
 
 

 

 

 

 

              

 افغانستان بانکد د                                          

 د مالي چارو د څارنې آمریت

 د اسالمي بانکدارئ څانګه

 

 

 

  د شتمنیو د ډله بندئ او تخصیص مقرره

 

 

 

 

 

 ۱۳۹۸ کال



 
 

 

 

 لړلیک

 د شتمنیو د ډله بندئ او تخصیص مقرره

 

 لومړئ فصل

 عمومي حکمونه

 

      صفحه                                                 عنوان                                                ماده

   (۱) - -------------------------------------------   مبنی------------------------------------------ :لومړئ ماده

      (۱) --------------------------------------------  اهداف------------------------------------------:دوه یمه ماده

   (۱)--------------------------------------   د تطبیق ساحه ----- ---------------------------------- :درېیمه ماده

 (۱) --------------------------------------- اصطالح ګانې ---------------------------------------:څلورمه ماده

 دوه یم فصل

 د شتمنیو ډله بندي)درجه بندي(

   (۵)-------------------------------------------------   )پانګې( د شتمنیو لپاره تخصیص شوي پیسې--:پنځمه ماده

 ، احتمالي پوراینې اوارزښت لرونکي سندونه  ،د پانګونې/ مالي تمویل :شپیږمه ماده

   (۵)---------------------------------------------نورو شتمنیو د ډله بندئ عمومي مالي تخصیصات                   

 (۵)--------------------------------------------------------د خسارو لپاره د مالي تخصیص سرچینه :اوومه ماده

  (۶)----------------- د پور د اداینې مهال ویش سره د مطابقت لپاره د مشتري مالي توانایي یا پاتې راتګاتمه ماده: 

 (۶)------------------------------------------------ممنوعیت راوستلو باندې د پور په ډول کې د تغییر: نهمه ماده

  (۶)--------------------------------------------------------------------د احتمالي خطر له منځه وړل: لسمه ماده

   (۷)--------------------- اسانتیاوو ورکړهدد بانک لخوا د مشتري یا د وړاندې کوونکي حسابونو ته  یوولسمه ماده: 

  (۷)--------------------------------------------------------------------------د تضمین وړ اسناد :دوولسمه ماده

 )ب(



 
 

 درېیم فصل

 د پانګونې/ مالي تمویل د ډله بندئ کټګوریو ډولونه

 Standard-1 -------(۸)معیار د پانګې اچونې/ مالي تمویل د ډله بندئ لومړنئ معیاري کټګوري------:دیارلسمه ماده

 (۸)-----------------( Watch) ترنظر الندې معیاري کټګوري ه یمهاچونه/مالي تمویل دوپانګه -----:څوارلسمه ماده

 (۹)--------------------(Substandardپانګه اچونه/ مالي تمویل درېیمه کټګوري تحت المعیار) ------:پنځلسمه ماده

 (۹)------------------------ (Doubtfulپانګه اچونه/ مالي تمویل څلورمه کټګوری مشکوک ) -----شپاړلسمه ماده:

 (۱۰)-------------------------------- (Lossپانګه اچونه/ مالي تمویل پنځمه کټګوری خساره ) ------اوولسمه ماده:

 (۱۱)-------------------------------------------------له  نورو بانکونو سره د امانتونو ایښودل  ------اتلسمه ماده: 

 (۱۲)--------------------------------------------------------ډله بندي  پور د  وړه او کوچنی ------لسمه ماده:ونو

 (۱۲)-------------------------------------------------د صعب الحصول شتمنیو د ګټې ځنډول  ---------شلمه ماده:

 (۱۲)----------------------------ي تمویل د خسارو لپاره مالي تخصیصات د پانګې اچونې/ مال -----یوویشتمه ماده:

 (۱۳)-----------------------------------------------------------بیرته ترالسه شوي شتمنی  -----یشتمه ماده:دوه و

 (۱۴)----------------------( Creditsموده بندي شوی او جوړ شوي پورونه ) د دوهم ځل لپاره --درې ویشتمه ماده:

 (۱۵)---------------------------------------------------------------د راپور ورکولو شرایط  ---څلوریشتمه ماده: 

 (۱۵)--------------------------------------------ډله بندي  له بیالنس شیټ څخه د بهر اقالمو ---پنځه ویشتمه ماده:

 (۱۶)----------------------------------------------د پانګې اچونې او نورو شتمنیو ډله بندي  ----ماده:شپږ ویشتمه 

 د معکوس ډله بندي شوي، له نیټې اوښتي، صعب الحصول شتمنیو او ---اووه ویشتمه ماده: 

 (۱۶)------------------------------------------------------- حذف شوي پانګې اچونې او مالي تمویل څخه څارنه 

 (۱۶)----------------------------------- زیاتو شرایطو وضع کولاته ویشتمه ماده: د متحدالمالونو له الرې د نورو 

 (۱۶)-----------------------------------------------------------------نهه ویشتمه ماده: د مقررې د پلي کیدو نیټه 

 

 

 

 

 

 )ت(



 
 

 لومړئ فصل

 عمومي حکمونه

 

 مبنی

 :لومړئ ماده

مادو سره سم د اسالمي بانکونو او د هغو بانکونو چې د اسالمي ره د بانکدارۍ قانون د اویایمې او اووه اویایمې مقردغه 

تخصیصاتو بانکدارۍ څانګه لري او یا د اسالمي بانکدارۍ پر بنسټ خدمتونه وړاندې کوي، د شتمنیو د ډله بندۍ د مالي 

د تخصیص د ډله بندۍ ي تمویل د زیانمنتیا لپاره د پانګې د تنظیم لپاره جوړه شوې او د زیانمن شوي مالي تمویل او د مال

 حد اقل شرایط تعیینوي. 

 اهداف

 :مه  مادهی دوه

 د دې مقررې موخې او هدفونه په الندې ډول وړاندې کیږي:

ه اړه د معیار د محاسبه کولو لپاره د بانک د ټولیزه شتمنۍ او پانګې پد بانکي فعالیتونو د تنظیم د اقتصادي   (１)

 معتبرو معلوماتو راټولول.

د اسالمي بانکونو، د اسالمي څانګې لرونکو بانکونو او د دودیزه بانک د اسالمي فرعي واحد لخوا د شتمنیو   (２)

 کولو په موخه.د محاسبه د تخصیص مبلغ  و کټګوریو د ډله بندۍ لپاره د پانګېد بیالبیل

بانکونه دې ته هڅول کېږي چې د معیاري پانګو اچونو/خپلو مشتریانو لپاره د مالي تمویل په برخه کې د   (３)

 عمومي زیرمه جوړه کړي. هو لپاره یوخسار

 منیو لپاره مشخصه زیرمه جوړه کړي.بانکونه باید د نظر الندې، تحت المعیار، مشکوکه او د خسارې شت  (４)

شي چې د ډله بندۍ پروسې او نورو اړوندو معلوماتو مه  باید په کافي مبلغونو سره جوړه زیرد خسارو لپاره   (５)

 پر بنسټ والړه وي. 

 .کول مشخص وذاتی او افاقی شرایطد لپاره د معیار  د شتمنیو د ډله بندۍ   (６)

لو شتمنیو ډله افغانستان بانک کوالی شي چې بانکونه دې ته اړ کړي چې د خپدد څارنې د پایلو پر بنسټ، د   (７)

 سره سم عیارې کړي. زیرمې د دې مقررې د دوه یم فصل  بندۍ او د دې ترڅنګ د خسارو لپاره

 

 د تطبیق ساحه

 :درېیمه ماده

 

بانکونو د اسالمي ه چې د اسالمي څانګې او د دودیزو مقرره پر ټولو بانکونو باندې د پلې کېدو وړ ده. کوم بانکون دغه

 افغانستان بانک لخوا یې جواز ترالسه کړی وي. دفرعي واحد په توګه فعالیت کوي او د 

 ګانې اصطالح

 :څلورمه ماده

 

 پدې مقرره کې الندې اصطالحګانې دغه مفاهیم افاده کوي، مګر داچې محتوی بل ډول صراحت ولري:

نورو اشخاصو ته د پانګې اچونې، مالي تمویل، بیه لرونکو هغو اعتباراتو ته وایي چې د بانکونو لخوا شتمنۍ:  .１

 پاڼو، پوراینو یا نورو شتمنیو په ډول وړاندې کېږي.

د قانوني پروسې له الرې مالي تمویلوونکي ته په لنډمهاله توګه د تضمین د مالکیت حق لېږدولو بیع جایزی:  .２

شي. مالي تمویلوونکی کوالی شي چې د مشتري د پور د بیرته پورونه تصفیه ته وایي ترڅو پورې چې 

 ورکړې د پاتې راتګ په صورت کې د اړینې قضایي پروسې له الرې دا تضمین وپلوري. 

 

 

(۱) 



 
 

د تضمین په  ود مالي وجوه یې  یو مشتريد یوه منقول او غیر منقول مال څخه عبارت دی چې  تضمین:  .３

کوي. که چیرې یو مشتري نور د ژمن شوي اداینې یا قسطونو ورکړه توګه مالي تمویلوونکي ته وړاندې 

ودروي، په دې صورت کې مالي تمویلوونکی کوالی شي چې د هغه تضمین شوی ملکیت مصادره کړي څو 

 خپله خساره بیرته جبران کړي.

