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 ھدايات عمومی

 
معلومات مشخص در مورد بعضی از کتگوريھای عايداتی و . فورم ھذا بايد بصورت ربعوار ترتيب و ارائه گردد

 .مصرفی بانک از قرار تاريخ کنونی سالجاری برای اقالم زيرين راپور داده شود
 

ده ميشود بايد ربع را که  راپورداده تا جاييکه اين فورمه بايد به اساس ربع خانه پری شود، مبالغ که راپور داده ش
نظر به ھدايات آتی، به اقالم خاص عايد يا مصارف از . ميشود تحت پوشش قرار دھد، نه تنھا ماه  اخير ربع را

گزارش نفع و ضرر مراجعه صورت گرفته است، و از بانک يا فرع  خواسته شده است تا تفصيالت بيشتر را 
آن اقالم گزاش نفع وضرر که ماخذ قرار داده  شده است نيز بايد برای . تھيه نمايدراجع به مبالغ راپور داده شده 

  .ربع که راپور  داده ميشود محاسبه گردد، نه تنھا برای ماه اخير ربع
  

که از ) " گزارش نفع و ضرر باشد 9eقلم بايد يک بخش قلم ( ساير مصارف بدون تکتانه " مثالً، سطر چھارم 
را بالغ ميشود راپور دھد، تمام ساير مصارف  گزارش نفع و ضرر  9eقلم % 20مبالغ را که  "بانک ميخواھد تا 

تمام ساير مصارف " فيصد  20بايد شامل آن اقالم مصارف شود که برای ربع که راپورداده ميشود " بدون تکتانه 
تمام مصارف " اگر، مثالً ، . را بالغ ميشود، در سرتاسر ربع  که راپور داده ميشود  محاسبه شود" بدون تکتانه

ميليون افغانی   13ميليون افغانی باشد، و  36برای ماھای جون، جوالی، و آگست در مجموع " بدون تکتانه 
مصارف بازار يابی برای دوره سه ماه نيز شامل اين مبلغ باشد، پس آن مصرف بازار يابی در خط چھارم در مبلغ 

را " ساير مصارف بدون تکتانه " فيصد  20بايد لست شود، بخاطر که اين مبلغ ميليون افغانی به شکل جداگانه  13
  .تجاوز مينمايد

  
  عنوان و توضيحات  شماره قلم 

  
در قلم مربوطه زيرين آن اسناد بھأ دار حسابات تجارتی :  ضرر حسابات تجارتی/ تفکيک نفع  1

قعی تفکيک نمائيد که در اقالم و اسناد بھأ دار مشتقات را باساس نفع يا ضرر واقعی و غير وا
5a   5وb  در رابطه با قلم ھذا، بانک راپورده بايد کتگوری . بيالنس شيت شامل گرديده اند

خطرات متصوره را تعيين نموده تا نفع يا ضرر حاصله از اسناد بھأ دار و اسناد مشتقات در 
گزارش نفع وضرر،   5cقلم بايد معادل به   1cو   1a ،1bمجموعه اقالم . آن راپور داده شود

  .ضرر کلی حسابات تجارتی، برای عين تاريخ راپوردھی باشد/ نفع
  

1a  حاصله از اسناد بھأ دار ) واقعی يا غير واقعی( نفع يا ضرر :  خطرات متصور از نرخ تکتانه
منحيث خطرات متصوره قرضه مربوط به حسابات تجارتی و قرارداد ھای مشتقاتی را که 

تمام اسناد بھأ دار قرضه تسعير شده به افغانی . ، راپور دھيددر نظر گرفته شده اند نرخ تکتانه
قرارداد ھای نرخ . و دالر امريکائی، و تمام قرارداد ھای نرخ تکتانه مشتقات را شامل سازيد

مربوط، يا )  مفادی(تکتانه عبارت از قرارداد ھای اند که به يک سند مالی دارای تکتانه 
شان از روی نرخ تکتانه يا ساير قرارداد ھای نرخ تکتانه تعيين، و در برگيرنده  جريان نقدی

معامالت سلف نرخ تکتانه، معاوضات نرخ تکتانه باساس يک سعر منفرد، توافقات نرخ 
معامالت پيشکی، و اختيارات نرخ تکتانه مانند معامالت با نرخ بھره حد اکثر، متوسط و حد 

  .اقل، ميباشد
  

1b اسناد )  واقعی يا غير واقعی(درين قلم نفع يا ضرر :  متصور از تبادله اسعار خارجی خطرات
منحيث خطرات بھأ دار قرضه مربوط به حسابات تجارتی و قرارداد ھای مشتقاتی را که 

کل مفاد حاصله از ارز ش گذاری . ، راپور دھيدمتصوره نرخ تکتانه در نظر گرفته شده اند
ار اسعار غير افغانی، اسناد بھأ دار قرضه تسعير شده به اسعار غير مجدد دارائی ھا از قر

