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  جمهوری اسالمی افغانستاندولت 

  دافغانستان بانک

  تنفذیاقدامات مقرره 

مقدمه: اول بخش  
 پس منظر .1

 
بنام مقرره ياد   دمنبعکه (تنفذیاقدامات مقررۀ  1.1

نهادهای تمام  برو  وضعتوسط د افغانستان بانک ) ميگردد
 مکمل بانکداری بخش که حائز، نهادهای مالی اسالمی  مالی

در  که(را دارنداسالمی بانکداری واحد  بوده يااسالمی 
محصوالت مالی اسالمی  و) دنياد ميگرد" بانک"  مجموع بنام

ارائه ميکنند،  جمهوری اسالمی افغانستان دولت را در
  .قابل تطبيق ميباشد

 
 راقانون بانکداری  52تا  46 ماده هایمواد  رهمقراين  1.2

مختلف مکانيزم هاي پروسهايجاد شامل ميگردد که هدف آن
نا بر عليه عملکرد های  پاسخوی است که در های اجراي

ناشی از ضعف مالی، کهبانک ها غير محتاطانهيا سالم
. ميشودتطبيق عمليات های مغاير قانونضعيف يا اداره

سلسه وسيع اقدامات و شرايط اعم از فعاليت های با 
سرمايه ناکافی، اعطای قرضه های پر خطر و سهل انگاری 

کافی،  داخلی های بدون کنترولدر تحصيل آن و فعاليت 
عدم  عالوهبر . ناسالم و غير محتاطانه دانسته ميشود

مختلف بشمول عدم نگهداری اسناد و سوابق  اتخاذ اقدامات
مالی دقيق و ايجاد نکردن ذخيره برای جبران کافی ضرر 

  . های اعتباری، نا سالم و غير محتاطانه محسوب ميشود
  

مواجه  موسسه مالیبا در صورتيکه د افغانستان بانک 1.3
آن ، دميکن عملنا سالم و غير محتاطانهبه شيوهکهميگردد 

بانک ميتواند حسب حدث و فوريت شرايط، يک اخطاريه کتبی 
پالن اين اينکه يا دستور نظارتی تحريری را صادر نمايد 

اصالحيرا  عاجل يا اقداماتصادر و اقدامات اصالحی انجام
ات اقدامطرزالعمل ترتيب پالن رسمی انجام. نمايدعملي
ن در حين حال اي. در اين مقرره تشريح شده است اصالحی
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مقرره به استفاده از تدابير فوق العاده  طبيق حکم 
  . قانون بانکداری توجه معطوف شده است ۴٨ماده 

 
  هدف. 2

اينست که فراهم اوری مثال های از اقدامات مقرره هدف  2.1

مشخص که نا سالم و غير محتاطانه پندشته ميشود بانک ها 

را راهنمای نمايد که چگونه عمليات خود را به يک شيوه 

 د افغانستان بانک اختيارات مقرره. سالم و محتاطانه انجام

  . را در واکنش به اين اقدامات  تشريح ميکند

  ساحه تطبيق. 3

 2.2ماده صالحيت تفويض شده  به تاسی از مقررهاين  3.1

مطابق با ( 12/17/2003قانون بانکداری افغانستان در 

در رابطه با اختيارات د افغانستان بانک ) 30/10/1382

نظارت بانکها در جمهوری اسالمی  مبنی بر قانونگذاری و

  .افغانستان صادر گرديده است

در اين سند ارايه شده اند اصول پاليسی و هدايتی که  3.2

از بانکها انتظار .  تمام بانکها قابل اجرا استباالي

ميرود که از اين اصول با درنظر داشت اندازه، پيچيدگی، 

  .خطرات و ماهيت فعاليتهايشان استفاده نمايند

  ياتعمومي: دومبخش

  صالحيت. 4

قانون   ۵٢الی  ۴۶مقرره اقدامات اجرای بتاسی از ماده های 

شده د افغانستان بانک  ضبانکداری مبنی بر صالحيت های تفوي

  . ايجاد شده است

  اصطالحات. 5

  : در اين بخش اصطالحات ذيل مفاهيم آتی را افاده می نمايد
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a. مالی ميباشد که نسبت  موسسه: کافیدارای سرمايه  موسسه

