
د بانکونو غ�

صدای بانک ها

افغان دولت د پیسو مين�لو د مخنيوي او د ترورېزم د �ويل پر وړاندې د مبارزې د قانون نوې طرحه تصویب ک�ه

 �e Financial د مايل چارو عملــــــــیا� �واک

 Action Task Force (FATF)یو بین الدولتــــــــي 

سازمان دی چې د پیســـــو مین�لو د مخنیوي او د 

ـزم د �ویل پــر وړاندې د مبارزې په موخه د  تـرورې

جي ســېون (G7)  هيوادونو د ډلې له خوا تاســـیس 

شــوی. دغه ســازمان په دې وروســتیو کې د خپلو 

�لوې�ـــــــتو سپار�تنو په وړاندې کولو رسه افغان 

بانکي سک�ور ته د یادو قوانینو د تعدیل او تصــویب 

لپاره �ينې معیارونه وړاندې ک�ي. د یادو قوانینو د 

تصــــــویب لپاره د اسيا د ارام سمندر هېوادونو له 

راتلونکې غون�ې �خه مخکـې رضب االجل  �اکلـی 

شوی و چې یاده غون�ه  د ٢٠١٤ کال د جون میاشتې 

له درویشـــتم �خه تر وویشـــتم نې�ې پورې ترتیب 

شــــــــوې وه.  د دغه رضب االجل �خه رسغ�اوي 

 (FATF) کوالی شول د افغانســتان بانکي سک�ور  د

په تور لېســت کې شامل ک�ي. د پیســـو مين�لو د 

ـزم پـــر وړاندې د مبارزې د  مخنيوي او د تـــرورېــ

قوانینو تصــــــــــــــویب  د بانکي سک�ور، ن�ېوالې 

سودا�رۍ او په �وله کې د افغانســـتان د اقتصـــاد 

لپاره حیا� ارز�ــت لري او هر ډول �ن� يې کوالی 

شول د افغانســتان لپاره ناوړه سیايس او اقتصــادي 

پايلې ولري .