قرارداد ھای نرخ تبادله . دالری  و تمام قرارداد ھای تبادله اسعار خارجی را شامل سازيد
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در بازار پيش خريد )  غير افغانی(اسعار خارجی عبارت از قرارداد ھايی خريد اسعار 
دله اسعار خارجی شامل معاوضات نرخ تکتانه بين قرارداد ھای نرخ تبا. ميباشد) سلف(

االسعاری که متضمن تبادله رقم اصلی اند، قرارداد ھای سلف و آنی تبادله اسعار خارجی، و 
  .معامالت سلف و اختيارات اسعار خارجی ميباشد

  
ضرر ارزش گذاری مجدد اسناد بھأ دار سرمايه تسعير شده به اسعار خارجی را درينجا / نفع

  .، سرمايه، کاال و ساير خطرات متصوره، شامل گردند1cاينھا بايد در قلم . نسازيد شامل
  

1c  اسناد )  واقعی يا غير واقعی(رقم خالص نفع يا ضرر   :سرمايه، کاال و ساير خطرات متصوره
منحيث خطرات بھأ دار سرمايه مربوط به حسابات تجارتی و قرارداد ھای مشتقات را که 

اسناد بھأ دار سرمايه يا خطرات . ، راپور دھيدانه در نظر گرفته شده اندمتصوره نرخ تکت
ناشی از بازار سرمايه از اسناد بھأ دار سرمايه يا قرارداد ھای مشتقات سرمايه ناشی گرديده 

تمام اسناد )  بشمول عيارات ارزش گذاری مجدد باساس اسعار خارجی(نفع يا ضرر . ميتواند
  . بات تجارتی را راپور دھيدبھأ دار سرمايه در حسا

، يا قسمت )بازده(قرارداد ھای مشتقات سھامی عبارت از قرارداد ھايی اند که برگشت 
. از بازده، به قيمت يک قلم سھامی مختص، يا به يک شاخص قيم اسھام مرتبط باشد

يا کاال و ساير قرارداد ھايی که منحيث نرخ تکتانه، / کاال يا ساير خطرات از کاال و
مشتقات کاال . تبادله اسعار، يا مشتقات سھامی راپور داده نميشود، ناشی گرديده ميتوانند

ايکه دارای بازده، يا قسمت از بازده، مرتبط به قيمت يا شاخص قيم فلزات ناياب، نفت، 
ھمچنان درينجا ساير آن قرارداد . چھارتراش، توليدات زراعتی، و غيره بوده ميتواند

ش ديگری منحيث نرخ تکتانه، تبادله اسعار، يا قرارداد ھای مشتقات ھايی را که در بخ
 .سھامی راپور داده نميشود، گنجانيده ميشود

  
در قلم فرعی زيرين :  اثر وارده بر عوايد مشتقات نگھداشته شده برای مقاصد تأمينی 2

ر مشتقات معتب)  نفع يا ضرر(اثر وارده بر عوايد ناشی از تغييرات ارزش بازاری 
  .تأمينی را شامل سازيد

تغييرات ارزش بازاری مشتقات که تحت عنوان تأمينات نميآيد، بشمول آنھائی که از 
گزارش نفع و   5bبخش غير مؤثر تأمينات تعيين شده ناشی ميگردند، بايد در قلم 

جھت معلومات مزيد به بخش . ضرر مشتقات تجارتی، راپور داده شود/ ضرر، نفع
 .رجوع گرددمشتقات لغتنامه 

  
2a  مبلغ خالص ايرا :  کاھش خالص در عايد خالص تکتانه تأمينات جريان نقده/ افزايش

که قبال ً در بخش سھام ناشی از تأمينات جريان نقده راپور داده شده و در آن تعھدات 
شرکت يا پيش بينی ھای مالی منجر به شناسائی يک دارائی يا بدھی حين راپوردھی 

در . تذکره بايد باساس قيمت تمام شد يا ساير مبالغ ثبت شده درج گردندارقام م. گردد
صورتيکه مجموعه خالص يک کاھش خالص در عوايد خالص تکتانه را نشان دھد، در 

 .آنصورت اين رقم را در قوسھا ارائه نمائيد
  

2b کاھش خالص ارزش گذاريھای مجدد اسعار خارجی ناشی از تأمينات ارزش / افزايش
گزارش نفع و ضرر،   11نفع يا ضرر خالص مبالغ راپور داده شده در قلم :  ریبازا
ضرر ناشی از ارزش گذاری مجدد اسعار خارجی، را که از مشتقات مربوط به / نفع

خطرات ارزش گذاری مجدد تأمينات اسعار خارجی بدھی ھا و دارائی ھای تسعير شده 
ر صورتيکه مجموعه خالص يک د. به اسعار خارجی ناشی ميگردند، راپور دھيد
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  .مصرف خالص را نشان دھد، آنرا در بين قوس ھا ارائه نمائيد
  

2c تمام مبالغ نفع يا :  کاھش خالص ساير اقالم ناشی از تأمينات ارزش بازاری/ افزايش
  2bيا   2aضرر خالص راپور داده شده در گزارش نفع و ضرر، که در اقالم اضافی 

