داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې داړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺮره
د ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرو د ﺎرﻧﯥ آﻣﺮﯾﺖ

ﺳﺎل ٢٠١۵

د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻟ ﻟﯿﮏ
ﻣﺎده

ﺻﻔﺤﮫ

ﻋﻨﻮان

ﻟﻮﻣ ئ ﻣﺎده----:ﻣﺒﻨﯽ (1)--------------------------------------------------------------------------------------
دوه ﯾﻤﮫ ﻣﺎده---:د ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻘﺮره (1)-----------------------------------------------------------------
درﭔﯿﻤﮫ ﻣﺎده ---:ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺪﻓﻮﻧﮫ او ﻣﻮﺧﯥ (1)---------------- ---------------------------------------------------
ﻠﻮرﻣﮫ ﻣﺎده ---:اﺻﻄﻼﺣﺎت (1)------------------------------------------------------------------------------
ﭘﻨ ﻤﮫ ﻣﺎده ----:ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ )اﻟﺘﺰاﻣﺎت((3)------ ----------------
ﺷﭙ ﻣﮫ ﻣﺎده  ---ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری داړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﭘﺮ ﺎﮐﻠﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﺳﻮدا ﺮئ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ (3)------ --------------
اووﻣﮫ ﻣﺎده ----:داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری داړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ اړه راﭘﻮر ورﮐﻮل (4)---------------
اﺗﻤﮫ ﻣﺎده --:د ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﺳﺮﻏ وﻧﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ وﺿﻊ ﮐﻮل (5)--
ﻧﮭﻤﮫ ﻣﺎده:ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺎﻧﯿﺎوو)ﭘﻮروﻧﻮ( ﭘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ وﺿﻊ ﮐﻮل)(5
ﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده--:د ﺮوپ د ﺟﻮړ ﺖ رو ﻮاﻟﺊ (5)--------------------------------------------------------------------
ﯾﻮوﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده --:د اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه د ﯾﻮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺮوپ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ (6)-----------------------------------------
دووﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده --:د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻧﻘﺶ (6)-------------------------------------------------------------------------
دﯾﺎرﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده---:ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﻟﮫ ﭘﺴﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ (7)--------------------------------------------
ﻮارﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده--:رو ﻮاﻟﺊ او اﻓﺸﺎء ﮐﻮل (7)-------------------------------------------------------------------
ﭘﻨ ﻠﺴﻤﮫ ﻣﺎده-- ---:ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ واک(8)--------------------------
ﺷﭙﺎړﺳﻤﮫ ﻣﺎده -- :د ﻣﻘﺮرې دﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو ﻧﯿ ﮫ (8)-------- ----------------------------------------------------------
ﻟﻮﻣ ئ ﺿﻤﯿﻤﮫ -:ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې داړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ او د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺑﯿﻠ ﯥ (9)--------------------------

)اﻟﻒ(

ﻣﺒﻨﯽ
اوﻟﮫ ﻣﺎده:
دﻏﮫ ﻣﻘﺮره داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻨ ﻠﺴﻢ ﻓﺼﻞ د ﯾﻮ ﺳﻠﻮ اووه اوﯾﺎﯾﻤﯥ ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴ و ﺿﻊ ﺷﻮي ده.
د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻘﺮره
دوه ﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
دﻏﮫ ﻣﻘﺮرھﺪاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺤﺘﻮای او ﭘﮫ ﺎﻧ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿ ي.

ي ﺗﻮ ﮫ د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د  ٧٩-٨١ﻣﺎدو ﭘﮫ ر ﺎ ﮐﯥ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ھﺪﻓﻮﻧﮫ او ﻣﻮﺧﯥ
درﭔﯿﻤﮫ ﻣﺎده:
دﻏﮫ ﻣﻘﺮره د ﻮ د ﮑﺮ ﺨﮫ د ﻣﺨﻨﯿﻮي او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺟﻮاز ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺨﮫ د ډاډ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺑﺎﻧﮑﻲ ادارو ﺳﺮه ﻟﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺨﮫ ﻧﺎوړه
ﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﻧﮑ ي ،د اړوﻧﺪو ﺧﻮاوو ﺳﺮه ﭘﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ راﭘﻮرﺗﮫ ﺷﻮي ﻧﺎوړه ﮫ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﺨﮫ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي .د دې
ﺗﺮ ﻨګ ،دﻏﮫ ﻣﻘﺮره ھ ﮫ ﮐﻮي ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﮫ ازاداﻧﮫ ډول د
ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭼﯥ د ﻏﯿﺮ اړوﻧﺪ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺳﺮه ورﺗﮫ واﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﭘﯿﺮ وﻟﺮي ،ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯧ ي ،ﮑﮫ ﭼﯥ دا ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺎرل
ﮐﯧ ي ،ھﻤﺪارﻧ ﮫ د ﺧﻄﺮوﻧﻮ د ﮐﻨ ﺮوﻟﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﻣﻮﻧﮫ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧ ي او د ﻣﻌﯿﺎري ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ او ﭘﺮوﺳﻮ
ﺳﺮه ﺳﻢ د اړوﻧﺪ ﺧﻮاوو ﺧﻄﺮوﻧﮫ ﻟﺮې ﮐﻮي.
اﺻﻄﻼﺣ ﺎﻧﯥ
ﻠﻮرﻣﮫ ﻣﺎده:
راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اﺻﻄﻼﺣ ﺎﻧﯥ ﭘﺪې ﻣﻘﺮره ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻓﺎده ﮐﻮي ،ﺧﻮ داﭼﯥ ﻣﺤﺘﻮی ﺑﻞ ډول ﺻﺮاﺣﺖ وﻟﺮي:
 -１ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان:دھﻐﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دي ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د دوه ﯾﻤﯥ ﻣﺎدې ﭘﮫ)(٣۶
ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي دي.
 -２ﻟﻮﯾﯥ ﺑﺎﻧﮑﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې )ﭘﻮروﻧﮫ(:د ھﻐﻮ ﺑﺎﻧﮑﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ
ﻗﺎﻧﻮن د دوه ﯾﻤﯥ ﻣﺎدې ﭘﮫ ) (١۵ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي دي.
 -３ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ :دھﻐﮫ ﺷﺨﺺ ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دئ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د دوه ﯾﻤﯥ
ﻣﺎدې ﭘﮫ ) (٣٧ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮئ دئ .ﭘﮫ ﻻ رو ﺎﻧﮫ ﺗﻮ ﮫ ،ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ھﻐﮫ وﺧﺖ راﻣﻨ ﺗﮫ ﮐﯧ ي
ﭼﯥ ﮐﻠﮫ د دوو ﯾﺎ زﯾﺎﺗﻮ و و ﯥ ﯾﺎ د و و د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﯥ دوﻣﺮه ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗ ﻟﻲ وي ﭼﯥ د ﯾﻮې
واﺣﺪې ﺧﻮا ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﮐﺘﻞ ﮐﯧ ي او ﯾﻮ ﯾﺎ ﻮ و ي ﯾﯥ اړوﻧﺪ اﺷﺨﺎص وي ﭼﯥ دا ﻮل د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ
ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺑﻠﻞ ﮐﯧ ي .ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺧﻮاوې ھﻢ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﮫ ډﻟﮫ ﮐﯥ را ﻲ ،ﻟﮑﮫ ﭘﮫ ﯾﻮ
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﻏ ي ﯾﺎ د ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ ﻏ ي ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺷﺎن د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﻏ ي وي ،ﻟﮑﮫ:
 -１د ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻤﯿ ﯥ ﻏ ي او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -２د داﺧﻠﻲ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻏ ي او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -３د ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﭙﻠﻮاک ﻏ ي او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -４د ﺧﻄﺮاﺗﻮ ﮐﻤﯿ ﯥ ﻏ ي او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -５د اﻋﺘﺒﺎراﺗﻮ ﮐﻤﯿ ﯥ ﻏ ي او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -６د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺨﮫ د ﺎرﻧﯥ ﺎﻧ ﯥ ﻏ ي او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -７د آﻣﺮﯾﺘﻮﻧﻮ رﺋﯿﺴﺎن او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -８ﻧﻮر ﻣﮭﻢ ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ھﻐﻮی ﻧ دې ﺧﭙﻠﻮان
 -９ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺷﺨﺺ د اﺳﺘﻌﻔﺎء ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺑﻠﯥ ﻻرې د ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻟﺖ ﺨﮫ وو ﻲ ،ھﻐﻮی ﻻھﻢ
د ﯾﻮ ﮐﺎل ﻟﭙﺎره د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧ ي.
 -４واﮐﻤﻨﮫ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ وﻧ ه:دھﻐﮫ وﻧ ې ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د دوه ﯾﻤﯥ ﻣﺎدې ﭘﮫ
) (٢٠ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي ده.
)(1

