
(SIBOS)اشرتاک اتحادیه بانکهای افغانستان و بانکهای عضو این اتحادیه در سیمینار بین املللی سویفت

اتحادیه بانکهای افغانســتان و بانکهای عضـــو این 

اتحادیه درســــــیمینار بین املللی عملیات بانکی 

  Swi� International Bank ســــــــــــــــوفت

ـرکـــز   Operations Seminar  (“SIBOS”)در مـ

�ایش و کنوانســـیون شهر  بوستون ایاالت متحده 

آمریکا اشــــــرتاک ورزیدند.  ه�یش ســــــیبوس  

(SIBOS)ازتاریخ  ۷ میزان ۱۳۹۳  آغاز و به تاریخ  ۱۰ 

میزان ۱۳۹۳ موفقانه به پایان رســــــید. در ه�یش 

سیبوس  موسسـات مالی، فراهم کنندگان خدمات 

مالی، و دیگر ســـازمان های مرتبط با بخش مالی از 

رسارس جهان خدمات  خویش را به  �ایش گذاشته  

وبا   یکدیگر ارتباط مستقیم  برقرار �ودند .

درین ه�یش ، اتحادیه بانک های افغانسـتان  �ام 

بانکها و بالخصـــــــــوص بانکهای پول محور  را در 

محراق توجه خویش قرارداده و  وضـــعیت ایمنی و 

قابلیت دوام حیاتی سکتور بانکداری افغانسـتان را 

برای انها تشــریح �ود. دو �اینده  عالی مقام این 

اتحادیه همراه با شـــش  تن از روســـا و �ایند گان 

عالی رتبه  بانکهای عضو (بانک تجارتی افغانسـتان، 

افغان یونایتد بانک، غضـــنفر بانک، عزیزی بانک و 

میوند بانک) توانســتند که با ح�یت مالی پروگرام 

   NMDP/ GIZ توسعه بازار جدید  پروژه جی آی زی

وپـــــروژه فایده  اداره یو اس ای آی دی در ه�یش  

مذکور رشکت �ودند. قابل ذکر اســــــت، که این 

اتحادیه همچنان به کمک پــروژه فایده اداره یو اس 

ای آی دی در سیمینار بین املللی (سیبوس) که در 

ســال ۲۰۱۳  در دبی برگزار گردیده بود، اشـــرتاک 

�وده بود. 

بیش از ۱۰۰ �اینده بانکهای مختلف، موسســـــات 

مالی و فراهم کنندگان  خدمات مالی از کشورهای 

مختلف از غرفه مجهز و آراسته شـده اتحادیه بانک 

های افغانستان  در ه�یش سیبوس بازدید �وده و 

در مورد روابط تجارتی با این اتحادیه و اعضـــای آن 

بحث های همه جانبه  و مثمر �ودند. به اســــاس 

گزارش های موجود از بانکها ی عضـو  این اتحادیه، 

آنها بیش از ۱۰۰ جلسه ارزنده و مطلوب را با بانکهای 

مختلف جهان داشتند، و بانکهای عضو  به اتفاق آرا 

به این نتیجه رسیدند که مشـارکت آنها در سیبوس 

�اء و شهرت سکتور بانکداری افغانســــــتان را در 

جهان بهبود بخشید.

با توجه به روابط  متقابل بانکـــــــی با بانکهای بین 

املللی، اعضـــــای اتحادیه بانکهای افغانســـــتان 

ـرفت قابل توجهی را به این اتحادیه گزارش  پیشـــــ

ـرتبط را دراینده در نظـــر  داده و پیگیــری  های مـ

ـرفت ها مدیون اشرتاک  گرفتند. که  �ام این پیشـ

در کنفرانس  معترب بین املللی سیبوس میباشد.

