنی برتصمیمم
 دساتیر ذیل را به بانک صادر یکی ازز
 نماید::

ــای ســرمایۀ  -١ ــالن احی ــۀ پ  ارای
افغانسـتان   بانک غرض تصویب بـه د 

 بانک یـا بـازنگری پـالن احیـای     
ـ سرمایۀ ارا  ه شـدۀ قبلـی حسـب    ئ

 وال بــه نحــوی کــه بــرای ـاحــ
 دافغانستان بانک قابل قبول باشد.

ــه   -٢ ــک ب ــاختن بان ــف س  مکل
تطبیق یکی از احکام منـدرج مـواد   
ــوم و   ــدو دوم، یکصدوسـ یکصـ
 یکصـــدوچهارم ایـــن قـــانون، 

ــخیص د  ــب تش ــتان  حس  افغانس
 بانک..

 پالن احیـای   ،) بانک مکلف است۲(
) این ١) فقرۀ (١سرمایۀ مندرج جزء (

ماده، جزئیات، نحوۀ احیای سرمایه تا  
 حد معینه ومـدت زمـان دسـتیابی    

 هــــا را مشــــخص  بــــه آن
 نماید..
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مخـامخ   پرسره   بوددد پانې له کم
ــک ــد بان ــق و بان ې د تطبی

 محدودیتونه
 مه ماده:ه ییو سلو دو

سره مخـامخ   بود) د پانې له کم۱(
بانک نشي کوالی النـدې اقـدامات    

 ترسره کي:
 دمخه لیکلې  انک لهددافغانستان ب-۱

 ترسره کول. فعالیتونو اجازې پرته دنوو
خطر د زیات  پنه سلنې خه له -۲۲

 .یشوو شتمنیو زیاتوال وعیارپربنس دد
 په بېالنس شی کې شامل یا بهر هغـه   

د خطر اندازه  دهغو اقالم او شتمن چېې
سنجول شوې ده، هم په نوموو شتمنیو  

 دي. ېکې شامل
 لو اقدام.د پانې په وېش -۳
د نظار هیئت یا عامل هیئت غو ته  -۴
 پولي اختیاري امتیازاتو ورکه. دد
ماده کې  په یوسلودرېیمه قانون)ددې ۲(

بانـک   ۀدرج شوي محدودیتونه پر هغغ
مخامخ دی  سره بودچې دپانې له کمم

ــورې     ــودې پ ــاکلې م  ــر  اوت

محدودیت های قابل تطبیق بربانک 
ــود    ــه کمبـ ــه بـ  مواجـ

 سرمایه
 دوم:مادۀ یکصد و

بانک مواجه به کمبود سرمایه نمی ) ١(
ـ      ل مبـادرت  تواند بـه اقـدامات ذی

 ورزد:
های جدید بـدون  انجام فعالیت  -١

 افغانستان بانک.اجازۀ قبلی کتبی دد
افزایش دارائی های عیار شده بـه   -٢

 .اساس خطر بیش از پنج فیصدد
ـ  اقالم ودارائی های شامل یـا  ارج خ

هـا  بیالنس شیت که اندازۀ خطـر آن  
 شـامل   سنجش شـده اسـت، نیـز    

 باشد. دارائی های متذکره می
 ام به توزیع سرمایه.اقد -٣
پرداخت امتیازات پولی اختیـاری   -٤

 به اعضای هیئت نظار وهیئت عامل..
مـادۀ   محدودیت های منـدرج ) ٢(

یکصد وسوم این قانون بر بانکی که با  
کمبود سرمایه مواجه است و الی میعاد 
 معینــۀ پــالن قابــل قبــول جهــت  
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 و پالنن رغونې لپاره دمنلوو دپانې ددیې 
نه وي وانـدې   د دافغانستان بانک تهه

شوي پـالن پـه    د تصویب یېکی یاا
قصورکی وي، هم د تطبیق  تطبیق کېې

 و دي..
 ) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۳(

 ددې قانون په یوسلودرېیمه ماده کـې  
درج شوي محدودیتونه د پـانې لـه   

سره پرمخامخ بانک باندې وضع  بودکمم
افغانستان بانک ته دکي، خوداچې د  

محدودیتونو وضع  غودد ثابته شي چېې
کول ددافغانستان بانک دتصویب شوې  

تطبیق لپـاره،   يرغونې د بریال پانې د
 این دي..

دپانې له کتنې و کمبـود سـره   
مخامخ بانک باندې د تطبیق و  پر

 محدودیتونه
 سلو درېیمه ماده:یو

 سـره   بـود له کتنـې و کم  د پانې
مخامخ بانک نشي کوالی، ددې قانون 

) فقـره  ۱دوه یمې مادې په (د یوسلو  
کې پردرج شـوواقداماتو برسـېره، د    

مایه را به د افغانستان بانک  احیای سر
ــارا ـ ئ ــوده یـ ــق ه ننم  ا در تطبی

 پالن تصویب شـده قصـور نمـوده    
 باشــد، نیـــز قابــل تطبیـــق   

 است.
 ،د افغانستان بانک مـی توانـد  ) ٣(

ــادۀ   ــدرج م ــای من ــدودیت ه  مح
یکصد وسوم این قانون را بر بانـک   

مایه وضع نمایـد،   مواجه به کمبود سر
افغانستان بانک ثابـت   مگر اینکه به د

گردد که وضع این محدودیت ها برای 
ۀ پالن احیـای سـرمایه   موفقان تطبیقق

افغانسـتان بانـک،   تصویب شـدۀ د  
 ضروری می باشد..

محدودیت های قابل تطبیق بربانک 
مواجه به کمبودقابـل مالحظـۀ   

  سرمایه
 سوم: مادۀ یکصد وو 

 بانــک مواجــه بــه کمبــود قابــل 
 عـالوه   مالحظۀ سرمایه نمی توانـد، 

ــرۀ ( ــدرج فق ــدامات من ــر اق  ) ۱ب
نون بدون اجازۀ  مادۀ یکصدودوم این قا
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 دافغانستان بانک له لیکلـې اجـازې   
پرته په الندې اقداماتو هم الس پـورې  

 کي::
 د سپارنو لپاره د مارکې د نـرخ   -۱

 په نسبت د زیاتې تکتانې ورکه.
اعشـاریه   ۀکې، له یو ه ربعپه هر -۲

خـه   )١,٢٥( پنه ویشت سـلنې  
ـ  زیات،، ه نسـبت دتعـدیل   دخطر پ

 . شووشتمنیو زیاتولل
په بېالنس شی کې شامل یا بهر هغـه  

ې د خطر اندازه یـې  اقالم او شتمن چچ
 په نوموو شـتمنیو   سنجول شوې ده،،

 دي. ېکې شامل
د نظار هیئت او عامل هیئت غو  -۳

ل او د ته د معاشونو یا امتیازونو زیاتوو
 نکي معاش ورکول.وهوو

 له تلواشخاصوسره  ېپه بانک پور -۴
 معامله.

 اشخاصـو  تلـو د بانک پورېپه  -۵
 حساب ته د وجوهو لېدول..

بانک خـه د   معامله لرونکيله  -۶
سپارنې منل یا د موجودو سپارنو نوي  

 بل حساب ته لېدول.. یېېکول یا

ــک   ــتان بان ــی دافغانس ــی قبل  کتب
ــادرت   ــل نیزمب ــدامات ذی ــه اق  ب

 :ورزد
پرداخت تکتانۀ بیشتر نسبت بـه   -١

 نرخ مارکیت برای سپرده ها..
افزایش دارائی های تعدیل شـده   -٢

نسبت به خطر بیش از یک اعشـاریه   
در هـر   فیصد) ١,٢٥بیست و پنج (

 . ربعع
ج  اقالم ودارائی های شامل یـا خـار  

 آنهـا بیالنس شیت که اندازۀ خطـر  
سنجش شده است، شامل دارائی های  

 متذکره می باشد.
افزایش معاشات یـا امتیـازات و    -٣

اعطای معاش تشویقی به اعضای هیئت  
 نظار و هیئت عامل.

 معاملــه بــا اشــخاص وابســتۀ  -٤
 بانک.

انتقال وجوه به حساب اشـخاص   -٥
 وابسته بانک..

عامله دار یا قبول سپرده ازبانک م -٦
 قال ـتجدید سپرده های موجود یا انتت

  .به حساب دیگررآنها
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 ینو بانکونو باندې د تطبیق و په
 اضافي تدبیرونه

 یو سلو لورمه ماده:
ان بانک کوالی شـي،  افغانستد) د ۱(

د له کمبود یـا  هغه بانک چې د پانې  
سره مخامخ  کمبودله کتنې و  پانېې

د  ولودي او د پانې د پر وخت نوي کک
یا یې  یپالن په واندې کولو قادر نه دد

افغانستان بانک دتصـویب شـوې    ددد
 توهپانې د نوي کېدو پالن په مناسبه 

یا لـه   ۀ، دالندې یوینه وي عملي ک
خه د زیاتو اقداماتو پـه ترسـره    ۀیوو

 کولو مکلف کي::
د خپلو ونو کافي اندازه د پلورلو  -۱

 لـه   دهغـو  لپاره واندې کي، ـو  
پلورلو خه وروسته، بانک کافي پانه 

 ولري..
متبوع بانک لخوا تصاحب  ۀد یو -۲

  مـدغم بل بانک سـره   ۀشي یا له یوو
 شي.

ــې    -۳ ــت چـ ــه فعالیـ  هغـ
پورې تلي ررتابع یا ود   ۀۀیا د هغبانک  د 

تدابیر اضافی قابل تطبیق بر بعضی 
 از بانک ها

 چهارم:مادۀ یکصد و
 افغانستان بانـک مـی توانـد،    د) ١(

 بــانکی را کــه بــا کمبــود    
سرمایه یا کمبود قابل مالحظۀ سرمایه 
مواجه است و قادر به ارایۀ پالن بـه   

ید سرمایه نبوده یـا پـالن    موقع تجد
ــدۀ   ــویب ش ــرمایۀ تص ــد س  تجدی

افغانستان بانک را طور مناسب عملی  د
ننموده باشد، به اتخاذ یک یا بیش از 
ــف   ــل مکل ــدامات ذی ــی از اق  یک

 نماید::
مقدارکافی ازاسهام خویش راجهت  -١

ــد   ــا بع ــروش عرضــه نمــوده ت  ف
فروش آن، بانک سـرمایۀ کـافی    ازز

 داشته باشد..
تصاحب  یک بانک متبوع از جانب -٢

 شود یا با یک بانـک دیگـر مـدغم     
 گردد..

ــک،-۳ ــط بان ــه توس ــالیتی ک   فع
ــته آن   ــا وابس ــابع ی ــرکت ت  یاش
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شرکت په واسطه ترسره کېـي او د  
د تشخیص پربنس، دافغانستان بانک  

له جدي خطـر  دغه شان فعالیت بانک  
کـي   کمسره مخامخ کوي، بدل یا  

 یایې لغو کي..
 د نظار هیئت یا عامل هیئت یـو   -۴

 کي یا له احوالو  تعویضغی عزل یا 
ت  سره سم په کُلي ول د نظار نوی هیئ

ددې قانون  .غوره کيیا عامل هیئت 
په یوسلواتمه ماده کـې درج شـوي    

 دي. يحالتونه لدې حکم خه مستثن
تابع یا ورپـورې تلـو    د دبانک -۵

ـ     الل چـې  ـشرکتونو پلورل یـا انح
 د دافغانستان بانک د تشخیص پربنس

مالي وضعیت ولري او بانک له وخیم  
 جدي خطر سره مخامخ کي..

اقداماتو ترسره کـول   د هغو نورو -۶
افغانستان بانـک د تشـخیص   دچې د  

  ،پورهپربنس   ې ته د الس رسـپان 
 لپاره، این ل کېي.

 ) د دافغانستان بانک کوالی شـي،   ۲(
 لهددې قانون په یو سلو اتمه ماده کې 

، کېې درج شوي حکم سره په مطابقتت

انجام مـی گـردد و بنابرتشـخیص    
 چنـین فعالیـت،    دافغانستان بانـک  

 سازد، مواجه می بانک را باخطر جدی
  لغـو  یـا  کـاهش دهـد   یـا  تغییرر

 نماید.
یـا  یکی از اعضای هیئت نظـار   -٤

هیئت عامل را عزل یا تعویض نموده یا  
بطورکلی هیئت نظار یاهیئـت عامـل   

نماید.  وال انتخابجدید را حسب احح
حاالت مندرج مادۀ یکصد وهشتم این  

 قانون از این حکم مستثنی می باشد.
فروش یا انحالل شرکت های تابع  -٥

یا وابستۀ بانک که بنـابر تشـخیص    
   دافغانستان بانک به وضـعیت مـالی  

ــک را   ــته و بان ــرار داش ــیم ق  وخ
 به خطر جدی مواجه سازد..

اتخاذ سایر اقداماتی کـه بنـابر    -٦
تشخیص دافغانستان بانـک جهـت    
دستیابی به سرمایۀ کـافی، ضـروری   

 پنداشته می شود.  
  ،افغانستان بانـک مـی توانـد   د) ٢(

درتمام احوال دستور عـزل شـخص   
مذکور را درمطابقت با حکم منـدرج   
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په ولوحالتونوکې د یادشوي شـخص  
 دعزل  دستور صادر کي..

د پانې له کمبود، کتنې و اوحاد 
بـانکونو د   مخامخ سره دکمبود 

 غوتنلیکونو د تأیید شرایط
 یو سلو پنمه ماده:

د  د دافغانستان بانک کـوالی شـي،  
 واندې شوي غوتنلیک په اه،ددې  

) ۱قانون د یو سلو دوه یمې مادې د ((
کـې درج   اجزاوو) ۲او ۱فقرې په ((

سلو درېیمه یا په یو لیکلې اجازه شوې  
حکم یوازې پـه   یشوماده کې درج  

 کي: الندې حاالتوکې صادرر
 صــورت کــې چــې  ۀپــه هغــ -۱
دافغانستان بانک، دبانک د پانې د   د

ایـن   کـې  ۀپالن یا په هغپه رغونې  
 تصویب کي وي. تعدیالت،،

 صــورت کــې چــې  ۀپــه هغــ -۲
شي چې بانک  هدافغانستان بانک ا  د

ــه (( ــادې پ ــې ۱ددې م ــزء ک  ) ج
درج شوی پـالن پـه مناسـب ول    

  پورې د پالن  وختهتطبیقوي او تر اکلې  

وهشتم این قانون را صادر  مادۀ یکصد 
 نماید.

 درخواسـت هـای    تائیدشرایط 
بانک های مواجه به کمبود، کمبود 

 قابل مالحظه و حاد سرمایه 
 :  مادۀ یکصد وپنجم

افغانستان بانک می تواند، اجازۀ کتبی  د
) مادۀ ١) فقرۀ (٢و ١مندرج اجزای (

یکصد ودوم یا حکم منـدرج مـادۀ    
ه رابطه بیکصد وسوم این قانون را در 

ـ درخواست اراا  ه شـده صـرف در   ئ
 حــــاالت ذیــــل صــــادر 

 نماید: 
 که دافغانستان بانـک   درصورتی -١

پالن احیای سرمایۀ بانک یا تعـدیالت  
 ضـروری در آن را تصـویب کــرده    

 .باشدد
که دافغانستان بانـک   در صورتی -٢

اطمینان حاصل نماید که بانک پـالن   
 ) این ماده را به طـور  ١مندرج جزء (

اسب تطبیق می نماید و قادر به تحقق  من
 اهــداف پــالن الــی میعــاد معینــه 
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  .دییقادر   په پلي کولو  دموخو
 صــورت کــې چــې  ۀپــه هغــ -۳
شـي چـې    هدافغانستان بانک ا  د

واندیز شوي اقدامات له پالن سـره   
مطابقت لري او د نوموو موخو د پلي 

 کېدو موجب ري..
پـه  پانې له حادکمبود سـره    د

 تدبیرونه مرتبط پورېبانک مخامخ
 یوسلوشپمه ماده:

 ) که چېرې بانک د پانې له حـاد  ۱(
سره مخامخ شي، د دافغانستان  بودکم

، دبانک د پـانې د  بانک مکلف دیی
تشـخیص لـه    دخبرتیا یا حاد کمبودد

زیات نه زیات د  ترالسه کولو وروستهه
ورو مودې په تر کـې، لـه    )۳۰((

اره متولي یا احوالو سره سم، د بانک لپپ
 د تصفېې مدیر انتصاب کي..

سره مخامخ  بود)د پانې له حاد کم۲(
 دې د مـدیر  یبانک، د متولي یا د تصفف

پورې ددې قانون په تر وخته  انتصاب  
، یوسلو لورمه او یوسلو سلو درېیمهیوو

 حکمونو دد کې د درج شوووومادد پنمهه

  می باشد. 
که دافغانستان بانـک   در صورتی -٣

اطمینان حاصل نماید کـه اقـدامات    
پیشنهادی با پالن مطابقـت داشـته   
 وموجــب تحقــق اهــداف مربــوط  

 می گردد..
تدابیرمرتبط به بانک مواجـه بـا   

 کمبود حاد سرمایه
 : مادۀ یکصد وششم

ا کمبود حاد سرمایه هرگاه بانک ب) ١(
 افغانســتان بانــک مواجــه شــود، دد

حداکثر در خالل مدت  ،مکلف است
) روزبعد از دریافت اطالعیه یـا  ٣٠((

ــرمایه   ــاد س ــود ح ــخیص کمب  تش
 بانک، حسب احوال بـرای بانـک    
 متولی یا مـدیر تصـفیه را انتصـاب     

 نماید..
) بانک مواجه با کمبود حاد سرمایه ۲(

زمان انتصاب متولی یا مدیر تصفیه الی  
تابع محدودیت های احکام مندرج مواد  
یکصدو سوم، یکصدو چهارم و یکصدو 
ــانون    ــن قــ ــنجم ایــ  پــ
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  محدودیتونو تابع وي.
مخامخ  بود سرهد پانې له حاد کم )۳(

 ۱ددې مادې په ( ،نشي کوالی بانکک
په پام ) فقروکې ددرج شوي حکم ۲اوو

په الندې اقـداماتو الس   کې نیولوسرهه
 پورې کي::

 نوې سپارنه ومني. -۱
اصل یا  دینخر یا مقدم ؤد خپل م -۲

تکتانه چـې د پـانې د مشخصـاتو     
 لرونکي وي، ورکي.

چې د بانک لـه   لېهغه عمده معام -۳
ارو خه نه ل کېي د عادي کاري چچ

پانې اچونې، د مالکیتونو د پراختیا او  
ــورو   ــا ن ــو ی ــتمنیو د پلورل  د ش
هغو اقداماتو په شمول چې ددې قانون 

ـ    یـا د  هدحکمونومطابق، خبر ورکون
  افغانستان بانک داجازې ترالسه کولدد

 ، ترسره کي.ایجابوي
د خپلې محاسبې په تالره کـې   -۴

ي.عمده بدلونونه وارد ک 
 
  

  می باشد.
ــود  ٣( ــا کمب ــه ب ــک مواج  ) بان

حاد سرمایه نمی توانـد بانظرداشـت   
 ) ٢و١احکام منـدرج فقـره هـای (    

 ماده به اقدامات ذیـل مبـادرت    این 
 :ورزدد

 د را قبول نماید.سپرده جدی -۱
اصل یا تکتانه دین مؤخر یامقـدم   -٢

خویش را که مشخصات سرمایه را دارا  
 می باشد، پرداخت نماید.

معامالت عمدۀ که از امور کاری  -٣
عادی بانک محسوب نمی شود، بـه   
 شــمول ســرمایه گــذاری، توســعۀ 
مالکیت ها و فروش دارائی ها یا سایر 

ـ   انون، اقداماتی که مطابق احکام این ق
 ایجاب اطـالع دهـی یـا کسـب      

 افغانســتان بانــک را  اجــازۀ دد
 می نماید، انجام دهد.

تغییرات عمده را در شیوۀ محاسبۀ  -٤
 خویش وارد نماید..
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  نــورو  د بانــک  د ســرغونو او
سـمو فعـالیتونو د   نا ناخوندي او

 ترسره کولو په هکله اقدامات
 یو سلو اوومه ماده:

) په بانک کې د بانک یا د نظـار  ۱(
غی یـا د   ۀیودهیئت یا عامل هیئت  

ـ     يواکمنې استحقاقي ونـې لرونک
چارو یا بل شخص چې دبانک د شخصص

ونـه   ي،دخالـت لـر  کې  په اجراءء
په الندې مـواردو  ) لرللتوب (سهم واا

 کې سرغونه ل کېي::
 ددې قانون، مقـررو او لیکلـو   -۱

چې د   وموافقه لیکون ودستورونو یا هغغ
دافغانستان بانک ددې قانون د حکمونو  
ــي دي، د  ــد کـ ــابق عقـ  مطـ

 .رعایتحکمونو نه 
 ونودبانکدار دجواز یا اجازه لیک -۲
 شرایطو یـا منضـمه محـدودیتونو      دد
انک دبانک ـتان بـدافغانس ې دـچچ

یاشخص لپـاره صـادرکي دي نـه     
 .رعایت

پورې په اوندو ناخوندي بانک   پهه --۳

اقدامات در مورد تخطـی هـا و   
انجام سایر فعالیـت هـای غیـر    

 مصئون و نا سالم بانک
 مادۀ یکصد وهفتم:

سهیم بودن بانـک یـا یکـی از    ) ١(
ــای هه ــت  اعض ــار، هیئ ــت نظ  یئ

ــهم   ــخص دارای س ــا ش ــل ی  عام
استحقاقی ذیصالحیت در بانـک یـا   
 شــخص دیگــری کــه در اجــرای  
ــت دارد، در    ــک دخال ــور بان  ام

 :می شودموارد ذیل تخلف پنداشته  
عدم رعایت احکام ایـن قـانون،    -١

مقرره ها ودسـتور هـای کتبـی د     
افغانستان بانک یا موافقتنامه های کـه  

مطابق احکـام ایـن    دافغانستان بانکک
 .قانون منعقد نموده استت

ــا  -۲ ــرایط ی ــت ش ــدم رعای   ع
بانکداری  های منضمه جواز محدودیت

یا اجازه نامه های که  دافغانستان بانک  
برای بانک یا شخص صـادر نمـوده   

 است..
اشتراک در فعالیت هـای غیـر     --٣
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 سمو فعالیتونو کې ون..او نا
) د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ۲((

) فقره کې ددرج شوو ۱( پهددې مادې  
سرغونو په اه، له احوالو سره سـم،   

 الندې اقدامات ترسره کي:
شخص سره د  له پام ونک یا له با -۱

موافقه  لیکلياصالحي اقداماتو په اه دد
 لیک عقدول..

 دافغانستان بانک د تجویز شوو  د -۲
 اصالحي اقداماتو په ترسـره کولـو د   

شخص د مکلف کولو  پام وبانک یا 
 په اه دلیکلي دستور صادرول..

دي جریمې د ورکې په اه د غد ن -۳
 لیکلي دستور صادرول..

) ۳) فقرې پـه ( ۲ددې مادې د ( )۳(
 جزءکې درج شوی لیکلی دسـتور د  

 الندې شرایطو په پام کې نیولو سـره   
 ي:ېصادرر

د سرغونې د شـدت او خفـت   -۱
 اندازه..

بانـدې لـه    وپر بانک یا سپارونک -۲
وارده یـا   وسرغونې خه د پیدا شوو

 احتمالي اغېزو اندازه..

  مصئون و ناسالم مربوط به بانک.
 در ،دافغانستان بانک می توانـد ) ٢(

) ١رابطه به تخطی های مندرج فقرۀ ((
این ماده حسب احوال اقدامات ذیل را  

 اتخاذ نماید:
عقد موافقتنامه کتبی در رابطه به  -١

اقدامات اصالحی با بانک یا شـخص   
 مورد نظر.

رمکلف ب دستورکتبی مبنی صدور -٢
بـه   ساختن بانک یاشخص مورد نظرر

امات اصالحی تجویز شـدۀ  اتخاذ اقدد
 بانک. افغانستاندد
صدور دستور کتبـی مبنـی بـر     -٣

 جریمه نقدی.  پرداختت
 دســتور کتبــی منــدرج جــزء ) ٣(
ــرۀ (٣( ــا ٢) فق ــاده ب ــن م  ) ای

ــل صــادر   ــرایط ذی  نظرداشــت ش
 می گردد::

 انــدازۀ شــدت و خفــت    -١
 تخطی.

اندازۀ تأثیرات وارده یا احتمـالی   -٢
ناشی از تخطی بر بانـک و سـپرده    

  گذاران.
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ـ   --۳ یـا د    يد سرغونې دعمدي وال
 د.تکرار حدوو

شـخص مـالي    پام ود بانک یا  -۴
 وضعیت..

 د عزل دستور
 یوسلواتمه ماده:

 د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ) ١(
سره بانک  په صادرولو لیکلي دستور  د

د نظار هیئت  دبانک مکلف کي، وو
یا عامل هیئت غی چې د دافغانستان  
بانک د تشخیص پربنس، په نوموي 

نـدې   یئت کې د غیتوب لپاره د الهه
الیلو پربنس مناسب نه ل کېي،  د

 عزل کي:
ددې قانون په اته پنوسمه مـاده   -۱

 شرطونو دنه تکمیـل   ودرج شود کې  
په سبب یې په نوموي هیئت کـې د  

یتوب شرایط له السه ورکوي. يغ 
دخپلو سپارل شوو دندو په ترسره -۲

 ددې قــانون پــه یــې کولــو کــې  
ـ  وي  نهه پنوسمه ماده کې له درج ش

حکم خه د سـلوک د ول پـه اه   

ـ   --٣ ا تکـرار  حدود عمدی بودن ی
 تخطی..

وضعیت مالی بانک یا شخص مورد  -٤
 نظر.  

 دستور عزل
 مادۀ یکصد وهشتم:

بـا   ،افغانستان بانک می توانـد د) ١(
صدور دستور کتبی، بانک را مکلـف   

ئت عامل  نماید تا عضو هیئت نظار یاهی
افغانسـتان   بانک راکه بنابر تشخیص د

بانک برای عضویت درهیئت متذکره 
 مناسـب تلقـی    به اساس دالیل ذیلل

ــزل  ــردد، عــ ــی گــ  نمــ
 نماید:

به سبب عدم تکمیل شرایط مندرج  -۱
 مادۀ پنجـا وهشـتم ایـن قـانون،      
شرایط عضویت درهیئت مذکور را از  

 دست داده باشد.
ــۀ   -٢ ــایف محول ــای وظ  در ایف

ــادۀ  ــدرج م ــم من ــویش از حک  خ
 پنجاه ونهم ایـن قـانون در رابطـه    
 به طـرز سـلوک تخطـی ورزیـده     
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  سرغونه کې وي.
 په سـرغونو او ددې قـانون د    -۳
 ) فقره کـې  ۱مادې په ( اوومېسلو یو

خوندي او نورو ناسـمو  ناد درج شوو 
 وال هنفعالیتونو په ترسره کولو کې وو

 وي..
افغانستان بانک مکلـف دی،  د ) د۲(

) فقره کـې د درج  ۱ددې مادې په ((
 پـه   ولوور د صـادر شوي لیکلي دستت

 خفـت   یاوخت کې دسرغونو شدت 
پدې پست کې د بانک د سپارونکو   یا

د فعالیت  ۀباندې، دهغ واو دائنینو پرتت
له دوام خه د پیدا شوو ناوو اغېزو  

او ناسمو  خونديناد غي د  په شمول،
 په پام کې ونیسي. فعالیتونو ترسره کولل

افغانستان بانک کوالی شـي،  د) د ۳((
 پـه درج  ه کې) فقر۱(په ې مادې ددد

شوي دستور کې الندې مطالـب هـم    
 تصرېح کي:

د بانک د چارو په ترسره کولو کې  -۱
(په هـر ول) لـه    د نوموي شخصص

 .خنیویم ون خهه
په بانک کې د شخص د مستقیمې   --۲

  باشد.
 ســایر  انجـام  تخطـی هـا و   در-٣

سـالم   فعالیت های غیرمصـئون و نا 
هفتم این ) مادۀ یکصد و١مندرج فقرۀ (

ــوده   ــهیم بــ ــانون ســ  قــ
 .باشدد

ــف  ) ٢( ــک مکل ــتان بان  دافغانس
حین صدور دستور کتبی مندرج  ،است

ــرۀ (( ــدت  ١فق ــاده، ش ــن م  ) ای
 یا خفـت تخطـی هـا یـا انجـام      
 فعالیت هـای غیـر مصـئون و نـا     

ـ  سالم عضو  ه شـمول تـأثیرات   را ب
این  سوء ناشی ازتداوم فعالیت وی در

ع سـپرده گـذاران و   را بر مناف پستت
 نظر گیرد.دائنین بانک درر

  ،افغانستان بانـک مـی توانـد   ) د۳(
 ) ایـن  ١در دستور منـدرج فقـرۀ (  

 ماده مطالب ذیـل را نیـز تصـریح    
 نماید:

ممانعت از اشتراک شخص مذکور  -١
 ر ( به هـر شـکل) در انجـام امـو     

 بانک.
ـ   --٢ مال حـق رأی   ـممانعت از اع
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د حق له اعماـل    یېېیا غیر مستقیمې را
 .مخنیویخه 

مستقیم یـا   له ۀپه بانک کې د هغ -۳
یا یوې  خه د ول غیر مستقیم مالکیتت

برخې په پلورلو یا پرېودلو بانـدې د   
 نوموي شخص مکلف کول.

د اونـدو  پـورې  عین روپ  په -۴
په فعالیتونو  ۀد هریو بانکونو یا شرکتونوو

کې د پست د ترالسـه کولـو یـا د     
نوموي شخص لـه ـون خـه    

افغانستان بانک پـه  دممانعت، خو د  
 لیکلې اجازه..

افغانستان بانک کوالی شـي،  د ) د۴(
)فقره کې درج شوی ۳ددې مادې په((

 شخص پر واندې چـې   ۀدستور دهغغ
د بانک د تصفېې د مدیر  یې وار دمخه

په  د غي یا دنظار هیئت یاعامل هیئتت
هم صـادر   توه دنده ترسره کې ده،،

 کي..
) پدې ماده کې درج شوي حکمونه، ۵(

 د بانک د عـین ـروپ د اونـدو    
 شـــرکتونو د نظـــار هیئـــت او  

هم په عین   عامل هیئت پر غي باندېې

مستقیم یا غیر مسـتقیم شـخص در   
 بانک..

مکلف ساختن شخص مذکور بـه   -٣
فروش یا واگذاری تمام یا بخشـی از   
مالکیت مستقیم یا غیر مسـتقیم وی  

 دربانک..
ممانعت از احراز پست یا اشتراک  -٤

ــذکور در   ــخص مـــ   شـــ
فعالیت های هر یک از بانک هـا یـا   

ــین شــرکت هــای مم ــه ع ــق ب  تعل
 گــروپ، مگــر بــه اجــازۀ کتبــی 

 دافغانستان بانک.
  ،افغانستان بانـک مـی توانـد   د) ٤(

این ماده را علیه شخصی  دستور مندرج
ــث     ــه حیـ ــبالً بـ ــه قـ  کـ

ــا   ــدیر تصــفیه ی ــت عضــو م  هیئ
 نظار یا هیئت عامـل بانـک ایفـای    
 وظیفه نمـوده اسـت، نیـز صـادر     

 نماید.
و احکام مندرج این ماده، بر عض) ٥(

هیئت نظار یا هیئت عامل شرکت های  
 متعلـــق بـــه عـــین گـــروپ 
بانک، به عین ترتیب نیز قابل تطبیق می 



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٢٣٥ 
 

  ترتیب سره ، د تطبیق و دي. 
شخص  په ارتکاب د مظنوندجرم 

 دندې نول  د
 سلو نهمه ماده:یو
افغانستان بانک مکلف دی، په د) د ۱(

 صورت کې چـې ددې قـانون د   ۀهغغ
) فقـره کـې   ۱یوسلو اتمې مادې په ((

او د  نلووییادشوی شخص دپیسو د  
 فعالیتونو جرمونو د تروریزم د تمویل دد

ــهه ــاب  پ ــون ويارتک ــدې مظن  ، پ
  هکله د واکمنې محکمې د وروسـتن

ـ   د  ۀپرېکي تر صادرېدو پورې، د هغ
 په فعالیت بانک ددندې د نولو او  

ون دممانعت پـه اه،   د ۀهغکې دد
 صادر کي. دستور یلیکلل
سیاسي او مذهبي فعـالیتونو خـه    له 
یدا شوي جرمونه، لدې حکم خه پپرا

 مستثني دي..
افغانستان بانک مکلف دی، د د) د۲(

نوموي شخص د محکومیت په اه د  
ــه   ــې ل ــې محکم ــایيواکمن   نه
 وروست  پرېکې خه وروسته چې د

  باشد.
تعلیق وظیفۀ شخص مظنـون بـه   

 ارتکاب جرم
 ونهم: مادۀ یکصد

در  ،افغانستان بانک مکلف استد) ١(
 )۱(صورتی که شخص مندرج فقـره   

 مادۀ یکصـد وهشـتم ایـن قـانون      
جرمی مانندپول  به ارتکاب فعالیت هایی

شوئی وتمویل تروریزم مظنون باشـد،   
ــائی    ــلۀ نه ــدور فیص ــی ص  ال

  مـورد، دسـتور   محکمۀ ذیصالح در
ــق از   ــی برتعلیـ ــی مبنـ  کتبـ
ــتراک   ــت از اش ــه و ممانع  وظیف
ــادر   ــک ص ــت بان  وی را در فعالی

 نماید. 
جرایم ناشی از فعالیت های سیاسی و 
ــتثنی    ــم مس ــن حک ــذهبی از ای  م

 می باشد..
ــف  افغد) ٢( ــک مکل ــتان بان  انس

ــائی   ــلۀ نه ــد از فیص ــت، بع  اس
ــر   ــی ب ــالح مبن ــۀ ذیص  محکم

 محکومیــت شــخص مــذکور کــه 
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د نه وي، ددې قانون   و طلب ههمرافع
) فقره کـې د  ۳مادې په ( مېتاسلو یوو

 يیا ولو اجزاوو لرونک ۀیو يدرج شوو
سره، هغه له  ولویکلي دستور په صادرلل

 دندې خه عزل کي..
 اجباري پلورل یا پرېودنه ونو  د

 یوسلولسمه ماده:
سلو ه یوکه چېرې شخص، ددې قانون پ

ـ یوسلو نهمه ماده  اتمه اوو ې د درج ک
 یې دأدخپلې ر حکمونو مطابق، ووـشش

 و پـه پلورلـو یـا    نـ و وحق لرونکک
پرېودولو مکلف وي، خو د ـاکلې  
 مودې په تر کې یې و نه پلوري یـا  

ــپرېې ــې  ن ــورت ک ــدې ص  دي، پ
افغانستان بانک کـوالی شـي د   دد 

 نوموو ونـو دپلورلـو دسـتور د    
ـ  ههر پهمزایدې یا  رندېې  هول بل

 صادرکي. هتالر همناسبب
 د صادرېدو ول تنفیذي دستورد 

 یوسلو یوولسمه ماده:
) د دافغانستان بانک مکلـف دی،  ۱(

ه یمه، یو سلو  په یو سلو یوددې قانون  

 طلبـی بعـدی نباشـد،      قابل مرافعه
 کتبی حـاوی یـک    دستور با صدور

ــا تمــام اجــزای منــدرج فقــرۀ   ی
) مادۀ یکصد و هشتم این قـانون،  ٣(

 .وی را از وظیفه عزل نمایدد
  فروش یا واگذاری اجباری اسهام

 مادۀ یکصد ودهم: 
هرگاه شخص مطابق احکام منـدرج  
مواد یکصدو هشتم و یکصدونهم این  
قانون مکلف به فروش یـا واگـذاری   
سهام واجد حق رأی خود باشد، ولی  

یـا   درخالل میعاد معینه، آن را فروش 
واگذار ننمایـد، در ایـن صـورت    

ــد  دد ــی توان ــک م ــتان بان  افغانس
ــذکور   ــهام م ــروش س ــتور ف  دس

 ریق مزایـدۀ علنـی یـا بـه      را از ط
 هر شـیوۀ مناسـب دیگـر صـادر      

 نماید..
 طرز صدور دستور تنفیذی

 یازدهم: مادۀ یکصد و
ــف  د) ١( ــک مکل ــتان بان  افغانس

 ) روز  ١٥درخالــل مــدت (( ،،اســت
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کې د درج  مـادو   هسلواتمماوومه او یو
خه دمخه ولو دستورونوله صادر شوو
) ورو مودې په تـر کـې   ۱۵د ((

و ولصـادر  موضوع د لیکلې خبرتیا پهه
شوي بانـک   سره، په دستور کې درجج
کې  دستور په .یاشخص ته خبرورکيي

کوالی شي  درج شوی بانک یاشخصص
نـه قناعـت پـه    د  دستور په نومويي

د دافغانستان اعتراض  خپلصورت کې  
 کي.بانک ته واندې  

 کمبود له) که چېرې بانک، د پانې ۲(
 دسـره د ـان    بودیا له کتنې و کمم

 دمخـه   خـه  حالت لهمخامخ کېدو  
  افغانستان بانک ته خبر ورکـي، د  د
افغانستان بانک، نوموي بانک ته د د  د

ـ    دې پانې د رغونې د پـالن د وان
 وولصادرپه کولوپه اه دلیکلي دستورر

لو سمکلف نه دی، خو ددې قانون په یوو
ــه او    ــلو درېیم ــو س ــه، ی دوه یم

مادو کې د درج شـوو   هسلولورمیو
نورو محدودیتونو دوضع کولو پـه اه   

او د لیکلـي   هبانک ته خبرتیا صـادر 
فرصـت    اعتراض دوانـدې کولـو   

 قبل از اصـدار دسـتورهای منـدرج    
مواد یکصـدویکم، یکصـدوهفتم و   

 وهشتم این قـانون موضـوع    یکصدد
 بـه   اطالعیـۀ کتبـی   را با صـدور 

 بانک یـا شـخص منـدرج دسـتور     
 اطالع دهد. بانک یا شخص منـدرج  
 دستور می تواند در صـورت عـدم   

ستور متـذکره اعتـراض    قناعت به د
افغانستان بانک ارائـه   خویش را به د

 نماید. 
ــک، د) ٢( ــاه بان ــتان هرگ  افغانس

 بانک را قبالً از مواجه بـودن خـود   
قابل مالحظۀ  به حالت کمبود یاکمبود 

افغانستان بانک ایه اطالع دهد، دسرم
 مکلف بـه صـدور دسـتور کتبـی      
ــای    ــالن احی ــۀ پ ــر ارای ــی ب  مبن
 سرمایه به بانک متذکره نمی باشـد،   
اما اطالعیۀ مبنی بـر وضـع سـایر     
ــدرج   ــای منـ ــدودیت هـ  محـ

سوم  و احکام مواد یکصدودوم، یکصد
ــدد ــانون  و یکص ــن ق ــارم ای  وچه

ــت   ــادر و فرص ــک ص ــه بان  را ب
ــراض ــۀ اعت ــاء   ارای ــی را اعط  کتب
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  ورکوي.
 ) فقـره کـې د   ۱) ددې مادې په (۳(
 رج شوي اعتراض د واندې کولـو   د

 کې همقرر هاوندپه او د ېنې ول،  
 تنظیمېي..

