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 ھدايات عمومی
 

تمام عوايد و مصارف بانک الی تاريخ . اند ماھوار از قراربانک ھا مکلف به ترتيب و ارائه فورمه راپوردھی ھذا 
جاری به فعاليت آغاز نموده اند، ماه بانکھای که در طی دوره راپوردھی . راپور داده شوند مالی جاری ماهفعلی 

ده خويش از بدو فعاليت و تمام عوايد حاصله و مصارف متقبل شده قبل بايد تمام عوايد حاصله و مصارف متقبل ش
 . تاريخ افتتاح را در اقالم مربوطه گزارش نفع و ضرر ارائه نماينداز افتتاح الی 

 
مبلغ   Bدر ستون .  Dو   C, B, A:  فورمه راپوردھی ھذا به چھارستون تقسيم گرديده اند  4الی   1اقالم 

. را ارائه نمائيد دالرمعادل افغانی ھر قلم تسعير شده به   Cدر ستون . لم را راپور دھيدمجموعی افغانی ھر ق
مجموعه ستونھای   Aدرستون . به ساير اسعار خارجی ارائه ميگردداقالم تسعيرشده معادل افغانی   Dدرستون 

C, B   وD  ھر قلم را ارائه نمائيد .  
  

  عنوان و ھدايات  شماره قلم
  

در اقالم فرعی زيرين عوايد تکتانه و سود وسھامرا با در   :نه و سود و سھامعايد تکتا  1
، ) ضرر(  و افزايش تخفيف )مفاد يا افزايش ارزش(  پريميم amortizationنظرداشت 
  . لغتنامه رجوع گردد  amortized costجھت معلومات مزيد به بخش . راپور دھيد

  
1a  تمام عوايد تکتانه از بابت دارائی :  بانکھا در عندالمطالبه عايد تکتانه از بابت امانات ميعادی

  .، را  راپور دھيديادی با بانکھاعامانات مبيالنس شيت،   2aھای ذکر شونده در قلم 
  

1b  تمام عوايد تکتانه از بابت قروض اعطأ شده   :بانکھا بايادی ععايد تکتانه از بابت امانات م
  . ، را راپور دھيدامانات ميعادی با بانکھايت، بيالنس ش  2bذکر شونده در قلم 

  
1c   تمام عوايد تکتانه از بابت قروض اعطأ   :عايد تکتانه از بابت قروض اعطأ شده به بانکھا

  . ، را راپور دھيدقروض اعطأ شده به بانکھابيالنس شيت،   2cشده ذکر شونده در قلم 
  

1d  عايد تکتانه از بابت دارائی ھای ذکر :  از بانکھا عايد تکتانه از بابت اقالم ديگر قابل حصول
  . ، را راپور دھيدساير اقالم قابل حصول از بانکھابيالنس شيت،   2dشونده در قلم 

  
1e   عايد تکتانه از بابت قروض اعطأ شده به ساير مؤسسات مالی(OFIs):   عايد تکتانه از

قروض اعطأ شده به ساير مؤسسات  بيالنس شيت،  2eبابت دارائی ھای ذکر شونده در قلم 
  . ، را راپور دھيدمالی

  
1f  وساير طلبات باالئ دافغانستان عايد تکتانه از بابت طلبات توافقات بازخريد اسناد بھأ دار

طلبات توافقات بيالنس شيت،   3عايد تکتانه از بابت دارائی ھای ذکر شونده در قلم   :بانک
را راپور  بالنس شيت ساير طلبات باالی د افغانستان بانک1cو بعداً  ،بازخريد اسناد بھأ دار

گزارش نفع و   2fتحت توافقات بازخريد را در قلم پرداخت تکتانه از بابت استقراض . دھيد
  . ضرر راپور دھيد

   
1g  4عايد حاصله تکتانه از دارائی ھای ذکر شونده در قلم   :عايد تکتانه از بابت حسابات تجارتی 

  .، را راپوردھيددارائی ھای حسابات تجارتیيت، بيالنس ش
  

  : حذف نمائيداز عايد تکتانه حسابات تجارتی موارد آتی را 
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    عنوان و توضيحات   شماره قلم
  

تمام سود و سھام حاصله را در قلم . سود و سھام حاصله از دارائی ھای حسابات تجارتی )1( 
8g   ،راپور دھيد ،عايد حاصله از سود و سھامگزارش نفع وضرر. 

  
 .واقعی يا غير واقعی از بابت دارائی ھا يا بدھی ھای تجارتی)  ضرر(نفع  )2(
  
 .عايد کلی فيس ھا يا مخارج مربوط به دارائی ھای تجارتی )3(
  

مخارج ناشی از دارائی ھا و / واقعی و غير واقعی و عايد حاصله از فيس)  ضرر(کل نفع 
، ضرر حسابات تجارتی/ نفعارش نفع و ضرر، گز  5bو   5aبدھی ھای تجارتی را در اقالم 

  . ارائه نمائيد
  

1h  فرعی مربوطه زيرين تمام عوايد در اقالم   :عايد تکتانه از بابت حسابات سرمايه گذاری
را ، حسابات سرمايه گذاریبيالنس شيت،   5در قلم تکتانه از بابت دارائی ھای ذکر شونده 
. ته شده الی سررسيد يا آماده بفروش، راپور دھيدبشمول عايد تکتانه دارائی ھای نگھداش

پريميم اسناد نگھداشته شده الی سررسيد، و نيز اسناد آماده   amortizationافزايش تخفيف و 
نه ارزش مناسب ارائه گرديده اند،   amortizedبفروش که در بيالنس شيت باساس قيمت 

قيمت  ھا و تخفيفات به بخشجھت کسب معلومات مزيد در مورد پريميم . شامل سازيد
amortized  لغتنامه مراجعه نمائيد .  

