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  ھدايات عمومی
 

منظور از طرح اين فورم واضح ساختن پروسه محاسبه و راپوردھی . اين فورم بايد بصورت ماھوار تکميل گردد
  250سرمايه مطالبه شده حد اقل مالی (د افغانستان بانک در مورد سرمايه اصغری  2درجه پيروی بانکھا از مقرره 

سرمايه فيصد   12، و تناسب حد اقل )Tier 1سطح اول، ( ه اصلی فيصد سرماي  6، تناسب حد اقل )ميليون افغانی
     . ، ميباشد)مقرراتی(مجمومی 

 
بسياری از اقالم با اقالم بيالنس شيت شباھت داشته، و در ساير موارد بخشھای ازين فورم به اقالم بيالنس شيت عالوه 

بانکھا بايد متيقن گردند که معلومات ايکه بوسيله  ھمچو اقالم معادل در ھدايات آتی الذکر واضح گرديده و. ميگردد
  .  ايشان ارائه ميگردد با اقالم معادل ھمآھنگ باشند

  
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

  )Tier 1سطح اول، (محاسبه سرمايه اصلی 
  

   .بيالنس شيت راپور دھيد  23gقلم  ازمجموع سرمايه سھامی را : مجموع سرمايه سھامی  1
      

1a  آن بخش از اسھام ترجيحی و مفاد مربوطه شانرا که افزود   :سھام ترجيحی دائمی افزود شوندها
اسھام ترجيحی افزود شونده عبارت از اسھامی اند که عدم . راپور داده شود  23cشونده بوده، از قلم 

کره پرداخت سود سھام يک دوره باعث ايجاد يک بدھی ای ميگردد که مطابق به آن سود سھام متذ
   . در دوره بعدی، ھمراه با سود سھام دوره بعدی، پرداخته ميشود

  
1b  23مجموعه اقالم   :ساير بخشھای سرمايه سھامیe2, 23e1 23، وe3   بيالنس شيت را درين قلم

  . راپور دھيد
   

1c  23مبلغ مندرج در قلم   :)در صورت مثبت ( ضرر سالجاری / مفادf  ،ضرر / مفاد بيالنس شيت
  .صرفا ً در صورت مثبت بودن، راپور داده شودلجاری، سا

     
1d   را  دارائی ھای غير قابل لمسبيالنس شيت  10از قلم   :)غير مادی(دارائی ھای غير قابل لمس

  .  درين قلم راپور دھيد
  

1e  اليه دارائی ھائيکه تأديات م:  مبلغ خالص دارائی ھائيکه تأديات ماليه شان به تعويق افتاده است
ضمنا ً اين مبلغ بايد . شان به تعويق افتيده و در لغتنامه تعريف شده اند، درين قلم راپور داده شوند

مبلغ خالص بدھی . ، راپور داده شده باشدساير دارائی ھابيالنس شيت،   9cمنحيث بخش از قلم 
   . ر داده نشوندھائيکه تأديات ماليه شان به تعويق افتيده، در صورت موجوديت، درين قلم راپو

   
1f   سطح اول، (مجموع سرمايه اصلیTier 1:(   از مجموعه اقالم   1قلمa1   الیe1   تفريق و

  .  حاصل تفريق آنرا درين قلم راپور دھيد
  

      :)Tier 2سطح دوم، ( محاسبه سرمايه متممه   2
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

2a  19قلم مبلغ مندرج در   :قرضه فرعی، مجموعa   ،را درينجا راپور قرضه فرعیبيالنس شيت ،
    .باشد  2a2و   2a1بايد مساوی به مجموعه اقالم   2aقلم . دھيد

  
2a1  د افغانستان بانک   2آن مقدار از قرضه فرعی که مطابق به قواعد مشروح در مقرره   :بخش مجوز

    .پور داده شوددر محاسبه سرمايه متممه شامل گرديده ميتواند، درين قلم را
  

2a2  د افغانستان   2آن مقدار از قرضه فرعی که مطابق به قواعد مشروح در مقرره   :بخش غير مجوز
     .بانک در محاسبه سرمايه متممه شامل گرديده نميتواند، درين قلم راپور داده شود

  
2b  19مبلغ مندرج در قلم   :سھامی/ مجموع اسناد بھأ دار دوگانه قرضهb  اسناد بھأ دار  النس شيت،بي

 2b2و   2b1بايد مساوی به مجموعه اقالم   2bقلم . را درين قلم راپور دھيد، سھامی/ دوگانه قرضه
  .  باشد

    
2b1  که مطابق به قواعد مشروح در  سھامی/ اسناد بھأ دار دوگانه قرضهآن مقدار از   :بخش مجوز

