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  اتحادیه بانکهای افغانســــتان در ه�یش نگاهی بر 

وضعیت رسمایه گذاری درافغانســــتان که درهوتل 

کانتیننتال در تاریخ  ۲۹ جدی ۱۳۹۴ توســــــط اداره 

ح�يت رسمایه گذاری افغانستان (آیسـا) راه اندازی 

شده بود به �ایندگی از سکتور بانکداری کشـــــور 

سـهم بارزی را ایفا�ود. در این کنفرانس جاللت�ب 

آقای داکرت  عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی کشـور, 

وزراء کابینه  از وزارت های تجارت وصـــــــــــنایع، 

اقتصاد، صحت، ترانسپورت، امور شهرسازی، معاون  

اتاق های تجارت  و صنایع افغانسـتان، اتحادیه  ها و 

رشکت های تجارتی انفرادی  (حدود ٣٥٠ اشــرتاک 

کننده)حضـــــــــور داشتند. در این کنفرانس آقای 

عبدالله , وزراء نامربده شــــــــده,  معاون اتاق های 

تجارت و صنایع افغانستان, رییس عامل رشکت آیسا 

و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی در مورد فرصــــت 

های رسمایه گذاری و موانع آن در افغانســــــــــتان 

صـــــحبت �وده و وعده ســـــپردند تا برای بهبود 

وضعیت رسمایه گذاری در کشـــور با هم کار کنند. 

این کنفرانس باالی  فرصـــت ها و چالش های فراراه 

رسمایه گذاران  و این  که چگـونه امکانات مطلــوب 

برای تشـــــــویق و تقویت رسمایه گذاری تاجران در 

افغانســـــــــتان فراهم گردد، �رکز داشت.در این 

کنفرانس ١١  سکتور اقتصادی کشور به شکل گروپی 

در مورد فرصت ها و موانع و راه حل پیشــنهادی آنها 

بحث �ودند.در میان گــروپ های کاری،  اتحادیه 

بانکهای افغانسـتان در مدیریت گروه  کاری سکتور 

بانکداری نقش فعال را ایفا�ــوده و �ام چالش ها و 

موانع و همچنان راه حل پیشــــــــــــــــنهادی را به 

منظوربهبودی و توسعه سکتور بانکداری درکشور به 

مسوولین محرتم اداره آیسا شفاها بیان داشته و کتبا 

آنرا تســـلیم �ود. درین ه�یش اداره محرتم آیســـا 

تعهد �ود که �ام چالش ها و پیشـــنهادات سکتور 

های مختلف کشور را به سمع مسولین رده های بلند 

دولتی بشـــــــمول شورای وزرا، خواهند رساند تا در 

مورد اقدامات صـــــــــورت گرفته و رسمایه گزاری 

درکشــور رونق بیشــرت یابد.  عالوتا آیســا به منظور 

رشد و انکشاف رسمایه گذاری در کشور،  سرتاتیژی 

رسمایه گذاری را تا ســـــــــال ٢٠٢٠ به کمک تجار و 

رسمایه گذاران کشور خواهد ساخت. 

متعاقبا در کنفرانس مطبوعاتی که توســـــــط اداره 

محرتم آیســـا در قســـمت نهایی ساخ� مســــوده 

پیشــــــنهادات سکتورهای مختلف به تاریخ ۱۰ دلو 

۱۳۹۴ در هوتل کابل ســـتار  راه اندازی شــــده بود، 

ـرایوی اتحادیه  محرتم نجیب الله امیــری رییس اجـ

بانکهای افغانســــــــــتان  تقدیرنامه ای را به هدف 

مدیـــــــریت گــــــــروپ کاری  و ارائه پیش نویس 

پیشــــنهادات سکتور بانکداری در ه�یش  گذشته 

(نگاهی بر وضعیت رسمایه گذاری درافغانسـتان ) از 

جانب محرتم قربان حقجو رییس اجرایوی اداره آیسا 

دریافت �ود.  

