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 جمهوری اسالمی افغانستان، دافغانستان بانک 

 بانکداری اسالمی  )نقدينگی(سياليت خطرات  ادارۀمقرره  
 

 مقدمه: بخش الف
 

 )پيشنه( پس منظر .1

که ( بانکداری اسالمی خطرات سياليتادارۀ  ۀمقرر 1.1
توسط دافغانستان ) بنام مقرره ياد ميگردد  دمنبع

تمام  بر خطرات سياليتادارۀ  بحيث و وضعبانک 
 بخش که حائز، نهادهای مالی اسالمی نهادهای مالی
اسالمی بانکداری واحد  بوده يااسالمی  مکمل بانکداری

 و) دنياد ميگرد" بانک" در مجموع بنام که(را دارند
 جمهوری اسالمی افغانستانمحصوالت مالی اسالمی را در 

 .قابل تطبيق ميباشدتنفيذ شده و ارائه ميکنند، 
 

برای  سياليتخطرات  ادارۀچارچوب سالم برای داشتن  1.2
نگهداشت بيالنس شيت  عدم بانکها مهم ميباشد، زيرا

محسوب ناکامی بانک  ميتواند بمعنی )نقدينگی( سياليت
چه به شکل ها به منابع مالی بازار  دسترسی .شود

شيت و يا بيالنس  بر اساس يا تجاری باشد،و پرچون
 به اعتماد بازار خارج از بيالنس شيت باشد،  بستگی

بيشترين بخش برنامه های سياليت . داردباالی بانک 
بازار که بانک به  منابع مالیشناسايی را) نقدينگی(

ارزيابی ماهيت بازار ها، آن دسترسی دارد، دانستن 
، و نظارت بازار بانک استفاده بازار فعلی و بالقوه

 . تشکيل ميدهدبرای عاليم کاهش اعتماد 
 

معلومات  سياليتدر مورد شيت  ی های بيالنسيبخش دارا 1.3
ميتوان نتيجه  زمان آنکه به مرور  ميدهدارايه 

پول ای ه یفروش دارايتوانايی  معموالً .  گيری کرد
تحت نقد بصورت منظم، در حاالت نورمال و در حال 

تقريبا بين تمام بانک ها رايج ميباشد، هر  فشار
اطالع  مختلف طريقه هایرا ميتوان به  تفاهماين  چند

 . رسانی کرد
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، نيز گرددمستقل  خطرشامل  استممکن  سياليتخطر  1.4

يک بانک نتواند که وجوه را از بانک بطور مثال اگر 
گرديده است، خارجی که به بحران اقتصادی مواجه 

 .رداندگبر

 هدف .2

 ارايه هذا که در سند آن و محتويات هدف اين رهنمود 2.1
چارچوب برای روشها،  اصول وشده است عبارت از طرح 

ميباشد  سياليتخطرات  ادارۀرهنمودهای  فعاليت ها و
را رهنمايی  سياليتخطر  ادارۀ پيشبردتا برای بانکها 

ذيل در نظر گرفته مقاصد برا  سياليتچارچوب  . نمايد
 : شده است

 
ادارۀ نيرومند اينکه بانکها  ن ازاطمينا حصول 2.1.1

بانکها  اينکه د و همچنانندار سياليتخطرات  برای
مشکالت کوتاه مدت و  ازساختار وجوه و ظرفيت کنترول

 . نداهی دارگمتوسط مدت آ
 
تصويب يک مديريت و سنجش موثر و متداوم  سياليت  2.1.2

موقف  بهتر بررسیمعرفی شيوه های و برای بانک ها، 
  .بانکداری بانکها سياليتفعلی و آينده 

 
بانکها و بازار  سياليتی رانی هاگدهی به ن پاسخ 2.1.3

 از طريق هابانکدهی مکلفيت های  در مورد ظرفيت پاسخ
 ارزيابی ميگردد، هابانک بانکداریجريان ی پيشبينی ها

وجوه توانايی بانکداری بانک ها در زمان دسترسی به و 
از مارکيت بويژه در شرايط تحت فشار اندازه گيری 

 . ميکند
 

بايد رهنمود  ارايه شده است که در اين رهنموداصولي 2.2
و از تمام بانکها  ارائه کند، برای بانکهارا کلی 

 و کنترول خطرات ادارۀتاروش های را برای توقع ميرود 
ی، تجار نيازمندی هایکه برای  هندانکشاف د سياليت
همچنان منافع و ظرفيت  مشتريان و  و هاظرفيت 

در مورد  اساساً  اين رهنمود. باشدشان مناسب سهمدارن 
 انجام دهد،چی را بايد  سياليتخطرات  ادارۀاينکه 

 دارای حد اکثر بانک بايد .ميکندمعلومات ارايه 
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انعطاف پذير باشد تا برنامه های را طرح ريزی نمايد 
خويش را در داخل همين چارچوب  نياز مندی هایکه 

 . برآورده سازد
 

 چارچوب ساحه تطبيق .3

 یقانون بانکدار 2.2ماده از  یبتاسمقرره  نيا 3.1
مصادف ( 30/10/1382مؤرخ  دهيجر منتشرهافغانستان 

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

ويا تعديالت  بانکها در جمهوری اسالمی افغانستان
 .هيه گرديده استمربوط به قانون متذکره ت

 
پاليسی و اساسات رهنمودی که در اين سند ارايه شده  3.2

از . تمام بانکهای قابل اجرا ميباشد باالیاست، 
با در نظر اساسات را  نبانکها توقع ميرود که اي

ت خطرات و نوعي ، مشخصاتاندازه، مغلق بودنداشت 
 . فعاليتهای خويش تطبيق نمايد

 )نقدينگی(سياليت مديريت خطرات : بخش دوهم
 

 سياليتتعريف خطر  .4

است که بانک ها  بالقوهخطر  عبارت از سياليتخطر  4.1
را که ناشی از عدم  مسؤليت های خويشنتوانند 

