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  جمهوری اسالمی افغانستان 
  د افغانستان بانک

  
  جواز دهی، تنظيم، و نظارت مؤسسات امانات و قرضه های کوچک : 12ماده 

  
  . عموميات–بخش اول 

  
  مبنی. 12.1.1 §
  

 قانون بانکداری به د 42ماده ) 4(ماده دوم و فقره ) 2( فقره 3اين مقرره به تآسی صالحيتی که طبق جز 
  .   بانک اعطا شده، وضع گرديده استافغانستان 

  
موسسات امانات و قرضه های کوچک، که امانات را ميپذيرند و قروض را اعطاء مينمايند ،  بصورت 

ماده دوم قانون بانکداری باشد،  طوريکه در فقره اخير الذکر  تصريح گرديده ) 1(نورمال بايد موکول به فقره 
يافت جواز بانکداری از دافغانستان بانک به فعاليت های دريافت نمی تواند بدون درهيچ شخص "است که 

سپرده های پولی يا ساير وجوه قابل بازپرداخت از عموم، به منظور ايجاد اعتبار يا سرمايه گذاری در کشور 
ماده دوم آن قانون ) 2( فقره 3 معهذا، مؤسسات امانات و قرضه های کوچک بدينوسيله طبق جز "اقدام نمايد

شخصيکه به علت : ماده دوم مستثنی ميباشد که در جز اخير الذکر چنين معافيت درج شده است) 1(فقره از 
 .ماهيت و اندازه تشبث يا سرچشمه منابع وی توسط د افغانستان بانک از احکام اين قانون معاف شده باشد

 از احکام اين قانون را که به اين معافيت ها ميتواند مشروط يا از نظر زمانی محدود يا قسمی باشند و برخی
     . شخص مذکور قابل اطالق باشد، مشخص و فهرست می گردد

  
بدين وسيله د افغانستان بانک می پندارد که موسسات امانات و قرضه های کوچک بصورت کامل از شرايط 

وط بر اينکه آنها دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم و يازدهم قانون بانکداری معاف گرديده اند، البته مشرفصل 
موسسات امانات و قرضه های کوچک بصورت کامل تابع شرايط فصول . احکام اين مقرره را رعايت نمايند

در تمام موارد به عبارت " بانک"اول، ششم، هفتم، نهم و دهم قانون بانکداری اند، به استثنی اينکه کلمات 
حل و فصل منازعات مالی با د افغانستان مؤسسات امانات و قرضه های کوچک  تعويض گردد و کمسيون 

  . بانک تعويض گردد
  

برعالوه، بتاسی از قانون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشی از جرايم و قانون مبارزه عليه تمويل 
تروريزم ، مؤسسه امانات و قرضه های کوچک بحيث موسسه مالی پنداشته شده و تابع همه مقرراتی ميباشد 

  . انستان بانک يا ساير ارگان های حکومتی بتاسی از آن صادر ميگرددکه توسط د افغ
  

برای اينکه مؤسسات قرضه های کوچک بحيث مؤسسه امانات و قرضه های کوچک شناخته شود و طبق اين 
مقرره جواز دهی، تنظيم و نظارت آن صورت گيرد، الزم نيست تا مؤسسات قرضه های کوچک تمام فعاليت 

بنابراين، مؤسسات قرضه های کوچک که .   امانات و قرضه های کوچک را عملی نمايدهای مجاز موسسات
صرف امانات اجباری را ميپذيرند يا هيچ گونه امانات را نمی پذيرند ميتوانند بصورت داوطلبانه جواز  
واز مؤسسات  امانات و قرضه های کوچک را دريافت نمايند و د افغانستان بانک در مورد درخواست های ج
و تنظيم و نظارت آنها طوری اجررات خواهد نمود مثل اينکه موسسات اخير امانات داوطلبانه را پذيرفته 

  .  باشند
  
  .اول قانون بانکداری ميباشدتعريفات ذيل مکمل تعريفات فصل  .تعريفات. 12.1.2 §
  
زانه دار، يا  عبارت از عضوء شورای مؤسسه امانات و قرضه های کوچک يا مدير عمومی، خ- مدير  )أ 

 .مدير بررسی آن موسسه ميباشد
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 عبارت از پرداخت مفاد سهام به سهمداران ، باز خريد اسهام، يا ساير معامالتيکه نظر – توزيع سرمايه  )ب 

به صالحديد منحصر بفرد د افغانستان بانک، به شيوه مشابه به باز خريد سهم يا مفاد سهم، منتج به توزيع 
 .  و قرضه های کوچک به سهمداران آن ميگردددارائی های مؤسسه امانات

  
که )  مانند مشترک بودن استخدام کننده، شغل، يا جامعه مشخص (منافع اشتراکيت – رابطه مشترک  )ج 

 .اعضای يا گروهی از اعضای مؤسسه امانات و قرضه های کوچک آنرا بصورت مشترک داشته باشد
  
 کوچک که عضويت آن قسمًا يا کًال  مؤسسه امانات و قرضه های در خصوص – مشخصجامعه   )د 

براساس موقعيت مسکونی مبتنی باشد، عبارت از محل واضح، قريه، شهرک، شهر، ويا ولسوالی که 
 . سکونت در آن اشخاص را واجد شرايط عضويت در موسسه متذکره مينمايد

  
انداز  عبارت از شخصيت حکمی است که امانات پس – (DMFI) مؤسسه امانات و قرضه های کوچک  )ه 

داوطلبانه را صرف در صورت عضويت به اساس رابطه مشترک، مانند تقرر واجرای وظيفه در عين 
نهاد يا مجموعه مشخص نهاد ها ويا اجرای وظيفه در عين مسلک يا محل سکونت در جامعه مشخص، 

مؤسسات قرضه . می پذيرد و قرضه های کوچک را تنها در صورت تحقق عين عضويت، اعطا مينمايد
های کوچک که تنها امانات اجباری را از اعضاء خود قبول مينمايند عبارت از موسسات امانات و قرضه 

  . های کوچک نمی باشند
مؤسسات مالی ايکه فقط امانات اجباری قبول مينمايند يا هيچ امانات را قبول نمی نمايند ميتوانند بصورت 

افغانستان بانک رعايت نمايند، و  نيز بتاسی از اين  داوطلبانه اين مقررات را جهت اخذ جواز نامه از د 
  .مقرره بحيث موسسات امانات و قرضه های کوچک دانسته خواهد شد

  
 عبارت از کريدت توام با خطر به مديون واحد يا گروپ از مديونين وابسته است که –کريدت توام با خطر  )و 

، قروض، اجاره، )ع بانک خارجی باشددر صورتيکه مديونيک بانک يا فر(مشتمل بر  مجموعه امانات 
بمنظور محاسبه کريدت . و حسابات قابل دريافت ميباشد که توسط مديون مذکور قابل باز پرداخت ميباشد

کريدت توام با خطر .  درصد ضرب گردند20توام باخطر يک بانک يا فرع بانک خارجی، امانات بايد با 
 وضع ذخاير خساره قروض و يا تضمين موجوده، محاسبه بايد بطور نا خالص محاسبه گردد؛ يعنی  بدون

 .گردد
 
 عبارت از تعريف نوع عضويت ميباشد که توسط مؤسسه امانات و قرضه های کوچک – ساحه عضويت  )ز 

اساسًا دهاقين، " زراعتی"مثًال موسسات امانات و قرضه های کوچک .  برای آن خدمات عرضه ميگردد
 .وزيع کنندگان توليدات زراعتی را کمک مينمايندعرضه کننده گان مواد زراعتی، و ت

  
 عبارت از تفاوت ميان دارائی ها و بدهی های مؤسسه امانات و قرضه های کوچک – سرمايه مالی  )ح 

ميباشد، طوريکه محاسبه اين دارائی ها و بدهی ها مطابق به معيار های بين المللی محاسبه صورت 
 .ميگيرد

  
يا دسته (يا قروض ضمانت شده گروپی ) يا دسته جمعی(وض گروپی  قر– )يا دسته جمعی(قرض گروپی   )ط 

در بر گيرنده مسئوليت ضمانت متقابل يا مشترک ميان اعضاء ميباشد، نه اينکه توسط رهن ) جمعی
برای ضمانت گروپی الزم است تا  اعضاء خود شان يکديگر خود را براساس ارزيابی . تضمين گردد

هرگاه يک عضو نخواهد يا نتواند قرضه را . رداخت قرضه، انتخاب نمايندکرکتر همديگر  و قابليت باز پ
بپردازد، در اين صورت ساير اعضاء مکلف تأمين فوری اجرای پرداخت بعوض آن عضوء ميباشند تا 

از اينرو موسسات امانات و قرضه های کوچک با گروپ . پرداخت قرضه گروپ آنها صورت گيرد
قرضه های کوچک و . مايند تا موارد اهمال و تساهل آن گروپ، رفع گرددمتذکره بصورت کل معامله مين

 .طويل المدت بصورت  پيوسته و  با افزايش تدريجی به گروپ قرضه اعطا ميگردد
  
است  ) حقيقی، حکمی، يا هر دو( عبارت از دو يا بيشتر از دو شخص –  وابستهمديونين) يا دسته(گروپ   )ي 

م طوری با يک ديگر وابسته هستند که سالميت مالی يکی از آنها امکان که بصورت مستقيم يا غير مستقي
دارد سالميت مالی شخص يا اشخاص ساير را متأثر سازد، يا عوامل مشابه امکان دارد سالميت مالی 

برخی يا تمام آنها را متأثر بسازد، يا نظر به ساختار وابستگی شان شخص ديگر نهايتًا مسئول کريدت 
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بطور مشخص، مديونين انفرادی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک در حاالت . ميگرددتصفيه ناشده 
  . ذيل بحيث گروپ مقروضين وابسته دانسته ميشود

i(  هنگاميکه منبع متوقعه بازپرداخت هر قرض در خصوص هر مديون مشابه باشد، و هيچ يک از
بصورت )  ساير ديون مديونمعه(مديون وجود  منبع عايداتی ديگری نداشته باشد که از آن قرض 

 .کامل باز پرداخت گردد
ii(  هنگاميکه قروض به مديونينی داده شود که آنها بواسطه کنترول مشترک بصورت مستقيم يا غير

مستقيم وابسته باشند، بشمول حاالتيکه يک مديون بواسطه مديون ديگر بصورت مستقيم يا غير 
 .هم ذيصالحيت نزد مديون ديگر تعريف گرددمستقيم کنترول شود، و چنين کنترول بحيث تصرف س

iii(  هنگاميکه اتکاء)مالی قابل مالحظه بصورت متقابل ميان مديونين وجود داشته باشد) يا وابستگی .
 درصد يا بيشتر از مبالغ 50اتکاء مالی قابل مالحظه و متقابل در صورتی موجود پنداشته ميشود که 

از معامالت با مديون ديگری مشتق )  ساالنهبصورت(دريافتی يا مصارف ناخالص يک مديون 
مصارف ناخالص، قروض فی مابين /مبالغ دريافتی  و مصارف نا خالص شامل عايدات. گرديده باشد

 .شرکتها، مفاد سهام، فراهمی سرمايه، و مبالغ دريافتی يا پرداخت های مشابه ميباشد
iv( ه های کوچک جهت تملک يک تشبث هنگاميکه مديونين  جدا از هم،  از يک مؤسسه امانات و قرض

 در صد 50 درصد يا بيشتر از 50تجاری قرض ميگيرند طوريکه اين مديونين بصورت دسته جمعی 
 .حقوق رای دهی يا اسناد بهادار واجد حق رای را دارا خواهند بود

v(  ،در ساير حاالت، هرگاه د افغانستان بانک براساس ارزيابی حقايق و حاالت معامالت خاص
مديونين .  نمايد که سالميت مالی مديون ممکن سالميت مالی مديون ديگر را متأثر سازدتشخيص

پنداشته نمی " گروپ مديونين وابسته،"انفرادی مربوط به قرض گروپی بصورت خوبخودی بحيث 
 . شوند، ولو اگر برخی يا همه آنها در صورت ايجاب حقايق، ممکن چنين پنداشته شوند

 
 40 عبارت از شرايطی است که در آن سرمايه مقرراتی از – )نی در پرداخت دينيا ناتوا(ورشکستگی   )ك 

 . درصد مجموع دارائی ها، کمتر باشد2فيصد حد مقرر شده اصغری، کمتر باشد يا سرمايه مالی از 
 
 عبارت از يک واحد حکومت، ارگان ملی يا بين المللی غير حکومتی، تصدی حمايت شده – سرمايه گذار  )ل 

، اداره کمکی دولتی و شخصيت حکمی انتفاعی ميباشد که در مرام نامه، اساسنامه، آئين نامه، توسط دولت
و يا ساير اسناد تاسيس آن  سرمايه گذاری در مؤسسات قرضه های کوچک را مجاز و تشويق مينمايد و 

