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  مقرره ثبت تأمین ھزینھ ھا: ماده اول

  .نماید د افغانستان بانک این مقرره را جھت اظھار نظر عامھ در رابطھ بھ اعطای اعتبارات تضمین شده ذریعھ اموال منقول بھ  نشر می

   مقدمھ

 در آن بھ حیث منقول اموالتوشیح شده است تا تجارت و معامالت بانکداری را کھ  2009در سال  در معامالت بانکی منقول اموالقانون رھن 
  :این مقرره بطور ذیل خالصھ میگردد اھداف کُلی.را واضح سازد جوانب معاملھو تعھدات  حقوق وتنظیم  ،ستفاده میشودتضمین ا

   درن چوبراچارائھ ُ  قانونی و حقوقی م
 شده  روند قرضھ دھی تضمینبرای گسترش  قرضھکنندگان  فراھم تشویق 
 گسترش تجارت و سرمایھ گذاری 
 بندی  و شفاف و زمان ھای مستحکم روش ایجاد 

 یرھنمود در عین حال، این سند .ارائھ میدارد مین شدهضھنگام گسترش کمک ھای مالی ت دھندگان قرضھرا برای  طرزالعمل ھا، این مقرره
ثبت الکترونیکی تکتانھ ھای مرکزی مطلوبیت، شفافیت و ایجاد دفتر  ،افشا سازی چونقانون  اصولو  را جھت توضیح اھداف پالیسی

  .تضمینات

  تطبیق ساحۀ

، بدون در نظرداشت موافقت نامھ یا اند  با تضمین  مکلفمعامالت کھ  و  جھت ثبت اطالعیھ ھای تأمین ھزینھ ھااین مقرره  .1
 .تطبیق میگردد شده استفاده فنیاصطالحات 

و ھمچنان برای  تضمین شده فروشات قراردادھای قابل حصول وحسابات  فروش این مقرره جھت ثبت اطالعیۀ تأمین ھزینھ برای .2
  .تطبیق میگردد ،کرایھ کردن اجناس برای مدت بیشتر از یک سال

 .این مقرره در زمینۀ ثبت اطالعیھ حق رھن تطبیق میگردد .3

  احکام عمومی - بخش الف

   مبنی 1.1.1

سط د افغانستان بانک تو 2009در سال   رھن اموال منقول در معامالت بانکی قانون چھل و ھشتم ماده  احکام مندرج بتاسی از این مقرره
  .ردیده استگوضع 

  اھداف 1.1.2

  :نخستین ھدف این مقرره تھیھ ثبت اقالم ذیل میباشد

 دارایی ھای منقول بگونھ تضمین برای قروض و سایر کمک ھای مالی تأمین ھزینھ ھا در ثبت اطالعیۀ ھای.  
 ثبت اطالعیۀ ھای حق رھن در تمام انواع دارایی ھای منقول. 

  اصطالحات 1.1.3

  :آتی در این مقرره معانی ذیل را افاده مینماید اصطالحات 

مواد . کھ موجب حق مالکیت در اجناس گردد شیوۀ نصب گردیده یا قرار است نصب گردداجناس کھ بھ دارایی غیر منقول بھ  -  ثابت اثاثیھ -١
 .نمیاید بھ شمار ساختمانی و ماشین ھای کارخانھ منقول، ماشین ھای دفاتر، و ابزار داخلی در جملھ اثاثیھ ثابت

 .د افغانستان بانک کل رئیس -رئیس -٢

 .2009در سال  رھن اموال منقول در معامالت بانکی منتشره جریده رسمی قانون معنی  بھ   -قانون -٣



  

اطالعیھ ابتدایی، اطالعیھ  :این امر یا مرحلھ شامل. آگھی عامھ در دفتر ثبت جھت تأمین ھزینھ ریکارد ثبت شده  -اطالعیۀ تأمین ھزینھ -۴
 .اطالعیھ و اطالعیھ اعتراض میباشد فسخاصالح شده، تعقیب اطالعیھ، 

این فرایند شامالطالعیھ ابتدایی، اطالعیھ اصالح . حق رھنآگھی عامھ در مورد ریکارد ثبت شده در دفتر ثبت جھت  -اطالعیھ حق رھن -۵
اطالعیۀ تأمین ھزینھ این مقرره باید  رجوع بھطور دیگری اشاره شود،  موردجز اینکھ در این بھ . اطالعیھ میباشد فسخشده، تعقیب اطالعیھ و 

 .شامل اطالعیۀ حق رھن باشد

  تأسیس دفتر ثبت: بخش ب       

  .دفتر ثبت تأمین ھزنیھ ھا در اموال منقول توسط د افغانستان بانک تأسیس خواھد شد .1
 .وسایل الکترونیکی فراھم گردد دفتر ثبت برای ثبت اطالعیھ تأمین ھزینھ و حق رھن و جستجوی اطالعیھ ھای تأمین ھزینھ باید با .2

 .باشند ھای رسمی ھای الکترونیکی دفتر ثبت باید ریکادر ریکارد
در اموال منقول کھ در محدودۀ این مقرره باشد ثبت را حق رھن و سایر بھره ھا  ۀتأمین ھزین ۀمحل است کھ اطالعی ،دفتر ثبت .3

  .مینماید

   ساعات و محل کار : 1.2.1

  :دفتر ثبت قرار ذیل استساعات و محل کار 

 .محل دفتر ثبت در د افغانستان بانک در کابل موقعیت دارد .1
عصر روز ھای شنبھ الی چھار  4:00قبل از ظھر الی  8:30از ساعت : ساعات کاری این دفتر بھ استثنای رخصتی ھای رسمی .2

 .بعد از چاشت روز ھای پنج شنبھ 1:00قبل از ظھر الی  8:30شنبھ و 
یا خدمات مشتریان برای کسانیکھ در رابطھ بھ سیستم ثبت سؤاالت داشتھ باشند ذریعۀ تلفون در ساعات کاری یاد شده میز مساعدت  .3