متممه شامل گرديده ميتواند، درين قلم راپور داده  د افغانستان بانک در محاسبه سرمايه  2مقرره 
  .  شود

  
2b2    که مطابق به قواعد مشروح در  سھامی/ اسناد بھأ دار دوگانه قرضهآن مقدار از   :بخش غير مجوز

د افغانستان بانک در محاسبه سرمايه متممه شامل گرديده نميتواند، درين قلم راپور داده   2مقرره 
  .  شود

  
2c 6آن بخش از قلم   :ئر عمومی جبران خسارات کريدت ھاذخاh   ،ذخائر جبران بيالنس شيت

، که نمايانگر ذخائر خسارات برای قروض اعطأ شده به مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان
ذخائر . عمومی جبران خسارات قروض شامل در کتگوری ستندرد بوده، درين قلم راپور داده شود

بايد مساوی به مجموعه اقالم   2cقلم . روض درين قلم راپور داده نشودمشخص جبران خسارات ق
2c1   2وc2  باشد  .  

   
2c1  در محاسبه سرمايه متممه  ذخائر عمومی جبران خسارات کريدت ھا کهآن مقدار از   :بخش مجوز

ئی ھای فيصد دارا  1.25بخش مجوز مساوی به . ( شامل گرديده ميتواند، درين قلم راپور داده شود
  .)  عيار شده باساس خطر بوده که در ذيل محاسبه گرديده است

  
2c2  در محاسبه سرمايه  ذخائر عمومی جبران خسارات کريدت ھا کهآن مقدار از   :بخش غير مجوز

بخش غير مجوز، در صورت موجوديت، . ( متممه شامل گرديده نميتواند، درين قلم راپور داده شود
  .)  فيصد دارائی ھای عيار شده باساس خطر ميباشد  1.25از   عبارت از مبلغ متجاوز

  
2d  23مبلغ مندرج در قلم   :ارزش گذاری مجدد ذخائر تعيين شده برای دارائی ھای ثابتe1   بيالنس

   . ، را درين قلم راپور دھيددارائی ھای ثابت  -ارزش گذاری مجدد شيت، 
  

2e  مندرج در مبلغ   :)تجارتی(اسناد بھأ دار آماده بفروش  ارزش گذاری مجدد ذخائر تعيين شده برای
. ، را درينجا راپور دھيداسناد بھأ دار آماده بفروش - ارزش گذاری مجدد بيالنس شيت،   23e2قلم 
   .باشد  2e2و   2e1بايد مساوی به مجموعه اقالم   2eقلم 
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

2e1    ائر تعيين شده برای ارزش گذاری مجدد اسناد بھأ دار آماده بفروش را ذخآن مقدار از   :بخش مجوز
د افغانستان بانک در محاسبه سرمايه متممه شامل گرديده   2که مطابق به قواعد مشروح در مقرره 

      .  ميتواند، درين قلم راپور داده شود
   

2e2    ذاری مجدد اسناد بھأ دار آماده ذخائر تعيين شده برای ارزش گآن مقدار از   :بخش غير مجوز
د افغانستان بانک در محاسبه سرمايه متممه   2بفروش را که مطابق به قواعد مشروح در مقرره 

  .شامل گرديده نميتواند، درين قلم راپور داده شود
         

2f  23قلم   :ارزش گذاری مجدد ذخائر تأمينات جريان نقدهe2  ،ارزش گذاری مجدد  بيالنس شيت - 
  .  ، را درين قلم راپور دھيدتأمينات جريان نقده

  
2g  23مبلغ مندرج در قلم   :)در صورت مثبت بودن( ضرر سالجاری / مفادf   ،ضرر /مفادبيالنس شيت

  .، را در صورت مثبت بودن درين قلم راپور دھيدسالجاری
  

2h   سطح دوم، (مجموع سرمايه متممهTier 2:(   2مجموعه اقالمc1, 2d, 2e1, 2f2a1, 2b1,   و
2g  را درين قلم راپور دھيد.   
  

