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        جمھوری اسالمی افغانستان                                                              

دافغانستان بانک                                                                      

:از پالیسی پولی  یذخیره الزامی بتاس   

 خالصھ

.از پالیسی پولی تعدیل گردیده است تا با سفارشات صندوق و جھی بین المللی مطابقت داشتھ باشد یمقرره ذخایر الزامی بتاس  

 ھدف 

                                                .ھدف مقرره عبارت از باال بردن موثریت ذخایر الزامی بحیث یک وسیلھ پالیسی پولی است

این تغییر، کھ .(نک کھ بھ افغانی میباشد، از لست دارایی ھای قابل قبول حذف شده انداسناد قرضھ سرمایوی د افغانستان با- 1

جھی بین المللی سفارش شده بود ، بخاطر افزایش موثریت صدور اسناد قرضھ سرمایوی منتشره بانک مرکزی وتوسط صندوق 

                                                                                       .)منحیث یک ذریعھ جداگانھ کنترول پالیسی پولی الزم میباشد

تصریح گردیده   اسعاری امانات برای% 10 و افغانی امانات برای ذخایر الزامی بحیث %  8داشتن  بر مکلفیت موجود مبنی  - 2

.است  

                                                                                                .جریمھ ھای حاالت تخطی توضیح و تحکیم شده اند - 3

د افغانستان بانک تادیھ تکتانھ را در خصوص مبالغ حسابات جاری موجود در آن بانک کھ برای تامین ھشت فیصد حداقل فوق  - 4

                                                                 .تکتانھ پرداختھ نخواھد شدآغاز خواھد نمود و بھ ذخایر اضافی . الذکر الزم باشد

حذف اسناد قرضھ سرمایوی د افغانستان بانک بھ پول افغانی از لست دارایی ھای قابل قبول کھ توسط صندوق وجھی بین المللی 

سبب افزایش موثریت صدور اسناد قرضھ سرمایوی منتشره بانک مرکزی خواھد شد کھ با مقدور شدن صدور و ، ود سفارش شده ب

بحیث یک ذریعھ کنترول پالیسی پولی مورد استفاده قرار خواھد گرفت تا مبلغ مجموعی موجود  ،فراخوانی آن عند الزوم از بازار 

افغانستان بانک را تحت تاثیر قرار دھد و بدین ترتیب اساس پولی را بھتر  در حسابات جاری پول افغانی موسسات بانکی در د

کھ اندازه آن ) اضافیاما نھ باالی ذخایر ( د افغانستان بانک پرداخت تکتانھ را بر ذخایر الزامی آغاز خواھد نمود . خواھد ساخت

تم ھر دوره نگھداری ذخایر، مبلغ مربوط را بھ شکل ذریعھ فورمول مندرج در نامھ ھای متحدالمال اعالن خواھد شد، و بعدآ در خ

                                      .در د افغانستان بانک کریدت خواھد کرد سازمان ھای بانکی عطف بھ ما قبل بھ حساب جاری موجود

آن درین متن اثر اسناد قرضھ سرمایوی صادره بانک مرکزی مشابھ بھ اسناد بھادار قرضھ دولت در بازار ھای مالی پیشرفتھ تر است ، گرچھ اثر -1  
وقتیکھ دافغانستان بانک اسناد قرضھ سرمایوی منتشره بانک مرکزی را بھ یک سازمان بانکی می . وت است بر بیالنس شیت  خود بانک مرکزی متفا   

کھ یک بدھی دافغانستان بانک ( و اسناد قرضھ سرمایوی منتشره بانک مرکزی .فروشد ، حساب جاری این بانک ھا در دافغانستان بانک دبت میشود   
زمانیکھ بانک مرکزی اسناد بھادار دولت را بھ یک بانک میفروشد، حساب جاری موجود این بانکھا . اساس پولی تنزیل میکند. کریدت میگردد) است   

ساس مالی ا.) این اسناد بھادار دارایی بانک مرکزی مذکور میباشد( در دافغانستان بانک دیبت میگردد و مایملک اسناد بھادار دولت کریدت میگردد    
. این کاھش ھا اساس پولی تنازلی را در انبوه بزرگ پولی و در تھیھ اعتبار در اقتصاد ، باال میبرند. در ین صورت نیز تنزیل میکند  
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گزارش ذخایر الزامی دریافت گردد د افغانستان بانک فقط در صورتی تکتانھ را بھ حسابات جاری متذکره کریدت خواھد کرد کھ 

                                                                                             .نھ اینکھ معلومات دیگر بھ دافغانستان بانک گسیل گردد

ن د افغانستان بانک و قانون بانکداری لیت ھای شان بتاسی از قانودافغانستان بانک آرزو دارد تا سازمان ھای بانکی را از مسوً 

