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  جمهوری اسالمی افغانستان
 دافغانستان بانک

 
  خالصه

  
که باعث حصول سهم استحقاقی ذيصالحيت ميگردد و يا  ايايرا در مورد کسب مشارکتمقرره  دافغانستان بانک

نشر اين مقرره در مطابقت با ماده سوم . نموده است نشر ،سهم استحقاقی ذيصالحيت را از قدمه معين آن بلند ميبرد
باعث عطف توجه  صورت ميگيرد که بر لزوميت نشر مقرره به بهترين شيوه که  افغانستان نون بانکداریقا

اگر دافغانستان بانک به اين نتيجه برسد که تاخير در نشر يک مقرره . صنعت بانکداری داخلی گردد حکم مينمايد
از انتشار آن صرف نظر د نمود، ميتواند ايجاد خواه“  را به منافع سيستم بانکیتهديد جدی”جهت نظرخواهی عامه 

مردم به نشر از بخاطر نظر خواهی آنرا تا تصميم بعمل آورد در رابطه به اين مقرره دافغانستان بانک . نمايد
  .بسپارد

  
  هدف مقرره

  
بانک و ارزيابی آن بانک در دافغانستان به تشريح طرزالعمل های مربوط به ارائه درخواست مقرره اين هدف 
 ٢١، طبق ماده معينحد باالتر از   ذيصالحيت استحقاقیسهمافزايش  يا  ذيصالحيت استحقاقیسهمکسب د مور

  . قانون بانکداری ميباشد
  

تصويب و تطبيق کامل اين مقرره بصورت کلی طبق اصل چهارم اصول اساسی کميته بازل در مورد نظارت 
  . موثر بانکی ميباشد

  
   و خالصه مقررهپس منظر

  
تقاضا  را کسب مشارکت در يک بانکارائه درخواست مبنی بر  داشته باشد تا بايد صالحيت بانک هنندنظارت ک

ی تشبث  منتج به يکو ياميگردد   مالکيت اکثريت سهام واجد حق رای مالکيت عمده و ياتحقق که باعث نمايد 
 قانون بانکداری ٢١ و ١مادَه در  مامولاين   .باشدسهام استحقاقی ذيصالحيت در يک بانک دارای که ميگردد 

 که در آن در آن تعيين ميگرددسطوح خاصی  “سهم استحقاقی ذيصالحيت”تحقق يافته است، که پس از تعريف 
کسب کننده مشارکت در يک بانک و يا کسب کننده مشارکت در يک تشبثی که دارای مشارکت در يک بانک باشد، 

  .  ميگرددمکلف به ارائه درخواست 
  

رعايت نمايند بشمول تمام سوابق، و آنرا ارائه درخواست  بانکها حينپروسه ايرا توضيح ميکند که بايد  رهاين مقر
 ضرورت دارد و نيز معامالت مشخص  دهندهکامل درخواست شناسايیمعلومات مالی که دافغانستان بانک برای 

چنان بعضی ايجابات اضافی باالی هم. که برای کسب و يا افزايش سهم استحقاقی ذيصالحيت انجام می يابداي
ميباشد تا يقين حاصل گردد که نظارت کننده کشور اصلی در مورد معامله  قابل تطبيقدرخواست دهندگان غيرمقيم 

  . ساختار نظارتی کشور اصلی با معيارات معين مطابقت دارداينکه اگاهی داشته و در صورت لزوم 
  . ستی شانرا در يک روزنامه کثيراالنتشار به نشر برساندمکلف اند تا اعالن درخوادرخواست دهندگان 

  . را که ممکن باعث رد درخواستی توسط دافغانستان بانک گردد، ارائه مينمايدی باالخره، اين مقرره داليل
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  جمهوری اسالمی افغانستان

  دافغانستان بانک
 
  

   سهام استحقاقی ذيصالحيت : مادَه يازدهم
  

  تعموميا− بخش اول 
  
  )مبنی (صالحيت. ١٫١٫١١ §
  

وضع   کشور قانون بانکداری٢١ماده به تأسی از صالحيت عطاء شده به دافغانستان بانک مطابق به مقرره اين 
  .گرديده است