تجربه سرمايه گذاری در مؤسسات قرضه های کوچک را حد اقل در يک کشور جهان خارج از 
را ) بغير از امانات (ستان داشته باشد و  يا اداره  بين المللی يا چند جانبه تمويل کننده کمکها که وجوه افغان

به مؤسسه امانات و قرضه های کوچک به شکل اسناد بهادار قرضه يا اسهام بدون عضويت عرضه 
 .ميدارند

  
رمايوی و اجناس با دوام مصرفی  از اموال س) انتقال حق انتفاع" ( عبارت از به کرايه دادن  – اجاره   )م 

دارائی اجاره شده در مدت قرار داد اجاره جائيداد مؤسسه . بصوت ميان مدت الی طويل المدت ميباشد
البته در مغايرت با .  امانات و قرضه های کوچک باقی ميماند و توسط مستأجر به کرايه گرفته ميشود

ر  مکلفيت های را بعهده دارد که معموًال بدوش موجر قرار داد های معمول اجاره، در چنين حالت، مستأج
و هرگونه ريسک يا خطر احتمالی را که به ) بطور مثال حفظ و مراقبت از اموال اجاره شده(ميباشد، 

در بدل حق استفاده از دارائی، مستأجر اقساط اجاره . دارائی و استفاده از آن وابسته است، نيز بعهده دارد
ل باز پرداخت سرمايه جمع تکتانه آن ميگردد و براساس شرايط پيش بينی شده در را ميپردازد که شام

با انقضاء قرارداد، شرکت اجاره دهنده معموًال پيشنهاد فروش دارائی را به . موافقت نامه محاسبه ميگردد
 افغانستان اجاره طبق قانون ماليات باالی عايدات. مشتری به قيمت باقی مانده انتسابی، ارائه خواهد نمود

اجاره "يا " اجاره مالی"و معيار های بين المللی محاسبه ، با در نظرداشت شرايط موافقت نامه به 
 .تصنيف بندی شده ميتواند" عملياتی

  
 :  دارائی های سيال بمعنی مجموعه ذيل است– دارائی سيال  )ن 

غانستان بانک؛ امانات  پول نقد در خزانه؛ حساب جاری با د افغانستان بانک؛ ساير بدهی های د اف
عندالمطالبه با بانک های تجارتی دارنده جواز يا فروع بانک های خارجی دارای اجازه نامه در 

 .افغانستان؛ و امانات ميعادی با چنين بانک ها يا فروعات آنها
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 عبارت از وجوهی است که توسط عضوء در مؤسسه امانات و قرضه های کوچک – امانت اجباری  )س 
وضع چنين وجوه نظر به . خذ کريدت از مؤسسه امانات و قرضه های کوچک گذاشته ميشودبحيث شرط ا

 .  شرايط صريح اسناد قرضه، تجويز و کنترول ميگردد
  
که ) به استثنی واحدات حکومت يا تصدی دولتی( عبارت از شخص حقيقی يا حکمی است – عضوء  )ع 

واحد های . ی کوچک بر آورده نموده باشدشرايط الزمی حق استقراض را از مؤسسه امانات و قرضه ها
 .حکومت يا تصدی های دولتی واجد شرايط عضويت نمی باشند

  
 عبارت است از يک بخش از اسهام در شرکت سهامی يا واحد مشارکت در شرکت – سهم عضويت  )ف 

سهم عضويت صرف در حالتی سرمايه مالی يا سرمايه . محدود المسئوليت ايکه ملکيت عضو باشد
در صورتيکه سهم عضويت نظر به انتخاب عضوء يا . ی پنداشته ميشود که قابل بازخريد نباشدمقررات

مؤسسه امانات و قرضه های کوچک قابل بازخريد باشد، در آنصورت سهم عضويت بمنظور محاسبه 
 . سرمايه مالی يا سرمايه مقرراتی بايد بحيث بدهی دانسته شود

  
خواه ( که مبلغ اصلی آن در پرداخت، بدون فيس ها و تکتانه  عبارت از قرضه يی است– کريدت کوچک )ص 

چنين محدوديت توسط .  افغانی يا معادل آن تجاوز ننمايد500،000از ) تبديل به سرمايه شده باشد يا خير
 . مکتوب متحدالمال نظارتی د افغانستان بانک تعديل شده ميتواند

  
لغ، اسناد و مدارک، يا ساير جوانب آن از پاليسی  يک قرض پيشنهاد شده که هدف، مب–  ناسازگارقرض   )ق 

قرض دهی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک انحراف ورزد و معموًال منتج به رد آن گردد، ولی 
 .  يک ريسک قابل قبول تجارتی نگريسته شودو مدير بررسی بحيثباوجود آن هم توسط مدير عمومی 

  
اکت در يک مؤسسه مالی ميباشد که سهم عضويت  عبارت از سهم يا منافع شر– سهم غير عضويت  )ر 

 .نيست
  
 عبارت از مالکيت مستقيم يا غير مستقيم اسهام يا شراکت در يک مؤسسه امانات و – سهم ذی صالحيت  )ش 

 درصد سرمايه يا حق رأی نماينده گی 10 درصد يا بيشتر از 10قرضه های کوچک ميباشد که از 
 .  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک را ممکن ميسازدمينمايد، يا نفوذ قابل توجه در اداره 

  
 عبارت از يک قرضه است که بيالنس اساسی آن حين پرداخت، بدون فيس – واجد شرايطه کوچک قرض  )ت 

 افغانی باشد؛ 1،000،000 افغانی و 500001بين ) خواه سرمايه ای شده باشد يا نشده باشد(ها و تکتانه 
 . نظارتی د افغانستان بانک تعديل گرديده ميتواندچنين حدود  ذريعه متحدالمال های

  
 عبارت از يک قرضه با نرخ تکتانه متحول است که فقط در وقفه  های قبًال  – کريدت منظم با نرخ متحول  )ث 

و برحسب مارجن قبًال تعيين شده بر  ) مثًال ماه يکبار يا يک مرتبه در ربع(تعيين شده تغيير خورده ميتواند 
 .  جع قبًال تعيين شده محاسبه ميگرددنرخ تکتانه مر

  
مانند ( عبارت از سرمايه مالی منفی دارائی های غير مادی جمع بدهی های خاص – سرمايه مقرراتی  )خ 

ميباشد که توسط د افغانستان بانک حسب احوال جهت ) سرمايه/قرض فرعی يا اسناد دوگانه قرضه
  . شموليت در محاسبه سرمايه مقرراتی منظور شده باشد

  
 عبارت از جد يا جده، والدين، برادر، خواهر، زوج يا زوجه، پسر، دختر، پسر پسر، پسر دختر، – اقرباء  )ذ 

شوهر برادر يا خواهر، برادر يا خواهر زوج يا زوجه، همسر برادر يا خواهر همسر، دختر برادر يا 
الی (ه، عمه، ماما، و کاکا خواهر، پسر برادر يا خواهر، ماما و کاکا، خاله و عمه، يا پسر يا دختر خال

 ).درجه اول
  
 . عبارت از مالک يک سهم عضويت يا سهم غير عضويت ميباشد– سهمدار )ض 

  
 عبارت از فرد، ارگان ملی يا بين المللی غير دولتی، اداره  کمکی دولت، يا اداره بين المللی يا –حامی   )غ 

أسيس مينمايد و بعضًا بحيث يک چند جانبه تمويل کمک ها که مؤسسه امانات و قرضه های کوچک را ت
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جناح وابسته، يا شريک ساحه دفتر، تجهيزات، ويا مامورين مشخص باشد يا دارای عنوان مشابه باشد ويا 
 . ساير مدارک ارتباطات آن موجود باشد

  
 عبارت از يک امانت پس انداز است که توسط عضوء نزد مؤسسه امانات و قرضه های – امانت اختياری  )ظ 

ته ميشود طوريکه با حصول کريدت از مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مرتبط نباشد يا کوچک گذاش
 .مطلوب ، بيشتر باشد از مبلغ امانت مورد نياز برای حصول کريدت

  
  
  .اهداف عمومی مرام و . 12.1.3 §
  

 :مرام اين مقرره عبارت است از  )أ 
ترک، فعاليت های مجوز و تعيين ايجابات د افغانستان بانک در مورد جوازدهی، اداره مش .1

ممنوعه، حد اصغری معيار های احتياطی، و گذارش دهی موسسات امانات و قرضه های 
 .کوچک بمنظور مصئونيت امانت گذاران

تشويق معياری شدن بيشتر امور مالکيت و فعاليت های موسسات امانات و قرضه های کوچک  .2
الی با وضاحت بيشتر تفکيک گردند، تا اين مؤسسات از بانک های تجارتی و ساير مؤسسات م

 . که هدف آن کاهش اعظمی ابهاماتی ميباشد که از فرط تنوع در مؤسسات مالی بوجود می آيد
  
 :اهداف اين مقرره  )ب 

موسسات امانات و قرضه های کوچک قادر به حصول جواز نامه ها از د افغانستان بانک  .1
 .ن مقرره تطبيقی مجاز خواهد شدخواهند شد، و فعاليت های آنها بصورت کامل ذريعه اي

از موسسات امانات و قرضه های کوچک تقاضا بعمل خواهد  شد تا معيار های بين المللی را  .2
در اداره مشترک، کفايت سرمايه، محاسبه و مديريت سياليت، تصنيف بندی دارئی و پروويژن 

 .بر آورده سازندخسارات قروض، تنوع محصوالت کريدتی، و معامالت با جناح های وابسته، 
  
رعايت ستندرد های تصريح شده در اين مقرره توسط  موسسات امانات و قرضه های کوچک ذريعه   )ج 

 .بررسی های داخل ساحه و تحليل های اطالعات در خارج از ساحه،  نظارت خواهد شد
  
  

  تشکيل، اهداف و صالحيت های موسسات امانات و قرضه های کوچک –بخش دوم 
  
 و سرمايه حاميان و جدائی شرکت از ت حقوقی موسسات امانات و قرضه های کوچکشخصي. 12.2.1 §

  .گذاران 
  

موسسات امانات و قرضه های کوچک مکلف اند تا خود را منحيث شرکت های سهامی تنظيم نمايند که   )أ 
 .مالک آن عبارت از اعضا و در شرايط خاص، سرمايه گذاران غير عضو ميباشند

های کوچک بايد شخصيت های حکمی مجزا و متمايز از حاميان و سرمايه موسسات امانات و قرضه   )ب 
آنها بايد دارای اداره شرکتی جداگانه باشند، کتب و اسناد جدا گانه را داشته باشند و  . گذاران خود باشند

بايد طبق قيمت ها، ) بشمول هر گونه اشتراک کارمندان(معامالت آنها با حاميان و سرمايه گذاران آن 
 .  ايه ها، و نرخ های تکتانه مربوط به بازار  اجرا گرددکر

  
  اهداف موسسات امانات و قرضه های کوچک. 12.2.2 §
  

اهداف اساسی موسسات امانات و قرضه های کوچک بايد رشد رفاه نفوس دارنده درآمد پائين ، رفع نيازمندی 
هيل بسيج سازی پس انداز سکتور متذکره های مالی جوامعی که به قلت خدمات مالی کافی مواجه هستند، و تس

  .در جهت ايجاد تشبثات عايداتی
  

موسسات امانات و قرضه های کوچک بايد در انجام فعاليت های شان، اعضاء و جوامع مشخص شده خود را 
موسسات متذکره در جهت حصول نفع فعاليت مينمايند و در ضمن به مديريت ريسک و کنترول . خدمت نمايند
  . جه مناسب مبذول ميدارندمصارف تو
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  موسسات امانات و قرضه های کوچکز و ممنوعه افعاليت های مج. 12.2.3 §
  

  :موسسات امانات و قرضه های کوچک ميتوانند به هر يک يا تمام فعاليت های ذيل مبادرت ورزند
  
 .جذب وجوه از اعضاء بوسيله امانات پس انداز و امانات ميعادی  )أ 

 
 .ک به اعضاءاعطاء کريدت های کوچ  )ب 

  
 درصد 40اعطاء قرضه های کوچک واجد شرايط به اعضا؛ بهر حال، مبلغ مجموعی اين قروض به   )ج 

 .سرمايه مقرراتی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک محدود گرديده است
  
اعطاء قروض گروپی به هيأت اداری که وجوه را منحيث قروض کوچک به اعضاء گروپ به قرضه   )د 

ات و قرضه های کوچک را با وادار نمودن اعضاء به باز پرداخت قروض، کمک ميدهد و موسسات امان
 . افغانی محدود گرديده است2،500،000مينمايد؛ بهر حال، حد اعظمی اندازه يک قرض گروپی به 

  
 .اعطاء  اجاره مالی يا اجاره عملياتی به اعضاء  )ه 

  
 . افغانستان بانکسرمايه گذاری در اسناد بهادار قرضه صادره  وزارت ماليه يا د  )و 

  
سرمايه گذاری در اسناد بهادار سرمايه که توسط يک شخصيت حکمی صادر و مشترکًا توسط خود   )ز 