 قت دستورونهؤؤم
 سلو دوولسمه ماده:یو

 افغانسـتان بانـک ددې   دکه چېرې د 
) ۱قانون دیوسلو یوولسمې مادې پـه( 

فقره کې په درج شوې خبرتیا کـې د   
پربنسـ تشـخیص    ذکر شوو دالیلو

 او ناسـم  کي چې دبانک سرغونې،،
 تـه   ۀهغ نامحتاطانه فعالیت کېدای شيي

دمخه،  رسید دپروسې له بشپېدو  د
دبانک  ورشکست، بانک دافالس او دد

دشتمنیو او عوایدو د کتنې ووېشلو، د  
یـا د   دوېخراببانک د مالي شرایطو د 

بانک د سپارونکو و یا عامه و ته  
یـا د   دخطر درامنته کېدو المل شي

 ېانداز ترهغېسندونه ا یبانک دفترونه  
وي چې ددافغانستان  بشپناغیردقیق اوو

پروسې له الرې   ارنیزېعادي   دد بانکک

  می نماید.
ــرز ارا) ٣( ــطـ ــی ئـ  ه و بررسـ

 ) ایــن ١اعتــراض منــدرج فقــرۀ (
 ، تنظــیم  مــاده، در مقــررۀ مربــوط

 می گردد..
 دستور های مؤقت

 مادۀ یکصد و دوازدهم:
هرگاه دافغانستان بانک بنابر دالیـل  

) ١ذکر شده در اطالعیۀ مندرج فقرۀ ((
مادۀ یکصدو یازدهم این قانون تشخیص  

د، که تخطی ها، فعالیت نا سالم و  نمای
غیر محتاطانۀ بانک می تواند قبـل از  
تکمیل پروسۀ رسیدگی به آن منجر به  
افالس و ورشکستگی بانک، توزیع قابل 
مالحظۀ دارائی ها وعوایـد بانـک،    
 وخامت شـرایط مـالی بانـک یـا     
بروز خطر به منافع سپرده گذاران بانک 
 یا منـافع عامـه گـردد یـا دفـاتر       

 اسناد بانک به اندازۀ غیـر دقیـق     یاا
و نا مکمل باشد که د افغانستان بانک  
ــادی   ــه عـ ــق پروسـ  از طریـ
نظارتی قادر نگردد تا شرایط مالی بانک 
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ي، ترو دبانک مالي شرایط ېېونه توان
ر وضعیت باندې د عمـده  یا د بانک پپ
هرې معاملې جزئیات  نکېواغېزو د لرر

پدې صورت کې لـه  ، تشخیص کيي
 قتـو ؤم النـدې لـه  احوالو سره سم  

 خه یو صادروي: دستورونوو
ه مـاد  هیوسلو اوومپه ددې قانون  -۱

پـه درج شـوي حالـت کـې      کېې
ددافغانستان بانک له تشخیص سره سم،  
پدې ماده کې د درج شوو شرایطو له 

یـا د   خه د مخنیـوي  رامنته کېدوو
سندونو د ثبـت پـه پروسـه کـې      

ــاوو او  ــودنیمتی ــالح  د تش   اص
لپـاره دمناسـبو اقداماتوپـه ترسـره     

 ل.واندې د بانک مکلفکولوبب
 ه کېماد هسلو اتمددې قانون په یو -۲

 کې، پـه خبرتیـا    توحاال وپه درج شوو
شخص د دنـدې پـه    يکې دیاد شو

 دبانک مکلف کول اود بانک د نولوو
  له هـر  ۀچارو په ترسره کولوکې دهغغ

 .ممانعتول بیاون خه 
 

یا جزئیات هر معاملـه دارای اثـرات   
عمده بر وضعیت بانک را تشـخیص   
ــورت   ــن صـ ــد، در ایـ  نمایـ

های دسـتور وال یکی از ـحسب اح
ــادر     ــل را صـ ــت ذیـ  مؤقـ

 :دمی نمایی
 مکلـــف ســـاختن بانـــک  -١

ــب    ــدامات مناس ــاذ اق ــه اتخ  ب
افغانسـتان بانـک    حسب تشخیص د

ــادۀ   ــدرج مـ ــاالت منـ  درحـ
ــانون،    ــن ق ــتم ای ــد وهف  یکص
جهت جلوگیری از وقـوع شـرایط   
 مندرج این ماده یا اصـالح نـواقص    

ــتیی ــت  و کاس ــۀ ثب ــا در پروس  ه
 اسناد.

مکلف ساختن بانک بـه تعلیـق    -٢
 العیـه  وظیفۀ شخص ذکر شده در اطط

و ممانعت از هرگونه اشتراک مجـدد  
وی درانجام امور بانـک در حـاالت    
 مندرج مادۀ یکصـدو هشـتم ایـن    

 قانون.
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  قت کنلولؤؤم
 سلو دیارلسمه ماده:یو
انک کوالی شـي،  ) دد افغانستان ب۱(

ددې قانون دیو سلو یوولسمې مادې په  
 ) فقره کې د درج شـوې خبرتیـا   ۱(

په اه، ددې قانون په یو سلواوومه، یو 
مادو کې ددرج  هسلو اتمه او یوسلو نهمم

تصـمیم د   نهایيد شووحاالتو په هکلهه
صادرېدو تر وخته پورې له اتیا سـره   
سم د هغو شتمنیو، وجوهو یـا نـورو   

لپاره چې په خبرتیا کـې د درج  مالونو  
شوي شخص ترمستقیم یاغیر مسـتقیم   

پورې اه  ۀهغپه کنترول الندې وي یا 
ــم    ــره س ــو س ــه احوال ــري، ل  ول

خه یـو صـادر    تورونوالندې دس لهه
 کي::

اخیستلو دشتمنیویا نورو مالونو د  -۱
تیتو پرک کولو، ، لېدولو، (برداشت))

پـه اه د   حذف یا پرېودلو ،بربادولوو
رسره کولو خـه د  هر ول اقدام له تت

تـر کنتـرول    ۀهغنظر و شخص یا دد
 الندې شرکت ممانعت..

  انجماد مؤقت 
 وسیزدهم: مادۀ یکصد

در  ،افغانستان بانک می توانـد د) ١(
) مادۀ ١رابطه به اطالعیۀ مندرج فقرۀ ((

 یکصـــدویازدهم ایـــن قـــانون  
 الی زمـان صـدور تصـمیم نهـائی      

ر رابطه به حـاالت منـدرج مـواد    دد
یکصـــدوهفتم، یکصدوهشـــتم و  
یکصدونهم این قانون عندالضـرورت  
 جهت حفـظ دارائـی هـا، وجـوه      
یا سایر اموالی کـه تحـت کنتـرول     
ــا غیرمســتقیم شــخص   مســتقیم ی
 مندرج اطالعیه بوده یـا متعلـق بـه    

 وال یکـی  ـوی می باشد، حسب اح
ــادر ــل را صـ ــاتیر ذیـ  از دسـ

 نماید:
عت شخص مورد نظـر یـا   ممان -١

 شرکت تحت کنترول وی از اتخـاذ   
هرگونه اقدام مبنی بر برداشت، انتقال،  

نمودن، حذف یا  پراگنده نمودن، برباد
 واگــذاری دارائــی هــا یــا ســایر  

 اموال..
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 قت دستور د تطبیق لپـاره د   ؤد مم --۲
 خه د ۀیا له یو ۀافغانستان بانک د یودد

 .توظیف واستاز وزیاتت
افغانستان بانک کوالی شي ددې د )۲(

) فقره کـې ددرج شـوو   ۱مادې په ((
د لیکلي دستور  قتو دستورونو په اه،ؤمم

ــادر   ــه ص ــک   ولوپ ــره بان  س
په  سسه مکلفه کي، تروؤیابله مالي م

سسه کـې د  ؤنوموي بانک یا مالي مم
تـر کنتـرول    ۀنظر و شخص یا د هغغ

الندې شرکت اوند حساب یا حسابونه  
کنل کـي او پـدې    توه په بین

د دافغانستان حسابونو کې شته وجوه  
  وونې تر صبانک د وروستادرېدو الر

 وساتي. حفظ او پورېې
قت دستور انفاذ او دشتمنیو ؤد م

 لولننک
 یو سلو وارلسمه ماده:

 سلو دوولسـمه  ) ددې قانون په یو۱(
 یو سلو دیارلسمه مـاده کـې درج    او 

قت دستورونه، پـه النـدې   ؤشوي مم
 احوالو کې د اعتبار و دي::

توظیف یک یا بیش ازیک نمایندۀ   --٢
افغانستان بانک جهت تطبیق دسـتور   د

 مؤقت.
دافغانستان بانک مـی توانـد در   ) ٢(

 رابطــه بــا دســاتیر مؤقــت     
ــرۀ (( ــدرج فق ــاده، ١من ــن م  ) ای

 باصدور هـدایت کتبـی بانـک یـا     
ــف  ــر رامکل ــالی دیگ ــۀ م  مؤسس
نماید تا حساب یا حسابات مربوط به 
شخص مورد نظر یا شـرکت تحـت    
کنترول وی را در بانک یا مؤسسـۀ  
مالی مذکورطورعاجل منجمد نموده و  
وجوه موجود در این حسابات را الـی  

دایت بعدی دافغانستان بانـک  صدورهه
 حفظ ونگهداری نماید..

 انفاذ دستور مؤقـت و انجمـاد    
 دارائی

 مادۀ یکصد و چهاردهم: 
 دستورهای مؤقت مندرج مـواد  ) ١(

سیزدهم این و یکصدودوازدهم و یکصد
قانون در احوال ذیل مدار اعتبار مـی   

  باشد:
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 د نظر و دستور د صادرېدو یـا    --۱
 ې قـانون پـه   دد هکلهنه صادرېدو په  

 هسلو اوومه، یوسلو اتمه یا یوسلو نهمیو
مادو کې د درج شوو حکمونو مطابق د  

وخته افغانستان بانک د تصمیم نیولو تررد
 پورې..

ورې چې دسـتور د  وخته پ ۀتر هغ -۲
 )۲( ددې مادې په کمېسیون په واسطهه

فقره کې ددرج شوي حکم په رعایت  
ددې قانون په یو سلو پنلسـمه   سره،

حکم له مخـې،   ه کې ددرج شويمادد
 لغو، تحدید یا تعلیق شي..

کې چـې دسـتور    صورت ۀپه هغ -۳
مادې په  ددې قانون دیو سلو دوولسمېې

 ) جزء کې د درج شـوي حکـم   ۱((
د سـندونو او   مطابق صادر شوی وي، 

سوابقو د صحت (سموالي) په اه پـه  
داسې ول چې د بانک مالي وضعیت په  

افغانستان  مناسب ول منعکس کي د د
 .بانک د تشخیص تر وخته پورې

افغانسـتان بانـک    د) که چېرې د ۲(
ددې قانون دیو سلو پنلسمې مادې په  

) فقره کې د درج شوي حکم مطابق ۲۲(

افغانستان اتخاذ تصمیم دد الی زمانن --١
یا عـدم صـدور    بانک دربارۀ صدورر

 دستور مورد نظـر برطبـق احکـام     
ــد   ــواد یکص ــدرج م ــتم،  من  وهف

 ونهـم   هشـتم یـا یکصـد   و یکصد
 این قانون.

ــتور   -٢ ــه دس ــانی ک ــی زم  ال
توسط کمیسیون با رعایت حکم مندرج  

ــرۀ ( ــو،   ٢فق ــاده لغ ــن م  ) ای
تحدید یا تعلیق گردد مطـابق حکـم   

 .رج مادۀ یکصدو پانزدهم این قانونمندد
ــان -٣٣ ــی زمـ ــخیص  الـ  تشـ

 دافغانستان بانک مبنی بـر صـحت   
ــه    ــه طوریک ــوابق ب ــناد وس  اس
ــه    ــک راب ــالی بان ــعیت م  وض
   شکل مناسب، منعکس سازد در صورتی

ــم     ــابق حک ــتور مط ــه دس  ک
 ) مـادۀ یکصـد و  ١مندرج جـزء ( 

 دوازدهم این قـانون صـادر شـده     
 باشد..

 افغانسـتان بانـک بـر    ) هرگاه د٢(
ــر   ــیون ب ــادرۀ کمیس ــمیم ص  تص

) مـادۀ   ٢منـدرج فقـرۀ (   طبق حکم 
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په   تعلیقققت دستور دلغو، تحدید یا ؤؤد م
اه دکمېسیون پرصادرشوي تصـمیم  
قناعت و نه لري، کوالی شي دنـوې   

 تـه  محکمې کتنې غوتنلیک واکمنې
دسـتور د   قـت ؤم واندې کـي.  

کمېسیون د تصمیم په هکله دواکمنې  
محکمې دوروستن پرېکې تر وختـه  

 پورې، د اعتبار و دی..
 پـه هکلـه د   دسـتور  قتؤم  د

 کمېسیون نوې کتنې
 پنلسمه ماده: یوسلو

هغو  شخص په یا ) که چېرې بانک۱(
ې چې ددې قانون باندقتي دستورونو ؤمم

سلو دوولسمه یا یو سلو نهمه، یو یوپه  
مادو کې د درج شـوو   هسلو دیارلسمم

حکمونو مطابق صادر شوي، قناعت ونه  
) کاري ورو ۱۰( لري، کوالی شي د

مودې په تـر کـې دنـوې کتنـې      
غوتنلیک کمېسیون ته واندې کي. 
د نوې کتنې د غوـتنلیک وانـدې    

 تعلیققت دستور د انفاذ د ؤکول، د م
 المل نه ري..

یکصدوپانزدهم این قانون مبنی بر لغو، 
ق دستور مؤقت قناعـت  تحدید یا تعلیی
می توانـد درخواسـت   نداشته باشد،،

 تجدید نظر را به محکمـۀ ذیصـالح    
ــاراا ــت  ئ ــتور مؤق ــد. دس  ه نمای

ذیصالح  ۀالی زمان فیصله نهائی محکم
در مورد تصمیم کمیسیون، مدار اعتبار  

 می باشد.
مؤقت توسـط   دستور نظرتجدید 

 کمیسیون 
 پانزدهم:و یکصد مادۀ

هرگاه بانـک یـا شـخص بـه     ) ١(
های مؤقتی که مطابق احکـام  ردستوو

 مندرج مواد یکصـدونهم، یکصـدو   
دوازدهم یا یکصدوسیزدهم این قانون  

ــادر ــت  صـ ــده، قناعـ  گردیـ
ــد در  ــی توان ــد، م ــته باش  نداش

 کــاری  ) روز١٠الل مــدت (ـخــ
ــ ــر را ب ــد نظ ــت تجدی  ه  درخواس

ــیون ارر ــاکمیس ــۀ ئ ــد. ارای  ه نمای
 درخواســت تجدیــد نظــر، باعــث 

  تعلیق انفاذ دستور مؤقت نمی گردد. 
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ون کوالی شي ددې قانون  ) کمېسی۲۲(
ولسمه ماده  یو یوسلو اوپه یوسلونهمه 

اقداماتو د بشپېدو تر  کې ددرج شووو
 وخته پورې، د موقتو دستورونو انفاذ اوو

ـ تطبیق د موضوع ماهیت ته په   ې کتن
ي، پدې تعلیق ک یا تحدید لغو، سره،،

 شرط چې کمېسیون النـدې مـوارد   
 تشخیص کي::

ادعاء د  دغوتنلیک ورکوونکي د -۱
ـ    مال ـصحت په اه د پیـاوي احت

 شتون..
 پـه  منل کېـدو دغوتنلیک د نه  -۲

 صورت کې غوتنلیک ورکوونکي ته دد
 .اووتلزیان  ونکيجبران نه منن

منـل   دنوې کتنې دغوتنلیک د -۳
دافغانستان بانک  په صورت کې د کېدوو

 یا نوموي بانک نه زیانمن کېدل..
 د نوې کتنې دغوتنلیک د منـل  -۴

 له امله د عامه و تاْمین. کېدوو
 لغود دستور صادرېدل، انفاذ او 

 یو سلو شپاسمه ماده:
قت دستور  ؤیا مم دستورر ) هغه نهایيي۱(( 

کمیسیون می تواند الـی زمـان    ) ٢٢(
ــواد  ــدرج م ــدامات من ــل اق تکمی
یکصدونهم و یکصد ویـازدهم ایـن    
قانون، انفاذ و تطبیق دستورهای مؤقت 
را نظر به ماهیت موضوع، لغو، تحدید  

، مشـروط بـر اینکـه     یا تعلیق نماید
 کمیسیون موارد ذیـل را تشـخیص   

 دهد: 
 موجودیت احتمال قـوی مبنـی    -١

ــت  ــای درخواس ــحت ادع ــر ص  ب
 دهنده. 

وارد شدن خسارۀ جبران ناپذیر به  -٢
 درخواست دهنده در صـورت عـدم    

 قبولی درخواست..
فغانستان بانک عدم متضرر شدن دا -٣

صـورت قبـولی   یا بانک متذکره درر
 دید نظر.درخواست تجج

تأمین منافع عامه در اثـر قبـولی    -٤
 درخواست تجدید نظر..

 صدور، انفاذ و لغو دستور
 مادۀ یکصد وشانزدهم: 

دستور نهائی یا دستور مؤقت که  ) ١١(
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قانون د حکمونو مطابق بانک   دېېچې د
وي او د هغو ولو  یلیکل ،ته صادرېي

 دهغواقداماتو نغاونکی وي چې بانک  
په ترسره کولو مکلف دی. نهایي یـا   

وخت یا هغه شي  کوالیت دستور قؤؤم
بانـک   یې کې ترموده چې په  زمانيي

 ، واکي.دیپه رعایت مکلف  ۀدهغغ
افغانستان بانک مکلف دی، د د) د۲(

شـوې   اقداماتودترسره کولولپاره اکلل
) فقرې پـه  ۱موده اویا ددې مادې د ((

 شـرایطو د   دستور کې د درج شـوو  
رعایت وخت په نوموو دستورونو کې 

 واکي..
افغانستان بانک مکلف دی، د د) د۳(

قـت  ؤیـا م دستور بانک اوند نهایي  
مرکزي دفتر ته ابـالغ   ۀدستور د هغغ

 کورنکي، که چېرې دستور په یوې  
 کـورن بانک د  نامېشت ۀفرع یا د یوو

ه ولري، پدې  په نماینددفتر پورې ا
د دافغانستان بانک نوموي  صورت کېې

تـه  ونو ردفت یادوشوومستقیماً  دستورر
 ابالغوي..

د   ،،) ددافغانستان بانک مکلف دی۴۴(

مطابق احکام این قانون به بانک صادر 
می شود، کتبی بوده و در برگیرنـده   
تمام اقداماتی می باشد که بانک مکلف 

. دستور نهـائی یـا   به انجام آن استت
مؤقت می تواند وقت یا مدت زمانی را  
که در جریان آن بانک مکلـف بـه   

 رعایت آن می باشد، تعیین نماید.  
ــف  ) ٢( ــک مکل ــتان بان  د افغانس

 میعـاد معینـه بـرای انجـام      ،است
اقدامات و یا زمان رعایـت شـرایط   

) این ماده را در ١مندرج دستور فقرۀ ((
ــای   ــتور ه ــین   دس ــذکور تعی  م

 نماید.
 ،د افغانستان بانک مکلف اسـت ) ٣(

 دستور نهائی یا دستور مؤقت مربـوط   
بانک را به دفتر مرکـزی آن ابـالغ    
نماید، هرگاه دستور مربوط به یک فرع 
داخلی یا دفتر نمایندگی داخلی یـک   
بانک غیرمقیم باشد، در این صـورت  
دافغانستان بانک دستور متـذکره را   

 ابـالغ   مستقیماً به دفـاتر مـذکور   
 می نماید..

 ،،افغانستان بانک مکلف اسـت دد) ٤٤(
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د   دستور پـه ضـمیمه    ؤقتتیا م  نهایي
ي دستور دصادرېدو په هکلـه د   نومو

 هغوخپل تصمیم یو نقل له دالیلو او د
ای حکمونوله یادولو سره یوقوانینو د  
له مخې د دستور د صادرېدو  وچې دهغغ

 اجازه لري، بانک ته واستوي..
 ۀهغقت دستور دؤاوم وردست نهایي )۵(

الزم  او اعتبارو ابالغ له نېې خه دد  
دستور وخت  د چې االجراء دی، خوداا

کې د درج شوو شرایطو  ۀ(میعاد) په هغغ
د دافغانسـتان   مطابق تېرشوی وي یـا  

 ۀقت دستور د هغؤنهایي یا م بانک بلل
له امله  ناستی شي یا د نوې کتنې ایی

شي یا مطابق لغو  د کمېسیون د تصمیمم
لغو په  ۀد هغافغانستان بانک، د داچې دد

 ې توه بانک ته ابالغ کي.للیکک
افغانستان بانـک د  دد  ،که چېرې) ۶(

،  يدستور د تطبیق نه اتیا تشخیص کک
قت دسـتور  ؤد نهایي یام کوالی شي،،

 لغو کي. انفاذذ
د بانک د اساسنامې منـدرجات،  ) ۷(

 جواز، اجازه لیک یا پام و بانک تـه   
افغانستان بانک په واسطه صـادره   دد  

ضم دستور نهائی یا مؤقت، یک نقل از 
ــی برصــدور    تصــمیم خــویش مبن
دستور متذکره را توأم با دالیل و ذکر  
 احکام قوانینی که برطبـق آن اجـازۀ   
 صدور دسـتور را دارد، بـه بانـک    

 ارسال نماید.
دستور نهائی یا دسـتورمؤقت از  ) ٥(

الغ آن مـدار اعتبـار و الزم   تاریخ ابب
  االجرا بوده، مگر ایـن کـه میعـاد    

منقضـی    دستورطبق شرایط مندرج آن
گردیده باشد یا دستورنهائی ومؤقـت   

جـایگزین آن   دافغانستان بانک دیگر
 تصـمیم   شده یا دراثر تجدید نظر طبقق

  کمیسیون لغو گردیـده یـا اینکـه   
افغانستان بانک لغو آن را طورکتبی به  د

 ابالغ نماید.بانک 
هرگاه دافغانستان بانـک عـدم   ) ٦(

ضرورت تطبیق دسـتور را تشـخیص    
دهد، می تواند انفاذ دستور نهائی یـا  

 مؤقت را لغو نماید..
مندرجات اساسنامۀ بانک، جواز،  -٧
جازه نامه یا اجازۀ صـادره توسـط   اا
افغانستان بانک به بانک مورد نظـر،  دد
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 ييپوهـاو   شوې اجازه، قرارداد اوهغه
چې یو اخ یې بانک وي،  (تفاهمات))
چې دنافذېدو په صرف نظر لدې خه  

قت دسـتور لـه   ؤنېه یې دنهایي یا مم
 صادرېدو دمخـه یـا وروسـته وي،     

تطبیـق   د دستور د دافغانستان بانک دد
  ي. د واکمنې محکمې پـه  خننه کې

په قراررداد کې د درج شـوو   حکم یاا
شرایطو د تطبیق له امله د پیسو وکه  

  یا انتقال لدې حکم خه مستثني دي.
دکمېسیون په واسـطه د نهـایي   

 نوې کتنهذي دستور تنفی
 سلو اوولسمه ماده:یو
 ) هغه شخص چې ددې قـانون پـه   ۱(

ــلویو ــه، س ــلو اووم ــه، یوس  یوه یم
مادو کې د  هاتمه یا یو سلو نهم یوسلو

علیه پر  ۀدرج شوو حکمونو مطابق د هغغ
صادر شوی او  دستور نهایي(پرخالف)  

کوالی شـي د   ،ونکيقناعت  ۀپه هغغ
لـه نېـې خـه     ترالسه کېدود  ۀهغغ
 پـر ) ورو مودې په تر کې، ۳۰د((

غوتنلیک   نوې کتنېنوموي دستور د  

قرارداد و تفاهمنامه های که یک طرف 
ن بانک بوده صرف نظر از این کـه  آآ

تاریخ انفاذ آن قبل یا بعد از صـدور   
دستور نهائی یا دستورمؤقت باشد، مانع 
تطبیق دستور صادره دافغانستان بانک  
ــت    ــردد. پرداخـ ــی گـ  نمـ
 یا انتقال پـول بـه حکـم محکمـۀ     
 ذیصــــالح یــــا در اثــــر 
ــرارداد  ــدرج ق ــق شــرایط من  تطبی

 از این حکم مستثنی می باشد.
د نظر دستور تنفیذی نهـائی   تجدی

 توسط کمیسیون
 مادۀ یکصد وهفدهم:

شخصی که مطابق احکام مندرج ) ١(
 وهفـتم،  مواد یکصدویکم، یکصـد  

 یکصدوهشتم یا یکصد و نهـم ایـن    
ــتور   ــه وی دسـ ــانون علیـ  قـ

ــه آن     ــده وب ــادر ش ــائی ص  نه
ــد   ــی توان ــد، م ــه نمای ــت ن  قناع

 ) روز از ٣٠الل مــدت (ـدرخـــ
واست تجدیـد   تاریخ دریافت آن، درخ

 نظـــر دســـتور مـــذکور    
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  کي.  کمېسیون ته واندې
  )کمېســیون کــوالی شــي،  ۲(

تصمیم د سوابقو  افغانستان بانک دد د
 په قسميولو سره، دستور نیپه پام کې  

یید، لغو یا یې اعاده کي أت کلي توهیا  
لو لپاره کویا موضوع د نورو اقداماتو د  

 ددافغانستان بانک ته راجع کي..
) فقره کې د درج ۱) ددې مادې په (۳(

یا  په انفاذشوې بیا ېنې پیل د دستورر
و د ن کې د درج شوو الزامات ۀپه هغغ

 المل نه ري..
 یوولسم فصل

 ارنه
په بانک کې دشـامل ـروپ د   

 روتوب (شفافیت) ونوجوت
 یو سلو اتلسمه ماده:

) په بانک کې شامل روپ مکلف ۱(
دی، خپل اداري جوت داسې تنظیم  
کي چې د دافغانستان بانک وکوالی 

 شي، الندې مراتب تشخیص کي::
ـ  -۱  ونکی اصـلي  ودروپ کنترول
 خص یا اشخاص..ش

  ه نماید.ئئرا به کمیسیون ارا
بانظرداشت  ،ی تواندکمیسیون م) ٢(

افغانستان بانک، دستور سوابق تصمیم دد
، لغو یا آن تائیدرا طور کلی یا قسمی  

را اعاده نماید یا موضـوع را جهـت    
اتخاذ سایر اقدامات به دافغانستان بانک 

 راجع سازد..
د مندرج فقـرۀ  ) آغاز بررسی مجد۳(
) این ماده باعث تـأخیر درانفـاذ   ١((

ــدرج آن   ــات من ــا الزام ــتور ی  دس
 نمی گردد.  

 فصل یازدهم
 نظارت

شفافیت ساختارهای گروپ شامل 
 بانک 

 مادۀ یکصد وهجدهم:  
گروپ شامل بانک مکلف است، ) ١(

ساختار اداری خود را طوری تنظـیم   
نماید که دافغانستان بانـک بتوانـد،   

 را تشخیص نماید: مراتب ذیل  
شخص یا اشخاص اصلی کنترول  -١

 کنندۀ گروپ..
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سوداریز   شرکتونو  دروپ دغو--۲
 فعالیتونه..

د شرکتونودغو  ۀدروپ او دهغ -۳
 مالي وضعیت. ۀهر یوو

شـرکتونو   دغو ۀدهغ روپ او -۴
 ته متوجه خطرات. ۀهریوو

کنترول د  يکورندخطر دادارې، د  -۵
تدبیرونو او په بانک کې د شامل روپ  

د ادارې د ول پـه اه د   په سـطحه  
ــر ــو  وپ د ــنالرو او اجراآت ک

 اغېزمنتوب..
په بانک کې د شامل ـروپ د   -٦

غوترمن سوداریزې اومالي ایکې او  
 نورې ایکې.

په بانک کې شامل روپ مکلف ) ٢(
دی، خپل اداري جوت داسې تنظیم  

او  کورني کي چې د دافغانستان بانک
له  بررس د ارنیزو دندو اجراء يبهرنن

 نه کي.ستونزې سره مخامخ  
د روپ غی بانک مکلف دی، ) ٣(

 په بانک کې د شـامل ـروپ لـه     
نورو غوخـه دخپلـواک حکمـي     

فعالیتونه، شـتمن،    ،،شخصیت په توه

فعالیت های تجارتی شرکت های   --٢
 عضو گروپ.

وضعیت مالی گروپ وهر یک از  -٣
 شرکت های عضو آن..

خطرات متوجه گروپ وهر یک از  -٤
 شرکت های عضو آن..

ــا و   -۵ ــل ه ــت طرزالعم  مؤثری
اجراآت گروپ دررابطه به اداره خطر، 

در  هکنترول داخلی و طرز ادارتدابیر  
 ســـطح گـــروپ شـــامل    

 بانک.  
 روابط تجارتی ومـالی و سـایر    -٦

 روابط بین اعضـای گـروپ شـامل    
 بانک. 

گروپ شامل بانک مکلف است، ) ٢(
م ساختار اداری خویش را طوری تنظیی

نماید که اجـرای وظـایف نظـارتی     
افغانستان بانک، بـررس داخلـی و    د

 نسازد.خارجی را به مشکل مواجه 
بانک عضو گروپ مکلف است، ) ٣(

منحیث شخصیت حکمی مسـتقل از   
سایر اعضای گروپ شـامل بانـک،   
فعالیت ها، دارائی ها، بدهی ها، عواید،  
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پورونه، عواید، لتونه اوخپل ان ته 
متوجه خطرات، په بانک کې له شامل  

 روپ خه جال واکي.
په بانک کې پرشـاملو روپونـو   

 زاماتو تطبیق باندې د احتیاطي ال
 سلو نولسمه ماده:یو
 الندې حکمونه پربانکي روپونو) ١(

او په روپ کې  ول په توحیديباندې  
پرشاملو بانکونو باندې په انفرادي ول  

 د تطبیق و دي:
دبانکونو د پانه ییزو(سرمایوي)  -١

 پــه اه، ددې قــانون پــه  ایجابــاتوو
 حکم. یاته شپېتمه ماده کې درج شو

په  محدودیتونوسانتیاوو د انکي د با -٢
اه، ددې قانون په دوه اویایمه ماده کې  

 حکم. یدرج شو
په نورو شرکتونو کـې د پـانې    -۳

ــه   ــانون پ ــه اه، ددې ق ــونې پ  اچ
 حکم. یکې درج شواتیایمه ماده يدرر
د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ) ٢((

د مقررو له انفاذ ددې قانون نورحکمونه  
باندې   انکي روپونوخه وروسته پر بب

مصارف وخطرات متوجـه خـود را،   
مجزا از گروپ شامل بانـک تعیـین    

 نماید. 
 تطبیق الزامـات احتیـاطی بـر    

 گروپ های شامل بانک
 مادۀ یکصد ونزدهم: 

) احکام ذیل بر گروپ های بانکی ۱(
 به طـور توحیـدی و بانـک هـای      
شامل در گروپ به طور انفرادی قابل  

 تطبیق می باشد:
حکم مندرج مادۀ شصت وهشتم  -۱

این قانون دررابطه به ایجابات سرمایوی  
 بانک ها.

حکم مندرج مادۀ هفتادودوم این  -۲
قانون دررابطه به محـدودیت هـای    

 تسهیالت بانکی.
حکم مندرج مادۀ هشتادوسوم این  -۳

قانون در رابطه به سرمایه گـذاری در   
 سایر شرکت ها.

 افغانستان بانـک مـی توانـد،    ) د۲(
 ســایر احکــام ایــن قــانون    
 را بعــد از انفــاذ مقــرره هــا بــر 
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  تطبیق کي.
په بانک کې شامل روپ مکلف ) ٣(

)، د تکافودی، د پانې اچونو د بسنې ((
 سانتیاوو د ورکـې او د الویو بانکي  

اسعارو دتبادلې دخطراتو په اه، بهرنیو  
ــرمخ   دد ــالیتونو د پ ــوداریزو فع  س

 مناسبې کنالرې او پالیس  ،لپاره بیولوو
 ولري.

ې متبوع اصلي شرکت په روپ ک) ٤(
) فقره کې ۳مکلف دی، ددې مادې په ((

  ا خه د درج شوو الزاماتو له رعایت
 ترالسه کي.

دد افغانستان بانک مکلـف دی،  ) ٥(
 درج د ) فقره کـې  ۳ددې مادې په ((

پالیس او کنالرې  هر روپ  شوي
ترلل  ۀلاو  بررسـي په کال کې یو
کي له رعایتولو خه ا ترالسه دهغو  

روپ مکلف کي، وهغه تعدیلونه  اوو
چې د دافغانستان بانـک د تشـخیص    
پربنس د بانک یا د روپ د غـو  
بانکونو د ساتلو لپـاره الزم دي، پـه    
نوموو پالیسیو او کنالرو کـې وارد  

 کي..

  گروپ های بانکی تطبیق نماید.
) گروپ شامل بانک مکلف است، ۳(

 دررابطه به تکافوی سرمایه گذاری ها،،
 تسهیالت بـانکی بـزرگ و   ایاعطط

خطرات تبادلۀ اسعار خـارجی، دارای   
طرزالعمل ها وپالیسی هـای مناسـب   
جهت پیشبرد فعالیت هـای تجـارتی    

 باشد.
) شرکت اصلی متبوع در گـروپ  ۴(

مکلف است، از رعایت الزامات مندرج  
) این ماده اطمینـان حاصـل   ٣فقرۀ (
 نماید..

دافغانستان بانک مکلف اسـت،   )۵(
های هرگروپ  ها وطرزالعمل پالیسیی

)این ماده راحداقل سال ٣مندرج فقرۀ((
 آنهـا یک بار بررسـی و از رعایـت    

اطمینان حاصل نمـوده وگـروپ را    
د تا تعدیالت راکـه بنـابر    مکلف ساز
افغانستان بانک جهت حفظ  تشخیص د

بانک یا بانک های عضو گروپ الزم 
ــا و   ــی ه ــد، در پالیس ــی باش  م

ــذکور    ــای مـ ــل هـ  طرزالعمـ
  د نماید.وارر
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که چېرې ددافغانسـتان بانـک    ) ٦٦(
تشخیص کي چې دـروپ پانـه   

ی ، کوالکافي ندهدبانک دساتنې لپاره  
شي بانک مکلف کي، ترو اضـافي   
پانه په واک کې واخلي یا له معمولې 
  اندازې خه د لوې پانې د بسـنې  

 په نسبت فعالیت وکي. (کفایت)
 د کنتـرول او د خطـر   کورنيد 

 ادارې سیستم
 سلو شلمه ماده:یو
په بانک کې شامل روپ مکلف ) ١(

دی،داوندو فعالیتونو د پرمخ بیولـو   
کنترول او د خطراتو د  ورنيکلپاره، د 

 هغـه  ادارې مناسب سیستم رامنته اوو
 کي. یاو نو تدقیقپه منظمه توه 

)٢ ( روپ کې متبوع اصلي شرکت په
په بانک کې دشامل ـول   مکلف دی،،

) فقره ۱روپ په کچه ددې مادې په ((
ــه     ــم ل ــوي حک ــې د درج ش  ک

 رعایت خه اترالسه کي..
 
  

) هرگاه دافغانستان بانک تشخیص ۶۶(
دهد که سرمایه گروپ بـرای حفـظ    
بانک کافی نمی باشد، می تواند بانک 

تا سرمایۀ اضافی را در  ،رامکلف سازدد
اختیار گرفته یا به نسبت کفایت سرمایۀ  

 انــدازۀ معمــول فعالیــت  بـاالتر از 
 نماید.

 سیستم کنترول داخلـی و ادارۀ  
 خطر 

 بیستم: و مادۀ یکصد
) گروپ شامل بانک مکلف است، ۱(

جهت پیشبرد فعالیت هـای مربـوط،    
 سیستم مناسـب کنتـرول داخلـی    
و ادارۀ خطرات را ایجاد و آنها را طور 

 منظم تدقیق و تجدید نماید..
) شرکت اصلی متبوع در گـروپ  ۲(

مکلف است، از رعایت حکم مندرج  
) این ماده در سـطح تمـام   ١فقرۀ (

ک اطمینان حاصـل  گروپ شامل بانن
 نماید..
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د  په متبوع بانکي شـرکت کـې   
 پانې بسنه

 یو سلو یوویشتمه ماده:
 شـرکت مکلـف دی،    يمتبوع بانک

 د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپـاره  
 بانکونو لپـاره د   نورو د روپ د غو

 مالي واک په توه عمـل وکـي  
ــدازهاو د  ــانې ان ــافي پ ــې  ک  چ

افغانستان بانک په واسـطه اکـل   دد 
 کېي، وساتي..

ارې  د متبوع بانکي شـرکت د اد 
 ول

 یو سلو دوه ویشتمه ماده:
په متبوع بانکي شرکت  هغه شخص) ١(

کې د نظار هیئت، عامل هیئت یا ورته  
پـه توـه،    نورو تشکیالتو د غـي 

انتصاب یا اکل کېدای شي چې و او  
د  مناسب وي او په اونده دنده کـې  

لرونکی  توانمناو مسلکي  ېتجرب کافي
 .ويي

ــرکت د   )٢( ــانکي ش ــوع ب  د متب
 نظار هیئت، عامل هیئت او ورته نورو 

کفایت سرمایه در شرکت بـانکی  
 متبوع

 بیست ویکم: و مادۀ یکصد
شرکت بانکی متبوع مکلف اسـت،  
جهت پیشبرد فعالیت هـای خـویش    
 منحیث منبع قوت مالی بـرای سـایر   
بانک های عضو گروپ عمل نموده و 
اندازۀ سرمایۀ کافی را کـه توسـط    

حفظ گردد، دافغانستان بانک تعیین می
 داری نماید.هنگ وو

ــانکی   ــرکت ب ــرز ادارۀ ش  ط
 متبوع 

 وبیست ودوم:  مادۀ یکصد
) شخصی به صفت عضوهیئت نظار، ۱(

هیئت عامل یاسایر تشکیالت مشـابه   
درشرکت بانکی متبوع انتصاب یا تعیین 

مناسـب   شده می تواند، که شایسته وو
بوده ودارای تجربه کافی و توانـائی   
 مســـلکی در وظیفـــه مربـــوط 

 باشد.
) اعضای هیئت نظار، هیئت عامـل  ۲(

 وسایر تشـکیالت مشـابه شـرکت     
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تشکیالتو غي مکلف دي، د سلوک د 
 ول پـــه اه ددې قـــانون پـــه  
نهه پنوسمه ماده کې درج شوی حکم  

 په پام کې ونیسي.
افغانستان بانک کوالی شي، د دد ) ٣(

 د ـې  متبوع بانکي شرکتونو لپـاره  
  هاونـــد معیارونـــه پـــهادارې  

 کي. مقرره کې تنظیم
 بوع بانکي شرکت فعالیتونهد مت

 یو سلو درویشتمه ماده:
متبوع بانکي شرکت مکلف دی، یوازې 

سسـو د مـدیریت   ؤد مالي م مالي اوو
دا فعالیتونه چې د  هغه فعالیتونه او نورر

فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره الزمي  ولل
 ل کېي، ترسره کي..

د متبوع بانکي شرکت په واسـطه  
 پانه اچونه

 ېریشتمه ماده:سلو لیو
متبوع بانکي شرکت مکلف دی، ) ١(

ــې د      ــرکتونو ک ــورو ش ــه ن  پ
ـــ ــانې اچونـ ــراء او  وپـ  د اجـ

او   وو، کـنالر د پالیسیووارنې لپاره  

بانکی متبوع مکلف اند، حکم مندرج 
مادۀ پنجاه و نهم این قانون را در رابطه  
ــه طــرز ســلوک رعایــت      ب

 نمایند.
  ،) د افغانستان بانک مـی توانـد  ٣(

ــای ادار ــار ه ــرای  ۀمعی ــوب ب  خ
شرکت های بانکی متبوع را در مقررۀ 

 ، تنظیم نماید.طمربوو
 فعالیت های شرکت بانکی متبوع 

 بیست وسوم:مادۀ یکصد و
شرکت بانکی متبوع مکلف اسـت،  
صرف فعالیت های مالی و مـدیریت   
مؤسسات مالی و سایر فعالیت های که 
به منظور پیشبرد چنین فعالیت ها الزمی  

 پنداشته می شود، انجام دهد.
سرمایه گذاری توسـط شـرکت   

 بانکی متبوع 
 چهارم: مادۀ یکصد وبیست و

) شرکت بانکی متبوع مکلف است، ۱(
از موجودیت پالیسی ها و طرزالعمل ها  

ی مدیریتی و مالیـاتی  جهـت    و توانائ
و نظارت از سرمایه گذاری ها   اجراء
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له شتون خه   توانمنمدیریتي او مالي 
ا .يحاصل ک 

 متبوع بانکي شرکت نشي کوالی،) ٢(
شرکت خه چې مالي موسسه  ۀله هغغ

ه تحصیل نقاقي وواکمنه استح نه وي،،
 کي..

 که چېرې متبوع بانکي شـرکت  ) ٣(
 دین د ترسره کولو له سببه چې  ۀد هغ
یې په ه نیـت سـره صـورت     عقد

موندلی، په بل شرکت کـې واکمنـه    
استحقاقي ونه ترالسه کـي، پـدې   

) فقره کې ۲صورت کې ددې مادې په ((
نـه   بانـدې  ۀدرج شوی حکم پر هغغ

بـوع  تطبیقېي. پدې شرط چـې د مت  
 بانکي شـرکت د انتفـاعي مالکیـت     

د کال مودې په تر کـې   ۀونه د یوو
 لـه انـدازې   واکمنې استحقاقي ونېې

خه لهیشي. ې ته را 
متبوع بانکي شـرکت تـابع او     د

 ورپورې تلي شرکتونه
 یو سلو پنه ویشتمه ماده:

متبوع بانکي شرکت کوالی شي،  ) ١١(

در سایر شرکت ها، اطمینان حاصـل  
 نماید.  

)شرکت بانکی متبوع نمی توانـد،  ۲(
سهم اسـتحقاقی ذیصـالحیت را از    

کتی که مؤسسه مالی نباشد، کسب  شر
 نماید.

