رسمي جریده
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اساسنامه بانک انکشاف صنعتی

اوومه ګڼه
پرله پسی لمبر ( ) ۳۶۷
نیټه :چهارشنبه د  ۱۳۵۶کال د چنګاښ د میاشتی ()۱۵

فرمان شماره ( )۳۵۹مورخ بیست شش ثور
سال  ۱۳۵۶مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۷۱در جلسه تاریخی ۱۳۵۶/۲/۲۰با مالحظه ورقه عرض مورخ
۱۳۵۶/۲/۲۰وزارت مالیه مراتب آتی را تصویب نمود:
(اساسنامه بانک انکشاف صنعتی در ظرف چهل وسه ماده که به مهر داراال نشاء رسیده منظور است).

محمد داود
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رئیس جمهور

فصل اول
احکام عمومی
ماده اول  :تعریفات
اصطالحات آتی الذکر در این اساسنامه معانی ذیل را دارد:
( )۱بانک عبارت است از بانک انکشاف صنعتی افغانستان.
( )۲اساسنامه عبارت است از اساسنامه بانک طوریکه در ابتداء وضع گردیده و وقتآ فوقتآ تعدیل شده باشد.
( )۳هیأت مدیره عبارت است از هیأت مدیره بانک.
( )۴مدیر یا مدیران عبارت اند از اعضوء یا اعضای هیأت مدیره که بر طبق ماده سیزدهم این اساسانامه تعین شده اند.
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( )۵هیأت عامل عبارت است از هیأت عامل بانک.

( ) ۶رئیس عبارت است از رئیس بانک که بروفق ماده نزدهم این اساسنامه انتصاب شده است.

( )۷معاون یا معاونین عبارت است از معاون یا معاونین بانک که بر وفق ماده نزدهم این اساسنامه انتصاب شده است.
( )۸هیأت نظار عبارت است از هیأت نظار بانک که بر وفق ماده بیست و چارم این اساسنامه تعین شده است.

( )۹تشبثات صنعتی عبارت اند از اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی یا خصوصی یا مختلط که واجد مشاغل تولید و فروش
اموال یا خدمات ،بشمول ساختن ،مونتاژ،اعمال محصوالت زراعتی رمالداری،حمل ونقل،توریزم وخدمات ذیربط اعم
ازخدمات انجنیری ،گدامداری،تشاور فنی ،حسابداری وامثالهم ،باشد.

( )۱۰تمویل یا سرمایه گذاری عبارت است از پرداخت یا تعهد پولی یا سرمایوی ،بشکل قرضه یا مساهمت یا بیع با
لتقسیط یا اجاره یا ضمانت یا دیگر وسایلیکه پول یا اموال سرمایوی را برای تشبثات صنعتی تدارک نماید.
ماده دوم :هویت
بانک یک بانک اختصاصی بوده دارای شخصیت حقوقی و موجدیت مستدام واهلیت اقامه ودفع دعاوی در محاکم می باشد.
ماده سوم  :ادارات
اداره مرکزی بانک در کابل است ،شعبات بانک عندالضرورت بموافقه افغانستان بانک در داخل و خارج مملکت تأسیس
شده میتواند.

ماده چارم :اهداف
اهداف بانک عبارت اند از:
( )۱تمویل برای احداث ،توسعه ،نوسازی وبرای دوام فعالیتهای تشبثات صنعتی.
( )۲تهیه خدمات تخنیکی برای احداث ،بهبود و انکشاف تشبات صنعتی دولتی وخصوصی.
( )۳معاونت در زمینه احداث وتوسعه تشبثات صنعتی بتاسی از قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی.
( )۴معاونت در راه تنظیم و توسعه بازار سرمایه و انکشاف موسسات مالی به موجب هدایت حکومت.
( )۵تتبع وتربیه و اجرای خدمات مشورتی،در امور مربوط به موسسات صنعتی.
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فصل دوم

صالحیتها

ماده پنجم

برای نیل به اهداف فوق ،بانک دارای صالحیتها ذیل می باشد:

( )۱مساعدتهای مالی به تثسبثات صنعتی بصورت قرضه با انواع و مواعید مختلف.
( )۲خریداری اسناد قرضه تشبثات صنعتی.
( )۳تنزیل اسناد تجارتی تشبثات صنعتی.

