
د بانکونو غژ
صدای بانکها

د بانکونو غ�خربنامه (ش�ره هفتم)
صدای بانک ها

اتحاديه بانکهای افغانستان درراستای تقويت و بهبودی بانکداری اسالمی در کشور تالش ميورزد

د �مرکونو د تعرفو د تادیاتو په موخه د افغانسـتان د 

بانکونو �ولنې په ه�هن�ی د غـ�و بانکونو د عملیا� 

�ان�و او د ATAR پروژې استازو غون�ه راوبلل شـوه. 

غون�ه د �اغلی نجیب الله امیری د افغانســـــتان د 

بانکونو د �ولنې اجرائیوی رئیس لخوا رهربي شــوه او 

موخه یی په هېواد کې ســــــــودا�ریزو بانکونو ته د 

بري�نایی ورک�و په اړه معلومات ورکول وو.

ـراختیا ادارې  د امــریکا متحده ایاالتونو د نــ�یوال پـ

(USAID) لخوا �ویلیدونکې د افغانستان سودا�ری 

او عوایدو پروژه (ATAR)  د سـیمې په کچه د سـیمې 

د خوندیتابه او اقتصـــادي پرمخت� په موخه هوک�ه 

لیکونه کوي. دا پروژه افغانســــتان رسه مرسته کوی 

�و خپلې هغه ژمنې چې له ن�یوال سودا�ریز سازمان 

ـره پـر دې  یا (WTO) رسه يې ک�ی عميل ک�ي. رسبی

دغه پروژه د افغانســــتان عامه او سودا�ریز سک�ور 

رسه مرســـته کوي �و په ن�یواله کچه د هېواد راک�ه 

ورک�ه ډېره يش او افغان حکومت وکولی شـــــی چې 

عواید الســته راوړي او پدې تو�ه د بهرنی ډونرانو له 

مرستو �خه خالص شی او پرخپلو پ�و ودری�ي.

اوس مهال د ATAR پــــــروژې په مايل مالتـــــــ� د 

افغانســــــــــــــتان عوایدو او �مرکونو ریاست او د 

افغانســـــتان بانک په بریالی تو�ه د �مرکي تعرفو د 

بری�ــــــــنایی ورک�ې یا E-Payments چوپ�تیاوې 

وړاندې ک�ې چې په دې تو�ه به سودا�ر وکولی شی 

ـرفـې  په هېواد کې له هر بانک �خه خپلې �مرکي تع

ورک�ي.

په دې غون�ه کې �اغلی حســــیب الله خوشیوال د 

ATAR پــــــروژې د قانون د رعایتولو او پیـــــــروي 

متخصـص د �ولنې غ�و بانکونو ته د ATAR پروژې د 

برې�نایی ورک�و په اړه پرزن�يشـن ورک� چې سودا�ر 

ـرن�ه ور�خه ��ه پورته کـ�ي .د �ولنــې  او بانکونو �

ـران په غون�ه کې  غ�و بانکونو د عملیا� �ان�و مشــ

��ون درلود او په تخنیکي برخه کې یې خپل نظـرونه 

له �اغيل خوشیوال رسه رشیک ک�ل.

د �مرکونو د تعرفو تادیات به د افغانستان په �ولو بانکونو کې په بری�نایی تو�ه تررسه يش

