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د بانکونو غ�

صدای بانک ها

اتحادیه بانکهای افغانســـــــــــتان با 

پشــتیبانی پروژه دسرتىس ماىل براى 

رسمايه گذارى در راستاى انکشــــاف 

افغانستان (FAIDA ) که یکی از پروژه 

های اداره یــــــــــــــو اس ای آی دی 

(USAID)میباشـــــــد، و به همکاری  

پروژه رسمایه گذاری و توســعه معدن  

 (MIDAS) جهت  پایداری افغانسـتان

، ه�یش دســرتســی به منابع مالی و  

میز گرد متشـبثین با بانکها در سکتور 

معدن را در کابل به تاریخ ۲۸ دلـــــــو 

ـرد  مذکور  ـزگ ـزار�ود.  می ـرگ ۱۳۹۳ ب

زمینه را برای رشکت های اســـتخراج 

معدن ملـــــی و بین املللـــــی که در 

افغانســـتان فعالیت دارند، مســـاعد 

ســـــاخت تا از طریق ارتباط آنها با وام 

دهندگان   به  تسـهیالت  �ویل مالی 

دسرتسی پیدا �ایند. عالوه برآن، این 

میزگرد فرصــــت مناســـــب را برای 

رشکت ها  جهت  تـــــــبادل افکار در 

شـناســایی چالش ها و فرصــت ها در 

ـره وری و ارتباطات جهت  بهبود بهــــ

ـراهم �ود. در این  تامین مالــــی فــــ

ه�یش، مقامات عالــی رتبه دولتـــی 

مشمول جاللت�ب محرتم داکرت داود 

شـــاه صــــبا ،  وزیر معادن و پطرولیم 

کشــور،  محرتم خان افضــل هده وال 

رسپرست و معاون اول دافغانســــتان 

بانک ، داکــــــــــــــــــــــــرت محمد 

مصـطفی"مســتور"معین مالی وزارت 

مالیه ، محرتم احمد سیر قریشـــــــی 

رییس عمومــــــــی  اتحادیه بانکهای 

افغانستان، محرتم  نجیب الله امیری 

معاون اجرایی و دیگر کارمندان عالـی 

رتبه این اتحادیه ، مقامات دولتـــــی، 

�ایندگان محرتم از پروژه دســرتىس 

ماىل براى رسمايه گذارى در راسـتاى 

انکشاف افغانستان (FAIDA ) ، یو اس 

ای آی دی  (USAID) ،پــروژه میداس 

(MIDAS) ، رشکت مالـی بین املللـی 

(IFC)، ۱۹ �اینده از بانکهای عضو این 

اتحادیه ، موسســــــــــات قرضه های 

کوچک، رشکت های بیمه، رســـــــانه 

ها،�ایندگان  ۷۵  رشکت خصــوصی 

(مشمول ۲۲ رشک های تجاری خا�ها 

)، صنعت معدن از انجمن سـنگ مرمر 

افغانســـتان ، انجمن سنگهای قیمتی 

افغانستان، و دیگر سازمان های ملی و 

بین املللی، که در کار و  صـــــــنعت 

معدن مشـــغول اند. (در مجموع ۱۶۵ 

مرد و زن) اشــــــرتاک ورزیده بودند.  