اتحادیه بانکهای افغانســتان، به نوبه خود درتامین 

روابط متقابل بانکداری با بانکهای خارجـی  فعاالنه 

نقش ایفا�ود. حقیقتا، یکی از دســــــت آوردهای 

چشم گیر اشرتاک اتحادیه بانک های افغانسـتان و 

اعضـــــای آن در سیبوس آن بود که  بســـــیاری از 

بانکهای آمــــــریکا و اروپا قادر به درک عمیق بازار 

افغانستان شدند تا  جهت رسمایه گزاری آینده  در 

افغانسـتان  تشــویق شوند. در نهایت، این اشرتاک 

ـرداندن،  تامین  روابط متقابل بانکداری  برای باز گ

و  روابط  تجاری دیگر با بانکهای عضـو این اتحادیه  

کمک خواهد �ود.

در روز چهارم این ه�یش، اداره سویفت جلســــــه 

عمومی را برگزار �ود، که درین جلســه سخ�انان 

سویفت، همکاری جهانی در بخش مالی را تشویق و 

ارصار داشتند که موسســــــات مالی باید هوشیار 

باشند، زیرا رشایط اقتصــــــــادی و مالی جهانی با 

درنظرداشــت تغیرات مقررات  بخش بانکداری به 

رسعت در حال تغیر است.  آقای بیل گیتس، رئیس 

ـرنامه  همکار بنیاد بیل و ملیندا گیتس، در مورد بــ

های بنیاد راجع به قرضــه های کوچک بحث �ود. 

او اضـــافه کرد: بنیاد مذکور به طور فعال در بخش 

قرضه های کوچک کارمیکند تا در کشور های کمرت 

توسـعه یافته فقر را کاهش داده ومردم را در رشــد 

اقتصادی تشویق �اید.در پایان جلسـه، آقای احمد 

جاوید وفا، آمر تحقیقات اقتصــــــادی و رسپرست 

اتحادیه بانکهای افغانستان مصـاحبه کوتاهی را در 

مورد اشرتاک این اتحادیه و اعضــای آن در سیبوس 

 (SIBOS Daily با روزنامه  ســــــیبوس دیلی پرس

 (Pressانجام داد.

دغه درې مياشتن� خربپا�ه د افغانســــتان د بانکونو د �ولنې له خوا د امریکا د متحده ایاالتو د ن�یوالې پراختیایي ادارې(USAID) د افغانســــتان 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.
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اعضای اتحادیه بانک های افغانستان

Afghanistan Banks Association
Est. ٢٠٠٤

د بانکونو غ�

صدای بانک ها

١

اتحادیه بانکهای افغانسـتان ه�یش دسرتسی به �ویل 

مالی و میزگرد بانکها با متشــبثین/تجارت پیشــه هارا 

ـزار رشیف به مدت دو روز به تاریخ های ۲  در والیت مـ

و ۳ جدی ســال ۱۳۹۳ به کمک مالی پروژه دســـترســـى 

مالى براى سرمایھ گذارى در راستاى انکشاف افغانستان

 ( FAIDA ) که یکی از پروژه های اداره یو اس ای آی دی 

(USAID)میباشـــــد، برگزار �ود.این میزگرد به طور 

ـراهم  خاص رشکت های فعال در والیت بلخ را جهت فــ

�ودن تســــــــهیالت دسرتسی به منبع مالی از طریق 

ارتباط آنها با بانک ها و نهاد قرضــــــــه های کوچک در 

ـرای رشکت  ـرد ب منطقه مورد هدف قرار داد. این میزگ

ها فرصت مناسب را مساعد �ود تا در شناسایی چالش 

ها و فرصـــــــــــت ها، نقاط قوت در بهبود بهره وری و 

دسرتسـی آنها به منابع مالی، تبادل نظر �ایند. دعوت 

شــدگان این ه�یش  شــامل �ایندگان بخش دولتی و 

خصـــــــوصی بودند که  در تولید ، تجارت، حرفه های 

گوناگون و فعالیت های منابع مالــــــــــــی نقش فعال 

داشتند. 

