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  ھدايات عمومی
 
  

اين فورم بايد بصورت ماھوار تکميل گرديده، و عبارت از يک خالصه از دارائی ھا وبدھی ھای پولی بانک به اسعار 
وضعيت تبادله اسعار خارجی بانک .، و مشتقات مؤثر بر وضعيت ھای تبادله اسعار خارجی بانک ميباشدمتنوع خارجی

ت مرکب ساير اسعار خارجی، و وضعيت عمومی تمام اسعار درين فورم برای تمام اسعار مشخص پنجگانه، وضعي
  .قابل دسترس ميباشد

  
. صرفا ً دارائی ھا و بدھی ھای پولی به اسعار خارجی ارائه گرديده، و بدين ملحوظ درين فورم نشان داده ميشوند

انگر مبالغ حصول شونده بوسيله بانک عبارت از دارائی ھايی اند که نماي دارائی ھای پولی ارائه شده به اسعار خارجی
بدھی ھای پولی ارائه شده به اسعار خارجی عبارت از بدھی ھايی . از قرار مبالغ ثابت و قابل تعيين اسعار خارجی، اند

دارائی ھای . و قابل تعيين اسعار خارجی، اند اند که نمايانگر مبالغ پرداخت شونده بوسيله بانک از قرار مبالغ ثابت
ولی، مانند جايداد ھای ثابت و سرمايه گذاريھا در شرکتھای تابع و شرکتھای مرتبط، درين فورم ارائه شده پ - غير

پولی بوده و درين فورم ارائه شده نميتواند؛ رويھمرفته، سرمايه مقرراتی  -سرمايه سھامی نيز يک قلم غير. نميتوانند
اسعار خارجی بمقاصد نظارت خطرات منحيث فيصدی درينجا ارائه شده زيرا وضعيت ھای محاسبه شده تبادلوی 

  . سرمايه مقرراتی نيز نشان داده ميشوند
  

مشتقات، مانند قرارداد ھای سلف، آينده، و اختياری که بانکرا ملکف به يا حق خريداری يا فروش اسعار خارجی 
انک اثر افگنده و بايد درين فورم باساس يک نرخ تبادله از قبل معين مينمايد، نيز بر وضعيت تبادله اسعار خارجی ب

يک مشتق مشخص سبب ) نرخ اسعار خارجی از قرار افغانی(در صورتيکه حين صعود نرخ تبادله . راپور داده شود
مدت سعر متذکره ميگردد؛ در صورتيکه حين  - منفعت بانک گردد، گفته ميشود که اين مشتق سبب ايجاد وضعيت دراز

د يک مشتق کسب منفعت مينمايد، در آنصورت گفته ميشود که مشتق سبب ايجاد نزول نرخ اسعار، بانک از وجو
  .مدت ميگردد -وضعيت کوتاه

  
ازينرو، مجموع وضعيت تبادله اسعار خارجی يک سعر مساوی به دارائی ھای ارائه شده به آن سعر منفی بدھی ھای 

عر مورد نظر، منفی اثر مشتقات در ايجاد مدت س -ارائه شده به آن سعر، جمع اثر مشتقات در ايجاد وضعيت دراز
وضعيت تبادله اسعار مثبت، منفی، يا ) نتيجه(به عين ترتيب، مجموع . مدت سعر مورد نظر ميباشد - وضعيت کوتاه

ياد گرديده، وضعيت منفی  مدت و باز تبادله اسعار -وضعيت مثبت تبادله اسعار بنام وضعيت دراز. صفر بوده ميتواند
مدت و باز تبادله اسعار ياد گرديده، و وضعيت صفر تبادله اسعار بنام وضعيت بسته  -بنام وضعيت کوتاهتبادله اسعار 

مدت  -مدت حين صعود نرخ تبادله به نفع بانک انجاميده، و وضعيت کوتاه - وضعيت دراز. اسعار خارجی ياد ميگردد
سرمايه آن که عبارت از تفاوت دارائی ھا و بدھی  رب وضعيت بسته بانکی. حين نزول نرخ تبادله به نفع بانک ميانجامند