 )هرگاه شرکت بـانکی متبـوع از   ۳(
د آن  با حسن  سبب ایفای دین که عق

، سـهم   نیت صورت گرفتـه اسـت  
استحقاقی ذیصالحیت درشرکت دیگر 
را حاصل نماید ، در این صورت حکم  

) این ماده بـاالی آن  ٢مندرج فقرۀ (
ــروط    ــردد. مش ــی گ ــق نم  تطبی

لکیت انتفاعی شرکت بر این که سهم ماا
بانکی متبوع در خالل مدت یک سال  
به کمتر از اندازۀ سـهم اسـتحقاقی   
ــل    ــالحیت، تنزیـــ  ذیصـــ

 یابد..
شرکت های تابع ووابسـته بـه   

 بانکی متبوع شرکت
 پنجم:مادۀ یکصد وبیست و

 ،،) شرکت بانکی متبوع می توانـد ۱۱(
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سسې د تابع او ورپورې ؤؤیوازې مالي م
شرکتونو په توه پـه واک کـې    ولتت

 ولري..
 متبوع بانکي شرکت مکلف دی، د) ٢(

تابع او ورپورې تلي شرکت د  کورنيي
 تاْسیس یا د السته راولو له نېې خهه

ــهه ــ ترل  ) ورــې دمخــه، ۶۰( ل
 افغانستان بانک ته په لیکلې توـه  دد 

 خبر ورکي.
) فقره کې درج ۲ددې مادې په () ٣(

مواردو لرونکـې  ندې الدشوې خبرتیا  
 :دهه
د تابع او ورپورې تلي شرکت نوم  -١
د متبوع بانکي شرکت له انتفـاعي    یاا

 مالکیت خه متوقعه اندازه.
د تابع یا ورپورې تلي شرکت د  -٢

 سوداریزو فعالیتونو ول یا ولونه..
د تابع یا ورپورې تلي شرکت په  -٣

 هکله مالي معلومات..
لي شرکت د د تابع یا ورپورې ت -٤

 ادارې د ول په هکلـه معلومـات.   
پـه   وکېـد رامنتـه   دروپ د -۵۵

 اداري جوت.. ۀۀدهغصورت کې،  

صرف مؤسسات مالی را بـه صـفت   
ر شرکت های تابع و وابسته در اختیـا  

 داشته باشد..
 ،) شرکت بانکی متبوع مکلف است۲(

 ) روز قبــل از ٦٠حــد اقــل (  
   تاریخ تأسـیس یـا بدسـت آوردن   

شرکت تابع یا وابسـته داخلـی بـه     
افغانستان بانک طور کتبـی اطـالع    د

 دهد. 
ــرۀ ( ۳( ــدرج فق ــۀ من  ) ٢) اطالعی

ــل  ــوارد ذی ــاده حــاوی م ــن م  ای
 می باشد: 

 اسم شرکت تـابع یـا وابسـته     -۱
ــا  ــت   ی ــه از مالکی ــدازۀ متوقع  ان

 .متبوعانتفاعی شرکت بانکی  
های تجارتی  نوع یا انواع فعالیت -۲

 .شرکت تابع یا وابستهه
معلومات مالی راجع به شـرکت   -۳

 تابع یا وابسته..
معلومات راجع بـه طـرز ادارۀ    -۴

 شرکت تابع یا وابسته..
درصورت ایجاد گروپ، ساختار  -۵

 اداری آن..
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تابع یـا    الندېنظر  ترد بانک او   --٦
ورپورې تلي شرکت ترمن د متوقعـه   

 مناسباتو په هکله معلومات.
د دافغانستان بانک له غوتنې سره  -٧

 سم نور معلومات..
 ک کوالی شـي،  د دافغانستان بان) ٤(

په الندې حاالتو کې د متبوع بـانکي  
شرکت په واسطه د تابع او ورپـورې   

سیس یا السته راولو أتلي شرکت د ت
 خن شي::

صورت کې چې د متبـوع   ۀپه هغ -١
سته راول، الیا  سسیأبانکي شرکت تت
 کي. ېزیانمندسپارونکو ې  

صورت کې چې د تابع یـا   ۀپه هغ -٢
یا السته  سیسأتورپورې تلي شرکت  
سلو اتلسمه ماده راول ددې قانون په یوو

خنـ   تحققکې د درج شوي حکم د  
 شي..

 که چېرې متبوع بانکي شـرکت  ) ٥(
) فقره کـې د درج  ۲ددې مادې په (

) ۶۰شوې خبرتیا له سپارلو خـه د (  
ورو مودې په تر کې د اعتراض په  

  ینومـو  اه خبرتیا ترالسه کـي،  

به مناسبات متوقعه معلومات راجع   --۶
بین بانک و شرکت تابع یا وابستۀ مورد  

 نظر. 
سایر معلومات حسـب تقاضـای    -۷
 افغانستان بانک.دد
 ) د افغانستان بانک مـی توانـد،   ۴(

در حاالت ذیل مانع تأسیس یا بدست 
ــا    ــابع یـ ــرکت تـ  آوردن شـ
وابسته توسط شرکت بانکی متبـوع   

 گردد: 
درصورتی که تأسیس یا بدسـت   -۱

ــوع،  آوردد ــانکی متب ــرکت ب  ن ش
  منافع سپرده گذاران را متضرر سازد.

که تأسیس یا بدسـت   در صورتی -۲
 آوردن شـرکت تـابع یـا وابســته،     
 مانع تحقـق حکـم منـدرج مـادۀ      

ــدد ــانون  و یکص ــن ق ــدهم ای  هج
 گردد.

) هرگاه شرکت بـانکی متبـوع   ۵(
 ) روز از ٦٠الل مــدت (ـدرخـــ

) این ٢( مندرج فقرۀ تسلیمی اطالعیۀ
ه، اطالعیۀ مبنی بـر اعتـراض را   مادد

 دریافت ننمایـد، شـرکت متـذکره     
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بع یا ورپورې  شرکت کوالی شي، دتا
تلي شرکت په تاْسیس یا السته راولو 

 اقدام وکي..
 هغه متبوع بانکي شـرکت چـې   ) ٦(

تابع یا ورپورې تلی شرکت د هېواد په 
سیس یا السته راوي، أدننه یا بهر کې تت

 رعایتمکلف دی د الندې مواردو له  
 خه ا ترالسه کي::

په حکمونوکې ددرج دې قانون د -١
د زمینـې د   سرته رسولو د جیبوو وشوو

د  ته برابرولو لپاره متبوع بانکي شرکتت
تابع یا ورپورې تلي شرکت په واسطه  

 داینو معلوماتو واندې کول.
دې قانون  په د دافغانستان بانک ته -٢

کې د درج شوو مکلفیتونـو د سـرته    
رسولو په منظور د ساحې دننه ارنې او 

جازه لو اود اینو معلوماتو د السته راا
 .او د زمینې برابرولل

د تابع یا ورپورې تلي شرکت د  -۳
سیس یاالسته راولو له امله له نورو تأأ

نـه  و هغو ندې ایکاشخاصو سره دد
چی دد افغانستان بانـک   رامنته کولل

دندو   لپاره پدې قانون کې ددرج شووو

می تواند، به تأسیس یا بدست آوردن 
 شــرکت تــابع یــا وابســته اقــدام  

 نماید.  
) شرکت بانکی متبوع که شرکت ۶(

تابع یا وابسته را در داخل یا خـارج   
کشور تأسیس یا بدسـت مـی آورد،   
مکلف است از رعایت مـوارد ذیـل    

 نماید: اطمینان حاصل
ارایۀ معلومات ضـروری توسـط    -۱

شرکت تابع یا وابسته به شرکت بانکی  
 متبوع جهـت فـراهم آوری زمینـۀ    
 ایفای وجایب منـدرج احکـام ایـن    

 قانون.
اجازه و فراهم آوری زمینه نظارت  -۲

داخل سـاحه ودریافـت معلومـات     
ضروری به منظور انجام مکلفیت های 

 افغانسـتان  ین قـانون بـه د  مندرج اا
 بانک. 

 عدم ایجـاد روابـط نزدیـک      -۳
 با سایر اشخاص بـر اثـر تأسـیس    
ــابع  ــا بدســت آوردن شــرکت ت  ی
 یا وابسـته، کـه پیشـبرد وظـایف     
ــرای    ــانون را ب ــن ق ــدرج ای  من
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پرمخ بیول له ستونزې سـره مخـامخ   
 کي..

 که چېرې ددافغانستان بانـک د  ) ٧(
تشخیص پربنسـ ددې مـادې لـه    

) فقرو کې درج شـوي  ۶خه تر ۴((
حکمونه په پام کې نیول شوي نـه وي   

د تابع یا  ددافغانستان بانک کوالی شي،
د تاْسیس یا السته ورپورې تلي شرکت  

د  ته متبوع بانکي شرکتراولو په اه،  
اجازې له صادرېدو خه ه وکي یا  
ــرکت د   ــانکي شـ ــوع بـ  متبـ

 فسخ مکلف کي. ایکې په
 متبوع بـانکي شـرکت مکلـف    ) ٨(

ــو    ،دی ــورې تل ــابع او ورپ  د ت
شرکتونو د مالي صورت حسابونو نقل 

 په خپل مرکزي دفتر کې وساتي..
 هغه کنالرې چـې ددې قـانون   ) ٩(

په یو سلو یوولسمه ماده کـې د درج  
شوو دستورونو په اه وضع کېـي،   

شـوو   وپدې ماده کې درج پر صـادر 
 نو باندې هم د تطبیق و دي.دستوروو

 

افغانستان بانک به مشـکل مواجـه    د
 سازد.

افغانسـتان  )هرگاه بنابر تشخیص د۷(
 بانک احکـام منـدرج فقـره هـای      

ایت نگردیـده  این ماده رع )٦الی ٤((
 افغانستان بانک مـی توانـد   باشد، دد

از صدور اجازه به شرکت بانکی متبوع 
مبنی بر تأسـیس یـا بدسـت آوردن     
 شــرکت تــابع یــا وابســته    
خود داری نموده یا شـرکت بـانکی   
 متبوع را مکلف بـه فسـخ رابطـه     

 نماید.  
 ،) شرکت بانکی متبوع مکلف است۸(

نقل صورت حسابات مالی شرکت های  
ع و وابسـته خـویش را در دفتـر     تاب

 مرکزی خود نگهداری نماید.
) طرزالعمل های که در رابطه بـه  ۹(

ــادۀ   ــدرج مـ ــتورهای منـ  دسـ
 ویازدهم ایـن قـانون وضـع     یکصد  

صادرۀ مندرج  می گردد، بردستورهای
 این ماده نیز قابل تطبیق می باشد..
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د متبوع بانکي شرکت بهرني تابع 
 او ورپورې تلي شرکتونه

ویشتمه ماده:یوسلو شپ 
  متبوع بـانکي شـرکت مکلـف   ) ١(

دی، د تابع یا بهرني ورپـورې تلـي   
سیسېدو یا السته راولـو  أشرکت له تت

دافغانستان بانک لیکلې  خه دمخه، دد
دالسته  موافقې د واخلي.دمخه موافقه  

، لیکلی غوـتنلیک په غرض  لووراا
ددې قانون د یو سلو پنه  ویشـتمې   

) فقره کـې ددرج شـوو   ۳مادې په (
 لرونکی وي. معلوماتوو

 تابع یا ورپورې  ترنظر الندېکه چېرې 
مـالي   شرکت تر ارنې النـدې  یتل
ي ارنې د سیسـتم  د مال وي، هسسؤمم

هېـواد   يهم په بهرن معلومات هکلهپه  
 ضم کېي. سرهغوتنلیک ه لکې  

تابع )که چېرې تر نظر الندې بهرني ۲(
شرکت تـر ـارنې    ییا ورپورې تلل

پدې صورت  وي، هسسؤمالي م الندېې
افغانستان بانک کوالی شـي  دکې د  

) فقره کـې د درج   ۱ددې مادې په ((

شرکت های تابع و وابسته خارجی 
 شرکت بانکی متبوع 

 ششم:وبیست ومادۀ یکصد 
) شرکت بانکی متبوع مکلف است، ۱(

ــت      ــا بدس ــیس ی ــل ازتأس  قب
ــا وابســتت ــابع ی   ۀآوردن شــرکت ت

افغانستان قبلی کتبی د ۀخارجی، موافق
بانک را اخذ نماید. درخواست کتبی  
غرض اخذ موافقه، حاوی موارد مندرج 

ــرۀ (( ــادۀ ٣فقــــ  ) مــــ
 یکصد وبیست وپـنجم ایـن قـانون    

 می باشد.
بع یا وابستۀ مورد نظر،  هرگاه شرکت تا

مؤسسۀ مالی تحت نظـارت باشـد،   
معلومات راجع به سیستم نظارت مالی  
در کشور خارجی نیز ضم درخواست 

 می گردد..
) هرگاه شرکت تابع یـا وابسـتۀ   ۲(

ی تحت خارجی مورد نظر، مؤسسۀ مالل
نظــارت باشــد، در ایــن صــورت  

افغانستان بانک می توانـد بعـد از    د
 )  ١رج فقـرۀ (  دریافت درخواست مند
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سـه کولـو    شوي غوتنلیک له ترال
له  پدې برخه کې دبهرني هېواد وروسته

 شوره وکي.واکمنې مرجع سره مم
 افغانستان بانک کوالی شـي،  دد ) ٣(

) فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په (
غوتنلیک دیوسلوپنه ویشتمې مادې  

) فقره کې د درج شـوو عـین   ۴په (
 حالتونودالیلو پربنس او یا په الندې  

 کې رد کي::
یاد شرکت د متبوع هېـواد د   د -١

قوانینو پرموجب پـه توحیـدي ول    
 د ه، الزامي نـه وي یـا  اغېزمنه ارن

اوندې واکمنې مرجع په واسطه اجراء  
 نشي.

 بهرني هېوادله واکمنې مرجع اوند د -۲
ــاري   ــه همک ــره اغېزمن ــرهس   میس

 نه وي.
افغانستان بانک کوالی شـي،  دد) ٤(

په حکمونو کې د درج شوو  قانون ددېې
 لزوم دید ترسره کولو لپاره، له دندو دد

قره کې د ) ف۱سره سم، ددې مادې په ((
شوي غوتنلیک د تاْیید په سـند  درج  

 مناسب شرایط درج کي.. کېې

این ماده با مرجع ذیصـالح کشـور   
ـــ ــارجی در زمینـ ــوره  هخـ  مشـ

 نماید.
) د افغانستان بانک مـی توانـد،   ۳(

) این ماده را ١درخواست مندرج فقرۀ ((
ــدرج    ــل منـ ــابرعین دالیـ  بنـ

) مادۀ یکصد وبیست و پنجم و ٤فقرۀ ((
ــل رد     ــاالت ذیـ ــا در حـ  یـ

 نماید:  
نظارت مؤثر به شکل توحیدی، به  -۱

ب قوانین کشور متبوع شـرکت  موجج
ــذکورر  الزامــی نبــوده یــا    م

 ءتوسط مرجع ذیصالح مربوط اجـرا 
 نگردد.  

همکاری مؤثربا مرجع ذیصـالح   -۲
ــر   ــوط میس ــارجی مرب ــور خ   کش

 نباشد.
 افغانستان بانـک مـی توانـد،    ) د۴(

ــدرج   ــایف من ــای وظ ــت ایف  جه
ــب    ــانون، حس ــن ق ــام ای  احک
لزوم دید، شرایط مناسب را درج سند 

) این ١درخواست مندرج فقرۀ ( یدتائئ
 ماده نماید.  
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 افغانستان بانک مکلـف دی،   دد  ) ٥٥(
) فقره کې لـه درج  ۱ددې مادې په ((

 تابع یا ورپورې تلي شرکت خه يوشش
 ولیت او قواعــدو ئد ــارنې د مســـ

 په اه، دبهرني هېـواد لـه واکمنـې    
 مرجع سره همکاري وکي.

کي شرکت په واسطه د  د متبوع بان
 رپو واندې کول

 سلو اووه ویشتمه ماده:یو
متبوع بانکي شرکت مکلف دی، ) ١(

ــاده   ــه درویشــتمه م ــانون پ  ددې ق
  انـدې   پـر کې د درج شوي رپوو

کولو برسېره، کلنی رپو چې الندې  
افغانستان بانک ته دهم د  ،مطالب لري

 واندې کي::
ــي  -١ ــوم او ددــروپ د هرغ  ن

 یز اصلي فعالیـت د ول او د   سودار
متبوع بانکي شرکت د انتفاعي مالکیت  

روپ اداري  ۀاندازې په شمول دهغد 
جوت چې متبوع بانکي شـرکت د   

 غی دی. ۀهغ
کنترول د سیسـتم او د    کورنيد   --٢

   ،افغانستان بانک مکلف اسـت  ) د۵۵(
ــه مســئولیت وقواعــد    دررابطــه ب
نظارت از شرکت تابع  یـا وابسـته    

بـا مرجـع    ماده این )١مندرج فقرۀ(
 ذیصــالح کشــورخارجی همکــاری  

 نماید..
ارایۀ گزارش توسط شرکت بانکی 

 متبوع 
 بیست وهفتم: مادۀ یکصد و

 ،شرکت بانکی متبوع مکلف است )۱(
عالوه بر ارایۀ گزارش منـدرج مـادۀ    
بیست وسوم  این قانون، گزارش ساالنه 
ــل     ــب ذی ــاوی مطال ــه ح  راک

ه ئاشد، نیز به دافغانستان بانک ارامی بب
 نماید:  

ــه   -۱ ــی ک ــاختار اداری گروپ  س
شرکت بانکی متبوع عضو آن است به 
شمول اسم ونوع فعالیت اصلی تجارتی  

ضو گروپ و انـدازۀ مالکیـت    هر ع
ــانکی   ــرکت بـ ــاعی شـ  انتفـ

 متبوع. 
نتایج ارزیابی شرکت بانکی متبوع   --۲



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٢٦٣ 
 

 ادارې او د خپل روپ پـه    خطراتو د
ې ي کال په تر کې د کنکچه دمخ

ـ    وع ادارې له اغېزمنتوب خـه د متب
 بانکي شرکت د ارزونې پایلې..

ــور -٣ ــه ن ــات هغ ــې  معلوم  چ
هغو  د دافغانستان بانک په مستدله توه 

ددې قانون په حکمونو کـې ددرج   ته 
ترسره کولو لپاره، اتیـا   شوودندو د

 لري..
 متبوع بانکي شرکت مکلف دی،) ٢(

دافغانستان بانک ته  وخت کې د په لن
ـه  لیکلې تو له الندې مواردو خه پهه

 خبر ورکي::
هغه حقایق اوشرایط چې په جـدي  -۱

د  ۀدهغتوه دمتبوع بانکي شرکت یا  
تابع یا ورپورې تلو شـرکتونو مـالي    

 وضعیت اغېزمنوي.
روپ په اداري جوـت   ۀد هغ -٢

چې، متبوع بـانکي   بدلونونهکې عمده  
 ي.ېل ک شرکتت

 لزوم دیـد  لهدافغانستان بانک  د -٣
کې د  کي شرکتسره سم، په متبوع بانن
ونـې لرونکـو     واکمنې اسـتحقاقي  

ــرول    ــتم کنت ــت سیس  از مؤثری
خوب   ۀداخلی و ادارۀ خطرات و ادار

ــانن ــل در ســطح  در جری  ســال قب
 گروپ خود.

ــه   -۳ ــات کـ ــایر معلومـ  سـ
 مســتدل  دافغانســتان بانــک طــور

ــدرج   ــایف من ــای وظ ــت ایف  جه
 ن قانون، بـه آن ضـرورت    احکام ای

 دارد..
 ،) شرکت بانکی متبوع مکلف است۲(

به اسرع وقت از مـوارد ذیـل بـه     
 دافغانستان بانک طـورکتبی اطـالع   

 دهد:
حقایق و شرایطی که طور جـدی   -۱

وضعیت مالی شرکت بانکی متبوع یا  
شرکت های تابع یا وابستۀ آن را متأثر 

 می سازد..
ری ت عمده درسـاختار ادا تغییرا -۲

، شرکت بـانکی متبـوع   گروپ ایکهه
 محسوب می گردد..

سایرمعلومات راجع به اشـخاص   -۳
واجد سهم استحقاقی ذیصـالحیت در   

رکت بانکی متبوع، حسب لزوم دید  ش
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  معلومات.  نور  اشخاصو په هکله
دافغانستان بانک کوالی شـي،   د) ٣(

کي شرکتونه او د بانکي متبوع متبوع بانن
 نـور  شـامل  روپ کـې  شرکت پهه

 شرکتونه مکلف کي، ترـو نـور    
رپوونه چې پدې قانون کې ددرج هغه  

 شوو مکلفیتونو دترسره کولـو لپـاره    
 این دي، واندې کي..

 د مور شرکت په واسطه د رپو
 ورکونې مکلفیتونه 

 سلو اته ویشتمه ماده:یو
 ۀروپ کې له یو ۀکه چېرې په یو) ١(

شامل  ونهخه زیات متبوع بانکي شرکتت
پـه  شرکت ددې قـانون   د مور وي،،

ویشتمه ماده کـې د درج   هسلو اوویوو
شوي رپو په واندې کولو مکلـف   

 وي.
 ه روپ کې شـامل شـرکتونه   پ) ٢(

) فقره کې ۱مکلف دي، ددې مادې په (
د درج شوو مکلفیتونو د ترسره کولو  

شرکت په  دمور کافي معلومات ،لپاره
 واک کې ورکي..

 افغانستان بانک..د
افغانستان بانـک مـی توانـد،    ) د۳((

شرکت های بانکی متبـوع و سـایر    
شرکت های شامل گـروپ شـرکت   

تا سایر  ،ازدبانکی متبوع را مکلف سس
 گزارشــات را کــه جهــت انجــام  

رج این قانون ضروری مکلفیت های مندد
 ه نمایند.ئمی باشد، اراا

مکلفیت های گزارش دهی توسط 
 شرکت مادر 
 بیست وهشتم: مادۀ یکصد و

 ) هرگاه در یـک گـروپ بـیش    ۱(
ــوع  ــانکی متب ــرکت ب ــک ش  از ی
شامل باشد، شرکت مادر مکلف بـه  
ــادۀ    ــدرج م ــزارش من ــۀ گ   ارای

 بیست وهفتم ایـن قـانون    و یکصد
 می باشد.

) شرکت های شامل گروپ مکلف ۲(
اند، معلومات کـافی را در اختیـار    
شرکت مادرجهت ایفای مکلفیت های 

 ) ایـن مـاده قـرار    ١مندرج فقرۀ ((
  دهند. 
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په متبوع بانکي شرکت کې واکمنه 
 استحقاقي ونه

 سلو نهه ویشتمه ماده:یو
خپلو  د ،افغانستان بانک کوالی شيدد 

ـ ؤملپـاره د  دندو د ترسره کولوو  وج
، پر متبوع بانکي ءبنادلیلونو د شتون پرر

د واکمنې استحقاقي هم ې شرکتونو باندد
ددې قانون په درېیم فصل  ونې په اهه

کې درج شوي حکمونه په عین ترتیب  
 سره تطبیق کي.

 ع بانکي شرکت ارنهود متب
 سلو دېرشمه ماده:یو

کـې   ددې قانون په نهه نوي یمه ماده
 د هغو بانکونو، نه پردرج شوي حکموو

، برسېره شرکتونو وتابع یا ورپورې تلپرر
 په عین ترتیب سره پر متبـوع بـانکي   

ورپورې  تابع یاپری دهغو او شرکتونوو
شرکتونو باندې هم د تطبیـق و   وتلل

 دي..
 
  
 

سهم استحقاقی ذیصـالحیت در  
 شرکت بانکی متبوع

 مادۀ یکصد و بیست ونهم: 
بنـابر   ،افغانستان بانک می توانـد  د

 موجودیــت دالیــل مؤجــه جهــت  
 احکــام  ،ایفــای وظــایف خــویشش

مندرج فصل سوم این قانون را در رابطه 
به سهم استحقاقی ذیصالحیت به عین  

شرکت های بانکی متبوع  یترتیب باال
 نیز تطبیق نماید..

 نظارت شرکت بانکی متبوع
 مادۀ یکصد وسی ام:  

 احکام منـدرج مـادۀ نـود ونهـم     
ـ   الوه بـر بانـک هـا،     این قانون ع

 شرکت های تابع یا وابسـتۀ آنهـا،    
 به عین ترتیـب بـر شـرکت هـای      
 بانکی متبوع و شرکت هـای تـابع    
 و وابستۀ آنهـا نیـز قابـل تطبیـق      

 می باشد.  
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ـ    یید متبوع بانکي شـرکت بهرن
 بررس

 دېرشمه ماده:یوسلو یو
ددې قانون په لور نوي یمه، پنه ) ١(

کـې    هماد هیمه او شپ نوي یمنوي  
بانکونو برسېره ،  درج شوي حکمونه پرر

په عین ترتیب سره پر متبـوع بـانکي    
    شرکتونو بانـدې هـم د تطبیـق و 

 دي.
که چېرې د بانک په شامل روپ ) ٢(

خه زیات متبوع بـانکي   ۀکې له یوو
ــرکتت ــه   ونهش ــري، پ ــتون ول  ش

شرکت، ددې مادې  دمورروپ کې 
درج شوی مکلفیـت   ) فقره کې۱په ((

افغانسـتان  د داسې ترسره کوي چې دد
مناسـب   ،بانک له تشخیص سره سمم

 وي..
په بانک کې د واکمنې استحقاقي 
ونې د ترالسه کولو لپاره تدبیرونه 

 او اصالحي اقدامات
 سلو دوه دېرشمه ماده:یو
 ددې قانون په یو سـلو اوومـه،    ) ١١(

ی  شرکت بانکی ـــبررس خارج
 متبوع 

 یکم: مادۀ یکصد وسی و
) احکام مندرج مواد نود وچهارم، ۱(

ــم     ــود وشش ــنجم و ن ــود وپ  ن
ین قانون عالوه بر بانک ها به عـین  اا

 ترتیــب بــر شــرکت هــای     
 بــانکی متبــوع نیــز قابــل تطبیــق  

 می باشد..
ــامل  ۲( ــروپ ش ــاه در گ  ) هرگ

بانک بیش ازیک شرکت بانکی متبوع 
وجود داشته باشد، شرکت مـادر در   

) این ١گروپ، مکلفیت مندرج فقرۀ (
 مــــاده را طــــوری ایفــــا  
 می نمایـد کـه حسـب تشـخیص      

 ان بانـــک مناســـب  افغانســـتدد
 باشد.  

تدابیر و اقدامات اصالحی جهت 
کسب سهم استحقاقی ذیصالحیت 

 در بانک 
 دوم: مادۀ یکصد وسی و

) احکام مندرج مواد یکصد وهفتم، ۱۱(
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 کـې    ههماد  هسلو نهممیوسلو اتمه او یو
حکمونه پر بانکونو برسېره،  درج شويي

په عین ترتیب سره پر الندې اشخاصو  
 باندې هم د تطبیق و دي:

د بانک تابع او ور پـورې تلـي    -١
 شرکتونه..

 یمتبوع بانکي شرکتونه او د هغو -٢
 تابع او ورپورې تلي شرکتونه..

 نور هغـه اشـخاص چـې پـه      -٣
 بانکونو، متبـوع بـانکي شـرکتونو    

نترول الندې شرکتونو تر ک په او د هغو
 واکمنې استحقاقي ونې لري. ،کېې

افغانستان بانک مکلـف دی،  د د) ٢(
) فقره کـې د درج  ۱ددې مادې په ((

 خـت کـې،   شوي حکم د تطبیق په وو
 یـا   ملوله سرغونو، اجراآتـو، معـا  

غیر سالمو یا غیر محتاطانه عملیاتو له 
اوندو شرایطو خه راپیـدا شـوي    

ثبات یـا  مالي خطرات او د بانک پر 
د هغو  سپارونکو پر و باندېدهغو دد
 په پام کې ونیسي. اغېزېې

میعاد په تر کې  ۀدهغ که چېرې) ٣(
اکـل    له خوااافغانستان بانک دد دد چېې

 ونهـم ایـن     یکصدوهشتم ویکصـد 
قانون عالوه بر بانک ها به عین ترتیب 
 براشخاص ذیـل نیـز قابـل تطبیـق      

 می باشد:  
و وابسـته بـه   شرکت های تابع  -۱

 بانک..
های بـانکی متبـوع و   شرکت  -۲

 .آنهاو وابستۀ  شرکت های تابعع
سایر اشخاصی که در بانک هـا،   -۳

 شرکت هـای بـانکی متبـوع ودر     
 شرکت های تحت کنترول آنها دارای  
ــالحیت     ــتحقاقی ذیص ــهم اس  س

 می باشند..
ــف  ) د۲( ــک مکل ــتان بان  افغانس

 است، حین تطبیـق حکـم منـدرج    
 ین ماده، خطرات ناشـی از ) ا١فقرۀ (

تخطی ها، اجراآت، معامالت یا شرایط  
 مربــوط بــه عملیــات غیــر   

سالم یا غیرمحتاطانه و اثرات آن باالی 
ثبات مالی بانک یا منافع سپرده گذاران  

 آن را مد نظر گیرد.
 ) هرگاه درخالـل میعـاد کـه از    ۳(

ــین   طــرف دافغانســتان بانــک تعی
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یا   لېمعامم اجراآت،،سرغونې، ،  کېي
غیر سالمو یا غیر محتاطانه عملیـاتو  دد

) فقره ۱اوند شرایط، ددې مادې په ((
په واسـطه   اشخاصو کې ددرج شووو
ن بانـک  افغانسـتا د اصالح نشي، دد

النـدې  کوالی شي، هغه دستور چې دد
صادر  نو لرونکی وي،تدبیرو ویا ول ۀیوو

 کي::
موضـوع د   حالت کې چې ۀپه هغ -١

بانک په تابع یا ورپورې تلي شـرکت   
پورې اه ولري په تابع یا ورپورې تلي 
شرکت کې د بانک په واسطه د پانې  

 .تعلیقاچونې 
موضوع په  کې چې حالت ۀپه هغ -٢

د  ،متبوع بانکي شرکت پورې اه ولريي
 رائې د حق د مستقیم یا غیر مسـتقیم  

اعمال په شمول پـر بانـک بانـدې     
 .تعلیقدشرکت د کنترول د اعمال 

حالت کې چې موضوع په  ۀپه هغ -۳
شامل غیر بانکي شرکت  په روپ کېې

د شرکت او بانـک   ،پورې اه ولريي
اوغیر مستقیمو پـه  قیمو ترمن د مستت

  .ون د نورو معاملو تعلیقق

گردد، تخطـی هـا، اجـراآت،      می
 مالت یاشرایط مربوط به عملیـات  معاا

غیرسالم یا غیرمحتاطانه توسط اشخاص 
) این مـاده اصـالح   ١قرۀ (مندرج فف

 افغانســـتان بانـــک نگـــردد، دد
دستوری را که حاوی یک یا  ،می تواند

 تمام تـدابیر ذیـل باشـد، صـادر      
 نماید:  

 که موضـوع مربـوط    در حالتی -۱
به شرکت تابع یا وابسته به بانک باشد، 

ــذاری   تعلل ــرمایه گـ ــق سـ  یـ
 توسط بانک در شـرکت تـابع یـا    

 وابسته.
 که موضـوع مربـوط    در حالتی -۲

 به شـرکت بـانکی متبـوع باشـد،    
ـ   مال کنتـرول شـرکت   ـتعلیق اع

ـ     مال ـباالی بانک بـه شـمول اع
 مستقیم یا غیر مستقیم حق رأی.

که موضوع مربوط بـه   در حالتی -۳
شرکت غیر بانکی شامل گروپ باشد،  

ـ  ــق سـ ــم   ایرتعلی ــامالت اع  مع
مستقیم یا غیرمستقیم بین شرکت و  از

 بانک.  
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حالت کې چې موضوع په   ۀپه هغغ --٤
بانک یا متبوع بانکي شرکت یـا ددې   
ول اشخاصو ترکنترول الندې شرکت 

 پـه  کې د واکمنې استحقاقي ونـې  
اشخاصو پورې اه ولـري، د   لرونکوو

مستقیمې یا غیر مستقیمې رائې د حق د  
دې ول  اعماــل او د بانــک او د 
  د  اعـم  اشخاصو یا شـرکت تـرمن

د مستقیمو یا غیر مستقیمو نورو معاملو  
 په شمول د بانک یاتعلیق  دحق دعقد  

متبوع بانکي شرکت په چارو کـې د   
 .تعلیقنورو اشخاصو د ون 

) فقره ۳که چېرې ددې مادې په () ٤(
کې د درج شوي دستور له صادرېدو او  

اکـل  دافغانستان بانک په واسطه د   د
شوې اضافي مودې له پای ته رسـېدو   

یا  ېوروسته، سرغونې، اجراآت، معامل
ــرایط   ــد ش ــي،اون ــالح نش   اص

دافغانستان بانک کوالی شـي لـه     د
 هر یـو  خه والندې اصالحي اقداماتت

 :ترالس الندې ونیسيي
حالت کې چې موضـوع د   ۀپه هغ -١

بانک په تابع یا ورپورې تلي شـرکت   

 در حــالتی کــه موضــوع     --۴
مربوط بـه اشـخاص واجـد سـهم      
استحقاقی ذیصالحیت در بانـک یـا   
شرکت بانکی متبوع، یا شرکت تحت  
کنترول چنین اشـخاص باشـد،تعلیق   
اشتراک سایر اشخاص در امور بانک یا  
  شرکت بانکی متبوع به شمول اعمال

ــر    ــا غی ــتقیم ی ــق رأی مس  ح
مستقیم وتعلیق حق عقد سایر معامالت 
اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بین بانک  
 وچنــــین اشــــخاص یــــا 

 شرکت. 
 ) هرگاه بعـد ازصـدور دسـتور    ۴(

ــرۀ ( ــدرج فق ــاده ٣من ــن م  ) ای
و انقضای مدت اضافی معینه توسـط  

ــا، دد ــک، تخطــی ه  افغانســتان بان
ــرایط  ــا ش ــامالت ی ــراآت، مع  اج

وط اصالح نگردد، د افغانسـتان   مرب
ــک از  ــر ی ــد ه ــی توان ــک م  بان
 اقدامات اصـالحی ذیـل را اتخـاذ    

 نماید:
 درحالتی که موضـوع مربـوط    -۱

 به شـرکت تـابع یـا وابسـته بـه      
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هغې اندازې پورې تر   ،،پورې اه ولري
د خپلې پانې اچونې د کموالې په اه  
بانک ته د دستور صادرول چـې یـاد   
شرکت لدې وروسته د بانک د تابع یا  
ورپورې تلي شرکت په توه ونه ل 

 شي..
 په حالت کې چې موضوع ۀپه هغ -٢

متبوع بانکي شرکت پورې اه ولري،  
پر بانک باندې د خپل کنترول په پلورلو 

ودلو د متبوع بانکي شـرکت  یا پرېې
 مکلف کول..

حالت کې چې موضوع د  ۀپه هغ  -٣
پورې ور متبوع بانکي شرکت په تابع یاا

د خپـل   ،تلي شرکت پورې اه ولريي
کنترول د پلورلو یا پرېودلو یا په تابع  
یا ورپورې تلي شرکت او یا په بانک 

ون په اه متبوع دکې د شل سلنې  
 ر صادرول.بانکي شرکت ته د دستوو

حالت کې چې شرکت پـه   ۀپه هغ -٤
بانک یا متبوع بانکي شرکت کـې د   
واکمنو استحقاقي ونو لرونکو نـورو  
  اشخاصو په واسـطه کنتـرول شـي،    

نوموي   دافغانستان بانک کوالی شي  د

 بانک باشـد، اصـدار دسـتور بـه     
ــرمایه   ــاهش س ــی برک ــک مبن  بان
 گــذاری خــود الــی انــدازۀ کــه 
شرکت مذکور منبعد به صفت شرکت 

ــا   ــابع ی ــی ت ــک تلق ــتۀ بان  وابس
 نگردد.

در حالتی که موضوع مربوط بـه   -۲
شرکت بانکی متبوع باشـد، مکلـف    
ساختن شرکت بانکی متبوع به فروش 
 یا واگذاری کنتـرول خـود بـاالی     

 بانک..
در حالتی که موضوع مربوط بـه   -۳

ــه    ــته ب ــا وابس ــابع ی ــرکت ت  ش
شرکت بانکی متبوع باشـد، اصـدار    

 ع  دستور به شـرکت بـانکی متبـو   
مبنی بر فروش یا واگذاری کنتـرول   
  خود یا اشتراک بیسـت فیصـدی در  

 شرکت تابع یا وابسته و یا دربانک. 
در حالتی که شرکت توسط سایر  -۴

اشخاص واجـد سـهام اسـتحقاقی     
 ذیصالحیت در بانک یا شرکت بانکی 

افغانستان بانک د ،متبوع کنترول گردد
می تواند اشخاص مذکور را به فروش  
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اشخاص په بانک یا په پانکي متبـوع  
شرکت کې د خپلو واکمنو استحقاقي  

 ونه په پلورلو مکلف کي.
حالت کې چې شـرکت د   ۀه هغپ -٥

داسې اشخاصو په واسطه کنترول شي  
چې په بانک پورې داوندو چارو پـه  
اجراء کې ونه وال دي د دافغانستان  
بانک کوالی شي هغه اقدامات چې په 
خپل تشـخیص دشـخص دـون     
(شرکت) دممنوعیت یا د بانک او نظر 
وشخص ترمن دمعـاملو د درولـو    

 .کيې، ترسره(توقف)لپاره یې الزم
 پـه ) فقره کې ۴ددې مادې په () ٥((

 ددې قانون پـه   و حاالتو کېدرج شوو
حکمونه ي ویشتمه ماده کې درج شودر

 د تطبیق و دي..
که چېرې په روپ کې شامل غیر ) ٦(

بانکي شرکت دقوانینو دحکمونو مطابق  
یوې ناظرې ادارې  د د بل مالي سکتور

ــي،    ــول ش ــدې ونی ــارنې الن تر 
 د انستان بانـک مکلـف دی،  افغدد  

 نوموي غیربانکي شرکت په واندې،،
پدې ماده کې د درج شوو اقداماتولـه   

تحقاقی ذیصالحیت شـان در   سهم اس
بانک یا شرکت بانکی متبوع مکلـف  

 نماید..
درحالتی کـه شـرکت توسـط     -۵

اشخاصی کنترول گردد که در اجرای  
 امــور مربــوط بــه بانــک ســهیم 
هستند، دافغانستان بانک مـی توانـد   
اقدامات را که به تشـخیص خـویش    
جهت ممنوعیت اشتراک شخص یـا  
ــک و   ــان بان ــامالت می ــف مع  توق

ــد،  شــرکتت ــورد نظــر الزم دان  م
 اتخاذ نماید.

 ) ٤) در حاالت منـدرج فقـرۀ (  ۵(
 این ماده، احکـام مـادۀ بیسـت و   

ــق  ــل تطبی ــانون قاب ــن ق  ســوم ای
 می باشد.

 ) هرگاه شـرکت غیـر بـانکی    ۶(( 
 شــامل در گــروپ، طبــق احکــام 
 قوانین تحـت نظـارت یـک ادارۀ    
ــرار   ــر ق ــکتورمالی دیگ ــاظر س  ن

 لـف   گیرد، دافغانسـتان بانـک مک  
ــدامات  ،اســتت ــل از اتخــاذ اق  قب

مندرج این ماده علیه شرکت غیر بانکی 
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 ولو خه دمخـه ددې قـانون پـه     ک
یوسلو دري دېرشمه ماده کـې د درج   
شوي حکم مطابق له یادې ـارنیزې  

 ادارې سره مشوره وکي..
په ددافغانستان بانک کوالی شي، ) ٧(

 ۀیا د هغ بانکاضطراري شرایطو کې دد
په  ساتلو په غرض دد سپارونکو د و  

ــېبب ــه   ن ــادې پ ــه ددې م تو 
) فقرو کې درج شوي تدبیرونه ۴او  ۳(

 ونیسي..
د مالي سـکتور دـارنیزو ادارو   

 ترمن همکاري
 سلو دري دېرشمه ماده:یو
 ۀیا له یـو  ۀیو د بانک که چېرې) ١(

ي جو شـو  دزیاتو شرکتونو  دخه  
واد د قوانینو وي چې د هې روپ غیی

پرموجب په مالي سکتورکې دیوې بلې  
ارنیزې ادارې تر ارنې الندې وي، د 

اونوموې ـارنیزه   انکدافغانستان بب
 دي، په ـروپ کـې د   اداره مکلفف

سسې په پام کې ؤریزې مسودا حاکمېې
  پالن  یز پراخدروپ ارنن سره،، نیولوو

مذکور، طبق حکم مندرج مادۀ یکصد 
 وســی وســوم ایــن قــانون     
 با ادارۀ نظـارتی مـذکور مشـوره     

 نماید.  
در  ،افغانستان بانک می توانـد ) د۷(

 شــرایط اضــطراری غــرض حفــظ  
منافع بانک یا سپرده گذاران آن، تدابیر  

ـ   ) ٤و ٣ره هــای (منــدرج فقـ
 این مـاده را طـور عاجـل اتخـاذ     

 نماید.
همکاری بـین ادارات نظـارتی   

 سکتور مالی
 :مادۀ یکصد وسی وسوم

 ) هرگاه بانک عضو یک گـروپ  ۱(
مرکب از یک یا بیشتر از یک شرکت 
باشد که به موجب قوانین کشور تحت  
 نظـــارت یـــک ادارۀ نظـــارتی 
دیگر در سکتور مالی قرار داشته باشد، 
 دافغانســتان بانــک وادارۀ نظــارتی  

ـ مذکور مکلف اا بـا نظرداشـت    د،ن
ــاکم   ــارتی حـ ــه تجـ   مؤسسـ

 در گروپ، پـالن وسـیع نظـارتی     
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  دارنیزو مقصدونو د پلي کولو  او  برابر
همکـاري وکـي. د   ه لپـار  (تحقق)

 پـه منظـور،   د تأمین  ارنیزو موخوو
ددافغانستان بانک او  بایدپالن د شوی یا

نوموې ـارنیزې ادارې تـرمن د    
معلوماتوپه اه دجزئیاتو لرونکی  شریکو

 وي..
) فقره کې درج ۱په ( ددې مادې) ٢(
النـدې   ۀد لترل کاري،ـهم ېوـشش

ــه اه   ــتان  دد مواردوپـ  افغانسـ
ـ   د   بانک او ارنیزې ادارې تـرمن

 همعلوماتو د راولولو او تبادلې متضمن
 وي::

او هغـو   ونکـو ود اصلي کنترول -١
 وسـوداریز د چې د روپ  مدیرانوو
پـه شـمول   الروونه کوي  وفعالیتونن

 تشخیص. دروپ د اداري جوتت
د روپ په مالکیت، مدیریت یـا   -٢

 اداري جوت کې تعدیل..
ـ  -٣ ت او د روپ سوداریز فعالی

..استراتېژیکې پالیس 
د پـانې پـر   د روپ په سطح  -٤
له اوند اخ سـره    (کفایت)،، نېېیایبسس

 گــروپ را تهیــه و جهــت تحقــق 
ــاری  ــارتی همکـ ــد نظـ  مقاصـ
ــأمین     ــور ت ــه منظ ــد. ب  نماین
اهداف نظارتی، پالن متـذکره بایـد   
حاوی جزئیاتی مبنـی بـر تشـریک     

 بانـک   معلومات بـین دافغانسـتان   
 و ادارۀ نظارتی مذکور باشد..

