
دافغانستان بانک
)مدغم( بيالنس شيت: ھدايات در مورد راپور ھای مالی

ماھوار: مدت تعيين شده
 

 
جنوری       2011          

1

  ھدايات عمومی
  

، A ،Bاين فورمه به چھار ستون تقسيم شده است که عبارت اند از ستون ھای . اين فورمه بايد ماھوار تکميل گردد
C  وD . در ستونB در ستون . بنويسيد افغانی را، مبلغ مجموعی ھر قلمC به افغانی  دالری را، معادل ھر قلم

، حاصل جمع Aدر ستون . بنويسيد م اسعاری ديگر را به افغانیتمام اقال مجموعه ، معادلDدر ستون . بنويسيد
  . را برای ھر قلم بنويسيد D، و B ،Cستون ھای 

  
  دارائی ھا

 
  عنوان و توضيحات  شماره قلم

  
در اين قلم بخش ھای ذيل را گزارش  :پول نقد در خزانه و طلبات باالی دافغانستان بانک  1

 .دھيد
  

a1  پول نقد در خزانه:   
و سکه که مربوط به بانک باشد و در بانک موجود يا در حال انتقال از  پول -

  .بانک به حساب اش در نزد دافغانستان بانک يا برعکس باشد
  .اقالم نقدی که به آسانی قابل تبديل به پول نقد و در جريان وصول باشند -

  
  :پول و سکه در برگيرنده بخش ھای ذيل است

  .مربوط به بانک باشد و در بانک موجود باشد تمام مبالغ افغانی و اسعاری که -
تمام مبالغ افغانی و اسعاری که از موسسه گزارش دھنده به دافغانستان بانک يا  -

کدام موسسه سپرده پذير ديگر در حال انتقال باشد ولی تا به حال در حساب 
موسسه گذارش دھنده نزد دافغانستان بانک يا موسسه سپرده پذير ديگر جمع 

 .اشدنشده ب
تمام مبالغ افغانی و اسعاری که از حساب موسسه گذارش دھنده نزد دافغانستان  -

بانک يا کدام موسسه مالی ديگر برداشت و در حال انتقال به موسسه گزارش 
  .   دھنده باشد و موسسه گزارش دھنده تا به حال آنرا بدست نياورده باشد

 
ا، حواله ھا و ديگر اين چنين اقالم پول نقد در جريان وصول عبارت است از چک بانک ھ

ھر زمانيکه اين اقالم به مراجع ذيربط تقديم شوند، به زودی . که در پروسه وصول باشند
چک بانک ھا يا حواله ھای صادر ) a: (پول نقد در مقابل آن پرداخت می گردد به مثل

حال به بانک شده باالی بانک ھای ديگر که قبال برای وصول تقديم شده اند ولی تا به 
چک بانک ھا يا حواله ھای روی دست که ) b: (گذارش دھنده پول آن پرداخت نشده است

ديگر اينچنين اقالم که حين تقديم به ) c(و : به روز بعدی برای وصول تقديم خواھند شد
  . مراجع ذيربط سريعا متبادل به پول نقد باشند

  
   :شامل نسازيددارايی ھای ذيل درين قلم 

 
 فلزات گرانبھاتمام  )1(

 
 سنگ ھای گرانبھا )2(
  
 ساير اشيای گرانبھا )3(
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  دارائی ھا

  
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

ساير دارايی ، 9cفلزات گرانبھا، سنگ ھای گرانبھا، و ديگر اشيای گرانبھا بايد در قلم   
  . ، گزارش داده شوندھا
  

b1  با دافغانستان بانک  جاری ابات تمام حس :با دافغانستان بانک و معامله دار حسابات جاری
 بايد در اين قلمکه برای معامالت بين البانکی ومعامله با بانک مرکزی صورت مگيريد   

  .داده شوند راپور
  

c1  
  

حساب مسدود شده با بانک مرکزی ناميده  که افغانی نگھداری شده مبالغ: ذخاير اجباری
راپور داده  در اين رديف, يشودميشود و به ھدف رفع شرايط سياست پولی استفاده م

   .ميشود
d1  حاصل شده در ھر حساب  مبلغ در اين رديف :سپرده ھای يک شبه با دافغانستان بانک

 حساب پذيرش تکتانه با بانک مرکزی شبه ناميده ميشوديک ی که سپرده ھایزبا بانک مرک
  . شودگزارش داده 

e1  باقی مانده پيتل نوت ھای امقدار اصلی ک فدر اين ردي :ل نوت با دافغانستان بانکيتکاپ
ارش داده زارش بانک و يا تخفيف خالص از خريد گزبانک مرکزی حاصل شده از گ

 . ميشود
  

f1 لبات بانک مرکزی به طساير در اين رديف تمام  :ساير طلبات باالی د افغانستان بانک
 )داوطلبی( مزايده شمول مقدار ثابت تضمين به دالر در حساب که منحيث تضمين برای

 فوق ) 4 الی 1( ھای تمام اقالم که در رديف داده ميشود و ھمچنان  زارشگ استفاده ميشود
 .راپور داده شود ذکر نگرديده

  
نزد بانک ھا، قروض به بانک ھا، و قروض به ساير  ی سپرده ھا :نکیبين الباطلبات   2

  . شوند ارش دادهزموسسات مالی بايد در بخش مناسب اين قلم گ
  

2a  سپرده ھای که سررسيد تعيين (سپرده ھای غير ميعادی  :سپرده ھای جاری با بانک ھا
سپرده . "با بانک ھا به شمول حسابات متقابل در اين قلم گذارش داده می شوند) شده ندارند

که قبل از برداشت يا انتقال آنھا اطالع قبلی ضروری پنداشته می شود، " ھای عند المطالبه
،  b17اضافه برداشت ھا به مثل قرض گيری ھا در قلم . ز بايد در اين قلم شامل شوندني

، بايد گذارش داده شوند و از گزارش دادن آنھا قرض گيری ھای قصير المدت از بانک ھا
  . به مثل سپرده ھای منفی بايد جلو گيری به عمل آيد

  
2b  سپرده ھای که سررسيد تعيين شده  (سپرده ھای ميعادی  :سپرده ھای ميعادی با بانک ھا

ساعته در اين قلم بايد گزارش داده  24با بانک ھا به شمول سپرده ھای ) داشته باشند
  . شوند

  
  :نشوندشامل بخش ھای ذيل بايد در اين قلم 

  
طلبات را که بانک گزارش دھنده به اساس امورات تجارتی باالی بانک ھای ديگر  )1(

 . ، گزارش داده شونددارايی ھای حساب تجارتی، 4لم چنين طلبات بايد در ق. دارد



دافغانستان بانک
)مدغم( بيالنس شيت: ھدايات در مورد راپور ھای مالی

ماھوار: مدت تعيين شده
 

 
جنوری       2011          

3

  
چنين طلبات بايد در کدام قسمت ديگری اين . طلبات باالی موسسات مالی غير بانکی )2(

طلبات که باالی : به طور مثال. فورمه در يک قلم مناسب گزارش داده شوند
در قلم موسسات مالی غير بانکی به اساس امورات تجارتی وجود داشته باشند بايد 

)1(c1 ،بيالنس  در ساير دارايی ھای تجارتی شامل فورمه ترکيب حساب تجارتی
دارايی ھای حساب بيالنس شيت،  4، گزارش داده شود و ھمچنان در قلم شيت

 e2قروض به موسسات مالی غير بانکی بايد در قلم . ، بايد انعکاس داده شودتجارتی
 . زارش داده شود، گقروض به موسسات مالی ديگربيالنس شيت، 

  
2c  تمام قروض و اضافه برداشت ھا به بانک ھای داخلی يا خارجی و   :قروض به بانک ھا

اسناد بھادار که تحت توافق . فروع بانک ھای خارجی در اين قلم بايد گزارش داده شوند
 اسناد بھادار که تحت توافق. شامل نشوندفروش مجدد خريداری شده باشند بايد در اين قلم 
، طلبات تحت بازخريد اسناد بھادار، 3فروش مجدد خريداری شده باشند بايد در قلم 

  . گزارش داده شوند
  

2d  تمام مبالغ که در نتيجه تصفيه معامالت اسناد   :ساير حسابات قابل وصول از بانک ھا
 بھادار از بانک ھا قابل وصول باشند به شمول حسابات مارجن و ساير حسابات داللی بايد

اقالم نقدی که در جريان وصول باشند بايد در اين قلم شامل . در اين قلم گزارش داده شوند
بايد شامل  ،پول نقد در خزانه و حسابات جاری با دافغانستان بانک، 1آنھا در قلم . نشوند
  .شوند