  
  :حذف نمائيداز عايد تکتانه حسابات سرمايه گذاری موارد آتی را 

  
تمام عوايد ناشی از . عايد سود و سھام از بابت دارائی ھای حسابات سرمايه گذاری )1(

 . راپور دھيد ، عايد سود و سھامگزارش نفع و ضرر،   8gسود و سھام را در قلم 
  
تمام عوايد . عايد ناشی از تکتانه و سود وسھام از درک دارائی ھای حسابات تجارتی )2(

عايد سود و  ،گزارش نفع وضرر  1gتکتانه ناشی از دارائی ھای تجارتی را در قلم 
  .، راپور دھيدسھام

  
 ناحجعايد تکتانه از درک پيشکی ھا به، يا ذمت شرکتھای تابع غيرمدغم تحت اداره  )3(

گزارش نفع و ضرر،   8hتمام ھمچو اقالم را در قلم  .مرتبط شرکتھای و اکثريت
  .، راپور دھيدساير عوايد غير مفادی

  
بشمول تغييرات ( ضرر واقعی / نفع. نفع و ضرر ناشی از اسناد آماده بفروش )4(

گزارش نفع   6aدر قلم ) ارزش مناسب ھمچو اسناد مربوط به ارزش مناسب تأمينی 
ضرر ناشی از / نفع، 11،  يا قلم ضرر ناشی از اسناد آماده بفروش/ نفع وضرر،

ضرر غير واقعی منحيث / نفع. ، ارائه ميگرددارزش گذاری مجدد اسعار خارجی
 -ارزش گذاری مجدد  بيالنس شيت،  2(e)23بخش از سرمايه سھمداران در قلم 

 .، راپور داده ميشوداسناد آماده بفروش
 
ھمچو نفع و ضرر را . از بابت اسناد نگھداشته شده الی سررسيد نفع و ضرر واقعی )5(

، راپور ضرر اسناد نگھداشته شده الی سررسيد/ نفعگزارش نفع و ضرر،  7در قلم 
  . دھيد
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  عنوان و ھدايات شماره قلم
  

1h(1)  تان را که در درينجا عايد تکتانه ناشی از اسناد بھأ دار دولت افغانس  :سھام دولت افغانستان
ارائه گرديده اند، فورمه راپوردھی مرکب حسابات سرمايه گذاری   2a(1)و   1a(1)اقالم 

  . شامل سازيد
  

1h(2) شاروالی، عايد تکتانه از بابت اسناد بھأ دار درينجا :  ساير اسناد بھأ دار قروض داخلی
و   2a(2), 2a(3)و   1a(3), 1a(2)را که در اقالم  ساير اسناد بھأ دار داخلیو  شرکتھا
2a(4)   ارائه گرديده اند، شامل سازيدفورمه راپوردھی مرکب حسابات سرمايه گذاری .  

  
1h(3)   اسناد بھأ دار قر وض خارجی صادر شده بواسطه دول خارجی وMDBs  ) مؤسسات

ساير درينجا عايد تکتانه از بابت اسناد بھأ دار منتشره دول خارجی و  :)انکشافی چند جانبه 
فورمه   2b(1), 2b(2)و   1b(2), 1b(1)مؤسسات انکشافی چند جانبه که در اقالم 

  . راپوردھی مرکب حسابات سرمايه گذاری ارائه گرديده اند، شامل سازيد
  

1h(4)  ساير و  شرکتھا درينجا عايد تکتانه از بابت اسناد بھأ دار  :ساير اسناد بھأ دار قروض خارجی
 2b(3), 1b(4), 1b(3)ه بوسيله بنياد ھای حقوقی خارجی نشر و در اقالم را ک اسناد بھأ دار

  . ارائه گرديده اند، شامل سازيد  2b(4)و 
  

1i تکتانه، بشمول فيس کلی در اقالم فرعی مربوطه زيرين عايد  :عايد تکتانه از بابت قروض 
بيالنس   6ض در قلم را که با تمام دارائی ھای که منحيث قرو ،)origination(صدور اعتبار

تکتانه تمام دارائی ھای ذکر شونده منحيث قروض را که  .راپور دھيد شيت ارائه ميگردند، 
مستقيما ً تمديد گرديده، از ساير مراجع خريداری شده، طبق توافقات بازخريد فروخته شده، يا 

  .منحيث تضمين گرو گرديده، شامل سازيد
  

1i(1)  6تکتانه از بابت قروض ذکر شونده در قلم کلی عايد   :ئر آناعطأ قروض به حکومت يا دواa 
  .، را راپور دھيداعطأ قروض به حکومت يا دوائر آنبيالنس شيت، 

  
1i(2)  تکتانه از بابت قروض ذکر کلی عايد   :قروض جايداد ھای تجارتی غير منقول و تعميراتی

، را تی غير منقول و تعميراتیقروض جايداد ھای تجار بيالنس شيت،  6b(1)شونده در قلم 
  . راپور دھيد