( ) ۴خریداری اسهام سرمایه تشبثات صنعتی و موسسات مالی مشروط بر اینکه مجموع مساهمت دست داشته بانک از
سرمایه سهامی و ذخایر ،منفی دارای ثابت بانک ،تجاوز نکند.
( )۵تعهد ،فروش وهمکاری در اشاعه اسناد قروض و اسناد سهم تشبثات صنعتی.
( )۶ضمانت اداری قروض ذمت تشبثات صنعتی و ایفای سایر تعهدات آنها در برابر منابع داخلی.
( ) ۷ضمانت اداری قروض ذمت تشبثات صنعتی و ایفای سایر تعهدات آنها در برابر منابع خارجی با رعایت ماده هفتم
قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی.
( )۸تودیع وجوه دست داشته بانک نزد بانکها.

( )۹تهیه وجوه مورد ضرورت بانک از طریق استقراض یا ذریعه اشاعه اسناد قرضه یا توسط معامالت مبنی بر فروش یا
تنزیل اسناد تجارتی یا به ذریعه سایر وسایل واز سایر منابع.
( )۱۰پذیرش حسابات جاری و حسابات میعادی از تشبثات صنعتی.
( )۱۱فروش اسناد سهمیکه بر طبق فقره ( )۴این ماده خریداری شده باشد.
( )۱۲کفالت از موسسات داخلی یا خارجی برای تحصیل یا تدویر دارائیهای آنها.
( )۱۳پذیرش هر نوع مساعدت های تخنیکی یا معاونت های بالعوض از طریق وزارت پالن.
( )۱۴همکاری و سهمگیری در طرح و تنظیم تشبثات صنعتی.
( )۱۵عقد معامالت بر اموال منقول وغیر منقول و دارائی های غیرعینی ،مطابق به اهداف بانک،اعم از:
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الف :اجاره ویا خرید و فروش ماشین آالت و دیگر نوع تجهیزات بمنظور تمویل از طریق بیع بالتقسیط.

ب :اخذ واعطای هر نوع تضمین یا تضمینات وهمچنین فروش ،اجاره ،بکار انداختن ودیگر نوع استفاده از اموال منقول و
غیر منقول و دارایی های غیر عینی ئیکه به تضمین یا رهن بانک گذاشته شده یا مالکیت آن منحیث تضمین به بانک انتقال
یافته باشد.

ج :خرید ،فروش ،اعمار ،اصالح ،تعدیل ،ترمیم وحفظ ومراقبت تعمیرات طرف ضرورت یا مورد استفاده بانک.

( )۱۶اجرای مطالعات اقتصادی  ،مالی وتخنیکی وتهیه خدمات فنی ومعلومات طرف ضرورت حکومت ومشتریان بانک
در برابر حق الزحمه یا بدون حق الزحمه مطابق به قواعد منظور شده هیأت مدیره.

( )۱۷استخدام مشاورین فنی مورد ضرورت تحلیل،سروی و ارزیابی پروژه های صنعتی یا طرف احتیاج تشبثات صنعتی.
( )۱۸تاسیس و تدویر موسسات وابسته به بانک ومشارکت در سرمایه گذاری های مختلط داخلی وخارجی وهمکاری با
سا زمان های داخلی یا خارجی بمنظور مطالعه و اجرای پروژه هائیکه با اهداف بانک مطابقت داشته باشد.
( )۱۹نصب وعزل کارمندان بانک.
( )۲۰فراهم آوری وسایل رفاه کارمندان بانک از طریق تاسیس اندوخته تقاعد ،مساعدت جهت تهیه خانه نشیمن ،مساعدت
صحی وغیره مطابق به مقرره استخدام در بانکها.
( )۲۱سایر صالحیتهایکه تعمیل مواد این اساسنامه ایجاب میکند.