سهم گیری فعال اتحادیه بانکهای افغانستان در کنفرانس رسمایه گذاری آیسا

د ۱۳۹۴ کال د کب د میاشــــــــــــــتی په ۴  �ي�ه  د  

افغانستان د بانکونو �ولنه د امریکا د متحده ایاالتو د 

ن�یوالی پراختیایی اداری (USAID) (په افتصـاد کی 

د �ـــــ�و ون�ه Women in Economy) ناســـــته 

درلوده. په دی ناســـته کی د WIE له خوا �ــــاغلی 

فروغ زمری د بازار موندنی سـالکار، �ــاغلی محمد 

نظیر صدیقی مالی رسچینو ته د الرسس� سـالکار او 

د افغانســـتان د بانکونو د �ولنی لخوا �اغلی نجیب 

الله امیری د �ولنی اجرائیوی رییس او �ـــــــــاغلی 

محمد ادریس علیمی د �ی�نو او اړیکو مســــــــوول 

��ون درلود. د ناســـــتی اجندا   مالی رسچينوته د 

ـزه وه. یاده پـروژه په  الرسيس په رسوی باندی متمرک

پام کی درلوده �و  د وړو ســـودا�ریو او د بانکونو او 

وړو مالی بنســـ�ونو د پورونو چوپ�تیاوو په اړه رسوی 

وک�ی. د ناستی په درشل کی �ـاغلی فروغ له �ولنی 

�خه غو�تنه وک�ه �و په رسوی کی مرسته او ��ون 

وک�ی، �اغلی نجیب الله امیری ډاډ ورک� چی �ولنه 

ـ�نو  د ورته رسویو مالت�کوی او زیاته یی ک�ه چی د �ی

�ان�ه د ډونـر مالتـ� ته اړتیا لـری چــی دا به په اوږد 

مهال کی د بانکوال� سک�ور ته ډیره ��ه ولری.

اړینې �کي:

WIE  د یادو دوو رسویو لپاره د افغانســــــتان د 

بانکونو �ولنې ته مخه ک�ه تر�و د �ولنـې لیوالتیا 

جذب ک�ی چې د �ولنې لخوا بشـــــــپ� لیوالتیا 

و�ودل شوه.

د افغانستان د بانکونو �ولنه چمتوالی و�ود چې  

دوی به د بانکونو د بازارموندنـــې له �ان�و رسه 

دغه موضـــــــــوع رشیکه ک�ی او هر بانک چې 

وغواړی په رسوی کې ��ون کولی شی.

�ولنې زیاته ک�ه چې هر بانک چـې لیوالتیا ولـري  

دوی به يې د   WIE رسه ناســـتې همغ�ی ک�ی 

ـرکه  چـــې د بانک او د بانک د پ�دونکو رسه مــ

وک�ي.

د �ولنې لخوا وویل شو دوی به په دې رسوې کې  

�ومره بشـــــــری �واک چې په توان کې وي په 

واک کې به يې ورک�ي.

د رسوې پایلې به له �ولنې رسه رشیکه شـــــی او  

�ولنه به يې په اړه یو راپور خپور ک�ي.

ـرام په اړه له خپلو چارواکو  WIE به د دې پـرو�ـ

ـ�ه  رسه خربې وکـ�ي �و له �ولنـې رسه یوه  هوک

لیک(MoU)  السلیک ک�ي.

WIE به له خـپلو چارواکو رسه په دې اړه خـربی  

وک�ي چې یو داسې سیسـتم جوړ ک�ی چې �ولنه 

 (Online) وخت په وخت د انـــرتن� له الرې په

بـ�ه د رسوې نوی معلومات له دوی رسه رشیک 

ک�ی.