افغانستان بانک بوده،  های سرمايه آن مطابق ايجابات د

 . حسنه نمی باشد یاما دارای ساختار سرمايو

b. نهاد است که نسبت سرمايه  :موسسات با کمبود حاد سرمايه

مقرراتی آن بر دارايی های عيار شده بر اساس خطر، کمتر 

در صد باشد و يا نسبت سرمايه اصلی آن نهاد بر  ۶از 

درصد  3از  ردارايی های عيار شده بر اساس خطر، کمت

  . باشد

c. نهاد مالی است که نسبت : موسسات با کمبود مالحظه سرمايه

سرمايه مقرراتی آن بر دارايی های عيار شده بر اساس 

در صد است و يا نسبت سرمايه اصلی  ٨خطر کمتر از 

مقرراتی آن نهاد بر دارايی های عيار شده بر اساس خطر 

آن در سرحد  ساختار سرمايوی ولیدر صد است،  ۴کمتر از 

  .باشد بحرانی نمی

d. توان پرداخت ديون يا سياليت يک بانک تهديد شده است :

 موسساتاين عبارت در ارتباط با افالس سرمايه، در جمله 

با ساختار سرمايوی ناکافی طوريکه در اين مقرره تعريف 

شده است، تصنيف ميشود، و در ارتباط با عجز از پرداخت 

طلبات رت از مشکالت در پرداخت عبا) افالس سياليت( ديون

و ساير دائينين ميباشد که بعنوان  گذارانقانونی امانت 

فيصد ياکمتر يا نسبت سياليت و  ١٠نسبت سريع به مقدار 

فيصد يا کمتر طبق تعريف معيار شماره  ٧سيع به اندازه 

  . توضيح ميگردد ۵

e. نهاد مالی است که : با کمبود سرمايه موسسات مواجه

سرمايه آن در هر دو کتگوری کمتر از حد ضرورت ميباشد، 

يا قابل مالحظه  هادولی ساختار سرمايوی آن به ميزان 

  .ناکافی نميباشد

f. هر فعاليت يا عدم : شيوه نا سالم يا غير محتاطانه

فعاليت که مغاير معيارهای پذيرفته شده عمليات 
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آن خطر ضرر يا خسارت  محتاطانه بوده و در صورت تداوم

  . غير معمول متوجه يک موسسه ميگردد

g. نهاد مالی است : خوببانکی با ساختار سرمايوی  موسسات

که نسبت سرمايه مقرراتی آن بر دارايی های عيار شده بر 

در صد و نسبت سرمايه اصلی بر  ١۴اساس خطر بيشتر از 

در صد  ٧دارای های عيار شده بر اساس خطر بيشتر از 

 . تاس

  : اهداف عمومی. 6

  : ميباشدذيل قرار مقرره اهداف اين 

a.  با پيروی دافغانستان بانک که شفاف  يک پروسهتوضيح

ضعيف يا وضعيت مالی  که دارای هایبانکاز آن در خصوص 

قانون در تخلف از يا بانکها که اداره ناکارا بوده 

 دافغانستان بانکه  های منتشره بانکداری يا مقرر

بتاسی از قانون بانکداری عمل مينمايند،  از طريق 

 .مداخله بموقع تدابير اجرايی را تطبيق نمايند

b. ی کهونموناقدامات  استفاده و توضيح معيارهای مورد 

عليه موسساتی  منجر به اتخاذ اقدامات اجرائيوی

تهديد  مواجه بهميگردد که قابليت پرداخت ديون آنها 

آنها بصورت نا سالم يا غير  و يا فعاليت های دشبا

محتاطانه اجرا ميگردد ويا نهاد های که عملکرد آنها 

منتشره  تمتناقض قانون بانکداری افغانستان يا مقررا

 . د افغانستان بانک بتاسی از قانون ميباشد

  عملکرد ناسالم يا غير محتاطانه : سومبخش 

پنداشته سالم يا غير محطانه نا های کهفعاليت . 7

  :ميشوند

ابتدايی شرح قانون بانکداری تعدادی از اقدامات در

که معلوم گردد که يک بانک در صورتگرديده که بايد
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عمليات خو درا به طور نا سالم يا غير محتاطانه انجام 

