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   اسالمی افغانستانجمهوری

 د افغانستان بانک

            

   و اداره سياليتمحاسبه:   پنجمماده 

   عموميات -بخش اول 

 صالحيت .   ١٫١٫٥ §

قانون بانکداری افغانستان به د افغانستان بانک ترتيب  ١٫٢٫٣٥  و ٣٫٣٢ فاداتمقرره هذا مطابق به صالحيت تفويض شده م
  . بحث ميکند و اداره سياليتمحاسبه و از 

  تعريفات.   ٢٫١٫٥  §

a( امانات عندالمطالبه بانکها؛ امانات ميعادی :   بوده و بمعنی مجموعه هايک جز فرعی بدهی  - وجوه جلب شده
بانکها؛ امانات ساير مؤسسات مالی؛ امانات عندالمطالبه مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان؛ امانات ميعادی 

لی و ساير مشتريان؛ امانات پس انداز مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان؛ گرفتن قرض بر مؤسسات غير ما
 مدت از -ز د افغانستان بانک؛ قروض کوتاه مدت ا- کوتاهقروضاساس مودافقتنامه باز خريد اسناد بهأ دار؛ 

سهامی / بهأ دار قرضه مدت؛ اسناد بهأ دار قرضه فرعی؛ و اسناد - مدت؛ قروض دراز-بانکها؛ ساير قروض کوتاه
 ).دوگانه(

 

b( وسيع تناسب )دارائی های سيال، که بگونه فيصدی مجموع وجوه جلب شده و اقالم -   سياليت)فرا شمول  
 .اختصاصی خارج از بيالنس شيت ارائه ميگردد

  

c( بکار تعهدات:    اقالم اختصاصی خارج از بيالنس شيت بمعنی مجموعه-  اقالم اختصاصی خارج از بيالنس شيت 
برده ناشده قرضه؛ ليتراف کريدت های تجارتی؛ ليتراف کريدت های ضمانتی مالی؛ ليتراف کريدت های ضمانتی 

 .کاری؛ و ساير گرانتی ها و اقالم متبادل کريدتی

  

d( پول نقد در خزانه :  يک جز از دارائی های سيال بوده و بمعنی مجموعه  -  سيال بسياردارائی های) موجودی
 .ابات جاری با د افغانستان بانک؛ و امانات عندالمطالبه با بانکها؛ حس)خزانه

  

e( پول نقد درخزانه؛ حسابات جاری با د افغانستان بانک؛ :  دارائی های سيال بمعنی مجموعه  -  دارائی های سيال
 قابل حصول از امانات عندالمطالبه با بانکها؛ امانات ميعادی با بانکها؛ قروض اعطأ شده به بانکها؛ ساير حسابات
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بانکها؛ قروض اعطأ شده به ساير مؤسسات مالی؛ طلبات بر اساس موافقتنامه بازخريد اسناد بهأ دار؛ اسناد بهأ دار 
اسناد     -؛  اسناد بهأ دار قرضه خارجی Aکتگوری  شامل درتجارتی منتشره جناحهای   اسناد بهأ دار -خارجی 

    - ؛ اسناد بهأ دار قرضه خارجی A کتگوری شامل درمنتشره جناحهای بهأ دار نگهداشته شده الی موعد سررسيد 
 . A کتگوری شامل دراسناد بهأ دار آماده بفروش منتشره جناحهای 

  

f( دارائی های قوياً  سيال، که منحيث فيصدی از بدهی های مفر   - تناسب سريع سياليت(volatile)ارائه ميگردند  . 