 اشاره کوي:ني مواردو ته ید بیالنس شیټ څخه بهر اقالمو ته هم ویل کېږي چې الند احتمالي پوراینې:   .４

   احتمالي مالي مکلفیت )پوراینه( چې د تیرو پیښو له امله رامنځ ته کېږي او شتونتیا یې یوازې په راتلونکي  -１

 کې د یو یا څو ناڅرګندو پیښو له کبله چې په بشپړه توګه د تشبث تر کنټرول الندې نه وي، تائیدیږي؛ یا

رڼا کې نه تشخیص ولې د الندې دالیلو په  ېږي یوه اوسنۍ پوراینه چې د تیرو پیښو څخه رامنځ ته ک -２

 ځکه چې:کیږي، 

، د پوراینې د جریان لریګټو جوړونکي سرچینې چې بهر  داسې امکان نه لري چې د اقتصادي -１

 شي؛ یا پکارتسویه کولو لپاره 

 سره نه سنجش کېږي. اطمینان د پوراینې مبلغ د کافي   -２

 نټي، د مخکې ورکړې تضمینونه او ژمنې شاملې دي.گرې د لیټر آف کریډټونه، لیټر آف په دې ک  -３

  چې اعتباري خطر  څخه عبارت دی،اقالمو )احتمالي پوراینې( یا له بیالنس شیټ څخه بهر  هر هغه شتمنۍد : پور. 5

 رانغاړي چې په دې کې د نورو مالي ادارو )کورني یا بهرنیو بانکونو( سره مالي امانتونه شامل دي. 

مادې او د پانګې د  ۲۹، ب، ۶لکه څنګه چې د دې مقررې په  اسانه توګه د پلور وړ تضمین(: وړ تضمین )په. 6

کال په جون میاشت کې د  ۲۰۰۶د  پاراګراف کې بیان شوی، ۱۴۵کې په سنجش او د پانګې د معیارونو د نړیوالې شب

یو تعدیل شوی کاری چوکاټ ویل کېږي،  ۲توګه ورته بازل  هبازل د بانکوالۍ د څارنې کمیټې لخوا چې په عام

  خپور شوی دی.دی،

بدلون مومي )یعني د  ترکیب او څرنګوالییې هغه ملکیت ته وایي چې د لېږدولو په وخت کې ملکیت: . غیر منقول 7

 لېږدولو سره یې شکل بدلیږي( چې په دې ملکیتونو کې کور، ودانۍ، ځمکه او ثابتې شتمنۍ شاملې دي. 

پر مالي ادارو یا بانکونو، پانګې اچونې، مالي تمویل، بیالنس شیټ بهر اقالم، بیه لرونکي  د ډله بندۍ وړ اقالم: .8

 پاڼې، اعتباري تعویضات، امانت ایښودنې او نورو شتمنیو باندې طلباتو ته اشاره کوي. 

یو داسې عمل دی چې د اوسنیو پانګونو او مالي تمویل د  د پانګې اچونې او مالي تمویل بیا موده بندي/بیاجوړول: .9

مهال ویش بیاځلي ترتیبولو/جوړولو ته وایي چې په مشکوکه کټګورۍ کې راځي څو د پانګو اچونو/مالي تمویلونو اداینه 

 اسانه شي. 

وي او د  افغانۍ څخه زیات ۵،۰۰۰،۰۰۰مالي تمویل او پانګې اچونې ته وایي چې مبلغ یې د  :پور متوسط .10

 افغانۍ څخه کم یا په نورو اسعارو د هغه معادل وي.  ۱۵،۰۰۰،۰۰۰

افغانۍ مساوي یا لږ وي یا هم په نورو  ۵۰۰،۰۰۰مالي تمویل او پانګې اچونې ته وایي چې مبلغ یې د  :پور وړوکی. 11

 اسعارو د هغه معادل وي. 

رابیږي چې په دې هغه ملکیت ته وایي چې د هغه شکل او ترکیب د هغه د موقعیت په بدلولو سره نه خ مال: منقول .12

شتمنۍ لکه قبالې، بیه لرونکي پاڼې، د حصول وړ مبلغونه، د کاپي حقونه،  ېشتمنیو کې ملموس توکي او نور ناملموس

 شامل دي.  د احتراع حقوقسوداګریز نښانونه او 

 کټګوریو کې ډله بندي کېږي. په او خسارې  مشکوکد هغه شتمنۍ ته وایي چې په  شتمنۍ:صعب الحصول  .13

د سهامو )موجودۍ( په رهن ایښودلو، د حصول وړ مبلغونو سپارلو، د کرایې وړ  د بیه لرونکو پاڼو نور ډولونه: .14

 ملکیتونو په اجاره ورکولو، د تړون په اساس د حصول وړ مبلغونو ته وایي. 

 

(۲) 



 
 

 مالي تمویل یا نورو شتمنیو ته وایي چې:هغه له سر رسید نیټې اوښتي شتمنۍ: . 15

 ادا شوې نه وي؛ یا په موده کې یا زیاتو ورځو  ۳۱اصلي مبلغ یا د ګټې اداینې نیټه یې تیره شوې وي او د د . ۱

نیو شرایطو یکېږي چې له الندد بیرته ورکړې د مخکیني مهال ویش پرته، مالي تمویل هغه وخت له نیټې اوښتی ګڼل . ۲

 څخه یو یې پرځای شوی وي:

ورځو څخه زیاتو ورځو لپاره اوښتی  ۳۰د مخکې ورکړې مبلغ د مشتري د منظور شوي پور اخیستنې حد څخه د  -۱

 وي؛

 یا زیاتو ورځو لپاره ورکړل شوی نه وي؛ یا ۳۱د ګټې ورکړې نیټه رسیدلې وي او د   -۲

 پاتې شوی وي.  زیات وخت لپاره غیر فعالرځو څخه و ۳۰حساب د  -۳

د اسالمي جاري امانت، د بانکونو ترمنځ د غوښتنې پر اساس پیسو، موده ایز )معیادي( امانتونو، د  امانت ایښودنه:. 16

ایښودلو ته ویل  پانګوبڼه په بل بانک کې د بانکي ایښودنو په  پانګېصدیق لیک، کریډټ او نورو ورته امانتونو د ت

 کېږي.

شتمنۍ یا تضمین ته وایي چې مالي تمویلوونکی د مشتري د پور د بیرته ورکړې  ههغ :شتمنۍبیرته ترالسه شوي . 17

 د پاتې راتګ په صورت کې د قانوني پروسې له الرې یې بیرته ترالسه کوي. 

چې موخه یې د بانک د ډله بندۍ وړ شتمنیو په حساب ته وایي په مقابل کې د بل شتمنۍ  د د خسارو لپاره زیرمه: 18.

پورتوفولیو کې اټکل شوي خسارو جذبولو ته وایی یا د پوراینې حساب ته وایي چې موخه یې د ډله بندۍ وړ بیالنس 

ً د خسارو لپاره مالي  شیټونو څخه بهر په اقالمو کې د اټکل شویو خسارو جذبول دی )د خسارو لپاره زیرمې عینا

 ل کېږي(تخصیص ته وی

افغانۍ څخه زیات یا د  ۵۰۰،۰۰۰هغه پانګې اچونې یا مالي تمویل ته وایي چې مبلغ یې د : پورکوچنی . 19 

 افغانۍ څخه لږ وي یا په نورو اسعارو د هغه معادل وي؛ ۵،۰۰۰،۰۰۰

ژمنو ته ویل کېږي چې د سوداګریزو بانکونو/د امانت ایښودلو مالي ادارو لخوا کمپنیو ته د  وهغ لیکل:د ژمنو . 20

پور سندونو د خپرولو په وخت کې ورکول کېږي چې که چیرې په وړاندیز شوی اکویټۍ/پورسندونو کې په /اکویتی

ګریزو بانکونو/امانت ایښودلو بشپړه توګه اشتراک ونشي، نو هغه پاتې )نه اشتراک شوي( برخه باید د هغوی )سودا

 مالي ادارو( لخوا تر پوښښ الندې ونیول شي. 

ني شرایط په بشپړه توګه یګڼل کېږي چې کله الند ياري اسانتیا هغه وخت ښه تضمین شویو اعتب ښه تضمین شوی:. 21

 پرځای شوي وي:

 سم له قانوني پلوه د پلې کېدو وړ وي ټول اسناد پر ټولو خواوو باندې الزامي وي او د بانک د قانوني کتنې سره. ۱

 .و دا قانوني څرګندتیا تثبیت کړيڅ        

 بانک حق لري چې د مشتري د پور په بیرته ورکړې کې د پاتې راتګ، افالس یا دیوالۍ په حالتونو کې تضمین. ۲

 نقدینه کړي یا د هغه مالکیت په ټاکلي وخت باندې الس الندې ونیسي.       