مالی رسچینو ته د الرسسی د رسوی په اړه د افغانستان د بانکونو �ولنه او د USAID (په اقتصاد کې د ��و ون�ه،Women in Economy ) ناسته

اتحادیه بانکهای افغانستان نشـسـت مجمع عمومی 

خویش را به تاریخ  ۲۶جدی ۱۳۹۴ در دفـــرت اتحادیه 

برگزار �ود. هدف از این جلســـــــه نظر خواهی در 

مورد انتخاب هیات مدیره و بحث باالی مقرره طبقه 

Asset Classification  ـره بندی دارایـی ها و ذخیـ

and Provisioning Regulation دفغانستان بانک 

(بانک مرکزی کشـــور) بود.  چون در مقرره متذکره 

بعضــی مواردی اند که بانکهای عضـــو این اتحادیه 

میخواهند دران بعضـی تعدیالت وضع گردد، ازی�و 

بانکها موافقه �ودند که پیشــــنهادات خویش را از 

طریق اتحادیه بانکهای افغانســــتان به مقام محرتم 

رشیک بســـازند.   درین جلســـه مقرره طبقه بندی 

دارایی ها و ذخیره مورد بحث و بررســی قرار گرفته 

وبانکهای عضـــو نظریات و مالحظات خویش را ابراز 

داشتند که دراخیر جلســــــــــــه �ام مالحظات و 

پیشـنهادات جمع بندی گردیده و نهایی گردید تا از 

طریق این اتحادیه به ریاست محرتم دافغانســـــتان 

بانک جهت تعدیل مقرره متذکره درنظر گرفته شود، 

و تصـــمیم اتخاذ گردید که جلســـه ای نیز با هیات 

رهربی دافغانســـــتان بانک تدویر گردد تادر رابطه 

جزییات تبادل افکار صـورت گیرد. ازسـوی دیگر در 

 Code of مورد مقـــــــــــرره کد رفتاری بازار ثانوی

  Conduct for Secondary market که قــــبال با 

بانکها جهت مرور و پیشنهادات رشیک ساخته شده 

بود، بانکها وعده دادند که نظریات نهایی  خویش را 

با دافغانســـــتان  بانک شـریک خواهند ساخت. در 

رابطه به انتخابات هیات مدیره،  در جلســـــه قبلی 

هیات مدیره تصمیم برآن شده بود که دو عضـو دیگر 

هیات مدیره که قبال اسـتعفا داده بودند باید تکمیل 

ـرایوی بانک  گردد. بناء محرتم گـی مالیت رییس اج

بین املللی افغانســــــــتان، محرتم احمد جاوید وفا 

رییس اجرایوی بانک ملی افغان و محرتم گوهر علـی 

شاه رییس عامل �ایندگی نشنل بانک آف پاکسـتان  

که خویش را به پســت عضــویت هیات مدیره نامزد 

ـرف مجمع عمومـی  �وده بودند، به اک�یت آرا از ط

به صفت اعضــــــــــای جدید هیات مدیره اتحادیه 

بانکهای افغانســـــتان انتخاب شدند که متعاقبا در 

جلســــه بعدی هیات مدیره این اتحادیه محرتم گی 

مالیت به حیث رییس هیات مدیره اتحادیه بانکهای 

افغانستان  انتخاب گردید. 