فصل سوم
منابع مالی
ماده ششم  :سرمایه سهامی
سرمایه سهامی بانک بالغ بر دو صد وچهل میلون افغانیست .منبع مذکور کامال مشتمل بر اسهام عادی و پرداخته شده است
اسهام مزبور تماما متعلق به دولت می باشد.
ماده هفتم  :قرضه د افغانستان بانک
قرضه بالغ بر پنجصد وشصت میلون افغانی د افغانسان بانک بموجب مندرجات مکاتبه ۱۶حوت۱۳۵۱مطابق به
۷مارچ ۱۹۷۳و تعدیالت بعدی آن نافذ میباشد.
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ماده هشتم  :استقراض از خارج

بانک می تواند از طریق وزارت پالن از منابع خارجی استقراض کند.
ماده نهم  :در یافت قرضه و ضمانت از حکومت

بانک میتواند برای اخذ قرضه از حکومت یا بمنظور در یافت ضمانت حکومت جهت استقراض از سایر منابع ،به د
افغانستان بانک مراجعه کند.

ماده دهم :تزیید یا تقلیل سرمایه سهامی

سرمایه سهامی بانک حسب پیشنهاد هیأت مدیره ،تائید د افغانستان بانک و منظوری حکومت یا تقلیل یافته می تواند.
ماده یازدهم :اسناد قرضه

بانک میتواند برای تهیه وسایل مالی مورد ضرورت خویش ،بعد منظوری د افغانستان بانک ،به نشر و فروش اسناد قرضه
مبادرت ورزد.

فصل چهارم
ارگان اداری بانک
ماده دوازدهم
ارگان اداری بانک عبارت اند از:
( )۱هیأت مد یره .
( )۲هیأت عامل.
( )۳هیأت نظار.
اول  -هیأت مدیره
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ما ده سیز دهم  :تعین هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره بانک بر اساس پیشنهاد وزیر مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء تعین میشوند.
رئیس بانک عضویت هیأت مدیره را حایز می باشد.

هیأت مدیره رئیس و منشی جلسات هیأت را در اولین جلسه تعین می نماید.
ماده چاردهم :وظایف و صالحیت های هیأت مدیره

عملیات بانک مطا بق بمواد این اساسنامه توسط هیأت مدیره اداره میشود .هیأت مدیره حایز جمیع وظایف و صالحیت
های می باشد که بموجب این اساسنامه به دیگر ارگان بانک یا به مرجع دیگری محول نگردیده باشد هیأت مدیره علی
االخص وظایف و صالحیتهای ذیل را به محل اجراء میگذارد:

( )۱تصویب پالیسیهای مبنی بر تعمیل اهداف و وظایف بانک به پیروی از این اساسنامه.
( )۲تصویب پالیسیهای دایر بر استخدام کا رمندان و تهیه اجناس و خدمات مورد ضرورت بانک.
( )۳پیشنهاد مبنی بر تزئید با تقلیل سر مایه سهامی و سایر منابع مالی بانک به پیروی از مواد مندرج فصل سوم این
اساسنامه.
( )۴تصویب بودجه معاشات و مصارف سا النه بانک بتاسی از پیشنهاد هیأت عامل.
( )۵مالحظه و تصویب راپور ساالنه ،بیالنس شیت ،صورت نفع وضرر و صورت تقسیم مفاد خالص بانک.