بدون آنکه انحالل  سرمايهيا  هتوانايی دريافت وجو
مواجه شوند، غير قابل قبول  خساراتبه هزينه و 
 . برآورده سازند

 
خطر : عمده تقسيم شده است گوریسياليت به دو کتخطر  4.2

مالی وجوه  سياليتخطر ، مالی سياليت بازار و وجوه
نيازهای خويش را  که بانک نتواند  آنست استعبارت 

و  جاریدر مورد جريان پولهای نقد  بصورت موثر
آنرا بدون متاثر شدن  تضمينی نيازمندی هایآينده و 

فعاليت های روزانه و وضعيت مالی بانک، برآورده 
خطر است که در آن بانک  بازار سياليتخطر  . سازد

با استفاده از قيمت که يک وضعيت را نميتواند 
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اختالل در بازار يا  ناکافی بازارعمق بازار بخاطر 
 .جبران يا از بين ببرد

 
 خطرات خطرات وجوه  ياناشی از ميتواند  سياليتخطر  4.3

ترکيب و يا فکتورهای متعدد که از  باشد، بازار 
به تغيرات ميتوان ميايد، که آنرا  بوجود اين خطرات

بانک . ارتباط داد سيستم یيا روشها بانکداری و
از سبب کشيدن و سياليت که  غير مترقبه ممکن با خطر

ذاری گدارنده حسابهای سرمايه يا انتقال وجوه توسط 
بشمول کاهش  داليل متعدد بنا بر انگو سپرده دهنده 

رعايت تجارت، خطر عدم  اعتبار، خطر تغير موقعيت
از نظر . گرددمواجه  موقف و يا خطر  يعتشر قانون
ها، بانک ممکن با موانع وجوه از اثر مشکالت  یداراي

روبرو گردد، بگونه مثال،  یدر تمويل و سرمايه گذار
تجارت و يا  یبازار که برا یها یسقوط در ارزش دارا
شده است، عدم  موجوديت  ینگهدار یدر کتاب بانکدار

- یصکوک و ديگر ابزارها ینگهدار ینقد برا یداراي
از اثر  یتمويل اسالم یها یمشکالت در داراي، یشرع

و کاهش بزرگ در تعهدات توافق  ،یمشتر یمال یمشکالت
بيشتر از اثر  تياليسبانک ممکن با خطر . اعتبار
شرکا ، و يا از  یو معلومات یسيستم عمليات یناکام

اثر مشکالت در پرداخت و سيستم حل از اثر پرداخت نا 
وقت و يا از اثر عدم پرداخت وجوه که بايد پرداخت 

 . ميشد، روبرو گردد
 

باالی ممکن  بازار سياليت تحت فشار،تخريبدر شرايط  4.4
يا بخش وسيع  تاثير نمايد و  سياليت اسناد مشخص
خطرات ساير تمام . سازدمتاثر  را بازار یدارايی ها
که به سياليت تحت فشار می انجامد، بالخره در بانک 

يک بانک ممکن به  .سبب ورشکستگی بانک ميگردد
ردد، در صورتيکه درامد نقدی آن که گناکامی روبرو 

و سپرده های جديد، پرداخت  سرمايه هااز حسابات 
وجوه جديد نتواند تمويل، فروش دارايی ها و انسجام 

نقد را مانند پول نقد  خروجاخت دمکلفيت پرکه 
کشيدن پول از حسابات سرمايه و  ،یذخيرو یاجبار

و پرداخت به اعتبار  اليت هسپرده ها، و هزينه فعا
 . را برآورده نسازد دهنده
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قرض  وجوه، بانک نميتواند که تياليساه خطر گاز ديد 4.5
ر منبع گسود از بازار بين بانکها و يا دي بر اساس

، همچنان اجازه ندارد که قرض خويش را به نمايداخذ 
و  دکمبو. انتقال دهد دست داشته اش، استثنای ارزش

شرعی ممکن سبب  اسناد بهاداردستيابی به  م ديا ع
که اين امر سبب ميشود تا ، رددگافزايش اين مشکالت 

بانک سطح بلند پول نقد و يا دارايی های غير 
. نمايد یهدارگخويش نتوليدی را در بانکهای عرفی 

اتحاديه محاسبه و تفتيش اين عوامل اجرائت و رقابت 
 یرا بمقايسه به تمويل بانکها یاسالم یمال ینهادها

 . متاثر خواهد کرد حوزه نيدر چند یعرف
 
 

 )ینگيقدن( تياليسمديريت خطرات  .5

نميباشد، زيرا خطر  جداگانهيک خطر  تياليسخطر  5.1
بيشتر  تياليسباشد و خطر  تمويل بصورت ويژه نمي

اوقات از اثر خطرات مالی مانند خطر اعتبار، خطر 
 بانک کي ونه مثال،گب . بازار وغيره به وجود ميايد

 دهديم شيافزا را شده ادي خطر ها يیدارا تمرکز با
خويش را  تياليحالت ممکن خطر س ني، در ارهيغ و

  راتيتغهمچنان تمويل بزرگ و يا .  نيزا افزايش دهد
بانک  تياليموقف س یسود بصورت منف/در ميزان منافع
افزون بر آن، در صورتيکه مديريت . را متاثر ميسازد

تاثيرات اغاز تجارت جديد يا توليد جديد را نادرست 
قضاوت نمايد، خطرات ستراتيژيک بانک افزايش خواهد 

 . ديد
 

نه تنها تحليل بانکها را در  تياليسخطر  ادارۀ 5.2
داخل بودجه و (و خارج از ورق  شيتمورد بيالنس 

را برای پيشبينی جريان پول نقد ) ز بودجهبيرون ا
تمويل که برآورده شده  هد، بلکه نيازهایدانجام مي

 نيازهایتحليل . است، نيز مورد تحليل قرار ميدهد
 تمويل بازار که بانک به آن یاسايتمويل شامل شن

 یدارد، دانستن نوعيت آن بازارها، ارزياب یدست رس
و نظارت عاليم کاهش استفاده مارکيت در حال و آينده 

