دافغبًستبى ببًک
دسبتیش دس هْسد ساپْسُبی هبلی :فْسهَ تػٌیف داسایی ُب
هذت تؼییي ضذٍ :سبغ ّاس

ىذایات عوٌهی
ایي فْسهَ ببیذ بَ تشتیب سبغ ّاس تکویل گشدد .دسیي فْسهَ داسایی ُب اص لبیل لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ،طلببت ببالی
هؤسسبت هبلی ،اّساق بِبداس لشضَ ،تکتبًَ تؼِذی ،الالم خبسج اص بیالًس ضیت ّ سبیش الالم دس کتگْسی ُبی هختلف
دادٍ ضذٍ تػٌیف هیگشدد .دس طشصالؼول تػٌیف ببیذ سٌُوْدُبی هٌذسج دس همشسٍ ضوبسٍ  3دافغبًستبى ببًک؛ تػٌیف ّ
اسصیببی داسایی ُب ،تذاسکبت ّ هْاسد غیش تؼِذی سػبیت گشدًذ.
ستْى ُبی ایي فْسهَ کبهالً هختع بَ خْد بْدٍُ ،ش ًْع داسایی ببیذ فمظ دس یک ستْى دسج گشدد .ایي فْسهَ بَ پٌج
ستْى تمسین ضذٍ است ّ ،D ،C ،B ،A :ستْى  Eکَ دس آى هجوْع داسایی ُب ساپْسدادٍ هیطْد.
توبم الالم ضبهل ایي فْسهَ ببیذ بَ ضکل ًبخبلع گضاسش دادٍ ضًْذ بذیي هؼٌی کَ لبل اص ّضغ رخبیش خسبسات اص داسایی
ُب ّ یب سبیش هؼبفیت ُبی بشآّسدی ،اسلبم ًبخبلع آى دسج گشدد.
هیتْد هحبسبَ دس هْسد رخبیش الصم خسبسات ببیذ سٌُوْدُبی تؼییي ضذٍ دس همشسٍ ضوبسٍ  3دافغبًستبى ببًک سا سػبیت
ًوبیذ .هؤسسبت ببًکی هیتْاًٌذ رخبیش خسبسات ضبًشا بَ اسلبم بلٌذتش ًظش بَ همبدیش تؼییي ضذٍ تٌظین ًوبیٌذ.
ىذایات در هٌرد ستٌى ىای :VI ً ،V ،IV ،III ،II ،I
ستٌى  1( Aالی  30رًز  :(0%دسیي لسوت لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ،طلببت ببالی هؤسسبت هبلی ،اّساق بِبداس
لشضَ ،تکتبًَ تؼِذی ،الالم خبسج اص بیالًس ضیت ّ سبیش الالم خبسج اص کتگْسی ُبی فْق ساپْسدادٍ هیطْد کَ دس
کتگْسی ستٌذسد یب هؼیبسی ضبهل هیگشدًذ.
ستٌى  31) Bالی  60رًز  :(5%دسیي لسوت لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ،طلببت ببالی هؤسسبت هبلی ،اّساق بِبداس
لشضَ ،تکتبًَ تؼِذی ،الالم خبسج اص بیالًس ضیت ّ سبیش الالم خبسج اص کتگْسی ُبی فْق ساپْس دادٍ هیطْد کَ دس
کتگْسی الالم تحت هشالبت ضبهل هیگشدًذ.
ستٌى  61) Cالی  90رًز  :(25%دسیي لسوت لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ،طلببت ببالی هؤسسبت هبلی ،اّساق
بِبداس لشضَ ،تکتبًَ تؼِذی ،الالم خبسج اص بیالًس ضیت ّ سبیش الالم خبسج اص کتگْسی ُبی فْق ساپْس دادٍ هیطًْذ کَ
دس کتگْسی غیشهؼیبسی یب کسشات ضبهل هیگشدًذ.
ستٌى 91 ) Dالی  539رًز  :(50%دسیي لسوت لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ،طلببت ببالی هؤسسبت هبلی ،اّساق
بِبداس لشضَ ،تکتبًَ تؼِذی ،الالم خبسج اص بیالًس ضیت ّ سبیش الالم خبسج اص کتگْسی ُبی فْق ساپْس دادٍ هیطًْذ کَ
دس کتگْسی یب ّضؼیت هطکْک ضبهل هیگشدًذ.
ستٌى  :Eدسیي لسوت هجوْػَ ستْى ُبی  Aالی  Dدسج هیگشدد .ایي هجوْػَ ُب ببیذ بب ػیي هجوْػَ ُب دس بیالًس
ضیت هطببمت داضتَ ببضذ .الالم خبسج اص بیالًس ضیت ببیذ بب هجوْػَ ُبی هتطببَ دس فْسهَ هطتمبت ّ الالم خبسج اص
بیالًس ضیت تطببك داضتَ ببضذ.
ستٌى ( Fخسارات  540رًز  :)100%دسیي لسوت لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ،طلببت ببالی هؤسسبت هبلی ،اّساق
بِبداس لشضَ ،تکتبًَ تؼِذی ،الالم خبسج اص بیالًس ضیت ّ سبیش الالم خبسج اص کتگْسی ُبی فْق ساپْس دادٍ هیطًْذ کَ
دس کتگْسی خسبسات ضبهل هیگشدًذ  ّ ،اصغفحَ داسایی ُبی بیالًس ضیت بعذ از 540رًز فْسأ حزف گشدد.
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ستٌى  :Gدسیي ستْى رخبیش ػوْهی الصم داسایی هؼیبسی ساپْس دادٍ هیطْد.
ستٌى  :Hدسیي ستْى رخبیش ػوْهی ّالؼی داسایی هؼیبسی ساپْس دادٍ هیطْد.
ستٌى  :Iدسیي ستّى رخبیش خبظ الصم داسایی غیش هؼیبسی ساپْس دادٍ هیطْد.
ستٌى  :Jدسیي ستْى داسایی خبظ ّالؼی داسایی غیشهؼیبسی ساپْس دادٍ هیطْد.
بخش  :Iقرًض بو هؤسسات غیرهالی ً سایر هشتریاى
ایي بخص دس هْسد لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ًظش بَ ًْع آى هؼلْهبت اسائَ هیٌوبیذ .کتگْسی ُبی لشّؼ دسیي جذّل
بب کتگْسی ُبی لشّؼ دس للن ضوبسٍ  6بیالًس ضیت یؼٌی لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ّ سبیش هطتشیبى هطببمت داسد.
شواره قلن