درین ه�یش وزیر معادن و پطـرولیم، 

معین وزارت مالیه ، رسپرســـت بانک 

مرکزی افغانســـتان سخ�انی جامع و 

ـرامون جنبه های مختلف  علمـی را پی

چالش ها، فرصـت ها، تهدیدات، نقاط 

قوت و نقاط ضـعف سـکتور معادن در 

افغانســــــتان بیان �ودند.  برعالوه، 

رئیس عمومی این اتحادیه ســخ�انی 

ارزنده ای را  درمورد �ویل مالـــــــی 

ســـکتور  معادن، ظرفیت بانک  ها در 

ـرات و  بخش  اعطای وام، انواع خطــــ

چالش های دیگر وام  دهـی ، که بانک 

ها در بخش رسمایه گذاری معادن بـه 

آن مواجه اند، ایراد �ود.   از ۱۵ بانک 

فعال و عضــــــو این اتحادیه، ۱۳ بانک 

ـرفتند که از  نقش فعال در ه�یش گــ

جمله ۱۰ بانک  بــیانــیه های خویش را 

درمورد خدمات و تولیدات بخصـوص 

اقســـــــــــــام قرضه، رشایط قرضه و 

طرزالعمل قرضـه بیان داشـتند. عالوه 

ـرفه  ـرای بانکها غ برآن،  درین ه�یش ب

های مخصوص در نظر �رفته شده بود 

ـرای  تا انها مواد تبلیغاتــی خویش را بـ

اشـرتاک کنندگاه توزیع �وده و بازار 

یابی مســــتقیم �ایند. از سوی دیگر 

برای بانکها و متشــــــــــبثین فرصت 

مناسب مســـاعد شد تا  در بحث میز 

گرد اشـرتاک �وده ودرمورد توضـیح 

اندازه وام، طرزالعمل قرضـــــه دهی،  

ـرداخت، نــــرخ تکتانه  بانکها و  بازپــ

مشـکالت فراروی قرضه دهی و چالش 

های بازار صـــنعت معدن تبادل افکار 

�ایند. در جریان نشست، بحث های 

میزگرد تجارت پیشـــه های معادن با 

بانکها، ۳۵ وام بالقوه با ارزش تقریبـی 

۱۶٫۸ میلیون دالرامریکایی در (ســنگ 

مرمر، ســـنگ گچ، زمین شـــناســـی، 

جواهر، استخراج مواد معدنی، نفت و 

گاز، سنگ های قیمتی، سـنگ و زغال 

سـنگ، معدن و سـاخت و ســاز) مورد 

بحث قرار گرفت. در ادامه جلســــه،  

بحث گـروهــی درمورد  تامین مالــی  

بخش معدن  راه اندازی شــــــــد، که 

رییس عمومـــــــی این اتحادیه در آن 

اشـــــــــرتاک �ود. نامربده  به �ام 

ســواالت مطرح شــده توســط تاجران 

معدن در تامین مالی صـــنعت معدن 

توسـط بانک ها و رشایط آن پاسـخ های 

مناســـب ارایه �ود. در پایان برنامه، 

تقدیرنامه  های که جهت ســــــتایش 

وقدردانی اشــرتاک کنندگان ازطرف 

ـرتیب یافته  اداره فاید و این اتحادیه تـ

بود ،به  اشــــــرتاک کنند گان  اعطاء 

گردید.

د افغانســتان د بانکونو �ولنه د ۱۳۹۳ 

کال د سـلواغې د میاشــتې په لوم�ۍ 

ـرهار والیت په  او دوهمه نې�ه د نن�ـــ

جالل آباد �ار کې د امریکا د پرمختیا 

یی اداری (USAID) د افغانســـتان د 

ـرمخت� د پان�ونـــی لپاره مالـــی  پــ

رسچینو ته د الس رســی (FAIDA) په 

مالت� د بانکونو او ســـودا �رو ترمن�، 

مالی رسچینو ته د الرسســـی  تر نامه 

ـرډي میــز جوړ  الندې دوه ور�نـې کـ

ـردی میـز په �ان�ــ�ی تو�ه  کـ�.دا �

هغه بنسـ�ونھ  په ن�ـه ک�ی وو چې په 

نن�رهاروالیت ک�ـې فعالیت لري، تر 

�ــو د هغه بانکــونـــو او یا وړو پـــور 

ورکونکو پنســـــ�ونورسه یی اړیکی او 

همـ�غـی �ین�ه او د هغوی  له الرې و 

مالی رسچینو ته الس رسی پیداک�ی . 

په همدې حال کې بنســ�ونو ته یو �ه 

موقع وه �و  و مالی رسچینو ته د الس 

رسی په وړاندی خن�ونه، ستونزې، او 

فرصــتونه وپيژنی. غون�ې ته د عامه 

سک�ور او سودا�ریز سک�ور �خه �ول 

ـ�تیا ،  هغه خلک چــې په تولید او چوپـ

ســـــودا�ری او نور مالی کارونو رسه 

ت�او لری بلل شوی وو.

د غون�ې السته راوړنه :

له بېالبېلو ســــــــــک�ورونو �خه ۸۹ 

سودا�ریز بنس�ونه، ۱۱ بانکونه، د وړو 

پورونو بنس�ونه، د موبایلی چوپ�تیاوو 

وړاندې کوونکـی رشکتونه او د بیمـې 

رشکتونه ��ون درلود. په پایله کې ۱۲ 

ســـــــــودا�ریزې معاملې د ۲۸۰۰۰۰ 

امریکایی ډالرو په ارز�ت اعالن او په 

راتلونکی کې به پور اخیســـــتونکو ته 

ورک�ل شی.

دغه درې مياشتن� خربپا�ه د افغانســتان د بانکونو د �ولنې له خوا د امریکا د متحده ایاالتو د ن�یوالې پراختیایي ادارې(USAID) د افغانســـتان د پراختياييزې پان�ونې لپاره مايل الرسىس پروژې 

(فایده) په مالت� چمتو شوې. په دغه خربپا�ه کې وړاندې شوي نظریات د امریکا د متحده ایاالتو د ن�یوالې پراختیایي ادارې یا د امریکا د متحده ایاالتو د حکومت د نظر �ر�ندونه نه کوي.