١ ۴

به منظور بهبودی و ترويج بانکداری اســــــالمی در 

کشــــــــور، به تاريخ ۲۴-۵-۱۳۹۵، اتحاديه بانکهای 

افغانســتان جلســـه سازنده ای  بانکها (دريچه های 

بانکداری اسالمی) عضـــــو خويش را با بورد نظارت 

رشعــــــی Sharia Supervisory Board(SSB) د 

افغانسـتان بانک (بانک مرکزی ) برگزار �ود. در اين 

جلســه، اعضــای محرتم بورد نظارت رشعی، معاون 

بخش بانکداری اســــالمی، �اينده با صـــــالحيت 

آمريت عمومی نظارت مالی دافغانســــــــــــــــتان 

بانک،آمرين بخش بانکداری اسالمی بانکهای عضــو 

ـرايوی اتحاديه بانکهای  اين اتحاديه ، ریيس اجــــــــ

افغانســـــــــتان اشرتاک �وده بودند. بورد نظارت 

رشعــــــی عاليرتين مــــــرجع نظارت کننده بخش 

بانکداری اسالمی درکشــــــــــــور می باشد که در 

چارچوب دافغانســـــتان بانک فعاليت می�ايد.در 

ابتدای اين نشــســت، اشرتاک کنندگان به معرفی 

ـرداختند. بعدا محرتم نجيب الله ام�ی  خويش پـــ

ریيس اجرايوی اتحاديه بانکهای افغانســــتان ضمن 

قدردانـــی ازهمکاری ها و تالش های بورد نظارتـــی 

بانکداری اسالمی، اين جلســـه را در راستای تقويت 

پايه های بانکداری اسالمی در کشــــور ارزنده تلقی 

�ود. بعدا محرتم دکتور مصطفی نيازی ریيس بورد 

نظارت رشعـــی، اهميت نقش مقـــررات بانکداری 

اسالمی را که اخ�ا توسط بانک مرکزی کشـــــــــور 

ـرفت بانکداری کشـــور  ساخته شده است در پيشـــ

موثر خواند. ضمنا در خالل جلســـه مســــائل زير با 

جزئيات مورد بحث و بر رسی قرار گرفت.

·یشـــــنهادات در مقررات بانکداری اسالمی و  

دستورالعمل های مربوطه·

پيشـنهاد ساختاری برای دريچه های بانکداری  

 (Islamic Banking Windows)·اسالمی

ـرای دريچه های بانکداری  رسمايه جداگانه بــــ 

(Separate Capital for Islamic   اســـــالمی

Window) 

(Profit Distribution) تقسيم مفاد 

آماده �ودن پاليســـــی های بانکداری اسالمی  

توسط بانکهای مربوطه و تســــــليم �ودن آن با 

دافغانستان بانک 

 در خا�ه موافقه شد که دافغانســـــتان بانک باالی 

پيشــنهادات بانکها کار�وده و نتايج نهایی بعدا  به 

صـــورت رســـمی با اتحاديه بانکها رشيک ســـاخته 

ميشود. 

د افغانستان د بانکونو �ولنه د غ�و بانکونو د برشي �واک په اړه �لورمه ناسته همغ�ی ک�ه

د ١٣٩٥ کال د تلې د میاشتې په ٣ نې�ه د افغانســتان 

د بانکونو �ولنه د افغانســـــــــــتان د مالی او بانکی 

انستیتیوت په مرسته �لورمه غون�ه وبلله، د غون�ې 

موخه  غ�و بانکونو ته د �ــــــه او د اړتیا وړ �رین�ونه 

برابرول او د �رین�ونو ال �ه والی وو.

د بحث �کي:

السته راوړنې 

د �رینین�ونو د �رن�والی یا کیفیت ازمی�ت 

د بانکونو د کارکوونکو نوماندي 

�ان��ې �رینین�ونه 

د افغانستان مالی او بانکی انستیتیوت راتلونکې  

پالن (د تفتیش او پورونو په بـرخه کـې من� مهال 

(Certification کورسونه یا

په دې غون�ه کې د �ولنې لخوا �ــــاغلی نجیب الله 

امیری د �ولنې اجرائیوی رئیس، �ـــــــاغلی ادریس 

علیمی د �ې�نو او اړیکو مسئول او د افغانستان مايل 

او بانکي انسـ�ی�یوټ لخوا �اغلی ضیاء الحق وزیری 

اکادمیک مشـــــــــر، �اغلی سیالب سهاک د بازار 

موندې او عامه اړیکو مدیـر او د غــ�و بانکونو لخوا د 

ـران ��ون درلود. بشـري �واک د �ان�و مش

غـــ�و بانکونو خپل وړاندیـــزونه د �ـــرینین� په اړه 

وړاندې ک�ل چې د افغانســـــــــتان د مايل او بانکي 

انســـــ�ی�يوټ لخوا تائید شو چې په راتلونکي کې به 

پرې غور ويش.