عنٌاى ً تٌضیحات

1

دسیي لسوت لشّضی کَ بَ حکْهت
قرًض بو دًلت ً سایر هقاهات ًالیتی حکٌهت:
افغبًستبى ّ سبیش همبهبت ّالیتی حکْهت اػطبء هیگشدد دس ستْى ُبی هؼیي آى ساپْسدادٍ
هیطْد( .بشای دسیبفت تؼشیف هکول لشّؼ بَ دّلت ّ سبیش همبهبت ّالیتی بَ ُذایبت ضوبسٍ
 6aبیالًس ضیت هشاجؼَ ًوبئیذ).

2

قرًض تجارتی :لشّؼ تجبستی سا دس ستْى ُبی هؼیي آى اسائَ ًوبئیذ( .بشای دسیبفت
) 6b(2) ّ 6b(1بیالًس ضیت هشاجؼَ
تؼشیف هکول لشّؼ تجبستی بَ ُذایبت ضوبسٍ
ًوبئیذ).

3

قرًض زراعتی :لشّؼ صساػتی سا دس ستْى ُبی هؼیي آى اسائَ ًوبئیذ( .بشای دسیبفت
تؼشیف هکول لشّؼ صساػتی بَ ُذایبت ضوبسٍ  6cبیالًس ضیت هشاجؼَ ًوبئیذ).

4

قرًض هصرفی :لشّؼ هػشفی سا دس ستْى ُبی هؼیي آى اسائَ ًوبئیذ( .بشای دسیبفت
تؼشیف هکول لشّؼ هػشفی بَ ُذایبت ضوبسٍ  6dبیالًس ضیت هشاجؼَ ًوبئیذ).

5

لشّؼ سٌُی هسکًْی بشای اضخبظ
قرًض رىنی هسکٌنی برای اشخاص انفرادی:
اًفشادی سا دس ستْى ُبی هؼیي آى اسائَ ًوبئیذ( .بشای دسیبفت تؼشیف هکول لشّؼ سٌُی
هسکًْی بَ اضخبظ اًفشادی بَ ُذایبت ضوبسٍ  6eبیالًس ضیت هشاجؼَ ًوبئیذ).