یې څو په تضمین کې د بانک تضمیني ګټه بشپړه کړي او خوندي تربانک ټول اړین ګامونه تر الس الندې نیولي . ۳

 وساتي. 

 څخه زیات شي.  اټکل شوی مبلغ د اعتباري خطرونو د نقدینه کولو د لګښتونو په ګډوند تضمین د حصول وړ  .۴

 د اصلي مبلغ چې د بازار د  پورتضمین باید د پانګې اچونې/مالي تمویل د نسبت ارزښت یا د منظور شوي . ۵

 ارزښت معادل وي، ولري.      

(۳) 



 
 

بانکونه چې اسالمي  ي څانګې لرونکي بانکونه او دودیزټول اسالمي بانکونه، د اسالمد اعتباري خطر مدیریت:  .23

او کړنې ولري څو خپل اعتباري پورتوفولیو او  سی ګانېسالمه او د منلو وړ پالی فرعي واحد لري باید اړ شي چې

اعتباري  هاعتباري خطرونه په احتیاطي توګه مدیریت او کنټرول کړي. د اعتباري خطر مدیریت باید لږ تر لږه یو

 د کتنې پروسه ولري.  پالیسي او د پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۴) 



 
 

 دوه یم فصل

 شتمنیو ډله بنديد 

 د شتمنیو د ډله بندۍ لپاره مالي تخصیصات

 پنځمه ماده:

ټول بانکونه هره میاشت باید خپلې پانګونې/مالي تمویلونه، بیه لرونکي پاڼې، احتمالي پوراینې یا د بیالنس   (１)

 ېڅخه د یونیو پنځو کټګوریو یڅو د الندترشیټ څخه بهر اقالم او داسې نورې شتمنۍ په خپله ډله بندي کړي 

 د بانک په فایلونو کې د دغو ډله لپاره د خسارو د جبران زیرمې برابرې کړي. دا ډله بندۍ باید مستند شي او

لخوا السلیک شي چې دا ډله  اشخاصوډله بندۍ سندونه باید د هغو  بندیو لپاره توجیهی دلیلونه ورکړل شي او د

کې د شتمنۍ د  هنیو پنځو کټګوریو څخه په یویي. د الندبندي ترسره کوي او د هغه سموالی او کره والی ګور

ډله بندۍ په اړه تصمیم نیولو کې یو بانک باید په بشپړې پوهې او خبرتیا سره قضاوت وکړي، خو د هغو 

 معیارونو او اجزاوو په الرښوونې عمل وکړي چې د هرې کټګورۍ په تړاو وړاندې شوي دي. 

افغانستان بانک د کتنې سره سم ترسره شي. د یوې شتمنۍ په تړاو د دد بانکونو لخوا د شتمنیو ډله بندي باید د   (２)

افغانستان بانک د ډله بندۍ پریکړو او د ډله بندي کوونکي بانک ترمنځ د نظرونو توپیروالي باید د هغوی د

 افغانستان بانک پریکړه نهایي ګڼل کېږي. ده د ترمنځ د ناستو او خبرو اترو له الرې هوارې شي، خو په دې اړ

که چیرې د اعتباري خطر کومه برخه چې اصلي مبلغ وي یا ګټه، له ټاکلي نیټې څخه شاته پاتې شي یا د هغه  (３)

اعتباري کیفیت دومره اندازه خرابه شي چې د معیاري کټګورۍ څخه بهر په نورو کټګوریو کې ډله بندي شي، 

( خطر ټولیز مبلغ باید د اعتباري خطر د همغه برخې تر ټولو ناوړې ډله پوراعتباري )په دې صورت کې د 

 بندۍ کې بیاځلي ډله بندي شي او یوازې هغه برخې چې نیټې یې شاته پاتې دي، ډله بندي نه شي. 

 ي تخصیصاتد پانګونې/ مالي تمویل، بیه لرونکو پاڼو، احتمالي پوراینې او نورو شتمنیو د ډله بندۍ عمومي مال

  شپږمه ماده:

بانکونه باید خپلې پانګونې/مالي تمویلونه، بیه لرونکي پاڼې، احتمالي پوراینې او نورې شتمنۍ د سر رسید  (１)

 دورې سره سم او د کیفي پلوه ډله بندي کړي. 

سربېره پر دې، بانکونه باید د پور د منظورولو څخه مخکې د مشتري د ظرفیت، شخصیت، پانګې، تضمین   (２)

 او شرایطو او د مشتري د اعتباري پیاوړتیا )د پور د بیرته ورکړې توان( په اړه بشپړه ارزونه ترسره کړي. 

د مشتري مالي صورت حسابونه  ولو په موخه بانکونه باید هر کالد هر ډول شتمنیو د کیفي کړنې د اټکل (３)

 ترالسه کړي او د هغه په اړه شننه او ارزونه ترسره کړي. 

هغه شتمنۍ چې د مشروع څیړونکي ادارې لخوا د دې لپاره چې د جنایی فعالیتونو له الرې ترالسه شوی وي،  (４)

باید د بانک د څیړل کېږي، مالي تخصیص باید د اغیزې الندې شتمنۍ لپاره ترسره شي. د مالي تخصیص مبلغ 

 مدیریت سره سم وټاکل شي. 

 د خسارو لپاره د مالي تخصیص سرچینې

 اوومه ماده:

اسالمي بانکونه باید خپل د حصول وړ مبلغونو، مالي تمویلونو او د پانګونې شتمنیو بیاځلي ارزښت ټاکنه  (１)

باید مالي تخصیصات  وکړي. که چیرې د پورتنیو مواردو په تړاو خسارې رامنځ ته شي، د دغو خسارو لپاره

 په پام کې ونیول شي. 

 

 

 

 

(۵) 



 
 

 د شتمنیو د ډله بندۍ د ټولو پنځو کټګوریو لپاره زیرمې باید د بانکونو له ګټې او پانګې څخه ځانګړې شي.  (２)

مالي تمویل/پانګې اچونې د تضمین د نقدینه کولو  هد حقیقي خسارې په صورت کې بانک کوالی شي چې د یو  (３)

سره دا خسارې جبران کړي. که چیرې دا تضمین ونکړای شي چې راپیښه شوې خساره جبران کړي، په دې 

 نیو شرایطو کې باید د پانګې اچونې د خطر له زیرمې څخه پاتې مبلغ ترالسه شي:یصورت کې یوازې په الند

 .کړی نه دی نې په ټوله پروسه کې غفلتاچو بانک د مالي تمویل/پانګې -１

که چیرې د بانک غفلت او بې خبري د دې المل شوی وي چې د مالي تمویل/پانګې اچونې چارې پر مخ  -２

یوړل شي، په دې صورت کې د تضمین د نقدینه کولو څخه وروسته پاتې خساره باید د بانک له 

 ګټې/پانګې څخه ترالسه شي. 

 یوازې د پورتنیو شرایطو سره سم کارول کېدای شي. د پانګې اچونې د خطر زیرمې -３

 د پور د اداینې مهال ویش سره د مطابقت لپاره د مشتري مالي توانایي یا پاتې راتګ

 اتمه ماده: 

د دې لپاره چې د مشتري مالي وړتیا ورانیږي یا دا چې مشتري د دې جوګه نه وي چې د لومړني تړون/هوکړه  (１)

ویش )د پور په بیرته ورکړې کې پاتې راتګ په صورت کې( سره ځان عیار لیک سره سم د اداینې مهال 

ندې نیسي ني اقدامات الس الیکړي، په دې حالت کې بانکونه د تعدیل شوي شتمنیو د لومړني شرایطو لپاره الند

 بورډ منظوري ترالسه شوی وي:  خو دا چې د بانک د شریعه

 د ګټې ټیټ نرخ. .１

 بخښل یا کمول.ضافه شوې اداینې د ګټې ا .２

 یاتولو پرته د سر رسید نیټې غځول.د پور د ز .３

 د مالي تمویل د حدودو راکمول.  .４

 راوستلو باندې ممنوعیت په ډول کې د تغییر د پور

 نهمه ماده:

لپاره  پوروتړي او د نوي  پورکړي، خو دا چې مشتري اوسنی کوالی چې د پور ډول تغییر نه شي  بانکونه (１)

 مکلف دی چې د  مشتری د نوي پور غوښتنې پروسه په معمول ډول ترسره کړي.بانک غوښتنه وکړي. 

چې د غوښتنلیک د اړینې ارزونې او سم تحلیل پرته د اوسنیو مشتریانو د مالي تمویل کوالی نه شي  بانکونه (２)

 حدود زیات کړي. 

رو بانکونو کې د هغه که چیرې د کوم مشتري شتمنۍ یا په بانکونو کې د هغه کومې اړوندې ادارې یا په نو  (３)

شتمنۍ د صعب الحصول شتمنیو په توګه وپیژندل شي، بانکونه باید همغه مشتري پورې اړوندو شتمنیو او د 

هغه د اړوندې ادارې په برخه کې بیاځلي ډله بندي ترسره کړي. د دې کار د ترسره کولو په صورت کۍ 

د مشتري د شتمنیو د تر ټولو ټیټې کټګورۍ څخه یوه بانک یا نورو بانکونو کې  هبیاځلي ډله بندي باید په یو

 درجه پورته وي. 

