
الرې او ستونزې تطبیق،III بازل د کې آسیا په   ت
ې د بنس پر راپور د) Kimberly Long(الن کیمبیريل د   خو تضمینوي، بانکداري پیاوړې اصولIII بازل د اړه په پان
و په آسیا د ونې نوې کول پوره رشایطو دې د کې بازارونو پرمختللو ل ته نن   . کوي رامن
ه په مهاله دا تر باید معیارونهIII بازل د ډول تیوريکي په ه بشپ  لپاره کولو پيل د معیارونو دې د. وای رعایتشوی تو

ل وخت کاله شپ ته بانکونو ه وروست چې ؤ شوی ورک دیز ۲۰۱۹ د یې نې  بازل د. وه شوې اکل ۳۱ مارچ د کال زی
III ې د بانک یو د بنس پر اصولو د  اصيل او سلنه ۴.۵ نسبت موجودۍ عمومي د سلنه، ۸ باید نسبت کفایت د پان

ه ې د و وي سلنه ۶ باید پان ه په کفایت پان  ستونزمن کول پيل اصولو دې د کې هېوادونو پرمختللو په آسیا د. يش ډا
ته مالت پیاوړی کې برخه دې په هېوادونو یادو او دی نه کار ی رامن   .دی ک
ونو مايل د کې اداره په) Fitch(د. دي شويثابت مثبت کول پيل اصولو دې د کې هېوادونو اقتصادي پیاوړو په  لوی بنس

اپي له بانکونه اصول III بازل د ”: وایي“چان هیکایو ”رئیس،  ول چې کې صورت هغه په. ژغوري خه زیانونو نا
ت او پیاوړی ال سیستم بانکدارۍ د به رسه کار دې په نو ولري، چمتووالی غوره مهال پر فشار د بانکونه  له. ومومي ین
والو د کې برخه دې په چاره دا مرغه، نیکه ه له ستونزې بانکونو د او زیاتوي ډاډمنتیا پان   “.وړي من
  د مرکزي بانکونو رول ېک یقولوپه تطب III بازل د

په بانکي  ودي  ړلري، ا یې خهبانکونو  ریزوله سودا ېوادونود خپلو ه ېچ ندندو تر  ارنیزوبانکونه د  مرکزي
والیله  یقد تطب IIIد بازل  ېسکتور ک اپور د.يترالسه ک ډاډ خه رن  په دوی چې وایي ویاند بانک مرکزي د سن
دې او ه رسهپه بانکونو له کې خپلهېواد ي پوره رشایط دا و کوي کار ن یواله په وینا په نوموړي د چې ک ه ن  د تو

ته د اصالحاتو دې ي المل ثبات زیات ال د کې نظام مايل په دوام کیدو رامن   . کی
 شتمن د بانکونو د او زیاتوالی دجدیت وړاندې پر خطر د موخه معیارونو شویو نهایي د III بازل د ” چې زیاتوي نوموړی

 چې کې برخه په و لویو د نظام مايل باثباته یو د باید اصالحات دا ”“.دي راکمول توپیر زیات د محاسبو ډکو خطره له
ي، المل ودې اقتصادي دوامدارې د   “ .يش ونیول کې پام په کی
ه ولیزه او بانکونو پر تنظیموونکو کې، وخت ورته په . دي خرب خه اغېزو بالقوه له اصالحاتو دې د باندې اقتصاد پر تو
ې بازل د لپاره ارنې د بانکونو د موخه همدې په ې تررسه ارزونه) BCBS( کمې ه په دا و ک ي ډا  دې د چې ک

ې پایلې نامطلوبه ډول هر او شوي ترالسه موخې اکلې رسه کیدو تررسه په اصالحاتو ه دا“.دي شوي ان  مني کمې
ونه یوه کول پوره معیارونو دې د لورې له هېوادونو ينو د چې و د سیمې دې چې دا حال ده، نن  په هېوادونو لویدی
ه،په هواره الره یې ته بدلون تنظیمي چې وروسته بحران مايل له پرتله ه ولیزه ک نې ې تو ي تررسه ک   .دي ک
  دی؟ ور سیستم کوم

یوالې په چې کې حال داسې په  یواله په ې III بازل د کې بانکدارۍ ن ه ن  سیمې پاسفیک آسیا د دي، شوي منل تو
 طرحه د طریقه دا لپاره ينو د کې، وخت ورته په. لري توپیر طریقه کولو پيل د معیارونو دې د لورې له تنظیموونکو د