موسسه، ساير موسسات امانات و قرضه های کوچک، و ديگر مؤسسات کريدتی واجد شرايط تصاحب 
واجد شرايط يا ميگردد، که هدف اين نهاد عمل نمودن بحيث قرض دهنده عمده به اين مؤسسات کريدتی 

تهيه ساير خدمات مانند بازار يابی، آموزش، همکاری تخنيکی، مديريت پول نقد، بانکداری کارگزاری، 
 . ابزار مديريت خطر، و امثال آن ميباشد و تنها برای نفع مؤسسات کريدتی واجد شرايط صورت ميگيرد

  
 .جارتی مجوزبرقراری حساب طرف معامله در د افغانستان بانک يا در يک بانک ت  )ح 

  
اجراء عمليات انتقال وجوه به يا از فروعات آن،  ساير موسسات امانات و قرضه های کوچک، يا بانک   )ط 

های تجارتی که بواسطه د افغانستان بانک برايشان جواز داده شده يا فروعات خارجی که توسط د 
 .  يده باشدافغانستان بانک به نماينده گی از مشتريان برای شان جواز نامه صادر گرد

  
 .، صدور اسهام بدون عضويت)درصورت منظوری د افغانستان بانک(صدور اسهام عضويت و   )ي 

  
عرضه خدمات  مشورتی و معلوماتی که با بمنظور تشويق قرض دهی ايکه هدف تاسيس موسسات   )ك 

 .امانات و قرضه های کوچک ميباشد، صورت گرفته باشد
  
ای خاص به اعضاء يا غير اعضاء جهت نگهداری اسناد و  اجاره يا کرايه دادن تعميرات يا صندوق ه  )ل 

 .ساير دارايی با ارزش
  
 .فروش محصوالت بيمه ای وابسته به قروض به مديونين عضوء بحيث يک نماينده برای ساير شرکت ها  )م 

  
 

  :موسسات امانات و قرضه های کوچک نبايد به فعاليت های ذيل مبادرت ورزند
  
اعضاء، يا هر گونه حساب بانکی ايکه مشابهه به يک حساب جاری جذب امانات حسابات جاری از   )أ 

 .ميباشد و توسط مشتری بواسطه يک چک تحريری يا درخواست دستور پرداخت، ديبت شده ميتواند
 

 .جذب هر نوع امانت از غير اعضاء  )ب 
  



 

 7

 .اعطاء هر گونه کريدت به غير اعضاء، يا اعطاء کريدت بغير از قروض کوچک به اعضاء  )ج 
  
ب اموال ايکه از  حد الزم برای پيش برد تجارت مؤسسه امانات و قرضه های کوچک، بيشتر  تصاح  )د 

 . باشد
  
به استثنی مبالغ کوچک بانک (دارائی های پولی يا بدهی های پولی به اسعار خارجی ) سنجش(نامگذاری  )ه 

  درصد دارائی های مؤسسه امانات و قرضه های کوچک تجاوز5نوت ها و سکوک خارجی که از 
مؤسسه قرضه های کوچک موجود که برای اخذ جواز مؤسسه امانات و قرضه های کوچک ). ننمايد

تالش ميورزد و دارای بدهی های پولی موجود به پول خارجی ميباشد، ميتواند که يک مبلغ معادل يا کمتر 
 بيشتر از شش از دارای ها به آن پول خارجی را بعد از اخذ جواز نهائی خود برای يک دوره يا مدتی که

درخواستی اخذ جواز بايد بصورت واضح و صريح پالن های مؤسسه امانات و . ماه نباشد، حفظ نمايد
قرضه های کوچک را نمايان سازد که بتاسی از آن همه دارائی ها و بدهی ها به پول خارجی را حذف 

 . ماهه، به افغانی تبديل نمايدمی نمايد يا مجددًا آن دارائی ها و بدهی ها را در خالل چوکات زمانی شش 
  
 .اعطاء کريدت به حاميان، سرمايه گذاران، يا مديران  )و 

  
سرمايه گذاری در هر گونه اسناد بهادار سرمايه، به استثنی آنهايکه در ابتداء اين بخش به آنها اشاره   )ز 

 .گرديد
  
 د افغانستان بانک نشر سرمايه گذاری در اسناد بهادار قرضه بدون آن اسناد ايکه توسط وزارت ماليه يا  )ح 

 .گرديده اند
  
 .ضمانت کردن قرضه هر شخص به شخص ديگر، به هر وسيله يی که باشد  )ط 

  
 .صدور ليتر آف کريدت به هر شکل ايکه باشد  )ي 

  
فعاليت کردن بحيث صراف اسعار خارجی، عرضه کننده خدمات پولی، متصدی سيستم پرداخت، يا   )ك 

در قانون د افغانستان بانک يا در مقررات صادره د افغانستان عرضه کننده خدمات اسناد بهادار، طوريکه 
 .بانک تعريف گرديده است

  
استفاده از مراجع بغير از د افغانستان بانک، بانک تجارتی مجوز، فروعات بانک خارجی دارای جواز   )ل 

ه نامه، يا عرضه کننده خدمات پولی مجوز بمنظور انتقال وجوه خود مؤسسه به موقعيت ديگری يا ب
 .در داخل يا خارج از افغانستان، يا برای دريافت وجوه از سرمايه گذاران شخص ديگر

  
  موسسات امانات و قرضه های کوچک جواز دهی –بخش سوم 

  
  .ثبت و راجستر بحيث شخصيت حکمی. 12.3.1 §
  

انک، قبل از ارائه درخواست مبنی بر حصول جواز  موسسه امانات و قرضه های کوچک به د افغانستان ب
  .راجستر گردد" شرکت سهامی غير قابل توزيع"مؤسسه آينده بايد  با مقامات مربوطه بحيث يک 

  
  تعيين صالحيت وکالت. 12.3.2 §
  

قبل از ارائه درخواست مبنی بر حصول جواز موسسه امانات و قرضه های کوچک به د افغانستان بانک، 
 امضا اسناد و سخنگويی را بنماينده گی از موسسه در مؤسسه آينده بايد  فردی را تعيين نمايد که صالحيت

  .جريان تمام ميعاد پروسه جواز دهی داشته باشد
  
  .اسناد مورد نياز که با درخواست مبنی برحصول جواز ضميمه ميگردد. 12.3.3 §
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يل ضم د افغانستان بانک تا زمانی که اسناد ذ. اسناد ذيل بايد بحيث بخشی از درخواست جواز تسليم گردند
  : دوسيه نگرديده باشد و حاوی معلومات الزمه ذيل نباشد، درخواست را بررسی نمی نمايد

 . سند تائيد کننده تاديه فيس غير قابل استرداد برای درخواست •
 .آئين نامه پيشنهادی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک •
 . ک در آن درج باشدپالن تجارتی که فعاليت های  پالن شده مؤسسه امانات و قرضه های کوچ •
بيالنس شيت اختصار شده و پيش بينی شده و صورت حساب نفع و ضرر که حاوی فعاليت های سه  •

 .ساله باشد
 .اظهار واضح رابطه مشترک، ساحه عضويت، و جامعه مشخص شده برای عضويت  •
 .ارداثبات اينکه اساس کافی مقدماتی برای عضويت با ظرفيت رشد بالقوه آن در مؤسسه وجود د •
 .نمودار يا جدول تشکيالتی پيشنهاد شده مؤسسه امانات و قرضه های کوچک •
 .پاليسی کريدتی پيشنهاد شده مؤسسه امانات و قرضه های کوچک •
 پاليسی پيشنهادی در مورد مديريت دارايی و بدهی موسسه امانات و قرضه های کوچک •
 .ه، بشمول آدرس تماس آنهالست کامل و دقيق تمام حاميان  و سرمايه گذاران پيشنهاد شد •
بيالنس شيت اوليه پرو فورمه برای زمانيکه جواز در آن حاصل ميگردد، با توضيح اينکه دارائی  •

های خالص مؤسسه امانات و قرضه های کوچک معادل يا بيشتر از حد اقل ضرورت اوليه يا مداوم 
ذاران پيشنهدی در سرمايه به سرمايه مالی و همچنان حد اقل فيصدی مالکيت هر يک از سرمايه گ

 .ابتدايی
اظهار يه يی که روابط پيشنهاد شده ميان مؤسسه امانات و قرضه های کوچک و حاميان و سرمايه  •

 . گذاران پيشنهاد شده را با وضاحت بازتاب ميدهد
بيانيه يی که توضيح مينمايد چگونه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک پالن دارد تا مسئوليت های  •

 .ا در قبال مبارزه عليه تطهير پول انجام دهدخود ر
معلومات کامل در مورد سوانح مديران اداری پيشنهاد شده، بشمول اسامی ، آدرس، شماره های  •

تماس تيلفونی و يا آدرس پست برقی آنها و و خلص سوابق کاری آنها که نشان دهنده تحصيل و 
 .تاريخچه ماموريت باشد

  
  . جوازبررسی درخواستای  زمانی برميعاد. 12.3.4 §
  

هنگاميکه تمام اسناد مورد نياز تسليم شد، در آنصورت د افغانستان بانک فرد دارنده صالحيت وکالت را مطلع 
  . خواهد ساخت که درخواست کامل پنداشته شده است

  
 هفته تقويمی 5هنگاميکه درخواست کامل پنداشته شد، بعد از آن د افغانستان بانک تأييدی يا رد خود را در طی 

  .صادر خواهد نمود
  

حين مرور مواد ايکه توسط د رخواست کننده تسليم گرديده، د افغانستان بانک ميتواند معلومات بيشتر را جهت 
.  يا تقاضای تعديل و تغير در اسناد و مدارک قبًال تسليم شده را بنمايد تکميل اسناد و مدارک الزم،  تقاضا نمايد

يا در (د افغانستان بانک برای اطالعات بيشتر در طی دو ماه تقويمی بر آورده نگردد،  در صورتيکه تقاضای 
، در آنصورت درخواستی )طی ميعاد زمانی ديگری که توسط د افغانستان بانک در درخواست تعيين شده باشد

  .ردترک شده تلقی خواهد شد و د افغانستان بانک اقدامات مزيد را در خصوص  آن اتخاذ نخواهد ک
  

در جريان پروسه درخواستی، شخص ايکه بحيث دارنده صالحيت وکالت برگزيده شده بايد بصورت متداوم 
در صورت عدم ارائه پاسخ به سواالت يا . بطور شخصی، در تيلفون، يا بوسيله پوست برقی قابل دسترس باشد

نوع عذر شخص مذکور را قبول عدم اجابت تقاضای مبنی بر ارائه معلومات اضافی، د افغانستان بانک هيچ 
  .نخواهد کرد

  
  .زمينه های رد درخواستی جواز. 12.3.5  §

 
:د افغانستان بانک بنابر داليل ذيل ميتواند در خواستی را رد و از صدور جواز خودداری نمايد  

 . را برآورده نسازند12.4.5هرگاه مديران پيشنهاد شده شرايط مندرج در بخش  •
 .  ، مطابق نباشند12.1.12ران پيشنهاد شده با تعاريف اين اصطالحات در بخش حاميان يا سرمايه گذا •
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هرگاه رابطه مشترک، ساحه عضويت، يا جامعه مشخص شده بصورت غيرکافی تعيين شده باشد، يا  •
 . به احتمال اغلب، اساس عضويت مطلوب بر آورده شده نتواند

 .تن حد اقل سرمايه و سياليت را نشان ندهدهرگاه پالن تجارتی رعايت متداوم شرايط مبنی بر داش •
 .هرگاه پاليسی پيشنهاد شده کريدت، درک سالم از اصول  قروض کوچک را نشان ندهد •
هرگاه شرح پالن های پيشنهاد شده برای اجرای  مسئوليت های  مبنی بر مبارزه با تطهير پولی،   •

 . درک مسئوليت های متذکره را نشان ندهد
 .هاد شده مديريت دارائی و بدهی، درک واضح اين مسئوليت ها را نشان ندهدهرگاه پاليسی پيشن •
هرگاه دارائی ها يا بدهی ها به اسعار خارجی موجود باشد و درخواست بصورت واضح نشان ندهد  •

که چگونه و چه زمان دارائی يا بدهی حذف يا مجددًا در طی مدت زمانی شش ماه به افغانی تغير 
 . خواهد يافت

  
غانستان بانک اطالعيه کتبی را که داليل رد درخواست را در بر دارد، به درخواست کننده ارسال خواهد د اف
  . کرد

  
  . در صورتيکه درخواست رد شود، حاميان مؤسسه تا مدت يک سال واجد شرايط درخواست جديد نمی باشند

