
 

 

سازی نوی خصوصی  برایامریکایی  میلیون دالر ٣١پیشنھاد 

 کابل بانک
 

با رعایت و قوانین نافذه و مقرره ھاى زیربط بھ مثابھ بانک تجارتى با اخذ مجوز  رتبھ بانک درنتیجھ تصامیم مقامات عالى ی کابلنو

  می باشد وزارت جلیلھ مالیھ منحیث یگانھ سھمدار بانک. فعالیت بانکدارى در تحت نظام بانکدارى کشور آغاز بھ فعالیت نمود

گفته می توانیم بانک ها نبض اقتصادي یک .چرخش اقتصادي یک کشور توسط بانک ها صورت می گیرد

زیرا همین بانک ها است که پول چاپ می کند کنترول مناسبات پولی را می نماید . کشور را در دست دارد

خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه ها و بنیاد هاي از همه مهم تر سرمایه از 

در حقیقت محل حفاظت سرمایه کشور می باشدبا ابتکار . جدید تاسیس یک کشور به مصرف می رسد

یک شرکت سهامی  >زابلی<یکی از تاجران ملی و شخصیت هاي برجسته کشور مانند محترم عبدالمجید 

این شرکت سهامی بنام ) هـ ش1312(می را تأسیس کرد که بعداً در ماه ثور سال بنام شرکت سهامی هاش

در ابتدا این بانک به عنوان . بانک ملی افغان مسمی و بحیث اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد

یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزي را پیش می برد و به گذشت زمان هر روز وظایف و فعالیت 

ن بانک گسترش می یافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان به عنوان بانک هاي ای

میلیون افغانی در پایتخت  120به سرمایه ابتدائی  17/11/1318بتاریخ ) د افغانستان بانک(مرکزي افغانستان 

  .افتتاح شد) شهر کابل(کشور 

افغانستان بانک خصوصی به نام کابل بانک در سال در زمان حکومت حامد کرزي رییس جمهوري اسبق 

دولت افغانستان از طریق این بانک معاشات کارمندان خود را .  در پایتخت افغانستان تاسیس شد 2004

والیت افغانستان را تحت پوشش خدماتی خود  19شعبه خود  143کابل بانک تاکنون با .پرداخت می نمود  

. داشتن شعبه در دیگر والیت افغانستان قرار  99آن در شهر کابل و ) 44(نمایندگیبیشترین . بود قرار داده 

حساب باز شده می تواند به افغانی، دالر و یورو باشد مشتریان کابل بانک از خدمات سریع سیر در سراسر 

ت بانکی بین این بانک داراي روابط بانکی با هف. افغانستان براي واریز کردن و برداشتن وجوه خود می باشد

همچنین اکثر ارسال هاي ارزي . المللی در آلمان، چین، ایران، هندوستان، تاجیکستان و عربستان می باشد

درصد از تمام در آمد هاي کمشن  85ویسترن یونین بانک از طریق کابل بانک صورت می گیرد که تقربیا 

ت شد، بانک مرکزي افغانستان بانک ورشکس وقتی کابلچند سال قبل  .این بانک را تشکیل می دهد

 .تغییر داد "کابل بانک نو"مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به 

آفر مالی خصوصی سازي نوي .بودنوي کابل بانک به منظور خصوصی سازي به داوطلبی گذاشته شده 

ماه اسد سال در اریانا بعد از تقدیم آفر تخنیکی،  Joint Stack Companyکابل بانک از طرف کمپنی 

 .ارائه گردید طی کنفرانس مطبوعاتی  روان 

کمپنی یاد شده را در حضور ) قیمت دار(محمد آقا کوهتسانی، ریس عمومی خزاین وزارت مالیه آفر مالی

میلیون دالر اختصاص داده شده که از آنجمله  51در این آفر براي خرید نوي کابل بانک . رسانه ها باز نمود

  .خ بانک و متباقی براي سرمایه گذاري در این بانک در نظر گرفته شده استمیلیون آن نر 31

وزارت مالیه کار هاي مربوطه خود را در قسمت خصوصی سازي نوي کابل : رئیس عمومی خزاین گفت

انجام داده و از این به بعد تمام اسناد به د افغانستان بانک سپرده خواهد شد تا همه موارد تخنیکی، مالی و 

  .ایه گذاري این بانک را بررسی نموده و در قسمت تحویل آن اقدام نمایندسرم

اجمل حمید عبدالرحیزي، سخنگو و رئیس روابط عامه وزارت مالیه با ارائه طی مراحل و پیشرفت هاي 

تقویت سکتور بانکداري و سکتور : صورت گرفته در قسمت خصوصی سازي نوي کابل بانک گفت

اي حکومت میباشد و به همین لحاظ تسهیالت زیادي را براي هر دو سکتور خصوصی از جمله پالیسی ه

  .فراهم می نماید

اختیار کند که به نفع  را وي اضافه نمود رهبري وزارت مالیه تالش میورزد تا براي نوي کابل بانک راه 

  .دولت، مردم و سکتور خصوصی باشد

و قوانین نافذه و مقرره هاى زیربط به مثابه بانک  با رعایت رنبه این بانک درنتیجه تصامیم مقامات عالى

وزارت جلیله . تجارتى با اخذ مجوز فعالیت بانکدارى در تحت نظام بانکدارى کشور آغاز به فعالیت نمود

 :مالیه منحیث یگانه سهمدار بانک بوده و چهار نوعه مجوز فعالیت را در اختیار دارد

 مجوز فعالیت بانکدارى .1

 مجوز آیسا .2

 3131شبکه مجوز  .3

 2266مجوز خدمات  .4

نمایندگى به شمول دفتر حمایوى و تخنیکى دبى با  112نوى کابل بانک با چتر شبکه سراسرى در بیشتر از 

  .داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعالیت مى نماید و در خدمت هموطنان قرار دارد

  

  

  

 