                                                                        .ن و سالم طبق قوانین و مقررات آگاه سازدمبنی بر اجرای عملیات مصوً 

تعدیالت در مقرره ذخایر الزامی ذریعھ ف بھ اداره سھم خود در تطبیق پالیسی پولی میباشند و تطبیق این لموسساات بانکی نیز مک

                                 .تان بانک مھیا خواھد ساخت تا وظایف قانونی خود را در جھت ثبات قیم بجا آوردسرا بھ د افغان یدیگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 

3 
.تعدیل گردید 13/4/1396مورخ ) 9(مقرره طی تصویب شماره   

 
 
 
                                                               جمھوری اسالمی افغانستان 

                                                                  دافغانستان بانک  
 

ذخایر الزامی : ماده سوم   
 

 بخش اول – عمومیات
 

    1.1.3  صالحیت
قانون دافغانستان بانک  67و  66بتاسی از صالحیت اعطاء شده بھ د افغانستان بانک طبق مواد ) این مقرره(مقرره ذخایر الزامی 

.قانون بانکداری و ضع گریده است 71و ماده   
 

  2.1.3                                    تعریفات

                                                                                   : بودمعانی ذیل را دارا خواھد در این بخش اصطالحات آتی 

فورم بیالنس شیت راپور  14عبارت از مجموع سپرده ھای موسسات غیر مالی و سایر مشتریان شامل در قلم  "امانات اساسی" - أ

                                                                                                                                         .ھای مالی میباشد

سسات مالی اوسط روزانھ امانات اساسی شانرا محاسبھ عبارت از موعد معینھ محاسبھ ذخایر میباشد کھ در آن موً  "دوره مبنا" -ب

                                .اوسط روزانھ بیالنس الزامی حاصل میگردد ، ضرب این اوسط در فیصدی الزامینموده و پس از 

                  .سسھ مالی با دافغانستان بانک داردعبارت از بیالنس ھای امانات عندالمطالبھ میباشد کھ موً  " حساب جاری"     -ت

      قانون دافغانستان بانک پول رایج و 3است کھ طبق ماده وت ھای نشر شده توسط دافغانستان بانک نعبارت از بانک "پول" -ث

                                                                                                                                   .قانونی شمرده میشود 

عبارت از اوسط مجموع مایملک روزانھ دارایی ھای واجد شرایط است کھ باید برای تامین " نس الزامی روزانھ اوسط بیال" - ج

                                                                                                                        .ذخایر الزامی نگھداشتھ شود

در  اسعاری وموجود در خزانھ و حسابات جاری بھ پول افغانی   اسعاریو افغانی بمعنی پول " ھای واجد شرایط دارایی "  - ح

 شمولیت در ترکیب ذخایر الزامی جھت بتاسی از اھداف این مقرره دافغانستان بانک چنین دارایی ھا را. دافغانستان بانک میباشد

                                                                                                                        .واجد شرایط می داندموسسھ مالی 

روز  31روز کمتر و از  28عبارت از موعد تعیین شده توسط دافغانستان بانک است کھ نباید از  "موعد محاسبھ ذخایر" - خ

          .این مقرره انجام میدھد 3،2،5بیشتر گردد کھ طی آن موسسھ مالی محاسبات الزم را جھت تکمیل راپور مندرج در بند 

جموعی ذخایر الزامی از بیالنس مجموعی ذخایر حقیقی متجاوز عبارت از مبلغی است بھ اندازه آن بیالنس م " کسر ذخایر" - د

                                                                                                                                                         .گردد

.ز اوسط دارایی ھای حقیقی روزانھ کھ واجد شرایط باشدعبارت است ا" بیالنس مجموعی ذخایر حقیقی " - ذ  

.عبارت از اوسط بیالنس روزانھ ذخایر الزامی میباشد" بیالنس مجموعی ذخایر الزامی " - ر  
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 بخش دوم -  ذخایر الزامی و محاسبھ آن

 
  1.2.3                                                                                                              یالزام یرذخا 

حقیقی بھ شکل دارایی ھای واجد شرایط ف اند تا ذخایر الزامی را کھ متشکل از بیالنس مجموعی ذخایر لموسسات مالی مک

کمیتھ بازار آزاد د افغانستان . نگھداری نمایندمیباشد طی دوره مبنا در حد اصغری تعیین شده برای اوسط مجموعھ امانات اساسی 

% 10 و افغانی امانات برای یصدف 8اولین فیصدی اصغری  . بانک فیصدی اصغری تعیین شده را وقتآ فوقتآ اعالن خواھد نمود

           .اعالن جدید توسط کمیتھ فوق الذکر مدار اعتبار خواھد بودتعیین گردیده کھ این فیصدی الی  اسعاری الزامی ذخایر برای

                                                                                                                                      