د افغانسـتان بانک د پیســو مين�لو د مخنيوي او د 

ـزم د �ویل پــر وړاندې د مبارزې قوانین د  تــرورېـ

 (FATF)د �لوې�ـتو سپار�تنو په پام کې نیولو رسه 

تعدیل او عدليې وزارت ته وســـــپارل. یاد قوانین د 

دولتي مراحلو په چوکاټ کې د وزیرانو شــــــورا په 

منظورۍ، د ولســـــــی جر�ې په تصـــــــویب او د 

ـرانوجر�ې په تاييد رسه د افغانسـتان د اسالمي  مش

ـرجاللت�ب حامد کرزي له  جمهوریت د ولســمشــ

خوا توشیح شول. د پیسـو مين�لو د مخنيوي قانون 

د ٢٠١٤ کال د جون میاشتې په شپاړسمه د وليســـــ 

جر�ې له خوا تصویب او همدا شان د یادې میاشتې 

په �لورویشتمه نی�ه د مشــرانو جر�ې له خوا تایید 

او وروسته بیا د جون میاشتې په پن�ه ویشتمه نې�ه 

د جاللت�ب حامد کرزي له خوا توشیح شو.  له بلې 

ـزم د �ویل پـر وړاندې د مبارزې قانون  خوا د ترورې

د ٢٠١٤ کال د جون میاشتې په �لورمه د ولســــــی 

جر�ې او وروســـته بیا  د یادې میاشــــتې په پن�ه 

ویشـتمه نې�ه د مشــرانو جر�ې له خوا تصــویب او 

تایید شو. د (FATF) له غون�ې وروسـته چې د ٢٠١٤ 

کال د جون میاشتي له درویشـتم تر وویشــتم پورې 

ترتیب شـــــوې وه، یاد قانون د توشـــــیح په موخه 

جاللت�ب حامد کرزي ته وسپارل شو  .د ٢٠١٤ کال 

د جون میاشتې د دوه ویشـــتم -وویشــــتم نې�و په 

جریان کې د افغانســـتان بانک ج�پوړو چارواکو  د 

 (FATF)، د اســیا د ارام ســمندر هېوادنو په غون�ه 

کې چې د فرانســــې هېواد په پاريس �ار کې جوړه 

شوې وه، ��ون وک�. د افغانســــــــــــــــتان بانک 

ـر�اغيل نورالله دالوري او لوم�ي مرستیال  مشــــــ

�اغيل خان افضـل ه�هوال د غون�ې ��ونوالو ته د 

پیســـو مين�لو د مخنيوي او د ترورېزم د �ویل پر 

ـرن�وايل او د  وړاندې د مبارزې د قوانینو د �ـــــــــ

افغانســـــــتان د روان وضعیت په اړه لن� مالومات 

وړاندې ک�ل.  د افغان دولت دغه الســـته راوړنه د 

��ونوالو لپاره د قناعت وړ وه، او په پایله کـــــــــې 

پرېک�ه وشوه تر �و د افغانستان بانکي سک�ور په تور 

لېســـــــــت کې شامل نه يش. رسبېره پر دې، له د 

افغانسـتان بانک �خه په کلکه غو�تنه وشوه تر �و 

ـزم د �ويل پـر وړاندې د مبارزې د قانون د  د ترورې

تصـــویب په موخه هم کو�يل �امونه پورته ک�ي. د 

اسـیا د ارام سـمندر د هېوادونو له غون�ې وروسـته  

د ٢٠١٤ کال د جوالی مياشــــــــتې په دریمه نې�ه د 

ـزم د �ويل پـــر وړاندې د مبارزې قانون د  تــرورېـ

جاللت�ب کرزي له خوا توشیح شو          .

محرتم نورالله دالوری رییس عمومی د افغانســتان 

بانک و محرتم خان افضـل هده وال معاون اول بانک 

مذکور به تاریخ ۲۰ جون ســال  ۲۰۱۴طی یک ســـفر 

رسمی به استانبول ترکیه درمورد عضــــــــــــویت  

افغانســــــــــتان در بانک تجارت و توسعه سازمان 

Economic Cooperation ) همکاری  اقتصــادی

(Organization) مانند دیگرکشـور های عضــو آن 

بانک   بحث های  چند جانبه داشــــتند. درجریان 

جلســه افغانســتان به طور رسمی به عنوان عضـــو 

دایمی بانک تجارت و توسـعه ایکو  با داشـ� سـهم 

٤٫٦ فیصــــــد و رسمایه اولی ٢٣ میلیون دالر اعالن 

شـد. هدف از تاسـیس بانک تجارت و توســعه ایکو 

سهم گیری در �ویل منطقه مخصـوصا کشـورهای 

عضـــــو از طریق همکاری ها در راستای بهبودی و 

توسعه مداوم و ایجاد ه�هن�ی در منطقه از منظر 

سکتور دولتی و خصــــــــــوصی میباشد. همچنان 

میتواند این بانک به عنوان افزاربااهمیت در تحرک 

و بسیج کردن وجه در بازار های مالی جهانی جهت 

نیازمندی توســــــــــــــــعه منظقه نقش ارزنده را 

ایفاکند.بانک مذکور تصـــــــــــدی های کوچک و 

متوســــــــــط، بخش �ویل تجارت مواد کار�ام،  

کمپنی ها ، پروژه ها  و نهاد های مالی کشـــورهای 

عضــــــــــــــــــــــو خویش را �ویل مالی میکند . 

افغانستان عضویت  بانک تجارت و توسعه ایکو را بدست آورد 

دغه درې مياشتن� خربپا�ه د افغانســـتان د بانکونو د �ولنې له خوا د امریکا د متحده ایاالتو د ن�یوالې پراختیایي ادارې(USAID) د افغانســـتان د پراختیا لپاره د 

پان�ې اچونې رسچینو ته د الرسيس پروژې (فایده) په مالت� چمتو شــوې. په دغه خربپا�ه کې وړاندې شــوي 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.