مبلغ کمتر را درين قلم راپور داده، مگر   2hو   1fاز ميان اقالم   :بخش مجوز سرمايه متممه  3
   .منفی بوده که در آنصورت صفر راپور داده ميشود  1fاينکه قلم 

  
 1a5بيالنس شيت؛ اقالم   8عه قلم درين قلم مجمو  :سرمايه گذاريھای سھامی) منفی نمودن(وضع  4

فورم راپوردھی حسابات سرمايه   2c2و  2c1فورم راپوردھی حسابات تجارتی؛  و اقالم   1b5و 
سرمايه گذاريھای سھامی در آنعده از بانکھا يا ساير مؤسسات مالی که . گذاری را راپور دھيد

درين قلم شامل نگردد مگر اينکه د  مدغم گرديده،) مادر(حسابات شان در حسابات بانک راپور ده 
افغانستان بانک مشخصا ً ھدايت دھد که اين سرمايه گذاريھا حين محاسبه سرمايه مقرراتی وضع 

   .گردد
   

    .4، منفی قلم 3و قلم   1fمجموعه قلم   :)مقرراتی(سرمايه مجموعی   5
  

    :محاسبه دارائی ھای عيار شده باساس خطر   
  

اوال ً، تمام دارائی . عيار شده باساس خطر در برگيرنده چندين مرحله ميباشدمحاسبه دارئی ھای 
شامل در بيالنس شيت ضرب در فيصدی ھای مختلفه گرديده که با خطر مربوطه شان مطابقت 

دارائی ھائيکه در محاسبه سرمايه اصلی و سرمايه مجموعی وضع ميگردند، درين . ( ميداشته باشد
  ) .محاسبه شامل نميگردند

   
فکتورھای تبديل که (متعاقبا ً، برخی از اقالم خارج از بيالنس شيت ضرب در فيصدی ھای مختلفه 

که مطابقت با احتمال تبديل شدن اين اقالم به دارائی ھای داخل بيالنس ) ناميده شده کننده به کريدت
مبلغ حاصله ضرب  بعدا ً،. شيت حينيکه خطر قابل مالحظه کريدتی را متوجه بانک سازند، ميگردند

در خطر عيار شده مربوطه گرديده، يعنی طوری پنداشته ميشود که اين اقالم از قبل دارائی ھای 
  . شامل در بيالنس شيت بوده اند
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم

  
نھايتا ً، مبالغ دارائی ھای داخل بيالنس شيت عيار شده باساس خطر و اقالم تبديل شده خارج از   

 .نس شيت با ھم جمع گرديده تا مجموع دارائی ھای عيار شده باساس خطر بدست آيدبيال
 

جھت محاسبه قروض عيار شده به اساس خطر، مجموع قروض جمع ذخائر عمومی و منفی ذخائر 
  . مشخص گرديده و راپور داده شود

  
  کتگوری عيار شده دارائی های دارای خطر صفر فيصد

  
6a  ارجی سريعا ً متبادلنقده افغانی و اسعار خ  

  
اسعار خارجی سريعا ً متبادل . ارزش مجموعی پولی بانک نوتھا و سکه ھا را درين قلم راپور دھيد

عبارت از اسعاری اند که وسيعا ً در بازار ھای بين المللی معامله گرديده و بانک مرکزی مربوطه 
اسعار  رقمقيوداتی را باالی ھيچگونه )  طور مثال، بانک مرکزی امريکا برای دالر امريکائی(

   . ند، وضع ننموده باشدنخارجی ايکه در برابر آن تبادله گرديده بتوا
  

6b   بانکھای مرکزی و حکومات مرکزی کشور ھای شامل در کتگوری طلبات مستقيم باالیA:   تمام
نک به با  Aبانکھای مرکزی و حکومات مرکزی کشورھای کتگوری دارائی ھائيرا که بدھی ھای 

مثالھای بدھی ھای بانکھای  .راپوردھنده بوده و در لغتنامه تعريف گرديده، درين قلم راپور داده شود
مثال بدھی ھای حکومات مرکزی عبارت . مرکزی عبارتند از حسابات متقابل و نشر نوتھای سرمايه

ی يا واليتی نه بوسيله حکومات ايالت( است از نشر اسناد بھأ دار قرضه از جانب حکومات مرکزی 
   ). يا محلی 

  
6c  تمام فلزات و سنگھای گرانبھأی مربوط به بانک که در صندوق   :فلزات گرانبھأ و سنگھای گرانبھأ

ھای خود بانک قرار داشته يا بمنظور مصئونيت در صندوق ھای ساير مؤسسات امانت گيرنده 
که نسبتا ً کمياب بوده، در مقابل  فلزات گرانبھأ آنھايی اند. گذاشته شده و متعلق به بانک باشند

جدول فلزات قرار ) Ibو   VIIIگروپھای (  6و  5فرسودگی مقاومت خيلی بلند داشته، و در ستون 
. درينجمله روتينيوم، روديم، پلديم، نقره، اسميم، اريديم، پالتينيم، و طال شامل ميگردند. داشته باشند

، و زمرد بوده، خواه قطع شده يا ناشده بوده، زمانيکه سنگھای گرانبھأ عبارت از الماس،ياقوت، لعل
   .سيم اندازی نشده باشدشکل، يا ، در يک زمينه ديگر جابجا نشده