اسعار خارجی.   2.2.3  
میباشد بھ ھمان واحد امانات بدست آورده اسعاری شانرا بھ ھر ارزی کھ % )  10( ده درصد  مکلف اند تا بانک ھای تجارتی

.منحیث ذخایر الزامی شان در خزانھ دافغانستان بانک نگھداری نمایند ) ھمان سعر ( پولی   
                                                                                        

دوره ھای مبنا     .3.2.3  
روز اول ھر .نستان بانک در مکاتیب متحدالمال بعدی آنرا طور دیگری تعیین نمایدروز میباشد مگر اینکھ د افغا 28دوره مبنا 

در مکتوب متحدالمال منضمھ این مقرره و . روز جمعھ و روز اخیر آن با روز پنجشنبھ مصادف میگرددروزه با  28دوره 

و تاریخ ھای راپور دھی موسسات مالی مکاتیب متعاقب آن ، دافغانستان بانک در مورد دوره مبنای نخست و دوره ھای متعاقب 

                                                         .جھت تعیین اوسط مجموعھ روزانھ سپرده ھای مربوط تفصیالت بیشتر ارایھ مینماید

 
محاسبھ ذخایر الزامی و راپور ھای مرتبھ.  4.3.2  

حقیقی و الزامی خود را طبق ھدایات مندرج در مکاتیب متحدالمال و فورم موسسھ مالی طی ھر دوره مبنا مجموعھ بیالنسھای 

  محاسبھ مینماید. ھای راپور دھی منضمھ این مقرره و نیز با در نظر داشت ھدایات بعدی کھ دا افغانستان بانک ممکن صادر نماید

 
گزارش ذخایر الزامی 5.2.3.  

روز  6یاد میشود و نمونھ ھای آن ضمیمھ این مقرره میباشد ، در ظرف موسسھ مالی گزارشی را بنام راپور ذخیره الزامی 
بھ مدیر عمومی نظارت امور مالی دافغانستان ) کھ معموال روز چھار شنبھ میباشد( تقویمی پس از آخرین روز ھر دوره مبنا 

.بانک ارایھ میکنند  
 

کسر ذخایر 6.2.3       
الزامی طی دوره مبنا بھ کسر ذخایر مواجھ گردد، دافغانستان بانک در برابر  ھر زمانیکھ موسسھ مالی بھ اساس راپور ذخیره

فیصد مبلغ کسر محاسبھ شده واز حساب جاری  0.6این جریمھ بھ اندازه  .چنین کسر جریمھ غیر قابل استر داد  را اعمال میکند

ه مسلسل مبنا کسر ذخایر را نشان دھد، اگر یک موسسھ مالی در دو دور. موسسھ مالی نزد دافغانستان بانک وضع خواھد شد

                                                                 .فیصد مبلغ کسر خواھد بود  0.75درینصورت جریمھ دوره دوم مبنا بھ اندازه 
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                                                                                                      انتقال کسر ذخایر 7.2.3
را در ظرف پنج روز پس از دریافت گزارش مبین کسر ذخایر از حساب جاری  .6.3.2دافغانستان بانک مبلغ مندرج در بخش  

                                                                                                                               .موسسھ مربوط انتقال میدھد
 

                                                                                                       جریمھ ھای اضافی 8.2.3
    ماه کسر  12عالوه بر جریمھ مندرج در فوق موسسھ مالی ایکھ طی سھ دوره مسلسل مبنا یا در چھار دوره مبنا در خالل 

    .قانون بانکداری بھ اقدامات مزید اجرایی مواجھ میگردد   VI دھد مطابق بھ فصل نشان   ذخایر را 

 
                                                                                                                      تکتانھ. 9.2.3

قانون د افغانستان بانک ، د افغانستان بانک  66،  2با در نظر داشت ضرورت انکشاف سکتور بانکداری و در مطابقت با ماده 

ت جاری بانکھا کھ بھ پول افغانی نزد د افغانستان بانک نگھداری و برای تامین بیالنس مجموعی میتواند برای آن قسمت حسابا

با وجود آن دافغانستان بانک برای آن قسمت حسابات جاری بانکھا در . ذخایر الزامی ضرور پنداشتھ میشود تکتانھ پرداخت نماید 

                    .یالنس مجموعی حقیقی از بیالنس مجموعی الزامی گرددتکتانھ نخواھد پرداخت کھ باعث تزاید بدافغانستان  بانک 

بخش قابل (    بھ منظور محاسبھ آن قسمتی از حسابات جاری افغانی در دافغانستان بانک کھ در مقابل آن تکتانھ تادیھ خواھد شد

                                                                                            .دافغانستان بانک محاسبھ آتی را انجام خواھد داد) تکتانھ

اوسط پول نقد روزانھ در خزانھ ، اوسط مبلغ روزانھ  -اوسط بیالنس روزانھ ذخایر الزامی ( حد اصغری  = بخش قابل تکتانھ

