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  نانستافغامی سالا  جمهوری
 د افغانستان بانک

 
 
 

    محدوديت بر قروض بزرگ دارای خطر کريدتیو  دارايی ها متنوع سازی خطر    :ششمده ام
  

  احکام عمومی  -ول ابخش 

  حيتصال   -٦٫١٫١

، ٣٥.٤، ٣٢.٥، ٣٢.٢ صالحيت تفويض شده به د افغانستان بانک به تأسی از احکام مندرج مواد طبقمقرره هذا 
قانون بانکداری افغانستان و بمنظور الزام بانک ها  به رعايت تدابير کنترولی کافی و موثر  در   ٣۵.۶  و٣٥.٥

 بزرگ، کريدتی ضرر، و نيز وضع محدوديت باالی خطرات خطر کاهش جهتزمينه ايجاد تنوع در دارايی ها 
  .  می گرددتصويب

    تعريفات-٦٫١٫٢ 

a( ا ساير دارايی های  که اعطاء قرضه يبرقرار استتمرکز دارايی ها در حالتی :  تمرکز دارايی ها
برای .    سرمايه اصلی بانک متوجه سازد۴٠%حداقل بانک، خطرات دارای صفات مشابه را به 

.  دارايی مجموعی می باشد١٢% عبارت از دارايیفروع داخلی بانک های خارجی، نصاب تمرکز 
که حسب تمويل مستقيم، غير مستقيم و مشروط می باشد  از تعهدات  ها  مرکب دارايیتمرکز 

گروپ بندی دارايی ها بايد .  مندرجات يک قرارداد حقوقی الزام آور  به بانک صورت گرفته می تواند
بشمول اسناد اشتقاقی و صندوق ( شامل انواع اضافه برداشت،  اقالم نقدی، منابع موقت، اسناد بهادار 

؛ کرايه ها،  قبولی ها، پيشکی ها، ليتراف کريدت ها،  ساير تعهدات )اری دو جانبههای سرمايه گذ
 مشترکًا  امضاء صورت گرفته به بانک، قروضی که توسط افراد  مربوط  ظهر نويسی، تضمين يا 

  تمرکز دارايی همچنين بايد مرکب از حساباتی باشد که از مدرک  حسابات ميعادی و . ، باشدگرديده 
درج بوده و منوط به يک موسسه مالی يا  مطالبه  و همچنين ساير دارايی ها که در دفاتر بانک عندال

تمرکز دارايی ها همچنين .   در ذمه بانک قرار دارد،هستند متقابل که دارای مخاطراتگروپ وابسته 
عاليت محالت جغرافيايی سرحدی، يا ف يک صنعت خاص، خط توليد،  باشد که در بايد شامل دارايی 

 از عوايد آن از محل فعاليت های بين مرزی حاصل می گردد، و همچنين ۵٠%حداقل های تجارتی که 
  .انواع مختلف تضمين که در ارزيابی خطر بازار مفيد به فايده می باشد

b( قرضه ای که قبًال به يک مقروض اعطاء عبارت از حالتی است که در آن از نظر مقرراتی : انتساب 
  مبلغ گرديده و بدين سببنيز اعطاء ور همزمان به يک يا بيش از يک مقروض ديگر شده است به ط

 

 مجلس شورای عالی ٢٠٠٨ فبروری ٢ مطابق ١٣٨٦ دلو ١٤-١٣تعديالت دراين مقرره طی مجلس مورخ 
  .بانک منظور گرديد
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c( در  قرضه.قرضه در محاسبه مبلغ مجموعی کرديت اعطاء شده به هر يک از آنها لحاظ می گردد 
صورتی به مقروض اوليه و نيز به ساير مقروض يا مقروضين منتسب ميگردد که عوايد حاصله از 

هر گاه مقروض يا مقروضين ديگر طور مستقيم يا غير مستقيم با . قرضه مستقيمًا به ايشان تعلق گيرد
 مقروض اوليه از طريق شيوه های معمول کنترول مرتبط باشند، بشمول حالتی که مقروض يا
مقروضين ديگر طور مستقيم يا غير مستقيم تحت کنترول مقروض اوليه قرار داشته باشند، انتساب 

 اين مقرره، ٢٫۶٫١ماده ) h( فقره iiiحسب مندرجات بند همچنين  هر گاه . ضروری می گردد
متقابًال به همديگر متکی باشند، انتساب مقروض اوليه و ساير مقروض يا مقروضين از نظر مالی 

 .زامی می باشدال

 

d(  حقيقی يا حقوقی بر شخص حقوقی ديگر در صورتی محرز می گردد  کنترول يک شخص : کنترول 
ر شخص دومی  فيصد از حق رأی د۵٠غير مستقيم واجد بيش از طور مستقيم يا که شخص نخست 

که اقدام بوده، و يا قادر باشد تا با توسل به ساير ذرايع به نحوی در شخص دومی اعمل نفوذ نمايد 
   .جمعی ساير سهمداران آنرا متاثر ساخته نتواند

 

e(  عبارت از هر نوع پرداخت يا تعهد به پرداخت پول در بدل وعده بازپرداخت مبلغ اصل و  : تکريد
 تکتانه آن و همچنين ساير مخارج ناشی از اين پرداخت يا تعهد، فارغ از آنکه بصورت تضمين شده يا

 سررسيد قرضه؛ گرانتی منتشره؛ خريداری اسناد بهادار قرضه يا ميعادتمديد ناشده صورت گيرد؛ 
در . ساير وعده های پرداخت پول، و تاديه تکتانه طور مستقيم يا ذريعه تخفيف در نرخ خريد می باشد

 شامل ليتراف کريدتهای ضمانتی مالی و کاری، و ساير انواع گرانتی ها می  “ گرانتی”اين مقرره، 
 .باشد

