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  جمهوری اسالمی افغانستان
 دافغانستان بانک

  خالصه
  

در مقرره اين نشر . به نشر سپرده است  رامؤسسات بانکی  و مجازممنوعههای مقرره فعاليت  دافغانستان بانک
ميگيرد که در آن بر لزوميت نشر مقرره به بهترين شيوه صورت   افغانستانقانون بانکداریمطابقت با ماده سوم 

  که تاخيرتصميم بعمل آرداگر دافغانستان بانک .  حکم ميگرددعث عطف توجه صنعت بانکداری داخلی گرددباکه 
در وارد مينمايد،  “ی به منافع سيستم بانکیتهديد جد”  مقرره ناشی از نشر آن بمنظور نظرخواهی عامهاعمالدر 

 دافغانستان بانک اين مقرره رابطه بهدر .  صرفنظر نمايدمتذکرهاز نظر خواهی يتواند آن بانک ماين صورت 
  .را بخاطر نظر خواهی مردم به نشر بسپاردآن تا فيصله نمود

  
  هدف مقرره

  
 ٣٣ ماده ١٠که بتأسی از فقره ضمنی اي و فعاليت های هممنوع تعيين فعاليتهایعبارت است از  مقررهاين هدف 

  .شامل فعاليتهای مجاز ميگردندقانون بانکداری 
  

نظارت در مورد کميته بازل اساسی اصول اصل دوم   در همآهنگی با طور کلیيق کامل اين مقررهتصويب و تطب
  .صورت ميگيرد بانکیمؤثر 

    
   مقررههص و خالپس منظر

  
ه اجازبانکها  ييرا که مؤسسات بانکی از آن منع شده اند و فعاليتهابايد فعاليت هاييرا کهامور بانکی  نظارت کننده

 نمود  قانون بانکداری دريافت٣٣اين وضاحت را ميتوان در ماده . د بصورت واضح تعيين نمايدپيشبرد آنرا دارن
برعالوه ماده فوق الذکر به .  ميکندتوضيحرا برای مؤسسات بانکی  “فعاليت های بانکداری” که يک تعداد

 در رابطه به فعاليتهای کهبدهد  اجازه پيشبرد فعاليتهای را ،دافغانستان بانک اجازه ميدهد تا با وضع مقرره
  . باشند داشته فرعی رابانکداری فوق جنبه 

  
 مجاز  مؤسسات بانکیداشته و بناًء برایفرعی که جنبه تفصيالت ارائه ميکند  هاآنعده فعاليت  در مورد هرمقراين 

 داشته و يا ر صميمیبسيابه آن ارتباط ، يا طبيعتًا از فعاليتهای بانکی منشه گرفته فعاليت ها اين . شمرده ميشوند
ضمنی  اموراتتوسط دافغانستان بانک بانک بحيث و بنًا برای پيشبرد فعاليتهای بانکی الزم شمرده ميشوند، 

 بتاسی از آن  که  در اين مقرره مندرج است فعاليتهايی از عده . است بانکها تعيين گرديده به فعاليت های) فرعی(
طور دوره  در آن تصريح گرديده است که فعاليت های فرعی متذکره اشته و دفعاليتهای بانکداری را جنبه فرعی 

درخواست نمايند تا  دافغانستان بانک به  ميتوانندعالوتًا، مؤسسات بانکی. يی مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت
مورد را ها  چنين درخواستدافغانستان بانک . نمايد فعاليتهای فرعی تصنيف بندی بحيثفعاليت های مشخصی را 

 و تعيينبانکداری حدود ارتباط فعاليت های مندرج در درخواست را با فعاليت های  تا خواهد داد بررسی قرار 
  . تثبيت گردد ميگردددر نتيجه پيشبرد چنين فعاليتها متوجه مؤسسه مالی خطريکه اندازه 
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 آنها پيشبرد که مؤسسات بانکی از ی ارائه ميکندمشخص  فعاليت هایدر مورد را بيشتریمقرره توضيحات اين 
 ارائه تفصيالت در موردعالوه بر  بخصوص،. شمرده نميشوندگرديده اند زيرا جز فعاليتهای فرعی بانک منع 

 تصاحب و يا تصرفکه ، در اين مقرره تصريح گرديده است شده اندفعاليتهای که به اساس قانون بانکداری ممنوع 
اری را نميتوان بحيث فعاليت فرعی بانکداری تلقی نمود زيرا از فعاليت های منظور سرمايه گذ بملکيت عقاری

