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 افغانستانمهوری اسالمی ج

 
 د افغانستان بانک

 مالی موسساتو  اسالمی مقررۀ کفايت سرمايه برای بانکداری

 
 مقدمه: بخش الف

 
 زمينه پس 1

بنام مقرره ياد  دمنبعکه (مقررۀ کفايت سرمايه   1.1
 موسساتتمام  نشر وتوسط د افغانستان بانک ) ميگردد

اسالمی  بانکداری دارای دريچۀمالی  موسسات، اسالمی مالی
" بانک"  در مجموع بنام که(اسالمی بانکداری واحد  و يا

جمهوری محصوالت مالی اسالمی را در  و) دنياد ميگرد
آن تطبيق  مکلف بهارائه ميکنند،  اسالمی افغانستان

 .دنميباش
  

 .دهديم ليرا تشک بانک استحکام اساسو  اديبن هيسرما 1.2
 خساراتجبران  یبراکه  است ذخيره هيسرما قتيدر حق

 مورد بانک یها تيفعال انيدر جر هشد ینيب شيپ ريغ
بانک  بهمشکالت،  بروزو در صورت  رديگيقرار م استفاده
به  ،بوجود آمده و حل مشکالت یبررس نيح تا دهديفرصت م

 يۀسرما نگهداشت و حفظ. ادامه دهد شيخو یها تيفعال
 به را نسبتاعتماد فضای توانديم توسط بانک یکاف

 اجرای از و  افزايش دهد بانک یمال مصئونيت وثبات
 نيدائن ريسا و گذاران سپرده قبال در بانک تعهدات

 تمام ، د افغانستان بانکنيا بنابر .دهدمی  نانياطم
اقل  حد مقدارتا   مکلف می سازدمجوز را  یبانکها

 هيسرما تناسباقل  و همچنان مقدار حد یمال هيسرما
 به. دينما حفظبانک  یتهايفعال متناسب بارا  شيخو
 تيکفا نييتع جهت افغانستان بانک دمنظور  نيهم

 .دينما یم استفاده خطر بر یمبتن ه هایويشاز  هيسرما
تناسبات و  سرمايه اقل که مقدار حد قابل ذکر است

اقلی و قطعی می باشد و حفظ  مبالغ حد صرفاً  مربوطه آن
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. مبالغ ياد شده به معنی کافی بودن سرمايه بانک نيست
 تيفعال تااز بانک ها توقع دارد  افغانستان بانک د

 هيبا در نظر داشت سرما نورمال بصورت را شيخو یها
  . ببرند شيبه پ ازيحد اقل مورد ن از شتريب

 
 :سرمايه های ذيل را تعريف می نمايد اين مقرره 1.3

 کل است ازشمتکه  سطح اولسرمايه اصلی يا سرمايه  -
 عالی کيفيت  سرمايوی با عناصر

 یاقالم شامل سطح دوم يا سرمايه تکميلیسرمايۀ  -
 عناصر از تر نييپا تيفياست که از لحاظ ک یويسرما
 و ۀ بانکيسرما باعث تقويۀاما  بوده سطح اول یويسرما
هم  .گردد یم بانک) یمجموع هيسرما ( یمقررات هيسرما

سطح  هيسرما نيب هيتناسب سرما اقل حدمقرره  نياچنان 
اين برعالوه  .دينما یم نيتع را یمجموع يۀو سرما اول

که بانک مرکزی کند می  معرفیرا یمقرره معيارات اساسي
 :رد ذيل تصميم اتخاذ می نمايدابر مبنای آن در مو

چگونگی شموليت اسناد يا منابع سرمايوی در سرمايه  -
 سطوح اول و دوم

 مختلف دارايی )کتگوری های(چگونگی عيار نمودن انواع  -
 و نسبت خطرات آنها ،ها به 

اقالم خارج از  که تطبيق آن برفکتورهای تغير چگونگی   -
درمحاسبات سرمايه می باعث انعکاس آن  بيالنس شيت 

  . گردد
 

  هدف  2

 که واضح گرددبرای بانکها  تا مقرره اين است هدف 2.1
بمنظور اهداف نظارتی مورد آنان  کيفيت سرمايه چگونه

 سطوحبمنظور تشريح مقرره  اين .ميگيردارزيابی قرار 
اسناد  و دوام کيفيت مقرراتی بر اساس همختلف سرماي

کلی  بطور گرديده و تهيه ايوی،سرميا منابع منتشره 
بورد خدمات که از سوی کفايت سرمايۀ  اتبا معيار