هدف: 

الف: بهبود بخشـیدن دسرتسی به منابع مالی از طریق 

بحث و جلسات بین ذینفعان مربوطه برای رشکت های 

که مرصوف  کسب و کار در والیت بلخ هستند. 

ب: ارتباط دادن رشکت ها با موسسات مالی

در این ه�یش، آقای محمد ادریس علیمــی تحلیلگـــر 

مســـــــایل تحقیقاتی به �ایندگی از اتحادیه بانکهای 

افغانســـــــتان، ۱۰  �اینده از پنج بانک عضــــــــو این 

اتحادیه(بانک بین املللی افغانســـــتان، عزیزی بانک ، 

میوند بانک، غضـــــــنفر بانک و اولین بانک قرضه های 

کوچک)، مقامات دولتی از ریاست های اقتصـــــــــاد، 

تجارت و صـــــــــــنایع، امور زنان و زراعت والیت بلخ، 

�ایندگان تجارت های مختلف، صــــنایع دســـــتی و 

اتحادیه زنان تجارت پیشـه والیت بلخ، (درمجموع ٢٠٨ 

تن مرد و زن ) حضــــــــور داشتند. درین ه�یش، آقای 

علیمی  ســـــخ�انی قابل توجهی رامبنی بر نیاز ایجاد 

اتحادیه بانکهای افغانســـتان، نقش آن در توسعه بخش 

مالی، رسالت، دور�ا، فعالیت ها و دسـتاوردهای سـال 

ـراد �ود. نامربده  های  ٢٠١٣ و   ٢٠١٤  این اتحادیه را ای

رشکت کنندگان را تشــویق به گســرتش کســب و کار 

خویش از طریق دریافت قرضه ها از موسســــــــه مالی 

بخصــوص به شیوه قرضه های بانکداری اسالمی �ود. 

موصوف بانکهای دارای مجوز رسمی و قانونی فعال در 

افغانســــــــــتان و مزار رشیف را که شامل  بانک های 

خارجی/داخلی/دولتی و خصـــــوصی میشـــــود برای 

ـرا نام برد.  برعالوه، آقای  اشرتاک کنندگان مختصــــــ

علیمــــی ح�یت مالـــــی و تخنیکـــــی یو اس ای آی  

دی(USAID)و پروژه فایده  )برای ســـهم در توســــعه 

بخش مالی افغانستان را قدردانی �وه و نقش آنها را در 

توسعه بخش مالی با اهمیت تلقی �ود.

به تاریخ ۳ جدی سال ۱۳۹۳  اتحادیه بانکهای افغانسـتان نشـسـت مجمع عمومی خویش را به منظور انتخاب هیات 

مدیره جدید برگزار �ود. براساس اساسنامه این اتحادیه و پیشـنهاد رییس اسبق هیات مدیره، درین جلســه رییس 

هیات مدیره ، دو معاون (معاون اول و معاون دوم هیات مدیره ) و چهار عضو هیات مدیره اتخاب خواهد شد. 

در جریان جلسـه به اتفاق آراء چنین فیصــله به عمل آمد که هیات مدیره متشــکل از پنج عضــو کافی خواهد بود. و 

درنتیجه  اشـخاص ذیل بعد از رای دهی به عنوان هیات مدیره انتخاب شــدند. که آغاز رســمی ماموریت شــان از 

تاریخ   ۱۱ جدی سال ١٣٩٣ میباشد. 