کمتر از صفر ) اوسط روزانھ پول نقد در خزانھ -می اوسط بیالنس روزانھ ذخایر الزا( اگر ) حساب جاری در افغانستان بانک 

                                                                                                    .باشد در آنصورت قسمت قابل تکتانھ صفر میشود

بصورت عطف بھ ماقبل بھ حسابات جاری موسسات مالی دافغانستان بانک تکتانھ الزم بخش قابل تکتانھ را برای تمام دوره مبنا 

دافغانستان بانک نرخ تکتانھ را مطابق بھ فورمولی کھ در مکاتیب متحدالمال بھ . نموددر دافغانستان بانک کریدت خواھد 

یر اعالن موسسات مالی ابالغ میگردد تعیین خواھد نمود ھمچنان نرخ متذکره کھ ارزش نھایی آن در ختم موعد نگھداشت ذخا

تکتانھ الی زمانی بھ حساب جاری مربوط کریدت نخواھد شد کھ گزارش . میگردد ، بحیث نرخ تکتانھ ساالنھ اظھار خواھد شد 

                                                                                                                          .ذخایر الزامی ارایھ نگریده باشد

                                                                                                               

  

و اوسط روزانھ حسابات جاری در  20.000در خزانھ اوسط روزانھ پول نقدد  ، 80.000اوسط بیالنس روزانھ ذخایر الزامی اگر ) الف : مثالھا -2
، 80.000اگر اوسط بیالنس روزانھ ذخایر الزامی ) ب  .ھزار میشود 60.000باشد ، در اینصورت قسمت قابل تادیھ تکتانھ  70.000دافغانستان بانک 

 50.000باشد در آنصورت قسمت قابل تکتانھ  50.000در دافغانستان بانک و اوسط روزانھ حسابات جاری  20.000د در خزانھ اوسط روزانھ پول نق
و اوسط روزمره حسابات جاری در  90.000در خزانھ ، اوسط روزانھ پول نقد  80.000اگر اوسط بیالنس روزانھ ذخایر الزامی ) ج .  میباشد 

ً دیده میشود کھ بانک مطالبات را بر آورده نساختھ ) ب(در مثال . باشد ، در آنصورت قسمت تادیھ تکتانھ صفر میشود  50.000دافغانستان بانک  واضحا
                                                                                     .روزانھ ذخایر الزامی است زیرا مجموعھ بیالنس حقیقی کمتر از اوسط بیالنس 

  مقابل در .نمایند تسلیم معینھ وقت بھ را الزامی ذخایر گزارش تا اند مکلف ھا بانک کامل، کریدت حصول جھت

 یک تکتانھ بھ معادل مبلغ تکتانھ، ماقبل بھ عطف پرداخت در بانک دافغانستان گزارش، ارائھ در تأخیر روز ھر
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  .نمود خواھد کسر را روز
 

انفاذ. 10.2.3  تاریخ  
  .میباشند آن رعایت بھ مکلف بانکھا عالی، شورای توسط مقرره این تصویب تاریخ از اعتبار

  
  

محاسبھ نمونوی  : ضمیمھ   

Days 
Base 
Deposits 

Vault 
Currency 

Current 
Account 

Total Eligible 
Assets 

Excess 
Reserves 

Remunerable 
Portion 

1 767,000 19,000 45,000 64,000     

2 743,000 17,000 48,000 65,000     

3 721,000 15,000 44,000 59,000     

4 801,000 21,000 42,000 63,000     

5 799,000 25,000 49,000 74,000     

6 782,000 26,000 51,000 77,000     

7 817,000 22,000 52,000 74,000     

8 820,000 20,000 46,000 66,000     

9 804,000 19,000 45,000 64,000     

10 786,000 19,000 45,000 64,000     

11 798,000 26,000 44,000 70,000     

12 773,000 23,000 42,000 65,000     

13 756,000 22,000 39,000 61,000     

14 782,000 18,000 53,000 71,000     

15 794,000 17,000 54,000 71,000     

16 813,000 19,000 57,000 76,000     

17 821,000 15,000 53,000 68,000     

18 801,000 22,000 59,000 81,000     

19 802,000 21,000 57,000 78,000     

20 804,000 14,000 54,000 68,000     
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21 796,000 19,000 54,000 73,000     

22 795,000 19,000 53,000 72,000     

23 789,000 17,000 52,000 69,000     

24 813,000 24,000 56,000 80,000     

25 800,000 23,000 61,000 84,000     

26 787,000 23,000 59,000 82,000     

27 792,000 19,000 57,000 76,000     

28 797,000 17,000 51,000 68,000     

Average 791,179 20,036 50,786 70,821 7,527 43,259 

 

 