  
   اهداف عمومی مرام و.٢٫١٫١١§ 
  

 “سهام استحقاقی ذيصالحيت”در مورد  قانون بانکداری ٢١ مادَه  تفسير و توضيحهدف اين مقرره  )أ 
  . اشدميب

 
 :اهداف اين مقرره عبارت اند از  )ب 

  
دافغانستان بانک برای کسب سهام   بررسیدرخواست و ارائه  خصوصدر   ها طرزالعمل تعيين .١

خاص که در قانون بانکداری مشخص حد استحقاقی ذيصالحيت و يا افزايش آن باالتر از 
 . گرديده است

کسب سهام استحقاقی ذيصالحيت و يا   درخواستدافغانستان بانکشرح داليل ايکه بموجب آن  .٢
 . افزايش آنرا رد خواهد نمود

  
    طرزالعمل ها− بخش دوم 

  
  درخواست ارائهطرزالعمل . ١٫٢٫١١§ 
  

سهام استحقاقی آن موجب ب تامی باشد   بانکدريک مشارکت کسب منظوری برای  خواهانشخص ايکه 
  فيصد ۵٠يا  ٣٣% ، ٢٠%حدود  به باالتر از يا  سهام استحقاقی ذيصالحيت موجودهحاصل گردد ذيصالحيت 

دافغانستان  را به درخواست خوداشخاص مقيم   درينصورت ،يا باعث شود که بانک تابع شخص گردد يابدافزايش 
 مذکور  حصول اشتراکخواهان که یاز تاريخ ماه قبل ۶  حد اقل و اشخاص غير مقيم حد اقل سه ماه قبل بانک
را باشد که سهم استحقاقی ذيصالحيت تشبثی کسب مشارکت در  خواهانعالوه شخصی که بر   .دنتسليم نماي د،نباش

 فيصد ۵٠ فيصد يا ٣٣، % ٢٠ باالتر از حدود متعينهبه  راآنسهام استحقاقی ذيصالحيت يا در بانک دارا می باشد 
درخواست بايد . سليم نمايددر عين محدوده زمانی تدرخواستی را به د افغانستان بانک ، مکلف است تا دافزايش ده

  :ذيل باشدحاوی معلومات 
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سوابق درخواست کننده بشمول سوابق تحصيلی ،  ،باشد حقيقیاگر درخواست دهنده يک شخص : الف
  .فعاليتهای مسلکی و تجارب کاری وی 

 :درخواست دهنده شخص حقوقی باشداگر :  ب
  

 ؛دهنده درخواست اساسنامه -
 
و شايستگی   بهکاری و معلومات مربوطتجربه  مسلکی، خصوصيات(ریکا سوابق معلومات در مورد -

  .درخواست دهنده در مرجع مديريتصالحيت   دارندههر مدير و شخص ) اهليت
از   تسليم درخواستاز اخير قبل که در جريان پنج سال – تطبيقیاقدامات  يا تعزيرات در مورداطالعات : ج

 در خصوص درخواست دهنده تطبيق اقدامات  اعمال چنين حيتصالکمسيون حايز وزارت يا  ،طرف محکمه 
 .شده باشد

 
در صورتيکه يا  (مالیسه سال اخير برای ) نفع و ضرر صورت حساببيالنس شيت و ( اطالعات مالی : د 

تاريخ ختم هر دوره  از تاسيس شخصيت حقوقی آن کمتر از سه سال گذشته باشد، فرستادن چنين معلومات در
 ی  از تسليمقبل  ربع اخير مربوط بهاطالعات مالی و بر عالوه )،آن بعد از تاريخ تاسيس گزارش دهی
 . گرددبا آن ضمبايد نيز ) تفتيش (گزارش بررس حقوقی، درخصوص اشخاص  .درخواست

  
 : مندرجات ذيل، بشمول مورد نظر در خصوص مشارکت اطالعات:      هـ

  
   . آنتصديق کننده نقل اسناد مع ر نظر گرفته شده است، داين مشارکت کسب منابع بودجوی که برای  -
 
ه که مؤسسرا دارد، و فيصدی اسهام آنان قصد بدست آوردن سهم درخواست دهنده  اشخاصيکه هويت -

