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مدیریت نظارت مالی
مکتىب متحدالمال محاسبىی 04-85
"فارمت جدید راپىردهی –سروی ماهىارنرخ تکتانه "

مؤرخ12 :جُالی  21-2006سرطان 1385
عنىانی :روسای بانکهای تجارتی مجىز و مدیران عمىمی فروع بانکهای خارجیدارایی جىاز نامه
لطفآ مطلغ باشیذ کً دافغاوستان باوک یک راپُرجذیذ رادرفارمت ٌای راپُردٌی خُد ػالَي ومُدي کً بً سرَی
ماٌُارورخ تکتاوً مسمی میباشذ .ایه فُرمً بایذ ماٌُار تکمیل گردد َ,بخاطرطرح شذي تا دافغاوستان باوک
َسایرشرکاءبازارٌای مالی افغاوستان را ازَضؼیت جاری پُلی َبازارٌای کریذتی آگاي داشتً باشذ .
مؼلُمات کً بُاسطً ایه راپُرتُسط مُسسات باوکی اوفرادی ارایً مىگردد خالصً خ َاٌذ شذ َتُسط دافغاوستان
باوک وحیث یک تُلیذ پرَسً سیاست پُلی مُرد استفادي قرارخُاٌذ گرفت َ,در صفً اوتروتی دافغاوستان باوک
بصُرت جمؼی گذاشتً خُاٌذ شذ تا تمامی شرکا ء بازار مالی (بشمُل مُسسات باوکی َمشتریان آوٍا ) از ان
ادي بؼمل آَروذ .
دیذن ومایىذ َدر صُرت ضرَرت از ان استف
ایه فُرمً جذیذ راپُر دٌی از مُسسات باوکی میخُاٌذ تا فؼالیت ٌای جذیذ خُد را در ٌرماي را در ٌرماي در
کتگُری ٌا ی مختلف دارایی ٌای مفادی َبذٌی ٌای حامل تکتاوً راپُر دٌىذ ٌ ,مچىان ورخ ٌای تکتاوً بسیار
مؼمُل کً تُسط باوک بخاطر ان فؼالیت ٌای جذید (باالی دارایی ٌا ) َضغ گردیذي یا (باالی بذٌی ٌا ) پرداختً
شذي را ویس راپُردٌىذ .
برای وخستیه بار فُرمً بایذ در  15سپتمیر ( 2006مصادف با  24سىبلً  ) 1385یا قیل از آن براساش اطالػات
ماي اگست  ( 2006مصادف با ماي اسذ  )1385ارایً گردد.
برای مؼلُمات بیشترراجغ بً ایه راپُر ,لطفآ بً فارمت َرٌىماوی ٌای ضمیمً شذي مراجؼً کىیذ .
درصُرت داشته سُاالت درمُرد ٌرگُوً مطالب ایه متحذالمال ,لظفآ باشخص ریل بً تماش شُیذ:
محمذ ظاٌر
متخصص محاسیً َراپُردٌی
شماري مبایل 9379012710 :
پست الکترَویکی i_m_zohir@yahoo.com :
عبذالُدَد صابر
مذیرػمُمی وظارت امُرمالی .
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