
 بخش قوانين و مقررات
 
 

 اين مقرره به تاريخ  ١٣٨٣/١١/٢٢ از طرف شورای عالی دافغانستان بانک تصويب شده است.

 
 
  

  جمهوری اسالمی افغانستان
  افغانستان بانکد

  
  

  خالصه 
  

در مطابقت با متذکره نشر مقرره . سپرده است نشر را به   خارجیاسعاروضعيت باز دافغانستان بانک مقرره 
باعث صورت ميگيرد که بر لزوميت نشر مقرره به بهترين شيوه که  افغانستان یماده سوم قانون بانکدار

در  که تاخير اگر دافغانستان بانک به اين نتيجه برسد. نمايد حکم ميبانکداری داخلی گرددعطف توجه صنعت 
 باعث تاخير در وضع مقرره ميگردد و اين تاخير منافع سيستم بانکی را جهت نظرخواهی عامه نشر مقرره

قرره، د افغانستان در مورد اين م. تهديد مينمايد، در اين صورت آن بانک ميتواند از نشر آن صرف نظر نمايد
   . بانک تصميم اتخاذ نمود تا آن را بخاطر نظر خواهی عامه بنشر بسپارد

  
    هدف مقرره

  
 ، بانکیبرای مؤسسات اسعار خارجی خطر ناشی از حدود  در مورد بيشتراتتوضيحارائه هدف اين مقرره 

معين ،  اداره بانکتوسط اسعار ارزيابی خطر را جهت الزمعالوتًا اين مقرره طرزالعمل های . ميباشد
  . ميسازد

  
در مورد  اصول اساسی کميته بازل ١٣ و ١٢  لاصدر همآهنگی با بالعموم تصويب و تطبيق کامل اين مقرره 

  .صورت ميگيرد بانکیمؤثر نظارت 
  

    مقررهصه و خالپس منظر
  

 بايد نظارت کننده  يک.ميگردند بانکی به آن مواجه مؤسسات است که ی خطراتيکی ازاسعار خارجی خطر 
 مارکيت خطرات گوناگونچنين  از را تعيين و وضع مينمايند تا  که بانک ها حدود مناسبگرددمطمئن 

به دافغانستان بانک صالحيت ميدهد تا محدوديت ها و يا ايجابات  قانون بانکداری ٣۵٫٢ماده . جلوگيری نمايند
  .ضع نمايدواسعار خارجی تحفظ ناشده   وضعيت های موردخاصی را در

  
 و نيز  خارجیاسعاری خود را در هر يک از اسعار  وضعيت های بانکها را مکلف ميسازد تااين مقرره 

محاسبه در . محاسبه نمايند ،و تمام اسعار خارجیتبادله  غير قابل اسعار بهرا  اسعارخالص  مجموعیوضعيت 
  .   نيز مدنظر گرفته ميشونددارد، تأثير  آنهاحسابات خارج از بيالنس شيت که باالی وضعيتاين وضعيت ها 

  
 توسط دوره ای بصورت  که خطر مجاز اسعار مشخص ميکندبرایرا حدودی مقرره  عالوه بر آن اين

  به اندازهبادلهاسعار قابل تهر يک از  برای حدود اين ،در ابتداء.  خواهد شدتعديل مرور و  بانکافغانستاند
 فيصد سرمايه مقرراتی بانک ۵  به اندازهغيرقابل تبادله اسعار برایبانک و  سرمايه مقررراتی فيصد ٢٠

 فيصد ١٠ نبايد از بادله خالص يک مؤسسه بانکی به اسعار غيرقابل تمجموعیوضعيت . استگرديده تعيين 
 فيصد سرمايه مقرراتی بانک ۴٠ نبايد از اسعار تمام به باز مجموعیسرمايه مقرراتی بانک و وضعيت 

  . تجاوز کند
  

پاليسی ها و ، بلند رتبه بشمول نقش مديران،  ريسککنترول و ادارهمقرره طرزالعمل های اين باالخره، 
   . نمايد و ايجابات راپوردهی را بصورت مفصل بيان مياسعارطرزالعمل های وضعيت باز 
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  جمهوری اسالمی افغانستان
  دافغانستان بانک