 ؛شدخواهد  در اختيار درخواست دهنده 
  

  تملک کنندهپالن شخصدر مورد بشمول اطالعات ،  عواقب اين مشارکتدر مورد  مالی پيش بينی −
برای فروش داراييهای موسسه، ادغام آن با شخص حقوقی ديگر يا تغييرات عمده در ساختار 

  پالن تجاری بر شاملدر صورتيکه قابل تطبيق باشد، (  آن تجاریمديريتی يا ماهيت فعاليت های 
    . ) ميباشدتشکيالتیو ساختار مفصل پيشنهادی 

  
، ماهيت درخواست کننده  به و متعلقپيشنهاد شده مربوطاشخاص يا و اطالعات راجع به اشخاص موجود :  و

بشمول هرگونه ،  مورد نظر با موسسه مالی پيشنهاد شده آنهاتجارتیآنها، و ماهيت روابط  تجارت اندازهو 
 ؛مورد نظرمالی  موسسهانتقال دارائی از شخص حقوقی مربوط به  مبنی برپالن 

 
در باشد ، در بر داشته بدون مالکيت سهام را ذيصالحيت  سهام استحقاقی اکتسابدرخواست درصورتيکه   )ب 

با مالکين سهام، و يا با اشخاص دارنده صالحيت مديريت در ) مقاوالت(ترتيبات توضيح اين صورت 
  .  که بتاسی از آن درخواست دهنده  نفوذ قابل مالحظه را اعمال خواهد کرد،موسسه

  
تا زمانيکه . ، تقاضا نمايدضروری باشد درخواستکه برای بررسی معلومات اضافی را می تواند  دافغانستان بانک

  .شود نمی دانستهکامل ، درخواست نشده باشد حاصل دافغانستان بانکتمام معلومات ضروری توسط 
  

   ايجابات اضافی در خصوص درخواست های درخواست دهنده گان غير مقيم . ٢٫٢٫١١§ 
به ارائه مکلف  ،افغانستاندر غيرمقيم شخص ، اين مقرره  11.2.1عالوه بر معلومات مندرج در  پاراگرف  

  : معلومات ذيل نيز ميباشد
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 شريک عمده تاميدهد  اجازهبه وی که  درخواست دهنده از مرجع مربوطه در کشور متبوع تصديق کتبی  )أ 
، مشروط بر اينکه در کشور متبوع  مالی در افغانستان شودموسسه  کنترول ذيصالحيا شخص 
مبنی بر  درخواست کننده توسط اظهارنامه تحريری در غير آن، . ت کننده چنين اجازه الزم باشددرخواس

  .  عدم ايجاب چنين اجازه بتاسی از اسناد تقنينی کشور متبوع وی ارائه گردد
در کشور را باشد که صالحيت  اخذ سپرده ديگری بانک يا شخص حقوقی  درخواست کنندهدر صورتيکه   )ب 

موسسات امانتی در کشور متبوع در مورد نظارت بر صورت معلومات  اين در، اشد ديگری دارا ب
مقررات و  تابع درخواست دهنده بصورت ثابت مصدق اين باشد که  که الزم است درخواست دهنده

   . جامع در کشور خود استنظارت 
  

 راصول اساسی نظارت بانکی ا باالخص دافغانستان بانکمعيار نظارت تو سط نظارت کننده داخلی،  بررسیدر 
گرفت که مشتمل است بر اينکه آيا  خواهد ، در نظرکه از طرف کميتَه بازل در مورد نظارت بانکی انتشار يافته

نظارت کننده درخواست دهنده بانک خارجی را بصورت ثابت طبق اصول مندرج در اصول بازل نظارت مينمايد 
    .  است يا خير.آماده  در افغانستان با د افغانستان بانک به همکاریويا خير و آيا در مورد نظارت موسسه مالی

  
  . اطالعيهالزمانتشار . ٣٫٢٫١١§ 
  

که اي در ساحه کثير االنتشاربارهای درخواستی در يکی از اخيی را د رمورد بايد اطالعيه  کنندهدرخواست 
 اطالعيه بعد از تسليم دهی بسته ابتدائی چنين.   به نشر بسپارد، موقعيت دارددر آن  مالی دفترمرکزی مؤسسه

