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  عمومی ھدايات
روز پس از ختم ھر ماه به دافغانستان بانک ارسال  5ماھوار تکميل گرديده و در ظرف اين فورمه بايد به ترتيب 

روزانه ميباشد نه  ھای عبارت از اوسط تناسب اعظمیاوسط تناسب سياليت سريع و اوسط تناسب سياليت . گردد
  . روزانه ھای بيالنساوسط تناسب 

  وان و توضيحاتعن  شماره قلم
مجموع پول نقد در خزانه، حساب جاری با  تحت اين عنوان  : دارايی ھای دارای سياليت بلند  1

  . دافغانستان بانک و امانات عندالمطالبه با بانکھا راپور داده ميشود
  

مجموع امانات عندالمطالبه بانکھا، امانات ساير مؤسسات  بخشدرين  :بی ثباتبديھی ھای   2
مدت  از بانکھا و  –استقراض براساس توافقات بازخريد اوراق بھادار، استقراض کوتاه مالی، 

  . مدت گزارش داده ميشود –ساير انواع استقراض کوتاه 
  

جاری با دافغانستان تحت اين عنوان مجموع پول نقد در خزانه، حسابات  : دارايی ھای نقده  3
در  بانکھا، امانات ميعادی درت عندالمطالبه بانک، ساير طلبات بر دافغانستان بانک، امانا

ساير حسابات قابل وصول از بانکھا، قروض به ساير مؤسسات  بانکھا، قروض به بانکھا،
اوراق بھادار  –ر خارجی امالی، طلبات به اساس توافقات بازخريد اوراق بھادار، اوراق بھاد

نگھداشته شده الی در حساب  Aکتگوری  جناح ھای مقابل شامل درصادرشده توسط 
اوراق بھادار صادر شده توسط جناح ھای مقابل  –خارجی قرضه سررسيد، اوراق بھادار 

  . راپور داده ميشوندآماده برای فروش  در حساب Aشامل در کتگوری 
  

امانات عندالمطالبه بانکھا، امانات ميعادی بانکھا، سپرده مجموع درين بخش : وجوه جلب شده   4
امانات  ات مالی، امانات عندالمطالبه مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان،ھای ساير مؤسس

و ساير  امانات پس انداز مؤسسات غيرمالی معيادی مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان،
مدت از بانکھا،  –مدت از دافغانستان بانک، استقراض کوتاه  –، استقراض کوتاه مشتريان

سرمايه / طويل المدت، قرضه فرعی و اسناد قرضهمدت، استقراض  –ساير استقراض کوتاه 
  . ارائه ميگردد) دوگانه(
  

برای اعطای قرضه،  اجرانشده درين بخش مجموع تعھدات: اقالم معين خارج از بيالنس شيت  5
احتياطی ھای احتياطی مالی، لتراف کريدت  ھای تجارتی، لتراف کريدت ھای لتراف کريدت

  . کريدتی ارائه ميگردد متبادل ھایت و حسن انجام کار، و ساير تضمينا
  

عبارت از دارايی ھای دارای سياليت بلند ميباشد که به فيصدی بديھی  : تناسب سياليت سريع  6
  . ھای غيرثابت ارائه ميگردد

  
عبارت از دارايی ھای نقده ميباشد که به فيصدی مجموع وجوه جلب : وسيعتناسب سياليت   7

  . ز بيالنس شيت ارائه ميگرددشده و اقالم معين خارج ا
  