  
  .شرايط نهائی برای اعطای تصديقنامه جواز. 12.3.6 §
  

.  غانستان بانک منظوری ر ا صادر نمايد، در آنصورت به حاميان اطالعيه يی صادر ميگردددر صورتيکه د اف
بعد از آن، حاميان مؤسسه مکلف اند در ظرف دو ماه بخاطر قناعت د افغانستان بانک ثابت نمايند که مؤسسه 

اثباتيه .  دارا ميباشندامانات و قرضه های کوچک که در آينده نزديک به فعاليت آغاز مينمايد سرمايه الزم را
بايد شامل شواهد و مدارک تصاحب دارائی کافی باشد تا بعد از تسويه هرگونه بدهی ،  حد اقل سرمايه ابتدايی 

  . هنوز هم باقی باشد
  

بعد از اينکه قناعت کامل د افغانستان بانک حاصل شد که سرمايه مؤسسه کافی است، در آنصورت د افغانستان 
 جواز را به آن مؤسسه اعطاء خواهد نمود، و مؤسسه امانات و قرضه های کوچک ميتواند بانک تصديق نامه

  .به جذب امانات اجباری و داوطلبانه و اعطای قروض آغاز نمايد
  
  .زمينه های فسخ جواز. 12.3.7 §
  

خ د افغانستان بانک جواز مؤسسه امانات و قرضه های کوچک را در صورتيکه داليل ذيل موجود باشد فس
  :نموده ميتواند

  
 .در صورتيکه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مفلس شود •
هرگاه د افغانستان بانک دريافت نمايد که معلوماتی که بحيث بخشی از درخواست جواز تسليم گرديده  •

 . بود، غلط بود
 اگر مؤسسه امانات و قرضه های کوچک بصورت کافی از حاميان يا سرمايه گذاران خود جدائی را •

 . حفظ ننموده باشد
اگر مؤسسه امانات و قرضه های کوچک قرض دهی يا امانت گيری خود را به عضويت تعريف شده  •

 .اصلی خود بتاسی از رابطه مشترک، ساحه عضويت و جامعه مشخص،  محدود ننموده باشد
 اين 12.2.3هرگاه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک به فعاليت های ممنوعه مندرج در بخش  •

 .مقرره مبادرت ورزيده باشد
اگر مؤسسه امانات و قرضه های کوچک قوانين يا مقررات را تخلف نموده باشد، يا در فعاليت های  •

اشتراک ورزيده باشد که قدرت پرداخت ديون يا سياليت مؤسسه امانات و قرضه های کوچک را به 
 .مخاطره می اندازد

ز يکی از دستورات تنفيذی صادره د افغانستان در صورتيکه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک ا •
 .بانک تخلف نموده باشد
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اگر مؤسسه امانات و قرضه های کوچک در طی شش ماه بعد از تاريخ انفاذ جواز خود، آنرا مورد  •
استفاده قرار نداده باشد، يا مؤسسه امانات و قرضه های کوچک برای بيشتر از شش ماه تجارتی را 

 .وده،  توقف داده باشدکه جواز آنرا اخذ نم
اگر مؤسسه امانات و قرضه های کوچک يا هر يک از حاميان يا سرمايه گذاران آن در فعاليت های  •

 .جنايی اشتراک ورزيده باشند
در صورتيکه حاميان يا سرمايه گذاران مؤسسه امانات و قرضه های کوچک از د افغانستان بانک  •

 .تقاضای فسخ جواز آنرا نموده باشند
  
  . يا سرمايه گذارانحاميان درخواست درصورتفسخ جواز . 12.3.8 §
  

سهمداران مؤسسه امانات و قرضه های کوچک جهت فسخ جواز مؤسسه امانات و قرضه های کوچک 
قطعنامه سهمداران مبنی بر تصديق خواهش فسخ جواز و . ميتوانند به د افغانستان بانک کتبًا درخواست نمايند

تعيين شخص يا اشخاص مسئول تصفيه معه يک گذارش مفتش خارجی مستقل و قابل پالن تصفيه،  بشمول 
  . قبول به د افغانستان بانک، بايد با درخواستی ضم گردد

  
درخواست تنها در صورتی تصويب شده ميتواند که د افغانستان بانک پالن تصفيه و تصفيه کننده را منظور 

ارائی های کافی جهت باز پرداخت بدهی هايش به امانت نمايد  و  موسسه امانات و قرضه های کوچک د
  . داشته باشد گذاران و ساير دائنين

  
، سهمداران ميتوانند درخواست نمايند تا  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک با تصفيهمنحيث يک بديل به 

جواز با بجای پالن تصفيه، درخواستی فسخ . مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مجوز ديگر مدغم شود
قطعنامه سهمدارن مؤسسه امانات و قرضه های کوچک باقی مانده مبنی بر اينکه مؤسسه امانات و قرضه های 
کوچک باقی مانده موافق است تا تمامی دارائی ها و بدهی های مؤسسه مالی مدغم شونده را بعهده بگيرد، ضم 

االی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک باقی د افغانستان بانک  قسمًا براساس تأثير ايکه ادغام ب.  ميشود
در هيچ حالتی د افغانستان بانک ادغامی . مانده ميگذارد، درخواست فسخ جواز را تصويب يا رد خواهد نمود

را که تأثير ضعيف کننده باالی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک باقی مانده داشته باشد، تصويب نخواهد 
  .نمود

  
  .؛ اسم قابل قبولمؤسسه امانات و قرضه های کوچک و فروعات دفتر مرکزی. 12.3.9 §
  

مؤسسه امانات و قرضه های کوچک ميتواند که در يک يا بيشتر از يک دفتر فعاليت نمايد و مکلف است از 
  .جمله دفاتر خود يکی را منحيث دفتر مرکزی تخصيص دهد

  
 روز قبل از افتتاح يکی 30نک را حد اقل مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مکلف است تا  د افغانستان با

 ماه لست تمام دفاتر خود را به د افغانستان بانک تهيه نمايد، 6از دفاتر خود يا نقل مکان آن اطالع دهد و هر 
که مشتمل بر  آدرس، شماره های تيليفون، آدرس های پست الکترونيک، و اسم شخص ارتباطی مربوط در هر 

  . دفتر ميباشد
  

سسه امانات و قرضه های کوچک شخصيت های حکمی عليحده نميباشند و سرمايه عليحده يا بيالنس دفاتر مؤ
تمام دفاتر يک مؤسسه امانات و قرضه های کوچک بايد از عين اسم  استفاده نمايند، . شيت های جداگانه ندارند

  ).مانند نشاندادن موقعيت دفتر(و فقط تفاوت های جزئی در آن مجاز است 
  

يا هر گونه کلمه يا عبارت مشابه ايکه سبب فريبنده گی " مؤسسه بانکی،" "سازمان بانکی،" "بانک،"کلمه 
اذهان ميگردد که مؤسسه امانات و قرضه های کوچک بانکی است که توسط د افغانستان بانک مجوز گرديده 

 رسمی يا غير رسمی است،  نبايد بخشی از اسم مؤسسه امانات و قرضه های کوچک را تشکيل دهد، چه بطور
  . باشد

  
دفتر مرکزی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مسئول است حصول اطمينان نمايد که معامالتيکه ساير 
دفاتر فرعی در آن اشتراک ميورزند، طبق قوانين و مقررات مربوط و همچنان در رعايت با پاليسی ها و 

  .طرزالعمل های صادره دفتر مرکزی ميباشند
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  موسسات امانات و قرضه های کوچکاره مشترک  اد–بخش د 

  
  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچکسهمداران . 12.4.1 §
  

عالی ترين مرجع  مجتمعًا مؤسسه امانات و قرضه های کوچکسهمداران عضوء و سهمداران غير عضوء 
ق و مسئوليت ران، و حقوجلسات سهمدااوقات  و تعداد.  ميباشنداداری مؤسسه امانات و قرضه های کوچک

و در ميتواند  مشخص گرديده مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مستقالنه توسط هر های آنها بصورت
  :ميتواند محدوديت های ذيل ذکر گرديده با در نظرداشت مؤسسه امانات و قرضه های کوچکاساسنامه 

طبق " يه گذارسرما"يا " عضوء"سهمدار نمی تواند سهم خود را به شخص ديگری که شامل تعريف  .1
 . فوق نباشد، انتقال دهد 12.1.2 §جز  

سهمدار نمی تواند در يک مؤسسه امانات و قرضه های کوچک سهم ذيصالحيت را بدست آرد يا  .2
 . آنرا ترک نمايد، مگر اينکه طرزالعمل های مندرج در بخش هـ اين مقرره را پيروی نمايد

انات و قرضه های کوچک اخذ نمايد که طبق  سهمدار نمی تواند توزيع سرمايه را از مؤسسه ام .3
 .نباشد 12.6.5 §محدوديت های مندرج در 

  
  . تعيين الزمی نماينده گان سهمداران12.4.2 §
  

سهمداران عضوء بحيث گروپ، و هرسهمدار غير عضوء بصورت جداگانه مکلف به تعيين يک شخص بحيث  
لسات با د افغانستان بانک در مورد موضوعاتيکه مربوط به نماينده مذکور بخاطر انعقاد ج. نماينده خود ميباشند

مؤسسه امانات و قرضه های کوچک ميشود بايد بدون تأخير در تمام اوقات بصورت شخصی يا بواسطه 
د افغانستان بانک همچنان حق تدوير جلسه ای را دارا ميباشد که در . تيليفون يا پوست الکترونيکی موجود باشد

  .نمايندگان سهمداران منحيث يک گروپ اشتراک می ورزندآن برخی يا تمام 
  
  .موسسات امانات و قرضه های کوچک آئين نامه های. 12.4.3 §
  

مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مکلف است تا آئين نامه های کتبی را داشته باشد، که منحيث سند اساسی 
 کننده صالحيت های آن، و تعيين کننده کنترول کننده عمليات مؤسسه امانات و قرضه های کوچک، تعريف

  . رهنمود های فراگير که نظر به آن پاليسی های مشخصتر اتخاذ ميگردد، ميباشد
  

  :حد اقل آئين نامه ها بايد موارد آتی را در بر داشته باشد
 ساحه عضويت مؤسسه امانات و قرضه های کوچک و شرايط عضويت؛ .1
 های کوچک و خدماتيکه اين مؤسسه ارائه نموده ميتواند؛ساحه فعاليت های مؤسسه امانات و قرضه  .2
 .وظايف و مسئوليت های  مديران و ساير کارمندان کليدی آن .3

  
  :ساير ساحاتيکه بايد در اساسنامه ها عنوان گردد شامل ذيل ميگردد

معلومات رسمی راجع به مؤسسه امانات و قرضه های کوچک، بشمول نام رسمی، آدرس، کود  .1
 نستان بانک و تاريخ صدور جواز؛نمبر د افغا

 اهداف خاصيکه بموجب آن مؤسسه امانات و قرضه های کوچک تأسيس گرديده است؛ .2
حد اقل خريداری سهم عضويت که جهت اشتراک ضرور است و هرگونه شرايط اقل برای  .3

 عضويت، مانند عمر يا مدت اقامت در جامعه؛
 شرح رابطه مشترک و جامعه مشخص شده؛ .4
  منازعات با اعضاء و موارد اخراج ممکنه ؛پروسه بررسی .5
 قواعد يا مقررات نافذ بر جلسات سهمداران و جلسات عضويت، اگر باشد؛ .6
 قواعد يا مقررات نافذ بر نامزدی مستشار که جهت تصويب به د افغانستان بانک ارائه ميشود؛ .7
مسئوليت های آن قواعد يا مقررات نافذ بر انتخاب اعضاء برای کميته های مختلف و وظايف و  .8

 کميته ها؛
 وظايف و مسئوليت های مدير عمومی، خزانه دار، و مدير بررسی؛ .9

انواع وسيع سرمايه گذاری های سيال که مجاز ميباشند، بشمول امانات در سازمان های بانکی، و  .10
 معيار انتخاب آن سازمان های بانکی؛
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 پروسه ترتيب و مرور بر بودجه ساالنه؛ .11
  آن؛مبالغ حد اقلخاير خساره قروض ساخته ميشود و پروسه که توسط آن ذ .12
شرط مبنی بر اينکه مديران و کارمندان موارد تضاد منافع را افشاء نمايند، بشمول برطرفی يک  .13

 آمر يا کارمند در صورت عدم آشکار سازی آن؛
حکم مبنی بر اينکه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک بصورت داوطلبانه با مؤسسه امانات و  .14

رضه های کوچک ديگر بصورت داوطلبانه مدغم ميگردد، مشروط براينکه چنين تصميم از طرف ق
 سهمداران گرفته شده باشد؛

 .پروسه که بواسطه آن آئين نامه  تعديل شده ميتواند .15
  
  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچکشورای . 12.4.4 §
  

شورا بايد حد اقل .  عبارت از شورا ميباشددومين مرجع بلند پايه در مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
سهمداران غير عضوء بحيث يک گروپ، و سهمداران عضوء منحيث يک گروپ . دارای سه مشاور باشد