ﺨﮫ ﺑﮭﺮ اﻗﻼﻣﻮ )اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮراﯾﻨﯥ( ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯧ ي
 -５اﻋﺘﺒﺎرات )ﮐﺮﯾ ټ( :ھﺮ ھﻐﮫ ﺷﺘﻤﻨ ﯾﺎ ﻟﮫ ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺷﯿ
ﭼﯥ اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻄﺮ ﻟﮑﮫ د ﻧﻮرو داﺧﻠﻲ ﯾﺎ ﺑﮭﺮﻧ ﻣﺎﻟﻲ ادارو )ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ( ﺳﺮه د اﻣﺎﻧﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﻣﻮده اﯾﺰه اﻣﺎﻧﺘﻮﻧﻮ
اﯾ ﻮدل ،راﻧﻐﺎړي.
 -６ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری داړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ :دﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ او ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری د اړوﻧﺪ اوﺳﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮐﻮم ﺷﺨﺺ
ﭼﯥ د ﯾﻮې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﮫ ﺳﺮﺗﮫ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﮐﯿ ي ،ﺗﺮﻣﻨ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ د ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺷﯿ دﻧﻨﮫ او
ﺑﯿﻼﻧﺲ ﺷﯿ ﺑﮭﺮ ﺧﻄﺮوﻧﮫ او طﻠﺒﺎت او د دې ﺗﺮ ﻨګ ﻧﻮرې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻟﮑﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗ وﻧﻮﻧﮫ ،د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﯧﺮل
او ﭘﻠﻮرل ،وداﻧﯿﺰ ﺗ وﻧﻮﻧﮫ ،د اﺟﺎرې ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮑﻮﻧﮫ ،اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ،ﭘﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ او ﻟﻐﻮ ﺷﻮي ﭘﻮروﻧﮫ
دي ،راﻧﻐﺎړي.
 -７ﺷﺨﺺ :د ﺣﻘﯿﻘﻲ او ﺣﮑﻤﻲ ﺷﺨﺺ ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دئ.
 -８ﺗﻀﻤﯿﻦ :د ﭘﻮر ﭘﮫ ﺑﯧﺮﺗﮫ ورﮐ ې ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ راﺗګ ﺨﮫ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ د ﯾﻮ ﮫ
اﯾ ﻮدل.
 -９ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ:دھﻐﯥ ﭘﺎﻧ ﯥ ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت ده ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د دوه ﯾﻤﯥ ﻣﺎدې ﭘﮫ )(۴۴
ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮي ده.
 -１０ﮫ :د ﻟﻮړواﻟﻲ ،اﻣﺘﯿﺎز ،ﯥ ﯾﺎ ﻻﺳﺘﮫ راوړﻧﯥ ،ﭘﺮﺗﮫ ﻟﺪې ﮐﮫ ھﻐﮫ د ﯾﻮې اداﯾﻨﯥ ﭘﮫ ﺑﺪل ﮐﯥ وي او ﯾﺎ
ﻧﮫ وي ،وﯾﻞ ﮐﯧ ي.
 -１１ﻣﺘﺒﻮع ﺷﺮﮐﺖ :دھﻐﯥ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮه ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دئ ﭼﺊ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د دوه ﯾﻤﯥ ﻣﺎدې
ﭘﮫ ) (٢٣ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮی دئ.
 -１２ازاده ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ :ھﻐﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﺪې ﮐﯥ ﻣﺸﺘﺮي او ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ ﺗﻮ ﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي او د ﯾﻮ
ﺑﻞ ﺳﺮه ھﯿ اړﯾﮑﮫ ﻧﮫ ﻟﺮي ﯾﺎ ھﻐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐﯧ ي ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ دواړه ﺧﻮاوې ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﯥ ﻟﭙﺎره
ﻋﻤﻞ ﮐﻮي او د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﺟﺒﺮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې ﻧﮫ وي.
 -１３ورﭘﻮرې ﺗ ﻟﯽ )واﺑﺴﺘﮫ( ﺷﺮﮐﺖ :د ھﻐﯥ ﺷﺮﮐﺖ ﺨﮫ ﻋﺒﺎرت ده ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ
) (٢٩ﺑﻨﺪ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮی ده.
ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﻨ ﻤﮫ ﻣﺎده:
) (1ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی،ﻟﮫ ورﭘﻮرې ﺗ ﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي ،ﺧﻮ دا ﭼﯥ د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ اﮐﺜﺮو ﻏ و
دﻣﺨﮫ دﻏﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐ ي وي .د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻏ ي ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی د ﯾﻮه اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﯾﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ د دې وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﺳﺎﻟﻤﯥ ﭘﺮﯾﮑ ې ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ
اړﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي وي.
) (2د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻏ ي ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ دﺟﻠﺴﯥ د ﺻﻮرت )ﻣﯿﻨﻮت( ﭘﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪي ﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐ ي:
 .１ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻣﮭﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮل
 .２ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐ ي ﭼﯥ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﭘﮫ ازاده او ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې؛ او
 .３ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐ ي ﭼﯥ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل د ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﮫ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ ﮫ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺎﻣﯿ ي.
) (3ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دی ﭼﯥ د اړوﻧﺪې ﺧﻮاوو ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ھﺮاړﺧﯿﺰه ﺳﻮاﺑﻖ )رﯾﮑﺎرډ( ﻟﮑﮫ ھﻐﮫ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﯾﯥ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﯾﻮې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮې او د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ د ﻏ و ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﯾﯥ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐ ي وی  ،و ﺳﺎﺗﻲ.
) (4اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﯾﺎ د ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ او ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﻣﻨ د ﯾﻮې اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﯥ ﮫ وﻟﺮي،
ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ اداﯾﻨﯥ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﻨ ﺮول ﮐﻮﻟﻮ ،ﺎرﻟﻮ او د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د اړوﻧﺪې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻟﮫ ﻟﻐﻮ
ﮐﻮﻟﻮ ﺨﮫ ډډه وﮐ ي.
) (5ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻮارد د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﻗﺎﻧﻮن د  (۵) ٧٩ﻣﺎدې ﺳﺮه ﺳﻢ د دې ﻣﺎدې د اوﻟﯥ ﻓﻘﺮې ) (١ﺨﮫ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ دي:
 .١ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﺨﻮا د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮫ ﻋﺎدی وﺧﺖ ﮐﯥ اﯾ ﻮدل ﺷﻮي اﻣﺎﻧﺘﻮﻧﮫ.

