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چون اوراق سرمایوی بھ عوض تصدیق فزیکی بھ شکل الکترونیکی نشر . گذار یا ھم میان سرمایھ گذاران صورت میگیرد

ردیف نخست عبارت از . ی میشودحسابات اوراق سرمایوی نگھدار یفھدو ردمیشود، لذا اوراق سرمایوی در یک سیستم 

ردیف . حساب اوراق سرمایوی است کھ از طرف یک بانک یا سایر نھادھای مجوز نزد د افغانستان بانک نگھداری میشود

ھای مجوز د افغانستان بانک برای سرمایھ گذاران نگھداری  دوم عبارت از حساب اوراق بھادار است کھ از طرف بانک

  . ندارند، اوراق بھادار داشتھ باشند ب مایھ گذاران کھ نزد د افغانستان بانک حسامیشود تا برای آنعده سر

یک دارای میباشد، باید را دارا بانکی کھ اجازۀ نگھداری اوراق بھادار برای سرمایھ گذاران  ،این مقرره مستلزم میداند

این مقررۀ می افزاید کھ اوراق بھادار کامالً پرداخت شدۀ سرمایھ گذار . سیستم مجھز برای محاسبۀ ھمچو اوراق بھادار باشد

 یاز قانون تصرف اموال در صورت عدم پرداخت قروض، در امان نگھدارو باید از سایر دارائی ھای بانک مجزا شود 

انوی باید بطور ُکل از طریق سیستم تسویۀ اوراق بھادار د افغانستان بانک و روند تصفیھ و تسویۀ معامالت بازار ث .شود

  . مطابق قوانین تنظیم کنندۀ امور انتقال اوراق سرمایوی و عملیات سپرده گذار مرکزی، صورت بگیرد

، تعیین قیمت، سایر بازار را ایجاد نموده و اعمال چون دستکاری، فریب کاری یا تقلبادارۀ این مقرره ھمچنان قوانین معین 

ھا و  فیس. یا توضیحات غلط یا گمراه کننده، را ممنوع قرار میدھدواقعات رفتار غیر رقابتی، بیانات نادرست راجع بھ 

  و تبعیض آمیز نباشد   بوده و مناسب  کھ باالی سرمایھ گذاران وضع میگردد، باید معقولھای  کمیشن

و ھمچنان مشترکین معین نموده جھت تسھیل روند بازار و نظارت از بازار را در نھایت، این مقرره نقش د افغانستان بانک 

  . .بھ موافقت کردن با ایجابات این مقرره الزم میداند  رابازار

یکی از وظایف مادۀ سوم ) 1(بھ فقرۀ مطابق بھ . اتخاذ این مقرره را میدھدصالحیت قانون د افغانستان بانک ا  متعدد احکام 

ھای سالم و مثمر برای انتقال اوراق بھادار کھ از طرف دولت  اساسی د افغانستان بانک عبارت از نگھداری و تقویت سیستم

این مقررۀ کمک میکند تا مقصد . یا د افغانستان بانک نشر شده و ھمچنان تصفیھ و تسویۀ معامالت اوراق بھادار میباشد

افزون بر این، زیربنای بازار ثانوی کھ برای اوراق سرمایوی ایجاد گردیده، بھ . آید ن شده برای اوراق سرمایوی بدستتعیی

آسانی بھ صدور و مبادلۀ اوراق بھادار نشر شده از طرف دولت وفق داده میشود بھ شرط کھ حکومت بھ قرض گرفتن آن در 

  . آینده نیاز داشتھ باشد

قانون د افغانستان بانک، این بانک بطور انحصاری مسوولیت تنظیم و نظارت از فراھم کنندگان  10  فصل، 92مادۀ مطابق 

خدمات اوراق بھادار میباشد کھ در بر گیرندۀ تقویت اعتماد عامھ و ھمچنان درک آن از خدمات اوراق بھادار، سیستم ھای 

ھا در زمینۀ نگھداری اوراق سرمایوی و انتقال  بھ نقش بانکاحکام مربوط . انتقال اوراق بھادار و بازار ھای مالی میباشد