  
1i(3)  6عايد کلی تکتانه از بابت قروض ذکر شونده در قلم   :ساير قروض تجارتیb(2)،  ساير

  . ، را راپور دھيدقروض تجارتی
  

1i(4)  6عايد کلی تکتانه از بابت قروض ذکر شونده در قلم   :قروض زراعتیc   ،بيالنس شيت
  . اپور دھيد، را رزراعتی قروض

  
1i(5)  6عايد کلی تکتانه از بابت قروض ذکر شونده در قلم   :مصرفیقروضd   ،بيالنس شيت

  . ، را راپور دھيدقروض مشتری
  

1i(6)  6عايد کلی تکتانه از بابت قروض ذکر شونده در قلم   :قروض رھنی به اشخاص انفرادیe 
  .ور دھيد، را راپقروض رھنی به اشخاص انفرادیبيالنس شيت، 
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

1i(7)  6عايد کلی تکتانه از بابت قروض ذکر شونده در قلم   :ساير قروضf   ،ساير بيالنس شيت
  .را راپور دھيدقروض، 

  
    

  
1j   1مجموعه اقالم   :عايد کلی تکتانهa   1الیi  را راپور دھيد.  

  
ف کلی تکتانه، با در نظرداشت در قلم فرعی مربوطه مصار  :مصارف تکتانه 2

amortization  قيمت جھت معلومات مزيد به بخش . پريميم و افزايش تخفيف، را راپور دھيد
amortized  بخشھای از جريمه ھای وضع شده بر برداشت قبل از وقت . لغتنامه رجوع گردد

منحيث کاھش  تجاوز مينمايد، نبايد پرداخت شونده تاريخ برداشتکه از تکتانه سنجشی يا 
، ساير عوايد مفادیگزارش نفع وضرر،   8hمصارف تکتانه تلقی شده ولی بايد در قلم 

  . گنجانيده شود
  

2a  13مصارف تکتانه از بابت امانات ذکر شونده در اقالم :  امانات بانکھاa ، امانات عندالمطالبه
  . ، ارائه نمائيدامانات معيادی بانکھابيالنس شيت، 13b، و بانکھا

   
2b  13مصارف تکتانه از بابت امانات ذکر شونده در قلم   :امانات ساير مؤسسات مالیc   بيالنس

  . ، را راپور دھيدامانات ساير مؤسسات مالیشيت، 
  

2c  مصارف تکتانه از بابت امانات   :انيمشتر ريو سا یمال ريموسسات غ امانات عندالمطالبه
امانات عندالمطالبه مؤسسات بيالنس شيت،   14aعندالمطالبه مفادی ذکر شونده در قلم 

  .، را راپور دھيدغيرمالی و ساير مشتريان
  

2d  مصارف تکتانه از بابت امانات معيادی   :انيمشتر ريو سا یمال ريموسسات غ امانات معيادی
، را امانات معيادی مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريانبيالنس شيت،   14bذکر شونده در قلم 

  .دھيد راپور
  

2e  مصارف تکتانه از بابت امانات پس   :انيمشتر ريو سا یمال ريموسسات غامانات پس انداز
، امانات معيادی مؤسسات غيرمالی و ساير بيالنس شيت  14cانداز ذکر شونده در قلم 

  .، را راپور دھيدمشتريان
  

2f  بابت رقم کلی بدھی  درينجا مصارف ناخالص تکتانه از  :استقراض براساس توافق بازخريد
. ، را راپوردھيداستقراض بر اساس توافق بازخريدبيالنس شيت،   16ھای ذکر شونده در قلم 

گزارش نفع وضرر   1fتوافقنامه بازخريد اسناد بھأ دار را در قلم عايد تکتانه از بابت طلبات 
  . راپور دھيد

  
2g  17دھی ھای ذکر شونده در قلم مصارف تکتانه از بابت رقم کلی ب  :استقراض کوتاه مدت 

پريميم و افزايش  amortization، را با در نظرداشت استقراض کوتاه مدتبيالنس شيت، 
  . تخفيف، در صورت موجوديت، راپور دھيد

  
2h  19مصارف تکتانه از بابت رقم کلی بدھی ھای ذکر شونده در قلم   :استقراض دراز مدت 

پريميم و افزايش   amortizationرا با در نظر داشت ، استقراض دراز مدت، بيالنس شيت
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  . تخفيف، در صورت موجوديت، راپور دھيد
  
  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

2i  19تکتانه ذکر شونده در قلم  مصارف تکتانه از بابت  :قرضه فرعیa  ،قرضه  بيالنس شيت
، در صورت موجوديت، پريميم و افزايش تخفيف  amortization، را با در نظرداشت فرعی

  . راپور دھيد
  

2k    2مصارف تکتانه از بابت ساير بدھی ھا را که در اقالم   :ساير بدھی ھاa   2الیj   شامل
  .نگرديده اند، راپور دھيد

  
2l  2مجموعه اقالم :  مجموع مصارف تکتانهa   2الیk  را راپور دھيد.  