  
   خارجیاسعاروضعيت باز : ماده هفتم

  
  عموميات–اول بخش 

 
  )مبنی (صالحيت. ١٫١٫٧ §
  

  به تأسی از صالحيت اعطاء شده به دافغانستان بانک طبق ماده خارجیاسعاروضعيت باز مقرره اين 
  . وضع گرديده است ،افغانستان بانک قانون د٧٢ ماده  وقانون بانکداری ٣۵٫٢٫۵

  
  تعريفات.  ٢٫١٫٧ §
  

  :را ميباشند آتی معانی ذيل را دادرين بخش اصطالحات
  

 مورد خريد و وسيعًا جهانیبازار های   در کهی اند عبارت از اسعار“ادلهاسعار قابل تب”  )أ 
 مورد اسعاربانک مرکزی مسئول  اخذ اجازه نامه خاص از  اينکهبدون و گرفتهفروش قرار 

 . گرديده ميتواند ساير اسعار و يا طال تبادله با، طور آزادانه  الزم باشدنظر
به اسعار ها  دارايی  اسعار معين خارجی عبارت از در رابطه به “ خارجیعاراسوضعيت ”  )ب 

وضعيت اسعاری صفر عبارت از وضعيت .  ميباشدمتذکره به اسعار ها منفی بدهی متذکره
  . داللت به وضعيت باز اسعار مينمايد وضعيت مثبت و يا منفی  وبسته اسعار بوده

ميباشد که در آن دارايی به  خارجی  معينر سع عبارت از وضعيت باز“ وضعيت طوالنی”  )ج 
جمع تأثيرات اقالم خارج از بيالنس شيت، بيشتر ی آن، مورد بحث نظر به بدهی هاسعر 
 . ميگردد

خريد و فروش زياد در خارج از کشور  که اسعاری اند عبارت از “ادلهاسعار غير قابل تب”  )د 
  .  تبادله نميباشنداصلی نداشته و بناًء در بازارهای جهانی به آسانی قابل

 همجموع اسعار ياوضعيت های کوتاه تمام  هعبارت از مجموع “اسعار مجموعیوضعيت ”  )ه 
  . ، هر کدام که رقم مطلق آن بيشتر باشد اسعارالنیطووضعيت های تمام 

مورد سعر سعر معين ميباشد که در آن بدهی ها به   عبارت از وضعيت باز“ وضعيت کوتاه”  )و 
  . گردد جمع تأثيرات اقالم خارج از بيالنس شيت، بيشتر ،همان سعربه بحث نظر به دارايی 

  
  مرام و اهداف عمومی . ٣٫١٫٧§ 
  

  :اندقرار ذيل اهداف اين مقرره 
حدود خطر اسعار ضمن وضع  خطر کنترول جهتدافغانستان بانک  ی چارچوب نظارتتعيين  )أ 

  :  موارد ذيلبر
  . سعر خارجی واحدبه  منفرد اسعار وضعيت .١
 .ادلهاسعار غير قابل تب بهخالص اسعار  مجموعیضعيت و .٢
 .  تمام اسعار خارجیبهخالص اسعار  مجموعیوضعيت  .٣
 

 . برای نظارت خطر اسعار توسط اداره بانک الزم اند ختلف کهطرزالعمل های م تعيين  )ب 
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   و محدوديت ها محاسبه–بخش دوم 

  
  محاسبه. ١٫٢٫٧§ 
  

  : محاسبات ذيل را انجام ميدهند،ناشی از اسعارطر خکنترول منظور مؤسسات بانکی به   )أ 
  اسعار مشخصبهخارجی منفرد اسعار وضعيت  .١
   اسعار قابل تبادلهبه خالص اسعار مجموعیوضعيت  .٢
  تمام اسعار خارجی هاسعار بخالص  مجموعیوضعيت  .٣
  

نرخ  که به اساسبه پول معادل افغانی ارائه ميگردند مندرج درين مقرره  اسعار  هایبيالنس  )ب 
 .  مورد نظر محاسبه ميگرددتبادله مربوط در روز

ارائه مندرج در موافقتنامه های بين المللی   تصفيهيا واحدو  ختلطيکه به اسعار مئيالنس هاب  )ج 
درينصورت ، تعيين گرددبايد  همنتخباسعار  نرخ تبادله آن برويت مجموعهو ،  باشندگرديده