 .ست خواھد گردیدشمارۀ تلفون در ویب سایت دفتر ثبت پُ . فراھم گردیده
ساعتھ، ھفت روز در ھفتھ  24ساعات کاری دفتر ثبت جھت ثبت اسناد و جستجوی آن ذریعھ دیتابس در ویب سایت دفتر ثبت بطور  .4

 .در دسترس قرار دارد

ھای ایجاد شده نسبت بھ  شاخصھا و سایر ریکارد ،ثبت عامھ عبارت است از محتوی معلومات ثبت اطالعیھ تأمین ھزینھعامھ ثبت   2.2.1
  .ی نمایدھر شخص ممکن اطالعیھ ھا را در دفتر ثبت بازرس. سوابق یا ریکاردھای عامھو اطالعیھ تأمین ھزینھ 

  ثبت نخستین اطالعیۀ تأمین ھزینھ 3.2.1 

 :اطالعیھ ابتدایی تأمین ھزینھ زمانی درست است کھ -1

I.ی گرددئذریعھ معلومات ذیل شناسا ھزینھ گیرنده:  
  .نمبر تذکره، اگر تابعیت افغانستان را داشتھ باشد) الف
 ، در صورتیکھ یک شرکت تحت قوانین افغانستان سازمانمعیین شده سط دفتر مرکزی ثبت تجارتتوکھ نمبره تشخصیۀ مالیھ ) ب

  ؛ یایا ھم یک شرکت خارجی کھ در افغانستان کار میکند دھی شده
  .کرده  جواز برایش صدور ایکھ  نمبر پاسپورت، تاریخ انقضا و کشور.در صورتیکھ شرکت خارجی باشد) ج

II.  آدرس آنان؛ وو دارنده ھزینھ یا نمایندۀ آن تشخیص ھویت و اسم 
III.  باشد اطالعیھ باید اموال غیرمنقول را کھ در آن اثاثیھثابت در صورتیکھ تضمین نوع از اثاثیھ . .مندرج اطالعیھتشریح، تضمین 

 .ضم میگردد توضیح نماید ثابت
تمام "یا " تمام تجیھزات"یک شرح از . شرح تضمین چھ خاص باشد یا عام در صورتیکھ منطقی شرح داده شده باشد، کافی است .2

 .شرح منطقی از اجناس مصرفی نیاز بھ توضیح خاص دارد. کافی و بسنده میباشد" اموال منقول
 .تأمین ھزینھ را با امضاء نمودن موافقت نامھ یا ریکارد دیگر تنفیذ نمایداطالعیۀ نخستین باید ثبت  نگھدارندۀ ھزینھ .3
 .عقد شده یا قبل از الحاق تأمین ھزینھ بھ تضمین ثبت گردداطالعیۀ تأمین ھزینھ ممکن قبل از تأمین موافقت نامۀ  .4



  

اطالعیۀ حق رھن باالی جایداد یک شرکت   .گرددمیثبت  ھاطالعیۀ حق رھن توسط صاحب حق رھن بدون رضایت مرھون .5
توسط وزارت دھنده متخلف  ھاموال منقول یک مالی حق رھن اطالعیۀ .گرددمیورشکستھ توسط مدیر تصفیۀ یا محافظ آن شرکت ثبت 

  .گرددمیمالیھ ثبت 
  .مطابقت داشتھ باشد درست در غیر آن بھ طور جدی اشتباه میباشدفصل اساسا با مواد این  اطالعیۀ کھ .6

  اطالعیھ مؤثریت 4.2.1

 .باشد دریافت مؤثر بوده کھ در ریکارد دفتر ثبت قابلاطالعیۀ تأمین ھزینھ ھنگام  .1
و مؤثر میباشد، در غیر آن ادامۀ اطالعیۀ ثبت شده قبل از مدت ساقط در اطالعیھ مشخص شده  اطالعیۀ تأمین ھزینھ برای زمان .2

 .سال تجاوز ننماید 10مدت آن از و  زمان مشخص شده باید با عدد درست سالھا توضیح داده شده .میاشد
تکمیل شمرده شده مگر  ذریعھ اطالعیھ نا، اطالعیۀ تأمین ھزینھ بی اثر میباشد، و تأمین ھزینۀ تکمیل شده زمان بھ محض انقضاء  .3

 .اینکھ بھ قصد اھداف دیگری تکمیل گردیده باشد
 .معلومات اطالعیھ تأمین ھزینھ باید بھ زبان انگلیسی درج گردد .4

  اطالعیھ تعدیل 5.2.1

 :یک اطالعیھ اصالح شده بایدمیگردد  تعدیل و اصالحتأمین ھزینھ  ابتدایی اطالعیۀیک  .1
i. تشخیص شود بوسیلۀ نمبر ثبت آن اطالعیۀ نخست. 

ii.  و،: شناسایی شوند کھ صالحیت اصالح را دارا اندھا ھزینۀ ھر یک دارندۀ 
iii. علومات ضروری برای اطالعیۀ نخست ارائۀ گرددتمامی م. 

با امضا نمودن موافقت  نگھدارندۀ ھزینھکھ ذریعھ یک اطالعیۀ اصالحی اضافھ میگردد باید از طرف  نگھدارندۀ ھزینھتضمین و یا  .2
 .گردد منظورنامۀ تأمینی یا ریکارد دیگری 

  .منظور شده باشد نگھدارندۀ ھزینھمؤثر یا قابل اجرا است کھ از طرف  یاطالعیۀ اصالح شده تنھا زمان .3
ذریعۀ اطالعیھ اصالح  نگھدارندۀ ھزینھاطالعیۀ اصالحی اضافھ میگردد، الحاق تضمین یا یک کھ ذریعۀ  نگھدارندۀ ھزینھتضمین یا  .4

 .قابل اجرا بوده میتواندیاشده از تاریخ ثبت مؤثر 
 .خارجی از تاریخ ثبت پاسپورت جدید وی مؤثر و قابل اجرا میباشدشھروند اطالعیۀ اصالحی تغییر نمبر پاسپورت صاحب ھزینۀ  .5

  اطالعیھ تداوم مؤثریت  6.2.1

 :ذریعۀ یک اطالعیۀ تعقیبی زمانی ادامھ پیدا میکند کھدورۀ مؤثریت یا تاثیر بخشی اطالعیۀ تأمین ھزینھ  .1
i. ؛شناسایی گردد اطالعیۀ نخستین بواسطۀ نمبر ثبت آن 

ii. ؛ و، شناسایی گردد ھر صاحب ھزینۀ کھ مداومت اطالعیھ را منظور مینماید 
iii.  سال تجاوز ننماید 10دورۀ مداومت تعداد کُل سالھا کھ از دادن نشان. 