نشست مجمع عمومی اتحادیه بانکهای افغانستان  

اتحادیه بانکهای افغانســـــــتان به هدف بلند بردن 

کیفیت تریننگ که از سوی انسـتیتیوت بانکداری و 

(AIBF)Afghanistan Institute  مالی افغانسـتان

  of Banking and Finance برای بانکها بصـــورت 

دوامدار فراهم میگردد، جلسه گروپ کاری متشکل 

از روسا و آمرین بخش منابع بشـــری بانکهای عضــو 

خويش را در ماه جدی ۱۳۹۴ تشــکیل داد. جلســات 

مذکور در اوایل بعد از هــــریک ماه و متعاقبا بعد از 

هردوماه بصــورت دوامدار برگزار میگردد تا درمورد 

مشـــــــــکالت مواد درسی، منهج درسی و روشها و 

کیفیت تریننگ انســــتیتوت مذکور به منظور بلند 

ـرفیت مهارت ها و دانش کارمندان رده های  بردن ظ

مختلف بانکها بحث ها صورت گرفته و پشــنهادات 

بانکها جهت توسـعه تریینگ در نظر گرفته شـود. به 

تاریخ   ۲۴ دلو ۱۳۹۴ جلســــــه دوم گروپ کاری در 

اتحادیه بانکهای افغانســـــتان برگزار شد که  درین 

جلســــــه محرتم نجیب  الله امیری رییس اجرایوی 

اتحادیه بانکهای افغانســتان، محرتم لطف الحق نور 

ـرلی رییس عامل انســتیتیوت بانکداری و مالی   پســ

افغانسـتان، محرتم ادریس علیمی مسـول ارتباطات 

وتحقیق اتحادیه بانکهای افغانســــــــــتان، آمرین و 

�ایندگان بخش منابع بشــــــری بانکهای عضـــــو 

اشرتاک ورزیده بودند. درین جلســــــه برنامه های 

ـرلی توضیح داده شد و از   AIBF توسط اقای پســــــ

�ایندگان بانکها خواســته شــد تا نظریات خویش را 

در قســمت تریینگ  AIBF ارایه بدارند. �ایندگان 

بانکها در مجموع از تریینگ انســـــــتیتوت مذکور 

رضایت خویش را ابراز داشته و بعضــــــــی از موارد 

ازقبیل ارایه تـــــــــریینگ ها در بخش های مختلف 

بانکداری، رشیک ساخ� مواد آموزشـی با بانکها بعد 

از ارایه آموزش، ارایه تـــــرییننگ در محوطه بانک و 

بعضــــی موارد دیگر را پشــــنهاد �ودند که توسط 

مســوولین انســتیتیوت نامربده یادداشت گردید تا 

درآینده ان نکات مد نظر گرفته شود. 

جلسه گروپ کاری روسای منابع برشی بانکهای عضو 

د ١٣٩٤ کال د سلواغه د میاشتې په ٢٠ نې�ه د افغانسـتان د بانکونو د �ولنې استازی هر 

يو �اغلی نجیب الله امیری د �ولنې اجرائیوی رئیس، �ـاغلی ادریس علیمی د �ی�نو 

او اړیکو مسـؤول او �اغلی عنایت الله لودین مالی او اداری کارکوونکی د سودا�رو او 

مالیه ورکونکو د پوهاوی په موخه د عوایدو او �مرکونو له لوری په جوړ شـوی پرو�رام 

ـرام د امـریکا  کې ��ون وک�.د مالیې وزارت د عوایدو او �مرکونو معینیت، دغه پرو�

د متحده ایاالتو د ن�یوالې پراختیایی ادارې (USAID) د افغانســـــتان د سودا�ریو او 

عوایدو (ATAR) د پروژې لخوا �ویل شوی وه، په پرو�رام ک�ــــــــې �اغلی خانجان 

الکوزی د افغانســـــــــتان د سودا�ریو او صنایعو خونې مرستیال او د �مرکونو رئیس 

�اغلی سید عبدالرحمن سعید د مالیې وزارت او د سودا�رو مســــــــؤولیتونو په اړه 

خربې وک�ې. عبدالرحمن زیاته ک�ه زموږ موخه د ســودا�رو پرمخ د پرتو خن�ونو لری 

کول دی او ســـودا�ر باید له قانون او مقرراتو �خه خرب و اوســـی. خانجان الکوزی د 

سودا�رو پرمخ د پرتو ستونزو، �مرکونو او د ترانسپور�ی ل��تونو په اړه خربی وک�ي.

د عوایدو او �مرکونو له لوری د سودا�رو او مالیه ورکوونکو د پوهاوی په موخه 

په جوړ شوی پرو�رام کې د افغانستان د بانکونو د �ولنې ��ون

١ ۴



CBCG  جلسه گروپ مشورتی بانکهای تجارتی

اتحادیه بانکهای افغانســــتان به تاریخ ۱ حوت ۱۳۹۴ 

جلســـــــــه گروپ مشـــــــــورتی بانکهای تجارتی 

Commercial Banks Consultative Group را با 

دافغانســتان بانک راه اندازی �ود. جلســـه گروپ 

مشورتی بانکها جلسه ای است که بصـورت ربعوار با 

اشـرتاک روسـای عامل �ام بانکهای تجارتی، هیات 

رهربی اتحادیه بانکهای افغانستان به ریاست رییس 

عمومی دافغانســـتان بانک در دافغانســــتان بانک 

برگزار میگردد. هدف ازین جلســــــــه  بحث باالی 

چالش ها فراروی ســـکتور بانکداری و فراهم �ودن 

راه های حل جهت رسیدگی به آن چالش ها میباشد.  