١- محرتم احمد سیر "قریشی" رییس عامل غضنفر بانک به عنوان رییس هیات مدیره 

٢- محرتم مکیش "ورما " رییس عامل میوند بانک به عنوان معاون اول 

٣- محرتم عنایت الله "فضلی"  رییس عامل عزیزی بانک به عنوان معاون دوم 

٤- محرتم آشوک ک�ر ولیچه رییس عامل اولین بانک قرضه های کوچک به عنوان عضو هیات مدیره 

٥- محرتم رسفراز نذیر رییس الفالح بانک مقیم افغانستان به عنوان عضو هیات مدیره 

۴

ه�یش دسرتسی به �ویل مالی و میزگرد بانکها با متشبثین در والیت مزار رشیف 

گزینش هیات مدیره جدید  اتحادیه بانکهای افغانستان



د ۱۳۹۳  کال د ل�م میاشــــــــــــت په ۲۱ مه نې�ه  د 

افغانســــتان د بانکونو �ولنی رسپرست مشــــــر او 

ااجرایوی مرســتیال �ـــاغلی نجیب الله امیری ،  د 

اقتصـادی چارو شنونکې �اغلی ادریس علیمی  او د 

غ�و بانکونو همغ�وونکی �ــــاغلی نوید ه�ه وال  له  

آغلی  ستاکی ای�ر د افغانســــــــتان د سودا�رۍ د 

پرمخت� پروژی (CHEMONICS ) مشــــر او آغلی 

مینه شیرزوی د افغانسـتان نوی سودا�رۍ مسـولې 

رسه غون�ه درلوده، د غون�ې اجندا د ��و غ�ـتلی 

کول، مالی رسچینو ته د �ـ�و الرسسـی او د �ـ�و د 

کاری �واک پراخول وو.

 USAID د غون�ې په درشـل کې آغلی ای�ر وویل چې

د ��و د غ�ــتلی کولو لپاره د افغانســتان حکومت 

رسه د (۲۱۶ میلیون ډالره) په ارز�ــــت یو داســـــې 

پرمختیایی پروژه السـلیک ک�ی چې یوازې �ـ�ې به 

ترې ��ه پورته ک�ي، چې درې فرعی پروژې به لـری 

چې ��ې او اقتصاد پک�ې نغ�ـتی. د پروژې موخه 

د ��و ه�ول، مالی رسچینو ته د �ـ�و پرمخت�، د 

�ــ�و د ظرفیتونو لوړوالی، نوی ســـودا�ر رامن�ته 

کول، د موجوده �ــ�ینه ســـودا�رو پرمخت� او په 

افغانستان کې د ��و د کاری �واک لوړوالی ده.

همداراز �اغلی امیری وویل چې د افغانســــتان ۹۹ 

ســـــــلنه خلک د مذهبی ذهنیتونو خاوندان دی او 

اسالمی بانکوالی ته د موجوده بانکوالی په نســــبت 

ډېر لیوالتیا لري، �که د اســـالمی بانکوالی مالت� ته 

اړتیا محســــــوسی�ی. �اغلی ه�ه وال وویل له بده 

مرغه زیاتره ��ې په افغانسـتان کې شتمني نلری او 

یا د دوی په نوم نه دی �که دوی نشـــــــی کولی له 

بانکونو �خه پور واخلــــی او بانکونه هم اړ دی �و د 

خپلو پورونو د بیا ســتنولو لپاره د شـــتمنیو اســـناد 

واخلی، که �ه هم د افغانســــــتان بانک دغه قانون 

ـ�نـی  ملن�ه وړی دی خو بیا هم دا قانون په خپل لوم

پ�او کې دی او تر ډېره نه پلی کی�ی.

په پایله کې د  CHEMONICS استازو د افغانسـتان 

ـ�ه  ـ�ه او یادونه يـې وک د بانکونو �ولنـې �خه مننه وک

چې په دې اړه به په نـ�دې راتلونکـې کـې هم یوه بله 

غون�ه له دی �ولنې رسه جوړه ک�ی.