   
  دارائی ھا

 
  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

2e  ض و اوردرافت ھای اعطا شده به ميانجی تمام قرو  :قروض به موسسات مالی ديگر
برای جزئيات . ھای سرمايه گذاری و ساير موسسات مالی بايد در اين قلم گذارش داده شود

 .  را مورد مالحظه قرار دھيد" موسسات مالی ديگر"بيشتر، در لغات نامه اصتالح 
  

. شامل نشوندقلم  اسناد بھادار که تحت توافق فروش مجدد خريداری شده باشند بايد در اين
که عبارت  3اسناد بھادار که تحت توافق فروش مجدد خريداری شده باشند بايد در قلم 

 .گذارش داده شود" طلبات تحت بازخريد اسناد بھادار"است از 
  

2f  2حاصل جمع اقالم   :مجموعه طلبات باالی موسسات مالیa  2الی e  را در اينجا گذارش
 . دھيد

  
2g مجموعه ريزرف ھای ايجاد شده برای پوشش   :ھا برای پوشش خساراتريزرف : منفی

آن تعداد خسارات که در حسابات بانک گذارش دھنده نزد موسسات مالی امکان پذير اند 
 e 2الی  2aاين ريزرف ھا تمام حسابات را که در اقالم . بايد در اينجا گذارش داده شود

  . ذکر شد در بر می گيرد
  

   :شامل نسازيدھای ذيل را بايد  در اين قلم بخش
  
ريزرف ھای که برای پوشش خسارات دارايی ھا به غير از سپرده با بانک ھا،  )1(

قروض به بانک ھا، ساير حسابات قابل وصول از بانک ھا، و قروض به ساير 
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 .  موسسات مالی ايجاد می شوند
  
. می شوند ريزرف ھای که برای پوشش خسارات اقالم خارج از بيالنس شيت ايجاد )2(

تمام ريزرف ھای که برای پوشش خسارات اعتبارات خارج از بيالنس شيت ايجاد 
ريزرف ھا برای پوشش خسارات "که عبارت است از  20dمی شوند بايد در قلم 

  . گذارش داده شود "برای تعھدات خارج از بيالنس شيت
  

2h  زرف ھا برای پوشش ري"جی را که عبارت است از 2قلم   :یالبانک نيطلبات خالص  ب
مجموعه طلبات باالی موسسات "اف که عبارت است از 2از قلم " خسارات مشخص

  .  تفريق نموده و حاصل آنرا در اين قلم گذارش دھيد" مالی
  

مبالغ که تحت توافقات اسناد بھادار قرض   :طلبات تحت توافقات بازخريد اسناد بھادار 3
صرفا ھمان . ه بايد در اين قلم گذارش داده شودداده شده است و تا به حال تاديه نشد
  توافقات را در اين قلم گذارش دھيد که 

  
توسط اسناد بھادار نشر شده از طرف دولت افغانستان و اسناد بھادار نشر شده از  )1(

 . طرف دولت ھای ديگر، بانک ھای مرکزی، و موسسات مالی تامين شده باشند
  
ه يک درجه سرمايه گذاری باشد ودرجه مذکور شامل اسناد بھادار اساسی که دارند )2(

" پورز"، "ستندرد"از سوی يک موسسه درجه بندی بين المللی شناخته شده به مثل 
  . برايش تعيين شده باشد" مودی"يا 

  دارائی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

سناد توافقات بازخريد عبارت از معامالت است که در آن يک مرجع از مرجع ديگر ا  
بھادار را خريداری می کند ولی با اين توافق که خريدار اسناد بھادار را باالی فروشنده 

 . مورد نظر به تاريخ مشخص يا تحت شرايط مشخص دوباره به فروش می رساند
 
 

را از اين قلم تفريق نه " قرض گيری تحت توافقات بازخريد اسناد بھادار" 16مبالغ قلم 
غير از اسناد بھادار فوق الذکر کدام اسناد بھادار ديگری را در توافقات که به . کنيد

و البته توافقات که به جز از اسناد بھادار دارايی ھای  شامل نشودبرداشته باشد بايد در اين 
تمام چنين طلبات بايد به مثل . حذف گرددديگری را در برداشته باشد بايد از اين قلم 

  . وندقروض در بخش مناسب گذارش داده ش
  

  .در لغات نامه نظر بيندازيد "توافقات بازخريد"برای معلومات مزيد به اصتالح 
  

تحت اين قلم بانک بايد ارزش منصفانه قرار داد ھا را   :یدارايی ھای حساب تجارت  4
در حالت که بانک به اسناد ) ای: (مطابق به تاريخ تھيه گذارش در حاالت ذيل گذارش دھد

ای که در آن نرخ ھای تکتانه شامل باشد، اسعار خارجی، کاال ھا و بھادار، قرارداد ھ
در حالت که بانک ) بی. (اسھام يا ساير اسناد مالی معامله کند يا تعھد خريد آنھا را نمايد

در اسناد مشخص سھم بدست آورد با اين پالن که از تغيرات قصير المدت قيمت ھا از 
در اسناد مشخص به منظور مساعده به مشتريان ) سی(اسناد مفاد بدست خواھد آورد و يا 

  . يا به منظور اھداف ديگری تجارتی سھم بدست می آورد
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دارايی ھای تجارتی آن تعداد اسناد بھادار را در بر می گيرد که توسط دولت افغانستان، 
مقامات محلی دولت، دولت ھای خارجی و ساير نھاد ھای داخلی و خارجی نشر شده 

. رش ھای خود بانک را که برای تجارت نگھداشته شده اند نيز شامل سازيدپذي. باشند
دارايی ھای تجارتی ارزش منصفانه مثبت قرار داد ھای مشتقات را که به منظور تجارتی 

ارزش منصفانه منفی تمام قرار داد ھای نرخ تکتانه، . نگھداشته شده اند در بر می گيرد
شتقات را که به منظور تجارتی نگھداشته می شوند اسعار خارجی و ساير قرارداد ھای م

ارزش منصفانه منفی اسناد مشتقات را که به منظور تجارت . کنيد نه از اين قلم تفريق
که عبارت است از  20aنگھداشته می شوند به مثل بدھی ھای حساب تجارتی در قلم 

 . گذارش دھيد "بدھی ھای تجارتی"
 

شما بايد بخش . ات به مثل يک تامين نامزد شده باشدامکان دارد که يک قرارداد مشتق
) ارزش منصفانه که برای خنثی سازی تغير در يک قلم تامينی بکار نرود(غيرموثر آنرا 

که  5bعايد ارزش گذاری مجدد آنرا در گذارش نفع و ضرر، قلم . در اين قلم شامل سازيد
 "تجارت نگھداشته شده اندخسارات از بابت مشتقات که برای /عايدات"عبارت است از 

برای حصول معلومات مزيد در مورد مشتقات و محاسبه تامينات، لطفا به . گذارش دھيد
  . نظر بيندازيد "مشتقات"لغات نامه به اصتالح 

  
 1dمبلغ اين قلم بايد مساوی شود به ھمان مبلغ که در فورمه ترکيب حساب تجارتی در قلم 

برای معلومات مزيد، لطفا به ھدايات . ذکر می گردد "مجموعه دارايی ھای تجارتی"يعنی 
  . که در مورد فورمه ترکيب حساب تجارتی ذکر شده، مراجعه نماييد

  دارائی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

  :شامل نسازيددر اين قلم بخش ھای ذيل را   
  
ل تحت تمام دارايی ھای متصرف شده غير سيا. دارايی ھای متصرف شده غير سيال )1(

 . گذارش داده می شود "دارايی ھای متصرف شده"که عبارت است از  7قلم 
اين ارزش . ارزش منصفانه منفی مشتقات که به منظور تجارت نگھداشته می شوند )2(

 . بايد شامل گردد" بدھی ھای تجارتی"که عبارت است از  20aبايد در قلم 
ارزش منصفانه مثبت . ندارزش منصفانه مشتقات که برای تامين نگھداشته می شو )3(

گذارش داده  "مشتقات تامينی"از که عبارت است  a 9مشتقات تامينی بايد در قلم 
که عبارت است از  20bارزش منصفانه منفی چنين مشتقات بايد در قلم . شود

 . گذارش داده شود "مشتقات تامينی"
ايه گذاری تمام اسناد بھادار که برای سرم. اسناد بھادار حساب سرمايه گذاری )4(

گذارش  "حساب سرمايه گذاری"که عبارت است از  5نگھداشته شده اند بايد در قلم 
 . داده شود