 .قبل از سپری شدن دورۀ اطالعیۀ نخست تأمین ھزینھ ثبت میگردد  ،ماهدر ظرف شش تداوم اطالعیۀ  .2
 .تمدید میگردد نگھدارندۀ ھزینھ، دورۀ مؤثریت یا اثر بخشی اطالعیۀ نخست برای سالھای معیین بھ ھر تداوم با ثبت نمودن اطالعیۀ  .3

  اطالعیھ موثریت فسخ نمودن    7.2.1

 :صورت میگیرد کھ یزمان فسخثبت یک اطالعیۀ  بابخشی اطالعیھ تأمین ھزینھ  پایان دھی بھ اثر .1
i. اطالعیۀ نخست بواسطۀ نمبر ثبت آن شناسایی گردد؛ 

ii.  شناسایی گردد؛ ودارد فسخ اطالعیھ را صالحیت ھر صاحب ھزینۀ کھ ، 
iii.  بل اجرا نمیباشددیگر قا نگھدارندۀ ھزینھنشان میدھد کھ اطالعیۀ نخست با توجھ بھ فسخ اطالعیھ توسط. 

باید یک  نگھدارندۀ ھزینھمیرسد،  نگھدارندۀ ھزینھبھ  ھزینھ گیرندهاز طرف کتبی یک درخواست روز ، ھرگاه  20ظرف در  .2
 ::، اگراطالعیۀ فسخ را ثبت کند

i.  ؛ یااینصورت کدام ارزش دیگری پیش نشده باشد غیرزام پرداخت نشده و پیش پرداخت یا در الھیچ نوع 
ii.  منظور نکرده باشدثبت اطالعیۀ نخست را  ،گیرندهھزینھ. 

 ..میباشدمربوط بھ ھر نگھدارندۀ ھزینھ کھرا فسخ میکند، اطالعیۀ فسخ، مؤثریت اطالعیۀ نخست تأمین ھزینھ .3



  

  نگھداری اطالعیۀ فسخ شده 8.2.1

اطالعیۀ متذکره الی تاریخ انقضا آن و  نگھداری میشوددر دفتر ثبت گردیده است، ریکارد آن در این دفتر شده و باوجود اینکھ اطالعیۀ فسخ 
  .قابل اجرا یا مؤثر است

  اعتراض بھ ثبت اطالعیھ 9.2.1

 و ھویت شخص مذکور، بگونھ نادرست یا اشتباه ثبت گردیدهتأمین ھزینھ عیۀ در صورتیکھ یک شخص بدین باور باشد کھ اطال .1
 .ثبت نمایدرا است میتواند اطالعیۀ اعتراضیھ ھزینھ گیرنده ثبت شده 

 :اطالعیۀ اعتراضیھ باید مشخصات ذیل را دارا باشد .2
i.  آن مربوطۀ نمبر ثبتو شناسایی بتأمین ھزینھ  اطالعیۀ . 

ii.  اسم شخص کھ اطالعیۀ اعتراض را ثبت مینماید؛ و 
iii. کھ اعتقاد دارد اطالعیۀ بگونھ نادرست و اشتباه ثبت گردیده است یشخصبرای   اساس پایھ و ارائۀ. 

 .اطالعیۀ تأمین ھزینھ صدمھ وارد نمیکندپذیری یا موثریت  ثبت اطالعیۀ اعتراض بھ تأثیر .3

  ثبت اطالعیھ از امتناع 10.2.1

 :از ثبت کردن اطالعیۀ تأمین ھزینھ امتناع ورزد بخاطریکھ اسنادممکن دفتر ثبت .1
I. سال یا کمتر باشد  10معرفی نگردیده باشد؛ یا زمان مؤثریت آنرا کھ  8مادۀ ھزینھ گیرندۀ مطابق بھ اطالعیۀ نخست،  یکھدر صورت

 نشان ندھد؛
II. معرفی نگردیده باشد؛ نمبر ثبت اطالعیۀ نخست را ارائھ ننماید،  8مادۀ گیرندۀ مطابق بھ  ،ھزینھاطالعیۀ اصالح شده  در صورت

 .شناسایی نگردیده باشدریت اطالعیۀ نخست بھ پایان رسیده است، یا ھم نگھدارندۀ با صالحیت بیان بدارد کھ تاریخ مؤث
III.  سال کھ ادامۀ  مؤثریت جریان داشتھ  10در صورت اطالعیۀ مداوم، نمبر ثبت اطالعیۀ نخست مشخص نگردیده، تعداد کمتر از

 .الحیت شناسایی نگردیده باشدباشد، برای شش ماه مجوز پیش کش نگردید است، یا ھم نگھدارندۀ با ص
IV.  ،یا  انقضا گردیده، میباشد،متعلق بھ یک اطالعیۀ کھ تاریخ آن در صورت اطالعیۀ فسخ، نمبر ثبت اطالعیۀ نخست مشخص نگردیده

 .ھم نگھدارندۀ با صالحیت شناسایی نگردیده باشد
V. را ثبت مینماید درج نگردیده  کھ اطالعیھ یاسم شخص  و در صورت اطالعیۀ اعتراض، نمبر ثبت اطالعیۀ نخست مشخص نگردیده