  
6d تمام دارائی ھائيرا که بدھی د افغانستان بانک بوده، به   :طلبات مستقيم باالی د افغانستان بانک

طور مثال، حساب متقابل با د . ر داده شوداستثنأ بانک نوتھا و سکه ھای افغانی، درين قلم راپو
  .افغانستان بانک و نوتھای سرمايه منتشره د افغانستان بانک را درين جمله شامل گردند

  
6e   تمام آن قروض ايرا که مکمال ً بوسيله   ):مسدود شده(قروض ايکه تحت تضمين امانت بالک شده

يک سعر تضمين در آمده، به افغانی يا امانات گذاشته شده مقروض در بانک راپوردھنده تحت 
قرار داده شده باشد، ) بالک(خارجی سريعا ً متبادل ارائه، و برداشت از آن بوسيله بانک ممنوع 

در مورد قروض ايکه واجد شمول در کتگوری دارای خطر عيار شده . درين قلم راپور داده شوند
ل افغانی مطابق به نرخ فعلی تبادله اسعار که به معاد( صفر فيصد اند، ارزش فعلی بازاری امانات 

عالوتا به معادل ( بايد مساوی يا بيشتراز مبلغ باقيمانده رقم اصلی قرضه باشد ) تسعير گرديده باشد
  ).افغانی مطابق به نرخ موجوده تبادله اسعار تسعير گردد
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

6f  2يده بانک راپوردھنده مطابق به معيارات مشروح در مقرره ساير دارائی ھائيکه بعق  :موارد ساير 
مبالغ ارائه شده درين قلم تابع بررسی د افغانستان (  .واجد شمول در کتگوری صفر فيصد ميباشند

  ).بانک ميباشد 
  

6g  6مجموع اقالم   :مجموعa   6الیf  را درين قلم راپور دھيد.  
  

و صفر  6gحاصل ضرب قلم   :ه باساس خطر صفر فيصدمجموع اقالم شامل در کتگوری عيار شد 6
  .)بايد ھميشه صفر باشد  6در نتيجه، قلم . ( فيصد را درينجا راپور دھيد

   
  اقالم شامل در کتگوری عيار شده باساس خطر بيست فيصد  

  
7a   قروض تحت تضمين طلبات موجود باالی بانکھای مرکزی و حکومات مرکزی دول شامل در

، فوق الذکر، 6bقروض ايرا که مکمال ً بوسيله دارائی ھای واجد شمول در قلم   :Aکتگوری 
تضمين شده، در صورتيکه دارائی ھای متذکره ملکيت مستقيم بانک راپور دھنده باشد، درينجا 

  .راپور داده شوند
  

7b   طلبات مستقيم باالی بانکھائيکه از کشور ھای کتگوریA موجود در تمام امانت   :جواز گرفته اند
مقام تنظيم کننده بانکی کشور شامل در يک و طلبات موجود باالی بانکھائيکه جواز خويشرا از 

طلبات باالی فروع بانکھائيکه دفتر مرکزی شان در يک کشور شامل . اخذ نموده باشد  Aکتگوری 
. ته باشدموقعيت داش  Aقرار داشته، ولو اينکه فرع در يک کشور غير از کتگوری   Aدر کتگوری 

جواز اخذ نموده ولی شرکت تابع   Aطلبات باالی آن بانکھائيکه در يک کشور غير از کتگوری 
  .جواز گرفته باشد  Aيک بانک ای باشد که از يک کشور کتگوری 

      
7c  مدت باالی بانکھائيکه از دول غير از کتگوری  - طلبات کوتاهA  امانت   :جواز اخذ نموده اند

جواز اخذ نموده و   A، بانکھائيکه از دول غير از کتگوری روض اعطأ شده بهموجود در، و ق
  . آن کمتر از يکسال باشد) نه اولی ( موعد سررسيد باقيمانده 

  
7d   قروض ايکه بوسيله طلبات موجود باالی يا گرانتی ھای صورت گرفته از جانب مؤسسات قرض

قروض ايرا که بوسيله بانک راپور دھنده اعطأ شده آنعده از   :دھنده بين المللی تضمين گرديده اند
طور مثال، صندق ( و تحت تضمين اسناد بھأ دار منتشره مؤسسات قرض دھنده بين المللی بوده 

، يا بوسيله ھمچو مؤسسات گرانتی )وجھی جھانی، بانک انکشاف آسيا، بانک انکشاف بين االمريکا 
  . شده اند، درينجا راپور داده شوند

   
7e  اقالم نقده در حال وصول   :اقالم نقده در حال وصول(CIPC)   ديون ساير بانکھا بوده حينيکه

