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 ھدايات عمومی

 
و  دارائیمعلومات مشخص در مورد بعضی از کتگوريھای . ترتيب و ارائه گردد ربعوار فورم ھذا بايد بصورت

دارائ ھا و بدھی ھا از قرار مبلغ   .بانک از قرار تاريخ کنونی سالجاری برای اقالم زيرين راپور داده شود بدھی
رات ناشی از قروض يا سائر ذخائر مرتبط از آنھا تفريق نمی گردد، ناخالص ارائه گرديده؛ بعباره ديگر ذخائر خسا

  .مگر آنکه گونه ديگر تصريح گرديده باشد
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم 
  

بايد در بخش طلبات باالی موسسات مالی  :معلومات اضافی - طلبات باالی موسسات مالی  1
  . مناسب اين قلم گذارش داده شوند

  
1a 2 آنمقدار مبلغ از قلم :اری در بانک ھای خصوصی غير مقيمسپرده ھای جa  ،بيالنش شيت

  .مقيم اند، راپور دھيد غير امانات جاری نزد بانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی
  

1b  2 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای جاری در بانک ھای دولتی غير مقيمa  ،بيالنش شيت
 .ت بانکھای دولتی غير مقيم اند، راپور دھيدامانات جاری نزد بانکھا، را که ذم

  
1c  
 

بيالنش شيت،  2a آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای جاری در بانک ھای خصوصی  مقيم
 .امانات جاری نزد بانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی مقيم اند، راپور دھيد

  
1d 2 مآنمقدار مبلغ از قل: سپرده ھای جاری در بانک ھای دولتی  مقيمa  بيالنش شيت، امانات

  .جاری نزد بانکھا، را که ذمت بانکھای دولتی مقيم اند، راپور دھيد
  

1e  
 

 ,2d, 2c, 2b  مبالغ شامل در اقالم: سپرده ھای مفادی که در باال گنجانيده شده: يادداشت
2a  باال را که شامل امانات جاری مفادی ميگردند، راپور دھيد. 
  

1f 2 آنمقدار مبلغ از قلم :در بانک ھای خصوصی غيرمقيم  سپرده ھای ميعادیb  ،بيالنش شيت
 .نزد بانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی غير مقيم اند، راپور دھيد ميعادی امانات

  
1g 2 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای ميعادی در بانک ھای دولتی غيرمقيمb  ،بيالنش شيت

 .ذمت بانکھای دولتی غير مقيم اند، راپور دھيدنزد بانکھا، را که  ميعادی امانات
  

1h  2 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای ميعادی در بانک ھای خصوصی مقيمb  ،بيالنش شيت
 .نزد بانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی مقيم اند، راپور دھيد ميعادی امانات

  
1i  2 غ از قلمآنمقدار مبل :سپرده ھای ميعادی در بانک ھای دولتی مقيمb بيالنش شيت، امانات 

 .نزد بانکھا، را که ذمت بانکھای دولتی مقيم اند، راپور دھيد ميعادی
  

1j 2 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض به بانک ھای خصوصی غير مقيمc ،هب قروضبيالنش شيت 
 .بانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی غير مقيم اند، راپور دھيد

  
1k  2 آنمقدار مبلغ از قلم :دولتی غير مقيمقروض به بانک ھایc ،هب قروضبيالنش شيت 

 .بانکھا، را که ذمت بانکھای دولتی غير مقيم اند، راپور دھيد
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1l 2 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض به بانک ھای خصوصی مقيمc ،بانکھا،  هب قروضبيالنش شيت

 .را که ذمت بانکھای خصوصی مقيم اند، راپور دھيد
  

1m  2 آنمقدار مبلغ از قلم :به بانک ھای دولتی مقيمقروضc ،بانکھا، را  هب قروضبيالنش شيت
 .که ذمت بانکھای دولتی مقيم اند، راپور دھيد

  
1n 2 آنمقدار مبلغ از قلم :ساير مطالبات از بانک ھای خصوصی غير مقيمd ،ساير  بيالنش شيت

 .م اند، راپور دھيدبانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی غير مقي مطالبات از
  

