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ویژهی کابلبانک

کابل بانک؛ از تاسیس تا بحران

بحران کابل بانک؛ کالهبرداری مالی
با حمایت و مداخالت سیاسی
یادداشت مدیرمسئول -ذکی دریابی

بحران کابل بانک ،بزرگترین کالهبرداری مالی در تاریخ افغانستان است.حدود یک میلیارد دالر از سپردههای
بانکی مشتریان بانک توسط سهامداران و بعضی افراد دیگر به نحوی دستبرد زده شده است .این مبلغ
از سپردههای بانکی مشتریان که بسیاریهایشان افراد عادی و تاجران این کشور بودهاند ،عمدتًا توسط
سهامداران بانک و وابستگان آنان در بیرون از بانک و کشورهای خارجی سرمایهگذاری شده است .این
آنان و نظارت ناکافی و
بحران از ترتیبدهی اسناد جعلی برای قرضههای غیرقانونی سهامداران و وابستگان 
غیرتخصصی بانک مرکزی بهوجود آمده است.
بحران کابل بانک که ماهیت اصلی آن اختالس و کالهبرداری میلیونها دالر است ،با حمایتهای سیاسی
مقامهای بلندپایهی دولتی همراه بوده است .حمایتهای سیاسی از شماری از متهمان پروندهی بحران کابل
ک و رسیدگی و برخورد سیاسی با این بحران بزرگ مالی ،تالشهای دولت و فشارهای جامعهی جهانی
بان 
برای رسیدگی جدی و عادالنه به آن را نیز دشوار کرده است .به همین دلیل ،سالها از بحران کابل بانک
میگذرد؛ اما تأثیرات منفی این بحران هنوز ه م بر اقتصاد ،سیاست و دولتداری در افغانستان سنگینی میکند.
جامعهی جهانی برای حمایت مالی از افغانستان ،مبارزه با این بحران و رسیدگی عادالنه به متهمان اصلی
این پرونده را شرط اساسی برای دوام حمایتهای مالیشان عنوان کردهاند .دولت افغانستان اکنون مکلف
است که در کنفرانس لندن در این مورد توضیح بدهد .بدین منظور ،محمد اشرف غنی در مراسم تحلیف
از رسیدگی جدی به این پرونده سخن گفت و پس از سالها تأخیر ،چند روز قبل محکمهی استیناف کابل
بانک برگزار شد.
اما با وجود برگزاری محکمهی استیناف کابل بانک ،پرسش اصلی برای جامعهی جهانی و مردم افغانستان این
است که دولت چگونه تبعات یک تبهکاری و اختالس بزرگ اقتصادی و مالی را تحت حمایتهای سیاسی
شماری از مقامهای دولتی جمع و رسیدگی میکند؟ و مهمتر اینکه دولت اکنون به این بحران چه پاسخی
میدهد؟
به نظر میرسد ،دولت افغانستان را گریزی نیست ،جز اینکه متهمان اصلی را شناسایی و آنها را عادالنه
محاکمه کند 4 .سال از تالش دولت میگذرد؛ اما پس از  4سال چرخش متزلزل این پرونده در نهادهای
دولتی ،هنوز هم توافق کلی برسر اینکه چه کسانی متهم اند ،وجود ندارد .نهادهای عدلی و قضایی افغانستان
در پیگیری متهمان این پرونده ،متهم به سهلانگاری و برخورد سیاسی و غیرمنصفانه اند .نهادهای مختلف
و گزارشهای مختلف ،نهادهای عدلی و قضایی مسئول رسیدگی به این پرونده را متهم به سیاسیسازی این
پرونده کردهاند و مالحظات جدی در مورد رسیدگی غیرعادالنه به متهمان پروندهی کابل بانک وجود دارند.
نهادهای عدلی و قضایی هنوز هم مردم را قناعت داده نتوانستهاند که تمامی کسانی که متهم شدهاند ،مطابق
قانون متهم بودهان د و مهمتر از همه اینکه نهادهای عدلی و قضایی نتوانستهاند قناعت مردم را فراهم کنند ،که
تمامی متهمان این پرونده تحت مجازات اند .بسیاریها هنوز فکر میکنند که بعضی افراد قدرتمند و بستگان
افراد قدرتمند که بخشی از ریشههای بحران زیر سر آنهاست ،هنوز آزادند و نهادهای عدلی و قضایی در
مورد آنان هیچ اقدام قطعی نکردهاند .سهامداران کابل بانک که بر اساس اسنادهای این پرونده ،در بحران
ی جدی را در مورد رسیدگی
کابل بانک دست دارند ،آزادند و مصروف سیاست و تجارت .این موارد پرسشها 
عادالنه و بیطرفانهی نهادهای عدلی و قضایی در قبال متهمان پروندهی کابل بانک خلق کرده است.
ی جدی در مورد
عالوه بر اینکه توافق کامل در مورد متهمان بحران کابل بانک وجود ندارد و پرسشها 
فیصلههای نهادهای عدلی و قضایی وجود دارند ،چالش بزرگ دیگر این است که دولت افغانستان و مشخص ًا
دادستانی کل تا هنوز نتوانسته است که کشورهای خارجی را وادار به همکاری در راستای تعقیب مجرمان این
پرونده و انسداد جایدادهای مقروضان آن نماید .اسنا د مربوط به تعقیب و پیگیری پروندهی بحران کابل بانک
نشان میدهند که تالشهای دادستانی کل افغانستان برای دستگیری مجرمان یا ناکافی بوده است ،یا هم
هیچ نتیجهای در پی نداشته است .در کنار آن ،تالشهای مدیریت تصفیه و سایر نهادهای افغانستان برای
جلب کمکهای کشورهای خارجی در راستای شناسایی جایدادهای مقروضان و سهامداران کابل بانک ره
به جایی نبردهاند .از اینرو ،اکنون در کنار چالش رسیدگی به عوامل بحران کابل بانک و محاکمه و مجازات
عادالنهی آنها ،چالش دیگر دولت افغانستان برای رسیدگی درست به این پرونده و بحران ،متقاعد کردن
کشورها و دولتهای خارجی است که میتوانند در شناسایی جایدادها و ملکیتهای متهمان و سهامداران و
تعقیب مجرمان این پرونده کمک شایان نمایند .لذا دولت برای رسیدگی به این بحران ،نیاز به همکاریهای
بینالمللی دارد که بایستی کشورهای ذیربط را متعهد به همکاری در این راستا بسازد.
و اما با وجود رسیدگی مجدد دادگاه به این پرونده ،هنوز هم چالش جدی برای حکومت ،رسیدگی غیرسیاسی
به این پرونده است .نام تمامی مراکز قدرت تقریب ًا با این پرونده گره خورده است .بسیاری کسانی که در
دوران کرزی قدرتمند بودند ،به نحوی با این پرونده درگیرند و شماری از مقامهای برحال حکومت ،حتا در
بغلدستیهای رییس جمهور ،نیز نامشان در میان افرادی است که به نحوی به بحران کابل بانک کمک
کردهاند ،یا در آن دخیل اند .از اینرو ،پیگیری بحران کابل بانک و بازگشایی این پرونده ،به معنای بازگشایی
و پیگیری این مقامها نیز میباشد .دولت وحدت ملی که با چالشهای بزرگتر از این روبهروست ،اکنون
بدون هیچ شکی باید بسنجد که چگونه میان این فضای آشفتهی سیاسی-انتخاباتی و بازرسی یک پروندهی
بزرگ فساد مالی جمع کند .از یک طرف میل مبارزه با فساد اداری و آنهم بزرگترین پروندهی فساد و از
جانب دیگر ،دست داشتن قدرتمندترین افراد کشور و متحدان سیاسی.
اینجاست که دولت با چالش بزرگی برای رسیدگی به این پرونده برمیخورد .اگر نیت اصلی رییس جمهور
و برنامهی دولت این باشد که به این پرونده بهصورت شفاف رسیدگی شود ،در آن صورت بعید نیست که
شماری از مقامهای بلندپایه و برحال دولتی نیز دادگاهی شوند .تنها گزینه برای رسیدگی شفاف و عادالنه نیز
همین است که بایستی این پرونده را بدون مالحظات رسیدگی کرد و رسیدگی به این پرونده را تابع مالحظات
سیاسی و فردی قرار نداد.
از اینرو ،اکنون بازگشایی این پرونده مسئلهی حیثیتی برای دولت غنی است .او در نخستین روز ریاست
جمهوریاش دستور بازگشایی این پرونده را داده است .این دستور بسیاریها را امیدوار کرده است که شاید
رییس جمهور جدید افغانستان ارادهی جدی برای مبارزه با فساد دارد .اما دهها چالش فراروی رییس جمهور
برای رسیدگی به این پرونده و کاهش فساد وجود دارند که اگر مالحظات سیاسی را کنار نگذارد ،رسیدن به
موفقیت ،دشوار است.
اما از جانب دیگر ،استقبال عموم مردم از رسیدگی به این پرونده و استقبال جامعهی جهانی از عزم مبارزه با
فساد در افغانستان ،کمکهای جانبی برای رییس جمهور غنی اند که تأثیر قابل مالحظهای ب ر اجرائات جدی
او در برابر فساد دارند .روزنامهی اطالعات روز ،با درک رسالت رسانهایاش ،بیشتر از یکماه روی این
ویژهنامه کار کرده و در این مدت سعی کرده است که از یک طرف تمامی رویدادهای مربوط به کابل بانک
را به رویت اسناد موثق بررسی کند و از جانب دیگر ،برای مردم افغانستان روشن کند که این بانک چگونه
دچار بحران شد و کیها این بحران را خلق کردند.در اخیر ،انتظار میرود که پس از نشر این ویژهنامه ،زوایای
پنهان این بحران برای مردم روشن و برای دولت قابل پیگیری باشند.

در جوزای  ،1383کابل بانک ،بانک
خصوصیای که بعدها تبدیل به بزرگترین
بانک خصوصی در افغانستان شد ،از بانک
مرکزی افغانستان جواز فعالیت گرفت .کابل
بانک از سوی شیرخان فرنود و چهار سهامدار
دیگر با سرمایهی ابتدایی  5میلیون دالر بنیان
گذاشته شد؛ اما چهارسال پیش ()1389
این بانک به دلیل فساد مالی و سوء رفتار
سهامداران آن ،ورشکست شد.
کابل بانک  136نمایندگی در سراسر کشور
داشت و بر بنیاد گزارشها ۳۴« ،درصد همهی
داراییهای مردم افغانستان در این بانک بود.
یک میلیون نفر در آن حساب داشتند و همچنان
همین بانک حقوق ماهیانهی کارمندان دولت را
میپرداخت».
بهجز شیرخان فرنود ،رییس کل کابل بانک،
هویت چهار سهامدار اولی دیگر این بانک
مشخص نشده است .در ماه ثور  1385چهار
سهامدار جدید ،بهشمول خلیلاهلل فیروزی،
رییس اجرایی کابل بانک به جم ع سهامداران
بانک افزوده شدند .در اواخر  1385اما 9
سهامدار دیگر ب ه جمع مالکان کابل بانک
پیوستند .محمود کرزی ،برادر رییس جمهور
پیشین کشور ،حصین فهیم ،برادر مارشال
محمد قسیم فهیم ،معاون اول رییس جمهور
کرزی و زاهد فهیم ،برادرزادهی مارشال فهیم
نیز شامل این  9سهامدار بودند.
در اسد  1386یک سهامدار این بانک که
معاون و عضو هیأت مدیرهی بانک نیز بود،
از سمتش استعفا کرد و سهمش را که 2.3
درصد بود ،به شیرخان فرنود ،رییس کل بانک