 . اعتماد بازار نيزميباشد
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خطرات  ادارۀ که از آن رسميات و مغلق بودن روند  5.3
بايد  است رديدهگايجاد  تياليسخطرات  ادارۀبرای 

های بانک را  نوعيت، اندازه و مغلق بودن فعاليت
در تدبير،  تياليسخطرات سالم  ادارۀ . منعکس سازد

برای مسؤليت پذيری و  تياليسنظارت و کنترول خطرات 
بانک بايد درک کامل از  . مهم ميباشداعتماد بانک 

يردد، گم تياليسخطر  افزايشسبب که  فکتورهای 
 برای آنها، دهی را و کنترول های کاهش داشته باشد
 . تاسيس نمايد

 
در  سياليتخطرات  ادارۀدوازده اصل ذيل برای  5.4

و در  شانهای تجاری  بانکها در مطابقت با فعاليت
 : يدنچوکات خطرات ويژه، نقش مرکزی را ايفا مينما

 
 

 و مديريت ارشد  عاملمسؤليت هئيت  5.5.1
 
 سياليتستراتيژی خطر  5.5.2

 
 )ALCO(گذاری سرمايه کميته  5.5.3

 
 سياليتخطرات  ادارۀروند  5.5.4

 
 سيستم مديريت معلوماتی  5.5.5

 
 سياليتتدابير و نظارت خطرات  5.5.6

 
 سياليتشاخص های هوشداردهی قبلی خطرات  5.5.7

 
 پالن احتياطی وجوه   5.5.8

 
 پيش بينی جريان نقد  5.5.9

 
 سياليتنسبت و حدود  5.5.10

 
 کنترول داخلی  5.5.11

 
 خطراتمواجه شدن به  دهی زارشگنظارت و  5.5.12
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 و مديريت ارشدعاملنظارت هئيت  6

 
 سياليتموثر خطرات  ادارۀ برای الزم های شرايط پيش 6.1

 متخصصکارکنان توانا،  اه، مديريتگهئيت آاز متشکل 
. موثر ميباشد طرزالعمل هایو سيستم ها و  بوطهمر

و که معلومات خطرات  مسؤليت دارد عاملاساسًا هئيت 
استفاده  سياليتخطرات  ادارۀابزارهای که برای 

 که حاصل نمايد اطمينانهئيت بايد . بداند را ميشود،
خطرات  ادارۀچارچوب الزمی را برای  بانک دارای يک
توانايی مواجه شدن به سناريو و بانک سياليت بوده 

بصورت کلی . را دارا ميباشد سياليتغير متوازن  های
 : يک بانک داراي مسؤليت های ذيل ميباشد عامل هيئت

 
 تحمل پذيری مسير ستراتيژيک بانک و سطحتعين  6.1.1

 سياليتبرای خطرات 
 
 سياليتخطر  ادارۀکه ظرفيت استخدام آمرين ارشد  6.1.2

را داشته باشد و برای انجام امور مربوطه ايشان 
 . های مورد نياز داده شود صالحيت

 
بانک و معلومات خطر  اجرااتاز  نظارت دوامدار 6.1.3

  .کلی بانک سياليت
 

شناسايی،  سياليتخطر   از اينکه اطمينانحصورل  6.1.4
 . نظارت و کنترول شده است اندازه،

 
پاليسی  طرزالعمل ها و مسؤليت تطبيق مديريت ارشد 6.1.5

ستراتيژيک و خطرات  روندرا با نظر داشت ی سالم ها
برای نظارت . بدوش دارد )هيئت( مشخص شده توسط بورد

روزانه و دراز مدت، مديريت  سياليت بصورت ادارۀموثر 
 : ارشد بايد فعاليت های ذيل را انجام دهند

 
که  طرزالعمل ها و راه کردهایانکشاف و تطبيق  6.1.6

را در فعاليت بورد اهداف، مقاصد و تحمل پذيری خطرات 
کارمندان بانک آنرا بصورت درست ارايه و های معياری 

 .فهميده و با اهداف بورد مطابقت داشته باشد
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تطبيق خطوط صالحيت و مسؤليت های که از طرف بورد  6.1.7
 . ايجاد شده است سياليتخطرات  ادارۀبرای 

 
 سايرنظارت از تطبيق و مراقبت مديريت معلومات و  6.1.8

بانک را شناسايی، اندازه،  سياليتسيستم های که خطر 
 . نظارت و کنترول مينمايد

 
 ادارۀايجاد کنترول های موثر درونی باالی روند  6.1.9

 .سياليتخطرات 
 
 

 
 )نقدينگی(سياليت ستراتيژی خطر  7

 
 رديده استگتوسط بورد تعريف  که سياليتستراتيژی خطر 

خطر  ادارۀجوانب  بايد پاليسی های مشخص را در مورد 
 : بيان دارد، مانند سياليت

 
ستراتيژی بايد ترکيب از : ها بدهیترکيب دارايی ها و  7.1

نگهداری سياليت معرفی را برای  ها بدهیدارايی ها و 
بدهی ها /ها دارايی ادارۀو  سياليت ادارۀخطر . نمايد

ردد تا از بلند رفتن هزينه که با گر مدغم گبا يکدي
 اکثر حداصالح معلومات مسؤليت دارايي ها  از منفعت 

 . يردگيری صورت گ، جلوهمراه ميباشد سياليتدر افزايش 
 

 دموجوزمانی تمرکز وجوه : بدهی هاتنوع و ثبات  7.2
تصميم واحد يا فکتور واحد احتمال اين يک که  ميباشد

را داشته باشد که بصورت آنی مقدار زياد وجوه خارج 
از آنجا که چنين حالت سبب افزايش خطر ميشود، . رددگ

بايد در مورد منابع وجوه  و مديريت ارشد عاملهئيت 
که حاصل کنند  و اطمينان نمايندرا مشخص  راهنمای های

يوميه  سياليت مندیبانک منابع متنوع وجوه برای نياز
بازار  سياليتدر مقابل اوضاع  زمانی يک بانک . دارد