  
مجموعه دارايی ھای حساب سرمايه گذاری بانک گذارش دھنده   :حساب سرمايه گذاری  5

  . را تحت گروپ فرعی مناسب گذارش دھيد
  

طلبات تحت " که عبارت است از 3 توافقات بازخريد و فروش مجدد اسناد بھادار تحت قلم
قرض گيری تحت " که عبارت است از 16و تحت قلم  "توافقات بازخريد اسناد بھادار
ولی بايد بخاطر داشت که مبالغ ذکر . گذارش داده می شود" توافقات بازخريد اسناد بھادار
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که اين قلم به مثل نبايد باالی مبالغ اين قلم تاثير وارد نمايد بخاطري 16و قلم  3شده در قلم 
معامالت قرض دھی يا قرض گيری به اساس تضمين شناخته می شود و به مثل خريداری 

  .   يا فروش اسناد بھادار شناخته نمی شود
  

  :شامل نسازيددر اين قلم بخش ھای ذيل را 
  
اسناد بھادار که به . تمام اسناد بھادار که به منظور تجارت نگھداشته می شوند )1(

دارايی ھای "که عبارت است از  4نگھداشته می شوند بايد تحت قلم  منظور تجارت
  . گذارش داده شود" حساب تجارتی

تمام سرمايه گذاری ھای قرضه و سھام در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت  )2(
سرمايه "که عبارت است از  8اين سرمايه گذاری ھا بايد تحت قلم . ھای فرعی

 .  بايد گذارش داده شود" غم و شرکت ھای فرعیگذاری در شرکت ھای تابع غير مد
  

5a مجموعه سرمايه گذاری ھای   :سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی تاريخ سررسيد
سرمايه گذاری ھای نگھداشته الی . نگھداشته شده الی تاريخ سررسيد را گذارش دھيد

بلغ که در اين قلم مجموعه م. تاريخ سررسيد بايد به نرخ امورتايزد گذارش داده شوند
فورمه ترکيب  A، ستون 1cگذارش داده می شود بايد مساوی باشد به مبلغ که در قلم 

مجموعه سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده " حساب سرمايه گذاری که عبارت است از
 . گذارش داده شود" الی تاريخ سررسيد

  
  حسابات سرمايه گذاری برای معلومات مزيد لطفا به ھدايات که در بخش فورمه ترکيب 

  دارائی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

  .ذکر شده مراجعه نماييد  
  

5b  مجموعه سرمايه گذاری ھای آماده برای فروش   :سرمايه گذاری ھای آماده برای فروش
مجموعه مبلغ که در اين قلم ذکر می شود بايد مساوی شود به مبلغ که در . را گذارش دھيد

مجموعه "فورمه ترکيب حسابات سرمايه گذاری که عبارت است از  Bستون ، 2dقلم 
 . گذارش داده می شود" سرمايه گذاری ھای آماده برای فروش

  
برای معلومات مزيد لطفا به ھدايات که در بخش فورمه ترکيب حساب سرمايه گذاری ذکر 

 . شده مراجعه نماييد
  

اعتبارات است که در نتيجه مذاکرات  قروض عبارت از اعطای  :مشتريانقروض به  6
تمام . مستقيم ميان بانک و مشتريان و يا خريداری اعتبارات اعطا شده بوجود می آيند

قروض که به تاريخ تھيه گذارش در بيالنس شيت بانک موجود باشند بايد در گروپ 
در فرعی مناسب گذارش داده شوند و البته بدون درنظرداشت حالت پرداخت آن و بدون 

قروض را که بانک . نظرداشت پذيرش ھای که به غير از ھدف تجارت نگھداشته شده اند
قبل از تاريخ تھيه گذارش از بيالنس شيت خارج نموده باشد و به فروش رسانيده باشد بايد 

   .شامل نگردددر اين بخش 
  
ازينکه ريزرف ھا برای پوشش جبران خسارات مشخص را از قروض تفريق کنيم  قبل
صعود قيمت رسمی استھالک نشده و فيس يا مصارف /به شمول تنزيل(ايد قروض را ب
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تکتانه قابل "يعنی  9bتکتانه قابل وصول را که در قلم . سازيددر اين قلم شامل  )قروض
 .  گذارش داده می شود بايد در آن شامل نسازيد" وصول

 
می ھر نوع در ذيل بخش ھای فرعی قروض به منظور دريافت مشخصات خطر عمو

 . قروض به اساس ھدف واقعی آن گذارش داده می شوند. قرض طرح ريزی شده اند
  

6a مجموعه قروض اعطا شده به دولت افغانستان   :قروض به دولت يا مقامات واليتی دولت
و مقامات واليتی دولت بايد گذارش داده شود و البته در اين بخش ھدف اعطای قروض و 

مکلفيت ھای که به . ابل اعطای قروض بايد در نظر گرفته نشودتضمين اخذ شده در مق
شامل مثل اسناد بھادار نشر شده توسط اين نھاد ھا گذارش داده می شوند نبايد در اين بخش 

   .شوند
  

6b قروض که به منظور برآورده نمودن اھداف تجارتی و صنعتی به  :قروض تجارتی
ھمچنان قروض که . ر اين قلم گذارش داده شودتجاران و شرکت ھا اعطا شده باشد بايد د

به منظور برآورده نمودن اھداف تجارتی، صنعتی يا مسلکی اعطا شده باشند بايد در اين 
قروض که برای پوشش مصارف سرمايه و عمليات جاری اعطا شده باشد . قلم شامل شوند

  . بايد در اين قلم شامل شود
  

  :ريدنسابخش ھای ذيل را در اين قلم شامل 
  
  که  2cقروض به بانک ھا را در قلم . قروض به بانک ھا و موسسات مالی ديگر )1(

  دارائی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

قروض اعطأ .  بايد گذارش داده شود "قروض اعطأ شده به بانکھا"عبارت است از   
مالی، ، قروض اعطأ شده به ساير مؤسسات 2eشده به ساير مؤسسات مالی را در قلم 

  . راپور دھيد
 
قروض ، 6cھمچو قروض در قلم . قروض اعطأ شده جھت تمويل فعاليتھای زراعتی )2(

 .، راپور داده ميشوندزراعتی
 
قروض که به منظور برآورده نمودن مشکالت فاميلی و شخصی به اشخاص انفرادی  )3(

قروض مصرف "دی که عبارت است از 6چنين قروض در قلم . اعطا می شود
 . د گذارش داده شودباي" کننده

 
قروض که به منظور تھيه وجوه برای خريداری جانيداد ھای غير منقول رھايشی به  )4(

ای که عبارت است از 6چنين قروض بايد در قلم . اشخاص انفرادی اعطا می شود
  . گذارش داده شود "قروض رھنی رھايشی برای اشخاص انفرادی"

  
6b1  قروض که منظور تھيه وجوه برای   :و تعميراتقروض تجارتی جائيداد ھای غير منقول

ساختمات جائيداد ھای غيرمنقول و فعاليت ھالی انکشافی اعطا می گردد بايد در اين بخش 
  :اين قلم شامل قروض ذيل ميباشد .گذارش داده شود

  
به مثل تھيه و نصب بلول (قروض که به منظور تھيه وجوه برای انکشاف زمين ھا  )1(
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اعطا می گردد تا در نتيجه آن زمين ھا برای اعمار ) و کثافات ھا برای انتقال آب
. ساختمان ھای جديد يا اعمار ساختمانھای صنعتی، تجارتی، يا رھايشی آماده شوند

ساختن ساختمانھای جديد، وسيع ساختن و تغير دادن " اعمار"در اين قلم اصتالح 
 . ر بر داردساختمانھای کنونی و از بين بردن ساختمان ھای فعلی را د

قروض که ھدف اساسی از اعطای آن تھيه وجوه برای معامالت پرخطر جائيداد  )2(
ھای غير منقول باشد يا قروض که به آن تعداد موسسات يا اشخاص انفرادی اعطا 
شده باشد که عوايد يا دارايی ھايشان به شکل اساسی از اسھام يا معامالت پرخطر 

اشد يا عوايد و دارايی ھايشان به شکل اساسی جائيداد ھای غير منقول مشتق شده ب
 . شامل اسھام يا معامالت پرخطر جائيداد ھای غير منقول باشد

 . قروض که به منظور خريداری جائيداد ھای غير منقول تجارتی اعطا شده باشند )3(
  

قروض که توسط جائيداد ھای غير منقول تضمين و به منظور برآورده نمودن اھداف 
. به طور مثال قروض سرمايه کاری. ه باشند بايد در اين قلم شامل نشوندديگری اعطا شد

بايد گذارش  "ساير قروض تجارتی"که عبارت است از ) 6b)2چنين قروض را در قلم 
  . دھيد