فروخت .کابل بانک پس از اینکه ورشکست
شد و کنترول آن را بانک مرکزی بهدست
گرفت 16 ،سهامدار داشت.
 .1شیرخان فرنود
 .2خلیلاهلل فیروزی
 .3محمود کرزی
 .4حسین فهیم
 .5زاهد فهیم
 .6فریده فرنود
 .7غالم فاروق
 .8طاهر ظاهر
 .9صوفی نثار احمد
 .10عبدالغفار داوی
 .11گلبهارحبیبی
 .12شکراهلل شکران
 .13حیاتاهلل نعمتاهلل
 .14احسان رفعت
 .15ربیعاهلل
 .16جمالخیل
بر بنیاد گزارش «کمیتهی مستقل مشترک
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادرای» در
مورد بحران کابل بانک ،حدود  935میلیون
دالر از داراییهای این بانک توسط  19تن از
سهامداران و مدیران این بانک به یغما رفته
است .این کمیته به درخواست دولت افغانستان
و با عضویت افرادی از نهادهای زیربط
افغانستان و مؤسسات بزرگ بینالملی ،از جمله
بانک جهانی ،در اوایل سال  1391تشکیل شد.
در این گزارش آمده است« :سهمداران مسلط
بر کابل بانک ،ناظرین کلیدی و مدیران آن
از طریق طرح کتاب قرضه (Loan Book

 )Schemeدست به اجرائات پیچیدهی
قرضهدهی و اختالس گسترده زدند .این عمل
منجر به محرومیت کابل بانک از تقریبا 935
میلیون دالر که عمدتا سپردههای مشتریان بود،
گردید».
گزارش این کمیته که در ماه قوس 1391
منتشر شد ،نشان میدهد که صدور جواز
بانکداری بدون بررسی پیشینهی مالی و
جنایی سهامداران ،فریبکاری ،فعالیتهای
غیرقانونی و ضعیف دولت و سهمگیری در زد
و بندهای سیاسی از عوامل عمدهی بحران در
کابل بانک بودهاند.
ساختار کابل بانک
کابل بانک متشکل از مجمع عمومی
سهامداران ،هیأت نظارت ،هیأت مدیره و
کمیتهی تفتیش بود .مجمع عمومی سهامداران،
تصمیمگیرندهی اصلی بانک بود ،هیأت نظارت
مسئولیت نظارت از اداره و فعالیتهای بانک،
هیأت مدیره مسئولیت اجرای ادارهی روزانه و
کمیتهی تفتیش مسئولیت کنترول حسابها و
تفتیش داخلی بانک را برعهده داشتند.
ل بانک را پس از آنکه بحران
ادارهی کاب 
آن همگانی شد و تمام سپردهگذاران به
نمایندگیهای این بانک هجوم آوردند ،در 14
سنبله  ،1389بانک مرکزی افغانستان بهدست
گرفت.
پروندهی کابل بانک ،به عنوان بزرگترین
فساد مالی در افغانستان ،تقریبا از یادها رفته
بود که رییس جمهور اشرف غنی احمدزی ،در
نخستین روزهای ریاست جمهوریاش ،دستور
بازگشایی بررسی دوبارهی آن را داد.

جدول سهامداران کابلبانک

شماره

اسم سهمداران

تعداد اسهام

مبلغ سهم

فیصدی سهم

1

شیرخان ن فرنود

 78083سهم

 16337021دالر

 28.16فیصد

2

محمود کرزی

 20548سهم

 5773988دالر

 7.41فیصد

3

زاهد فهیم

 1819سهم

 2309539دالر

 2.96فیصد

4

خلیلاهلل فیروزی

 78083سهم

 20778080دالر

 28.16فیصد

5

شکراهلل شکران

 2055سهم

 365685دالر

 74.0فیصد

6

حاجی شرین خان

 16439سهم

 3694992دالر

 93.5درصد

7

حاجی محمد طاهر

 18699سهم

 4607344دالر

 74.6درصد

8

صوفی نثار احمد

 4726سهم

 1328006دالر

 70.1فیصد

9

غالم فاروق نصیب

 8219سهم

 2309539دالر

 96.2فیصد

10

ربیعاهلل کاکر

 1644سهم

 461964دالر

 59.0فیصد

11

حیاتاهلل کوکچه

 4110سهم

 1145910دالر

 48.1فیصد

12

عبدالرب

 4110سهم

 837255دالر

 48.1فیصد

13

احمد جاوید

 6000سهم

 1067978دالر

 16.2فیصد

14

جمال خیل

 5343سهم

 1308799دالر

 93.1فیصد

15

محمد احسان رفعت

 2466سهم

 692946دالر

 89.0فیصد

16

فریده فرنود

 18534سهم

 5208054دالر

 68.6فیصد

17

میزان عمومی

 277278سهم

 68286099دالر

 100فیصد
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جدول زمانی رخدادهای کابلبانک
رویداد

تاریخ
جوزای :1383

کابل بانک از بانک مرکزی افغانستان جواز فعالیت گرفت.

جوزای :1384

بانک مرکزی افغانستان ،االیت گلف لمتد ( )Alloit Gulf Ltdرا منحیث مفتش مستقل
کابل بانک برای سالی که به تاریخ  11حمل  1384ختم میشد ،رد کرد.

اسد :1384

بانک مرکزی افغانستان  KPMGرا منحیث مفتش مستقل کابل بانک تصدیق کرد.

سنبله :1384

نهاد بیرنگ پاینت ( )Bearing Pointبا ادارهی انکشاف بینالمللی ایاالت متحده
( )USAIDقرارداد بست که ظرفیت نظارتی بانک مرکزی افغانستان را باال ببرد.

قوس :1384

کابل بانک برای بانک مرکزی افغانستان اطالع داد که  KPMGبهخاطر مصروفیت ،بازرسی
را انجام داده نمیتواند و دوباره االیت گلف را معرفی کرد که توسط بانک مرکزی رد شد.

:1385

مرکز انتقاالت مالی و تحلیل گزارشهای افغانستان تأسیس شد.

دلو :1384

بهل ،لد و السایق ( )Bahl, Lad and Alsayeghحسابداران دارندهی جواز ،به عنوان
بازرسان مستقل ،پس از منظوری بانک مرکزی ،تأیید شدند.

حوت :1384

بانک مرکزی افغانستان طرحی را برای گرفتن اقدامات اصالحی در بانکها صادر کرد.

حمل :1385

چهار سهامدار جدید ،بهشمول رییس عمومی اجرایی (خلیلاهلل فیروزی) به کابل بانک پیوستند.
بهل ،لد و السایق که سال قبل عهدهدار بازرسی کابل بانک بودند ،اجازهی تفتیش – 1383
 1384کابل بانک را نگرفتند و در نهایت با جلب کردن اعتماد بانک مرکزی ،تأیید شدند .آنها
تا  15جدی  1387کار کردند.

اسد :1385
:1384
دلو :1385

حمل :1386

ثور :1386

بانک مرکزی افغانستان تصمیم منظوری تقرر رییس اجرایی کابل بانک را تا تحقق تطابق کابل
بانک با چندین هدایت بانک مرکزی ،به تعویق انداخت؟
به تعداد نه سهامدار جدید ،بهشمول برادر رییس جمهور کرزی و برادر مارشال فهیم ،معاون
رییس جمهور کرزی ،به کابل بانک پیوستند.
نخستین معاینهی داخل ساحهی کابل بانک با همکاری بیرنگ پاینت ()Bearing Point
صورت گرفت.
بانک مرکزی افغانستان از کار رییس عمومی امنیت کابل بانک ،به عنوان معاون رییس اجرایی
بدون منظوری ،ابراز نگرانی کرد و به وی هدایت داد که از این کار اجتناب کند.
بانک مرکزی افغانستان نظر خود را در مورد معاون رییس اجرایی تغییر داد و ابالغ کرد که
رییس کابل بانک صالحیت انتصاب کارمندان بانک را بدون منظوری بانک مرکزی دارد.

سنبله :1386

کابل بانک نخستین پرداخت خود را به یک شرکت تفتیش واقع در کابل انجام داد که برای
بانک اظهارنامههای غلط ارائه کرده بود.

عقرب :1386

اسناد و سوابق معاینه ،موضوعات متعددی را در مورد اداره ،دوسیهی قرضه و بخت حساب
متذکر شد.
رییس پیشین کابل بانک تعیین شد.
بانک مرکزی افغانستان خواهان معلومات مالی و سوابق اکثریت سهامداران کابل بانک شد.

ادارهی دیالیت ( ،)Deloitteبیرنگ پاینت ( )Bearing Pointرا خریداری کرد و با ادارهی
انکشاف بینالمللی ایاالت متحده ( )USAIDبرای ارتقای ظرفیت بانک مرکزی افغانستان،
قرارداد بست.
کابل بانک بازرسی ویژه شد.

 27میزان :1388

سفارت امریکا در کابل به وزارت خارجهی آن کشور اطالع داد که از خطوط هوایی پامیر برای
انتقال پول از افغانستان استفاده میشود و نیز از ملکیتهای متعدد رییس پیشین کابل بانک
در دبی خبر داد.

 28میزان :1388

ریاست عمومی امنیت ملی در مورد یک سلسله نگرانیها در مورد کابل بانک ،به بانک مرکزی
گزارش داد.

عقرب :1388

رییس کل پیشین بانک مرکزی به دیالیت ( )Deloitteدر مورد یک سلسله نگرانیها در
مورد کابل بانک اطالع داد.

نیمهی دوم :1388

مرکز تحلیل گزارشها و انتقالهای مالی افغانستان گزارشهایی را مبنی بر اینکه کابل بانک
پول را از طریق میدان هوایی انتقال میدهد و امور عملیاتی بانک بهخوبی پیش نمیرود،
بهدستآورد.

دلو  –1388حمل
:1389

بانک مرکزی افغانستان یک معاینهی منظم در داخل ساحهی کابل بانک را انجام داد؛ ولی
بازرساننتوانستند تقلب در کابل بانک را تشخیص دهند.

 21دلو :1388

ایاف فرگوسن ،بازرسی مستقلی را انجام داد و گزارشی مبنی بر پاک بودن کابل بانک ارائه
کرد.

 3حوت :1388

ت از سوء استفادههای وامدهی کارمندان داخلی و خریداری ممکن اموال
روزنامهی واشنگتن پس 
غیرمنقول در دبی با پولهای کابل بانک خبر داد.

 5حوت :1388

رییس کل پیشین بانک مرکزی با صندوق بینالمللی پول مالقات کرد و توافق شد که تفتیش
قانونی کابل بانک ضروری است.

 5حوت :1388

رییس کل پیشین بانک مرکزی به رییس جمهور نامه نوشت و گفت که در شش ماه گذشته
برای مالقاتش تالش کرده و موفق نشده است .در این نامه از رییس جمهور کرزی درخواست
مالقات کرد تا در مورد موضوعات حساس بانکداری و اینکه سیستم بانکداری افغانستان در
خطر است ،با وی صحبت کند.

 13حوت :1388

معاون وزیر خزانهداری امریکا به رییس اجرایی کابل بانک نامه نوشت و گفت ،فعالیتهای کابل
بانک باید در چوکات قوانین باشند.

 9حمل :1389

رییس پیشین بانک مرکزی (عبدالقدیر فطرت) بعد از تالشهای ناکام برای بهدست آوردن رضایت
رییس جمهور ،درخواستی را مبنی بر کمک تخنیکی به وزارت خزانهداری امریکافرستاد.

بانک مرکزی یک مکتوب اخطاریه صادر کرد.

بانک مرکزی افغانستان یک بررسی ویژه از کابل بانک انجام داد.

عقرب :1386

تاریخ
اسد :1388

رویداد

ثور :1389
 16جوزا :1389

رییس جمهور کرزی از بازرسی کلی کابل بانک حمایت کرد.
بانک مرکزی در مصوبهای ،قرار گرفتن سهامداران بانکها را در مقامهای عالی مدیریتی و
تشکیل دادن اکثریت هیأت نظارت ممنوع کرد و به سهامداران بانکها  9ماه فرصت داد که
مناصب مدیریتیشان را ترک کنند.