  . حين نوسانات نرخ تبادله ھيچگونه اثری نميداشته باشدھا بوده، 
  

تمام مبالغ مندرج درين فورم بايد از قرار معادل افغانی مبالغ اسعاری ارائه و بر اساس نرخ فعلی تبادله محاسبه گردند 
ميليون دالری را به   4طور مثال، در صورتيکه بانک قرضه ). ارائی يا بدھینه بر اساس نرخ تبادله زمان اکتساب د(

در آنصورت افغانی باشد،  50=  دالر امريکائی   1مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان اعطأ و نرخ موجوده تبادله 
         .ميليون افغانی ارائه گردد  200قرضه در فورم بشکل 

  
 اتبعضا ً بنام تناسب اينھا. ارائه گرديده اند"  ارزش دلتا"  بر اساس بوده و ت اختياریمربوط به معامال ھدايات زيرين

اسعار خارجی، يک دلتای ) معامله اختياری يا آزادی انتخاب(طور مثال، ھنگام خريداری اختياری . دنتأمينی ياد ميگرد
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افغانی   7ار خارجی، ارزش معامله اختياری افغانی در نرخ اسع  10اين معنی را ميدھد که در مقابلی ازياد ھر   0،7
 . ازدياد خواھد يافت

 
دلتای معامله اختياری خريد منفی خواھد بود زيرا حين افزايش قيمت سعر خارجی، ارزش معامله اختياری کاھش 

قيمت سعر افغانی افزايش در   10افغانی در ھر  7باندازه   0.7-پس ارزش يک معامله اختياری با دلتای . خواھد نمود
  .خارجی، کاھش خواھد نمود

  
تقرب نموده، و   1.00ھنگاميکه يک معامله اختياری خريد به تاريخ انقضأ خويش نزديک ميگردد، به يک دلتای 

  . تقرب خواھد نمود  1.00-ھنگاميکه يک معامله اختياری فروش به تاريخ انقضأ خويش نزديک ميگردد، به يک دلتای 
  
  
  
  
  
  
  

  ن و توضيحاتعنوا  شماره قلم
  

پول کاغذی و سکه ھای موجود در بانک : با د افغانستان بانک طلباتپول نقد موجود در خزانه و   1
و در حال انتقال، اقالم نقده در حال وصول که سريعا ً به پول نقد قابل تبادله بوده، و تمام حسابات 

  .مفادی موجود با د افغانستان بانک را راپور دھيد - غير
  

متعلق و موجود در بانک بوده، در ذی و سکه شامل آنعده اسعار افغانی و خارجی ايست که پول کاغ
حال انتقال به د افغانستان بانک يا ساير مؤسسات امانت گيرنده بوده و مؤسسه راپوردھنده در برابر 

امانت آن کريدت ايرا بدست نياورده باشد، و در حال انتقال از د افغانستان بانک يا ساير مؤسسات 
  .از حساب مؤسسه راپور دھنده قبال ً وضع شده باشدگيرنده بوده و 

  
. پول نقد در حال وصول عبارت از چک ھا، حواله جات، و ساير اقالم مشابه در حال وصول ميباشد

چکھا يا حواله جات   (a)اقالم متذکره پس از پيشکش شان بالفاصله نقدا ً قابل پرداخت بوده، مانند 
و از قبل جھت حصول پيشکش گرديده )  بشمول د افغانستان بانک(ساير بانکھا صادر  ايکه باالی

چکھا يا حواله جات ايکه در دسترس   (b) .ولی از طرف بانک راپورده تا بحال کريدت نگرديده اند
ساير اقالم مشابه ايکه   (c)بوده و بروز بعدی جھت پرداخت يا وصول پيشکش خواھند گرديد؛  و  

  .پيشکش شان بالفاصله نقدا ً قابل پرداخت ميباشندپس از 
  
  :نمائيدنشامل ين قلم موارد آتی را در
  
  تمام فلزات گرانبھأ)   1(
  
  سنگھای گرانبھأ)   2(
  
    .  ساير اشيای بھأ دار)   3(
  

امانت موجود در ساير بانکھا، قروض اعطأ شده به بانکھا، و قروض   :طلبات باالی مؤسسات مالی  2
  .أ شده به ساير مؤسسات مالی را تحت اين عنوان راپور دھيداعط
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

مبلغ پرداخت ناشده وجوه ايرا که مطابق   :اسناد بھأدارطلبات مربوط به موافقتنامه ھای بازخريد   3
. دھيد به موافقتنامه ھای بازخريد اسناد بھأ دار به قرض داده شده اند، تحت اين عنوان راپور