مشري  پورکه چیرې بانکونه په ګډه توګه یو مشخص مشتري ته پور ورکړي، له دغو بانکونو څخه یو یې د  (４)

 . ډول معرفی شيپه غاړه اخلي. په دې اړه باید په تړون/هوکړه لیک کې په واضح 

 ه وړلد احتمالي خطر له منځ

 لسمه ماده: 

د احتمالي خطرونو په له منځه وړلو کې باید د منقول مال  تضمین د تکفل/بیمې د یوې نامتو کمپنۍ لخوا بیمه  (１)

  شي او د بیمې سند باید د پانګو اچونو/مالي تمویلونو په اړوند فایل کې ثبت شي.

 ولېږدول شي.منقولو تضمینونو مالکیت باید د بیع جایزی له الرې بانک ته د ټولو غیر (２)

افغانستان بانک د متحد المال له دنور شرایط باید وخت په وخت د  مالونو په اړه  د دواړو منقول او غیرمنقول (３)

 الرې تعیین شي. 

(۶) 



 
 

 کوونکي حسابونو ته د اسانتیاوو ورکړه د بانک لخوا د مشتري یا د وړاندې

 یوولسمه ماده:

بانکونه باید د دې اسانتیا اداینه د مشتري جاري حساب یا هم د عرضه کوونکي حسابونو ته )د محصوالتو د   (１)

ډول له مخې( ترسره کړي. ټولې معاملې او د مشتري د ګټې محاسبه باید یوازې په همدغه حساب کې ثبت 

 شي. 

و په برخه کې د حذفولو پالیسي جوړه خساره لرونکو پانګونو/مالي تمویلون/بانکونه اړ دي چې د خپلو خرابو  (２)

کړي او د هغو پانګونو/مالي تمویلونو یو نوی لست جوړ کړي چې د بیالنس شیټ څخه حذف شي او په منظمه 

 افغانستان بانک ته د هغه د ښه شوي وضعیت په اړه راپور ورکړي. دتوګه د 

شتې څخه لږې مودې لپاره وي، یو په هغه صورت کې چې د پوروړی شخص د حقیقي اداینې نوبت د یوې میا  (３)

بانک باید هره میاشت د ګټې ترالسه کوونکو شتمنیو څخه ګټې راټولې کړي. د نیټې څخه اوښتو پانګونو/مالي 

 تمویلونو څخه ترالسه شوې ګټه باید د عاید په توګه وپیژندل شي. 

په هغه صورت کې چې د پور یوه برخه د هغه سازمان/بسپنه ورکوونکي )کورني یا بهرني( لخوا تضمین   (４)

افغانستان بانک لپاره د منلو وړ وي، مشتري باید پاتې نا تضمین شوې برخه د دشي چې د ګرنټي طرحه یې د 

 نورو تضمینونو له الرې تضمین کړي. 

 د تضمین وړ اسناد

 لسمه ماده:ودو

 اسناد د وړ تضمین په توګه د پیژندلو وړ دي )یعني په اسانه توګه د پلور وړ دي(:ي د تضمین الندین (１)

 د بانک سره د امانت په توګه نغدې پیسې )د دې ترڅنګ د امانتونو تصدیق لیکونه یا د پرتلې وړ سندونه .１

 (؛چې مقابل لوری یی  خطورنه تحمیلوي چې د اسالمي بانک لخوا صادر شوی وی

 سره زر؛  .２

پیژندل شوي بهرني ادارې لخوا درجه بندي شوی نه  هد پور بیه لرونکي پاڼې چې د پور د ارزونې د یو .３

 وي او:

 د بانک لخوا صادر شوی وی -１

 د پیژندل شوي مبادلې اقالمو کې لست شوی وي  -２

 د لوی پور په توګه ډله بندي شوی وي؛ او -３

 هد ارزولو د یو اړوند مسایل باید د پوررجې ټول د بانک لخوا د صادر شوي ورته لوړې د -４

 په توګه درجه بندي شي؛ او A-3/P-3یا  -BBBبهرني پیژندل شوي ادارې لخوا لږ تر لږه د 

کوم بانک چې بیه لرونکي پاڼې د تضمین په توګه ساتي، داسې معلومات په واک کې نه لري  -５

 څخه الندې درجه توجیه کړای شي؛  A-3/P-3یا  -BBBچې د 

په بازار کې د بیه لرونکي پاڼې د نقدینګۍ په اړه په کافي اندازه  (Supervisorڅارونکی) -６

 ډاډمنتیا لري؛

 په ګډون( چې په اصلي شاخص کې شامل شوی وي؛ (Bonds) اکویټي )د مبادلې وړ پورپاڼو -７

ژمنې، د لېږد وړ بیه لرونکو پاڼو او دوه اړخیزه اسالمي فنډونو کې د ډله ایزه پانګونو لپاره  -８

 چې:

 ؛ خلکو ته ورکول کیږيهره ورځ په عامه توګه اچې اره بیه د واحدونو لپ .１

د لېږد وړ بیه لرونکي پاڼې او دوه اړخیزه فنډ په هغو پانګونو کې د پانګونې پورې محدود دي  .２

 چې په دې پاراګراف کې لست شوي دي؛

الي ادارې )بانک( لخوا د منلو وړ ګرنټي یا متقابله ګرنټي چې د ښه پیژندل شوي او وتلي م .３

 صادر شوی وي. 

افغانستان بانک د دد هغو هېوادونو د منلو وړ ګرنټي یا متقابله ګرنټي چې وخت په وخت د  .４

 متحد المالونو لخوا برابریږي. 

(۷) 



 
 

 درېیم فصل

 د پانګونې/ مالي تمویل د ډله بندۍ کټګوریو ډولونه

 

 ( Standard-1کټګورۍ )معیارد پانګې اچونې/ مالي تمویل د ډله بندۍ د لومړۍ 

 دیارلسمه ماده:

 ( د پانګونې/مالي تمویل د ډله بندۍ د کټګورۍ د لومړي ډول مالي تخصیصات په الندې ډول دي:۱)

 (:Standard-1د پانګې اچونې / مالي تمویل لومړنی معیاري کټګوری )معیار  -۱

ورځو پورې تر ټولو زیاتې  ۳۰-۱جاري توګه یا هم د یوه شتمنۍ چې په معیاري کټګورۍ کې ډله بندي شوې وي او په 

ارزښت، ګټورتیا، نقدینګي او د  پړه توګه تضمین شوی وي او د سالم خالصپاتې شوې مودې کې ادا کېږي، په بش

 أمین )مالتړ( شوی وي.غدي جریان سره تپوروړي شخص د ن

 په تړاو تضمین شوی دی.  معیاري شتمنۍ په کافي اندازه د اصلي مبلغ او ګټې د بیرته اداینې

 

 (Watch-2د پانګونې/ مالي تمویل دوه یمه کټګورۍ )تر نظر الندې 

 څوارلسمه ماده:

 ( د پانګونې/مالي تمویل د ډله بندۍ د کټګورۍ دوه یم ډول مالي تخصیصات په الندې ډول وړاندې کېږي:۱)

 :(تر نظر الندې) د پانګونې/ مالي تمویل دوه یمه کټګوري. ۲ 

ورځو پورې ناترالسه شوې پاتې شوې وي، په دې  ۶۰-۳۱هغه صورت کې چې اصلي مبلغ او/یا ګټه د په 

 صورت کې یوه شتمنۍ باید د نظر الندې کټګورۍ کې ډله بندي شي.

( د نظر الندې کټګورۍ کې یوه ډله بندي شوې شتمنۍ په کافي اندازه خوندي ده، خو زیاته اندازه کمزورتیاوې لري. ۲)

شتمنۍ د ناتضمین شوي اعتباري خطر په توګه پیژندل کېږي، خو دومره نه ده چې د تحت المعیار په کټګورۍ دا شان 

کې راشي. دا شان اعتباري )کریډټ( خطر کوچنۍ وي او دا شان ستونزې زیاتره وخت د بانک د جګپوړي چارواکي د 

 زیات پام په پایله کې اصالح کیږي.  

ټګورۍ څخه پورته ډله بندي نه طو څخه یو یې شتون ولري، شتمنۍ باید د نظر الندې ک( که چیرې له الندنیو شرای۳)

 شي:

کارکوونکی ونکړای شي چې په سمه توګه  نشتوالی له کبله د بانک د پورونو شعبې د کافي تخصص او پوهې د. ۱

 څارنه ترسره کړي؛

 برابر ترسره شوې نه وي؛پانګونه یا مالي تمویل د بانک د داخلي پالیسیو سره سم او . ۲

 کنټرول درلودل؛ تې راتګ یا پر تضمین باندې کمزورید کافي او پلې کېدو وړ سندونو په ساتلو کې پا. ۳

 ورځو پورې تېره شوې وي. ۶۰تر  ۳۱اداینه یې د  چې د اصلي مبلغ اداینې یا ګټې کومې شتمنۍ. ۴

ري او تحت المعیار په منځ کې د روغې جوړې په توګه کار په هیڅ حالت کې د نظر الندې ډله بندۍ څخه باید د معیا 

 وانخیستل شي. 

