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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     م اسدي دکتور محمدنعیپوهندو :ليکوال  ٠٩-٠٢-٢٠١١  ني
  

 ا د افغانستان بانک واقعًا قادر به انجاميآ
   است؟یه ازبحران بانکي وقای خود برایف نظارتيوظا  

  
 به ی مطالبی و خارجی داخلی کابل بانک رسانه هایرقانوني غین طرف در قسمت عملکرد هايک سال به ايش از يب

 یف ادعا هاي تضعی برایتاحال نتوانسته است بصورت مدلل مسلک) ب .ا .د(اما دافغانستان بانک .  رسانندینشر م
 واضح در حصه بهبود یژيک استراتي د ويئه نما کابل بانک ارایق وموثق در باره وضع ماليرسانه ها، معلومات دق

ون دالر طلبات يدارد که کابل بانک روبه بهبود است، در حدود چهل مليک طرف ابراز مي از. کش کندشيکابل بانک پ
اعالم و شود يداران بزرگ حرف زده متکارانه سهمياعمال جنا از ب آني، اما به تعق١ده استين بانک حصول گرديا
 یدرجه شود و در جا ن خطري، بدون ا.٢ شودین ميون دالر تخمي مل٥٧٩ در حدود بانک کابل یدارد که خطر ماليم
  ؟شود یان گذاشته مياگر سهو نه کرده باشم، فروش ممکنه کابل بانک در م گر،يد

ن، افغان يبه قرار قول افغان جرمن آن ال(ت ژورنال يمز و روزنامه وال ستريارک تايويگرمجله نيد ن اواخر باريدر ا
ه غرض يامات بلند پا مبالغ هنگفت به مقی را در قسمت مشکل کابل بانک و اعطایمعلومات) د پرسيشوتيپرواسيپ

ش يش تشوي اسناد و مدارک و گزارش آن به مراجع مربوطه، به نشر رساندند، که باعث افزایمي تسلیريجلوگ
 استقرار ارزش پول یک سازمان کامًآل مستقل و حاميد افغانستان بانک که . دي گردعالقمندانان کابل بانک و يمشتر
 کرده و به آن یعات را به ضد دولت افغانستان تلقين شايد ايان است، نبا در افغانستیت بانکي و حفظ تداوم فعالیمل

ن ببرد يعات وارده را از بي شای و معلومات مسلکیژيک ستراتيب با ارائه  .ا .ن است که ديبهتر ا.  دهدیاسيجنبه س
  .گرددنده يعات آينه شاي زمیو مانع فراهم آور

ب به  .ا .ان سال گذشته، دي بحران کابل بانک در جریه بعد از افشا باشد کِیجه بررسيب نت .ا .د اظهارات فوق ديشا
 مؤظف رسرکشو سرتا در کابل بانک یسرپرست و ی را غرض بررسیأتي هیث مسؤول نظارت موسسات ماليح

 ی کابل چه اقداماتی ب  در قسمت بهبود وضع مال. ا. سازد که دی بوده واضح نه مین معلومات عمومياما ا. ساخت
 یت هاي ماه قادر به ادامه فعال١٨ تواند بعد از یه کدام اقدامات کابل بانک مياده است و چطور و به حمارا انجام د

 و قانع یل جواب مسلکيان به سواالت ذي روشن ساختن اذهان عامه و مشترید برايبا ب  .ا .د بر آن ديمز.  شودیبانک
  ٣کننده دهد

 ی ماده چهل و دوم قانون بانکدار٨ ی ال١ت خود طبق فقرات يب بعد از شروع فعال .ا.ا کابل بانک به دي آ– ١
 ینيش بي که در مقررات فوق الذکر پیر معلوماتي و سایضرر و گزارش وضع مال ، حساب مفاد والنسي ب٤افغانستان

ت ي قدرت مندان واقعی اسناد و مدارک توسط بعضیري بر جلوگیعات مبنينکه شايا ايم داده است و يشده اند  تسل
  دارد؟

 ماده چهل و دوم ٨ ی ال١ فقرات یبه هايقت نداشته باشد و کابل بانک طبق وجيعات فوق حقي که شای  در صورت- ٢
 نظارت خود را که در فقرات مواد یاتيف عملي وظا ب.ا .ا ديآ م داده باشد،ي ب تسل. ا. را به دیاسناد و مدارک الزم

مات نامه جداگانه ي موثر خود تعلی بررسی رهنمائیست و براف شده است، انجام داده اي چهلم  تعری و دوم الیس
  ذ نموده است؟ي تنفیزم مؤثر بررسيکانيک ميم  ي تنظیبرا
ا ي خود را انجام داده باشد، آیف نظارتيوظا ب  .ا . تذکر رفته است و د٢ که در نکته ی قانونی هرگاه خواسته ها– ٣

 به  بعد متوجه شده است؟ و اگر متوجه شده باشد، به ١٣٨٧ کابل بانک از سال ی به خالف رفتاریدر خالل بررس
   متوسل شده است؟یچه اقدامات قانون