6

سایر انٌاع قرًض :سبیش اًْاع لشّؼ بَ هؤسسبت غیشهبلی ّ سبیش هطتشیبى سا کَ دس
هحل دیگش ایي جذّل اسائَ گشدیذٍ ًویتْاًذ دسیي لسوت گضاسش دُیذ.

7

هجوٌع قرًض :بشای ُش ستْى هجوْػَ سطشُبی  1الی  6سا اسائَ ًوبئیذ.

بخش  :IIطلبات باالی هؤسسات هالی
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ایي بخص دس هْسد طلببت ببالی هؤسسبت هبلی ًظش بَ ًْع آى هؼلْهبت اسائَ هیٌوبیذ .کتگْسی ُبی ضبهل ایي بخص بب
کتگْسی ُبی ضوبسٍ  2aالی  2eبیالًس ضیت هطببمت داسد.
شواره قلن

عنٌاى ً تٌضیحات

8

اهانات هیعادی در بانکيا :اهبًبت هیؼبدی ببًکِب سا دس ستْى ُبی هؼیٌَ اسائَ ًوبئیذ.

9

قرًض بو بانکيا :لشّؼ بَ ببًکِب سا دس ستْى هؼیٌَ اسائَ ًوبئیذ.

10

سایر حسابات قابل ًصٌل از بانکيا :سبیش هطبلببت اص ببًکِب سا دس ستْى هؼیٌَ اسائَ ًوبئیذ.

11

قرًض بو سایر هؤسسات هالی :لشّؼ اػطبء ضذٍ بَ هیبًجی ُبی سشهبیَ گزاسی ّ سبیش
هؤسسبت هبلی سا دس ستْى ُبی هؼیٌَ آى اسائَ ًوبئیذ.

بخش  :IIIاًراق بيادار قرضو
ایي بخص دس هْسد توبم اّساق بِبداس لشضَ هؼلْهبت اسائَ هیٌوبیذ .اّساق بِبداس لشضَ سا دس ستْى ُبی هؼیٌَ آى اسائَ
ًوبئیذ.
بخش  :IVتکتانو تعيذی (تکتانو طلب شذه ًلی ًصٌل ناشذه)
ایي بخص دس هْسد تکتبًَ تؼِذی کَ هشبْط بَ الالم بخص  Iالی  IIIفْق هیگشدًذ هؼلْهبت اسائَ هیٌوبیذ .تکتبًَ تؼِذی سا
دس ستْى هؼیٌَ آى اسائَ ًوبئیذ( .بشای دسیبفت تؼشیف هکول تکتبًَ لببل ّغْل بَ ضوبسٍ  9bبشای ببًکِب ّ ضوبسٍ 8b
بشای ضؼببت ببًکی ،هٌذسج دس بیالًس ضیت هشاجؼَ ًوبئیذ).
بخش  :Vاقالم خارج از بیالنس شیت
ایي بخص دس هْسد الالم خبسج اص بیالًس ضیت هؼلْهبت اسائَ هیٌوبیذ .الالم خبسج اص بیالًس ضیت سا دس ستْى ُبی هؼیٌَ
آى دسج ًوبئیذ.
شواره قلن

عنٌاى ً تٌضیحات

12

لتراف کریذت تجارتی :لتشاف کشیذت ُبی تجبستی سا دس ستْى هؼیٌَ آى اسائَ ًوبئیذ.

13

لتراف کریذت احتیاطی :لتشاف کشیذت ُبی احتیبطی سا دس ستْى هؼیٌَ آى اسائَ ًوبئیذ.

14

سایر تضوینات ً هتبادل ىای کریذتی :سبیش تضویٌبت ّ هتببدل ُبی کشیذتی سا دس ستْى
هؼیٌَ آى اسائَ ًوبئیذ.

بخش  :VIسایر اقالم
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ایي بخص دس هْسد سبیش الالم هؼلْهبت اسائَ هیٌوبیذ .سبیش الالم سا دس ستْى ُبی هٌبسب آى دسج ًوبئیذ.
شواره قلن

عنٌاى ً تٌضیحات

15

حسابات قابل ًصٌل :حسبببت لببل ّغْل سا دس ستْى هؼیٌَ آى اسائَ ًوبئیذ.

16

دارایی ىای هجذداً تصرف شذه :داسایی ُبی هجذداً تػشف ضذٍ سا دس ستْى هؼیٌَ آى اسائَ
ًوبیئذ.
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