  

g( امانات عندالمطالبه بانکها؛ امانات ساير :  وه جلب شده بوده که بمعنی مجموعه  يک جز از وج-  بدهی های مفر
 مدت از بانکها؛ و ساير -مؤسسات مالی؛ استقراض بر اساس موافقتنامه های بازخريد اسناد بهأ دار؛ قروض کوتاه

 . مدت-قروض کوتاه

 

  مقاصد و اهداف عمومی.   ٣٫١٫٥ §
  
a( ازين مقرره عبارت است ازمقصد :  
  

 .شريح توقعات د افغانستان بانک در رابطه با محاسبه و اداره سياليت از بانکهات .١
 
  که عمليات بانکی نبايد پائينتر از آن قرار -  سريع و وسيع -تعيين دو تناسب مطلقاً  اصغری سياليت   .٢

 .گيرد
  
b( اهداف اين مقرره عبارتند از: 
  

نظارت :  ه سياليت را طرح نموده، که شاملاز بانکها خواسته خواهد شد تا يک پروگرام جامع ادار .١
ی و يتو هيئت اجرائيه؛ پاليسی ها و طرزالعملها بشمول رهنمود های کم) مديره(بواسطه هيئت نظار 

محدوديت های داخلی؛ سيستمهای اداره معلومات؛ اندازه گيری و نظارت بر فعاليت ها؛ طرح پالنها 
 .بع وجهیبرای موارد غير مترقبه؛ و متنوع ساختن منا

ً  سيال با بدهی های مفر و  .٢ از بانکها خواسته خواهد شد تا حدود اصغری تناسب دارائی های قويا
 . دارائی های سيال با وجوه جلب شده را نگهدارند

 
c(  چگونگی پيروی بانکها از معيارات مندرجه اين مقرره بوسيله تفتيش داخل ساحوی و تحليل و تجزيه اطالعات در

 .نظارت خواهد گرديدخارج از ساحه، 
  
  

    محاسبه و اداره سياليت-بخش دوم  
  
   عموميات-محاسبه و اداره سياليت  .    ١٫٢٫٥   §
  

a( هر مؤسسه بانکی بايد يک ستراتيژی کتبی برای اداره يوميه سياليت را در اختيار داشته باشد. 
ف گوناگون کمی و ستراتيژی سياليت بايد معرف شيوه های عمومی اداره سياليت، بشمول اهدا

ستراتيژی متذکره بايد پاليسی های مشخص ترکيب دارائی ها و بدهی ها، بکاربرد . کيفی، باشد
 مدت سياليت را تحت پوشش در -وجوه بين البانکی، و ستراتيژی های رفع تشوشات مؤقتی و دراز

 .آورد
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b(  بانکهائيکه با وضعيت بحرانی مالی، درجه روبه تنزيلCAMELSمواجه بوده، در ، يا هر دو 
 .دنقسمت اداره سياليت و پالنگذاری برای حوادث غير مترقبه بايد توجه فزاينده بخرچ ده

  
  و هيئت اجرائيه)  مديره(نظارت امور بوسيله هيئت نظار .    ٢٫٢٫٥§   

  
ياليت بانکرا به عهده وظيفه اعمال نظارت بر پروگرام اداره س)  مسئوولين اجرائيه(و هيئت اجرائيه )  ناظرين(هيئت نظار 

  .انجام دهندتام  ناظرين و مسئوولين اجرائيه بايد از مسئووليت های نظارتی شان مطلع و آنها را با دقت و پشتکار .دارند
  

a( ناظرين بايد حد قابل قبول خطر سياليت را، بشمول محدوديت های کمی، تعيين و   --  ناظرين
ضمناً  ناظرين بايد در . اقل يکبار ساالنه منظور نمايدپاليسی های مربوط به اداره سياليت را حد 

مورد اتخاذ گامهای ضروری برای نظارت و کنترول خطر سياليت بواسطه مسئوولين اجرائيه، 
 . خطر سياليت بانکی آگاه باشنداندازهناظرين بايد از ماهيت و . اطمينان حاصل نمايند

 
b(  د پاليسی ها، طرزالعمل ها، و رهنمود های اداره و مسئوولين اجرائيه باي  --  مسئوولين اجرائيه

 ايشان بايد وضعيت .نظارت بر سياليت را بشمول شيوه های کنترول داخلی طرح ريزی نمايند
سياليت بانکی را بصورت منظم و مکرر مورد بررسی قرار داده،  فکتور های داخلی و خارجی و 