1o 2 آنمقدار مبلغ از قلم :ساير مطالبات از بانک ھای دولتی غير مقيمd ،ساير  بيالنش شيت
 .بانکھا، را که ذمت بانکھای دولتی غير مقيم اند، راپور دھيد مطالبات از

  
1p 2 آنمقدار مبلغ از قلم :ساير مطالبات از بانک ھای خصوصی مقيمd ،ساير  بيالنش شيت

 .بانکھا، را که ذمت بانکھای خصوصی مقيم اند، راپور دھيد مطالبات از
  

1q 2 آنمقدار مبلغ از قلم :ساير مطالبات از بانک ھای دولتی مقيمd ،ساير مطالبات  بيالنش شيت
 .مقيم اند، راپور دھيدسبانکھا، را که ذمت بانکھای دولتی  از
  

بايد در بخش مناسب  ی و ساير مشتريانقروض به موسسات غير مال :قروض به مشتريان 2
 .اين قلم گذارش داده شوند

  
2a  قروض به  بيالنش شيت، 6 آنمقدار مبلغ از قلم :مشتريان غير مقيم سکتور خصوصی

، را که ذمت مشتريان غير مقيم سکتور خصوصی اند، موسسات غير مالی و ساير مشتريان
  .راپور دھيد

  
2b  قروض به موسسات  بيالنش شيت، 6 آنمقدار مبلغ از قلم: لتیمشتريان غير مقيم سکتور دو

  .اند، راپور دھيد دولتی، را که ذمت مشتريان غير مقيم سکتور غير مالی و ساير مشتريان
  

2c  قروض به موسسات  بيالنش شيت، 6 آنمقدار مبلغ از قلم :مشتريان مقيم سکتور خصوصی
  .ان مقيم سکتور خصوصی اند، راپور دھيد، را که ذمت مشتريغير مالی و ساير مشتريان

  
2d  قروض به موسسات غير  بيالنش شيت، 6 آنمقدار مبلغ از قلم :مشتريان  مقيم سکتور دولتی

 .، را که ذمت مشتريان مقيم سکتور دولتی اند، راپور دھيدمالی و ساير مشتريان
  

غير مالی و ساير  ساير قروض تجارتی به موسساتی :ساير قروض تجارتی به مشتريات 3
الی  3aمجموعه اقالم فرعی  .مشتريان را در قسمت معينه گروپ فرعی ذيل گزارش دھيد

3g  6بايد است مساوی به قلم شمارهb بيالنس شيت گردد.  
3a   راج و طی مراحل در اين محل قروض اعطاء شده به سکتور معادن را که شامل استخ: معادن

 و گاز، نمک، سنگ ھای قيمتی و ساير اقالم مشابه اند تفجيبه، طال، ناقالم چون فلزات ن
  .گزارش دھيد

3b  در اين محل قروض اعطاء شده به سکتور توليدی را که شامل توليد اقالم چون قالين، : توليد
  . سمنت، قره قل، فرنيچر، زيورات، و ساير اقاالم مشابه ميگردد گزارش دھيد

3c به سکتور تجارت را که شامل واردات و صادرات در اينجا قروض اعطاء شده : تجارت
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  .ميگردد گزارش دھيد
3d در اين بخش قروض اعطاء شده به سکتور مخابرات را که در سکتور تکنالوجی : مخابرات

   .معلوماتی، سکتور مخابرات و ساير سکتور ھای مشابه است گزارش دھيد
3e ساحات چون ھوتل ھا،  که شامل را قروض ا عطاء شده به سکتور خدمات در اين جا: خدمات

رستورانت ھا، شفاخانه ھا، شرکت ھای محاسبه خارجی و ساير ساحات مشابه اند گزارش 
  .دھيد

3f  بخش اب رسانی و ساير در اينجا قروض اعطاء شده به رشد سکتور انرژی، : خدمات رفاھی
  .اقالم مشابه را گزارش دھيد

3g 
 
 4

غ قروض اعطاء شده به ھر يک از سکتور ھای را که نميتوان در اينجا مبل: ساير سکتور ھا
  .شامل نمود گزارش دھيد 3fالی  3aدر قلم شماره 

  :تفکيک ساير سکتورھا
a:  
b: 
c: 
d: 
e: 
f: 
g: 
h: 
i: 
j: 