 :موافقتنامه ھای زيرين را صرفا ً راپور دھيد
 
آنھائيکه بواسطه اسناد بھأ دار دولت افغانستان تضمين شده و ساير اسناد بھأ دار منتشره )  1(

مشخص   8مقرره   2و  1حکومات، بانکھای مرکزی، و مؤسسات بين المللی که در ضميمه 
  وساخته شده اند،  

ه از يک مؤسسه بين المللی درجه بندی اسناد بھأ دار مانند ستندرد و پورز يا اسناد بھأ دار ايک)   2(
  . موديز درجه مقنع را بدست آورده باشند

  
موافقتنامه ھای بازخريد عبارت از معامالت خريداری اسناد بھأ دار يک جناح بوسيله جناح ديگر 

ا دوباره به فروشنده اصلی در يک بھأ دار ر سندبوده که مطابق به آن خريدار موافقه مينمايد تا 
  . تاريخ مشخص يا تحت شرائط مشخص بفروشد

  
گرفتن قرض براساس موافقتنامه ھای بازخريد اسناد ، 12از مبلغ مندرجه اين قلم مبلغ مندرجه قلم 

موافقتنامه ھای اسناد بھأ دار غير از آنھائيکه در باالی شرح داده شد و تمام . نگردد وضع، بھأ دار
تمام ھمچو طلبات بايد منحيث قرضه . ساخته شود) خارج(حذف ئی ھای غير از اسناد بھأ دار دارا

  .  در کتگوريھای مربوطه راپور داده شود
  

 .  ، رجوع گرددموافقتنامه ھای بازخريدجھت کسب معلومات مزيد به بخش، 
   

ی قرارداد ھا را از قرار تحت اين قلم، بانک ارزش بازار  :)به استثنأ مشتقات( حسابات تجارتی   4
اسناد بھأ دار، قرارداد "  معامله"تعھد خريد يا )  a(. راپور ميدھد ذيلتاريخ راپوردھی در موارد 

اکتساب يا حصه   (b)ھای نرخ تکتانه، تبادله اسعار خارجی، کاال و سھام، يا ساير اسناد مالی؛ 
وباره و کسب منفعت از بابت نوسانات گرفتن در معامله ھمچو اسناد ايکه عمدتا ً بمقصد فروش د

اکتساب يا حصه گرفتن در معامله اسناد چون فراھم   (c)مدت قيم، خريداری ميگردند؛  يا  -کوتاه
 .نمودن محل بود و باش به مشتريان يا ساير مقاصد تجارتی

 
ول خارجی، دارائی ھای تجارتی شامل اسناد بھأ دار منتشره دولت افغانستان، ادارات دولتی محلی، د

قبولی ھای تجارتی بانک راپور ده را نيز شامل . و ساير نھاد ھای حقوقی داخلی وخارجی ميباشد
بر عالوه، دارائی ھای تجارتی شامل ارزش بازاری مثبت قرار داد ھای تجارتی مشتقات نيز . سازيد
ات تجارتی را ارزش بازاری منفی نرخ تکتانه، اسعار خارجی و ساير قرارداد ھای مشتق. ميگردد

ارزش بازاری منفی مشتقات تجارتی را منحيث بدھی ھای حسابات تجارتی . ازين قلم منفی نسازيد
  . ، راپور دھيدبدھی ھای تجارتی، 20aدر قلم 

  
در صورت يک قرارداد مشتقات که بصورت يک معامله تأمينی عقد گرديده باشد، قسمت غير مؤثر 

بران تغييرات وارده در ارزش يک قلم تأمينی بکار نرفته ارزش بازاری مثبت ايکه برای ج(آن 
مفاد حاصله از ارزش گذاری مجدد را در قلم . درين قلم، در صورت موجوديت، شامل گردد) باشد
5b   ،جھت معلومات مزيد در مورد . ، راپور دھيدضرر مشتقات تجارتی/ مفادگزارش نفع وضرر

  .لغتنامه رجوع گردد مشتقاتت تأمينی، به بخش مشتقات و مسائل محاسبوی مربوط به معامال
  

 تجارتی،  تفورمه راپوردھی مرکب حسابا  1dاين قلم بايد مساوی به مبلغ راپور داده شده در قلم 
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