 .است
VI.  توافق صورت نگرفتھ باشدطریقھ ھای دیگر فیس مکمل ثبت پرداخت نگردیده، و یا ھم برای پرداخت فیس ھا از در صورتیکھ . 
 در سیستم رد گرددمیتواند بھ اساس عدم تطبیق آن  اطالعیۀیک  .بھ منظور موثریت قانونی آن مشخص نمیکند اطالعیۀ را ،دفتر ثبت .2

 .یار این مقرره استوار باشدعم کھ با
 .سریعا دلیل رد آنرا بھ شخص کھ اطالعیھ را پیش کش نموده است ارائھ میدارد ،اگر اطالعیۀ از جانب دفتر ثبت رد میگردد .3

 
 .خویش ثبت مینمایددفتر ثبت، اطالعیھ ھای تأمین ھزینھ را بگونھ الکترونیکی ذریعۀ ویب سایت ثبت  طی مراحل :بخش ج .1
i.  ثبت نمودن و قبولی ذریعۀ نرم افزار دفتر ثبت، قابل اجرا میباشداطالعیھ ھا بگونھ الکترونیکی درج سیستم شده  و بھ محض. 

ii.  است یا خیر،  کافی کھمی نماید بررسی  کھ برای اطالعیۀ ثبت تأمین ھزینھ ھا درج گردیدهرا نرم افزار دفتر ثبت، معلومات یا آمار
با حد اقل مقرره ثبت اطالعیھ تأمین ھزینۀ کھ تا کوشش کند  استفاده کنندۀ اطالعیھکھ ابالغ میدارد ناقص اطالعیھ را ھنگام و 

 .تا ھنگام اطالعیھ ثبت نمی گردد وقتیکھ حداقل شرایط الزم توضیح شدۀ این مقرره مطابقت نھ نماید .ارائھ بداردمطابقت نمی کند را 
iii.  ھنگامیکھ معلومات الزم جھت ثبت اطالعیھ تأمین ھزینھ درج سیستم گردید نرم افزار دفتر ثبت اندراج آنرا پذیرفتھ و یک تأییدی

ورق تأییدی دربرگیرندۀ معلومات و زمان ثبت . ثبت اطالعیھ را کھ برای استفاده کننده بھ عنوان ثبوت بکار میرود ایجاد مینماید
 .کھ ذریعۀ دفتر ثبت بھ امضا میرسد و تمام معلومات کھ مشمول یک اطالعیھ ثبت شده میباشداطالعیھ، نمبر راجستر 

 :برای ثبت ھر اطالعیۀ تأمین ھزینھ، دفتر ثبت باید .2
i.  ایجاد کند چی اطالعیۀ نخست باشد یا اطالعیۀ تعقیبی کھ مرتبط بھ اطالعیۀ نخست  راخاص برای ھر ریکارد ثبت شده باید نمبر ثبت

 .رقم ثابت بشمول صفرھای طرف چب عدد را دارا باشدنمبر ثبت باید  .ھزینھ استتأمین 
ii. اطالعیھ خاص ارقام اضافی نمبر  .دو صفر اضافی را در اخیر ارقام اطالعیۀ نخست الحاق کرده بگونھ کھ بخش از آن بھ شمار رود

ھد کھ این نمبر اطالعیۀ تعقیبی مرتبط بھ اطالعیۀ بعدا جھت تأیید بکار برده شده و نشان میدبر اساس ریاضی محاسبھ میگردد و 
 .نخست توسط استفاده کننده بطور درست درج گردیده است



  

iii. ایجاد یک ریکارد کھ دربر دارندۀ نمبر امضا شده و وقت و زمان ثبت اطالعیۀ نخست باشد؛ و: 
iv.  بازدید عامھحفظ و نگھداری ریکارد بمنظور . 

نمبر ثبت اطالعیۀ نخست را برای ھر اطالعیۀ اصالح شده، اطالعیۀ تعقیبی، اطالعیۀ حذفی و اطالعیۀ انتقادی  ،نرم افزار دفتر ثبت .3
  :بگونھ ذیل تصدیق مینماید

i. نرم افزار دفتر ثبت دو رقم اخیر ارقام ثبت را با محاسبھ ارقام قبلی آن در نظر  ،ھنگامیکھ نمبر ثبت اطالعیۀ نخست درج میگردد
در صورتیکھ شماره ھا  .رم افزار شماره ھای ثبت اطالعیھ ھا را با دو رقم اخیر اعداد ثبت شدۀ آنان تفکیک مینمایداین ن .میگیرد

 .ھمانند نباشند این ارقام بطور نادرست درج گردیده است
ii.  نرم افزار دفتر ثبت ریکارد مشخص  ،گرددمیوب درست محسمشخص گردد، در صورتیکھ نمبر ثبت اطالعیۀ نخست ذریعھ محاسبھ

 .شده ذریعۀ شماره را تصدیق مینماید
iii.  یا ریکارد مشخص شده ذریعۀ و مشخص گردد درست نااگر شمارۀ ثبت اطالعیھ نخست درج نگردیده باشد، ھرگاه نمبر درج شده

کھ معلومات در زمینھ درج کرده است را از  یشماره تصدیق نگردیده باشد نرم افزار دفتر ثبت اطالعیۀ جدید را رد کرده و شخص
 .دلیل رد آن آگاه میسازد

مشخص  )شخص خارجی باشد یکھدر صورت(دفتر ثبت باید اطالعیھ ھا را بوسیلۀ نمبر تشخصیۀ مالیاتی، نمبر ثبت کمپنی یا پاسپورت  .4
 . و برای اطالعیۀ ھای کھ شامل سیریال نمبر وسیلۀ نقلیھ ھستند ذریعۀ سیریال نمبر آنان مشخص گردد کند

 .را برگرداند کھ شامل نمبر ثبت و تاریخ و زمان ثبت باشداطالعیھ دفتر ثبت باید یک کاپی از ریکارد  .5
در صورتیکھ (خصیۀ مالیاتی، نمبر ثبت کمپنی یا پاسپورت بوسیلۀ نمبر تشکھ را ی داشتھ باشد کھ اطالعیھ ھا آنرا دفتر ثبت توانایی  .6