ھا را مطابق احکام قانون د افغانستان بانک بھ عنوان فراھم کنندگان خدمات اوراق بھادار  تکتانھ ھای اوراق سرمایوی، بانک

  . تنظیم میکند

. د افغانستان بانک تعیین میکند 94مادۀ ) 2(فقرۀ د افغانستان بانک اوراق سرمایوی را نشر نموده و شرایط آن را مطابق بھ 

  . حدود و روش انتقال اوراق سرمایوی بخش از این شرایط را تشکیل میدھد
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  مقررۀ بازار ثانوی اوراق سرمایوی: مادۀ چھارم

  ُکلیاحکام  –بخش الف 

  تطبیق ۀساح 4.1.1

  . این مقرره باالی تمام معامالت اوراق سرمایوی بازار ثانوی و تمام طرف ھای این معامالت قابل تطبیق میباشد ) 1(

  اتاصطالح 4.1.2

)1 ("DAB"بھ معنی د افغانستان بانک میباشد.  

  بھ معنی بانک مجوز است کھ در داخل قلمرو جمھوری اسالمی افغانستان فعالیت میکند؛"بانک") 2(

یک و در دفتر ثبت شده میباشد کھ از طرف د افغانستان بانک  تضمین قرضھ بھ معنی اوراق بھادار "اوراق سرمایوی") 3(

  .مکلفیت مستقیم بانک دانستھ میشود

بھ معنی حسابات اوراق بھادار میباشد کھ از طرف د افغانستان بانک نگھداری میشود تا  "سپرده گذار مرکزی") 4(

  .نمایدمنعکس را اوراق سرمایوی بانک، صرافان و فراھم کنندگان خدمات پولی   موجودی

ایھ بھ معنی حساب ردیف اول یک بانک میباشد کھ مشخصاً برای نگھداری اوراق بھادار سرم "جامع مشتریحساب ") 5(

  گذار تخصیص یافتھ است؛

خریداری، فروختھ یا را مفاد /بھ معنی ھر شخص است کھ از طریق سپرده گذار اوراق بھادار تکتانھ "سرمایھ گذار") 6(

  . نمایدنگھداری 

  :اصطالح معاملھ بازار ثانوی معانی ذیل را افاده مینماید "معاملۀ بازار ثانوی") 7(

  .نآد افغانستان بانک در زمان صدور  بھ استثنای خریداری مستقیم اوراق سرمایوی از خرید یا فروش اوراق سرمایوی -١

معامالت مطابق موافقت نامھ ھای بازخرید، موافقت نامھ ھای باز فروش و خرید و موافقت نامھ ھای قرضھ دھی اوراق  -٢

  .بھادار

  .)مثالً تعویض اوراق بھادار(معامالت اشتقاقی  -٣

  .لکیتانتقال سند ما -۴

  .تضمین ھا  -۵

  .الی کھ شامل اوراق سرمایوی باشدیا ھر معاملھ مشابھ اشتقاقی م -۶

بھ معنی بانک است کھ از طرف د افغانستان بانک اجازۀ نگھداری اوراق بھادار برای  "سپرده گذار اوراق بھادار") 8(

  حسابات دیگران از طریق حسابات ردیف دوم را داشتھ باشد؛

بھ معنی حساب اوراق بھادار است کھ از طرف یک بانک، صراف یا فراھم کنندۀ خدمات پولی در  اولحساب ردیف ) 9(

  . سپرده گذار مرکزی نگھداری شود تا موجودی ھای اوراق سرمایوی را منعکس بسازد

راق بھ معنی حساب اوراق بھادار است کھ از طرف یک سرمایھ گذار در یک سپرده گذار او "حساب ردیف دوم") 10(

  . منعکس شوددر آن بھادار نگھداری میشود تا موجودی اوراق سرمایوی سرمایھ گذار 
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  تنظیم بازار ثانوی –بخش ب 

قانون د افغانستان بانک، اوراق سرمایوی  93مادۀ ) 1(فقرۀ بھ اساس . معاف میباشد رجستریشناوراق سرمایوی از  4.2.1