)(2

 .٢ﭘﮫ ﯾﻮ داﺳﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ د اﻣﺎﻧﺘﻮﻧﻮ اﯾ ﻮدل ﭼﯥ د ورﺗﮫ ډﻟﯥ ﯾﻮ ﻏ ی وي او د ورﺗﮫ ﺑﺰﻧﺲ ﭘﮫ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دوره ﮐﯥ ﮐ ﯧﻮدل
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ډﻟﮫ ﺑﻨﺪۍ او ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻘﺮرې او ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﺧﭙﺎره ﺷﻮﯾﻮ ﻻر ﻮوﻧﻮ
ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې وي.

 .٣د ﭘﻮر ورﮐﻮل ﭼﯥ د ھﻐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي وي ﭼﯥ دا ﭘﻮر ورﮐﻮي او د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ډﻟﮫ ﺑﻨﺪۍ او
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﮫ ﻣﻘﺮرې ﮐﯥ د ﺑﯿﺎن ﺷﻮﯾﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ او ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﺻﺎدر ﺷﻮﯾﻮ ﻻر ﻮوﻧﻮ ﺳﺮه
ﺑﺮاﺑﺮ وي.
 .۴د ﭘﻮر ورﮐﻮل ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د اﺻﻠﻲ ﻣﺒﻠﻎ او ﮑ ﺎﻧﯥ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮې
وي ﭼﯥ اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ درﺟﮫ ﺑﻨﺪي ﯾﯥ د  Aﺨﮫ ﯿ ﮫ ﻧﮫ وي ﯾﺎ د ھﻐﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې درﺟﮫ ﺑﻨﺪۍ ادارې ﻟﮫ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺮه
ﺑﺮاﺑﺮ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا ﯾﯥ درﺟﮫ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮې وي.
 .۵د ﺑﺎﻧﮏ ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺗﮫ د ﭘﻮر ﭘﻠﻮرل ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭼﯥ ﺑﻠﯥ ﺳﺮﭼﯿﻨﯥ ﺗﮫ ﺗﻮﺳﻞ )ﻣﺮاﺟﻌﮫ( وﺷﻲ.
)(6ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮ ﮫ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮری ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺗﮫ ﭘﻮر ورﮐ ي .ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ
ﺗﮫ د ﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﯾﻮازې د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻟﺮي ،ﭼﯥ دا ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﻲ:
ﺗﺮ ﭘﻮ
 .١دﯾﺪې ﻣﺎدې د ﭘﻨ ﻤﯥ ﻓﻘﺮې ﭘﮫ ) ٣او  (۴ﺟﺰء ﮐﯥ ﭘﮫ ذﮐﺮ ﺷﻮﯾﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،د ﺑﺎزار ﺳﯿﺎل ارز ﺖ ﯾﺎ د ﺗﻀﻤﯿﻦ د
ﻧﻐﺪي ﮐﻮﻟﻮ ارز ﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه د ﭘﻮر ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٠ﺳﻠﻨﮫ ﺟﻮړ ﮐ ي.
 .٢ﭘﮫ ﻧﻮرو ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،د ﺑﺎزار ﺳﯿﺎل ارز ﺖ ﯾﺎ د ﺗﻀﻤﯿﻦ د ﻧﻐﺪي ﮐﻮﻟﻮ ارز ﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻮر د ﻣﺒﻠﻎ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه  ١٢٠ﺳﻠﻨﮫ
ﺟﻮړ ﮐ ي؛
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ ﺨﮫ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ھﺮ ﻧﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮی ﭘﻮر ﺑﺸﭙ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ
ﮐ ي.
)(7ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﭼ ﮑ ﺳﺮه د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐ ي .ﮐﮫ ﮫ ھﻢ د
اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﻣﻨﻈﻤﮫ ﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ دﯾﺪې ﻣﺎدې ﭘﮫ ﭘﻨ ﻤﮫ ﻓﻘﺮه ) (۵ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮي ﺑﺎﯾﺪ دﻏﯥ
ھﯿﺌﺖ ﺗﮫ ﭘﮫ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ﺗﻮ ﮫ راﭘﻮر ورﮐ ل ﺷﻲ.
)(8ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺗﮫ دﯾﺪې ﻣﻘﺮرې د ﭘﻨﺨﻤﯥ ﻣﺎدې ﯾﺎ د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﻗﺎﻧﻮن د  ٨٢ﻣﺎدې ﺳﺮه ﭘﮫ ﮑﺮ ﮐﯥ ﭘﻮر
ورﮐ ﻟﺸﻲ ﻧﻮ دا ﭘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺑﯿ ه ﺑﯿﺮﺗﮫ ورﮐ ل ﺷﻲ.
) (9ﮐﭽﯿﺮﭔﺪ ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ او د ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻏ و ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د ورﭘﻮرې ﺗ ﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ د دې ﻣﻘﺮرې داﺣﮑﺎﻣﻮ
ﺧﻼف ﻣﻨﻈﻮر ﮐ ې وي ،ﻧﻮ ﭘﺪې ﺻﻮرت ﮐﯥ دوی دﻋﺪﻟﯽ او ﻗﻀﺎﯾﯽ ار ﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮي او ھﺮ ﯾﻮ ﭘﮫ
اﻧﻔﺮادي ﺗﻮ ﮫ د اﺻﻠﻲ ﻣﺒﻠﻎ ،ﮑ ﺎﻧﯥ او د ورﮐ ل ﺷﻮي ﭘﻮر د ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻟ ﺘﻮﻧﻮ د ﺑﯿﺮﺗﮫ ﭘﻮره اداﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻮول
ﻞ ﮐﯧ ي
ﭘﮫ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه د ﺳﻮدا ﺮئ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺷﭙﯿ ﻣﮫ ﻣﺎده:
) (1ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﭘﮫ داﺳﯥ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﻣﻨﻊ ﮐﯿ ي ﭼﯥ د ﯾﻮ
ﻏﯿﺮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه د ورﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ډﭔﺮه ﻮره ) ﻟﮑﮫ د ﭘﻮر ارزوﻧﯥ ،دورې ،ﮑ ﺎﻧﯥ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ،
ﻓﯿﺴﻮﻧﻮ ،د اﺳﺘﮭﻼک ﻣﻮده اﯾﺰ ﺟﺪوﻟﻮﻧﻮ او د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻟﭙﺎره د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ( وي .ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﺮي
ﭼﯥ ﯾﻮه ﺷﺘﻤﻨ د ھﻐﮫ د ﺑﺎزار ﻟﮫ ﺳﯿﺎﻟﮫ ارز ﺖ ﺨﮫ ﯾﺎ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د ﻋﺎدﻟﯥ ﺑﯿﯥ ﺨﮫ ﯿ ﮫ ﺧﺮ ﮫ
ﮐ ي.
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) (2ﺑﺎﻧﮏ اﺟﺎزه ﻧﮫ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺨﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨ وﭘﯧﺮي ،ﯾﺎ د
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺘﻤﻨ وﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨﻲ وي او د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﮫ وي.
ﻻﻧﺪﻧﻲ ﮑﻲ د ﯿ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﮫ ډﻟﮫ ﮐﯥ را ﻲ:
 .１ﮐﻮﻣﯥ ﺷﺘﻤﻨ ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﻘﺮرې او وروﺳﺘﻲ ﺎرﻧﯿﺰ راﭘﻮر ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﻌﯿﺎر ،ﻣﺸﮑﻮک او ﺧﺴﺎرې ﭘﮫ ﮐ ﻮرﯾﻮ ﮐﯥ راﻏﻠﯽ وي؛
 .２ﮐﻮﻣﯥ ﺷﺘﻤﻨ ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻈﻤﮫ او ﯾﻮ ﺷﺎن ﻋﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮫ ﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪوي؛
 .３ﮐﻮﻣﯥ ﺷﺘﻤﻨ ﭼﯥ د ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻧﯿ ﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ دﭔﺮﺷﻮ ) (٣٠ور ﻮ ﺨﮫ او ﺘﯥ وي؛
 .４ﮐﻮﻣﯥ ﺷﺘﻤﻨ ﭼﯥ د ﭘﻮروړي ﺷﺨﺺ د ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ د ﻧﺎﺳﻤﻮاﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د اﻧﻘﻀﺎ ﻧﯿ ﮫ ﯾﯥ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮې ﯾﺎ د ﺑﯿﺮﺗﮫ
اداﯾﻨﯥ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﯥ ﭘﮫ اوږدو دورو ﺑﺎﻧﺪې ﻟﮫ ﺳﺮه ﻣﻮده ﺑﻨﺪي ﺷﻮې وي.
) (3ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ھﻐﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮر ﻟﮫ ورﮐ ې ﺨﮫ ﻣﻨﻊ ﮐﯧ ي ﭼﯥ ﻟﮫ ﭘﻮر )ﮐﺮﯾ ټ( ﺨﮫ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره
ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧ ي:
 .１د ﺑﺎﻧﮏ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﭘﻮر ﯾﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ د اداﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره؛
 .２د ﺑﺎﻧﮏ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ﭘﯧﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره؛