در جلســـه مشــــورتی متذکره محرتم خلیل صدیق 

رییس عمومی دافغانستان بانک، محرتم خان افضـل 

هده وال معاون اول و محـرتم مطـیع الله فایق ریـیس 

نظارت امور مالی بانک مرکزی کشـــور، محرتم گی 

مالیت رییس عمومـــــی، محرتم مکیش ورما معاون 

اول و محرتم عنایت الله فضــــــــلی معاون دوم این 

اتحادیه ، روســـــای محرتم عامل  �ام پانزده بانک 

عضـو این اتحادیه و محرتم نجیب الله امیری رییس 

اجرایوی اتحادیه بانکهای افغانســــــــتان  اشرتاک 

ورزیده بودند.

آجندای جلسـه را بحث باالی مقرره تصـفیه حسـاب 

Overdra� ) الزامی قروض اضـــــافه برداشــــــت

Mandatory Clean Up)، محــــــــدودیت اعطای 

Single & )قروض به مشـــــــرتی انفرادی و گروپی

 Group Wise Exposure)، رشیک ساخ� مقرره ها 

ازطرف دافغانســـتان بانک با بانکها ، تبدیل روز های 

رخصـــتی از پنجشـــنبه و جمعه به روزهای جمعه و 

شنبه و ایجاد کمیته بانکداری اسالمی جهت تقویت 

بهرت بانکداری اسالمی در کشـــور تشـــکیل میداد. 

درین جلســـــه بحث های همه جانبه باالی اجندای 

مذکور صــورت گرفته و رییس عمومی  و معاون او ل 

اتحادیه بانکهای افغانســــتان به �ایندگی از بانکها 

مشـــــکالت پیرامون هریک از بخش های اجندا را با 

مقام محرتم رشیک ساختند. بالنوبه رییس اجرایوی 

اتحادیه بانکهای افغانســـــتان نیز پیرامون جزییات 

بانکداری اســـالمي معلومات کافی را ارایه �ودند. 

درنتیجه بعد از جــــــــرو بحث ها و تبادل افکار و با 

درنظرداشت �ام متغیر ها بانک مرکزی کشـــــــور 

وعده سپرد تا در قســمت موارد پایین پیشــنهادات 

بانکها اقدامات آتی صورت گیرید. 

دافغانستان بانک ساحه قرضه دهی به مشرتیان  

انفرادی و گروپی را افزایش میدهد.  

درقسـمت تبدیل �ودن روزهای رخصـتی طبق  

درخواسـت اتحادیه ، موضــوع با وزارت محرتم 

کار رشیک ساخته میشود. 

کمیته بانکداری اســــــــالمی اتحادیه بانکهای  

افغانســـــــتان مقرره بانکداری اسالمی را مرور 

�اید درصـــورت مالحظات با بورد رشعی بانک 

مرکزی رشیک ساخته شود، تا مشـکالت مرفوع 

گردد. 

در اخیر، جلســـه توسط آقای صدیق با ابراز قدردانی 

از اشرتاک کنندگان پایان یافت.

به منظور تقویت و بهبودی بانکداری اســـــالمی در 

کشـــور اتحادیه بانکهای افغانســــتان گروپ کاری 

بانکداری بانکهای عضــــو خویش را به تاریخ  ۲۸دلو 

 ۱۳۹۴ ایجاد �ود. درین گروپ کاری هشـــت بانک 

که دارای دریچه بانکداری اســـــالمی میباشـــــند 

عضويت دارند.