و بعد از صورت گرفته ) ب(مل مندرج در بخش تسعير آن به پول افغانی مطابق به طرزالع
جموعه، به اسعار شامل در م اسعار مختص شده به هر يک از اوزان اينکه با در نظر داشت

  . گرديدند،  در وضعيت اسعار درج ميگرددمتشکله تجزيه 
 ميتواند ات ، مؤسس ی ازيک موجه از جانب درخواستدرصورت دريافت  بانکدافغانستان   )د 

در محاسبه را از شموليت  ،)طويل المدت(دارنده وصف ساختاری   اسعاربيالنس های
  . معافيت دهدوضعيت اسعار خارجی 

  : اسعار شامل اقالم ذيل ميباشد حسابات خارج از بيالنس شيت، وضعيت در رابطه به  )ه 
 . خارج از بيالنس شيت ميباشداسعاری فوری  معامالت به مفهومکه  ،فوری قرار داد .١
شخص فروش يک مقدار م مستقبلی و پيش خريد، که عبارت از قراردادهای قرارداد های .٢

 به  اسناد مالی  چنين عرضه ميباشد طوريکه به يک نرخ تبادله معين متضمنمالیاسناد 
  . ديرميگصورت  مندرج در قرار داد  آينده تاريخ

ريد و يا قرارداد فروش حق خاز  ، که عبارت) خريد و يا فروشاختيار(قرارداد اختيار  .٣
عقد قرارداد مشخص يا حق و ، است  در آينده متضمناسناد مالیفروش مقادير معين 

 :  با قيد اينکهميباشدمستقبل و يا پيش خريد در آينده 
 )دلتای(تفاوت معادل به ميگردد بايد  شامل  خارجیاسعارمقدار که در وضعيت  •

داد  متضمن قرارلیاسناد ماارزش اسمی  به که داللت ،باشدقرار داد اختيار 
 ؛نمايددلتای آن ميضرب در 

ارزش کوچک در  تغييرات در نتيجهکه را اختيار قرار داد  در ارزش ري تغيدلتا •
 ؛ نشان ميدهد،حاصل ميگردد اختيارقرار داد اسناد مالی متضمن 

دلتای ، دگردمي محاسبه  تجارتیتسعيرقرارداد اختيار  شکل بهاگر معادل دلتا  •
 ؛ و اسعار مورد بحث تعيين گردد به اساس ايد بمورد استفاده

دلتای ، محاسبه ميگردد)  OTC(اگر معادل دلتا به اساس قرارداد اختيار متقابل  •
مربوط نمونه منظور شده در اطالعيه بايد با استفاده از مورد استفاده 

مکلف به نگهداری در چنين موارد، مؤسسات مالی . دافغانستان تعيين گردد
 .  شان ميباشندات محاسباسناد مکمل

 
 ميگردند، مشخصآن  به اجزای متشکلهساختاری  مالی تجزيه اسناد به اساسمعامالتيکه  .۴

پيش خريد / حد اقل دو قرارداد مستقبلدر آن چنين اسناد مالی بمعنی قرار داد های است که 
 . بصورت همزمان عقد گردندو يا قرارداد اختيار 

 
متشکل که در محاسبه وضعيت اسعار خارجی شامل ميگردند حسابات خارج از بيالنس شيت   )و 

 : به پول معادل افغانی ارائه ميگردنددر راپورهای معمول  که از اقالم ذيل ميباشد
 عالمه بهکه (و مبالغ قابل پرداخت ) ميگردد ارائه عالمه مثبت که به(مبالغ قابل وصول  .١

 قراردادهای فوری،)  ميگرددارائهمنفی 
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 عالمه بهکه (و مبالغ قابل پرداخت ) ميگردد ارائه عالمه مثبت بهکه (صول مبالغ قابل و .٢
 قراردادهای مستقبلی و پيش خريد، ) ميگردد  ارائهمنفی

که (و مبالغ قابل پرداخت ) ميگردد ارائه عالمه مثبت  بهکه(لتای مبالغ قابل وصول معادل د .٣
 ،)رات خريده شده و يا فروخته شدهاختيا(قراردادهای اختيار ) ميگردد ارائه عالمه منفی به