 .３د ﺑﺎﻧﮏ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺳﻮدا ﺮۍ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧ ﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره.
ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ اړه داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐﻮل
اووﻣﮫ ﻣﺎده:
) (1ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﮑﯥ
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﭘﮫ اړه ﭘﮫ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ﺗﻮ ﮫ راﭘﻮر ورﮐ ي .دا راﭘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﮑﻲ وﻟﺮي:
 .１د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ د وروﺳﺘﻲ رﺑﻌﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﺎﻧﮏ ورﺗﮫ ژﻣﻦ وي؛
 .２د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ ﺑﺎﻧﮏ د وروﺳﺘﻲ رﺑﻌﯥ ﭘﺮﻣﮭﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐ ی وي؛
 .３د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮروﻧﮫ ﭼﯥ د وروﺳﺘﻲ رﺑﻌﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻧﺎﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮی )ﻧﺎورﮐ ل ﺷﻮی( وي؛
 .４د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﭘﻮروﻧﻮ ډﻟﮫ ﺑﻨﺪي )ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ﺗﻮ ﮫ( )د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ،ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ،ﻣﺸﮑﻮک او ﺧﺴﺎرې
ﭘﮫ ﮐ ﻮرﯾﻮ ﮐﯥ(؛
 .５د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﭘﻮروﻧﻮ ﺗﺨﺼﯿﺼﻮل )د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ھﺮ ﭘﻮر ﭘﮫ ﺗ او ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت(؛
 .６د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻐﻮ ﮐﻮل )ﭘﮫ اﻧﻔﺮادي ﺗﻮ ﮫ؛ د ﻟﻐﻮ ﮐﯧﺪو د ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺮه(.
) (2د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﻮم ،ﻧﺎﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﻮی ﻣﺒﻠﻎ ،د ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻧﯿ ﮫ او د ﭘﻮر ﻧﻮرو ﻣﮭﻤﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ اړه ﺑﺎﯾﺪ راﭘﻮر
ورﮐ ل ﺷﻲ.
) ( (3د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د دې ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ډﻟﮫ ﯾﺎ ﻮل ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ دې ﺗﮫ اړ و ﺮ ﻮي ﭼﯥ
د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ اړه دا ﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ او ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ورﺗﮫ اړﺗﯿﺎ وي ،ور وﻟﯿ ي.
) ( (4ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ،د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﺑﺎﻧﮑﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﭘﮫ
اړه ھﺮ اړﺧﯿﺰه او ﺑﺸﭙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺎﺗﻲ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ طﺮح ﺷﻮی او ﭘﺮ دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﯥ ﺷﻮی دی.
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د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﺳﺮﻏ وﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ وﺿﻊ ﮐﻮل
اﺗﻤﮫ ﻣﺎده:
ﺑﺎﻧﮏ ھﻐﮫ وﺧﺖ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د اﺟﺮاء ﮐﻮﻟﻮ ﺨﮫ ﻣﻨﻊ ﮐﯧ ي ﭼﯥ:
 .１ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻟﮫ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺨﮫ ﺳﺮﻏ وﻧﮫ وﮐ ي.
 .２ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﯾﻮې اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﺳﺮﻏ وﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ.
د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﺑﺎﻧﮑﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﭘﺮ اﻋﻈﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟ ﻮل
ﻧﮭﻤﮫ ﻣﺎده:
) (1ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﯾﻮ اﻧﻔﺮادي اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ،د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗ ﻟﯥ ډﻟﯥ ﯾﺎ ﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ډﻟﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ اﻋﻈﻤﻲ ﺣﺪود رﻋﺎﯾﺖ ﮐ ي:
 .１ﯾﻮ اﻧﻔﺮادي اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗ ﻟﯥ ډﻟﯥ ﺗﮫ د ﺑﺎﻧﮏ د ﻮﻟﯿﺰه ﭘﻮر ورﮐ ې ﭘﮫ ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ
ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ ﻟﮫ  ۵ﺳﻠﻨﯥ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ.
 .２ﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﮫ د ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﻮﻟﯿﺰه ﭘﻮر ورﮐ ه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ ﻟﮫ
 ٢۵ﺳﻠﻨﯥ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ.
) (2ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ د دﻏﻮ ﺣﺪودو ﺨﮫ ﺳﺮﻏ وﻧﮫ وﮐ ي ،ﻧﻮ دا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ ﺨﮫ د ھﻐﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎدل ﯾﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د اﻧﻔﺮادي ﭘﻮر ورﮐ ې ﯾﺎ ﻮﻟﯿﺰه ﭘﻮر
ورﮐ ې د اړوﻧﺪ ﺣﺪ ﺨﮫ وﺗﻠﯽ وي ،د اړوﻧﺪې ﺳﺮﻏ وﻧﯥ ﭘﮫ اﻧﺪازه ﺧﭙﻞ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ
وراﻧﮫ ﮐ ي.
) (3داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ،ﻻﻧﺪې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د دې ﻣﺎدې ﭘﮫ ) (١ﻓﻘﺮه ﮐﯥ ﻟﮫ درج ﺷﻮو ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ
ﮐ ي:
 .１د داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ.ږ
 .２ھﻐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻋﻘﺪ ﯾﺎ د دوﻟﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺗﻀﻤﯿﻨﯿ ي.
 .３ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻧﯿ ﮫ ﯾﻮ ﮐﺎل ﯾﺎ د ﯾﻮ ﮐﺎل ﺨﮫ ﻟ ې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره وي.
) (4ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د ھﺮ ډول ﻟﻮی ﭘﻮر ورﮐ ې )ھﺮ ھﻐﮫ ﭘﻮر ورﮐ ه ﭼﯥ د ھﻐﮫ د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ د ١٠
ﺳﻠﻨﯥ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ وي( ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﻲ؛ ﻣﺨﮑﯿﻨ ﺎرﻧﯿﺰه ﻣﻨﻈﻮري ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي.
د ﺮوﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ رو ﻮاﻟﺊ
ﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
) (1ھﻐﮫ ﺮوپ)ډﻟﮫ( ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﺑﺎﻧﮏ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠ ﺮوپ )ډﻟﮫ( ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﻮدا ﺮي ،ﮐﻨ ﺮول او
اداري ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑ ﮫ طﺮﺣﮫ ﮐ ي ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻮارد ﭘﮫ رﺳﻤﯿﺖ وﭘﯿﮋﻧﻲ:
 .١د ﺮوپ او ﺑﺎﻧﮏ د ﮐﻨ ﺮوﻟﻮﻟﻮ ﻧﮭﺎﯾﻲ وﻧ ه ﻟﺮوﻧﮑﻲ؛
 .٢ﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﻨ ﺮوﻟﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻤﭙﻨ ﮐﯥ وﻧ ه ﻟﺮي؛
 .٣د ﺮوپ د ھﺮې اداري ﻏ ي او د ھﻐﯥ د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮑﻮﻧﮫ؛
 .۴د ﺮوپ د ھﺮې اداري ﻏ ي ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ؛
 .۵د ﺮوپ د ھﺮې اداري ﻏ ي ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﯿﺖ او ﮐ ﻧﯥ؛
 .۶د ﺮوپ د ھﺮې اداري ﻏ ي د ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﻮل؛
)(5