هر مشاور نامزد شده تابع منظوری د . مسئول نامزدی مشاورين در تناسب نزديک به سهام شان ميباشند
  .افغانستان بانک ميباشد

  
بعالوه تصاميم سهمداران . با معلومات بيوگرافيکی کامل همراه باشد 12.3.3 §يد طبق سند نامزدی مشاور با

مبنی بر اينکه نامزدی فرد مشخص به اساس قصد سهمداران غير عضوء بحيث يک گروپ يا سهمداران 
  . عضوء بحيث يک گروپ، صورت گرفته است، بايد با آن ضم گردد

  
  .بصورت  همزمان در پست مشاوريت کار نموده نمی توانندمدير عمومی، خزانه دار، و مدير بررسی 

  
  .وظايف و مسئوليت های شورا. 12.4.5 §
  

  :شورای مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مسئوليت های ذيل را دارا ميباشد
 .ان آنحقوقتقرر و برطرفی مدير، خزانه دار، و مدير بررسی و تعيين  .1
دان، و يا اعضا در کميته کريدت که وظايف آنها اخذ تقرر عده مشخص از مديران اداری ، کارمن .2

 . درخواستی های قروض و تصميم مبنی بر اعطا يا رد کريدت ميباشد
 .حصول اطمينان از اينکه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک قوانين و مقررات را رعايت ميکند .3
در سازگاری با اهداف اتخاذ پاليسی ها و طرزالعمل ها جهت مديريت خطر و کنترول های داخلی،  .4

 .طويل المدت مبنی بر حصول مفاد، کفايت سرمايه، و مصئون ساختن امانت گذاران عضوء
 .تصويب محدوديت های عددی باالی پارامتر های قابل اندازه گيری، البته نظر به ضرورت .5
 . حصول اطمينان از اينکه پاليسی ها و طرزالعمل های فوق رعايت ميگردد .6
 . خواستی های قرض های ناسازگاز ايکه توسط مدير بررسی راجع ميشودتصويب يا رد در .7
  .گماشتن مفتش خارجی، تابع منظوری د افغانستان بانک  .8
 ؛مدير بررسیوظايف و مسئوليت های مدير عمومی، خزانه دار، و  .9

  بانکی، و معيارمؤسسات، بشمول امانات در ميباشدمجاز  سرمايه گذاری های سيال که وسيعانواع  .10
  بانکی؛چنين مؤسساتانتخاب 

 ؛آن تهيه بودجه ساالنه و تجديد نظر برپروسه  .11
 ؛اصغری آنمبالغ  ذخاير خساره قروض و تشکلپروسه  .12
اعالن تضاد منافع توسط مديران و کارمندان، بشمول برطرفی آمر يا کارمند به دليل عدم  لزوميت .13

 اعالن آن؛ 
 مؤسسه امانات و قرضه های کوچکبا  ی کوچکمؤسسه امانات و قرضه ها ادغام داوطلبانه حکم .14

 چنين تصميم از طرف سهمداران گرفته شده باشد؛، در صورتيکه ديگر
 .تعديل اساسنامهپروسه  .15

  
  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچکشورای . 12.4.4 §
  

داد تع.  ميباشدمؤسسه امانات و قرضه های کوچک عبارت از شورای ،عاليترين ارگان اداره کننده ديگر
سهمداران غير عضوء بحيث يک . اعضای شورای عالی يک عدد طاق بوده که حد اقل آن سه عضو ميباشد
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 نظر به تناسب سهام شان اعضای شورانامزدی  مسئول  ديگرگروپ، و سهمداران عضوء منحيث يک گروپ
  . د افغانستان بانک ميباشدمنظوریتابع  کانديد هر. ميباشند

  
و فيصله سهمداران  توضيح شد، 12.3.3د طوريکه در بخش  کانديمکملبا بيوگرافی نامزدی عضو شورا بايد 

حاکی بر تصميم سهمداران غيرعضو بحيث يک گروپ، و يا سهمداران عضو بحيث يک گروپ جهت 
  .  ضميمه ميگردد،نامزدی شخص مورد نظر به عضويت شورا

  
   . ضويت شورا را نيز داشته باشندعهمزمان ميتوانند  نمدير بررسیمدير عمومی، خزانه دار، و 

  
  .وظايف و مسئوليت های شورا. 12.4.5 §
  

  : مسئوليت های ذيل را دارا ميباشدمؤسسه امانات و قرضه های کوچکشورای 
 .ان آنحقوق و تعيين ،مدير بررسی، خزانه دارو مديرتقرر و برطرفی  .1
 ان اخذ درخواستکه وظايف آناعضای کميته کريدت  و يا  معين کارمندان واداریتقرر مديران  .2

  . در مورد اعطاء يا عدم اعطاء قرضه ميباشدهای قروض و تصميم گيری 
 . کوچکقرضه هایمؤسسه امانتی توسط حصول اطمينان در مورد رعايت قوانين و مقررات  .3
اهداف  که مطابق به  مديريت خطر و کنترول داخلی و طرزالعمل ها در موردتصويب پاليسی .4

 .باشد  عضو، کفايت سرمايه، و تحفظ امانت گذارانمنفعتطويل المدت 
 . حسب ضرورت ،باالی پارامترهای اندازه گيری خطراتتصويب محدوديت های عددی  .5
 . و طرزالعمل هارعايت و تطبيق پاليسی حصول اطمينان در مورد  .6
ع شده  ارجامدير بررسی های قرضه که مطابق به لوايح نبوده و توسط  يا رد درخواستمنظوری .7

  . باشد
 . ميباشد منظوری د افغانستان بانککه موکول به خارجی، تعيين بررس .8
 و ارائه بموقع گزارشات و نتايج بررسی به داخلی و خارجی بررسی  از انجامحصول اطمينان  .9

 . سهمداران و دافغانستان بانک
  

  :نداارا  ذيل را د و مسئوليتهایوظايف مؤسسه امانات و قرضه های کوچک اعضای شورای
 . حسن نيت وظيفه بطور صادقانه و با یاجرا .1
 را بهترين وجه برآورده مؤسسه امانات و قرضه های کوچکانجام وظيفه به نحوه ايکه منافع  .2

 تحفظ، کفايت سرمايه و نفعتساخته و مطابق به منافع و اهداف طويل المدت آن مبنی بر کسب م
 .  باشدامانت گزاران

  .  از نفوذ بيمورد ساير افرادعمل مستقل و آزاد عاری .3
 . مربوط مسئوليت هایانجام وظايف و جهت مورد نياز به معلومات رسیدست .4
مقررات يا هر گونه  از قوانين، اتهر گونه تخلفد افغانستان بانک در مورد ارائه گزارش بموقع به  .5

ممکن يت های که  سياليت، کفايت سرمايه، يا ساير وضعاحتمالی يا ايجاد شده در رابطه بامشکل 
 .مورد تهديد قرار دهدامانت گذاران را نافع م

  
  .جلسات شورا. 12.4.6 §
  

 در صورتو  بايد حد اقل سال چهار مرتبه تشکيل جلسه دهد، مؤسسه امانات و قرضه های کوچکشورای 
  . وده ميتواندلزوم جلسات بيشتری را داير نم

  
 و جلسه خود را داير معينه طی موعد  کهحکم نمايد به شورا تدر همه اوقاصالحيت دارد تا د افغانستان بانک 

 را مورد بحث و مطالعه قرار دهد، برعالوه دافغانستان بانک حق دارد تا يک ناظر را خاصيک اجندای 
برای حضور در جلسات هيئت تعيين نموده و يا حکم دهد که صورت جلسه و يا فيصله های آن در خالل موعد 

  . ان بانک تسليم گرددمعين به دافغانست
  

 اگر. روی موضوعاتی بحث و مذاکره نمايد که منفعت اقتصادی وی در آن نهفته باشد حق ندارد تا عضو شورا
عضو ذينفع مکلف است تا قبل از آغاز هر نوع ، در آنصورت به حضور شورا ارائه گرددموضوع يک چنين 
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بحث به ساير اعضاء ابالغ نموده و بالفاصله بحث و مذاکره، منفعت اقتصادی خود را در موضوع مورد 
  . جلسه را ترک نمايد

  
  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مدير عمومی 12.4.7 §
  

شورا ، اين مدير به نمايد تعيين مدير عمومیبايد شخصی را بحيث  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
ل از اشغال وظيفه، توسط دافغانستان بانک  روز قب15 بايد حد اقل مدير عمومیتقرر . نمايدميراپوردهی 
  .   ميتواند در جلسات شورا بحيث عضو غيرواجد رأی دهی اشتراک نمايدمدير عمومی. منظور گردد

 
  .مدير عمومیوظايف و مسئوليت های . 12.4.8 §
  

رعايت و مؤسسه  مسئوليت تنظيم و اداره امور يوميه که اجرائيوی مؤسسه نيز ميباشد رئيس، مدير عمومی
 مکلف است تا وظايف مدير عمومی .پاليسی ها و طرزالعمل های تصويب شده توسط شورا را به عهده دارد

انتقال معامالت به حسابات اعضاء، طی استخدام کارمندان اضافی حسب ضرورت، شموليت اعضای جديد، 
 امانت و بحيث پول رشپذي عمومی، )ليجر(  دفترژورنال و سوابق پول نقد و، ارسال مراحل کسرات معاش

و داده  را انجام ، وظايف اداریساير، و نوشتن چک هاای قروض،  ه، طی مراحل درخواستضهپرداخت قر
  .نظارت نمايديا آنرا 

 درخواست د بنابر که  را مالیاتحساب صورتبموقع بودن، و  صحتاعتبار،  دارد تايت مسئولمدير عمومی
  .، تصديق نمايديه ميگرددتهافغانستان بانک يا کدام نهاد ديگر 

  
  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچکخزانه دار . 12.4.9 §
  

 مؤسسه مدير عمومیبه نمايد که  را بحيث خزانه دار تعيين ی بايد شخصمؤسسه امانات و قرضه های کوچک
 تان بانکتوسط د افغانس روز قبل از اشغال وظيفه، 15حد اقل تقرر خزانه دار بايد . خواهد نمودراپوردهی 
   . منظور گردد

  
  .وظايف خزانه دار. 12.4.10 §
  

 ،حسابات مالیيت تهيه صورت ميباشد و مسئولمؤسسه امانات و قرضه های کوچک مالی مديرخزانه دار 
 برای مؤسسه  خطر و توقعات سرمايه گذاریتحمل در مورد  جامع رهنمود هایتسويد، اتیفورمه های مالي

 وضعيت سيالخزانه دار همچنان مسئوليت کنترول و اداره . تطبيق آنها را دارداز  و نظارت ، شورامنظوری
  .را ميباشدرا دا مؤسسه امانات و قرضه های کوچک

  
  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچک مدير بررسی. 12.4.11 §
  

  به شوراموصوف  که تعيين نمايدمدير بررسی را بحيث شخصی بايد مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
ذريعه اشغال وظيفه توسط وی،  روز قبل از 15 بايد حد اقل مدير بررسیتقرر . راپوردهی خواهد نمود

  . دافغانستان بانک منظور گردد
  
  .مدير بررسیوظايف . 12.4.12 §
  

 نظارتن مسئوليت در پهلوی آ و ، ميباشدآن داخلی بررس مدير بررسی مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
 توسط  شورافيصله های، کنترول داخلی، و ی داخلی و طرزالعمل هاپاليسی، مقررات،  رعايت قوانينبر

  :قرار ذيل اند مدير بررسیساير مسئوليت های . را دارد مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
 .  تهيه ميگرددکمپيوترذريعه سيستم های محاسبه و  بودن معلوماتيکه ؤثقارزيابی م .1
 و ، قرضهسازگاری جهت کامل بودن معلومات و قرضههای ست مطالعه و بررسی تمام درخوا .2

 .و تصميم گيریبه شورا جهت بحث که مطابق به لوايح نباشد  های ارجاع درخواست
 . حسب ضرورت، استفاده شود رهنکه منحيث  و اموال هايداد و بررسی برآورد جامرور .3
 .تفاده خزانه دار محاسبه جهت اسمعيارهای و تهيه طرزالعمل های مناسب محاسباتی .4
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ممکن اثر نامطلوب بر  که مؤسسه امانات و قرضه های کوچکعمليات و معامالت بر مرور  .5
 . وضعيت مؤسسه وارد نمايد

 .ميگردد که از طرف شورا انتخاب خارجی اتخاذ ترتيبات برای کار بررس .6
 برآورده  را در شورا عضويت و معيارات شرايطی شورا اعضا تثبيت اينکهبرای متناوب بررسی .7

 .ساخته اند
  
  .کميته کريدت. 12.4.13 §
  

 مدير عمومیکه منحصر به را وظايف و مسئوليت های  و يا  نمايد،ايجادشورا ميتواند يک کميته کريدت را 
ساير .  عضويت کميته کريدت را کسب ميکندخودبخود مؤسسه مدير عمومی. است به کميته کريدت محول کند