 تمويلی برای همچو حاالت غير مترقبه را ترتيب حاالت اثرمند باالی سياليت را نظارت، و پالنهای
در ضمن مسئوولين اجرائيه مکلف به آگاه ساختن ناظرين از وضعيت سياليت بانکی . نمايند

 .بصورت منظم ميباشند
  
  

  پاليسی ها و طرزالعمل ها.    ٣٫٢٫٥§   
  

مسئووليت نهائی کافی بودن پاليسی ها و . بايد واضح و جامع باشد اداره سياليت مورددر  پاليسی ها و طرزالعمل های بانک 
موارد آتی شامل پاليسی ها و . طرزالعمل ها بدوش ناظرين ميباشد؛ مسئوولين اجرائيه عهده دار طرح و تطبيق آنها ميباشند

  :طرزالعمل ها ميگردد
  

a( رات سياليت بايد شناسائی   افراد و کميته های مسئوول بر اداره و نظارت خط.تفکيک مسئووليت ها
 . گردند

b( ستراتيژی سياليت بايد معرف شيوه های عمومی اداره سياليت، بشمول   .ستراتيژی عمومی سياليت
ستراتيژی متذکره بايد پاليسی های مشخص ترکيب دارائی ها و . اهداف گوناگون کمی و کيفی، باشد

در ضمن يک  ستراتيژی .  در آوردبدهی ها، بشمول بکاربرد وجوه بين البانکی، را تحت پوشش
 . مدت سياليت بايد موجود باشد-کتبی جهت رفع تشوشات مؤقتی و دراز

c( بانکها مکلف به محاسبه و نظارت از سياليت بانکی ذريعه   .پروسه محاسبه و نظارت بر سياليت
 پيش بينی بکاربرد پيش بينی های جريان نقده که آمد و رفت پول نقد را در مواقع متغير پالن شده

 ،در پهلوی پيش بينی های جريان نقده. مينمايد، بوده تا کمبودی ها و مازاد نقده آينده را تعيين نمايد
 .  بکاربرد پيش بينی های جريان نقده الزامی ميباشدضميمه شده ميتواند، ولیساير روشها نيز

d(  رهنمود ها و محدوديت های کمی)ريان نقده بر مبنای   عللرغم اينکه پيش بينی های ج).کميتی
حدود اعظمی و قابل تحمل در قسمت تعيين مؤثق نميباشند، بانکها بايد قضاوت استوار بوده و 

 ضمناً ، بانکها بايد حدود اصغری داخلی برای تناسب .بخرچ دهندبذل مساعی کمبودات جريان نقده 
ه بصورت حد اقل بايد سريع سياليت و تناسب وسيع سياليت را تعيين نمايند؛ حدود اصغری متذکر

 .معادل به حدود اصغری مقرراتی آتی الذکر باشد
e( طرزالعمل :  شيوه های کنترول داخلی بانکها بايد شامل موارد ذيل باشد  .شيوه های کنترول داخلی

 تصويبات؛ تقسيم اوقات بررسی وقفوی يسی ها، محدوديت ها، وها برای منظوری استثنائات در پال
عمل های سياليت؛ و بررسی پروسه راپوردهی و پيروی از قوانين، مقررات، و پاليسی ها و طرزال
 .پاليسی های داخلی

f( سيستم اداره معلومات بانک بايد معلومات مؤثق و بموقع در مورد   .سيستمهای اداره معلومات
ايکه در فرضيات . وضعيت کنونی و آينده سياليت بانکی را بدسترس مسئوولين اجرائيه قرار دهد

ً  در راپورها توضيح گرديده تا مسئوولين يش بينی های جريان نقده پ بکار برده شده، بايد واضحا
هکذا، اين راپورها بايد . اجرائيه صحت و مؤثقيت آن پيش بينی ها را بررسی نموده بتوانند
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 پيروی از محدوديت های داخلی و شرائط چگونگیسئوولين اجرائيه را قادر باين سازد تا م
 .تعيين نمايندی را مقررات

g( بانکها جهت اداره حاالت خراب و تضعيف کننده غير متوقع .پالنگذاری برای حاالت غير مترقبه  
درين پالن تمام موارد بکار . و قابل مالحظه در سياليت بانکی، پالنهای غير مترقبه طرح نمايد