( )۶تصویب دایر بر خریداری یا فروش یا اجاره جایداد غیر منقول به استثنای جایداد غیر منقولیکه ضمن معامالت بانک
حیثیت تضمین را داشته باشد.
( )۷تصویب تاسیس یا الغای نمایندگی های بانک.
( )۸تعین وکیل یا وکالی اصالحی و حدود صالحیت آنها جهت حل و فصل دعوائیکه توسط یا علیه بانک در محکمه دایر
باشد و اتخاذ تصمیم راجع به قبول یا رد فیصله وکیل یا وکالی مذکور.
( )۹تصویب قرضه یا تمویل مورد ضرورت مشتریان بانک بتاسی از پیشنهاد هیأت عامل.
( ) ۱۰تفویض صالحیت تصویب قرضه یا تمویل مورد نیاز مشتریان بانک به کمیته ایکه هیأت مدیره از بین مدیران و
هیأت عامل مقرر میکند و تعین حدود صالحیتیکه به کمیته مذکور تفویض میشود.
( )۱۱تفویض صالحیت تصویب قرضه یا تمویل مورد نیاز مشتریان بانک به هیأت عامل و تعین حدود آن.
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( )۱۲اتخاذ تصمیم راجع به پیشنهاد های رئیس یا هیأت عامل.
ماده پانزدهم  :جلسات هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره الاقل سال یکبار منتها در خالل شش ماه از ختم سال مالی نظر با اطالعیه رئیس هیأت مذکور دایر می
گردد .دیگر جلسات هیأت مدیره عندالضرورت نظر به اطالعیه رئیس هیأت مذکور یا در اثر اطالعیه یک ثلث مدیران با
بنابر اطالعیه رئیس دایر میشود.

جلسات کمیته مذکور فقره ( )۱۰ماده چاردهم این اساسنامه عند االیجاب به دعوت رئیس دایر میگردد.
ما ده شانزدهم  :اطالعیه و گزارش جلسات هیأت مدیره

اطالعیه برای انعقاد جلسات هیأت مدیره و جلسات کمیته مذکور فقره ( )۱۰ماده چاردهم این اساسنامه الاقل ده روز قبل از
تاریخ هر جلسه عنوانی هر یک از مدیران ارسال میگردد .اطالعیه مذکور تاریخ ،ساعت محل و آجنده جلسه را بیان
میکند .گزارش جلسه قبلی توام با اطالعیه مزبور ارسال میشود.
ما ده هفدهم  :نصاب و رای دهی در جلسات هیأت مدیره
برای اینکه جلسه هیأت مد یره و جلسه کمیته مذکور فقره ( )۱۰ماده چاردهم این اساسنامه دایر شده بتواند باید بیش از
نصف تعداد مدیران شخصا در مجلس حضور بهم رساند یا رای خود را در باره مطالب شامل آجنده جلسه طور مثبت یا
منفی ګتب ارسال نمایند.

تصامیم جلسات هیأت مدیره به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس بشمول آرای اعضائیکه رای خود را کتب ارسال
نموده اند اتخاذ میشود .در صورتیکه آرای مثبت و آرای منفی با هم مساوی باشد آرای طرفیکه رای رئیس مجلس را در
بر دارد قاطع می باشد.
ما ده هجدهم  :مراتب مسئولیتها
راجع به امور بانک نزد حکومت هیأت مدیره جوابده می باشد مقامیکه باین امر رسیدگی می کند شورایعالی د افغانستان
بانک است هیأت عامل راجع به تصامیم مشترک شان ،مشترکا ٌ و راجع به تصامیم منفرد شان ،منفرداٌ ،بر طبق این
اساسنامه ،نزد هیأت مدیره جوابده می باشند.
دوم – هیأت عامل
ما ده نزدهم  :انتصاب و دوره خدمت هیأت عامل
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( )۱هیأت عامل متشکل از رئیس ،معاون یا معاونین می باشد.

( )۲نصب و عزل رئیس به پیشنهاد هیأت مدیره ،تائید وزیر مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء صورت می گیرد.
( )۳نصب و عزل معاونین به پیشنهاد ،رئیس ،تصویب هیأت مدیره تائید وزیر مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء بعمل
می آید.

