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 ھدايات عمومی
 

اين فورمه راپوردھی شامل تمام دارائی ھای حساب . ترتيب دھند ماھواراين فورمه راپوردھی را بصورت بايد  ھافرع
. درنظرگرفته شده اند، ميباشد آماده به فروشيا  نگھداشته شده الی سررسيدسرمايه گذاری، بشمول آنھائی که منحيث 

تجارتی اند، در فورمه راپوردھی ترکيب حسابات سرمايه گذاری راپور داده  اسناد بھأ دار که بشکل دارائی ھای
 .ميشوند

 
  سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی سررسيد.   1
 

 تعريف سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی سررسيد
 

ل تعيين و سررسيد ثابت، سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی سررسيد شامل اسناد بھأ دار دارای تأديات ثابت يا قاب
غير از قروض و طلباتی که بواسطه موسسه مالی راه اندازی شده اند، بوده و توانمندی و عزم مثبت درتطابق با موعد 

يک  .محاسبه ميگردند  amortizedبه قيمت  سرمايه گذاری ھای نگھداشته شده الی سررسيد .سررسيد را داشته باشند
ثابت قلمداد گرديده  به موعد سررسيددادن يک سرمايه گذاری اسناد بھأ داردر تطابق موسسه زمانی به مصمم نبودن 

   :حاالت زيرين ديده شود يکی ازميتواند، در صورتيکه 
 
)a( مؤسسه عزم نگھداشت سند بھأ دار را برای يکمدت غيرمعيين داشته باشد؛ 
 
)b( نه بازار، نيازمندی ھای سياليت، تغييرات مؤسسه آماده فروش سند بھأ دار بجواب تغييرات نرخھا يا خطرات تکتا

در دسترسی و بازده اسناد بھأ دار بديل، تغييرات در منابع و شرائط تمويلی، يا تغييرات در خطر ناشی از 
 اسعارخارجی، باشد؛  يا

 
 
)c(  صادر کننده حق تسويه سند بھأ دار را به يک مبلغ داشته باشد که از قيمتamortized  حظه آن بصورت قابل مال

 .پائين باشد
 

 :شامل نگردنداينھا بايد در زمره اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی سررسيد 
 
اينھا بايد منحيث آماده بفروش يا دارائی ھای تجارتی، با در . تمام اسناد بھأ دار که واجد شرائط مختص باالئی باشند )1(

ن معيارات سھل التعيين ارزش مناسب اسناد نظرداشت ھدف نگھداتشت سند بھأ دار متذکره يا عدم برآورده ساخت
لغتنامه رجوع  ارزش مناسبجھت کسب توضيحات درمورد معيارات متذکره به بخش ( بھأ دار داخلی و خارجی 

فورمه   2تمام اسناد بھأ دار آماده بفروش را در قلم  .، درنظر گرفته شده يا مورد معامله قرار گيرند)گردد
فورمه راپوردھی   1تمام دارائی ھای تجارتی را در قلم . اد بھأ دار، راپور دھيدراپوردھی مرکب حسابات اسن
 .، راپور دھيدمرکب حسابات اسناد بھأ دار

 
آماده بفروش اسناد بھأ دار اسناد بھأ دار با ارزش مناسب سھل التعيين را خواه منحيث .  تمام اسناد بھأ دار سرمايه (2)

سرمايه با ارزش مناسب سھل  اسناد بھأ دار، مرکب حسابات اسناد بھأ دارفورمه راپوردھی   2c(1)در قلم 
، فورمه راپوردھی مرکب حسابات اسناد بھأ دار  1b(5)يا   1a(5)،  يا منحيث دارائی ھای تجارتی در قلم التعيين

سرمايه   اسناد بھأ داردر صورتيکه  .با در نظرداشت ھدف نگھداشت ھمچو اسناد بھأ دار، راپور داده شوند
فورمه راپوردھی   2c(2)معيارات ارزش مناسب سھل التعيين را برآورده نتوانند، بايد منحيث آماده بفروش در قلم 
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، در نظرگرفته شده و باساس تخمينات اداره از ديگر سرمايه اسناد بھأ دارتمام ، مرکب حسابات اسناد بھأ دار
  .رزش آن درج گردنداز ا پائين ترشرائط بازار به قيمت تمام شد يا 