  . کاري ستونزمنه خورا پرتله په طریقې شوې
زیاتوي رالیا کې وروستیو دې په تنظیموونکي چارو د  ”: اغلیچان ې د نیوزلین او داس  کار باندې رشایطو لوړو په پان

او په مشورې د او الندې لیکنې تر اوس رشایط دا چې کوي رالیا د. دي کې پ تو احتیاطي د اس ) APRA( اداره تنظی



ونې پیاوړې د پرته شک له لپاره بانکونو خپلو د تونکې پان تنه ورته هم نیوزلین چې کې حال داسې په ده، غو  غو
رالیا د کې کلونو و راتلونکو په ايي چاره دا. لري ې د پورونو د لخوا بانکونو لویو د اس  وړ پام د کې شمیر په ورک

  “.يش المل زیاتیدو
رالیا د اداره شوې یاده پورته رالیا د بانکونو، لویو لورو له اس  Commonwealth Bank of( بانک و و د اس

Australia(رشکت بانکي ،وستپیک)Westpac Banking Corporation(، رالیا د  روپ بانکي نیوزلین او اس
)Australia and New Zealand Banking Group (رالیا د او  خه) National Australia Bank( بانک ملی اس

تنه دیز ۲۰۲۰ د و کوي غو ۍ تر جنورۍ د کال زی ې لوم ود د پورې نې ې اصيل عاديون  پوره نسبت سلنه ۱۰.۵ پان
ي ې او بانکدارۍ د سیمې پاسفیک آسیا د. ک  وړاندې خدمتونو مايل د کې اداره EY په او مرش سکتور بازار پان

ریو اغلی کوونکی، ر ان اپور په ”: وایي یل  اړه په کولو پيل د اصولو III بازل د تنظیموونکي چارو بانکي د کې سن
دیز ۲۰۱۴ د بانکونه مېشت کې هېواد دې په او کوي چلند کارانه محافظه و خپلو د راهیسې کال زی  نسبتونه پان
 چان اغيل ډول همدا. دي شوي المل کمېدو د فشار د کې هېوادونو ېنو په رشایط دا کې حقیقت په“.لوړوي
و د معیارونو III دبازل تنظیموونکي چارو بانکي د فیلیپین چېد زیاتوي ې اصيل د عاديون  ه یو کې رشایطو په پان

ته اسانتیاوې ې د بانکونو د هېواد دې د کې وخت ورته په. يش کوالی رامن  کولو پيل له معیارونو III بازل د نسبت پان
  . دی راغلی کې حد لوړ په پرتله په هېوادونو نورو د سیمې پاسفیک آسیا د وروسته

ه پورونو د مطابق معیارونو د   ورک
ه په زیاتولو د وجوهو مايل خپلو د بانکونه ینې ې د III بازل د و دي کي ل ي، پوره رشایط پان ونو له خو ک  ډک نن
ي المل فشار د اخیستونکو پور پر بازارونه  وینا په “ونین اوین” اغيل رئیس، لوی S & P Global Ratings د. ر

ۍ وله په بانکونو مرکزي کې میاشتو وروستیو دې په انې د کې ن ی مالت نرخ ی د ک انې د. دی ک  نرخونو د ک
والی ونې وړاندې په ساتلو دوامداره د ورتیا او کچې د و خالصو د ی ې زیاتې نن  داخيل د یې کې پایله په چې  ک
ې کل. دی شوی ستونزمن زیاتوالی پان ي ا دیز ۲۰۲۰ چې کی   .وي کال ستونزمن ولو تر لپاره بانکونو د به کال زی

ه پورونو د مطابق معیارونو د نو يش، نه کیدای تررسه کې داخل په دا چې کې صورت هغه په  کلونو و تیرو د ورک
ې د راهیسې والو.دی میتود وړ خو ی) Moody( کمپن کوونکې وړاندې خدمتونو د ته پان  مرستیالې، لوم
ې د پورونو د چې زیاتوي“کو کرسچن”آغلې  چې زیاتوي نوموړې”. دی میتود غوره یو امله له عواملو و د بهیر روان ورک
ې د و ورکوي پورونه ډیر امله دې له بانکونه ډېری ي ته حد اکيل پان  د الرې له پورونو د وینا په نوموړې د. ورسی
 دوی. ورکوي پورونه اوږمهاله د ای پر پورونو مهال لن د بانکونه دا. ده نه الره حل بریال یوه زیاتول وجوهو مايل
ي پورونه ډوله دواړه يش کوالی والو د و ورک ي خپلې برخې بېالبېلې بازار د پان ه غوره په او ک ای تو  د چې يش وک
ي پرتله مقدارونه پوراینو او شتمنیو   “.ک