 .٧د ﺮوپ د ھﺮې اداري ﻏ ي ﭘﮫ ﻣﻨ ﮐﯥ ﻟﯿﻨﮑﻮﻧﮫ )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ؛ ﺳﻮدا ﺮي؛ﻣﺎﻟﻲ؛ ﺧﻄﺮ؛ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ؛ ﻧﻮر(.
)(2ﭼﯥ ﺑﺎﻧﮏ وﻧﻐﺎړي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﮫ ډﻟﮫ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﻮدا ﺮي ،ﮐﻨ ﺮول او اداري ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﮫ داﺳﯥ ﺑ ﮫ طﺮح او ﺟﻮړ
ﮐ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺎرووﻧﮑﻮ او د ﮐﻨ ﺮول د ھﺮې ﺑﻠﯥ ادارې )د ﺑﮭﺮﻧﻲ او داﺧﻠﻲ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د ﺧﻄﺮاﺗﻮ
د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐ ﻧﯥ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻨﯥ ﮐ ﻧﯥ ﭘﮫ ون( ﻣﺨﮫ وﻧﮫ ﻧﯿﺴﻲ ﯾﺎ د دﻧﺪو اﺟﺮا ﻣﺤﺪوده ﻧﮫ ﮐ ي؛
) (3د ﺮوپ ھﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﮑﻠﻒ دئ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺟﻼ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ وﻟﺮي ﻮ د ھﻐﮫ ﺷﺘﻤﻨ  ،ﭘﻮراﯾﻨﯥ ،ﻋﺎﯾﺪ
او ﻟ ﺘﻮﻧﮫ د ﯾﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ ي.