و برای اطالعیۀ ھای کھ شامل سیریال نمبر وسیلۀ نقلیھ ھستند ذریعۀ سیریال نمبر آنان مشخص گردیده را ) شخص خارجی باشد
ً حصول نماید   . اصالح و یا مجددا

 .نگھداری نماید  ده سالمدت الی  دفتر ثبت ریکارد اطالعیۀ ھای منقضی را از تاریخ انقضا  .7
ھرگونھ معلومات شامل  تأییدی، صحت یا اعتبارو یا اطالعیھ ثبت ثبت یا رد این دفتر در زمینۀ  ،اداری بوده وظایف دفتر ثبت صرفاً  .8

 .تصمیم نمیگیرد اطالعیھ

  واگذاری تأمین ھزینھ 1.3.1

باوجود ھرگاه صاحب ھزینۀ یک تأمین ھزینھ را واگذار میکند الزم نیست اطالعیۀ تحت این مقرره جھت تکمیل نمودن تأمین ھزینھ ثبت گردد، 
  .واگذار کننده میتواند یک اطالعیۀ اصالحیھ را ثبت نماید اینکھ

  انقضای مؤثریت اطالعیھ 2.3.1

اطالعیھ بھ دوره ختم آن برسد تکمیل تأمین ھزینھ نیز بھ پایان میرسد مگر اینکھ ذریعۀ سایر مفاھیم ھنگامیکھ دوره ثبت در نتیجۀ کوتاھی ثبت 
  .قبل از ختم دوره بدست آمده باشد

  جستجوی دفتر ثبت برای اطالعیھ ھای تأمین ھزینھ  3.3.1

  :نمایدمی کھ آنرا درخواست کند فراھم  یدفتر ثبت اطالعات ذیل را برای ھر شخص -1

i.  ،و یا ھم سریال نمبر وسیلۀ نقلیھ را تعیین کند ھزینھ گیرندهآیا در دفتر ثبت کدام اطالعیۀ مؤثر وجود دارد کھ شمارۀ مخصوص ثبت . 
ii. شمارۀ ثبت، تاریخ و زمان ثبت ھر اطالعیھ 

iii.  اسم و آدرس دارندۀ  ،ھر  ھزینھ گیرنده) در صورتیکھ شخص خارجی باشد(نمبر تشخصیۀ مالیاتی، نمبر ثبت کمپنی یا پاسپورت
 ؛ھزینھ

iv. تمام اطالعات موجود در ھر اطالعیھ 

کھ بھ عنوان سوابق رسمی این دفتر دانستھ  جستجودر صورت کھ از دفتر ثبت درخواست شود، این دفتر یک گزارش تصدیق شدۀ از نتایج . 2
  . بھ ھیچ گونھ تثبیت صحت از طرف مراجع بیرون نیاز نداشتھ باشدو در محاکم بھ عنوان شواھد قابل قبول باشد  کھ کندمی میشود، نشر 

ھر شخص باید . کندمیب سایت خویش بھ تمام سوابق موجود در دیتابیس بھ وسیلۀ انترنت دسترسی عامھ را فراھم یدفتر ثبت از طریق و. 3
برای آنعده اشخاص کھ بھ انترنت دسترسی ندارند و . باشد ن ھزینھ بھ این دیتابیس دسترسی داشتھأمیبرای تحقیق و دیدن سوابق اطالعیھ ھای ت



  

د و رئیس کُل ھمچو دستور را صادر کند، دفتر ثبت در ساحۀ فعالیت خویش یا سایر دفاتر د افغانستان بانک از اشدر صورت کھ منابع موجود ب
  .  طریق یک کمپیوتر بھ انترنت دسترسی را فراھم میکند

، گیرنده ، شمارۀ شناسائی مالیاتی ھزینھثبتکھ در مورد شمارۀ  جستجودرخواست، دفتر ثبت باید یک گزارش تصدیق شدۀ از بر اساس   -4
 جستجوشخص کھ خواھان گزارش تصدیق شدۀ . ، انجام داده فراھم نمایدھم نمبر وسیلۀ نقلیھیا ) ھرگاه خارجی باشد(کمپنی یا نام  ثبتشمارۀ 

خویش را  جستجویانتخاب نموده و در دیتابیس  جستجودفتر ثبت گردیده، گزینۀ را برای نشر گزارش تصدیق شدۀ ب سایت یمیباشد وارد و
   . آغاز کند

گزارش جستجو شامل تصدیق نامۀ از اعتبار آن با امضای فکس ثبت کننده دفتر و شمارۀ مخصوص گزارش جستجوی تصدیق شده می  -5
شخص غیر مشتری باشد کھ صورت حساب یک ت حساب آن برای فیس کافی نباشد و یا ھم اگر مشتری باشد کھ صوریک اگر شخص . باشد

استفادۀ آن برای این ھزینھ کافی نباشد، دفتر ثبت گزارش جستجوی تصدیق شده را صادر نکرده و در مورد دلیل آن برای شخص بدون  بانکی 
 .اطالع خواھد داد

تصدیق شده را داشتھ باشد کھ شامل تاریخ و زمان جستجو و معیار ھای کھ توسط آن جستجو  دفتر ثبت باید ریکارد از گزارش جستجوی -6
گزارش ، مورد سوال قرار گیردقضایی  ھای پروندهاز  یدر یک ی تصدیق شدهجستجو یک گزارش ھرگاه اعتبار. صورت گرفتھ، می باشد

. دکربازپخش و تأیید ثبت کنندۀ دفتر و توسط  ره بدست آوردهجستجوی تصدیق شده دوباگزارش  ۀشمار مورد سوال را می توان از طرق
  .ریکارد باید بھ صورت الکترونیکی نگھداشتھ شود

برای . ھدف از اطالعات کھ توسط دفتر ثبت ارائھ می گردند تنھا اطالع نمودن در خصوص موجودیت تأمین ھزینھ در تضمین می باشد -7
دارندۀ ھزینھ می تواند بھ . در مورد آن اطالع حاصل نمایدمی تواند از دارندۀ ھزینھ ست نموده کھ اطالعات را درخوااطالعات کامل، شخص 