ــرۀ (۲( ــدرج فق ــاری من  ) ١) همک
 این مـاده متضـمن جمـع آوری و   

 تبادلۀ معلومـات بـین دافغانسـتان    
ــه   ــارتی در رابط ــک وادارۀ نظ  بان

ــه ــل    ب ــوارد ذی ــداقل از م  ح
 می باشد: 

 تشخیص ساختاراداری گـروپ   -۱
به شمول کنترول کنندگان اصـلی و  

ی تجارتی گروپ مدیرانی که فعالیت هاا
 را هدایت می نمایند..

تعدیل در مالکیت، مـدیریت یـا    -۲
 ساختار اداری گروپ.  

فعالیت تجارتی و پالیسـی هـای    -۳
 استراتیژیک گروپ.  

وضعیت مالی گروپ با تمرکـز   -۴
ه، معامالت خاص باالی کفایت سرمایی
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او د بانکي اسانتیاوو   منفعت،  ومعامللپر
ه خاص تمرکز سره د پې باندو ورکولپه  

 روپ مالی وضعیت.  
 کنترول د  کورنيد  او د شرکت -٥

ول او په روپ  سیستمونو د ادارې
 .هادار اتوکې د خطرر

په نوموي روپ کې  له روپ یا -٦
سسې خه د ؤسوداریزې م له حاکمېې

ــه اه د     ــو پ ــاتو د راولول معلوم
د  سطحکنالرووضع کول، دروپ په 

د سمون، دعملیاتو  بررسشرکتونو دد
ترمن د  مالي سکتور د ارنیزو اداروو

ــهه ــاء تبادل ــاتو عنداالقتض  او  معلوم
نومـوو   په پورتنیو مـواردو کـې د   

 علوماتو د صحت تصدیق..م
 مختیاوېپر ېپه روپ کې نا مناسب -٧

چې په روپ کې شامل بانکونه، جداْ  
 اغېزمن کي.

له په روپ کې د شاملو شرکتونو  -٨
نافذ شوي یا  سره په رابطه کې ۀهر یوو

 واندیز شوي تدبیرونه..
شرکت سره  ۀکه چېرې بانک له یو) ٣(

ــي ســندونو   ــواد د تقنین  چــې د هې

و اعطـای    با جانب مربوط، منفعـت 
 تســهیالت بــانکی در ســـطح    

 گروپ.  
ادارۀ شرکت وسیستم هـای  طرز -۵

کنترول داخلی و ادارۀ خطـرات در   
 گروپ. 

وضع طرزالعمل ها در رابطه بـه   -۶
ات از گـروپ یـا   جمع آوری معلومم

در گـروپ   مؤسسۀ تجارتی حـاکم  
مذکور، انسجام عملیات تفتیش شرکت  
ــۀ   ــروپ، تبادل ــطح گ ــا در س ه
عنداالقتضای معلومـات بـین ادارات    
 نظــارتی ســکتور مــالی و تصــدیق 
صحت معلومات متـذکره در مـوارد   

 فوق..
انکشافات نا مناسب در گـروپ   -۷

که بانک های شامل در گروپ را جداً  
 متأثر نماید. 

تدابیر نافذه یا پیشنهاد شـده در   -۸
رابطه با هر یک از شرکت های شامل  

 در گروپ.
) هرگاه بانک بایک شرکتی که به ۳(( 

موجب اسناد تقنینی کشـور تحـت    
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ب د بل مالي سکتور تر یـوې   پرموج
ارنیزې ادارې الندې قرار لري، پـه  

دې ایکې ینې کـي  ېول ن داسېې
 چې ددې قانون د حکمونو مطـابق د   
 روپ تشـکیل ونـه ـل شـي،      

افغانستان بانک او نوموې ارنیزه د دد
سسـو  ؤاداره مکلف دي، لدې ول مم

بل له خه د ارنې لپاره معلومات یو  
 ي.تبادله کسره  

 دوولسم فصل
 متولیت

 د متولي انتصاب
 یو سلو لور دېرشمه ماده:

افغانستان بانک کوالی شي، په د د) ١(
بانک لپاره متـولي  دالندې حاالتو کې  

 کي: منصوبب
سـره د   بـود د پانې له حاد کم -١

 .والیبانک مخامخ  
د سپارونکو او نورو دائنینـو پـه    -٢

 نسبت د خپلو مکلفیتونو پـه ترسـره    
لو کې د بانک نه توانمني یا بانک ته کوو

 دسپارل شوو شـتمنیو د خونـدیتوب    

ارۀ نظارتی دیگر سکتور  نظارت یک اد
مالی قرار دارد، بـه نحـوی روابـط    
 نزدیک بر قـرار نمـوده کـه طبـق      
 احکام این قـانون تشـکیل گـروپ     

 افغانسـتان بانـک   تلقی نگـردد، د  
و ادارۀ نظارتی مذکور مکلـف انـد،   
معلومات جهـت نظـارت از چنـین     
 مؤسسات را بـه همـدیگر تبادلـه    

 نمایند.
 فصل دوازدهم

 متولیت
 متولیانتصاب 

 مادۀ یکصد وسی و چهارم:
در  ،افغانستان بانک می توانـد ) د۱(

حاالت ذیل برای بانک متولی منصوب  
 نماید: 

مواجه بودن بانک به کمبود حاد  -۱
 سرمایه..

عدم توانائی بانـک بـه ایفـای     -۲
مکلفیت های خود نسبت به سـپرده   
گذاران و سایر دائنین یا عدم توانائی به 

ائی های سپرده شده تأمین مصئونیت دارر
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  .ايييتاْمینولو نه توان  د
  بـود دپانې لـه کتنـې و کم   -٣

ـ  والـی سره دبانـک مخـامخ     ې چ
دافغانستان بانک دتشخیص پربنس   د

د سپارونکو او دبانک د نورو دائنینـو   
لپاره، د متولي انتصـاب   ساتلو دو د

 .این ول شيي
 ســره د  بــودد پــانې لــه کم -۴

 او همدارنـه د   والـی بانک مخامخ 
نوموي بانک په اه د الندې مـواردو  

 شتون::
ددې قانون د حکمونو مطابق د اکل  -

شوې مودې په تر کـې دپـانې د    
 رغونې د پالن نه واندې کول.

 دافغانســتان بانــک د تصــویب  د -
په تطبیق  شوې پانې د رغونې د پالن 

ته پایلو  ۀدهغ یا د بانک نه موفقیتکې 
 .رسیالس  نهه
پانې ته د بانک د الس رس کافي  -

ا  د افغانستان بانکد له امکان خه دد
 نه ترالسه کول..

د بانکدار د جواز د اخیسـتلو   -۵
 وخت د دروغجنـو (کـاذبو) یـا     رپپ

  به بانک. 
 مواجه بودن بانک به کمبود قابل -۳

مالحظۀ سرمایه که بنـابر تشـخیص    
افغانستان بانک جهت حفظ منـافع   د

ــایر   ــذاران و سـ ــپرده گـ  سـ
دائنین بانک، انتصاب متولی ضروری 

 پنداشته شود.  
مواجه بودن بانک بـه کمبـود    -۴

 سرمایه و همچنان موجودیت مـوارد   
 طــه بــه بانــک   ذیــل در رابب

 مذکور: 
عدم ارایۀ پالن احیای سـرمایه در   -

خالل مدت معینه طبق احکـام ایـن    
 قانون.

ق پـالن  عدم موفقیت بانک درتطبی -
ــدۀ    ــویب ش ــرمایۀ تص ــای س  احی

افغانستان بانک یا عدم دستیابی بـه  دد
 نتایج آن.  

افغانسـتان  عدم حصول اطمینان د -
بانک از امکان دستیابی بانک به سرمایۀ  

 کافی. 
حصول اطمینان دافغانستان بانک  -۵

ــاذب   ــات کـ ــۀ معلومـ  از ارایـ



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٢٧٧ 
 

سمو معلوماتو د واندې کولو یا نورو  نا
ــه   ــاب خ ــه ارتک ــرغونو ل  س

 ترالسه کول. اانستان بانک افغدد 
له ولو خلکو خه د پولي سپارنو  -٦

نورو وجوهـو د   ېیا د بېرته ورک و
یا د اعتبـاراتو (پـور) د    ترالسه کولوو

په برخه کې د بانک د فعالیتونو  ورکېې
 درول..

 د ول د بانک د نامناسبې ادارې -٧
 لهسالمو یا غیر محتاطانه فعالیتونو او ناا

ــو   ــره کول ــاو ترس ــانون، پ  دې ق
دستورونو  مقررو، افغانستان بانک پهدد 

 درج شـوو حکمونـو یـا د    لهکې  
 صادره دافغانستان بانک د بانکدار دد

جواز یا اجازه لیک له منضمه شرایطو  
د دله سـرغرونې  او محدودیتونو خه 

 افغانستان بانک ا ترالسه کول..
  صــورت کــې چــې ۀپــه هغــ -٨
خبرتیا ترالسه مؤثقه افغانستان بانک د  د

 پهلین یا د بانک ئود بانک مس کي چېې
اوند شرکت، جرمي  پورې عین روپپ

 فعالیتونـــه چـــې جزایـــې    
کال خه زیات حبس وي،   ۀیو یا له یوو

 و یا نا درست یـا ارتکـاب سـایر    
ــواز   ــذ ج ــین اخ ــا ح ــی ه  تخط

 بانکداری.
توقف فعالیت های بانک درزمینۀ  -۶

ــولی     ــای پ ــپرده ه ــت س  دریاف
 یا سایر وجـوه قابـل بازپرداخـت     

عموم مردم یا اعطـای اعتبـارات    ازز
 (قرضه).  

افغانستان بانک طمینان دحصول ا -۷
 از طرز ادارۀ نـا مناسـب و انجـام     
فعالیت های نا سالم یا غیرمحتاطانـۀ   
بانک وتخطی از احکام مندرج ایـن  
قــانون، مقــرره هــا و دســتورهای  
 دافغانســـتان بانـــک، شـــرایط 
و محدودیت هـای منضـمۀ جـواز    

 کـداری یـا اجـازه نامـه هـای      بانن
 افغانستان بانک. صادرۀ د

که دافغانستان بانـک   یدر صورت -۸
اطالع مؤثق حاصل نماید که بانک یا  
مسئولین بانک یا هر شرکت متعلق به 
عین گروپ بانک، فعالیت های جرمی  
را که جزای آن یک یا بیش از یـک  
سال حبس می باشد، به نحوی مرتکب  
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یا کېـي    يول مرتکب شوو داسېېپه 
نکو ې له خطـر سـره   چې د سپاروو

جرمي فعالیتونه لکه نور  مخامخ کوي یاا
 یـې  یلتروریزم تمویا د وینلپیسو دد

یا یې کوي. یترسره ک 
ددې قانون په د شخص په واسطه  -٩

یو ویشتمه ماده کې د درج شوي حکم  
افغانستان بانک لـه دمخـه   دمطابق د 

لیکلې اجازې پرته په بانـک کـې د    
 واکمنې اسـتحقاقي ونـې ترالسـه    

 کول.
د هېواد په دننه یا بهـر کـې د    -١٠

ـ   افالسس الل، ـاو ورشکسـت، انح
یا په نـورو   په حالت فېېتص ،متولیتت

ـ  ورته احوالوو د  ۀکې د بانک یا د هغ
ـ   راتلـل  متبوع شـرکت    د ۀیـا دهغ

ــه     ــه الس ــواز ل ــدار د ج  بانک
 ورکول..

دندو  يدنظارتبانک  دافغانستاند -١١
 ۀد هغبانک او  افغانستاند د په بهیرکېې
 دنـه  دبانـک  سـره  وـنکلـه اروو
  و او سـوابقو  (همکارد دفترونو، پا
واندې کول) له امله خنـ    پول اونهه

گردیده یا می گردد که منافع سـپرده  
گذاران را به خطر مواجه ساخته یا سایر  

ــت  ــد   فعالی ــی مانن ــای جرم  ه
ی یا تمویل تروریزم را انجـام  یپول شوو

 داده یا می دهد..
کسب سهم استحقاقی ذیصالحیت  -۹

ــخص    ــط شـ ــک توسـ  دربانـ
افغانستان بانک بدون اجازۀ کتبی قبلی دد

 طبــــق حکــــم منــــدرج  
 مــادۀ بیســت و یکــم ایــن     

 قانون..
قرار گرفتن بانک یـا شـرکت    -۱۰

ــالس و   ــت اف ــه حال ــوع آن ب متب
ـ ورشکستگی،   الل، متولیـت،  ـانح

ـ     وال مشـابه  ـتصفیه یـا سـایر اح
در داخل یا خارج از کشور یا از دست 
 دادن جــــواز بانکــــداری   

 آن..
ایجاد مانع در جریان وظـایف   -۱۱

اثر عدم نظارتی د افغانستان بانک در  
دفـاتر،  ه ئهمکاری (کتمان و عدم اراا

 اوراق و ســـوابق) بانـــک بـــا  
ن  افغانستان بانک و نظارت کننـدگا دد
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ته کول..رامن 
ـ    -١١٢  د  ۀد نظار هیئـت یـا د هغ
د   و لرونکو ون د تصـویب پربنسـ

 متولي د انتصاب دغوتنلیک واندې  
 کول..

دافغانستان بانک مکلـف دی،    ) د۲(
د دالیلو پـه  په اه  دمتولي دانتصابب

 خپل تصمیم په لن وختد یادولو سره،،
 کـي.د کې اوند بانک ته خبـر ور  

دافغانسـتان   متولي دانتصاب په اه دد
م، ددې قانون په اوولسمه بانک تصمیی

دثبت په درج شوي دفتر کې  ماده کېې
 درجېي..

 د متولي انتصاب او عزل 
 سلو پنه دېرشمه ماده:یو
 دافغانستان بانک کوالی شـي،  د) ١(

ــلو   ــه یوس ــانون پ ــولي ددې ق  مت
دېرشمه ماده کې د درج شـوي  لورر

د یوې دورې لپاره زیات نه حکم مطابق  
زیات تر شپو میاشتو پورې انتصـاب   
 کي. دغه دوره د هرې قضیې پـه اه  
یوازې دوه لې چې هره یوه یې زیات 

  آن.
ــاب  -۱۲ ــۀ درخواســت انتص  ارای

 متـــولی بنـــابر تصـــویب   
ــهمداران    ــا س ــار ی ــت نظ  هیئ

 آن.
 ،) د افغانستان بانک مکلف اسـت ۲(

با ذکر دالیل از تصمیم خود مبنی بـر   
 انتصاب متولی به اسـرع وقـت بـه    
 بانک مربـوط اطـالع دهد.تصـمیم    

افغانستان بانک مبنی بر انتصاب متولی  د
ــدرج    ــت منـ ــر ثبـ  در دفتـ
ــانون درج   ــن ق ــدهم ای ــادۀ هف  م

 می گردد.
 انتصاب و عزل متولی

 پنجم:وسی و مادۀ یکصد
  ،افغانستان بانـک مـی توانـد   ) د۱(

ــدرج   ــم من ــق حک ــولی را طب  مت
ــن  ــارم ای ــادۀ یکصدوســی وچه  م
 قانون برای یـک دورۀ حـد اکثـر    
 الی شش مـاه منصـوب گردانـد،    
این دوره در رابطه به هر قضیه صرف 

یک آن حد اکثر سه ماه دو مرتبه که هرر
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نه زیات درې میاشتې وي، تمدیدېدای 
 شي..

ــرې ددې  ) ٢( ــه چې ــانونک  د  ق
ه ) فقر۱( پهسلو لور دېرشمې مادې یو

کـې متـولي    التوحا وپه درج شو کېې
شي او د دوولسـو میاشـتو    منصوبب

مودې له تېرېدو وروسـته هـم دوام    
 ومومي، پدې صورت کې د بانکدار

د بانک د تصفیې  کېي او فسخجواز  
پدې قانون کې ددرج  پروسه لاو انحالال

 مطابق پیلېي.شوو حکمونوو
دافغانستان بانک کوالی شي، له  د) ٣(

خصوصي سکتور یا لـه خپلـو کـار     
 کوونکو خـه یـو شـخص چـې     
د دافغانستان بانک په واسطه داکـل  

و لرونکی وي، د متولي پـه  شوو صفاتت
 ب کي.ونصمتوه  

دافغانستان بانک مکلف دی، د  د) ٤(
 متولي دانتصاب په اه لیکلې خبرتیـا   

 کي. هاوند بانک ته صادرر
 د بانک لپاره د متولي د انتصـاب  ) ٥(

په اه د دافغانستان بانک تصمیم ددې 
 پههلو لور دېرشمې مادې قانون د یو سس

 مــی باشــد، تمدیــد شــده    
 می تواند.

) ١) هرگاه درحاالت مندرج فقرۀ (۲(
این قـانون   مادۀ یکصدو سی وچهارمم

متولی منصوب گردد و بعد از سـپری   
ماه نیز ادامه یابد،  شدن مدت دوازده

 صـورت جـواز بانکـداری     در اینن
ــفیه   ــه تص ــده و پروس ــخ ش  فس

 م الل بانـک مطـابق احکـا   ـو انح
 منــدرج ایــن قــانون آغــاز    

 د. بمی یا
  ،افغانستان بانـک مـی توانـد   ) د۳(

یک شخص از سکتور خصوصی یا از 
کـه دارای صـفات    کارکنان خود راا

افغانسـتان بانـک   تعیین شده توسط دد
 باشد، بـه حیـث متـولی منصـوب      

 نماید.  
 ،افغانستان بانک مکلف اسـت ) د۴(

اطالعیه کتبی مبنی بر انتصاب متولی را  
 ه بانک مربوط صادر نماید.  ب
 ) تصمیم دافغانستان بانک مبنی بر۵(

انتصاب متولی برای بانک ازتاریخ ذکر  
) مادۀ ٢٢شده دراطالعیۀ مندرج فقرۀ (
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 په درج شوې خبرتیا کېې ه کېې) فقر۲۲(
   خه د تطبیـق و ېله یادې شوې نې

د نه یادولو په صـورت   میعاددی، د 
کې، د نوموې خبرتیا د ابالغ نېـه د   

 اعتبار و ده.
 د بانک د ونه والو او مـدیرانو  ) ٦(

ـ    ولیتونه ددې ئواکونه، دنـدې او مس
د درج شـوي  ) فقره کې ۵مادې په (

تصمیم د اعتبار له نېې خه متولي ته  
ونه وال  د محولېي، خوداچې بانک

 ولین دمتولي د غوتنلیک پـر ئیا مسس
ددې قـانون د   بنس خپل فعالیت تهه

 دوام ورکي. حکمونو مطابقق
د بانک په واسطه یا د بانک پـه  ) ٧(

ته متولي منصوب  ۀچې هغ استازیتوبب
ـ    شوی دیی ا نیول شـوي اقـدامات ی

تصمیمونه، باطل او اعتبار نـه لـري،    
خوداچې دغه اقدامات یا تصمیمونه د 

یې په اجازې سره نیول  یا لخوامتولي  
 شوي وي..

 د دافغانستان بانک کوالی شـي،  ) ٨(
) فقره کـې د درج  ۱ددې مادې په (

شوې دورې له پایته رسـېدو دمخـه،    

 یکصد وسی و چهـارم ایـن قـانون    
ــد، در    ــی باش ــق م ــل تطبی  قاب
صورت عدم ذکر میعاد، تاریخ ابـالغ  
ــار    ــدار اعتب ــذکور م ــۀ م  اطالعی

 می باشد.  
ــال۶( ــایف و )ص ــا، وظ   حیت ه

مسئولیت های سهمداران و مـدیران  
بانک از تاریخ اعتبار تصمیم منـدرج   

 ) این ماده به متـولی محـول   ٥فقرۀ (
می گردد، مگر اینکه سـهمداران یـا   
مسئولین بانک بنابر درخواست متولی  
به فعالیت خود مطابق احکام این قانون 

 ادامه دهند.  
ه ) اقدامات یا تصامیم اتخاذ شـد ۷(

توسط بانک یا به نمایندگی از بانک که  
 بــه آن متــولی منصــوب گردیــده، 
 باطل و فاقـد اعتبـار مـی باشـد،     
مگر اینکه این اقدامات یـا تصـامیم   
توسط یا به اجازۀ متولی اتخاذ شـده   

 باشد. 
قبل از  ،افغانستان بانک می تواند) د۸(

) این ماده، ١مندرج فقرۀ ( ۀختم دورر
 دیگــر متــولی را عــزل و شــخص  
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په عوض دشرایطو   ۀۀدهغ  متولي عزل او
 کي. منصوببل شخص  لرونکی

 افغانستان بانک مکلـف دی،  د د) ٩(
چې ددې قانون د حکمونو  متولي ۀد هغ

مطابق انتصاب شوی دی،په واسـطه د   
 لـه مـداوم کنتـرول خـه      بانک

 ا ترالسه کي.
متولي مکلـف دی، پـه هغـو    ) ١٠(

تر متولیت الندې   ۀمعامالتو کې چې دهغغ
د خپلې کتنې و  ،بانک یې ترسره کويي

 و له شتون   خه دلیکلـې مـوافقې
 دترالســـه کولـــو لپـــاره    

 دافغانستان بانک ته خبر ورکي. دد
 که چېرې متولي د کتنې و ـو یـا   
دخپلې ایکې له شتون خه،نه چې 
ــي،    ــه ک ــر ورن ــه ده، خب  الزم

 کوي. متولي عزل دافغانستان بانک دد
 د متولي واکونه او دندې

 سلو شپ دېرشمه ماده:یو
ــک د) ١( ــولي، د بان  ادارې او د  مت

فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره بشـپ او  
 انحصاري واکونه لري..

 واجد شرایط را به عوض وی منصوب 
 نماید. 

 ،افغانستان بانک مکلف اسـت ) د۹(
ازکنترول مداوم بانک توسط متولی که  
طبق احکام این قانون انتصاب گردیده 
ــل    ــان حاصـ ــت، اطمینـ  اسـ

 نماید.  
ــت ۱۰( ــف اس ــولی مکل از  ،) مت

موجودیت منافع قابل مالحظۀ خـویش   
  در معامالت بانکی که وی متـولی آن 

ی دهد، جهت کسب  می باشد، انجام م
 افغانسـتان بانـک    موافقۀ کتبی بـه د 

 اطالع دهد.  
هرگاه متولی ازموجودیت منافع قابـل  

طوری که الزم  مالحظه یا از رابطه خودد
افغانستان بانک اطالع ندهد، د ،استت

 متولی را عزل می نماید..
 صالحیت ها و وظایف متولی

 سی وششم: مادۀ یکصد و
دارای صالحیت های کامل  ) متولی،۱(

و انحصاری جهـت اداره و پیشـبرد    
  فعالیت های بانک می باشد. 
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 متولي کوالی شـي، د بانـک د    ) ٢٢(
 فعالیت د پرمخ بیولـو او د شـتمنیو    
او مالونو د ساتلو لپاره، له اتیا سـره   
 سم مناسب اقدامات ترسره کي یـا  

افغانستان بانک د تصویب شـوي  د  د
 پالن مطابق عمل وکي..

 د متولیـت د   ،متولي مکلف دی )٣(
دورې په بهیر کې په دوامداره توـه  

ــانونن ــک  د ،ددې ق دافغانســتان بان
مقررو، دستورونو او صـادرو   داوندوو

شوو الرودونو مطابق عمل وکـي.   
متولي له خپلو اجراآتو او تصـمیمونو  
خه یوازې د دافغانستان بانـک پـه    

 ول دی.ئمس واندې
یا پل واکونه متولي کوالی شي، خ) ٤(

دافغانستان بانک د صـادرې   دندې دد
 شوې الروونې مطابق، بل شخص تـه   

 وسپاري..
متولي کوالی شي، سـالکاران،  ) ٥(

د  حقوق پوهـان محاسبین او خپلواک  
چې دی یې متولي بانک په لت  ۀهغغ

دافغانستان بانک  ، دمنصوب شوی دیی
شوو شرایطو مطابق اسـتخدام    دتأییدد

جهت پیشـبرد    ،،) متولی می تواند۲۲(
فعالیت و حفظ دارائی و اموال بانک 
اقدامات مناسب را حسب ضـرورت   
ــالن   ــق پـ ــا طبـ ــاذ یـ  اتخـ

افغانستان بانک عمـل   تصویب شدۀ د
 نماید.

 در جریـان   ،) متولی مکلف است۳(
ورۀ متولیت طور مداوم مطـابق بـه    د

احکام این قانون، مقرره های مربوط، 
ــادرۀ    ــای ص ــاتیر و رهنموده دس
دافغانستان بانک عمل نماید. متولی از 

اآت و تصامیم خـود صـرف در   اجرر
 افغانسـتان بانـک مسـئول    مقابل دد

 می باشد. 
) متولی می تواند، صالحیت ها یـا  ۴(

 وظایف خود را طبق هدایت صـادرۀ   
فغانستان بانک، به شـخص دیگـر    ادد

 تفویض نماید.  
) متولی مـی توانـد، مشـاورین،    ۵(

محاسبین و حقوقدانان مستقل را بـه   
کـه وی متـولی آن    یمصرف بـانک 

منصوب گردیده است، طبق شـرایط   
افغانستان بانک اسـتخدام   شدۀ د  تائید
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  کي.
 جهو دالیلو ؤمتولي د م که چېرې) ٦(

دشتون پربنس ا ترالسه کي چې 
 امات، ـولین، مقئـه وال، مسنــوو

ــان ــوق پوه ــا   حق ــبین ی ، محاس
نورمتخصصین، د هغو جرمي فعالیتونو 

کال خه زیات  ۀچې جزا یې یو یا له یوو
حبس وي، مرتکب شوي دي، موضوع  

په لن وخت کې په لیکلې توه د  دې 
ه خبر ورکي او د افغانستان بانک تتد

د  دې نوموو اشخاصو پـه وانـدې   
 يتي زیان د اعادې لپاره، دعـو واوو

 اقامه کي..
راپیداشوې  د متولي له ونوخه) ٧(

 ونه والو او یا او هرول ې ورکولل
نې ورکـول  یرانوتـه دپـا  دبانک مدد

 یانورخدمتونه چـې   نوي. معاشونهه
متولي په اجـازه ترسـره    دبانک ته   
 دي. يلدې حکم خه مستثن ،يېکک
 
  
 

  نماید.
ل ) هرگاه متولی بنابر موجودیت دالی۶(

ـ    د کـه  مؤجه اطمینان حاصـل نمای
ــهه ــات، س ــئولین، مقام مداران، مس

ــا ســایر   ــدانان، محاســبین ی حقوق
 متخصصین، فعالیت هـای جرمـی را   
که جزای آن یک یا بیش از یک سال 
حبس می باشد، مرتکب گردیده اند،  

وع را به اسرع وقت طور کتبی به  موض
افغانستان بانک اطالع داده و جهت  د

اعادۀ خسارۀ وارده علیـه اشـخاص   
 دعـــوی  مـــذکور اقامـــۀ  

 نماید.
) متولی پرداخت هرگونه منفعـت  ۷(

ناشی از سهام و یا پرداخت سرمایه به  
سهمداران و مدیران بانک را تعلیق  می 
نماید. معاشات یا خدمات که به بانک  

از این  ،به اجازه متولی انجام می گردد
 حکم مستثنی است..
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د مهلت غوتل او پر اقداماتو او 
 قراردادونو د متولیت اغېز
 یو سلو اووه دېرشمه ماده:

افغانستان بانک کوالی شـي،  دد ) ١(
ـ    بانـک   ۀدمهلت په اکلوسـره دهغ

تـه منصـوب    ۀورکې چې متولي هغغ
کې  د ن په حالت قسماً یا کُالً شویی

 واچوي..
  ،شـــخص نشـــي کـــوالی) ٢(
افغانستان بانک له لیکلې مـوافقې  د  د

چې متولي  بانک په واندې ۀدهغ پرته،،
اقامـه   يدعـو  ورته منصوب شوی دد

ته چې تر رسید  يکي یا هغې دعووو
 ، دوام ورکي.دهالندې  

 شـــخص نشـــي کـــوالی، ) ٣(
دافغانستان بانک له لیکلې مـوافقې   د 

چې متولي ورته اکل بانک  ۀد هغپرته 
 ونو بانـدې د رهـن   پر مالشوی دی  

تضمینونو الندې خپلو نورو ترعقد یا تر
اجرائي دستور ، متوصل شيحقوقو ته  

پور وغواي یا  مشخصصادر کي، یا  
  ې دهغغدپه بل ول یوه پرېکه تطبیق یا  

متولیـت بـر     طلب مهلت و اثر
 اقدامات و قراردادها

 هفتم: و کصد وسیمادۀ ی
ان بانک می توانـد، بـا   افغانست) د۱(

پرداخت های بـانکی را   ،تعیین مهلتت
که متولی برای آن منصوب گردیـده   
طور قسمی یا کلی در حالت تعلیق قرار 

 دهد..
 بدون موافقـه   ،) شخص نمی تواند۲(

کتبی دافغانستان بانک علیه بانک که 
 متولی بـرای آن منصـوب گردیـده     

یا به دعوی که تحت  نمایداقامۀ دعوی  
  رســیدگی قــرار دارد، ادامــه   

 دهد.
خص نمی تواند بدون موافقـۀ  ) ش۳(

افغانستان بانک به حقوق خود کتبی دد
تحت عقد رهن یا سایر تضمینات باالی  
اموال بانکی که متولی برای آن تعیین 
ــده،    ــل شـ ــده متوصـ  گردیـ
دستور اجرائی را صادر یـا  قرضـه    

ــد، ــه نمای ــخص را مطالب ــا  مش  ی
ۀ را تطبیـق یـا در   للبه نحو دیگر فیص
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ـ یا   کې وييهه   په  تطبیقولو  ۀۀهم دهغ
 چې متولي ورته اکل شوی بانک په اهه

 یو دستور ترالسه کي..
چې متولي ورته اکـل  بانک  ۀهغ) ٤(

شوی، کوالی شي، د دافغانستان بانک  
 له یا ۀخه پر هر یو دائنینو له په موافقه

ددې  بانـدي صنف  یوخه پر  دائنینوو
) فقره کې د درج شـوي  ۱مادې په ((

افغانسـتان  د  حکم له تطبیق خه، دد
 .وکيبانک په موافقه صرف نظر  

 ثالثو وـشاملد  راردادـق ۀـهغ د )۵(
و حقوق او مکلفیتونـه چـې   اشخاصص

 یـو اخ   دهغوترمتولیت الندې بانک  
پـه   ۀیا د هغ انتصابد متولي د دی، 

واسطه د نیول شوي اقدام لـه املـه،    
 یا تعدیلېدای نشي. تصحیحفسخ، 

 لد بانک د چارو کنترو
 سلو اته دېرشمه ماده:یو
لـه انتصـاب    ،متولي مکلف دی) ١(

 وروسته په لن وخت کـې د بانـک    
د خلکـو د   الکو، ادارو، شتمنیو،د امم

ــپارنو،، ــندونو د   س ــو او س دفترون

صدد تطبیق آن باشد و یا هم  دستوری 
را در رابطه با بانکی که متولی برای آن  

 منصوب گردیده حاصل نماید.
 ) بــانکی کــه متــولی بــرای آن ۴(

ــده ــوب گردی ــد ،منص ــی توان   ،م
افغانستان بانک از تطبیـق   به موافقۀ د

ــرۀ (  ــدرج فق ــم من ــن ١حک  ) ای
 ریک از دائنـین یـا یـک     ماده بر ه

ــر    ــرف نظ ــین ص ــنفی از دائن  ص
 .نمایدد

) حقوق و مکلفیت های اشـخاص  ۵(
تحت  ثالث شامل قراردادی که بانکک

 یک طرف آن اسـت بـاالثر   متولیتت
یا اقدام اتخـاذ شـده    متولی انتصابب

توسط وی، فسخ، تصحیح یا تعـدیل   
 شده نمی تواند.

 کنترول امور بانک
 سی وهشتم:مادۀ یکصد و

 بعـد از  ،متولی مکلـف اسـت   )۱(
مصئونیت  انتصاب به اسرع وقت جهتت

امالک، ادارات، دارائی ها، سـپرده   
های مردم، دفـاتر و اسـناد بانـک،    
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خوندیتوب لپاره این یا مناسب اقدامات 
چې الندې موارد پکـې شـامل وي،    

 ونیسي:ترالس الندې 
د بانک د دفترونـو او ودانیـو د    -١

 بهرنیو دروازو د قفل بدلول..
(پسـورد)   رمـز د کمپیوترونو د  -٢

اکمنـو  کمپیوترونو تـه دو  بدلول اوو
ـ   د اجـازې   کارکوونکو د الس رس

 صادرول..
 د بانک دفترونو او ودانیو تـه د   -٣

لپاره د  دکنترول ننـوتو کارکوونکود
 تدبیرونو نیول. نویوو

 ول.کدنورو اینو اقداماتو  -٤
 ۀدهغکې  هدور پهمتولي، د متولیت ) ٢(

امالکو،  چې هغه یې متولي دی،  بانکک
دفترونـو  ادارو، شتمنیو او د حسابونو  

 ،اوکنترول اونورو سندونوته دالس رسس
 نامحدود واک لري..

مراجع مکلفـې   د قوانینو د تنفیذ) ٣(
دي، په لن وخـت کـې د متـولي د     

 له غوتنلیک له ترالسه کولو وروسته،
و متولي تر سره همکاري وکي ۀهغغ

 وکوالی شي د بانک ودانیـو تـه د    

کـه    اقدامات ضروری یا مناسـب را 
 شامل موارد ذیل می باشـد، اتخـاذ    

 نماید::
تغییر قفل درب های بیرونی دفاتر  -۱

 و تعمیرات بانک..
ــور  -۲ ــور (پس ــر رمزعب  د) تغیی

ــوتر ــازۀ   کمپی ــدور اج ــا و ص  ه
دسترسی به کمپیوترها بـه کارکنـان   

 ذیصالح..
 اتخــاذ تــدابیر جدیــد جهــت  -۳

کنترول ورود کارکنان بـه دفـاتر و   
 تعمیرات بانک ..

 .اتخاذ سایر اقدامات ضروری -۴
)متولی دردورۀ متولیت بـرامالک،  ۲(

ادارات، دارائی ها ودفاتر حسابات و  
ــه  ــانکی راک ــناد ب ــایر اس  وی  س

متولی آن می باشد، صالحیت دسترسی 
 و کنترول نا محدود را دارا می باشد.  

ــوانین ۳(( ــذ قـ ــع تنفیـ  ) مراجـ
 از مکلف اند، به اسرع وقـت بعـد  

دریافت درخواست متـولی، بـا وی    
همکاری نمایند تا متولی بتواند امکان 
دسترسی به تعمیرات بانک را حاصـل   
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کي او دبانک   امکان ترالسهه الس رس
کو، ادارو، شتمنیو، دفترونـو او  امالالد
  ندونو کنترول په غاه واخلـي او د سس

 مین کي.أهغو خوندیتوب ت
ـ   )٤( ولین او ئد بانک مقامـات، مس

کارکوونکي مکلف دي، د متولي لـه   
 مـرتبط غوتنلیک سره سم، د بانک 

یا سندونه او سوابق، اضافي معلومات  
 په واک کې ورکي. ۀرپوونه دهغغ
او د عمـل د   د لست د موجود

 ترتیبولپالن 
 سلو نهه دېرشمه ماده:یو
 متولي مکلف دی، لـه انتصـاب   ) ١(

) ۳۰وروسته زیات نه زیـات د( خه 
ورو مودې په تر کې، د بانـک د   

 لسـت ترتیـب اود   پورونو شتمنیو او
افغانستان بانک ته رپو ورکي. پـه   

اقالم او شـتمن او  هغه یاد رپو کې 
او دهغو دیونو  ونوخطر متوجههغو ته  

تصنیف چې د هغو د نه ورکې خطـر   
 ، شامل دي.دیمتصور 

متولي مکلف دی، له انتصـابېدو   ) ٢٢(

 نمـــوده و کنتـــرول امـــالک، 
 ئی ها، دفـاتر واسـناد    ادارات، دارا

بانک را به عهده گرفته و مصـئونیت   
 را تأمین نماید. آنها

) مقامات، مسئولین وکارکنان بانک ۴(
ست متـولی  مکلف اند، حسب درخواا

بانـک،   اسناد و سوابق مـرتبط بـه   
معلومات اضافی یا گزارش هـا را در   

 اختیار وی قرار دهند.
 و پـالن   ترتیب لست موجـودی 

 عمل
 نهم:  وسی و مادۀ یکصد

ـ  ،است ) متولی مکلف۱( الل ـدرخ
بعــد از  ) روز٣٠مــدت حــداکثر ((

انتصاب، لست دارائی ها و بدهی های  
بانک را ترتیب وبه دافغانستان بانـک  
گزارش دهد. گزارش متذکره شـامل   

 دارائی ها وخطـرات متوجـه    قالم ووا
صنیف دیونی که خطـر عـدم   ها وتآن

ــت آنن ــت، پرداخ ــور اس ــا متص  ه
 .می باشد

حـداکثر    ،،) متولی مکلف اسـت ۲۲(
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)  ۶۰وروسته زیات نه زیـات د (  خه 
بانـک   ۀهغد ورو مودې په تر کې،
شـرایطو او   دچې دی یې متولي دی،  

دموجود اوراتلونکي مـالي وضـعیت    
افغانستان بانک تـه  درپو ترتیب اود 

رپـو د هغـو    یـاد  .ې کيواندد
وي چـې د  لرونکی سنجش  دشتمنیوو

درکـه د هغـو د   مبانک د انحالل له  
 احتمال شتون لري. تحققق

  پـه متولي مکلف دی، ددې مادې ) ٣(
په درج شوي رپو کې،  ه کې) فقر۲(

د عمل پالن د الندې شرایطو له په پام  
 واندیز کي: ،کې نیولو سره

د  صورت کې چې بانـک  ۀپه هغ -١
په شمول ، داصالحي  يپانې د زیاتوالل

 پالن داجراء کولوله الرې دقـانون د  
 سره پـه رعایت او تطبیق  په حکمونوو

 بیارغونې باندې قادر وي. ېخپلل
صورت کې چې بانک پـه   ۀپه هغ -٢

خپلې بیارغونې باندې قادر نـه وي، د   
سپارونکو د اندېنې د کمولـو او د  

ره د د ساتلو لپـا  ثباتبانکي سکتور د  
 واندیز کول..د نیولو الزمو تدبیرونو  

) روز بعــد از ٦٦٠درخالــل مــدت (
انتصاب، گزارش شرایط و وضـعیت   

وآیندۀ بانکی را کـه وی   مالی موجود
متولی آن می باشد را ترتیـب و بـه    

ــافغانســتان بانــک ارااد ــد. ئ  ه نمای
 گزارش متـذکره حـاوی سـنجش    

ی های می باشد که احتمال تحقق  دارائ
ـ  آن  بانـک   اللـها از مـدرک انح

 وجود دارد.
درگـزارش   ،) متولی مکلف است۳(

 ) این ماده، پالن عمل را٢مندرج فقرۀ ((
 با رعایـت شـرایط ذیـل پیشـنهاد      

 نماید::
ــا   -۱ ــک ب ــه بان ــورتی ک  در ص

ــانون  ــق احکــام ق ــت و تطبی  رعای
 از طریــق اجــرای پــالن اصــالحی 
 به شـمول افـزایش سـرمایه قـادر     

 به احیای مجدد خود باشد.
که بانک قادر به احیای  تیدرصور -۲

مجدد خود نباشد، پیشنهاد اتخاذ تدابیر  
الزم جهت کاهش نگرانـی سـپرده   
ــات ســکتور    گــذاران و حفــظ ثب

 بانکی..
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متولي مکلف دی، په لن وخـت   ) ٤٤(
  ېکې د دافغانستان بانک لـه غوـتن  

اضافي رپوونه هم وانـدې   ،سره سم
 کي..
ونه والو په واسطه د بانک  ود نو

 د پانې زیاتول
 سلو لوېتمه ماده:یو
  متولي، ددې قانون پـه یوسـلو  ) ١(

ـ  ي ې د درج شـو نهه دېرشمه ماده ک
بانک  رپو له ترتیب او د دافغانستانن

 وروسته کوالی شي، دپانې د له تأییدد
 ونه والو ته دونو د ولپاره نو دوېزیاتت

ونه والو  موجودوصادرېدو له الرې او  
کولو پرتـه، ددې   عرضه ته دونو لهه

) فقره کـې درج شـوي   ۲مادې په ((
، پـدې شـرط چـې    وکياقدامات  

ک الندې موارد تشخیص دافغانستان بانن
 کي::

 دبانک دزیان داندازې اکـل او  -١
ې،  ددغو زیانونو د مبلغ، د بانک دد

زېرمو او عندالضرورت د بانک د پانې  
   لرونکي بېالنس شی ترتیبول.

به اسرع وقت   ،،) متولی مکلف است۴۴(
رشات اضـافی را نیـز حسـب     گزا

ـ درخواست دافغانستان بانـک ارا  ه ئ
 نماید..

