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:ھدايات عمومي  
معلومات مشخص را در مورد موقعيت جغرافيائی دارايي ھاي انتخاب . اين فورمه بايد به شكل ماھوار تكميل گردد

دارايی ھا بايد به شکل . شده بانك براي دوره فعلي راپور دھي طوريكه ذيالٌ مورد بحث قرار گرفت ارايه نمائيد
جبران خسارات احتمالی ناشی از قرضه ھا و يا ساير موارد آن،  ناخالص يعنی بدون وضع مبالغ اختصاصی برای

مجموعه بيالنس ھای دارايي ھاي . راپور داده شود مگر در موارد خاصی  که به شکل ديگر تعيين شده باشد
انتخاب شده بايد با عين کتگوری ھای دارايي راپور داده شده در بيالنس شيت بانک، در عين دوره راپوردھی 

  . اشدمساوی ب
 شماره اقالم          عنوان و ھدايات

 :طلبات باالي موسسات مالي را در گروپ ھاي فرعي ذيل راپور دھيد :سپرده ھاي جاري با بانكھا .1

1. a 2قسمت از مبلغ را كه شامل قلم  :سپرده ھاي جاري در بانكھاي داخليa.  بيالنس شيت بوده يا ھمان
بالغ موجود در بانك ھاي داخلي است را با ذكر نام بانك مربوطه راپور سپرده ھاي جاري با بانكھا که شامل م

  .دھيد
1.b 2قسمت از مبلغ را كه شامل قلم :سپرده ھاي جاري در فروع بانكھاي خارجيa.  بيالنس شيت بوده يا

ان ھمان سپرده ھاي جاری با بانكھا كه در برگيرنده مبالغ موجود در فروع بانك ھاي خارجي كه در افغانست
  .موقعيت دارند را ھمراه با نام ھر بانک  راپور دھيد

1.c 2 قسمت از مبلغ را كه شامل قلم :سپرده ھاي جاري در بانك ھاي خارجیa.  بيالنس شيت بوده يا ھمان
سپرده ھاي جاري با بانكھا كه شامل مبالغ موجود در بانك ھاي خارجي است را با ذكر نام بانك و نام كشور 

  .ن موقعيت دارد، راپور دھيدكه بانك در آ
1.d 2در اقالم  مبالغ راپور داده شده :سپرده ھاي جاري در بانك ھا مجموعa  ،2b  2وc را جمع نمائيد.  
  

 :طلبات باالي موسسات مالي را در گروپ ھاي فرعي ذيل راپور دھيد :سپرده ھاي ميعادي با بانكھا .2

2a. از مبلغ را كه شامل قلم قسمت  ;سپرده ھاي ميعادي در بانك ھاي داخليb2  بيالنس شيت بوده يا ھمان سپرده
 .ھاي ميعادی با بانك ھا كه شامل مبالغ موجود در بانك ھاي داخلي است ، را با ذكر نام بانك مربوطه راپور دھيد

2 b.2قسمت از مبلغ را كه شامل قلم  :سپرده ھاي ميعادی در فروع بانك ھاي خارجيb     بيالنس شيت بوده
ا ھمان سپرده ھاي ميعادي با بانكھا كه در برگيرنده مبالغ موجود در فروع بانك ھاي خارجي كه در افغانستان ي

 .موقعيت دارند را ھمراه با نام ھر بانك ، راپور دھيد
c.2 قسمت از مبلغ را كه شامل قلم  :سپرده ھاي ميعادی با بانك ھاي خارجيa2  بيالنس شيت بوده يا ھمان

ميعادی با بانكھا كه شامل مبالغ موجود در بانك ھاي خارجي است را با ذكر نام بانك و نام كشور سپرده ھاي 
  .، راپور دھيد كه بانك در آن موقعيت دارد

d.2 2مبالغ راپور داده شده در اقالم  :مجموع سپرده ھاي ميعادی با بانك ھاa  ،2b  2وc جمع   را
  .نمائيد

وسسات مالي  را در گروپ ھاي فرعي اختصاص داده شده ذيل راپور طلبات باالي م :قروض به بانك ھا .3
 :دھيد

3.a 2قسمت از مبلغ را كه شامل قلم  :قروض به بانك ھاي داخليc  بيالنس شيت بوده ، قروض به بانك ھا كه
 .دربر گيرنده مبالغ موجود در بانك ھاي داخلي است را با نام بانك مربوطه راپور دھيد
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3.b 2قسمتی از مبلغی را که شامل قلم  :بانک ھای خارجی قروض به فروعc  بيالنس شيت بوده قروض به
بانک ھا که دربرگيرنده مبالغ موجود در فروع بانک ھای خارجی که در افغانستان موقعيت دارند را با ذکر 