احکام مخالف صالحدید خود شرایط توافق نامۀ تضمین، شرح بیشتر از جزئیات تضمین، و ماھیت و مبلغ تأمین قرضھ را بدون در نظر گرفتن 
     .سایر قوانین، افشا نماید

  ھزینھ/پرداخت فیس –بخش د 

ی، اطالعیھ اصالح شده،  تعقیب اطالعیھ، فسخ اطالعیھ، اطالعیھ اعتراض، و یا ھم ی اطالعیھ ابتدایک ھزینھ برای ثبت نمودن  .1
  .افغانی می باشد 100جستجو راپور  برای ترتیب دادن گزارش تصدیق شدهً 

د افغانستان بانک بطور دوره ای عواید دفتر ثبت را برای معین نمودن اینکھ آیا عواید آن برای تحت پوشش قرار دادن ھزینھ  .2
کم یا بیش از حد تعین شده باشد، رئیس کل می تواند این آن در صورتیکھ عواید . بررسی می نمایدبوده ھای عملیاتی آن کافی 

 .   تحت پوشش قرار دادن ھزینھ ھای عملیاتی اصالح نماید یس ھا برایاز طریق تعدیل نمودن فمقرره را 
وجود ھیچ گونھ ھزینۀ ، صورت میگیردتوسط اشخاص کھ  )search( و جستجو خدمات الکترونیکی دفتر ثبتاستفاده از برای  .3

 . ندارد
تصفیھ کنندگان ورشکستگی، یا برای و اطالعیھ ھای مربوط بھ دادگاه، اداره ھای دولتی یا برای ثبت اطالعیھ ھای حق رھن    .4

 .سایر خدمات کھ توسط دفتر ثبت فراھم می گردند، ھیچ گونھ ھزینۀ وجود ندارد
ً از خدمات دفتر ثبت استفاده می نمایدیک  .5 مشتری را ایجاد ، می تواند با دفتر ثبت حساب پیش پرداخت شخص و یا ادارۀ کھ مرتبا

  .نماید تا ھزینۀ ثبت و گزارش ھای تصدیق شدۀ جستجو از آن وضع گردند
i.  تا منحیث مشتری دفتر ثبت .نمایدمیفورم درخواست را در ویب سایت دفتر ثبت تکمیل یک یک شخص و یا ھم اداره

نامۀ را تشکیل می دھد کھ در آن زمانیکھ فورم تکمیل شده توسط دفتر ثبت پذیرفتھ شود، این فورم تفاھم  .شناختھ شود
مشتری برای کنترول رمز ھای کھ توسط کاربران انفرادی مجاز مشتری مورد استفاده قرار گرفتھ و برای تمام 

   . معامالت کھ توسط کاربران انفرادی آن صورت گرفتھ، مسئول می باشد
ii. در باشد و شده ثبت تجارت ثبت  مرکزی دفترتوسط درخواست کنندھ می پذیرد کھزمانی  دفتر ثبت درخواست را

   .باشدن نکرده،خود باقیداری نداشتھ و یا کوتاھی قبلی یا فعال  اتحسابپرداخت فیس ھای 
iii. بودهاطالعات کھ شامل این ریکارد   .دفتر ثبت برای ھر مشتری ریکارد جداگانھ حساب مشتری را ایجاد می نماید 

ھای ھر کاربر مجاز  و رمز  )Username(اسم کاربر  مجموع عبارت از اسم، آدرس، اطالعات تماس مشتری، و
از آن در مجموع با دفتر ثبت شمارۀ حساب مشتری را برای مشتری فراھم می سازد کھ . حساب مشتری می باشد

ریکارد حساب مشتری . استفاده خواھد نمودکاربران انفرادی و رمز ھا برای شناسایی حساب خویش و وضع ھزینھ 
 .عالوه بر این شامل تاریخچۀ تمام  معامالت کھ برای آن فیس وضع گردیده می باشد



  

iv. مشتری معامالت را اجراء می نماید، دفتر ثبت از حساب آن ھزینۀ آنرا وضع می نماید یکھ ھنگا.  
v.  این صورت حسابات در ریکارد حساب . می نمایددفتر ثبت برای ھر مشتری بگونۀ ماھوار صورت حساب را ترتیب

  .ھر مشتری پست گردیده و کاربران مجاز حساب مشتری می توانند آنرا مشاھده و داونلود نمایند
vi.   برای پرداخت در حساب مشتری، مشتری باید از طریق انتقال بین البانکی در حساب دفتر ثبت نزد د افغانستان بانک

 .مشتری باید در اطالعات انتقال بین البانکی شامل باشد شمارۀ حساب. پرداخت نماید
vii.  زمانیکھ مشتری از حساب خویش پرداخت می نماید، دفتر ثبت مبلغ آنرا در بیالنس حساب آن افزوده و پرداخت آنرا در

  . تاریخچۀ انتقاالت و ریکارد حساب مشتری وارد می نماید
viii. ال باشد، دفتر ثبت می تواند آنرا برای عدم فعالیت مسدود در صورتیکھ حساب مشتری برای مدت یک سال غیر فع

  .نماید
شخص کھ دارای حساب مشتری نباشد می تواند با استفاده از ویب سایت دفتر ثبت، اطالعیھ ھا را ثبت و برای گزارش ھای  .6

 :تصدیق شدۀ جستجو کھ از قرار ذیل می باشند درخواست نماید
i.  مورد نظر خود را در ویب سایت بدست آوردشخص مذکور می تواند فیس خدمات. 

ii. کھ وابستھ بھ شخص مذکور می تواند فیس را بھ حساب دفتر ثبت با استفاده از یکی از شیوه ھای ذیل پرداخت نماید ،
  :این می باشد کھ کدام یکی از این شیوه ھا نظر بھ حکم رئیس کل توسط د افغانستان بانک فراھم می گردد

تان بانک ھویت شخص را تثبیت نمایندگی د افغانس. یق یکی از نمایندگی ھای د افغانستان بانکپرداخت از طر) الف
  نموده، پرداخت را در سیستم دفتر ثبت درج  و رسید آن را بھ شخص برمیگرداند؛ یا

