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   اسالمی افغانستانجمهوری                                               
                                                                د افغانستان بانک

 
  خالصه

  
مقرره انتشار .  مورد سرمايه به دست نشر سپرده است مقرره را درغانستان بانک بخاطر آگاهی عامه ايند اف

اين . ميباشد) قانون بانکداری( قانون بانکداری در افغانستان ٣جهت نظر خواهی عامه با تآسی از ماده 
بهترين وجه محاسبه گرديده باشد تا بتواند "ماده الزم ميداند که يک مقرره بايد به شيوه نشر گردد که 

ن بانک تشخيص نمايد که تعويق در صورتيکه د افغانستا." مقرره جلب توجه صنعت بانکداری را نمايد
در نشر يک مقرره يک تهديد جدی به سود سيستم بانکداری است طوريکه علت اين تعويق انتشار مقرره 

و در . بخاطر نظر خواهی عامه بوده، در آنصورت ممکن د افغانستان بانک اين نياز مندی را مقدم بداند
  . ره را بخاطر نظر خواهی عامه بدست نشر بسپاردمورد اين مقرره حق انتخاب خواهد داشت تا اين مقر

  
  هدف مقرره

  
کفايت هدف اينست تا يک مقرره طوری انکشاف داده شود تا بتواند اين را به بانک ها دقيقًا واضح سازد که چگونه 

مقرره جهت سطوح مقرراتی مختلف سرمايه، مبنی بر . سرمايه آنها بخاطر اهداف مقرراتی ارزيابی خواهد شد
بصورت عموم اين مقرره در مورد سرمايه با اصل . يفيت و دوام اسناد صادر شده يا منبع سرمايه آمادگی ميگيردک
  .مطابقت مينمايد  کميته بازل در مورد ميتودولوژی اصول اساسی نظارت بانکی۶
  

  دورنما و خالصه مقرره
  

ی غيرمنتظره فراگير از فعاليت های به خساره هاسرمايه . سرمايه اساس استحکام يک بانک را تشکيل ميدهد
اجازه فعاليت را به بانک ميدهد تاموقعی که بانک حائل را فراهم مينمايد و در صورت بروز مشکالت به بانک، 

يا حفظ ذخاير سرمايه کافی توسط يک بانک ميتواند اعتماد را در نگهداری . آن مشکالت اداره و رفع شده باشند
 طوريکه با اين عمل بانک به پرداخت ک با فراهم آوری اطمينان مداوم پرورش دهدثبات وسالميت مالی يک بان

، د افغانستان بانک از تمام بانک بنابراين. ذمت ها به امانت گذاران و ساير کرديتور های خويش ادامه خواهد داد
نک های مجوز تقاضای  مبلغ سرمايه مالی را مينمايد و نيز از باهای مجوز در افغانستان تقاضای حفظ حد اقل

د افغانستان  تا اکنون،. حفظ نسبت حد اقل سرمايه را مينمايد که برای انجام انواع فعاليت های آنها کافی ميباشد
 .بانک جهت محاسبه کفايت سرمايه های بانک ها از شيوه های استفاده نموده که برمبنای ريسک عيار بوده است

اين مبالغ و نسبت ها لزومًا . سرمايه فقط حد اقل مطلق آنها ميباشد نسبت های بايد تاکيد گردد که حد اقل مبالغ و
د افغانستان بانک از بانک ها توقع دارد تا با سرمايه های خويش درصورت . کافی بودن سرمايه را نشان نمی دهند

  .افزايش آن از مبلغ حد اقل مورد نياز بصورت خوب و درست عمل نمايند
  

  :يل را تعريف مينمايد موارد ذاين مقرره
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 با کيفيت عالی  ساخته شده اند که سرمايهعناصر، طوريکه اين سرمايه از ) ١سرمايه سطح ( سرمايه اساسی 
، طوريکه اين سرمايه ساير اسناد را دربر ميگيرد که از نگاه کيفيت )٢سرمايه سطح (سرمايه تکميلی ؛ ميباشد

در تحکيم سرمايه ) ٢سرمايه تکميلی يا سرمايه سطح (اين سرمايه  پائين تر ميباشد، ولی ١بنسبت سرمايه سطح 
 و مجموع ١اين سرمايه همچنان نسبت های حد اقل سرمايه را برای سرمايه سطح . بانک کمک و همکاری مينمايد

بوسيله آن د مقرره همچنان ضوابط يا معيار های اوليه را بتفصيل شرح ميدهد طوريکه . سرمايه تعيين مينمايد
، سنگينی خطر که متوجه کتگوری ٢ و سطح ١فغانستان بانک شموليت اسناد يا منابع سرمايه را در سرمايه سطح ا

های مختلف دارائی است، و فکتور های تبديل که در اقالم خارج از بيالنس شيت تطبيق گرديده تا بصورت درست 
  . قضاوت مينمايد رادر محاسبات سرمايه انعکاس داده شوند
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 سرمايه:    دومماده

   عموميات-بخش اول 

  صالحيت.   ١٫١٫٢ §

  قانون بانکداری افغانستان به د افغانستان بانک ٣٥٫٣مقرره هذا مطابق به صالحيت تفويض شده ماده 
 . بحث ميکنداساسیسرمايه ترتيب و از سرمايه مقرراتی و 