افزایش سرمایۀ بانک توسط سهام 
 داران جدید

 چهلم: ادۀ یکصد ووم
) متولی بعد از ترتیب گزارش مندرج ١(

مادۀ یکصد وسی ونهم این قـانون و   
ــد ــک د تائیـ ــتان بانـ  افغانسـ

می تواند، جهت افزایش سرمایۀ بانک 
از طریق صدور سهام به سـهمداران   
جدید و بـدون عرضـۀ سـهام بـه     
سهمداران موجود، اقدامات منـدرج   

ــرۀ ( ــاذ ٢فق ــاده را اتخ ــن م  ) ای
افغانسـتان  د، مشروط بر اینکه دنمای

ــل را تشــخیص   ــوارد ذی ــک م  بان
 دهد:  

تعیین اندازۀ خسـاره و ترتیـب    -۱
 بیالنس شیت بانـک حـاوی مبلـغ     
  ایــن خســاره هــا، مفــاد بانــک،،

  و عندالضرورت سرمایۀ بانک.  ذخایر
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په بانک کې د پانې دمطلـوب    --٢
  کنیـو وضعیت دساتلو لپـاره د دمخ 

 ونه والو نا مناسب والی.
 پـه اه   وزیاتول دبانک د پانې د -٣

ددې قانون په لسم فصل کـې د درج  
 شوو اصالحي تدبیرونو پروخـت نـه    

 تطبیق..
ــوو  ) ٢( ــف دی، د ن ــولي مکل  مت

ونه والو له الرې د بانک د پانې د 
 نوې کولو لپاره، الندې اقدامات ترسره  

 کي::
دزیان داندازې اکـل اودبانـک    -١

 ورمزې دو، چې دبیالنس شي ترتیبب
 ېکې د پان زوم دید په صورتل د اوو
 درکه دنوموي زیان دجبران مبلـغ  لهه

 شامل وي. پکېې
 داتیا په  ،دزیان د انعکاس په اه -٢

صورت کې د قانون له نورو حکمونـو  
اسـمي   د ونو د، صرف نظرپه خه  

 ارزت کمول..
دپانه ییزومکلفیتونو د رعایـت   -٣

ته د بانک د رارولو لپـاره د  لورِي  
  ول اکل.  و وجوهو دمبلغ اواتیا  

نامناسب بودن سهمداران قبلـی    --۲
برای حفظ وضعیت مطلوب سرمایه در 

 بانک..
 بـه موقـع تـدابیر    عدم تطبیق  -۳

 اصالحی مندرج فصـل دهـم ایـن    
ــرمایۀ  ــزایش س ــی براف ــانون مبن  ق

 بانک.
جهت تجدید  ،) متولی مکلف است۲(

 سرمایۀ بانک از طریـق سـهمداران    
ــام   ــل را انج ــدامات ذی ــد اق  جدی

 دهد:  
خسـاره و ترتیـب    ۀتعیین انداز -۱

بیالنس شیت بانک که شـامل مبلـغ    
افع،  جبران خساره متذکره از درک من

 ذخایر و در صورت لـزوم سـرمایه،   
 می باشد.

کاهش ارزش اسمی سهام صرف  -۲
نظر از سایر احکام قانون در صـورت   
ــاس    ــر انعک ــی ب ــرورت مبن  ض

 خساره.
تعیین مبلغ و نوع وجـوه مـورد    -۳

نیازجهت بازگرداندن بانک به سـمت   
  رعایت مکلفیت های سرمایوی.
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پلورلـو    دنوو پانه اچوونکو ته   --٤
اضافي ونو په د هلپاره د اتیا په اندازز

 صــادرولو بانــدې دبانــک مکلــف  
 کول..

نکو ودبهالرونکوسندونو د صادرو) ٣(
د مارکې د تنظیم واکمنه مرجع مکلفه  

) کاري ورو مودې په تر ۳ده، د (
متـولي  چې  بانک په واسطه ۀدهغکې  

دبهـالرونکو   ورته منصـوب شـوی،   
این  ،سندونو د وېشلو د اجازې لپارهه

 اقدامات، ترسره کي..
یو ـای کـول    پلورل،دبانک 

(ادغام) او د اداري جوت دنوي 
  هکولو نور ولون

 یو سلو یولوېتمه ماده:
 متولي کوالی شي، ددې قـانون  ) ١(

په یو سلو نهه دېرشمه ماده کې د درج 
 دافغانستان بانـک د   او دشوي رپوو

پام کې نیولو سره، بانک  موافقې له پهه
یې شتمن او پور په کُلي یـا   مدغم یاا

 نسبي توه ولېدوي..
او پورونه واسط بانک   ېېنومو شتمن

مکلف ساختن بانک بـه صـدور     --۴
به اندازۀ مورد ضـرورت   سهام اضافی

 جهت فروش آن به سـرمایه گـذاران    
 جدید..

) مرجع ذیصالح تنظیم مارکیـت  ۳(
صادرکنندگان اسناد بهـادار مکلـف    

) روز کاری، ٣در خالل مدت ( ،است
اقدامات ضروری جهت اجازۀ توزیـع   
اسناد بهادار توسط بانکی که متـولی  
برای آن منصوب گردیده را، اتخـاذ   

 نماید.
 دغام و سـایر اشـکال   ، افروش

 تجدیـــد ســـاختار اداری 
 بانکک 

 یکم: مادۀ یکصد وچهل و
) متولی می توانـد، بانظرداشـت   ۱(

گزارش مندرج مادۀ یکصد وسی ونهم  
این قانون وموافقۀ دافغانستان بانـک،  
بانک را مدغم یا دارائی ها و بدهی آن  

ـ      قال ـراطور کلـی یـا نسـبی انت
 نماید.

ور به بانک  دارائی ها و بدهی های مذک
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  ته لېدول کېدای شي.
واسط بانک ددې فقرې په مفهوم هغه 
ــا    ــت ی ــې دحکوم ــک دی چ  بان

افغانستان بانـک لخـوا د ناکـام    د دد
شکسته) بانک د انحالل په غرض د (ورر

 قتې مودې لپاره تاْسیسېي.ؤمم
د واسط بانک د تاْسیس، مدیریت ) ٢(

مقرره کـې   هاو اجراآتو ول په اوندد
 تنظیمېي..

 افغانسـتان  د متولي کوالی شي، د) ٣(
مطابق،  ېالروون ېشو ېبانک دصادر

له دائنینو سره د مفاهمې لـه  د بانک  
، یکمـوال  الرې هغه نوي شرایط چېې

او د  ولد زماني جدول نوي ک ،تعدیلل
هغو د نوعیت بدلون پکې شامل وي، د  

پورونو د بېرته ورکې  د ذمت پربانک 
 واکي. ،لپارهه

بانک هغه پورونه چې  د)که چېرې ۴(
 بیمـه په  ،یوبل بانک ته لېدول کېيي

شوو سپارنو کې شامل وي اونوموي  
بانک ته د لېدول شووشتمنیو ارزت 

شوو سپارنو له مبلغ خه لـ   بیمهد  
وي، په اوند تقنیني سند کـې د درج   

  واسط انتقال شده می تواند.
بانک واسط به مفهوم این فقره بانکی 
 است کـه ازطـرف حکومـت یـا      
ــدت   ــرای م ــک ب  دافغانســتان بان
مؤقت غرض انحالل بانـک ناکـام    

 (ورشکسته) تأسیس می گردد.
) طرزتأسیس، مدیریت و اجـراآت  ۲(

بانک واسط در مقررۀ مربوط ، تنظیم  
 می گردد.

طبـق هـدایت    ،تواند ) متولی می۳(
ــادرۀ دد ــک، از  ص ــتان بان  افغانس

طریق مفاهمه با دائنین بانک شـرایط  
جدید که شامل کاهش، تعدیل، تجدید  

  آنهـا جدول زمانی وتبدیل نوعیـت  
 می باشـد، جهـت بـاز پرداخـت     
 بدهی هـای ذمـت بانـک تعیـین     

 نماید.
) هرگاه بدهی های بانک که به یک ۴(

شـامل  بانک دیگر انتقال می یابـد،   
سپرده های بیمه شده باشـد و ارزش   
دارائی های انتقال یافته به بانک مذکور 
کمتراز مبلغ سپرده های بیمـه شـده    
باشد، طبق احکام مندرج سند تقنینـی  
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شوو حکمونو مطابق، دافغانسـتان د  
سپارنو د بیمې د صندوق په واسـطه د   

سپارنو له مبلغ  ولېدول شو ه شووبیم
 ،مقداردتوپیر د شتمن د ارزت سره  

بل بانک ته ورکول کېـي. دبانـک    
بیمـې  د سپارنو د دلېدېدو او دپورونو

ـ صندوق ته له رسېدو وروسته،    ۀدهغ
د  چې ورته متولي اکل شـوی  بانکک

کېي، د تصفیې  فسخبانکدار جواز  
پروسه پیل او بانک پدې قانون کـې د   

 منحلېي. ،درج شوو حکمونو مطابق
د  ۀتر متولیت الندې بانک اود هغد) ٥(

   خونو تـرمنقراردادي معامالتو د ا
ص لپـاره   دحقوقو اومکلفیتونو د تشخی

 قرارداد د او ېیوازې د قرارداد د فسخ
اونـد    ېتصفی د د موضوع د معاملېې

د اعتبار و دي او ددې قانون په  موادد
یو سلونهه پنوسمه مـاده کـې درج    
شوي حکمونه، له احوالو سره سـم د  

 تطبیق و دي..
پدې ماده کې درج شوي حکمونه ) ٦(

ــه اه   ــدو پ ــالونو دلېدې ــو م  دهغ
 تضمین په توه اېـودل    چې د پور دد

مربوط، مقدار تفاوت ارزش دارائی با 
ـ  ـمبلغ سس   همه شـد ـپرده هـای بی

 انتقال یافته توسـط صـندوق بیمـه    
   سپرده های افغانسـتان بـه بانـک   
  دیگر پرداخت مـی گـردد. بعـداز    

ــ ــک  ـانت ــای بان ــدهی ه  قال ب
وتوصل به صندوق بیمه سـپرده هـا،   
جواز بانکداری بانکی که متولی برای  
آن تعیین گردیده فسخ شده، پروسـۀ  
تصفیه آغاز و بانک مطـابق احکـام    

 مندرج این قانون منحل می گردد.
ــوق و ۵( ــخیص حق ــت تش   ) جه

لیت و  مکلفیت ها بین بانک تحت متو
 صرف  آنهاطرفین معامالت قراردادی 

مواد مربوط به فسخ قرارداد و تصفیۀ 
معامله موضوع قرارداد، مدار اعتبـار   
بوده و احکام مندرج مادۀ یکصدوپنجاه 
ــانون    ــن قــ ــم ایــ  و نهــ

ـــ ــب اح ــق ـحس ــل تطبی  وال قاب
 می باشد.

) احکام مندرج این ماده در رابطه ۶(
ن با انتقال اموالی که به حیث تضـمی  

ــت،    ــده اس ــرار داده ش ــدهی ق  ب
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  ي، خـودا ددشوي دي، د تطبیق و نه 
چې دهغه اوند پـور اوتکتانـه هـم    

 ولېدول شي..
معامالت  ېپدې ماده کې درج شو) ٧(

په یوسلو پنه  قانوناو اقدامات ددې  
 د تصـفیې دلوېتمه ماده کې درج  

ـ  يدمدیر د واکونو تابع نه    ۀاو د هغ
 لخوا باطلېدای نشي..

 تونهد متولیت ل
 سلو دوه لوېتمه ماده:یو

افغانسـتان  دد متولي د معاش اندازه د
لـه متولیـت   بانک لخوا اکل کېي.  

خه د راپیدا شوو لتونو او مخارجو  
بانک پورې اه لري چې  ۀهغ ورکه په

 . دیتر دې پروسې الندې  
 د متولیت پای

 سلو درې لوېتمه ماده:یو
ب په )دمتولیت دوره دمتولي دانتصا۱(

اه په خبرتیا کې د اکل شوې مودې له  
یا د هغې د نوي کېدو  وروستهختمېدو 

ددې  د دورې له پای ته رسېدو وروسته،،
دېرشمه ماده کې د   پنهه قانون په یوسلوو

ی باشد، مگر اینکه بدهی  قابل تطبیق نم
ـ   و تکتانه  قال ـمربوط به آن نیـز انت

 یابد. 
 ) معــامالت و اقــدامات منــدرج ۷(

این ماده تابع صالحیت های مدیرتصفیۀ 
ــد و    ــادۀ یکصـ ــدرج مـ  منـ

پنجم این قانون نبوده و از طرف وچهل  
 وی باطل شده نمی تواند..

 تمصارف متولی
 چهل ودوم:مادۀ یکصد و

افغانستان  اندازۀ معاش متولی از طرف د
بانک تعیین مـی گـردد. پرداخـت    
مصارف و مخارج ناشی از متولیـت،   
مربوط بانکی است که تحت این پروسه 

 قرار دارد..
 ختم متولیت
 چهل وسوم: و مادۀ یکصد

) دورۀ متولیت بعد از انقضای مدت ۱(
ــۀ    ــده در اطالعیـ ــین شـ  تعیـ

 انتصـاب متـولی یـا بعـد      مبنی برر
از ختم دورۀ تمدید آن، طبـق حکـم   

 وسـی وپـنجم     مندرج مادۀ یکصـد  
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 رسېي.. یتههدرج شوي حکم مطابق، پا
 دافغانستان بانـک  د که چېرې د) ٢((

خه ا ترالسه  له تحقق الندې حاالتوو
ولیت دوره ددې مادې پـه  کي، د متت

) فقره کې له درج شوې مودې خه ۱((
 پایته رسېي: ،دمخهه

د متولي د انتصاب د اتیا د دالیلو  -۱
 ل.دېک رفعع

 د بانک د رغونې نه شونتیا. -٢
افغانستان بانک مکلـف دی،  د د) ٣(

 ) جـزء ۲( په) فقرې ۲ددې مادې د ((
په درج شـوي حالـت کـې د     کېې

 په اه دستور فسخ د جواز بانکدار دد
دبانک دانحالل پروسه،  کي او صادرر

ددې قانون په دیارلسم فصل کې د درج  
 پیل کي. ،شوو حکمونو مطابق

متولي کوالی شي، د متولیـت د  ) ٤(
 دورې د پایته رسېدو په حالـت کـې    

 کې شـامل نـه   بندول پچې د بانک  
بانک  ولینو دندې دئوي، دبانک دمس

نوماند  نوو غو دهیئت د دکنترول دد
یا اکل کېدو تروخته پورې، ترسـره   

لـه    نوو غو  هیئت د  دمتولي  کي. 

  این قانون، خاتمه می یابد. 
افغانستان بانک از تحقق ) هرگاه د۲(

حاالت ذیل اطمینان حاصل نماید، دورۀ  
ــدرج   ــدت من ــل از م ــت قب  متولی

ــرۀ ( ــه  ١فق ــاده خاتم ــن م  ) ای
 می یابد: 

تصـاب  رفع دالیل ضـرورت ان  -۱
 متولی..

 عدم امکان احیای بانک. -۲
در  ،افغانستان بانک مکلف است) د۳(

) این ٢) فقرۀ (٢حالت مندرج جزء ((
ماده دستور مبنی بـر فسـخ جـواز     
بانکداری را صادر نمـوده و پروسـۀ   
انحالل بانک را طبق احکام منـدرج   
 فصل سـیزدهم ایـن قـانون آغـاز     

 نماید.
م در حالت خـت  ،) متولی می تواند۴(

دورۀ متولیت که شامل مسدود نمودن  
ــایف    ــد، وظـ ــک نباشـ  بانـ
مسئولین بانک را الی زمان نامزدی یا 

کنتـرول   انتخاب اعضای جدید هیئتت
، ایفاء نماید. متـولی بعـد از   بانکک

نامزدی یا انتخاب اعضای جدید هیئت  
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د بانک   ،،نوماند یااکل کېدو وروسته
   ،کنترول او د بانک مالونـه، شـتمن

سندونه په بانک کې اوندو  دفترونه اوو
 مراجعو ته مستردوي..

 افغانستان بانک کوالی شـي،  دد) ٥(
تصمیم  دپه اه  متولیت دپایته رسېدو  د

سپارـتنې   نیونې خبرتیا چې د متوليي
او د متولي لخـوا   سرهله دالیلو ۀدهغغ

مفصل رپو پکې شـامل   یبرابر شوو
 بانک ته صادر کي. وي،،

 متولي مکلف دی، د متولیـت د  ) ٦(
 ) ۵دورې له پایته رسـېدو خـه د (  

 یورو مودې په تر کـې، وروسـتن  
 رپو او د متولیت اونـد حسـابونه    

 ستان بانک ته واندې کي.افغاند دد
 دیارلسم فصل
 د بانک تصفیه

 په تطبیق کې استثناءد قانون 
 یوسلو لور لوېتمه ماده:

قانون اود  د افالس او ورشکست په
 حقوقو د تحصیل په ول پـورې پـه   

سـندونوکې درج    تقنینيينورو اوندو  

ـ   وال، دارائـی،  ــکنترول بانک، ام
 دفاتر و اسناد بانـک را بـه مراجـع    

ــربط در با ــترد  ذیـ ــک مسـ  نـ
 می نماید..

 ،) د افغانستان بانک مـی توانـد  ۵(
اطالعیۀ اتخاذ تصمیم مبنـی بـرختم    
متولیت راکه شامل سفارشات متـولی  
توأم با دالیل آن و گـزارش مفصـل    
مرتبۀ متولی می باشد، به بانک صـادر  

 نماید..
ـ  ،) متولی مکلف است۶( الل ـدرخ

ــدت (( ــد ازخــتم دوره ٥م ) روز بع
حسـابات   ئی ومتولیت، گزارش نهـا  

مربوط به متولیت را بـه دافغانسـتان    
 ه نماید.ئبانک ارا

 فصل سیزدهم
 تصفیه بانک
 استثنی در تطبیق قانون 

 مادۀ یکصد وچهل وچهارم:
ــانون افــالس و  ــدرج ق احکــام من
ورشکستگی وسایر اسناد تقنینی مربوط  
ــوق،     ــیل حق ــرز تحص ــه ط  ب
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شوي حکمونه، پر بـانکونو بانـدې د   
 تطبیق و نه دي..

 قداماتو د پیل دالیلد تصفیې د ا
 سلو پنه لوېتمه ماده:یو
 که چېرې ددافغانستان بانـک، د ) ١(

مادې  لوېتمېدې قانون دیوسلودري  
) فقره کې ددرج شـوو حکـم   ۲په ((

ا ،ي چې بانک په  مطابقترالسه ک
ـ  د رغونې باندې قادر نه دی، اوو  ۀهغ

ـ شي، دفسخ بانکدار جواز دد  د ۀهغ
 .منصوبويمدیر انحالل لپاره د تصفیې  

 افغانستان بانک کوالی شـي،  دد ) ٢((
په الندې حاالتو کې هم د تصفیې مدیر 

 کي: منصوبب
 سـره   بودکمحاد بانک دپانې له -۱

 مخامخ شوی وي.
بانک دسپارونکو او نورو دائنینو  -٢

په نسبت دخپلو ژمنوپه ترسره کولـو   
باندې قادر نه وي او د هغو شتمنیو په 

دي،  ېه سپارل شومقابل کې چې ورتت
 .نکای شيتضمین واندې  

سره   بوددوکم  له پامبانک دپانې   --۳

ــق  ــل تطبی ــا قاب ــک ه ــاالی بان  ب
 نمی باشد.
 ز اقدامات تصفیهدالیل آغا

 چهل وپنجم:مادۀ یکصد و
) هرگاه دافغانستان بانک، مطـابق  ۱(

) مـادۀ یکصـد   ٢مندرج فقرۀ (حکم  
این قانون اطمینان حاصل  وچهل وسومم

  ءنماید که بانـک قـادر بـه احیـا     
ــداری  ــواز بانک ــد و ج ــی باش  نم

ـ    الل ـآن فسخ گردد، جهـت انح
 آن مدیر تصفیه را منصوب می نماید.

نستان بانک می توانـد، در  ) دافغا۲(
منصوب  تصفیه را مدیر ذیل نیز حاالتت
 نماید:  

بانک به کمبود حاد سرمایه مواجه  -۱
 شده باشد..

بانک قادر به ایفای تعهدات خود  -۲
نسبت به سپرده گذاران و سایر دائنین  

برایش  نبوده و در مقابل دارائی های که
ه کرده ئسپرده شده است، تضمین اراا

 نتواند.  
بانک به کمبود قابـل مالحظـۀ     --۳
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مخامخ شي اودبانک دسـپارونکو او  
د نورو دائنینو دـو د سـاتلو    ۀدهغغ
، دبانک لپاره د تصفیې د مـدیر  لپارهه

 انتصاب این یا مناسب ول شي..
سـره   بـود بانک دپانې له کم -۴

اه  او د نوموي بانک په ويمخامخ  
 ي:و تحقق موندلی والندې مواردد

ددې قانون د حکمونـو مطـابق، د    -
اکلې مودې په تر کې د پـانې د   

 رغونې د پالن نه واندې کول.
 افغانســتان بانــک د تصــویب د د -

 تطبیق پهشوې پانې د رغونې د پالن 
پایلو  ۀیا د هغ کې د بانک نه بریالیتوبب

 ته نه الس رسی..
  بانک دالس رس کافي پانې ته د -

افغانستان بانک ا د له امکان خه د
 .دلکېنه ترالسه  

د اخیستلو پـه   دبانکدار دجواز -۵
 ودروغ د د بانک په واسطه وخت کېې

یا د  د واندې کولو او نا سمو معلوماتوو
 لـه ارتکـاب خـه     نورو سرغونوو

خبرتیـا ترالسـه   دافغانستان بانک د  د
 کول..

سرمایه مواجه بوده و جهت حفظ منافع 
سپرده گذاران بانک و سایر دائنین آن،  
انتصاب مدیر تصـفیه بـرای بانـک    

 ضروری یا مناسب پنداشته شود..
بانک به کمبود سرمایه مواجه بوده  -۴

و موارد ذیل در رابطه به بانک مذکور  
 تحقق یافته باشد: 

الن احیای سـرمایه در  عدم ارایۀ پ -
خالل مدت معینه، طبق احکـام ایـن    

 قانون.
ق پـالن  عدم موفقیت بانک در تطبی -

افغانستان احیای سرمایۀ تصویب شدۀ دد
 بانک یا عـدم دسـتیابی بـه نتـایج      

 آن..
 عدم حصول اطمینان د افغانسـتان   -

بانک از امکان دستیابی بانک به سرمایۀ 
 کافی..

ــالع د -۵ ــول اط ــتانحص   افغانس
ــک از ــهارا بانـ ــات  ئـ  معلومـ

ــاذب و نا ــا   کـ ــت یـ  درسـ
 ارتکاب سـایر تخطـی هـا توسـط      
 بانــک حــین اخــذ جــواز     

 بانکداری..
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سپارنو یا د د پولي   خهه له خلکوو --٦
نورو وجوهو د ترالسه  ېبېرته ورک و

ـ   د فعـالیتونو   دارکولو لپاره د بانک
 .درېدلل

 له ول او دبانک دنا مناسبې ادارې -٧
فعـالیتونو د   غیر محتاطانه یا نا سالمودد

 ، مقـررو،  په قوانینـو ترسره کولو او  
او  په متحدالمالونوافغانستان بانک دد 

حکمونـو  رونو کې له درج شوو دستوو
جواز خه دسرغونې یا د بانکدار دد

افغانستان بانک د صادرو شـوو  د یا دد
او  اجازه لیکونو د منضـمه شـرایطو   

   خـه   نېومحدودیتونو لـه سـرغ 
 .کېدلا ترالسه  د افغانستان بانکد  د
  صــورت کــې چــې ۀپــه هغــ -٨٨
ثقه خبرتیا ترالسه ؤافغانستان بانک مد  د

 د ن یاولیئمس بانککي چې بانک یا د  
هر شرکت،  متعلقبانک دعین روپ  

هغه جرمي فعالیتونه چې جزا یې یو یا له  
داسې  ،کال خه زیات حبس وي ۀیو

ي یا کېي چې دبانـک د  ومرتکب شش
سپارونکو ې له خطر سره مخـامخ   
کوي یا نور جرمي فعالیتونه لکه د پیسو 

متوقــف شــدن فعالیــت هــای   --۶
بانکداری جهت دریافت سپرده هـای  
پولی یا سایر وجوه قابل باز پرداخت از  

 مردم یا اعطای اعتبارات.
 حصول اطمینـان د افغانسـتان    -۷

ــا مناســب  بانــک از طــرز اد  ارۀ ن
ــر     ــای غی ــت ه ــام فعالی  و انج

ــا نا   ــه ی ــک  محتاطان ــالم بان  س
و تخطی از احکام منـدرج قـوانین،   
ــا و    ــدالمال ه ــا، متح ــرره ه  مق

افغانستان بانک یا تخطی دستورهای دد
از شرایط و محدودیت های منضـمۀ   
جواز بانکداری یا اجازه نامـه هـای   

 صادره دافغانستان بانک.  
 انستان بانـک  که دافغ در صورتی -۸

اطالع مؤثق دریافت نماید که  بانک یا 
مسئولین بانک یا هر شرکت متعلق به  
عین گروپ بانک، فعالیت های جرمی 
که جزای آن یک یا بیش از یک سال  
حبس می باشد، به نحـوی مرتکـب   
گردیده یا می گردد که منافع سـپرده   
ــر    ــه خط ــک راب ــذاران بان  گ

جرمی  مواجه ساخته یاسایر فعالیت های 
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یا د تروریزم تمویلول یې ترسره   وینل
 کي وي یا یې کوي..

 تحققدهغو شرایطو اومحدودیتونو  -٩
پربنس د بانکدار جـواز   دهغو چېې

صادر شوی دی، لدې وروسته ممکن نه  
 وي.
ویشتمه ماده کې قانون په یو ددې -١٠

 د درج شـــوي حکـــم مطـــابق  
افغانستان بانک له دمخـه لیکلـې   د دد

 اجازې پرته، د شخص په واسـطه پـه    
بانک کې د واکمنې استحقاقي ونـې   

 ول.ترالسه ک
 دهېواد په دننه یابهرکې دافـالس  -۱۱

او ورشکست، انحالـل، متولیـت،   
په حالـت   تصفیې یا نورو ورته احوالوو

متبوع بـانکي  د  ۀد بانک یا د هغ کېې
یـا د   (واقـع کېـدل)   شرکت راتللل

 بانکدار د جواز له السه ورکول..
دافغانستان بانک لـه دمخـه    د -١٢

لیکلې اجازې پرته، د بانک د جوت  
 طاختالنوي کول، یوای کول (ادغام) 

 د ولو شتمنیو پلورل. ۀیا د هغیا تجزیه  
افغانستان بانک لـه دمخـه    د  د  -١١٣

مانند پول شوئی یا تمویل تروریـزم را  
 انجام داده یا می دهد..

تحقق شرایط و محدودیت هـای   -۹
 که بر اسـاس آن جـواز بانکـداری     
 صادر شده اسـت، منبعـد ممکـن     

 نباشد.  
ــتحقاقی   -۱۰ ــهم اس ــب س کس

ــط     ــک توس ــالحیت در بان  ذیص
ــی    ــازۀ کتب ــدون اج ــخص، ب  ش

افغانستان بانک طبـق حکـم   د قبلیی
 دۀ بیسـت و یکـم ایـن    مندرج مـا  

 قانون.
 قرار گرفتن بانک یـا شـرکت    -۱۱

بانکی متبوع آن به حالـت افـالس و   
ورشکستگی، انحالل، متولیت، تصفیه  
یا سایر احوال مشابه در داخل یا خارج 
ــواز    ــت دادن ج ــوریا ازدس  کش

 بانکداری..
ــام،   -۱۲ ــاختار، ادغ ــد س  تجدی

ــا   ــک ی ــۀ بان ــا تجزی ــتالط ی  اخ
 هـای آن بـدون    فروش تمام دارائی 
 افغانستان بانک.اجازۀ کتبی قبلی دد

بانک کلیه یا قسمتی ازسـاختار    --۱۳
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  اداريخپل  لیکلې اجازې پرته، بانک د
دفترونو یاسندونو  عملیاتې جوت، او

 ،وله یا یوه برخه له هېواد خه بهرتهه
 وي. ېلېدولل

افغانستان بانک د تشـخیص  د د -١٤
بانک لپاره چـې ددې   ۀ، د هغپربنسس

قانون په نولسمه ماده کې د درج شوي  
 یـې، پـه داوطلبانـه     حکم مطـابق 

 فسـخې توه د بانکدار د جواز د 
 .دیغوتنلیک واندې کی  

 ـروپ   ۀد هغو شرکتونو په یو -١٥
چې  لوککې د بانک د غیتوب ترالسه 

دافغانستان بانک د تشـخیص پـر     دد
و سلو اتلسـمه   بنس، ددې قانون په ی

 سـره تر ماده کې درج شوي شـرایط 
 .نکيي

د دافغانستان بانک د تشـخیص   -١٦
دشتمنیو له ارزت  بانکپربنس، د  

 زیاتېدلد پورونو د ارزت  ۀدهغخه  
 ارزت دزیاتېدو دشتمنیو د بانک یا دد

 احتمال..
د  ،دافغانستان بانک مکلف دی د) ٣(

دالیلو په یادولو سره، دتصفیې دمـدیر   

اداری وعملیاتی، دفاتر یا اسناد خـود   
افغانسـتان  بدون اجازۀ قبلی کتبی درا  

قال داده ـبانک به خارج از کشور انتت
 باشد..

بنابر تشخیص دافغانستان بانک،  -۱۴
برای بانکی که طبق حکم مندرج مادۀ  

 زدهم ایــــن قــــانون،  نــــ
خواست فسخ  جواز طور داوطلبانه درر

ــداری را اراا ــبانکـ ــوده ئـ  ه نمـ
 است.

 کسب عضویت بانک در یـک   -۱۵
ــه    ــا ک ــرکت ه ــروپ از ش  گ

افغانستان بانک، شرایط  بنابر تشخیص د
ــد و  ــادۀ یکصـ ــدرج مـ  منـ

 هجــدهم ایــن قــانون را بــرآورده 
 نسازد.

ــدهی هــای  -۱۶ ــزایش ارزش ب  اف
ئی هـای آن یـا    بانک از ارزش دارا

 احتمال ازدیاد ارزش دارائـی هـای   
 افغانسـتان   بانک بنـابر تشـخیص د  

 بانک..
ــف  ) د۳((  ــک مکل ــتان بان  افغانس

ــت ــل از     ،،اس ــر دالی ــا ذک  ب
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تصمیم خه په نتصاب په اه له خپل  دا
بانک ته په  الندېنظر ترلنوخت کې  

د خبر ورکي. د تصفیې  ،لیکلې توهه
افغانسـتان  ب په اه د دمدیر د انتصاا

ولسمه بانک تصمیم، ددې قانون په اوو
 کـې ماده کې درج دثبـت پـه  دفتر   

 درجېي..
 د  ددافغانستان بانک کوالی شي،) ٤(

کارکوونکو  لوله خپ یا خصوصي سکتور
 شـــخص چـــې  خـــه یـــوو

  د دافغانستان بانک لخوا داکل شـوو 
ي، دتصفیې دمدیر په وصفاتو لرونکی 

 کي. منصوبتوه  
نک لپاره د تصفیې دمـدیر د  د با) ٥(

په اه د دافغانسـتان بانـک    انتصابب
په  ه کې) فقر۳( پهتصمیم، ددې مادې  

خبرتیا کې له یادې شـوې   ېدرج شوو
و دی. د مودې د نېې خه د تطبیق  

نه یادولو په صورت کې، د خبرتیـا د   
 ابالغ نېه د اعتبار و ده.

 
  

تصمیم خود مبنی بر انتصـاب مـدیر   
ــه    ــت ب ــرع وق ــه اس ــفیه ب  تص
بانک مورد نظر طورکتبی، اطالع دهد.  

 افغانســـتان بانـــک صـــمیم دت
تصفیه در دفتـر   مبنی بر انتصاب مدیر

ثبت مندرج مادۀ هفدهم این قانون درج  
 می گردد.

 یک  ،) د افغانستان بانک می تواند۴(
تن از سکتور خصوصی یا از کارکنان 
 خود را که دارای صفات تعیین شـدۀ   

ــه  دد ــد، ب ــک باش ــتان بان  افغانس
ــوب   ــفیه منص ــدیر تص ــث م  حی

 نماید.
افغانستان بانک مبنی بر ) تصمیم د۵(

یر تصفیه بـرای بانـک از   انتصاب مدد
تاریخ ذکر شده در اطالعیۀ مندرج فقرۀ  

ــق   ٣( ــل تطبی ــاده قاب ــن م  ) ای
می باشد. در صورت عدم ذکر میعاد، 
 تاریخ ابالغ اطالعیـه مـدار اعتبـار     

 است..
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  د تصفیې دمدیر د انتصاب خپرول
تمه ماده:یوسلو شپلوې 

دافغانستان بانـک مکلـف دی، د     د
وروسته،  خه تصفیې دمدیرله انتصابب

 ) ورو په تر کې، موضـوع د   ۲د ((
په خه ورپاو  کثیراالنتشارهېواد له 

 یوه کې خپره کي..
 ې د مدیر واکونه او دندېید تصف

 یوسلو اووه لوېتمه ماده:
 د تصفیې مدیر، د تصفیې په حال ) ١(

نی قانوني استازی دی بانک یوازد کې 
 او دبانک په پانـه کـې دبانـک د     

 وحقوق وولد ونه والو د ونې په اه  
. سربېره پردې د ونکی دیلر واو واکونن
دیر، دبانک د فعال ساتلو یـا  تصفیې مم

انحالل په شمول دنظار هیئت او عامل  
ترالسـه   هواکون وق اوــحق ،هیئت

 کوي.د بانـک پـه وانـدې ادعـا      
 د تصفیې مدیر په واندې پـه ادعـا   

 اطالقېي..
فیې تصدتصفیې مدیرمکلف دی، د) ٢(

 کـې پـه دوامـداره توـه      په بهیرر

  نشر انتصاب مدیر تصفیه
 ششم: مادۀ یکصد وچهل و

درخالل  ،افغانستان بانک مکلف استتد
یر تصفیه، ) روز بعد از انتصاب مد٢((

ــی از    ــوع را در یکــ  موضــ
روزنامه های کثیر االنتشار کشور بـه   

 نشر برساند. 
 صالحیت ها و وظایف مدیر تصفیه

 مادۀ یکصد وچهل وهفتم: 
 ) مدیر تصـفیه، یگانـه نماینـدۀ    ۱(

قانونی بانک درحال تصفیه بوده و کلیه 
حقوق و صالحیت هـای سـهمداران    
ــهم     ــه س ــه ب ــک در رابط  بان

ــرم آن ــا در س ــک را دارا ه  ایه بان
عالوه بـراین مدیرتصـفیه،    می باشد.

حقوق وصالحیت های هیئـت نظـار    
وهیئت عامل به شمول فعال نگهداشتن 
یا انحالل بانک را کسب می نمایـد.   
ادعا علیه بانک به ادعا علیـه مـدیر   

 تصفیه اطالق می شود.  
درجریان  ،) مدیر تصفیه مکلف است۲(

ــا    تصــفیه طــور مــداوم مطــابق ب
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ــررو،    ــک دمق ــتان بان ددافغانس
الروونو او دستورونو  ،متحدالمالونوو

عمل وکي. دتصفیې مدیرلـه   ،مطابقق
تصمیمونوخه یوازې  خپلو اجراآتو اوو

حساب دافغانستان بانک په واندې،  دد
 دی. ورکوونکیی

 ) دتصفیې مدیر کوالی شي، خپلـې  ۳(
 دندې او واکونه د دافغانستان بانـک  

بل شـخص تـه    الروونو مطابق،  د
 .وسپاريي

 اغېزې ابد تصفیې دمدیر د انتص
 سلو اته لوېتمه ماده:یو

ــه دد تصــفیې  ــدیر د انتصــاب پ  م
ــلو ــانون د یوســ    اه ددې قــ

) فقره کې ۵پنه لوېتمې مادې په ((
د درج شوي تصمیم نیـول، النـدې    

 اغېزې لري:
هغه فعالیتونه چې د بانک په واسطه  -١

باطـل دي،   دي یا لخوا ترسره شويي
پـه  خوداچې دبانک دتصفیې دمـدیر   

وي اویـا   ياجازه ترسره شو ه یاواسطط
تصـفیې د   بانک د هغه اجراآت چې د  

، متحدالمال ها، هـدایات و  قرره هاام
دافغانستان بانـک عمـل    یهادستورر

ــد.. ــراآت   نمای ــفیه ازاج  مدیرتص
ر مقابـل   وتصامیم خـود صـرف د  

   دافغانســتان بانــک، حســابده  
 می باشد..

) مدیر تصفیه می تواند، وظـایف و  ۳(
صالحیت های خود راطبق هـدایات   
دافغانستان بانک، به شـخص دیگـر   

 تفویض نماید..
 مدیر تصفیه ت انتصابثیراأأت

 چهل وهشتم: مادۀ یکصد و
 ) ٥اتخاذ تصـمیم منـدرج فقـرۀ (   

 مادۀ یکصـد وچهـل وپـنجم ایـن     
 قــانون مبنــی بــر انتصــاب مــدیر 
ــل  ــرات ذیـ  تصـــفیه دارای اثـ

 می باشد:
فعالیت های که توسط یا از طرف  -۱

بانک انجام شده است باطل می باشد،  
مگر اینکه توسط یا به اجـازۀ مـدیر   

یه بانک انجام شده و یا اجراآتـی  تصفف
که برای وضعیت بانک به تشخیص و  
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د بانـک د    مدیر په تشخیص او تاْیید
 وضعیت لپاره ور ول شي..

د بانک په واندې د محکمو تـر   -٢
ـ رسید الندې دعوي درول کک ي ې

 اودبانک په واندې نوې دعوي اقامـه  
مدیر پـه   د ېیی نشي، خو د تصفاکېدد

 اجازه..
ې یا د دمصادر انک د شتمنیود ب -٣

مرستې په اه  سره دپروسې  له مصادرېې
د متولیــت د دورې پــه تــر کــې  

مدیر دصادرشوي دستورونه، د تصفیې 
باطـل ـل    ،له اکل کېدو وروستهه

هغو شتمنیو مصادره چې ددې کېي. دد
ـ ماد هسلو یوشپېتمیو پهقانون   ې د ه ک

 پورپه ۀدهغ مطابق، حکمونودرج شووو
په واسطه یې ضمانت  دهغو اندازه چېې
د رهن یا د مال دحبس تر  یا شوی دیی

ي، لدې امرخه مستثني دحق الندې  
 .هدد
تکتانه او نور لتونه، د بانک پر  -٤

 اه نه مومي. دیونوو
دبانک دونو لېدول باطل ـل   -٥

د چې د دافغانستان بانک   داا کېي، خوو

 مدیر تصفیه سـودمند پنداشـته     تائید
 شود. 