اولین جلســــــــه گروپ کاری بانکداری اسالمی به 

منظور غور و بررسی ٤٦ مقرره ،پالیســــــــــــی ها و 

رهنمودهای بانکداری اســـالمی  که اخیرا توســــط 

دافغانستان بانک  ساخته شده و برای بانکها هدایت 

داده شده اسـت که مطابق آن عمل کنند دايرگرديد 

. درین جلسه  محرتم آمر خلیل الرح�ن رییس عامل 

باخرت بانک به حیث رییس گــــروپ کاری و محرتم 

ذوالفقار علی آمر بانکداری اسالمی بانک بین املللی 

افغانســــتان به حیث معاون  به اتفاق نظر اعضــــاء 

انتخاب گردید. 

آقای آمر و اعضاء گروپ کاری توافق �ودند که �ام 

مقررات باید توسط اعضـــاء مرور گردد و نظریات و 

پشـــنهادات خویش را جهت تقویت بهرت سیســـتم 

بانکداری اسالمی در کشـــــور ارایه �ایند. متعاقبا 

�ام نظریات و پیشـــنهادات باید با آقای آمر رشیک 

ســـاخته شـــود تا نظریات  ارزیابی گردیده و نهایی 

گردد. بعد از نهایی شدن پشــــــنهادات به اتحادیه 

بانکهای افغانســـــــــــتان ارسال گردد تا  وسیلتا به 

دافغانســتان بانک طی مکتوب رسمی فرستاده شود 

و از دافغانســــــتان بانک در تطبیق مقررات مهلت 

خواسته شود، چون سـه ماه مهلت برای بانکها جهت 

ساخ� پالیســـــــــــــی ها بر اساس مقررات جدید 

بانکداری اسالمی که توسط دافغانســتان بانک داده 

شده است،  کافی �یباشد.  