برای معلومات مزيد به ھدايات فورمه راپوردھی مرکب . ، باشدمجموع دارائی ھای تجارتی  
  . رجوع گرددحسابات تجارتی 

  
  :حذف نمائيدموارد آتی را ازين قلم 

 . ، راپور داده شونددارائی ھای متصرفه، 7اينھا در قلم . سيال -دارائی ھای متصرفه غير )1(
  
 . ، بايد شامل گردندبدھی ھای تجارتی، 20aارزش بازاری منفی مشتقات تجارتی، که در قلم  )2(
 
مشتقات ، 9aمشتقات تأمينی بايد در قلم  ارزش بازاری مثبت. ارزش بازاری مشتقات تأمينی )3(

حسابات سرمايه ، 20bارزش بازاری منفی اين مشتقات بايد در قلم . ، راپور داده شودتأمينی
 . ، راپور داده شودگذاری

  
تمام اسناد بھأ دار نگھداشته شده برای سرمايه گذاری . اسناد بھأ دار شامل در حساب سرمايه گذاری

  .رمايه گذاريھا، راپور دھيد، حساب س5را در قلم 
  

مبلغ مجموعی اسناد بھأ دار   :نگھداری شونده الی موعد سررسيد) بھأداراسناد (سرمايه گذاريھا   5
بايد از قرار قيمت   HTMاسناد بھأ دار . را راپور دھيد  (HTM)نگھداشته شده الی سررسيد 

مساوی به مبلغ راپور داده شده در قلم  مبلغ مجموعی اين قلم بايد. استھالکی شان راپور داده شوند
1c ستون ،A، مجموع اسناد بھأ دار نگھداری فورمه راپوردھی مرکب حساب سرمايه گذاريھا ،

  . شونده الی سررسيد، راپور داده شود
  

   . برای معلومات مزيد به ھدايات فورمه راپوردھی مرکب حساب سرمايه گذاريھا رجوع گردد
  

 (AFS)مبلغ مجموعی اسناد بھأ دار آماده بفروش :  آماده بفروش)  سناد بھأ دارا(سرمايه گذاريھا   6
، B، ستون 2dمبلغ مجموعی اين قلم بايد مساوی به مبلغ راپور داده شده در قلم . را راپور دھيد

  . ، راپور داده شودمجموع اسناد بھأ دار آماده بفروش
  

   . رکب حساب سرمايه گذاريھا رجوع گرددبرای معلومات مزيد به ھدايات فورمه راپوردھی م
   

قروض عبارت از اعطأ کريدت در   :قروض اعطأ شده به مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان  7
. دارائی ھا از ساير مراجع ميباشد نتيجه مذاکرات مستقيم بين بانک و مشتريانش، يا خريداری ھمچو

تمام قروض موجود در بيالنس بانکرا از قرار تاريخ راپوردھی، بدون در نظرداشت وضعيت 
تمام قروض ايرا که بوسيله بانک . تأدياتی، و قبولی ھای غير تجارتی را درين قلم راپور دھيد

  .شامل نگردندمله بفروش رسيده يا قبل از تاريخ راپوردھی حذف گرديده اند، درينج
  

/ قروض بشکل اولی راپور داده شده، ولی مفاد وضع ذخائر جبران خسارات  قبل ازدرين قلم، 
  .  تخفيف غير استھالکی و فيس ھا يا مصارف قروض در آن شامل ميگردد

  
مبلغ مجموعی تکتانه   :)به استثنأ مشتقات( تکتانه سنجشی قابل حصول و ساير دارائی ھای پولی   8

اين مبلغ مساوی به تکتانه سنجشی پرداخت ناشده . جشی قابل حصول را درين قلم راپور دھيدسن
ذکر راپور داده شده نتوانند، درين قلم فوق الضمنا ً ساير دارائی ھای پولی را که در اقالم . ميباشد

  . راپور داده شوند
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم

  
  .  را درينجا راپور دھيد  8الی   1جموعی دارائی شامل در قلم مبلغ م  :مجموع دارائی ھای پولی  9

  
  

مؤسسات مالی را درين ستون راپور ) بشمول حسابات جاری(تمام امانات   :امانات مؤسسات مالی  10
  .  دھيد