ولیا په نې کې من   تحرکات او ک
 III بازل بازارونهد ینې حتی او وه مخ رسه ستونزو له کې شتون په معیارونو د بازل د بازارونه کې حال په غوړیدو د

 سیستمونو بانکي پرمختللو د هېوادونو پرمختللو د آسیا د وینا په “کو” آغلې د. دي راغيل پا کې کولو پيل په معیارونو
ولیا د پرتله په  نه پرمختليل سیستمونه بانکي کې بازارونو دواړو دې په چې ده متفاوته او نوې خورا تجربه ویتنام او  من



ه دې په او دي  په پرتله په معیارونو I بازل د. لري اړتیا ته وخت ډیر کول چمتو سیستمونو بانکي د هېوادونو دې د تو
ې د کې معیارونو II بازل ي هم رشایط پان و تر خه کلونو دریو تیرو له بانکونو هېوادونو دواړو د او زیاتی  پورې کلونو پن
که پورونو د ی تجربه زیاتوالی چ ي پوره رشایط دا يش وکوالی و واخيل کار خه دقت خورا له باید دوی نو دی، ک   . ک
ولیا د ه) BoM( بانک من ې ه  هم معیارونه ینې III بازل د او وي سم رسه معیارونو II بازل مقرراتله بانک دې د و ک

ي پوره ي، پوره هم موده میاشتن ۱۸ یې پایهپورې تر کال ۲۰۲۰ لپارهد کولو پوره د معیارونو دې د چې ک  دا حال کی
یوالې هم ال هېواد دا چې یوال د پیسو د هم اوس هېواد دا. لري اړتیا ته مرستې ن  الندې رژیم تر مرستې د صندوق ن
دیز ۲۰۱۷ د چې دی یوال پیسو د کې میاشت می په کال زی  ارزونې کلن له دپرمخت ته هېواد دې صندوق ن

ت په ډالرو امریکايي میلیونه ۴۳۴.۳ د وروسته ه پور اضايف کلن ددرې ارز ه اعالن ورک  د وینا په چان اغيل د. ک
یوال پیسو ولیا د کې ترڅ مودېپه اوږدې دې د صندوق ن ار باندې ثبات پر سیستم د بانکدارۍ د من  ورته په. کوي ین
ولیا د کې وخت ې د بانک دې د هم بانک من ار باندې کیفیت په شتمن د او جوړونه په پان  د ډول، همدا. کوي ین
 تر ترکیب معیارونو III بازل او II بازل د ډول تدریجي اوسپه وروسته معیارونو I بازل د سیستم بانکدارۍ د هېواد دې

یي ی بشپ پورې نی   .دی ک
یوال د پیسو د دیز ۲۰۱۹ د لورې له صندوق ن مرب په کال زی ولیا د کې سپ نده کې ارزونه په بانکدارۍ د من ې ر  ک
 لپاره لوړولو ظرفیت د ارنې د او وايل ه د ډلبندۍ د شتمن د کولو، پيل د معیارونو III بازل او II بازل د  ”: چې ده
ې باید ې د چې ده شوې یادونه دا ډول، همدا“.يش وساتل دوامداره ه تیاوو د کې ترکیب په پان  دې د امله له نیم
ي المل ثبات بې مايل د کمزورتیا او کموالی ډول هر کې وده اقتصادي په هېواد   .کی

  ېدلک ېوروسته پات یتنامد و ېک یقپه تطب IIIبازل  د
ې سویل او سویيل د کې اداره) Fitch( په. دی کې درشل په کولو پيل د معیارونو II بازل د هم ال هېواد دا  د آسیا ختی

 چې دی ستونزمن امله دې له بدلون دا لپاره سیستم بانکدارۍ د چې جيوایي این سیان اغليوي رئیس، لوی بانکونو
 شتون پورونه الحصول صعب الندې ورکولو راپور د او ورتیا کمه دی، پاتې وروسته کې یقتطب په سیستم ددې هم ال