که بدهی هايش از منابع ثابت  بيشتر مقاوم خواهد بود،
/ بدهی هاثبات  برای اينکه بصورت جامع . ناشی گردد

نکات ذيل را  بايدبانک کرد، منبع وجوه را تحليل 
 : شناسايی نمايند
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بانک باقی خواهد هر حالت نزد  های که در  بدهی 7.2.1
  .ماند

 
های که بصورت تدريجی در صورت بوجود آمدن  بدهی 7.2.2

 مشکالت از بين ميرود، و 
 

های که بصورت آنی با اشکار شدن عاليم مشکالت  بدهی 7.2.3
 . از بين ميرود

 
 البانکیبين  بازار: بانکیالبه بازار بين  دسترسی 7.3

، رگم. باشد سياليتميتواند که منبع مهم برای 
که در حاالت  در نظر داشته باشد آنراستراتيژی بايد 

بانکی ميتواند که البه بازار بين  دسترسی بحرانی
 . مشکل و پر هزينه باشد

 
ردد، گمستند  سياليتبايد در پاليسی  سياليتستراتيژی  7.4

 . اهی داده شودگدر تمام بخش های بانک در مورد آو 
از  ردد، تاگبازرسی  متداومستراتيژی بايد بصورت 

 .رددگحاصل اطمينان معتبر بودن آن
 

که توسط مديريت  را سياليت بانک بايد پاليسی های 7.5
 (ALCO)بدهی هاکميته مديريت دارايی ها و / ارشد

 ا تصويب مينمايد،آنر عاملرديده و هئيت گپيشنهاد 
جزئيات در بانکهای نظر به در حاليکه . تدوين نمايد

تمام  عناصر کليدینوعيت تجارت شان متفاوت ميباشد، 
 : شامل موارد ذيل اند پاليسی ها

 
 

سياليت بصورت کوتا مدت و دراز استراتيژی عمومی  7.5.1
 خطر ادارۀاهداف و مقاصد مشخص مربوط به ، مدت

و سطح آن در داخل  ، روند تدوين استراتيژیسياليت
 . که تصويب شده استبانک 

 
 ادارۀ اجرااتنقش و مسؤليت های انفرادی که  7.5.2

، شيت را بشمول مديريت ساختاری بيالنسات سياليت خطر
 زارشگير، بازاريابی، پالن های احتياطی، مديريت گنرخ 

سياليت دهی، سيستم صالحيت و مسؤليت برای تصاميم 
 . انجام ميدهدرا
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 زارشگبرای نظارت،  سياليتخطرات  ادارۀساختار  7.5.3
 سياليت خطرات ادارۀابزارهای سياليت،دهی، و بازرسی 

يری، نظارت و کنترول خطر گبرای شناسای، اندازه 
و همچنان  سياليتاع حدود و نسبت بشمول انو(سياليت

 ) تناسب آن برای ايجاد حدود و نسبت
 

 سياليتپالن احتياطی برای مديريت بحران  7.5.4
 
 

سياليت، اين پالسی بايد پاليسی  موثريت بيشتربرای  7.6
هئيت و . اداره شريک گردد کارمندانهمرای تمام 
بدهی ها کميته مديريت دارايی ها و  /مديريت ارشد

و زمانيکه  اين پاليسی ها را حد اقل سال يک باربايد
بانک تغيرات سياليت  و يا آينده خطر  جاری مشخصاتدر 

ممکن با در نظر اين . يندبازرسی نما، مادی بميان آيد
يا شرايط  شرايط داخلی مانند تغير تمرکز تجاری داشت

 .تغير در وضعيت اقتصادی به ميان آيد خارجی مانند
بازرسی زمينه آنرا مساعد ميسازد که پاليسی های 

و  بانک سياليت  بانک را نظر به تجارب سياليت  
ت نوع استثناهر  .سازدنيرومند انکشاف تجارت آنرا 

 )ابزار فشار سنج( پاليسی يک بارومتر مکرر درمهم و 
يری موثريت و يا تاثيرات بالقوه آن گمهم جهت اندازه 

 . بانک ميباشدسياليت  باالی معلومات خطر 
های مناسب را برای رويکردو  طرزالعملبانک بايد  7.7

  .خويش ايجاد نمايد سياليتتطبيق پاليسی های 
مراحل و بايد بصورت واضح  طرزالعملرهنمودهای 

 روندهای عملياتی را که برای اجرای کنترول خطرات
رهنمودها بايد بصورت دوره ای  . سياليت بيان نمايد

بازرسی شده و تجديد شود تا فعاليتها، تغيرات جديد 
ها در آن منعکس  رات و سيستمخط ادارۀدر روشهای 

 . رددگ
 
 

کميته / ALCOبدهی ها يا کميته مديريت دارايی ها و  8
 ذاریگسرمايه 

 
روب گبانک بايد به يک سياليت  مسؤليت مديريت کلی  8.1

اين امر . رددگمشخص وتعين شده در داخل بانک تفويض 
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مديريت دارايی را ميتوان با سپردن مسؤليت به کميته 
خزانه  که از مديريت ارشد، بخش اجرايوی بدهی هاها و 

 ر، گم .ست، اجرا کردتشکيل شده ا خطرات ادارۀو 
توسط کميته مديريت سياليت  خطرات  ادارۀ بصورت معمول

کميته ًال معمو. انجام ميشودبدهی هادارايی ها و 
مديريت ارشد از هر  ازبدهی هامديريت دارايی ها و 

يا  دارندرا بدوش سياليت  که خطرات  ساحه کليدی بانک
 است که اين اعضامهم . رهبری ميکنند، تشکيل شده است

تا  اشندباالی واحدهای مسؤل ب کاملصالحيت  دارای
و را اجرا نموده بتواند، سياليت  معامالت مربوط به 

به  بدهی هاتمام آوامر کميته مديريت دارايی ها و 
کميته مديريت . اين واحدها بدون موانع رسيده بتواند