 تعريفات.   ٢٫١٫٢    §

(a   ائی های شامل در بيالنس شيت و معادل کريدتی بمعنی ارزش خالص دفتری داردارائی 
  . اقالم خارج از بيالنس شيت ميباشد) قرضه(
  

(b   برای تبديل اقالم خارج از بيالنس شيت به معادل کريدتی شان بکار فکتورهای تبديل کننده 
 فکتور های تبديل کننده کريدتی ضرب در مبالغ اصلی اسمی شده تا معادل کريدتی .برده ميشوند

   .شان بدست آيدعيار شده براساس خطر 
  
(c   سطح اول  اصلی يا سرمايهسرمايه) Tier 1(  عبارت از سرمايه مجوز و دائمی ابتدائی يک

  :بانک بوده که از يک يا تمام عناصر زيرين متشکل بوده ميتواند
 

i.  و مازاد مربوطه شان؛سرمايهاسهام عادی  
 

ii.  انک تا امی اند که در صورت انحالل باسه ( افزود ناشدنیاسهام ترجيحی دائمی
زمانی پرداخته نميشوند که ديون تمام امانت گذاران و ساير کريدتور ها مکمًال 
پرداخته نشود، ولی قبل از سهمداران عادی بايشان مکمًال پرداخت صورت ميگيرد 

 موافقه شده را داشته ولی کدام موعد زمانی سود سهامزيرا سهمداران حق دريافت 
 ؛)ختياری برای باز پرداخت شان مقرر نميباشديا ا

  
iii.  ساير اسناديکه بر حسب مقررات يا احکام د افغانستان بانک حيثيت سرمايه مجوز

  ياخود گيرد؛دائمی را ب
  

iv. مربوط به مفاد بعد  ذخاير قانونی، ساير ذخايرضرر نگهداشته شده سال قبل، / نفع
 .ر خارجیماليات و عيارات ناشی از نوسانات اسعاوضع از 
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d( ارزش اسمی ضرب نمودن  يک قلم خارج از بيالنس شيت بانک عبارت از معادل کريدتی
 جهت عيار قلم مذکور در فکتور تبديل کننده کريدتی بوده تا يک قلم خارج از بيالنس شيت

 . برگرداننده شود به يک قلم داخل بيالنس شيتشدن آن باساس خطرات
 
e(  ارت از حق مالکيت در يک مرجع حقوقی ديگر بوده که  عبدر سهام سرمايهسرمايه گذاری

 .متوقع باشد کسب منفعت، ازدياد ارزش سهام يا ساير منافع اقتصادی را درک آنبانک از 
  

f( محاسبوی بين المللی  عبارت از مبلغ سرمايه ايست که مطابق به معيارات سرمايه مالی
 بدهی ها، بدون در نظرداشت محاسبه و عبارت از تفاوت بين مجموع دارائی ها و مجموع

 .عيارات، ميباشد
  

g(  سر قلفی(Goodwill) قيمت پرداخته شده توسط يک بانک برای وصول مازاد  عبارت از 
دارائی ها و بدهی ها نظر به ارزش خالص آن دارائی ها يا بدهی ها بوده، که بصورت 

 .جداگانه محاسبه ميگردد
  

h(  ناملموسدارئی های)پولی و قابل محاسبه يک - دارائی های غير  عبارت از )غير مادی 
 گذشته بوده و توقع منافع اقتصادی آينده رويداد هاینتيجه  ،بانک بوده، که وجود مادی نداشته

 .، طوريکه تحت عنوان معيارات بين المللی محاسبه مفصالً  تشريح شده استاز آن ميرود
  

i(  ممالک شامل در کتگوری اول(A) ،اطريش، بلجيم، کانادا، جمهوريت   عبارتند از آستراليا
، ايتاليا، جاپان، ايرلند، ايسلند، فرانسه، جرمنی، يونان، هنگری، فنالندنمارک، اچک، د

ال، گ، پرتلهستان، زيالند جديد، ناروی، هلندکوريای جنوبی، لوکزامبورگ، مکسيکو، 
 .متحده امريکا کبير و اياالت ایتانييسلواک، هسپانيه، سويدن، سويس، ترکيه، براجمهوری 

  
j( عبارت از بدهی های محتمله بانکی بوده که شامل متبادالتاقالم خارج از بيالنس شيت  

يم قرضه چون گرانتی های مقروضيت، ليتراف کريدتهای ضمانتی، ليتراف  مستق)عوضی(
کريدتهای تجارتی، تعهدات قرضه و ساير همچو اقالم ايکه بايد در پاورقی بيالنس شيت ذکر 

 کدام شيوه قطعی تعيين خطرات ،ی شامل ساختن شان در بخش اصلی بيالنس شيتولی برا
 .موجود نميباشد

  
k(  سرمايه مقرراتی ) سرمايه  و )سطح اول (سرمايه اصلی  عبارت از مجموعه )مجموعی

هنگام محاسبه سرمايه مقرراتی، سرمايه .   يک بانک ميباشد)سطح دوم(اضافی/ضمنی
 . اصلی محدود گردانيده شده است  فيصد سرمايه١٠٠ضمنی الی 

  
l( مثالً  قرضه، ايست که در بيالنس شيت یبمعنی هر آن دارئی پول دارائی مواجه به خطر ،