از بخش مؤثر معامالت مشتقات برای مقاصد تأمينی بدست آمده  ارائه نگرديده اند، و
)  آماده بفروش(ضرر مشتقاتی را که اسناد بھأ دار تجارتی /نفع. باشند، راپور داده شود

ضرر ناشی از اسناد  تأمينی اوراق بھأ / گزارش نفع و ضرر، نفع  6bمندرج در قلم 
گزارش   8hارتی مندرج در قلم ضرر مشتقات تأمينی بدھی ھای غيرتج/ دار، و نفع

را مؤثرا ً تأمين مينمايند، راپور ) غير از تکتانه(نفع و ضرر، ساير عوايد غير مفادی 
در صورتيکه مجموعه خالص يک مصرف خالص را نشان دھد، آنرا در بين . دھيد

  .قوس ھا ارائه نمائيد
  

آن حسابی ايرا که  اضافی، ھر  3cو   3a ،3bدر اقالم :  ساير عوايد غير مفادی 3
  8gمبلغ راپور داده شده در قلم   20% ارزش مطلقه آن الی تاريخ فعلی سالجاری از 

ارزش . ( گزارش نفع  وضرر تجاوز نمايد، لست بندی و مختصرا ً توضيح گردد
  ).مطلقه عبارت از مبلغ افغانی بدون در نظرداشت نفع يا ضرر خالص، ميباشد

  
اضافی، ھر آن حسابی ايرا که   4cو   4a ،4bدر اقالم   :ساير مصارف غير مفادی 4

  9eمبلغ راپور داده شده در قلم   20% ارزش مطلقه آن الی تاريخ فعلی سالجاری از 
ارزش . ( گزارش نفع  وضرر تجاوز نمايد، لست بندی و مختصرا ً توضيح گردد
 ).، ميباشدمطلقه عبارت از مبلغ افغانی بدون در نظرداشت نفع يا ضرر خالص

  
مبلغ مجموعی تمام سود و سھام نقده سالجاری را، بشمول سود و   :سود و سھام نقده  5

سود و سھام . سھام ايکه الی ختم دوره راپوردھی قابل پرداخت نميباشند، شامل سازيد
. ايرا که در سال قبلی اعالم و در دوره کنونی راپوردھی قابل پرداخت اند، راپور ندھيد

ھام پس از تاريخ اعالم آنھا قابل راپور بوده، يعنی ماداميکه ھيئت مديره در سود و س
 .مورد سود و سھام رأی دھد

  
شمار معادل کارکنان دائمی بانکرا از قرار تاريخ :  داخلیشمار کارکنان دائمی   6

جھت تبديل شمار کارکنان بعد از وقت به معادل کارکنان . راپوردھی، ارائه نمائيد
شمار ساعات کار تمام کارکنان بعد از وقت و مؤقتی را از قرار ختم ربع  دائمی،

راپوردھی جمع و آنرا بر تعداد ساعات متوقعه کاری کارکنان دائمی در ھمان ربع، 
( نتيجه حاصله را الی عدد اصلی تقرب داده و آنرا با رقم کارکنان دائمی . تقسيم نمائيد

  .  جمع نمائيد)  ر ھفته کار مينمايدساعت د  40مثال ً يک کارمند دائمی 
  

  
شمار معادل کارکنان دائمی بانکرا از قرار تاريخ :  خارجیشمار کارکنان دائمی    7

جھت تبديل شمار کارکنان بعد از وقت به معادل کارکنان . راپوردھی، ارائه نمائيد
تم ربع دائمی، شمار ساعات کار تمام کارکنان بعد از وقت و مؤقتی را از قرار خ

راپوردھی جمع و آنرا بر تعداد ساعات متوقعه کاری کارکنان دائمی در ھمان ربع، 
( نتيجه حاصله را الی عدد اصلی تقرب داده و آنرا با رقم کارکنان دائمی . تقسيم نمائيد
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  .  جمع نمائيد)  ساعت در ھفته کار مينمايد  40مثال ً يک کارمند دائمی 
  

  :تعداد مقروضين فعلی 8
آنعده  . دراينجا راپورداده ميشود ) ذکور، اناث، شرکت (عداد تمام مقروضين فعلی ت

  .مقروضين که  قرضه آنھا به اتمام رسيده باشد ، راپور داده نميشود 
  :قرضه گيرنده يا شرکت قرضه طبقه اناث باشد که تعداد دوسيه ھای  9

. اينجا راپور دھيد  طبقه اناث باشد  در که تعداد تمام مقروضين يا شرکت قرضه
مقروضين انفرادی ،شرکت ويا معاون شرکت که طبقه اناث باشد دراينجا راپورداده 

  .شود
  :تعداد امانات گذاران فعلی   10

موسسات مالی وغيرمالی که حساب شان ) جاری ،ميعادی ،پس انداز(تعداد تمام امانات 
  .باز باشد دراينجا راپور داده ميشود

  :شتريان بدون مقروضين وامانت گذارانتعداد ساير م  11
تعداد سايرمشتريان که تضمينات بانکی ،ليترآف کريدت وساير تضمينات وتعھدات که 

  .داشته باشند در اينجا راپورداده ميشود
  
  

 