  .اضافه باشد ديگر قظار اضافه نمايد   jدرحالت که اگر از
  

در اين صنف شامل  قرضه ای:  (SME Loan)قرضه به شرکت ھای کوچک و متوسط  5
  .می شود که مقروض يک شرکت يا تصدی بوده و دارای مشخصات ذيل باشد

  تن باشد؛  100الی  10تعداد کارمندان شرکت در بين 
  ميليون افغانی بوده و يا فروشات ساالنه  50مجموع دارائی ھای شرکت کمتر از

 . باشد ميليون افغانی باشد و يا ھردو مشخصه را دارا 50شرکت کمتر از 
   :به شمارنمی آيند) SME(مثالھای قروض که در جمله 

ميليو ن  50قرضه به شرکت که مجموع دارائی ھا و فروشات ساالنه آن بزرگتر از
  .افغانی باشد

. تن باشند 100تن و يا بيشتر از  10قرض به شرکت که تعداد کارمندان آن کمتر از 
  .شرکتصرفنظر از مجموع دارائی ھا  و مفاد ساالنه 

  

يک عامل تعيين کننده برای , به ياد داشته باشيد که اندازه مبلغ قرضه: اندازه قرضه
اما اندازه مبلغ . برای مقاصد احصائيوی نيست  SMEصنف بندی درجمع قروض 

  .است" قروض کوچک "قرضه يک عامل تعين کننده درصنف بندی قرضه در جمله 
اما تمام , ی مقاصد داخلی خويش بپذيرندبانکھا مختار اند که تعاريف خود را برا(

  ).راپوردھی به بانک مرکزی مطابق به معيارھای تعريف شده فوق باشد
 

  
يک قرضه ھنگامی قرضه کوچک گفته می شود که  : (Micro credit)قرضه کوچک  6

 .جمالت زيرين در آن صدق کند
 قرضه با تعريف ذکر شده قرضهSME  مطابقت نداشته باشد. 
 افغانی ويا کمتر ازآن باشد  500,000ضه مبلغ قر 
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 قرضه برای توليد : يعنی.  قرض بايد ھدف تجارتی داشته باشد نه ھدف مصرفی
: قروض برای اھداف مصرفی ھمانند پرداخت برای. (امتعه وخدمات داده شده باشد

تحصيل وغيره در زمره قروض مصرفی , ترميم منزل, عروسی,خدمات صحی 
ورق بيالنس شيت نشان داده می شود و در جمع قروض  6dآمده و در قطار 

 ).کوچک برای مقاصد احصائيوی به حساب نمی آيد
  

سرمايه گذاری ھا  :سرمايه گذاری ھا در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت ھای وابسته  7
بايد در بخش مناسب اين قلم گذارش داده  در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت ھای وابسته

  .شوند
  

7a  بيالنش شيت،  8 آنمقدار مبلغ از قلم :سرمايه گذاری درتصدی ھای خصوصی غير مقيم 
سرمايه  ذمت ، را کهگذاری ھا در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت ھای وابسته  سرمايه

  .اند، راپور دھيد گذاری درتصدی ھای خصوصی غير مقيم
  

7b  سرمايه بيالنش شيت،  8 آنمقدار مبلغ از قلم :سرمايه گذاری درتصدی ھای دولتی غير مقيم 
سرمايه گذاری  ذمت ، را کهگذاری ھا در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت ھای وابسته 

 .اند، راپور دھيد غير مقيم دولتیدرتصدی ھای 
  

7c سرمايه بيالنش شيت،  8 آنمقدار مبلغ از قلم : :سرمايه گذاری درتصدی ھای خصوصی مقيم 
سرمايه گذاری  ذمت ، را کها در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت ھای وابسته گذاری ھ

   .اند، راپور دھيد درتصدی ھای خصوصی مقيم
  

7d سرمايه بيالنش شيت،  8 آنمقدار مبلغ از قلم ::  سرمايه گذاری درتصدی ھای دولتی  مقيم 
سرمايه گذاری  ذمت که ، راگذاری ھا در شرکت ھای تابع غير مدغم و شرکت ھای وابسته 

 .اند، راپور دھيد مقيم دولتیدرتصدی ھای 
    

8  
 

تحت گروپ فرعی مربوطه مجموع دارائی ھای گروی را   ):مرھونه(دارائی ھای گرو ی 
بدون در ( که برای تضمين امانات، معامالت بازخريد، قرض گيری يا ساير بدھی ھا 