يا قصد دارد که عمليات خود را بدين گونه انجام  هدميد

 يک  8.1.2 بخش. دهد، توسط د افغانستان بانک صورت گيرد

و  اريه مينمايد اين مفهوم کلی را در موردتعريف 

ذيل بمنظور راهنمايی در مورد انواع اقدامات مثالهای 

که ناسالم يا غير محتاطانه پنداشته ميشود ارائه 

  : گرديده است

a.  انه که بطور انگار تحصيل سهلخطر و  قروض پراعطای

 .اما محدود به اينها نميگردد :مثال شامل اند بر

تباری که به اندازه کافی تضمين نشده اعطای اع

اعطای اعتبار پيش از آنکه معلومات مکمل و باشد، 

فعلی وضعيت مالی کسب شود، اعطای اعتبار به شکل 

اضافه برداشت بدون کنترول های کافی، اعطای 

آن صوت ) ريسک(اعتباراتی که بصورت تنوع کافی خطر 

 . نگرفته باشد

b.  هر دو  ر نظر داشتبادکافی،  سياليتفعاليت بدون

 .بانک بدهیدارايی و بخش 

c.  ل عدم وشمبداخلی مناسب کافی  فعاليت بدون کنترول

نامه های  گواهیيا دفتری چک االی کنترول ببرقراری 

وظايف تفکيک عدم شده سپرده ها، نا  توزيع

تطابق ندادن به تفاوت های  کارمندان بانک، و 

 موجود در حسابات مربوط بانک

d. های پر خطر و مبتنی بر حدس گذاری سرمايهاتخاذ 

e. گزاف نسبت به وضعيت سرمايه، ظرفيت  پرداخت سهام

  عوايد زايی و کيفيت دارايی بانک

 

ناسالم يا غير محتاطانه  اقدامات که عدم اتخاذ آن  .8

  :پنداشته می شود
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ذيل در مورد شکل اقداماتی که عدم انجام در مثالهای 

د پنداشته ميشوآنها نا سالم يا غير محتاطانه 

  :ارايه شده است هايیرهنمود

a.  برای مديران  رهبری کافینظارت و  مينأتعدم

و  سالمناعملکرد های جلوگيری از بمنظور بانک 

 قوانين، قواعد و مقررات مصؤن، و تخطی از نا

b.  خسارات کريديتیبرای کافی  ذخايرتامين عدم 

c.  حساب عمومی  دفتر  انتقال فوری اطالعات بهعدم 

d.  دقيق  حسابی و سوابق نگهداری دفاترعدم 

e. معامالتو مناسب برای  دهی صحيحعدم حساب. 

f. قروضبازپرداخت  ی عدم اجرای برنامه ها. 

g.  در مورد قرضه هايکه توسط دارای غير منقول

حصول يا نگهداری مدارک  عدم تضيمن شده باشد، 

 .مربوطامالک مبنی بر حق تقدم و تصرف 

 

غير محتاطانه پنداشه سالم يا نا کهی شرايط. 9

  :دنميشو

مورد شرايطی که ناسالم يا غير ذيل در  مثالهایدر

  . است محتاطانه پنداشته ميشود راهنمای صورت گرفته

a. نوع و کيفيت  مبلغ سرمايه نسبت به تعدم کفاي

  .ی متصرفدارايی ها

b.  بيش از حد پائين  نگهداشتن اندازه  يامنفی

 خالص تکتانه

c.  حدمصارف عمومی بيش از. 

d.  موکول به طبقه بندی  که  کريدتمقدار بيش از حد

به سر رسيده  قبالً ناسازگار باشد و يا تاريخ آن 

 . باشد

e.  هقرضبيش از حد بودن خسارات خالص 
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f. دارايی های بيش از حد دارايی های ثابت و  حجم

 غير درآمدزا

g. وابستگی بيش از حد به حجم زياد بدهی 
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د افغانستان که صالحيت آن به  یفهرست اقدامات: بخش چهارم

