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  ھدايات عمومی
 

مشتقات بکاربرده شده در حسابات  و ترتيب نمايند، که در برگيرنده تمام دارائی ھا و بدھی ھای ماھوار بايد اين راپور را بصورت ھافرع
شده در راپور دارائی ھا و بدھی ھا بايد باساس ارزش مناسب شان صورت گرفته، طوريکه تمام منفعت ھا يا اضرار ارائه . تجارتی ميباشد

 .ارائه گردند ضرر حسابات تجارتی/ نفعگزارش عوايد بايد منحيث   5bيا   5aاقالم 
 

. راپور مجموع ارزش مناسب ھر قلم تسعير شده به افغانی ارائه گردد  Bدر ستون . ميباشد  Dو   C,B,Aپالن مرکب از چھار ستون اين 
معادل مجموعی ارزش مناسب ھر قلم را بتمام   Dدر ستون . ريکائی تسعير گرددمعادل ارزش مناسب افغانی ھر قلم به دالر ام  Cدر ستون 

    .ھر قلم را راپوردھيد  Dو   C, Bمجموع ستونھای   Aدر ستون . اسعار خارجی ديگر تسعير نمائيد
 

  :اده شوندتجارتی، درصورت برآورده نمودن تستھای آتی،  بايد بصورت کلی درين پالن راپور د دارائی ھا و بدھی ھای
 
 
از معيارات آتی برای مقاصد تجارتی مد  يکیبرآورده شدن  اکتساب بدھی ھا و دارائی ھا در صورت ،درين پالن :نيل به مقاصد تجارتی )1(

و اسناد بھأدار، قرارداد ھای نرخ تکتانه، قرارداد ھای تبادله اسعار خارجی، ساير کاال ھا   a): که منظما ًی  ھافرع. نظر گرفته ميشوند
حصول يا سھمگيری درھمچو اقالمی که   b)مين يا مورد معامله قرار ميدھند؛ قراردادھای مشتقات سرمايه، و ساير اسناد مالی را تض

 اساسا ً بمنظور فروش در آينده نزديک يا بمقصد فروش دوباره شان جھت منفعت جستن از نوسانات کوتاه مدت قيم در نظر اند؛  يا 
      (c  در اقالم چون محل رھايش مشتری يا ساير مقاصد تجارتی، و راپوردادن ھمچو دارائی ھا يا سھمگيری مگيری در يا سھحصول

 .منحيث دارائی ھا يا بدھی ھای تجارتی
 
، جھت کسب توضيحات در سھل التعيين ارزش مناسب، ارزش ھای مناسببه لغت نامه،   :ارزش ھای مناسب که بآسانی معين ميشوند )2(

راپور دارائی ھا و بدھی ھای  ھافرعدر صورت عدم برآورده شدن معيار، . ات ارزشھای مناسب سھل التعيين رجوع گرددمورد معيار
در عوض، تمام  .سازگار ھم باشد، داده نميتوانندباال )  1(شماره اساسی در حساب تجارتی را، حتی اگر قلم متذکره با مقاصد تجارتی 

 ). مطابق به تخمين اداره(ده به فروش راپور داده شده و به کمترين قيمت يا ارزش بازاری سنجش گردند ھمچو اقالم بايد منحيث اقالم آما
 

 انتقاالت به يا از حسابات تجارتی
 

انتقاالت از حساب تجارتی صرفا ً زمانی بايد صورت گيرد که يک سرمايه گذاری . انتقاالت به يا از حسابات تجارتی بايد نادرا ً صورت گيرد
انتقاالت به حسابات نگھداری شونده الی موعد سررسيد يا کتگوری آماده برای فروش بايد . زين بيش معيارات ارزش مناسب را برآورده نتواندا

ھر آن مفاد يا ضرر که در تاريخ انتقال يک قلم انتقال شده از حساب تجارتی شناسائی .نظر به ارزش مناسب آن در زمان انتقال، ثبت گردند
با آنھم، برای . شناسائی شده، و رد شده نميتوانند اضرار حسابات تجارتی/ منفعت ھاگزارش عوايد منحيث   5bو    5aد، از قبل در قلم ميگرد