ې د سیستم بانکي د ویتنام د کول پيل معیارونو II بازل د وروسته نه I بازل د چې زیاتوي “جي این” اغلی. لري  پان
ه په ترکیبونه کم ک د پورونو د کې وروستیو دې په چې کوي ډا  بانکونو په ویتنام د. دي شوي کم امله له زیاتوايل چ
ې د کې  د او خطرونه زیات پور د چې شوی ودل زیات وړ پام د امله له زیاتوايل د شتمن ډکې خطره له کموالی پان

ې د لپاره خطرونو عملیا تونه پان  پیاوړي کې سیمه په چې ده وړ یادونې د. دي شوي وته په الملونه سرت یې ل
 خپله و امله له شتون نه د ې کايف د هېواد چین د ډلې دې له. دي الندې فشار تر هم هېوادونه لرونکي اقتصاد

، دوامداره پرې وده اقتصادي ې د وسا  رئیس، بانکونو لویو د چین د کې اداره) Fitch( په. دی الندې فشارونو تر پان
ې د مهال اوس بانکونه چین د  ”: چې وايي “وو راس ”اغلی ه په رشایط شته پان ه بشپ  زیات خو کوي، پيل تو
ې د وړاندې پر رشایطو مقررا کمو د هم ال یې شمېر   “.لري ترکیبونه محدود ډیر پان
  ستونزې کې هند په
 د رسه نیولو کې پام په ستونزو دې د هېواد دا خو دی، مخ هم رسه ستونزو یادو د چې دی خه هېوادونو هغه له یو هند

ې  سسواتا”اغيل مرش، یم د ادارو مايل د هند د کې اداره) Fitch( په. کوي لې هلې لپاره کولو پوره د رشایطو د پان



وايل د دکیفیت شتمن د کې کلونو وروستیو دې په بانکونه دولتي هېواد دې د چې وايي “وها  فشارونو تر امله له ی
و تازه ډالرو میلیارده ۷ د پورې مارچ تر کال ۲۰۲۱ د مخې له سنجش د ادارې) Fitch( د. دي راغيل الندې  اخیستلو ون

ې د III بازل د و ده اړتیا ته ي پوره رشایط پان   . ک
 د کې اوږدو په کال مايل ۲۰۲۰ د پیسې دا او کوالی پوره نيش اړتیاوې هم ال مقدار دا پیسو د چې زیاتوي وها اغلی
ې میلیارده ۱۰ د لورې له دولت ې د بانکونو دولتي د چې دي پیيس اضايف پرته بودجې شوې چمتو پان ن پان  لوم
ته تشه اندازې یوې تر کې وده په چې کې حال داسې په کوي پوره اړتیاوې و د وینا په نوموړي د. کوي رامن  بازارونو ون

ه دوامداره په ته دوی دولت چې دې له رسه دی کم ډیر الرسسی بانکونو دولتي د ته ه تو ې کې واک په هم پان . ده ورک
و تازه بیا بانکونه خصويص برعکس،  مايل ۲۰۲۱ په به مخې له وړاندوینې د نوموړي د. لري الرسسی ه خورا ته ون

کل زیاتوايل سلنه ۱۵ د کې پورونو په بانکونو د چې بنس پر بهیرونو او پایلو دوروستیو کې کال  کار دا چې دی شوی ا
ې د پورونو د هند د ې وړ اړتیا د. کموي کچه ورک کيل پان یو په لورې له ادارې) Fitch( د کموالی ا  ۲۵ د کې لوم

کل ډالرو میلیارده   .وي ډالره میلیارده ۱۷ اوس ممکن پرتله په کچې شوې ا
 ICIC د هند د. دي کیدل تررسه اقداماتو کوونکو مخنیوي د باندې دوی پر المل سرت ستونزو د کې بانکونو په هند د

