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  يات عمومیاھد
  

ازاين فورم )  افغان یکمپنی بيمه سپردھا( ADICد افغانستان بانک و .بطور ربعوار راپورداده شود اين فارم بايد
ين نرخ بيمه امانات استفاده يد کرد، تا ازيک طرف درنظارت از سياليت بانکھا واز طرف ديگر درتعناستفاده خواھ

  .گردد
موسسات غير مالی وساير موسسات مالی، (ند نظر به موسسات  تصنيف گردبايد ده ھا سپر ،بيالنس شيت  با مطابقت در

  .پس انداز تقسيم بندی گردد ھای سپرده جاری و ميعادی، سپرده ھایوبرای ھر موسسه سپرده ھای  )مشتريان
ت که درفورم به پول تصنيف شده اس حچمتفکيک سپرده ھا از نگاه ردن معلومات مزيد توسط اين فورم بخاطر بدست آو

   .انديده دشش کتگوری  نمايان  گر
افغانی  5000000الی   1000001مبلغ از  Cادی  به اشخاص حقوقی در ستون يعبطور مثال  در رديف  سپرده ھای م

  .، راپورداده شودبه اشخاص حقيقی  که مشتمل  در حساب شان باشد ميعادیتمام مبالغ سپرده ھای  .ذکر شده است 
باشد افغانی  بوده  5000000افغانی الی  1000001از  ،به اشخاص حقيقی که مبلغ آن ،پرده ھای ميعادیدر رديف س

درج  ھا که در جدول نشان داده شده است،تمام کتگوری ھای سپرده  ودرتمام حسابات  تمام مبالغ برای. راپور داده شود
  .گردند

خاص يا اش و  دنباش) انفرادی( اه مشتريان اشخاص حقيقی موسسات غيرمالی وساير مشتريان خو یودر اخير سپرده ھا
  ).، واليتی يا منطقوی که نمايندگی ھا متعلق به دولت به استثناء موسسات مالیمرکزی(حکمی يا موسسات دولتی 

  .ندسپرده ھای دولتی نبايد به سپرده ھای جاری ، ميعادی وپس انداز تصنيف شو
  
  

  تعاريف
  

  .خانوادهيا  فرد يعنی: شخص حقيقی
  .شرکت يا موسسه :  شخص حکمی

  . حسابات دو ويا بيشترپولی عبارت از مجموع : مبلغ
  .عبارت از  تعداد امانات گزاران در يک بانک: تعداد
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 :شماره
  

:I      

 
 
 
 
 
 

  عنوان و ھدايات
  

  .تمام امانات موسسات مالی را درکتکوری ھای ذيل راپوردھيد:  بانکیالامانات بين 
  

، بشمول حسابات نشدهذکر  سررسيد امانات بانکھا با موعد :امانات عند المطالبه بانکھا  1.
بيالنس  a.13ســـتون  بااين مجموع بايد . راپور دھيدرا  ،Fالی  A بين البانکی، از ستون 

  .شيت مساوی باشد
  

 شبانهامانات  ذکر شده ، بشمولسررسيد،  امانات بانکھا با موعد :بانکھا ميعادیامانات   2.
 b.13ستون  بابايد  عهاين مجمو ،دھيد راپور Fالی   Aز ستونا را ،)برای يک شب(

  .بيالنس شيت مساوی باشــد
  

  تمام امانات  مؤسسات غير مالی و  :و ساير مشتريان (OFIs)امانات مؤسسات غيرمالی  3.
  .مساوی باشد شيت  بيالنس  c.13ستون با بايد  عهمجمو. ساير مشتريان را راپور دھيد 

  
فوق  3و  2, 1مجموعه تمام سپرده ھای ستون ھای  :مجموع سپرده ھای موسسات مالی 4.

  .را در اين ستون راپور دھيد
  

حسابات سپرده ھای موسسات  تعداد :حسابات سپرده ھای که بيال نس آن صفر ميباشد  .5
   .دھيد راپور  gستون  5درسطر  را ميباشد ن صفرآمالی که بيالنس 

   
دراين جا  ،امانت گذارانتعداد  5و 4ھای سطر همجموع :مجموع حسابات موسسات مالی  .6

  .مثال تعداد حسابات موسسات مالی  .راپورداده شود
  

II     : موسسات غير مالی و  یتمام سپرده ھا  :سپرده ھای موسسات غير مالی و ساير مشتريان
  . راپور دھيد  Fالی   Aدر سـتون  را ساير مشتريان

  
تمام حسابات جاری عندالمطالبه مؤسسات غير مالی و ساير   :المطالبهسپرده ھای عند .7

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

وجوه موجود در امانات عند . داشته و نه بخاطر برداشت نيازمند اطالعيه قبلی ميباشد
  .المطالبه فورا ً بعد از مطالبه قابل پرداخت ميباشند

  
. مؤسسات غيرمالی و ساير مشتريان را راپور دھيد ميعادیتمام امانات   :ميعادیامانات  .8

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

  .برداشت نميتواند
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تمام امانات پس انداز مؤسسات غير مالی و ساير مشتريان را درين قلم   :امانات پس انداز .9

. را درين قلم راپور دھيد ادیميععالوتا ً، ساير امانات غير جاری و غير. راپور دھيد
نشده  پرداختاينگونه امانات کدام موعد مشخص سررسيد نداشته، ولی بعد از تقاضا فورا ً

  .مستلزم يک اطالعيه برداشت ميباشد ،زيرا مطابق به قرارداد
  

  .تمام سپرده ھای دولتی در اين ستون راپور داده شود :سپرده ھای دولتی .10
  

  

مجموعه تمام سپرده ھای اشخاص حقيقی که در  :ھای اشخاص حقيقیمجموع سپرده  .11
  .راپوردھيددر اين ستون  را ھدايت عمومی ذکر شده

مجموعه تمام سپرده ھای اشخاص حقيقی که در  :مجموع سپرده ھای اشخاص حقوقی  .12
  .در اين ستون راپور دھيد را ھدايت عمومی ذکر شده

                    .راپور دھيد, را 12و 11, 10موع ستون ھای مج :مجموع سپرده ھای مشتريان  .31

تعداد حسابات  سپرده ھای مشتريان  :حسابات سپرده ھای که بيال نس آن صفر ميباشد  .41
  .راپورداده شود  gستون  14که بيالنس ھای ان صفرميباشد درسطر 

اران دراين ذگ امانتتعداد  14و 13مجموع سطر :ھای مشتريان رده حسابات سپ مجموع  .51
  .مثال تعداد حسابات مشتريان.شود جا راپورداده 


