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 ھدايات عمومی

 
ھدايات و   :نرخ تکتانه ) ، درکحساسيت(آگاھی فورمه راپوردھی ھدايات ھذا بايد يکجا با مواد مندرجه بخش 

 .، لغتنامه مطالعه گردندتعريفات خاص
 

   gapتفاصل تکميل و عبارت از يک فورمه راپوردھی قيمت گذرای مجدد يا ربعوارفورمه ھذا بايد بصورت 
. ھی ھای مفادی بانک و وضعيت ھای مشتقاتی ميباشد که خطر نرخ تکتانه يک بانکرا متأثرميسازددارائی ھا و بد

برناموی رقم اصلی اوليه يا بعدی، به شش دسته اينھا براساس تاريخ قيمت گذاری مجدد قراردادی يا بازپرداخت 
بارت از تاريخی است که نرخ تاريخ قيمت گذاری مجدد بعدی ع. متنوع از لحاظ زمانی رديف بندی گرديده اند

تکتانه براساس سند تغيير نرخ برحسب شرائط قرارداد يا تاريخ سررسيد قرارداد، ھرکدام که مقدم تر باشد، تغيير 
سررسيد سند براساس نھائی باقيمانده موعد سررسيد عبارت از مدت باقيمانده الی تاريخ راپوردھی موعد . مييابد

   . قرارداد صورت گرفته، ميباشد
 

تمام بانکھا بايد اين فورمه راپوردھی را طوری تکميل نمايند که الی تاريخ راپوردھی تمام اسعار به افغانی يا 
برای اسعار غير از افغانی، در صورتيکه مجموع دارائی ھای و بدھی ھای بانک . معادل آن ارائه گردند

ارائی ھای راپور داده شده در بيالنس شيت مجموع د  5% راپوردھنده به يک سعر خارجی ويژه ارائه يا از 
مديريت نظارت امور مالی د افغانستان بانک . ستتجاوز کند، فورمه ھای راپوردھی جداگانه درنظرگرفته شده ا

حد اعظمی کمتر   5% برحسب صالحيت تکميل فورمه راپوردھی مجزا را برای خطرات اسعارخارجی ايکه از 
متوجه به نرخ تکتانه اسعار خارجی  برای سرمايه بانک يا برطبق ساير فکتورھای بوده و بعقيده ايشان اين خطر 

ھدايات و  : فورمه راپوردھی حساسيت نرخ تکتانهبه بخش . خطر قابل مالحظه تلقی گردد، مطالبه نموده ميتواند
و مثالھايی از  ، حد اعظمی قابل راپور اسعار خارجی، جھت تفصيالت مزيد Aلغتنامه، و به بخش  تعريفات خاص

  . مقتضيات راپوردھی رجوع نمائيد
 
 

  IIIو   II, Iھدايات برای بخشھای 
 

بيالنسھا در ھفت ستون . فورمه راپوردھی بالترتيب به سه بخش دارائيھا، بدھی ھا، و مشتقات تقسيم گرديده است
وقفه ھای مختلفه قيمت گذاری  يکی آن برای ارائه مجموع مبالغ و شش ستون ديگر برای ارائه: راپور داده ميشوند

اسناد بھأ دار قروض . تمام اقالم، قبل از تفريق کدام ذخيره اختصاصی ضرر، بصورت ناخالص ارائه گردند. مجدد
در خصوص . مفادی بايد براساس ارزش مندرجه دربيالنس شيت اعتبار از تاريخ راپوردھی، راپور داده شوند

تمام دارائی ھای غيرسنجشی را . اعتبار از تاريخ راپوردھی، راپور دھيد فی ارزش ايشانرا/ مشتقات، رقم تخيلی
 .   حذف نمائيد

 
بايد معادل به مجموعه اقالم ستونھای   Aمجموع ستون . مبلغ مجموعی ھر قلم مندرجه را راپور دھيد  :Aستون 

B   الیG  باشد.  
 