دعوی تحت رسیدگی محاکم علیه  -۲
بانک متوقف گردیده و دعوی جدیـد   
 علیــه بانــک اقامــه شــده    
 نمی تواند، مگر بـه اجـازۀ مـدیر    

 تصفیه.
دستورهای صادره درخالـل دورۀ  -۳

 بنــی بــر مصــادره یــا متولیــت، مم
کمک به پروسۀ مصادرۀ دارائی هـای  
 بانک، بعد از تعیـین مـدیر تصـفیه     
 باطل پنداشته مـی شـود. مصـادرۀ     
 دارائی های که مطابق احکام منـدرج   
 مادۀ یکصدو شصـت ویکـم ایـن     
 قانون، به اندازۀ بـدهی کـه توسـط     
ــا     ــت ی ــده اس ــمانت ش  آن ض

س مال ـق حبــا حـن یـتحت رهه
 از ایـن امـر مسـتثنی     ی باشند،ـمم

 است. 
و سایر مصارف بر دیـون   تکتانه -۴

 بانک، تعلق نمی گیرد.  
انتقال سهام بانک باطل پنداشته می  -۵

شود، مگـراین کـه موافقـۀ قبلـی      
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 وي.. شوېېدمخه موافقه، ترالسه 
،په خپل عنـوان  بانک مکلف دی -٦٦

عبـارت   »تصفیې په حال کې«کې د  
ذکر کي اوکوالی شي هغه فعالیتونه  
ترسره کي چې د تصفیې د مدیر لـه  

 پـرمخ   نظره د تصـفیې د پروسـې د   
 ولو لپاره مناسب یـا ددې قـانون د   ېېب

 حکمونو مطابق این ل کېي.
 خـه  مدیر له انتصابدد تصفیې 

 دمخه د معامالتو ابطال
 ه لوېتمه ماده:سلو نهیو
چې  لېالندې معامبانک، که چېرې) ١(

د دائنینو لپاره د زیان د رامنته  ۀد هغغ
مدیر لـه  د کېدو المل شي، د تصفیې  

کلونومودې  )۵انتصاب خه دمخه د ((
کې، ترسره ک ـ و ېپه تر  ۀي اودهغ

بانک د دائنینو و تـه   اخمعاملې دد
دخطر د رامنته کېدو له احتمال خه  

وخت کې چـې   ۀپه هغ یااو  وي خبر
 رسېدود ضرر  دائنینو اوسپارونکوته دد

پـدې   ،دلیل له بانک سره موجود ويي
کوالی شي،   صورت کې دتصفیې مدیرر

  دافغانستان بانک، حاصل شده باشد.
در عنـوان   ،بانک مکلف است  -۶
را » درحال تصـفیه «بارت ـود عـخخ

هـای را   ذکرنماید ومی تواند فعالیتت
انجام دهد که از نظر مدیر تصفیه برای  
ــۀ تصــفیه مناســب   پیشــبرد پروس
یا طبق احکام این قـانون ضـروری   

 پنداشته می شود..
ابطال معامالت قبل از انتصـاب  

 مدیر تصفیه
 نهم: مادۀ یکصد وچهل و

) هرگاه بانک معامالت ذیل را که ۱(
 باعث ایجـاد ضـرر بـرای دائنـین      

ـ   ـ ـآن گردد، در خ  ) ٥دت (الل م
ــدیر    ــاب م ــل از انتص ــال قب  س
 تصــفیه، انجــام داده باشــد و   
بانک طرف معامله آن از احتمال ایجاد 

و یـا   خطر به منافع دائنین آگاه باشدد
  زمانی کـه دلیـل آسـیب رسـیدن     

ــین   ــذاران و دائن ــپرده گ ــه س  ب
نزد بانک موجود باشد، در این صورت 

معامالت مذکور   ،مدیر تصفیه می تواندد
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  :باطل اعالن کيي ،،معامالت  نوموي
 د بانک دشتمنیو ویا لېدول. -١
شـخص یـا    يپه بانک پورې تل -٢

نکي ته دپیسوورکه یالېدول، وکارکوو
شخص یـا   یور پورې تلچې  دا خوو
کارکوونکی، د تصـفیې  الندې نظر ترر

ـ مدیر ته ثابته کـي چـې د    ول  ۀغ
د کاري فعالیتونو په  ېورکې او لېدونن

اوپـه   یبهیر کې صورت موندلمعمول  
حق  هاوند پهبانک کې د کارکوونکو  

ي او یا د لراه پورې او حقوقو  هالزحمم
له حساب خه چې په بانک کـې   ۀهغغ

 دهغـو  او يد ېشو برداشتلري، یې  
او یا ثابته کي نده اندازه غیر معموله  

چې د لېدونې او ورکې په پایله کې د  
دائنینو و ته د زیان له رامنته کېدو 

 .ووخه، خبر نه  
د  له اکل شوې مودې خه دمخه -٣

او یا د  ورکو یا لېدونو ترسره کولل
ـ  رهن الندې ماـل لېـدول    د  ۀدهغ

 .ې خه دمخهسررسید له نېې
ولیتونو ترسـره  ئد بانک دهغو مس -٤

له امله   ېدوکک عقدد دد قراردادد دد کول چېې

 ::نمایداعالم  را باطل 
 انتقال رایگان دارائی های بانک. -۱۱
پرداخت یا انتقال پول به شخص  -۲۲

وابسته یا کارکن بانک، مگر اینکـه   
شخص وابسته و یا کارکن مورد نظر، 
به مدیر تصفیه ثابت نماید که چنـین   

ــا انتـــ  ــت و یـ  قال ـپرداخـ
 در جریــان معمــول فعالیــت هــای 
 کاری صـورت گرفتـه ودر رابطـه    

 الزحمــه وحقــوق   بــا حــق  
مربوط به کارکنان در بانک بوده و یا  
از حساب وی کـه در بانـک دارد،   
 برداشت شـده و انـدازۀ آن غیـر     
معمول نمی باشد و یا ثابت نماید که از  
ایجاد ضرر به منافع دائنین در نتیجـه  
 انتقال و پرداخت، آگـاهی نداشـته    

 است.  
انجام پرداخت ها یا انتقاالت قبل  -۳

و یا انتقال ماـل   آنهااد معینه عـاز میی
 تحت رهـن، قبـل از تـاریخ سـر      

 رسید آن.  
ایفای مسئولیت های بانک که در  -۴

اثرعقد قرارداد نسبت به طرف هـای   
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  ېرقرارداد دنورو اخونو په نسبت  د 
 وي. يلت لرونک ېراو  درانه

کې د درج  په حکمونو قانون ددې -٥
 الي قرارداد په استثني د بانک اوشوي مم

و اشخاصو ترمن رسمي  نورویا  ۀیوو
چـې د   پوهاويمي هر ول یا غیر رسس

مکلفیتونو د تسویې  اخونو دحقوقو اوو
په داسې حال کې چې د بانک یې اجازه  

مدیر د انتصاب په اه لـه  دد تصفیې  
ل شوې نـه ده،  مجازپرېکې دمخه  

 ورکې وي..
د بانک په واسطه له ونه والـو   -٦

ددې  چـې  دا خه دونو بیا پېر، خوو
انسـتان  افغد د مطابق، قانون دحکمونوو

 وي. یشو بانک په واسطه تاْییدد
ونه وال ته د پانې وېشل،  ۀهریو -٧

 حکمونو مطابق ددې قانون ددا چې خوو
د دافغانستان بانک په واسطه تأیید شوی  

 .وي
دهغو  د بانک په واسطه ورکه چې -٨

ترالسه شوومالونو، خدمتونو  د په عوضض
 په پامنورو شتمنیو له ارزت خه  یاا

  وي.  زیات  هو اندازز

دیگر قرارداد سنگین تر وپر مصرف تر 
 بوده باشد.  

هرگونه تفاهم رسمی یا غیر رسمی  -۵
بین بانک و یک یا چند شخص دیگر،  

د مالی مندرج احکام  به استثنای قراردا
ــه    ــانون کــ ــن قــ  ایــ
ــوق و   ــویۀ حقـ ــازۀ تسـ  اجـ
مکلفیت های طرفین را در حالی کـه  
 قبل از فیصـله مبنـی بـر انتصـاب      

بانک مجاز پنداشته نشده،  ۀمدیر تصفیی
 داده باشد.  

ن اخرید مجدد سهام از سـهمدار  -۶
احکام  توسط بانک، مگر اینکه مطابقق

 ئیدتاافغانستان بانک این قانون توسط دد
 شده باشد..

 توزیع سـرمایه بـه هریـک از    -۷
راینکه طبق احکام این سهمداران، مگگ
افغانستان بانک تائیـد  قانون توسط دد

 شده باشد.  
پرداخت توسط بانک که به اندازۀ  -۸

قابل مالحظه اضافه ترازارزش امواـل،   
خدمات یا سایر دارائی های دریافـت  

  باشد.  آنهاشده به عوض  
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د شتمن د پولو یا هغه معامله چې   --٩
یا د تصفیې مدیر ته له ینو نئد بانک داا

 رند پهلېد خه دمخنیوي په اه،  
یا په بـل   قصد سره عقد شوې وي اوو

 .کيول دهغوی حقوق زیانمنن
ندونو ـسهغه معامله چې دجعلي -١٠

ه ونکپه غولو ای پربنسسره  ترې تو
 وي. ېشوو

 ) فقره کې پـه  ۱مادې په ( ددې) ٢(
و کې ترالسه کوونکی  درج شوو معامالت
پیسې او  ېترالسه شو اخ مکلف دی،

 نــور مالونــه د تصــفیې مــدیر پــه  
ــاکل   ــطه د ـ ــودې  ېواسـ  مـ

تصفیې مدیر ته مسـترد  دپه تر کې، 
کي.که چېرې نوموي مالونه شـتون   

پـه   تصفیې ونه لري، هغه پیسې چې د
ودارزـت  مالون شوووخت کې د یادوو

د نومــوي اخ لخــوا معــادل وي،  
 مستردېي..

که چېرې منتقل الیه، ددې مادې په ) ٣(
معامالتو کې  و) فقره کې په درج شو۱((

د بانک پیسې یا مالونه بل شخص تـه   
وي، پدې صـورت کـې د     ييلېدول

قصد آشکار مبنی بر   معامله ایکه باا --۹
پنهان کردن یـاجلوگیری از انتقاـل   
دارائی به دائنین بانک یا مدیر تصـفیه   
منعقد شده باشد و یا به نحو دیگـری  

 حقوق ایشان را متضرر سازد..
معامله ایکه مبتنی بر اسناد جعلی  -۱۰

 فریبکارانـه انجـام شـده     طـور  یاا
 باشد.

معامالت  ) طرف دریافت کننده در۲(
ـ   ــدرج فقــ ــن ١رۀ (منـ  ) ایـ

 پـول یـا سـایر     ،ماده مکلف است
ـ    الل ـاموال دریافت شـده را درخ

مدت معینه، به مدیر تصـفیه مسـترد   
ــد.. ــاه امـــ  نمایـ  وال ـهرگـ

ــولی   ــد، پ ــود نباش ــذکره موج  مت
ـ   وال متـذکره  ـکه معادل ارزش ام

   در زمـــان  تصـــفیه باشـــد، از
ــترد     ــذکور مسـ ــرف مـ  طـ

 می گردد..
وال ـام) هرگاه منتقل الیه، پول یا ۳(

) این ١بانک در معامالت مندرج فقرۀ ((
ماده را به شخص دیگر انتقاـل داده   
 باشد، در این صورت مـدیر تصـفیه   
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ـ   تصفیې مدیر کوالی شـي،     ۀپـه هغ
صورت کې چې نوموي شخص دهغو 
 په عوض مناسب ارزـت ورکـی    
نه وي او یا یې د لومن لېدونې له نه  
قانونیتوب خه خبرتیا (آاهي) لرلـې  
وي یا د هغو د نه قـانونیتوب دلیـل    
ورسره موجودوي، پیسې یا مالونه یا د 

 .خه وغواي ۀهغو ارزت له هغغ
  شي، که چېرې دتصفیې مدیر ونکای

پیسې او نور مالونه پدې ماده کـې د  
 کي، حصولدرج شوي حکم مطابق  

دهغومعادل ارزت لـه   ،کوالی شيي
 وغواي. ونکي خهلېدولومني  

د تصفیې مدیر کوالی شي، پـدې  ) ٤(
ماده کـې د درج شـوو معـامالتو د     

نه وقت دستورؤباطلېدوپه اه، الندې م
 صادر کي::

ددې ول وجوهو، شتمنیو یا نورو -١
، لېدولـو،  (برداشت)مالونو داخیستلوو
ــا  حــذف،لوبربادو، شــنلو(تیتولو)) ی

ددې  ه اقدام خـه ـلو لپاره لپرېودد
) فقره کې په درج شـوې  ۱مادې په ((

معامله کې دترالسه کوونکي اخ یا د  

کـه شـخص     می تواند، در صورتی
 آنهامذکور ارزش مناسب را درعوض  

قانونی غیر پرداخت ننموده باشد ویا ازز
بودن انتقال اولیه آگاهی داشته باشد یا  

ــود  ــانونی ب ــدم ق ــل برع  ن آن  دلی
ه باشد، پـول یـا   نزد وی موجود بودد

ـــ ــا ارزش آنـام ــا را ازوال ی  وی  ه
 مطالبه نماید. 

پول یا سایر  ،هرگاه مدیر تصفیه نتواند
اموال را طبق حکم مندرج این مـاده   

معادل ارزش  ،حصول نماید، می تواند
را از انتقال کنندۀ اولی مطالبـه   آنهاا

 نماید.  
رابطه به در  ،) مدیر تصفیه می تواند۴(

ابطال معامالت مندرج ایـن مـاده،    
 دستورهای مؤقـت ذیـل را صـادر    

 نماید: 
منع طرف دریافت کننده درمعاملۀ  -۱

ماده یا شـرکت   ) این١مندرج فقرۀ ((
وی، از اتخـاذ اقـدام    تحت کنترولل

ـ   قال، پراگنـده  ـجهت برداشت، انت
یـا   حـذف  ،نمودن، برباد نمـودن  

 چنین وجوه، دارائی ها یـا   واگذاریی
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 ل..کوترکنترول الندې شرکت منعع ۀۀهغ
 قتو دستورونو د تطبیقولو پـه  ؤد م -٢٢

 خه د زیـاتو   ۀیا له یو ۀمنظور، د یو
 استازو اکل.

دتصفیې مدیر کوالی شـي، ددې  ) ٥(
 ) فقره کې د درج شـوي  ۴ې په (مادد

 مؤقتـو  حکم مطابق د صادرو شـوو 
دستورونو په اه،دلیکلې الروونې په  

مـالي   یـا صادرولو سره، هغه بانکونه 
قـت  ؤپـه م ې ک وپه هغسسې چې ؤمم

ــخص    ــوی ش ــتورکې درج ش دس
یادنوموي شخص ترکنترول النـدې  
شرکت، بانکي حساب یـا حسـابونه    

و حساب یـا حسـابون   ۀغولري یا پرد
ي، کـ باندې کنترول ولري، مکلف  

 توه بند او نېنوموي حسابونه په بب
شته مبالغ د تصفیې دمدیر تر په هغو کې  

وونې پورې  وروستپه خونـدي  الر
 وساتي.توه حفظ او  

قت دستور کې درج شـوی   ؤپه م) ٦(
کوالی شي ددستورله السـته   شخصص
په مودې  ورو) ۱۰( وروسته د راولوو
  خه دنوې کتنې  کې له کتر مېسیون

  سایر اموال. 
 تعیین یـک یـا بـیش از یـک      -۲

نماینده به منظور تطبیـق دسـتورهای   
 مؤقت.  

ــا ۵( ــد، ب ــی توان ــفیه م ) مدیرتص
صدورهدایت کتبـی در رابطـه بـه     
دستورهای مؤقت صادره طبق حکـم  

) این ماده، بانک ها یا ٤مندرج فقرۀ ((
 مؤسســات مــالی را کــه شــخص  
 مندرج دستور مؤقـت یـا شـرکت     

ــرولل  شــخص مــذکور  تحــت کنت
در آنها دارای حساب یـا حسـابات   
بانکی است یا باالی این حسـاب یـا    
ــف  ــرول دارد، مکل ــابات کنت  حس

تا حسابات متـذکره را طـور    ،نماید
عاجل مسدود و مبالغ موجود در آن را  
 الی هـدایت بعـدی مـدیر تصـفیه     
 طور محفـوظ حفـظ و نگهـداری    

 نماید. 
 ) شــخص منــدرج دســتور   ۶(

) ١٠د درخالل مدت (مؤقت می توان
 روز بعــد ازحصــول دســتور،    
از کمیسیون تجدید نظـر را تقاضـا    
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یوسـلو   غوتنه وکي.ددې قانون په 
ــې درج  پن ــاده کـ ــمه مـ  لسـ

شوی حکم پدې نوي کتنې باندې هم د  
 تطبیق و دی.

 ) فقـره کـې د   ۱ددې مادې په () ٧(
 درج شوي حکم مطابق د معـاملې د  

مدیر د باطلېدو د اعالم په اه د تصفیې 
له تصمیم خه راپیدا شوې شخې، د  

 په واسطه حل او فصل کېي. کمېسیون
دپیسو او بها لرونکـو سـندونود    

 تسویې په سیستم کې قطعیت
 یو سلو پنوسمه ماده:

بها لرونکو سندونو  هغو پیسو اود) ١(
لېد دفسخ نه و دستور چې د بانک دد

 صدیقت افغانستان بانک دد په واسطه دد
تسویې بها لرونکو سندونو د یا پیسو و

خ په سیستم کې واردېي، پر ثالث ا
تطبیق واو الزم االجراء دی،  باندې دد

لپاره د تصـفیې   ۀه هم چې د هغکه  
 مدیر منصوب شوی وي..

که چېرې بانک، د پیسو او بهـا  ) ٢(
   د د فسخ نـه ولرونکو سندونو د لې

نماید. حکم منـدرج مـادۀ یکصـد    
ــن   ــر ای ــانون ب ــن ق ــانزدهم ای  وپ

 نیــز قابــل تطبیــق  ،تجدیــد نظــرر
 می باشد. 

ــمیم  ۷( ــی از تص ــات ناش  ) منازع
ــالم  ــر اع ــی ب ــفیه مبن ــدیر تص  م
 ابطال معامله طبـق حکـم منـدرج    

ــرۀ ( ــن ١فق ــط ) ای ــاده، توس  م
 کمیسیون حل وفصل می گردد. 

قطعیت در سیستم تسویۀ پـول و  
 اسناد بهادار 

 مادۀ یکصد وپنجاهم: 
) دستورغیر قابل فسخ انتقال پول و ۱(

اسناد بهاداری که توسـط بانـک در    
سیستم تسویه پول یا اسناد بهادار مورد 
تصدیق د افغانستان بانک، وارد مـی   
ــل   ــث قاب ــرف ثال ــر ط ــود، ب  ش
تطبیق و الزم االجراء بوده، گرچه برای 
ــوب   ــفیه منصـ ــدیر تصـ  آن مـ

 شده باشد..
) هرگاه بانک، دستور غیـر قابـل   ۲(

فسخ انتقال پول و اسناد بهادار را در  
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 دستور، د تصفیې دمدیر د انتصاب پـه  
ور د پیسو یا بها لرونکو سـندونو د  

د کـي،  تسویې په سیستم کـې وار  
 اخ بانـدې   ونه پرثالـث نوموې لېدد

   دتطبیق و او الزم االجراء ده، خـودا 
 چې د تصفیې مدیر ثابته کي چـې د  

ــتمم ــري د سیس ــاره  مج ــک لپ  بان
مدیر له انتصاب خه لـه  دد تصفیې 

 سره، د نوموي دستور له سره   خبرتیاا
 اجراء کولوسره موافقه کې ده.

ونو د د پیسو یا بها لرونکو سـند ) ٣(
لېدولـو   تسویې په سیسـتم کـې د   

دستور،له صادرېدو وروسته،د سیستم د  
اوندو قواعدو مطابق، د فسخ و نـه  

 .دیی
) فقرو کې ۲او  ۱ددې مادې په () ٤(

درج شوي قراردادونه او معامالت چې  
مدیر له انتصـابېدو  د د بانک دتصفیې

دمخه عقد شوي دي، د تطبیـق و او   
افغانستان بانک دالزم االجراء دي او د 

و پیسو یـا بهـا لرونکـو     تصدیقد  
سندونو په سیستم کـې د تخلـیص د    

 لغو په هـې صـورت جـواز      یېېعمل

ــفی  ــدیر تص ــاب م  در   ههروز انتص
 سیســتم تســویۀ پــول یــا اســناد  

 قال متـذکره  ـبهادار وارد نماید، انتت
 به طـرف ثالـث، قابـل تطبیـق و    

 جراء می باشـد، مگـر ایـن   الزم اال
که مدیر تصفیه ثابت نماید که مجری  
سیستم، با وجود اطالع از انتصـاب  
مدیر تصفیه برای بانک، بـا اجـرای    
ــوده  ــه نم ــذکره موافق ــتور مت  دس

 است. 
ــ۳(  قال در سیســتم ـ) دســتور انت

 تسویۀ پول یا اسـناد بهـادار، بعـد    
 از صــدور، طبــق قواعــد مربوطــۀ 
ــخ    ــل فس ــر قاب ــتم، غی    سیس

 می باشد.  
 ) قراردادها و معـامالت منـدرج   ۴(

)  این ماده که قبل از ٢و١فقره های (
انتصاب مدیر تصفیه بانک منعقد شده  

بوده  ءاست، قابل تطبیق والزم االجرا
ولغو عملیۀ تخلیص در سیستم پول یا  
ــدیق   ــورد تص ــادار م ــناد به  اس

افغانستان بانک به هیچ صورت جواز  د
ــدارد. ـ   ن ــه مفهـ ــیص ب  وم  تخل



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٣١٥ 
 

تخلیص ددې فقرې په مفهوم د   نه لري.
پیسو یا بها لرونکو سندونو د تسویې په  
سیستم کې د معاملې د اخ له نـورو  
ون والو سره په نوموي سیستم کې  

طلباتو یا پورونو له ون وال د  ۀد یو
ـ   د  ۀمجراء کولو خه وروسته د هغ

 .خالص طلب یا پور رقم دیی
 د تضمین شوو سپارنو ورکه

 سلو یوپنوسمه ماده:یو
د تصفیې مـدیر مکلـف دی، د   ) ١(

تصفیې الندې بانک تضمین شـوې  ترر
، په اءپربن ېسپارنې دسپارونکودغوتنن

 الندې توه ورکي::
د بیمې د  او د سپارنو يد سپارونک -١

یا  هادارې ترمن له موافقې سره سم یوو
 خه زیاتې ورکې. ېله یوو

حکمي شخص ته ورکه چې  ۀهغ -٢
  ترتصفیې الندې بانک د پورونو تـر دد

د پېرودلو د معاملې  ،کول اجراء (ایفا)
 او ژمنې له الرې متقبل کېي..

د بانک په سندونو کـې د درج  ) ٢(
صورت شوو سپارنو مبلغ او د امکان په  

 این فقره رقـم خـالص طلـب یـا     
بدهی یک اشتراک کننده در سیسـتم  
ــناد   ــا اسـ ــول یـ ــویۀ پـ  تسـ
 بهادار بعد از مجرا نمـودن طلبـات    
ــایر    ــا س ــای آن ب ــدهی ه ــا ب  ی

ـ      ، هاشتراک کننـدگان طـرف معامل
 در سیستم مذکور می باشد. 

 پرداخت سپرده های تضمین شده 
 پنجاه ویکم: مادۀ یکصد و

ــفیه م۱( ــت  ) مدیرتص ــف اس  کل
سپرده های تضمین شدۀ بانک تحـت  
تصفیه را بنابر تقاضای سپرده گذاران،  

 قرار ذیل تأدیه نماید: 
یک یا بیش از یک پرداخت حسب  -۱

توافق بین سپرده گذار و ادارۀ بیمـۀ   
 سپرده ها. 

پرداخت به شخص حکمـی کـه    -۲
ایفای بدهی های بانک تحت تصفیه را  

 متقبـل  طریق معاملۀ خرید وتعهـد   از
 می شود. 

 ) رقم مجموعی پرداخـت شـامل   ۲(
ــدرج در   ــای من ــپرده ه ــغ س  مبل
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کې له کتانې سره یوای، د ورکې 
په مجموعي رقـم کـې شـامل دی.     

د تصـفیې پـه اه د    ،نوموې ورکه
بانک حقوق نه اغېزمنوي یا ددې قانون  
په یوسلو پنه پنوسمه ماده کـې د  

 .درج شوي حکم تابع نه دهه
ــه  ) ٣( ــانون پ ــپارونکي، ددې ق س

ده کـې د درج  یوسلوشپپنوسمه ماا
د  ېسـپارن  ېد خپلشوي حکم مطابق  

ي، خوداچې دپه ثبتولو مکلف نه  طلباتوو
د بانک په سندونو کې د درج شـوې   

 نه وي. سپارنې له مبلغ سره، موافق
د سپارنو د بیمې اداره د تضـمین  ) ٤(

شوو سپارنو له ورکـې وروسـته، د    
ـای   نوموو سپارنو د داین په توه 

 مومي. )قرارر(
ارو اسع هغه سپارنې چې په بهرنیو) ٥(

په واحد  پیسو وي، د هغو مبلغ د افغانيي
منني نرخ چې په ر او پلور ېد رسمي پپ

د بانک لپاره د تصفیې مدیر د انتصاب  
   د ورـــې پـــه پـــای کـــې،

 واسطه خپرېي، افغانستان بانک پهد دد
 ورکول کېي.  

اسناد بانک و در صورت امکان همراه 
با تکتانه، می باشد. پرداخت مذکور،  
حقوق بانک مبنی بر تصفیه را متـأثر  
ننموده یا تابع حکـم منـدرج مـادۀ     
 یکصـدوپنجاه وپـنجم ایـن قــانون    

 نمی باشد. 
ــه ) ســپرده گــذاران م۳(  کلــف ب

ــویش   ــپرده خ ــات س ــت طلب  ثب
ــادۀ    ــدرج م ــم من ــابق حک  مط
 یکصدو پنجاه و ششـم ایـن قـانون    
نمی باشند، مگر اینکه به مبلغ سـپرده  

 مندرج اسناد بانک، موافق نباشند.  
) ادارۀ بیمۀ سـپرده هـا بعـد از    ۴(

پرداخت سپرده های تضمین شده، بـه   
ن سپرده های مذکور قرار می یصفت دا

 گیرد.  
پرده های که به اسعار خـارجی  ) س۵(

پـول   واحـد  به آنهامی باشند، مبلغ  
 افغانی اوسط نرخ خریـد و فـروش    
رسمی که در ختم روز انتصاب مـدیر   
تصفیه برای بانک، توسط دافغانستان 
 بانک نشر مـی گـردد، پرداخـت     

 می شود..
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  مدیرابتدایي رپو  د تصفیې د
 سلو دوه پنوسمه ماده:یو
صاب انتدتصفیې مدیرمکلف دی، د)١(

نیـو  وله نېې خه وروسـته د دوو او  
ـ مودې په تر کې، د بانک    ه اومالون

فهرست ک او  يشتمنچې یې رپو 
ــالب  دد ــدې مط ــي ويلر والن  ، ونک

 ته واندې کي: د دافغانستان بانک
له  دنه ورکل شوې پانې دونې -١

، د پـور او ضـمانت د موافقـه    بابتهه
 دیا پلور او همدارنـه   لیکونو، د پېرر

 حساب په دفتـر کـې د درج شـوو    
 ياکلد شتمنیو دانحالل او د وارزتونن

د بانک د شـتمنیو   په شمولارزتونو  
 .تشخیصص

ــارې او  -٢ ــې، اج ــن  د کرائ  ره
دموافقه لیکونو پـه شـمول دهغـو    
قراردادونو تشخیص چې دهغو له امله  

شتمني، دمقابل اخ په واک کې  دبانک 
 .وي
انـدې  و پهبانک ته د خدمتونو  -٣

 اوند قراردادونه.. پورېې کولوو

  گزارش ابتدائی مدیر تصفیه
 دوم: مادۀ یکصد وپنجاه و

در  ،سـت ) مدیر تصفیه مکلـف ا ۱(
خالل مدت دو هفته بعـد از تـاریخ    
انتصاب، اموال و دارائـی بانـک را   
فهرست نموده و گزارش آن را کـه   

مـی باشـد، بـه     حاوی مطالب ذیل 
 ه نماید: ئدافغانستان بانک ارا

تشخیص دارائی های بانک، شامل  -۱
طلبات بانک از بابت سـهم سـرمایۀ    
پرداخت نا شده، موافقت نامه هـای  

نت، خرید یـا فـروش   قرضه و ضماا
وهمچنان ارزش های منـدرج دفتـر    
حساب و ارزش های تخمینی انحالل 

 دارائی ها.  
ردادهای که از اثر آن تشخیص قرا -۲

بانک، در اختیار طـرف   دارائی هایی
ــمول   ــه ش ــد، ب ــی باش ــل م  مقاب
 موافقت نامه هـای کرایـه، اجـاره     

 رهن. وو
قراردادهای مربوط بـه عرضـۀ    -۳

 خدمات به بانک.  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٣١٨ 
 

  ،پام و معامالت چې بانکک دد هغهه --٤
مدیر دانتصاب له نېې خه ددتصفیې 
ورو مودې په تـر   )۳۰(دمخه د  

 کې، ترسره کي دي..
سـپارنو د انـدازې    بیمه شوو د -٥

 .محاسبهه
د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٢(

) فقره کې د درج شـوي  ۱مادې په ((
مطالب په ربعـوار ول   وا رپو ارقامم

په واک  بانک د دائنینو د او کي نويي
دې قانون په  د طلبات کې چې دهغویی

پنوسمه ماده کې د درج  اووه سلویوو
 تصویب شـوو  شوو حکمونو مطابق دد

کـې شـامل دي،    په فهرست طلباتوو
 ورکي..

 مدیر واندیز شوی پالندد تصفیې 
 سلو دري پنوسمه ماده:یو
 ر مکلـف دی، لـه   د تصفیې مدی) ١(

انتصاب وروسته په لن وخت کـې، د  
 بانک مالي شرایط تجزیـه او تحلیـل    

صورت کې چې دبانـک   ۀکي. په هغغ
متولي دا ول تجزیه او تحلیل ترسـره   

معامالت قابل مالحظه ایکه بانک   --۴
) روز قبل ازتاریخ ٣٠درخالل مدت (

 انتصاب مـدیر تصـفیه، انجـام داده     
 است..

محاسبۀ اندازۀ سپرده های بیمـه   -۵
 شده..

 ) مدیر تصـفیه مکلـف اسـت،    ۲(
 ارقام و مطالـب گـزارش منـدرج    

ــرۀ ( ــوار ١فق ــاده را ربع ــن م  ) ای
 تجدید و دراختیـار دائنـین بانـک    

ات آنها مطابق احکام منـدرج   که طلب
ــد ــادۀ یکص ــتم و م ــاه وهف  پنج

این قانون شـامل فهرسـت طلبـات    
ــرار     ــت، ق ــده اس ــویب ش  تص

 دهد..
 پـــالن پیشـــنهادی مـــدیر 

 تصفیه
 سوم:مادۀ یکصد وپنجاه و

 ) مدیر تصفیه مکلف اسـت، بعـد   ۱(
از انتصاب به اسرع وقت، شرایط مالی 

یـل نمایـد.   بانک را تجزیـه و تحل  
، چنین تجزیه  متولی بانکدرصورتی که  
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کوالی شي هغه دتصفیې مدیرر وي،، ییک
 نوی کي..

د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٢(
) فقره کې د درج شـوې  ۱مادې په ((

) ۶۰لیکلی رپو د (تجزیې اوتحلیل  
افغانسـتان  د ورومودې په تر کې دد

بانک ته واندې کي، خوداچې دغه  
تمدید  لخوادافغانستان بانک  ، دموده

ی رپود واسط بانک پـه   شي.نومو
 شمول بل شخص ته دبانک دمشخصوو

شتمنیو اوپورونودولویا یوې برخـې د   
 پلورلو لپاره ددې قانون په یـو سـلو   

ده کې د درج شـوي   یو لوېتمه ما
 حکم مطابق د واندیز شـوي پـالن   

 لرونکی وي.
د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٣(

) فقره کې د درج شـوو  ۲مادې په ((
ــو د    ــا پورون ــتمنیو ی ــميش   قس

 وند رپوپلورلو په صورت کې، په ا
کې مشخص کي چې د نظر و پلورنې  
ماحصل، له کوم تبعیض پرته او په عین 

قې دائنینو ته وېشـل  عین طب د تالرهه
 کېي..

و تحلیل را انجام داده باشـد، مـدیر   
 تصفیه می تواند آن را تجدید نماید..

 ) مدیر تصـفیه مکلـف اسـت،    ۲(
ــل  ــه وتحلی ــی تجزی ــزارش کتب  گ

ــرۀ ( ــدرج فق ــاده را ١من ــن م  ) ای
ــ ــدت (ـدر خ ــه ٦٠الل م ) روز ب

ه نماید، مگر اینکه ئدافغانستان بانک اراا
ن بانـک  توسط دافغانسـتا  ،این مدتت

تمدید گردد. گزارش متذکره حـاوی   
پالن پیشنهادی برای فروش تمـام یـا   
برخی از دارائی هـا و بـدهی هـای     
مشخص بانک به شخص دیگـر، بـه   
شمول بانک واسط مطابق حکم مندرج  
مادۀ یکصد وچهل ویکم این قانون می 

 باشد.  
) مدیر تصفیه مکلـف اسـت، در   ۳(

صورت فروش قسمی دارائی ها یا بدهی  
ــرۀ (  ــدرج فق ــای من ــن ٢ه  ) ای

ماده، در گزارش مربوط مشخص نماید 
که ماحصل فروش مورد نظر، بـدون   
 کدام تبعیض و به عـین شـیوه، بـه    
ــع     ــه توزی ــین طبق ــین ع  دائن

  می گردد.
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واندیز شـوي   د تصفیې مدیر د 
افغانستان بانـک  دپه هکله د  پالن

 تصمیم
 سلو لور پنوسمه ماده:یو
افغانستان بانک مکلـف دی،  دد ) ١(

ددې قانون په یو سلو دري پنوسـمه   
ماده کې ددرج شوي رپو د ترالسه 

)ورو مودې په ۳۰کولوله نېې خه د((
درج وي رپو کې دتر کې، په نومم

منلوپـه اه   یا رد پالن د واندیز شويي
ــي.    ــادر ک ــمیم ص ــل تص  خپ

افغانستان بانـک د  د ) که چېرې د۲((
تصفیې دمدیر واندیز شوی پـالن رد   

  ،کي، پدې صورت کې کوالی شـي 
د تصفیې مدیردبدیل پالن په تطبیقولـو  
باندې چې ددې قانون دیو سـلو دري   

ـ ۲پنوسمې مادې په( درج  ې) فقره ک
 شوي مندرجات لري، مکلف کي..

 ددافغانستان بانک کوالی شي، د) ٣(
  تطبیـق لـه  بدیل پالن  مدیر تصفیې دد

د لزوم دید لـه   مخه یا په بهیر کې،،د
 ..يتعدیل ک مخېې

م د افغانستان بانک در مورد  تصمی
 پیشـــنهادی مـــدیر  پـــالن

 تصفیه
 چهارم:مادۀ یکصد وپنجاه و

ـ ۱( ت، ) دافغانستان بانک مکلف اس
) روز از تـاریخ  ٣٠درخالل مـدت (  

ــادۀ   ــدرج م ــزارش من ــت گ  دریاف
یکصد وپنجاه وسوم این قانون، تصمیم  
خویش مبنی بر رد یـا قبـولی پـالن    
پیشنهادی مندرج گزارش متـذکره را   

 صادر نماید.
ــاه د۲( ــک  ) هرگ ــتان بان  افغانس

پالن پیشنهادی مـدیر تصـفیه را رد   
مدیر  ،نماید، در این صورت می تواندد

تصفیه را به تطبیق پالن بدیل که حاوی  
) مـادۀ یکصـد و   ٢مندرجات فقرۀ (

پنجاه و سوم این قانون مـی باشـد،    
 مکلف نماید.

) د افغانستان بانک می تواند، پالن ۳(
بدیل مدیر تصفیه را قبل یا در جریـان   
 تطبیق آن، بنابر لـزوم دیـد تعـدیل    

  نماید.
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د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې   ) ٤٤(
کـې د درج   و) فقر۲او  ۱مادې په (

شوي پالن د تطبیق په بهیـر کـې، د    
 بعـوار ول   پرمخت رپـو پـه ر  

 افغانستان بانک ته، واندې کي.د دد
ـ ) ٥(( د  ۀتر تصفیې الندې بانک د هغ

انحالل دپروسې تربشپېدوپورې لکـه   
 ،بانک په ېر يدبانکدار دجوازلرونک

دافغانستان بانک د تشخیص پر بنس   دد
 ددې قانون دحکمونوتابع دی.

دېرشمه  هددې قانون په یوسلو اوو) ٦(
ـ ده کې درج شوي حماا  ۀکمونه د هغ

په اه چې تـر   نېغوت مهلت د بانکک
 ، هم دتطبیق و دي.دیتصفیې الندې  

نطلبات) ي(تعلیق شو ول شوي  
 سلو پنه پنوسمه ماده:یو
 که چېرې دبانک دتصفیې مـدیر،  ) ١(

 ته په کتو سـره دالیلو شتون  وجهؤدم
خبر شي چې سپارونکی، بانک تـه د   

ـ  ه  زیان المل شوی یا د پور ورکې ت
  د استطاعت یا قصد په هکله تردید ۀدهغ

د نه تضـمین    شتون لري،کوالی شي،،

) مدیر تصفیه مکلـف اسـت، در   ۴۴(
 ق پالن مندرج فقره هـای  جریان تطبیی

) این ماده، گزارش پیشرفت را ٢و ١(
ه ئربعوار به د افغانستان بانک، اراطور  

 نماید.  
) بانک تحت تصفیه الـی تکمیـل   ۵(

رای پروسۀ انحالل آن مانند بانـک دا  
جــواز بانکــداری بنــابر تشــخیص  

افغانستان بانک تابع احکام این قانون  د
 می باشد. 

 ۀ یکصـد  ) احکام منـدرج مـاد  ۶(
وسی وهفتم این قانون در رابطـه بـه   
طلب مهلت بر بانکی که تحت تصفیه  

 قرار دارد، نیز قابل تطبیق می باشد.
 طلبات تعلیق شده

 پنجاه وپنجم: مادۀ یکصد و
 ) هرگاه مدیرتصفیه بانـک، نظـر   ۱(

به موجودیت دالیل مؤجه اطالع یابد 
که سپرده گذار باعث خساره به بانک  

 مــورد اســتطاعت  گردیــده یــا در
یا قصد وی به پرداخت قرضه، تردیـد  
وجود دارد، می تواند، دسـتورتعلیق   
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له بابته د بانک د ذمت د  شوو سپارنو 
پورونو یا په بانک کـې د نومـوي   
شخص د پانې اچـونې د حسـابونو    
دقسمي یـاکُلي نـولو دسـتور،    

 صادرکي..
د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٢(

 ) فقره کې د درج شـوي ۱مادې په ((
) کاري ۳دستور له صادرېدو خه، د ((

ورو په تر کې سپارونکي ته خبـر   
 ورکي.

 )فقره کې ددرج ۱) ددې مادې په(۳(
تر هغې نېې پـورې   ،شوي ن دستور

چې ثابته شي، آیا سپارونکی بانک ته د  
 زیان د رامنته کېدو المـل شـوی،   
یا داچې سپارونکی د بانک په مقابل کې 

 اعتبار و دی.پور لري یا نه، د  
)٤ ( نـ د تصفیې مدیرمکلف دی،د 

د  ددستور د صادرېدو په صورت کې،،
اود بانک د پانې اچونود اکلي  نوسپارر

پورې له  ۀارزت د ساتلو لپاره، په هغغ
 د انو سره یوای، دنـ کاوندو  

په تر  دمخه یا مودې لهستور دتطبیق دد
 کې، الزم تدبیرونه ونیسي..

قسمی یا کلی بدهی های ذمت بانک از 
بابت سپرده های تضمین ناشـده یـا    
 حسابات سـرمایه گـذاری شـخص    
 مــذکور در بانــک را، صــادر   

 نماید. 
 ) مدیر تصـفیه مکلـف اسـت،    ۲(

ــدرج فقــرۀ   از صــدور دســتور من
) روز کاری ٣ین ماده، درخالل () ا١(

 بــه ســپرده گــذار اطــالع     
 دهد..

) این ١) دستور تعلیق مندرج فقرۀ (۳(
ماده الی زمانی که ثابت گـردد، آیـا    
سپرده گذار باعث بروز خسـاره بـه   
بانک گردیده، یا اینکه سپرده گذار در  
مقابل بانک بدهی دارد یا خیر، مـدار  

 اعتبار می باشد..
 لـف اسـت، در   مدیر تصفیه مک )۴(

جهـت   ،صورت صدور دستور تعلیق
ه حفظ ارزش تخمینی سپرده ها و سرمایی

گذاری های بانک توأم با تکتانه های  
به آن، قبل یادرخالـل مـدت    مربوط

تطبیق دستور تعلیـق، تـدابیر الزم را    
  اتخاذ نماید.
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ی چې ددې مادې په هغه سپارونکک) ٥٥(
) فقره کې د درج شوي دستور لـه  ۱((

حسـاب   صادرېدو خه وروسته یې،،
د دستور  شوی دی، کوالی شيتعلیق  

پر نومـوي   له ترالسه کولو وروسته،،
 دستور باندې د نوې کتنې غوتنلیک دد

کـې  مودې پـه تـر    ورو) ۱۰((
قانون  ددې کمېسیون ته واندې کي..

درج شوی  سلو پنلسمه ماده کېپه یوو
لپاره  بررسحکم د نوموي دستور د  

 تطبیقېي. د کمېسیون په واسطه،،
)۶(  دسپارونکي اوتصفیې مدیر ترمن

پدې ماده کې د درج شـوي نـ د    
 دستور له صادرېدو خه پیدا شـوې  

دکمېسیون په واسطه، حل او  ،شخې
 فصل کېي..

 ثبتول وطلباتد 
 یوسلو شپ پنوسمه ماده:

کلف دي، له تر تصـفیې  دائنین م) ١(
 طلبـاتو  الندې بانـک خـه خپـل    

د تصفیې مدیر د انتصـاب پـه اه د    
) ۶۶۰دو له نېې خـه د( ېېتصمیم دخپر

) سپرده گذاری که بعد از صـدور  ۵۵(
) ایـن مـاده،   ١دستور مندرج فقرۀ ((
ــوو ــاب وی م ــرار حس ــق ق  رد تعلی

تواند بعد از دریافت  گرفته است، می
ـــ ــتور درخ ــدت (ـدس ) ١٠الل م

 روزدرخواســت تجدیــد نظــر    
 بر دستور متذکره را بـه کمیسـیون    

ــاراا ــدرج  ئ ــم من ــد. حک  ه نمای
پانزدهم این قانون بـرای  و مادۀ یکصد

بررسی دستور متذکره توسط کمیسیون  
 تطبیق می گردد.

ــدور  ۶( ــی از ص ــات ناش  ) منازع
دستور تعلیق مندرج این ماده بین سپرده 

ــذارر ــدیر تصـــفیه،  گـ   ومـ
 توســط کمیســیون، حــل وفصــل 

 می گردد.
 ثبت طلبات

 مادۀ یکصد وپنجاه وششم:
 خـود   اتطلب ،ندمکلف ا دائنین )۱(

ـ   الل ـرا از بانک تحت تصفیه درخ
ــدت ( ــر  ) روز از٦٠م ــاریخ نش  ت

 تصمیم مبنـی بـر انتصـاب مـدیر     
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ورو مودې په تر کې، د تصفیې له 
 مدیر سره ثبت کي..