  . از رجستریشن معاف دانستھ میشود

  .تنظیم و زیربنای بازار ثانوی 4.2.2

  . معامالت بازار ثانوی بطور دو جانبھ، آسان و رویاروی مورد گفتگو قرار میگیرد) 1(

  .میباشددر معامالت اوراق بھادار نیز  قادر بھ اشتراک ھر شخصی معاملھ دار بازار ثانوی، ) 2(

وی کھ از طرف د افغانستان بانک مطابق بھ مقررات، تمام معامالت بازار ثانوی از طریق سیستم تسویۀ اوراق سرمای) 3(

بھ استثنای معامالت ذیل کھ از طریق  دمیگیرھای قابل تطبیق نگھداری میشود، مورد تصفیھ و تسویھ قرار  قوانین و رھنمود

  :سپرده گذار اوراق بھادار تصفیھ میشود

  بھادار حساب ردیف دوم داشتھ باشد؛معامالت کھ در آن ھر دو طرف از طریق عین وساطت گر اوراق ) الف(  

  .رسیده استبھ پایان  معامالت کھ میان یک سرمایھ گذار یا بانک و سپرده گذار اوراق بھادار) ب(  

مفاد کھ از طریق معاملۀ بازار ثانوی بدست میاید، باید مطابق احکام بخش سوم از طریق یک یا چندین حساب /تکتانھ) 4(

  . اوراق بھادار نگھداری شود

  نگھداشتن اوراق سرمایوی –بخش سوم 

  سپرده گذار مرکزی 4.3.1

پیشبرد و . اداره میکند سرمایوی را د افغانستان بانک سپرده گذاری مرکزی و سیستم تسویھ برای اوراق) الف(

د بانک ایجاافغانستان سیستم کھ از طرف د مقرره این ادارۀ سپرده گذاری مرکزی و سیستم تسویھ بھ وسیلۀ 

  .گردیده، تنظیم و مدیریت میشود

ھر بانک، صراف یا فراھم کنندۀ خدمات پولی کھ در د افغانستان بانک حساب جاری داشتھ باشد، یک ) ب(

  . ک سپرده گذار مرکزی دانستھ میشودمشتر

  مفاد در اوراق سرمایوی/نگھداشتن تکتانھ 4.3.2

یک مشترک سیستم سپرده گذاری مرکزی میتواند اوراق سرمایوی خویش را از طریق یک یا چندین ) الف (  

  .حساب ردیف اول سپرده گذاری مرکزی نگھدارد

  :داشتھ باشدیک مشترک میتواند دو نوع حساب ردیف نخست ) ب  (  

  حساب کھ نشانگر اوراق سرمایوی نگھداری شده توسط مشترک برای حساب خود میباشد؛ و) 1(    

حساب کھ نشانگر اوراق سرمایوی نگھداری شده توسط مشترک میباشد ولی بھ عنوان تضمین بھ د ) 2( 

  ). حساب تضمینی(افغانستان بانک تعھد شده است 

ق بھادار باشد، ھمچنان باید حساب داشتھ باشد تا اوراق سرمایوی نگھداری شده یک بانک کھ سپرده گذار اورا) ج(

  ).حساب جامع مشتری(بھ منظور حساب سرمایھ گذاران منعکس شود 

ر نزد سپرده ر باید اوراق سرمایوی خویش را از طریق حساب ردیف دوم بھ نام سرمایھ گذایک سرمایھ گذا) چ(

  . گذار مجوز نگھدارد
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  اوراق بھادار کنندگان منظوری وساطت 4.3.3

باید منظوری سرمایگذاران باشد، از خواھان نگھداری اوراق سرمایوی بھ نمایندگی یک بانک مجوز کھ ) الف(

  .قبلی د افغانستان بانک را حاصل نماید

مقرره  برای دریافت منظوری، بانک باید بھ د افغانستان بانک قناعت بدھد کھ قادر است با شرایط این) ب(

  ..نمایندگی کند از دیگران) کامالً پرداخت شده(پیرامون تفکیک و محاسبھ اوراق بھادار 

  .بسپاردد افغانستان بانک باید بھ ھر سپرده گذار منظور شدۀ اوراق بھادار یک حساب جامع مشتری ) ج (  