 

(۸) 

 



 
 

 (Substandard) تحت المعیار –مه کټګوري ید پانګونې/ مالي تمویل درې

 پنځلسمه ماده: 

یوه شتمنۍ باید په هغه صورت کې د تحت المعیار په کټګورۍ کې ډله بندي شي، چې اصلي مبلغ یا د ګټې   (１)

 ورځو پورې ناتصفیه شوی پاتې وي.  ۱۲۰تر  ۶۱مبلغ یې د 

 پورتحت المعیار پانګونې/مالي تمویل په روښانه توګه اعتباري )کریډټي( کمزورتیاوې ښکاره کوي چې د   (２)

 نقدینه کول له خطر سره مخ کوي.

تحت المعیار پانګونو/مالي تمویل کې مشتریانو ته هغه پانګونې/مالي تمویلونه شامل دي چې نغدي جریان یې    (３)

دومره نه وي چې اوسني پای ته رسېدلي پوراینې، د مشتري لپاره پانګونې/مالي تمویل چې په زیاته اندازه د 

د مشتري لپاره پانګونې/مالي تمویلونه چې د عملیاتي اړتیاوو د پوره کولو پانګې له کمښت سره مخ شوي او 

 لپاره له زیاتې کاري پانګې له کمښت سره مخ دی، اړتیاوې پرځای کړي. 

نیو نیمګړتیاوو څخه یو یې موجود وي، په هغه صورت کې شتمنۍ د یکه چیرې د پوروړي شخص له الند  (４)

 ډله بندي کېږي: تحت المعیار له کټګورۍ څخه پورته نه

 نقدینګي ناکافی .１

 د اصلي مبلغ او ګټې د بیرته ورکړې په پرتله نغدي جریان لږ وي .２

که چیرې د بیرته اداینې اصلي سرچینې د برابر شوي اسانتیا د خدمتونو لپاره کافي نه وي او بانک دې ته  .３

 اړ شي چې د تضمین په ګډون د بیرته اداینې لپاره نورو سرچینو په لټه وګرځي

که چیرې بانک د پوروړي شخص د خالص ارزښت، ګټورتیا، نقدینګي په اړه کافي اسناد ونلري او   .４

نغدي جریان چې د بانکي ادارې د اعتباري پالیسۍ په برخه کې اړینه ده، ونلري یا دا چې د اسنادو د 

 مودې د اعتبار په برخه کې شک شتون ولري. 

شتمنیو په برخه کې یو شخص ونکړای شي چې خپل پورونه که چیرې د لومړنیو تعدیل شویو شرایطو د  .５

بیرته پرټاکلي وخت باندې ادا کړي، په دې صورت کې شتمنۍ باید لږ تر لږه د تحت المعیار په ډله کې 

 واقع شي. 

 -Doubtful مشکوک –د پانګونې/ مالي تمویل څلورمه کټګوري 

 شپاړسمه ماده:

ورځو پورې پاتې وي، باید د  ۴۸۰تر  ۱۲۱هغه شاته پاتې شتمنۍ چې اصلي مبلغ یا د ګټې اداینه یې د  (１)

 مشکوک کټګورۍ په ډله کې راشي. 

مشکوکه پانګونې/مالي تمویل د تحت المعیار په کټګورۍ کې د ډله بندي شوي کریډټ ټولې ذاتي کمزورتیاوې   (２)

ښکاره کوي، خو ورسره نورې ځانګړنې هم مل دي چې ښه تضمین شوي نه دي او دا کمزورتیاوې د اوسنیو 

 شته معلوماتو پر بنسټ دا کلکسیون یا نقدینګۍ د پوښتنې وړ او ناسمه ګرځوي. 

د خسارې احتمال ډېر زیات دی، خو د ځینو شرایطو له امله چې د دې اسانتیا د لوړوالي او تقویې لپاره کار   (３)

کوي، د احتیاطي خسارې په کټګورۍ کې د هغه ډله بندي کول تر هغه وخته پورې ځنډوي چې د هغه ښه 

 مشخص شوی وضعیت په قطعي توګه بیان شي. 

شکوکې درجې څخه پورته ډله بندي نه شي چې په پوروړي شخص کې شتمنۍ باید په هغه صورت کې د م  (４)

 نیمګړتیاوې شتون ولري: ینیالند

 د عادي )عملیاتي( لګښتونو د پوره کولو لپاره د شتمنیو د خرڅولو د اړتیا په ګډون، عملیاتي خسارې .１

 نشتوالی نقدینګيد   .２

 وي د ګټې د غوښتل شوي اداینو څخه لږنغدي جریان  .３

 د حقیقي مالکیت په اړه شک  .４

 په مالي صورت حسابونو باندې د بشپړ اعتبار نشتوالی  .５

ي د منل پرله پسې ورځو یا له هغه زیاتې مودې لپاره د مشتر ۱۲۱که چیرې د مخکې ورکړې مبلغ د  .６

 .وي شوي مالي تمویل څخه زیات

(۹) 



 
 

 وي ورځو لپاره غیر فعال ۱۲۱حساب د که چیرې  .７

تضمین بازاري ارزښت دومره غورځیدلی وي چې د هغه د پوښښ نسبت د اصلي مبلغ یا  هکه چیرې د یو .８

د مشتري د مالي توانایي د وي، په دې صورت کې دا شتمنۍ باید  سلنې څخه ټیټ ۶۰ګټې د راټوکیدلي 

ې فعالیت په پام کې نه نیولو سره په مشکوکې کټګورۍ ک والۍ په وخت کې د هغه د موده ایزیا دی خرابیدو

 ډله بندي شي. 

  Loss-خساره –د پانګونې/ مالي تمویل پنځمه کټګوري 

 اوولسمه ماده:

ورځو یا له هغې زیاتې مودې لپاره پاتې وي، د خسارې  ۴۸۱یې د  چې اصلي مبلغ او/یا ګټه شاته پاتې شتمنۍ  (１)

 په کټګورۍ کې راځي. 

پانګونې/مالي تمویلونه باید په هغه صورت کې د خسارې په کټګورۍ کې ډله بندي شي چې کله د نه ترالسه   (２)

وړ نه وي. دا ډله بندي په دې کولو وړ وي او دومره لږ ارزښت ولري چې د هغه د بیرته ترالسه کول د دفاع 

رزښت نه لري، بلکې د عملي کولو وړ نه نه ده چې دا اسانتیا په مطلقه توګه هیڅ د بیرته ترالسه کولو ا یمعن

وي یا دا چې دومره مطلوبه نه وي چې هان سره له دې چې په راتلونکي کې په قسمي توګه د ترالسه کولو وړ 

 دی، د هغه بشپړ مالي تخصیص وځنډول شي. 

رانغاړي  کومې پانګونې/مالي تمویلونه چې د خسارې په کټګورۍ کې راځي، هغه پانګونې او مالي تمویلونه  (３)

چې د ناوړه کاري پانګې لرونکو دیوالي شویو کمپنیو او مفلسو شرکتونو په وړاندې یې لري، او د دې ترڅنګ 

نغدي جریان یا نور موارد چې پر بنسټ یې د هغه پوروړي اشخاص په اړه قضاوت کېږي چې د برابر شوي 

 ري.اسانتیا د تصفیې لپاره کافي امکانات یا د مصادرې وړ تضمین نه ل

میاشتو څخه لږې مودې لپاره په خپلو دفترونو کې دا شان اسانتیاوې وساتي، په داسې حال  ۱۲بانکونه باید د   (４)

سلنه مالي  ۱۰۰کې چې په راتلونکي کې د بیرته حصول وړ مبلغونه او د پانګونې/مالي تمویل د خسارې 

مالي تمویلونو د خسارې د تخصیص په /تخصیص تعقیب شي. د دولسو میاشتو وروسته باید دا موارد د پانګونو

 وړاندې ژر تر ژره حذف شي )په بیالنس شیټ کې د شتمنیو د بیالنس د کریډټ کولو له الرې(. 

نیو شرایطو سره مخ وي، شتمنۍ باید د خسارې کټګورۍ څخه پورته یکه چیرې پوروړی شخص یو له الند  (５)

 کټګوري کې ډله بندي نه شي:

 خسارو د تمویلولو لپاره د نویو پانګونو په لټه ويپوروړی شخص د عملیاتي  .１

 په یو داسې صنعت کې موقعیت ولري چې د ورکېدو په حال کې وي  .２

 دیوالي شوی وي یا فزیکي شتونتیا ونلري .３

 د ګټورتیا )نافعیت( له پلوه، د خپل صنعت په ښکتني یو څلورمې برخې کې واقع وي .４

 خ تیره ويله تکنالوژیکي پلوه وسایل یې زاړه او تاری .５

 ډېرې زیاتې خسارې ولري .６

 مشتري په یوه خساره کې د عملیاتي )عادي( لګښتونو د بشپړولو لپاره د شتمنیو پلور ته الس پورې کړي .７

 ټولیزه عواید یې د تولیدي لګښتونو څخه لږ وي .８

 د نقدینه کولو پرته د بیرته اداینې لپاره هیڅ سرچینه ونلري .９

 یا داسې نور جرمي کړنې شتون ولري تالساخد پیسو وینځل )تطهیر(، درغلي،  .１０

 خاوندان )مالکان( دې ته چمتو نه وي چې تازه او نوي پانګې ورداخلې کړي.  .１１

 

 

 

 

 

 

(۱۰) 



 
 

 د شتمنیو د ډله بندۍ معیار په لنډه توګه وړاندې کېږي:الندې   (６)

 د خسارې لپاره اړینې زیرمې د هدف وړ معیار د شتمنیو ډله بندي

سهل الحصول شتمنۍ چې د تړون  هیو Standard  - معیاري

 ۳۰تر  ۱سره سم یا تر زیاته بریده د 

 ورځو کې بیرته ادا کېږي. 