 
متداوم را غرض نگھداشت سند بھأ دار الی موعد سررسيد بدين  عزم و توانمندیمؤسسه راپور دھنده بايد يک 

يگانه استثنأ در مورد فروش ھمچو اسناد بھأ دار قبل از موعد سررسيد شان ھمانا عدم تضعيف . منظورداشته باشد
  :يد در حاالت زيرين ميباشداحتمالی عزم و توانمندی فوق الی موعد سررس

 
)a( خرابی قابل مالحظه اعتبار صادرکننده؛ 
 
)b(  ترکيب يا فروش اھم کاروباری )که مسئله فروش يا انتقال اسناد بھأ دار ) مانند فروش يک بخش از کاروبار

ريدت کنگھداشته شده الی سررسيد را ضروری گردانيده تا بدينوسيله موقف فعلی خطر نرخ تکتانه يا پاليسی خطر 
 مؤسسه حفظ گردد؛

 
)c(  که تغييرات قابل مالحظه ای را درينکه يک سند بھأ يک تغيير قابل مالحظه در مقضيات قانونی يا تنظيماتی

مختص وارد آورده و اين امر سبب فروش يک سند بھأ  اسناد بھأ داردارمجوزه چی بوده يا حد اعظمی برخی از 
   دار نگھداشته شده الی سررسيد مؤسسه گردد؛

 
 

 مقدار نقصان سرمايه
 

تلقی ميگردد که مبلغ مندرجه آن از مبلغ تخمينی قابل  نقصانیيک سند بھأ دار نگھداشته شده الی سررسيد در صورتی 
مؤسسه بايد در ھر تاريخ راپوردھی ارزيابی نمايد که آيا کدام مدرک عينی در مورد . حصول از آن، بيشتر باشد

در . وجود دارد يا خير اسناد بھأ دارنگھداشته شده الی سررسيد يا گروپ از ھمچو  دار اسناد بھأيک )  خرابی(تضعيف 
بيالنس   5aصورت کدام خرابی، مبلغ مندرجه دارائی بايد مستقيما ً به مبلغ قابل حصول آن کاھش داده شده و در قلم 

ورمه راپوردھی مرکب حسابات اسناد ف،  و کتگوری ھای فرعی مناسب نگھداشته شده الی سررسيد اسناد بھأ دارشيت، 
بيالنس شيت راپور   )نگھداشته شده الی سررسيداسناد بھأ دار و تمام ستونھای فرعی،   B, A، ستون 1قلم ( بھأ دار

نگھداشته شده الی  اسناد بھأ دارنفع و ضرر ناشی از گزارش عوايد،   7مبلغ خساره نيز بايد در قلم . داده شوند
  .لغتنامه رجوع گردد خرابیجھت معلومات مزيد به بخش . ده شود، راپور داسررسيد

 
 راپور دھی

 
  amortizedقيمت . ،  راپور دھيدA، ستون 1را در قلم  اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی سررسيد  amortizedقيمت 

عيار شده، در  يا عالوه شدن تخفيف)  premium(تزئيد   amortizationعبارت از قيمت اکتساب بوده که برای 
صورتی که قلم متذکره به يک قيمت غير از قيمت اسمی، منفی ھر بازپرداخت رقم اصلی، و منفی ھر استھالک درنظر 

  .گرفته برای خرابی، خريداری شده باشد
  

 ، در صورتيکه اقالم مابعد آن معياراتB، ستون 1را تحت قلم  اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی سررسيدارزش مناسب 
جھت کسب معلومات در مورد اين معيارات، زمانيکه . را برآورده سازد، راپور داده شود ارزش مناسب سھل التعيين

اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی در صورتيکه . لغتنامه رجوع گردد ارزش مناسببکاربرده شده بتوانند، به بخش 
، B، ستون 1را تحت قلم )  خرابی ميباشدتعيين ع تست تاب( amortizedمعيارات را برآورده نسازند، قيمت  سررسيد