بعد از مطلع ساختن درخواست نشر آن ولی نبايد زمان نشر شده ميتواند، به درخواستی در هر   مربوطمعلومات 
 عالقمندهر شخص . بتاخير دچار شوداز دو هفته بيشتر  مبنی بر اکمال درخواستی دافغانستان بانکتوسط  کننده

   . اظهارنامه داليل مبنی بر رد درخواست را بفرستد ن بانکدافغانستاميتواند به 
  

  .امتناع از اعطای اجازه− بخش سوم 
  

  داليل امتناع از منظوری . ١٫٣٫١١§ 
  

 ١٫٢٫١١ § طبق فقره) کنندهدرخواست  (حقيقی يا حکمی درخواستی شخص ميتواند به تعقيب  دافغانستان بانک
  :  نمايداعطای منظوری آنرا بنابر داليل ذيل رد

  
 قانون بانکداری، ۶ فقره، ٢١نشود که تمام شرايط مادَه  حاصل دافغانستان بانکرضايت  درصورتيکه  )أ 

اکتساب بانک توسط تشبث که نه بانک راجع به ( متذکره  ۶ فقره )۵(جزدر مندرج محدوديت بشمول 
 . بر آورده شده اند) است و نه شرکت بانکی مادر

 :بنا بر عوامل ذيل اثبات شده باشدغير قناعت بخش قرار دارد که مالی در يک وضعيت  کنندهدرخواست   )ب 
i.  ه اعالم شده باشدورشکست کنندهدرخواست . 
ii. آن  کننده، حتی اگر درخواست شده باشداز دارائی های آن متجاوز  کننده درخواست بدهی های

 ؛شناسائی نکرده باشدرا رسمًا منحيث ورشکستگی 
iii.  ؛ داشته باشددهی های مالی  بالت را در پرداخت تکتانه يا اصلمشک  ازسابقه کنندهدرخواست 
iv.  مالی نخواهد توانمندیمنبع نمايانگر اين باشد که درخواست گذار  کنندهصورت مالی درخواست 

در فراهمی  کننده درخواست  افزايش سرمايه بيشتر به بانک الزم شود، صورتيکهدر يعنی ، بود
  يا و؛آن مشکل خواهد داشت

v.  وضعيت سرتاسری مالی را در  ممکنه ضعف جدی دافغانستان بانکداليل که به ساير
 . ثابت ميسازد،و يا امانت گذاران آن مورد نظرانک به بيا خساره بالقوه  کنندهدرخواست 

به عدم اوصاف الزم مسلکی يا تجربه کاری الزم برای تحت تاثير قرار  کنندهدر صورتيکه درخواست   )ج 
ر باشد، که در خصوص اشخاص حقيقی اهليت فردی و در خصوص اشخاص دادن اداره بانک دچا

 .حکمی صالحيت مديريت آنها مورد نظر است
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امکان عمدَه خطر به  کنندهدرخواست  متعلق به ؤسسه و اشخاص ناشی از آن ميان مارتباط بنابر   )د 
 مؤسسه اشی از آن ميان آن موجود باشد ويا ارتباطات شرکتی نبالقوهواقعی يا امانت گذاران ويا مؤسسه، 

 را انجام داده نخواهد  نظارت مؤثر مؤسسهدافغانستان بانک ربوط نشان دهد که و اشخاص حقوقی م
 )مورد نظر بصورت توحيدی در ترکيب آن شامل باشد مؤسسه  که مالی تجارتیبشمول گروه  (توانست

تطابق نمی نمايد و در خواست ره  اين مقربا احکام را تسليم نموده باشد که  یمعلوماتدرخواست گذار   )ه 
 بخاطر گرفتن تصميم در مورد دافغانستان بانککه از جانب را  یمعلوماتدهنده موفق نشود تا  
  . اباء ورزيده باشدارائه نمايد و يا از ارائه آن   بود، درخواستی تقاضا شده

 کننده را در رابطه با يا گمراهست درنامعلومات  کننده مشخص نمايد که درخواست دافغانستان بانک  )و 
 .تسليم نموده است يا پيشنهاد ديگر خواسترو يا د فعلی درخواست

  
  .مقرره انفاذتاريخ − بخش چهارم 

  
   .تان بانک مرعی االجرًا ميباشداين مقرره بعد از تصويب شورای عالی دافغانس