 .بانک شامل و از بابت آن خطر نقصان به بانک متصور باشد
  

m( باساس  يک بانک عبارت از آن دارائی های بانکی اند که دارائی های عيار شده باساس خطر
 . محاسبه ميشونددارائی های از نوع فردی خطر اندازه معينه
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n(   يا سرمايه سطح دوم  اضافیسرمايه)Tier 2( عبارت از سرمايه ايست که از يک يا تمام  

)  Tier 1(سرمايه سطح اول   يااصلی سرمايه فيصد ١٠٠موارد زيرين متشکل ولی صرفًا تا 
 :بوده ميتواند

  
i.  جيحی بوده که دارای موعد سررسيد بوده يا عبارت از اسهام تر( اسهام عادی ترجيحی

          بوده ) فزاينده، متراکم (هزياد شوندباساس دلخواه دارنده آن قابل پرداخت بوده و 
در صورتيکه بانک اختيار به ]  تقسيم ناشده گذشته ميگرددسود سهاممستحق تأديه [

  را داشته باشد؛سود سهامتعويق انداختن تأديات 
 

ii.  نقد سازی آنرا پس از مدت اسهامی اند که دارندگان آن حق (حی معيادی اسهام ترجي
همانند سرمايه، اين اسهام وقتًا فوقتًا در طی موعد اعتبار ). پنجسال يا بيشتر از آن دارند

ً ، اسهام ترجيحی معيادی به اسهام ترجيحی ميان. تابع منظوری ميباشند  مدت -ضمنا
)ITPS - ۵ ( مدت - ترجيحی درازو اسهام)    سال٢٠  تاLTPS - ٢٠  بيشتر از  

اسهام ترجيحی معيادی ايکه قابل شمول در سرمايه سطح دوم . تقسيم گرديده اند)  سال
(Tier 2) کمتر از مبلغ اصلی شان ٢٠%   اند، در ختم هر پنجسال سپری شده باندازه  

 در سرمايه  مدت و قروض فرعی شامل-مجموعه اسهام ترجيحی ميان. رسانيده ميشوند
   سرمايه سطح اول محدود گرديده است؛۵٠% سطح دوم به 

  
iii. يعنی در ( کامًال بعد از تصفيه حقوق ساير امانت گذاران  مشروط دار قرضه اسناد بهاء

ساير مکمل صورت انحالل بانک زمانی بايشان پرداخت صورت ميگيرد که تأديات 
 - دار قرضه فرعی درازاد بهاءاسن  . معامله ميگردند) ان صورت گيردامانات گذار

 سطح دوم( اضافیقابل شمول در سرمايه )   سال١٠با موعد سررسيد بيشتر از ( دت م
Tier 2  ( کمتر از مبلغ ٢٠% بايد در ختم هر پنجسال سپری شده از موعد سند باندازه  

 .اصلی رسانيده شوند
  

iv. را برآورده ٢٫٢٫٣ §  که معيارات مشروح درسهامی دوگانه/  دار قرضهاسناد بهاء  
     .سازد

  
v. دار قرضه که به اسهام عادی قابل تبديل بوده و تضمين ناشده و کامًالاءآنتعداد اسناد به  

  ياپرداخته شده اند؛
  

vi. دارائی های عيار ١٫٢٥% ر عمومی جبران خسارات قروض بالغ بر حد اعظمی يذخا 
هائيکه وقتًا فوقتًا ذريعه ساير همچو فيصدی شده باساس خطر در هر زمان مطلوب، يا 

 .مقررات يا احکام د افغانستان بانک وضع ميگردند
  

vii. آماده بفروش( تجارتی بهادار مجددًا ارزش گذاری شده دارائی های ثابت، اسناد ذخاير( ،
 .و تأمينات جريان نقده و ساير دارائی ها
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  ات عمومي - سرمايه.    ٢٫١٫٣   §
  

a( ای مجوز در افغانستان ميخواهد تا مطابق به نوعيت فعاليتهای د افغانستان بانک از تمام بانکه
تا کنون، د افغانستان بانک از يک روش تعيين کفايت . کاری، تناسب الزمه سرمايه را نگهدارند

 حين تعيين کفايت سرمايه بانکی، د افغانستان بانک .  خطر استفاده مينمايد-نکی باساسسرمايه با
ه برای متناسب بودن تناسب کفايت سرمايه با خطرات متوجه بانک تعدادی از فکتورهايی را ک

 ذخاير(درين فکتورها کيفيت سرمايه، کفايت پرويژن ها . ضروری بوده، در نظر خواهد گرفت
، ساحات مهم خطر کريدتی، مفاد آوری، سياليت، خطرات ناشی از اقالم خارج )جبران خسارات

های  ئی ها و بدهی ها، خطر عملياتی و مؤثريت سيستماز بيالنس شيت، تمرکز انواع ويژه دارا
  .اداری بانک در قبال نظارت و کنترول خطرات، شامل ميباشند

  
b(  د  بمقصد کفايت سرمايه، در سرمايه بانکیبهاداريک سند چگونگی شموليت هنگام ارزيابی 

 کدام سند قبل از صدور.  افغانستان بانک شکل و محتوی سند متذکره را مد نظر خواهد گرفت
، بانکها بايد با د افغانستان بانک )صادر شده بواسطه بانک يا شرکت تابع آن (سرمايهمتشکله 

متشکله باالمثل  حاالتيکه بانک يا شرکت تابع آن در گذشته اسناد ءاستثناء، به مشوره نمايند
  .پيشنهاد نموده باشدسرمايه را 

  
c( کفايت سرمايه در دو سطح ارزيابی ميگردد:  