 سلنه )اختیاري( ۱

ورځو پورې د اداینې  ۶۰تر  Watch ۳۱ - د نظر الندې

وخت ورکوي )تر ټولو مطلوبه ډله 

د کیفي معیار پر بنسټ ټیټه  –بندي 

 درجه کې راځي(

 سلنه ۵لږ تر لږه 

ورځو لپاره وخت  ۱۲۰تر  Substandard ۶۱ - المعیارتحت 

 –ورکوي )تر ټولو مطلوبه ډله بندي 

د کیفي معیار پر بنسټ ټیټه درجه کې 

 راځي(

 سلنه ۲۵لږ تر لږه 

ورځو لپاره وخت  Doubtful ۱۲۱- ۴۸۰ - مشکوک

 –ورکوي )تر ټولو مطلوبه ډله بندي 

د کیفي معیار پر بنسټ ټیټه درجه کې 

 راځي(

 سلنه ۵۰تر لږه لږ 

د پانګونو/مالي تمویلونو دا کټګوري  ورځې یا له هغې زیاته موده Loss ۴۸۱ - خساره

باید د مبلغ د بیرته ترالسه کولو په 

 ۱۲موخه په بانکي بیالنس شیټ کې د 

میاشتو د مودې لپاره وساتل شي او د 

پانګونو/مالي تمویلونو د خسارې لپاره 

ی سلنه مالي تخصیص ځانګړ ۱۰۰

شي. د دې مودې څخه وروسته باید د 

مالي تخصیص سره سم ژر تر ژره له 

 لست څخه حذف شي. 

 )لومړی جدول(

 نورو بانکونو سره د مبلغونو ایښودلله 

 اتلسمه ماده:

د بانکونو/نورو مالي ادارو سره د میاشتې یا زیاتې مودې لپاره د ګټې د ترالسه کولو په موخه د ثابتې مودې لپاره  یوېد 

اید په دې ( تعریف کې راځي او د ډله بندۍ او مالي تخصیص تابع ګڼل کېږي. بانکونه بپورامانتونو ایښودل، د اعتباري )

یی څو په مرسته یې وکړای شي چې اړوند خطرونه وارزوي او مدیریت ترنې چمتو کړي یسی ګابرخه کې روښانه پال

 غانستان بانک د متحد المال له الرې تعیینیږي.افدکړي. د دغو مبلغونو ډله بندي او مالي تخصیص د 

 

 

 

 

 

 

(۱۱) 



 
 

 ډله بندي پورړه او کوچني د و

 نولسمه ماده:

 ړه او کوچني کریډټو لپاره د هدف معیار په الندې ډول دی:د و (１)

 مالي تخصیص  د سر رسید نیټه کټګوري

 یوه سلنه ورځې ۳۰-۰ معیاري

 پنځه سلنه ورځې ۶۰-۳۱ د نظر الندې

 سلنه ۲۵ ورځې ۹۰-۶۱ المعیارتحت 

 سلنه ۵۰ ورځې ۱۸۰-۹۱ مشکوک

 سلنه ۱۰۰ یا له هغې زیاتې ورځې -۱۸۱ خساره

 

فردي معیار په پام کې  ه کې  شاملمقرر پدېبندۍ په وخت کې بانکونه باید د وړو او کوچنیو پورونو د ډله   (２)

 ونیسي. د دغو پانګونو/مالي تمویلونو د تضمین شرایط د اړوند متحد المال له الرې تعیینیږي. 

 ځنډولد ګټې صعب الحصول شتمنیو د 

 شلمه ماده: 

یا خسارې په کټګورۍ کې د ډله بندي شویو ټولو پانګونو/مالي تمویلونو د ګټې راټوکېدو او ځنډیدو  د مشکوک  (１)

 ني شرایط پلې کېږي، چې هغه د صعب الحصول شتمنۍ په توګه پیژني:یې الندباند

د مشکوکې او خسارې په کټګوریو کې د ټولو ډله بندي شویو صعب الحصوله پانګونو/مالي تمویلونو   -１

ټولې کټګوریانې په ناراټوکېدونکي )نه زیاتېدونکي( حالت کې واقع کېږي او دا ګټه باید د ګټلو په وخت 

راتلونکي کې د فنډونو د  باندې طلبات باید په پورنوکتل شي. که څه هم، پر دغو  کې د عاید په توګه و نه

 ترالسه کولو او نورو قانوني موخو لپاره په جال توګه ثبت شي. 

پر دغو شتمنیو باندې هر ډول مخکیني ناراټوکېدلي او ناترالسه شوي ګټې چې د عاید په توګه منل شوي  -２

سره په حساب په کریډټ کولو  "ځنډ حالت کې ګټې"وي، باید د عاید صورت حساب په ډبټ کولو او په 

شا وګرځول شي. نورې ترالسه شوي ګټې باید په ځنډ حالت کې ګټې حساب ته تر هغه وخته پورې 

 کریډټ شي چې کله د دغو پانګونو/مالي تمویلونو اصلي مبلغ او ګټې بشبړ سر رسید ته ورسېږي.  

ص لخوا ادا ګټه یوازې هغه وخت د ځنډ له حالت څخه ایستل کېږي چې کله په حقیقي توګه د پوروړي شخ -３

شوی وي. که څه هم، د متخلفو پانګونو/مالي تمویلونو د بیرته اداینې لپاره فنډونه باید د ورته مالي ادارو 

 )بانکونو( څخه د نویو پانګونو/مالي تمویلونو له الرې ترالسه نه شي. 

ښتونو، ګټې او ورپسې د پانګونې/مالي تمویل د بیرته اداینې لپاره اداینې باید لومړی پر جریمو او نورو لګ -４

 اصلي مبلغ باندې تطبیق شي. 

 د پانګونې/مالي تمویل د خسارو لپاره مالي تخصیصات

 یوویشتمه ماده:

د هرې پانګونې او مالي تمویل لپاره مالي تخصیصات د هرې شتمنۍ پر ډله بندۍ پورې اړه لري. لږ تر لږه   (１)

 نیو شرایطو کې ترسره شي:یمالي تخصیصات باید په الند

که چیرې حقایق د مطالبې تضمین ورکوي، بانکونه د هومره مبلغونو زیرمې جوړوي چې د لږ تر لږه  -１

غوښتل شوي اندازې څخه زیاته وي. د شتمنیو ډله بندي او په ورته وخت کې د زیرمې د کفایت په اړه 

 تصمیم نیول باید په میاشت کې یو ځل تر کتنې الندې ونیول شي. 

 

(۱۲) 



 
 

د ډله بندیو او د خسارو د زیرمې په برخه کې ټول تنظیمات او تعدیالت او د زیرمې په برخه کې د دغو  -２

ټولو بدلونونو او تعدیالتو د راوستلو لپاره ټولې راټوک شوي مالي تخصیصات او بیرته مدغم شوي مالي 

و بانک باید داسې تخصیصات باید د راپور ورکولو په ورته دوره کې ترسره شي. په هیڅ صورت کې ی

ونکړي چې خپلې ډله بندۍ په یوه میاشت کې ترتیب او اړین مالي تخصیصات په بله دوره کې تر الس 

 الندې ونیسي. 

د زیرمې مبلغ باید د ارزونې نیټې سره سم او د ټولو شتمنیو یا د خسارې په کټګورۍ کې د ډله بندي شویو  -３

 خت په اساس ترتیب شي. شتمنیو د برخو د لغو )حذف( کولو وروسته د و

بانکونه باید په دوامداره توګه د حذف شویو شتمنیو د راټولولو لپاره معقوله هڅې ترسره کړي. د حذف یا  -４

لغو کولو سره، د تړون له مخې د پوروړي شخص هغه مسوولیت نه حذف کېږي چې باید اصلي بیالنس 

 ترالسه شوې( بیرته په بشپړه توګه ادا کړي. او راټوکیدلې ګټه )پرته له هغې ګټې چې د شتمنۍ له الرې 

د هر ډول نوی پانګونه/مالي تمویل د ورکولو په وخت کې یو مشتري باید په لومړي سر کې په هماغه   -５

کټګورۍ کې ډله بندي شي چې د همدې مشتري د مخکیني ناتصفیه شوي پانګونې/مالي تمویل په 

 ډله بندي شوي کټګورۍ کې واقع ؤ. -معکوسه

مطلوبه ډیره یوه په ونه یوه شتمنۍ چې د تحت المعیار له کټګورۍ څخه ښکته ډله بندي شوې نه وي، بانک -６

کټګورۍ کې ډله بندي کړي او مالي تخصیص بیاځلي مدغم کړي او د خسارو لپاره زیرمې راکمې کړي، 

ۍ یوازې په هغه صورت کې چې بانک وکړای شي په قناعت ورکوونکي توګه ثابته کړي چې د شتمن

کمیټې یو ښکاره لیکلي پریکړه لیک چې د  پورونوکیفیت د پام وړ ښه والی موندلی او دا چې د بانک د 

 الزیاته مطلوبه ډله بندۍ لپاره توجیه کوونکي دلیلونه وړاندې کړي، د شتمنۍ په فایل کې درج کړی وي. 