سرطان :1389

رییس پیشین کابل بانک پس از اینکهفهمید کنترول کابل بانک را به سود یک گروه متشکل
از اکثریت سهامداران از دست میدهد ،به امریکا رفت تا تقلب در کابل بانک را افشا کند.

حوت :1386

بازرسان مستقل کابل بانک ،یعنی بهل ،لد و السایق ،بنا بر هدایت بانک مرکزی که بانکهای
خصوصی باید یکی از پنج شرکتی را که از سوی بانک مرکزی معرفی شدهاند ،برای بازرسی
برگزینند ،جایش را به شرکت بازرسی ایاف فرگوسن داد.

اسد :1398

دولت امریکا به قدیر فطرت خبر داد که مالکان کابل بانک به دو گروه رقیب تقسیم شدهاند و یک
گروه از مالکان به سرکردگی رییس اجرایی ،تالش میکند رییس کابل بانک را برطرف نماید.

ثور :1387

اسناد و سوابق معاینه ،چالشهایی را در اداره ،دوسیهی قرضه و بخت حساب کابل بانک نشان
داد.

 10سنبله :1389

بینظمی همگانی رخ داد و سپردهگذاران برای گرفتن پولهایشان ،به نمایندگیهای رجوع کردند.

 10سنبله :1398

ت پولهای سپردهگذاران ،بینظمی را مهار کرد و بانک مرکزی
دولت افغانستان با اعالن مصئونی 
افغانستان برای کابل بانک متولی انتصاب کرد.

 14سنبله :1389

بانک مرکزی مکتوب رسمیای را به شهرداری کابل فرستاد و خواست که ملکیتهای سهامداران
عمدهی کابل بانک را نظارت کند.

 14سنبله :1389

قدیر فطرت به معاون وزارت داخله و مسئوالن میدان هوایی کابل نامه نوشت و خواهان جلوگیری
از خارج شدن کارمندان هندی کابل بانک شد.

 16سنبله :1389

شیرخان فرنود بانک مرکزی را از داراییهای شخصیاش مطلع کرد و تعهد سپرد که همهی آنها
را به کابل بانک انتقال بدهد.

 17سنبله :1389

قدیر فطرت به رییس جمهور نامه نوشت و گفت ،امکان فرار فرنود و فیروزی وجود دارد و خواهان
توقیف آنها شد.
سهامداران کلیدی ،مکتوبی را امضا کردند که نشان میداد آنها با تیم نظارت بانک مرکزی
افغانستان برای دوباره بهدست آوردن پولهای کابل بانک ،همکاری میکنند.
بانک مرکزی افغانستان مکتوبهایی را برای مسدود ساختن داراییهای سهامداران ،به ریاست
افغانستان فرستاد.

مستقل ارگانهای محل و رییسان بانکهای تجارتی در

بانک مرکزی افغانستان امر اقدام اصالحی را در قبال کابل بانک صادر کرد.

 20سرطان :1387

خلیلاهلل فیروزی سمتش را به عنوان رییس اجرایی کابل بانک ،بدون مصاحبه با بانک مرکزی،
آغاز کرد.

عقرب :1387

بیرنگ پاینت ( )Bearing Pointاز تداوم اشتراک در معاینهی داخل ساحهی کابل بانک،
خودداری کرد.
سوانح معاینه موضوعات متعددی را در مورد اداره ،دوسیهی قرضه و بخت حساب متذکر شد.

قوس :1387

بانک مرکزی افغانستان امر اصالح را داد.
ایاف فرگوسن ،بازرسی مستقلی را برای سالی که در  11جدی  1387پایان مییافت ،از کابل
بانک انجام داد و نظر پاک ارائه کرد.

قدیر فطرت خواهان استعفای رییس و رییس اجرایی کابل بانک شد.

:1387

رییس اجرایی پیشین کابل بانک به یک سهامدار موفق مبدل شد (سهمش را افزایش داد) و
معلومات مالی و شخصی خویش را جهت مرور به بانک مرکزی افغانستان تسلیم کرد .اما هیچ
مدرکی وجود ندارد که این مدارک بررسی شده باشند.

 24سنبله :1389

جدی :1387

ی تمام بانکهای تجارتی نامه نوشت و از
رییس کل پیشین بانک مرکزی برای رییسان اجرای 
آنها خواست که از اشتراک در انتخابات و مخارج افراطی خودداری نمایند.

 28سنبله :1389

جدی :1387

بانک مرکزی افغانستان پالنی را برای گرفتن اقدامات اصالحی صادر کرد.
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تاریخ

رویداد

سنبله :1389

ادارهی انکشاف بینالمللی ایاالت متحده ،وزارت خزانهداری ایاالت متحده ،صندوق بینالمللی
پول ،بانک جهانی و دیالیت ( )Deloitteگروه کاری سکتور مالی را برای هماهنگ کردن
واکنشها به این بحران تشکیل دادند.

 15حوت :1391

دادگاه ویژهی بحران کابل بانک ،دو رییس پیشین این بانک ،شیرخان فرنود و خلیلاهلل
فیروزی ،را به  5سال زندان محکوم کرد.

سنبله :1389

برنامهی توسعهای تسهیل اعتبارات صندوق بینالمللی پول منقضی شد و تا زمانی که الزامات
کلیدی ،بهشمول تفتیش قانونی ،بازدید مستقل بحران کابل بانک ،امانت دادگاه و پیگرد جنایی
حاصل نمیشد ،دوباره تجدید نمیشد.

 9میزان :1393

اشرف غنی ،رییس جمهور جدید کشور در یک فرمان ده مادهای ،دستور بازگشایی پروندهی
کابل بانک را داد و به نهادهای قضایی یک و نیم ماه مهلت داد تا این پرونده را نهایی کنند.

 19میزان :1393

هفت نفر از متهمان پروندهی کابل بازداشت شدند.

سنبله :1389

روند تفتیش کلی تکمیل شد؛ اما دولت افغانستان تصدیق نکرد.

 27میزان :1393

پولیس کابل اعالن کرد که بهجز هفت نفری که بازداشت شدهاند ،توان بازداشت سایر متهمان
پروندهی کابل را ندارد.

 9عقرب :1393

نخستین جلسهی دادگاه رسیدگی مجدد (استیناف) به پروندهی کابل بانک ،با حضور شیرخان
فرنود و خلیلاهلل فیروزی ،برگزار شد.

 20عقرب :1393

دادگاه استیناف در دومین نشست قضاییاش ،تمام داراییهای متهمان اختالس از کابل بانک
را مسدود کرد و رییسان پیشین این بانک را به ده سال زندان ،پرداخت پول اختالس شده و
بهرهی آن محکوم نمود.

 18میزان :1389

بانک مرکزی افغانستان مصوبهای را صادر کرد که در آن شرایط شایستگی هیأت نظارت و
تعریف مناسب و شایسته برای سهامدار یا مدیر بانک ،تعیین شد.

 8عقرب :1389

متولی کابل بانک گزارش داد که این بانک چالشهای جدی دارد و و تخلفات قانونی متعددی
را متذکر شد .توصیه کرد که کابل بانک تحت تصفیه قرار گیرد.

حمل :1390

رییس بانک مرکزی به بانکهای مرکزی چندین کشور در سراسر جهان نامه نوشت و از آنها
خواست که داراییهای سهامداران و استفاده کنندگان قرضهی کابل بانک را مسدود کنند.

 13حمل :1390

رییس جمهور کرزی کمیسیونی را برای تحقیق در بارهی دالیل بحران کابل بانک ،به رهبری
ادارهی عالی نظارت تشکیل داد.

 22حمل :1390

رییس جمهور اعالن کرد که کابل بانک تحت تصفیه قرار میگیرد.

 26حمل :1390

ادارهی دادستانی کل با کمیسیون تحقیق و بررسی کابل بانک یکجا شد.

 31حمل :1390

بانک مرکزی افغانستان رسما اقدامات انتصاب تصفیه را آغاز کرد.

 7ثور :1390

ل بانک-
رییس پیشین بانک مرکزی به پارلمان رفت و لیست ده نفر از تقلبکاران در کاب 
بهشمول افراد دارای پشتوانهی سیاسی -را ارائه کرد و خواهان پیگرد عدلی آنان شد.

ثور :1390

یک نهاد بینالمللی بازرسی برای بازرسی کلی کابل بانک توسط بانک مرکزی توظیف شد.

ثور :1390

سهامداران از تالشهای رییس بانک مرکزی برای مسدود کردن حسابهایشان اطالع یافتند
و با وی مخالفت کردند.

 26ثور :1390

کمیسیون تحقیق بحران کابل بانک بعد از شش هفته کار ،گزارش خود را تسلیم داد .در این
گزارش گفتهشد که بحران در اثر ناکامی سهامداران و نادیده گرفتن قوانین ،تخلفات هیأت
ن بهوجود آمده است .یک عضو این
مدیره و پنهانسازی حقایق توسط بانک مرکزی افغانستا 
کمیسیون ،رییس نظارت بر تطبیق قانون ادارهی دادستانی کل گفت که رییس جمهور تصمیم
میگیرد که چه کسی را مسئول بپندارد.

جوزای :1390

رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان آخرین سخنرانی خود را در پارلمان کرد و به امریکا فرار کرد.

 6سرطان :1390

قدیر فطرت ،رییس پیشین بانک مرکزی در امریکا استعفا کرد و گفت ،استقاللیت بانک مرکزی
افغانستان رعایت نشده بود ،مسئله سیاسی شده بود ،اصالحات ضروری رد شده بودند و این
مسایل ،تداوم کار او را ناممکن ساخته بودند.

سرطان :1390

ادارهی جرایم سازمان یافته (بریتانیا) به ادارهی دادستانی کل برای یاری در دوسیههای جنایی
بینالمللی ،پیشنهاد کمک کرد.

 15سرطان :1390

ریس پیشین و رییس پیشین اجرایی کابل بانک به جرم تخلفات مربوط به کابل بانک ،توقیف
شدند.

 23عقرب :1390
قوس :1390
 24حوت :1390

برنامهی توسعهای تسهیل اعتبارات برای افغانستان ،توسط هیأت صندوق بینالمللی پول بعد از
اینکه شرایط کلیدی تفتیش کلی و تصفیه حاصل شدند ،تأیید شد.
ادارهی دادستانی کل پیشنهاد ادارهی جرایم سازمان یافته (بریتانیا) را پذیرفت.
گزارش تفتیش کلی تسلیم داده شد.

حمل :1391

محکمهی اختصاصی دادگاه عالی ایجاد شد.

حمل :1391

رییس جمهور فرمانی داد که بدهکاران کابل بانک در صورت پرداخت بدهیهایشان ،از
پرداخت سود و پیگرد قانونی معاف میشدند.

 13جوزای :1391

وزیر مالیه از کمیتهی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری خواست که یک تحقیق و
بررسی عمومی را در مورد بحران کابل بانک انجام دهد.

جوزا :1391

دادستانی کل علیه  21تن ،اکثرا از کابل بانک و بانک مرکزی ،اقامهی دعوا کرد.

اسد :1391

جداسازی داراییهای خوب و داراییهای بد بهطور اساسی تکمیل شد و راه را برای فروش
کابل بانک جدید هموار کرد.

 10سنبله :1391

ادارهی تصفیهی کابل بانک گزارش داد که مبلغ  128میلیون دالر امریکایی بهصورت پول نقد و
داراییهای با ارزش ظاهری مبلغ  190.6میلیون دالر امریکایی دوباره بهدست آمدهاند.

 24عقرب :1391

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک اولین نشست علنی خود را برگزار کرد.

 25عقرب :1391

کمیتهی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارش بررسی عمومی در مورد
بحران کابل بانک را تأیید کرد.