عالمه به که (و مبالغ قابل پرداخت ) ميگردد ارائهعالمه مثبت به که (مبالغ قابل وصول  .۴
آن  به اجزای متشکله  ساختاریقراردادهائيکه با تجزيه اسناد مالی) ميگردد ارائهمنفی 

 . مشخص ميگردد
  محدوديت ها. ٢٫٢٫٧§ 
  

تجديد خطر مجاز اسعار که بصورت دوره يی توسط دافغانستان بانک  برای احکام معياری  )أ 
 :  ميگردند تعديل خواهد شد قرار ذيل ارائهونظر 

يعنی وضعيت کوتاه و يا ( مطلق ارقام بهنبايد مؤسسه  سعر مشخص باز منفرد يت عوض .١
 : دگردمتجاوز از مندرجات ذيل ) وضعيت طوالنی

 مؤسسه،سرمايه مقرراتی % ٢٠ تبادله ازدر صورت اسعار قابل  •
 .مؤسسهسرمايه مقرراتی % ۵ بادله ازدر صورت اسعار غير قابل ت •

سرمايه %  ١٠ غيرقابل تبادله نبايد از اسعار  مجموعی خالصوضعيتارزش مطلق  .٢
 .مقرراتی مؤسسه تجاوز کند

سرمايه مقرراتی %  ۴٠ تمام اسعار نبايد از  خالص مجموعی وضعيتارزش مطلق  .٣
 . کندمؤسسه تجاوز 

 
عيار  ، بانکدر مقرره سرمايه دافغانستانآن تعريف مطابق به مؤسسه بايد سرمايه مقرراتی   )ب 

  . گرديده باشد
يات سالم مل قابل تطبيق اند که دارای اداره و ع بانک هایباالی مؤسساتفيصدی های معياری   )ج 

فيصدی های نظر به مقيد تری را   های فيصدیصالحيت دارددافغانستان بانک ، ولی. باشند
 شان ضعيف بوده وضعيت مالی  تعيين نمايد کهبانکهایدرخصوص ) أ( پاراگراف مندرج در

  . اداری نشان داده باشدکنترول خطر اسعار خارجی ضعف يا در و 
  
  راداره خطکنترول و  –بخش سوم 

  
  )ارشد(بلند رتبه مديران نقش . ١٫٣٫٧ §

خود تشکيل در  مربوط به اسعار خارجی رافعاليت های  رنظارت ب و اجراءهر بانک بايد ساختار اداری 
کنترول و  ترتيب پاليسی ها و تعيين پروسه های مناسب برای تأمين اداره مؤثر معامالت و  برای. داشته باشد

. تطبيق نمايدتدابير الزم حفاظتی را تصويب و هيأت مديره آنرا مکلف است تا کاهش خطرات، هيأت نظار 
  :بايد موارد آتی را دربر داشته باشدفوق تدابير حفاظتی 

  
حدود  اهداف اين معامالت و ، بشمول که بانک در آن دخيل خواهد بود انواع معامالتتشريح  )أ 

 .هر نوع فعاليت
 های مؤظف در بخشمسئوليت های افراد و واحد در آن  ساختار تشکيالتی که ايجاد يک  )ب 

  .ب تفکيک گردندطورمناسوظايف طور الزم تعيين و  اسعاریمعامالت 
ثبت و راجستر  ذريعه آن اسعاری تپيگيری که هر نوع معامالتعقيب و ايجاد يک سيستم   )ج 

ها را بيان نموده، تحليل سناريو در بيالنس بصورت منظم وضعيت ها و ارقام اين و ، گرديده
 . هد و نتايج اجراآت اسعاری را به مديران ارشد گزارش دممکن ساختهبازارهای تغييرپذير را 

طرزالعمل ها، قوانين و  تطبيق معيارات،  داخلی که)بررسی (طبيق يک سيستم تفتيشت  )د 
 . را مورد تعقيب قرار دهدمقررات 