 اين ،باالخره.  به آن ارتباط نزديک نداشته و برای پيشبرد فعاليتهای بانکی الزم شمرده نميشود،بانکی منشه نگرفته
بقت ندارد، مطابق به متغير مطابا نرخ  مشروط اعتبار که با تعريف اتیاعطای اعتبار  که ميداردمقرره تصريح

  . در فعاليت های ممنوعه شامل ميگردد قانون بانکداری ٣۶ماده 
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  جمهوری اسالمی افغانستان

  دافغانستان بانک
  
  

  مؤسسات بانکیاز ممنوعه و مجفعاليت های : ماده نهم
  

   عموميات -بخش اول 

  صالحيت .   ١٫١٫٩ §
  

 صالحيت تفويض بتأسی از) بانکها و شعبات بانکهای خارجی (فعاليتهای ممنوعه و مجاز مؤسسات بانکیمقرره 
  . است گرديده وضع افغانستانقانون بانکداری ٣٨و  ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٢٩به دافغانستان بانک طبق مواد شده 

  
  تعريفات.   ٢٫١٫٩ §
  

 يندهنمايک  .عمل ميکند )اصلی( فرد ياو ديگر به نمايندگی از نهاد حکمی که  اي حکمینهاد – نماينده  )أ 
نماينده ) الف:  عمل ميکند که يکی از موارد ذيل در مورد آن صدق کنديا فردنهاد زمانی به نمايندگی از 

) را به نمايندگی از نهاد يا شخص اصلی دارا باشد؛ بواجب االجرا برقراری روابط قانونی صالحيت 
فعاليت های نماينده در : ) ج؛ نظارت گرددو   وارسیفعاليت های نماينده توسط نهاد يا شخص اصلی

در رابطه به  نماينده) :د. تدابير و مقاوالت پرداخت جبران توسط نهاد يا فرد اصلی، شامل باشدحيطه 
) هـيا  وساطت کند؛ و ، نهاد يا شخص اصلیبهپرداخت قيمت های فروش، فيس ها، و يا حق العمل 

 .را بحيث نماينده نهاد يا شخص اصلی اعالن کند خود نماينده
 
قانون بانکداری مجاز گرديده اند  ٣٣ ماده بصورت مشخص توسط فعاليت های که  – ازمجفعاليت های   )ب 

اجازه پيشبرد آن داده شده قانون بانکداری  ٣٣ ماده ١٠نظر به احکام فقره  که فرعیبشمول فعاليت های 
 .باشد

  
  .  دارا باشدحکمی سهم استحقاقی ذيصالحيت را  شخصی است که در يک نهاد – مالک مشترک  )ج 

 
 يا اشخاص انفرادی در فعاليت حکمیبا ساير نهاد های به منظور کسب منفعت  که حکمینهاد   – شريک  )د 

اصطالح شريک نه تنها شرکای .  شريک ميباشدآنان و در نفع و ضرر با اشتراک نمودههای تجارتی 
ضرر شان محدود به در بر ميگيرد بلکه شرکای محدود المسوليت را که حدود اعظمی   راتضامنی

همچنان شرکای سرمايه گذاری مختلط را نيز شامل . در بر ميگيرد نيز ، ميباشدانسرمايه گذاری فردی آن
 اينکه روابط تجارتی دايمی را باهم ميگردد که روی پيشبرد يک پروژه مشخص با هم موافقتنامه دارند نه

 . ايجاد نمايند
  

،  و فرنيچر، مبل) پارکينگتسهيالتبشمول (، زمين تمانهاساخ  – ثابتو ساير دارئی های تعميرات   )ه 
نه (است و يا به اساس ترتيبات اجاره مالی  مؤسسه بانکی  مالک آنکهاينقليه  يط، و وسایلوازم دفتر

 از آن داری و برای پيشبرد فعاليت های بانکاز شرکت ديگر آنرا به اجاره گرفته باشد) اجاره عملياتی
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تعمير و يا يک  قسمت های يک فيصد و يا بيشتر ٦٠ر اگ،  اين مقرره اهدافق به مطاب. استفاده ميکند
مديران و کارمندان ، و  مورد تصرف  قرار گيرد مؤسسه بانکی توسط مديران و کارمندانقطعه زمين 

 خواهد شد که تمام تعمير و پنداشتهچنين در اين صورت ، منظمًا در محل حاضر نباشد ساير شرکتها 
  .  استفاده ميگرددداری برای پيشبرد فعاليت های بانک،ين مورد بحثقطعه زم