په جالل آباد ک�ې  مالی رسچینو 

ته د الس رسی په هکله د بانکونو 

او سودا �روتر من� �ردی میز

ه�یش دسرتسی به منابع مالی و  میز گرد متشبثین با بانکها در سکتور معدن 

د ۱۳۹۳ کال د مرغومې مياشتې په ۲۸ 

د افغانســـــتان د بانکونو �ولنه د خپل 

۲۰۱۵ کال د ســـــرتاتیژیک پالن د کره 

کتنــــې لپاره د خپل بورډ غون�ه جوړه 

ـ�ه، په غون�ه کـې د �ولنـې د رهربی  ک

بورډ، اداری بورد او  د افغانســــتا ن د 

ـرمختیا د پان�ونـــی لپاره و مالـــی  پــ

رسچینو ته د الس رســــی  (FAIDA)د 

پروژې  کارکونکو  برخه درلوده.

غون�ه �اغلی احمد سیر قریشــــی د 

افغانســــــــتان د بانکونو �ولنې رئیس 

میلمنو ته د �ه راغالسـت په ویلو رسه 

ـ�ه چــــې  پيل کـــ� او زیاته يــــې کـــ

ســـــــــرتاتيژيک پالن چې د فایده په 

مرسته جوړه شـوی ده ډېره رو�ـانه او 

واضحه ده او د فایده �خه يې د �ولنې 

د مالت� او پای�ت لپاره هم مننه وک�ه.

�رن�ه چې د افغانســـــــتان د بانکونو 

�ولنه اړ ده �و د غ�و بانکونو اصـــــلی 

اړتیاوو باندې �رکز وک�ي، �ــــاغلی 

رسفراز د �ولنې د رهربی د بورډ غـ�ی 

وويل او زیاته يې ک�ه په اوســنی وخت 

کـــــې �ولنه باید په قواعد او قانون، د 

ـرفیتونو  ظــ

لوړوالـــی، 

ـرنــــی  بهــ

بانکونو رسه 

همغــــــ�ه 

بانکوالی ته 

پام وکــ�ي 

او په قانـون 

کې د اړینو تعدیالتو غو�ـتنه وک�ی او 

موږ باید د نوی ســــــرتاتيژيک پالن د 

موخو شـــــمېر دری یا �لورو ته چې د 

افغانســـــــــتان د بانکوالی صنعت د 

اړتیاوو رسه ســــــم وی را �ي� ک�و، د 

بورډ �ولو غ�و د �ــــاغلی رسفراز رسه 

همغ�ی و�وده.

رسه له دې �اغلی قریشـــی زیاته ک�ه 

چې مون� یو مالی محکمـې ته رضورت 

لرو �و د �روی جایدادونو په ســلبولو 

کې آســانتیاوې راولی، هغه وویل اوس 

مهال په افغانســـــتان کې هر بانک په 

زیاته اندازه پيسې لری او د پور ورکولو 

ـرفیت لـــــــــری خو لیکن  لوړ ظـــــــ

محدودیــــــــتونه بانکونو ته اجازه نه 

ورکوی �و په �ـــه ب�ه خلکو ته پورونه 

ورک�ی.�ــــــــــاغلی امیری د �ولنې 

اجرائیوی مرســـتیال �ـــاغلی جان د 

فایده د حقوقی �ان�ې مشـــر ته وویل 

�و په سـرتاتيژيک پالن کې یو داســې 

ـرخه زیاته کـ�ی، چـې په هغه کــې د  ب

جایدادونو د قیمت ارزونــې، �ار�ـــر 

رشکــــــــتونه یا Audit Firms او نور 

قانونــی رشکتونه د �ولنــې غــ�یتوب 

ترالسه ک�اي شی، په دې تو�ه به �ولنه 

عاید ترالســـــــه ک�ي او هم به په دې 

سـکتور کې پوره مرسـته وک�ي، بورډ د 

�اغلی امیری د نظر مالت� وک�.

�ـاغلی جان د فایده د حقوقی �ان�ې 

مشـــــــــــــــر زیاته ک�ه چې مون� به 

ســرتاتيژيک پالن د بورډ د وړاندیزونو 

رسه سم جوړ ک�و.

د افغانستان اقتصادی حالت په 

هکله  د افغانستان د بانکونو د 

�ولنې مطبوعاتی کنفرانس  

�اغلی احمد سیر قریشــــــــــــی د 

افغانســــتان د بانکونو �ولنې رئیس د 

افغانستان بانکی سکتور  او اقتصادی 

حالت  په اړه په مطبوعاتی کانفرانس 

ک�ـــی وینا وک�ه هغه د افغانســـتان 

بانک او حکــومت �خه د پــورونــو د 

سـتنولو په اړه د ســتونزو د هواری په 

موخه  د یو ی مشــــــخصــــــی او با 

صالحیته محکمې د جوړولو غو�ـتنه 

وک�ه. لس ملی او ن�یوال رسن� (آينه، 

آریانا، آرزو، بی بی يس، خورشـــید، د 

افغانســتان ملی راډیو تلویزيون، نور، 

شمشـــاد، تولو او یک تلویزین) ��ون 

درلود. د کنفرانس په ترڅ کې �اغلی 

قریشی د ژورنالیسـتانو پو�تنو ته هم 

�وابونه وړاندې ک�ل.