یادداشت:

این ویژهنامه بر اساس اسنا د مختلف تهیه شده است .بخ 
ش
بزرگی از مطالب آن به رویت اسناد «بازرسی اختصاصی
کابل بانک» تهیه شده است که توسط بانک مرکزی تهیه
شده است .از اینرو ،در این ویژهنامه بخشهای زیر بدون
دستکاری و اضافات روزنامه ،گزارش بازرسی اختصاصی
بانک مرکزی است:
خالصهی اجرایی ،تخطیهای قانونی و مقرراتی ،تفصیل
عمومی قضایا ( -1بخش قرضه -2 ،بخش مصارف-3 ،
بخش برداشتها و مساعدتها -4 ،بخش قبالهجات)و
پالن متولیت.
پس از این فهرست ،روزنامهی اطالعات روز آخرین
آمارهای مدیریت تصفیه از حصول داراییهای کابل بانک
را با بخشی از گزارش کمیتهی مستقل مشترک نظارت و
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری زیر عنوان «کار ناتمام:
گزارش تعقیبی در مورد قضیهی کابل بانک» منتشر کرده
است.
در بخش بعدی این ویژهنامه« ،اجرائات جزایی» آمده
است .روزنامهی اطالعات روز مروری بر پروندهی اجرائات
جزایی نموده است که این بخش نیز بیشتر شامل صورت
دعوا علیه متهمان پروندهی کابل بانک است که از سوی
ی فرستاده شده است.
دادستانی کل برای محکمهی ابتدای 
این بخش نیز روایت مستند از صورت دعوای جزایی علیه
متهمان است که بسیاریها این صورت دعوا را سیاسی
میدانند و رسیدگی دادگاه به این پروند ه بر اساس آن
صورت دعوا را ناقص عنوان میکنند.
همچنان در قسمت بعدی ،اطالعات روز پرده از فهرست
 227موردی قرضههای کابل بانک برمیدارد که شیرخان
فرنود آن را بر اساس اسناد صرافی شاهین و کابل بانک
تهیه و به دادگاه فرستاده است.

ویژهی کابلبانک

کابل بانک به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای تجارتی
خصوصی در کشور ،پس از ایجاد تغییرات در رهبری
آن مطابق به لزومدید بانک مرکزی افغانستان ،حقیقت
مرموزش فاش گردید و شهرتش به عنوان بزرگترین
دستآورد «اقتصاد بازار» در نظام مالی کشور ،بهشدت
صدمه دید .این بانک مدتی پس از تأسیسش ،دستخوش
اعمال گستردهی نفوذ سهامداران و رهبری آن شد که در
نتیجهی آن دستکاریهای وسیع جهت پوشانیدن این نوع
اعمال نفوذ ،شفافیت و حسابدهی را قربانی ساخت و به این
منظور ،دست به اسنادسازی کاذب زدند و اسناد گمراهکننده
و غیرواقعی را در اختیار ناظران بانک مرکزی ،بازرسان
خارجی و حتا سایر سهامداران قرار میدادند .اما این شیوهی
مدیریت تنها وسیلهی کتمان حقایق نبود ،بلکه دستکاریها
و ترفندهای پیشرفته را در همکاری با مشاوران خارجی و
تبانی با مهرههای خاص داخلی در بدنهی نظام مدیریتی
این بانک بهکار میبردند که شناسایی آنها به صورت
مستند برای بازرسان مشکل و در بیشتر موارد ناممکن
بود .چون مدیریت این بانک هیچگاهی حقایق را روی اوراق
و اسناد نکشیدهاند تا ناظران و بازرسان بتوانند مطابق به
قوانین ،مقررات ،اصول متعارف بانکداری و سایر دساتیر
مورد رعایت در فعالیتهای بانکداری ،آنها را مورد مداقه
قرار دهند.
نارساییهایی که از بطن مدیریت این بانک سر کشیدهاند،
آمیزهای از رفتارهای نامتعارف بانکداری بود که در آن
ی و تصمیمگیرندهی این بانک
تمام سطوح مدیریتی ،نظارت 
نقش داشتهاند .سهمداران این بانک که اکثراً دارای تجارت
مشترک ،روابط شخصی دیرینه و همچنان اتفاق دیدگاه در
بیشتر موارد تجاری و حتا شخصی با همدیگر دارند ،دست
به تخلفات گسترده و اعمال نفوذ سازمان یافته زده و بدین
ترتیب ،بانک را از مسیر اصلی آن منحرف ساخته و در
تجارتهایی دخیل نمودهاند که ماهیت عملکرد بانکداری
را دچار سردرگمی کرده است.
بهصورت کل ،میتوان نارساییهای عمده را که سهامداران،
هیأت مدیره و هیأت عامل بانک باعث شدهاند ،قرار ذیل
خالصه نمود:
الف) دخیل ساختن بانک در فعالیتهای خارج از
بانکداری و سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز در بخشهای
مختلف رقابتی با سیاستهای رقابتی ناسالم (سیاست رقابتی
دمپنگ با تقبل ملیونها دالر زیان بهخاطر شکست رقبا).
مانند گاز گروپ ،شهرک استقالل ،شهرک دوستی ،گلبهار

الف) تخلفات قانونی

مادهی  34قانون بانکداری« :بانک نمیتواند به عنوان
عامل ،نماینده و شریک در تجارت عمده یا پرچونفروشی
به فعالیتهای صنعتی یا تولیدی ،حملونقل ،زراعت،
ماهیگیری ،معدن ،ساختمان ،بیمه ،یا سایر فعالیتهای
تجارتی بپردازد».
اما کابل بانک در مغایرت با مادهی فوق ،بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم طور ذیل سرمایهگذاری کرده است:
 )1سرمایهگذاری در بخش ساختمان ،از قبیل گلبهار
ل و
تاور ،گلبهار سنتر ،شهرک دوستی ،شهرک استقال 
سرمایهگذاری ساختمانی در ُدبی؛
 )2سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ،از قبیل گاز
گروپ ،کابل نفت و تأسیسات نفتی در شهرک حیرتان
(ذخیره)؛
 )3سرمایهگذاری در بخش حملونقل هوایی ،از قبیل
شرکت هوایی پامیر؛
 )4سرمایهگذاری در تلویزیون باختر؛
 )5سرمایهگذاری در شرکت امنیتی خراسان
 .1مادهی  24قانون بانکداری تصریح میدارد که هیأت
نظار وظیفه دارد تا فعالیتهای بانک را نظارت نموده ،به
هیأت عامل و مجمع عمومی سهمداران مشوره دهد و در
صورت تخلف بانک از قوانین و مقررات نافذه ،اخطاریه صادر
نموده و در زمینه به بانک مرکزی اطالع دهد .اما هیأت نظار
کابل بانک نه تنها مطابق به قانون مکلفیتهای خویش را
انجام نداده ،بلکه از تخلفات موجود در بانک چشمپوشی
نموده و کتمان حقیقت کرده است.
 .2مادهی  26قانون بانکداری وظایف و صالحیتهای
کمیتهی بررسی را تصریح نموده است که مطابق به آن
این کمیته مکلف است تا از چگونگی رعایت قوانین قابل
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خالصهی اجرایی

تاور ،گلبهار سنتر ،شرکت هوایی پامیر ،تأسیسات ذخایر
نفتی در حیرتان ،کابل نفت ،شیرخان فرنود جنرال تریدنگ،
ی و غیره
تلویزیون باختر ،سرمایهگذاری در جایدادهای ُدب 
که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم کابل بانک در آنها
سرمایهگذاری کرده است که در تضاد با مادهی  34قانون
بانکداری افغانستان میباشد.
ب) بهکارگیری از سیستم حسابداری و معامالتی
ل و دیگر آن در
دوگانه که یکی آن در کابل بانک کاب 
صرافی شاهین در ُدبی مورد کاربرد قرار میگرفت .سیستمی
که در مرکز کابل بانک (کابل) از آن استفاده شده است،
حقیقتنما بوده و مطابق به لوایح و مقررات بانک مرکزی
تنظیم و مدیریت گردیده و بنابراین ،اطالعات نادرست را در
دسترس تیمهای نظارتی بانک مرکزی قرار داده و آنها
را از حقیقت دور نگه میداشت و حسابات دومی که در
صرافی شاهین در ُدبی قرار داشته ،در آن اطالعات واقعی
درج گردیده است که هیچگاهی ناظران و بازرسان به آن
دسترسی نداشتهاند.
ج) ارائهی معلومات و صورت حسابات نادرست و
غیرواقعی به د افغانستان بانک )بانک مرکزی افغانستان)
در هر دورهی گزارشدهی.
د) ترتیب دوسیهها ،اسنا د و مدارک جعلی قروض،
بهشمول صورت حسابات شرکتها ،حسابات بانکی برای
شرکتهای غیرواقعی ،تهیهی اسناد مورد ضرورت بانک
مرکزی بهصورت غیرواقعی و امثال آن ،که نمونهی آن
افتتاح  101قرضه از ماه فبروری الی  31آگست سال 2010
بدون دوسیه و اسناد که جمع ًا مبلغ 387,168,998.14
دالر امریکایی میگردد که به هدف ایجاد گشتار وجوه
( )Turnoverدر حسابات قرضهی شرکتهای غیرواقعی
گروپی ،پایین نگهداشتن قروض مرتبط از «حد مجاز» و
بازپرداخت اقساط قروض مرتبط گروپی افتتاح گردیده است.
ه) اجرای قروض بیشتر از سرمایهی مقرراتی و نقض
حدود تعیین شدهی مقررات بانک مرکزی (اما پایین نشان
دادن آن با تردستی خاص) ،طوری که یک حساب قرضه به
چندین قرضهی کوچکتر بهنامهای متفاوت (در حد مجاز)
تقسیم شده و سپس به شخص مورد نظر واریز گردیده است.
و) اجرای قروض به اشخاص مرتبط ،با عدول از حدود
مقررات و لوایح بانک مرکزی.
ز) ولخرچی بیحد از پول بانک بهخاطر تجمل شخصی
سهامداران ،مانند خریداری ویالهای تجملی در ُدبی و غیره.
ح) سهمگیری گستردهی اعضای کمیتهی قرضه،

تفتیش داخلی ،هیأت مدیره ،سهامداران و هیأت عامل بانک
در تخلفات قانونی و مقرراتی.
ط) انتقال گستردهی اسعار از بانک بهصورت فیزیکی
و الکترونیکی به خارج از کشور ،که تا کنون اسناد انتقالی
مبلغ  53,162,972.00دالر امریکایی که بهصورت فیزیکی
از طریق میدان هوایی به صرافی شاهین انتقال داده شده
است ،به دسترس تیم نظارتی خاص بانک مرکزی قرار
گرفته است .صرافی شاهین که یک بافت ارگانیک با کابل
بانک دارد ،یکی از مجراهای عمدهی رهبری ،انتقال ،تعدیل،
تصحیح و اخفای معامالت متضاد با قانون بانکداری بوده
و در بیشتر امورات داخلی کابل بانک دخالت مستقیم
داشته است .مطابق به اسناد بهدست آمده ،الی تاریخ 31
آگست  2010مقروضیت مجموعی گروپ ظاهر (صرافی
شاهین) بالغ به  467,529,171.52دالر امریکایی میگردد.
این صرافی که رهبری آن از ُدبی صورت میگیرد ،تمام
سرمایهگذاریهای سهمداران کابل بانک را در خارج از
کشور ،بهخصوص ُدبی ،به عهده داشته و آن را مدیریت
کرده است .نمایندگان فعال این صرافی شامل تیم مدیریتی
کابل بانک بوده که در نمایندگی مرکز و والیات این بانک
معامالت روزمرهی آن را انجام میدهند .موجودیت صرافی
شاهین به عنوان یک نهاد مستقل اما در تبانی با کابل
بانک ،بیشترین اعمال نفوذ را در بانک داشته است که
منجر به ایجاد معضالت شدید در این بانک گردیده است.
مالکیت این صرافی مربوط به رییس عمومی اسبق کابل
بانک میباشد.
ی) دخیل ساختن نمایندگیهای والیات بانک
در پروسهی جعل و تزویر که بدین منظور درج اقالم
بازپرداختهای قروض در سیستم بهصورت غیرواقعی در 16
نمایندگی این بانک در دورترین مناطق کشور صورت گرفته
که در نتیجه باعث ایجاد  17,490,000.00دالر امریکایی
کسر در حسابات این نمایندگیها شده است که تفصیل آن
شامل این گزارش میباشد.
ک) خریداری سهم در کابل بانک به قرض (بدون
پرداخت پول ،سهام کابل بانک را خریداری نمودهاند
که قرضهی دریافت شده بدین منظور ،هیچگاه به بانک
بازپرداخت نگردیده است) که این امر قسم ًا ،به استثنای
شیرخان فرنود ،به همهی سهامداران صدق میکند.
ل) رهبری تخلفات از قانون توسط شرکت صرافی
شاهین در خارج از افغانستان و انتقال پول به خارج از کشور
بهنام این شرکت.