( )۴دوره خدمت رئیس و معاونین سه سال بوده و تعین مجدد آنها مجاز است.

( )۵اعضای هیأت عامل در دوره تصدی شان در بانک نمی توانند بوقت رسی در سایر موسسات دولتی یا خصوصی
وظیفه ای را در بدل معاش بعهده بگیرند.

ما ده بیستم  :وظایف و صالحت های هیأت عامل

وظایف و صالحیت های هیأت عامل قرار ذیل است:
( )۱اجرای قرضه یا تمویلیکه از طرف هیأت مدیره یا از طرف کمیته مذکور فقره ( )۱۰ماده چاردهم تصویب گردیده
است
( )۲تصویب و اجرای قرضه یا تمویل مورد نیاز مشتریان با رعایت از حد معینه فقره ( )۱۱ماده چاردهم این اساسنامه.
( )۳استخدام کار مندان بانک مطابق به مقرره استخدام در بانکها و تهیه اجناس و خدمات مورد ضرورت بانک مطابق به
قواعد منظور شده هیأت مدیره.

( )۴ترتیب راپور اجراآت ،بیالنس شیت و صورت نفع و ضرر ساالنه و ترتیب پیشنهاد راجع به تقسیم مفاد خالص بانک
جهت تقدیم به هیأت مدیره.
( )۵تودیع وجوه بانک بصورت حسابات جاری یا حسابات میعادی نزد بانکهای داخلی.
( )۶مطالعه و پیشنهاد به هیأت مدیره راجع به مطالب و فعالیتهای شامل اهداف ،وظایف و صالحیت های بانک.
( )۷خریداری اسناد بها دار بعد تصویب هیأت مدیره.
( )۸تودیع در بانکهای خارج بتاسی از تصویب هیأت مدیره.
( )۹انتصاب وکیل دعوی برای اقامه و دفع دعاوی در محاکم به نمایندگی از بانک.
( )۱۰تعمیل هدایات هیأت مدیره.
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ماده بیست و یکم  :وظایف و صالحیت های رئیس

رئیس آمر عمومی اجرای بانک می باشد .رئیس یا شخصیکه از طرف وی تعین میشود بانک را در محاکم و سا یر مراجع
تمثیل میکند .معاونین تحت اثر مستقیم رئیس بوده وظایف ایشان از طرف رئیس تعین میگردد.
ماده بیست و دوم  :تفویض صالحیت

رئیس می تواند برخی از وظایف و صالحیتهای خود را به معاون یا معاونین یا دیگر کارمندان بانک تفویض نماید.
در غیاب رئیس ،معاون یا معاونین ودر غیاب معاون یا معاونین مذکور کارمند یا کارمندانیکه از طرف رئیس تعین میشود
وظایف و صالحیت های رئیس را مطابق به هدایات کتبی وی بدست اجراء میگیرد .در صورتیکه رئیس در حالت غیاب
شخصی را بعوض خود برای اجرای امور مربوطه صالحیت نداده باشد ،هیأت مدیره صالحیت اجرای اموری مذکور را
موقتا بیکی از معاونین تفویض میکند.

ماده بیست و سوم :اسناد مدار اعتبار
کلیه موافقتنامه ها ،حواله جات حجتهای ،براتهای و سایر اسناد صادره بانک زمانی مدار اعتبار می باشد که به امضای
رئیس یا به امضای شخصیکه رئیس به او تفویض صالحیت نموده است رسیده باشد.