د افغانستان د بانکونو �ولنی  د ۲۰۱۵ کال د 

سرتاتیژیک پالن په موخه د نوموړی �ولنی د 

د ۱۳۹۳ کال د ســــلواغې میاشــــتې په ۱ نې�ه ډاک�ر راونا زندر د IFAD مالی 

سیســـتم سالکار او �اغلی سید عث�ن روشن د IFAD د کلیو او بان�و د پور 

ورکولو کارپوه د �ولنې اجرائیوی مرسـتیال �ــاغلی نجیب الله امیری، د 

�ی�نو غ�ی �ـــــــاغلی محمد ادریس علیمی او د غ�و بانکونو همغ�ه 

کونکې �ـــــاغلی محمد نوید ه�ه وال رسه وکتل، ډاک�ر ژندر وویل 

IFAD غواړی د کرهنې ل�ۍ پياوړی ک�ی هغه د افغانســــــــتان د 

بانکونو د �ولنې �خه غو�ـتنه وک�ه چې کرهنې د �ویل، د پورونو 

ض�نت، بازارموندنه، د فرصتونو او خطرونو په پيژندلو کې وررسه 

مرسته وک�ي. �ولنه وویل IFAD باید هغه �ه چې په اړه يې له دې 

�ولنې او د غ�و بانکونو �خه غواړی په یو رســـمی لیک کې ولیکی 

او دوی ته یې ورک�ی.

۱

ش�ره پنجم:ربع اول سال ۲۰۱۵

د کرهنې د پرمخت� لپاره ن�یواله بودیجه یا (IFAD) ادارې رسه د 

افغانستان د بانکونو د �ولنې ناسته  

۴



 

د ۱۳۹۳ کال د سلواغې میاشتې په ۲۰ 

نې�ه د افغانستان د بانکونو �ولنه او د 

افغانستان د پیسود ورک�ې سیسـ�م، 

د �ولنې غ�ی بانکونه، مبایلی شــبکو 

او د افغانســتان بانک ناسته درلوده، 

غون�ه د افغانسـتان بانک په تاالر کې 

د افغانستان بانک د رسپرست رئیس 

�اغلی خان افضل ه�ه وال په مرشی 

پر مخ یوړل شـــــوه.د غون�ې په ترڅ 

کې د افغانستان د ورک�ې سیس�م، د 

�ولنې غ�ی بانکونه او موبایلی شـبکو 

د همغــ�یو د زیاتوالــی په اړه خربی 

وشـوی. �ولنې د �ـه همغ�ی لپاره د 

یو داســــــــې کمی�ې چې د بانکونو، 

مبایلی شبکو او د افغانستان د پیسـو 

ورک�ې سیســــــــ�م �خه جوړه وی 

وړانديز وک� چې وکوالی شی خن�ونه 

و پيژنی او ملن�ه يې یوســــی، چې د 

افغانســـتان بانک د رسپرست رئیس 

لخوا يې هرکلی وشــــــواو له �ولو يې 

وغو�ـت چې د ســلواغې  په ۲۹ نی�ه  

دی بیا �ول ��ونوال د افغانســتان د 

بانکونو �ولنه کــــې رسه و�وری او په 

�ولو مسائلو دی رسه خربی وک�ی. د 

افغانســـــــتان د بانکونو �ولنه، د 

افغانستان د ورک�ې سیسـ�م او د 

مبایلی شـــــبکو د پرېک�ې د پلی 

کولو رسه ســم، د ســلواغې په ۲۹ 

نې�ه د �ولنـــې غــــ�ي بانکونه، د 

افغانســــتان د ورک�ې سیســــ�م او 

مبایلی شـــــبکو په ��ون د همغ�ۍ 

ـ�ه. له ۱۱ بانکونو (د  غون�ه جوړه کــــ

افغانســــتان سودا�ریز بانک، افغان 

یونائی�� بانک، آرین بانک، عــزیــزی 

بانک، باخــــــــرت بانک، بانک الفالح 

ملیـ��، حـبـیب بانک ملـيـ��، د وړو 

پورونو لوم�ن� بانک، غضــنفر بانک، 

نوی کابل بانک او نشـــــنل بانک آف 

پاکســـــــــــــتان) �خه  ۱۴ استازې 

(اجرائیوی رئیســان، د مشـــرتیانو د 

ـ�تیاوو او معلوما�ـــی �کنالوژی  چوپـ

مدیران)، ۳ استازی له موبایلی شبکو 

�خه (روشن او اتصاالت) او ۳ کسه د 

افغانسـتان د پیسـو ورک�ې سیســ�م 

�خه په غون�ه کـــــې ��ون درلود. 