مشتری بانک راپور دھنده يک چک قابل پرداخت بوی را در بانک راپور دھنده نقد يا به امانت 
منحيث يک دارائی تا وقتی در بيالنس شيت باقی ميماند که چک متذکره بوسيله   CIPC. گذارد
راپور دھنده به بانک مربوطه جھت پرداخت پيشکش گرديده و پرداخت چک بصورت حقيقی  بانک

  .صورت پذيردحساب متقابل اين دو بانک در د افغانستان بانک يا طرق ديگر، ذريعه عيار ساختن 
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7f  و بعقيده بانک راپور   2ساير دارائی ھائيرا که مطابق به معيارات مشروح در مقرره   :ساير موارد

مبالغ مندرج درين قلم . ( دھنده واجد شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر بيست فيصد باشند
  .)تابع بررسی د افغانستان بانک خواھند بود

  
7g  7مجموع اقالم   :مجموعa   7الیf  ر دھيدرا درين قلم راپو.  

  
 20% در  7gحاصل ضرب قلم   :20% مجموع اقالم شامل در کتگوری عيار شده باساس خطر  7

  .را درينجا راپور دھيد
  

  اقالم شامل در کتگوری عيار شده باساس خطر پنجاه فيصد  
  

8a  ھا مبلغ باقيمانده رقم اصلی تمام قروض اعطأ شده به خانواده   :قروض واجد الشرائط رھايشی رھنی
جھت خريد واحد ھای منفرد رھايشی را که مشخصات آتی را بر آورده ميسازند، درين قلم راپور 

بوسيله گروی دست اول محل رھايشی تضمين گرديده، و محل رھايشی )  قرضه(کريدت )  1:  دھيد
در صورت )  2؛  )يا پس از اعطأ قرضه به ملکيت وی مبدل گردد( متعلق به شخص باشد 

refinancing صرفا ً آن بخش از کريدت که برای تصفيه مبلغ باقيمانده قرضه ھمراه با مصارف ،
ارزش اوليه بازاری ضمانت تعيين )  3اختتام قرار داد قرضه بکار ميرود، درين مبلغ شامل گردد؛  

ض يک قرارداد تضمينی را وقرمحق مالکيت بر ضمانت را داشته باشد؛  مقروضو ثبت گردد؛ 
در برگيرنده توضيحات در مورد ضمانت يا مالکيت بانک بر ضمانت باشد؛ يک  ترتيب داده که

گزارش مالی که در برگيرنده اسم مرجع قرض دھنده، اسم بانک، و ملکيت تحت تضمين بوده و 
ھيچ مطابق به قوانين نافذه افغانستان و طرح ھای مرتبه قبول شده ثبت و ترتيب گرديده باشد؛ و 

ارزش بر آورد )  4ديگری بر اين ضمانت ادعای قبلی نداشته باشد؛ ) دھنده مرجع قرض( کريدتور 
شده جايداد از مبلغ باقيمانده رقم اصلی قرضه بيشتر بوده و اين مبلغ بايد از ثلث رقم اصلی کمتر 

  .نباشد
  

8b  ه مبلغ باقيمانده رقم اصلی قروض ايرا ک  :قروض واجد الشرائط ساختمانی جايداد ھای غير منقول
بمنظور تمويل اعمار جايداد ھای غير منقول اعطأ شده طوريکه جايداد تحت تمويل از قبل مطابق به 
يک قرارداد معتبر نافذه فروخته يا به کرائيه داده شده و عوايد حاصله از فروش يا کرائيه بال قيد و 

  . شرط به بانک تعلق گيرد
  

8c  ک راپوردھنده واجد شمول در کتگوری عيار شده ساير دارائی ھائيکه بعقيده بان  :ساير موارد
. درين قلم راپور داده شوند، 2باساس خطر پنجاه فيصد بوده، مطابق به معيارات مشروح در مقرره 

  .)مبالغ مندرج درين قلم تابع بررسی د افغانستان بانک خواھند بود( 
   

8d  8مجموع اقالم   :مجموعa   8الیc  را درينجا راپور دھيد.  
  