١

د داخلی تفتیش انس�ی�یوټ (IIA) یوه �ان�ه به په افغانستان کې پرانستل يش

د افغانانو یو پن�ه کسیز �روپ چې د ن�یوال داخلی 

تفتیش یا (Institute of Internal Audit) غ�یتوب 

يې ترالسه ک�ي، پالن لري چې په افغانســـــتان کې د 

داخلی تفتیش انســ�ی�یوټ یوه �ان�ه پرانی�ي، یاد 

انس�ی�يوت يو امریکایی بنس� دی.

لکه �ن�ه چـې داخلـی تفتیش د یوې ادارې د رو�تیا 

او خوندیتابه یو اړین عنصــــر دي په �ان��ې تو�ه د 

بانکوال� په صـــــنعت کې چې د دې په ذریعه بانک 

کولی يش خطرونه دفع او یا هم �ه مدیریت ک�ي. د 

افغانســــــــــتان د بانکونو �ولنه د داخلی تفتیش د 

انسـ�ي�يوټ او غ�و بانکونو د داخلی تفتیش/مايل د 

مدیرانو یوه ناســـــــــته ه�هن� ک�ه، چې غ�و 

بانکونو ته د داخلـــــــــی تفتیش په اړه نوي 

معلومات ورک�ي او د دې انســـ�ی�یوټ 

غـ�یتوب واخلـی او ��ه تــرې پورته 

ک�ي.

د ناســـتې په درشـــل کې 

�ـــــاغلی نجیب الله 

امیـــــــری د دې 

نو�ت هرکلی 

وک� او بانکونه يې وه�ول �و د ورته مسلکي بنس�ونو 

�خه ��ه واخلی، د داخلی تفتیش انســـــــ�ی�يوټ 

بنســـ� په ١٩٤١ ز. کال کې ای�ـــودل شوې. IIA یو 

ن�یوال بنســ� دی چې مرکز يې د امریکا په فلوریدا 

�ار کې موقيعت لري.

I د مســـــلکی داخلی تفتيش ن�یوال غ�، پيژندل  IA

شــــوی او تائید شــــوی اداره، د تفتیش لپاره قانون 

جوړونکی بنســــــ� او د تفتیش په برخه کې اصلی 

الر�ود دی. د دې انســــــــــ�ي�وټ غ�ی په داخلی 

تفتیش، د خطـرونو مدیــریت، داخلــی کن�ــرول، د 

معلوماتی �کنالوژی تفتیش، �ــــــوونه او امنیت په 

برخو کې کار کوي.

جهت معلومات بیشرت با ایمیل آدرسinfo@aba.org.af  و يا ش�ره مبایل 0785280305 به �اس شوید. 