 پرداخت حقوق و يا طور داوطلبانه، با ،جمعيت وسيعتر اعضاءيا از ميان و ندان از ميان کارماعضای کميته 
  . انتخاب شده ميتوانند

  
  . در کميته کريدت ايفای وظيفه نمايند نميتوانندمدير بررسی، خزانه دار، و اعضای شورا

  
  .وظايف کميته کريدت. 12.4.14 §
  

با  ها درخواست.  های تسليم شده قروض ميباشدت رد درخواسو يا تأييد ،وظيفه کميته کريدت ارزيابی
 شامل ارزيابی بايد اين. ارزيابی ميگردددر مورد اعطای قرضه، مؤسسه  پاليسی با سازگاری آندرنظرداشت 

، منبع متوقعه باز پرداخت، هدف اخذ قرضه براساس  عضو قرضه توسط مديونتحليل قابليت بازپرداخت 
کميته کريدت . رداخت قرضه هائيکه قبًال از مؤسسه اخذ نموده، ميباشدمديون و سوابق بازپوضعيت مالی 

  . مينمايد ارائه مدير بررسی تجديد نظر نموده و برایارزش تضمين را نيز در صورت موجوديت آن، برآورد 
   . ذکر نگردد، منظور نخواهد شداخذ آن بصورت واضح در درخواست  هدف  ايکهقرضه

  
  .مديرانم شايستگی عدشايستگی و . 12.4.15 §
  

مؤسسه امانات و قرضه های  مدير بررسیو يا ، خزانه دار، مدير عمومی،  شوراعضواشخاصی که بحيث 
بکلوريا را تحصيلی درجه و حد اقل  بوده) سواد حسابیبشمول ( سواد عالی بايد دارای، دن تعيين ميگردکوچک
يک امتحان مقدماتی را  ، و قبل از احراز پست مربوطصادق و امانت کار بودهافراد همچنان بايد . دن باشداشته

  . دنسپری نماي ،مؤسسه مالی در رابطه به مبارزه عليه تطهير پولدر مورد مسئوليتهای  شانبرای تثبيت دانش 
  

  : ميباشندمؤسسه امانات و قرضه های کوچکمديران  حيثبفاقد صالحيت ايفای وظيفه ذيل اشخاص 
 ؛شته باشدر دا سال عم21شخصيکه کمتر از  .1
 اعالم شده باشد؛ورشکسته  قضائی جهان محاکم در يکی ازشخصيکه  .2
  جرم جنائی شده باشد؛کدام محکوم بهشخصيکه  .3
شاروالی و ،  بشمول ارگان های واليتی، ولسوالی باشدمدير يا کارمند يکی از دواير دولتیشخصيکه  .4

 .تصدی دولتی
 مالی ديگری که توسط د افغانستان بانک سات يکی از مؤس درمدير بحيثشخصيکه در حال حاضر  .5

 . ايفای وظيفه نمايد،تنظيم ميگردد
 د تحت نظارت که يک مؤسسه مالی درسمت خود طرف د افغانستان بانک از شخصيکه از  .6

 .برطرف گرديده باشد قرار دارد،افغانستان بانک 
در ناکامی غانستان بانک  توسط د اف که د افغانستان بانک تحت نظارت اسبق مؤسسه مالی يک مدير .7

، تصفيه گردد يا رفتهمؤسسه ذيدخل اعالن شده باشد و متعاقبًا مؤسسه متذکره تحت متوليت قرار گ
   .منحل شود

 . ديگرآمريکی از اقارب  .8
  

  .مؤسسات امانات و قرضه های کوچک تغيير در کنترول – ه بخش
  
   . معينساب سهاماکتجهت لزوميت منظوری قبلی د افغانستان بانک . 12.5.1 §
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  توسط يک سرمايه گذارمؤسسه امانات و قرضه های کوچک در يک  ذيصالحيت استحقاقیاکتساب سهم
 50 فيصد و يا 33 فيصد، 20 حدود معينه و يا هر نوع افزايش در سهم استحقاقی ذيصالحيت که از ،واحد

از  روز 30  گذشتاکتساب واقعی قبل از. گرددمنظور   بانک دافغانستانقبًال توسطفيصد افزايش می يابد، بايد 
  .صورت گرفته نميتواند ، د افغانستان بانکمنظوری

  
 قبلی د منظورینياز به فيصدی های فوق الذکر  ذيصالحيت در محدوده  استحقاقیافزايش در يک سهم
  . افغانستان بانک ندارد

  
د تنها نياز به اطالعيه قبلی  فوق فيصدی هایذيصالحيت پائين تر از محدوده استحقاقی کاهش در يک سهم 

  .افغانستان بانک دارد، نه منظوری قبلی آن
  

 درصورت برآورده شدن شرايط ذيل فقطذيصالحيت را استحقاقی  سهم منظوری اکتسابد افغانستان بانک 
  :خواهد نموداعطاء 
مطابقت ، بيان گرديدهاين مقرره  12.1.2 § که در بخش "سرمايه گذار"تعريف با سرمايه گذار  .1

 .داشته باشد
مؤسسه امانات و قرضه  باالی  طوری موجود نباشد که اکتساب سهامبرای تائيد اين فرضيهشواهدی  .2

 و يا ، اعمال نفوذ خواهد کرد که باعث تهديد اداره سالم و محتاطانه مؤسسه مورد بحثهای کوچک
بانک قرار دارد،  ديگری که تحت نظارت دافغانستان مؤسسه امانات و قرضه های کوچکيک 

  . خواهد شد
 باشدمربوط به يک سرمايه گذار فعلی  ذيصالحيتاستحقاقی سهم افزايش در صورتيکه درخواست  .3

 به به هيچ وجهمثبت بوده و در گذشته  مؤسسه امانات و قرضه های کوچکباالی  وینفوذ  که
 .شدنميبا زيان آور مؤسسه امانات و قرضه های کوچک انهمديريت سالم و محتاط

  
  .موارد معين اجباری سهام در محروميت. 12.5.2§ 
  
طوری  مؤسسه امانات و قرضه های کوچکنمايد که يک سرمايه گذار باالی تثبيت  د افغانستان بانک اگر

 ينصورت، درميباشد مؤسسه انه، سياليت يا مديريت محتاطقابليت پرداخت ديون اعمال نفوذ مينمايد که به زيان
 صالحيت تا به چنين سرمايه گذار حکم نمايد که سهام خود را قبل از ضرب العجل تعيين کد افغانستان بان

  .  نمايدمنتقلشده، به سرمايه گذار ديگری 
بموجب اساسنامه  از حقوقی استفاده نمايد که نميتواند ، سرمايه گذارمحروميت اجباریچنين در صورت وقوع 

   . ، بشمول حق اشتراک در انتخاب اعضای شورا ميگرددبه وی اعطاء مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
  

  مؤسسات امانات و قرضه های کوچک سرمايه اولی و دايمی در موردحد اقل شرايط – وبخش 
  

  . سرمايه مالیحد اقل اولی و دايمیشرايط . 12.6.1§ 
  

  حد اقلوقات در همه ا جواز و بعد از آن مکلف است تا بمجرد وصولمؤسسه امانات و قرضه های کوچک
  .  ميلون افغانی را حفظ نمايد25 سرمايه مالی

  
  . دارائيهاوسرمايه مقرراتی  بينتناسب حد اقل . 12.6.2§ 
  

  سرمايه مقرراتی فيصد8يک نسبت حد اقل در هر زمان مکلف است تا  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
، دارائی های ذيل از ها جهت تطبيق اين شرط دارائيمحاسبه مجموعبرای  .حفظ نمايدرا  دارائيها مجموع بر

  :ميگرددلست محاسبه خارج 
 .پول نقد، حساب جاری در د افغانستان بانک، و ساير طلبات باالی د افغانستان بانک .1
، بانک های خارجیداخلی در ساير بانک ها يا فروعات که  درصد مبالغ امانات بيالنس شيت 80 .2

 .قرار دارند
 .لموسدارای های نام .3

  
  .حد اقل سرمايهدر مورد  خاصشرايط . 12.6.3§ 
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ايجاب  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک  خطرسوابق که فيصله نمايددر صورتيکه د افغانستان بانک 

 فيصد را برای نسبت سرمايه مقرراتی بر مجموع دارايی ها 8مينمايد که مؤسسه مورد نظر رقم بلندتر از 
داليل که وضع فيصدی . ان بانک ميتواند فيصدی بلندتری را وضع نمايدداشته باشد، درينصورت د افغانست

  : بلندتر را الزم ميگرداند مشتمل اند بر
 ؛ کار ميکنند واحد اقتصادیسکتور در يک متشبثين کهتمرکز بيش از حد قروض نزد  .1
 در برابر تغييرات مؤسسه امانات و قرضه های کوچک تکتانه خالص حد مارجنحساسيت بيش از  .2

 ؛) نرخ تکتانهخطر بيش از حد(نرخ تکتانه در مارکيت 
 عمومی، خزانه دار، يا يتشورا، مديردر  در مديريت، بشمول تغيير و تبديل بيش از حد بی کفايتی .3

 های داخلی  پاليسی، يای سالم تجارتمعيارات عدم رعايت قوانين، مقررات، نمونه های؛ مدير بررسی
 .فزيکینامناسب امنيت  ؛ وغيرمؤثر داخلی؛ کنترول مؤسسه

 روز يا بيشتر 61 که ند عبارت از قروض اچنين قرضه ها. مشکل آفرينسطح بيش از حد قروض  .4
مجموع دارائی ها  درصد 10سپری شده باشد و از ) رقم ناخالص ذخاير (سررسيد آناز آن از موعد 

 .تجاوز نموده باشد
  

  . سرمايهشرايط حد اقل عدم رعايت نتايج. 12.6.4§ 
   

توسط )  دارائيهابر سرمايه مقرراتی تناسبحد اقل سرمايه مالی و حد اقل ( سرمايه هر دو شرط حد اقلرعايت 
 در مورد وارضمن تهيه فورمه گذارش دهی ربعاگر . ارزيابی خواهد شدبه ترتيب ربعوار د افغانستان بانک 

يک و  که دن درياب قرضه های کوچکمؤسسه امانات وو يا طی پروسه ديگری يکی از مديران  ،کفايت سرمايه
 د افغانستان بانک دارد تامسئوليت چنين مدير ، در آنصورت برآورده نگرديده اند  ویشرايط سرمايهيا هر دو 

  .مطلع سازداز موضوع را 
  

مؤسسه يا خود داخل اقدام شده و يا ذريعه اطالعيه به  سرمايه، آگاهی از عدم کفايتبمجرد دافغانستان بانک 
شرط اين شامل   حکماين. را صادر مينمايد" اصالحی الزم حکم اتخاذ تدابير  "نات و قرضه های کوچکاما

 را به ی پالن، روز بعد از تاريخ صدور دستور60 در طی مؤسسه امانات و قرضه های کوچکخواهد بود که 
  امانات و قرضه های کوچکمؤسسه باشد که تدابير و گام هایارائه نمايد که توضيح کننده د افغانستان بانک 

  . به منظور اعاده و رعايت شرايط سرمايه اتخاذ خواهد نمود
  

 مجدد  و اعادهبوده،ارش نفع وضرر، و اقالم حذف شده  ربعوار بيالنس شيت، گزبرآوردپالن بايد حاوی اين 
   .  اعتبار از آغاز پالن پيش بينی نمايد، ربع4 در خالل مطابقت سرمايه را

  
  . باالی توزيع سرمايهقيودات .12.6.5§ 

   
 حد اقل سرمايه دايمی توزيع سرمايه که منتج به عدم رعايت شرايط  ازمؤسسات امانات و قرضه های کوچک

  .  ممنوع گرديده اندمالی و يا نسبت حد اقل سرمايه مقرراتی بر دارايی ها گردد، 
  

 توزيع بهد ننشرايط ذيل ميتوانمودن  برآورده در صورتفقط  مؤسسات امانات و قرضه های کوچک
  : دبپردازنسرمايه 

 يک شرکت سهامی موجود بحيث سه سال برای مدت حد اقل مؤسسه امانات و قرضه های کوچک  )أ 
 .باشد

خدمات آن از ) پيشين(تمام پولی را که خود و يا مؤسسه سلف  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک  )ب 
نه (به شکل کمک بالعوض ) MISFA(تان يا سرمايه گذاری و حمايت مايکروفايننس در افغانس

 .  بازپرداخت نموده باشدMISFA مادی بدست آورده است، به  هایبرای دارايی) قرضه
نفع سال  نبايد از ، قبلی برای سال مالیسود سهامتمام  جمع سود سهاممبلغ مجموعی پيشنهاد شده   )ج 