 .مطابقت دارد ،تعيين گرديده (IFSB) مالی اسالمی
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 مقرره تطبيقساحۀ  3

قانون بانکداری  2.2ماده بتاسی از اين مقرره  3.1
مصادف با ( 30/10/1382مؤرخ منتشره جريده افغانستان 

 د افغانستان صالحيت هایرابطه با در  )12/17/2003
بانک جهت تنظيم و نظارت از فعاليت بانکها در 

تعديالت مربوط به يا  و جمهوری اسالمی افغانستان
 .هيه گرديده استقانون متذکره ت

 
 خدمات و محصوالت بانکی تهيههدف از وضع اين مقرره  3.2

و مطابقت اجراآت بانک با قوانين و مصؤن و سالم 
 را مقرره احکام تا ستامکلف بانک  . مقررات می باشد

که شامل حاالت  يک نهاد واحد ويابه شکل تلفيقیبسطح 
می شود که توسط نهاد های تابع ونهاد های مالی تابع 

  .خارجی اجرا می گردد، رعايت نمايند
 

 Minority)سهم اندک 3.4     Interest) شرکت ادغام درنتيجۀ که 
تابع که مالکيت کلی آن در اختيار شرکت اصلی  های

طور شامل، واين سهم  در سرمايه ادغام شده ،نمی باشد
قرار شامل گروپ  شرکتهایدر دسترس ساير آزادانه 

علی  سرمايه مقرراتیذاری در گسرمايه . بتواند گرفته
بوده و  سهام عادی بانک يا هر نهاد مالی ديگر الرغم
طور در کنار سرمايه مقرراتی سرمايه گذاری  منحيث

 معامالتسند متذکره در حسابات و  معامله می گردد که
در . تجاری نگهداری شود معامالتحسابات و  دربانکی يا

 روش تابع  داریبانک سهامذاری در گين حال، سرمايه ع
ای ميباشد که با صنف بندی سرمايه گذاری مرتبط است ه

هر يک از حسابات و معامالت بانکی يا  و ميتواند در
 . تجاری نگهداری شود

 
 چارچوب کفايت سرمايه: بخش ب

 
 تعريف  4
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چارچوب است که توسط د  کفايت سرمايهچارچوب  4.1
تعيين بمنظور برای بانکهای اسالمی  افغانستان بانک 

در   یضرور اقل سرمايه حد حفظ وخطر  محاسبهروشهای 
تهيه  ،و خطر عملياتی خطر مارکيت، خطر کريدت برابر
 .ده استگردي

 خدمات وردب براساس معيارهای سرمايه کفايت چارچوب 4.2
کميته  تجديد شدهارچوب چ باو درمطابقت  اسالمی مالی
تهيه ) 2 بازل(بانکداری  یدر مورد اسناد نظارت بازل

برای محاسبۀ سرمايه طور  را معياری روشهای وگرديده 
 : نموده است مشخصذيل  

a. خطر کريدت؛ ارزيابی  روش معياری برای  
b.  خطر مارکيت؛ارزيابی  روش معياری برای 
c.  یاتيخطر عمل ارزيابی یبرا يیاشاخص ابتد روش 

 سرمايه ارزيابی/ محاسبۀ برایروش های معياری فوق 
به کفايت سرمايه  ضرورياتطرح و طی يک چارچوب مشخص 

 .خواهد شد سپرده نشر
 

عيار شده سرمايۀ  تناسباين روشها بايد اساس محاسبۀ  4.3
درجريان  .برای بانک تشکيل دهدا ر راساس خطرب

انکشاف چارچوب کفايت سرمايه، دافغانستان بانک تالش 
های مشترک و مشورتی خودرا به منظور دخيل ساختن 
بازيگران امور وساير جوانب ذيدخل به هدف حصول 
اطمينان از شرايط وهزينه های وضع شدۀ سرمايه، و 

توقع نظارتی از پيشرفت انتقال مناسب روش همچنان 
ش حساس تر درمقابل خطر، انجام به رو 1سنتی بازل 

به منظور نظارت فراگير به بازل  1سيستم بازل . داد
 . تغير شکل داد 2

  

  رکانانواع ا  5
 

 :ذيل ميباشدرکن چارچوب کفايت سرمايه شامل سه  

  مورد نياز سرمايهحداقل  

 بررسی و نظارت روند  
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 نظم بازار 
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بازار نظم   

 

     

دتيکر خطر  
 

 

 خطر عملياتی         
 
 

 خطر بازار

 

 حداقل

مورد نياز سرمايه  

 