اتحادیه بانکهای افغانستان جهت تقویت بانکداری اسالمی کمیته دایمی تشکیل داد

 ازانجاییکه افغانســـتان یک کشـــور اسالمی بوده و 

ترویج بانکداری اسالمی درکشور مبتنی بر اساسات 

اسالمی نه تنها سبب رشـد سـکتور بانکداری و مالی  

میشود بلکه گرایش به اقتصـاد اسالمی را نیز تقویت 

میکند. ازی�و به هدف تقویت  و انکشـــــــاف بهرت  

بانکداری اســالمی  و ازمیان برداشــ� چالش ها، به 

تاریخ ٢ سنبله ١٣٩٥ اتحادیه بانکهای افغانســــــتان 

کمیته دایمی بانکداری اسالمی را تشــکیل داد. این 

کمیته متشــکل از آنعده بانکهای تجارتی درکشـــور 

میباشـــــد که دارای دریچه  بانکداری اســــــالمی 

میباشند.  جلســه  که به مناسبت تشـــکلیل کمیته 

دایمی برگزار شــــده بود، توســــط آقای نجیب الله 

ـردید.  ـرايـی اتحادیه بانکها آغاز گـ امیـری رییس اج

آقای امیری افزود: در مطابقت با تصــــــمیم مجمع 

عمومی اتحاديه بانک ها، بعد از بحث مشورتی میان 

رسان بانکداری اســــــالمی( هفت دریچه بانکداری 

اسالمی بانکهای عضــو ) و به منظور ایفا �ودن نقش 

مؤثر برای ارتقاء بانکداری اسالمی درکشــــــور، این 

اتحادیه گروه کاری بانکداری اسـالمی  خویش را که 

ـرده بود به "کمیته دا�ـــی بانکداری  قبالایجاد کــ

اسالمی " تبدیل �ود.  این کمیته  متشـــکل از  یک 

رئیس، دو نایب و  یک منشــــی میباشد که اتحادیه 

بانکهای افغانســــــتان تقش نظارت کننده  را درین 

کمیته ایفا �وده و پشـــنهادات کمیته متذکره را با 

بانک مرکزی کشـــــور و دیگر مراجع ذیدخل جهت 

رسیدگی تعقیب مین�ید. یکی از اعضـــــــای بورد 

رشعی از هریک بانک های عضـــو (دريچه بانکداری 

اسالمی ) نیز صالحیت داده شـده اسـت تا به عنوان 

عضو افتخاری درین کمیته رشکت کنند .

مسئولیت کمیته:

١.کمبودی ها  در حوزه بانکداری اســـــــــــالمی را 

شناسایی کرده و جهت بهبودی ان مشـوره های الزم 

را ارایه مین�ید، تا از طــــــــریق  اتحادیه بانک های 

افغانســـتان با دافغانســــتان بانک و غیره نهاد های 

ذیربط رشیک ساخته شده و مشکالت مرفوع گردد. 

ـزدیک کمیته مذکور با اتحادیه بانکها  ٢.همکاری نــ

برای توســـــعه بانکداری اســــــالمی، برنامه ریزی 

اسرتاتژیک و غیره

٣.ارایه پیشـــــنهادات موثر آموزش های حرفه ای و 

مســـــــلکی بانکداری اسالمی برای ارتقای ظرفیت 

بانکداری اسالمی 

٤.همکاری در چاپ و نرشــیات بانکداری اسالمی و 

بلند بردن آگاهی عامه ازطریق کمپاین های رســـانه 

ای

٥.سازماندهی سمینار ها و ورکشـاب های بانکداری 

اسالمی در چارچوب اتحادیه بانکهای افغانستان 

ـرای بخش بانکداری  ٦.هـرگونه همکاری دیگـر که بـ

اسالمی بانکهای فعال در کشور مفید باشد.  

کمیته معموال بعد از هر سه ماه جلســـــــــه خواهد 

داشــــــــت ولی در ابتدا ممکن در هرماه یک مرتبه 

جلســــــــــــــه برگزارگردد. نقش اتحادیه بانکهای 

افغانســــتان در این کمیته  ه�نا ه�هنگی،  فراهم 

ـرفت  آوری تســهیالت جلســـات، ، نظارت از پیشـــ

جلســــات، مدافعه از حق مســــلم  بانکها و تعقیب 

رسمی  پیشــنهادات کمیته با  د افغانســتان بانک و 

سایر ذینفعان مربوطه میباشد. در اخیر جلسه، آقای 

امیری برای بلند بردن آگاهـی عمومـی در بانکداری 

اسالمی، در کوتاه مدت چاپ و نشــــــــــــــر مجل ه 

بانکداری اسالمی را پیشـــنهاد �ود که به همکاری 

کمیته بانکداری اسالمی برای کل بانکداری اسالمی 

در کشور مورد نیاز میباشد. او اضافه کرد که، مجله 

بازتاب دهــــــــــنده �ام بانکهای دارای بانکداری 

اسالمی خواهد بود و بانک های عضو مقاالت خویش 

ـردن  را باید جهت غنامندی مجله مذکورو بلند بـــــ

آگاهی عامه  پیشــکش �ایند. این پیشـــنهاد مورد 

تایید و تقدیر کمیته مذکور قرارگرفت.