ماهوار جلسه بصورت بايد  حد اقل  بدهیدارايی ها و 
کميته مديريت بصورت کلی مسؤليت های . داير نمايند

هداری پاليسی گشامل انکشاف و ن بدهی هادارايی ها و 
 زارشگ، سيستم خطرات ادارۀمناسب  طرزالعمل هاها و 

.  ميباشد دهی مديريت معلومات، و نظارت برنامه ها
معموالً مسؤليت های بدهی هاکميته مديريت دارايی ها و 

ر، گم. تفويض مينمايديوميه را به بخش خزانه بانک 
 طرزالعمل هابايد  بدهی هاکميته مديريت دارايی ها و 

 خزانهو محدوديت های اداره فعاليت ها را به  مشخص
 . ، ايجاد نمايدقبل از تفويض صالحيت

 
يک وظيفه تخنيکی سياليت  خطر  ادارۀکه ياز آنجا 8.2

ميباشد و نياز به دانش و تجارب تخصصی دارد، از اين 
کميته مديريت دارايی  /مديريت ارشدجهت مهم است که 

های مربوطه  مهارتدارای بايد نه تنها  بدهی هاها و 
دانش خوب از نوعيت و سطح خطر  بلکه دارای، شندبا

و همچنان  ميگرددبانک آنرا پيش بينی  توسط کهسياليت 
 را خطر استفاده ميشود، ادارۀابزارهای که برای 

 . داشته باشد
 

کميته مديريت دارايی ها اينکه از  اطمينان حصول برای 8.3
را که از توليدات جديد سياليت  ميتواند خطر  بدهیو 

و فعاليت های آينده تجارتی بميان ميايد، کنترول 
با مديرهای خطر  کند، اعضای کميته بايد بصورت منظم 

 . در ارتباط باشد زاری استراتيژيکگو پالن
 

 سياليت  خطر  ادارۀروند  9
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رفت، گافزون برساختار سازمانی که قبالً مورد بحث قرار  9.1

شامل سيستم های تشخيص، سياليت  موثر خطر  ادارۀ
سياليت  ، نظارت و کنترول مواجه شدن به یيرگاندازه 
بايد بتواند که بصورت دقيق منبع  ادارۀ  . ميباشد

بانک را به وقت آن شناسايی و از سياليت  اولی خطر 
برای اينکه بصورت دقيق منبع . نظر کميت اندازه نمايد

و آينده و  جاریبايد خطرات  ادارۀرا شناسايی نمود، 
 . همچنان مواجه شدن به خطرات را نيز شناسايی نمايد

در سطح سياليت  ديد بايد هميشه برای منابع ج ادارۀ
 . معامالت و موقف کلی اماده باشد

 
شامل سيستم  خطرات ادارۀبرای روند موثر عناصر کليدی  9.2

يری، نظارت گهای موثر مديريت معلوماتی برای اندازه 
دادن  شزارگينده و آفعلی و سياليت  خطرات  و کنترول

 . ارشد ميباشد ادارۀآن به 
 
 

 سيستم مديريت معلوماتی 10

 
برای تصاميم سالم  مديريت معلوماتی سيستم موثريک  10.1

و سياليت  برای مديريت . الزمی ميباشدسياليت  مديريت 
 روزانه و در حاالت فشار بايد معلومات کنترول خطر
ردد، گاطالعات بايد بصورت دقيق جمع آوری  .اماده باشد

متمرکز باشد و به و کوتاه ، جامع باشد و همچنان دقيق
زارشات که گ، معموالً . باشددسترس و زمان قابل وقت 

يی ، بانک را توانابانک بصورت منظم توليد ميکند
، در جريان بحران نظارت کندسياليت  که از  ميبخشد

. زارشات را بيشتر توليد نمايندگمديران بصورت ساده 
مديران بايد نظارت بحران را در جريان انکشاف سيستم 

معموالً در جريان . مديريت معلوماتی در نظر داشته باشد
و وقت آن وجود سياليت  تجارت ارتباط بين دقت خطر 

ميتواند که بسيار سريع بميان سياليت  خطرات . دارد
دهی  زارشگموثر نياز به سياليت  و مديريت آيد، 

بانک اساسًا سياليت   از آنجايکه. داردداخلی روزانه 
جريان نقد را متاثر ميسازد، از  گمقدار زياد و بزر

مالی ممکن در  معاملهيات در مورد هر ئاين جهت جز
 . بهبود تحليل کمک نکند
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که معلومات  طرح نمايندمديريت بايد سيستم های را  10.2

محتويات و نوعيت . کرده بتواندجمع آوری  را کافی
ر گمربوط به مديريت فعاليت های، خطرات و ديزارشات گ

معلومات را بعضی ر، گم. ميباشدسياليت  شاخص های 
زارشها موثر ارايه نمود گاز طريق ميتوان بصورت موثر 

. ، و فشرده پالن احتياطی وجوهمانند تحليل جريان وجوه
بانک  مندی هایبه نيازدر رعايت زارشها بايد گاين 
ر ممکن شامل لست تهيه گمعمول دي یزارشهاگ. گرددتهيه 

زارش جريان وجوه يا گباشد،  گان وجوه بزرگکننده 
زارش نظارت گوجوه، جدول تکميل شدن وجوه، و  یکاست

مديريت روزانه ممکن نياز به . ميباشد حدود و استثنات
معلومات با جزئيات بيشتر داشته باشد، که نظر به 

يرد، گر پيش مينوعيت مغلق بودن بانک و خطرات آن که د
مديريت بايد بصورت منظم در نظر داشته باشد  . باشد
مديريت ارشد و يا  یونه موضوعات مغلق را براگکه چ
افزون . ارايه نمايد یونه فشرده و يا تفصيلگب هيئت

دانستن  یروزانه، برا یبر مديريت معلومات فعاليت ها
 بانک، معلومات ذيل  تياليساصلی معلومات در مورد خطر 