  .نام ھر بانک راپور دھيد
3.c 2قسمت از مبلغ را که شامل قلم  :قروض به بانک ھای خارجیc نس شيت بوده، قروض به بانک ھا بيال

که دربرگيرنده مبالغ موجود در بانک ھای خارجی است را با ذکر نام بانک و نام کشوريکه بانک در آن 
  .موقعيت دارد ، راپور دھيد

3.d مبالغ راپور داده شده اقالم  :مجموع قروض به بانک ھاa3  ،b3  وc3 را جمع نمائيد. 
 

 :گذاری ھا را در گروپ ھای فرعی اختصاص داده شده ذيل راپور دھيد سرمايه :سرمايه گذاری ھا4.

4.a 5قسمت از مبلغ را که شامل قلم  :سرمايه گذاری ھای داخلیa  سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی
سرمايه گزاری ھای آماده برای فروش در بيالنس شيت بوده، که دربرگيرنده مبالغ  5bتاريخ سر رسيد و 

سرمايه گذاری ھا در جايداد ھای . (نھاد ھای داخلی است را با ذکر نام نھاد مربوطه راپور دھيدموجود در 
  ) خريداری شده شامل نمی باشد DABحقيقی و کپيتل نوت ھای که از 

4.b 5قسمت از مبلغ را که شامل قلم  :سرمايه گذاری ھای خارجیa  سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی
سرمايه گذاری ھای آماده برای فروش در بيالنس شيت بوده که دربرگيرنده مبالغ  5b تاريخ سر رسيد و

سرمايه گذاری ھا در . (موجود در موسسات خارجی است را با ذکرنام موسسه و موقعيت کشور راپور دھيد
  ) جايداد ھای حقيقی مانند تعميرات و زمين شامل اين نمی باشد

4.c 4غ راپور داده شده اقالم مبال: مجموع سرمايه گذاری ھاa  4وb را مجموعه نمائيد. 
    

دارائی ھای فزيکی شامل مالکيت جواز استفاده ازنرم افزار را در گروپ ھای فرعی ذيل  :دارائی ھای ثابت5.  
 . راپور دھيد

5a. را  بيالنس شيت بوده، ديگر دارائی ھای ثابت 11قسمتی از مبلغی را که شامل  قلم  :دارائی ھای حقيقی
  .با آدرس ھر دارائی يا ملکيت راپور دھيد

1.a.5 بيالنس شيت، ديگر دارائی ھای  11راپوردھی قسمت از مبلغ شامل در قلم  :دارائی ھای حقيقی داخلی
  .ثابت که در افغانستان موقعيت دارد با آدرس ھر دارائی يا ملکيت

5.2.a بيالنس شيت بوده ، و ديگر  11امل در قلم راپور دھی قسمت از مبلغ که ش :دارائی ھای حقيقی خارجی
دارائی ھای ثابت که در خارج از افغانستان موقعيت دارد را با آدرس ھر دارائی يا ملکيت در کشوريکه 

  .موقعيت دارد
5.b 5مجموع مبالغ اقالم  :مجموع تعميرات و زمين.a.1  5و.a.2 را راپوردھيد.  
5.c بيالنس شيت و ديگر دارائی ھای  11مبلغ که شامل در قلم  راپور دھی قسمت از :دارائی ھای منقول

 : ثابت در کتگوری ھای مختص شده ذيل اند
5.  c.1بيالنس شيت و ديگر دارئی ھای  11راپوردھی قسمت از مبلغ که شامل قلم  :دارائی ھای منقول داخلی

  .ثابت که در افغانستان موقعيت دارد
5.2.c بيالنس شيت، عمارات و  11دھی قسمت از مبلغ که شامل در قلم راپور :دارائی ھای منقول خارجی

ساير دارائی ھای ثابت را با آدرس و موقعيت کشور با شمول جواز نرم افزار که درخارج از افغانستان مروج 
 .باشد

5.d 5مجموع مبالغ که در اقالم  :مجموع دارائی ھای منقول.c.1  5و.c.2 در باال ذکر گرديده است. 
5.e 5حاصل جمع اقالم  :وع دارئی ھای ثابتمجم.b  5و.d درج گردد.  

 