که جھت تضمين شان دارائی ھای متذکره به امانات يا بدھی ھائي)  رقم(نظرداشت بيالنس 
، يا ساير مقاصد، و اماناتی را که دارائی ھای بانک راپورده نزد ساير )گرو گذاشته شده اند

تمام مبالغ را . بانکھا بوده و برای تضمين بدھی ھای محتمله بالک گرديده اند، راپور دھيد
 .ی، راپور دھيدباساس ارزش بيالنس شيت شان، بعد از وضع ذخائر کريدت

  
8a  مقدار پول نقد و امانات بانک راپور ده   :پول نقد در خزانه و امانات موجود در ساير بانکھا

، قلم BNB، نقد خزانه و حسابات جاری با  1نزد ساير بانکھا را که در قيد گرو اند، در قلم 
2a  2، امانات عندالمطالبه با بانکھا، و قلمb   ميعادی با بانکھا، راپور بيالنس  شيت، امانات
 . دھيد

  
8b بيالنس شيت، حسابات   4درين قلم مبلغ مجموعی اسناد بھأ دار شامل در قلم   :اسناد بھأ دار

، را که در قيد )در اسناد بھأ دار(بيالنس شيت، حسابات سرمايه گذاری   5تجارتی، و قلم 
نس شيت از قرار تاريخ راپوردھی، اسناد بھأ دار بايد باساس ارزش بيال. گرو اند، راپوردھيد

  .ارائه گردند
  

8c  در اين بخش مجموعه مبلغ ھر دارائی  ديگری بيالنس شيت را که به گروی : ساير دارائی ھا
در اين جا مبلغ . فوق ذکر نگرديده است گزارش دھيد 5bو  5aگذاشته شده و در قسمت ھای 
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  .ھنده را تضمين نمايدقروض را گزارش دھيد که اوراق قرضه بانک گزارش د
8d 5درين قلم مجموع اقالم  :مجموع دارائی ھای مرھونهa ،5b   5وc  را راپور دھيد.  

  
بايد در بخش مناسب اين قلم گذارش داده  ساير دارايی ھا :شناسائی مقروض -ساير دارايی ھا 9

  .شوند
  

9a بلغ از قلمآنمقدار م :نمائنده از موسسات خصوصی غير مقيم ھا ساير دارايی g9   بيالنش
اند،  دارائی ديگر نمائنده از موسسات خصوصی غير مقيم ذمت ، را که ردارائی ديگشيت،

 .راپور دھيد
  

9b 9 آنمقدار مبلغ از قلم :نمائنده از موسسات دولتی غير مقيم ھا ساير دارايیg   بيالنش
اند، راپور  غير مقيم ولتیددارائی ديگر نمائنده از موسسات  ذمت ، را که ردارائی ديگشيت،
 .دھيد

  
9c 9 آنمقدار مبلغ از قلم :نمائنده از موسسات خصوصی مقيم ھا ساير دارايیg   بيالنش

اند، راپور  دارائی ديگر نمائنده از موسسات خصوصی مقيم ذمت ، را که ردارائی ديگشيت،
 .دھيد

  
9d 9 مبلغ از قلمآنمقدار  :نمائنده از موسسات دولتی مقيم ھا ساير دارايیg  ،دارائی بيالنش شيت

 .اند، راپور دھيد مقيم دولتیدارائی ديگر نمائنده از موسسات  ذمت ، را که رديگ
 
  

 
10 

ميليون افغانی بيشتر و در ضمن   2.5مبلغ مجموعی ھر آن قلم ايرا که از   :ساير دارائی ھا
  .، قلم بندی و راپور دھيدبيالنس شيت، ساير دارائی ھا، تجاوز نمايد  9gقلم   20% از 
  

در گروپ فرعی معينه ذيل، مبلغ مجموعی  :معلومات اضافی - سپرده ھای بين البانکی 11
، "امانات موسسات مالی"بيالنس شيت  13قروض اعطاء شده به موسسات مالی که شامل قلم 

 ميشوند" استقراض ھای طويل المدت" 18و قلم " استقراض ھای کوتاه مدت" 17و قلم 
  .گزارش دھيد