اعضای اتحادیه بانک های افغانستان

اتحادیه بانکهای افغانسـتان به تاریخ ۲۳ جوالی ۲۰۱۴ 

هفتمین خربنامه الکرتونیکی خود را برای مشرتکین 

خویش ازطریق انرتنت  منتشــر ساخت. مشــرتکین 

که به این خربنامه دسرتسی دارند، شـامل افراد مهم 

بانکهای عضـــــــــو، بانکهای 

خارجی، سکتور خصــــوصی و 

دولتی در افغانسـتان و کشـور 

های مختلف خارجــــــــــــی 

میباشــــد. به طور کل میتوان 

گفت، که این خــــــــــربنامه 

متخصــــصــــین و گروه های 

ذیدخل در ســـکتور بانکداری 

کشــــــور را تحت پوشش قرار میدهد.  این خربنامه 

موضوعات مانند تصـــــــــــویب قوانین منع تطهیر 

پول(Anti-Money Laundering) و مــــــــبارزه با 

Combating Financing of )ویل مالی تروریسم�

Access to )دسـرتسـی به منابع مالی ،(Terrorism

Finance) و میز گرد تجارت پیشـــــه ها با بانک ها ( 

)در  B u s i n e s s  t o  B a n k  R o u n d t a b l e

کابل،بامیان،هلمند وفعالیت های دیگر این اتحادیه 

ـرد. ـرمیگــــــــــــــــــــــــ را در بــــــــــــــــــــــــ

خربنامه الکرتونیکی  

ش�ره سوم:ربع سوم سال ۲۰۱۴    
۴١

اتاق تجارت و صنایع افغانســـــتان و اداره حرکت به 

ـرانس  ـراردادی را طــی کنفــ تاریخ ٦ جوالی ٢٠١٤  قـ

مطبوعاتـی به منظور تطبیق پـروژه ایجاد مـرکـز حل 

منازعات تجارتی در کشــور به امضــاء رساندند، که 

هدف اصلی این پروژه، رفع منازعات تجارتی تاجران 

کشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور می باشد.

ـراکـــز حل  ـران افغان به مــ قبل از این منازعات تاجـ

منازعات دبی، پاریس، جرمنی و انگلســـــتان ارجاع 

می شـد.مرکز حل منازعات تجارتی به منظور سـاده 

ســـازی مراحل اجرای قراردادها، کاهش مدت زمان 

حل منازعات به شـیوه حکمیت و میانجیگری با در 

نظرداشت نوع منازعه و خواسـت جوانب ذیدخل و 

کاهش هزینه حل منازعات تجارتی ایجاد شــــــده 

اسـت.بنابر اهمیت این قرار داد و تاثیرات آن باالی 

حل منازعات مالی و تجارتـی، آقای احمد جاوید وفا  

رسپرست و آمر تحقیقات اقتصـــــــــادی اتحادیه 

بانکهای افغانســـــتان  به �ایندگی از این اتحادیه 

درین کنفرانس مطبوعاتی اشـــــــــــرتاک �ود،تا 

ازمزایای این مرکز حل منازعات آگاهی حاصـــــــل 

�وده و از اداره مذکور در حل منازعات مالـی بانکها 

و موسســـــات مالی قرضه های کوچک کمک گرفته 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

(ACDR) اشرتاک اتحادیه بانکهای افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

Afghanistan Banks Association
Est. ٢٠٠٤



اتحادیه بانکهای افغانســـــتان به کمک مالی پروژه 

دسـرتســی مالی برای  رسمایه گذاری درراســتای 

انکشاف افغانستان (فایده) مربوط یو اس ای ای دی 

(USAID) برنامه میز مدور دســـرتســــی به �ویل 

مالی متشــبثین با بانکها را به مدت دوروز به تاریخ 

ـزا  ـرگــ های ٢٠ و ٢١ جوالی ٢٠١٤ در والیت پــروان بـ

ر�ود. هدف ازین ه�یش بصـورت مشـخص فراهم 

�ودن تســهیالت کوتاه مدت قرضه و قراردادهای 

زراعتی برای انعده از تاجران و کسـبه کاران بود که 

دروالیت پروان  مصـــــــروف فعالیت های تجارتی 

هســــتند. ه�یش مذکور برای تصـــــدی های 

تجارتی فرصت مناسـب را ایجاد �ود، تا بین هم 

تبادل افکار�وده  وفرصــــت های موجود را که 

دربهبود مولدیت تجارت ، اتصــــــال با بازارها و 

دســـــرتســـــی به �ویل مالی نقش مهم  بازی 

مین�ید، شــناســایی �ردد و همچنان پرده را از 

تهدیدات که فرارروی تجارت خصـــــــــــوصی 

قراردارد، بردارد. اتحادیه بانکهای افغانسـتان با 

بانکهای عضـوخویش جهت اشرتاک ه�یش مذکور 

ه�هنگـــــی �وده، اهمیت چنین ه�یش هارا در 

توسعه قرضه دهی وجذب مشــرتیان بالقوه برای 

بانکها رضوری دانســــــــــــــــــــــــــــــــــت. 