مالی رسچینو ته د ��و الرسسی په موخه د افغانستان د بانکونو �ولنه او کمونکس (CHEMONICS) غون�ه

اتحادیه بانکهای افغانسـتان تفاهم نامه ای را با اتاق 

های تجارت و  صنایع افغانســـــتان و انگلســــــتان 

ـرب ۱۳۹۳  در دفرت این  (BACCI ) به تاریخ  ۲۷ عقـــ

اتحادیه امضـــــــــا ء �ود. آقای نجیب الله امیری 

رسپرست و معاون اجرایوی این اتحادیه، جلسـه را با 

ضمن قدردانی از تشــــریف آوری �ایندگان بی ای 

سـی ســی آی آغاز �وده و اهمیت این تفاهم نامه را 

بیان داشـــت. نامربده عالوه �ود: این تفاهم نقطه 

آغازین تاسیس روابط تجارتی دوجانبه با  انگلســتان 

میباشد تا بواسطه آن سکتور خصوصی در افغانستان 

تشویق یافته و توسعه یابد.

اهداف:

الف:   اتاق های تجارت و صنایع  انگلســـــــــتان – 

افغانسـتان  و اتحادیه بانکهای افغانسـتان با داش� 

اهداف مکمل  سازمانی به موافقه رسیدند که تفاهم 

نامه فوق را جهت تشـکیل روابط سودمند دوگانه به 

امضا برسانند. 

ب:    روابط اقتصادی  خویش را در حوزه های داد و 

ســـــــــــــتد، رسمایه گذاری و خدمات مالی میان 

افغانسـتان و انگلســتان بهبود بخشــیده گســرتش 

دهند. 

ج:   تشــویق همکاری و آزاد سازی تجارت و رسمایه 

گذاری میان دو کشور

د:   تقویت و تشــویق  محیط مســاعد برای رسمایه 

گذاری بخش خصــــوصی و ح�یت از توسعه بخش 

خصــوصی به عنوان یک منبع از صلح، دموکراسی و 

رفاه. 

تعهدات و همکاری:

الف:  باهم جهت بهبودی و ح�یت از هـیـئت های 

تجاری، جلسـات کســب و کار ، کنفرانس تجارت و 

رسمایه گذاری / �ایشـــــــگاه ها، سمینارها و سایر 

فعالیت های مربوط به تشــــــویق تجارت و رسمایه 

گذاری میان افغانســـتان و انگلســـتان ه�هنگی و 

همکاری �ایند. 

ب:  شــناســـایی زمینه های همکاری برای کاالها و 

خدمات، سهم و تبادل اطالعات و ترویج منافع  یکد 

یگر در ساحات ملی و بین املللی برقرار گردد. 

ج:   توسعه دانش فنی و به طور مســــتمر یادگیری 

روش های جدید، ابزار و روش ها بر اســــاس رشیک 

ساخ� ارزش های مشـــرتک که به نفع هر دو طرف 

باشد.

 درین جلسـه، آقای هوتک، رییس بی ای سی سی آی  

در افغانستان، سخ�انی مفصـل  را پیرامون  فرصت 

های تجاری و رسمایه گذاری در افغانســــــــــتان و 

ـراد �ود. او تذ کـــر داد که،  اهمیت تفاهم نامه ایــ

لندن به عنوان  پایتخت تجارت در جهان معـــروف 

اســت.  بنابراین، این تفاهم نامه یک فرصـــت عالی 

برای رشوع مراحل به ســـمت ایجاد روابط دو جانبه 

کسب و کار با رشکای افغانی  و انگلستانی میباشد. 

همچنان او اضافه �ود: بی ای سی سـی آی با تامین 

روابط متقابل بانکداری با بانکهای انگلستان و بازرار 

های مالی انگلســــتان در بلند بردن ارزش و جایگاه  

اتحادیه بانکهای افغانســــتان نقش بارزی را خواهد 

ایفا �ود. دراخیر مراسـم، تفاهم نامه میان اتحادیه 

بانکهای افغانســـــــتان و اتاق های تجارت و صنایع 

انگلستان – افغانستان به امضاء رسید.