دافغانستان بانـک کـوالی شـي،      د
 )٣٠(موده یـوازې د نـورو    نوموېې

 ینورو مودې لپاره تمدید کي. د داا
د ته  ۀتنلیک په صورت کې، هغد غو

 ثبت رسید ورکول کېي..
پنوسـمې  ه سلو اووددې قانون د یو

) فقرو کې درج شوي ۲او۱مادې په ((
 دي. مستثني خه حکم حکمونه لدېې

 مطـابق  دمثبته سندونو ۀطلب دهغ) ٢((
ــره   ــدې معلوماتوسـ ــه النـ  اولـ

 :ثبتېيي
 دداین نوم او آدرس. -١
مه او د کانه او نور لتونه، جری -٢

 طلب په اصل مبلغ پورې تلي (متعلق))
 مالیات..

 دضامن د نوم او آدرس په یادولو  -٣
سره درهن، د مال دحبس د حق یـا د  

وندو ضمانتونو  طلب ينومود نورو ا
 په اه تفصیلي معلومات..

په انتصاب  د بانک د تصفیې دمدیر) ٣(
سندونو کې یا   سره، دبانک په دفترونوو

 یه ثبـت   تصفیه، نـزد مـدیر تصـف   
 .دننمایی

ــد،   د ــی توان ــک م ــتان بان  افغانس
ــرای   ــرف ب ــذکور را ص ــدت م  م

) روز دیگر تمدید نماید. در ٣٠مدت ((
ن، بـرای وی  یداصورت درخواست  

 می شود.  رسید ثبت دادهه
) مادۀ ٢و ١( احکام مندرج فقره های

هفتم این قانون از این  پنجاه و یکصدوو
 حکم مستثنی می باشد..

و  مثبتـه آن  ) طلب طبـق اسـناد  ۲(
 معلومات ذیـل مـورد ثبـت قـرار      

 می گیرد::
 .نیاسم و آدرس دا -۱
ــه -۲ ــارف،   تکتان ــایر مص  و س

جریمه و مالیات تعلق گرفته به اصـل  
 مبلغ طلب.  

معلومات تفصیلی در رابطـه بـه    -۳
ـ ـن، حـرهه  ر ـق حبس مال یا سای

ضمانت های مربوط به طلب مذکور با 
 ذکر اسم و آدرس ضامن..

نتصاب مدیر تصـفیۀ بانـک،   ) با ا۳(
طلب حسابات و سپرده های ثبت شده  
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  طلبونو او سپارنو  د ثبت شوو حساب
دتصفیې  نور ولونه طلباتو د نېي.

له مدیر سره د هغوله ثبتېدو وروسـته   
 نېي.

 منل طلبد 
 وه پنوسمه ماده:وسلو ایو
 چې ددې قـانون پـه    طلبهغه ) ١(

سلو شپ پنوسمه ماده کې د درج  یو
د اعتبار  ،یشوي حکم مطابق ثبت شو

و یا سندون . د بانک په دفترونویو دد
یا  طلباتبابته  کې ددرج شوو سپارنو لهه

له امتیازونو پرته، د بانک دکارکوونکو  
اوند  پورې نه ورکل شوو معاشونو په

، د بانک په دفترونو او سندونو طلباتت
کې د درج شوو مبالغو داندازې مطابق  

پروخت واجب  کوونکو د عزل د کار
اصلي کارکوونکو له او د  االداء مبالغغ

الزمـې   ېاضافه نـور  هخمعاشونو  
دي.ېورک له ثبت پرته، د اعتبار و ، 

د بانک په دفترونو یا سندونو کې  )٢((
ي د تصفیې دمدیر په واسطه ثبت شـو  

دنورومدارکو له واندې کولو   طلباتت

 دردفاتر یا اسناد بانک ملتـوی قـرار   
می گیرد. سایر انواع طلبات بعـد از  

 نزد مـدیر تصـفیه ملتـوی     آنهاثبت  
 می گردد. 

 قبول طلب 
 مادۀ یکصد وپنجاه وهفتم:  

 ) طلبی که طبـق حکـم منـدرج    ۱(
 مــادۀ یکصــدوپنجاه وششــم ایــن 

 به ثبت رسیده، مـدار اعتبـار    قانون
می باشد. طلبات از بابت سپرده های 
ــناد     ــا اس ــاتر ی ــدرج در دف  من
بانک یا طلبات مربوط بـه معاشـات    
 پرداخت ناشـده کارکنـان بانـک    
ــالغ واجــب  ــازات، مب ــدون امتی  ب

پرداخت های  االداء حین عزل و سایر
ــات   ــافه از معاشـ ــی اضـ  الزمـ

غ درج اصلی کارکنان برطبق اندازۀ مبالل
شده در دفاتر یا اسناد بانک، بـدون   

 ثبت، مدار اعتبار می باشد.
ــط ۲( ــده توس ــت ش ــات ثب  ) طلب

 مدیر تصـفیه در دفـاتر یـا اسـناد     
بانک بدون ارایۀ سایر مدارک مـدار  
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 طلببپرته د اعتبار و دي. که چېرې د 
ثبت شوی مبلغ د بانک په دفترونو او  
سندونو کې له درج شوي مبلغ خـه  

مبلغ د  کموي، پدې صورت کې  کمم
 اعتبار و دی..

 یـې د رهـن    طلبهغه داین چې ) ٣(
   یا دمال د حبس د حق په وانـدې د 

  ،ید یخه تضمین شو بانک له شتمنیوو
ـ  طلب خپل کوالی شي،، مبلـغ   ۀد هغ

ارزت یې په ورته مزایده کې لپاره چې  
له توقع و شتمن خه زیات وی، ثبت  

 .کي
 ، طلب یت لرونکنامعلوم ارزد  )٤(

ارزت په اندازه چې د تصفیې  ۀد هغ
مدیر یې اکلوي، د اعتبـار و ـل    

 کېي.
د تصفیې مدیر مکلـف دی، لـه   ) ٥(

 يارزونې وروسته، داعتبار وثبت شوو
لست او دخپل اعتراض  ۀپه یو طلباتت

  په بل لست کې د دالیلو په  طلباتو
یادولو سـره درج کـي. نومـوي     

 طلباتو د مبلغآدرس، د  لستونه، د نوم،
 تضمین دمبلـغ د  هغو د طلباتو د او دد

اعتبار می باشد. هرگاه مبلغ ثبت شده 
طلب کمتر از مبلغ مندرج اسـناد و   
 دفاتر بانک باشد، در ایـن صـورت   

 مــدار اعتبــار   مبلــغ کمتــر 
 می باشد.

ن که طلب اش در برابر رهن یا ی) دا۳(
حق حبس مال از دارائی های بانـک   
تضمین شده است، می توانـد طلـب   
ــه     ــی ک ــرای مبلغ ــویش را ب  خ
ــی در   ــع دارائ ــورد توق  از ارزش م
ــد،    ــتر باش ــابه بیش ــدۀ مش  مزای

 ثبت نماید..
) طلب دارای ارزش نامعلوم، بـه  ۴(

تصفیه تخمـین   اندازۀ ارزشی که مدیرر
 می نمایـد، مـدار اعتبـار پنداشـته      

 می شود.  
  ،) مدیر تصـفیه مکلـف اسـت   ۵(

بعد از ارزیابی، طلبات ثبت شدۀ مدار 
اعتبار را دریک لست و طلبات مورد  
اعتراض خویش را در لست دیگر بـا  
ذکر دالیل درج نماید. لسـت هـای    
 متذکره حاوی اسـم، آدرس، انـدازۀ   

لباتی می باشد  مبلغ طلبات و تضمین ط
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د  اندازې لرونکي وي چې د تصـفیې  
هکلـه   په اعتراض دهغواعتبار یا مدیر 

 د لومیتوب د حق پر نه وي، وروستنیی
 بنس فهرست کېي..

 د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٦(
 ) فقره کـې درج شـوي   ۵مادې په (

لپاره د اکل د ثبت  طلباتوفهرستونه د 
له نېې خه  د پایته رسېدو شوې مودېې

ــر ۳۰د (( ــه ت ــودې پ  ) ورــو م
بشپ کي. معترض داین کـوالی   کې

مدیر پر تصمیم باندې د دد تصفیې  شي،،
 د نوې کتنې په اه د نوموي تصـمیم  

) ورو مودې ۳۰نیولو له نېې خه د ((
په تر کې خپل اعتراض کمېسیون ته  

پـه  کولو اض نه واندې کي. د اعتر
 ل کېي. نهاييتصمیم  ،صورت کېې

کمېسیون مکلف دی، ددې مادې ) ٧((
) فقره کې د درج شوي اعتراض ۶په ((

د رسید نېه داسې وـاکي چـې    
 طلب د خپل ،معترض داین وکوالی شي

لپـاره، د تصـفیې مـدیر او     ثبت دد
کمېسیون ته سندونه او مدارک واندې  
کي، پـدې شـرط چـې نومـوې     

ــدیر  ــراض م ــا اعت ــار ی ــه اعتب  ک
نهائی نبـوده بـه    آنهاتصفیه در مورد 

ــت     ــدم فهرس ــق تق ــاس ح  اس
 می گردند.  

  ،) مدیر تصـفیه مکلـف اسـت   ۶(
 ) ٥فهرست هـای منـدرج فقـرۀ (   

) روز ٣٠این ماده را در خالل مدت (
ــه     ــاد معین ــتم میع ــاریخ خ  از ت
 جهت ثبت طلبـات تکمیـل نمایـد.     

ی تواند به تصمیم مدیر م ن معترضیداا
) روز از ٣٠الل مدت (ـتصفیه در خخ

تاریخ اتخاذ تصمیم متذکره اعتـراض   
تجدیـد نظـر بـه     خویش را مبنی بر

 ه نماید. در صورت عدم ئاراکمیسیون  
 ، تصـمیم نهـائی پنداشـته     اعتراض

 می شود..
تـاریخ   ،) کمیسیون مکلف است۷(

) ٦رسیدگی به اعتراض مندرج فقرۀ ((
ــاده را   ــن م ــین   ای ــوری تعی  ط

، جهـت  ن معترض بتواندینماید که دا
ـ   فیه و ثبت طلب خویش، به مدیر تص

ه نماید، ئکمیسیون اسناد و مدارک اراا
مشروط بر اینکه رسیدگی های مذکور  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٣٢٨ 
 

کمېسیون ته د اعتـراض و    ي،درسی
له نېـې   تسلیمد فهرست د  طلباتوو

خه په  ورو )۶۰(له  ،خه وروستهه
 زیاته موده کې، صورت ومومي..

دتصفیې مدیر مکلف دی، یوازې ) ٨(
د الکترونیکي پست یا د خبرتیا یو ل  

، د د پست له الرې په شمول د خپرولوو
 رسید پـه هکلـه دائنـین، خبـر      

 کي..
د  طلباتویري دائنین داوندو که چ)۹(

رسید په منظور کمېسیون ته چې د  
پست په واسطه هغو ته خبر ورکـل  

 طلباتشوی دی، حاضر نشي، د هغوی  
 ل کېي. يرد شوو

کمېسیون مکلف دی، د نـوې  ) ١٠(
غوتنلیکونه اونـدو   رد شوي کتنېې

ي او ورکدائنینو ته په لیکلې توه خبر  
 مدیر تـه وانـدې   تصفیې  نقل یې دد

 کي.
) فقره کـې د  ۶ددې مادې په () ١١(

 اعتراض په اه د کمېسـیون تصـمیم    
 ی ـل کېـي او د تصـفیې    وروستت

ـ   ۀۀمدیر ته خبر ورکول کېي او په هغ

ــتر از ( ــدت بیشـ  روز   )٦٦٠در مـ
بعد از تاریخ تسلیمی فهرست طلبـات  
مورد اعتراض به کمیسیون، صـورت   

 گیرد. 
است، صرف ) مدیر تصفیه مکلف ۸(

یک مرتبه از طریق پست بـه شـمول    
پست الکترونیکی یا نشـر اطالعیـه،   
دائنین را درمورد رسـیدگی، مطلـع    

 سازد.
) هرگاه دائنین به منظور رسـیدگی  ۹(

طلبات مربوط به کمیسیون که توسط  
 ،خبر داده شـده اسـت   آنهاپست به 

رد شـده   آنهـا حضور نیابند، طلبات  
 پنداشته می شود.  

ــ۱۰( ــت) کمیس ــف اس  ،یون مکل
درخواست های تجدید نظر رد شده را  

و  به دائنین مربوط طور کتبی اطـالع 
ـ نقل آن را به مـدیر تصـفیه، ارا     ه ئ

 نماید.
) تصمیم کمیسیون در رابطه بـه  ۱۱(

) ایـن مـاده   ٦اعتراض مندرج فقرۀ ((
نهائی شمرده شده و به مدیر تصـفیه   
اطالع داده و در فهرستی که توسـط  
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 فهرست کې چې د تصفیې مـدیر پـه   
 واسطه ساتل کېي، ثبتېي.

و دائنینصورت کې چې د  ۀپه هغ)١٢(
ـ   یون د نوې کتنې غوتنلیک د کمېس

لخوا د تأیید و وري، موضـوع د   
و تـه  دائنین کمېسیون له لوري نوموو

خبر ورکول کېي او نقل یې د تصفیې  
 .مدیر ته، واندې کېي

 د تصفیې مدیر نشـي کـوالی،   ) ١٣(
چې د کمېسیون په واسطه  طلباتهغه 

هغه دائنین چـې د   ردکېي، ورکي..
د کمېسیون په واسـطه   طلباتهغوی  

الی شي د خبرتیا د ترالسه ردېي، کوو
ورـو  ) ۱۵کولو له نېې خـه د (  

 د استیناف غوتنهمودې په تر کې،  
 وکي..
 تسویه

 پنوسمه ماده: اتهسلو یو
هغه تصمیمونه چې ددې قـانون د  ) ١(

تر تصفیې د حکمونومطابق نیول کېي،  
د  پـه وانـدې   ۀالندې بانک او دهغغ

 تسویې خن دد اخونو ترمن دمکلفیتونوو

هداری می شود، ثبـت   مدیر تصفیه نگ
 می گردد. 

که درخواست تجدید  )درصورتی۱۲(
نظردائنین از طرف کمیسیون مـورد   

 قرار گیرد، موضـوع از طـرف    تائید
کمیسیون طورکتبی به دائنین مـذکور  
اطالع داده می شود و نقل آن به مدیر  

  تصفیه ارائه می گردد.
) مــدیر تصــفیه نمــی توانــد، ۱۳(

سـط  درخواست طلبـاتی راکـه تو   
پرداخت نماید.  ،کمیسیون رد می شودد

بنابر تصمیم  آنهادائنینی که درخواست  
کمیسیون رد می شود، می تواننـد در   

) روز از تــاریخ ١٥خالــل مــدت (
دریافت اطالعیه، اسـتیناف خـواهی    

 نمایند. 
 تسویه

 مادۀ یکصد وپنجاه وهشتم: 
) تصامیمی که مطابق احکام ایـن  ۱(

ع تسـویۀ  قانون اتخاذ می شود، مـان  
مکلفیت ها بین بانک تحت تصـفیه و   
ــده    ــل آن ش ــای مقاب ــرف ه  ط
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  نشي کېدای.
 ترتصفیې النـدې بانـک او د   د) ۲(

 قرارداد د اخونو د حقوقو او وجیبـو  
په هکله، د فسخ او تسویې  د تشخیص 
ــه اه د ــالي شــرایطو  پ لرونکــو م

چـې د اخونـو    قراردادونو حکمونهه
. و ديدتطبیق  ترمن عقد شوي دي ،،

د ارزـت،   د قرارداد د فسخ خالصص
انـک د  قرارداد د اخ پر واندې د بب

ادعا او یا دهغې ادعا پربنس چـې د   
قرارداد اخ د بانک پر واندې ثبـت  

 کې ده، تثبیتېي..
ددې  ارزت خالصد قرارداد د فسخ 

فقرې په مفهوم هغه مبلغ دی چـې د   
مالي قرارداد د اخونو  لرونکيشرایطو 

ترمن د متقابلو وجیبو له تسویې خه  
 السته راي.

الي قرارداد د م د شرایطو لرونکی) ٣(
 الندې موافقـه لیکونـو پـه مفهـوم      

 دی::
د اسعارو یا د تکتانې د نرخونو د  -١

 معاوضې موافقه لیک..
 معاوضې موافقه لیـک.   خذ دأأد م--۲

  تواند.  نمی
 ) در مــورد تشــخیص حقــوق و ۲(

 وجایـــب بانـــک تحـــت   
 تصفیه وطـرفین قـرارداد، احکـام    
ــد    ــالی واج ــای م ــرارداد ه  ق
شرایط که میان طرفین در رابطـه بـه   
فسخ وتسویه عقد گردیده، قابل تطبیق  

 قرارداد،  می باشد. ارزش خالص  فسخ 
ساس ادعای بانـک علیـه طـرف    براا

 و یـا ادعـای کـه طـرف      قراردادد
 علیه بانک ثبت نموده، تثبیت  قرارداد،

 می گردد. 
 ارزش خــالص فســخ قــرارداد بــه 
مفهوم این فقره مبلغی است، کـه از  
تسویه وجایب متقابـل بـین طـرفین     
 قرارداد مالی واجد شـرایط بدسـت   

 می آید.
د شـرایط بـه   ) قرارداد مالی واج۳(

ــل    ــای ذی ــه ه ــوم موافقتنام  مفه
 می باشد:  

 موافقت نامۀ معاوضۀ اسـعار یـا    -۱
 .نرخ های تکتانه

 خذ..أموافقتنامۀ معاوضۀ مم --۲
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 د چمتو، دمخه پېر (پېش خرید)،   --۳
موافقه لیکونه او د اسعارو نور  مستقبليي

 موافقه لیکونه..
د زیات نه زیات یا  د نوساني نرخ -٤

ـ  لې اکولترر  مین أنکي معـاملې د ت
 موافقه لیک.

د اجناسو د قرارداد د معاوضـې   -٥
 موافقه لیک..

ـ د دمخه پدنرخ  -٦  )ش خریـد یپر(ې
 موافقه لیک..

د بیا پېرودنې (بازخریـد) یـا د    -٧
 معکوسې بیا پېرودنې موافقه لیک..

مسـتقبلي  دمخه پېر، د د چمتو،  -٨
اجناسـو   موافقه لیکونه او د ېمعاوضض
 داد نور موافقه لیکونه.دقرارر

د پېر، پلور، د پـور د راکـې    -٩
ورکې، بها لرونکو سندونو، د بهـا   
لرونکو سـندونودمعامالتو دتسـویې   
موافقه لیکونه اودسپارنې دبها لرونکو  
سندونو د خدمتونو د ترسـره کولـو   

 موافقه لیکونه..
 ) ۹خه تـر  ۱ددې فقرې له ( -١٠

 اجزاوو پورې له درج شـوو موافقـه   

موافقتنامه های آماده، پیش خرید،   --۳
 مستقبلی و سـایر موافقتنامـه هـای    

 اسعار.
موافقتنامۀ تأمین معاملۀ تعیین کنندۀ  -۴

ــرخ      ــداقل ن ــا ح ــداکثر ی  ح
 وسانی.نن

ــرارداد  -۵ ــه ق ــه معاوض  موافقتنام
 اجناس.

 موافقتنامــه پــیش خریــد    -۶
 .نرخ

موافقتنامۀ بازخرید یـا بازخریـد    -۷
 معکوس..

موافقتنامه های معاوضه آماده، پیش -۸
موافقتنامه های  مستقبلی وسایر خرید،،

 اجناس.  قراردادد
 موافقتنامــه هــای خریــد،    -۹

 فـــروش، داد وســـتد قرضـــه، 
 ار، تســویۀ معــامالت  اســناد بهــاد

اسناد بهادار و موافقتنامۀ انجام خدمات  
 اســـناد بهـــادار ســـپرده   

 گذاری.
موافقتنامه هـای مشـابه بـا     -۱۰

 موافقتنامــه هــای منــدرج اجــزای  
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 لیکونو سره ورته موافقه لیکونه یـا د  
هغو په اه هر ول مشتق، ترکیب یـا  

 .اختیارر
) ۱۰خه تـر  ۱ددې فقرې له ( -١١

 اجزاوو پورې د درج شـوو موافقـه    
 لیکونوپه اه نغاونکي موافقه لیکونه..

) ۱۱خه تـر  ۱ددې فقرې له ( -١٢
اجزاوو پورې تر درج شـوو موافقـه    

 نت.پورونو ضمادلیکونو الندې 
کـې تصـریح   مقررو په اوندو  -١٣

 شوي نور موافقه لیکونه..
مـدیر لـه اتنصـاب    دد تصفیې  )٤(

وروسته ددې قانون په یوسلو پنوسمه  
ماده کې ددرج شوومواردو په استثني د 

ونو پور ویامنل شو طلباتوترالسه شوو  
 تسویه صورت نشي موندلی..

 (جاري) قراردادونو فسخ ود روان
 مه ماده:نهه پنوس سلویو
د پور، د تصفیې مدیر کوالی شي، ) ١(

کرایې، اجارې او د قرارداد له الرې د  
پېر او استخدام د قراردادونو په شمول 
د اجناسو د تحویلولو او د خدمتونو د  

) این فقره یا هر گونه مشتق، ٩٩الی١١(
ــه    ــار در رابط ــا اختی ــب ی  ترکی

 به آن..
موافقتنامه های فراگیر در رابطه  -۱۱

 منـدرج اجـزای    به موافقـت نامـه   
 ) این فقره.١٠الی  ١(

 ضــمانت دیــون تحــت    -۱۲
موافقتنامــه هــای منــدرج اجــزای 

 ) این فقره.١١الی١((
سایرموافقتنامه های تصریح شده  -۱۳

 در مقرره های مربوط ..
) تسویۀ طلبات کسب شده یا بدهی ۴(

قبول شده بعد از انتصاب مدیر تصفیه  
به استثنای موارد مندرج مادۀ یکصدو 

 نجاهم این قـانون صـورت گرفتـه    پپ
 نمی تواند.

 فسخ قراردادهای جاری
 مادۀ یکصد وپنجاه ونهم: 

قراردادهای  ،) مدیر تصفیه می تواند۱(
رابطه  جاری بانک تحت تصفیه را درر

به تحویل اجناس و عرضـۀ خـدمات    
ــای  ــمول قرارداده ــروش،  بش  ف
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ه   وــه ا ــو پـ ــدې کولـ    دانـ
 جـاري تر تصـفیې النـدې بانـک     

 ېردادونه په یو اخیز ول د مناسبقراا
یاکُلي توه مودې په تر کې په قسمي  

 ي.کفسخ  
) فقره کې د درج ۱ددې مادې په () ٢(

 دشوي قرارداد اخ کـوالی شـي،    
سرغونې  لهخه  له مندرجاتو قراردادد

جبران لپاره خپل  پیدا شوي زیان دراد  
 اعتراض کمېسیون ته واندې کي..

) فقره کې د درج ۲ددې مادې په () ٣(
شوي زیان جبران د قرارداد د فسخ له  

خه، اکل کېي او یوازې پـه   نېې
پورې محـدود   مستقیم او واقعي زیانن

 پیـدا  راخه  دی او د ې له ضیاعع
کـې  پیا غیر پولي زیانونه  هشوي زیانونن

 ي.دشامل نه  
) فقره کې د درج ۲ددې مادې په () ٤(

 ، د نهشوي زیـان د جبـران غوـت    
 پـه   طلبـاتو عمومي نه تضمین شـوو  

 شـپېتمې   توه ددې قانون دیوسلودوه
مطابق  جزء) ۸() فقرې د ۱(مادې د 

 درجه بندي کېي..

 ریــق  ط  کرایــه، اجــاره وخریــد از
یـک  صـورت   قرارداد و استخدام بهه

ــه در خـــ ــان ـجانب ــدت زم  الل م
 فسـخ   مناسب طورقسمی یـا کلـی  

 نماید. 
) این ١) طرف قرارداد مندرج فقرۀ (۲(

ماده می تواند، اعتراض خود را جهت  
ی  جبران خساره ناشی از عـدم ایفـا  

ـ مندرجات قراردادبه کمیسیون ارا ه ئ
 نماید.  

) این ٢) جبران خسارۀ مندرج فقرۀ (۳(
ــراا ــخ ق ــاریخ فس ــاده از ت  رداد، م

ــدود   ــرف مح ــده و ص ــین ش  تعی
به خسارۀ مستقیم و واقعـی بـوده و   
شامل خساره های ناشی از ضیاع مفاد  
ــولی   ــر پ ــای غی ــاره ه ــا خس  ی

 نمی باشد. 
) مطالبۀ جبران خسارۀ مندرج فقرۀ ۴(
 ) این مـاده بـه حیـث طلبـات     ٢((

تضمین ناشدۀ عمومی مطـابق حکـم   
 ) مـادۀ  ۱) فقـرۀ ( ۸مندرج جـزء (  
ودوم این قانون درجه  یکصد و شصت
 بندی می گردد.  
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 په تصفیه کې تفاهمم طلباتوود 
 یوسلو شپېتمه ماده:

 دبانک دتصفیې مدیرکوالی شـي،  )١(
د تصفیې لپاره د بانـک لـه    طلباتو  د

 سره تفاهم وکي. مدیونینودائنینو او  
 ) فقـره کـې   ۱ددې مادې پـه ( ) ٢(

ې لپـاره   درج شوی تفاهم، د نوې کتن
لپـاره   استیناف غوتنېکمېسیون یا د 

 کېي. احالهواکمنې محکمې ته نه  
 ي طلباتتضمین شو

 شپېتمه ماده:یوسلو یو
هغـه   ،مکلف دید تصفیې مدیر ) ١(

شتمن چې دبانک په واندې د دائنینو  
یـا د نـورو پـه     ي طلباتشو منظور

ي، وتضـمین  طلبـات واندې دبانک  
لـوري.  دعمومي مزایدې لـه الرې وپ  

الندې موارد لدې حکم خه مسـتثني   
 دي:

 دهغو بهالرونکو سندونو، اسعارو  -۱
  او نورو شتمنیو پلورل چې په آسـان 
سره په بازار کـې د پلـورنې و دي،   

  سندونو په خاصو بازارونو کې.  غوددد

  تفاهم در تصفیۀ طلبات
 شصتم:مادۀ یکصد و

 ) مدیر تصفیۀ بانک مـی توانـد،   ۱(
جهت تصفیۀ طلبات با دائنین و مدیونین 

 بانک تفاهم نماید..
) این ماده، ١) تفاهم مندرج فقرۀ (۲(

به کمیسیون یا جهت جهت تجدید نظر  
 احالـه   به محکمـه  استیناف خواهیی

 نمی گردد. 
 طلبات تضمین شده

 مادۀ یکصد وشصت ویکم: 
 ، ) مدیر تصـفیه مکلـف اسـت   ۱(

دارائی های که طلبات منظـور شـدۀ   
 دائنین علیه بانک یا طلبات بانک علیه  
دیگران راتضمین می نماید، از طریـق   
 مزایدۀ عمومی بـه فـروش برسـاند.    
 موارد ذیل از ایـن حکـم مسـتثنی    

 می باشد: 
د بهادار، اسعار و سایر فروش اسنا -١

دارائی های را که به آسانی در بـازار   
قابل فروش می باشـند در بازارهـای   

 خاص این اسناد.  
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دهغو بهالرونکو سندونو، د بانک   --٢
 دهغو اسعارو او نورو شتمنیو پلورل چېې

ي او په آسان سره پـه  پورونه تضمینوو
ـ     وبازار کې د پلـورنې و وي، د هغ

دائنینو په واسطه چې دغه شتمن پـه   
 واک کې لري.

)که چېرې دتصفیې مدیر تشـخیص  ۲(
) فقره کـې  ۱کي چې ددې مادې په((

ددرج شوو شتمنیو لپاره مناسبه بیه پـه   
  عمومي مزایده کې نه ترالسه کېـي، 

کوالی شي، شتمن په خصوصي توه 
مناسبه بیه چې هغـه یـې ـاکي،     پهه

 وپلوري..
تر تصفیې الندې بانـک ـولې   ) د ٣(

 ) فقـرې پـه   ۱شتمن ددې مادې د ((
) جزء کې ددرج شوو شتمنیو پـه  ۲(

مدیر د غوتنې په د استثني، د تصفیې  
ـ     پـه واک کـې    ۀصورت کـې دهغ

 ورکول کېي.
 مدیر او داین تـرمن  دد تصفیې ) ٤(

چـې د   شخه، د هغې شتمن په هکله
 تضـمینېي،   طلـب هغې په ذریعه یو  

د کمېسیون په واسطه حـل او فصـل   

فروش اسناد بهادار، اسعار و سایر   --٢
دارائی های بانک که بدهی های آن را 
 تضــمین مــی نمایــد و بــه     
آسانی در بازار قابل فروش باشد، توسط  

ا در اختیـار   دائنین که این دارائی ها ر
 دارند.

)هرگاه مدیرتصفیه تشخیص نمایـد  ۲(
که قیمت مناسب برای دارائی هـای   

) این ماده در مزایـده  ١مندرج فقرۀ (
 ،عمومی بدست نمی آید، می توانـد  

دارائی ها را طور خصوصی به قیمـت   
مناسبی که وی تعیین می نمایـد، بـه   

 فروش برساند.  
ــک  ۳( ــای بان ــی ه ــه دارائ  ) کلی

به استثنای دارائی هـای   تحت تصفیه
 ) ایـن  ١) فقـرۀ ( ٢مندرج جـزء (  

 ماده، در صـورت تقاضـای مـدیر    
ــته   ــار وی گذاش ــفیه در اختی  تص

 می شود. 
) منازعه بین مدیر تصفیه و دائن، در ۴(

مورد ارزش دارائی که ذریعۀ آن یـک   
طلب تضـمین مـی شـود، توسـط     
کمیسیون حل و فصل مـی گـردد.    
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کېي.که چېرې نوموې شتمن په بازار 
 یــا عمــومي مزایــده کــې پلــورل  
شوې وي، د هغې پلورنې بیه چې لـه   
بازار یا عمومي مزایدې خـه السـته   
 راي، د شتمن د ارزت په هکلـه،   

 ل کېي.(نهايي)  وروستت
 ومیتوب ( تقدم)ل د ورکو

 سلو دوه شپېتمه ماده:یو
ترتصفیې الندې بانک شـتمن د  ) د١(

ـــ ــدې  ۀهغ ــرمن د الن ــو ت د دائنین
لومیتوبونو په ترتیب سـره ورکـول    

 کېي:
بانک ته د ورکول شوو پورونو له  -١

 .طلباتافغانستان بانک د بابته دد
 متولیت له ادارې خه راپیـدا  د -٢

 لتونه او مخارج. شويي
 پیـدا  دتصفیې له ادارې خه را -٣

 شوي لتونه او مخارج..
 د تضمین شوو سپارنو لـه بابتـه    -۴
 .طلباتت 

 د تصفیې په بهیر کې بانـک تـه    -٥
ــه اه  ــو پ  د ورکــول شــوو پورون

ازار یا مزایده  هرگاه دارائی متذکره در ب
ــیده    ــروش رس ــه ف ــومی ب  عم
باشد، قیمت فروش که از بـازار یـا   
مزایده عمومی بدست می آید در مورد  
ــمرده    ــائی ش ــی، نه  ارزش دارائ

 می شود. 
 تقدم پرداخت ها

 دوم: مادۀ یکصد وشصت و
) دارائی های بانک تحت تصفیه بین ۱(

 دائنـــین آن بـــه ترتیـــب    
ــت    ــل پرداخ ــای ذی ــت ه  اولوی

 : می گرددد
طلبات دافغانستان بانک ازبابـت   -۱

 قرضه های اعطاء شده به بانک..
مصارف و مخارج ناشی از ادارۀ  -۲

 متولیت.  
مصارف ومخارج ناشـی از ادارۀ   -۳

 تصفیه..
طلبات از بابت سپرده های تضمین  -۴

 شده..
طلبات در رابطه با قرضـه هـای    -۵

 اعطاء شـده بـه بانـک درجریـان      



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٣٣٧ 
 

 ..طلبات
 تضمین شووسپارنو له بابته نه دهغو -٦٦

چې دپوردبهالرونکو سندونوپه  طلباتت
 ول نه وي..

یې دپروسـې  هغه مالیات چې دتصف-۷
 وختد ورکې له  یېوخت  پردپیلېدو  

تېـر   خه له دوو کلونو خه زیـات  
 نه وي. یشوو
دهغوی دنه ورکل شوو معاشونو  -٨

 طلباتوکارکوونکو د د بانک دپه هکله  
 په شـمول د دائنینـو نـه تضـمین      

 طلبچې د بانک د ذمت  ي طلباتشوو
) جزء کـې د  ۹په ( فقرې. ددې یدد

 استثني.درج شوو دائنینو په  
 .طلبات خرو دائنینوؤد م -٩
)٢ ( ددې  ،که چېرې د بانک شـتمن 

) فقره کې د درج شـوو  ۱مادې په (
ې ورک د طلباتوکتوریو دهرې یوې  

  ۀبسنه و نه کي. د دائنینو د هر یو  هتت
د بانک  تناسبد هغو د ونې په  طلب
 .یشتمنیو خه د ورکې و د ېله پاتت

))٣ (خاصو پورې هغو اش په پاتې شتمن
اه مومي چې دبانک دسندونو مطابق د  

  تصفیه.
بت سپرده های تضمین طلبات از با -۶

ــه صــورت اســناد    ناشــده کــه ب
 بهادار قرضه نباشد..

ــاز  -٧ ــان آغ ــه درزم ــاتی ک  مالی
 پروسۀ تصـفیه از میعـاد تأدیـۀ آن    
ــده   ــپری نش ــال س ــیش از دوس  ب

 باشد. 
طلبات تضمین ناشدۀ دائنین بـه   -۸

 شمول طلبات کارکنـان بانـک در    
  ۀمــورد معاشــات پرداخــت ناشــدد

ک اسـت.به   ایشان که طلب ذمت بان
 ) ٩ی دائنـین منـدرج جـزء (   استثنا

 .این فقره
 طلبات دائنین مؤخر. -۹
پرداخت  ،) هرگاه دارائی های بانک۲(

طلبات هر یک از کتگوری های مندرج  
) این ماده را کفایت ننمایـد،  ١فقرۀ (

طلب هر یک از دائنین متناسب به سهم  
شان از دارائی های باقی ماندۀ بانـک  

 اشد.قابل پرداخت می بب
) دارائی های باقی مانده به اشخاصی ۳(

تعلق می گیرد که مطابق اسناد بانک در  
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مدیر د انتصاب په وخت کې   د  تصفیې
د بانک د ونه والو پـه توـه وو.    
نوموې شتمن دونه والو د ملکیت له 

 ، هغو ته لېدېي.ېونو سره متناسبب
 له دائنینو سره نه پوهاوی 
 یو سلو دري شپېتمه ماده:

 دائنینو له دې بانک په اهدتر تصفیې الن
ــه     ــانون پ ــاهم ددې ق ــره تف  س

 ودرج شـو د یو سلوشپېتمه ماده کې  
صـورت نشـي   و په اسـتثني  حکمونن

  موندالی..
 عمومي غونه او د دائنینو کمیه

 سلو لور شپېتمه ماده:یو
دائنین نشي کوالی، دتر تصـفیې  ) ١(

الندې بانک د انحالل په اه، عمومي  
غونه جوه کـي، خـو دغونـې    

 د د تصـفیې  په اه داتیا جوېدو تهه
ــه او    ــه امل ــتنلیک ل ــدیر دغو  م

 دافغانستان بانک په تاْیید سره. دد
 تصفیې  تر د دائنین نشي کوالی، ) ٢(

الندې بانک د انحالل په اه، کمیـه  
 مـدیر د   د جوه کي، خو د تصفیې  

تاریخ انتصـاب مدیرتصـفیه بحیـث    
سهمدار بانک بوده اند. دارائی هـای   
مذکور متناسب بـا سـهام ملکیـت    

 منتقل می گردد.  آنهاسهمداران، به  
 عدم تفاهم با دائنین

 سوم:مادۀ یکصد وشصت و
ـ    ه بانـک تحـت    تفاهم در رابطـه ب

تصفیه با دائنین به اسـتثنائی احکـام    
 مندرج مادۀ یکصـد وشصـتم ایـن    
ــه   ــورت گرفتـ ــانون، صـ  قـ

 نمی تواند. 
 جلسۀ عمومی و کمیتۀ دائنین

 چهارم: مادۀ یکصد وشصت و
در رابطه بـه   ،) دائنین نمی توانند۱(

انحالل بانک تحت تصـفیه، جلسـۀ    
مگر بـه اثـر    ،عمومی را دایر نمایند

ت مدیر تصـفیه مبنـی بـر    درخواسس
افغانستان ید دائضرورت تدویر جلسه وتت

 بانک..
دررابطـه بـا    ،) دائنین نمی توانند۲(

 انحالل بانک تحت تصفیه کمیته ای راا
 مگربه اثردرخواسـت    ،تشکیل نمایندد
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غوتنلیک او د دافغانستان بانک پـه  
د  خه ۀیا له یو ۀد دائنینو دیو تاْیید یاا

زیاتو د و د تمثیل یا ساتلو لپـاره د   
 په اه مناسب والي تشکیل دې د ېکم

 د تصفیې د مدیر په تصمیم.  
د تصفیې مدیر کـوالی شـي، د   ) ٣(

عمومي غونې د جوېدو یا د دائنینو  
لـه  تصمیم  دې د تشکیل په اه یدکم
وروسته، د هغوی دندې او واکونه  نیولوو

 مشخص کي..
 د وېش جدول

 سلو پنه شپېتمه ماده:یو
د تصفیې مدیر کـوالی شـي، د   ) ١(

  يمنظور شـو  يمساوي درجې لرونکک
او د  په یوه کتور کې درج طلبات

هغـوی  نسـ،  بلومیتوب د حق پرر
 سـلو  یوددې قـانون پـه    فهرست اوو

دوه شپېتمه ماده کې د درج شوي حکم 
 یې د شتمن دوېش په جدول کې مطابقق

 یوسـلو ثبت کي. ددې قـانون پـه    
ماده کې ددرج شوي حکم  هیوپنوسمم

  هغـه   ورکـې و   طلباتي  ي دپه استثنن

 افغانســتان دد تائیــددمــدیر تصــفیه و
بانک یاتصمیم مدیرتصفیه مبنـی بـر   
مناسب بودن تشکیل کمیته جهت تمثیل  

 از  ییا حفظ منافع یـک یـا بیشـتر   
 دائنین. 

) مدیر تصفیه می تواند، بعد از اخذ ۳(
تصمیم مبنی بر تدویر جلسۀ عمومی یا  
تشکیل کمیتـۀ دائنـین، وظـایف و    

 را مشـخص   آنهـا صالحیت هـای   
 نماید.

 جدول توزیع
 مادۀ یکصد وشصت وپنجم:

طلبـات   ،) مدیر تصفیه می توانـد ۱(
اوی را در منظور شدۀ دارای درجۀ مسس

 یک کتگـوری درج و بـه اسـاس     
را فهرست و در جدول  آنهاحق تقدم،  

ــم     ــق حک ــی طب ــع دارائ  توزی
مندرج مادۀ یکصدوشصت ودوم ایـن   
قانون ثبت نماید. به استثنائی احکـام  
مندرج مادۀ یکصدوپنجاه ویکم ایـن   
ــت    ــل پرداخ ــالغ قاب ــانون مب  ق
ــاوی   ــۀ مس ــه دردرج ــاتی ک  طلب
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  مبالغ چې په مساوي درجه کـې دي، 
اندازې په پام کې نیولو  دشته وجوهود

سلنې اکل او ورکـول   عینسره، په  
 کېي..

 د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٢(
ې په درج شـوي  ه ک) فقر۱( پهمادې 

ـ  ،جدول کې شاملې ورکـې   راء اج
کي. د وېش په جدول کې شامل هغه  
مبالغ چې د نه پېژندنې او یا د هغو لـه  
دائنینو سره د ایکې (تمـاس) د نـه    
شونتیا په علت د ورکې و نـه دي،  

 د دافغانسـتان   ،حساب النـدې  ۀتریوو
 بانک ته سپارل کېي.

د خبرتیا په صادرولو  )دتصفیې مدیر۳(
  پـاو او د هېواد له کثیراالنتشار ور

) فقره ۲ددې مادې په(خه په یوه کې  
کې د درج شوو دائنینو د نومونو پـه   

دهغـوی طلبـاتو تـه د     خپرولو سره 
 ورکوي. ته بلنهدوی رسید په غرض 

 ورثه وو تـه د   ی) دائنینو یا د هغو۴((
ورکې لپاره سپارل شوي مبالغ، د هغې 
مودې تر پایته رسېدو پورې چې د قانون  

 ده، لــه  پــه واســطه اکــل شــوې 

ــد ــرار دارنـ ــت   ،،قـ  بانظرداشـ
 اندازۀ وجـوه موجـود، بـه عـین      
 فیصـــدی تعیـــین و پرداخـــت  

 می گردند.  
) مدیر تصفیه مکلف است، پرداخت ۲(

) ١های مشمول جدول مندرج فقرۀ ((
این ماده را اجراء نماید. مبالغ شـامل   
ــه  ــه بـ ــع کـ ــدول توزیـ  جـ
 علت عـدم شناسـائی و یـا عـدم     

داخت  امکان تماس با دائنین آن قابل پر
حسـاب بـه    نمی باشد، تحت یـک  

ــپرده  د ــک سـ ــتان بانـ  افغانسـ
 می شوند.  