غون�ه د یوې همغ�ه کونکی  کمی�ې 

د جوړلو لپاره جوړه شــــوی وه چې د 

بانکونو، مبایلی شبکو او د افغانستان 

د ورک�ې سیسـ�م د چوپ�تیاوو په اړه 

ســــــتونزې او خن�ونه وپيژنی. لکه 

ـرن�ه چــــې ډیـــــري بانکونه د   �ـــ

افغانســــتان د ورک�ې سیســـــ�م د 

ـ�تیاوو په اړه معلومات نه درلود  چوپـ

�ول دې هوک�ې ته ورســــیدل چې د 

افغانسـتان دپیســو ورک�ې سیســ�م 

ـ�نالره  به و �ولو غــــ�و بانکونو ته  کــ

وړاندې ک�ی تر هغه وروســــته به د 

�ولنـــې غـــ�ی بانکونه د �ولنـــې په 

مشــــــــــری په یوه بله ناسته د دې 

کمی�ې پر جوړول رسه سـال وک�ی.په 

پایله کـې ډاک�ــر ظهیــر باور له �ولو 

�خه مننه وک�ه او ويـې ویل چـې هـر 

بانک کولی شی د افغانســــــــتان د 

ورک�ې سیس�م غ�یتوب ترالسه ک�ي 

د افغانســـــتان دپیســـــو د ورک�ې 

سیســـ�م دروازه د �ولو پرمخ خالصه 

ده.

د افغانستان د پیسود ورک�ې د سیستم ( APS ) په هکله  د 

افغانستان بانک، د افغانستان د بانکونود �ولنه او د موبایلی شبکو 

نشست اتحادیه بانکهای افغانستان - بانکهای عضو  با وزارت خزانه داری ایاالت متحده در سفارت آمریکا،  کابل

به تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۹۳  ، اتحادیه بانکهای افغانســـتان  جلســــه ای را در میان �ایند گان وزارت خزانه داری آمریکا و 

بانک های عضو، در سفارت آمریکا در کابل برگزار�ود. موضوعات کلی  که درین نشسـت تحت پوشش قرار گرفت، 

شامل وضعیت سیسـتم بانکداری کشـور، روابط متقابل بانکهای افغانســتان  با بانکهای خارجی (مخصــوصا بانکهای 

آمریکا) و  همچنین چالش ها و موانع دیگر  که در سد را ه بانک های عضـو در افغانسـتان  قرار دارد. بود.   �ایندگان 

هفت بانک عضـو  همراه با معاون رییس اجرایوی این اتحادیه در جلسـه مذکور حضــور یافتند، تا درموارد باال بحث و 

گفتگو �ایند.   از وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا، آقای ویلیام لری مک دونالد، دســـتیارمعاون کمک های 

سیاست فنی، آقای ریچارد ان سیمن، مشـاور ارشد جرایم اقتصـادی ، خانم امی ای هوملن، مشــاور اقتصــادی، آقای 

دانیل دی رونتیری، �ایند گان مالی سفارت امریکا، نیز درین جلسه اشرتاک ورزیدند. اشرتاک کنندگان  جلسـه به 

موضوع های چون وضعیت فعلی اقتصـادی در جامعه بانکداری، چشـم انداز اقتصـادی صنعت بانکداری در طول ۱۲ 

ماه آینده، مقررات مانع رشد، برداشت بانک ها از کار با بانک مرکزی کشـــور، و مواردی که مشــــاوران فنی  وزارت 

خزانه داری آمریکا ممکن  قادر به کمک  بانکهای افغانستان باشند، پرداختند.  در این جلسه آقای احمد سیر قریشی 

رییس عمومی و رییس عامل غضنفر بانک به طور خالصه در مورد تاریخچه این اتحادیه و اهمیت اتحادیه فعال و کارا 

برای بخش بانکداری صحبت �ود. موصوف همچنان  اطالعات  الزم در مورد وضعیت کلی اقتصــــادی کشـــــور، 

وضعیت فعلی بخش بانکداری و مشــخصــا چالش های موجود بخش بانکداری افغانســتان را در جلســه ارایه �ود. 

چالش های که در جلسه بحث شد عبارتند از تاسیس محکمه خاص برای حل منازعات بانکها،  تغییرات مورد نیاز در 

قانون بانکداری کشــور، روابط متقابل بانکهای افغانســـتان با بانکهای خارجی، تغیرات در بعضـــی مقرره های بانک 

مرکزی کشور و ظرفیت سازی برای کارمندان بخش نظارت مالی بانک مرکزی کشور. در پایان  جلسه، بانکهای عضـو 

ـرای  این اتحادیه از اداره محرتم  یو اس ای ای دی  USAID  جهت  کمک های مالـی اش از طـریق پـروژه   FAIDA ب

این اتحادیه را ابراز قدر دانی  �وده افزود: این نوع کمک های مالی  این اتحادیه را قادر میســـازد  تا ازین بودجه در 

استخدام پرسنل فنی ، سازماندهی دسرتسی به �ویل مالی و �ایشـــــگاها ،میزگردها و سیمنیار ها استفاده �اید. 