د ١٣٩٥ کال د زمری میاشتې په ١٢ نې�ه د افغانسـتان 

ـ�ه چـــې د غـــ�و  د بانکونو �ولنه یوه غون�ه جوړه کــ

ـران پک�ــــې ��ون  بانکونو د پورونو د �ان�ې مشــــ

درلود، د غون�ې موخه دا وه چـــــــې د پورونو د یوه 

دایمی کمی�ې د جوړ�ت په اړه خربې وک�ي.

د دې کمی�ې د جوړولو موخه د افغانســتان په بانکي 

سـک�ور کې د پورنو په بهیر کې �ـه والی راوســتل، د 

پورونو په ورکولو کې د ستونزو په ن�ــــــــــــه کول، 

ســودا�ریز بانکونه ه�ول �و په ډاډ رسه پیرودونکو 

ته پورونه ورک�ي او د بانکونو له �ولنې رسه مرســــته 

وک�ي چې د عدليـې وزارت او نورو اړوندو ادارو رسه 

په �ـه تو�ه مفاهمه او د پورونو په بیرته سـتنولو کې 

چ�کتیا رامن� ته ک�ي.

غون�ه د �ـاغلی نجیب الله امیری د بانکونو د �ولنې 

اجرائیوی رئیس لخوا رهربي شــوه، �ـــاغلی امیری 

��ونکونکو ته د پورونو د ب�ته ســتنولو قانون ترنامه 

الندې ورکشـاپ چې په هند او عربی متحده اماراتو 

کې تررسه شـــــوي وو معلومات ورک�، همدارن�ه یی 

��ونکونکو ته په دې اړه د نورو ناسـتو وضــاحت هم 

ورک�. �ــــــاغلی امیری وویل؛ چې دغه کمي�ه به د 

پورونو نیم�رتیاوې او ستونزې په ن�ه کوي.

وروســـته له ډېرو خربو اترو د �ولنې عمومی غون�ې 

دې پایلې ته ورســــــــیدل چې دغه کمی�ه باید د یو 

رئیس، دوو مرسـتیاالنو او یو ســکرتر په درلودلو رسه 

جوړ يش.