  
، که متشکل از عناصر باکيفيت سرمايه  يا سرمايه اصلی)Tier 1(ايه سطح اول سرم •

 بوده و تمام مشخصات الزمه سرمايه را مکمًال برآورده ميسازد؛  و 
بدرجات مختلف  که شامل ساير اقالم بوده يا سرمايه اضافی) Tier 2( سرمايه سطح دوم •

لی رويهمرفته بروضعيت عمومی شته، وکيفيت پائينتری را نظربه سرمايه سطح اول دا
 .بانک اثر مياندازد

 
d(  سرمايه موجود در شرکت تابع که از اندازه ضرورت شرکت تجاوز مينمايد، واجد شمول در

نشان داده شود که اين سرمايه بطورآزادانه سرمايه مدغم بانک نبوده، مگر اينکه بصورت واضح 
  .در ساير بخشهای گروپ مالی بکار ميرود

  
   مالیسرمايهنياز حد اقل .   ٢٫١٫٤  §
  

 ميليون افغانی در تمام ٥٠٠داشتن سرمايه حد اقل د افغانستان از تمام بانکها مجوز در افغانستان خواستار 
  . اوقات ميباشد

  
  حد اقل تناسب سرمايه و دارائی های عيار شده باساس خطر.   ٢٫١٫٥   §
  

و دارائی های عيار شده باساس خطر )  کلی ( رراتیمقتمام بانکها مکلف به حفظ تناسب حد اقل سرمايه 
  .  ميباشد۶%   و دارائی های عيار شده باساس خطر (Tier 1)  و تناسب سرمايه سطح اول ١٢%
  



  
   

 
Legal & Regulatory Section  
 

       7 
اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

a(  تناسب سرمايه عيار شده باساس خطر يک بانک ذريعه تقسيم نمودن سرمايه کلی به دارائی های
  . عيار شده باساس خطر آن بدست ميآيد

  
b(  تناسب فوق الذکر وقتًا فوقتًا بوسيله مقررات يا احکام د افغانستان بانک تغيير پذير استحد اقل.  

  
 با دارائی های عيارشده باساس خطر توسط فورمول ذيل ) مجموعی (حد اقل تناسب سرمايه مقرراتی

  :تعيين ميگردد

                        =
RA
Ctot  

      
Ctot  -تفريقات تجويز شدهمنفی)  يوميهاوسط(وعی  مجم سرمايه   

  
RA -اوسط يوميه( های عيارشده باساس خطر  دارائی(  

  
با دارائی های عيار شده باساس خطر توسط فورمول ذيل )  Tier 1(حد اقل تناسب سرمايه سطح اول 

  :تعيين ميگردد
  

  Ccore =      RA   
  

  که درين فورمول،  
  

  Ccore -سطح اول   سرمايه(Tier 1)تفريقات تجويز شده منفی   
  

  RA -اوسط يوميه( های عيار شده باساس خطر  دارائی(  
  

د با وجود آن، .  برای بانکهای دارای اداره خوب و عمليات سالم قابل تطبيق ميباشدمعياریفيصدی های 
اداره افغانستان بانک برای بانکهای دارای وضعيت مالی خراب يا درگير در سکتور های پرخطر يا 

   .ضعيف، فيصدی های بلند تر را تعيين نموده ميتواند
  

  احتياطی  مقررات -بخش دوم 
  
 (Tier 1)مشخصات سرمايه سطح اول .   ٢٫٢٫١ §
 

  :شمرده شده ميتوانندسرمايه بعد از تأمين معيارات آتی منحيث سرمايه سطح اول متشکله اسناد 
  

a(  ه مگر اينکه د افغانستان بانک آنرا بگونه  بوداسهامبصورت نارمل سند متذکره بايد بگونه
 مطابق معيارات بين المللی محاسبه اين سند بگونه سرمايه معامله شده و در .ديگری منظور کند
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

 حاالتيکه د افغانستان ءاستثناءگزارشات نشرشده مالی بانک نيز بهمينگونه راپور داده ميشود، به 
  . بانک بريک مورد ديگر موافقه کند

b( عوايد حاصله بايد بالفاصله بدسترس .ده باشدکره بايد تضمين ناشده و مکمًال پرداخته شسند متذ 
  . صرفًا عوايد حاصله از نشر سند بايد درين زمره شامل گردد. ناشر گذاشته شود/ بانک

c( يا ساير کريديتور های مرجع / باساس حق بازپرداخت رقم اصلی و تکتانه ساير امانت گذاران و
در سند منتشره اين مسئله بايد واضحًا به . در قدمه دوم تصفيه گردد ين سند بايد ابانک/ ناشر

مرجع ناشر و شخص  بين تصفيه حسابخريداران باالقوه اينگونه اسناد تفهيم شده، و هر گونه 
 ضمنًا در اسناد منشتره بايد واضحًا توضيح گردد که سند متذکره .را ممنوع قرار ميدهدحامل سند 
  .ی های امانتی بانک نميباشدجز از بده

d( اين سند بنابر خواسته حامل سند قابل بازپرداخت نبوده . سند متذکره بايد بدون موعد سررسيد باشد
بانک ناشر اختيار رويهمرفته، . برای باز پرداخت آن در آينده هم کدام شرطی ضروری نيستو 