مسل�  ادامه این گونه ح�یت ها نه تنها به  اتحادیه بانکهای افغانسـتان تقویت میبخشـد  بلکه بصـورت کل میتواند  

صنعت بانکداری کشور را یاری رساند.

د افغانســـــــــــتان د بانکونو �ولنه د 

افغانســتان بانک د عامه اعتبارارونو د 

راجسرتولو د کارغال� کوربه توب وک�

د افغانســتان د بانکونو �ولنه د ۱۳۹۳ کال 

د مـرغومـې په ۱۶ نې�ه د عامه اعتبارونو د 

راجسـرت کارغال� کوربه وو دغه کارغالی 

چې د افغانســـــــتان بانک د اعتباراونو د 

راجســرت مشـــر نثار احمد یوسفزی لخوا 

وړاندې شو پک�ــې د �ولنې د غ�و بانکونو 

اجرائیه رئیسـان ��ون درلود. د کارغال� 

موخه بانکونو ته د عامه اعــــتــــبارونو د 

راجسـرت �خه خربتیا ورکول وو. یوسفزی 

زیاته ک�ه چې موږ �ول ن�یوال معیارونه په 

پام کې نیولی او �ول هغه موضـوعات چې 

په راتلونکـــی کـــې د خن�ونو د رامن�ته 

کېدو المل کی�ی �ی�لـی دی، رسه له دې 

چې غ�و بانکونو په �ینو موضـوعاتو کې د 

سمون غو�تنه وک�ه د افغانسـتان بانک د 

PCR د مثبتو تغیراتو د راوســــــتلو لپاره 

چمتووالی و�ــود، یوســفزي وویل موږ تر 

اوســـه د PCR د پور غو�ـــتونکو ۷۶۲۹۹ 

راجسرت شوی، ۱۳۷۴۰ بشـپ� او ۶۲۵۵۹ تر 

کار الندې راپورونه لرو.

توظیف رییس اجرایوی جدید در 

اتحادیه بانکهای افغانستان 

محـرتم عـبداملجـید جـبارخــیل  در  ۲۷ 

حوت ۱۳۹۳  رســـــــــ�  به عنوان رییس 

اجرایوی در  اتحادیه بانکهای افغانسـتان 

پیوست. موصوف از سال ۲۰۰۳ بدینســـو 

در  پست عضـو هیئت نظارت  بانک ملی 

افغان فعالیت میکـند. همچـنان نامـربده 

در پست متخصص ارشد مدیریت مالی با 

پروژه  توسعه مهارت های افغانســـــتان، 

وزارت  معارف  ایفای وظـیفه �وده و در 

بخش های  مدیــریت بودجه، مدیــریت 

مالی و ظرفیت سـازی تجربه دارد.  او در 

 (USAID)  پـــروژه های یو اس ای آی دی

ـرده   به عنوان  مدیر  عمومی مالـی  کار ک

و نقش کلیدی  را در نوسازی حسـابداری 

شهرداری و سیســــــــتم بودجه بندی بر 

اســـاس اجراات  در شـــهر داری  ها ایفا 

�وده است. آقای جبار خیل   تحصـیالت 

لیســـانس خویش را دربخش اقتصـــاد از 

دانشـــــــگاه ننگرهار به ا�ام رسانیده و 

تحصــیالت ماسرتی خود  را در مدیریت 

مالی بین املللی،  در دانشــــــــگاه گورو 

گوبیند سـینگ اندراپراسـات هندوسـتان 

به پایان رسانیده است.

       اشرتاک  اتحادیه بانکهای افغانستان در کنفرانس (زنان در تجارت) کابل

آقای نجیب الله امیـــــــــری معاون 

اجرایی اتحادیه بانکهای افغانســتان 

به  تاریخ ۴ حوت ۱۳۹۳ ،در کنفرانس 

"زنان در کسـب و کار"   و �ایشـگاه 

صـنایع دســتی برای ۵۰  رشکت، در 

کابل رسینا.اشــــــــرتاک �ود  این 

کنفرانس  توســـط فدراســـیون زنان 

تجارت  زنان افغانسـتان (AWBF)  با 

همکاری  اتاق های تجارت و صــنایع 

کشــــــور وبا ح�یت مالی  اتحادیه 

اروپا، اتاق تجارت آمــــــــــــریکا در 

افغانســــــــتان و برنامه توسعه بازار 

ـزار  ـرگـ جدید  جـی آی زی (  GIZ)  ب

شد.   در  کنفرانس و �ایشـــــــگاه  

ـرت                          مذکور، محرتم عتیق الله نصــــ

، ریــــــــیس عامل اتاقهای تجارت و 

صـــــــنایع،  باز محمد معاون رئیس  

عمومی، آقای محمد داود یوســـف، 

عضـــــو هیئت مدیره اتاق تجارت و 

صـنایع و خانم نجال حبیب یار، مدیر 

کل اداره انکشـــــــــــــاف صادرات 

افغانســـتان حضـــور داشتند ، آقای  

ـرانتس مایکل میلیبین، �اینده  فـــــ

ویژه اتحادیه اروپا در افغانســــتان و 

آقای عبدالرحیم ســــــعیدی، رییس 

بخش خصـــــــــوصی توسعه وزارت 

تجارت و صـــنایع اشــــرتاک �وده 

بودند.