  تفکیک 4.3.4

تمام اوراق سرمایوی کھ از طرف سپرده گذار اوراق بھادار بھ نمایندگی از سرمایھ گذاران نگھداری ) الف(

میشود، باید از سایر دارائی ھای سپرده گذار اوراق بھادار مجزا شود، بخصوص از اوراق سرمایوی کھ از طرف 

جموعی اوراق سرمایوی کھ بھ نمایندگی مبلغ م. نگھداری شده استخود شان حساب درسپرده گذار اوراق بھادار 

در متن مقرره موجود   cبخش  ،(c) 7مشتری مندرج بخش از سرمایھ گذاران نگھداری شده، باید در حساب جامع 

  . نگھداری شودنیست 

کھ بھ نمایندگی از سرمایھ گذاران نگھداری میشود، باید از ھر ) کامالً پرداخت شده(تمام اوراق سرمایوی ) ب(

  .حق تصرف بھ دلیل عدم پرداخت کھ تحت صالحیت سپرده گذار اوراق بھادار باشد، در امان نگھداشتھ شودنوع 

سپرده گذار اوراق بھادار باید تحت ھیچ نوع شرایط از اوراق سرمایوی کھ بھ نمایندگی از سرمایھ گذاران ) ج (

  .نگھداری میشود، استفاده ننماید

یک سپرده گذار اوراق بھادار، اوراق سرمایوی نگھداری شده در حساب در صورت افالس و ورشکستگی ) د (  

جامع مشتری و مدیریت شده توسط سپرده گذار اوراق بھادار در دسترس طرف منحل کننده قرار نمی گیرد، بھ استثنای 

رت کھ میان حساب در صو. داشتھ ھای آنان بھ سرمایھ گذاران توزیع میشود/کھ اوراق بھادار مطابق بھ دارائی ھا یحالت

جامع مشتری و سایر حساب ھای ردیف اول سپرده گذار اوراق بھادار کدام معاملۀ انتقال اوراق بھادار اشتباھی یا تقلب آمیز 

  . تعدیالت الزم را بھ نفع حساب جامع مشتری انجام خواھد داد/واقع شود، طرف منحل کننده تنظیمات

  .ھای حساب حسابات، محاسبھ و صورت 4.3.5

  :درھر زمان سیستم محاسبوی داشتھ باشد کھیک ھر سپرده گذار اوراق بھادار باید ) الف(

مبلغ اوراق سرمایوی را کھ بھ نام سپرده گذار اوراق بھادار نگھداری شده و مبلغ بھ نمایندگی از بتواند  )1(

  نشان دھد؛بھ درستی سرمایھ گذاران را 

را کھ از طریق سپرده گذار اوراق بھادار نگھداری شده، نشان بتواند دارائی ھای انفرادی ھر سرمایھ گذار  )2(

 بدھد؛

تنظیم دارائی ھا در حسابات اوراق  و معلومات راجع بھ تمام داد و ستدھای کھ برای طی مراحل معامالت )3(

 . مطابقت با شرایط گزارش دھی بھ د افغانستان بانک، بدست آورده نگھدارددر بھادار و 
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لغ ُکلی ھر نشر انفرادی اوراق سرمایوی را کھ بھ نمایندگی از سرمایھ گذاران در حسابات ردیف دوم در تمام مواقع مبا) ب(

اوراق بھادار نگھداری شده، باید بھ مبلغ مجموعی اوراق سرمایوی کھ در حساب جامع مشتری نزد سپرده  کنندهوساطت 

  .گذار مرکزی منعکس شده، مساوی باشد

ھادار باید بھ سرمایھ گذاران صورت ھای حساب دوره وار را ارائھ نماید کھ تعداد و محتوای اوراق بکننده ھر وساطت ) ج (

  .این معلومات از طرف د افغانستان بانک تجویز میگردد

  