د افغانستان د بانکونو �ولنه د پورنو/اعتبار (Credit) دایمی کمی�ه جوړه ک�ه

هدف اتحادیه بانک های افغانســــتان  ه�نا  ایجاد 

محیط سا� و پایدار برای بهبودی و رشـد بانک های 

تجارتی درکشـــــور میباشد. این اتحادیه  بســــــرت 

مناســب  را برای گفتگو و ه�هنگی میان بانک ها و 

دیگر ادارات ذیدخل فراهم مین�ید. تحصـــــــــیل 

قروض صعب الحصـول یک چالش جدی برای سکتور 

ـزم های  که زمینه  بانکداری بوده و تطبیق میکانیــــ

 (Non-Performing ) بدســت آوردن  قروض راکد

 Loanرا مهیا بسازد، یک امر رضوری در کشور ما به 

شـــ�ر میرود. بدین لحاظ، پروگرام توســــعه قانون 

 (Commercial Law Development تجـــــــارت

(Program مـربوط دپار�نت تجارت ایالت متحده 

ـزدیک اتحادیه بانکهای  امــــریکا با ه�هنگــــی نـــ

افغانسـتان ورکشــاب قانون مالی و تحصــیل قروض 

صعب را در دهلی، هندوسـتان به تاریخ ١٨ -٨-١٣٩٤ 

برگزار �وده بود. که در آن �ایندگان باصالحیت از 

ارگان های  ارشد مربوطه دولت متشـــکل از وزارت 

˛وزارت اقتصاد˛ وزارت تجارت  مالیه، وزارت عدلیه 

و صنایع ، سرته محکمه، دافغانســـــــــــــتان بانک، 

کمیسـیون حل منازعات مالی افغانســتان و اتحادیه 

بانکهای افغانســــــتان سهم گرفته بودند تا در مورد 

چالش ها  فراروی قانون مالی، حصـول قروض صعب 

در سکتور مالی کشـور بحث �ایند. درآن ورکشـاب 

رییس عمومی اتحادیه بانکهای افغانســتان در مورد 

چالش ها و مشکالت  حصول قروض صعب را توضیح 

داده و پیشـــنهادات موجه را جهت حل مشـــکالت 

ایراد �ود. برعالوه متخصصین مسلکی سی الی دی 

پی بیانیه ای را در مورد بهرتین شــــیوه های اداره و 

مدیرت بانکی، مدیریت خطرات و قوانین قرضــــــه 

دهی بی خطر و با�رکز مشـــخص باالی تحصــــیل 

قروض صعب الحصول ارایه �ودند.  یک قاضی بلند 

رتبه محکمه تحصیل قروض  صعب الحصـول کشـور 

 (India's Debt Recovery Tribunal) هندوسـتان

در مورد ساختار سازمانی و تاریخچه محکمه حصـول 

قروض  هندوستان جزییات مفصـــلی را پیشــــکش 

�ود.  از طریق آن ورکشــــاپ رشکت کننده گان به 

تقویت ظرفیت حقوقی دولت افغانســـــتان در فهم 

ـزم های که زمینه  قانون امور مالـــی و تطبیق مکانیــ

بدست آوردن قروض صعب الحصـــــــــول را فراهم 

میکند. پرداختند. عالوتا اشــــرتاک کنندگان �ام 

ـرای آن در  جوانب بهبود قــروض، حکم محکمه واجـ

افغانستان و مکانیزم تحصیل قروض  صعب الحصول 

کشور هندوستان  و سازگاری آن با ساختار قضـایی و 

حقوقی  افغانســـــــتان در چهارچوب قانون اساسی 

کشــور را مورد بحث و بررسی قراردادند. در نتیجه  

در ورکشــاب مذکور پیشــنهاد گردید تا  یک  گروه 

کاری متشـــــــکل از �ایندگان سکتورهای ذیدخل 

تشکیل گردد تا به مسایل بیشـرت در سکتور مالی که 

از جمله ایجاد محکمه خاص به منظورتحصـــــــــیل 

قروض صعب الحصــول در افغانســـتان و طرح های 

فنی دیگر که بتواند رشد اقتصادی را ازطریق اعطای 

قروض بهبود ببخشــد، رسیدگی کنند. بعدا، جهت 

عملی ساخ� موارد موافقه شده در ورکشـــــــــاب 

هندوستان، ورکشاب تعقیبی  قانون مالی  و تحصیل 

قروض صعب الحصول در شهر دبی دررسطا ن۱۳۹۵ 

برگزار شد و �ایندگان عالی رتبه از وزارت عدلیه،د 

افغانســـــتان بانک،مديريت تصـــــفيه کابل بانک، 

کمیســـیون حل منازعات مالی افغانســـتان، رییس 

عامل رشکت فرانتیر ســـــــــتاندارد، هیات رهربی 