  
6b2 قروض که به منظور برآورده نمودن اھداف تجارتی و صنعتی به   :ساير قروض تجارتی

. ی اساسی اعطا شده اند بايد گذارش داده شوندمالکيت ھا، مشارکت ھا، و شرکت ھا
ھمچنان قروض که به اشخاص انفرادی به منظور تجارتی، صنعتی يا مسلکی اعطا شده 
باشد و قروض که به منظور تھيه وجوه برای مصارف سرمايه و عمليات فعلی اعطا شده 

  . باشد بايد شامل شود
  دارائی ھا

  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

  :ارد آتی را ازين قلم حذف نمائيدمو  
  

قروض اعطأ شده به بانکھا را . قروض اعطأ شده به بانکھا يا ساير مؤسسات مالی )1(
قروض اعطأ شده به ساير . ، قروض اعطأ شده به بانکھا، راپور دھيد2cدر قلم 

، )OFIs(، قروض اعطأ شده به ساير مؤسسات مالی 2eمؤسسات مالی را در قلم 
 .راپور دھيد

  

اينچنين قروض را در . قروض اعطأ شده بمنظور تمويل فعاليتھای توليدی زراعتی )2(
 .، قروض زراعتی، راپور دھيد6cقلم 

  

قروض اعطأ شده جھت تمويل امور توسعوی جايداد ھای غير منقول يا خريداری  )3(
قروض رھنی و  ،6b1اينچنين قروض بايد در قلم . جايداد ھای تجارتی غير منقول

 . پور داده شوندرا تعميراتی،
  

  

6c قروض اعطأ شده جھت تمويل امور توليدی زراعتی، بشمول زرع و   :قروض زراعتی
ذخيره محصوالت زراعتی، بازاريابی يا انتقال محصوالت زراعتی دھاقين، و تربيه، 

درينجمله قروض و پيشکی . تکثير، پرورش و بازاريابی برای مواشی، را راپور دھيد
ھمچنان . رای تمويل فعاليت ھای ماھيگيری و جنگلداری شامل گرددھای اعطأ شده ب

قروض و پيشکی ھای اعطأ شده به سکتور زراعتی جھت خريداری سامان آالت و ماشين 
قروض زراعتی، خواه تضمين ناشده و خواه تضمين شده . آالت زراعتی را شامل سازيد

الت توليدی، بايد درين قلم راپور بوسيله زمين، فارم، ماشين آالت، سامان آالت، يا محصو
  .داده شوند
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6d  تمام قروض اعطأ شده به اشخاص انفرادی جھت تأمين مصارف خانه،   :قروض مصرفی

  .فاميل و ساير مصارف شخصی را راپور دھيد
  

  :موارد آتی را درين قلم شامل نسازيد
  
نچنين اي. قروض اعطأ شده به اشخص انفرادی در بخش تجارت، صنايع يا مسلک )1(

 .راپور داده ميشود قروض تجارتی،، 6bقروض در قلم فرعی 
 
اينچنين قروض در قلم . قروض اعطأ شده به اشخاص انفرادی در بخش زراعت )2(

6c ِ◌◌ِ ،،راپور داده ميشود قروض زراعتی. 
  
قروض اعطأ شده به اشخاص انفرادی جھت خريداری جايداد ھای غير منقول  )3(

 قروض رھنی ،6eاينھا بايد در قلم . مين آن باشدرھايشی و جايداد خريداری شده تض
 .راپور داده شوند به اشخاص انفرادی، رھايشی

  
6e  قروض اعطأ شده به اشخاص انفرادی جھت :  قروض رھنی رھايشی به اشخاص انفرادی

خريداری جايداد ھای غير منقول که جايداد خريداری شده خود تضمين باشد، راپور داده 
  . شود

  
  :رين را شامل اين قلم نسازيدموارد زي

  دارائی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

که تضمين آن جايداد غير منقول ) قروض دولتی(قروض اعطأ شده به بوديجه دولت )1(  
، قروض اعطأ شده به دولت و دوائر آن، 6aھمچو قروض را در قلم . رھايشی باشد

  .راپور داده شود
عه يا خريداری جايداد ھای غير منقول تجارتی قروض ايکه بمنظور اعمار، توس )2(

اينگونه قروض را در قلم . اعطأ و تحت تضمين جايداد ھای غيرمنقول رھايشی باشد
6b(1) ،،راپور دھيد قروض رھنی و تعميراتی تجارتی. 

 
ھمچو قروض . قروض زراعتی که تحت تضمين جايداد ھای غيرمنقول رھايشی اند )3(

 . اپور داده ميشوندر قروض زراعتی،، 6cدر قلم 
  
  

6f   ساير قروض اعطأ شده به مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان   :ديگر ساير قروضتمام
را که در کدام بخش ديگر اين فورم راپوردھی ارائه گرديده نتواند، تحت اين قلم راپور 

ه طور مثال، اجاره دادن و اعطأ قروض به دول خارجی تحت اين قلم راپور داده شد. دھيد
 .ميتواند

  
6g  6مجموعه اقالم :  مشتريان بهمجموع قروضa   6الیf  را راپور دھيد.  

  
6h  رقم باقيمانده از ذخائر خسارات برای تمام انواع قروض شامل در   :ذخائر خسارت:  منفی

ذخائرعمومی و مشخص ھر دو را شامل  .را درين قلم راپور دھيد  6fالی   6aاقالم 
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  .سازيد
  

  :را درين قلم شامل نسازيد موارد آتی
  

ذخائر خسارات که برای دارائی ھای غير از قروض اعطأ شده به مؤسسات غير  )1(
 .مالی و ساير مشتريان ايجاد گرديده اند

  

ھمچو ذخائر . ذخائر خسارات که برای اقالم خارج از بيالنس شيت ايجاد گرديده اند )2(
 .بيالنس شيت، راپور دھيد، ذخائر خسارات برای تعھدات خارج از 20dرا در قلم 

  

6i  6رقم خالص حاصله از اقالم :  مشتريان قروض خالص بهg   6وh  را راپور دھيد.  
  

6j  6مبلغ کلی قروض شامل در اقالم :  قروض خريداری شده شامل در اقالم باال  :يادداشتa 
راپور را که توسط بانک خريداری، کسب يا از جناح سومی حاصل گرديده است،   6fالی 
  . تمام قروض اسعاری را باساس معادل افغانی آن راپور دھيد. دھيد

   
تمام جايداد ھای غيرمنقول و ساير دارائی ھای :  شده متصرفدارائی ھای مجددا  7

غيرسيال را که مطابق قرارداد ھای قبلی قروض به تصرف بانک درآمده و الی فروش 
قيمت دارائی ھای مجددا ً تصاحب . اده شودمجدد توسط بانک نگھداشته ميشوند، راپور د

دارائی ھای سيال اکتساب . شده بايد کمتر از قيمت تمام شد يا قيمت موجوده ارائه گردد
اسناد بھأ  ،5b، دارائی ھای تجارتی، يا قلم 4شده بواسطه بانک بايد حسب لزوم ديد در قلم 

  .، راپور داده شونددار آماده بفروش
  دارائی ھا

  
  

  عنوان و توضيحات  قلم شماره
  

  :سه احتمال در رابطه به ھمچو دارائی ھا حين اکتساب شان بکار برده ميشود  
  

در صورتيکه ارزش موجوده دارائی ھا مبلغ قرضه را جبران نمايد، دارائی ھا  )1(
مبلغ درج شده قرضه عبارت از . باساس ارزش موجوده شان ارائه ميگردند

در صورتيکه ( يار شده قرضه برای ھر پريميم ع) رقم باقيمانده قرضه(بيالنس 
، تخفيف )کدام جناحديگر اين قرضه را به يک قيمت بيشتر تر خريده باشد

يا فيس ھا،  منفی مبلغ قبال ً حذف شده، جمع تکتانه )  برعکس توضيحات قبلی(
  .سنجشی ثبت شده، ميباشد

  
مکمال ً در صورتيکه ارزش موجوده دارائی ھا، مبلغ درج شده قرضه را  )2(

، باقيمانده آن از ذخائر )بدين معنی که مبلغ ثبت شده بيشتر باشد( جبران نتواند 
بخش باقيمانده ذخيره بايد در ذخيره . خاص جبران خسارات وضع ميگردد
دارائی ھای فروشی بايد باساس ارزش . عمومی جبران خسارات عالوه گردد

  .موجوده شان ثبت گردند
دارائی ھا از مبلغ مندرجه قرضه بيشتر ميگردد، در صورتيکه ارزش موجوده  )3(

باال ارائه و و بخش باقيمانده ذخيره )  1(دارائی ھای متذکره را ھمانند شماره 
 .جبران خساره را در ذخيره عمومی جبران خسارات گردد