 بیرته ترالسه شوي شتمنۍ

 دوه ویشتمه ماده: 

افغانستان بانک څخه د مخکیني اجازې دمادې له مخې د  ۶۷.۲بانکونه کوالی شي چې د بانکدارۍ قانون د   (１)

سره سم شتمنۍ بیرته ترالسه کړي. په دې کې له مشتریانو څخه د هغو تضمیناتو بیرته ترالسه کول شامل دي 

 چې په الندې ډول د صعب الحصول شتمنیو په کټګورۍ کې راغلي دي:

د مصادره او ترالسه کولو لپاره بانکونه باید ملکیت د رسمي محکمې له الرې وپلوري. که د تضمین  -１

چیرې بانکونه ونکړای شي چې یو وړ پیرودونکی پیدا کړي، هغوی کوالی شي چې دا ملکیت د قانوني 

 پروسو وروسته بیرته ترالسه کړي. 

نیټه باندې د بانک په دفترونو کې ثبت  کوم ملکیت چې د بانک لخوا بیرته ترالسه کېږي، باید په هغه  -２

 کړل شي چې کله قباله )شرعي اسناد( یې د بانک په نوم ولېږدول شي. 

بانکونه باید د تضمین تعیین شوی ارزښت )د محضر نهایي ارزښت( د پانګونې/مالي تمویل له حساب  -３

 څخه د بیالنس شیټ د بیرته ترالسه شوي حساب ته ولېږدوي. 

ي شتمنۍ نه د سوداګریزو موخو او نه هم د بانکي استفادې لپاره کارول کېږي او یوازې بیرته ترالسه شو -４

او یوازې د بیرته پلورلو لپاره ساتل کېږي او بانکونه باید په نامحدوده توګه ملکیت له فزیکي پلوه په واک 

 کې ولري. 

ترالسه شوي شتمنیو لویه برخه  ( کلونو څخه زیاته نه وي او د۴د ملکیت د پلورلو موده باید له څلورو )  -５

ملکیت په ورکړل شوي  باید په لومړیو دوو کلونو کې وپلورل شي. که چیرې بانکونه ونکړای شي چې

 کېږي.  کړل دا ملکیت له بیالنس شیټ څخه حذف، وپلوريموده کې 

معلومات راټول کړي او په دوره اي  دغو شتمنیو د کیفیت په اړه معتبرد بانکونو د څارنې بورډ باید د  -６

 توګه یې وڅاري. 

د بیرته ترالسه شوي شتمنیو لپاره زیرمه شوي مالي تخصیصات باید تر هغه وخته پورې د پوراینې  -７

برخې په ځنډول شوي عاید کټګورۍ کې ثبت شي چې کله ملکیت د پلور له الرې په حقیقي توګه نغدي 

 شي. 

(۱۳) 



 
 

د بانکونو د خطراتو د مدیریت کمیټه باید د پانګونو/مالي تمویلونو چې له مخکې د مشکوکې او خسارې   -８

په کټګوریو کې ډله بندي شوي وي، د تسویې لپاره د بیرته ترالسه شویو شتمنیو پورې اړوند ټول 

 خبر ورکړي.  خطرونه وپیژني، وارزوي، وڅاري او تحلیل یې کړي او د څارنې او مدیریت بورډونو ته

د پلور او لږو عملیاتو لپاره د ساتل شویو غیر جاري شتمنیو اړوند د  IFRS 5بانکونه اړ دي چې د   -９

 . لیکلي پالیسی ګانې ولريسه شویو شتمنیو په اړه بیرته ترال

 او ترتیب شوی پور موده بندي شوی د دوهم ځل لپاره

 درې ویشتمه ماده:

د یا پور  پورولري چې هغه شرایط بیان او مشخص کړي چې پکې یو  ګانې انکونه باید داسې لیکلي پالیسیب  (１)

باید د کنټرول ابزارونه تر کتنې الندې ونیسي څو د  ه بندي یا ترتیب شي. دا پالیسی ګانېمود دوهم ځل لپاره

و له یو ځل څخه زیاتپور له تل پاتې کېدنې څخه مخنیوی وشي چې په دې کې هغه حالتونه شامل دي چې  پور

پور په تړاو د مالي تخصیص موده بندي یا ترتیب کېږي. د دې ترڅنګ د دا شان  د دوهم ځل لپارهځلونو لپاره 

 هم شتون ولري. سربیره پر دې، بانکونه باید: پالیسی ګانې

موده بندي یا ترتیب شي، د مشتري مالي  پور د دوهم ځل لپارهمشتري لپاره  همخکې له دې چې د یو .１

تر  پلې پوراینې ادا کوالی شي، د دهم ځل لپاره وضعیت چې د هغه مالي شرایط او دا چې بیرته خ

دوهم ځل لپاره موده بندي او ارزونې الندې ونیسي. د دې ترڅنګ، کافي منابع باید ځانګړي شي څو د 

 کړي. یې او تعقیب کړنه او پروسه له نږدې وڅاري  ترتیب شوي پور

ترتیب شویو دورو پر بنسټ د  دوهم ځل لپاره د بانکونه باید د مشتري د مالي وضعیت د ارزونې او د   .２

او دقیقه توګه ډله بندي  لو وروسته دا اسانتیاوې په مناسبهپور د بیرته د ورکړې توانایي او وړتیا تر ارزو

مهال بندي او ترتیبولو په  د دوهم ځلرتیب کیږي، موده بندي او ت پور چې د دوهم ځل لپارهکړي. کوم 

تړاو د اړوندو اسنادو د بشپړتیا سره سم، ډېر ژر باید د ډله بندۍ د ښه والی )د درجې د لوړوالي( 

 ښکارندوي ونکړي.

افغانستان بانک د دې پخلي کوي چې په مشخصو او ځانګړو شرایطو کې لکه کله چې مشتریان د دد   .３

موده یا مهال بندي او ترتیبولو په وخت کې د پور  دوهم ځله اغېزمنه شوي وي، د پور طبیعي پیښو له کبل

 کې ځینې ځنډونې او اضافه وخت هم ومنل شي. ه په بیرته ورکړ

اعتباري مدیریت د تګالرو د یوې برخې په توګه، له بانکونو څخه تمه کیږي چې د پور د بیرته  د سالم  .４

و او اضافه وخت لپاره روښانه پارامیټرونه او داخلي پروسې جوړې ورکړې په برخه کې د ځینو ځنډون

صالحیت ورکول هم شامل دي. دا  ت او ځنډ د منظورۍ لپاره د مناسبکړي چې په دې کې د اضافه وخ

 خپلواکه ادارې لخوا په کافي اندازه تر څارنې او کتنې الندې ونیول شي.  هپروسې باید د یو

موده بندي شوي او ترتیب شویو  پور کمیټه باید د پور د دوهم ځلد د بانک جګپوړي چارواکي یا  .５

اسانتیاوو د کړنې په اړه دوره اي راپورونه ترالسه کړي. دا راپورونه باید د پور د بیرته د ورکړې د پاتې 

موده بندۍ یا ترتیبولو د ځلونو په اړه کافي معلومات  ه مشتري لپاره د دوهم ځلراتګ وضعیت او د یو

د پورتوفولیو په تړاو د خطرونو ارزولو په پورډله بندۍ او ترتیبولو او د  دوهم ځلي څو د پور د ورکړ

اړه د بانک د داخلي پالیسیو سره د جګپوړو چارواکو یا کمیټې څارنه مطابقت ومومي. د بانک د خطراتو 

پر پروفایل باندې هر ډول اغېزه باید په ټاکلي وخت باندې د څاروونکو بورډ تر غور او کتنې الندې 

 راوستل شي. 

مهال  دوهم ځلپانګونې او مالي تمویلونه د یو ځل څخه زیات مهال بندي او/یا ترتیب کېدای نه شي.  .６

 بندي/ترتیب شوي پانګونې/مالي تمویلونه باید ډله بندي په لوړه درجه کې واقع نه کړي، خو دا چې:

مالي تمویلونه په /د تړون په پای موده کې ټول مبلغ د یو ځل سره د بیرته ادا کولو له الرې پانګونې  -１

 قانع کوونکي توګه د لږ تر لږه دوو پرله پسې میاشتو لپاره فعالیت وکړي، یا

د پانګونو/مالي تمویلونو د میاشتنې بیرته اداینې په صورت کې په ټاکلي وخت باندې په دوو پرله   -２

 پسې قسطونو کې ادا کړی وي. 