 50%در   d8حاصل ضرب قلم   :50% مجموع اقالم شامل در کتگوری عيار  شده باساس خطر  8
  .را درينجا راپور دھيد
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  کتگوری عيار شده باساس خطر صد فيصد  
  

9a  داده نشده باشد،  ساير دارائی ھائيرا که قبال ً در کدام يک از اقالم فوق الذکر راپور  :ساير دارائی ھا
بشمول دارائی ھای غير مادی، رقم خالص ماليات به تعويق افتاده دارائی ھا، و سرمايه گذاريھای 

بايد   9aو   6g ،7g ،8dجھت آزمايش، مجموع اقالم . سھامی وضع شده، درين قلم راپور دھيد
  .بيالنس شيت باشد  12و   2g، 6h ،9eمساوی به مجموع اقالم 

  
9b  دارائی ھای غير بيالنس شيت،   10مبلغ مندرج در قلم :  )غير مادی(ھای غير قابل لمس دارائی

که در فوق ذکر   1dمبلغ مندرجه بايد مساوی به مبلغ مندرج در قلم . ، را درين قلم راپور دھيدمادی
  .شد، باشد

  
9c  فتاده دارائی ھائيرا که رقم خالص ماليات به تعويق ا  :رقم خالص ماليات به تعويق افتاده دارائی ھا

بيالنس   9cاين قلم بايد منحيث يک بخش از قلم . در لغتنامه تعريف گرديده اند، راپور دھيد
رقم خالص ماليات به تعويق افتاده بدھی ھا را، در . راپور داده شده باشد، ساير دارائی ھاشيت،

که در   1eمبلغ مندرج در قلم رقم مندرجه بايد مساوی به . صورت موجوديت، درين قلم راپور دھيد
  . فوق ذکر شد، باشد

  
9d   باال ارائه شده، درين قلم راپور   4عين مبلغ ايرا که در قلم   :ذاريھاي سھامي وضع شدهگسرمايه

  . داده شود
  

9e  9قلم   :مجموعa   9منفی اقالمb ،9c   9وd  را درينجا راپوردھيد.  
  

% و        9eحاصل ضرب قلم   :100% شده باساس خطر مجموع اقالم شامل در کتگوری عيار  9
  .را درينجا راپور دھيد 100

  
  هدايات عمومی برای عيار سازی از روی خطر:  اقالم خارج از بيالنس شيت

 
اقالم خارج از بيالنس شيت مانند ليتراف کريدت ھای تجارتی، گرانتی ھا، ليتراف کريدت ھای 

د اوليه يکساله يا بيشتر از آن که بدون قيد و شرط فسخ پذير ضمانتی، و تعھدات با موعد سررسي
فيصدی عيار شده باساس خطر بايد با آن فيصدی عيار . بوده، بايد مطابق به خطرات عيار گردند

شده باساس خطر مطابقت داشته باشد که در صورت اعطأ يک قرضه از جانب بانک به عين 
رتيکه بانک يک ليتراف کريدت را بنام د افغانستان طور مثال، در صو. مشتری بکار برده ميشود

 0% بانک افتتاح مينمايد، در آنصورت ليتراف کريدت متذکره در کتگوری عيار شده باساس خطر 
در صورتيکه ليتراف کريدت برای يک بانک تجارتی افتتاح ميگردد، ليتراف . قرار داده خواھد شد

در صورتيکه ليتراف . قرار داده خواھد شد  20% کريدت در کتگوری عيار شده باساس خطر 
 100% ميگردد، در کتگوری عيار شده باساس خطر کريدت برای يک شرکت خصوصی افتتاح 

کتگوريھای عيار شده باساس خطر برای اقالم خارج از بيالنس شيت دارای فکتور . ( قرار داده شود
قالم ھيچگاھی بر محاسبه دارائی ھای تبديل کننده کريدتی صفر فيصد مشخص نگرديده زيرا اين ا

عيار شده باساس خطر اثری وارد ننموده بدون در نظر داشت اينکه حساب برای کی افتتاح گرديده 
  . )است
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  0% اقالم خارج از بيالنس شيت دارای فکتور تبديل کننده کريدتی   

  
10a  مبالغ تمويل ناشده   :عد سررسيد اوليه يکسال يا کمتر از آنبخش استعمال ناشده تعھدات با مو

تعھدات پرداخت ناشده قروض يا خريد اسناد بھأ دار قرضه را درين قلم راپور داده، طوريکه بانک 
تمام . راپور دھنده مکلف به تمويل تعھد بوده و موعد سررسيد اوليه تعھد يکسال يا کمتر از آن باشد

خطوط کارتھای کريدتی و تسھيالت محافظوی اضافه برداشت ھا را درين بخشھای پرداخت ناشده 
ال بخش ھای استعال ناشده تعھدات که دارای موعد سررسيد اوليه بيشتر از يکس. قلم شامل سازيد

 .باشد، درين قلم راپور داده شوند
  

10b  تعھدات پرداخت  مبالغ تمويل ناشده  :بخشھای استعمال ناشده تعھدات قابل فسخ بال قيد و شرط
قروض يا خريد اسناد بھأ دار قرضه، بدون در نظرداشت موعد سررسيد اوليه، قسميکه بانک  ناشده

راپور دھنده بصورت بال قيد و شرط تعھد را فسخ توانسته يا قبل از ھر برداشت متعاقب يک تصميم 
  . جداگانه در مورد کريدت گرفته ميشود، درين قلم راپور داده شود

  
10c  10مجموع اقالم   :مجموعa   10وb  را درينجا راپور دھيد.  