  : اعطا شده است بانک

  :اخطاريه کتبی. 10

 به بانک ر اخطاريه کتبیاصدااجرائی ات اقدام در گاماولين 

يه که اخطار اين .ميباشدقانون بانکداری  46.1ماده  طبق

ميتواند، اداره  شدهصادر  حاصله از تفتيشهای  يافتهبراساس 

ناسالم و غير محتاطانه آن عمليات  که ميسازدمتوجه را بانک 

در حال تخطی از قانون يا مقرره  بانک بوده يا اينکه

  . ميباشد

  :نظارت کتبیدستور.  11

اصالحی نشود، مطابق ماده  منجر به اقدام اگر اخطاريه کتبی

قانون بانکداری دافغانستان بانک می تواند که يک  ٢،۴۶

نظارت  يک دستور. نمايددستور نظارتی کتبی را به بانک صادر 

 معپالن تا  عبارت از تقاضا از هيئت مديره بانک ميباشدکتبی 

نگرانی  اصالحی برای رفعاقدام  انجامبرای  مشخصتعهدات کتبی 

را ارائه  شده توسط د افغانستان بانکو مشکالت تشخيص  ها

مايد، يا اگر دافغانستان نيه نئک پالن را اراباناگر . نمايد

 يا اگر بانک  پالن تشخيص نمايدغير قابل قبول  را بانک  پالن

چنانچه در پالن تعهد نمود انجام ندهد، در اين اصالحی را 

دافغانستان  الزم است و باز دارنده موثر نبودهاقدام  صورت

  . اقدم اجرايی شديدتر و رسمی تری را اتخاذ نمايدبانک 

    :اقدامات اصالحی پالن انجام. 12

 در اينصورت ،باشدتر بيشاقدامات رسمی  ضرورت به اگر

قانون بانکداری به  ۴٧طوری که در ماده دافغانستان بانک 

تفصيل بيان شده است ميتواند تقاضا نمايد که بانک پالن 
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پالنهای متذکره عبارت . انجام اقدام اصالحی را ارائه نمايد

توسط دافغانستان  ستند کههنظارتی کتبی  اند از موافقت نامه

ترتيب و  ،انکشافبانک نظارتی  هيئتو ه مدير هيئتنک و با

طوری که  .واقع گرديده باشددافغانستان بانک  مورد پذيرش

از برنامه ميتواند  دافغانستان بانک قانون تصريح مينمايد

اقدامات اصالحی بمنظور ملکف ساختن بانک به توقف تخطی از 

. نمايدقوانين و مقررات يا اقدامات غير مصؤن استفاده 

متذکره ايجاب نموده ميتواند تا اقدام  های موافقت نامه

های  کاستی، موجود اتهرگونه تخلف رفع برای اصالحی مثبت

  . و ساير عملکرد های ناسالم اتخاذ گرددعملياتی و مديريتی 

  

    :ی عاجلاقدامات اصالحدستور. 13

يا نياز مبرم  و نظارتی ت نامهافقمو در صورت عدم تحقق 13.1

ميتواند  دافغانستان بانکعاجل، اقدامات اصالحی  به اتخاذ

دستور دهد که اقدام  قانون بانکداری ۴٨مطابق مندرجات ماده 

. اتخاذ گردد) مر مبنی بر توقف و بازداشتنا(اصالحی فوری 

اين احکام می تواند بانک را مکلف به توقف يا اتخاذ 

عطای قرضه يا اخذ سپرده ها، تعليق ا: اقدامات گوناگون شامل

موجوده يا افزايش  یعزل مديران و مسدود نمودن سپرده ها

  . سرمايه مکلف گرداند

بر عالوه ميتواند جريمه يی را باالی د افغانستان بانک  13.2

بانک وضع کند، که اين جريمه نبايد از يک در صد مجموع سهام 

تجاوز بانک سهام عمومی عمومی و مبلغ اضافه قيمت سهام بر 

  .کند

، اقدامات  CAMELSدرجه بندی سرمايه،کتگوری های  خالصه. 14

  اصالحی
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CAMELS   با

ساختار 

سرمايوی 

  خوب

با 

ساختار 

سرمايوی 

  کافی

با 

ساختار 

سرمايوی 

  ناکافی

با 

ساختار 

سرمايوی 

بسيار 

  شديد

با 

ساختار 

سرمايوی 

  حاد

 دستور  اخطاريه  اخطاريه  3

نظارتی 

  کتبی

قابل 

تطبيق 

 نميباشد

قابل 

تطبيق 

 نميباشد

قابل   4

تطبيق 

  نميباشد

قابل 

تطبيق 

  نميباشد

 دستور

نظارتی 

پالن کتبی

انجام 

اقدامات 

  اصالحی

پالن 

انجام 

اقدامات 

 اصالحی

اقدام 

اصالحی 

  عاجل

قابل 

تطبيق 

  نميباشد

قابل   5

تطبيق 

باشد نمی

قابل 

تطبيق 

باشد نمی

WSO  پالن

انجام 

اقدامات 

  اصالحی

پالن 

انجام 

اقدامات 

 اصالحی

اقدامات 

 اصالحی

  عاجله

پالن 

انجام 

اقدامات 

اصالحی 

اقدامات 

 اصالحی

  عاجل

  