ایجاد گروپ کاری جهت بهبودی بانکداری اسالمی 

د ۱۳۹۴ کال د کب د میاشتې په ۳ نې�ه د افغانسـتان 

د بانکونو  �ولنه د غــ�و بانکونو د عملیاتـــی �ان�و د 

چارواکو رسه ناســـــــته جوړه ک�ې وه �و د معیاری 

چکونو د چاپولو په اړه بحث وک�ي. په ناســته کې دا 

موضــوع هم یاده شـــوه چې یو کورنی رشکت باید د 

چکونو د چاپولو لپاره و�اکل شــــــــی �و د بانکونو د 

ل��ـتونو کچه �ي�ه شی، دا په داسې حال کې ده چې 

ډيری بانکونه چاپی توکی د هېواد له بهر �خه السته 

راوړي. په دی ناســـــــــته کی د غ�و بانکونو له خوا 

�ــاغلی ســـمرت دوتا د عزیزی بانک عملیاتی آمر، 

�ـاغلی غالم صــدیق احدی د عزیزی بانک عملیاتی 

مدیر، �ــــــــاغلی حکیم الله د آرین بانک د مرکزی 

�ان�ې مدیر، �ـــــاغلی فرید رسوری د آرین بانک د 

مرکزی �ان�ې رسپرسـت مدیر، �ـاغلی عبداملتین 

خپلواک د باخرت بانک د عملیاتی آمر مرســـــتیال او 

�اغلی دین محمد د افغانســـتان سودا�ریز بانک د 

عملیاتی آمر مرستیال او د افغانســــــــتان د بانکونو 

�ولنی له خوا �ــــــاغلی نجیب لله امیری اجرائیوی 

رئیس، �ـــــــاغلی ادریس علیمی  د �ې�نو او اړیکو 

مســـؤل او �اغلی ج�ل نارص د مالوماتی تکنالوژی 

مســـــــــؤل ��ون درلود. په دی غون�ه کی �اغلی 

امیـری وویل چـی مونــ� دغــ�و بانکونو د عملیاتــی 

�ان�و دغه ناســـته د دې لپاره رابللی چې د معیاری 

چکونو او د افغانستان بانک د معیارونو په برابر چې د 

غ�و بانکونو اړتیاوې پوره ک�ی معلومات السـته راوړو 

او په دې وپوهی�و چې غ�ی بانکونه د افغانســــــتان 

بانک د چک د چاپولو معــــیارونه �ـــــن�ه ارزوی او 

ـره يـې دغو معیارونو ته �ان چمتو کـ�ی. غــ�و  �وم

بانکونو ته الر�وونه وشوه چې خپل اوسـن� وضـعیت 

او خپل تخنیکـــی نظـــریات له �ولنـــې رسه رشیکه 

ک�ی.�ـــــاغلی امیری زیاته ک�ه چې د چک د چاپلو 

لپاره به په رشیکه تو�ه یو رشکت غوره شـــــی چې د 

بانکونو په ل��ـــتونو کې کموالی راشی، رشکت به د 

چکپا�و د کیفیت، ایمنی �ان��نې، او د افغانســـتان 

بانک د معیارونو پربنســــ� غوره شی او د رشکت د 

غوره کولو لپاره باید بشپ� ری�تونولی شتون ولري.

په دی ناسته کی �اغلی سـمرت دوتا د عزیزی بانک 

عملیاتی آمر وویل چی موږ اوسمهال د افغانســــتان 

بانک د الر�ـــونو رسه �ان برابر  ک�ی دی او نی�دې 

۸۵٪ معیارونه بشـپ� شوی دی. یوازې دوه �کی باید 

زیات شی، موږ باید د افغانســـــــــتان بانک �خه د 

MICR د پلـی کیدو په اړه چــې په چکپا�و کــې يــې 

شـتون اړین ده وضــاحت وغواړو، د  MICRپلی کول  

دواړه هارډویر او ساف�ویر مالت� ته اړتیا لري.

�اغلی دین محمد د افغانســـتان سودا�ریز بانک د 

عملیاتی آمر مرستیال وویل چی که  MICRپه چکونو 

کې وکارول شی بیا هارډویر مالت� ته اړتیا پیدا کی�ی 

چې ســافتویر هم باید وررسه وی چې معلومات �ای 

پر�ای ک�ی، دا به �ــــه وی چې دغه موضـــــوع د 

افغانســتان بانک رسه مطرح شی او په اړه يې بشـــپ� 

بحث وشی.د افغانســـــــــــتان د بانکونو �ولنه به د 

افغانستان بانک د عملیا�، ورک�ې او تصـفيې �ان�و 

رسه ناسته جوړه ک�ی چې دا مســئله په مســـتقیمه 

تو�ه د افغانســتان بانک رسه په  بحث  ونیول شی او 

داسې پایله ولری چې د �ولو بانکونو د منلو وړ وي.

د معیاری چکونو په اړه د افغانستان د بانکونو د �ولنې د غ�و بانکونو ناسته

در زمینه سکتور بانکداری در کشور, تقاضای زیادی 

برای راجسـرت �ودن و ارزیابی  رشکت های تفتیش 

 Property   و ارزشــــــیابی امالک Audit Firms 

Evaluatorsکـــه درحال حارض تحت کــــدام نهاد 

نظارت کننده بصــورت رسمی در افغانســـتان ثبت 

نشـده اند، موجود است. شناخت و راجسـرت �ودن 

رشکت های تفتیش و ارزشـــیابی امالک بر اســـاس 

روش استاندرد، صـدور گواهینامه برای به رسـمیت 

شـــناخ� آن رشکت ها  و تأیید �ودن اعتبار آنها بر 

اساس یک سلســـــله معیارها برای سکتور بانکداری 

کشـــور یک نیاز محســــوب میشــــود. چون بانکها 

رضورت دارند که جهت تفتیش مسایل مالی خویش 

کمپنــی های معـــروف و معترب را توظیف �ایند تا 

تفتیش آنها مورد قبول  ذیدخالن واقع شــــــده و در

آینده کدام مشــــــــکل رخ ندهد. همچنان زمانیکه 

ملکیت مشرتیان بدهکار خویش را بانک ها به فروش 

میرســـانند، جهت ارزیابی و ارزشـــیابی ملکیت ها 

بادرنظرداشت نرخ بازار و موارد دیگر به رشکت های 

متخصـص و مســلکی نیاز است تا بانکها حین دوباره 

فروخ� ملکیت ها متضــــرر نشــــوند. درین رابطه 

اتحادیه بانک های افغانستان تصمیم اتخاذ �ود تا با 

ایجاد این گروپ کاری فنی بانکهای عضـــــو خویش 

ـرنامه تبادل افکار �اید. که  درمورد طرح ریزی این ب

به تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۴ اولین جلســـــه گروپ کاری 