  :  موارد ذيل را نيز احتوا می نمايدکرديتمقرره، در اين 

حسابات قابل حصول  غير نقدی که بصورت اجناس يا خدمات دارای ارزش پولی که از طرف  -
بانک در بدل وعده بازپرداخت آن از طرف مقروض، فراهم شده است اعم از اينکه ميعاد ايفاء 

نکه به مبلغ پرداخت ناشده تکتانه تعلق وعده مشخص شده باشد يا نباشد، و  همچنين فارغ از اي
 . بگيرد يا خير

خريداری اسناد بهادار به اساس موافقتنامه فروش مجدد آن در آينده؛ اضافه برداشته ها اعم از  -
از قبل ترتيب شده باشد يا نباشد اما مشروط بر آنکه برداشت يک روز نبوده که قبل از ختم اينکه 

نده آن پرداخت می شود؛ و قروض يا کرديت های اعطاء شده که رسميات بايد به بانک اعطاء کن
 .کًال يا قسمًا از دفاتر بانک حذف گرديده اند مگر آنکه اعتبار قانونی آن منقضی شده باشد

f(  منفعت در حالتی   استفاده از عوايد حاصله از قرضه يا کريدت اعطاء شده به مقروض :نفع مستقيم 
 شود که عوايد حاصله، يا دارائی های خريداری شده از مدرک اين مستقيم شخص ديگری پنداشته می

که در آن  انتقال يافته، و اين عمل بمنظور  انجام يک معامله واقعًا اقتصادی  ديگرعوايد به  شخص 
 . نگرفته باشدصورت، استفاده می شود، يا خدمات اجناس جايداد، عوايد حاصله برای اکتساب

g(    کرديت خطر )است که ی کرديت هاي مجموعیعبارت از  اصل مبلغ  :)ازپرداخت قرضهخطر عدم ب 
اعطاء شده و بازپرداخت آن تا حال صورت به مقروض انفرادی يا يک گروپ از مقروضين وابسته 

کريدتهای اعطاء شده به مقروض يا گروپ از مقروضين به پرداخت قرضه بازخطر عدم . نگرفته است
 ناخالص کرديتی طورخطرات . منتسب به ايشان را نيز احتوا می نمايد، بلکه کريدتهای منحصر نبوده
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تغييرات ، تخفيفات، و ساير )ارزش اضافه(محاسبه گرديده؛ يعنی اينکه ذخائر جبران خسارات، پريميم 
 .محاسبه لحاظ نمی گردد حين ، ارزش دفتری دارائی های مندرج بيالنس شيتدر 

 

h( صل کريدت در صورتی کامًال تضمين شده پنداشته می شود که   مبلغ مشخص از ا:کامًال تضمين شده
 : تمام صفات ذيل محقق و ثبت گردد

 .ضمانت تصديق و ثبت گردد ارزش اوليه  -
 . باشدحق  مقروض در ضمانت دارای  -
 .باشددارای موافقت نامه ضمانت  مقروض  -
 ذکر  در آننت را  مقروض موافقت نامه موثق را ترتيب و ضمانت  يا حق تصرف بانک بر ضما -

 .کرده باشد
 مطابق به قوانين  که  شامل اسم مقروض، اسم بانک و مشخصات ضمانت باشد  گزارش مالی -

 . باشد ثبت گرديده اداره مربوطنافذه افغانستان در 
 .ساير مراجع قرضه دهنده بر عين ضمانت ادعای قبلی نداشته باشند -
     .  مورد نظر باشدمبلغ کرديت فيصد اصل ١٠٠معادل  حداقل  ضمانت فعلیارزش  -

i(  هر دو آنها است که دو يا چند شخص حقيقی يا حقوقی يا ترکيب عبارت از  :وابسته مقروضينگروپ 
طور مستقيم يا غير مستقيم به نحوی با همديگر رابطه داشته باشند که ثبات و سالمت مالی آنها متقابًال 

بات مالی برخی يا تمام آنها تاثير گذار بوده، و يا بعلت يکديگر را متاثر کرده ، يا  عوامل مشابه بر ث
ماهيت روابط ايشان، مسئوليت نهايی بازپرداخت مبلغ وصول ناشده کرديت،  متوجه شخص ديگر 

بصورت مشخص مقروضين انفرادی بانک در حاالت ذيل يک گروپ مقروضين وابسته را . باشد
 :تشکيل می دهند

i. ز ابه بوده، و هيچ يک امی مقروضين مشاخت قروض تمازپرداميکه منبع متوقعه باهنگ
م ذريعه ديگر اکد)  ير ديون مقروض ا ساه باهمر( خت مکمل قرضه ازپردای بامقروضين بر

 شند؛اشته با در دسترس نداتی رايداع
ii. ز طريق ا غير مستقيم اشد که طور مستقيم يا گرديده باعطاءميکه قروض به مقروضينی اهنگ

 غير مستقيم يک مقروض بوسيله امرتبط بوده، بشمول کنترول مستقيم يکنترول مشترک بهم 
  مقروض ديگر؛

iii. لی ابستگی قوی مامسئله و. شدان مقروضين موجود با ميالی بين يابستگی قوی ماميکه واهنگ
لص يک مقروض اخا نوصولی ها يا مخارج بيشتر ا  فيصد ي۵٠نی مطرح ميگردد که ازم