  
11a 13 آنمقدار مبلغ از قلم : :خصوصی غير مقيم امانات عند المطالبه بانک ھایa   بيالنش

اند،  سپرده ھای جاری بانک ھای خصوصی غير مقيم ذمت ، را که سپرده ھای جاری شيت،
 .راپور دھيد

  
11b 13 آنمقدار مبلغ از قلم :بانک ھای دولتی غير مقيم امانات عند المطالبهa  ،بيالنش شيت 

اند، راپور  غير مقيم دولتیسپرده ھای جاری بانک ھای  ذمت ، را که سپرده ھای جاری
 .دھيد

  
11c 13 آنمقدار مبلغ از قلم :بانک ھای خصوصی مقيم امانات عند المطالبهa  ،بيالنش شيت 

ر اند، راپو سپرده ھای جاری بانک ھای خصوصی مقيم ذمت ، را که سپرده ھای جاری
 .دھيد

  
11d 13 آنمقدار مبلغ از قلم :بانک ھای دولتی مقيم امانات عند المطالبهa  ،سپرده  بيالنش شيت

 .اند، راپور دھيد مقيم دولتیسپرده ھای جاری بانک ھای  ذمت ، را که ھای جاری
  

11e مبالغ شامل در اقالم :سپرده ھای مفادی که در باال گنجانيده شده: يادداشتb, 8a 8d, 8c, 8 
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 .جاری مفادی ميگردند، راپور دھيد سپرده ھای ذمتباال را که   
  

11f 13 آنمقدار مبلغ از قلم :ميعادی بانک ھای خصوصی غير مقيم اماناتb  ،سپرده  بيالنش شيت
اند، راپور  بانک ھای خصوصی غير مقيم معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که معيادیھای 
 .دھيد

  
11g 13 آنمقدار مبلغ از قلم :نک ھای دولتی غير مقيمميعادی با اماناتb  ،سپرده  بيالنش شيت

  .اند، راپور دھيد غير مقيم دولتیبانک ھای  معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که معيادیھای 
  

11h 13 آنمقدار مبلغ از قلم :ميعادی بانک ھای خصوصی مقيم اماناتb  ،سپرده  بيالنش شيت
 .اند، راپور دھيد بانک ھای خصوصی مقيم معيادیرده ھای سپ ذمت ، را که معيادیھای 

  
11i 13 آنمقدار مبلغ از قلم :ميعادی بانک ھای دولتی مقيم اماناتb  ،سپرده ھای  بيالنش شيت

 اند، راپور دھيد مقيم دولتیبانک ھای  معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که معيادی
  

11j 13مبلغ قلمم شماره : امانات ساير موسسات مالی خصوصی غير مقيمc  امانات "بيالنس شيت
  .را که شامل امانات ساير موسسات مالی غير مقيم اند گزارش دھيد" ساير موسسات مالی

11k  13مبلغ قلم شماره : امانات ساير موسسات مالی دولتی غير مقيمc  امانات " بيالنس شيت
دولتی غير مقيم اند گزارش را که شامل امانات ساير موسسات مالی " ساير موسسات مالی

  .دھيد
11l  13مبلغ قلم شماره : امانات ساير موسسات مالی خصوصی مقيمc  امانات ساير "بيالنس شيت

  .امانات ساير موسسات خصوصی مقيم ميشود گزارش دھيد را که شامل" موسسات مالی
11m   13مبلغ قلم شماره : امانات ساير موسسات مالی دولتی غير مقيمc امانات ساير "نس شيت بيال

  .را که شامل امانات ساير موسسات دولتی مقيم ميشود گزارش دھيد" موسسات مالی
11n 17 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض قصيرالمدت از بانک ھای خصوصی غير مقيمb   بيالنش

بانک ھای خصوصی غير  از قروض قصيرالمدت ذمت ، را که قروض قصيرالمدت شيت،
 .دھيد اند، راپور مقيم

  
11o  17 آنمقدار مبلغ از قلم : :قروض قصيرالمدت از بانک ھای دولتی غير مقيمb  ،بيالنش شيت 

اند،  غير مقيم دولتیبانک ھای  از قروض قصيرالمدت ذمت ، را که قروض قصيرالمدت
 .راپور دھيد