بررسی و نظارت روند  

تمرکز روی 

 و ھا ستميس

 یداخل پروسه ھای

  بانک

نظارت کننده 

به بازنگری مکلف 

پروسه  وارزيابی

ھای  و سيستم ھا

می داخلی بانک 

 باشد

 

 

 2ستونھای سه گانه بازل 

 شفافيت بازار

   مورد نياز سرمايه حد اقل: اولرکن  5.1

خطرات  مقرراتی برای دربرگيرندۀ نياز های اولرکن 
کفايت سرمايه با . دی باشم کريدت، مارکيت و عملياتی

 :ميشود تعييناستفاده از فورمل ذيل 

 
 

اقل  حد رقم، )2 بازل(چارچوب کفايت سرمايه  در
تقسيم بر حاصل مجموع سرمايه  است با ه برابرسرماي

خطر برای  جمع سه مبلغ دارايی های عيار شده بر حسب
هزينۀ سرمايه  مجموعمرتبه  12.5خطر کريدت، جمع 

  .عملياتیخطرات برای خطرات مارکيت و 
 
 
 سه گانۀ چارچوب کفايت سرمايه ارکان :1شکل 
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  بررسی و نظارت روند: دومرکن  5.2
 

) د افغانستان بانک(بررسی  و نظارت دوم روندرکن 
می ح يشرترا  همديريت خطر و کفايت سرماي چارچوب
مسووليت های معين و مشخص نظارتی را رکن اين . نمايد
نموده،  تعينو منسوبين بلند رتبه  هيئت عاملبرای 

حاکميت در عين زمان اساسات و اصول نظارت داخلی و 
گرديده است را  وضعکه توسط د افغانستان بانک  شرکتی

] جديد تفاهم[ ،بازلاساس کميته  بر. تقويت می بخشد
ارزيابی داخلی سرمايه توسط مديريت ميت توسعه بر اه
که متناسب به خطرات  تعين اهداف برای سرمايه بانک و

تاکيد صورت  مشخص ومحيط تحت کنترول بانک باشد،  
دارد تا از د افغانستان بانک مسووليت . ميگيرد

کفايت  نيازمندی هایاز  بانکهاارزيابی مناسب 
اطمينان حاصل  متوقعهبا توجه به خطرات شان سرمايۀ 

 حسب بانکها  ميتواندداخلی  ارزيابی روند .نمايد
تابع بررسی و اقدامات مقتضی از سوی د ضرورت 

 . افغانستان بانک گردد
 

 )Market Discipline( نظم بازار: سومرکن   5.3
 

شفافيت از طريق ۀ نظم بازارتقوي همانا سومرکن هدف 
اين رکن نيازهای  .می باشد بانک ها توسط وافشاسازی

شفافيت وافشاسازی، و سفارشات الزم را درساحات 
مختلف، به شمول محاسبۀ کفايت سرمايه روش های 

 . ارزيابی خطرات توسط بانک را توضيح می دهد
شفافيت ازجمله افزايش توانائی های مقايسوی و  

 بازلکميتۀ همچنان . نتايج متوقعۀ اين رکن می باشد
شفافيت و از مطابقت چارچوب اطمينان بدنبال حصول 

و عدم تضاد با معيارات ملی محاسبه  2افشاسازی بازل 
ات کلی افشاسازی محاسبۀ می باشد که معيار آن با

  .بانکها مکلف برتطبيق آنند
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 حداقل سرمايۀ مورد نيازمحاسبۀ         5.4
 2شکل 

 خطراعتباری. 1
 
 
 

        + 
 
 

 بازار خطر. 2
 

 
 
 

     + 
 

 
 

خطرعملياتی. 3  
 

 
 

سرمايه محاسبۀ کفايت. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغير وتبديل

 اقالم داخل بيالنس شيت

 اقالم خارج ازبيالنس شيت

 محاسبۀ دارايی ھای عيار شده براساس خطر معادل اعتباری

 کتاب تجارتی

 کتاب بانکی

 محاسبۀ دارايی ھای عيار شده براساس خطر
 

دارايی ھای عيار شده براساس خطرمحاسبۀ  زيان عملياتی  

 مجموع  دارايی ھای عيار شده براساس خطر سرمايۀ پايه
Total RWA 

 RWCRسرمايۀ مقرراتی مورد نياز

15= %شاخص

 تقسيم با
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 )Capital Base( اساس سرمايه 5.5
 

 سرمايه اقل فوق محاسبۀ مجموعۀ حد 2شکل  5.5.1
و  بازارکريدت،  اترا برای خطر مورد نياز

اساس  رسرمايه ب نسبت. نشان ميدهد تیعمليا
عيار شده  های و دارايی مقرراتیتعريف سرمايۀ 