  .قوانین رفتاری بازار و سایر شرایط قابل تطبیق بر مشترکین بازار –بخش چھارم 

  . تمام بانک ھا حین انجام تجارت در بازار ثانوی باید معیارھای واالی تجارت را رعایت نمایند. معیارھای رفتار 4.4.1

  .رفتار ممنوعھ 4.4.2

ھیچ شخص باید معاملۀ بازار ثانوی را کھ در بر گیرندۀ اوراق سرمایوی باشد، با استفاده از دستکاری، فریب یا تقلب ) الف(

  .انجام ندھد

یا غیر مستقیم قیمت خرید یا فروش یا   سازش با طرف دیگر عمل را انجام ندھد کھ در آن مستقیمھیچ شخص باید در ) ب(

  . کنندمتاثرسایر شرایط تجاری را 

 جلوگیری شود  شود عمل نزند کھ در آن از رقابتچنین ھیچ شخص بھ تنھایی یا در سازش با طرف دیگر باید دست بھ ) ت(

  . یا میزان آن کاھش بیابد

  ھا ھا و کمیشن فیس 4.4.3

ھای کھ از طرف یک بانک باالی یک سرمایھ گذار در بدل خدمات ارائھ شده آن در خصوص معاملۀ بازار  ھزینھ) الف(

  .باشد و میان سرمایھ گذاران ھیچ گونھ تبعیض در نظر گرفتھ نشودمناسب ثانوی وضع میگردد، باید 

ذار خریداری کند یا از حساب خویش بھ یک سرمایھ گذار ھرگاه یک بانک برای حساب خویش از یک سرمایھ گ) ب(

فروش نماید، بانک باید خرید یا فروش را بھ قیمت عادالنھ کھ در آن شرایط بازار و ھزینھ دخیل در معاملھ مدنظر گرفتھ 

  .، انجام دھدشود

باید با در نظر داشت شرایط بازار ھرگاه یک بانک بھ عنوان نمایندۀ یک سرمایھ گذار در ھر معاملھ عمل نماید، بانک ) ج (

بازار ارائھ نموده،  خویش پیرامون و ھزینۀ دخیل در معاملھ و ارزش ھر نوع خدمات را کھ بانک بھ اساس تجربھ و دانش

  . وضع ننماید باالی سرمایھ گذار کمیشن یا ھزینھ خدماتی اضافھ تر از حد عادالنھ

  گزارش دھی 4.4.4

  :بھادار باید بطور ھفتھ وار بھ د افغانستان بانک در مورد موضوعات ذیل گزارش بدھد ھر سپرده گذار اوراق) الف(

مقرره درج  ینا ینکھ در یک یمۀضمھای آن کھ بھ نمایندگی از سرمایھ گذاران بھ شکل و شیوۀ  دارائی )1(

ضمیمۀ یک کھ گزارش دھی را الزامی ( ) نیست درج مقرره در یک شماره ضمیمھ. ( یدارائھ نما یده،گرد

و میان کتگوری ھای سرمایھ گذاران چون اشخاص افغان ھای غیرساکن  و افغان ھای ساکن  میداند 

 ، و)مسلکی، بانکھا، کمپنی ھای بیمھ و وجوه ھای تقاعد، تمایز و تفاوت قایل میشود

 : یل میباشدر ذ ھمان ھفتھ صورت گرفتھ، قراتمام معامالت بازار ثانوی کھ در  )2(
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  یک معاملھ میان بانکھا باید از طرف بانک فروشنده گزارش شود،) الف(

  یک معاملھ میان یک بانک و یک سرمایھ گذار باید از طرف بانک گزارش شود،) ب(

  .شودداده گزارش فروشنده اوراق بھا دار یک معاملھ میان دو سرمایھ گذار باید از طرف سپرده گذار ) ج (

  

  : داشتھ باشدرا و معلومات ذیل ارائھ گردد گزارش معاملھ باید بھ شکل کھ از طرف د افغانستان بانک تجویز گردیده، ) ب(