شان  مشتريان رای بانکی بمؤسساتتوسط   شدهفراهم اعتبارعبارت از  –با نرخ متغير مشروط اعتبار  )و 
 به وقفه های ثابت ، مؤسسه بانکی صالحيت دارد تا نرخ تکتانه را در طول مدت اعتبارميباشد طوريکه

 نظر به اهداف اين مقرره فرمول ثابت .طرفين، تغيير دهدمورد پذيرش قبلی  ثابت و نظر به فرمول
به ، ) مؤسسه بانکی تعيين نميگرددکه توسط(نرخ تکتانه منبع و يا  متحول  از يک شاخص استعبارت

 .  ماند ثابت باقی می کريدتدر طول ميعادکه   رقم معين درجه فيصدیاضافه يک
  

 ملکيت ست کههايی ا عبارت از زمين يا ساختمان– برای سرمايه گذاری متصرفه غيرمنقول جايداد  )ز 
از ساير شرکتها به اجاره گرفته ) نه اجاره عملياتی( به اساس ترتيبات اجاره مالی  و يابودهمؤسسه بانکی 

ميشود ولی به منظور فعاليت های بانکی استفاده نشده بلکه جهت کسب منفعت ناشی از کرايه و يا 
  زمينقطعه ساختمان يا  اهداف اين مقرره، با در نظر داشت. ارزش جايداد نگهداری ميشودبلندرفتن 
 توسط ساحه آن فيصد ٦٠کمتر از  کهپنداشته ميشود برای سرمايه گذاری  غيرمنقول جايدار زمانی

   کهآن قسمت ساختمان و يا زمين ، در چنين حاالت. مديران و يا کارمندان مؤسسه بانکی تصرف شده باشد
شده تلقی توسط کارمندان مؤسسه بانکی تصرف گرديده باشد بحيث ساختمان و دارايی ثابت حسب معمول 

 .   برای سرمايه گذاری پنداشته خواهد شدمتصرفهو متباقی آن بحيث جايداد غيرمنقول 
  
  هداف عمومیامرام و .   ٣٫١٫٩ §
  

روشن ساختن ممنوعيت های متفرقه مندرج در قانون بانکداری و مشخص ساختن هدف اين مقرره   )أ 
ساير ممنوعيت ها از قبيل .  قانون بانکداری ميباشد٣٣ ماده ١٠ مندرج در فقره “فعاليتهای فرعی”

محدوديت بر سرمايه گذاری سهامی، قروض بزرگ و اعتبارات به اشخص وابسته، در مقررات جداگانه 
  .توضيح ميگردند

 
 : موارد ذيل قابل تطبيق استمطابق به اين مقرره  تر، مشخصصورتب  )ب 

 قانون ٢٩ مادَه التزامات حفظ محرميت مندرج در  خواهند بود تامکلفمؤسسات بانکی  .١
 .رعايت نمايندبانکداری را 

 قانون بانکداری و ٣٣ مادَه فعاليت های مندرج درتا فقط مؤسسات بانکی اجازه خواهند داشت  .٢
برای متصرفه   غيرمنقولدارايیمالکيت . را انجام دهندمجوز  -مزيد فرعی های فعاليت 

 .نميباشد فرعیسرمايه گذاری يک فعاليت مجاز 
 قانون ٣۴مادَه مندرج در  فعاليت های ممنوعَه بهمؤسسات بانکی اجازه نخواهند داشت تا  .٣

 . مبادرت ورزندبانکداری 
که نرخ تکتانَه آن عرضه کند  را بار با نرخ متغيراعت تا نخواهند داشتمؤسسات بانکی اجازه  .٤

 قانون ٣۶ مادَه ی نباشد که طبقثابتفورمول های به  يا مطابق کند تغيير نامنظم های وقفهدر 
 .الزم ميباشدبانکداری 

 سهام خود را بحيث ،دافغانستان بانکموافقه قبلی  تا بدون نخواهند داشتمؤسسات بانکی اجازه  .٥
  . اجماًال تذکار يافته است قانون ٣٨در مادَه طوريکه ،  نمايندتضمين قروض قبول

 
رعايت معيارات از خارج از ساحه، در  بررسی ساحه وی و تحليل اطالعات با اجرایدافغانستان بانک    )ج 

  . بعمل خواهد آوردنظارت ، مندرج درين مقرره توسط مؤسسات بانکی
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  مجاز فرعی   فعاليت های –بخش دوم 