مجموعی  نسبت. محاسبه گرديده است خطراساس بر 
 .باشد%  8نبايد کمتر از  سرمايه

 
سطح  در دو بايد  سرمايه ،تینظار اهدافبرای  5.5.2

 50شامل  که اول سطحسرمايه . رددگتعين و تعريف 
بوده و حاوی اجزای اصلی فيصد سرمايه بانک 

سرمايه و ذخاير نشر  سهام عادیسرمايه مرکب از 
ساير . بر عوايد می باشدماليات  وضعبعد از شده 
 سطح سرمايۀ شامل )تکميلی سرمايه (سرمايه اجزای

اول  سطحسرمايه فيصد  100به  دمحدوو  بوده دوم
 . ميباشد

 وجوه اجزای تعريف به اين ترتيب جهت 5.5.3
مورد ذيل  قرار سطحدو متشکل از  سيستم ویسرماي

 :استفاده قرار ميگيرد
 

         
دوره 
 جاری

 عناصر سرمايه

سرمايه سطح اول 
شده پرداخت سرمايهم عادی اسه 
شده پرداختترجيحی دائمی افزود ناشدنی  ماسه 
سهامحق البيمه  
زيان نگهداری شدهمفاد يا  
مازاد حاصله بعدازوضع ماليه ازبابت فروش  

سرمايگذاری های ثابت و درازمدت
بر اساس نيم سال نامنظم مفاد خالص جاری 
خالقانه اولسطح سرمايه  
سرمايۀ سطح اولسهم اندک  
ساير ذخاير  
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کسر 
سرقفلی 
معوق یماليات )بدهی های/(دارايی های 
)لطفا مشخص نمايد(ساير اقالم  
 
 
  Core اي یاصل هيسرما( اول سطح هيسرما مجموع 

Capital(
 
دوم سطح سرمايه  
جايدادگذاری مجدد ارزش ذخاير  
 گذاری مجددارزش درنتيحۀ  انباشته شدهی دعاسهام  

 جايداد
سهام ترجيهی دايمی انباشته شده 
سهام اندک در سهام ترجيهی دايمی انباشته شدۀ  

شرکت های تابع که بدون تملک
اوراق بها دار  قروض نشر شده وتائيد شده 
ذخاير عمومی برای قروض بد و مشکوک صنف بندی   

 قروض وصکوک تابع مجوز شده و تمويل حد اکثر
 
 
 
مجموع سرمايه سطح دوم  
سطح دوم مطلوبمجموع  سرمايه  
:کسر 
سرمايه گذاری در شرکت های تابع 
سرمايه گذاری در شرکت های بيمه 
ساير موسسات بانکی نکهداری ابزار های سرمايوی  
دارايی های که بوسيلۀ سهمدارای سرمايه گذاری در 

  .تمويل گرديده است
ساير کسريات 
 
اساسات سرمايه 
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 عيار شده بر اساس خطردارايی های  5.6
 

  خطر را  اساسعيار شده بر مجموع دارايی های
خطر جبران برای  موردنياز سرمايه کردنضرب  ازطريق
 جمع کردنو  12.5 در عددو خطر عملياتی  بازار

خطر  راساسب عيار شدهدارايی های  انتيجۀ آن ب
 .تشخيص نمود ميتوان اعتباریخطر جبران برای 

 

  اقالم و اقالم داخل بيالنس شيتمقادير  تشخيصبرای
 اقالم متذکره، اعتباریدر خطر خارج از بيالنس شيت 

 اساس رعيار شده بدارايی های مجموعۀ مرتبط از با 
مناسب خطر  يباضر يکی از گرديده و بامشخص  خطر

 :ضرب ميگردد %150، و 100%، 50%، 20%، 0%
 

  و خطر  بازارخطر  ،اعتباریبرخالف محاسبۀ خطر
مورد نياز را متاثر می سرمايه  ماً عملياتی مستقي

طريق ضرب کردن خطربازار از همچنان ميتوان  .سازد
، دارايی های 8%برعکس  12.5وخطر اعتباری درعدد 

  .خطررا محاسبه نمودعيارشده براساس 
 

 اعتباری خطر محاسبه برای روش معياری  5.7
 
سرمايۀ مورد نيازدرچارچوب روش معياری برای محاسبۀ 
خطر اعتباری به شيوۀ تعين می گردد که براساس اين 

مجموعۀ قروض ازقبل تعين شده يا گروپ های از شيوه 
دارايی هارا با ضرايب خطر ازقبل تعين شده ارتباط 