د ﯾﻮه ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﻟﺨﻮا داﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﻮل /رﻋﺎﯾﺘﻮل
ﯾﻮوﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
)(1

)(2
)(3
)(4
)(5

)(6

ﮐﮫ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ د ﯾﻮه ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﮫ وي ،ﭘﮫ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ
ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪو وړ دي:
 .１د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭘﺎﻧ ﮫ دﺑﺎﻧﮑﺪارئ ﻗﺎﻧﻮن د  ۶٨ﻣﺎدې ﺗﺎﺑﻊ وي.
 .２د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ د ﺑﮭﺮﻧﯿﻮ اﺳﻌﺎرو ﺧﺎﻟﺼﮫ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﻗﺎﻧﻮن د  ٧٣ﻣﺎدې ﺗﺎﺑﻊ وي
 .３ﭘﮫ ﻧﻮرو ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ ﮐﯥ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﭘﺎﻧ ﮫ اﭼﻮﻧﮫ د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﻗﺎﻧﻮن د  ٨٣ﻣﺎدې ﺗﺎﺑﻊ وي؛
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻘﺮرو ﭘﮫ اﺗﺨﺎذوﻟﻮ او ﭘﺮ ﺑﺎﻧﮑﻲ ډﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐ ﻧﻼرو د وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ھﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ او ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐ ي.
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ،د ﻟﻮﯾﻮ ﺑﺎﻧﮑﻲ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو او د ﻣﺒﺎدﻟﯥ ﻧﺮخ د ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﭘﮫ ﺗ او ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ
ﺎﻧﯥ او ﮐ ﻧﻼرې وﻟﺮي.
د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوﭘﻤﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ د دې ﻣﺎدې د ) (3ﻓﻘﺮې د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي؛
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه ﯾﻮ ﻞ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺎﻧﯥ او ﮐ ﻧﻼرې و ﻮري ﺗﺮ ﻮ د ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ د
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او د دې ﺗﺮ ﻨګ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ھﻐﻮی ﻟﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ
ﮐ ي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﯥ د ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﯾﻮه
ﺮوپ ﻏ ي وي ،د ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺎﻧﻮ او ﮐ ﻧﻼرو ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ اړﯾﻦ ﻲ ،اﻟﺰاﻣﻲ و ﺮ ﻮي.
ﮐﮫ ﭼﯿﺮې داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﯿﺪا ﮐ ي ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﭘﺎﻧ ﮫ د ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮫ ﮐﻮي ،ﻧﻮ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ دې ﺗﮫ اړ و ﺮ ﻮي ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ
اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺎﻧ ﮫ وﺳﺎﺗﻲ ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ د ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ د ﭘﺎﻧ ﯥ د ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭘﮫ ﻟﻮړ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ ي.