  شمارۀ شناسائی اوراق سرمایوی،) 1(    

  ارزش اسمی اوراق سرمایوی،) 2(    

  قیمت معاملھ،) 3(    

  ،ءزمان اجرا) 4(    

  . میشودنستھ ضروری داسایر معلومات کھ از طرف بانک ) 5(    

  وولیت ھای بانک مرکزیئمس –بخش پنجم 

تدابیر ذیل را اتخاذ خواھد کرد تا روند سیالیت، /د افغانستان بانک بخشی یا تمام از اقدامات. تسھیل کنندۀ بازار 4.5.1

  :مثمریت و شفافیت بازار ثانوی را بھبود بخشد

میکانیزم را ایجاد کنند کھ بھ شکایات سرمایھ گذاران ایجاد یک میکانیزم یا مستلزم ساختن بانکھا تا یک ) 1(

  رسیدگی کند؛

ایجاد یک مجتمع یا مستلزم ساختن بانکھا بھ ایجاد یک مجتمع تا در مورد روش ھای بازار، مبادلۀ معلومات و ) 2(

انوی، نظرات پیرامون بازار ثانوی و کارکرد آن، بخصوص در رابطھ بھ تصفیھ و تسویۀ مثمر معامالت بازار ث

  تصمیم گیری شود؛

اتخاذ ھمچو قوانین و مقررات بیشتری کھ بازار ثانوی را مطابق خواست د افغانستان بانک جھت کسب ھدف ) 3(

  این مقرره، تنظیم و مدیریت کند؛

  راه اندازی ورکشاپ ھا برای بانکھا و مردم عام در رابطھ بھ اوراق سرمایوی و کارکرد بازار ثانوی؛) 4(  

مواد کتبی جھت توزیع و انتشار معلومات پیرامون اوراق سرمایوی و کارکرد بازار ثانوی بشمول نتایج نشر ) 5( 

  . روزانھ اوراق سرمایوی تصفیھ ناشده کھ سر رسیدھای معیاری باقی مانده داشتھ باشد

  نظارت از بازار 4.5.2

  : د افغانستان بانک از بازار ثانوی نظارت میکند تا) الف(

 .نظمی شرایط بازار و موارد نقض این مقرره و سایر قوانین قابل تطبیق را تشخیص نمایدھرگونھ بی  )1(

 .ھرگونھ اشکال غیر عادی قیمت ھا و سایر تغییرات مشخص بھ نشر اوراق سرمایوی را شناسائی کند )2(

 .با د افغانستان بانک در قسمت طرح و تطبیق سیاست پولی کمک و ھمکاری کند )3(

کھ د ھا و سرمایھ گذاران را مکلف میسازد تا در مورد بازار ثانوی  بانک ،د افغانستان بانکظارت، بھ منظور تسھیل ن) ب(

  . را گزارش بدھدالزم افغانستان بانک برای راه اندازی نظارت مناسب می بیند، معلومات 
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  .یگرددمقرره وضع م ینا یطاز شرا یریدر اطاعت پذ ییناکارآ/یکوتاھ یلکھ بھ دل ھای یمتحر 4.5.3

ھرگاه یک بانک یا سرمایھ گذار نتواند یا در اطاعت پذیری از شرایط این مقرره کوتاھی کند، درینصورت د ) الف(

  :افغانستان بانک تدابیر ذیل را اتخاذ میکند

 بھ حالت تعلیق در آوردن بانک یا پس گرفتن صالحیت از بانک بھ عنوان سپرده گذار اوراق بھادار؛ )1(

 آوردن یا ممنوع شدن بانک از اجرای معامالت بھ نمایندگی از سرمایھ گذاران؛ بھ حالت تعلیق در )2(

بھ حالت تعلیق در آوردن یا ممنوع شدن بانک یا سرمایھ گذار از اشتراک در لیالم ھای اوراق ھای جدید  )3(

 .سرمایوی یا در معامالت بازار ثانوی

ھا یا اقدامات اصالحی میباشد کھ د  سایر مجازات، تحریم درج گردیده، بھ اضافۀ) الف(ھای کھ در بخش فرعی  تحریم) ب(

  . بشمول قانون بانکداری، صالحیت تطبیق آن را دارد قوانین نافذ افغانستان بانک مطابق 