  
، را مصارف کلی تکتانه، 21، و قلم تکتانه عايد کلی، 1jتفاوت قلم   :عايد خالص تکتانه 3

  . راپور دھيد
  

در اقالم فرعی زيرين مبلغ مصارف تدارکاتی برای ضرر ناشی از کريدت   :تدارکات کريدتی  4
  .جاری، را راپور دھيد ماهدر عوايد الی تاريخ راپوردھی فعلی  شامل شدهو تدارکات 

  
يا تدارکات شامل شده ای ميباشند که با / رف ومبلغ ارائه شده درين قلم شامل تدارکات، مصا

، )2قلم ( ذمت مؤسسات مالی:  دارائی ھای ذکر شونده زيرين در بيالنس شيت ارتباط دارند
، و )9cقلم ( ساير دارائی ھا، )6قلم ( اعطأ قروض به مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان
  ).20dقلم ( ذخائر اختصاصی برای تعھدات خارج از بيالنس شيت

  
4a   درينجا مبلغ تدارکات مصرف شده برای جبران اضرار ناشی از   :)متعلقه(تدارکات سنجشی

  . راپور دھيد برای ماه جاری اسناد بھأ دار بانک را
  

4b   درينجا تمام تدارکات کريدتی قبال ً سنجش شده سالھای قبلی و :  تدارکات )سازی يکجا(ترکيب
جاری در جمله عوايد ترکيب گرديده اند، ماه ھی کنونی سالجاری را که الی تاريخ راپورد

وصولی ھا از بابت دارائی ھای قبال ً حذف شده را شامل نسازيد؛ آنھا را در قلم . راپور دھيد
8h ،راپور دھيدساير عوايد غير مفادی ،  

   
4c  4تفاوت قلم   :رقم خالص تدارکات کريدتیa   4منفی قلمb  ی را در مبالغ منف. را راپور دھيد

  . بين قوسھا ذکر نمائيد
  

نفع يا ضرر واقعی و غير واقعی دارائی ھای موجود در   :ضرر حسابات تجارتی/ نفع 5
ضرر حاصله از ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی، در / حسابات تجارتی را، بشمول نفع
را که  ھر آن نفع يا ضرر ناشی از بخش غير مؤثر مشتقات. اقالم فرعی زيرين راپور دھيد

  . منحيث تأمينات طرح و قبول شده اند، شامل سازيد
  

5a  غير واقعی دارائی  و ضرر واقعی/ نفع  :ضرر ناشی از اسناد بھأ دار حسابات تجارتی/ نفع
فورمه راپوردھی مرکب   1c(2)الی   1a(1)ھای موجود در حسابات تجارتی را ھمانند اقالم 

  عيارات ارزش  تمامدرينجا . تطباب، راپور دھيددر صورت اس  2aحسابات تجارتی، و قلم 
  :عنوان و توضيحات شماره قلم



  د افغانستان بانک
 )مدغم ( گزارش نفع و ضرر :  ورھای مالیھدايات برای ترتيب راپ

    ماھوار: وقفه ارائه
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اسناد بھأ دار حسابات تجارتی را که از باعث تغييرات نرخ )  نفع يا ضرر( گذاری مجدد  

/ تمام عوايد. تبادله اسعار خارجی، نرخ سرمايه سھامی يا نرخ کاال بميان ميآيند، شامل سازيد
  .ا از بابت دارائی ھای تجارتی و بدھی ھای را شامل سازيدمصارف فيس ھ

  
5b  ضرر واقعی و غير واقعی / درينجا نفع:  :  ضرر مشتقات نگھداشته شده برای تجارت/ نفع

فورمه   2bو   1c(2)حسابات تجارتی را ھمانند اقالم ارداد ھای نگھداشته شده مشتقات در قر
نفع ( درينجا تمام عيارات ارزش گذاری مجدد . دھيدراپوردھی مرکب حسابات تجارتی راپور 

تبادله اسعار  حسابات تجارتی را که از باعث تغييرات نرخ قرارداد ھای مشتقات)  يا ضرر
مصارف فيس / تمام عوايد. خارجی، نرخ سرمايه سھامی يا نرخ کاال بميان ميآيند، شامل سازيد

درين قلم ھر آن نفع يا ضرر  .امل سازيدھا از بابت دارائی ھای تجارتی و بدھی ھای را ش
منحيث تأمينات طرح و قبول شده اند،  ناشی و ناشی از بخش غير مؤثر قرارداد ھای مشتقات

تمام عوايد و مصارف ضمنی مربوط به خريد يا فروش قرارداد ھای مشتقات  .شامل سازيد
رف فيس ھا از بابت مصا/ تمام عوايد. نگھداشته شده برای تجارت را درينجا راپور دھيد

  .مشتقات تجارتی را شامل سازيد
  

  .جھت کسب معلومات و توضيحات بيشتر به بخش مشتقات لغتنامه رجوع نمائيد
  

5c  5مجموعه اقالم   :ضرر کلی حسابات تجارتی/ نفعa   5وb  در صورتيکه  . را راپور دھيد
  .منفی بودن،  مبلغ ارائه شونده را در بين قوسھا ذکر نمائيد

   
  ضرر اسناد بھأ دار آماده بفروش/ نفع 6

  
6a  درينجا نفع يا ضرر واقعی فروشات، تبادله، بازخريد   :ضرر اسناد بھأ دار آماده بفروش/ نفع

اسناد بھأ دار آماده بيالنس شيت،   5bمالی گروی، يا تصفيه اسناد بھأ دار ذکر شونده در قلم 
تمام کاھشات ناشی از يک نقصان دائمی   .ر دھيدجاری راپوماه ، را الی تاريخ کنونی بفروش