  .لغتنامه رجوع گردد  amortizedقيمت جھت معلومات مزيد بخ بخش . راپور داده شود
 

، معادل افغانی ارزش D، ستون 1درقلم . ، ارزش مناسب ھر قلم تسعيرشده به افغانی راپور داده شودC، ستون 1در قلم 
، معادل مجموعی افغانی ھر قلم را به تمام اسعار ديگر تسعير E، ستون 1در قلم . سعير نمائيدت دالرمناسب ھر قلم را به 
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اسناد بھأ دار نگھداشته شده برای آنھده . باشد  Eو   D, Cستونھای  1بايد معادل به مجموع قلم   Bستون   1قلم . نمائيد
درقلم ) تابع تست تعيين خرابی ميباشد(  amortized که ارزش مناسب شان بآسانی تعيين پذير نباشد، قيمت الی سررسيد

     .راپور داده شود  Eو   D, Cستونھای   1
 
 آماده به فروش اسناد بھأ دار.    2
 

 آماده به فروش اسناد بھأ دارتعريف 
 

  شده الی سررسيداسناد بھأ دار نگھداشته   (a)از جمله  ی اند کهاسناد بھأ دارشامل   (AFS)اسناد بھأ دار آماده بفروش 
(b)   نگھداشته شده برای تجارت،  يا(c)   ،بصورت کل، يک سند بھأ دار . نباشدقروض و مبالغ قابل حصول تصديھا

اينھا بخش از آن تصنيف گردد، در صورتيکه  اسناد بھأ دار آماده بفروشبايد منحيث يک دارائی تجارتی تا نسبت به 
ه يک شيوه تجارتی جھت کسب نفع از نوسانات قيم يا حدود معامله گران متصور مجموعه اسناد بھأ دار مشابه باشند ک

که بمقاصد تجارتی تمام اسناد بھأ دار . معيارات ارزش مناسب سھل التعيين را برآورده سازددر صورتيکه  وباشد،  
راپور  د بھأ دار آماده بفروشاسنارا برآورده نتوانند، بايد منحيث  ارزش مناسب سھل التعيينکار گرفته شده و معيارات 

که باساس تخمينات اداره  پائينتریه شده، يا نظربه يک ارزش محاسب amortizedداده شده و باساس قيمت اکتساب يا 
   .در مورد اوضاع بازار صورت گيرد

 
نفع يا (ناسب درج گرديده و تعييرات ارزش م )مناسب(فعلی بازاری عموما ً باساس ارزش  اسناد بھأ دار آماده بفروش

با  .ارائه ميگردند، طلبات و ذمت دفتر مرکزی و ساير جناحھای مرتبطوارده در  عيارات منحيث) ضرر شناخته ناشده
  :آنھم، درينمود دو استثنأ وجود دارد

 
بايد باساس قيمت را برآورده نسازد،  ارزش مناسب سھل التعيينمعيارات  سند بھأ دار آماده بفروشماداميکه يک   )1(

که باساس تخمينات اداره در مورد اوضاع  پائينتریيا نظربه يک ارزش راپور داده شود،   amortizedکتساب يا ا
 د؛  وبازار صورت گير

 
بصورت مؤثر جلوگيری گرديد، آنھا فورا ً بايد در  اسناد بھأ دار آماده بفروشزمانيکه از تغييرات ارزش مناسب  )2(

 .،  درج گردداسناد بھأ دار آماده بفروشضرر / نفع، 6aعايد خالص گزارش عوايد، سطر 
 
 آماده بفروش وجھی و غير وجھی اسناد بھأ دار 
 

تأدياتی ثابت يا تعيين پذير پولی اقالم وجھی عبارت از پول دست داشته و دارائی ھای و بدھی ھای قابل حصول يا مبالغ 
نقد جائيکه مبلغ پول غيرثابت يا غيرقابل تعيين، پرداخت پول / حقوق يا مکلفيت ھای قراردادی جھت حصول .ميباشند

بھمين موجب منحيث يک قلم غيروجھی تلقی شده، زيرا صاحب سھم اسناد بھأ دار سرمايه . اقالم غير وجھی باشند
منحيث يک قلم وجھی قرضه  اسناد بھأ دارھيچگونه حق ای را در رابطه با يک مبلغ قابل تعيين پولی نداشته، درحاليکه 

 .ه شده زيرا صاحب سھم متسحق حصول يک مبلغ ثابت يا قابل تعيين پولی شمرده ميشودشمرد
 

به نوعيت سند و اينکه قابل جلوگيری است و يا  اسناد بھأ دار آماده بفروشطرز معامله با نفع يا ضرر شناخته نشده 
 .خير، تعلق ميگيرد