لص اخارج نا و مخوصولی ها.  گيرد مقروض ديگر منشًااقده بت منعمالاز معا) نهالياطور س(
س سهم، اسايه باد سرمازديام، ا، سود و سهالص، قروض بين شرکتهاخارف نامص/ يدامل عواش
  .به ميگرددات مشاديا و تای هآمدنو 

iv. نک قرضه گرفته و از يک بارتی اب يک تصدی تجاکتسادی بمنظور انفراميکه مقروضين اهنگ
لک ام ا ری دهیاحيت رصال ای يای حق رارا دماهسا  فيصد ۵٠ز اً  بيش ان جمعآدر نتيجه 

  . گردند
v. ت مالائط معايق و شراز بررسی حقاپس  نک، ان بانستافغابر لزوم ديد د ارد و بناير موادر س

  .فگنداثر ان الی ديگرات ماز مقروضين بر ثبالی يکی ات ماويژه، ثب
 [  

j(  کرديتیت ا خطرام با قرضه بزرگ تو”،  درين مقرره- دتیت کريا خطرام باقروض بزرگ تو“ )  که
 شده به يک مقروض اعطاءی از مجموعه کريدتهارت اعب) ت بزرگ نيز مسمی بودهام خطرابن
يه ا  فيصد سرم١٠ز ابسته بوده، در صورتيکه مجموعه متذکره از مقروضين بهم وا گروپ ادی يانفرا
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قرضه بزرگ توأم با خطرات کريدتی برای يک فرع بانک . ١يداوز نمانک تجاب) مجموعی(تی امقرر
 . درصد مجموع دارائيهای فرع تجاوز نمايد٣خارجی در افغانستان عبارت از قرضه است که از 

 

k(  خته، ولی اورده سآ بر انونی رات قارائل معياوا  يک قرضه بزرگ که در - ناموافققروض بزرگ
قب بين مقروضين که منجر به ابطه متعاد يک رايجای، تايه مقرراهش سرماعث کاز بان ابمرور زم

وز از حدود معينه تجان ايشابسته گرديده و مجموعه قروض از مقروضين بهم واد يک گروپ ايجا
ر گرفته انونی قرات قارا معيايرت بار، در مغازابل فروش در بانت قارزش ضما آمدنئين ا پايد، يانم
ل موعد نک در خالاينکه باتی شمرده نشده، مگر ارر يک تخطی مقناموافق قروض بزرگ .شداب

 . باشدگرفتهنين نقيصه رويدست امر رفع ا در ازمه ربير الالبه شده تدامط
  

l( د ميگردد که تحت ار قلمدازا در بسهل الفروشنی انت زما  يک ضم-  رازادر بسهل الفروش نت اضم
 مبنی بر اه توسط نرخ گيری هری کازاسب بارزش منازمه به يک ر و سرعت الازادی بائط عاشر
به تعيين ميگردد، بفروش رسيده ای يوميه مشاوطلبی ها دايده يات صورت گرفته در يک مزمالامع
سهل ت اناخته، منحيث ضماورده سآ برالذکر رائط فوق ات که شرانالذکر ضماتی آع انواً  اصرف. ندابتو

 :ننداب رفته ميتوار بحسازا در بالفروش
  

i. انی يافغايکه سعر متذکره انک قرضه دهنده بوده و بشرط احب بايکه در تصر، در صورتاسعا 
، بوده و بسهولت تخصيص داده شدهصلی کريدت مورد نظر ايکه به عين سعر رقم ار اسعاير اس

   بنشر رسيده Aمل در کتگوری اجع پولی يک کشور شانی تبديل گرديده و توسط مرافغابه 
 شد؛اب

ii. صلی کريدت انت به عين سعر مبلغ اماضه دهنده، در صورتيکه نک قرات مقروض در باناما
شت بوده ابل برداز سررسيد مبلغ تحت تضمين قانت متذکره قبل امامورد نظر تسعير گرديده، و 

 .شدا طرح نموده باخلی رای دالعمل هار طرزا داد بهاسناز نشر انک جهت جلوگيری او ب
iii. قيد و  بصورت بالای مرکزی نشر يانکها بای ي مرکزحکومت هایيکه بوسيله ار ا داد بهاسنا 

 شد؛انتی شده باشرط گر
iv. انی يافی جهانکشات ا مؤسساحه يالسات قرضه دهنده وسيع ايکه بوسيله مؤسسار ا داد بهاسنا 

نتی شده ا قيد و شرط گر بصورت بالانک نشر يان بانستافغاز منظوری قبلی د امنطقوی پس 
 .شداب

v.  مجوز سکتور مالی  بوسيله بانکجمع تکتانه سنجشیلغ قرضه  اصل مبقيدکتبی بالضمانت 
در صورت فرع بانک خارجی در افغانستان، دفتر . Aمقامات مقرراتی در کشور کتگوری 

 جواز خود را A، حتی اگر اين فرع در کشور کتگوری تهيه نمايدمرکزی فرع بايد ضمانت را 
ی در افغانستان، بانک والد بايد  بانک خارجشرکت تابع در صورت .اخذ نکرده باشدنيز 

 نيز مجوز A تابع بانک خارجی در کشور کتگوری  شرکتضمانت را تهيه نمايد، حتی اگر اين
شده باشد، در آنصورت هنگام يه  ضمانت بوسيله دفتر مرکزی يا بانک والد تهاگر .نشده باشد

 مؤسسه بانکی در عدم پرداخت از جانب مقروض اين ضمانت بايد جهت پرداخت دارائيها به
افغانستان در جمع دارائيهای قيد گردد که د افغانستان بانک آنرا ناشی از معامالت با جناح های 

درصورت فرع بانک (بعباره ديگر، . نامرتبط و مؤسسات غير امانتی مرتبط قلمداد نموده است
همان بانک را  ذمت خالص به دفتر مرکزی و ساير فروع  بايد پرداخت شدهدارائيهای ) خارجی