  
- مؤسسات غير) بشمول حسابات جاری(تمام امانات   :امانات مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان  11

  .   مشترايان را درين ستون راپور دھيد مالی و ساير
  

مبلغ باقيمانده قروض گرفته شده   :قروض گرفته بر اساس موافقتنامه ھای بازخريد اسناد بھأ دار  12
صرفا ً آن موافقتنامه ھائيرا . بر اساس موافقتنامه ھای بازخريد اسناد بھأ دار را درينجا راپور دھيد

  :راپور دھيد که
  
د بھأ دار دولت افغانستان و ساير اسناد بھأ دار منتشره حکومات، بانکھای اسناتحت تضمين  )1(

مرکزی، و مؤسسات بين المللی ايکه در مقررات د افغانستان بانک مشخص گرديده اند، باشد، 
 و

اسناد بھأ دار ايکه از يک مؤسسه بين المللی درجه بندی اسناد بھأ دار مانند ستندرد و پورز يا  )2(
  . ع را بدست آورده باشندموديز درجه مقن

  
موافقتنامه ھای بازخريد عبارت از معامالت خريداری اسناد بھأ دار يک جناح بوسيله جناح ديگر 
بوده که مطابق به آن خريدار موافقه مينمايد تا سند بھأ دار را دوباره به فروشنده اصلی در يک 

، 3جه اين قلم مبلغ مندرجه قلم از مبلغ مندر. تاريخ مشخص بعدی يا تحت شرائط مشخص بفروشد
  .، وضع نگرددطلبات ناشی از گرفتن قرض براساس موافقتنامه ھای بازخريد اسناد بھأ دار

  
را بر آورده نسازند، درينجمله  فوق الذکرکه معيارات ساير موافقتنامه ھای مربوط به اسناد بھأ دار 

وطه منحيث قروض گرفته شده راپور تمام ھمچو معامالت بايد در کتگوريھای مرب .شامل نگردند
  .داده شوند

    
قروض با موعد باقيمانده سررسيد يکسال يا کمتر از آن   :مدت -مدت و دراز - استقراض کوتاه  13

 -استقراض دراز(سررسيد بيشتر از يکسال  باقيماندهو قروض با موعد ) مدت -استقراض کوتاه(
قروض ميگردد که بشکل قرضه و باند ھا بوده ولی  اين قلم شامل. را درين قلم راپور دھيد) مدت

   . محدود بآن نميباشد
  

مبلغ مجموعی نوتھای فرعی، باند ھا، و   :)دوگانه(سھامی / اسناد بھأ دار قروض فرعی و قرضه  14
را که معيارات مندرج در مقررات د افغانستان بانک را که ) دوگانه(سھامی / اسناد بھأ دار قرضه

درين قلم . مقتضيات سرمايه ابتدائی بوده، بر آورده ميسازند، درين قلم راپور داده شودتشريح کننده 
مبلغ مجموعی اينگونه اسناد که ذريعه بانک راپوردھنده نشر گرديده اند، راپور داده شده، بدون در 
 نظرداشت محدوديت ھای وضع شده باالی مبلغ قابل شمول منحيث سرمايه متممه که بوسيله مقررات

  .د افغانستان بانک معين گرديده است
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

مبلغ مجموعی تکتانه سنجشی را که منحيث   :تکتانه سنجشی قابل پرداخت و ساير بدھی ھای پولی  15
در ضمن ساير بدھی ھای پولی . مصرف محاسبه گرديده ولی تا بحال پرداخته نشده، راپور داده شود

  .  راپور داده شده نميتوانند، درين قلم راپور داده شوند  14الی   10را که در اقالم 
  
  

راپور داده   15الی  10درينجا مبلغ مجموعی بدھی ھای مندرج در اقالم   :مجموع بدھی ھای پولی  16
  .  شود

  
آتی   17eالی   17aمجموعه اقالم   :)مجموع(مدت ميگردند  -مشتقات ايکه باعث وضعيت دراز  17

   . کر درين قلم راپور داده شودالذ
  

17a   مبلغ مجموعی اسعار خارجی ايرا که در   :مدت - معامالت سلف ناخالص و درازموافقتنامه ھای
خريداری خواھند شد، ) تاريخ قرارداد(و به يک قيمت از قبل معين ) تاريخ معامله(تاريخ آينده يک 