 . ميباشد یمهم و الزم
 

 
 رايشهای آن گکيفيت دارايی ها و  10.2.1
 
 پيش بينی درآمد  10.2.2

 
 موقف کلی بانک در بازار و شرايط بازار   10.2.3

 
 از نظر نوعيت و ترکيب  شيت ساختار کلی بيالنس 10.2.4

 
نوع سپرده های جديد که بدست ميايد، و همچنان  10.2.5

 منابع، تکامل و قيمت آن 
 

نظر به سيستم معلوماتی، واحدهای متعدد که به فعاليت  10.3
 فعاليت های، داد و ستدهای خزانه ارتباط دارد، 

 . ردندگبا هم مدغم  خطرات ادارۀ مديريتخزانه و 
را  موقعبايد جريان مناسب و به  ادارۀ ، افزون بر آن

اطمينانی  ونه متحدگبين دفتر مرکزی، وسطی و ساحوی ب
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باشد، تا  جداگانهدهی بايد  زارشگر خطوط گسازد، م
 . رددگنيز اطمينانی  استقالليت کاری

 
 

 سياليت  تدابير و نظارت خطرات  11
برای مديريت کافی خطر سياليت يک سيتم موثر اندازه گيری 

های را  بانکها بايد سيستم ينبنابر. و نظارت ضروری است
را از  سياليتآن خطرات  با استفاده ازايجاد نمايند که 

مناسب را  اقدامات اصالحیبطور سريع تا  متوجه گردند،قبل 
قابل  .نماينديری گجدی جلو خساراترفته و از گزيردست 

نظر به پيچيدگی و  بانکهاسياليت  يادآوری است که خطر 
 ايجابو  متفاوت ميباشد اندازه فعاليت های تجاری شان

به  مطابقسياليت  خطر برای تدابير تخنيکی  ميکند که
ونه مثال، بانکهای گب .آنها در نظر گرفته شود وضعيت
نه هزيکم ممکن به سپرده های ثابت و  گشبکه های بزر دارای

تا حدی  دسترسی داشته باشد، درحاليکه، بانکهای کوچک
 ليکن،. شندمتکی ميبا گبه سپرده های بانکهای بزر بيشتر 

مشخصات کنترول و  سنجشضرورت ميکانيزم وسيع سياليت در 
خطرات کنترول و سنجش يک سيستم موثر  .کاهش نميدهدبانک 

در جريان بحران کمک را سياليتنه تنها مديريت سياليت  
بازده مطلوب  با استفاده موثر از وجوه موجودميکند، بلکه 

معمول  ها و تدابير بعضی از تخنيک. افزايش ميدهدوجوه را 
مورد بحث قرار  تصويب گردد سياليت که بايد توسط بانک

 . محدود به اينها نميگردد رفته است کهگ
 
 

 
 عوامل هشدار دهنده خطرات سياليت 12

 در در شروع ممکن در مرحله ابتدايیسياليت مشکل  12.1
آشکار گرديده که با نتايج  بانککنترول مالی سيستم 

 ذيالً  .درامد و سرمايه بالقوه در درازمدت همرا است
 اً آغازين که الزامر دهنده دا بعضی شاخص های هوش

ارايه  ،رددگدر يک بانک نمي سياليتهميشه سبب مشکالت 
بالقوه سبب بوجود آمدن بصورت ها  اينگرديده است، اما

مديريت بايد  بنابرين. نندچنين مشکالت شده ميتوا
بصورت دقيق اين شاخص ها را در نظر داشته و 

. هندتحليل بيشتر را در صورت لزوم انجام د/بررسی
 :  مثال های شاخص های داخلی قرار ذيل اند
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روند منفی يا خطرات زياد قابل مالحظه در هر  12.1.1

  .محصول يا بخش
 
  .ها بدهیدر دارايی ها و يا  تمرکز  12.1.2

 
 Credit Portfolioکريدت يا کيفيت  خراب شدن  12.1.3

 
 .هادرامد و يا پيش بينی   اجرااتکاهش در  12.1.4

 
 گرشد سريع دارايی های وجوه توسط سپرده های بزر  12.1.5

 .غير ثابت
 

 .خارج از بيالنس شيت گاشکار شدن مقدار بزر 12.1.6
 

 .ارزيابی شخص ثالث در مورد بانککاهش  12.1.7
 

 
 cy Contingen Fundingيا برای حاالت غير مترقبه وجوهنهای پال 13

Plans 
 

بانکها  سياليتخطرات  ادارۀچارچوب جامع  طرح يکبرای 
فشار داشته  سناريو های تحتبايد پالنهای بيرون شدن از 

نهای وجوه برای حاالت غير پالنها معموالً بنام پال اين. شندبا
طرزالعمل که مجموعه از پاليسی ها و ياد ميگردد،  مترقبه

استفاده يک سند رهنمود  ها بحيث ميباشد که برای بانکی ها
به هزينه  در عرصه وقت ووجوه خويش را نيازمندی تا  شده

وجوه برای حاالت غير مترقبه  نهایپال. ندمناسب برآورده ساز
پيشبينی جريان پول نقد و منابع وجوه يک بانک  عبارت از
، بشمول رشد سريع دارايی ها و های بازارسناريوبه اساس 

برای موثريت . از بين رفتن سريع مسؤليت ها، ميباشد
بهترين تخمين  بايد ير مترقبه وجوه برای حاالت غ پالنهای

سياليت  که از سبب  شيتمديريت را در مورد تغيرات بيالنس 
 نهاپال. بميان ميايد، ارايه نمايد کرديدتو يا حادثه 

موثر برای  ميتواند که چارچوبوجوه برای حاالت غير مترقبه 
ارايه  برای کوتاه مدت و درازمدتسياليت  خطر  ادارۀ
بانک  نها برای حصول اطمينان از اينکه اين پال .نمايد

معمول و غير معمول را سياليت  بصورت دقيق و موثر تغيرات 
 . ميتوانند نيز کمک ميکند مديريت
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  Cash Flow Projections يا یجريان نقد های پيش بينی 14