د افغانســتان د بانکونو �ولنه د مالی 

ســـــکتور په برخه کې د �ــــــاغلی 

ولسـمشـــر د �ان��ی سالکار اجمل 

احمدی رسه د ســه شــنبې په ورځ د 

۱۳۹۳ کال د سـلواغه د میاشـتې په ۷ 

مه نې�ه  د �ولنـې په دفرت کـې وکتل. 

احمدی ته د ولســمشــــر لخوا دنده 

سپارل شوی وه �و د افغانســـــتان د 

بانکی ســــــک�ور په برخه کې یو روڼ 

راپور جوړ ک�ی. احمدی غو�تل چې 

د بانکونو اصـلی ســتونزې وپيژنی او 

پر بنســ� يې افغان حکومت �امونه 

پورته ک�ی �و د افغانســــــتان مالی 

سکتور پای�ت او وده وک�ی، د �ولنې 

اجرائیوي مرســتیال �ــاغلی نجیب 

الله ام�ي �ـــــــاغلی احمدی ته د 

ـ�نو او د غـ�و بانکونو په اړه  �ولنې د ک

معلومات وړاندې ک�.وروســته بیا د 

سـلواغې په ۱۱ مه �ـاغلی احمدی له 

�اغلی احمد سیر قریشــــــــــــی د 

افغانســـتان د بانکونو د �ولنې رئیس 

رسه کتنه درلوده او د افغانســـتان د 

بانکی سک�ور په برخه کشــــــــــې د 

مشـــــــکالتو په هکله يې رسه خربی 

وک�ی.

نشست اعضای اتحادیۀ بانکهای افغانستان با پهنا گروپ دربارۀ مقررات  رهن

اتحادیه بانکهای افغانســــتان زمینۀ 

نشـــســـت اعضـــای خود را با آقای 

فیلیپ والرت اسمت ، متخصص ارشد 

گـــرو پهنا گـــروپ به تاریخ ۶ حوت 

ـراهم  ۱۳۹۳ دردفرت این اتحادیه فـــــ

�ود. یازده �اینده [ روسای قرضـه، 

معاون روســــای قرضــــه، آمر بخش 

قرضـه ها، مدیران قرضـه و آمر بخش 

رعایت قانون (کمپالینس) ] از شــش 

بانک عضــــــــــــو اتحادیۀ بانکهای 

افغانســـــــــــتان( بانک بین املللی 

افغانسـتان، افغان یونایتد بانک، آرین 

بانک، باخرت بانک، غضــــنفر بانک و 

پشتنی بانک) در این نشست رشکت 

داشتند.                                                                                                        

در جریان جلســــــــــه، آقای اسمت  

درمورد قانون، قواعد و رهــــــن�ی ( 

بانکداری اسـالمی و غیر اسـالمی ) و 

ـراء رهن در جهان،  بازار  رهن طرز اج

معلومات ارایه �ود. وی همچنان بر 

هدف اصـــــلی پهنا گروپ که ه�نا 

تجدید نظر یا اصــــالح مقررات گرو 

است و توسط بانک مرکزی کشـــــور 

قابل اجراً میباشـــــــد، �رکز �ود. 

نامربده افزود: این نهاد برای آمریت  

رهن بانک مرکزی جهت توســـــــعۀ 

رسمایه گذاری و ســـودمندی بانکها 

آموزشــــهای حرفه ای  تدارک دیده 

است.