 
عيارات طلبات و ذمت دفتر مرکزی و  منحيث ولیپ - برآورد دوباره نفع و ضرر اسعار خارجی شناخته نشده غير )1(

 .بيالنس شيت راپور داده ميشوند در ساير جناحھای مرتبط
 
برآورد دوباره نفع و ضرر اسعار خارجی شناخته نشده بر اساس دارائی ھای آماده بفروش به منابع وجھی  در قلم  )2(

 ..داده ميشوند ارجی،  راپور، تعيين ارزش دوباره نفع و ضرر ناشی از اسعار خگزارش عوايد  11
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که يک قلم تأمينی در تأمين ارزش مناسب ميباشد،  اسناد بھأ دار آماده بفروشنفع وضرر شناخته ناشده برای ھرآن  )3(

 . ، راپور داده شوداسناد بھأ دار آماده بفروشضرر / نفعگزارش عوايد،   6aبايد تحت قلم 
 

 )تضعيف(خرابی 
 

از باعث سنجش غيرقابل اعتماد شان باساس ارزش مناسب درج نگرديده، با آنھم جھت اسناد بھأ دار آماده بفروش 
اسناد  بيالنس شيت،  5bھر تضعيف شناسائی شده بايد در قلم  .تضعيف بصورت حد اقل ماھوار بررسی گرديده ميتوانند

و   Bو   Aستونھای (ر کتگوری ھای فرعی فورمه راپوردھی مرکب حسابات اسناد بھأ دا و ،بھأ دار آماده بفروش
نفع و ، 6aرقم ضرر نيز بايد در گزارش عوايد، قلم . ، ارائه گردنداسناد بھأ دار آماده بفروش، 2قلم ) عیستونھای فر

  .، راپور داده شونداسناد بھأ دار آماده بفروشضرر 
  

 ، رقم خالص ضرر جمعاند فعلی بازاری ارائه گرديدهکه باساس ارزش  اسناد بھأ دار آماده بفروشدر صورت تضعيف 
 طلبات و ذمت دفتر مرکزی و ساير جناحھای مرتبط ذريعه عيار ساختن مبالغاز بيالنس شيت سند بھأ دار بايد  شونده

بايد نيز در   Write down .ارائه گردد، اسناد بھأ دار آماده بفروش نفع و ضرر، گزارش عوايد  6a حذف و در قلم
اسناد بھأ دار آماده ، Bو   Aستونھای   2درقلم  فورمه راپوردھی مرکب حسابات اسناد بھأ دارکتگوری فرعی مرتبط 

  .لغتنامه رجوع گردد  impairmentجھت معلومات مزيد به بخش   .، ارائه گردندبفروش
 

 راپور دھی
 

سند بھأ (قيمت اکتساب يا / و)  سند بھأ دار قرضه(  amortized، خواه قيمت اسناد بھأ دار آماده بفروشدر خصوص 
قيمت ، آماده بفروش قرضهاسناد بھأ دار برای تمام . راپور داده شود  Aستون   2تحت قلم )  دار غير قرض

amortized   ستون   2را درقلمA  قيمت  .راپور دھيدamortized   عبارت از قيمت اکتساب يک سند بھأ دار يا ساير
م يا افزايش تخفيف عيار گرديده، درصورتيکه سند بھأ دار يا پريمي  amortizationبرای دارائی ھايی ميباشد که 

  write downدارائی ديگری به قيمت ديگری غير از ارزش اسمی، منفی کدام بازپرداخت اصلی، و منفی کدام 
جبرانی،  برای تمام اسناد بھأ دار غير قرض آماده بفروش مانند سھام سرمايه و تصاديق .تضعيف، خريداری شده باشد

شامل لست قيم در زمان خريداری،  قيمت اکتساب اسناد غيرقرض. راپور داده شود  Aستون   2درقلم  قيمت اکتساب
  .اکتساب، ميباشد  write downمورد نياز، منفی ھر ) ھای(مخارج معامالتی برای اکتساب دارائی جمع 

 
، در صورتيکه اسناد بھأ دار معيارات ارزش Bستون   2را در قلم  اسناد بھأ دار آماده بفروشارزش مناسب جاری 