اتحادیه بانکهای افغانستان و رییس عامل بانک ملی 

افغان اشرتاک �ودند. بعد از بحث های همه جانبه 

پیرامون ورکشاب قبلی مشمول قانون مالی، تحصیل 

قروض صعب الحصــــــــــول و تقویت مکانیزم های 

تســریع روند حل قضــایا در محکمه و حقوق صورت 

گرفت. درنتیجه   یک گروپ کاری تحت ریاســــت 

محرتم محمد ارشف رسولی، مشـــــاور ارشد وزارت 

عدلیه و معاونیت  محرتم نجیب الله امیــری رییس 

اجرایوی اتحادیه  بانکهای افغانســتان و متشــکل از 

اعضـای سکتورهای متذکره تشـکیل گردید تا گروپ 

کاری مذکور بصـورت دوامدار در داخل افغانســتان 

جلســات مداوم داشته باشد.  قطعنامه ای نیز برای 

این گروپ کاری  ساخته شد. متعاقبا در این راسـتا، 

اتحادیه بانک افغانسـتان چهار نشـسـت گروه کاری 

تحصـیل قروض صعب را با اشرتاک �اینده مشــاور 

ریاســت جمهوری در بخش بانکداری ، �ایندگان با 

صالحیت وزارت عدلیه، سرته محکمه، د افغانسـتان 

بانک، کمیســـیون حل منازعات مالی افغانســـتان ، 

رییس رشکت فرانتیر ســــــــتاندارد، هیات رهربی 

اتحادیه بانکهای افغانســـتان و رییس اجرایوی بانک 

ملی افغان  را درجریان ماه ســـــنبله ۱۳۹۵  در دفرت 

اتحاديه راه اندازی �ود.  اشــــــــــرتاک کنندگان 

جلســــــــــات گروه کاری  پیرامون حکم دادگاه در 

تحصــیل قروض بانکها، اجرایی شدن آن توسط بخش 

حقوق وزارت عدلیه، ایجاد محکمه اختصـــــاصی و 

شناسایی تعلل قضــایا در محکمه تجارتی و حقوق  را 

با جزییات مورد بحث و بررسی قراردادند.  

نتایج جلسات: 

١.در نهایت تصمیم اتخاذ گردید که  در کوتاه مدت 

آموزش مســـلکی حقوقی بانکی به قضــــات محرتم 

محکمه تجارتـی و بخش حقوق وزارت محرتم عدلیه  

در نظر گرفته شود و در درازمدت مســـــــاله ایجاد 

محکمه اختصاصی پالن شود. 

٢.اتحادیه بانکهای افغانستان از نهاد سی ال دی پی 

CLDP درخواسـت �اید تا جهت بلند بردن ظرفیت 

حقوقی بانکی قضــات/کارمندان حقوق برنامه های 

آموزشی را روی دست گیرد.  خوشـبختانه نهاد سـی 

ال دی پی  CLDP، به درخواسـت  این اتحادیه لبیک 

ـژه را جهت بلند  گفته و  آموزش  حقوقـی بانکــی ویـ

بردن ظرفیت دانش تخصصی حقوقی بانکی برای ١٢ 

تن ( ٨ تن قاضـــی و ۴ تن کارمند بخش حقوق وزارت 

محرتم عدلیه) تنظیم �وده اسـت که قرار اسـت در 

ماه قوس ۱۳۹۵ در شــهر دبی به مدت ســـه روز راه 

انداز شود. 

٣.�ام قضـایای سکتور بانکداری افغانســتان توسط 

اتحادیه بانکهای افغانســــــتان جمع آوری شده و به 

گروپ کاری ارایه مشــــود تا دیده شود که آیا حجم 

قضایای حل نشـده نیاز به ایجاد محکمه اختصـاصی 

میباشد یا خیر ؟ پروسـه جمع آوری قروض در جريان 

ميباشد.

٤.بانکها باید  متوجه باشـــند که حین قرضـــه دهی 

برای مشـرتیان  قرضه بدهند که (آنها باید بیشـرت از 

خانه شخصـی مسـکونی شان برای تضــمین دادن به 

بانک داشته باشند).

٥.بانکها باید دربدل اعطاء قروض، ارزش تضـــــمین 

(جایداد) مشـــــــــرتی را مطابق به قانون و مقررات 

بانکداری کشور اخذ �اید.  

٦. مســاله قروض تحصــیل نشــده بانکها  با 

محکمه تجارتی و وزارت عدلیه در میان گذاشـــــته 

شود تا روند حل قضــــایای قروض تســـــریع گردد. 

اتحاديه بانکها موضوع را با نهادهای متذکره رشيک 

ساخته است تا درمورد اقتدامات صورت    گ�د

ایجاد گروپ کاری پیرامون تحصیل قروض صعب الحصول بانکها

٣ ٢
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