  .  می دهد
 

برای قروض بانکداری اسالمی بايد بر  ضرايب خطراساسًا 
 ارزيابی موسسۀاز سوی  پذيرفته شدهاساس درجه بندی 

برای سبد امالک فروشی  .تعيين گردد اعتبارات بيرونی
ضريب خطرترچيهی يا درجۀ خاص ديگری توسط  و مسکونی

دافغانستان بانک به منظور تشخيص قروض ازقبل تعريف 
برای قروض خاص و تعيين شده يا   . شده، وضع می گردد
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درجه بندی خاص د افغانستان بانک خطرات عيار شده و 
ترجيجی را جهت امور جزيی مقرراتی و امالک مسکونی و 

، اين چارچوب افزون بر آن .مستغالت تعيين می نمايد
نيز  به شکل وسيعتر را یتخنيکهای کاهش خطرات اعتبار

   .معرفی می نمايد
 
 
   

 بازار خطر  برای محاسبه روش معياری 5.8
 

اقالم داخل  مورد وضعيتدر زيان خطر بعنوان بازارخطر 
و خارج بيالنس شيت تعريف ميشود که در نتيجه نوسانات 

جهت  روش معياری .می آيد به وجود بازار قيمت در
را مورد توجه قرار  بايد مسايل ذيل بازارخطر  تعيين

  :دهد
 

 اسهام مرتبط و خطر  نرخ نرخبابت  ناشی از خطر
 ،تجاری  حساب مندرحمالی  اسناد به

 در  تچارتیکاالهای و  خارجی اسعار ناشی ازخطر
 ،بانکیو  تجاری حسابات

  که در اثر فعاليت های  موجودذخاير خطر
  و ؛ می آيدسالمی بوجود ابانکداری 

 گزينه ها رسيدگی به 
 

 خطر عملياتی برای محاسبهايی ابتدشاخص روش  5.9
 

روش شاخص خطر عملياتی در  پوشش سرمايه برای محاسبه
صورت بورد خدمات مالی اسالمی تصميم به اساس  ابتدائی
 .ميگيرد

  خطر  مهارجهت ابتدائی شاخص به اساس روش
 اوسط برابر با ۀ جبرانیمقدار سرماي ،یعلميات
که با الفا مشخص (ساالنه ناخالص مفاد ثابتفيصدی 
  .تهيه می گردد سه سال قبل طی )ميگردد
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 انهيسال ديکه عا یناخالص در هر سال ديارقام عا 
در زمان  ديصفر باشد، با ايو  یناخالص منف

 .حذف شودصورت و مخرج کسر حد اوسط، از  ۀمحاسب
 

  فيصد عايد ناخالص بدست آمده %  15بانک بايد
 .خويش را برای تأمين مصارف پولی خويش نگهدارد

 
 به اساس اوسط  محاسبه، ابتدائیشاخص روش  حسب

 صورتسه سال گذشته طی عايد ناخالص ساليانه 
که توسط کميته  0.15اين اوسط با ضريب . ديرميگ

مورد  سرمايۀبازل تعيين گرديده ضرب ميگردد تا 
 .بانک دريافت گردد نياز

 

 جزئيات آنهابا  سه روش معياری برای محاسبۀ سرمايه 5.10
 نياز تحت های مشخص کفايت سرمايه مورد رهنموددر 

 . بحث و بررسی قرار خواهند گرفت

 مقررۀ کفايت سرمايه متولی  6
 

ی و امورشرعی مقررات تحت حفاظت بخشاين مقرره  6.1
 اين .گيردميد افغانستان بانک قرار  بانکداری اسالمی

 مرور هيئت عاملبخش ميتواند تغييرات الزم را بعد از 
، وارد شورای عالی د افغانستان بانک یتائيدو 

يک کاپی از نسخۀ تعديل شده بايد به تمام . نمايد
، توزيع مقررهتطبيق  جهت آگاهی و  ذيدخلجوانب 

 .گردد
ها و  پاليسی بمنظور ترتيب دنبانکها ميتوان 6.2

بعضی ازتغيرات ضروری را دراين خويش طرزالعمل های 
 درسطحبايد  متذکره تعديالت. پيشنهاد نمايندمقررۀ 

مورد تائيد و تصديق قرار  بانک اتکميته مديريت خطر
 نگهداریشعبۀ مديريت خطر بانک مسووليت حفظ و . گيرد

 .بعهده خواهد داشت کفايت سرمايه رامقررۀ 

  انفاذتاريخ   7

 .نافذ ميگردد ---------------- مقرره در تاريخاين 