ھمچنان نفع يا ضرر غير واقعی . سرمايه در ارزش اسناد بھأ دار آماده بفروش را شامل سازيد
ناشی از ارزش گذاری مجدد اسناد بھأ دار آماده بفروش را در صورتيکه اين نفع يا ضرر 

  .بصورت مؤثر تأمين شده باشد، شامل سازيد
  

  .لغتنامه رجوع گردد نقصان سرمايهفصيالت به بخش جھت کسب ت
  

  :حذف نمائيدموارد آتی را ازين قلم 
  

از بابت اسناد بھأ دار آماده بفروش الی تاريخ  غير واقعیتغيير در نفع و ضرر خالص  )1(
تمام ھمچو اقالم را . جاری که تحت تأمينات ارزش مناسب قرار نميگيرندماه کنونی 

اسناد بھأ دار   - ارزش گذاری مجدد ، 23e(2)امی در قلم منحيث يک جز سرمايه سھ
  .، راپور دھيدآماده بفروش

ضرر ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی که با اسناد بھأ دار آماده بفروش تسعير / نفع )2(
  :اينھا طور ذيل ذيل ارائه ميگردند. شده به اسعار خارجی

  
 شماره قلم

  
  عنوان و ھدايات



  د افغانستان بانک
 )مدغم ( گزارش نفع و ضرر :  ورھای مالیھدايات برای ترتيب راپ

    ماھوار: وقفه ارائه
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  اسعار خارجی از بابت دارائی ھای  غير واقعیی مجدد نفع و ضرر ارزش گذار

ضرر ارزش گذاری / نفعگزارش نفع وضرر،   11پولی آماده بفروش را در قلم 
  .راپور دھيدمجدد اسعاری خارجی 

  
 اسعارخارجی از بابت دارائی ھای  غير واقعی ضرر ارزش گذاری مجدد/ نفع

، 2(e)23سھامی در قلم  سرمايهغير پول آماده بفروش را منحيث يک بخش از 
ضرر / ، زمانيکه ھمچو نفعاسناد بھأ دار آماده بفروش   -ارزش گذاری مجدد 

 .تحت تأمينات ارزش مناسب قرار نگيرد، راپور دھيد
 
 ضرر ارزش گذاری واقعی مجدد اسعارخارجی مرتبط با اسناد بھأ دار / نفع کل

گزارش نفع و ضرر،   11آماده بفروش تسعير شده به اسعار خارجی را در قلم 
 .، راپور دھيدضرر ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی/ نفع

  
  

6b  واقعی و غير واقعی از نفع و ضرر :  ضرر اسناد تأمينی اسناد بھأ دار آماده بفروش/ نفع
باال،   6aبابت تغييرات ارزش مناسب در اسناد تأمينی ايکه نفع و ضرر راپور داده شده در قلم 

  .، را بصورت مؤثر تأمين نموده اند، راپور دھيدبھأ دار آماده بفروشضرر اسناد /نفع
  

درينجا نفع يا ضرر واقعی    :نفع و ضرر اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی موعد سررسيد 7
بيالنس   5aفروشات، تبادله، بازخريد مال گروی، يا تصفيه اسناد بھأ دار ذکر شونده در قلم 

نفع يا ضرر واقعی اسناد بھأ   .، را راپور دھيداشته شده الی سررسيداسناد بھأ دار نگھدشيت، 
آن   amortizedدار نگھداشته شده الی سررسيد عبارت از تفاوت بين قيمت فروش و مصرف 

تمام کاھشات ناشی از يک نقصان دائمی سرمايه در ارزش اسناد بھأ دار نگھداشته . ميباشد
لغتنامه  اندازه نقصان سرمايهمعلومات مزيد به بخش  جھت. شده الی سررسيد را شامل سازيد

  .رجوع گردد
  

ازين قلم رقم کلی نفع و ضرر ناشی از ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی مرتبط با اسناد بھأ 
اينھا . حذف نمائيددار نگھداشته شده الی سررسيد را که به اسعار خارجی تسعير گرديده اند، 

، ضرر ناشی از ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی/ نفع، گزارش نفع و ضرر  11در قلم 
  . راپور داده ميشوند

  
  ساير عوايد غير مفادی  8

  
8a  عايد حاصله از عرضه خدمات قرضه دھی يا  :عايد حاصله از عرضه خدمات قرضه دھی

ھر آن عايد حاصله از اعطأ قرضه يا . خدمات مشابه به جناح سومی را درينجا راپور دھيد
ميرسد و در گزارش نفع و ضرر   amortizedقرضه به  ه طی مدت زمان معينهفيس را ک

، ارائه گرديده اند، حذف عايد تکتانه از بابت اعطأ قرضه، 1iذکر و در قلم فرعی مربوطه 
  . گردد

  
8b  تمام عوايد و مخارج ناشی از   :عايد حاصله از بابت فيس حسابات خارج از بيالنس شيت

درين ميان فيس ھای حاصله از ليتراف . رقبه را درين قلم راپور دھيدفيس  حسابات غير مت
تمام عوايد حاصله از فيس و مصارف . کريدتھای ضمانتی، تعھدات و گرانتی ھا شامل ميباشد