ویت پرداخت انتقال بین البانکی ھ. پرداخت از طریق انتقال بین البانکی در حساب دفتر ثبت نزد د افغانستان بانک) ب
کننده را تثبیت نموده و شمارۀ رسید را کھ برای پرداخت کننده توسط بانک صادر گردیده و پرداخت از طریق آن 

انتقال بین البانکی شبانھ اجراء می شوند از اینرو شخص می تواند روز بعدی با . صورت گرفتھ را ثبت می نماید
   . استفاده از شمارۀ رسید وارد سیستم شود

iii. اطالعات الزم و  هاز این شخص باید در دفتر ثبت از طریق صفحۀ کھ برای غیر مشتریان بوده وارد سیستم شد بعد
 تماس و شمارۀ رسید بانکی را درج نماید

iv.  بعد از اینکھ تکنالوژی سیستم دفتر ثبت شمارۀ رسید بانکی و مبلغ پرداخت را تصدیق نماید، شخص می تواند اطالعیھ
 .برای گزارش ھای تصدیق شدۀ جستجو درخواست نماید ھا را ثبت و یا ھم

v.   ھرگاه مبلغ رسید بانکی برای پوشش تمامی خدمات مورد نیاز کافی نباشد، دفتر ثبت بعد از تمام شدن مبلغ برای انجام
 . برای ادامھ پرداخت کافی نمی باشداطالع میدھد کھ معامالت بیشتر اجازه نخواھد داد و برای شخص 

vi. رسید بانکی بیشتر از مجموع فیس باشد، شخص می تواند از آن برای معامالت بعدی خویش استفاده نماید ھرگاه مبلغ .
ت بھرگاه مبلغ اضافھ در مدت زمان یک سال بعد از تاریخ پرداخت استفاده نشود، مبلغ نااستفاده شده نزد دفتر ث

  .ضبط می گردد

  قوانین تضاد 1.4.1

گردد کھ با تھیھ طوری  باید هدیگری اختالف وجود داشتھ باشد، این مقرر ۀھر قانون یا مقرر یااین مقرره و حکم  میان ھرگاه .1
  .باشد ت داشتھبقاحد ممکن مطقانون و مقررۀ دیگری تا بیشترین 

 موارد کھ بھ طور ۀباید در ھم هد، این مقررنسازگار باشکرد کھ با یکدیگر ترتیب طوری  اگر این مقرره و قانون را نمی توان .2
 .قرار نداشتھ تطبیق گردد خاص در تعارض با قانون

اگر این مقرره با مقررۀ دیگری اختالف داشتھ باشد، این مقرره قابل اجراء می باشد، مگر اینکھ مقررۀ دیگر بھ طور خاص بھ  .3
 .متضاد این مقرره اشاره و یا ھم اصالح کند حکم

  انتقال معامالت قبلی 2.4.1

این ماده روی معامالت تطبیق می گردد کھ قبل از تاریخ اجرای این مقرره پایان یافتھ و در صورت تابع این مقرره قرار می گیرد کھ 
دارندۀ . نامیده می شود" معاملھ قبلی"چنین معاملھ ای بھ عنوان مادھ در این . در زمان پایان یافتن معامالت در حال اجراء بوده است

در صورتیکھ دارندۀ  .نمایدثبت  گردیده،ارائھ ھا  تأمین ھزینھاطالعیھ را ھمانگونھ کھ برای قبلی می تواند اطالعیۀ تکتانھ عاملھ ھزینھ م
  .ھزینھ اطالعیۀ را ثبت نماید، مکلف است تا نسخۀ از آن اطالعیھ را برای ھزینھ گیرنده نیز بفرستد

  برای قرضھ دھندگان یی ھاھنماار -بخش ھـ 



  

  اتعمومی 1.5.1

  : دنداشتھ باشدر نظر باید موارد ذیل را ) دارندۀ ھزینھ(بمنظور مستفید شدن از حقوق و مصئونیت تحت قانون، قرضھ دھنده 

  وجوه را فراھم می سازد، و) ھزینھ گیرنده(قرارداد کھ برای قرضھ گیرنده ) الف

  )تضمین(تأمین ھزینھ بر اموال منقول ) ب

  .داشتھ باشد در محدودۀ قانون قرار دارد ھر معاملۀ کھ با این قوانین مطابقت

کھ انتظار میرود . دارندۀ ھزینھ قابل تطبیق می باشندو ھمچنین حقوق و وظایف  تأمین ھزینھ تأمینی،قوانین ویژه ای برای ایجاد توافق 
  .این قوانین را بدانند و مطابق با آن عمل کنندقرضھ دھندگان 

تشویق می شوند کھ این  هدبوزامات قانون تکھ مطابق با حداقل ال تأمینیبرای معامالت  معیاریاسناد  ایجاد در خصوصگان قرضھ دھند
مصرف بھتر و درک  پذیری قابانطباعث  معیاریاسناد  ایجاد. دنبا بھترین روش ھای بین المللی مطابقت دار وآسان  ،واضح التزامات
  .دوش میکنندگان 

  :قرضھ دھنده باید

  .آموزش دھنددر خصوص قرضھ دھی مصئون و التزامات قانون  باید کارمندان بانکی راقرضھ دھندگان  )الف

  :و داشتن چک لیست قرضھ دھی مصئون در ھر پروندۀ اعتباری برای در معرض قرار گیری قروض بزرگ کھفراھم کردن  )ب

  می باشند را خالصھ نماید قانون 3و  2فصل حد اقل التزامات کھ تحت  -

  افسر مسئول و تاریخ ھر التزام زمانی کھ برآورده می شودشناسایی  -

  در مورد ھر التزام کھ رد و یا ھم برآورده نشده باشد توضیحات کامل را ارائھ می نماید -

  ؛ وتأمین موافقت نامھ ھا و ثبت اطالعیۀ ھزینھطرزالعمل ھا و معیار ھای را برای ارزیابی انطباق پذیری با اجرای قرارداد قرضھ و  )ج