  
11p 17 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض قصيرالمدت از بانک ھای خصوصی مقيمb  ش شيت،بيالن 

اند،  بانک ھای خصوصی مقيم از قروض قصيرالمدت ذمت ، را که قروض قصيرالمدت
 .راپور دھيد

  
11q  18 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض طويل المدت از بانک ھای خصوصی غير مقيمa   بيالنش

اند،  مقيم دولتیبانک ھای  از قروض قصيرالمدت ذمت ، را که قروض قصيرالمدت شيت،
  .راپور دھيد

  
11r  آنمقدار مبلغ از قلم :غير مقيم دولتیقروض طويل المدت از بانک ھای a18  ،بيالنش شيت 

 بانک ھای خصوصی غير مقيم از قروض طويل المدت ذمت ، را کهقروض طويل المدت 
 .اند، راپور دھيد

  
11s ش شيت،بيالن  18 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض طويل المدت از بانک ھای دولتی غير مقيم 

اند،  غير مقيم دولتیبانک ھای  از قروض طويل المدت ذمت ، را کهقروض طويل المدت 
 .راپور دھيد
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11t بيالنش شيت،  18 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض طويل المدت از بانک ھای خصوصی مقيم 
اند،  بانک ھای خصوصی مقيم از قروض طويل المدت ذمت ، را کهقروض طويل المدت 

 .دھيدراپور 
  

11u بيالنش شيت،  18 آنمقدار مبلغ از قلم : :قروض طويل المدت از بانک ھای دولتی مقيم 
اند، راپور  مقيم دولتیبانک ھای  از قروض طويل المدت ذمت ، را کهقروض طويل المدت 

 .دھيد
 

و ساير  غيرمالی موسسات امانات :و ساير مشتريان) NFIs(امانات مؤسسات غيرمالی  12
  .بايد در بخش مناسب اين قلم گذارش داده شوندريان مشت

  
12a 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای جاری موسسات خصوصی غير مقيمa  ،بيالنش شيت 

سپرده ھای جاری  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(امانات مؤسسات غيرمالی 
  .اند، راپور دھيد موسسات خصوصی غير مقيم

  
12a(1) به معنی شخص انفرادی يا خانواده می باشد شخصيت حقيقی: يقیشخصيت حق. 

  
12a(2) به معنی تصدی يا موسسه  می باشد شخصيت حکمی: ) مرجع حقوقی(شخصيت حکمی. 

  
12b 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای جاری موسسات دولتی غير مقيمa  ،امانات  بيالنش شيت

 دولتیسپرده ھای جاری موسسات  ذمت ، را که انو ساير مشتري) NFIs(مؤسسات غيرمالی 
  .اند، راپور دھيد غير مقيم

  
12c 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای جاری موسسات خصوصی مقيمa  ،امانات  بيالنش شيت

سپرده ھای جاری موسسات  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(مؤسسات غيرمالی 
  .اند، راپور دھيد خصوصی مقيم

  
12c(1) به معنی شخص انفرادی يا خانواده می باشد شخصيت حقيقی: شخصيت حقيقی. 

  
12c(2) به معنی تصدی يا موسسه  می باشد شخصيت حکمی: ) مرجع حقوقی(شخصيت حکمی. 

  
12d 14 آنمقدار مبلغ از قلم : :سپرده ھای جاری موسسات دولتی مقيمa  ،امانات  بيالنش شيت

 دولتیسپرده ھای جاری موسسات  ذمت ، را که ساير مشتريان و) NFIs(مؤسسات غيرمالی 
  .اند، راپور دھيد مقيم

  
12e 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای معيادی موسسات خصوصی غير مقيمb  ،بيالنش شيت 

 معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(امانات مؤسسات غيرمالی 
  .د، راپور دھيدان موسسات خصوصی غير مقيم

  
12e(1) به معنی شخص انفرادی يا خانواده می باشد شخصيت حقيقی: شخصيت حقيقی. 

  
12e(2) به معنی تصدی يا موسسه  می باشد شخصيت حکمی: ) مرجع حقوقی(شخصيت حکمی. 