  ًکيمل ٣،۴،۵درجه  عموما CAMELS )(  به اين فرضيه منتهی

 . باشد می یميشود که اقدام اصالحی الزم

 يعنی احتمال ترکيب معين سرمايه = قابل تطبيق نميباشد

 . بعيد است) CAMELS(گذاری و کيمل 
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  یاصالح اقدام انجامپالن : بخش پنجم

  اقدامات اصالحیمبنی بر اتخاذ محتويات پالن . 15

  :دنعناصر ذيل باشحاوی  پالن اقدمات اصالحی بايد

a.  بی  های مالی يا فعاليت وضعيتوخيم شدن عوامل تحليل

عنوان نمودن تخلفات وکاستی مالی، به خصوص  موسسهثمر 

فغانستان بانک دا توسطهای که در آخرين گزارش تفتيش 

 .يافته باشد تذکر

b.  ل اهداف موشبصورت گيرد،  که بايد مشخصاقدامات اصالحی

  واقع بينانه درمشخص که بايد تحقق يابند و برآورد های 

انتظار ميرود اين اهداف تحقق مدت زمانی که  مورد

 . يابند

c. شرايط مالی بهبود در مورد واقع بينانه  های برآورد

موسسه مالی که انتظار ميرود بعد از انجام اقدامات 

 . متذکره صورت گيرد

d.  مصارف، همرا با طرزالعمل تطابق و  ربعوار عوايد بودجه

بخشيدن به تفاوت ما بين عوايد و مصارف حقيقی و عوايد 

 . و مصارف پيش بين شده

e. که ) .کمتر از مدت ربعوار باشد نبايد(زمانی های چارچوب

از مالی بايد گزارشات دوره ای خود را  موسسه مطابق آن

 پيشرفت های انجام شده در رعايت ايجابات پالن به

 . تسليم نمايد دافغانستان بانک

مرتبط  مشکالتعوامل کسر سرمايه يا  با در نظر داشت 15.2

برای  اقداماتیمشمول بر، پالن بايد ی هاکيفيت داراي به

مشروط بر اينکه در خصوص ، باشد به اهداف ذيل دستيابی

  : مالی قابل تطبيق باشد موسسهوضعيت سرمايه 
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a.  ضررهای )جبران(برای  ضرورتبه اندازه تشکيل ذخاير

 دارايی هاساير و ها  از قرضه ممکنه ناشي

b. ؛ها دارايی ساختن تنوعم 

c. دننمودن نمايندگی های که سود آور نمی باش مسدود . 

d. بخاطر باال بردن کيفيت اعطای کريدت،  پالن  ترتيب

بررسی پيشرفت ها حاصله در باز پرداخت کريدت ها، و 

 صنف بندیبطور نا مطلوب  که رسيدگی به دارايی های

 .شده اند

e.  به سر رسيده  قبالً بهبود تحصيل کريدت های که موعد آن

 . باشد

f. غير سود آور یها واگذاری سرمايه گذاری.  

  

به سرمايه و کيفيت غير مربوط ل ئمسا در خصوص  15.3

به  دستيابیبرای تدابيريشامل  بايد دارايی؛ پالن همچنان

  :اهداف ذيل باشد

a. م در مورد ايجاد تفتيش داخلی و سپس انکشاف اقدا

 و سريع آن، فوری

b.  مديريتی رسانی  سيستم اطالعتجديد نظر در /

تا کسب اطالعات را در مورد مجموع  موسساتحسابداری 

بويژه . ( دارايی ها برای اداره بانک مقدور سازد

اسم مديون، مبالغ پرداخت : در مورد قرضه، شامل

 قبالً نشده که خواه قرضه جاری باشد يا موعد آن 

ق يتعل هایکليه تکتانه  سپری شده باشد، و مبالغ

 )يافته

c.  در نظر مالی، با  موسساتبررسی ساختار مديريتی

افزايش موثريت آن و تطبيق و  بودنداشت کارآمد 

 بررسی چنين  براساستغييرات الزمه 
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بايد پالن انجام اقدامات اصالحی مالی تحت  موسسهيک  15.4