سوم – هیأت نظار
ماده بیست و چهارم :انتخاب هیأت نظار
هیأت نظار متشکل از سه عضو است که از طرف هیأت مدیره برای مدت یکسال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها
مجاز است .هیأت موصوف نزد هیأت مدیره جوابده می باشد.
ماده بیست و پنجم  :وظایف هیأت نظار
هیأت نظار وظایف ذیل را انجام میدهد:
( )۱تطبیق بیالنس و صورت نفع و ضرر ساالنه بحسابات بانک.
( )۲تصدیق صحت یا تصحیح حسابات بانک ال اقل در هر ششماه یکبار.
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( )۳موجودی کسه بانک ال اقل در هر سه ماه یکبار بدون اطالع قبلی.

( )۴تحلیل حسابات مدیونین بانک از لحاظ طلبات مشګوک و غیره قابل حصول.
( )۵تحلیل وضع مالی بانک.

( )۶مالحظه اجراآت بانک و تطبیق آن با اساسنامه و مقررات بانک.
ماده بیست و ششم :راپور هیأت نظار

هیأت نظار راپور مالحظات و تطبیقات خود را به هیأت مدیره و هیأت عامل تقدیم میکند .نقل راپور هیأت نظار به
وازرت مالیه و د افغانستان بانک نیز ارسال میشود .هیأت نظار اجازه ندارد محتویات راپور خود را افشاء نماید.
ماده بیست و هفتم :اشتراګ در جلسات هیأت مدیره

هیأت نظار به دعوت هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره بدون حق رای اشتراک می ورزد.
ماده بیست و هشتم :حق الزحمه هیأت نظار
اعضای هیأت نظار در بدل انجام وظایف شان مستحق حق الزحمه می باشند .اندازه این حق الزحمه از طرف هیأت مدیره
تعین میگردد.

ماده بیست و نهم :برسی حسابی
حسابات بانک هر سال توسط بررسیهای حسابی مستقل ،مجاز حایز سؤیه بین المللی و طرف انتخاب هیأت مدبره ،بررسی
میشود.
راپور بر رسیهای حسابی توام با راپور ساالنه،بیالنس شیت ،صورت نفع و ضررو صورت تقسیم مفاد خالص بانک ،به
هیأت مدیره تقدیم میگردد نقل راپور بررسی های حسابی به د افغانستان بانک و وزارت مالیه نیز ارسال میگردد.
ماده سی ام :بازرسی
هرگاه عالوه بر تدقیق هیأت نظار و برسیهای حسابی امور بانک بازرسی مزید را ایجاب کند شورای عالی د افغانستان
بانک هیأتی را برای همچو باز رسی موظف میسازد.
هیأت مذکور نزد شورایعالی د افغانستان بانک جوابده بوده راپور خود را به شورایعالی موصوف تقدیم میکند.
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فصل پنجم

عملیاتی مالی

ماده سی ویکم :عملیات مالی بانک به دو نوع می باشد
 -۱تمویل بانکی عادی

 -۲تمویل بانکی از صندوق امداد انکشافی
ماده سی و دوم :تمویل بانکی عادی

تمویل بانکی عادی برای تمویل تشبثاتیکه بدقت ممکنه ارزیابی شده باشد روی تضمینات کافی چون رهن با تملک اموال
منقول یا غیر منقول یا دگر نوع حقوق نقدی یا غیر نقدی یا بیع بالتقسیط یا ضمانت شخص ثالث به پیروی از پالیسیهای
معینه هیات مدیره ،بکار برده میشود.
ماده سی و سوم :تمویل از صندوق امداد انکشافی
صندوق امداد انکشافی صرف برای تمویل تشبثات کوچک صنعتی که نزد بانک مثمر وانمود گردد مگر فاقد جایداد کافی
والزمه تضمینات تمویل بانکی عادی باشد ،بکار برده میشود.معیارهای دایر برتعریف صنابع کوچک وحد اعظمی تمویل
از صندوق امداد انکشافی برای تشبث صنعتی واحد توسط هیأت مدیره تعیین میگردد.