ارزیابی ھای . روش ھای قابل اعتماد برای بررسی ارزش تضمین در برابر مبلغ کھ برای یک معاملھ مطمئن تأمین می شودداشتن  )د
این مسئولیت بانک می باشد تا از . خارجی توسط متخصصین شناختھ شده برای در معرض قرار گیری قروض بزرگ توصیھ می شود

  . محتاط و دقیق بودن روش ھا، پالیسی ھا و طرزالعمل ھای ارزیابی تضمین اطمینان حاصل نمایند

 تکمیل ھزینھ ھا 2.5.1

 بیشترین مصئونیت را ،در برابر تضمین در خصوص چالش ھای اشخاص ثالثھزینھ ھزینھ ھا برای دارندۀ تکمیل بھ موقع تأمین 
ً، تأمین ھزینھتکمیل . پیشکش می دارد  هھمانطور کھ در این مقرراطالعیھ تأمین ھزینھ در دفترثبت الکترونیکی  نمودن با ثبت معموال

  .صورت می گیردیده، دگرشرح 

  :مؤثر را برای موارد ذیل داشتھ باشند طی مراحل  قرضھ دھندگان باید

  پیگیری و حصول اطمینان از تکمیل تأمین ھزینھ )الف

  شناسایی اطالعیھ ھای قبلی در دفتر ثبت الکترونیکی برای تضمین مشابھ )ب

 توضیح رھن بر اموال منقول در معامالت بانکی قانون 8مادۀ بعد از بدست آوردن تضمین طوریکھ در (پیگیری تضمین کھ در آینده  )ج
 ;پیشرفت ھای آیندهتحت تصرف ھزینھ گیرنده درآمده و یا ھم از ) گردیده

 توضیح گردیده؛رھن بر اموال منقول قانون  19در مادۀ سایی فراھم کنندگان مواد خام و خدمات طوریکھ شنا )د

  توضیح داده شده است؛ ورھن بر اموال منقول قانون  3طوریکھ در فصل " درآمد تضمین"پیگیری موقعیت تضمین و  )ھـ



  

  .قرضھ دھنده مراقبت خواھد نمودایجاد تمام وظایف عملیاتی و دفترداری کھ از وضعیت تضمین ) و

 انتقال حقوق 3.5.1

ً چنین انتقاالت بھ عنوان . قرضھ دھنده گان می توانند منحیث انتقال دھنده و یا ھم تحویل گیرندۀ قروض تضمین شده عمل نمایند اکثرا
ً بعد از رمذاک. انتقال قانونی نیز یاد می شوند/حوالھ تحویل گیرنده صورت می گیرد کھ  انجام ارزیابی صالحیت توسطات انتقال معموال

  .ممکن است شامل بررسی پرونده ھای اعتباری و تضمین باشد

انجام را قرضھ  پورتفولیوی ارزیابی صالحیت بررسی دقیق از قبل از عمل نمودن منحیث تحویل گیرنده برای ارزش، قرضھ دھنده باید
  :کھ شامل موارد ذیل می باشددھد 

  م در رابطھ بھ مبلغ باقی مانده قرضھقی یتحلیل از سوال ھا) الف

  طرزالعمل ھای معقول تفتیش برای تصدیق مبلغ باقی مانده ) ب

  تحلیل ریکارد و زمان بندی ھای بازپرداخت و ارزش زمانی پول) ج

  مالی قرضھ گیرنده گاناستحکام ) د

  وضعیت و ارزیابی تضمین برای ارائھ قروض بزرگ )ھـ

  قابلیت اجرای اسناد قانونی )و

  در مورد تضمین و یا ھم قرضھ گیرنده گان: نتایج جستجوی معیاری، بطور مثال )ز

  دربرابر قرضھ گیرنده گان/وجود اقدامات قانونی علیھ )ح

ً قرضھ دھنده گان باید سیستم نظارت را در اختیار داشتھ باشند کھ از پرداخت ارزش برای قبھ عنوان تحویل گیرنده،  رضھ ھای کھ بعدا
. میگیرند، جلوگیری نمایند  بدلیل مشکالت ھمچو کیفیت اعتباری، اسناد قرضھ و یا ھم تضمین در کتگوری قرضھ ھای تحت المعیار قرار

و  28مادۀ  قرضھ دھنده گان کھ در انتقاالت دخیل می باشند باید فرآیند و معیار ھای را ایجاد نمایند کھ با اطالعیھ التزاماتعالوه براین، 
  .  ذکر گردیده اند، مطابقت داشتھ باشد 4سایر قوانین کھ در فصل 

  ھنمایی ھا در صورت عدم پرداختر 4.5.1

  :قانون گزینھ ھای انتخابی ذیل را برای قرضھ دھنده ارائھ می دارد

  یا "کمک خودی"اجرای مستقیم حقوق یا ، 
 ارائھ گردیده است قانون 42مادۀ تطبیق حقوق طوریکھ در /درخواست کردن از دادگاه برای اجرای 

این رویکرد مشکالت قرضھ را بدون نیاز بھ دادگاه و  اکثرا. مذاکره در مورد مصالحھ با قرضھ گیرنده یکی از رویکرد ھای بھتر می باشد
 :گیرنده گان مناسب می باشد کھ این رویکرد برای قرضھ. کمک ھای خودی حل می نماید 

 مشکالت غیر مترقبھ جریانات نقدی را سپری کرده باشند، و 
 برای اشخاص کھ خسارۀ تضمین باعث از میان رفتن معشیت آنھا می شود 

خطر فشار  می تواند قرضھ دھنده را از مصارف وتدابیر در صورت عدم پرداخت، تالش ھا برای تصفیھ آن از طریق بازسازی و یا ھم سایر 
 .تطبیق، نجات دھد

  انفاذ تاریخ  –خش و ب

 .در ویب سایت د افغانستان بانک بھ نشر سپرده شود میباشد، و مرعی االجراءشورای عالی دافغانستان بانک  بعد از تصویب این مقرره 