ی مجدد، بازپرداخت برناموی رقم اصلی، يا موعد اقالم با تاريخ قيمت گذار)  بيالنس(رقم باقيمانده   :Bستون 
  . روز برای قروض يکروزه، را راپور دھيد  30سررسيد نھائی الی 

 
اقالم با تاريخ قيمت گذاری مجدد، بازپرداخت برناموی رقم اصلی، يا موعد ) بيالنس(رقم باقيمانده   :Cستون 

   . روز را راپور دھيد  90الی   31سررسيد نھائی 
 

اقالم با تاريخ قيمت گذاری مجدد، بازپرداخت برناموی رقم اصلی، يا موعد ) بيالنس(رقم باقيمانده   :D ستون
   . روز را راپور دھيد  180الی  91سررسيد نھائی 
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اقالم با تاريخ قيمت گذاری مجدد، بازپرداخت برناموی رقم اصلی، يا موعد ) بيالنس(رقم باقيمانده   :Eستون 

   . روز را راپور دھيد 365 الی 181سررسيد نھائی 
 

اقالم با تاريخ قيمت گذاری مجدد، بازپرداخت برناموی رقم اصلی، يا موعد ) بيالنس(رقم باقيمانده   :Fستون 
   . را راپور دھيد سالسررسيد نھائی يک الی پنج

 
اموی رقم اصلی، يا موعد اقالم با تاريخ قيمت گذاری مجدد، بازپرداخت برن) بيالنس(رقم باقيمانده   :Gستون 

   . سررسيد نھائی بيشتر از پنجسال را راپور دھيد
  

  وان و توضيحاتعن  شماره قلم
  

در ستونھای فرعی مربوطه زيرين   ):صرفا ً مفادی(مؤسسات مالی ) ذمت(طلبات باالی   1
عطأ يعادی در بانکھا، و قروض اامانات جاری عندالمطالبه مفادی موجود در بانکھا، امانات م

شده ببانکھا و ساير طلبات قابل حصول ازبانکھا ھمراه با قروض اعطأ شده به ميانجی ھای 
ھر آن امانت غيرمفادی يا طلبات . سرمايه گذاری و ساير مؤسسات مالی، را شامل سازيد

  .حذف نمائيدديگر را 
   

1a  نزد مفادی طالبهعندالم جاری امانات تمام بيالنس  :بانکھا نزد عندالمطالبه جاری امانات 
بيالنسھای ارائه شده درين قلم بايد انعکاس دھنده آن وجوه امانتی نزد . سازيد شامل را بانکھا

بيالنس   2aبه قلم معلوماتی .  (بانکھا باشد که بانک راپوردھنده از قبل آنرا کريدت نموده اند
  .)، رجوع گرددامانات ميعادی نزد بانکھاشيت، 

  
1b  بيالنسھای آن امانت عندالمطالبه را راپور   :1% ساالنه تکتانه کمتر از  با نرخ: يادداشت

را از بابت آنھا دريافت   1% باالئی شامل و بانک تکتانه ساالنه کمتر از   1aدھيد که در قلم 
  .ميدارد

  
1c  به . ( تمام امانات ميعادی موجود در ساير بانکھا را راپور دھيد :امانات ميعادی نزد بانکھا

  .)، رجوع گرددميعادی نزد بانکھابيالنس شيت، امانات  2bھدايات قلم 
  

1d   تمام قروض مفادی   :بانکھا و سايرمؤسسات مالیقروض و ساير طلبات قابل جصول از نزد
بشمول قروض اعطأ )  بيالنس شيت  2cشامل در قلم ( داخلی يا خارجی اعطأ شده به بانکھا 

( ساير طلبات قابل حصول مفادی نزد بانکھا . راپور دھيد شده به فروع بانکھای خارجی را
و قروض اعطأ شده به مؤسسات ميانجی سرمايه گذاری و ) بيالنس شيت  2dشامل در قلم 

ازين قلم اسناد بھأ   . را شامل سازيد)  بيالنس شيت  2eشامل در قلم ( ساير مؤسسات مالی 
اسناد بھأ داری که . حذف نمائيدده اند، داری را که طبق توافق فروش دوباره  خريداری ش

طلبات مربوطه به توافقات ، 2طبق توافق فروش دوباره خريداری شده اند، بايد در قلم 
، قروض اعطأ شده بيالنس شيت  2cبه قلم . ( راپور داده شوندخريداری دوباره اسناد بھأ دار، 

قروض اعطأ شده   2e، و قلم ھا، ساير طلبات  قابل حصول نزد بانک2d قلم سطری، به بانکھا
  .)، رجوع گرددبه ساير مؤسسات مالی

  
1e   درستون   ):مفادی(مؤسسات مالی )  ذمت ھای(مجموع طلبات باالیA   قلم سطری ھذا

  .را راپور دھيد  1dو   1c, 1aمجموع سطور 
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مبلغ پرداخت ناشده وجوه ای را که   :د بھأ دارطلبات مبتنی بر توافقات خريداری دوباره اسنا 2
صرفاً   .برطبق توافقات خريداری دوباره اسناد بھأ دار قرض داده شده اند، راپور داده شوند

  :توافقاتی را راپور دھيد که
  
توسط اسناد بھأ دار حکومت افغانستان و ساير اسناد بھأ دار منتشره حکومات، بانکھای  )1(