را  نقدی تدابير جريان ابتدايیدر سطح بانک ها ممکن  14.1
جريان  .نمايندبرای تعين وضعيت پول نقد استفاده 

ان مازاد و ننقدی بانک تخمينات خروجی و دخولی و همچ
 ینهاپال. کسر آن در زمانهای متفاوت پيشبينی مينمايد

، شدبحث  روی آنکه قبًال  همترقب ريحاالت غ یوجوه برا
. ميباشد هجريان نقد های يکی از مثالهای پيش بينی

نرخ اين حالت نبايد با قيمت گذاری مجدد که خطرات 
بهره و تفاوت گزارش تکراری که ضرورت وجوه ناشی از 
تفاوت منابع در مقطع زمانی مختلف مد نظر گرفته 

طريقه انقضأ  .ميشود نبايد به اشتباه گرفته شود
پرداخت ها يک وسيله خوبی است برای مقايسه نمودن 

هم به اساس سنجش روزمره و يا (دخول و خروج نقدينگی 
 اينتعداد چوکات های زمانی در . )هر زمان مشخص شده

تا حدی  دارای اهميت ويژه ميباشد و  تکتانهمسير 
 . ميباشد نکیيا منبع وجوه با بدهیمربوط به نوعيت 

 اً اساس، به وجوه کوتاه  مدت اند متکی که یبانکها
کوتاه مدت مبذول سياليت  تمرکز خويش را باالی مديريت 

بصورت فعاالنه وجوه بانکها ساير در حاليکه . ندميدار
بانک ها  .خالص را برای مدت طوالنی اداره مينمايند

جريان وجوه خويش راميتوانند به  هبرای مدت زمان کوتا
ساده گی تخمين نمايند، و از اهميت زياد برخوردار 

داشت اين ميتوانند اقدامات عاجله  با درنظر است زيرا
افزون  . خويش را که بايد عملی کننده، مشخص نمايند

بر آن، چنين تحليل در زمان مدت های کوتاه، به بانک 
ها را قبل از بوجود آمدن آن  فرصت خواهد داد تا خال

چوکات بايد در نتيجه بانکها . حل و اداره نمايد
را جهت اندازه نمودن قرار گرفتن در  مدت زمانی کوتاه

و متعاقبا چوکات زمانی دراز مدت را  معرض خطر
يا  GAPردد که بانکها گپيشنهاد مي.  داستفاده نماين

های روزانه  را برای يک يا دو هفته آينده حساب  خال
هاي ماهانه را برای شش ماه يا يک سال  نمايد، و خال

تخمين جريان در زمان . يا بصورت ربعوار حساب نمايد
 : يردگتوجه صورت  پول نقد، بايد به جوانب ذيل

 
بيرون از بيالنس شيت وجوه که  از تعهدات  ايجابات 14.1.1

  .بميان ميايد، بايد حساب شود
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که وابسته به محصوالت  بيشتر جريانات پول نقد 14.1.2

از ميزان سود يا روش مشتری  مختلف اند، متاثر 
بانکها بايد جوانب روشی نظر به تکامل  .ميباشد

ذشته گدر اين مورد تجارب . يردگقراردادی آن در نظر 
 . ها باشدفرضيه ايجاد ميتواند که رهنمود خوب برای 

 
بعضی از جريانات پول ميتواند که موسمی و يا  14.1.3

 . دوره ای باشد
 

در  نيز راسياليت مديريت بايد افزايش و کاهش  14.1.4
، که بصورت معمول در مراحل مختلف دوران بگيرندنظر 

 . اقتصادی بميان ميايد
 

دهی  برای پاسخ کافیسياليت  بانک بايد  اينکه 14.1.5
داشته باشد،  تغيرات قرض و سپرده ها  نيازمندی های

، بانکها بايد يک پيشگيرانه حفاظتی تدابيرونه گب
. يندهداری نماگننيز را سياليت حاشيه اضافتر از 

هداری گنسياليت  سطح  ايناينکه ازاطمينان  حصول برای
شرايط را در سياليت شده است، مديريت بايد نيازهای 

 . لف تخمين نمايدمخت
 

 
 سياليت  نسبت و حدود  15

 
های متنوع را برای تعين مقدار  ممکن نسبت نکهابا 15.1

ميتوان در  را اين نسبت ها .نماينداستفاده  سياليت
مورد استفاده سياليت  برای مديريت  محدويت هاايجاد 
ها بی معنی خواهد بود،  اما اين نسبت. دادقرار 

عامل از آنها بصورت منظم و با در نظر داشت  امااينکه
ها بايد هميشه  نسبت .گرددتحليل و استفاده  کيفی

يرنده گقرض کيفی در مورد ظرفيت  معلومات يکجا با 
قبل  اخراجاحتمال افزايش تقاضا  ، مانند استفاده شود

از وقت، کاهش در مسير اعتبار، کاهش اندازه معامالت 
از اينکه هر نوع . يا کاهش شرايط وجوه موجود در بانک

تصاميم مديريت دارايی مسؤليت به اساس نسبت های مالی 
بانکها بايد  نيرد، مديران دارايی مسؤليگصورت مي

ونه نسبت بدست ميايد، سلسله معلومات گبدانند که چ
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رفته گبديل که ميتواند در صورت و يا مخرج آن قرار 
اندازه نتايج که از اين نسبت ها بدست  ، وبتواند

که توسط بانک ها از اينکه اجزا نسبت . آمده ميتواند
داشته  ر نميگحساب ميشود، بعضی اوقات مطابقت با يکدي

، مقايسه به اساس نسبت يک بانک يا مقايسه دوره شندبا
مراه گ( خاد عانعتواند که معلومات ای يک بانک مي

 . ارايه نمايد) کننده
 

 
جدی  منابعيکی از : نسبت و حدود جريان پول نقد 15.1.1

عدم پيش برد مسؤليت تکافو  بانکسياليت خطر 
تالش ميورزد تا  نسبت و حدود جريان پول نقد.ميباشد