 .جاری جمع نفع نگهداشته شده از دو سال قبل، تجاوز ننمايد
  

  . سياليتارزيابی و مديريت – زبخش 
  

  . سياليتتناسب حداقل. 12.7.1§ 
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بر مجموع امانات  يک نسبت دارائی های سيال بايد در همه اوقات مؤسسه امانات و قرضه های کوچکيک 

  . حفظ نمايدگردد،نفيصد  20که کمتر از مشتريان را 
  

  .اساسی سياليتسنجش و مديريت . 12.7.2§ 
  

، مکلف است تا تفويض ميکندشخصی که خزانه دار صالحيت اداره و تنظيم سياليت را به وی  ، يا دارخزانه
همچنان شخص مسئول . تهيه و تطبيق نمايد ، و دراز مدت سياليتمؤقت ستراتيژی کتبی را برای رفع اخالل

دوره  برای پول نقد ورودی و خروجی آن جريانذريعه  که  جريان پول نقدبرآورد با استفاده از  سياليت رابايد
 دوره های برای ی را و مازاد نقداتکسر نمايد سنجش و نظارت نمايد تاپيش بينی مي پالنگذاری های مختلف

  مورد استفاده قراربرآورد جريان پول نقد متممميتودهای بشکل را ميتوان ساير ميتود ها . تشخيص نمايدآينده 
مؤسسه امانات و قرضه  برعالوه، يک .ن پول نقد، اجباری ميباشد پيشبينی جريا، ولی استفاده از برآورد ياداد

 باالی ی بيش از حداتکااز .  برقرار و حفظ نمايدرابطه  عضو وسيع امانت گذارانگروه بايد با های کوچک
  .خودداری گرددبايد )  مجموعه اماناتفيصد 20 از بيشبطور مثال، (منابع منفرد وجوه 

  
  . بيالنس شيت خسارت قروض، و اقالم حذف شده ذخاير برایتهيه تصنيف قروض، – حبخش 

  
  .موعد گذشته وضعيت قروض لزوميت نظارت بر. 12.8.1§ 
  

اسناد دقيق تعداد روزهای را که از موعد سررسيد هر  مکلف است تا مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
  .  نمايدنگهداری و ترولطور جدی کنقرضه ميگذرد و بموجب قرارداد قرضه واجب التاديه ميگردد، 

  
  .تهيه ذخاير برای خسارت قروض. 12.8.2§ 
  

اين . برای خسارات قروض داشته باشدمکلف است تا ذخيره الزم را  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
کفايت ذخيره و نياز . ميگرددتشکيل )  خسارت قروضتدارکات( مصارف  قروض ذريعه خساراتذخاير

طور اصغری، ذخيره بايد .  ربع وار ارزيابی گرددبه ترتيبت افزايش ذخيره، بايد ممکنه برای تدارکات جه
  : های ذيل باشدمساوی به مجموعه

 . روز سپری شده باشد60 الی 31 که از موعد سررسيد آن تاديه نشده قروض درصد بيالنس 25 •
 .شده باشد روز سپری 90 الی 61 که از موعد سررسيد آن تاديه نشده قروض درصد بيالنس 50 •
 . روز سپری شده باشد180 الی 91 که از موعد سررسيد آن تاديه نشده قروض درصد بيالنس 75 •

  
 در مورد مديون چنين معلومات داشته باشد که داللت به مؤسسه امانات و قرضه های کوچکدرصورتيکه 

  .  ميگرددخسارت بزرگتر قرضه نمايد، درينصورت ذخاير بلندتر نظر به فيصدی های فوق تجويز 
  

  .اقالم حذف شده. 12.8.3§ 
  

موعد سررسيد آن که از قروض را  بيالنس پرداخت نشده فيصد 100 بايد مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
، واقعيت که قرضه از بيالنس شيت حذف گرديدهاين . بيالنس شيت حذف نمايدباشد، از  روز گذشته 180

مؤسسه امانات و قرضه و ه بر ذمت وی است معاف نمی سازد، مديون را از پرداخت بيالنس تاديه نشده ک
  . اين قروض ادامه دهدوصولبرای مساعی خود را بايد  های کوچک

  
از آن  روز يا کمتر 180که از موعد سررسيد آن ايرا  ميتواند قرضه مؤسسه امانات و قرضه های کوچک

مبنی بر آن باور  ديونت ديگری در مورد ممعلومااز بيالنس شيت حذف نمايد که   درصورتیباشدسپری شده 
  . موجود باشد که مديون قرضه را دوباره نخواهد پرداخت

  
  .کريدت توأم با خطر بر محدوديت – طبخش 

  
  .اصول عمومی. 12.9.1 §
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 قروض يا دوباره پرداخت رای بتعهدين از می يا گروپ ومتعهد توانايی ناشی از عدم  خطراتجهت کاهش
مؤسسه امانات و قرضه  مناسب خواهد بود تا ،مؤسسه امانات و قرضه های کوچک به انی شساير ذمت ها
 برقرار  عضومديونينو روابط خود را با صفوف وسيع اساس مشتريان خود را تنوع بخشيده  های کوچک

  . نمايد
  
  .سته وابديونينم از ی يا گروپديون واحدم يک کريدت توآم با خطر به بر عددیمحدوديت . 12.9.2 §
  

 فيصد سرمايه 5 بيشتر از کريدت توأم با خطر را که اجازه ندارد تا مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
   .  يا گروپی از مديونين وابسته متحمل گردد مديون واحد ويک در مقابل، را تشکيل دهدمقرراتی 

  
و سرمايه مقرراتی  کاهش هدر نتيج نبوده و پاليسیکه مطابق به قروض توأم با خطرات کريدتی . 12.9.3 §
  .به ميان آيدديونين  پيوند بعدی ميان م ايجاديا
  

قرراتی و يا ايجاد پيوند های بعدی  کاهش سرمايه مباالثر کريدت توأم با خطريک  ناسازگاری در صورت
 مؤسسه امانات و قرضه های کوچک، انفرادی آنها ميگردد کريدتی ات که منتج به ترکيب خطرميان مديونين

کريدت تا اتخاذ نمايد ) به اسرع وقت در خالل شش ماه پس از وقوع آن(اقدامات فوری الزم را  تا استمکلف 
 انتقال يک قرضه يا ساير مستلزمچنين اقدام ممکن .  کند پيداسازگاریبا لوايح و پاليسی  دوباره توأم با خطر

  .گردديا افزايش سرمايه مقرراتی و  به مؤسسه مالی ديگر وجايب
  

  .مؤسسه امانات و قرضه های کوچک يا کارمندان مديرانمعامالت با  –  یبخش
  
  .مديران به ر اعطای قرضهممانعت ب. 12.10.1 §
  

 يک قرضه يا اجاره را بصورت مستقيم يا غير مستقيم به ميتواند نمؤسسه امانات و قرضه های کوچکهيچ 
  . اعطاء نمايدآمريناز يکی 

  
  .مديراناير معامالت با  سبرمحدوديت . 12.10.2 §
  

 نظر به آن شرايط انجام دهد که  مديربا يکمعامله ايرا  نميتواند مؤسسه امانات و قرضه های کوچکهيچ 
  . ، برای مؤسسه کمتر مطلوب باشد)مديرغير از (ابه با ساير افراد  مششرايط معامالت

  
 شامل موارد آتی ، بدون محدوديتمؤسسه امانات و قرضه های کوچکبه " کمتر مطلوب"مثال های شرايط 

   :باشدمي
 وی، و يا يک شرکت تحت کنترول مدير و يا اقارب  و يا اقاربمديرهر نوع اقالم از يک  خريد .1

 .بازار  نرخ باالتر از به قيمتوی،
،  و يا اقارب ویيا يک شرکت تحت کنترول مدير و  وی، اقارب يا مدير هرگونه اقالم به يک شفرو .2

 .از نرخ بازار تر  پائينبه قيمت
 . پرداخته ميشود ساير اعضاءبهمديران نظر به نرخی که  امانات برایبلندتر پرداخت نرخ تکتانه  .3
  . واجد شرايط استخدام به وظيفه مربوطه نباشدکه  مديراستخدام يکی از اقارب  .4
اخته  نظر به معاشی که به شخص ديگر در عين وظيفه پردمدير اقارب بلندتر به معاشپرداخت  .5

 .ميشود و يا پرداخته خواهد شد
وده و بصورت معامالت فوق بمشابه به ) ی ظاهر شکل در فقطنه( در ماهيتساير معامالت که  .6

 مؤسسه امانات و قرضه های کوچک و به زيان اختهرا غنی س وی يا فاميل مديريک افراط آميز 
  .تمام شود

  
  .غير عضوءعضو و قروض به کارمندان . 12.10.3 §
  
مشروط بر اينکه ، ه اعطاء نمايدميتواند به يک کارمند غير عضوء قرض ؤسسه امانات و قرضه های کوچکم

ه اعضاء، برای مؤسسه کمتر مطلوب  بشرايط اعطای قرضهنظر به که حدود و شرايطی  ه به قرضچنين
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  نظرايط کهشربر اساس به يک کارمنديکه عضوء مؤسسه امانتی است، قرضه اعطای . نگردد، اعطاء باشد
  . مجاز نميباشد برای مؤسسه کمتر مطلوب باشد، ، به ساير اعضاءاعطای قرضهشرايط به 
  

  :ميباشدموارد آتی بدون محدوديت شامل " شرايط کمتر مطلوب" مثال های 
 ؛داده ميشود موقف مشابهدارای  قروض ايکه به يک عضوء نظر به کارمنددادن قروض بزرگتر به  .1
  تقاضاء ميگردد؛ مشابه اسناديکه از عضوء موقفنظر به از کارمند  اسناد کمتریاضاتق .2
 نظر به کارمند باالی) وضع نشوديا فيس اداری، در صورتيکه تکتانه  ( تر نرخ تکتانه پائينوضع .3

 .وضع ميشودموقف مشابه  يک عضوء دارای االیيکه بحد
نظر ) با تکرر کمتر(صل کمتر به فوا پرداخت تکتانه يا پرداخت فيس اداری از يک کارمند تقاضای .4

 .ضاء ميگرددقا تموقف مشابهکه از يک عضوء دارای به فواصل 
 موقف مشابه عضوء دارای به مدت ايکه نظر بهقرضه  باز پرداخت  برایاجازه مدت طوالنی تر .5

 ؛تجويز ميگردد
 به اساس آن عين قرضه به يک  کهی تحت شرايط کارمندفعلی هرضتمديد تاريخ سررسيد يک ق .6

  .  عضو تمديد نميگرديد
 سرمايه مقرراتی  فيصد25 نبايد از مؤسسه امانات و قرضه های کوچککارمندان در مجموع، قروض به 

  .مؤسسه تجاوز نمايد
  

  .ارش دهی شرايط محاسبه و گز– کبخش 
  
  . از معيار های بين المللی محاسبهلزوميت استفاده. 12.11.1 §
  

 نموده، و حسابات و سوابق را نگهداریدر همه اوقات ايد  بمؤسسات امانات و قرضه های کوچک
 طوری تهيه و ترتيب نمايد که در آن عمليات و وضعيت مالی مؤسسه  مالی ربعوار و ساالنه راصورتحساب

منعکس گرديده و مطابق به فورم و مشخصات تجويز طور مناسب در مطابقت با معيارات بين المللی محاسبه 
  .  بانک باشدشده توسط دافغانستان

  
  .ارش دهیشرايط گز. 12.11.2 §
  

بيالنس شيت، صورتحساب نفع و ضرر، بصورت دوره ای  بايد مؤسسات امانات و قرضه های کوچک
منشاء و اقالم حذف  خسارات قروض، اطالعات در مورد و ذخايرمعلومات در مورد قروض موعد گذشته 

فعاليت ها در مورد ارشات ی ها و بدهی ها؛ و ساير گزد دارائ، اطالعات در مورد ساختار سررسي قروضشده
 به دافغانستان بانک وظايف نظارتی اش الزم ميداند، به فواصل معينهرا که دافغانستان بانک به منظور پيشبرد 

يا و ، ودهغير منظم تقاضاء نمبه وقفه های اطالعات اضافی را ميتواند  برعالوه، د افغانستان بانک. ارائه نمايد
  .  و يا شرکتهای مشخص را تقاضا نمايد، اشخاص در مورد معامالت اطالعاتائهار
  

 بکار ميرود عبارت از ساالنهکه برای ثبت و قيد نمودن گزارشهای ماهوار، ربعوار، شش ماهه و يا تقويم 
  .  ميباشدامثال آنتقويم ميالدی ميباشد که شامل ماه های جنوری، فبروری و 

  
مؤسسات امانات و قرضه های د افغانستان بانک از توسط طالعات جمع آوری شده انتشار ا. 12.11.3 §

  . به مردم عامهکوچک
  

، بشکل اقالم حذف شده دارد تا تمام اطالعات مندرج در فوق را به استثنای منشاء و د افغانستان بانک حق
اشخاص و در مورد معامالت،  ان بانک اطالعاتد افغانست. چاپی و يا الکترونيکی به عامه مردم نشر نمايد