  
12f 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای معيادی موسسات دولتی غير مقيمb  ،بيالنش شيت 

 معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(مؤسسات غيرمالی امانات 
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 اند، راپور دھيد غير مقيم دولتیموسسات 
  

12g 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای معيادی موسسات خصوصی مقيمb  ،امانات  بيالنش شيت
موسسات  معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(مؤسسات غيرمالی 

 اند، راپور دھيد خصوصی مقيم
  

12g(1) به معنی شخص انفرادی يا خانواده می باشد شخصيت حقيقی: شخصيت حقيقی. 
  

12g(2) به معنی تصدی يا موسسه  می باشد شخصيت حکمی: ) مرجع حقوقی(شخصيت حکمی. 
  

12h 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای معيادی موسسات دولتی مقيمb  امانات  نش شيت،بيال
موسسات  معيادیسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(مؤسسات غيرمالی 

 .اند، راپور دھيد مقيم دولتی
  

12i 14 آنمقدار مبلغ از قلم : :سپرده ھای پس انداز موسسات خصوصی غير مقيمc   بيالنش
 پس اندازسپرده ھای  متذ ، را که و ساير مشتريان) NFIs(امانات مؤسسات غيرمالی  شيت،

  .اند، راپور دھيد مقيم غير موسسات خصوصی
  

12i(1) به معنی شخص انفرادی يا خانواده می باشد شخصيت حقيقی: شخصيت حقيقی. 
  

12i(2) به معنی تصدی يا موسسه  می باشد شخصيت حکمی: ) مرجع حقوقی(شخصيت حکمی. 
  

12j 14 آنمقدار مبلغ از قلم :يمسپرده ھای پس انداز موسسات دولتی غير مقc  ،بيالنش شيت 
 پس اندازسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(امانات مؤسسات غيرمالی 

  .اند، راپور دھيد مقيم دولتی غيرموسسات 
  

12k 14 آنمقدار مبلغ از قلم :سپرده ھای پس انداز موسسات خصوصی مقيمc  ،بيالنش شيت 
 پس اندازسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(ی امانات مؤسسات غيرمال
 .اند، راپور دھيد موسسات خصوصی مقيم

  
12k(1) به معنی شخص انفرادی يا خانواده می باشد شخصيت حقيقی: شخصيت حقيقی. 

  
12k(2) به معنی تصدی يا موسسه  می باشد شخصيت حکمی: ) مرجع حقوقی(شخصيت حکمی. 

  
12l 14 آنمقدار مبلغ از قلم :پس انداز موسسات دولتی مقيم سپرده ھایc  ،امانات  بيالنش شيت

موسسات  پس اندازسپرده ھای  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(مؤسسات غيرمالی 
 .اند، راپور دھيد مقيمدولتی 

  
قروض طويل المدت از  :قروض طويل المدت از مسسات غير مالی و ساير مشتريان 13

 .بايد در بخش مناسب اين قلم گذارش داده شوندو ساير مشتريان  غيرمالی موسسات
  

13a بيالنش شيت،  18 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض طويل المدت ازموسسات خصوصی غير مقيم 
قروض  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(قروض طويل المدت از امؤسسات غيرمالی 

  .اند، راپور دھيد قيمم غير طويل المدت از موسسات خصوصی
  

13b بيالنش شيت،  18 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض طويل المدت از موسسات دولتی غير مقيم 
قروض  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(قروض طويل المدت از امؤسسات غيرمالی 
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  .اند، راپور دھيد مقيم دولتی غيرطويل المدت از موسسات 
  

13c بيالنش شيت،  18 آنمقدار مبلغ از قلم :موسسات خصوصی مقيم قروض طويل المدت از 
قروض  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(قروض طويل المدت از امؤسسات غيرمالی 

  .اند، راپور دھيد مقيم طويل المدت از موسسات خصوصی
  

13d قروض  ت،بيالنش شي  18 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض طويل المدت از موسسات دولتی مقيم
قروض طويل  ذمت ، را که و ساير مشتريان) NFIs(طويل المدت از امؤسسات غيرمالی 

  .اند، راپور دھيد مقيمدولتی المدت از موسسات 
  

 .بايد در بخش مناسب اين قلم گذارش داده شوندساير بدھی ھا  :ساير بدھی ھا 14
  

14a مآنمقدار مبلغ از قل :قروض از موسسات خصوصی غير مقيم h20  ،ساير بدھی  بيالنش شيت
  .اند، راپور دھيد مقيم غير قروض از موسسات خصوصی ذمت ، را کهھا 
  