د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻧﻘﺶ
دووﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
)(1
)(2
)(3
)(4

د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ اړوﻧﺪو ﺧﻮاوو ﺗﮫ د ﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮي ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ
ﻟﺮي.
د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻣﮑﻠﻒ دی ﺗﺮ ﻮ د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ،د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﺑﺎﻧﮑﻲ
اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﻮل اړﺧﻮﻧﮫ ﭘﮫ اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﮫ او دواﻣﺪاره ﺗﻮ ﮫ و ﺎري.
ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د اړوﻧﺪو ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي او د اړوﻧﺪ
ﺷﺨﺺ ﺨﮫ ﺟﻼ او ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮاﮐﮫ ﺗﻮ ﮫ ﮐﻨ ﺮول او ﺎرل ﮐﯧ ي.
ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ،ﭘﺮوﺳﻮ او ﺣﺪودو ﭘﮫ وړاﻧﺪې اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺎﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﺑﺎﻧﮏ ﺟ ﭙﻮړو
ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﺗﮫ راﭘﻮر ورﮐﻮل ﮐﯿ ي ﻮ ﭘﮫ ﺎﮐﻠﯽ وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت وﺷﻲ.
)(6

)(5

داړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﭘﻮر د ﻟﻐﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮازﯾﻨﯽ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اداره ده ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺳﻤﮫ ﺗﻮ ﮫ وھ ﻮل ﺷﻲ او
رﯾﮑﺎرډ ﺷﻲ.

داړوﻧﺪې ﺧﻮا ﺗﮑﺮاري ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ
دﯾﺎرﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﮐﻮﻻئ ﺷﻲ دﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه داړوﻧﺪې ﺧﻮا ﺗﮑﺮاې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﻈﻮرې ﮐ ي:
)(1

)(2

)(3

)(4
)(5
)(6

)(7

د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻣﮑﻠﻒ دی ﭼﯽ د ﺑﺎﻧﮏ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻮ اړﺧﯿﺰه ﻣﻨﻈﻮرۍ د ورﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﻣﻌﯿﺎر او ﺷﺮاﯾﻂ و ﺎﮐﻲ او دا ﻣﻨﻈﻮري ﺑﺎﯾﺪ د ھﻐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﮫ ﺗ او د ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪو وړ وي ﭼﯥ ﺗﮑﺮاري واﻗﻊ
ﮐﯧ ي؛
د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻣﮑﻠﻒ دی دا ﺷﺎن ﻮ اړﺧﯿﺰه ﻣﻨﻈﻮري ﺗﮫ د اړﺗﯿﺎ درﻟﻮدﻟﻮ ﺨﮫ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐ ي او دا ﭼﯥ دا
ﺷﺎن ﻣﻨﻈﻮري د ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ ﮫ ﭘﺮې و ﻲ .دا ﻮ اړﺧﯿﺰه ﻣﻨﻈﻮري ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﮑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮐ ي:
 .１د اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﻧﻮم )ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ( ،د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺮﻧ ﻮاﻟﯽ ،د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ دوره او د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ زﯾﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﭼﯥ د
ﺗ ون وړ وي.
 .２اﺻﻠﻲ ﺑﯿﮫ  /د ﺗ ون اوﺳﻨ ﺑﯿﮫ او )د ﺷﺘﻮﻧﺘﯿﺎ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯥ( د ﺑﯿﯥ د ﺑﺪﻟﻮن ﻓﻮرﻣﻮﻟﮫ ،او
 .３داﺳﯥ ﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﯾﯥ اړﯾﻦ ﻲ.
ﭘﮫ دې ﺷﺮط ﭼﯥ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻟﭙﺎره د اړﺗﯿﺎ وړاﻧﺪې وﯾﻨﮫ ﻧﮫ ﮐﯧ ي او ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت د ﻻﺳﺮﺳ
وړ ﻧﮫ وي ،د ﺎرووﻧﮑﻮ ﺑﻮرډ دا ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻮ اړﺧﯿﺰه ﻣﻨﻈﻮري ورﮐﻮي ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﻮﻟﯿﺰه ارز ﺖ
ﺗﺎﺑﻊ وي ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭘﺎﻧ ﯥ د ﯾﻮې ) (١ﺳﻠﻨﯥ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﻧﮫ وي.
د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ه ھﺮ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﯾﻮ ﻞ د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﺗﮑﺮاري ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭼﯥ د ھﺮې ﻮ اړﺧﯿﺰې
ﻣﻨﻈﻮرۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ واردﯾ ي ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﮫ ﮐﺮه ﺗﻮ ﮫ ﺗﺮ ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﻲ.
دا ﻮ اړﺧﯿﺰه ﻣﻨﻈﻮري ﺎﻧﯥ ﺑﺎﯾﺪ د دوﻣﺮه ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د اﻋﺘﺒﺎر وړ وي ﭼﯥ د ﯾﻮ ﮐﺎل ﺨﮫ زﯾﺎت ﻧﮫ ﺷﻲ او د
ﯾﻮ ﮐﺎل د ﺗﯧﺮﭔﺪو ﺨﮫ وروﺳﺘﮫ ﺑﯿﺎ ﻠﻲ ﻣﻨﻈﻮري ﺎﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻲ.
د دې ﻣﺎدې د ) (١ﺗﺮ ) (۵ﻓﻘﺮې ﭘﻮرې د ﭘﺎرا ﺮاﻓﻮﻧﻮ ﻮل ﺣﮑﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﺎﻧﮏ او ) (١ﯾﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﻤﭙﻨ ﯾﺎ
) (٢د ﺑﺸﭙ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻻﻧﺪې ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻤﭙﻨ ﺗﺮﻣﻨ ﭼﯥ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﯾﯥ د ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي وي ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪو وړ ﻧﮫ وي.
د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او ورﺳﺮه د دﻏﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻮﻟﻮ دﻟﯿﻠﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﺎرووﻧﮑﻮ ﺑﻮرډ ﺗﮫ راﭘﻮر
ورﮐ ل ﺷﻲ.