ی دارائيها. سرمايه شرکت تابع را افزايش دهد) درصورت شرکت تابع(افزايش دهد، يا 

                                                 
رين مقرره اصطالح د.  در قانون بانکداری بکار رفته و لی تعريف نشده است “ قروض بزرگ توأم با خطرات کريدتی” اصطالح    1

  . بکار برده شده است“خطرات بزرگ”بيشتر معمول  
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مؤسسه بانکی دارای جواز يا مجوز در افغانستان اجازه پرداخت شونده بايد دارائيهای باشد که 
  . حفظ آنرا داشته باشد

m(  ت از مجموع دارائيهای است که فرع بانک خارجی در افغانستان، عباردر قسمت  – دارايی هامجموع
و مؤسسات غير امانتی مرتبط به اضافه طلب خالص از دفتر نامرتبط از معامالت با جناح های 

 .ناشی ميگردد) البته درصورت موجوديت(مرکزی و ساير فروع همان بانک 
n( بق به اه مطتی بوده کايه مقررا بمعنی سرمبتاثئر ايه و ذخادرين مقرره سرم  -  ثابتئرايه و ذخاسرم

 .٢سبه ميگرددايه محامقرره سرم

  ف عمومیاهداصد و ا  مق - ٦٫١٫٣

a( زارتند اين مقرره عباصد امق: 
جلوگيری از احتمال نکول توسط يک مقروض يا مقروضين  وابسته که اثرات سوء قابل  .١

کرديت های اعطاء شده  به يک مقروض . مالحظه را باالی نافعيت يا سرمايه بانک وارد سازد
از   فرادی يا يک گروپ از  مقروضين وابسته که بواسطه ضمانت های سهل الفروش ان

 :   مستثنی شده اند، تابع قيودات ذيل می باشند۶٫٢٫١ مندرج ماده عمومیمحدوديت های  

a(   ١۵مبلغ مجموعی اينچنين کرديت ها که  از محاسبه  مستثنی می گردند محدود به 
در رابطه با فرع داخلی بانک های خارجی،  . شدفيصد  سرمايه مقرراتی بانک می با

 .  فيصد دارايی های مجموعی فرع مذکور می  باشد۴اين محدوديت عبارت از 
b(  فيصد سرمايه مقرراتی بانک می باشد١۵ کرديت هايی که متجاوز از )فيصد ۴ 

 عمومیدر محاسبه محدوديت های ) دارايی مجموعی فرع داخلی بانک خارجی
کامًال تضمين شده ذريعه " چنين پنداشته می شود که با تعريف  و محاسبه می گردد

   . مطابقت ندارد) ضمانت سهل الفروش

ديد تعداد مجاز قروض بزرگ توأم ه يک مجموعه متنوع کريدتی ذريعه تبه داشتن انکهاتشويق ب .٢
 با خطرات کريدتی، و همچنين ترتيب پاليسی ها، استراتيژی ها، کنترول ها و  پروسه های
نظارت از خطرات  برای تنظيم  تمرکز دارايی هايی که می تواند اثرات منفی قابل مالحظه را 

 .متوجه نافعيت يا سرمايه بانک سازد
٣.   

b( زارتند اين مقرره عباف اهدا: 

ختن اس مکلف به محدود يکه شرکت های سهامی ثبت شده در افغانستان هستندبانکهاآنعده از  .١
بسته از مقروضين بهم وا گروپ ار کريدتی به يک مقروض ي خطابتوأم  قروض بزرگ اعطاء

 ی تضمين شدها کريدتهیافی براضالغ ا مبزه تخصيصاجا تی، وايه مقررا  فيصد سرم١۵لی ا
 درصد مجموع ۴محدوديت مشابهه برای يک فرع بانک خارجی در افغانستان  .ميباشند

 .دارائيهای فرع ميباشد
ختن ا محدود س مکلف بههامی ثبت شده در افغانستان هستندی که شرکت های سبانکها آنعده از  .٢

 ام با، قسميکه يک قرضه بزرگ تو ميباشند خطر کريدتیام بامبلغ مجموعی قروض بزرگ تو
  فيصد ٢٠٠لی اتی ايه مقررا فيصد سرم١٠ز اوز ا يک کريدت متجبعنوانخطر کريدتی 

نک خارجی در افغانستان، قرضه  برای يک فرع با.تعريف گرديده استنک اتی بايه مقرراسرم
 درصد مجموع دارائيهای بانک ٣بزرگ توأم با خطرات کرديتی عبارت از قرضه است که از 

مجموع دارائيهای بانک درصد  ۶٠تجاوز نمايد، و مبلغ مجموعی قروض بزرگ حد اکثر از 
 .متجاوز شده نمی تواند

                                                 
سرمايه "اين مقرره تصريح ميدارد که . در قانون بانکداری بکار رفته ولی تعريف نگرديده است “ سرمايه و ذخائر ثابت  ”   اصطالح  2

        .ذکر در تمام موارد بکار برده خواهد شدبوده و ازين ببعد اصطالح اخير ال "سرمايه مقرراتی”معادل به " و ذخائر ثابت 
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ز اين محدوديت ها دارا ميباشد، د افغانستان بانک صالحيت معافيت فروع بانک خارجی را ا .٣
قيد پرداخت کلی و بروقت تمامی بدهی های فرع را اين فرع بالالبته درصورتيکه دفتر مرکزی 

 .در افغانستان تضمين نمايد که از معامالت با جناح های وابسته ناشی ميگردد
ند دارای تدابير آنعده از بانک ها که بحيث شرکت سهامی ثبت شده در افغانستان  فعاليت می نماي .۴

کافی و موثر برای کنترول ريسک بوده و حصول اطمينان از متنوع بودن دارايی هايی آنها 
 . برای  کاهش خطر ضرر