خویش را با اشرتاک  آمرین و مســــوولین  صالحیت 

بخش اعــتــبارات بانکها ایجاد �ود تا یکجا باهم در 

ایجاد همچو برنامه نظریات و پیشـنهادات خویش را 

مطرح �ایند. درین جلســـه آقای نجیب الله امیری 

رییس اتحادیه بانکهای افغانسـتان ضمن قدردانی از 

تشـــریف آوری اشرتاک کنندگان، از آنها خواست تا 

درقدم نخست در قسـمت شناخت راجسـرت�ودن، 

ـرای رشکت ها و تاییدی  معیارهای قابل ارزیابــی بــ

رشکت های ارزشــــــــیابی، این اتحادیه را همکاری 

�ایند. و جهت راجسـرت �ودن رشکت های تفتيش 

بعدا اقدامات صورت خواهد گرفت. نامربده افزود، 

چنین راهکاری در کشــــور های همســــایه ازجمله 

پاکســـــــتان به همکاری دولت شان توسط اتحادیه 

بانکها پاکسـتان ساخته شده است که مسـل� نتیجه 

خوب داشـــــته اســـــت. آقای امیری تذکر داد که 

تقاضای زیادی برای راجســرت �ودن و تایید رشکت 

های ارزشــیابی امالک وجود دارد که در حال حارض 

در یک روش رسمی و حرفه ای در کشـــــــور موجود 

نیســت.تشــخیص و ارزشیابی حرفه ای و سیســتم 

ارزیابی به سکتور بانکی در افغانســـــتان برای چند 

دلیل بسیار مهم است . از جمله:

الف:  ارزشـيا� درســت جایداد ها  بانک ها و دیگر 

موسســات مالی را در حصـــول دقیق وام های داده 

شده فراهم میکند.

ب: در آینده در توسعه صنایع وام  و تضـمین جایداد  

اهمیت این موضوع بیشرت خواهد شد.

ج:  ازنظرهر شـــــهروند افغان ، ارزیابی دقیق باعث  

ایجاد اعت�د در بازار جایداد ها ، بانک ها و ســـــایر 

موسسات مالی میشود.  

  در ضــمن آقای امیری افزود که عدم رســمی بودن 

ونبود سیســـتم یکنواخت و استاندارد ارزیابی باالی 

توسعه اعتبار تاثیر منفی میگذارد .و بعضا در نتیجه 

خطـر تقلب˛ بـی اعت�دی و زیان را به بار مـی آورد. 

در نتیجه جلســــه موافقه شد تا نخســــت اتحادیه 

بانکهای افغانســـــتان با رشکت های  ارزش گذاری 

مکلیت ها کار �اید تا درقســــمت مطالعه عمیق تر 

صورت گیرد و موضوع با وزارت محرتم مالیه و بانک 

مرکزی کشـــور نیز درجریان گذاشته شود تا درقبال 

�ام جوانب این برنامه بحث صــورت گرفته و ازنگاه 

حقوقی و قانونی مشـکالت به میان نیاید. �ایندگان 

بانکهای عضــو وعده �ودند تا درقســـمت  ساخ� 

ـرای ارزیابــــــی رشکت های تفتیش و  معیار ها بــــ

ارزشــــــیابی ملکیت ها همکاری عام و تام �ایند و 

همچنان درین مورد از وزارت محرتم شــهرســازی و 

شاروالی نیز درخواست کمک صورت گیرد.

ایجاد اولین گروپ کاری برای ارزیابی رشکت های تفتیش و ارزشیابی امالک 

٢٣
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