  
بعد از سلب حق مالکيت، ھر دارائی مجددا ً تصاحب شده بايد به قيمت پائينتر از ارز ش 

. اری يا قيمت تمام شد درج و در ھر تاريخ بعدی راپوردھی ارزش گذاری مجدد گرددباز
مجددا ً تصاحب شده نبايد از حساب تدارکات بلخاصه +کاھش بعدی ارزش دارائی ھای 
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در آينده از )  منفی فيس ھای تخمينی فروش(در صورتيکه ارزش بازاری . وضع گردد
/ نفعگزارش نفع و ضرر،   8eين نقصان بايد از قلم قيمت تمام شد دارائی پائين ميافتد، ا

  .، وضع گرددضرر دارائی ھای مجددا ً تصاحب شده
  

گزارش نفع و   8eھنگام فروش ھمچو دارائی ھا، نفع يا ضرر زمان فروش بايد در قلم 
جھت معلومات مزيد به توضيحات . ارائه گردد ضرر دارائی ھای فروشی،/ نفعضرر، 

  .فع و ضرر رجوع گرددمربوط به گزارش ن
  

درين راپور، دارائی ھای مجددا ً  تصاحب شده و دارائی ھای مجددا ً تصاحب شده غير 
  .سيال بايد تحت ھمين حساب بدون در نظرداشت مدت زمان نگھداشت ارائه گردند

  
مبلغ مجموعی   :سرمايه گذاری در شرکتھای تابع غير مدغم و کمپنی ھای مربوطه  8

ھای بانک در شرکتھای تابع غيرمدغم و کمپنی ھای مربوطه را راپور سرمايه گذاری 
لغتنامه رجوع  شرکتھای تابع و کمپنی ھای مربوطهجھت معلومات مزيد به بخش . دھيد
  .گردد

  
  :موارد آتی را درين قلم شامل سازيد

  
تمام سرمايه گذاری ھای سھامی در شرکتھای تابع غير مدغم و کمپنی ھای  )1(

سرمايه گذاری ھای سھامی باساس ميتود ارزش خالص ھمچو . مربوطه
  . سرمايه ارائه گردند

  دارئی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

با وجود آن، در صورت اکتساب تکتانه سھامی و نگھداشت آن جھت فروش در آينده   
نزديک يا بکاربرد آن تحت قيودات دراز مدت که توانمندی انتقال وجوه به بانک 

ده را شديدا ً متأثر ميسازد، بانک راپور ده ھمچو سرمايه گذاری ھا را از  راپور
قيمت تمام شد جائيکه ارزش بازاری قابل دسترس نباشد،  ياقرار ارزش بازاری 

 .درج مينمايد
  

قروض، پيشکی ھا و در ضمن اسناد دست داشته بھأ دار قرضه مانند نوتھا و  )2(
  .پنی ھای مربوطهباند ھای شرکتھای تابع غير مدغم و کم

  ساير دارائی ھا  9
  

9a  اسناد مشتقات با ارزش موجوده مثبت را منحيث تأمينات طرح ريزی و   :مشتقات تأمينی
صرفا ً ارزش مثبت موجوده را که با بخش مؤثر معامله . شناخته شده اند، راپور دھيد

تأمينی را ازين قلم  ارزش منفی موجوده مشتقات. تأمينی اين قلم ارتباط دارد، راپور دھيد
برای کسب . راپور داده شود مشتقات تأمينی،، 20bاين مورد بايد در قلم . منفی ننمائيد

  .لغتنامه مراجعه گردد مشتقاتمعلومات ھرچه بيشتر در مورد راپور دھی اين قلم به بخش 
  

9b مبلغ مجموعی تکتانه سنجشی قابل حصول را پور داده  :قابل حصول سنجشی تکتانه 
  . اين مبلغ معادل تکتانه سنجش شده ولی تأديه ناشده ميباشد. شود

  
  



دافغانستان بانک
)مدغم( بيالنس شيت: ھدايات در مورد راپور ھای مالی

ماھوار: مدت تعيين شده
 

 
جنوری       2011          

12

9c   به  استھالک نشده از ھر مصرف که قبآل مبالغ در اين رديف:  مصارف پيش پرداخت
صورت مجموعی پيش پرداخت شده که به ھدف تشخيص مصرف يا به صورت کل يکبار 

   .ينده گزارش داده ميشودآر در اينده و يا به صورت  تدريجی در يک مدت زمانی د
  

9d   از بدونساب قابل وصول تمام صورت ح در اين رديف:  صورت حسابات  قابل وصول 
صول گزارش داده وقابل  سنجشیقروض و تکتانه  ,اریذگ تضمينات سرمايه ,سپرده ھا
 حذف شدهو قروض  موعد گذشتهدر اين رديف گزارش قروض مانند قروض . ميشود

 .ودنش راپور داده
  

9e   حسابات معلق عبارت از حسابات مالی است که در ان تمام معامالت : معلق حسابات
يک مقدار در . ين چگونگی ثبت معامالت ياداشت ميشوديو ھمچنان تع" قريبالوقوع موقتا

  :ابتدا تنھا در حساب معلق ثبت ميشود در حسابيکه
  نتقال شودنکه به حساب مناسب اآدر صورت ضرورت  شناسايی قبل از. 
  نکه به دو و يا بيشتر حساب انتقال شودآدر صورت ضرورت برسی قبل از. 
 در صورت منتظر اصالحات برای استفاده از حساب بی اعتبار 
 در صورت منتظر افتتاح حساب جديد. 

  
9f  ماليات به تعويق افتاده داريی ھا   

دارايی ھا و بدھی ھا سنجش در اين قلم مبلغ خالص بعد از جبران ماليات به تعويق افتاده 
شده در ھنگام گزارش دھی برای يک صالحيت وضع مالياتی مشخص گزارش داده 

  . باشد) ديبت بيالنس(ميشود اگر مبلغ خالص در ستون بدھی يا 
( اگر مبلغ خالص برای يک صالحيت وضع مالياتی  مشخص در ستون اعتبار خالص يا 

(       ) يث ماليات به تعويق افتاده بدھی ھا در قلم  باشد ان مبلغ را منح) نت کريدد بيالنس
. بيالنس شيت ثبت مينمايم  

) نت کريدد بيالنس( اگر نتيجه ھر صالحيت وضع مالياتی د ر ستون اعتبار خالص يا 
ماليات به تعويق افتاده دارايی ھا و بدھی ھا به .  باشد بيالنس  اين قلم بايد صفر باشد

ه انتظار ميرود اجرا گردد بايد سنجش شود البته در مدت که اساس نرخ ھای ماليه  ک
دارايی ھا و بدھی ھا به اساس نرخ ماليه و قوانين ماليات که وضع گرديده در ھنگام 

. گزارش دھی مشخص ميگردد  
يک بانک ممکن يک ماليه به تعويق افتاده دارايی خالص را برای يک صالحيت وضع (

زمان يک ماليه به تعويق افتاده بدھی خالص را برای ديگر مالياتی گزارش دھد و در حين 
  .)گزارش دھد

  
  
  

9g   نباشد مجموع ساير دارائی ھای که در اقالم آتی قابل گزارش  :ساير دارائی ھاتمام
 .راپور داده شود

مبلغ خالص ھر اراضی و يا . ملکيت که برای سرمايه گذاری در نظر گرفته شده .1
کردن از طريق کرايه و يا برای افزايش سرمايه ساختمان که به ھدف عايد 

نسبت به استفاده فعاليت ھای بانکداری معمول و يا برای فروش در روش عادی 
 11بانک در رديف ) زمين و ساختمان(ملکيت . تجارت گزارش داده ميشود

ملکيت ھايکه برای ). عمارت و ساير دارايی ھای ثابت. 11(گزارش داده ميشود 
دارايی ھای متصرف . 7(گزارش داده ميشود  7ست در رديف باز فروش ا
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 ). شده

مبلغ کل بدھی ھای مشتريان به : پذيرش طلبات پرداخت نشده باالی مشتريان .2
بانک گزارش دھی راجع به حواله پرداخت نشده و برات که توسط بانک 

به فھرست . شودگزارش دھی و يا بقيه پذيرفته شده باشد  گزارش داده 
 .      در مورد پذيرش بانکی برای معلومات بيشتر مراجعه شود توضيحات

 ارزشريمتی   سنگھا    و ساير چيزھای پفلزات ق .3

 .ساير دارايی ھايکه در جای ديگر گزارش داده نشده باشد .4

دارايی ھايکه برخاسته از معامالت بين شعبه ھای بانک و يا بين کدام شعبه و دفتر  
اين نوع معامالت بايد به شکل ويزه در حساب  به . شودمرکزی باشد گزارش داده نمي

 . طور ادغام  ارايه گردد

اگر حاصل جمع گزارش شده ھر حساب به شکل انفرادی تحت اين فقره بزرگتر 
از مجموعه کل اين فقره % 20ميليون افغانی باشد و ھمچنان بيشتر از  2.5از 

فراھم   3 نس شيت  قلمبيال اضافی باشد بانک گزارش دھی بايد جدول اقالم
ح و فشرده ھر يک از اقالم گزارش شده که بيشتر از کردن مبلغ و تعريف واض

   .غاز ميباشد را تکميل نمايدآسر
  
  
  
  
  

  دارائی ھا
  

  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

زمين يا عمارت نگھداشته شده بمنظور اخذ کرائيه يا افزايش ارزش سرمايه، نه بمنظور   
  فعاليت ھای روزمره بانکی يا فروش مطابق به مقررات،  استفاده در

  
9h  9مجموعه قلم   :مجموع ساير دارائی ھاa   9الیc  را راپور دھيد .  