ای که معيارات را برآورده  اسناد بھأ دار آماده بفروشدر رابطه با آنعده . مناسب سھل التعيين را برآورده سازد
که باساس تخمينات اداره در مورد اوضاع بازار پائينتری ارزش يا قيمت اکتساب، يا   amortizedنميتوانند، قيمت 

  . راپور داده شود  Bستون   2، در قلم ت گيردصور
 

، معادل افغانی ارزش Dستون  2درقلم . ، ارزش مناسب ھر قلم تسعيرشده به افغانی راپور داده شودCستون  2در قلم 
ر ، معادل مجموعی افغانی ھر قلم را به تمام اسعار ديگر تسعيEستون  2در قلم . تسعير نمائيد دالرمناسب ھر قلم را به 

آماده بفروش اسناد بھأ دار برای آنھده . باشد  Eو   D, Cستونھای  2بايد معادل به مجموع قلم   Bستون  2قلم . نمائيد
 2يا اکتساب، يا کدام ارزش پائينتر،  درقلم   amortizedکه ارزش مناسب بازاری شان بآسانی تعيين پذير نباشد، قيمت 

  . راپور داده شود  Eو   D, Cستونھای 
  
  

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
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  اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی سررسيد  1
  

a1   قيمت   :داخلیقرضه اسناد بھأدارamortized   تمام اسناد بھأ دار قرضه داخلی ای را که الی موعد
ارزش مناسب تمام . ، راپور دھيدAستون  1a(4)الی   1a(1)سررسيد نگھداشته شده اند، در قلم 

، Bستون    1a(4)الی   1a(1)نگھداشته شده الی سررسيد را در قلم  بھأ دار قرضه داخلیاسناد 
ايکه معيارات ارزش مناسب سھل التعيين را  اسناد بھأ دار قرضه داخلیآنعده . راپور داده شود

،  و ھمچنان Bرا در ستون)  تابع تست تعيين خرابی ميباشد(  amortizedبرآورده نميسازند، قيمت 
  .راپور دھيد  Eو   D, Cتونھای فرعی س
  

a1)1(  قيمت   :اسناد بھأدار حکومت افغانستانamortized   نگھداشته تمام اسناد بھأدار و ارزش مناسب
. ، راپور داده شوندآن بدوش حکومت افغانستان بوده )مکلفيت تأدياتی (شده الی سررسيد که ذمت

ه بانک مرکزی يا وزارتخانه ھای حکومتی و تضمين اسناد بھأدار نشرشده بواسطدرين زمره ساير 
  .)عوايد تکتانه از بابت نوت سرمايه را در اينجا راپور ندھيد(شامل اندشده حکومت افغانستان، 

  
a1)2(  قيمت   :اسناد بھأدار شاروالیamortized   تمام اسناد بھأدار نگھداشته شده الی و ارزش مناسب

  .، راپور داده شودشاروالی ھای افغانستان بوده )دياتیمکلفيت تأ(را که ذمت  سررسيد 
 

a1)3(  قيمت   :اسناد بھأدار شرکت ھاamortized   تمام اسناد بھأدار نگھداشته شده الی و ارزش مناسب
  .، راپورداده شودبوده شرکتھای چارتر افغانستان )مکلفيت تأدياتی(را که ذمت سررسيد 

  
a1)4(  قيمت  :داخلی ساير اسناد بھأدار قروضamortized   ديگر تمام اسناد بھأدار و ارزش مناسب

الی )  a1)1منحيث نگھداشته شده الی سررسيد درنظر گرفته شده و در قلم که قروض داخلی را 
a1)3(   راپور داده شود ميشوند،راپور داده نباال.  
  

b1  قيمت    :اسناد بھأدار خارجیamortized   نگھداشته شده الی سررسيد قروض خارجیاسناد بھأدار 
قروض  تمام اسناد بھأدار ارزش مناسب. ، راپور داده شودAستون   1b(4)الی   1b(1)را در قلم 
. ، راپور داده شودBستون   1b(4)الی   1b(1)را در اقالم  نگھداشته شده الی سررسيد خارجی