  .ناشی از حسابات غير مترقبه بايد در طی مدت معينه سند مربوطه وصول گردد
  عنوان و توضيحات شماره قلم



  د افغانستان بانک
 )مدغم ( گزارش نفع و ضرر :  ورھای مالیھدايات برای ترتيب راپ

    ماھوار: وقفه ارائه
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8c اخذ شونده از  )بدھی، فيس، مصرف(حق العمل درين قلم مبلغ   :دماتی بر اماناتحق العمل خ

امانات گذاران برای حفظ و نگھداشت حسابات امانتی ايشان در بانک، راپور داده ميشود؛ 
  .درين قلم حق العمل محافظه، کرائيه بکس ھای محافظ امانات، و غيره نيز شامل ميگردد

  
8d  درين قلم ساير آن فيس ھا و کميشن ھای وضع   :)اجرت داللی (  ھا ساير فيس ھا و کميشن

باال، مانند فيس   8cو   8b, 8aشده بر خدمات عرضه شده مالی بمشتريان را که در اقالم 
، و فيس حاصله از فعاليت ھای اعتباری، شامل نشده اند، ارائه ، فيس ترتيب دارائی ھاداللی
. ز رفع نيازمندی ھای اسعاری مشتريان را شامل سازيدکميش يا فيس ھای حاصله ا. گردند

فيس حاصله و مخارج مربوط به قرارداد ھای مشتقات طرح شده و قبول شده منحيث تأمينات 
  .را شامل سازيد

 
8e  ضرر از بابت / مبلغ خالص نفع  :دارائی ھای مجددا ً تصاحب شدهضرر حاصله از / نفع

ضرر ارزش / يا نفع/ مجددا ً تصاحب شده ، وھای  دارائی)  مصرف(فروشات يا واگذاری 
دارائی ھای مجددا ً تصاحب شده ) طور مثال، تغييرات وارده در ارزش بازار( گذاری مجدد 

  .  را درينجا راپور دھيد
  

8f  ضرر از بابت فروشات يا / مبلغ خالص نفع:  ضرر ناشی از فروش ساير دارائی ھا/ نفع
ی را که ضرورت راپور دادن شان در قسمت ديگر گزارش دارائی ھا)  مصرف(واگذاری 

/ ضرر خالص فروش دارائی ھای ثابت، نفع/ نفع. نفع و ضررديده نشود، درينجا ارائه گردد
ضرر خالص فروشات شرکتھای تابع غيرمدغم و تحت / ، و نفعفروشات قروضضرر خالص 

  .زيداداره جناح اکثريت و کمپنی ھای مربوطه را درين قلم شامل سا
  

  :حذف نمائيدضرر ناشی از فروش ساير دارائی ھا موارد آتی را / از قلم نفع
  
 .ضرر خالص ناشی از فروش دارائی ھای مجددا ً تصاحب شده/ نفع )1(
  
نگھداشته شده ( ضرر خالص اسناد بھأ دار نگھداشته شده در حساب اسناد بھأ دار /نفع )2(

 ).الی سررسيد يا آماده بفروش
  
 .بابت دارائی ھای تجارتی ضرر خالص از/ نفع )3(
  

  .ضرر را در اقالم مربوطه گزارش نفع و ضرر راپور دھيد/ اين نفع
  

8g  8ساير ذرايع عوايد غير مفادی را که در قلم   :ساير عوايد غير مفادیa   8الیg   شامل
  :بگنجانيدموارد آتی را درنيجا . نگرديده اند، درينجا راپور دھيد

  
پيشکی ھای اعطا شده به، يا ذمت )  تانه، عايد فيس، مصارف عايد تک( مصارف / عوايد )1(

  .شرکتھای تابع غيرمدغم تحت اداره جناح اکثريت و تمام کمپنی ھای مرتبط
  عنوان و توضيحات شماره قلم

  
عملياتی مانند کرائيه ھائيکه از مجموعه دارائی ھای مجددا ً تصاحب شده  ناخالصعايد  )2( 

  .پرداخته ميشودجوديت، غير نقده بانک، در صورت مو
 
 .وصول ھر آن دارائيکه قبال ً حذف گرديده بود )3(



  د افغانستان بانک
 )مدغم ( گزارش نفع و ضرر :  ورھای مالیھدايات برای ترتيب راپ

    ماھوار: وقفه ارائه
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 .کرائيه يا ساير عوايد ناشی از سرمايه گذاری در جايداد ھای غير منقول )4(
  
 .ضرر ارزش مناسب قرارداد ھای مشتقات با بدھی ھای موثرا ً تأمين شده/ نفع )5(
  
يا  که از تکتانه سنجشی تجاوز بخش از جريمه ھای وضع شده بر برداشتھای قبل المعياد )6(

 .ميشود بتاريخ برداشت پرداخته
  
کمپنی ھای ضرر خالص از بابت فروش شرکتھای تابع تحت اداره جناح اکثريت و / نفع

گزارش نفع و ضرر،   8fضرر خالص را در قلم / اين نفع. حذف نمائيدمربوطه را ازين قلم 
 . دھيد ، راپورضرر از بابت فروش ساير دارائی ھا/ نفع
  

  مصارف غير مفادی 9
  

9a  آمرين و کارمندان بانک  امتيازاترقم کلی معاشات و  :معاشات، بيمه دولتی، و مخارج تقاعد
و پرسونل حفظ و  کوتاه مدت خدمتی کارکنانتمام . و شرکتھای تابع مدغم شده آنرا راپور دھيد