امضاء تفاهم نامه میان اتحادیه بانکهای افغانستان و اتاق های تجارت و صنایع افغانستان- انگلستان

٢

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

٣

د ۱۳۹۳ کال د ل�م میاشـــــــــــــتې په  ۶  او ۷ مه  د 

افغانستان د بانکونو �ولنه پان�وونکو ته د افغانسـتان 

د پراختیاییزې پان�ونې لپاره مايل  الرسســــــــی  یا 

ـ�ه.په  (FAIDA) په مالت� دوه ور�نـ� غون�ه جوړه ک

ـ�تیاوو په اړه  دې غون�ه کې د �ولنې غـ�و د خپلو چوپ

معلومات وړاندې ک�ل رسبېره پر دې د بري�ـنايي یا 

موبایلی پیســو په اړه هم معلومات ورک�ل شو.د دې 

غون�ې موخه د کندز والیت د سودا�رو او کســــب 

کارانو ته د وړو پورونو اســـــانتیاوو برابرول وو. یاده 

غون�ه ��ونکوونکو ته یو �ــــــه موقع وه �و د خپلو 

ســــتونزو د هوارولو او مالی مالت� یا وړو پورونو ته د 

الرسســــــی الری چارې ول�وی او خپل نظریات رسه 

رشیک ک�ی.په دې غون�ه کې؛ په افغانســتان کې د 

پان�ونـــې مالتـــ� اداره یا (AISA)، د کندز والیت د 

صنایعو او سـودا�رۍ خونې ریاسـت، د کندز والیت 

د ��و چارو ریاست، د کندز والیت د �وانانو �ولنه، 

او د سودا�رۍ د �ان�ې �خه د افغانستان د بانکونو 

�ولنې غ�ی بانکونه، د وړو پورونو �ينې بنســـــ�ونه، 

ســــــــودا�ر، کروند�ر او نور د صــــــــنعتی توکو 

تولیدوونکی او چوپ�تیاوو وړاندې کوونکـې رشکتونو 

برخه اخیســـــــتې وه.په یاده غون�ه کې تر ۱۶۰ ډېر 

کسان ��ون ک�ی وو چې له هغې ډلې �خه ۱۲ کسـه 

د دې �ولنې د شپ�و غ�و بانکونو استازی وو، �ـاغلی 

ادریس علیمی د افغانســـــــــتان د بانکونو �ولنې د 

اقتصادی چارو شنونکی غون�ې ته وینا وک�ه.�اغلی 

علیمی د خپلو خربو په ترڅ کې د افغانســــــــتان د 

پراختياييـزې پان�ونـې لپاره مايل الرسيس پـروژې یا 

(FAIDA)چـې د امـریکا د متحده ایاالتو د نـ�یوالــې 

پراختایـی ادارې یا (USAID) اړونده پـروژه ده مننه 

وک�ه چې د افغانســتان د بانکونو مالی مالت� يې وک�؛ 

او ســودا�ر يې وه�ول �و د ســودا�ریزو بانکونو او 

نورو مالی بنســ�ونو �خه د پورونو په اخیســـتو رسه 

خپلې پان�ونې پراخې ک�ی.وروسته د آیســـــا ادارې 

اســتازې، د کابل د ســودا�رۍ او صــنایعو خونې یا 

KCCI آمر او د اقتصــــاد آمر ��ونکوونکو ته د خپلو 

وینا په ترڅ کې د کاری چاپ�یال، کاری فرصـتونو او 

خطــــرونو، د دولت مالتــــ� په اړه خربې وکــــ�ې، 

ـ�تیاوو په  همدارن�ه د �ولنې غـ�و بانکونو د خپلو چوپ

اړه معلومات وړاندې ک�ل.