درین گرده�یی اضـــــــافه تر از ١٣٩ تن تاجران، 

ـرادیکه  ـره افـــ ـرفه یان  وغیــ تولید کنندگان، حــ

مصــــــروف کاروبارتجارتی بوده و خواهان قرضه 

گیری از بانکها را داشــــتند، اشـــــرتاک ورزیده 

بــودند. درین ه�یش از هفت بانک مـــوجـــوده 

والیت پروان پنج بانک مشــــــمول نوی کابل بانک، 

عزیزی بانک، افغان یونایتد بانک، اولین بانک قرضـه 

های کوچک افغانســــــــتان و باخرتبانک  اشرتاک 

�وده بودند.  بانکهای مذکور بــــــــیانات درمورد 

خدمات و تولیدات بانکی شان را بخصـــوص  قرضه 

دهی و طرزالعمل آن برای اشرتاک کنندگان توضیح 

داده مشــــرتیان جدید بالقوه را شناسایی �ودند. 

البته اشرتاک کنندگان که مصــــروف تجارت های 

متوسط و کوچک بودند، بیشــــرت از خدمات قرضه 

دهی بانکها و موسســــــــــــــات مالی سودبردند.  

ه�یش و میزمدور دسرتسی به �ویل مالی بانکها با متشبثین دروالیت پروان 

به تاریخ ۲۵ سـنبله ســال ۱۳۹۳، اتحادیه بانک های 

افغانسـتان مالقات را با اعضــای هیات ارشد  بانک 

های عضــو برگزار �ود تا پیرامون تشـــکیل کمیته 

ظرفیت ســــازی و در مورد کورس های آموزشــــی 

انسـتیتوت بانکداری و مالی افغانسـتان(AIBF) که 

برای بانکهای عضو درنظر گرفته شده است بحث و 

تبادل نظرصورت گیرد. این کمیته نیازهای آموزشی 

بانک های عضـــــــــو را شناسایی و درمورد تجدید 

کورســهای آموزشــی ســـفارشـــات خواهند �ود.