 و المللی تضمين شده باشند، مرکزی، و مؤسسات بين 
  
دارنده يک درجه سرمايه گذاری ای باشد که بواسطه يک مؤسسه شناخته شده بين المللی  )2(

 .برای درجه بندی مانند ستندرد و پورز يا موديز معيين گرديده باشد
  

، طلبات مبتنی بر توافقات خريداری دوباره اسناد بھأ داربيالنس شيت،   3به ھدايات قلم 
  .  گرددرجوع 

  
مبلغ اسناد بھأ دار مفادی شامل در حسابات تجارتی   :دارائی ھای شامل در حسابات تجارتی  3

به ( . حسابات تجارتی بايد باساس ارزش مناسب ارائه گردداقالم شامل در . را راپور دھيد
. )، رجوع گردددارائی ھای شامل در حسابات تجارتیبيالنس شيت،   4ھدايات سطر 

 14cو   14a ،14bاسناد مشتقات را درينجا راپور ندھيد؛  صرفا ً در اقالم مربوطه  ھيچگونه
  . را راپوردھيد قرارداد ھای مشتقات نرخ تکتانه

  
مبلغ اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی موعد :  اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی موعد سررسيد  4

 amortizedبايد براساس قيمت   HTM اسناد بھأ دار . را راپور دھيد  (HTM)سررسيد 
، اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی موعد سررسيدبيالنس شيت،  5aبه ھدايات قلم ( . ارائه گردند
  ).رجوع گردد

    
. مفادی را راپوردھيد  (AFS)مبلغ اسناد بھأ دار آماده بفروش   :اسناد بھأ دار آماده بفروش  5

شان الی تاريخ   amortizedارزش مناسب يا قيمت بايد باساس   AFSاسناد بھأ دار 
، اسناد بھأ دار آماده بفروشبيالنس شيت،   5bبه ھدايات قلم . (راپوردھی راپور داده شوند

  .)رجوع گردد
  

در اقالم فرعی مربوطه زيرين   :قروض اعطأ شده به مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان  6
ا از قرار تاريخ راپوردھی، بدون در نظرداشت تمام قروض مندرج در بيالنس شيت بانک ر

قروض غيرسنجشی و قروضی را که قبل از تاريخ راپوردھی .  موقف تأدياتی، شامل سازيد
  . حذف نمائيدفروخته يا حذف شده اند، 

  
6a  قروض اعطأ شده به حکومت   :قروض اعطأ شده به حکومت يا دفاتر و بخشھای آن

بيالنس شيت،   6aبه ھدايات قلم . (افغانستان و مقامات محلی حکومت افغانستان را راپور دھيد
  .)، رجوع گرددقروض بوديجوی

  
6b  جايداد ھای غيرمنقول تجارتی و قروض  : جايداد ھای غيرمنقول تجارتی و قروض تعميراتی

جايدادھای غيرمنقول و بيالنس شيت،   6a  (1)قلم به ھدايات. ( تعيمراتی را راپور دھيد
  .)، رجوع گرددقروض تعميراتی
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

6c  6به ھدايات قلم . ( قروض تجارتی و صنعتی را راپور دھيد  :ساير قروض تجارتیb(2) 
  .)، رجوع گردد، ساير قروض تجارتیبيالنس شيت

  
6d  6به ھدايات قلم .  ( ی را راپور دھيدقروض زراعت  :قروض زراعتیc  ،قروض  بيالنس شيت

  .)، رجوع گرددزراعتی
  

6e  6به ھدايات قلم .  ( قروض مصرفی را راپور دھيد  :قروض مصرفیd   ،بيالنس شيت
  .)رجوع گردد قروض مصرفی،

  
6f   قروض رھنی رھايشی ايرا که به اشخاص   :اشخاص انفرادی به رھنی رھايشیقروض

قروض رھنی رھايشی  بيالنس شيت،  6eبه ھدايات قلم .  ( دی اعطأ شده اند، راپور دھيدانفرا
  .)رجوع گرددبه اشخاص انفرادی، 

    
6g  تمام قروض ديگری را که به مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان اعطأ شده و   :ساير قروض

به .  ( اپور داده شوندارائه آن مناسب شمرده نميشود، ردر جای ديگر اين فورمه راپوردھی 
  .)، رجوع گرددساير قروضبيالنس شيت،   6gھدايات قلم 

  
6h  مجموعه ارائه شده در   :مجموع قروض اعطأ شده به مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان

  .ميباشد  6gالی   6aسطور  عبارت از حاصل جمع  Aستون 
   

را راپور   1-6حاصل جمع اقالم   Gالی   Bبرای ھر ستون   :مجموع دارائی ھای مفادی 7
  . دھيد

  
تمام امانات مفادی بانکھا، ميانجی ھای سرمايه گذاری، و   ):مفادی(امانات مؤسسات مالی   8

  .حذف نمائيدامانات غيرمفادی را ازين اقالم  .ساير مؤسسات مالی را راپور دھيد
  

8a  13بانکھا را که در قلم  بخش امانات عندالمطالبه  :امانات جاری عندالمطالبه بانکھاa   بيالنس
 . ، ارائه گرديده اند، راپور دھيدامانات جاری عندالمطالبه بانکھاشيت، 

  
8b  8آن بخش از امانات را که درقلم   :1% با نرخ ساالنه تکتانه کمتر از : يادداشتa   ارائه و

  .ر داده شوندفيصد را ميپردازد، راپو  1بانک برای آنھا يک تکتانه ساالنه کمتر از 
  

8c  13بخش مفادی مبالغ راپورداده شده در قلم   :سايرمواردb  ،امانات ميعادی  بيالنس شيت
، امانات ميانجی ھای سرمايه گذاری و ساير مؤسسات مالیبيالنس شيت،   13c، و قلم بانکھا

  .را راپور دھيد
  

ات مؤسسات غيرمالی و ساير تمام امان  ):مفادی(امانات مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان  9
اضافه .  مشتريان، بشمول امانات مفادی عندالمطالبه، ميعادی و پس انداز، را راپور دھيد

  .شامل نسازيدبرداشت ھا را درين اقالم 
  

9a  14بخش مفادی امانات عندالمطالبه را که در قلم   :امانات جاری عندالمطالبهa   ،بيالنس شيت
  . ائه گرديده اند، راپور دھيد، ارامانات عندالمطالبه
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

9b  9آن بخش از امانات را که درقلم   :1% با تکتانه ساالنه کمتر از : يادداشتa   ارائه و بانک
  . فيصد را ميپردازد، راپور داده شوند  1برای آنھا يک تکتانه ساالنه کمتر از 

  
9c  14در قلم  اماناتی را که  :امانات ميعادیb   ،ارائه گرديده اند، امانات ميعادیبيالنس شيت ،

  . راپور داده شوند
  

9d  14اماناتی را که در قلم :  امانات پس اندازc   ،ارائه گرديده اند امانات پس اندازبيالنس شيت ،
له مبالغ مندرجه در ستون زمانی را که با مقدم ترين تاريخ تغيير نرخ امانات بوسي. راپور دھيد

تاريخ مطالبه شده درابالغيه که امانت گذار بايد قبل از کشيدن امانت آنرا به بانک  يابانک، 
در صورتيکه بانک نرخ تکتانه امانات را طور مثال، . ارائه دارد، تطابقت داشته راپور دھيد

ز روزه  برای يک امانت پس اندا  7ھرزمانی تغيير داده بتواند، يا در صورتيکه يک اطالعيه 
  .روزه راپور دھيد  1- 30مطالبه گرديده باشد، در آنصورت رقم امانت را در ستون زمانی 

  
مبلغ پرداخت ناشده قروض   :گرفتن قروض براساس توافقات خريداری دوباره اسناد بھأ دار 10

صرفا ً آن توافقاتی را راپور . گرفته شده براساس توافقات خريداری دوباره را راپور دھيد
  :هدھيد ک

  
توسط اسناد بھأ دار حکومت افغانستان و ساير اسناد بھأ دار منتشره حکومات، بانکھای  )1(

 و تضمين شده باشند،   Aممالک کتگوری  مرکزی، و مؤسسات بين المللی

دارنده يک درجه سرمايه گذاری ای باشد که بواسطه يک مؤسسه شناخته شده بين المللی  )2(
 .رز يا موديز معيين گرديده باشدبرای درجه بندی مانند ستندرد و پو

توافقات خريداری دوباره اسناد بھأ  گرفتن قروض براساسبيالنس شيت،   16به ھدايات قلم 
  .  رجوع گردد دار،

    
در اقالم فرعی مربوطه زيرين تمام قروض ارائه شده در   :قروض کوتاه مدت و دراز مدت  11

،  را الی تاريخ قروض درازمدت،  18م ، و قلقروض کوتاه مدتبيالنس شيت،   17قلم 
  .راپوردھی و بدون در نظرداشت منبع، شامل سازيد

  
نوتھا و باندھای فرعی و  مبلغ مجموعی  :سرمايه/ قرضه)  دوگانه(قروض فرعی و اسناد   12