يک شرکت وابسته استخدام  واسطهب) در تشکيل(رسما ً  ايرا که افراد. مراقبت را شامل سازيد
موارد آتی را . ولی در اصل برای بانک راپورده کار مينمايند، منحيث کارمندان شامل سازيد

  :منحيث معاشات، بيمه دولتی، و مخارج تقاعد شامل سازيد
  
a( معاشات، روزمزدی ھا، اضافه کاری ھا، بخششی ھا، و ساير انواع ناخالص اجرت. 
 
b( نفعتی کارمندان برای پالن تقاعدی بانک، ھزينه تقاعد، پالن در نظرگرفتن سھميه م

 .کارمندان نگھدارنده، يا ساير پالنھای )مشارکت در منافع(تسھيم سود 
  
c( ماليات بيمه دولتی و ساير ماليات مربوط به کارمندان که بواسطه بانک پرداخته ميشود. 
  
d(  طه کارمندان گرفته نشده جاری بواسماه پرداخت پول رخصتی ھای که الی تاريخ کنونی

 . اند
  
e(  قابل کليه مصارف دوائی و صحی، مصارف تغيير محل وبود و باش، و ساير مزايای

 .پرداخت به آمرين و کارمندان
  

   
   
   

  
   
   

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

9b   ت، تمام مخارج غيرمفادی مربوط به بکاربرد تعمير، سامان آال  :ھزينه خالص بھره برداری
، تعمير و ساير دارائی ھای ثابتبيالنس شيت،   11فرنيچر، و وسائل نصب شونده را در قلم 

در صورتيکه مبلغ بدست آمده يک . عايد حاصله از کرائيه را از آن منفی نمائيدارائه و 
 . بيالنس کريدتی را ارائه نمايد، آنرا در بين قوس ارائه نمائيد



  د افغانستان بانک
 )مدغم ( گزارش نفع و ضرر :  ورھای مالیھدايات برای ترتيب راپ
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ميرات و ساير دارائی ھائيکه ذريعه بانک راپورده و شرکتھای عايد حاصله کرائيه از بابت تع

تابع مدغم بآن جھت امور روزمره کاری بکار برده نشده، بشمول کرائيه حاصله از کرائيه 
تسھيالت يا محالت  داران دائمی بانک، عايد حاصله از کرائيه دادن کوتاه مدت ساير 

 منفی را از آن کرائيه دھی مجددد حاصله از بانک، و عاي)  تعميرات، خدمات يا سامان آالت(
 8gعايد کرائيه از بابت سرمايه گذاری در جايداد ھای غير منقول را که بائيست در قلم . نمائيد
  .حذف گردد، راپور داده شود، ازين قلم ساير عوايد غير مفادیباال، 

  
  :شامل سازيدموارد آتی را منحيث ھزينه خالص بھره برداری 

  
a( ارمل و متقبل شونده کاھش ارزش و مخارج نamortization   دارائی ھای ذکر شونده

ماه ، را که الی تاريخ کنونی تعميرات و ساير دارائی ھای ثابتبيالنس شيت،   11در قلم 
که با اصول   amortizationھر ميتود کاھش ارزش يا . جاری قابل تطبيق ميباشد

لی کال ً قابل قبول باشند، بکار برده شده محاسبوی مطابق و برای مقاصد راپوردھی ما
 . ميتواند

 
b(  مصارف ترميمات معمول تعميرات ) بشمول مصارف نوآوری در تعميرات کرائيه

 .، سامان آالت، فرنيچر، و تجھيزات نصب شونده)گرفته شده
  
c(  مصارف ناشی از قرارداد ھای عرضه خدمات يا حفظ و مراقبت)سامان آالت، )  ترميم

 . تجھيزات نصب شوندهفرنيچر، و 
  
d(  مصارف بيمه از بابت بکاربرد تعميرات، سامان آالت، فرنيچر، و تجھيزات نصب

مثال ً مجروح شدن مشتری (پرداخت خساره عامه شونده بشمول بيمه حريق، سيالب، و 
 .  )در داخل محوطه بانک

  
e(  ،فرنيچر و رقم کلی ماليات جايدادی و ساير ماليات مربوط به تعميرات، سامان آالت

 .تجھيزات نصب شونده
  
f( و ساير تسھيالت ايکه از استفاده تعميرات و  ،تيليفونمصارف محروقات، برق، آب

 .دارائی ھای ثابت ناشی ميگردد
  
g( تيل، حفظ و مراقبت، بيمه و ساير مصارف ناشی از بکار برد موتر ھای بانک. 
  