  ها و طرزالعمل سياست. ٢٫٣٫٧§ 
  

  :احتوا کند، بايد عناصر ذيل را ميگردد و تجديد تهيهکه بصورت منظم  و طرزالعمل هاپاليسی 
 :بشمول شده بانک در رابطه به اسعار خارجی،  جاری و پالنتوضيح فعاليت های  )أ 

  برای بانک؛اسعار خطر تعيين حجم اصول و اهداف، بررسی .١
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و  يکروزه با حدود در ارتباط  یاسعار خطراتبرای و مفصل  واضح، محتاطانه حدود .٢
 و ميعادی برای تمام اسعار خارجی مجموعی يکروزهحدود  و ميعادی برای هر نوع سعر

تعيين گی بانک برای پذيرش خطرات، مالی و آماد، نمندی عملياتیتوا مطابق بهکه 
 .   ميگردد

 . حدود کلی صالحيت های بانک در رابطه به عمليات اسعار خارجی و خطرات آن .٣
 کرر تبه تناسب اندازه، پيچيدگی واسعار و خطرات آن طرزالعمل اداره و کنترول اجراآت   )ب 

  . فعاليت های اسعاری بانک
 و ارهيئت نظ جهت نظارت و ارزيابی موارد ذيل توسط به و اطالعاتاسسيستم های مح .١

 : بانکهيئت مديره
 ؛خسارات و عوايد، اسعار، خطر ی بانکاسعاروضعيت  •
که  )بدهی/ دارايی( برای هر نوع اسعارميعادی وضعيت وروزانه وضعيت خالص  •

 با آن معامله ميکند؛ موسسه 
ميعادی برای تمام اسعاری که  و ) ساعته٢۴ (روزانه   خالصمجموعیوضعيت  •

  آن معامله ميکند؛ابانک ب
 . مربوط به فعاليت ها و خطرات اسعار خارجی و خسارات نفع •

 :که حداقل نکات ذيلرا شامل باشد، اسعارکنترول  .٢
در رابطه به اشخاصيکه  ميانالزم تفکيک تشکيالتی برای دريافت اينکه آيا  کنترول •

عقد ( اجرآات اشخاص مسئول تصميم ميگيرند و )معامالت(فعاليت های اسعاری 
 وجود دارد و يا خير؛  ) قرارداد، تطبيق و ثبت

طرزالعمل ها برای تأمين اينکه تمام معامالت در تاريخ انجام آن ثبت گرديده کنترول  •
 و طوری منسجم گردند که معامالت منظورنشده آنًا کشف گردند؛ 

 . خطربرای وضع شده  مقررات و محدوديت های  رعايتنظارت بر •
  

    لزوميت راپوردهی. ٣٫٣٫٧§ 
  

  بدست می آيد، يک ماهدر نسبت های روزانه   اوسط ماهانه را که از مکلف اند تا نسبت های اصغریبانک ها
در صورتيکه اوسط ماهوار بانکها نظر به فيصدی .  گزارش دهند، روز کاری پس از ختم هر ماه۵در ظرف 

مکلف بانک ها . تخلف از احکام اين مقرره پنداشته ميشودبانک مربوط مدرينصورت های مجوز کمتر گردند، 
آنها محاسبات به تطبيق و تصديق قادر به نگهداری معلومات کافی اند تا بررسان ساحه وی دافغانستان بانک 

  . گردند
  

   مقررهانفاذ  تاريخ –-بخش چهارم 
  

  .ک باندر صفحه انترنيتی دافغانستان  انتشار. ١٫۴٫٧§ 
  

   .تان بانک مرعی االجرا ميباشد بعد از تصويب آن توسط شورای عالی دافغانساين مقرره



 بخش قوانين و مقررات
 
 

 اين مقرره به تاريخ  ١٣٨٣/١١/٢٢ از طرف شورای عالی دافغانستان بانک تصويب شده است.