د افغانستان د بانکونو �ولنه، مالی رسچینو ته د الرسسی غون�ه 

به تاریخ ٢٧ میزان ســال ١٣٩٣ ، آقای نوید هده وال ، 

ه�هنگ کننده خدمات اعضای اتحادیه بانک های 

افغانســــــــتان در کنفرانس شناسایی اولویت های 

سکتور خصــــــوصی که از طرف اتاق های تجارت و 

صنایع افغانســـتان و موسســـه حرکت  که در کابل 

برگزار شــده بود، اشــرتاک �ود.هدف از برگزاری 

این کنفرانس شناسایی اولویت ها و پیشـــنهاد ها ی 

قابل توجهی سکتور خصــوصی برای کنفرانس لندن 

بود که  در ماه قوس سال ١٣٩٣ برگزار گردید. درین 

کنفرانس دو موضــوع مهم از طرف گروپ خدمات 

مالی سکتور خصوصی اولویت بندی گردید.

١-رعایت قوانین منع تطهیر پول ( AML )  و مبارزه با 

�ویل تروریزم (  (CFT  با تبانی پیشـــنهادات اداره 

(FATF)  اقدامات مالـــــــــی  جهت اع�ل وظایف

.Financial Action Task Force

٢-مطمنئ شدن از اجرا ات فیصله های قوه  قضـائیه 

مطابق با قوانین تحریر شــده، و رد  قوانین ســنتی و 
جلوگیـری از انقطاع  طـرزالعمل های مـربوطه قابل 

االجراء.

د کرنیزسودا�رۍ د �ویل په موخه د دی ای آی-آی�یا  (DAI-IDEA) رسه د افغانستان د بانکونو د �ولنې ناسته

د ۱۳۹۳ کال د ل�م د میاشتې په ۱۴ مه د افغانستان د 

 (DAI-IDEA)  بانکونو �ولـــــنه د   دی ای آی-آی�یا

رسه د کرنیزسودا�رۍ د دوه اړخیز انســـــــجام په 

موخه ناســته درلوده. غون�ه د �ـــاغلی نجیب الله 

امیری په وینا پيل شـــوه، د �ــــاغلی امیری وینا د 

افغانســـــتان د بانکونو �ولنې په تاریخ، ک�نې، السته 

راوړنې او د افغانســــتان په مالی سکتور کې د دوی 

رول باندې �رخیدې، ورپســې �اغلی علیمی مالی 

رسچینو ته د الرسســی، د غ�و بانکونو پورونه، کرنیز 

او (SME) یا واړه، من�ی بنســـ�ونو په اړه هم خربې 

وک�ې.د غون�ې په درشــل کې �ــاغلې خو�يا�ي  د 

افغانســتان د بانکونو �ولنې ته د DIA د تاریخ، ک�نې 

او موخو په اړه لن�يز ورک�. هغه وویل DIA یو داسـې 

بنســ� دی چې د USAID پروژې د کرنې، (د کلیو 

ـرنیـــزې خربتیاوې،  ـراختیا، کــ او بازار موندنــې پــ

ورکشــاپونه، د کرنیزو تولیداتو ارز�ت، ل�ۍ، مالی 

 DIA ویل او مالتــ� او د میوو کارتن کول) همداراز�

د  د افغانســـــــتان د بانکونو �ولنې او د هغه د غ�و 

بانکونو �خه غو�ـــتنه وک�ه �و د دوی رسه د مالی 

رسچینو ته د الرسسی په موخه د د ورکشـــــاپونو په 

جوړولو کې همکاری وک�ی، په �واب کې �ــــاغلی 

امیری وویل چې یاده �ولنه په بشـــــپ�ه تو�ه د هغو 

چارو مالت� کوې چې پک�ـې د �ولنې غ�ی بانکونه او 

کرنیز سودا�رۍ ته ��ه رسی�ی.

اشرتاک اتحادیه بانک های افغانستان در کنفرانس مقدماتی شناسایی اولویت های سکتور خصوصی جهت پیشنهاد در کنفرانس لندن
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