ماده سی و چارم :منابع مالی صندوق امداد انکشافی
منابع مالی صندوق امداد انکشافی عبارت اند از:
 -۱مبالغیکه از ذخیره مذکور فقر ۲ماده سی و هشتم این اساسنامه فراهم میشود.
 -۲وجوهیکه از بودجه انکشافی حکومت و یا از منابع داخلی یا خارجی بعنوان معاونت های بالعوض از طریق حکومت
میسر می گردد.
 -۳مبالغیکه از مدرک استراد قروض و باز یافت سایر سرمایه گذاریهای صندوق تحصیل میشود.
 -۴عواید ناشی از قروضی و سایر سرمایه گذاریهای صندوق به شمول عواید ناشی از وجوهیکه متعلق به صندوق بوده
به اهداف صندوق بکار برده نشده باشد.
ماده سی و پنجم :قروض بانک به صندوق امداد انکشافی
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بانک می تواند در حدود سه برابر میزان مبالغیکه بموجب ماده سی و چهارم فراهم شده است به صندوق امداد انکشافی
عندالضروت قرضه بدهد.

فصل ششم
محاسبات

ماده سی و ششم :سال مالی

سال مالی بانک سال هجری شمسی می باشد.
ماده سی و هفتم :راپور وضع مالی

در ظرف شش ماه بعد از ختم سال مالی بیالنس شیت ساالنه وصورت نفع و ضرر بانک به یکی از زبانهای رسمی
مملکت طبع ونشر میشود.
ماده سی و هشتم :ذخایر
بانک از مفاد خالص ساالنه خود فیصدی های ذیل را به ذخایر آتی الذکر کریدت میکند:
( )۱ذخیره قانونی

تا زمانیکه ذخیره قانونی متراکمه بانک به سرمایه سهامی بانک معادل شود چهل فیصد مفاد خالص ساالنه بانک به ذخیره
مذکور انتقال می یاید
( )۲ذخیره برای صندوق امداد انکشافی
ساالنه ده فیصد مفاد خالص بانک برای صندوق امداد انکشافی به ذخیره برده میشود.

( )۳ذخیره مخصوص
ساالنه ده فیصد مفاد خالص بانک به ذخیره مخصوص انتقال می یابد تا اینکه ذخیره مذکور با مبلغ باقیمانده طلب د
افغانستان بانک از ناحیه اصل و ربع قرضه متذکره ماده هفتم این اساسنامه معادل گردد.
بعد از تأ مین همچو معادله میزان مبالغیکه بحساب این ذخیره جمع آوری گردیده در زمره سایرذخایر بانک نزد بانک باقی
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می ماند

فصل هفتم

احکام متفرقه

ماده سی ونهم :انحالل

انحالل بانک بموجب ماده  ۵۶قانون پول و بانکداری صورت می گیرد.
ماده چهلم :مالیات

 -۱بانک مکلف به تادیه مالیات برعایدات می باشد .استهالک جایداد مملوکه بانک به استثنای جایدادیکه مالکیت آن
بمنظور تضمین قرضه های بانک اسمی بانک انتقال یافته است بتاسی از مقررات مرعینه سنجش می گردد.
 -۲مالیات برعایدات بانک روی نتایج نظارت حسابی و بررسی حسابی که بموجب مواد بیست و پنجم و بیست و نهم این
اساسنامه بعمل می آید محاسبه میشود.
ماده چهل ویکم :تهیه اجناس و خدمات مورد ضرورت بانک
تهیه اجناس و خدمات مودر ضرورت بانک به پیروی از قواعد تصویب شده هیأت مدیره بعمل می آید.

ماده چهل و دوم :مراجعه به اصولنامه تجارت
در مواردیکه اساسنامه هذا و قانون پول و بانکداری هدایت نداده اند اجراات بانک به پیروی از قانون (اصولنامه ) تجارت
می گیرد.
ماده چهل و سوم :تاریخ انفاذ
این اساسنامه از تاریخی که در جریده رسمی نشر می گردد نافذ می باشد.
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