تعيين را برآورده نميسازد، اسناد بھأ دار قروض خارجی که معيارات ارزش مناسب سھل البرای آن 
،  و ھمچنان ستونھای فرعی Bدر ستونھای )  تابع تست تعيين خرابی ميباشد(  amortizedقيمت 
D, C   وE  راپور داده ميشوند.  

  
b1)1(   اسناد بھأ دار نشر شده توسط جناح مقابل شامل درکتگوریA  :  قيمتamortized   ارزش و

جناح   Aکتگوری (  0% کشورھا و مؤسسات بين المللی با خطر  مناسب تأديات مستقل قروض تمام
نرخ سرمايه گذاری آن بواسطه مؤسسه شناخته شده بين المللی مانند ستندرد و پورز  و ،)ھای مقابل

  .يا موديز تعيين گردد، راپور داده شود
  
  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
  

b1)2(  قيمت   :تمام اسناد ديگر بھأ دار حکومات خارجیamortized   ارزش مناسب تمام تأديات و
شده و منحيث راپور داده ن  )b1)1قروض خارجی را که بمقاصد تجارتی نگھداشته شده و در قلم 

  .راپور داده شود نگھداشته شده الی سررسيد در نظر گرفته ميشوند،
  

b1)3(  قيمت   :اسناد بھأ دار شرکتھاamortized   اد بھأ دار صادر شده بواسطه ارزش مناسب تمام اسنو
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  .بمقاصد تجارتی نگھداشته شده اند، راپور داده شودکه شرکتھای چارتر شده خارجی 
  

b1)4 (  قيمت   :ساير اسناد بھأ دار قروضamortized   اوراق قرضه، نوتھا، ارزش مناسب تمام و
الی   )b1)1ر اقالم د که ذريعه تمام ناشرين ديگر غير افغانی صادر وقروض، و اوراق تجارتی 

b1)3(  راپور داده نميشوند، راپور داده شود.  
  

c1  1مجموع اقالم    :مجموع اسناد بھأ دار نگھداشته شده الی سررسيدa   1وb   ستونھایA   الیE ،
اسناد بھأ دار  بيالنس شيت،  5aبايد معادل قلم   Aستون  1bو   1aمجموع اقالم . راپور داده شود
  .، باشندالی سررسيد نگھداشته شده

  
   

  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

  اسناد بھأ دار آماده به فروش 2
  

a2  قيمت   :اسناد بھأدار قرضه داخلیamortized  آماده بفروش را  تمام اسناد بھأ دار قرضه داخلی
 خلیاسناد بھأ دار قرضه داارزش مناسب تمام . ، راپور دھيدAستون  2a(4)الی   2a(1)دراقالم 

معيارات ارزش  ، در صورتيکهBستون   2a(4)الی   2a(1)نگھداشته شده الی سررسيد را در قلم 
برای آنعده اسناد بھأ دار قروض داخلی که .  راپور داده شودمناسب سھل التعيين را برآورده سازند، 

،  و ھمچنان B ستوندر يا ارزش پائينتر را   amortizedقيمت اين معيارات را برآورده نميسازند، 
  .راپور دھيد  Eو   D, Cستونھای فرعی 

  
a2)1(  قيمت   :اسناد بھأدار حکومت افغانستانamortized   قروض تمام اسناد بھأدارو ارزش مناسب 

بشمول آن بدوش حکومت افغانستان بوده، ) مکلفيت تأدياتی( نگھداشته شده الی سررسيد که ذمت
ک مرکزی يا کدام وزارتخانه دولتی نشر و توسط حکومت ساير اسناد بھأ داری که ذريعه بان

  . راپور داده شوندافغانستان گرانتی شده باشد، 
  

a2)2(  قيمت   :اسناد بھأدار شاروالیamortized   تمام اسناد بھأدار نگھداشته شده الی و ارزش مناسب
  .ر داده شود، راپوشاروالی ھای افغانستان بوده) مکلفيت تأدياتی(را که ذمت  سررسيد 

 
a2)3(  قيمت   :اسناد بھأدار شرکت ھاamortized   تمام اسناد بھأدار نگھداشته شده الی و ارزش مناسب

  .شرکتھای چارتر افغانستان بوده، راپورداده شود) مکلفيت تأدياتی(را که ذمت سررسيد 
  

a2)4(  قيمت   :ساير اسناد بھأدار قروضamortized   ديگر قروض اد بھأدار تمام اسنو ارزش مناسب
باال راپور داده   )3(a2الی )  a2)1درنظر گرفته شده و در قلم  آماده بفروشداخلی را که منحيث 