 جلســــــــــــه مذکور توسط آقای احمد جاوید وفا، 

رسپرست و آمر تحقیقات اقتصـــــادی این اتحادیه 

آغاز گردید. نامربده اشرتاک کنندگان جلســـه را 

خوش آمدید  گفته وبه طور خالصه روی پالن های 

اسرتاتیژیک،  دست آوردهای حصــــــــول شده و 

ـرنا�ه های آینده این اتحادیه  بحث �ود. بـــــــ

 ضمنا، اشرتاک کنندگان از تشــــــــــکیل کمیته  

Terms of ) ـرفیت و الیحه وظایف ارتقای ظــــــــ

Reference)  آن مــــوافقه �ــــوده  و از اتحادیه 

بانکهای افغانســــــــــــتان  در باال بردن ظرفیت 

کارمندان بانک های عضــو خود از طریق برگزاری 

دوره های آموزشــــــی ویژه ، کنفرانس ها و ه�یش 

های داخلی و خارجی  ابراز قدردانی �ودند. درین 

نشــســـت، اتحادیه بانکهای افغانســـتان منهج 

درسی دوره های آموزشی انستیتوت بانک داری 

و مالی  افغانستان را  به دسرتسی بانکها قرارداد 

تا ان را بررســی �وده وموضــوعات  ارزشــمند 

مطابق به نیازمندی های فعلـی بانکداری نوین را 

دران اضافه �ایند.  بانکهای عضو بعد از بررسی 

منهج آموزشـــی موضـــوعات با ارزش مطابق به 

ـرکه شامل مدیریت خزانه داری ، ارتباطات  عصـــــ

تجارت، مقررات د افغانســـــــــــتان بانک و قانون  

 (AML)  بانکداری کشـــــور، قانون منع تطهیر پول

ومبارزه با �ویل مالی تروریسـم (CFT) میشــود، را 

در منهج درســــــــــی جدید عالوه �ودند و وعده 

سپردند که سفارشات بیشــــرت و مفید تر  بانکهای 

عضـــو بعد از مرور و تحلیل همه جانبه منهج سابقه 

آموزشی انستیتیوت بانکداری و مالی افغانستان به 

دســـــرتس این اتحادیه قرار خواهد گرفت تا منهج 

جدید دوره آموزشـــــی برای بانکها نهایی شـــــود.

 تشکیل کمیته ظرفیت سازی توسط اتحادیه بانکهای افغانستان به منظور شناسایی نیاز های جدید آموزشی بانک های عضو

صاحب امتیاز: اتحادیه بانکهای افغانستان 
برای معلومات بیشرت پیرامون فعالیت های اتحادیه بانکهای افغانستان و غیره معلومات  لطفا به ش�ره مبایل ویا آدرس های زیر �اس بگیرید .

ش�ره مبایل:  650 496 782 (0) 93 00
: contact@aba.org.af پست الکرتونیکی

www.aba.org.afصفحه الکرتونیکی    :
آدرس پستی: رسک اصلی شیرپور ١٢٢٠، خانه ش�ره ٦، ناحیه دهم، پهلوی تلویزیون آینه، کابل، افغانستان

 اتحادیه بانکهای افغانســــــتان با ح�یت مالی پرژه 

دســرتســی مالی برای  رسمایه گذاری درراســـتای 

انکشــــاف افغانســــتان (فایده) و به همکاری پروژه 

پالیســـی صحت(Health Policy Project) اداره یو 

اس ای آی دی (USAID)میزمدور دســـرتســــی به 

�ویل مالی سکتور صحت را به تاریخ ١٢  اگســــــت 

ـزار �ود. درین ه�یش درحدود  ـرگـ ٢٠١٤ در کابل ب

١٢٠  اشرتاک کننده از بخش سکتور صـحت، تاجران  

و �ایندگان سکتور مالی کشــــــور اشرتاک ورزیده 

بودند. دعوت شــدگان این ه�یش شــامل ســکتور 

دولتی و ســـکتور صــــحت بودند که در بخش های 

خدمات معاینات طبــــــی، تولید، تجارت و �ویل 

مالی فعالیت های سکتور صحت مشــغول فعالیت 

اند. دره�یش مذکور  اتحادیه شــــــــفاخانه های 

خصــــــوصی افغانســــــتان و نهاد خدمات ادویه 

افغانســـــــــــــــــــــــتان نیز اشرتک �وده بود. 

ه�یش مذکور توسط محرتم مســعود موسی غازی 

ریـــیس عامل نوی کابل بانک و معاون اول اتحادیه 

بانک های افغانســــــتان  آغازگردید. نامربده �ام 

اشــرتاک کنندگان  این ه�یش ( ســکتور صـــحت، 

پـروژه فایده یو اس ای آی دی و �ایندگان بانکها)  را 

خوش آمدید گفته و اهمیت چنین ه�یاشــــات را 

دربهبود سکتور بانکداری کشـــــــور بیان داشت. 

عالواه برآن، آقای احمد جاوید وفا رسپرســت و آمر 

تحقیقات  اقتصـادی این اتحادیه،  در میز مباحثه 

با �ایندگان بانکهای عضــو این اتحادیه و اتحادیه 

های مربوطه سـکتور صـحت اشـرتاک �ود. درین 

میز گفتگو پیرامون نیازمندی های سکتور صحت، 

نوع تجارت های بخش صـحت، نیازمندی به �ویل، 

انواع قرضه های بانکی و رشایط آن به صورت مفصـل 

بحث صورت گرفت. به صورت مجموع ٩ بانک عضو 

این اتحادیه درین ه�یش اشـرتاک �وده و خدمات 

و تولیدات شان را برای مشــــرتیان معرفی �ودند. 