دارائی ھای غير نقده را  از ھزينه خالص بھره برداری تمام مصارف ناشی از تصاحب مجدد
  .حذف گردند، راپور داده ميشوند، ساير مخارج غير مفادیزيرين،   9eکه در قلم 

  
9c  رقم کلی   :مصارف پرداخته شده به سھمداران و شرکتھای وابسته از بابت خدمات خارجی

  م مصارف پرداخته شده به سھمداران، شرکتھای وابسته و مراجع حقوقی مربوطه را درين قل
  عنوان و توضيحات شماره قلم

  
، فيس لموقععندا فراخواندنفيس ھای نگھدارنده افراد مسلکی جھت درين ميان . راپور دھيد 

يا افراديکه / پرداخته شده به مراجع حقوقی مربوطه وھای حقوقی، و ساير فيس ھا و مصارف 
که ( رداخته شده به مديران فيس ھای پ. از جمله آمرين يا کارمندان بانک نبوده، شامل ميگردد

يا مجالس / جھت اشتراک در مجالس دائر شده ھيئت عامل و  )از جمله کارمندان بانک نيستند
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  . کميته ھای بانک، شامل گردد
   

9d  ساير مصارف پرداخته شده به جناح سومی از بابت خدمات :  ساير مصارف خدمات خارجی
درين ميان فيس ھای . ند، راپور داده شوندباال شامل نگرديده ا  9cخارجی که در قلم 

retainer فيس ھای حقوقی، فيس ھای تفتيش، و ساير فيس ھا و مصارف پرداخته شده به ،
، مؤسسات روابط سرمايه گذاری مشاوروکالی مدافع، محاسبين، مشاورين امور اداری، 

  . ميباشد عامه، و ساير افراد مسلکی که از جمله آمرين يا کارمندان نبوده، شامل
   

9e  جاری که در ماه ساير مصارف عملياتی بانک الی تاريخ کنونی   :ساير مصارف غير مفادی
، بشمول پريميم ھای پرداخته شده برای بيمه امانات، ارائه نميگردند، راپور 9dالی   9aقلم 

متعلق به مجموعه دارائی ھای غير نقدی ناخالص  مصارف در صورت موجوديت .داده شوند
 originationھر آن فيس پرداخته شده . جددا ً تصاحب شده بانک را درين قلم راپور دھيدم

اينھا در طی مدت قرض در گزارش نفع و ضرر طور . حذف نمائيدبرای بدھی را ازين قلم 
amortized    راپور داده ميشوندمصارف تکتانه، 2ارائه و در قلم فرعی مربوطه ،.  

  
، 3مبلغ ھذا عموما ً ذريعه قلم   :و ماليات سود اقليت  ،اسعارزش گذاری ضرر قبل از ار/ نفع 10

، ضرر حسابات تجارتی/ نفع، 5، جمع قلم تدارکات کريدتی، 4، منفی قلم عايد خالص مفادی
ضرر اسناد بھأ دار / نفع، 7، جمع قلم ضرر اسناد بھأ دار آماده بفروش/ نفع، 6جمع قلم 

مصارف غير  ،9، منفی قلم ساير عوايد غير مفادی، 8ع قلم ، جمنگھداشته شده الی سررسيد
  .در صورت منفی بودن،  نتيجه بدست آمده را در بين قوس ارائه نمائيد. ، تعيين ميگرددمفادی

  
ضرر حاصله از ارزش / نفع:  ضرر حاصله از ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی/ نفع  11

ھای اسعاری را، به استثنأ موارد ذيل، درين  گذاری مجدد اسعار خارجی يا دارائی ھا و بدھی
ضرر واقعی حاصله از / نفع)  2(دارائی ھا و بدھی ھای تجارتی،  و )  1: (قلم شامل سازيد

  پ.ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی از بابت دارائی ھای غيرنقده آماده بفروش
  
/ ھا را منحيث نفعضرر ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی از بابت دارائی ھا و بدھی / نفع

ضرر غير واقعی / نفع. گزارش نفع وضرر راپور دھيد  5bيا   5aضرر تجارتی در اقالم 
ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی تمام اسناد بھأ دار آماده بفروش غير پولی را منحيث يک 

اسناد بھأ دار   -ارزش گذاری مجدد بيالنس شيت،   23e(2)بخش از سرمايه سھامی در قلم 
جھت کسب معلومات تفصيلی در مورد تعريفات دارائی ھای پولی . ، راپور دھيداده بفروشآم

و غير پولی به توضيحات گنجانيده شده در فورمه راپوردھی مرکب حسابات اسناد بھأ دار، 
  .تحت کتگوری فرعی اسناد بھأ دار آماده بفروش، مراجعه نمائيد

  
ری را که اساسا ً بمنظور تأمين ارزش مناسب بخش مؤثر ارزش مناسب مشتقات اسناد بھأ دا

جھت .  دارائی ھا و بدھی ھای معروض به خطر تبادله اسعار خارجی را درينجا راپور دھيد
  .لغتنامه رجوع گردد مشتقاتمعلومات مزيد به بخش 

 
مصارف ناشی از ماليات تخمينی بر نفع خالص قبل از ماليات بانکرا الی تاريخ   :ماليات  12

، مبلغ حاصله tax refundدر صورت ضرر بانک و . ی ماه جاری درين قلم راپورد دھيدکنون
  را بصورت يک رقم منفی ارائه نمائيد

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
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شرکت ھای فرعی که وابسته به تکتانه ) مفاد و ضرر(نتيجه فعاليت خالص  :تکتانه اقليت  13
غير مستقيم ازطريق ساير شرکت ھای فرعی توسط است و ملکيت به طور مستقيم و يا 

  .شرکت اصلی  را ندارد
  

در صورتيکه مبلغ حاصله يک . را راپوردھيد  14الی   10مجموعه اقالم   :ضرر خالص/ نفع  14
  . ضرر خالص را نشان دھد، آنرا در بين قوس ارائه نمائيد

  
  

 
 