  
و صفر  10cحاصل ضرب قلم   :فکتور تبديل کننده کريدتی  0% مجموع اقالم شامل در کتگوری  10

 .)بايد ھميشه صفر باشد  10در نتيجه، قلم . ( فيصد را درينجا راپور دھيد
 

  فکتور تبديل کننده کريدتی  20% اقالم خارج از بيالنس شيت شامل در کتگوری 
  

11a   مبلغ مجموعی پرداخت ناشده و استعمال ناشده   :0% ليتراف کريدتھای تجارتی با خطر عيار شده
ليتراف کريدتھای تجارتی نشر شده يا تصديق شده را از قرار تاريخ راپور دھی که واجد شمول در 

  .دھيداند، درين قلم راپور   0% کتگوری عيار شده باساس خطر 
  

11b   مبلغ مجموعی پرداخت ناشده و استعمال   :20% ليتراف کريدتھای تجارتی با خطر عيار شده
ناشده ليتراف کريدتھای تجارتی نشر شده يا تصديق شده را از قرار تاريخ راپور دھی که واجد 

   .اند، درين قلم راپور دھيد  20% شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر 
  

11c مبلغ مجموعی پرداخت ناشده و استعمال ناشده   :50%ف کريدتھای تجارتی با خطر عيار شده ليترا
ليتراف کريدتھای تجارتی نشر شده يا تصديق شده را از قرار تاريخ راپور دھی که واجد شمول در 

 .اند، درين قلم راپور دھيد  50% کتگوری عيار شده باساس خطر 
  

11d  مبلغ مجموعی پرداخت ناشده و استعمال   :100% ا خطر عيار شده ليتراف کريدتھای تجارتی ب
ناشده ليتراف کريدتھای تجارتی نشر شده يا تصديق شده را از قرار تاريخ راپور دھی که واجد 

  .اند، درين قلم راپور دھيد  100% شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر 
   

11e  11مجموع اقالم   :مجموعa   11الیd  مجموعه حاصله بايد مساوی به مبلغ . رينجا راپور دھيدرا د
  .فورم راپور دھی اقالم خارج از بيالنس شيت باشد  2، قلم IIIمندرج در بخش 
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

11f  نتيجه محاسبه زيرين را درين قلم راپور دھيد  :مجموع اقالم عيار شده باساسا خطر:  
 ) 11d x  %100قلم )  +  (11c x  %50قلم )  +  (11b x  %20 قلم)  +  (11a x  %0قلم (

      
 xمجموع خطر عيار شده (فکتور تبديل کننده کريدتی   20% مجموع اقالم شامل در کتگوری  11

 .فيصد را درينجا راپور دھيد  20% و  f11حاصل ضرب قلم   ):%20
 

  تور تبديل کننده کريدتیفک  100% اقالم خارج از بيالنس شيت شامل در کتگوری 
  

12a   مبلغ مجموعی گرانتی ھا،   :0%گرانتی ھا و ليتراف کريدت ھای ضمانتی دارای خطر عيار شده
ليتراف کريدتھای ضمانتی مالی، و ليتراف کريدتھای ضمانتی کاری تمويل ناشده را از قرار تاريخ 

  . اند، درينجا راپور داده شود 0 %راپور دھی که واجد شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر 
  

12b   مبلغ مجموعی گرانتی ھا،   :20%گرانتی ھا و ليتراف کريدت ھای ضمانتی دارای خطر عيار شده
ليتراف کريدتھای ضمانتی مالی، و ليتراف کريدتھای ضمانتی کاری تمويل ناشده را از قرار تاريخ 

  . اند، درينجا راپور داده شود 20%طر راپور دھی که واجد شمول در کتگوری عيار شده باساس خ
  

12c   مبلغ مجموعی گرانتی ھا،   :50%گرانتی ھا و ليتراف کريدت ھای ضمانتی دارای خطر عيار شده
ليتراف کريدتھای ضمانتی مالی، و ليتراف کريدتھای ضمانتی کاری تمويل ناشده را از قرار تاريخ 

  . اند، درينجا راپور داده شود 50%باساس خطر راپور دھی که واجد شمول در کتگوری عيار شده 
  

12d   مبلغ مجموعی گرانتی   :100%گرانتی ھا و ليتراف کريدت ھای ضمانتی دارای خطر عيار شده
ھا، ليتراف کريدتھای ضمانتی مالی، و ليتراف کريدتھای ضمانتی کاری تمويل ناشده را از قرار 