درينصورت، در سند .  را همراه با منظوری قبلی د افغانستان بانک، داردسند متذکرهبازپرداخت 
 د با موافقه قبلیمتذکره توسط مرجع ناشر، منتشره موضوع بازپرداخت يا خريد دوباره سند 

   .افغانستان بانک، بصورت واضح و برجسته ذکر گردد
e(  سند متذکره) ان خسارات متقبله مرجع برای جبر)   يا تکتانه پرداخته ناشدهسود سهامبشمول

  .بدسترس گذاشته شوددر روز های معمول کاروباری ناشر، 
f(  تأديات سود سهام)مرجع ناشر بايد قادر به تعليق . نباشد )زياد شونده(سند بايد تراکمی )  يا تکتانه

بروئيت سند متذکره . سند مزبور و تغيير دادن موعد تأديات باشد) يا تکتانه(تأديات سود سهام 
چگونه تأديه به سرمايه گذار صورت نگرفته، مگر اينکه شکل توزيع مفاد حاصله را داشته هي

  .باشد
g(  عدم پرداخت سود سهام)ی مرجع ناشر سبب نشده، به  سند هيچگونه قيوداتی را باال)يا تکتانه

(   کسب منظوری مالک سند قبل پرداخت سود سهام به ساير سهمداران، يا خريداری سهاماستثناء
  . سهامباطل ساختن، يا )رج از محدوده نارمل کاریخا

h(  ديون بابت سود سهام)مرجع ناشر ارتباط داده )  کريدتی(سند نبايد به وضعيت مالی )  يا تکتانه
، حين نشر سند )يا تکتانه(، يا نحوه محاسبه تأديات سود سهام )يا تکتانه(اندازه سود سهام . شود

  .تعيين گردد
i( لزامی بوده يا مالک سند يا مرجع ناشر اختيار برگرداندن آنرا به يک سند ماداميکه تبديل سند ا

هيچگونه بازپرداخت  ينحالت از روی آنداشته باشد، در  (Tier 1)معتبر سرمايه سطح اول 
 برگرداندن بايد شرايط. بايد صورت نگيرد)  يا تکتانه(سرمايه يا جبران سود سهام پرداخته ناشده 

  . ط و حاالت بازار تعيين گردديظرداشت شراحين نشر سند با درن
j(  ه سالم و محتاط اثر منفی گذارد  يا قيوداتی که بر توانمندی مرجع ناشر در ادارشرايطهمچو

توانمندی د افغانستان بانک را در امر حل مشکالت مرجع ، يا )بويژه در هنگام مشکالت مالی(
، بايد شامل )ضه دارای تقدم بيشترمنع صدور اسناد قرشرط طور مثال، (ناشر محدود سازد 

  . نگردد
k( و مقررات سند، که بر واجد بودن آن منحيث سرمايه سطح شرايط متعاقب در  و تبديلهر تغيير 

  .  اثر اندازد، تابع موافقه قبلی د افغانستان ميباشد(Tier 1)اول 
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

در صورتيکه . ن بانک ميباشندافغانستاد بانکها مکلف به ارائه کاپی اسناد مربوط به نشر همچو اسناد به 
، بانکها بايد قبل از نشر همچو سند با د افغانستان مطابقت ننمايد يک مسئله با موارد فوق الذکر شرايط

  .بانک مشورت نمايند
  
  .کسور از سرمايه. ٢٫٢٫٢ §
  

آينده ماليات برگشت کننده  و ناملموس، سرقلفی، دارائی های (Tier 2)قبل از محاسبه سرمايه سطح دوم 
  .  ميگرددکسر  (Tier 1)از سرمايه سطح اول بانک 

  
  .بانک منفی ميگردد)  مقرراتی(سهامی از سرمايه کلی سرمايه  بهاداراسناد 

  
  (Tier 2)مشخصات سرمايه سطح دوم .  ٢٫٢٫٣  §
  

د برآورده شدن معيارات آتی منحيث سرمايه سطح دوم قلمداسرمايه بعد از /  دوگانه قرضهبهاداراسناد 
  :ميگردند

  
a( عوايد حاصله بايد بالفاصله بدسترس  . سند متذکره بايد تضمين ناشده و مکمًال پرداخته شده باشد

  . گرددميصرفًا عوايد حاصله از نشر سند درين زمره شامل .  ناشر گذاشته شودمرجع
  

b( مرجع يا ساير کريديتور های / باساس حق بازپرداخت رقم اصلی و تکتانه ساير امانت گذاران و
با )  نه امانت گذاران( آن کريدتور هائيکه استثناء، به  تصفيه گرديده  قدمه دوماين سند در ناشر

 در سند منتشره اين مسئله بايد .مالکين همچو اسناد در عين صف يا به تعقيب اينها قرار دارند
جع ناشر و شخص واضحًا به خريداران باالقوه اينگونه اسناد تفهيم شده، و هر گونه دعوی بين مر

ضمنًا در اسناد منشتره بايد واضحًا توضيح گردد که سند متذکره . حامل سند از روی آن حل گردد
  .جز از بدهی های امانتی بانک نميباشد

  
c(  اين سند بنابر خواسته حامل سند قابل بازپرداخت نبوده و هم برای باز پرداخت آن در آينده کدام

بعد انک ناشر اختيار بازپرداخت سند متذکره را رويهمرفته، ب. شرطی ضروری نيست
درينصورت، در سند منتشره موضوع بازپرداخت يا . منظوری قبلی د افغانستان بانک، دارداز