  
  مجازفرعی فعاليت های .   ١٫٢٫٩ §
  

 بررسی مجدد تحت دوره يی  قانون بانکداری مجاز اند، بصورت ٣٣ماده ١٠نظر به فقره که فرعی فعاليت های 
ی بحيث  فعاليتتا نمايند  دافغانستان بانک تقاضادرخواست از طیعالوه برآن، بانکها ميتوانند . قرار خواهند گرفت

  :  ميشونددانسته یفرعی بانکفعاليت های بحيث فعاليت های آتی  .گردد تلقیفرعی و مجاز فعاليت 
  

اعتبار برای بيمه حيات و بيمه رهن مسکونی  غير منقول، دارايیمنقول، داللی  غيرقيمت گذاری دارايی
سرمايه گذاری در شرکت  باشند، مؤسسه بانکیسپرده گذاران و يا قرضه گيرندگان عين به مشتريانی که 

  مربوط بانک،پوسته رسانیخدمات  اطالعات مالی، پروسس ، خدماتجامعه انکشاف ی برایهای سهام
اعتبار مصرفی، نشر و فروش  تکس، ادارات ، خدمات تهيه)قروض وصوليا  (تحصيلنمايندگی های 

   . چک ها

    ممنوعيت های خاص  –بخش سوم 

 معلوماتافشاء   يا و استعمال غيرمجازممنوعيت بر.   ١٫٣٫٩ §
 

  بانکیمؤسسه کنانکار و )یبررس و کميتَه هيأت اجرائيه، هيأت نظاراعضای (برحال و اسبق ن مديرا  )أ 
ساير مردم به مؤسسه بانکی بدست آورده اند، خويش در در جريان خدمت   که رامعلوماتاجازه ندارند تا 

  . افشاء و يا آنرا برای منفعت شخصی خود استفاده کنند
 
  نمی باشد که معلومات مربوط به مشتریمشتمل بر آنعده  ) أ (ج در بندنوعيت افشاء اطالعات مندرمم  )ب 

 . کتبًا به نشر آن موافقه نموده باشدمربوط مشتری 
  

متوليان و ، بررسان، بشمول مفتشينافشای معلومات به مديران، کارمندان، و نمايندگان دافغانستان بانک   )ج 
 . مستثنی است) أ(يت مندرج در بند متخصصين توظيف شده توسط دافغانستان بانک از ممنوع

  
تابع  رنواالن، و پوليسڅا ارائه معلومات به ساير جوانب بشمول محاکم،در صورت حکم محکمه ،   )د 

 . نمی باشد) أ(ممانعت مندرج در بند 
  

طهير پول و تمويل مبارزه با ت به تأسی از حکم قانون معامالت مشکوکارائه معلومات در مورد   )ه 
  . مستثنی است) أ(ندرج در بند از حکم متروريزم 

  
 بين حقوقیمؤسسه يک به اساس درخواست  که معلوماتی را در بر نمی گيرد ،نوعيت مندرج در بند أمم  )و 

عقد  را حقوقی موافقتنامه همکاری متقابل خارجی که با افغانستانحکومت يکی از دولت های  المللی يا
 . داشته باشدايرت با قوانين افغانستان قرار نمشروط براينکه در مغارائه ميگردد، نموده باشد 
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 در قوانين که بتاسی از آن درخواست های معلومات مجاز گردد، و در مشخصحکم در عدم موجوديت   )ز 
چ نوع معلومات راجع به معامالت مشتريان با عدم تقاضايی مشخص رياست عوايد وزارت ماليه، هي

 افشاء گرديده تنفيذ قانون  اتوزارت ماليه و يا ادار بهاتی ماليموضوعات تنظيم  جهت ، بانکیهمؤسس
  

 . نميتواند  )ح 
  
  غيرمنقول برای سرمايه گذاریملکيت تصرفنوعيت مم.   ٢٫٣٫٩ §
  

 و يا تصرفدارايی غيرمنقول را به منظور سرمايه گذاری اجازه ندارند تا  بانکی مؤسسات – تعموميا  )أ 
 ی فعاليتهای فرعی بانکشامل قانون بانکداری ٣٣ ماده ١٠ فقره بتاسی از چنين فعاليتها  کنند زيراتصاحب
مؤسسات بانکی اجازه دارند تا تعميرات و ساير دارايی های غيرمنقول را که با تعريف مندرج . نميگردند

 . و تصاحب نمايندتصرفد، مطابقت داشته باش. ٢٫١٫٩ §در بند 
 
در  سرمايه گذاری را به منظوررمنقول در حال حاضر دارايی غيکه  بانکی مؤسسات – انتقالی احکام  )ب 