اند، درينجا راپور داده  20%يار شده باساس خطر تاريخ راپور دھی که واجد شمول در کتگوری ع
  . شود

  
12e 12مجموع اقالم   :مجموعa   12الیd  مجموعه حاصله بايد مساوی به . را درين قلم راپور دھيد

مشتقات و فورم راپور دھی اقالم خارج از بيالنس شيت   IIIبخش   5و   3a ،3bمجموع اقالم 
  .باشد

   
12f  نتايج حاصله از محاسبه زيرين را درين قلم راپور دھيد  :ده باساس خطرمجموع اقالم عيار ش:  

 ) 12d x  %100قلم )  +  (12c x  %50قلم )  +  (12b x  %20قلم )  +  (12a x  %0قلم (
 

12g   عيار شده   0%و کتگوری   100%ساير اقالم خارج از بيالنس شيت دارای فکتور کريدتی
عھدات استعمال ناشده با موعد سررسيد اوليه بيشتر از يکسال را که مبلغ مجموعی ت  :باساس خطر

بدون قيد و شرط قابل فسخ نبوده، دارائی ھای فروخته شده به ضرر، و ساير اقالم خارج از بيالنس 
شيت که در جای ديگر راپور داده شده نتوانسته و واجد شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر 

  . اپور داده شوندباشند، درين قلم ر  %0
  

12h   عيار شده  20%و کتگوری   100%ساير اقالم خارج از بيالنس شيت دارای فکتور کريدتی
مبلغ مجموعی تعھدات استعمال ناشده با موعد سررسيد اوليه بيشتر از يکسال را که   :باساس خطر

  قالم خارج از بيالنس بدون قيد و شرط قابل فسخ نبوده، دارائی ھای فروخته شده به ضرر، و ساير ا
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  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

شيت که در جای ديگر راپور داده شده نتوانسته و واجد شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر  
  .باشند، درين قلم راپور داده شوند %20
  

12i   عيار شده  50%و کتگوری   100%ساير اقالم خارج از بيالنس شيت دارای فکتور کريدتی
مبلغ مجموعی تعھدات استعمال ناشده با موعد سررسيد اوليه بيشتر از يکسال را که   :باساس خطر

بدون قيد و شرط قابل فسخ نبوده، دارائی ھای فروخته شده به ضرر، و ساير اقالم خارج از بيالنس 
خطر در کتگوری عيار شده باساس  شيت که در جای ديگر راپور داده شده نتوانسته و واجد شمول

  . باشند، درين قلم راپور داده شوند %50 
  

12j   عيار شده  100%و کتگوری   100%ساير اقالم خارج از بيالنس شيت دارای فکتور کريدتی
مبلغ مجموعی تعھدات استعمال ناشده با موعد سررسيد اوليه بيشتر از يکسال را که   :باساس خطر

فروخته شده به ضرر، و ساير اقالم خارج از بيالنس بدون قيد و شرط قابل فسخ نبوده، دارائی ھای 
شيت که در جای ديگر راپور داده شده نتوانسته و واجد شمول در کتگوری عيار شده باساس خطر 

  . باشند، درين قلم راپور داده شوند  %100
  

12k  12مجموع اقالم   :مجموعg   12الیj  را درينجا راپور دھيد.  
  

12l   نتايج حاصله از محاسبه زيرين را درين قلم راپور دھيد  :شده باساس خطرمجموع اقالم عيار:  
 )12j x  %100قلم )  +  (12i x  %50قلم )  +  (12h x  %20قلم )  +  (12g x  %0قلم (
  

مجموع اقالم عيار شده ( فکتور تبديل کننده کريدتی   100%مجموع اقالم شامل در کتگوری  12
  .را درينجا راپور دھيد  12lو   12fجموعه اقالم م  ):x  %100باساس خطر 

  
را   12و   11، 10، 9، 8، 7، 6مجموعه اقالم   :مجموع دارائی ھای عيار شده باساس خطر 13

  .درينجا راپور دھيد
  

را از قرار فيصدی، با دو خانه   13بر قلم   1fحاصل تقسيم قلم   :(Tier 1)تناسب سرمايه اصلی   14
باشد، آنرا بگونه   0.16829طور مثال، در صورتيکه تناسب حاصله . ، راپور دھيدبعد از اعشاری

  .ارائه نمائيد  16.83%
  

را از قرار فيصدی، با دو   13بر قلم   5حاصل تقسيم قلم   ):مقرراتی(تناسب سرمايه مجموعی   15
  .خانه بعد از اعشاری، درينجا راپور داده شود

 