عالوه بر این، وی اضافه �ود که پهنا 

ـرف�  گروپ مدارک گرو را بخاطـر گ

تضــــــمین بهرت دربرابر قرضه ها را، 

برای اعضـــــــــای اتحادیۀ بانکهای 

افغانســـــتان و نهاد های قرضه های 

کوچک با معیار معینــی طبقه بندی 

خواهد �ود. اعضـــــــــای اتحادیۀ 

بانکهای افغانسـتان از این ابتکار پهنا 

ـرای آقای  گروپ قدر دانی �وده  و ب

اسمت  پیشـــــــــــنهاد �ودند که 

�رکزشان بیشـــرت روی پیاده سازی 

قانون گرو موجود  در افغانســــــتان  

تخصـــــــــیص داده شود.  در اخیر 

جلســـــــه، نتیجه براین شد که پهنا 

گروپ قانون تجدید نظر شــده را که 

قبال با بانک مرکزی افغانستان جهت 

مرور رشیک سـاخته شــده اســت با  

اعضـای اتحادیۀ بانکهای افغانسـتان 

جهت دریافت پیشــــــنهادات شان 

ـرا مـرور  رشیک �اید تا بانکها نیـز ان

�وده و درمورد پیشــنهادات شان را 

با اداره مذکور رشیک سازند. ناگفته 

نباید گذاشت که  پهنا گروپ جهت 

فعالیت با د افغانســــتان بانک برای 

مـرور قانون و مقـررات جاری گـرو و 

ایجاد رهنمود های  رضوری گـرو، از 

ـرکت وجوه مالــی دریافت  پـروژه حـ

کرده است.

اتاق های تجارت و صــــنایع هرات (HCCI) با 

پشــــــــــــتیبانی  سفارت هندوستان، پروژه 

دســــــــــرتىس ماىل براى رسمايه گذارى در 

راستاى انکشاف افغانسـتان (FAIDA ) / اداره 

یو اس ای آی دی (USAID) سومین �ایشـگاه 

نوآوری از طریق مشــــــــــارکت هندوستان و 

افغانسـتان  را در والیت هرات درجریان تاریخ 

ـزار �ود. درین  ـرگـ های  ۱۹-۲۰ حوت ۱۳۹۳ بـ

�ایشـگاه  در حدود ۱۰ رشکت تجاری  هندی 

و پنجاه هشـت رشکت داخلی  دیگر از والیت 

های بادغیس، فراه و هرات دعوت شــــــــده 

ـوآورانه خــویش را در  بــودند تا راه حل های نـ

زمینه های کشــــاورزی، انرژی پاک، آموزش، 

فـــــناوری اطالعات و ارتــــــباطات، و، آب و 

بهداشت به �ایش بگذارند.�ایشگاه دو روزه 

مشـــارکت نوآورانه هندوستان و افغانســـتان 

بیشــرت باالی نوآوری موفق هند وستان، ایجاد 

قراردها و رشیک ســـاخ� اطالعات در تامین 

مالی و استقرار  همبستگی خصوصی - دولتی  

متمرکز شــــده بود. هدف ازین ه�یش، گرد 

هم آوردن افراد و ســــــــازمانهایی که بهرتین 

فرصت را برای ایجاد و تقویت مشـارکت های 

با اهمیت با تاجران  دعوت شـــــــده هندی و 

ایجاد فرصــــــــت های خوب  در بازار محلی 

بود.درین راســــــــــــــتا، اتحادیه بانک های 

افغانستان با بانک های عضـوخویش ه�هنگی 

�ود تادره�یش مذکور ســهم فعال داشـــته 

باشـــــــند. درین ه�یش، محرتم نجیب الله 

ـرایوی این اتحادیه و  امیــــــری، معاون اجـــــ

�ایندگان هفت بانک های عضــــو [بانک بین 

املللی افغانســتان ، افغان یونایتد بانک ، بانک 

تجارتی افغانستان ، عزیزی بانک، باخرت بانک، 

غضنفربانک  و اولین بانک قرضه های کوچک)  

اشــــرتاک �وده بودند. در جریان مراســــم 

افتتاحیه، آقای امیری، ســــــخ�انی جامع را 

پیرامون تاسـیس ، فعالیت ها، دسـتاوردها این 

اتحادیه و نقش بانک های عضـو این اتحادیه را 

ـراد  در تامین مالــی از راه حل های نوآوری ایــ

�ود. همچنان، آقای امیــــری در روز دوم در 

Panel ) بحث و گفتگوی   هیات منصـــــــفه

Discussion ( اشرتاک �وده و به پرسشـهای 

اشـرتاک کنندگان  پاسـخ های مناســب ارایه 

�ود. این ه�یش یک فرصـــــت عالی را برای 

بانک های عضـــــو این اتحادیه  فراهم �ود تا 

محصـــوالت و خدمات خویش را برای رشکت 

کنندگان به �ایش گذاشــته و با تجارت های 

نوآوری جهت مســایل �ویل مالی مســـتقی� 

تــبادل افکار �ایــند. درین ه�یش در حدود 

۲۰۰۰ بازدید کننده اشــــرتاک ورزیده ، و ۸۴۰ 

جلســــــــه تجارت بابانک ها صورت گرفت و 

یشــــــرتاز ۲۲ میلیون دالر امریکای معامالت 

مالی به ثبت رسید. 

اشرتاک  اتحادیه بانکهای افغانستان 

در سومین �ایشگاه نوآوری مشارکت 

هند و افغانستان 
د افغانستان د بانکونو �ولنه د مالی سک�ور په برخه کې د 

�اغلی ولسمرش د �ان��ی سالکار رسه وکتل

۳ ۲
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