 شود که یم ن استناطيده باشد، پس چني اسناد و مدارک الزمه  ابا ورزیمي که واقعًا کابل بانک از تسلی در صورت-٤
     متوسل نشده است، بناًء ی قانونی اقدامجيم شده و به هيک ارگان مستقل در برابر زورمندان تسليث يب به ح .ا .د

                                            
 ٢٠١١ یفرور ٤ مورخه afghanpaper شود سهيمقا ) ١
 ٤ مورخه دي مخ سره خطر د امله له يوقاعد بي د الرهډ مليون ٥٧٩ ېک بانک کابل په afghan german online   شود سهیمقا)٢

  ٢٠١١ یفرور
. است دهيرس نشر به ٢٠١٠ اکتوبر ٢٦ خيتار به نيال آن جرمن افغان پورتال در که بود شده طرح مقاله کيدر دهينوس از قبًال سواالت نيا)  ٣  
 ه پِسي گرله –) ٣٠ (یاشتيم د سلواغي د کال ش.ه ١٣٨٢ د : هين چاپ د ده،يجر یرسم وک، ميدو قانون، یبانکدار د نستان افغا د)  ٤
)٨١٩.( 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نه چه ي باشد که در زمی میارنوالفه يکه البته وظ.  کابل بانک استی ب  مانند کابل بانک مسؤول بحران مال. ا.د 
   .دينوع اقدامات الزمه را اتخاذ نما

  : کنم تا ید ميگر تأکيشهاد کرده بودم، بار دي خود پ٢٠١٠ اکتوبر ٢٦که در مقاله يطور
 و یک موجودي را مؤظف سازد تا ین المللي طرف بیب  مستقل ویک بررس حسابيب  .ا . هرچه زودتر د- ١

. ب دهديه ترتيالنس تصفيک بي د ويت نماي کابل بانک را تثبی هایر و دارائي، سپرده ها، ذخاهيِق سرماي  دقیابيارز
 کشور اقدامات الزمه را اتخاذ یامور بانکداران به يت اعتماد مشتري و با رعایمطابق به مقررات قانون ب .ا .بعدًا د
 به خود گرفت و مورد اعتماد واحد ی رونق خوب١٣٥٥ ی در افغانستان بعد از سال هایستم بانکداريچون س. دينما
 کابل بانک خاتمه داده و مانع ی قرضه دراز مدت به بحران مالیب با اعطا .ا .د، الزم است که دي گردی اقتصادیها
  .رشودشتيعات بيشا
ت کامل نداشته ي بلدی ترجمه شده است که به امور بانکداری کسی از طرفی قانون بانکداریسي چون متن انگل– ٢

طور مثال ( خواننده شود یاد وجود دارد که متن مقررات قانون مذکور باعث سوء تفاهم برايپس احتمال ز است،
       از آنرو از مقامات )ی و پنجم قانون بانکداریده س ما٤ فقره ٢ و ١ که درنکات ه دست نه خوردهيسرمامنجمله 

، تا ديسه شده اصالحات الزمه به عمل آي مقایسين قانون با متن انگلي ای و پشتوی شود تا متن دریب تقاضا م. ا .د 
  . گرددیرير غلط جلوگيق از تعبين طريبه ا
ک ارگان مستقل و يث ي تواند که به حی داده مب انجام. ا.  را طبق قانون دیفه  نظارت بانکي وظیب وقت .ا . د– ٣
ق ي همه تطبی را بدون کم و کاست و باالیه وزورمندان قرار نگرفته و مقررات قانونير مقام بلند پاي طرف تحت تأثیب

ح وچه از نظر يماتنامه ها و لواي چه از نگاه تعلیزم نظارتيکانيکند تا ميجاب مي ایويد برآن نظارت وقايمز. دينما
  .   باشدی وفنیک نظارت آفاقين کننده ي آماده شود که تضمی و کار آموز طوری فنی و بررس هایل نظارتياوس
    ا يت دولت ياليا مشکل سيان يه به مشتريد واضح گردد که در هنگام مشکل تاديعات باي از شایري جلوگی برا-.٤
  ار کابل بانک قرارداده است؟ي به اختیب چه مبلغ .ا .د 
 .ب .ا .آمده است، از طرف د F.A. Ferguson ی که در گزارش کمپنیون دالري مل٧٠٣،٨ بات بانک  ازجمله طل-٥

وچه اندازه به  جمله طلبات ) که باالخره به استهالک طلبات به حساب ضرر قابل درج است(چه مبلغ آن به الحصول 
   شده است؟یمشکوک درجه بند

ات که بدون شک ي والی هایندگي کابل بانک درنمای هایئد که چه مقداردارايت نماي دافغانستان بانک تثب-٦
 یتيجران واليد ازجانب مني شای مالی هایده وچه خالف ورزيدورتربوده اند به اتالف رس) ب-ا-د (یازچترنظارت

  قيمن اهللا التوف. صورت گرفته است؟
  انيبا          

  
 

  