جا راپور داده شوند؛ يعنی، زمانيکه تاريخ معامله صرفا ً موافقتنامه ھای سلف درين. راپور داده شوند
موافقتنامه ھای معامالت نقده درينجا راپور داده نشود؛ . بيشتر از سه روز پس از تاريخ قرارداد باشد

  .يعنی، موافقتنامه ھائيکه تاريخ معامله شان سه روز يا کمتر از تاريخ قرارداد باشد
  

17b  مبلغ مجموعی اسعار خارجی ايرا که در يک تاريخ آينده   :مدت - زقرارداد ھای آينده ناخالص و درا
بر اساس قرارداد ھای ستندرد آينده خريداری شده و از قرار يک تبادله تنظيم شده معامله ميگردند، 

   . راپور داده شوند
  

17c    تمام ارزش مجموعی دلتای   :برای خريد اسعار خارجی) امتيازی(معامالت خريداری شده اختياری
معامالت امتيازی ايرا که بوسيله بانک راپور ده بمنظور خريداری اسعار خارجی در يک تاريخ 

. خريداری گرديده اند، راپور دھيد) تاريخ قرارداد(و به يک قيمت از قبل معين ) تاريخ معامله(آينده 
ارجی را ھنگام معامله خريداری شده امتيازی اين حق، نه مکلفيت، را به بانک ميدھد تا اسعار خ

مدت گرديده زيرا  - اينگونه معامالت اختياری باعث وضعيت دراز( . تاريخ معامله خريداری نمايد
با آنھم، نزول نرخ اسعار خارجی ضرر . بانک از صعود نرخ اسعار خارجی کسب منفعت مينمايد

  .)  ازينرو، اثر وارده غير متناظر ميباشد. ايرا متوجه بانک نميسازد
   

17d  ارزش مجموعی دلتای تمام معامالت امتيازی   :معامالت اختياری کتبی برای خريد اسعار خارجی
ايرا که بوسيله بانک راپورده نوشته شده و بانکرا مکلف به خريد اسعار خارجی در يک تاريخ آينده 

قابل مينمايد، در صورتيکه جناح م) تاريخ قرارداد(و به يک قيمت از قبل معين ) تاريخ معامله(
معامله اختياری کتبی به جناح مقابل اين حق، نه مکلفيت، را ميدھد تا . بخواھد، راپور داده شود

اينگونه معامالت باعث . ( اسعار خارجی را ھنگام تاريخ معامله باالی بانک بفروش برساند
، با آنھم. مدت گرديده زيرا نزول نرخ اسعار خارجی به ضرر بانک تمام ميشود -وضعيت دراز

  .) ازينرو، اثر وارده غير متناظر ميباشد. بانک از صعود نرخ اسعار خارجی کسب منفعت نمينمايد
   

17e  اثر ساير مشتقات، مانند معامالت   :مدت ميگردد -ساير مشتقات ايکه باعث وضعيت ھای دراز
 معاوضوی اسعار

نزول نرخ اسعار خارجی خارجی، که حين صعود نرخ اسعار خارجی به مفاد بانک تمام شده، حين  
  . به ضرر بانک تمام شده، يا ھر دو، درين قلم راپور داده شود
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

آتی   18eتا   18aمجموعه اقالم :  )مجموع(مدت ميگردد  - باعث وضعيت کوتاهمشتقات ايکه  18
  .الذکر را درين قلم راپور دھيد

  
18a   مبلغ مجموعی اسعار خارجی ايرا که در   :مدت -ناخالص و کوتاهسلف معامالت موافقتنامه ھای

خواھند شد،  فروخته) تاريخ قرارداد(و به يک قيمت از قبل معين ) تاريخ معامله(يک تاريخ آينده 
صرفا ً موافقتنامه ھای سلف درينجا راپور داده شوند؛ يعنی، زمانيکه تاريخ معامله . راپور داده شوند

موافقتنامه ھای معامالت نقده درينجا راپور داده نشود؛ . پس از تاريخ قرارداد باشدبيشتر از سه روز 
  .يعنی، موافقتنامه ھائيکه تاريخ معامله شان سه روز يا کمتر از تاريخ قرارداد باشد

  
18b  مبلغ مجموعی اسعار خارجی ايرا که در يک تاريخ   :مدت - قرارداد ھای آينده ناخالص و کوتاه