  
9i  ذخائر جبران خسارات برای تالفی )  باقيمانده(بيالنس :  ذخائر جبران خسارات:  منفی

  .م راپور دھيدخسارات ناشی از تکتانه سنجشی و ساير دارائی ھا را درين قل
  

  :شامل نسازيدموارد آتی را درين قلم 
  

ذخائر جبران خسارات که برای کتگوری ھای غير از تکتانه سنجشی و ساير دارائی  )1(
  .ھا ايجاد گرديده باشد

آنھا را . ذخائر جبران خسارات که برای اقالم خارج از بيالنس شيت ايجاد گرديده اند )2(
، راپور ای تعھدات خارج از بيالنس شيتذخائر جبران خسارات بر، 20dدر قلم 
 .دھيد

  
9f  9رقم خالص اقالم   :رقم خالص ساير دارائی ھاd    9وe  را راپور دھيد.  
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،  تمام amortizationارزش دفتری، منفی مبلغ  متراکمه  :ناملموسدارائی ھای  10

، proprietary، پروگرامھای کمپيوتری goodwillدارائی ھای غير قابل لمس مانند 
. آنرا شامل نسازيد  goodwillدرصورت منفی بودن ارزش . جوازات و غيره

Goodwill 20در قلم  منفیe ،راپور داده ميشودساير بدھی ھا ،.  
    

 amortizationارزش خالص دفتری استھالک و   :عمارات و ساير دارائی ھای ثابت  11
  ده جات، فرنيچر و وسائل نصب تمام عمارات، سامان آالت، وسائط نقليه و ساير عرا

  دارائی ھا
  

  

  عنوان وتوضيحات  شماره قلم
  

گروی يا ساير حقوق تصرف ملکيت ھمچو جايداد ھا را منفی . شونده را راپور دھيد  
يا   17ھمچو گروی ھا و سايرحقوق تصرف ملکيت را منحيث استقراض در اقالم . ننمائيد

در ضمن، ارزش خالص اينچنين . داده شودزيرين، طوريکه مناسب باشد، راپور   18
ساير  فورم راپوردھی اقالم اضافی بيالنس شيت،  2cدارائی ھای تمويل شده را در قلم 

  .، راپور داده شود)مرھون(دارائی ھای گرو شده 
  

  .را راپور دھيد  11الی   1مجموعه خالص اقالم   :مجموع دارائی ھا  12
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  ھا، سھم اقليت، و سرمايه بدھی
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

مؤسسات مالی را در )  بشمول حسابات جاری(تمام امانات   :سپرده ھای بين البانکی  13
  .کتگوری مربوطه زيرين راپور دھيد

  
13a  امانات بانکھا با موعد ذکر ناشده سررسيد، بشمول حسابات   :امانات عند المطالبه بانکھا

اضافه برداشت ھای ذمت ساير بانکھا بايد منحيث قروض در . البانکی، را راپور دھيد بين
  . ، ارائه و نبايد منحيث امانات منفی راپور داده شوندقروض اعطأ شده به بانکھا، 2cقلم 

  
13b  امانات بانکھا با موعد ذکر شده سررسيد، بشمول امانات يک شبه   :امانات معيادی بانکھا

  . ، را راپور دھيد)شببرای يک (
  

13c  تمام امانات ساير مؤسسات مالی را راپور دھيد  :امانات ساير مؤسسات مالی.  
  

مؤسسات غير مالی و )  بشمول حسابات جاری( سپرده ھایتمام   :مشتريانسپرده ھای  14
اضافه برداشت ھا بايد منحيث قروض در گروپ فرعی . ساير مشتريان را راپور دھيد

، ارائه و نبايد قروض اعطأ شده به مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان، 6در قلم مربوطه 
  . منحيث امانات منفی راپور داده شود

  
14a  تمام حسابات جاری عندالمطالبه مؤسسات غير مالی و ساير   :امانات عند المطالبه

يک . دھيد ، را راپور)با و بدون تکتانه(مشتريان، بشمول امانات مفادی و غير مفادی 
امانت عند المطالبه عبارت از امانتی ميباشد که نه موعد ثابت سررسيد داشته و نه بخاطر 

وجوه موجود در امانات عند المطالبه فورا ً بعد از . برداشت نيازمند اطالعيه ميباشد
  .امانات پس انداز يا معيادی را شامل اين قلم نسازيد.  مطالبه قابل پرداخت ميباشند

  
14b  تمام امانات معيادی مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان را راپور دھيد  :امانات معيادی .

يک امانت معيادی عبارت از امانت ايست که برای برداشت آن يک مدت زمان مشخص 
تعيين گرديده و در خالل آنزمان امانات گذار بدون پرداخت جريمه از حساب خود 

  . برداشت نميتواند
  

14c تمام امانات پس انداز مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان را درين قلم   :انداز امانات پس
. عالوتا ً، ساير امانات غير جاری و غير معيادی را درين قلم راپور دھيد. راپور دھيد

اينگونه امانات کدام موعد مشخص سررسيد نداشته، ولی بعد از تقاضا فورا ً پرداخته نشده 
  .د مستلزم يک اطالعيه برداشت ميباشدزيرا مطابق به قراردا

  

) بشمول حسابات جاری(  14و   13مجموع امانات شامل در اقالم   :سپرده ھامجموع  15
  .را درين قلم راپور دھيد

  

مبلغ پرداخت ناشده قروض گرفته   :استقراض براساس توافقات بازخريد اسناد بھأ دار  16
صرفا ً توافقاتی را راپور دھيد . دار را راپور دھيد شده باساس  توافقات بازخريد اسناد بھأ

  :که
  

توسط اسناد بھادار نشر شده از طرف دولت افغانستان و اسناد بھادار نشر شده از  )1(
  طرف سای دول، بانک ھای مرکزی، و موسسات مالی تضمين شده، و در ضميمه  
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  بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

  و شرح داده شده است،  8مقرره   2و   1  
 
ذريعه اسناد بھأ دار ايکه درجه سرمايه گذاری آن توسط مؤسسات شناخته شده بين  )2(

 .المللی برای تعيين درجه بندی چون ستندرد و پورز يا موديز تعيين گرديده باشد
  

ر بر توافقات بازخريد عبارت از معامالت فروش دارائی توسط يک جناح به جناح ديگ
اساس يک قردادی ميباشد که طبق آن فروشنده سند بھأ دار متذکره را در يک تاريخ 

اين مبلغ را از مبلغ ذکر . مشخص بعدی يا تحت شرائط مشخص دوباره خريداری مينمايد
  . ، منفی ننمائيدطلبات بر اساس توافقات باز خريد اسناد بھأ دار، 3شده در قلم 

  
ه اسناد بھأ دار غير از آنھائی که معيارات باال را برآورده توافقاتی را که در برگيرند
تمام ھمچو معامالت بايد در کتگوری ھای . شامل نگردندميسازند، باشند درين قلم 

 .  مربوطه منحيث استقراض راپور داده شوند
  

قروض دارای موعد سررسيد يکسال يا کمتر از آن در گروپ   :مدت - استفراض کوتاه  17
  .وطه راپور داده شوندفرعی مرب

   
17a  تمام قروض گرفته شده از د افغانستان بانکرا راپور دھيد  :از نزد د افغانستان بانک .

جھت تفصيالت ھر چه بيتشر به بخش قروض گرفته شده از د افغانستان بانک لغتنامه 
  .رجوع گردد

  
17b  فغانستان بانک، را درين قلم تمام قروض گرفته شده از بانکھا، غير از د ا  :از نزد بانکھا

  . راپور دھيد
  

17c  ساير قروض کوتاه مدترا درين قلم راپور دھيد:  ساير قروض کوتاه مدت.  
  