حد اقل در دوره های ربع وار به دافغانستان  گزارشات خود را

در . در مورد پيشرفت ها خود در عرصه تطبيق پالن تسليم نمايد

 موسسهنظر به شرايط مالی يک  دافغانستان بانکيکه صورت

 یدر وقفه ها اتداند، آن بانک ميتواند خواستار گزارش یضرور

  . کوتا تر زمانی گردد

با ساختار سرمايوی ناکافی به  مالی موسسهدر صورتيکه  15.5

سرمايه آن (اندازه قابل توجهی با کمبود سرمايه مواجه گردد 

ميتواند تقاضا نمايد  دافغانستان بانک، )بسيار ناکافی گردد

  . پالن خويش را تعديل نمايد موسسهتا اين 

  

  

مالی با سرمايه ات فعاليت های موسس باالیمحدوديت . 16

  :ناکافی

ناکافی نميتوانند امورات ذيل  مالی با سرمايه موسسه 16.1

  :دناجرا قرار دهمورد  را

a.  ديگر؛ اشکالمفاد به  پرداختپرداخت مفاد سهام يا 

b. بشمول (آن ی عيار شده بر اساس خطرافزايش دارايی ها

مندرج و غير مندرج بيالنس شيت  که در زمره اقالم اقالم 

در هر % 5بيش از به .) عيار شده بر اساس خطر ميباشد

 سال مالی

c. اشتغال به اقسام جديد فعاليت جديد يا  اتبشع احداث

مبتنی بر اين تصميم  دافغانستان بانکتصويب تجاری بدون 

که چنين اقدامی مطابق پالن انچام اقدمات اصالحی بوده و 

 . در تحقق اهداف پالن ممد ميباشد

d.  انخريد سهام سهمدارباز. 

  



  د افغانستان بانک
  )بانک مرکزی افغانستان(

 تنفيذیاقدامات  مقرره
 

17 
 

و بر   aانجام هر يک از موارد ذکر شده در  فقره  16.2

 شديدعالوه امورات آتی توسط موسسه مالی با سرمايه بسيار 

  :ممنوع ميباشدحاد يا با سرمايه 

a. جذب سپرده های جديد؛ 

b.  از نرخ ها باالتر  سپرده تکتانه برایپرداخت نرخ

 .بازار

c.  ساير اشخاص حکمیبهادار  اسنادسرمايه گذاری در 

d.  بشمول (دارايی های عيار شده بر اساس خطر آن افزايش

اقالم مندرج و غير مندرج در بيالنس شيت که در زمره 

 بيش از به  .)ميباشد اقالم عيار شده بر اساس خطر

 در صد در هر ربع ١.٢۵

e. حقوق يا اعطای پاداشت اشکال  سايريا  اتافزايش معاش

به اعضای هيئت عامل موسسه مالی يا به اشخاصيکه 

 . دارای صالحيت مديريتی باشد

f. طوريکه موسسهدر معامالت با اشخاص مرتبط با  اشتراک ،

ون قانتاسی ازدافغانستان بانک ب ره چهارمدر مقر

 .است شده تصريحبانکداری 

  

با  موسساتدر حصه  مندرج اين پراگراف یمحدوديت ها 16.3

ساختار سرمايوی ناکافی که در خالل مدت تقاضا شده توسط 

اين اطالعيه پالن انجام اقدامات اصالحی را تسليم 

پالن منظور شده توسط دافغانستان  یننمايند، يا در اجرا

در صورتيکه برای . بانک موفق نمی باشد، قابل تطبيق است

تطبيق موفقانه پالن انجام اقدامات اصالحی منظور شده 

دافغانستان  ضروری تشخيص داده شود دافغانستان بانک

گراف اراميتواند هريک از محدويت های مندرج اين پ بانک

  . را باالی موسسه مالی با سرمايه ناکافی وضع نمايد
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قابل  bو  a هایفقره  های مندرج محدوديتزمانی  16.4