خريد دوباره سند متذکره توسط مرجع ناشر، با موافقه قبلی د افغانستان بانک، بصورت واضح و 
  . برجسته ذکر گردد

  
d(  سند متذکره) در ضرر متقبله شريک ساخته شده و )  يا تکتانه پرداخته ناشدهبشمول سود سهام

اينکار بوسيله تبديل آن به اسهام عادی يا مد نظر . ناشر داد و ستد آنرا متوقف ساخته نميتواند
بخش از سرمايه سهامی در حالت ايکه عوايد نگهداشته شده مرجع ناشر گرفتن سند منحيث يک 

هر زمانيکه سند متذکره بالفاصله به اسهام عادی تبديل گردد . دمنفی ميگردد، قابل تطبيق ميباش
بصورت بديل، سند . ، نرخ تبديل بايد در همانوقت تعيين گردد)نه پرداخته ناشدهبشمول تکتا(

برای رقم اصلی و تکتانه پرداخته ناشده بکار رفته در صورتيکه شکل يک صنف بلخاصه سهام 
  . ه طرز معامله با سند متذکره در هنگام زيان، بايد برمال گردددر سند منتشر. بانکی را بخود گيرد
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

  
e( ای خدماتی را هنگاميکه کسب منفعت توجيه مرجع ناشر بايد اختيار به تعويق انداختن مکلفيت ه

اگر چه سود سهام يا تکتانه پرداخته ناشده . کننده پرداخت سود سهام يا تکتانه نباشد، داشته باشد
 توزيع استثناء اين سند، به .ابد، ولی نبايد بصورت مرکب معامله گرددروز بروز افزايش ميي

   .مفاد، بمنظور هيچگونه پرداخت ديگری  به سرمايه گذاران بکار رفته نميتواند
 

f(  سود سهامديون بابت) مرجع ناشر ارتباط داده )  کريدتی(سند نبايد به وضعيت مالی )  يا تکتانه
، حين نشر سند )يا تکتانه (سود سهام، يا نحوه محاسبه تأديات )انهيا تکت (سود سهاماندازه . شود

  .تعيين گردد
  

g(  يا تکتانه با نرخ بيشتر نبايد سود سهام يا تکتانه سند، سود سهامدر صورت عدم پرداخت بموقع 
  ).و نه تکتانه با نرخ پائينتر در صورت پرداخت بموقع تأديات ( پرداخته شود 

  
h(  در صورت غفلت)مندرجه سند، مالک سند شرايطمرجع ناشر از )  شرايط نساختن برآورده 

، پرداخت سود سهام يا تکتانه پرداخته ناشده، يا عملیتدابير اتخاذ  اصالحی محدود به اتاقدام
  . مسدود ساختن مکمل مؤسسه را رويدست گرفته ميتواند

  
i( ع ناشر را داشته باشد، در صورتيکه سند دارای حق يا مکلفيت تبديل شدن به سرمايه سهامی مرج

 سود سهام تبديل شدن بايد شامل بازپرداخت يا برگرداندن رقم اصلی و تأديه شرايطدر آنصورت 
بايد حين نشر سند با ) برگرداندن( تبديل شدن شرايط. يا تکتانه پرداخته ناشده به مالک سند باشد

  .  و حاالت بازار تعيين گرددشرايطدرنظرداشت 
  

j( تعهدات يا محدوديتهايی نباشد که بر توانمندی مرجع ناشر در شرايطيرنده همچو سند بايد در برگ ،
، يا توانمندی د افغانستان )بويژه در هنگام مشکالت مالی(اداره سالم و محتاط اثر منفی گذارد 

طور مثال، مفادات جلوگيری کننده نشر (بانک را در امر حل مشکالت مرجع ناشر محدود سازد 
  ). قروض بزرگ

  
k(  دوم و مقررات سند، که بر واجد بودن آن منحيث سرمايه سطح شرايطهر تغيير بعدی در(Tier 

 .اندازد، تابع موافقه قبلی د افغانستان ميباشد  اثر (2
 

عدم در صورت . بانکها مکلف به ارائه کاپی اسناد مربوط به نشر همچو اسناد به افغانستان بانک ميباشند
رد فوق الذکر، بانکها بايد قبل از نشر همچو سند با د افغانستان بانک مشورت  با مواصدور شرايطتطابق 
  .نمايند

 
دخائر عمومی جبران خسارات بعد از برآورده شدن معيارات آتی منحيث سرمايه سطح دوم قلمداد 

  :ميگردند
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

a(  ت  عمومی جبران خسارات شامل در سرمايه سطح دوم بايد عاری از ماليات بر عايداذخايرمبلغ
  مجموع دارائی های عيار شده در مقابل ١٫٢۵% ناخالص آينده بوده، و محدود به حد اعظمی 

  .خطر باشد
b(  عمومی جبران خسارات برای خسارات آينده، خسارات نامعين فعلی ايجاد و بايد هر ذخايرمبلغ 

يا هر آن ذخيره عمومی ايکه بمقابل خسارات مشخص . خساره متعاقب را جبران نموده بتواند
معين و بمقابل تضعيف تعيين شده ارزش دارائی های خاص ايجاد گرديده، خواه انفرادی يا 