قروض دارای موعد باقيمانده سررسيد بيشتر از يکسال را درين :  استقراض دراز مدت 18
. محدود بآن نميگردددرين قلم استقراض نوع قرضه و باند شامل بوده ولی . قلم ارائه نمائيد

، را درين سرمايه/ قرضه)  دوگانه(قروض فرعی و اسناد ، 19مبالغ قابل راپور در قلم 
  . قلم شامل نسازيد

   
18a  درينجا تمام قروض گرفته شده از بانکھا را که   :قروض گرفته شده از بانکھا: يادداشت

، استقراض دراز مدتال، با  18به موعد سررسيد شان بيشتر از يکسال مانده و در قلم 
  .شامل اند، راپور داده شوند

  
در گروپ فرعی مربوطه مبلغ کلی   :سرمايه/ قرضه)  دوگانه(قروض فرعی و اسناد  19

سرمايه را که معيارات مندرج در / نوتھا و باند ھای فرعی، و اسناد دوگانه قرضه
. ميسازند، راپور دھيد را برآورده  8، مقرره شماره 10، ماده 2، بند 5و   4بخشھای 

درين قلم مبلغ کلی ھمچو اسناد منتشره بواسطه بانک راپورده  بدون در نظرداشت 
منحيث سرمايه متممه، بايد   8محدوديتھای موجوده باالی مبلغ ذکر شونده در مقرره 

  .راپور داده شود
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  بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

19a   مبلغ کلی قروض فرعی منتشره بانک راپورده را   :)دارای شرائط خاص( فرعیقروض
، 2، بند 5قرضه فرعی راپور داده شده درين قلم بايد با تعريف فقره . درين قلم راپور دھيد

مبلغ کلی قروض فرعی منتشره بواسطه . مطابقت داشته باشد  8، مقرره شماره 10ماده 
اشت محدوديتھای موجوده باالی مبلغ ذکر شونده در مؤسسه راپورده را بدون در نظرد

  .منحيث سرمايه متممه، بايد راپور داده شود  8مقرره 
  

19b   سرمايه را که / قرضه)  دوگانه(مبلغ کلی اسناد   :سرمايه/قرضه)  دوگانه(اسناد بھأ دار
ين قلم بايد ھمچو اسناد راپور داده شده در. بوسيله بانک راپورده نشر گرديده، راپور دھيد

مبلغ کلی ھمچو .  مطابقت داشته باشد  8، مقرره شماره 10، ماده 2، بند 4با تعريف فقره 
اسناد منتشره بواسطه مؤسسه راپورده را بدون در نظرداشت محدوديتھای موجوده باالی 

  .منحيث سرمايه متممه، بايد راپور داده شود  8مبلغ ذکر شونده در مقرره 
  

  ساير بدھی ھا 20
  

20a  بدھی ھای مربوط به فعاليتھای تجارتی بانک راپورده را درين قلم   :بدھی ھای تجارتی
و   ")فروش کوتاه(" ک بدھی ھای ناشی از فروش دارائی نامتعلق به بان. راپور دھيد

نرخ تکتانه، نرخ تبادله و تمام   marking to marketارزش بازاری منفی مربوط به 
، بود و باش مشتری، و ھمچو موارد تجارت، معامله داره بمنظور قرارداد ھای مشتقات ک
در خصوص يک قرارداد مشتقات که منحيث يک قلم تأمينی در . ديگر را شامل سازيد

نظر گرفته شده است، ھر آن ارزش منفی بازاری را که بمنظور جبران تغييرات وارده در 
  . ، شامل سازيدنميرودارزش قلم تأمينی بکار 

  
نرخ تکتانه، نرخ تبادله و ساير قرارداد ھای نگھداشته شده   marking to marketاز 

اينھا . ننمائيد)  منفی(مشتقات برای مقاصد تجارتی ارزش مثبت بازاری را تخليص 
راپور داده  دارائی ھای حسابات تجارتی،، 4منحيث دارائی ھای حسابات تجارتی در قلم 

مشتقات به بخش  محاسبه تأمينیمورد مشتقات و جھت کسب معلومات مزيد در . ميشوند
  .لغتنامه رجوع گردد

  
فورم راپوردھی مرکب حسابات   2cمبلغ ذکر شده اين قلم بايد معادل به مبلغ مندرجه قلم 
جھت معلومات بيشتر به توضيحات . تجارتی، مجموع بدھی ھای تجارتی، راپور داده شود

  .رجوع گرددبخش فورم راپوردھی مرکب حسابات تجارتی 
  

20b  اسناد مشتقات تأمينی با ارزش بازاری منفی را که منحيث قلم تأمينی   :مشتقات تأمينی
صرفا ً ارزش منفی بازاری را که با بخش مؤثر قلم . طرح و شناخته شده اند، راپور دھيد

را ازين قلم ارزش مثبت بازاری مشتقات تأمينی . تأمينی مرتبط باشد، درين قلم ارائه گردد
  .، راپور دھيدمشتقات تأمينی، 9aآنرا در قلم . منفی ننمائيد

  
20c  مبلغ مجموعی تکتانه سنجشی مصرفی ايرا که تا الحال :  قابل پرداخت سنجشی تکتانه

  .پرداخته نشده است، راپور دھيد
20d  حسابات معلق عبارت از حسابات مالی است که در ان تمام معامالت : حسابات معلق

يک مقدار در . و ھمچنان تعين چگونگی ثبت معامالت ياداشت ميشود" بالوقوع موقتاقري
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  :ابتدا تنھا در حساب معلق ثبت ميشود در حسابيکه
 در صورت ضرورت  شناسايی قبل از انکه به حساب مناسب انتقال شود. 
 در صورت ضرورت برسی قبل از انکه به دو و يا بيشتر حساب انتقال شود. 
 تظر اصالحات برای استفاده از حساب بی اعتباردر صورت من 
 در صورت منتظر افتتاح حساب جديد. 

 
  

20e   در اين قلم ھر عايد که تشخيص ان در صورت حساب نفع و  :عايدات به تعويق افتاده
  . ضرر الی زمان در اينده به تاخير افتاده باشد گزارش داده ميشود

  
  

20f   ماليات به تعويق افتاده بدھی  
  

در اين قلم مبلغ خالص بعد از جبران ماليات به تعويق افتاده دارايی ھا و بدھی ھا سنجش 
شده در ھنگام گزارش دھی برای يک صالحيت وضع مالياتی مشخص گزارش داده 

  . باشد) کرديت بيالنس(ميشود اگر مبلغ خالص در ستون اعتبار يا 
ديبت ( ر ستون بدھی يا اگر مبلغ خالص برای يک صالحيت وضع مالياتی  مشخص د

(       باشد ان مبلغ را منحيث ماليات به تعويق افتاده دارايی ھای خالص در قلم  ) بيالنس
. بيالنس شيت ثبت مينمايم)   

باشد ) نت ديبت بيالنس( اگر نتيجه ھر صالحيت وضع مالياتی د ر ستون بدھی خالص يا 
.  بيالنس  اين قلم بايد صفر باشد  

ن يک ماليه به تعويق افتاده دارايی خالص را برای يک صالحيت وضع يک بانک ممک(
مالياتی گزارش دھد و در حين زمان يک ماليه به تعويق افتاده بدھی خالص را برای ديگر 

  .)گزارش دھد
  
  

   
  

  بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

20g  مبلغ مجموعی ذخائر خاص :  از بيالنس شيت ذخائر خاص خسارات برای تعھدات خارج
، ايجاد 9خسارات را که برای تعھدات خارج از بيالنس شيت، در مطابقت با مقرره 

  .گرديده، درين قلم راپور دھيد
  

20h   تمام ساير بدھی ھای که در جای ديگر راپور داده نشده چون اقالم : ساير بدھی ھاتمام
  :آتی راپور دھيد
که در ھنگام گزارش دھی و يا قبل از گزارش اعالن نقده سود سھام  .1

 .  ن قابل پرداخت نيستآشده مگر الی تاريخ گزارش دھی و بعد از 
 .ساير مصارف که صورت گرفته مگر ھنوز پرداخت نشده .2
در اين قلم مجموعه کل . پذيرش بدھی ھای انجام شده و نا تمام بانک .3

رات پذيرفته شده توسط بدھی ھای نا تمام بانک که بيانگر حواله و ب
به . بانک گزارش دی و يا بقيه برای حساب شان گزارش داده ميشود