   خطر تمرکز دارايی هااداره و کنترول : بخش دوم

   هدايات عمومی -۶٫٢٫١

 تدابير موثر يسی ها، سيستم ها و از  آنعده موسساتی که با  تمرکز دارايی مواجه هستند توقع می رود که پال-الف
د افغانستان بانک حد نصاب های .  نظارت و تنظيم اين خطرات  پيشبينی و اتخاذ نمايندکنترول داخلی را غرض

واحد را در زمينه خطرات برای بانک ها تعيين نموده است تا بانک ها قادر  به نظارت و کنترول تمرکز دارايی 
برای .  سرمايه مقرراتی است۴٠%ای جواز در افغانستان، حد نصاب عبارت از برای بانک های دار. ها گردند

برعالوه، هيئت نظار    .   سرمايه مجموعی است١٢%فروع داخلی بانک های خارجی، حد نصاب عبارت از 
بانک  از تنظيم پارامترها و وضع محدوديت در رابطه با تمرکز دارايی ها و نظارت از خطرات کرديتی، و 

ين ارزيابی شيوه های مورد استفاده هيئت مديره در زمينه تنظيم، کنترول و تمرکز دارايی ها استفاده می همچن
تمرکز دارايی که متضمن خطرات مفرط يا  نامناسب باشد مستلزم بررسی دقيق توسط بانک بوده و ايجاب . گردد

توقع می رود که آنعده از بانک ها که ضرورت به کاهش . می نمايد تا در خالل يک دوره مقتضی کاهش يابد
تمرکز دارايی ها دارند، پالن واقع بينانه، محتاطانه و قابل دستيابی  را با نظرداشت اوضاع خصا و شرايط بازار  

  .نمائيدترتيب 
  

 بانک از  بهبود کيفيت کلی مجموعه دارايی هایعبارت از  توسط موسسات بانکیپاليسی ها  هدف از ترتيب -ب
ه برای کنترول و تخفيف سطح باالی تمرکز دارايی ها در يک موسساتی ک. سازی خطر می باشدطريق متنوع 

دوره زمانی مناسب، تدابير کنترولی موثر را اتخاذ کرده اند، ملزم نمی باشند  تا صرفًا صنعت خاص يا محل 
 برعالوه،  بانک  می . شرايط خودداری نمايندجغرافيايی از اعطاء کريدت به قرضه گيرنده گان مطمئن و واجد 

بطور مثال، . تواند قادر به کاهش خطارت مترافق با تمرکز دارايی ها از طريق تقويت کرديت های انفرادی باشد
در حالت وخامت اوضاع،  وضعيت بانک می . بانک می تواند ضمانت ها و گرانتی های اضافی را تحصيل نمايد

ا ضمانت ها يا  گرنتی های اضافی  بحيث يک اقدام احتياطی برای  جلوگيری از احتمال خطر،  تواند بهبود يابد زير
هر گاه سطح تمرکزدارايی ها بر يک  دوره تمديد شده  استوار باشد، اين کار می تواند يک دوره .  فراهم گردد

با نظرداشت ساحه  .  حتوئا نمايدتمديد شده را برای دستيابی به يک مجموعه مختلط دارای بيالنس و تنوع بيشتر ا
داد و ستد موسسه، فقدان تنوع اقتصادی، يا موقعيت جغرافيايی، کاهش سطح تمرکز دارايی های موجوده در مدت 

اگر حالت تمرکز قرضه برقرار باشد، موسسه بانکی مکلف است پاليسی های .  زمان اندک غيرممکن خواهد بود
 را  ترتيب کرده تا تدابير کافی کنترولی برای خطرات مترافق با خطرات کرديتی قوی و معيارات تنظيم قرضه 

 موسسه در هنگامی هيئت نظار  مکلف است تا سرمايه کافی را غرض تحفظ . کريدتی  فعلی و جديد،  فراهم گردد
فع اين موضوع سرمايه و ذخاير کافی را برای ر.  که مجموعه دارايی آن تجديد ساختار می شود، حفظ نمايد

خطرات اليتجزاء  تمرکز دارايی شناخته شده و  سطح مناسب خطر ناشی از تخصيص سرمايه ايجاب نموده، و 
هيئت مديره نه تنها بايد از   روندهای اخير در شرکت يا صنعت خاص مطلع باشد بلکه بايد از چشم انداز آينده آن 

 . نيز آگاه باشد
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    اقدامات بديل برای کاهش تمرکز ها-۶٫٢٫٢

 که احتماًال تمرکز دارايی آنها در آينده نزديک کاهش نخواهد يافت قرار برخی از اقدامات بديل برای موسساتی 
  : ذيل می باشد

بمنظور جبران خطر اضافی ناشی از تمرکز دارايی ، بانک می تواند تصميم بگيرد که :  افزايش سطح سرمايه-١
اين سرمايه اضافی . ل های سرمايوی مبتنی بر خطر اختيار نمايديک نسبت باالتر سرمايه را نظر به دستورالعم

  .  باشدارد می سازد مفيدمی تواند در حاالتی که تمرکز اثرات سوء را بر موقف مالی موسسه و

  موسسه بانکی می تواند  : وجوه در نظر گرفته شده برای خساره ناشی از قرضه    افزايش -٢

کی در حالت تمرکز قرار داشته باشد، احتمال دارد که بخشی از مجموعه اگر موسسه بان:   اشتراک قرضه-٣
اگر . قروض خود را در يک بازار ثانويه به فروش رسانده تا اتکاء خود را به گروپ از دارايی ها کاهش دهد
ضه ها موسسه به اندازه کافی بزرگ نباشد که در بازار ثانويه اشتراک نمايد، يک اقدام بديل می تواند فروش قر