  راپوردهی الزم/ محاسبه نمونوی: ضميمه
  
  
  
  

            خارجیاسعاروضعيت های باز  
  A   B C D E F G   کود قلم 

 
I دارائی های پولی 

عه مجمو
 اسعارخارجی

دالر  
 امريکای

پوند  يورو
 انگليسی

 کلدار ريال ايرانی
 پاکستانی

 ير اسعارسا

 )١(     ٢٠٠٠٠       ٣٠٠٠٠   ۵٠٠٠٠ دافغانستان بانک پول نقد در خزانه و حسابات جاری با  ١
                      
 )٢(     ٢٠٠٠٠       ٤٠٠٠٠   ٦٠٠٠٠  مالی مؤسساتطلبات باالی  ٢
                      
 )٣(                   هادارطلبات تحت توافقات بازخريد اسناد ب ٣
                      
 )٤(                   ) مشتقاتایبه استث(حساب تجارتی  ٤
                      
 )٥ (                   د سررسيموعدنگهداشته شده الی اسناد بهادار  ٥
                      
 )٦(                   اسناد بهادار آماده بفروش ٦
                      
 )٧(             ٩٠٠٠٠   ٩٠٠٠٠  غير مالی و ساير مشتريانمؤسساتقروض به  ٧
                      
 )٨(                   )به استثنی مشتقات (پولی و ساير دارائی های تکتانه سنجشی قابل حصول ٨
                      
 )٩(  ٤٠٠٠٠     ١٦٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠ ارائی های پولی دمجموع ٩
            
II بدهی های پولی           
            

  دالر امريکائیبهسرمايه % ٢٠= وضعيت طوالنی 
  پاکستانیکلدار بهايه  سرم%١٠- = وضعيت کوتاه 

        اسم بانک  سرمايه% ٢٠= تمام اسعار اسعار مجموعی به وضعيت 



 بخش قوانين و مقررات
 
 

 اين مقرره به تاريخ  ١٣٨٣/١١/٢٢ از طرف شورای عالی دافغانستان بانک تصويب شده است.

 )١٠(           مالیمؤسساتامانات  ١٠
              
  )١١(  ٧٠٠٠٠     ١٠٠٠٠٠  ١٧٠٠٠٠   غير مالی و ساير مشتريانمؤسساتامانات  ١١
              
  )١٢(           ات باز خريد اسناد بهادار تحت توافقاستقراض ١٢
              
  )١٣(            طويل المدت و قصيرالمدتاستقراض ١٣
              
  )١٤(           )دوگانه (سهامی/ه فرعی و اسناد بهادار قرضضهقر ١٤
              
  )١٥(           )به استثنی مشتقات (ولیپ های بدهی و سايرسنجشی قابل پرداختتکتانه  ١٥
              
  )١٦(  ٧٠٠٠٠     ١٠٠٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  مجموعه بدهی های پولی ١٦
              
III  اسعار مشتقات متأثر کننده وضعيت های باز             
              

             : مجموعه مشتقات ايجاد گر وضعيت های دراز مدت ١٧
 a(  خريدپيش توافقات ناخالص و دراز مدت             
 b(  مستقبلی دراز مدتو قرار داد های ناخالص             
 c( اسعار خريد رایاختيارات خريداری شده ب             
 d( اسعار  خريدرای باختيارات کتبی             
 e(  باعث وضعيت طوالنی ميگردندساير مشتقاتيکه             
              
             : ی کوتاه مدتمجموع مشتقات ايجادگر وضعيت ها ١٨
 a(  پيش خريدتوافقات ناخالص و کوتاه مدت             
 b(  مستقبلیمدت قرار داد های ناخالص و کوتاه             
 c( اسعار  برای فروشاختيارات خريداری شده             
 d(  اسعاراختيارات کتبی برای فروش             
 e(  دت ميگردندباعث ايجاد وضعيت کوتاه مساير مشتقاتيکه             
              



 بخش قوانين و مقررات
 
 

 اين مقرره به تاريخ  ١٣٨٣/١١/٢٢ از طرف شورای عالی دافغانستان بانک تصويب شده است.

-٣٠٠٠٠     ٦٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  )١٨- ١٧+١٦-٩ (اسعار وضعيت باز مجموع ١٩     
              
    ٣٠٠٠٠٠     ٣٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  سرمايه مقرراتی ٢٠
              
%٢٠  سرمايَه مقرراتی%  از قرار اسعاروضعيت باز  ٢١   ٢٠%      -١٠%     
              
             يس بانکرئ   
              
             تاريخ   
              
             )نام و تيلفون(شخص مسئول    
              
             امضاء   
  

                              
  