تيکه بانک آنها را بکار و حاال)  مانند فروش دارائی ها يا قروض بين البانکی ضمانتی( رونده 
مسئوولين اجرائی بايد تمام منابع تمويلی حاالت غير مترقبه را . خواهد برد، بايد شناسائی گردد

ً  بررسی نموده و يقينی سازد که در راه بکار برد اين وجوه هيچگونه سد يا مشکالت  ً  فوقتا وقتا
ساخته شود تا تمام پرسونل از مسئووليت ها و تصميم گيری مشخص . خارج از توقع وجود ندارد

 .نقش شان هنگام رفع حاالت مشکل زا واقف باشند
h(  رابطه قائم  وجهی  بانکها بايد با گروپهای کثير از امانت گذاران و ساير ذرايع .وجهیتنوع ذرايع

  ٢٠% مثالً ، بيشتر از (از اتکأ بيش از حد باالی منابع منفرد وجهی . نموده و آنرا حفظ نمايد
 .اجتناب گردد)  ع وجوه جلب شدهمجمو

i( ستراتيژی اداره سياليت بانک، جائيکه الزم افتد، بايد در برگيرنده تحليل اوضاع .تحليل اوضاع  
بصورت حد اقل دو نوع . بوده تا مسئله فعاليت بانک تحت شرائط متنوع عملياتی تضمين گردد

ريان نارمل نقده حين فعاليتهای نارمل همراه با ج“  شرائط محتمله”   : شرائط بايد مورد نظر باشد
 با جريان خراب نقده و مشکالت قابل مالحظه بانکی در همراه“  شرائط بحرانی” روزمره؛  و 

 اساسی ايکه در قبال تحليل اوضاع  هدف. قسمت به تعويق انداختن بازپرداخت يا تعويض بدهی ها
ً  مورد بررسی قرار گير پالنهای غير مترقبه که تحت همين بخش . ندنهفته اند، بايد وقتا ًَ فوقتا

 . توضيح گرديدند، بايد برای رفع همچو مشکالت طرح گردند
  
  

  تناسبات مقرراتی اصغری سياليت  -بخش سوم  
  

                       
  تناسب مقرراتی سريع سياليت.   ١٫٣٫٥ §
  

در صورت عدم موجوديت بدهی های مفر در بانک، اين .  يا بيشتر از آن باشدفيصد  ٢٠تناسب سريع سياليت بانکها بايد 
  .شرط بصورت خودبخودی برآورده شده حتی اگراين تناسب محاسبه گرديده نتواند

  
  تناسب مقرراتی وسيع سياليت.    ٢٫٣٫٥   §
  

  .  يا بيشتر از آن باشدفيصد  ١٥تناسب وسيع سياليت بانکها بايد 
  
   چگونگی مطابقت آنها با معيارات تعيين شدهومحاسبه تناسبات اصغری .    ٣٫٣٫٥   §
  

محاسبه و راپور ماهوار اين تناسبات را طی  را بشکل اوسط ماهوار تناسبات روزمره ماهوار بانکها بايد تناسبات اصغری 
کمتر  در صورتيکه اوسط ماهوار از فيصدی های مطالبه شده .پنج روز پس از ختم هر ماه به د افغانستان بانک پيشکش نمايد

بانکها بايد معلومات کافی را در دسترس . ميگردد، در آنصورت نمايندگی از تخطی بانک از مفردات اين مقرره خواهد نمود
  . کی را بر مال سازندبانک صحت محاسبات بانداشته تا بدان وسيله نظارت کنندگان داخل ساحوی د افغانستان 

  
    تاريخ انفاذ مقرره-بخش چهارم  

 
  .در صفحه انترنيتی دافغانستان بانک    نشر .١٫٤٫٥   §
  

  . بعد از تصويب آن توسط شورای عالی دافغانستان بانک نافذ است اين مقرره
  
   