دافغانستان بانک
)مدغم( بيالنس شيت: ھدايات در مورد راپور ھای مالی

ماھوار: مدت تعيين شده
 

 
جنوری       2011          

19

فھرست توضيحات در مورد پذيرش بانکی برای معلومات بيشتر 
 .مراجعه شود

 ارزش معنوی منفی .4
 .تمام ساير بدھی ھايکه در جای ديگر گزارش داده نشده .5

نک و يا بين کدام شعبه و بدھی ھايکه برخاسته از معامالت بين شعبه ھای با
اين نوع معامالت بايد به شکل ويزه در . دفتر مرکزی باشد گزارش داده نميشود

 .حساب  به طور ادغام  ارايه گردد
اگر حاصل جمع گزارش شده ھر حساب به شکل انفرادی تحت اين فقره بزرگتر 

ن فقره از مجموعه کل اي% 20ميليون افغانی باشد و ھمچنان بيشتر از  2.5از 
فراھم کردن مبلغ و  8باشد بانک گزارش دھی بايد جدول اقالم بيالنس شيت  قلم 

تعريف واضيح و فشرده ھر يک از اقالم گزارش شده که بيشتر از سراغاز 
  . ميباشد را تکميل نمايد

   
  بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه

  
  عنوان و توضيحات  شماره قلم

  
  . را تحت اين قلم راپور دھيد  20الی   15الم مجموعه اق  :ساير بدھی ھا  21

  
آن بخش سرمايه شرکتھای تابع مدغم بانک راپور   :سھم اقليت در شرکتھای تابع مدغم  22

  . ھمچو سرکتھای تابع تعلق ميگيرد، راپور دھيد) کوچک(ده را که به سھمداران اقليت 
  

  (Equity Capital)سرمايه سھامی   23
  

23a  ارزش اسمی مجموعی سھام عادی منتشره بواسطه مؤسسه راپورده را   :سھام عادی
  .راپور دھيد

  
23b   مجموع مبالغ منتقل شده بحساب پريميم اسھام،   :حاصله از سھام عادی)  پريميم(مفاد

، و تفاوت مثبت بين مبلغ حاصله بعد از نشر سھام عادی capital contributionبشمول 
  .ا درين قلم راپور دھيدو ارزش تعيين شده اسمی آنر

  
23c  مبلغ اسھام ترجيحی منتشره، بشمول ھر آن مبلغ   :اسھام ترجيحی و پريميم مربوطه

  .حاصله که از ارزش اسمی بيشتر باشد، درين قلم راپور داده شود
  

23d  ذخائر  
  

23(d)1  داشته ضرر نگھ/ مبلغ توزيع ناشده مفاد  :ضرر نگھداشته شده از بابت سال گذشته/ مفاد
  .شده سال قبلی را تحت اين قلم راپور دھيد

  
23(d)2  مبلغ مجموعی ذخيره قانونی مطالبه شده را که بعد از وضع ماليات از مفاد حاصله الی

،  جمع گرديده، راپور داده 24تاريخ کنونی در مطابقت با مقتضيات قانون بانکداری، ماده 
  . شود

 
23(d)3  اير ذخائری را که از مفاد توزيع ناشده بعد از وضع ماليات مبلغ مجموعی س:  ساير ذخائر

  . مجرا گرديده، راپور دھيد
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23(d)4 در گروپھای فرعی مربوطه   :عيار سازی دارائی ھا باساس نوسانات اسعار خارجی

عيار سازی مربوط به سرمايه گذاريھای بانک در بنياد ھای حقوقی خارجی را راپور 
لغتنامه  بخش اثرمندی نوسانات بر نرخ تبادله اسعار خارجیيد به جھت معلومات مز. دھيد

  . رجوع گردد
    

23e   در گروپھای فرعی مربوط رقم خالص عيارات وارده   :سرمايه)  عناصر(ساير اجزای
در سرمايه از بابت ارزش گذاری مجدد دارائی ھای ثابت، سرماھی گذاری ھای آماده 

ينات جريان نقده طرح و قبول شده اند، راپور داده بفروش، و مشتقاتی که منحيث تأم
  . ميشوند

  
23(e)1   ذخيره بوجود آمده از ارزش گذاری مجدد   :دارائی ھای ثابت  - ارزش گذاری مجدد  

 .دارائی ھای ثابت را درين قلم راپور دھيد
بانکھا دارائ ھا خويش را به استثناء شرائط فوق العاده وه يا منظورئ قبلی د : نوت

  .افغانستان بانک، مجدداً ارزش گزاری نمی توانند
  بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه

  
  عنوان و توضيحات شماره قلم

  
23(e)2  نفع و ضرر غير واقعی از :  سرمايه گذاری ھای آماده بفروش  -ارزش گذاری مجدد

ت، راپور بابت سرمايه گذاريھای آماده بفروش را از قرار تاريخ راپوردھی، منفی ماليا
تفاوت بين نفع غير واقعی از بابت سرمايه گذاری ھای آماده بفروش و مبلغ مندرجه . دھيد

اين قلم عبارت از دارائی يا بدھی دارای ماليات معوق بوده که برای تعيين رقم خالص 
دارائی ھای دارای ماليات معوق يا رقم خالص بدھی ھای دارای ماليات معوق بکار رفته 

  .، راپور داده ميشودساير بدھی ھا، 20e،  يا قلم ساير بدھی ھابيالنس شيت،   9cو در قلم 
  

در حاالت نادر يک سند بھأ دار قرضه از شکل آماده بفروش به نگھداشته الی سررسيد 
انتقال يافته و نفع يا ضرر غيرواقعی زمان انتقال تحت اين قلم راپور داده شده، ولی در 

أ دار بايد منحيث قلم عيار شده در برابر نفع حاصله با بکاربرد ھنگام مدت اعتبار سند بھ
 .گردد  amortizedھر گونه پريميم يا تخفيف،   amortizationشيوه 

 
در صورتيکه ضرر خالص يک سند بھأ دار آماده بفروش سبب نقصان سرمايه گردد، 

ه ھم نشده ضرر متذکره بايد ازين حساب حذف و حتی اگر سند بھأ دار متذکره فروخت
، ضرر ناشی از اسناد بھأ دارآماده بفروش/ نفعگزارش نفع وضرر،   6aباشد، در قلم 
سرمايه گذاری ھای  بيالنس شيت،  5bکاھش دفتری ارزش متذکره در قلم . انعکاس يابد
، وگروپ فرعی افغانی فورم راپوردھی حسابات سرمايه گذاری در ھر دو آماده بفروش

تعريف اصطالح متذکره در بخش مقدار نقصان .  ( خواھد يافتانعکاس   Bو   Aستون 
  .) سرمايه لغتنامه قابل دريافت است

  
در صورت تأمين مؤثر، نتايج ارزش گذاری مجدد اسناد بھأ دار آماده بفروش را راپور 

ضرر اسناد بھأ دار آماده / نفعگزارش نفع و ضرر،   6aنتايج متذکره را در قلم . ندھيد
  . ور دھيد، راپبفروش

  
23e(3)   بخش مؤثر تغييرات فزاينده در   :معامالت تأمينی جريان نقده  -ارزش گذاری مجدد

مشتقات طرح و قبول شده منحيث معامالت تأمينی جريان )  نفع يا ضرر(ارزش مناسب 
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گزارش نفع وضرر،   5bبايد در قلم )  نفع يا ضرر(بخش غير مؤثر . نقده را راپور دھيد
برای معلومات ھرچه . ، راپور داده ميشودمشتقات نگھداشته شده برای تجارتضرر / نفع

  .مراجعه نمائيد مشتقات محاسبویو بخش فرعی  مشتقاتبيشتر به بخش 
  

23f   ضرر سالجاری الی تاريخ فعلی درين قلم راپور داده / مبلغ نفع:  و ضرر سالجارینفع
تمام  ،ضرر خالص/ ، نفعش نفع و ضررگزار  15م قالااين مبلغ بايد معادل به . ميشود

در صورت منفی بودن،  رقم حاصله را در بين . باشد  ماھھائ سال جاری مالی بانک
 .  قوسھا ارائه نمائيد

  
23g  23مجموعه اقالم   :مجموع سرمايه سھامیa   23الیg  را درين قلم راپور دھيد.  

  
را درين قلم   23h، و 22، 21قالم مجموعه ا  :مجموع بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه 24

  .راپور دھيد
  

  
  بدھی ھا، سھم اقليت، و سرمايه

  
  عنوان و توضيحات  شماره قلم

  
مجموع :  و ساير تعھدات خارج از بيالنس شيت)  قرضه(اقالم متبادل کريدت :  يادداشت  25

که در اقالم کلی تمام اقالم متبادل کريدتی و ساير تعھدات خارج از بيالنس شيت را طوري
، فورم راپوردھی مشتقات و اقالم خارج از بيالنس شيت توضيح شده III، بخش 6الی   1

  .اند، راپور دھيد
 

 
 
 