14b  آنمقدار مبلغ از قلم :قروض از موسسات دولتی غير مقيم h20  ،ساير بدھی ھا  بيالنش شيت
 .اند، راپور دھيد مقيم دولتی غيرقروض از موسسات  ذمت ، را که

  
14c  آنمقدار مبلغ از قلم :سات خصوصی مقيمقروض از موس h20  ،ساير بدھی ھا  بيالنش شيت

 .اند، راپور دھيد مقيم قروض از موسسات خصوصی ذمت ، را که
  

14d  20 آنمقدار مبلغ از قلم :قروض از موسسات دولتی مقيمh  ،را ساير بدھی ھا  بيالنش شيت ،
 .يداند، راپور دھ مقيمدولتی قروض از موسسات  ذمت که
  

 .بايد در بخش مناسب اين قلم گذارش داده شوند سرمايه :سرمايه 15
  

15a 23 آنمقدار مبلغ از قلم  ::ملکيت موسسات خصوصی غير مقيمg  ،مجموعه  بيالنش شيت
  .اند، راپور دھيد مقيم غير موسسات خصوصی ملکيت ذمت ، را که سرمايه

  
15b 23 بلغ از قلمآنمقدار م :ملکيت موسسات دولتی غير مقيمg  ،مجموعه سرمايه بيالنش شيت  ،

  .اند، راپور دھيد مقيم دولتی غيرموسسات  ملکيت ذمت را که
  

15c 23 آنمقدار مبلغ از قلم  ::ملکيت موسسات خصوصی مقيمg  ،مجموعه سرمايه بيالنش شيت 
 .اند، راپور دھيد مقيم موسسات خصوصی ملکيت ذمت ، را که

  
15d 23 آنمقدار مبلغ از قلم :ولتی مقيمملکيت موسسات دg  ،را  مجموعه سرمايه بيالنش شيت ،

  .اند، راپور دھيد مقيمدولتی موسسات  ملکيت ذمت که
  

بيالنس شيت، امانات   13مبلغ مجموعی امانات بالک شده قلم   ):مسدود(امانات بالک شده  16
لی و ساير مشتريان، را بيالنس شيت، امانات مؤسسات غير ما  14مؤسسات مالی، و قلم 

  .راپور دھيد
مبلغ مجموعی تمام امانات شامل در قلم   :امانات گرانتی شده توسط مؤسسات بيمه امانات 17

بيالنس شيت، امانات مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان، را که توسط مؤسسات بيمه   14
"  0"ی تمام مراجع راپورده بايد برای فعال ً، اين رقم برا.( امانات گرانتی شده اند، راپور دھيد

  .)باشد



 د افغانستان بانک
 فورم راپوردھی اقالم اضافی بيالنس شيت:  ر مورد راپورھای مالیتوضيحات د
 ربعوار:  وقفه ارائه
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نسبت ھر امانت را که در قلم  :مجموعه سپرده ھای موسسات غير مالی و ساير مشتريان 18

بيالنس شيت شامل می باشد اقالم گذاری  و شناخت نماييد که بنام امانت ھا توسط  14
. قلم افزائش می آبد فيصد مجموع اين 10مؤسسات غير مالی و مشتريان ديگر ميباشد و از 

جاری، معيادی و پس (برای اين جدول  يک نسبت امانت منحيث تخمين تمام حسابات امانتی 
تعريف ميگردد که تحت رھبری يگانه قرار داشته باشد بشمول حسابات که تحت )  انداز ھا

در چنين حسابات امانت بايد در . رھبری جمعی يعنی توسط چندين شرکت ھا رھبری گردد
  .بت امانتی ھر حسابدار شامل گرددنس

ميليون افغانی بوده و نيز از   2.5مبلغ مجموعی ھر آن قلم ايرا که بيشتراز   :ساير بدھی ھا 19
بيالنس شيت، ساير بدھی ھا، تجاوز نمايد، قلم بندی و راپور   20hمبلغ مندرجه قلم   %20 
     .دھيد

  
  

 