تخلفات و تخطیهای قانونی و مقرراتی

تطبیق در بانک نظارت نموده و وقت ًا فوقت ًا به هیأت نظار
گزارش دهد .در عین حال ،مدیریت تفتیش داخلی نه تنها در
مقابل کمیتهی تفتیش و هیأت نظار مسئولیتهای خویش
را مطابق به قانون انجام نداده است ،بلکه در سازماندهی
اجرائات غیرمجاز نیز دخیل بوده است.
 .3مادهی  41قانون بانکداری در مورد شناخت
مشتری تصریح میدارد که بانک نمیتواند به مشتریان
مجهولالهویت قرضه یا سایر خدمات بانکی را انجام
دهد ،در حالی که بیشتر قروض اعطا شده بهنام افرادی
صورت گرفته است که هویتشان مجهول بوده و در مورد
فعالیتشان بانک آگاهی کامل نداشته و برای آن عده
اشخاص مجهولی که قرضه اجرا شده است ،بانک قادر
به ،یا خواهان ،تثبیت هویت مشتری نبوده و بهنام آنها
حسابات قرضه افتتاح و مبالغ هنگفت به آن حسابات انتقال
یافته است.
 .4مادهی  40قانون بانکداری تأکید میدارد که بانک
نمیتواند بیشتر از  25درصد حقوق ساالنهی مدیر یا کارمند
بانک ،بیشتر از حد مجاز سرمایهی مقرراتی و قرضههای
ترجیحی را اعطا نماید .و همچنان در صورت اجرای قرضه
به اشخاص وابسته ،فوراً به هیأت بررسی اطالع دهد .اما
در مورد اجرای قروض به اشخاص و ابسته نه تنها گزارش
ارائه نکردهاند ،بلکه از ترفندهایی استفاده کردهاند که باعث
کتمان واقعیتها از مفتشین بانک مرکزی گردیده است.
 .5مادهی  6و  10قانون بانکداری افغانستان به صراحت
تأکید میدارد که یگانه مرجع صدور و لغو جواز بانکداری
و اجازهنامهی بانکی برای ایجاد فروع و دفاتر نمایندگی از
صالحیت بانک مرکزی میباشد؛ در حالی که کابل بانک
بدون دریافت مجوز به ایجاد نمایندگیها مبادرت ورزیده
است.

 .6مادهی  39قانون بانکداری مبنی بر حفظ مدارک الزم
برای مدت حداقل ده سال مربوط به ضمانتنامهها ،تصاویب
و موافقتنامههای مشتریان است ،که این امر در کابل بانک
نه تنها صورت نگرفته است ،بلکه بیشتر معامالت اعتباراتی
آن بدون اسناد و بدون دوسیه میباشد.
 .7مادهی  42قانون بانکداری تأکید میدارد که بانک
مجوز مکلف است تا راپورهای مالی دقیق مطابق به مقررات
بانک مرکزی و اصول قبول شدهی بینالمللی در فواصل
زمانی مختلف ترتیب و به بانک مرکزی گسیل دارد؛ در
حالی که این بانک همواره راپورهای غلط ،تحریف شده و
غیرواقعی را در مغایرت با مقتضیات بانکداری و حسابی در
اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
 .8مادهی  5و  6قانون مبارزه با تطهیر پول تأکید میدارد
که ارسال بیش از یک میلیون افغانی یا معادل آن به اسعار
به خارجیا تورید آن به داخل کشور بدون اطالعدهی کتبی
قبلی ،غیرمجاز و جرم پنداشته میشود؛ در حالی که این
بانک میلیونها دالر را بدون اسناد کافی و اطالع مقامات
ذیصالح به خارج از کشور قاچاق نموده است.
 .9مادههای  8و  9قانون مبارزه با تطهیر پول ،بانکها را از
ایجاد و نگهداری حسابات مجهولالهویهیا بهنامهای جعلی
منع میکند؛ اما کابل بانک در مغایرت با حکم این ماده،
دهها حساب جعلی و مجهولالهویه را که حاوی میلیونها
دالر امریکایی میباشند ،افتتاح ،نگهداری و بسته نموده است.
 .10مادههای  12و  14قانون مبارزه با تطهیر پول بر
لزومیت تحقیق و تدقیق معامالت بزرگ پولی که هدف
مشخص اقتصادی نداشته باشد و همچنان حفظ اسناد
مربوط به آن را الی مدت حداقل پنج سال تأکید میدارد،
در حالی که کابل بانک نه تنها روی شفافیت منبع و هدف
معامالت هنگفت تحقیق و مطالعه ننموده ،بلکه آنها را به

م) تأیید ،تصویب و اجرای بیش از  2213قرضه که
بیشتر آن خالف قانون و مقررات بانکداری از سال 2004
الی  31آگست  2010توسط هیأت نظار و کمیتهی قرضهی
کابل بانک تصویب گردیده ،که این امر نمیتواند بدون
آگهی از صورت جعل بودن آنها اجرا گردد.
ن) اجرای مساعدتها و کمکهای مالی گسترده
نو
از دارایی مالی و پولی بانک به افراد بانفوذ ،هنرمندا 
سایرین.
س) پرداخت معاشات هنگفت و منظم به افراد خارج از
مدیریت بانک؛ مانند معاشات به کارمندان تلویزیون باختر،
شرکت هوایی پامیر و غیره.
ع) اجرای قروض به سهمداران و اعضای تیم مدیریتی
و نظارتی بانک بدون در نظرداشت شرایط و محدودههای
قانونی و مقرراتی.
ف) استفادهی هنگفت پول خزانهی بانک به اهداف
شخصی مدیران و سهامداران در نمایندگیهای والیات و
مرکز ،بدون اسناد بانکی یا هدف مشخص.
ص) سیستم  3131یکی از ملحقات فنی صرافی شاهین
بوده که مشتریان کابل بانک را با صرافی شاهین وصل
و با فروش محصوالت بعضی از شرکتهای خدماتی،
بهخصوص ازدیاد حساب تیلفون همراه ،فروش آپارتمانها
و فروش تکتهای شرکت هوایی پامیر ،مستقیم ًا از حساب
مشتری کابل بانک پول را به حساب صرافی شاهین در ُدبی
انتقال میدهد که ادامهی این روند ،هرچند یک سهولت
برای مشتریان بانک تلقی میگردد؛ اما چون این سیستم
تحت کنترول بانک قرار ندارد ،میتواند زمینهی استفادهی
نادرست از حسابات بانک را به نفع صرافی شاهین مهیا
سازد.
قابل یادآوری است که در تخطیهای سازمانیافتهی بانک،
تمام سطوح مدیریتی ،نظارتی و تصمیمگیری سهم داشته
و اعمال نفوذ گسترده در فعالیتهای بانکداری صورت
گرفته است ،که از جمله میتوان از اعضای هیأت مدیره،
هیأت عامل ،کیمتهی قرضه ،کمیتهی تفتیش داخلی ،بخش
رعایت و پیروی از قوانین ،مشاوریت حقوقی ،شعبهی قرضه
و در نهایت شعبهی عملیاتی نام برد.
با توجه به مشکالت فوق ،بانک مرکزی مطابق به مادهی
 53قانون بانکداری تیم متولی را جهت کنترول سطوح
مختلف مدیریتی به آن بانک اعزام تا مطابق مادهی  56این
قانون وظایف مشخص را انجام دهد.

گونههای مختلف از دسترس ناظران و مقامات ذیصالح
پنهان کرده است.
 .11خریداری سهم کابل بانک توسط سهمداران با اخذ
قرضه از خود کابل بانک که از سالهای  2005تا کنون
پرداخت نگردیده و خود یک تخلف و تضاد منافع پنداشته
میشود.
 .12کتمان حقایق و راپوردهی غیرواقعی خود یک تخلف
بانکی پنداشته میشود که مستلزم پیگرد قانونی میباشد.

ب) تخطیهای مقرراتی

تخطیهای مقرراتی در کابل بانک طور ذیل صورت گرفته
است:
• تخطی از مقررات «د افغانستان بانک» در مورد
صنفبندی قروض؛
• تخطی از مقررات د افغانستان بانک در مورد تعین
جبران خسارهی قروض؛
• تخطی از مقررات د افغانستان بانک در مورد حذف
نمودن اعتبارات زیان؛
• تخطی از مقررهی اشخاص وابسته در مورد اجرای
قروض بدون تصویب هیأت مدیره و کمیتهی قرضه؛
• تخطی صریح از مقررهی اداره و مدیریت بانک (ادارهی
مشترک) در مورد جلوگیری از تضاد منافع ،اعمال نفوذ و
سایر موارد مربوط به هیأت عامل ،نظار و کمیتههای الزم
در بانک؛
• اجرای قرضه بیشتر از  15فیصد سرمایهی مقرراتی؛
• اجرای قرضهی بیشتر از  100فیصد سرمایهی
مقرراتی به اشخاص وابسته
• اجرای قروض بزرگ بیشتر از  200فیصد سرمایهی
مقرراتی
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ویژهی کابلبانک

تفصیالت عمومی قضایا

 -1بخش قرضه

8
9

مجموعهی سبد قرضهی کابل بانک الی 31آگست سال  2010بالغ به  41,497,108,000افغانی میگردد که از جمله 2.37
میلیارد افغانی آن را قروض نورمال (غیرگروپی) تشکیل داده و باقیمانده  39.12میلیارد افغانی آن قروض گروپی وابسته
میباشد .از جملهی این قروض گروپی ،به تعداد  101قرضه آن که مجموع ًا مبلغ معادل  387میلیون دالر امریکایی میگردد،
بدون اسناد ،بدون دوسیه ،بدون تضمین و مدرک ،در تضاد با قوانین بانکداری و مقررات بانک مرکزی اعطا گردیده است.
اجرای قروض گروپی از سال  2005آغاز گردیده که در واقعیت تکتانهی حصول شده وجود نداشته است .مجموعهی سبد
قرضهی کابل بانک در مجموع شامل:
63.69 %
26,433,063,321.10 Afs
مجموع اصل مبلغ قروض
15,064,044,678.90 Afs

مجموع مبلغ تکتانهی قروض

شاهین (شیرخان فرنود) 160
10
کابل نفت

467,529,171.52
21,459,199.43

-

$ 467,529,171.52
$ 21,459,199.43

 11زاهد ولید (حاجی حسین) 10

40,764,015.65

-

$ 40,764,015.65

9

11,135,338.21

5,137,705.00

$ 16,273,043.21

 10ذخیره (تاسیسات نفتی حیرتان) 12
12

صوفی نثاراحمد

4

14

داود نصیب

4

13

36.31 %

بوده که جمع ًا از جوالی سال  2005الی اکتبر سال  2010از هردو سیستم ( )VIRMATI+FLEXCUBEتعداد 2213
حساب قرضه افتتاح گردیده که جزئیات آن قرار ذیل میباشد:

15

حسابات قرضهی اضافه برداشت

1371

16

حسابات قرضهی معیادی

842

17

از جملهی حسابات فوق ،تنها  420حساب آن فعال بوده و باقیماندهی حسابات قروض جهت ایجاد گشتار وجوه ()Turnover
در حسابات قرضهی شرکتهای جعلی و معیاری نشان دادن آنها به ناظران بانک مرکزی از سال  2005الی  31آگست 2010
باز و بسته شدهاند .همچنان در بیشتر اوقات نمایندگیهای دوردست این بانک نیز در قضایای جعل دخیل ساخته شدهاند
که منجر به ایجاد یک شگاف محاسباتی شده و تا کنون به تعداد  16نمایندگی به مبلغ  17.49میلیون دالر امریکایی به کسر
حسابی مواج ه اند .این نمایندگیها بهخاطر نشان دادن گشتار وجوه در حسابات مشخص قروض ،بهصورت جعلی و غیرواقعی
حساب رسید پولی را داخل سیستم نموده؛ در حالی که هیچ نوع پول عم ً
ال حصول نشده که سرانجام باعث گردیده است تا
این نمایندگیها با کسر حسابی مواجه گردند .تفصیل این کسر وجوهی قرار ذیل است:

18
19

)1

نمایندگی شیندند

1,500,000.00

دالر امریکائی

)2

نمایندگی نیمروز

1,300,000.00

دالر امریکائی

)3

نمایندگی هلمند

1,310,000.00

دالر امریکائی

حاجی طاهر

22,958,643.90
14,082,996.48
9,592,328.96

-

شرکت هوائی پامیر

25

56,984,438.69

17,668,908.00

وحیداهلل

1

1,210,466.70

-

109

52,715,575.74

-

مجموع قرضه به دالر امریکائی 448

919,060,135.37

67,384,368.50

شکراهلل شکران
نجیب پاینده

قروض نورمال
(غیرگروپی)

1

2,744,938.50
-

3,486,314.30

$ 22,958,643.90
$ 14,082,996.48
9,592,328.96

$

$ 74,653,346.69

2,744,938.50
1,210,466.70
3,486,314.30

$
$
$

$ 52,715,575.74
$ 986,444,503.87

مجموع قرضه به افغانی

44,390,002,674.15

مجموع قرضه به افغانی (گزارش مؤرخ  31آگست  2010به د افغانستان بانک)

41,497,108,000.00

تفاوت به افغانی

2,892,894,674.15

مجموع پورتفولیو  420قرضه میباشد و  28قرضهی اضافی در جمع گروپهای مرتبط تکراراً محاســبه گردیده است .از
اینکه یک قسمت مقروضیت گروپها از شاهین میباشد ،بنا ًء بعد از وضع آن تفاوت هذا صفر میگردد.
اقالم ذیل با وجودی که طلب مقروضیت به شمار میروند ،شامل سبد قرضه نمیباشند

)4

نمایندگی بدخشان

1,110,000.00

دالر امریکائی

ازدرک  OTTبه کامرز بانک ،طلب باالی گروپ هـــیوادوال

$ 1,650,000.00

)5

نمایندگی تخار

580,000.00

دالر امریکائی

از درک  OTTبه کامرز بانک ،طلب باالی شرکت هوایی پامـــیر

23,800,000.00

)6

نمایندگی شبرغان

1,300,000.00

دالر امریکائی

اجرای  453قرضه به کارمندان داخلی بانک

$ 3,036,248.36

)7

نمایندگی میمنه

920,000.00

دالر امریکائی

کسر خزانه در والیات از بابت قرضه

17,490,000.00

)8

نمایندگی بامیان

2,010,000.00

دالر امریکائی

خریداری داراییهای ثابت در ُدبی (برای کابل بانک)

$ 4,866,306.02

)9

نمایندگی غزنی

230,000.00

دالر امریکائی

انقال پول به بانک HSBC

$ 4,000,000.00

)10

نمایندگی سرپل

1,230,000.00

دالر امریکائی

انتقال پول به بانک HDFC

$ 6,000,000.00

)11

نمایندگی غور

500,000.00

دالر امریکائی

)12

نمایندگی فراه

500,000.00

دالر امریکائی

)13

نمایندگی شیرخان بندر

1,000,000.00

دالر امریکائی

1,000,000.00

دالر امریکائی

)15

نمایندگی دایکندی

2,000,000.00

دالر امریکائی

)16

نمایندگی زابل

1,000,000.00

دالر امریکائی

 )14نمایندگی بلخ

انتقال پول به بانک HDFC

شماره

گروپ

1
2

هیوادوال
خلیل اهلل فیروزی

2
2

18

2,960,130.20

3

خلیل اهلل فیروزی

15,167,861.00
2,960,130.20

540,295.00
-

$

$ 81,742,762.71

ف و تعهد بازپرداخت رسم ًا از آنها اخذ گردیده
از جملهی گروپهای جدول فوق ،شماری از آنها به قروض خویش اعترا 
است که طور ذیل میباشد:
 .1هیوادوال

مجموع مقروضیت

$ 15,708,156.00
$ 2,960,130.20
2,960,130.20

18,000,000.00

مجموع طلبات خارج از سبد قرضه

لست مقروضین کابلبانک
مقروضیت در
تعداد
دوسیه سیستم کابلبانک

$

$ 2,900,208.33

خریداری دارائیهای ثابت در ُدبی

مبلغ مجموعی کسر وجوه در نمایندگیهای فوق  17,490,000.00دالر امریکایی بوده که این مبلغ به گروپ ظاهر (صرافی
شاهین) مربوط میباشد.
هیأت نظار ،هیأت عامل و کمیتهی قرضهی کابل بانک آنچنانی که مکلفیتهای آنها در قانون و مقررات تصریح گردیده
است ،درست عمل نکردهاند .تصویب قروض غیرواقعی و اجرائات در مغایرت با قوانین و مقررات ،که منشای کلیه سردرگمیها
و نارساییها در این بانک تلقی میگردد ،از موارد عمدهاند که این هیأت در تبانی با کمیتهی قرضه به آن متوصل گردیدهاند.
سهمداران کابل بانک هریک شیرخان فرنود ،خلیلاهلل فیروزی ،شکراهلل شکران ،محمود کرزی ،عبدالحسین فهیم ،صوفی
نثار احمد ،داوود نصیب ،حاجی محمد طاهر ،حاجی شیرین خان ،عبدالرب ،حیاتاهلل ،فریده فرنود ،ربیعاهلل ،احمد جاوید ،محمد
احسان و آقای جمالخیل به انواع مختلف از مجموعهی سبد قرضهی کابل بانک به نفع خود استفاده نمودهاند که خود یک
تضاد منافع به شمار میرود ،و در عین حال ،سهم سرمایهی خویش را نیز به کابل بانک نپرداخته ،بلکه در بدل قرضه دریافت
نموده و سهمدار بانک گردیدهاند که خود یک تخلف صریح از قانون بانکداری به شمار میرود.
در ضمن اینکه سهمداران بانک خود مبالغ هنگفت را با شرایط سهل و بدون ارائهی تضمین دریافت نمودهاند ،تعداد زیادی
قروض به گروپهای دیگر با شرایط سهل خالف اصول بانکداری اجرا گردیده که لیست مجموع قروض بانک قرار ذیل
خالصه ارائه گردیده است:

مقروضیت در
سیستم شاهین

$

$

4

گلبهار حبیبی

12

39,760,110.59

-

$ 39,760,110.59

5

گاز گروپ

40

112,181,681.00

9,050,633.00

$ 121,232,314.00

6

عبدالغفار داوی

19

5,523,720.57

32,241,889.00

$ 37,765,609.57

7

محمود کرزی

10

22,193,500.55

-

$ 22,193,500.55

1,650,000.00

 .2هیوادوال

15,167,861.00

دالر امریکائی

19,354,641.88

دالر امریکائی

7,300,000.00

دالر امریکائی

.3

خلیل اهلل فروزی

2,960,130.20

.5

خلیل اهلل فروزی

540,295.00

.4
.6

.7

.8

خلیل اهلل فروزی
خلیل اهلل فروزی

گازگروپ (خلیل اهلل فروزی)

گازگروپ (عبدالحسین فهیم)

 .9محمود کرزی
.10

زاهد ولید

 .11نثار احمد

 .12محمد طاهر
 .13داود نصیب

4,147,847.00

دالر امریکائی

24,178,389.60

دالر امریکائی

36,355,557.00

دالر امریکائی

3,167,763.00

دالر امریکائی

2,643,052.00
3,053,828.96

.14
.16

کاکا جان

1,113,936.00

مجموع

دالر امریکائی

24,178,389.60

شکر اهلل شکران

.15

دالر امریکائی

دالر امریکائی

2,319,938.50

وحید اهلل

دالر امریکائی

1,210,466.70
149,342,096.44

دالر امریکائی
دالر امریکائی
دالر امریکائی
دالر امریکائی
دالر امریکائی
دالر امریکائی

ویژهی کابلبانک
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بدین ترتیب ،مجموع مقروضیت گاز گروپ با سنجش تکتانهی آن الی  31آگست  2010مبلغ  121,232,314.41دالر
امریکایی (یک صد و بیست و یک میلیون و دو صدو سی و دو هزار سه صد و چهارده اعشاریه چهل و یک دالر امریکایی)
میگردد.
از اینکه مبلغ فوقالذکر بیشتر از سرمایهی مقرراتی کابل بانک میگردید ،بنا ًء شعبهی قرضهی کابل بانک مقروضیت
فوق را با ترتیب اسناد جعلی در  40دوسیهی قرضه تقسیم نموده است.
بعد از اینکه مسئوالن آمریت قرضهی کابل بانک در حضورداشت تیم بررسی بانک مرکزی به تصفیهی حسابات آغاز
کرد ،مقروضیت هریک را قرار ذیل تقسیم نمودند:

قضیه  :1محمود کرزی

نام شرکت :شرکت سرمایه
(افغان
افغان
گذاری
انویستمنت کمپنی)
سرمایه ابتدایی دالری45 :
میلیون دالر
تاریخ تاسیس18.02.2006 :

نام رییس :شیرخان فرنود
نام پدر رییس :محمد مراد
سهم رییس 50 :درصد
نام معاون :عبدالحسین فهیم
نام پدر معاون :قلعه دار
سهم معاون 50 :درصد

نظر به معلوماتی که از کابل بانک (سیستم کابل و سیستم
شاهین) بهدست آمده است ،محترم محمود کرزی از بابت
خریداری ویال ( )Villaدر ُدبی ،دریافت و خریداری سهم
در افغان انویستمنت کمپنی ( ،)AICخریداری سهم
کابل بانک به قرضه و حسابات شخصی خویش الی تاریخ
 22جنوری  2009مبلغ مجموعی  17,845,468.00دالر
امریکایی از کابل بانک مقروض بوده که تفصیل آن قرار
ذیل میباشد:
 جایدادی که شیرخان فرنود باالی محمود کرزیدر ُدبی به فروش رسانیده است ،مبلغ 5,902,761.00
دالر امریکایی
 خریداری سهم کابل بانک که مبلغ آن 7,182,690.00دالر امریکایی میگردد.
 حسابات شخصی و خرید سهم افغان انویستمنتکمپنی مبلغ مجموعی  4,722,973.00دالر امریکایی
بعد از سنجش تکتانه توسط کابل بانک الی مورخ 31
ماه آگست سال  ،2010مقروضیت مجموعی موصوف به
 22,193,500.00دالر امریکایی میرسد.