تطبيق ميشود که وضعيت سرمايه موسسه مالی توسط هيئت 

  . مربوطه دانسته شود موسسسهعامل يا هيئت مديره 

  اقدامات اصالحی انجامپالن  ختم. 17

a.  انجام اقدامات  در پالنبا انقضای معياد تعين شده

، )يکسال باشد بيش ازکه نميتواند (اصالحی

 موسسهدر مورد فعاليت های بعدی  دافغانستان بانک

 . مينمايد نتيجه گيریمالی 

b.  در صورت تطبيق موفقانه اقدامات اصالحی  انجامپالن

تدابير تعين شده در پالن پيش از موعد خاتمه يافته 

فسخ  تا زمانیاقدامات اصالحی انجام پالن  .تواندمي

به نسبت  سرمايهنهادهای مالی شده نميتواند که 

 رهسرمايه تقاضا شده برگشت نمايد و  تهای کفاي

که در پالن انجام اقدامات  ديگر  د و کاستی کمبو

. باشد مورد رسيدگی قرار گيرد تشخيص شدهاصالحی 

اين حقيقت بايد توسط اطالعات گزارش شده و تفتيش 

 . يد گرددئتا موسسههمه جانبه 

  

پالن، دافغانستان بانک  ناکامی در تطبيقدر صورت  17.1

حق اتخاذ اقدامات يا ساير تدابير تصريح شده در 

قانون بانکداری را که آن بانک مناسب داند، بشمول 

فسخ جواز متولی،  انتصاب، عاجل اصالحیقدام امر به ا

  . اجباری دارا ميباشد و انحالل بانک

  :می نمايدکه تدابير فوق العاده را ايجاب شرايط . 18

 مختلف هایصالحيت قانون بانکداری  48ماده در  18.1

 بمنظور اتخاذ اقداماتکه دافغانستان بانک  را

،  که است درج گرديده اختيار دارد درعاجل اصالحی 
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 .ميگردد محسوبفوق العاده  آنها تدابيربرخی از 

در اضطراری ترين تنها ميباشند که  ریتدابي هااين

مدنظر  دافغانستان بانک شرايط مالی و عمليات توسط

دافغانستان بانک را  ،48.4ماده . قرار ميگيرند

بخصوص در حاالت ذيل به صدور رهنمود های مشخص در 

بير فوق العاده منتخت ملزم مورد استفاده از تدا

  : می نمايد

  بانکميتواند به دافغانستان بانک در صورتيکه 

پرداخت  پيشدستور دهد که هيچ سپرده يا مبلغ 

 )بر بدهی استمهال. (را باز پرداخت ننمايد

  بانک ميتواند به بانک  دافغانستاندر صورتيکه

دستور دهد که هيچ مبلغی را به شخص انتقال يا 

بازپرداخت ننمايد، يا به بانک دستور دهد که 

مشروط يا غير مشروط را تقبل ) مسؤليت(التزام 

  )استمهال بر انتقاالت و بدهی ها. (ننمايد

  

  

 ۴۵در صورتيکه انتصاب متولی مطابق ماده  18.2

قريب  بانکقانون بانکداری توسط دافغانستان 

الوقوع دانسته شده يا نشانه های موجود باشد که 

که  بانک در فعاليت های مجرمانه ای شرکت دارد

ممکن است باعث به خطر افتادن موقعيت مالی بانک 

گردد، اين تدابير فوق العاده اتخاذ گرديده 

  . واندميت

  :اجرايویمقرره اقدامات  یمتول  . ١٩. 

 یاسالم یبانکدار بخش نگهداری تحت مقرره نيا  ١٩.١
 رهنمود نيدرا راتييتغ هرگونه. باشديم بانک دافغانستان

 بورد با یقبل درمشوره یاسالم یانکدار بخشب توسط ديبا
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 و بانک دافغانستان هيئت عامل یبررس و عیشرنظارت 
  .رديگ صورت بانک دافغانستان یعال یشورا بيتصو

  

 یها یسيپال و ساختارميتوانند غرض  تدوين بانکها  8.2
. رهنمود وارد سازند در را یشترياصالح ب ،خود خاص

 بيتصومورد  بانک هيئت مديره توسط ديبا متذکره اصالحات
  .رديگقرار 

  

  انفاذ  خيتار. 9

  

  .نافذ ميگردد ------------- اين رهنمود در تاريخ 

 

  

  

 

  

  

 