نفعا و گزارش نفع و ضرر منحيث   5bو   5aشاسائی نشده بايد درموارد يک قلم انتقال شده به حساب تجارتی، ھر تاريخ انتقال نفع و ضرر 
  .درج گردند ت تجارتیضرر حسابا

 :نمائيد حذفموارد آتی را ازين پالن 
 
تمام اسناد بھأدار قروض و سرمايه که برای مقاصد تجارتی مد نظر بوده و معيارات ارزش مناسب بازاری سھل التعيين را برآورده  )1(

 .ده شونداينھا بايد منحيث اقالم آماده برای فروش به پائين ترين قيمت بازاری، راپور دا. نميسازند
 
اينھا بايد در پالن مرکب . تمام اسناد بھأداريکه خواه منحيث آماده برای فروش يا نگھداری شونده الی موعد سررسيد مد نظر گرفته شده اند )2(

 .حسابات سرمايه گذاری تحت يک کتگوری فرعی راپورداده شوند
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  عنوان و توضيحات  شماره قلم
  

  دارائی ھا  1
  

a1  ار داخلیاسناد بھأد:  
  

a1)1(  ارزش مناسب تمام اسناد بھأداری را که مکلفيت تأدياتی آن بدوش حکومت   :اسناد بھأدار حکومت افغانستان
افغانستان بوده و در حسابات تجارتی شامل اند، بشمول اسناد بھأدار نشرشده بواسطه بانک مرکزی يا وزارتخانه ھای 

عوايد تکتانه از بابت نوت سرمايه را در اينجا راپور (اپور داده شودحکومتی و تضمين شده حکومت افغانستان، ر
  .)ندھيد

  
a1)2(  ارزش مناسب تمام اسناد بھأدار قروضی را که مکلفيت تأدياتی شاروالی ھای افغانستان بوده   :اسناد بھأدار شاروالی

  .نگھداشته شده اند، راپور داده شودو بمقاصد تجارتی 
 

a1)3(  ارزش مناسب تمام اسناد بھأدار شرکت ھای را که بواسطه شرکتھای چارتر افغانستان   :شرکت ھا اسناد بھأدار
  .صادر و بمقاصد تجارتی نگھداشته شده اند، راپورداده شود

  
a1)4(  ارزش مناسب تمام اسناد بھأدار قروض داخلی را که بمقاصد تجارتی نگھداشته شده و در :  ساير اسناد بھأدار قروض

راپور داده نشده باشند، و معيارات ارزش مناسب سھل التعيين برای اسناد بھأدار داخلی را   )3(a1الی )  a1)1قلم 
  .برآورده سازند، راپور داده شود

  
a1)5(  ارزش مناسب تمام اسناد بھأدار سرمايه و اسناد دوگانه   :اسناد بھأدار سرمايه و اسناد دوگانه) طور مثال، اسھام

که بواسطه شرکت ھای چارتر افغانستان بمقاصد تجارتی نشر گرديده اند، )  د بھأدار متبادل، و غيرهترجيحی، اسنا
  .راپور داده شود

  
b1  اسناد بھأدار خارجی:   

  
b1)1(   اسناد بھأ دار نشر شده توسط جناح مقابل شامل درکتگوریA :  کشورھا و  ارزش مناسب تأديات مستقل قروض تمام

بمقاصد تجارتی صادر، و نرخ سرمايه گذاری   Aکه بواسطه کشورھای کتگوری   0% لی با خطر مؤسسات بين المل
  .آن بواسطه مؤسسه شناخته شده بين المللی مانند ستندرد و پورز يا موديز تعيين گردد، راپور داده شود

  
b1)2(  که بمقاصد تجارتی نگھداشته ی را تأديات قروض خارجارزش مناسب تمام   :تمام اسناد ديگر بھأ دار حکومات خارجی

راپور داده نميشوند، درصورتيکه معيار ارزش مناسب سھل التعيين اسناد بھأ دار خارجی را   )b1)1شده و در قلم 
  .برآورده سازد، راپور داده شود

  
b1)3(  ه خارجی را بمقاصد تمام اسناد بھأ دار صادر شده بواسطه شرکتھای چارتر شد ارزش مناسب  :اسناد بھأ دار شرکتھا