  .  نميباشد(Tier 2)گروپی، خارجی يا داخلی، واجد شمول در سرمايه سطح دوم 
  

 ناشی از ارزش گذاری مجدد دارائی های ثابت در سرمايه سطح دوم ذخاير زيرين، شرايطمطابق به 
  :دشامل شده ميتوانن

  
a( دارائی های ثابت بايد متعلق به بانک يا شرکتهای تابع آن باشد؛  
b( بايد در بيالنس شيت يا يادداشت های حسابات مربوطه شامل و به گزارش نفع وضرر ذخاير 

  منتقل نگردند؛
c(  ارزش گذاری مجدد تابع بررسی مفتشين و مطابق به معيارات بين المللی محاسبه و شيوه های

  تفتيش ميباشد؛
d(  شامل  در سرمايه سطح دوم تمام کاهشات ارزش دارائی های ثابت بايد شامل ساخته ذخايردر 

 قيمت متوقعه تمام شد و ماليات ذخاير، و بعد از )کاهش ارزش از آنيعنی منفی نمودن (شود 
  مربوطه قرار داده شود؛ و

e( مل ارزش بصورت نار. ارزش گذاری مجدد از قبل توسط د افغانستان بانک منظور شده باشد
  . فوق العاده، ممنوع قرارداده شده استشرايط استثناءگذاری مجدد دارائی های ثابت، به 

  
 ارزش گذاری مجدد ساير دارائی ها در سرمايه سطح دوم شامل گرديده ذخاير زيرين، شرايطمطابق به 
  :ميتواند

  
a( رش نفع وضرر  بايد در بيالنس شيت يا يادداشت های حسابات مربوطه شامل و به گزاذخاير

  منتقل نگردند؛
b( بايد تمام کاهشات ارزش دارائی های ثابت را در بر گيرد ذخاير  ) يعنی منفی نمودن کاهش

  ،  و)ارزش از آن
c(  فيصد مازاد خالص ارزش گذاری مجدد ۴۵صرفًا   )در سرمايه سطح دوم )  منفی کاهش ارزش

  .شامل گرديده ميتواند
     
  عيارسازی دارائی های باساس خطر و اقالم خارج از بيالنس  شيتکتگوری های خطر، .  ٢٫٢٫٤  §
  

تطبيق مقرره هذا بواسطه بانکها ارائه خطرات عيار شده دارائی های بانکها جهت تعيين درجه ذيًال 
  :گرديده است

  
a( خطر عيار شده صفر - ١ کتگوری  )فيصد)  ٠. 
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

i. پول نقد افغانی و اسعار خارجی سريعًا متبادل؛ 
 

ii. کشورهای کتگوری  مرکزیبات موجود نزد بانکهایذمت و طل A که تابع  
طلبات مستقيم يا طلبات گرانتی شده بال . منظوری قبلی د افغانستان بانک ميباشد

 که تابع منظوری Aقيد و شرط بواسطه حکومات مرکزی کشورهای کتگوری 
ر کامل قبلی د افغانستان بانک بوده يا مؤسسات يا دوائر آنها که باور و اعتبا

 .حکومات مرکزی با آنها بوده و تابع منظوری قبلی د افغانستان بانک ميباشند
  

iii.  فلزات و سنگهای گرانبهائيکه ارزش شان بواسطه د افغانستان بانک منظور و در
صندق های خود بانک يا صندق های يک مؤسسه امانت گيرنده که مشخصًا برای 

 اين بانک اختصاص داده شده باشد؛
  

iv.  جاری با د افغانستان بانک؛حسابات 
  

v.  تصديقنامه ( های د افغانستان بانک، بشمول امانات ميعادی، اسنادبدهیساير( 
  مدت؛- مالی کوتاهبهادار، يا ساير اسناد  قابل فروش بديگرانامانات

  
vi.  بخش های از آن که بواسطه ضمانت نقدی افغانی يا ساير اسعار سريعًا قروض يا

اس ارزش فعلی درج، در بانک بصورت امانت تحويل متبادل تضمين شده و باس
 و بدين منظور تحت رهن درآمده و بالک گرديده باشد؛ و

  
vii. هر آن دارائی ديگر ايکه بواسطه د افغانستان بانک مشخص ميگردد . 

 
b( خطر عيار شده بيست - ٢گوری کت  )فيصد)  ٢٠. 
  

i.  بال قيد (رانتی شده  منتشره يا گبهادارقروض يا بخش های از آن که بواسطه اسناد
  A بانکهای مرکزی يا حکومات مرکزی دول شامل در کتگوری ) و شرط

 .د افغانستان بانک ميباشدقبلی تضمين گرديده و تابع منظوری 
 

ii.  طلبات مستقيم باالی يا طلبات گرانتی شده بال قيد و شرط بواسطه بانکهای مجوز
ی د افغانستان بانک   که تابع منظوری قبلAو فعال در کشورهای کتگوری 

 .ميباشد
  

iii.  کتگوری خارج از طلبات مسقيم باالی بانکهای مجوز و فعال در کشور هایA  
که دارای موعد سررسيد يکسال يا کمتر از آن بوده و تابع منظوری قبلی د 
افغانستان بانک بوده يا طلبات ايکه بصورت بال قيد و شرط بوسيله همچو بانکها 

 گرانتی شده باشد؛
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

iv. ايکه بواسطه بانکهای مرکزی يا حکومات مرکزی دول شامل در بهادارناد اس 
  نشر يا بصورت بال قيد و شرط گرانتی شده و تابع منظوری قبلی د Aکتگوری 