 د باید) RBI( بانک زیرمو د هند د چې ده دا خربه مهمه ولو تر وینا په “جا راکش” اغلی رئیس، مايل لوی د بانک
ې بازل د لپاره ارنې د بانکونو یوالې شوې اکل د لورې له) BCBS( کمې  سلنې ۱ له پرتله په) سلنې ۵.۵( کچې ن
ه زیاته خه ې د. ولري پان یوالې د باید هم اړتیاوې ولیزې ون په زیرمې د پان  ۱ پرتله په) سلنې ۱۰.۵( کچې ن
ې د بدلون سرت ولو تر یو ترمن معیارونو III بازل او II بازل د وینا په جا اغيل د. وي) سلنه ۱۱.۵( زیاتې سلنه  پان
ې و عادي د او دي ون ې اصيل د ون ت پان ې د. دی موندلی زیاتوالی وړ پام د الندې رشایطو تر III بازل د ارز  د پان
ې شوې زیرمه د کې رشط سلنې ۱۱.۵ په کفایت ې اصيل د باید کې هند په ون په ترکیب د پان ې پان  سلنه ۸ ون
نو ینو د امله همدې له. وي ې د بنس پر اندی  د چې جوړوي خن وړاندې پر ودې د کې هند په کچې لوړې پان
ه له رشایطو اضايف ینو ي پاتې ډالر میلیارده ۷۶ لپاره ورکولو پور د کې ترڅ په وړلو من   . کی
  رشایط ظرفیت د جربان د زیان ولیزه د

 د زیان ولیزه د هم ال کوي،خودوی لې هلې لپاره کولو پوره د معیارونو III بازل د هم بانکونه آسیایي چې دې له رسه
تیکه په چې دي الندې فشار تر رشایطو د ظرفیت د جربان ه سیست ي ورکول ته بانکونو مهمو تو دیز ۲۰۱۹ د. کی  زی
دیز ۲۰۲۲ د او ولري شتمن ډکې خطره له سلنه ۱۶ و دي اړ دوی راهیسې جنورۍ له کال  پورې جنوری تر کال زی
ي الندې فشارونو دې تر هم بازارونه پرمختليل خورا دې، پر رسبیره.وي سلنه ۱۸ باید کچه دا  پر رشایطو دې د. را
 میلیارده ۴۶۷ باید یې بانکونه چین د او ډالرو امریکايي میلیارده ۸۰ شتمن خپلې و دي اړ بانکونه جاپان د بنس

ي لوړې ته ډالرو امریکایي رالیا د ډول همدا. ک  امریکايي میلیارده ۶۰ تر خه ۵۰ له شتمن خپلې باید بانکونه اس
ي لوړې پورې ډالرو  د بانکونه، لوی جاپان د امله همدې له چې لري اغیزه بانکونو پر رشایط دا وینا په“کو ”اغيل د. ک
رالیا د او بانکونه لوی لور چین ي تررسه اقدامات کې برخه دې په باید بانکونه کان هان او اس  چې دي اړ دوی. ک
ې لرونکې بیه لپاره کولو پوره د رشایطو دې د ي صادرې پا   . ک



 رسه ستونزو له کې راتلونکي په چین ممکن بنس پر رشایطو ظرفیت د جربان د زیان ولیزه د خربه په“ کو ”اغيل د
ي هېواد پرمختليل یوه په کې راتلونکي په چین چې که يش مخ  هم ال امله له کولو پوره نه د رشایطو دې د چین. بدلی
ي، کې کتار په هېوادونو کې حال په پرمخت د ه همدې په نو را دیز ۲۰۲۵ تر و دی نه اړ تو  دا پورې کال زی

ي پيل رشایط  د پورونو د لپاره کولو کابو د فشارونو اضايف د او شته وخت هم ال لپاره پراخیدو د بازار پورونو د چین د. ک
ې ي پراخه ال بازار ورک ر ”اغيل د. ک ې لرونکې بیه نوې چین وینا په“یل ې پا و دې د او دي نه ورک ې د پا  له ورک
ه الرې و ه ي پوره رشایط ظرفیت د جربان د زیان ولیزه د کوي   .ک
ې د پورونو د و دي اړ هېوادونه سیمې پاسفیک د آسیا د لپاره کولو پوره د رشایطو پورتنیو د  بازار پیاوړی یو ورک

ته ي رامن ونې بازار پورونو د چې امله دې له خو. ک ته نن  ته دې بانکونه هېوادونو سیمې پاسفیک آسیا د کوي، رامن
  یيسون ېپه پام ک اصول شوي جوړ لورې له تنظیموونکو د چارو د بانکونو د سیمو نورو د و کوي اړ

 The Banker (December 2019): رسچینه
  صافی توحیدهللا: ړهژبا 

 