  در مورد معامالت، اشخاص، وی را کهاطالعاتد افغانستان بانک .  نشر نخواهد نمودرا ی مشخصشرکت ها
منتشر خواهد نمود،  وظايف رسمی آنها ایجهت اجر، ذيصالح به ساير مقامات دارد ای مشخص شرکت هيا

عات را به اساس مواد تقنينی مربوطه داشته وصول اطالمشخصًا صالحيت  مقامات مشروط بر اينکه چنين
  . باشند

  
 يا گمراه کننده و غلطراپور های غيردقيق، عمدًا ، راپوردهیتأخير در در مقابل  مجازات. 12.11.4 §

  . راپورهای نامکمل
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 آن در صورت راپوردهی مديران و مؤسسه امانات و قرضه های کوچکصالحيت دارد تا برد افغانستان 
 مجازاتاين . درست، غلطی های عمدی و گمراه کننده، و يا نامکمل بودن آن مجازات وضع نمايدناوقت، نا

  .  ميباشدمديرانتعليق يا برکناری  فعاليت، و برشامل جريمه، محدوديت 
  

  . سوابقحفظ و مؤسسات امانات و قرضه های کوچک خارجی )تفتيش(بررسی لزوميت  –لبخش 
  
  .امانات و قرضه های کوچکمؤسسات سال مالی . 12.12.1 §
  

نظر مگر اينکه ، ادامه خواهد داشت مارچ 31 اپريل الی 1 از مؤسسه امانات و قرضه های کوچکسال مالی 
  . مجاز گرديده باشد سال مالی ديگر  از استفاده، د افغانستان بانک و يا اجازه خاصمواد تقنينیبه ايجابات 

  
  . خارجی ساالنهبررسی. 12.12.2 §
  

  بررسی،ساالنه در مطابقت با معيار های بين المللی محاسبه وبايد  سسه امانات و قرضه های کوچکمؤهر 
مورد بررسی  ، گرددمنظورخارجی که توسط شورا تعيين و توسط د افغانستان بانک مستقل  بررستوسط يک 
   .قرار گيرد

  
صحت ،  و قرضه های کوچکمؤسسه امانات ارزيابی سيستم کنترول داخلی شامل خارجی حد اقل یبررس
د  مقرره های صادرشده توسط مقرره هذا، و ساير ، وانينانستان بانک، و رعايت قارش دهی به د افغگز

ارش  مقرره را به د افغانستان بانک گز نقض قانون يارداومهر نوع  خارجی بررس. ميباشدافغانستان بانک 
مؤسسه امانات تقاضا ميگردد و در جريان بررسی  بانک  که از طرف د افغانستانی را و هر گونه معلوماتادهد

 د افغانستان بانک  بدست می آيد، بدون درنظرداشت مکلفيت حفظ محرميت، در دسترسو قرضه های کوچک
   . قرار ميدهد

  
   که بايد به د افغانستان بانک تسليم گرددبررسی  ارشاتگز. 12.12.3 §
  

به د افغانستان بانک  جديد ی جوالی سال مال31قبل از  خود را بررسیارش قل از گز يک ن بايد خارجیبررس
 و ضرر، ، گزارش نفعمؤسسه امانات و قرضه های کوچک بررسی شده بيالنس شيت ارائه نمايد، که شامل

ارش دهی به د  و صحت گز خارجی در مورد کنترول داخلی، دقتبررس ات نقدی، نظريهارش جريانگز
، انين، اين مقرره  و ساير مقرراتيکه توسط د افغانستان بانک نشر گرديده اندافغانستان بانک و رعايت قو

  بهبه نحوه ايکه کل يعنی نسخه کتبی و الکترونيکیارشات بايد به د افغانستان بانک به هر دو ش گز.ميباشد
  . منتقل شده بتواند، ارائه گردد مناسب طورويب سايت د افغانستان بانک 

  
  .بق سواحفظ. 12.12.4 §
  

 سوابق، تخريب يا ياعاز ضالزم را جهت جلوگيری تدابير احتياطی  بايد مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
 اينکه اشخاص غير مجاز به تأمين کشف و اصالح اشتباهات، و کمک در، آنتحريف يا تزوير در مندرجات 

" سوابق" اين بخش، حسب اهداف. يداتخاذ نما ، ندارند و يا زمينه استفاده از آنرادسترسی  به آناين سوابق
 کمپيوتری، و  های، اسناد بهادار، اطالعات در سيستمهاآويزحسابات، بارت از کتب، حسابات بانکی، صورتع

  . ميباشدمؤسسه امانات و قرضه های کوچکيداد های کاری، معامالت، و جاتمام اسناد مربوط به امور 
  

  . سال نباشد حفظ گردد10سوابق بايد برای يک مدت که کمتر از  اين 
  

  . توسط د افغانستان بانک،مؤسسات امانات و قرضه های کوچک داخل ساحه نظارت –بخش ل 
  
 پروسه نظارت داخل در رابطه به مؤسسه امانات و قرضه های کوچک وضع شده برشرايط . 12.13.1 §

  .ساحه
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مواقع های مشخص در ارت  نظ ومکمل دوره يی تابع نظارت مؤسسه امانات و قرضه های کوچکهر 
در اين بررسی و معاينه، . پيش برده ميشودتوسط نظارت کنندگان د افغانستان بانک که ،  ميباشدبخصوص

  : افغانستان بانک صالحيت های ذيل را دارا خواهند بوددنظارت کنندگان 
اد، وساير ، اسندفاتر،   حسابات بانکیمعاينه و مؤسسه امانات و قرضه های کوچکورود به دفتر  .1

 سوابق مؤسسه؛ و
 برای ارائه تمام مؤسسه امانات و قرضه های کوچک، کارمندان و نمايندگان مديرانتقاضا از  .2

 د افغانستان معلومات در مورد مسايل مربوط به اداره و عمليات مؤسسه، حسب تقاضای مستدل
 .بانک

  
 و معاينه حسابات، و قرضه های کوچکمؤسسه امانات  برای دسترسی به عمارت د افغانستان بانک ميتواند

  . همکاری شودکمک و مسئولين ذيصالح انفاذ قانون طالب  از دفاتر و سوابق آن
  
  . بررسی و معاينهارشگز. 12.13.2 §
  

 مؤسسه امانات و قرضه های کوچکدر دسترس  را  معاينه و بررسیارشيک نقل هر گزد افغانستان بانک 
  . ايد بدون اجازه قبلی دافغانستان بانک به شخص ديگری ارائه گرددچنين گزارش ها نب. قرار ميدهد

  
  .بخش های امانت و قرضه و مشتريان مؤسسه امانات و قرضه های کوچک روابط ميان –بخش م 

  
  . و شرايط قرار دادحدود. 12.14.1 §
  

ک قرار داد کتبی همراه  بايد با يعقد ميگردد يا امانت گذار مديونهر موافقتنامه امانت يا قرضه که با يک 
) عضو(مشتری  و مؤسسه امانات و قرضه های کوچکحقوق و مسئوليت های طرفين يعنی  در آنباشد که 

  .  داده شده استشده توسط کی به چه کسی و چه زمان اينکه مبلغ بيان واضحدرج ميگردد، بشمول بيان 
  

 به عامه مردم ارائه شده بايد ،عضايش به امؤسسه امانات و قرضه های کوچکعرضه خدمات توسط شرايط 
  . بالفاصله در دسترس اعضاء و اعضای احتمالی قرار داده شودو 
  
  .نرخ های تکتانه و فيس ها. 12.14.2 §
  

مؤسسه امانات و قرضه های  توسطاداری که فيس  يا خدمات، و فيس بونس، حق الزحمه هانرخ های تکتانه، 
ز آنان مطالبه ميگردد، توسط هر مؤسسه بصورت مستقل تعيين گرديده اعطاء و يا ا مديونين عضو به کوچک
  . ميتواند

  
تأديه ت  وضع گرديده باشد يا برای امانانرخ های تکتانه، اگر در عوض فيس های اداری باالی قروض

  . به ترتيب ساالنه اعالن گردد ، پرداخت هاتکرر يا امانت يا ميشود، بايد صرفنظر از موعد سررسيد قرضه
  

نرخ متحول قرضه را که يک نرخ متحول منظم قرضه  نميتواند مؤسسه امانات و قرضه های کوچکهيچ 
  . نباشد، عرضه نمايد

  
  . قرضه تضمين شده و غيرتضمين شده.12.14.3 §
  

 دارد تا در توافق با مديونين عضو، فيصله نمايد که قرضه صالحيت مؤسسه امانات و قرضه های کوچک
  . ، تضمين، و يا ساير تعهدات تضمين گردد و يا خيرهنرمورد نظر توسط 

  
 نميتواند سهام سرمايه خود را بحيث تضمين يک قرضه قبول نمايد و مؤسسات امانات و قرضه های کوچک

 مؤسسه امانات و قرضه های کوچکنيز نبايد به عضوی قرضه اعطاء نمايد که هدف اش خريد سهام اضافی 
   .  باشد

  
  .کاذب ات اعالنبرعت ممان. 12.14.4 §
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اجازه ندارد تا اعالنات دروغين و فريبنده را در مورد فعاليت های خود  مؤسسه امانات و قرضه های کوچک

د اگر مؤسسه امانات و قرضه های کوچک اعالنات کاذب و يا فريبنده را بيان نموده باشد، . نشر نمايد
  اعالنات و يا ساير معلومات منتشرشدهغيير يا ابطالبه ترا مکلف مؤسسه صالحيت دارد تا افغانستان بانک 

  .  نمايد
  

  برآورده نگردد، د افغانستان بانکآنمدت تعيين شده  خالل در  بانک د افغانستانتقاضایدر صورتيکه 
د  .مؤسسه را کاذب و گمراه کننده اعالن نمايد يا معلومات اتاعالنميتواند اطالعيه ايرا نشر نموده و در آن 

مؤسسه  بحيث دين قابل پرداخت توسط ی را بدينوسيله متحمل ميگردد دارد تا مصارفنستان بانک حقافغا
   . ، از مؤسسه مطالبه کندامانات و قرضه های کوچک

  
  .محرميت معلومات مشتری. 12.14.5 §
  

ا که در تا هر نوع معلومات راند  مکلف مؤسسه امانات و قرضه های کوچک و فعلی اسبق و کارمندان مديران
 برای نفع شخصی مورد استفاده طور محرم نگهداشته، آورده اند، بانک بدست اجريان ايفای وظايف شان ب

  . باشدشده  نداده و نيز اجازه معاينه آنرا توسط ديگران ندهند، به استثنای اينکه طبق قانون مجاز قرار
  

  :استدارای استثناآت ذيل   مندرج در فوق، معلوماتپاليسی عدم افشای
  

را قادر به ان تا آنگرديده ميتواند،، کارمندان و نمايندگان د افغانستان بانک افشاء مديرانمعلومات به  .1
 .سازدی شان تحقيقانجام وظايف نظارتی يا فعاليت های 

 .افشاء گرديده ميتواند نافذ برآن اداره، قوانين يا مقررات طبقمعلومات به يک اداره کريدتی  .2
فعاليت را حاصل نموده  د افغانستان بانک جواز يا اجازه نامه  مالی ديگريکه ازمعلومات به مؤسسه .3

مؤسسه مالی متذکره برای تصميم گيری در مورد اعطای در صورتيکه باشد، افشاء گرديده ميتواند، 
 .  داشته باشدچنين معلومات نياز به مؤسسه امانات و قرضه های کوچکقرضه و يا پذيرش امانت 

 تحت قوانين التزامی د افغانستان بانک در ارتباط به راپوردهی مالی  واحد استخباراتبهمعلومات  .4
، افشاء گرديده  تروريزم تمويل ودر مبارزه عليه تطهير پول مسئوليت های مؤسسات مالی مرتبط به
  . ميتواند

  
   . تجارتی به بانک های آنهاو تبديلیميان هم  مؤسسات امانات و قرضه های کوچکادغام  –  مبخش

  
 .] بعدًا نشر ميگردد [
 

  . تاريخ انفاذ مقرره– نبخش 
  
  . شورای عالی د افغانستان بانک آن توسط تصويبانفاذ مقرره پس از. 12.16.1 §
  

، و در جريده رسمی نشر ، بالفاصله نافذ گرديده تصويب آن توسط شورای عالی د افغانستان پس ازاين مقرره
  .گرددمي
  
 .  مواد تقنينی دارنده ارجحيت  مقرره توسطالغای. 12.16.2 §
 

 مؤسسات مالی غيربانکی، اتحاديه های کريدتی، برایبوسيله مواد تقنينی بعدی دارنده ارجحيت اين مقرره 
 قانون بانکداری را توضيح و يا 2.2.3 و ساير موارد تقنينی که ماده مؤسسات امانات و قرضه های کوچک

  . يتواند، ملغی گرديده مسازدباطل مي