  .نميشوند، راپور داده شود
  

b2  قيمت   :اسناد بھأدار خارجیamortized   را در قلم  آماده بفروشقروض خارجی اسناد بھأدار تمام
2b(1)   2الیb(4)   ستونAقروض خارجی تمام اسناد بھأدار ارزش مناسب. ور داده شود، راپ 

در صورتی که معيارات ارزش مناسب ، Bستون   2b(4)الی   2b(1)را در اقالم  آماده بفروش
برای آن اسناد بھأ دار قروض خارجی که معيارات . راپور داده شودسھل التعيين را برآورده سازند، 

، Bستون  يا ارزش پائينر را   amortizedد، قيمت نه نميسازارزش مناسب سھل التعيين را برآورد
  .راپور داده ميشوند  Eو   D, Cو ھمچنان ستونھای فرعی 
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b2)1(   اسناد بھأ دار نشر شده توسط جناح مقابل شامل درکتگوریA :   قيمتamortized   و ارزش
 0% ت بين المللی با خطر تمام کشورھا و مؤسساآماده بفروش تأديات مستقل قروض تمام مناسب 

نرخ سرمايه گذاری آن بواسطه مؤسسه شناخته شده بين المللی  و، )جناح ھای مقابل  Aکتگوری (
  .مانند ستندرد و پورز يا موديز تعيين گردد، راپور داده شود

  
b2)2(  قيمت   :تمام اسناد ديگر بھأ دار حکومات خارجیamortized   ارزش مناسب تمام تأديات و

راپور داده   )b2)1و در قلم  منحيث آماده بفروش مد نظر گرفته شده روض خارجی را که ق
  .راپور داده شود نميشوند،

  
b2)3(  قيمت   :اسناد بھأ دار شرکتھاamortized   ارزش مناسب تمام اسناد بھأ دار صادر شده بواسطه و

  .راپور داده شود منحيث آماده بفروش مد نظر اند،شرکتھای چارتر شده خارجی که 
  عنوان و توضيحات شماره قلم

  
b2)4 (  قيمت   :ساير اسناد بھأ دار قروضamortized   ارزش مناسب تمام اوراق قرضه، نوتھا، و

الی   )b2)1قروض، و اوراق تجارتی که ذريعه تمام ناشرين ديگر غير افغانی صادر و در اقالم 
b2)3(  ده شودباال راپور داده نميشوند، راپور دا.  
  

c2  ساير اسناد بھأ دار مالی :  
  

c2)1( قيمت اکتساب و ارزش مناسب تمام اسناد بھأ  :اسناد بھأ دار سرمايه با ارزش مناسب سھل التعيين
ارزشھای مناسب آن  و دار سرمايه داخلی و خارجی که منحيث آماده بفروش مد نظر گرفته شده

  .بآسانی تعيين پذير باشد، راپور داده شود
c2)2(   اسناد بھأ دار داخلی و خارجی سرمايه که ارزشھای مناسب  تمام  :ديگر سرمايه اسناد بھأ دارتمام

در خصوص اين قلم، اينگونه اسھام سرمايه را باساس . آن بآسانی تعيين پذير نباشد، راپور داده شود
ابی اداره از اوضاع ، يا باساس ارزش پائينتر که نظر به ارزيB و  Aقيمت اکتساب در ستونھای 

  .  موجوده بازار صورت گرفته، راپور داده شوند
  

c2)3( تمام اسناد بھأ دار ديگر خارجی و داخلی که ارزشھای   :تمام اسناد بھأ دار ديگر آماده بفروش
  .باال راپور داده نميشوند، راپور داده شوند)  2(c2الی )  c2)1مناسب سھل العيين نداشته و در اقالم 

  
d2 2مجموع اقالم   :مجموع سرمايه گذاری ھای آماده بفروشb, 2a   2وc   ستونھایA   الیE  ،

اسناد بھأ بيالنس شيت،   5bبايد معادل قلم   Bستون   2cو   2b, 2aمجموع اقالم . راپور داده شود
  .، باشندآماده بفروش دار
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