 چنين دارايی های نگهداری واگذاری پالن ١٣٨٣دارند، مکلف اند تا قبل از آخرين روز سال رف تص
 اين پالن  در.شده برای سرمايه گذاری را به مديريت عمومی نظارت مالی دافغانستان بانک ارائه نمايند

 . گردد ارائه ١٣٨٤خرين روز سال  قبل از آآنها کامل سرمايه گذاری ترکبايد 
  
   غير مجاز پيشبرد فعاليت های ممانعت از.   ٣٫٣٫٩ §
  

 فعاليتهای مجاز  بحيث.٢٫١٫٩ §که مطابق بند را   نوع فعاليتهایهر بانکی ميتوانند ؤسساتم –عموميات  )أ 
ده، شريک، يا  يا بحيث يک نماين مستقيمبصورتبانکی نميتوانند مؤسسات . بيان گرديده اند، انجام دهند

 : دنبه فعاليتهای ذيل بزندست  ،.٢٫١٫٩ §  حسب تعريفات بندمالک شريک
 تجارت عمده و يا پرچون چه بشکل توليدات بين البينی و يا نهايی؛ −
 فعاليت های توليدی چه بشکل توليدات بين البينی و يا نهايی؛ −
 ترانسپورت به استثنای انتقال مديران و کارمندان مربوط؛ −
 توليدات زراعتی و به اساس ماهيگيری بشمول سرمايه گذاری و تجارت مشتقاتی که زراعت و −

 صورت گيرد؛يا ماهيگيری 
 به ،بدست می آيند نرالیمواد مبه اساس معدن کاری بشمول سرمايه گذاری و تجارت مشتقات  −

 ؛استثنای فلزات قيمتی
 ؛تعميراتاعمار بمنظور  زمين آباد نشدهتصرف و عمران کار های ساختمانی بشمول  −
  . دشامل فعاليتهای مجاز ميگرد. ٢٫١٫٩ §  عنوانطبقکه  یتوليداتبيمه بيمه به استثنای  −
 

پس از اخذ فقط مؤسسات بانکی ميتوانند  –پيشبرد فعاليتهای مؤقت برای  مشخص اخذ اجازه نامهلزوم  )ب 
مندرج در فعاليت های در شرکتهای که بحيث شريک و يا مالک مشترک موافقه کتبی دافغانستان بانک، 

 شرکت به منظور اخذ سهامشامل گردند، مشروط برينکه چنين شراکت و يا مؤقتًا  را پيش ميبرند فوق
 مکلف اند تا در ظرف  بانکیمؤسسات. روی آن قرارداد شده باشدصورت گيرد که قبًال تاديه قروضی 
تعيين نموده باشد، جازه نامه کتبی  کوتاه تری که دافغانستان بانک در ای زماندر مقطعدو سال و يا 

را آن و تمام فعاليت های مربوط) واگذار(هاييرا که به اين طريق حاصل نموده اند ترک سرمايه گذاری 
 . سازندمتوقف 

  



 
 

 اين مقرره  در مجلس شورای عالی دافغانستان بانک مورخ ١٣-١۴ دلو ١٣٨۶  تصويب شده.
 
   

   با نرخ متغير غير مشروط اعتبارنوعيت عليه مم.  ٤٫٣٫٩ §
  

 با نرخ متغير را به مشتريانی عرضه اعتبار ند تاراجازه ندا بانکی مؤسسات قانون بانکداری، ٣۶ ماده مطابق به
   . نمی شودشمرده واجد شرايط . ١٫٢٫٩§ که حسب تعريف بند نمايند

   
   پذيرش سهام مؤسسه بانکی بحيث تضمين اعتبار  عليهنوعيت مم.۵٫٣٫٩ §
  

قبول  اعتبار مؤسسات بانکی اجازه ندارند تا بدون اخذ موافقه کتبی دافغانستان بانک سهام خود را بحيث تضمين
هدف اعتبار اکتساب سهام که  زمانی خاصتًاو  ،اعطا خواهد کرددافغانستان بانک ندرتًا چنين اجازه را . نمايند

  .  ورزيد از دادن اجازه اباء خواهد مؤسسه بانکی باشد

  انفاذ مقرره  تاريخ –بخش چهارم 

  . در صفحه انترنيتی دافغانستان بانکنشر.   ١٫٤٫٩ §  
   

 . ميگردد نافذ بعد از تصويب آن توسط شورای عالی دافغانستان بانکرره اين مق
 