، قروض فرعی بيالنس شيت  19به ھدايات قلم .  ( را راپور دھيدسرمايه / ھايبرد ھای قرضه
  .)رجوع گردد سرمايه،/ قرضه)  وگانهد(و اسناد  
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  .راپور دھيد
  

در اقالم فرعی مربوطه ارزش تخيلی رقم اصلی تمام قرارداد ھای   :قرارداد ھای نرخ تکتانه 14
( ته نشده اند، بشمول قرارداد ھای غيراختياری نرخ تکتانه را که الی تاريخ راپوردھی پرداخ

، و اختيارات )نرخ تکتانه وضات، و معاforward rateمعامالت سلف نرخ تکتانه، توافقات 
يا اسناد بھأ دار با نرخ ثابت،   forward rateاختيارات خريد يا فروش توافقات ( نرخ تکتانه 

دربرگيرنده تبادله قرارداد ھای را که . ند، راپور داده شو)حد اکثر، متوسط، حداقل، و غيره
  ، و ساير قراردادھای که )مانند معاوضات بين االسعاری( يک يا بيشتر اسعار خارجی بوده 



  د افغانستان بانک
 فورمه راپوردھی حساسيت نرخ تکتانه: ھدايات برای فورمه راپوردھی مالی
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  عنوان و مشخصات  شماره قلم
  

  .حذف گردندمشخصه بارز خطر شان ھمانا خطر اسعاری باشد،   
  

مبالغ راپور داده شده در فورمه  و ميان اينھا و  line itemsدو رابطه حسابی بايد درين 
  :راپوردھی مشتقات و اقالم خارج از بيالنس شيت مالحظه گردد

  
، بايد معادل به مجموع قلم موقعيت ھای درازمدت ناخالص، 14aقلم )  Aستون (مجموع  )1(

14b   ستونB ،باشدموقعيت ھای کوتاه مدت ناخالص ، . 
  
، بايد معادل حاصل جمع دت ناخالصموقعيت ھای درازم، 14aقلم )  Aستون (مجموع   )2(

؛ C، ستون 3aسطر: اقالم زيرين فورمه راپوردھی و اقالم خارج از بيالنس شيت باشد
 .C، ستون 3c؛ و سطر C، ستون 3bسطر 

  
فورمه راپوردھی مشتقات و اقالم خارج از   3قلم   Iجھت توضيحات ھمه جانبه به بخش ( 

ھدايات تفصيلی در مورد اين بخش را . رجوع گردد، قرارداد ھای نرخ تکتانهبيالنس شيت، 
ھدايات و تعريفات خاص، : از بخش فورمه راپوردھی حساسيت نرخ تکتانه لغتنامه دريابيد

  )، قرارداد ھای مشتقات نرخ تکتانهFبخش 
  

14a   موقعيت ھای درازمدت نرخ تکتانه معامالت   ):غيراختياری(موقعيت ھای درازمدت ناخالص
، و معاوضات نرخ تکتانه را در مطابقت با ھدايات بخش forward rateات سلف، توافق

  . فرعی قرارداد ھای غيراختياری لغتنامه باالئی، راپور دھيد
  

14b   موقعيت ھای کوتاه مدت نرخ تکتانه   ):غيراختياری(موقعيت ھای کوتاه مدت ناخالص
نه را در مطابقت با ھدايات ، و معاوضات نرخ تکتاforward rateمعامالت سلف، توافقات 

  .بخش فرعی قرارداد ھای غيراختياری لغتنامه باالئی، راپور دھيد
  

14c  حاصل جمع خالص تمام موقعيت ھای ( مجموع خالص   :مجموع خالص اختيارات نرخ تکتانه
اختيارات خريد يا ( تمام قرارداد ھای اختياری نرخ تکتانه )  ناخالص دراز و کوتاه مدت

يا اسناد بھأ دار با نرخ ثابت، حد اکثر، متوسط، حد اقل، و   forward rateافقات فروش تو
را در مطابقت با ھدايات بخش فرعی قرارداد ھای اختياری لغتنامه باالئی، راپور )  غيره
مبالغ راپور داده شده در کتگوری ھای مختلفه . مبالغ منفی را دربين قوسھا نشان دھيد. دھيد

  .مساوی به صفر گردند  Aستون  ميعادی بايد در
   

14d  14برای ھر ستون، نتايج حاصله از قلم   :موقعيت خالصa   14منفی قلمb   14جمع قلمc   را
  . مبالغ منفی را در بين قوسھا نشان دھيد. راپور دھيد
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