درین ه�یش برای �ایندگان بانکهای عضـو فرصت 

   (Business  داده شد تا  در میز گرد تجارت با بانک

 (to Bank Roundtableاشـرتاک �وده و  اسـباب 

اوراق تبلیغاتی و بازاریابی  به شمول طحایف شـان را 

برای مشـــــــــــــــــــــــرتیان خویش اعطا �ایند.

ه�یش دسرتسی به �ویل مالی و میز مدور متشبثین سکتور صحت با بانک  ها در والیت کابل 

راه اندازی برنامه آموزش بانکداری اسالمی درمالیزیا توسط اتحادیه بانکهای افغانستان 

اتحادیه بانک های افغانســــــــــتان آموزش سه روزه 

بانکداری اســـــــــــــالمی و برنامه دو روزه دیدار با 

انســـــــــــتیتیوت بانکداری و مالی اسالمی مالیزیا  

(IBFIM) را به جریان تاریخ ٢٥-٢٩ اگســـــــت سال 

٢٠١٤درکشـــــــورمالیزیا  در شهر کواالالمپور برگزار 

�ود.  انســـــتیتیوت بانکداری و امور مالی مالیزیا 

برنامه  آموزشــی ســه روزه را در بخش قراردادهای 

رشعی در امور مالی اســــــــالمی، نظارت رشعی و 

چارچوب قانونی در �ویل مالی اسـالمی و عملیات 

ســپرده ها در بانکداری اســـالمی  برگزار �ود. به  

تاریخ٢٧و٢٨ اگسـت سال ٢٠١٤،  �اینده های بانک 

های عضـو به رهربی اتحادیه بانک های افغانسـتان 

از بانک تشـــبثات متوسط و کوچک ( SME)، بانک 

معامالت مالیزیا، بانک اسالم مالیزیا، انسـتیتیوت 

 ،(AIBIM)بانکداری و مالی اســـــــــالمی مالیزی

IBFIM  و بانک نگارا (بانک مرکزی مالزیا) بازدید به 

عمل آوردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. 

 هدف ازین بازدید، حصــــــــــول معلومات درمورد 

خدمات و محصــــــوالت بانکداری اسالمی، محیط 

نظارتــی وقانونـــی  در مالیـــزیا، نقش   AIBIM در 

صـنعت بانکداری و برنامه های آموزشـی ارائه شــده 

توســـــط IBFIM  بوده اســـــت. عالوه بر این، یکی 

ازمــــــــزیت های با اهمیت این بازدید ه�نا  ایجاد  

روابط دو جانبه بین بانک های افغانســــــــــــــتان و  

موسســـــــــــــــــــــــــات مالی  مالیزیا  میباشد.

    

٣ ٢

اتحادیه بانکهای افغانسـتان به تاریخ ٢ جوالی ٢٠١٤ 

تحقیقاتی را درمورد گرایش جدید اقتصـــــــادی و 

تاثیرات  آن باالی سکتور بانکداری کشــور به ا�ام 

رســــــــاند. درین تحقیق معلومات از موثقرتین و 

ـردیده و  معتربتــرین منابع معلومات جمع آوری گـ

پیرامون متغیرهای اقتصـــاد کالن  شامل تولیدات 

ناخالص داخلی، میزان تورم، حجم رسمایه گزاری و 

پس انداز، میزان صـــــادرات و واردات  تحقیقات  

ویژه صــورت گرفته اســت. ازجانب دیگر تاثیرات 

این تغیرات و تحوالت اقتصــــــــادی باالی سکتور 

بانکداری کشور نیز تحت بررسی قرارگرفته است. 

ـزارش  بعد از اک�ل تحقیق این اتحادیه کاپـــی گـــ

تحقیقی را به دسرتس  بانکهای عضو قرارداد تا آنها 

بتوانند ازان جهت پیشـربد پالن های بانکی خویش 

استفاده موثر �ایند. جهت معلومات بیشــــرت به 

نســــــخه انگللیســــــی گزارش تحقیقی به بخش 

تحقیقات وبســـــــــایت (www.aba.org.af)این 

اتحادیه مراجعه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

تحقیقات اتحادیھ بانکھای افغانستان  درمورد گرایش جدید اقتصادی و تاثیرات آن باالی سکتور بانکداری   


	Page 1
	Page 2