اساس قرارداد ھای ستندرد آينده فروخته شده و از قرار يک تبادله تنظيم شده معامله آينده بر 
  .  ميگردند، راپور داده شوند

  
  

18c  ارزش مجموعی دلتای   :اسعار خارجی فروشبرای ) امتيازی(معامالت خريداری شده اختياری
سعار خارجی در يک تاريخ تمام معامالت امتيازی ايرا که بوسيله بانک راپور ده بمنظور فروش ا

. خريداری گرديده اند، راپور دھيد) تاريخ قرارداد(و به يک قيمت از قبل معين ) تاريخ معامله(آينده 
معامله خريداری شده امتيازی اين حق، نه مکلفيت، را به بانک ميدھد تا اسعار خارجی را ھنگام 

مدت گرديده زيرا  -کوتاهباعث وضعيت اينگونه معامالت اختياری . ( بفروش رساندتاريخ معامله 
نرخ اسعار خارجی ضرر  صعودبا آنھم، . نرخ اسعار خارجی کسب منفعت مينمايد نزولبانک از 

مبلغ ايکه بر اساس آن قيمت .)  ازينرو، اثر وارده غير متناظر ميباشد. ايرا متوجه بانک نميسازد
  .ه تغيير مييابديک معامله اختياری در برابر تغيير ھر دالر سند متذکر

   
18d  ارزش مجموعی دلتای تمام معامالت امتيازی   :معامالت اختياری کتبی برای فروش اسعار خارجی

ايرا که بوسيله بانک راپورده نوشته شده و بانکرا مکلف به فروش اسعار خارجی در يک تاريخ 
مايد، در صورتيکه جناح مقابل مين) تاريخ قرارداد(و به يک قيمت از قبل معين ) تاريخ معامله(آينده 

معامله اختياری کتبی به جناح مقابل اين حق، نه مکلفيت، را ميدھد تا . بخواھد، راپور داده شود
اينگونه معامالت باعث . ( اسعار خارجی را ھنگام تاريخ معامله از نزد بانک خريداری نمايد

با آنھم، . ر بانک تمام ميشودنرخ اسعار خارجی به ضر صعودمدت گرديده زيرا  - کوتاهوضعيت 
  .) ازينرو، اثر وارده غير متناظر ميباشد. نرخ اسعار خارجی کسب منفعت نمينمايد نزولبانک از 

  
  

18e  اثر ساير مشتقات، مانند معامالت   :مدت ميگردد -ساير مشتقات ايکه باعث وضعيت ھای کوتاه
ه مفاد بانک تمام شده، حين صعود معاوضوی اسعار خارجی، که حين نزول نرخ اسعار خارجی ب

  .نرخ اسعار خارجی به ضرر بانک تمام شده، يا ھر دو، درين قلم راپور داده شود
   

  
 17قلم +  16قلم   -  9قلم ( ، نتيجه Gی ال  Bصرفا ً از ستون   :مجموع وضعيت باز اسعار خارجی 19

 a): زش آتی الذکر را راپور دھيدمبلغ بزرگتر دو ار  Aدر ستون . را راپور دھيد)   18قلم   -
، يا )نشان داده ميشوند  Gالی   Bمبالغ مثبت در ستونھای ( مدت  - مجموعه تمام وضعيت ھای دراز

(b  مدت  -مجموعه ارزشھای مطلقه تمام وضعيت ھای کوتاه ) مبالغ منفی در ستونھایB   الیG 
   ).نشان داده ميشوند
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم

  
سرمايه مجموعی فورم سرمايه مجموعی،   5مبلغ مندرج در قلم ):  مقرراتی(سرمايه مجموعی   20

 -)  Tier 2سرمايه سطح دوم، (حد مجوز سرمايه متممه ) +  Tier 1، سطح اول(سرمايه اصلی (
  . درين قلم راپور داده شود )سرمايه گذاريھای وضع شده سھامی

  
و قلم   19در ھر ستون، تناسب قلم   :ار فيصدی سرمايه مجموعیوضعيت باز اسعار خارجی از قر  21

طور مثال، . را که بصورت فيصدی ارائه و تا دو خانه اعشاری تقرب داده ميشوند، راپور دھيد  20
  .راپور دھيد  % 11.28را بصورت   0,11278

 