 افغانستان بانک باشد؛
  

v.  از آن که توسط ضمانت های منتشره يا گرانتی شده مؤسسات قروض يا بخشهای
يا مؤسسات انکشافی جهانی يا منطقوی )  بين المللی(چند جانبه قرضه دهی 

 تضمين و تابع منظوری قبلی د افغانستان بانک باشند؛
  

vi. اقالم نقده ايکه درحال وصول اند؛  و 
 

vii. هر آن دارائی ديگر ايکه بواسطه د افغانستان بانک مشخص گردد . 
   

c(  خطر عيار شده پنجاه -  ٣کتگوری  )فيصد)  ۵٠ 
  

i. ضمانت و  دست اول رهايشیقرضه اسناد قروض يا بخش های از آن که ذريعه 
   روز بيشتر نباشد؛٣٠موعد آن از 

 
ii. ختمانی جايداد های غير منقول قروض تعميراتی ايکه بمنظور تمويل امور سا

از قبل فروخته شده يا از که مطابق به قرارداد تنفيذی  و جايداد تمويل شده اعطاء
روش يا کرائيه آن طوربال قيد و  و عوايد حاصله از درک فقبل به کرائيه داده شده

 شرط به بانک تعلق گيرد؛ و
  

iii. هر آن دارائی ديگر ايکه بواسطه د افغانستان بانک مشخص ميگردد . 
 

d( خطر عيار شده صد -  ۴گوری کت  )فيصد)  ١٠٠. 
  

i. شده به مقروضين خصوصی؛تمام ديون و بخشهای از قروض اعطاء  
 

ii. ارائی های ثابت و ساير جايداد های عمارات، فابريکه و سامان آالت آن، ساير د
ول ايکه بعد از فروش مال گروی تحت ملکيت در آمده يا ساير موارد غير منق

، جايداد شرايطتحت ملکيت آوردن زمين يا عمارات از سبب عدم بر آورده شدن 
 های غير منقول عايداتی؛ و

  
iii. خطر شامل  کدام کتگوری ديگر عيار شده باساسرساير دارائی هائيکه از قبل د 

 .نگرديده و توسط د افغانستان بانک معين گردد
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اين مقرره توسط شورای عالی دافغانستان بانک به تاريخ  ١٣٨۵/١/٣ مطابق ٢٣ مارچ ٢٠٠۶ به تصويب رسيده 

 است.
 

  .   فکتور های تبديل کننده کريدتی اقالم خارج از بيالنس شيت٢٫٢٫٥ § 
  

 آتی برای تبديل اقالم خارج از بيالنس شيت به معادل داخل بيالنس شيت شان درنظر گرفته فيصدی های
:قرار داده ميشوندذيًال ر کتگوريهای عيار شده باساس خطر دبا در نظر داشت مرجع متعهد شده، که بعدًا   

  
a( دياتی و ليتراف کريدت های امتبادالت مستقيم کريدتی که شامل گرانتی های ت

  پائين شامل نبوده، (c)  و (b)ضمانتی، و نيز هر آن قلم ايکه تحت سطر 
   ارزش اسمی شان در١٠٠%  تبديل شان به معادل داخل بيالنس شيت هنگام

 ؛ ميشودنظر گرفته 
 
b( مدت، دارای مشخصه انحالل خودی، و مرتبط با تجارت، که -احتماالت کوتاه 

شامل ليتراف کريدتهای تجارتی بوده، هنگام تبديل شان به معادل داخل بيالنس 
   ارزش اسمی شان در نظر گرفته ميشود؛  و٢٠% شيت 

  
c(  سال يا کمتر از آن و  ١بخشهای استفاده ناشده تعهدات با موعد سررسيد اصلی 

بخشهای استفاده ناشده تعهدات ايکه در هر زمانی بدون قيد و شرط فسخ پذير 
بوده، بدون در نظرداشت موعد سررسيد، هنگام تبديل شان به معادل داخل 

 .  ارزش اسمی شان مد نظر گرفته ميشود٠%بيالنس شيت 
  

  .  تکرر ارزيابی-  Cبخش 
  
  .رهمسئووليتهای ادا.  ٢٫٣٫١  §
  

هر مسئوول اجرائی بانک مسئووليت مطلع ساختن د افغانستان بانک را حين کاهش بخشهای سرمايه از 
  .حدود اصغری تعيين شده دارد

  
  .ر ارزيابی کفايت سرمايه توسط د افغانستان بانکاتکر.   ٢٫٣٫٢  §
  

در .  واهد گرديدارزيابی خد افغانستان بانک در ختم هر ربع سال کفايت سرمايه هر بانک بوسيله 
صورتيکه د افغانستان بانک در مييابد که کمبود سرمايه بصورت دقيق توسط يکی از مسئوولين اجرائی 
بانک راپور داده نشده است در آنصورت به بانک متذکره از طرف د افغانستان ابالغيه رسمی داده خواهد 

در صورت عدم . وز اصالح گردد  ر٦٠پس از اخذ ابالغيه توسط بانک، نقيصه فوق بايد ظرف . شد
  روز مطابق به خواسته د افغانستان بانک، بانک با اقدام تنفيذی از ٦٠اصالح نقيصه فوق در ظرف 

  .  جانب د افغانستان بانک روبرو خواهد گرديد
     

  
 