   .  بدون توسل به بانک مربوطه باشد که در صدد ايجاد تنوع در مجموعه قروض خود می باشد

ايجاب می نمايد که کليه بانک هايی که در افغانستان جواز  مقرره سرمايه د افغانستان بانک ٢٫١٫٣حکم ماده     -۴
رد انواع مختلف فعاليت هايی که اجرا می اخذ کرده اند  بايد يک نسبت از سرمايه را حفظ نمايند که برای پيشب

در تعيين ميزان تکافو سرمايه، د افغانستان بانک تعدادی از عوامل را مد نظر قرار می دهد تا . نمايند تکافو نمايد
 اين عوامل شامل  تمرکز . اطمينان حاصل نمايد تا سرمايه الزامی  تا حد زياد متناسب با وضعيت خطر بانک باشد

  و موثريت سيستم اداره بانک برای نظارت و کنترول دارايی ها يا بديهی های، تمرکز انواع خاص خطر کرديت
 مقرره سرمايه د افغانستان بانک تصريح شده است که در صورت صدور ٢٫٣٫٢در ماده . خطرات می باشد

  روز کاسی ۶٠اطالعيه از جانب د افغانستان بانک مبنی بر کسری سرمايه، بانک مکلف است تا در خالل 
 . سرمايه را جبران نموده و در غير اين صورت د افغانستان بانک اقدامات مقتضی را عليه بانک اتخاذ خواهد کرد

 

گروپ    ادی يانفرا خطر کريدتی به مقروضين ام با قروض بزرگ تواعطاء بر ا محدوديته-  سومبخش 
 بستهاز مقروضين بهم وا
 

  .ی عمومیا   محدوديته -٦٫٣٫١

a( بسته از مقروضين بهم وا گروپ ادی يانفرا به يک مقروض ا ریکريدت ارد تازه نداجانکی اچ بهي
يه ا  فيصد سرم١٥ز ا مقروضين مزبور ا شده به مقروض ياعطاءن کريدت آثر الاايد که با نماعطاء

يش افزاوز نموده، ا تجاتی رايه مقررا  فيصد سرم١٥ز قبل ا که ايرا کريدت اوز نموده، ياتجمقرراتی 
 آن درصد مجموع دارائيهای ۴ه برای يک فرع بانک خارجی در افغانستان محدوديت مشاب. دهد

 .ميباشد
 

b(  مل در يک از مقروضين شا خطر هر يک ام بای توا، کريدت هاين محدويت هاحين تعيين درجه تطبيق
 يک  خطرام با هم جمع گرديده و منحيث يک کريدت بزرگ توابسته باگروپ مقروضين بهم و

 پس از اتمام جمع بندی، هر کريدت انفرادی صرفًا يکبار .هد گرديدامله خوادی معانفرامقروض 
محاسبه شده، علی الرغم اينکه شايد به بيش از يک مقروض شامل در گروپ منسوب گردانيده شده 

 باشد
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  .رازاش در ببل فروانت قاً  تضمين شده بوسيله ضممالای کا کريدت هدر مورد خاصعد ا   قو -٦٫٣٫٢

بل فروش انت قابسته که بوسيله ضماز مقروضين بهم وا گروپ ادی يانفرا شده به يک مقروض اعطاءی اکريدت ه
ی ابع محدوديتهاسبه نشده بلکه تامح  .١٫٢٫٦  §ی عمومی مشروح در اً  تضمين شده، بر حسب محدوديتهمکمال

  :لذکر ميگردنداتی آ
  

a(  نک اتی بايه مقررا  فيصد سرم١۵رج گرديده، به اسبه فوق خامحز ا که امبلغ مجموعی همچو کريدته
 درصد ۴ در صورت يک فرع بانک خارجی در افغانستان، اين محدوديت .ستاخته شده امحدود س

 . ميباشد آنمجموع دارائيهای
 

b( نک اتی بايه مقررا  فيصد سرم١۵ز اوز امتجزينگونه که ای اکريدته)درصد مجموع دارائيهای يک ۴ 
ئط  اشرينکه انند اهمسبه شده، ای عمومی محا محدويتهز رویابوده ) انک خارجی در افغانستانفرع ب

  .دنزاورده نسآ بر ار  “بل فروشانت قا تضمين شده بوسيله ضممًالا ک”

 ت بزرگا بر مجموع خطرا محدوديت ه- چهارمبخش 
 

 .ی عمومیامحدوديت ه    -٦٫٤٫١

a(  ت بزرگ گرديده، اد خطرازديا اد يايجاشته که منجر به ا ندای را همچو کريدتهاعطاءزه اجانکی ابهيچ
 مبلغ ا، يوزاتجتی ايه مقررا  فيصد سرم٢٠٠ز انک ات بزرگ بادر صورتيکه مبلغ مجموعی خطر

 برای يک فرع بانک .يش بخشدافزا اتی رايه مقررا  فيصد سرم٢٠٠ز اوز ات بزرگ متجاخطر
 درصد مجموع دارائيهای فرع ٣ز قرضه است که از خارجی در افغانستان، قرضه بزرگ عبارت ا
 . درصد مجموع دارائيهای فرع محدود گرديده است۶٠تجاوز نمايد، و مبلغ مجموعی قرضه بزرگ به 

 

b(  مل در يک از مقروضين شا خطر هر يک ام بای تواکريدت ه ،اين محدوديتهاحين تعيين درجه تطبيق
 خطر يک ام باه و منحيث يک کريدت بزرگ تو هم جمع گرديدابسته باگروپ مقروضين بهم و

ر ا يکبًادی صرفانفرام جمع بندی، هر کريدت اتماز اپس . هد گرديدامله خوادی معانفرامقروض 
نيده شده امل در گروپ منسوب گرداز يک مقروض شايد به بيش اينکه شالرغم ی اسبه شده، علامح
 .شداب