(۱۴) 



 
 

کې ډله بندي شي، یوازې د بیاځلي مهال بندۍ یا د دا چې پانګونې/مالي تمویلونه په مشکوکې کټګورۍ  .７

ګټې او اصلي مبلغ د بشپړې اداینې په صورت کې په لوړه کټګوری کې بیاځلي ډله بندي کېدای شي. 

پانګونې/مالي تمویلونه باید یوازې په هغه صورت کې بیرته نوي شي، ولېږدول شي یا هم د ګټې د 

تري د پور د لېږد یا نوي کولو څخه مخکې له خپل فنډونو راټوکېدو حالت ته وګرځول شي چې کله مش

 څخه ټولې متخلفې ګټې او/یا اصلي مبلغ بیرته ادا کړي. 

که چیرې یو مشتري وروسته له هغې چې بیاځلي مهال بندي شوي/ترتیب شوي پانګونې/مالي تمویلونه  .８

بیرته ورکړې کې پاتې چې د بانک لخوا لوړې کټګورۍ کې درجه بندي شوي دي، بیا د خپل پور په 

راشي، په دې صورت کې پانګونې/مالي تمویلونه باید په هماغه کټګورۍ کې ډله بندي شي چې د بیاځلي 

مهال بندۍ/ترتیب په وخت کې موجود ؤ. که څه هم، بانکونه په خپل بشپړ واک سره کوالی شي چې یو 

ورۍ کې ډله بندي کړي. د دغو مشتري د هغه د فردي معیار په پام کې نیولو سره په الټیټه کټګ

 پانګونو/مالي تمویلونو ناحقیقي ګټه چې د عاید حساب ته لېږدول شوي، باید بیرته وګرځول شي. 

د اسالمي بانکدارۍ د محصوالتو د ډولونو او څرنګوالي له مخې، یو بانک باید د اسالمي بانکوالۍ د   .９

 ره مناسبه پالیسي په واک کې ولري. پانګونې/مالي تمویل د بیاځلي موده بندۍ او ترتیب لپا

 د راپور ورکولو شرایط

 څلور ویشتمه ماده:

ني صورت حسابونه ورکړي، خو دغو ټولو مواردو پورې محدودیت یافغانستان بانک ته النددبانکونه باید هره میاشت د 

 نه لري: 

ځانګړی کول( او په  ومالي وجوه. د پانګونو/مالي تمویلونو ډله بندي او مالي تخصیص )د خسارې لپاره د ۱

 مالي تخصیص کې بدلون او ځنډول شوي ګټې.

 . د بیرته ترالسه شویو او لغو )حذف( شویو پانګونو او مالي تمویل لست.۲

. معکوسه ډله بندي شوی شتمنی )د تحت المعیار، مشکوکه یا خسارې په کټګوریو کې ډله بندي شوي ۳

 شتمنۍ(.

 ه بهر ډله بندي.. د بیالنس شیټ اقالمو څخ۴

 . د پانګونو او نورو شتمنیو ډله بندي.۵

 افغانستان بانک لخوا وغوښتل شي. د. او داسې نور معلومات چې د ۶

 د بیالنس شیټ څخه بهر اقالمو ډله بندي

 پنځه ویشتمه ماده:

بانکونه اړ دي چې د خپل بیالنس شیټ څخه بهر اقالم هره میاشت وګوري او د کافي مالي تخصیص سره یې  (１)

 ډله بندي کړي. 

بانکونه اړ دي چې د بیالنس شیټ څخه بهر ژمنو د ډله بندۍ لپاره چې په خپل قضاوت سره د ډله بندۍ د   (２)

 عیار/شرایط لري، پالیسی ګانې ولري.هرې کټګورۍ لپاره م

مالي تمویلونو او پانګونو په ارزونه کې د عواملو تحلیلول )د مشتري مالي کړنه، د پور د ورکړې توانایي د  (３)

ندې هم د پلې او تمایل، د تضمین خوندیتوب او راتلونکي هیلې( د بیالنس شیټ څخه بهر اقالمو پر کتنې با

معاملو د ارزولو په وخت کې  پورر د د کیفیت د درجه بندۍ لپاره د بیالنس شیټ څخه به کېدو وړ دی. د پور

د هوکړې  پورباید دې ته کافي پام او غور وشي چې ایا بانک په نه فسخ کېدونکي توګه دې ته ژمن دی چې د 

 سره سم نور فنډونه هم پرمخ بیایي. 

ه که چیرې بانک دې ته اړ وي چې مالي ژمنه په دوامداره توګه تمویل کړي، په دې صورت کې د مناسبې ډل  (４)

 بندۍ لپاره تصمیم ونیول شي او تطبیق شي، او:

(۱۵) 



 
 

یوه بالقوه کمزورتیا شتون ولري چې که اصالح او ترمیم نه شي، نو کېدای شي په راتلونکي کې د   -１

 مشتري د بیرته اداینې تمې یا د بانک اعتباري وضعیت زیانمنه کړي. یا  

    ته اداینه له خطر سره مخ کړي. ښه مشخصه کمزورتیا شتون ولري چې د مالي ژمنې بیر هیو  -２

د بیالنس شیټ څخه بهر اقالمو کې د خسارو لپاره زیرمې چې د کنترا شتمنۍ پرځای د نورې پوراینې په ډله  (５)

کې راپور کېږي، باید په کافي اندازه تړلي خطرونه منعکس کړي. د ډله بندۍ په وخت کې د بیالنس شیټ 

ت لري، په حتمي توګه مالي تخصیص ته اړتیا نه لري. که چیرې د سلنه نغدي تفاو ۱۰۰څخه بهر اقالم چې 

بیالنس شیټ څخه بهر اقالم یو څه نا څه د نغدي تفاوت په مرسته تضمین شي، په دې صورت کې بانکونه 

 باید یوازې د ناتضمین شوي برخې لپاره مالي تخصیص په پام کې ونیسي. 

څخه بهر د مالي ژمنو د نیټې د پای ته رسېدو په اړه لیکلی بانکونه باید مشتري ته د هغه د بیالنس شیټ   (６)

لیت پای ته رسېدو وروسته هیڅ ډول مسئوو خبرتیا خپره کړي چې پکې دا هم ولیکي چې بانک د ژمنې د نیټې

 نه لري. د دې خبرتیا یوه کاپي باید په فایل کې ثبت شي. 

د بیالنس شیټ څخه بهر د اقالمو د نیټې پای ته رسېدو وروسته او په هغه صورت کې چې د ژمنو )لیټر آف  (７)

ګرنټي او/یا لیټر آف کریډټ( شرایط پرځای شوي نه وي، بانکونه نور مالي مکلفیت نه لري او د بیالنس 

 شیټ څخه بهر اقالم باید ژر تر ژره د بانکونو د بیالنس شیټ څخه حذف شي. 

 د پانګونو او نورو شتمنیو ډله بندي

 شپږ ویشتمه ماده:

 بانکونه اړ دي چې خپلې پانګونې او نورې شتمنۍ هره میاشت ډله بندي کړي.  (１)

بانکونه باید د پانګونو او نورو شتمنیو چې په خپل قضاوت سره د ډله بندۍ د هرې کټګورۍ لپاره   (２)

 په واک کې ولري.  اړه لیکلي پالیسی ګانېالي تخصیص په معیار/شرایط ولري، د ډله بندۍ او م

ډله بندي شوي، له سر رسید نیټې اوښتي او د صعب الحصول شتمنیو او د لغو یا حذف شویو پانګونو او  د معکوس

 مالي تمویلونو څخه څارنه کول

 اووه ویشتمه ماده:

لحصول شتمنیو او د لغو شویو پانګونو بانکونه باید د خپلو معکوسه ډله بندي شویو، له سر رسید نیټې اوښتو او صعب ا

او مالي تمویلونو څخه څارنه وکړي او په ټولیزه یا د شتمنۍ د ډول پر اساس هغه په سمه توګه په سوابقو کې وساتي او د 

افغانستان څخه بهر یو بل جګپوړي مقام( هرې منظمې دبهرني بانک مجوزه نمایندګۍ یا هم د  ه)یا د یو نظار هیئتخپل 

معلومات او د جریاناتو په اړه شننې  غوښتنې سره سم هر داسې نور مفصل شوي غونډې ته واستوي او د دوي دپالن 

 ولېږي. 

 وضع کول نورو زیاتو شرایطود متحد المالونو له الرې د 

 اته ویشتمه ماده:

وړاندې کولو ترڅنګ  افغانستان بانک د مشخصې شرح ددد دې مقررې د ښه نافذولو په موخه، د اړتیا په صورت کې د 

 د متحد المالونو له الرې ال زیات شرایط وضع کوي. 

 مقررې د پلې کېدو نیټهد 

 نهه ویشتمه ماده:

  لخوا له منظوریدو سره سم د اجراء وړ ګڼل کېږي.دافغانستان بانک د عالي شوری دا مقرره د 

 

 

 

(۱۶) 