از اینکه مبلغ فوقالذکر بیشتر از  15درصد سرمایهی
مقرراتی بانک میگردد ،بنا ًء کابل بانک با ترتیب اسناد
جعلی ،مقروضیت مجموعی محترم محمود کرزی را به
ده دوسیه (ده قرضه) تقسیم نموده است.
بعد از اینکه مسئوالن آمریت قرضهی کابل بانک و تیم
موظف بانک مرکزی به تصفیهی حسابات آغاز کردند ،در
نتیجه موصوف از خریداری جایداد ُدبی انکار نموده ،آن
را ملکیت شخصی شیرخان فرنود بیان کرد و همچنان
خریداری سهم کابل بانک را پذیرفت؛ ولی با مبلغ آن
مخالفت نموده ،مسئولیت تعیین قیمت سهم کابل بانک
را برای تمام سهمداران بهدوش د افغانستان بانک گذاشت
تا در زمینه اجرائات نماید.
محترم محمود کرزی مقروضیت شخصی خویش را که
 1,247,847.00دالر امریکایی میگردد ،به کابل بانک
پرداخت نموده و مبلغ  2.9میلیون دالر امریکایی را که
برای سهم ( AICافغان انویستمنت کمپنی) اخذ نموده
است ،در بدل تقاضای قرضهی طویلالمدت از کابل بانک
به عهده گرفت.

نظر به معلومات و مدارک بهدست آمده از کابل بانک،
گروپ زاهد ولید به ریاست عبدالحسین فهیم فرزند،
عبدالمتین قلعهدار مبلغ  40,764,015.65دالر امریکایی
از کابل بانک مقروض میباشد که از جمله مبلغ
 18,873,840.00دالر امریکایی آن را اصل مبلغ قرضه و
مبلغ  17,481,717.00دالر امریکایی آن را تکتانه تشکیل
میدهد که الی تاریخ  16سپتامبر  2010سنجش گردیده
است و مبلغ  4,408,458.65دالر امریکایی آن را سهم
زاهد فهیم ،پســـر حاجی عبدالحسین فهیم از کابل بانک
تشکیل میدهد.
بعد از اینکه مسئولین آمریت قرضهی کابل بانک و تیم
موظف بانک مرکزی به تصفیهی حسابات آغاز کردند،
محترم عبدالحسین فهیم خریداری سهم کابل بانک را
پذیرفت؛ ولی با مبلغ آن مخالفت نموده ،مسئولیت تعیین

اصل قرضه

24,178,389.60

دالر امریکائی

تکتانهی قرضه

16,232,381.73

دالر امریکائی

مجموع مقروضیت

40,410,771.34

دالر امریکائی

در نتیجه دو تن از سهمداران گاز گروپ ،هریک تعهد به پرداخت اصل قرضه ( )24,178,389.00نموده و در قسمت
تأدیهی تکتانه ،موضوع را به تصویب شورای عالی د افغانستان بانک محول نمودند.
از جملهی سه تن سهمداران ،از نزد خلیلاهلل فیروزی و عبدالحسین فهیم تعهد رسمی اخذ گردیده و همچنان هریک تعهد
نمودند که  10درصد اصل مبلغ قرضه را در مدت یکماه به کابل بانک تحویل مینمایند.

قضیه  :4گروپ هیوادوال
سرمایه ابتدایی دالری 300 :هزار دالر
تاریخ تاسیس07.11.2004 :
نام رییس :محمد ابراهیم
نام پدر رییس :محمد نظر
سهم رییس 80 :درصد
نام معاون :محمد صمیم
نام پدر معاون :محمد ابراهیم
سهم معاون 20 :درصد

نظر به معلومات بهدست آمده از سیستم کابل بانک،
گروپ هیوادوال الی تاریخ  31آگست  2010قرار ذیل
مقروض میباشد:

قضیه  :2زاهد ولید گروپ
سرمایه ابتدایی دالری 500 :هزار دالر
تاریخ تاسیس16.10.2008 :
نام رییس :عبدالحسین فهیم
نام پدر رییس :قلعه دار
سهم رییس 99 :درصد
سهامدار اول :بریالی
سهم سهامدار اول :یک درصد
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قیمت سهم کابل بانک را برای تمام سهمداران ،بهدوش
د افغانستان بانک گذاشت تا در زمینه اجرائات نماید .در
مورد مبلغ باقیمانده که  36,355,557.00دالر امریکایی
میگردد ،موصوف چنین تعهد نمود« :از اینکه قرارداد و
اسناد قرضه مجدداً ترتیب میگردد ،بنا ًء در زمینه تعهد
میسپارم که اقساط و تکتانهی قرضه را هر آنچه که
باالی سایر مقروضین در مورد تکتانه تطبیق گردد ،طور
ماهوار تحویل بانک نموده و از شرایط پالیسی قرضهی
کابل بانک و از قوانین و مقررات بانک مرکزی راجع به
قرضه پیروی نموده و با کابل بانک همکار میباشم» .و
ناگفته نباید گذاشت که جایداد محترم عبدالحسین فهیم
(مارکیت طالفروشی واقع پل باغ عمومی) طور بیع قطعی
بهنام محترم شیرخان فرنود طی مراحل قانونی و به
فروش رسیده است.
محترم عبدالحسین فهیم از جملهی اصل مقروضیت
خویش ،مبلغ  4میلیون دالر امریکایی را به کابل بانک
پرداخت نموده و در بدل مقروضیت باقیمانده ،خواهان
قرضهی میعادی گردید.

قضیه  :3گازگروپ

نام شرکت :شرکت خدمات توزیع گاز گروپ
سرمایه ابتدایی دالری 100 :هزار دالر
تاریخ تاسیس18.02.2013 :
نام رییس :خلیل اهلل فقیری
نام پدر رییس :فقیر محمد
سهم رییس 100 :درصد

طبق فیصلهی جلسهی مورخ  2010/9/22هیأت سهمداران کابل بانک در مقر ریاست بانک مرکزی و مکتوب شماره
 783/981مورخ  1389/7/1بانک مرکزی جهت تقسیم مجموع مقروضیت گاز گروپ باالی سهمداران آن هریک،
محترم شیرخان فرنود ،خلیلاهلل فیروزی و عبدالحسین فهیم که باالترتیب رییس عمومی ،معاون و رییس اجرایی این
شرکت میباشند ،باید مقروضیت گاز گروپ را که قرار ذیل تفصیل آن ذکر گردیده است ،بهصورت مساویانه به کابل
بانک بپردازند.
دالر امریکائی

اصل مقروضیت از کابلبانک

65,809,958.80

اصل مقروضیت از صرافی شاهین

6,725,210.00

مجموع اصل مقروضیت

72,535,168.80

دالر امریکائی

تکتانهی مقروضیت از کابل بانک

46,371,722.20

دالر امریکائی

تکتانهی مقروضیت از صرافی شاهین

2,325,423.00

مجموع مقروضیت از بابت تکتانه

48,697,145.20

دالر امریکائی

دالر امریکائی
دالر امریکائی

 از درک شرکت کوپراتیف هیوادوال مجموعاً 6,671,193.00دالر امریکایی
 از درک شرکت هیوادوال جنرل تریدننگ مجموعاً 8,496,669.00دالر امریکایی

مبلغ مجموعی مقروضیت و تکتانهی گروپ هیوادوال
 15,167,861.00دالر امریکایی میگردد که در نتیجه
محترم محمد ابراهیم ،رییس عمومی گروپ هیوادوال
رسم ًا تعهد نمود که  20درصد مبلغ فوقالذکر را در
مدت یکماه تحویل بانک نموده و از اینکه قرارداد و
اسناد قرضه مجدداً ترتیب میگردد ،موصوف تعهد نمود

که تکتانه و اقساط قرضه را طور ماهوار تحویل بانک
نموده و از شرایط پالیسی قرضهی کابل بانک و قوانین و
مقررات بانک مرکزی پیروی نموده ،آمادهی همکاری با
کابل بانک میباشد.
همچنان گروپ هیوادوال از درک  OTTشماره
 1003236729-KBمورخ  23مارچ  2010به کامرز
بانک مبلغ  1,650,000.00دالر امریکایی باقی بوده که
شامل مجموعهی سبد قرضه نبوده؛ ولی یک طلب بانک
باالی گروپ هیوادوال به شمار میرود و باالی آن مبلغ
 117,736.20تکتانه سنجش شده است.
در زمینه مبلغ یک میلیون دالر امریکایی آن را خلیلاهلل
فیروزی پذیرفته و عم ً
ال از حساب برادرش ضیااهلل تعهد
پرداخت آن را نموده و باقیمانده  650,000دالر امریکایی
آن را حاجی محمد ابراهیم ،رییس عمومی گروپ
هیوادوال پذیرفت و عم ً
ال تعهد پرداخت نمود.
تکتانهی سنجش شده باالی طلب فوقالذکر را خلیلاهلل
فیروزی ،رییس اجرایی اسبق و سهمدار کابل بانک
مانند سایر موضوعات تکتانه به تصمیم شورای عالی د
افغانستان بانک محول نمود.

قضیه  :5حاجی خلیل فیروزی
• به تاریخ  17فبروری  2010به تعداد  170باب
آپارتمان پنج اطاقه از شرکت هیوادوال (شهرک استقالل)
به منظور توزیع جایزه به برندگان بخت حساب توسط کابل
بانک خریداری گردیده بود که پروسهی خریداری آن نیز
مشکوک میباشد .مبلغ  20,400,000دالر امریکایی به
شرکت هیوادوال نقداً پرداخت گردیده و در بدل آن به
تعداد هجده دوسیهی قرضه با اسناد جعلی در شعبهی
کریدت کابل بانک ترتیب گردیده است .از جملهی 170
باب آپارتمان متذکره ،به تعداد  21باب آن به ارزش
2,704,924.12دالر امریکایی که مبلغ  184,924.12دالر
امریکایی آن را الی تاریخ  31آگست  2010تکتانه تشکیل
میدهد ،به برندگان بخت حساب توزیع گردیده است که
جبران پرداخت آن هنوز توسط شعبهی مربوطه ترتیب و
مجرا نگردیده است.
اصل مبلغ و سنجش تکتانهی  149باب آپارتمان فوق الی
 31آگست سال 2010قرار ذیل میباشد:
اصل مبلغ	  17,880,000.00دالر امریکایی
تکتانه     1,474,641.88دالر امریکایی
مجموع مبلغ  19,354,641.88دالر امریکایی میگردد که
خلیلاهلل فیروزی در زمینه چنین تعهد نمود« :اینجانب
خلیلاهلل فیروزی فرزند فقیر محمد اقرار میدارم که مبلغ
 19,354,641.88دالر امریکایی را مقروضیت شخصی
خویش دانسته و تعهد میسپارم که  10درصد آن را در
مدت یکماه بعد از امضای این قرارداد تحویل کابل بانک
نموده و تکتانهی قرضهی مذکور را هر آنچه شورای عالی
د افغانستان بانک در مورد سایر سهمداران تصمیم گرفت،
مطابق به شرایط قرضهی کابل بانک ،تحویل نمایم».
تضمین مبلغ فوق  149باب آپارتمان در شهرک استقالل
میباشد که در زمینه تعهد محمد ابراهیم ،رییس عمومی
گروپ هیوادوال چنین گرفته شد« :اینجانب محمد