) مدیر تصفیه با صدور اطالعیـه و  ۳(
 نشر اسامی دائنـین منـدرج فقـرۀ     

  ) ایـــن مـــاده در یکـــی از٢((
 روزنامــه هــای کثیراالنتشــار   

 از ایشـان غـرض رسـیدگی     کشور
 به طلبات شان دعوت می نماید. 

ــت  ۴( ــده جه ــپرده ش ــالغ س  )مب
 ، آنهـا  پرداخت به دائنین یـا ورثـه  

افغانستان بانک الی انقضای مدتی  نزد د
 که توسـط قـانون تعیـین گردیـده     
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افغانستان بانک سره پاتې کېي. د  د  د
دائنینو یا دهغو دورثه وو دنه مراجعـې  

نوموي مبالغ دولت ته  ،په صورت کېې
 لېدول کېي..

ئولو اشخاصو په واندې  د هغو مس
چې بانک ته یې زیان اولی وی، د 

 طلباتو د تعقیب واک
 یو سلو شپ شپېتمه ماده:

 تصفیې تردشي چې  ه)که چېرې ثابت۱(
الندې بانک د نظار هیئت یـا عامـل   

د  دې قانون، د ،ۀله غو خه یوهیئت  
لــه حکمونوخــه  مقــررو اونــدوو

 دسرغونې یا دسلوک دول له اصولوو
بانـک تـه    ،خه د سرغونې له املهه
د  لخـوا دهغه  دزیان المل شوی دی،،

 اندازې متناسـب،  د زیان وارد شويي
 کېي. ول لئمسس

فقره  )۱(مادې په ددې  که چېرې) ٢(
د سلوک د ول لـه   کې درج شويي

د ې د ترالسه اصولو خه سرغونه  
د ونه وال یا په بانک کولو په منظور  

ــتحقاقيي ــې اسـ ــې دواکمنـ   کـ

می ماند. درصورت عدم مراجعه   است،
ــه   ــا ورثـ ــین یـ ــادائنـ   آنهـ

ـ     قال ـمبالغ متذکره بـه دولـت انت
 می یابد.

صالحیت تعقیب طلبـات علیـه   
اشخاص مسئول که بـه بانـک   

 خساره وارد نموده اند 
 مادۀ یکصد و شصت وششم: 

ــه  ۱( ــردد ک ــت گ ــاه ثاب  ) هرگ
یکی از اعضای هیئت نظار یا هیئـت  
 عامل بانک تحـت تصـفیه در اثـر     

ی قانون، مقرره هاتخطی از احکام این  
مربوط یا تخطی از اصول طرز سلوک  
باعث خساره به بانک شـده اسـت،   
ــارۀ     ــدازۀ خس ــه ان ــب ب  متناس
ــئول   ــب وی، مسـ  وارده از جانـ

 می باشد.  
ـ ۲( ول طـرز  ) هرگاه تخطی از اص

این ماده، نظر  )١ۀ (سلوک مندرج فقرر
 به هـدایت، تحریـک یـا پیشـنهاد      
مستقیم یا غیر مستقیم سـهمدار یـا    
 شــخص واجــد ســهم اســتحقاقی 
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شخص دالرـوونې،  د لرونکي  ونې 
تحریک یـا دمسـتقیم یاغیرمسـتقیم     

وي،  یصورت مونـدل مخې له واندیز 
) فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په ((

پر ونه وال یا نوموي شخص  ،کمحح
 باندې هم د تطبیق و دی..

د تصفیې مدیر کوالی شي، د هغو ) ٣(
لـه   ۀزیانونو د اعادې لپاره چې د هغغ

 انتصاب خه دمخه، پدې ماده کـې   
 د درج شــوو اشخاصــو د اقــداماتو  

دي،  تيودنیولو له امله بانک ته وراوو
دعوي اقامه کي. نوموې دعـوي د   

وسې له بشپېدو وروسـته   تصفیې د پر
 .کېدای شيهم اقامه 

که چېرې خپلواک قراردادیـان د  ) ٤(
نکو وانو، محاسبینو او ارزوحقوق پوهه

 اشخاص چې د بانک شتمن قیمت (هغهه
د کوي) په شمول، د تصـفیې  ذاري  

مدیر له انتصاب خه په دمخـه دوره   
کې د بانک لپاره دبرابرو شووخدمتونو 

د اهمال، غیـر   د واندې کولو په اهه
قانوني اقداماتو یا دمقتضي اقداماتو دنه  

له امله، بانک ته د زیـان المـل     کولو

 ذیصالحیت در بانـک بـه منظـور    
ــه  ــت صــورت گرفت  کســب منفع

 ) ایـن  ١باشد، حکم مندرج فقـرۀ ( 
 ماده، باالی سـهمدار یـا شـخص    
 مــذکور نیــز قابــل تطبیــق    

 شد. می با
جهت اعادۀ  ،) مدیر تصفیه می تواند۳(

خساراتی که قبل از انتصاب وی از اثر  
اتخاذ اقدامات اشخاص مندرج این ماده 
ــک وارد    ــه بانــــ  بــــ
شده است، اقامه دعوی نماید. دعوی  
ــل   ــد از تکمیـ ــذکور بعـ  مـ
 پروســۀ تصــفیه نیــز اقامــه شــده 

 می تواند. 
) هرگاه قراردادیان مستقل به شمول ۴(

ان، محاســبین و ارزیابــان حقوقــدانن
که دارائی های بانـک را   (اشخاصیی

قیمت گذاری می نمایند) باالثر اهمال،  
اقدامات غیرقـانونی یاعـدم اتخـاذ    
اقدامات مقتضی در رابطه به عرضـۀ   
خدمات فراهم شده برای بانک دردورۀ 
قبل از انتصاب مدیر تصـفیه، باعـث    
ــک   ــه بانــ ــاره بــ  خســ
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کوالی شي،د   مدیرر تصفیېې دد ،،شوي وي
دهغوی پـرخالف   زیان د جبران لپاره، 

 دعوي اقامه کي.
خـه دمخـه    قضایي رسیدله 
 دستور صادرول قتؤدم
 شپېتمه ماده: هسلو اوویو
ددې قانون د محکمه کوالی شي، ) ١(

) فقره ۳یو سلو شپ شپېتمې مادې په ((
په اه ې کې د درج شوې دعوې داقامم

غوـتنلیک   د مـدیر د یا د تصـفيې   
  ،و دسـتورون  وقتؤالندې م لهپربنس

 خه یوصادر کي::
 د وجوهو، شتمنیو یا نورو مالونو د -١

تیتولو، بربـادولو،  دولو، ېل برداشت،،
ودلو لـه اقـدام خـه    ېیا پر حذفف

ترکنترول الندې  ۀدمدعي علیه یا د هغغ
 شرکت منع کول..

د  د محکمې تر کنترول النـدې  -٢
 وجوهو، شتمنیو یا مالونو اېودل..

محکمه کوالی شي،ددې مادې په ) ٢(
قتـو  ؤ) فقره کې د درج شـوو م ۱((

 دستورونو د تطبیقولو لپاره یو یـا لـه    

انـد،   شده باشند، مدیر تصفیه مـی تو 
اقامـۀ   آنهاجهت جبران خساره، علیه 

 دعوی نماید..
صدور دسـتور مؤقـت قبـل از    

 رسیدگی قضائی 
 شصت وهفتم: مادۀ یکصد و

در رابطه با اقامۀ  ،می تواند ) محکمه۱(
ــرۀ (( ــدرج فق ــادۀ ۳دعــوی من ) م

یکصدوشصت وششم این قانون یابنابر  
درخواست مـدیر تصـفیه، یکـی از    

 ر دستورهای مؤقـت ذیـل را صـاد    
 نماید: 

منع مدعی علیه یا شرکت تحـت   -۱
کنترول وی، ازاقدام بـه برداشـت،    

، پراگنده نمودن، برباد نمودن انتقال،
حذف یا واگذاری وجوه، دارائی ها یا  

 سایر اموال. 
قرار دادن وجوه، دارائی هـا یـا    -۲

 اموال، تحت کنترول محکمه..
) محمکه می تواند، جهت تطبیـق  ۲(

) این ١درج فقرۀ (دستورهای مؤقت منن
 ماده، یک یا بیش از یـک شـخص    
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 خه زیات اشخاص واکي.. ۀۀیو
ـ ) ٣((  ادې محکمه کوالی شي، ددې م

قـت  ؤ) فقره کې درج شـوي م ۱په (
دستورونه په الندې حاالتو کې صـادر   

 کي:
د پیاوي احتمال شـتون چـې د    -١

تصفیې مدیر پدې قضیه کـې ذیحـق    
 وپېژندل شي.

مدیر د غوتنلیک تاْیید دد تصفیې  -٢
دکتنې  ۀد قضیې د نورو اخونو د هر یوو

 نه کېي. باعثو ضرر  
لیک تاْیید مدیر د غوتندد تصفیې  -٣

 عامه ې تاْمینوي..
محکمه کوالی شي، ددې مـادې  ) ٤(

) فقره کې د درج شوي حکم د ۳په ((
ې د مـدیر  تصفیقت دستور په اه د ؤمم

په غوتنه د لیکلـې الرـوونې پـه     
صادرولو سره هغه بانکونه یـا مـالي   

قت دستور کې درج ؤچې په م مؤسسېې
شوی شخص یا د نومـوي شـخص    

شرکت، په هغوکې  ترکنترول الندې هر
بانکي حساب یا حسابونه ولري یا پـه   

باندې کنترول   دې حساب یا حسابونو

  را تعیین نماید.
) محکمه می توانـد، دسـتورهای    ۳(

 ) ایـن مـاده   ١مؤقت مندرج فقرۀ ((
ــادر  ــل صـ ــاالت ذیـ  را در حـ

 نماید:  
موجودیت احتمال قوی که مدیر  -۱

تصفیه دراین قضیه ذیحـق شـناخته    
 خواهد شد. 

درخواست مدیر تصفیه باعث  تائید -۲
ر قابل مالحظه به هر یک از جوانب ضرر

 دیگر قضیه نمی شود.   
درخواست مدیر تصفیه منافع  تائید -۳

 عامه را تأمین می نماید..
 در  ،) محکمــه مــی توانــد  ۴(

حکم منـدرج   رابطه با دستور مؤقت 
  ) ایــن مــاده، بــه  ٣فقــرۀ (

درخواست مدیر تصفیه با صدورهدایت 
کتبی، بانک ها یا مؤسسات مالی را که  

خص مندرج دستور مؤقت یـا هـر    ش
شرکت تحت کنترول شخص مذکور 

ها دارای حساب یـا حسـابات   در آنن
 بانکی است یا باالی این حسـاب یـا   

ــف   ــرول دارد، مکل ــابات کنت  حس
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ولري، مکلف کي چې دغه حسابونه 
کې شته  وکنل او په هغتوه  په بینن

الروونې  )ورپسېوروست (مبالغ تر  
 پورې وساتي..

) فقره کې درج ۱ددې مادې په () ٥(
 دسـتورونه د وروسـت  مؤقت شوي  
ې تر صادرېدو یا د محکمې پـه  پرېک

 حـل او   تـر واسطه په بل ول د هغو  
 فصل پورې، د اعتبار و دي.

 له پولې بهر تصفیه د هېواد 
 سلو اته شپېتمه ماده:یو

 دکه چېرې تر تصفیې النـدې بانـک   
تر  دبهر فعالیت وکي، له پولې هېواد  

تصفیې الندې بانک ولو شتمنیو تـه د   
ینو د مساوي الس  کورنیو یا بهرنیو دائن

لوپه منظور،الندې برابرود زمینې د رس
 اقدامات صورت مومي::

 تصفیې ترد صورت کې چې  ۀپه هغ-۱
بهرني هېواد  ۀبانک په یو کورنيالندې 

  کې فرع یا د نمایند دفتر ولـري،  
ـ د   حـده  ه دافغانستان بانک ترممکن

پورې دنوموي هېواد له مقاماتو سره د 

 را طـور    نماید، که ایـن حسـابات  
 عاجل منجمـد و مبـالغ موجـود در    
 آن را الــی هــدایت بعــدی حفــظ 

 نماید. 
) ۱رۀ () دستورهای مؤقت مندرج فق۵(

این ماده الی صدور فیصله نهائی یا حل  
ــری  ــور دیگـ ــل آن طـ  و فصـ
ــار   ــدار اعتب ــه، م ــط محکم  توس

 می باشد.
 کشورمرزتصفیۀ خارج از 

 شصت وهشتم:مادۀ یکصد و
ــک تحــت تصــفیه در ــاه بان  هرگ

خارج ازمرز کشور فعالیت نماید، بـه  
ایجاد زمینۀ دسترسی مسـاوی   منظورر

  دائنین داخلی وخـارجی بـه کلیـه    
دارائی های بانـک تحـت تصـفیه،    

 اقدامات ذیل صورت می گیرد:  
 درصورتی کـه بانـک داخلـی     -۱

تحت تصفیۀ دارای فـرع یـا دفتـر    
 نمایندگی در یک کشـور خـارجی    

مکن با م افغانستان بانک تا حدباشد، دد
 مقامات کشـور مـذکور در رابطـه     
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  ه همکـاري   بانک د تصـفیې پـه ا 
 کوي..

صورت کې چې دترتصفیې  ۀپه هغ-٢
بانک دایـن د خپلـو    کورنيالندې  
د ورکې یوه برخه پـه   طلباتواوندو  

بهرني هېواد کې ترالسه کې وي، پاتې  
حل او فصل خه له  د قضیې له طلبات

په افغانستان ،لتونوسره وراپیدا شوو
 کې شاملېدای شي. هپه ورک ۀکې د هغغ

د بانک دمتولیت،  ،یردتصفیې مد -٣٣
تصفیې او د بیا رغونې د تدبیرونو، یا په  
 افغانستان کـې د خپلـو فروعـو او    

مېشتو نانمایندیو د دفترونو په هکله د 
نـورو اونـدو    الل دـبانکونو دانحح

 ومراجع وواکمن ویتدبیرونو په اه د بهرنن
په واسطه د صادرو شوو تصمیمونو د  
 تاْییـــد پـــه هکلـــه تصـــمیم 

 نیسي.
مېشت  نا صورت کې چې ۀپه هغ -٤

ـ     هېـواد کـې چـې     ۀبانک پـه هغ
، یا خپله واقع دیمرکزي دفتر یې هلته 

اً هلته ترسره کوي، تراکه ورکه عمدد
د انحالل، تصفیې یا ورته اقداماتو پـه   

ــاری    ــک همک ــفیۀ بان ــه تص  ب
 می نماید.

ـ    -۲  ک در صورتی کـه دائـن بان
داخلی تحـت تصـفیه، قسـمتی از    
 پرداخــت مربــوط بــه طلبــاتش را  
  در کشور خـارجی دریافـت کـرده    

 باشد، بقیۀ طلبات با مصارف ناشـی  
  از حل و فصل قضیه، در افغانسـتان 

 شامل پرداخت وی شده می تواند.
 مـــورد  در تصـــفیه، مـــدیر-۳

ــد ــط   تائی ــادره توس ــامیم ص  تص
ــارجی  ــالح خـ ــع ذیصـ  مراجـ

ت، تصفیه و تدابیر احیای متولی مبنی بر
مجدد بانک، یا سایر تدابیر مربوط به  
انحالل بانک های غیر مقیم در مورد 
فروع و دفـاتر نماینـدگی شـان در     
ــاذ   ــمیم اتخـ ــتان تصـ  افغانسـ

 می نماید. 
در صورتی که بانک غیر مقیم در  -۴

 کشــوری کــه دفتــر مرکــزی اش  
درآن جا واقع است، یا داد و ستد خود  

 در آن جـــا انجـــام  را عمـــدتاً 
تصفیه یـا    می دهد، در حال انحالل،،
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افغانسـتان بانـک   ددحال کې وي، د 
په صورت کـې د   لزومکوالی شي، د  

په  بانک د دائنینو د و د ساتلو لپاره،،
مېشـت بانـک د    ناافغانستان کې د  

ونکـو  واجازه منحل شتمنیو د لېدولوو
هېواد  ۀمراجعو، د تصفیې مدیر یا په هغغ

 کې ورته مراجعو ته صادره کي..
 د تصفیې پای

 سلو نهه شپېتمه ماده:یو
ـ ) ١(   ۀد بانک د تصفیې پروسه په هغ

 چې د بانـک   پایته رسېيې حالت ک
ده غي یا په نشتمن او پورونه وپلورل ش

 وجه بـدل شـي او ماحصـل یـې      
مستقیماً د بانک دائنینو ته ورکل شي،  

 دافغانسـتان   یا دسپارنې پـه توـه د  
ل شي، ترو د بانـک  وبانک ته ورک

 عندالمراجعـه  ،دائنین وکوالی شـي  
ـــ ــغ ددې قــانون د  نوم  وی مبل

) فقره ۴سلو پنه شپېتمې مادې په (یو
 کې د درج شوي حکم مطـابق، لـه    

 افغانستان بانک خه ترالسه کي.د دد
افغانستان بانک عالي شـوري  ددد)  ٢((

افغانستان بانک  اقدامات مشابه باشد، د
می تواند، در صورت لزوم دید جهت 
ــک،     ــین بان ــافع دائن ــظ من  حف
اجازۀ انتقال دارائی های بانک غیرمقیم  
در افغانستان را به مراجع منحل کننده، 
 مــدیر تصــفیه یــا مراجــع     

 نماید. مشابه در آن کشور صادر  
 ختم تصفیه

 شصت ونهم: مادۀ یکصد و
) پروسۀ تصفیه بانـک در حـالتی   ۱(

خاتمه می یابد که دارائی ها و بـدهی   
های بانک به فروش رسیده یا به وجه 
نقد تبـدیل گردیـده و ماحصـل آن     
مستقیماً به دائنین بانک پرداخت شده، 
یا بحیث سپرده نزد دافغانستان بانک  

 نـین بانـک    قرار داده شود، تـا دائ 
بتوانند عندالمراجعه، مبلغ متـذکره را   
 طبــــق حکــــم منــــدرج 

کصد وشصت و پنجم ) مادۀ ی٤فقرۀ (
افغانستان بانک دریافت این قانون، از دد

 نمایند..
ــتان  ۲۲( ــالی د افغانس ــورای ع  ) ش
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  ددصورت کې چـې    ۀ، په هغغهدد ههمکلف
تصفیې الندې بانک چارې په بشپه  تر

  توه تسویه شـوې وي، د پرېکـې  
و سره، بانـک د  وله صادرپ (فیصلې)

انحالل له نېې خه منحل اعـالم او   
دنوموي بانک د سندونو او دفترونو د 

 اتلو ای مشخص کي.سس
د بانکونو د ثبت دفتر مکلف دی، ) ٣(

) فقره کـې د درج  ۲ددې مادې په ((
 شوي انحالل لـه اعـالم وروسـته،     
 نوموی بانک له اوند دفتـر خـه    

 حذف کي..
 د تصفیې میعاد

 یوسلو اویایمه ماده:
مکلـف دی، ترـو د    د تصفیې مدیر

مناسبې مودې په تر کې د تر تصفیې  
 نک تصفیه سرته ورسوي.الندې با

د تصفیې رپو 
 اویایمه ماده:یو سلویو
تصفیې مدیر مکلف دی، د بانک د) ١(

د تصفیې بشپې محاسبې چـې ددې   
کمونو مطابق یـې صـورت    قانون د ح

، در صورتی که امور  بانک مکلف است
ــامالً   ــفیه، ک ــت تص ــک تح  بان
تسویه گردیده باشد با صدور فیصله، 

ـ باا ــاریخ انحـ ــک را از ت  الل، ـن
منحل اعالم و محل حفـظ اسـناد و   
 دفاتر بانـک مـذکور را مشـخص     

 نماید.  
 ) دفتر ثبت بانـک هـا مکلـف    ۳(

 بعد از اعالم انحالـل منـدرج    ،است
 ) این ماده، بانـک مـذکور   ٢فقرۀ (

ــذف  ــوط حـ ــر مربـ  را از دفتـ
 نماید.

 معیاد تصفیه
 مادۀ یکصد وهفتادم:
تا در خالل  ،تمدیر تصفیه مکلف اس

مدت مناسب تصفیه بانک تحت تصفیه  
 را به انجام برساند.

 گزارش تصفیه
 مادۀ یکصد وهفتاد ویکم:

)مــدیر تصــفیه مکلــف اســت، ۱(
محاسبات کامل تصفیۀ بانک را کـه   
مطابق احکام این قانون صورت گرفته 



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١١٩٧مسلسل نمبر ( ۱۱۳۹۴/٢٢٠/٨٨   
 رسمي جريده

٣٤٩ 
 

 وساتي..په خوندي توه ،  یدد ییموندل
د تصفیې مـدیر مکلـف دی، د   ) ٢((

 په اه،  ۀخه د هریو مواردو لهتصفیې  
  رپوونـه  سندونه یـا  د کلن محاسبې

کـې   رسافغانستان بانک، په السدد 
 کي.ورر
د تصفیې مدیر مکلـف دی، ددې  ) ٣(

 ) فقره کـې درج شـوی   ۲مادې په ((
رپو د غوتنې په صـورت کـې د   

ونه وال یا  ۀتصفیه شوي بانک هر یوو
 ولو خلکو ته واندې کي..

د تصفیې مـدیر مکلـف دی، د   ) ٤(
فیې پـه  د تص اوندې محاسبې سندونهه

)کلونومـودې  ۶د ( ۀلترل اداره کېې
پـه   چې د محکمې لپاره وساتي، خوداا

 بل ول تجویز شوي وي.په واسطه  
 
  
 
  
 
  

  است، طور محفوظ نگهداری نماید.
) مدیر تصفیه مکلـف اسـت، در   ۲(

یک از موارد تصفیه، اسناد  رابطه به هرر
شات محاسبۀ سـاالنه را بـه   یا گزارر

 افغانسـتان بانـک قـرار    دسترس دد
 دهد. 

) مدیرتصفیه مکلف است، گزارش ۳(
) این ماده را در صورت ٢مندرج فقرۀ ((

بانـک   تقاضا به هر یک از سهمدارانن
ـ تصفیه شـده یـاعموم مـردم ارا      ه ئ

 نماید.
) مدیر تصفیه مکلف است، اسـناد  ۴(
 تصـفیه   ۀحاسبۀ مربـوط را در ادار مم

) سـال حفـظ   ٦برای مدت حداقل (
نماید، مگر این که توسط محکمه طور  

 دیگری تجویز گردیده باشد.
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وارلسم فصلل 
 جزایي حکمونه

 خه ه اخیستنه د بانک له عنوان
واکمنې اسـتحقاقي ونـې    او د

 ترالسه کول
 اویایمه ماده:دوه یو سلو 

شخص ددې قـانون د   که چېرې) ١(
) فقرو کـې  ۳او ۲ېیمې مادې په (درر

رعایت نه کي، له  ونهحکم يدرج شوو
دي جریمه چې غاحوال سره سم په هغه نن

) افغانیو ۲۰۰۰۰۰۰۰ونو(یله شلو میلل
س چې له پنـو  حب ۀیا هغخه زیاته  

هغـو  ، یا په نه وي کلونو خه زیاتت
 دواو محکومېي..

که چېرې شخص، ددې قانون د یو ) ٢(
له درج  ه کې) فقر۱(په ویشتمې مادې  

وکي، یـا   شوي حکم خه سرغونهه
) ۵مادې په ( ددې قانون د لېریشتمېې

دستور رعایت نه  فقره کې درج شویی
ي، پدې صورت کې سرغونکی له وک

احوالو سره سم په هغه نقدي جریمـه   
ــلو میل ــه شـ ــې لـ ــوییچـ  ونـ

  فصل چهاردهم
 احکام جزائی

ــتفاد ــک و هاس ــوان بان  از عن
ــتحقاقی    ــهم اس ــب س  کس

 ذیصالحیت
 مادۀیکصد وهفتاد ودوم:

 ) هرگاه شخص  احکـام منـدرج   ۱(
) ماده سوم این قانون ٣و  ٢فقره های (

را رعایت ننماید، حسب احواـل بـه    
لیـون  یجریمۀ نقدی ایکه از بیسـت م 

 ) افغــانی بیشــتر  ٢٠٠٠٠٠٠٠((
سال بیشتر نباشد و   از پنجیا حبس که 

ــا   ــه ی ــر دوی آنب ــا محکــوم ه  ه
 می گردد.

حکم منـدرج   هرگاه شخص، از )۲(
ــرۀ (( ــاد١فق ــم  ۀ) م ــت و یک  بیس

ــوده ــی نم ــانون تخط ــن ق ــا  ای  ی
) مادۀ بیسـت  ٥دستور مندرج فقرۀ (

ــتت ــانون را رعای ــن ق ــارم ای   وچه
ننماید، در این صورت متخلف حسب 

ــهه ــل، ب   جریمــۀ نقــد ایکــه احوا
) ٢٢٠٠٠٠٠٠٠از بیســت میلیــون (
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) افغانیوخه زیاته یـا   ۲۲۰۰۰۰۰۰۰(
حبس چې له پنو کلونـو خـه    ۀهغ

دواو هغـو  نـه وي، یـا پـه     زیاتت
 محکومېي.  

دافغانستان بانـک د قـانون او     د
 له حکمونو خه سرغونه مقررو

 اویایمه ماده: دريسلو یو
ددې قانون د یو سلو اوومې مادې ) ١(

 ) جــزء کــې ۳) فقــرې پــه (۲د ((
ـ درج شوې ن دي جریمـه د هـرې   غ

سرغونې یا د هغې د هرې ورـې د   
خص لپاره واندې د حقیقي ش داوم پههت

زیات نه زیات دوه سوه پنـوس زره   
حکمي شخص د ) افغان او۲۵۰۰۰۰(

لیـون  یلپاره زیات نـه زیـات یـو م    
 ) افغان اکل کېي.۱۰۰۰۰۰۰((
 افغانستان بانک کوالی شـي،  د د) ٢(

 پر حقیقي شخص باندې ددې مـادې  
ـ ) فقره کې د درج شوې ن۱په (  دي غ

جریمې د وضع په صورت کې، بانک یا 
ــد د باا ــروپ اون  ــین ــک د ع  ن

 شرکت د نوموي شخص په عـوض د  

 افغــانی بیشــتر یــا حــبس کــه از 
 پــنج ســال بیشــتر نباشــد     

ــا  ــه ی ــوم  ب ــر دو آن محک  ه
 می گردد.

ــانون و   ــام ق ــف از احک  تخل
 ی د افغانستان بانکمقرره ها

 مادۀ یکصد وهفتاد وسوم:
) ٣) جریمۀ نقدی مندرج جـزء ( ۱(

) مادۀ یکصد وهفتم این قانون ٢فقرۀ ((
در برابر هر تخطی یا هر روز تداوم آن  
 برای شخص حقیقی حـداکثر مبلـغ   

ــزار دو ــدوپنجاه ه ) ٢٥٠٠٠٠( ص
ــرای شــخص حکمــی   افغــانی و ب

ــک م ــداکثرمبلغ یـ ــون یحـ لیـ
ــانی١٠٠٠٠٠٠(( ــین  ) افغـ  تعیـ

 می گردد.
  ،) دافغانستان بانـک مـی توانـد   ۲(

در صورت وضع جریمۀ نقدی مندرج 
 ) ایــــن مــــاده ١فقــــرۀ ((

باالی شخص حقیقی، بانک یا شرکت 
 متعلـــق بـــه عـــین گـــروپ  

ـ بانک را از پرداخت    ۀ وضـع   جریم
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وضع شوې جریمې له ورکې خـه،  
 منع کي..

 پنلسم فصل
 متفرقه حکمونه

 د نوې کتنې غوتنلیک
 اویایمه ماده: لورسلو یو
ون نشي کوالی، د متولیت کمېسی) ١(

یـا د   یا تصفیې دپیل په اه تصمیمونهه
متولیت یا تصفیې په پروسه کې نیـول   

اقدامات تعلیق، تعدیل یـا لغـو    يشو
 کي..

که چېرې شخص د کمېسیون پـه  ) ٢(
پرېکې باندې اعتراض ولري، کوالی  

د  شي، ددې قانون د حکمونو مطـابق  
واکمنې محکمې  نوې کتنې غوتنلیک 
صورت کـې   ۀته واندې کي. په هغ

چې دنوې کتنې غوتنلیک د بانـک   
متولیت یا تصفیې ته د کمېسـیون لـه   

 ،پرېکې سره ایکه ولـري او  اقدامم
نوموو ادعاء او دد اقداماتو د ،محکمهه

 او بررسي کويتصمیمونوقانوني والی  
د اووتي زیـان د جبـران د   یوازې  

مـذکور، منـع     شده به عوض شخص
 نماید.  

 فصل پانزدهم
 احکام متفرقه

 درخواست تجدید نظر
 یکصد وهفتاد وچهارم:مادۀ 

) کمیسیون نمی تواند، تصامیم مبنی ۱(
بر آغاز متولیت یا تصفیه یا اقـدامات   
 اتخــاذ شــده در پروســۀ متولیــت 
 یا تصفیه را تعلیق، تعـدیل یـا لغـو    

 نماید.
) هرگاه شخص به فیصلۀ کمیسیون ۲(

ــد،    ــته باشـ ــراض داشـ  اعتـ
 می تواند، درخواست تجدیـد نظـر    

 قـانون بـه   را مطابق احکـام ایـن    
کـه   ه نماید. در صـورتی ئمحکمه ارا

درخواست تجدید نظربا اقدام وفیصلۀ  
کمیسیون به متولیت یا تصفیه بانـک  
ارتباط داشته باشد، محکمه، قـانونی   
بودن ادعای اقدامات و تصامیم متذکره 
را بررسی نموده و صرف صـالحیت   
رسیدگی به جبران خسارۀ وارده را دارا 
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رسید واک لري او نشي کوالی د 
متولیت یا تصفیې د عملیې د پیل په اه  
تصمیمونه یا د متولیت یـا تصـفیې د   
پروسې په وخت کې نیول شوي هغـه   

ر اقدامات چې په نا مقیده توـه د   نو
پېرودنې او ژمنې په معامالتو کې شامل 

 دی، تعلیق، تعدیل یا لغو کي..
 انتقالي حکمونه

 اویایمه ماده: پنهسلو یو
 هغه بانکونه چې په افغانسـتان کـې   

د  یېددې قانون له نافذېدو خه دمخه 
جواز ترالسه ک او فعالیت  یبانکدار

نکونو کې د واکمنې کوي، په نوموو باا
استحقاقي ونې لرونکي اشخاص او د  

غي شرکتونه چـې  هغه عین روپونو 
ــهه ــه بانکون ــورې اه   پ ــو پ  هغ

 لري، دبانکونو فروع او په افغانسـتان  
 فعال د نمایندیو کې د بهرنیو بانکونو 

ددې قـانون د  مکلـف دي،  ، دفترونهه
نافذېدو له نېې خه زیات نه زیات د  

تو په تر کې خپل ـول   دوولسو میاش
فعالیتونه پدې قانون کې له درج شـوو  

ند تصامیم مبنی بر  می باشد، و نمی توا
آغاز عملیۀ متولیت یا تصفیه یا سـایر  
اقدامات اتخاذ شده درحـین پروسـۀ    
متولیت یا تصفیه را که طـور نامقیـد   
 شامل معامالت خریـداری و تعهـد    
 می باشد، تعلیـق، تعـدیل یـا لغـو      

 نماید.  
 احکام انتقالی

 مادۀ یکصد وهفتاد وپنجم:
اذ  بانک های که در افغانستان قبل از انف

این قانون جواز بانکداری اخذ نموده و 
فعالیت می نمایند، اشخاص دارای سهم  
استحقاقی ذیصالحیت در بانک هـای  
متذکره و شرکت های عضـو عـین    
گروپ های که بانک ها به آن تعلـق  
 دارنــد، فــروع بانــک هــا     
ــای    ــدگی هـ ــاتر نماینـ  ودفـ
بانک های خارجی فعال در افغانستان  

ــ ــی دوـدرخ ــداکثر ال  ازده الل ح
 مــاه از تــاریخ انفــاذ ایــن    
قانون مکلف اند، تمام فعالیت هـای  
خود را با احکام مندرج این قانون عیار  
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  حکمونو سره عیار کي. 
 د حکمونو ارجحیت

 اویایمه ماده: شپیوسلو 
که چېرې ددې قانون له حکمونو خه 
یو حکم، د نورو تقنیني سندونو له حکم  

کې راشي، ددې قانون  مغایرتسره په 
 .حکمونو ته ارجحیت ورکول کېيي

، دکنالرو او واندیزررو ـمق  د
ــودونو  ــدالمالونو  الر  او متح

 وضع 
 اویایمه ماده: اووهسلو یو
ستان بانک کوالی شـي،  افغاند د) ١(

حکمونو د ه تطبیق لپاره ددې قانون دد
الرودونه  ،کنالرې ،مقررې واندیزز

 وضع کي.متحدالمالونه  اوو
 دافغانستان بانک مکلف دی، د د) ٢(

 کـې درج   ) فقـره ۱دې مادې پـه (  
ه او الرودونې، کنالر ،ې مقررېشو

 بانکدار د سـکتور د  د متحدالمالونهه
((اهآ) ونـد   په خبرتیاهغرض پـه ا 

یې د  ياو یوه کاپ ۀراکې خپ برنا پاهه
د راولولو لپـاره    واندیزونوو نظریو اوو

  سازند.
 ارجحیت احکام 

 مادۀ یکصد وهفتاد وششم:
ــن   ــام ای ــی از احک ــاه حکم  هرگ
ــا حکــم ســایر اســناد  ــانون، ب  ق

احکام به تقنینی در مغایرت قرار گیرد، 
 شود.این قانون ارجحیت داده می  

ع ــوض و رره هاـنهاد مقـپیش
طرزالعمل هـا، رهنمـود هـا و    

 متحدالمال ها
 مادۀ یکصد وهفتاد وهفتم:

جهت  ،تواند ) دافغانستان بانک می۱(
تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ها را  

رهنمود هـا و   پیشنهاد، طرزالعمل ها،
 را وضع نماید. متحدالمال هاا

، ) دافغانستان بانک مکلف اسـت ۲(
مقرره ها، طرزالعمل ها، رهنمود ها و  

) این ١متحدالمال های مندرج فقرۀ (
ماده را غرض آگاهی سکتور بانکداری  
در ویب سایت مربوط نشر و یک کاپی 
آن را جهت جمـع آوری نظریـات و    
پیشنهادات به مراجع ذیربط ارسـال  
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  اوندو مراجعو ته واستوي.
) فقره کې درج ۲ددې مادې په () ٣(

مکلفـې دي، د  شوې اوندې مراجع  
نظریـې او  لیکلـې   طرح په اه خپلېې

واندیزونه د هغې مودې په تر کـې   
چې د طرح له خپرېدو وروسته له یوې 

ــه   ــتې خ ــهمیاش ــه وي،  زیات  ن
 افغانستان بانک ته واندې کي.د د

دافغانسـتان بانـک    که چېرې د) ٤(
 تشخیص کي چې ددې مـادې پـه    

 ) فقــرو کــې د درج شــوو۳او  ۲((
بانکدار په تطبیق کې ن، دحکمونو  

 د سیستم وته جدي ـوا ـل   
کېي، دواندیز شوې طرح په هکلـه   

 ونه دي. ترعای د ،نوموي حکمونه
 درج شوې ) فقره کې۱ددې مادې په ((

ــررېې ــنالرېمق ــوال ،، ک دونهر 
دالنـدې توضـیحاتو   اومتحدالمالونه  

 لرونکي دي::
پدې قانون کې د درج شوو دندو  -۱

 و د اجراء ول.او واکونن
ـ  -٢   ۀدبانکونو دالروونې لپاره د هغ

 ددې   برخه کېېد شرایطو د رعایت په 

  نماید.
 ) مراجع ذیـربط منـدرج فقـرۀ    ۳(
ـ  ۲(  ات ) این ماده مکلف انـد، نظری

ش را در مورد  و پیشنهادات کتبی خوی
بیشتر از یک  طرح درخالل مدتی که

 مـــاه بعـــد از نشـــر طـــرح  
ـ نباشد، به د افغانستان بانـک ارا   ه ئ

 نمایند.  
هرگاه دافغانستان بانک تشخیص  )۴(

نماید که تأخیردر تطبیق احکام مندرج  
) این مـاده تهدیـد   ٣و ٢فقره های (

پنداشته جدی به منافع سیستم بانکداری  
می شود، احکام متذکره در مورد طرح  

 یشــــنهاد شــــده قابــــل  پ
  رعایت نمی باشد..

  رهنمودهـا و  مقرره ها، طرزالعمل ها،
) این ١مندرج فقرۀ ( متحدالمال های

ــل   ــیحات ذی ــاوی توض ــاده، ح  م
 می باشد::

 طــرز اجــرای وظــایف و    -۱
 صالحیت های مندرج این قانون. 

 توضیح احکام این قانون جهـت  -۲
 رهنمائی بانک ها در زمینـۀ رعایـت    
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  قانون د حکمونو توضیح.
ددې قانون او نـورو قوانینـو د    -٣

دفعالیتونو  په منظور، درعایت حکمونوو
اجراء کولو دول په برخه کې لـه    دد

بانکونو خه ددافغانستان بانک د هیلې 
 توضیح.(توقع)   

 د هغو تالرو او فعالیتونو اکـل   -٤
دافغانستان بانک لـه   او توضیح چې د

  یـا  یانظره، دبانکونو مـالي سـالمت   
ــات ــتم   ثب ــالي سیس ــول م  ــا  ی

 زیانمنوي.
، الرودونه کنالرې  هغه مقررې،) ٥(

او متحدالمالونه چې په دې ماده کې د  
 درج شــوو حکمونــو مطــابق    

او  خوا واندیز د دافغانستان بانک له
، پر متبوع بانکي شرکتونو، وضح کېيي

د بانکونو او متبوع بانکي شـرکتونو   
 پرغو اوهیئت او عامل هیئت،  نظاررد
کې  شرکتونو بانکي بانکونو او متبوع  هپپ

ې پر لرونکو د واکمنې استحقاقي ونن
 واونـد پراو د عین روپ  اشخاصوو
بوع بـانکې  چې بانک یا مت شرکتونوو

   لـري،   ونشـت  کـې    ۀشرکتونه په هغغ

  شرایط آن. 
ــتان   -٣ ــع د افغانس ــیح توق  توض

بانک از بانک ها در زمینه نحوه اجرای 
 فعالیـــت هـــا بـــه منظـــور  
 رعایت احکام ایـن قـانون و سـایر     

 قوانین..
 تعیین و توضـیح شـیوه هـا و     -۴

افغانسـتان   فعالیت های که از نظـر د 
ـ   ا  بانک، سالمت یا ثبات مالی بانک ه

 یا کـل سیسـتم مـالی را متضـرر      
 می سازد.   

ل ها، رهنمودها ها، طرزالعمه ) مقرر٥(
که مطابق احکـام   و متحدالمال هایی

طرف دافغانسـتان   ین ماده ازمندرج اا
وضع می گردد، بـر   پیشنهاد و بانکک

شرکت های بانکی متبوع، اعضـای   
هیئت نظار یاهیئت عامل بانـک هـا   

اص وشرکت های بانکی متبوع، اشخخ
دارای سهم استحقاقی ذیصالحیت در  
 بانک ها و شرکت های بانکی متبوع و 
شرکت های مربوط به عین گروپ که 
بانک یا شرکت های بانکی متبوع در  
 آن قرار دارنـد، نیـز قابـل تطبیـق     
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  باندې هم د تطبیق و دي.
دافغانستان بانک مکلـف دی،   د) ٦(

ــوې     ــې درج ش ــاده ک ــدې م  پ
او متحدالمالونه  دونهې، الروکنالرر

 ثبت او وساتي..
 انفاذ

 سلو اته اویایمه ماده:یو
 او دغه قانون دتوشیخ له نېې خه نافذ

  ور شـي خپ دې، په رسمي جریده کېې
ــ او ــره ۀد هغ ــدو س ــه نافذې  د، پ

) ه ۸۱۹نېې په (۱۳۸۲/ ۱۱/ ۳۳۰
رسمي جریده کـې خپـور شـوی د     

نـور مغـایر    ۀدهغ بانکدار قانون او
 کېي.. لل حکمونه ملغيي

  می باشد.
 ،افغانستان بانک مکلف اسـت ) د٦(

ــا و    ــود ه ــا، رهنم ــل ه  طرزالعم
ا ثبت متحدالمال های مندرج این ماده رر

 و حفظ نماید..
 انفاذ

 مادۀ یکصد وهفتاد وهشتم:
 از تـاریخ توشـیح نافـذ     این قانون

 و درجریــدۀ رســمی نشــر گــردد 
 و با انفـاذ آن، قـانون بانکـداری    
ــماره  ــمی ش ــدۀ رس ــرۀ جری  منتش

و  ٣٠/١١/١٣٨٢) مــؤرخ ٨١٩(
  شـمرده  سایر احکام مغایر آن ملغـی  

 ..می شود



 
 
            

 :اشتراك ساالنهه
 

ــات :  ــز و واليـ ــانی۹۹۰۰(           در مركـ  ) افغـ
ــا   ــت: ب ــامورین دول ــرای م ــف ۲۵ب ــد تخفی  فیص

 برای متعلمین و محصلین با ارائه تصـدیق، نصـف قیمـت   
 فیصد تخفیف از قیمت روی جلد ۱۰برای کتاب فروشی ها با 
ــور:   ــارج از کش ــائی ۲۰۰(          خ ــر امریک  ) دال
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