حجم مسؤليت های تکافو را در زمان مشخص اندازه و 
 . کنترول نمايد

 
 نسبت و حدود :بدهینسبت و  حدود تمرکز يا غلظت  15.1.2

به بانک کمک مينمايد تا از متکی بودن  بدهیغلظت 
جلوگيری  متکی  منابعان گتهيه کننده ين بيشتر به چند

دارای های نقدی و يا  یحدود معموًال توسط فيصد. کند
بيشتر اوقات بصورت . ونه مقدار مطلق ارايه ميشودگب

ونه فيصدی سپرده ها، وجوه خريده شده و گغير مستقيم ب
 . رددگها بيان مي بدهیيا مجموع 

 
برای  بانکهای مالی :شيت بيالنسهای  نسبتساير  15.1.3

کنترول حدود مالی موجوده و بالقوه از نسبت های 
معمولی استفاده مينمايند که مثالهای عمده آن 

نسبت مجموعی قروض بر مجموع سپرده : عبارت اند از
ها، نسبت مجموع قروض بر مجموع سرمايه، نسبت وجوه  

 . قروض گرفته شده بر مجموع دارايی ها وغيره 
 

قانونی دارای های نقدی و  حدود به نيازهایافزون  15.2
و مديريت ارشد  هيئتنيازهای پول نقد ذخيره شده، 

که سياليت  بايد حدود را در مورد نوعيت و مقدار خطر 
حدود بايد . ايجاد نمايد نيز ،ينديرگآنها بدوش مي

و در صورت تغير حاالت و  يدهردگبازرسی  متداومبصورت 
ايجاد  را تعديالت مناسب خطرات يا تغير در تحمل

زمانيکه در معرض خطر محدوديت ها مواجه . نمايند
مديريت ارشد بايد نوعيت استراتيژی و فعاليت  مگردند،

ذشته، سطح درامد، سرمايه موجود گهای بانک، اجرائت 
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که ضايعات بالقوه را جبران نمايد، و تحمل هئيت از 
 دگیيبا استفاده از پيچ .در نظر بگيرندخطر، را 

کدام به  که تا چه حد و  کرد تعين شيت ميتوان بيالنس
در فعاليت های روزانه و  ها  بانکاندازه محدويت را 

محدويت  در حاليکه. نمايد ايجاد می خويش دراز مدت
ت محدويت استثنانميگردد،سياليت  بحران شدن  سبب مانع

مديريت ناکافی خطر ميتواند عاليم ابتدايی خطر جدی يا 
 . باشدسياليت  

 
 کنترول داخلی 16

بصورت موثر تطبيق  طرزالعملبرای اينکه پاليسی ها و 
تا به  کنند، بانکها بايد روندهای بازرسی را ايجاد رددگ

مختلف که  یمحدويت های طرزالعمل ها از رعايتاساس آن 
 .نمايند، اطمينان حاصل توصيه شده است  توسط مديريت ارشد

وجوه بايد چنين بازرسی را بصورت  قل ازساحاتتمس افراد
باشد، به  گبه هر اندازه که بانک بزر . منظم انجام دهد
بازرسی  . بايد بازرسی جدی و دقيق باشد همان اندازه 

و تطابق مديريت را با حدود سياليت  کننده بايد سطح خطر 
از ت هر نوع استثنا. نمايد تطبيقعملياتی ی طرزالعمل هاو 

زارش گهئيت / اين حاالت بايد بصورت آنی به مديريت ارشد
 . يردگاقدامات الزمی صورت  شده تاداده 

 
 دهی در مورد مواجه شدن به خطرات زارشگنظارت و  17

در مورد بايد ، مقامات عالی، بورد ويا کميتۀ مربوط بانک
 بانک حد اقل بصورت ربعوار بدستسياليت  خطر  روندسطح و 

در نظارت  تدريجی رونديک  .گزارشات را دريافت نمايند
را از يک سياليت  که دهی ميباشد،  زارشگافزايش سياليت  

وجوه بدست  در دوران ثباتسياليت  زارشات اساسی گه سلسل
زارش توليد شده گو جزئيات که شامل  تعدد رگميارد م

از . ميباشد در آن زمانسياليت  فشار  ميباشد، نشان دهنده
و بورد بايد بدانند که تا چه  ، مديريت ارشدزارشاتگاين 

مديريت با  ايا رفته، گرا در نظر سياليت حد بانک خطر 
و ايا استراتيژی های مديريت حدود خطر عمل مينمايد، 

آنرا بيان داشته است، مطابقت  هيئتمطابق به تحمل که 
 وضعيتزارش بايد مطابق با گجزئيات  و  پيچيدگی  .دارد
 . باشد بانک
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 سياليتخطر  ادارۀدر مورد  سند رهنمودمتولی  18

د  بانکداری اسالمی تحت حفاظت بخش رهنموداين  18.1
بخش بانکداری اسالمی د . گيردميافغانستان بانک قرار 

 ميتواند تغييرات الزمه را بعد از بانک افغانستان
توسط هيئت عامل و  مشوره بورد نظارت شرعی، مرور

يک . ، وارد سازدعالی د افغانستان بانکتائيد شورای 
بايد به تمام  اين رهنمود کاپی از نسخۀ تعديل شده

تطبيق  جهت آگاهی و  دخل واعضای بور نظارتیذی جوانب 
 .توزيع گردد

خويش های  رهنمود های  بمنظور ترتيب بانکها ميتواند 18.2
. تغيرات الزم را بوجود آورنده مقرراحکام اين مطابق 
خطرات  اتخطر ادارۀبايد توسط کميته  متذکره تعديالت

. سطح بورد مورد تائيد و تصديق قرار گيرد بانک در
رهنمود  نگهداریليت حفظ و ؤبانک مس اتشعبۀ خطر

 .عهده خواهد داشته ب را مديريت خطرات

 انفاذتاريخ  19

 . دينافذ گرد ----------------مقرره تاريخاين 

 