رو ﻮاﻟﯽ او اﻓﺸﺎء ﮐﻮل
ﻮارﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ د ﻗﺎﻧﻮن راﭘﻮر ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎی د ﺳﮭﺎﻣﻮ ﻣﺒﺎدﻟﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ

) (1د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ د
درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ﺗﻮ ﮫ اﻓﺸﺎ ﺷﻲ.
) (2د اړوﻧﺪې ﺧﻮا د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮ وب ﺳﺎﯾ
ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻲ.
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او د ھﻐﮫ ﺳﺮه ﺗ ﻟﻲ وب ﭘﺎ ﯥ ﮐﯥ ﺧﭙﺮه ﺷﻲ او ﭘﮫ

د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺗﻌﯿﯿﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﭘﻨ ﮫ ﻟﺴﻤﮫ ﻣﺎده:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ھﺮ ھﻐﮫ ﺷﺨﺺ ﭼﯥ د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ وړ ﻲ ،و ﺎﮐﻲ.
د ﻣﻘﺮرې د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو ﻧﯿ ﮫ
ﺷﭙﺎړﺳﻤﮫ ﻣﺎده:
دا ﻣﻘﺮره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮری د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﺟﺮاء وړ ده.
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ﻟﻮﻣ ئ ﺿﻤﯿﻤﮫ
ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو اﺷﺨﺎﺻﻮ او د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺑﯿﻠ ﯥ

ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ اﺷﺨﺎص:
د ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯥ د واﮐﻤﻨﯥ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ وﻧ ې ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ.
د واﮐﻤﻨﯥ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ وﻧ ې ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ وﻧ ه ﭘﮫ ﯾﻮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯥ ﭼﯽ ھﻐﮫ ﺷﺮﮐﺖ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﻏ ی وي .ﭘﺪې ﮐﯥ
ھﻐﮫ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﺷﻞ ﺳﻠﻨﮫ ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﮑ ﺎﻧﮫ وﻟﺮي ،دا ﻣﮭﻤﮫ ﻧﺪه ﭼﯥ د ﮐﻮم
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ اداره ﮑ ﺎﻧﮫ ﻟﺮي او دا ﭼﯥ ﮑ ﺎﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﮫ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﮫ ﺗﻮ ﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿ ي.
د ﻧﻈﺎر ھﯿﺌﺖ ﻏ ی ،د ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻏ ي ،د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ار ﺎن )ﻟﮑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﮐﻤﯿ ﮫ( ،ﯾﺎ د ﮐﻨ ﺮول دﻓﺘﺮ )ﻟﮑﮫ د
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻤﯿ ﮫ ،د ﺧﻄﺮﻧﻮ د ادارې ﮐﻤﯿﺘﮫ ،د اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻄﺮﻧﻮ ﮐﻤﯿ ﮫ ،د داﺧﻠﻲ ﺑﺮرﺳﺊ ﮐﻤﯿﺘﮫ ،د ﺑﮭﺮﻧﻲ ﺗﻔﺘﯿﺶ دﻓﺘﺮ ،د ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺨﮫ د ﺎرﻧﯥ ﺎﻧ ﮫ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ ﻏ ی وی .ھﻤﺪارﻧ ﮫ د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻧﯿ دې ﺧﭙﻠﻮان.ھﻐﮫ
ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﭘﻮرﺗﻨﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ وﻧ ه وﻟﺮي ،ھﻤﺪارﻧ ﮫ د ورﺗﮫ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ او ﯾﺎ ھﻢ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺮوپ
ﮐﻠﯿﺪي اﺷﺨﺎص.
اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ھﻐﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﮫ ھﻢ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﺮ ﯾﻮ ﻟﮫ ﭘﻮرﺗﻨﯽ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎم وړ ﻧﻔﻮذ وﻟﺮي.

د اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ:
د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﺎ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ھﺮ ډول ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو ﺗﻮﮐﻮ ﯾﺎ ﻣﻮادو ﭘﻠﻮر ،ﭘﯧﺮ ﯾﺎ رﺳﻮل؛
د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﺎ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ھﺮ ډول ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﻠﻮرل ﯾﺎ ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻮل ﯾﺎ ﭘﯧﺮل؛
د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﺎ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ھﺮ ډول ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺟﺎره ﮐﻮل؛
د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﺎ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ھﺮډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ﯾﺎ ﺗﺮې ﮫ اﺧﯿﺴﺘﻞ )ﭘﮫ دې ﮐﯥ ﻮل ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ
دي(؛
د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﺎ ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﮫ د ﻣﻠﮑﯿﺖ ،ﻣﻮادو ،ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﯧﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺎﮐﻞ؛
ﭘﮫ ﯾﻮ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ د ﺑﺎﻧﮏ د ﯥ ﭘﮫ ﯾﻮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﻓﺮﻋﻲ ﮐﻤﭙﻨ ﯾﺎ ورﭘﻮرې ﺗ ﻟﺊ ﺷﺮﮐﺖ )ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﮫ ٢٠
ﺳﻠﻨﯥ ﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ وﻧ ه وﻟﺮي( ﮐﯥ د ﯾﻮ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻮﻣﺎرل؛
د ﯾﻮې اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﻟﺨﻮا د ﺑﺎﻧﮏ د ھﺮ ډول ﺑﯿﮫ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎ ﻮ ﯾﺎ د ھﻐﮫ ﭘﮫ اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د اﺷﺘﺮاک ﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﮫ ﮐﻮل؛
ﻧﻮرو ﻓﺮﻋﻲ ﯾﺎ ورﭘﻮرې ﺗ ﻟﻮ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﻠﯥ اړوﻧﺪې ﺧﻮا ﺗﮫ د ﺑﺎﻧﮏ د ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻻﻧﺪې ﻤﮑﯥ او وداﻧﺊ ﭘﮫ اﺟﺎره
ورﮐﻮل ﯾﺎ د ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺨﻮا د ﻧﻮرو ﻓﺮﻋﻲ ﯾﺎ ورﭘﻮرې ﺗ ﻟﻮ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺑﻞ اړوﻧﺪ ﺷﺨﺺ د ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻻﻧﺪې ﻤﮑﯥ او وداﻧﺊ
اﺟﺎره ﮐﻮل؛
د ﯾﻮ ﺗ ﻟﻲ ﯾﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺗ ون ﯾﺎ ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ؛
د ﯿﻨﻮ ھﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗ ون ﯾﺎ ھﻮﮐ ه ﻟﯿﮏ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮل ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ د ﺑﺎﻧﮏ رﯾﯿﺲ ﯾﻮ ﻏ ی ﯾﺎ رﯾﯿﺲ
وي.
د ﯾﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ د ﺗ ﻟﻲ ﯾﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺮﮐﺖ د رﺋﯿﺲ د ﯾﻮ ﺧﭙﻞ ﻮﻣﺎرل.
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