  .رازابل فروش در بانت قاتضمين شده بوسيله ضم مًالای کای کريدت ها برخاصعد ا   قو -٦٫٤٫٢

بل فروش انت قابسته که بوسيله ضماز مقروضين بهم وا گروپ ادی يانفرا شده به يک مقروض اعطاءی اکريدت ه
تی آی ابع محدوديتهاسبه نشده بلکه تامح  .١٫٣٫٦  §ی عمومی مشروح در ا تضمين شده، بر حسب محدوديتهکامالًً

  :لذکر ميگردندا
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a(  نک اتی بايه مقررا  فيصد سرم١۵رج گرديده، به اسبه فوق خاز محا که امبلغ مجموعی همچو کريدته
 درصدر ۴ در صورت يک فرع بانک خارجی در افغانستان، اين محدوديت .ستاخته شده امحدود س

 .مجموع دارائيهای فرع تعيين شده است
 

b( نک اتی بايه مقررا  فيصد سرم١۵ز اوز ازينگونه که متجای اکريدته)درصد مجموع دارائيهای يک ۴ 
 مالا ک”طاي شرينکه انند اهمسبه شده، ای عمومی محاز روی محدويتهابوده ) فرع خارجی در افغانستان
 .دنزاورده نسآ بر ار  “بل فروشانت قاً تضمين شده بوسيله ضم

  

 ناموافقت ا  خطر-  پنجمبخش 
 

يا مجموع دارائيهای يک فرع بانک خارجی در ( تیاقرريه ماهش سرماز کاشی ا نناموافقت ا  خطر -٦٫٥٫١
  .ن مقروضينا ميبعدیبط ا روا ي )افغانستان

يا مجموع دارائيهای  (تیايه مقرراهش در سرماعث کاز با خطر کريدتی ام بادر صورتيکه يک قرضه بزرگ تو
ن ايشادی انفراقروض ن مقروض که منجر به ترکيب ا ميبعدیبط ا روا ي)يک فرع بانک خارجی در افغانستان

به ( نک صورت گرفته از بابير فوری  اذ تداتخالبه الت مطانحار ميگيرد در ات قراز مقرراگردد، در تخطی 
ت ا مقررابقت با قرضه متذکره در مطا  ت) شدن نقيصهز بر مالاه پس ام ل ششسرع وقت ممکنه، ولی در خالا

بل انت قاخذ ضمالی، ات ماير مؤسسار به سا داد بهاسنا امل فروش قروض يات شاماقداين ا. ر گيرداموضوعه قر
  )يا مجموع دارائيهای يک فرع بانک خارجی در افغانستان( تیايه مقرراد سرمازديا از مقروض، يافروش 
  . ميگردد

  

  .بل فروشانت قارزش ضماهش از کاشی ا نناموافقت ا   خطر -٦٫٥٫٢

ز ابل فروش در تخطی انت قارزش ضماهش اعث کاز با  خطر کريدتیام بابزرگ تودر صورتيکه يک قرضه 
  ٦٠ل   در خالاحی رصالات اماقدا جهت رفع نقيصه استه ميشود تانک خوا بزالت انحار ميگيرد، در ات قرامقرر

 . روز رويدست گيرد
  

  .ی مجموعیا محدوديت هاب ناموافقبزرگ ت اخطرص ات خالاح  -٦٫٥٫٣

خته اورده سآم دليلی بر ابر کدا بنات بزرگ راده بر رقم مجموعی خطری وضع شانک محدويت هادر صورتيکه ب
  روز رويدست ٦٠ل  در خالاحی رصالات اماقدا جهت رفع نقيصه استه ميشود تانک خواز بالت انحاند، در انتو
 ت بزرگان خطرآ ًاينکه صرفاند، نه احی رويدست گرفته شده ميتوصالات اماقدات بزرگ ام خطراتمی ابر. گيرد

 . ده شونداهش دامل تخطی شمرده شده، کا که عايرا
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  گزارش دهید و اسنا  حفظ - ششمبخش 
 

  داسنا   حفظ  -٦٫٦٫١

 و مؤثق لست بندی شده، که کاملن بصورت آت بزرگ در ام خطرادی بوده که تماسنان آ مکلف به حفظ انکهاب
 مقروضين، و درجه قروض ا مقروض يبسته بودنازه خطر، مسئله واندا مقروضين، ا مقروض يهويتمل اش

و يد صورت گرفته ار باً  بصورت ربعوقالاد متذکره اسناتجديد . س تصنيف بندی قروض ميگردداسامتذکره ب
  .نظارت توسط هيئت مديره فرستاده شودخالصه آن در يک گذارش به هيئت 

    گزارش دهی-٦٫٦٫٢

يکه ا روشن ار در ربع بهماقل يکبا حد ات بزرگ رام خطراتمپور ا راهد تا ميخوانکهام باز تمانک ان بانستافغاد 
نک يک ان بانستافغابدينوسيله د . گذارش دهندنک ان بانستافغاپور ميدهند، به د ات بزرگ به هيئت مديره راخطر

 .هد نمودا طرح خواپور دهی ستندرد رافورم ر

  يت ها معافيت فروع بانک های خارجی در افغانستان از محدود– هفتم بخش 

   درخواستی معافيت از محدوديت  -۶٫٧٫١

امکان دارد فرع يک بانک خارجی در افغانستان از د افغانستان بانک تقاضای معافيت از محدوديت قروض بزرگ 
درخواستی . به يک مقروض منفرد يا گروپ از مقروضين وابسته و محدوديت بر مجموعه قروض بزرگ را نمايد