  .تجارتی نگھداشته شده اند، راپور داده شود
  

b1)4 (  ارزش مناسب تمام اسناد ديگر بھأ دار قرضه که بمقاصد تجارتی صادر و در اقالم   :ساير اسناد بھأ دار قروضb1)1(  
آورده ميسازند، راپور داده راپور داده نميشوند و معيارات ارزش مناسب اسناد بھأ دار سھل التعيين را بر  )b1)3الی 
  .شود

  
b1)5(  ارزش مناسب تمام اسناد بھأ دار سرمايه و اسناد دوگانه   :اسناد بھأ دار سرمايه و اسناد دوگانه ) طور مثال اسھام

  . که بمقاصد تجارتی ذريعه مراجع حقوقی خارجی صادر شده اند، راپور داده شود)  ترجيحی، اسناد بھأ دار متبادل
  

c1  ير دارائی ھای تجارتیسا:  
  

c1)1(  مجموعه تمام دارائی ھای تجارتی ديگر مندرجه در بيالنس شيت،   :ساير دارائی ھای تجارتی مندرجه در بيالنس شيت
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، بشمول ذمت بانکھا و ساير موسسات مالی نگھداشته شده برای مقاصد تجارتی، بطور )5(b1الی )  a1)1که در اقالم 
  . ده شده نميتوانند، راپور داده شودشايد و بايد راپور دا

  
  

  عنوان و توضيحات شماره قلم
   

c1)2(  ارزش مناسب مثبت نرخ تکتانه بازار، نرخ تبادله   :ارزش مناسب قراردادھای مشتقات نگھداشته شده برای داد وستد
ھر آن ارزش . راپور داده شود اسعار، و ساير قراردادھای مشتقات کاال و سرمايه که بمقاصد تجارتی نگھداشته شده اند،

از بخش غيرمؤثر يک قرارداد مشتقات ناشی گرديده ومنحيث يک معامله تأمينی شناخته شده و  مناسب مثبت ای را که
ارزش مناسب منفی اسناد مشتقات نگھداشته شده برای مقاصد تجارتی را ازين  .بکار برده شده است، شامل ساخته شود

ارزش مناسب منفی مشتقات ، را  2bمناسب منفی مشتقات نگھداشته شده برای تجارت قلم ارزش . قلم منفی ننمائيد
  .، راپور دھيدنگھداشته شده برای تجارت

  
d1  1مجموع اقالم   :مجموع دارائی ھای تجارتیb, 1a   1وc  دارائی ھای ،  4اين مبلغ بايد معادل قلم . را راپور دھيد

  .باشند حسابات تجارتی،
  

  ھابدھی   2
  

2a  مجموع مبلغ بدھی ھا را که از فروش دارائی ھای که بانک راپورده مالک آن نميباشد،   :بدھی وضعيت کوتاه مدت
  .بدست ميآيند راپور دھيد

  
2b   ارزش مناسب منفی مربوط به نرخ تکتانه، نرخ اسعار   :ارزش مناسب منفی مشتقات نگھداشته شده برای تجارت

ھر آن . قراردادھای سرمايه مشتقات که بمقاصد تجارتی نگھداشته شده اند، راپور داده شودخارجی، و ساير اقالم و 
معامله تأمينی شناخته شده بخش غيرمؤثر يک قرارداد مشتقات ناشی ميگردد و منحيث يک از ارزش مناسب منفی را که 

شته شده برای مقاصد تجارتی را ازين ازرش مناسب منفی اسناد مشتقات نگھدا. و بکار برده شده است، شامل ساخته شود
، راپور داده ارزش مناسب مثبت مشتقات نگھداشته شده برای تجارتمنحيث )  c1)2اينھا در قلم . ننمائيد قلم منفی
   .ميشوند

  
2c  2مجموع اقالم   :مجموع بدھی ھای تجارتیa    2وb  20اين مبلغ بايد معادل قلم . را راپور دھيدa  بيالنس شيت،  

  . باشد  ،دھی ھای تجارتیب
 