  :مدارک ذيل را در بر داشته باشداين معافيت بايد اسناد و 

a(  گذارش هيئت مديره)بصورت کل(بانک خارجی که تصريح مينمايد که بانک خارجی ) يا گروپ معادل (
اين گذارش بايد . قرضه بزرگ مقامات مقرراتی دفتر مرکزی را رعايت مينمايدوضع شده محدوديت 

 .بصورت ساالنه تجديد شود
b( ی دفتر مرکزی بانک خارجی جهت معافيت و تضمين تعيين شدهمکتوب عدم اعتراض مقامات مقررات. 
c(  ضمانت خط امضاء شده بوسيله هر يک از اعضای هيئت مديره)که در آن تصريح ) يا گروپ معادل آن

 بدهی های فرع را در افغانستان یشده که دفتر مرکزی بدون قيد و شرط پرداخت کلی و بروقت تمام
 .ا جناح های وابسته ناشی ميشودضمانت مينمايد که از معامالت ب

d(  قرضه "کاپی آخرين ورايش پاليسی قرضه دهی فرع که حاوی قدمه های معقول و تعريف شده برای
و موضوعات پيشنهاد شده قروض بزرگ جهت بررسی سطوح باالتر مديريت و تصويب در " بزرگ

 .زمان ايجاد آن باشد

  .ان بانکد افغانستاز جانب  معافيت  منظوری شرايط -٦٫٧٫٢

  رعايت فرع بانک خارجی را در، د افغانستان بانک سابقه کلیهنگام قضاوت در مورد کيفيت درخواستی معافيت
شروح پاليسی و اقدامات تنفيذی د افغانستان بانک؛ کيفيت کلی دارائيهای آن، بشمول سطح  قوانين، مقررات، و از

دی شده و صحت تصنيف قروض وی که بوسيله نظارت های و روند دارائيهای راکد و دارائيهای معکوسًا صنف بن
داخل ساحوی د افغانستان بانک مشخص شده است؛ و ارزيابی ماموريت ايجاد قرضه های فرع بوسيله د افغانستان 

  . در نظر خواهد گرفتفرع و اصول عمومی قرضه دهی محتاطبانک جهت تطابق با پاليسی قرضه 
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 )ت کريدتیا خطرام باقروض بزرگ تو(زرگ ت بات خطراسبانمونه مح  :ضميمه

  

  . ستانی افغا  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠لف انک اب)   مجموعی(تی ايه مقرراسرم

يه ا  فيصد سرم١٥ز ارت ابسته عباز مقروضين بهم وا گروپ ادی يانفرای يک مقروض احد تعيين شده بر
  . شدابنی ميافغا  ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ايتی امقرر

نب از جا خطر کريدتی ام با  قرضه بزرگ تو١٦ بزرگ، فرض ميکنيم که تا توجه به مبلغ مجموعی خطراب
  . ستا گرديده اعطاءلف انک اب

يه ا  فيصد سرم١٠( نی افغا  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠وی به الف مسانک ا خطر کريدتی بام بادی بزرگ توانفرايک قرضه 
  .شدان ميبآز ا بيشتر اي)  تیامقرر

  ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ اتی يايه مقررا  فيصد سرم٢٠٠ز ارت ارگ عبت بزای مبلغ مجموعی خطراحد تعيين شده بر
  .شدانی ميبافغا

   ) تیايه مقررافيصد سرم  ١٣(نی  افغا  A  =  ۶٠،٠٠٠،٠٠٠ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم۵١(نی  افغا  ٠٠٠،٠٠٠،٧۵  =  B خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم٣١(نی  افغا  ٠٠٠،٠٠٠،C  =  ۶۵ خطر کريدتی مقروض ام باگ توقرضه بزر

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم١١(نی  افغا  ٠٠٠،٠٠٠،D  =  ۵۵ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

    )تیايه مقررا  فيصد سرم۴١(نی  افغا  ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  =  E خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم۵١(نی  افغا  ٠٠٠،٠٠٠،٧۵  =  F خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم٣١(نی  افغا  ٠٠٠،٠٠٠،G  =  ۶۵ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم١١(نی  افغا  ٠٠٠،٠٠٠،H  =  ۵۵ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررافيصد سرم  ١٣ (  نی افغا  I  =  ۶٠،٠٠٠،٠٠٠ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررافيصد سرم    ٨ (  نی افغا  J  =  ۴٠،٠٠٠،٠٠٠ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم۵١ ( نی افغا  K =  75,000,000 خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم۴١ ( نی افغا  ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  =  L خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم٣١ ( نی افغا  ٠٠٠،٠٠٠،M  = ۶۵ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررافيصد سرم  ١٣(نی  افغا  N  =  ۶٠،٠٠٠،٠٠٠ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

   ) تیايه مقررا  فيصد سرم۴١(نی  افغا  ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  =  O خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو
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   ) تیايه مقررا  فيصد سرم١١ ( نی افغا  ٠٠٠،٠٠٠،P  =  ۵۵ خطر کريدتی مقروض ام باقرضه بزرگ تو

  

 نیافغا  ١،٠١٥،٠٠٠،٠٠٠  =   خطر کريدتیام بامجموع قروض بزرگ تو

 انی بوده زيرافغا  ٩٧٥،٠٠٠،٠٠٠وی به ا خطر کريدتی  مسام بان، مبلغ مجموعی قروض بزرگ تواي وجود اب
تی ايه مقررا  فيصد سرم٨ ا خطر کريدتی شمرده نشده زيرام با  يک قرضه بزرگ توJکريدت مربوط به مقروض 

  . ستامل نگرديده اش"  ت بزرگاموعی خطرمبلغ مج"سبه ازينرو در محاده، ا تشکيل دار
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