ابراهیم فرزند محمد نظر ،مالک شهرک استقالل و رییس
شرکت هیوادوال کوپراتیف تعهد مینمایم که  149باب
آپارتمان پنج اطاقه به جمع مقروضیت خلیلاهلل فیروزی
محاسبه گردیده و تحت تضمین کابل بانک میباشد و
شرکت هیوادوال کوپراتیف تعهد میسپارد که بدون
اجازهی رسمی کابل بانک ،آپارتمانهای فوق را نمیتوانم
به فروش ،گرو ،کرایه یا تسلیم شخص ثالث نمایم ،مگر
اینکه موافقهی کتبی کابل بانک موجود باشد.
• حاجی خلیلاهلل فیروزی از درک شهرک دوستی
مبلغ  2,960,130.20دالر امریکایی مقروض میباشد که
شعبهی قرضه مبلغ فوق را در دو قرضهی جعلی ترتیب
نموده است.
بعد از اینکه هیأت نظارتی و شعبهی قرضهی کابل بانک
به تصفیه آغاز کرد ،حاجی خلیلاهلل فیروزی در زمینه
چنین تعهد رسمی نمود« :اینجانب خلیلاهلل فیروزی
از بابت حسابات شهرک دوستی طی دو دوسیه (قرضه)
مبلغ  2,820,000.00دالر امریکایی از اصل قرضه و مبلغ
 140,130.20از بابت تکتانه مقروض میباش م و تعهد
میسپارم که  10درصد اصل مبلغ قرضه را الی مدت
یکماه تحویل بانک نموده و در مورد تکتانه هر آنچه
شورای عالی د افغانستان بانک باالی سایر سهمداران
فیصله نمود ،مطابق آن عمل مینمایم و از شریط پالیسی
قرضهی کابل بانک نیز پیروی مینمایم».
• گروپ هیوادوال مبلغ  540,295.00دالر امریکایی از
درک حسابات ُدبی نزد کابل بانک مقروضیت دارد که در
زمینه خلیلاهلل فیروزی رسم ًا تعهد پرداخت نمود.
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قضیه  :6شرکت هوایی پامیر

سرمایه ابتدایی دالری 3 :میلیون
دالر
تاریخ تاسیس1.2.2003 :
نام رییس :شیرخان فرنود
نام پدر رییس :محمد مراد
سهم رییس 0 :درصد
نام معاون :خلیل اهلل فیروزی
نام پدر معاون :محمد فقیر
سهم معاون 0 :درصد

سهامدار اول :ذبیح اهلل
نام پدر سهامدار اول :عبدالعظیم
سهم سهامدار اول 30 :درصد
نام سهامدار دوم :کابل هولدینگ
گروپ
سهم سهامدار دوم 58 :درصد
نام سهامدار سوم :شرکت
ساختمانی زاهد ولید
سهم سهامدار سوم 12 :درصد

نظر به معلوماتی که توسط شعبهی قرضهی کابل بانک
به دسترس تیم نظارتی د افغانســــتان بانک قرار داده
شده ،مجموع ًا شرکت هوای پامیر مبلغ 56,984,438.69
دالر امــریکایی از دفتر مرکزی کابل بانک و مبلغ
 17,668,908.00دالر امریکایی از صرافی شاهین در ُدبی
و مبلغ  23,800,000.00دالر امریکایی از درک انتقاالت
الکترونیکی ( )OTTبه کامرز بانک که بهصورت مجموعی
مبلغ  98,453,346.69دالر امــریکایی میشود نزد ،کابل
بانک مقروضیت دارد .از اینکه مبلغ قرضه بیشتر از 15
درصد ســـرمایهی مقرراتی بانک بوده ،شعبهی قرضهی

قضیه 7 :شاهین یا ظاهر

نظر به معلوماتی که از شعبهی قرضهی کابل بانک
بهدست آمده ،مجموع مقروضیت صرافی شاهین بالغ به
 467,529,171.52دالر امـــریکایی میگردد که بنابر
بیشتر بودن مبلغ متذکره از  15فیصد سرمایهی مقرراتی
بانک ،شعبهی قرضهی کابل بانک مبلغ فوق را به 160
قرضهی جداگانه بهصورت جعلی ترتیب نموده و حتا یک
تعداد از این قرضهها هیچ دوسیه نداشته و تنها حساب
قرضه در سیستم برایشان افتتاح گردیده است که این
عمل مخالف قوانین و مقررات بانکی به شمار میرود.
طبق اظهارات شعبهی قرضهی کابل بانک ،یک قسمت
از این مبلغ مربوط سایر مقروضین میگردد که جهت
ایجاد رفت و آمد پولی در حسابات سایر مقروضین ،از
حساب قرضهی شاهین مبالغ زیاد برداشت شده ،فلهذا
یک قسمت از مبلغ فوق باید از اصل مقروضیت شـــاهین
منفی گردیده و شامل حسابات اصلی آن گردد.
در این زمینه تعهدی جهت پرداخت توسط محترم شیرخان
فرنود ،مسئول صرافی شاهین صورت نگرفته است؛ چون
محترم شیرخان فرنود با رقم این مقروضیت موافق نبوده،
ولی یک تعهد عمومی از موصوف گرفته شده است که
چنین نقل قول میگردد« :اینجانب شیرخان فرنود،

کابل بانک مبلغ متذکره را به  26قرضهی جدا گانه ترتیب
نموده که این عمل صریح ًا در مخالفت با قوانین و مقررات
بانکی میباشد .از سوی دیگر ،تا هنوز هیچ یک از سهمداران
این شرکت حاضر به تصفیهی مقروضیت آن نشده و در
زمینه هیچ نوع تعهد جهت پرداخت آن توسط سهمداران
این شرکت صورت نگرفته است.
قابل یادآوری اســــت که شرکت هوایی پامـــیر از
وضعیت مالی چندان خوب برخوردار نبوده و این حالت
ممکن است بانک را در جهت جمعآوری این قرضه با
مشکل مواجه سازد.

سهمدار و رییس
عمومی اسبق
بانک
کابل
به اطالع شما
میرسانم که
بهجز از یک
دربند حویلی واقع
کوچهی گلفروشی شهرنو که به پول شخصیام خریداری
گردیده است و مربوط من و خانمم میباشد ،تمام جایدادها،
از قبیل جایدادهای ُدبی واقع پام جمیره ،صرافی شاهین
در دبی ،شرکت هواهی پامیر ،گلبهار تاور ،شیرخان فرنود
جنرل تریدننگ و سایر جایدادهایی که مربوط خودم یا
خانمم باشد ،از پول کابل بانک خریداری شده و هر زمانی
که کابل بانک یا بانک مرکزی بخواهد اسناد و قبالهی
جایدادهای فوق را بهنام کابل بانک نمایم ،یا در صورتی
که به مشورهی کابل بانک جایدادهای فوق به فروش
برسد ،پول آن صد درصد به حساب کابل بانک انتقال
میگردد .همچنان عوایدی که از درک همین جایدادها
بهدست میآید ،مربوط کابل بانک است.

قضیه  :8داوود نصیب

نظر به معلوماتی که از سیستم کابل بانک بهدست آمده ،محترم داوود نصیب،
یکتن از سهمداران کابل بانک به شرح ذیل از این بانک مقروض میباشد:
اصل قرضه

 4,562,578.96دالر امریکایی

تکتانه سنجش شده اصل قرضه

 2,161,576.66دالر امریکایی

مقروضیت از درک خرید سهم کابلبانک

 1,400,000.00دالر امریکایی

تکتانه سنجش شده مبلغ سهم

 1,468,174.20دالر امریکایی

مجموع مقروضیت غالم داوود نصیب از کابل بانک الی  31آگست  2010بالغ به 9,592,328.96دالر امریکایی میگردد.
محترم داوود نصیب در اعتراف خود به تاریخ  13میزان  1389تعهد کرده است که مبلغ  3,053,828.96دالر امریکایی از
کابل بانک مقروض میباشد .در قسمت مقروضیتش از درک خرید سهم کابل بانک ،تکتانهی سهم ،تکتانهی سنجش
شدهی اصل قرضهاش و جایدادهایش در شهر ُدبی اعتراف نموده است که هر آنچه شـورای عالی د افغانستان بانک
باالی سایر سهمداران فیصله نمود ،باالی ایشان نیز قابل تطبیق است.

قضیه  :9حاجی طاهر ظاهر

نظر به معلوماتی که از شعبهی قرضهی کابل بانک بهدست آمده ،محترم حاجی
محمد طاهر ،یکتن از سهمداران کابل بانک به شرح ذیل از این بانک مقروض
میباشد:
اصل مبلغ قرضه  7,353,527.21دالر امریکایی
تکتانهی سنجش شدهی اصل قرضه

 4,684,515.90دالر امریکایی

مقروضیت از درک خرید سهم کابلبانک

 1,400,000.00دالر امریکایی

مقروضیت از درک خرید سهم کابل بانک

 4,235,000.00دالر امریکایی

مجموع مقروضیت محمد طاهر از کابل بانک الی  31آگست  2010بالغ به  16,273,043.11دالر امریکایی میگردد.
محترم حاجی محمد طاهر در اعتراف خود به تاریخ  11میزان  1389تعهد کرده است که مبلغ  3,167,763.00دالر
امریکایی از درک قرضهی پی کمپنی ،جیال کمپنی ،همایون صدیق ،اماس کمپنی ،آرجی کمپنی ،صیام کمپنی و
قیام کمپنی از کابل بانک مقروض میباشد ،در قسمت مقروضیتش از درک خرید سهم کابل بانک ،تکتانهی سهم،
تکتانهی سنجش شدهی اصل قرضهاش و جایدادهایش در شهر ُدبی اعتراف نموده است که هر آنچه شـــورای عالی
د افغانستان بانک باالی سایر سهمداران فیصله نمود ،باالی ایشان نیز قابل تطبیق است.
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قضیه  :10صوفی نثار احمد

نظر به معلوماتی که از ســـیستم کابل بانک بهدست آمده ،محترم نثار احمد ،یکتن از ســهمداران کابل بانک به شرح
ذیل از این بانک مقروض میباشد:
اصل مبلغ قرضه  9,072,525.00دالر امریکایی
تکتانهی سنجش شده اصل قرضه  2,647,767.00دالر امریکایی
مقروضیت از درک خرید سهم کابلبانک  1,600,000.00دالر امریکایی
تکتانهی سنجش شدهی مبلغ سهم 762,704.22

دالر امریکایی

مجموع مقروضیت نثار احـــمد از کابل بانک الی  31آگست  2010بالغ به  14,082,996,48دالر امریکایی میگردد.
محترم نثار احمد در اعتراف خود به تاریخ  11مـــیزان  1389تعهد نمود که مبلغ  2,643,052.00دالر امریکایی از
درک قرضههای میرویس ،ســید غفران ،جلیل فرخ کمپنی ،نثار احمد و ادمین نثار احمد از کابل بانک مقروض میباشد
و در قسمت مقروضیتش از درک خرید سهم کابل بانک ،تکتانهی سهم ،تکتانهی سنجش شدهی اصل قرضهاش و
جایدادهایش در شهر ُدبی اعتراف نموده است که هر آنچه شـــورای عالی د افغانســـتان بانک باالی سایر ســهمداران
فیصله نمود ،باالی ایشان نیز قابل تطبیق است.

قضیه  :11ذخیره /تأسیسات مواد نفتی
در شهرک حیرتان

نظر به معلوماتی که از شعبهی قرضهی کابل بانک به دســـترس تیم نظارتی د افغانستان بانک قرار گرفته است ،مبلغ
 22,958,643.90دالر امریکایی توسط شیرخان گروپ به ساخت تأسیسات نفتی (ذخیره) در بندر حیرتان به مصرف رسیده
است که مجموع مقروضیت شیرخان گروپ از درک ذخیره در کابل بانک را تشکیل میدهد؛ ولی از ذخایر یا تأسیسات
نفتی در بندر حیرتان بازدید صورت نگرفته و به دسترس کابل بانک قرار ندارد و تا هنوز واضح نگردیده است که تأسیسات
فوق به دسترس کیها قرار دارد .از اینکه مبلغ متذکره بیشتر از  15فیصد سرمایهی مقرراتی بانک بوده ،شعبهی قرضهی
کابل بانک آن را به  12قرضهی جداگانه بهصورت جعلی ترتیب نموده است که این عمل در مخالفت با قوانین و مقررات
بانکی قرار دارد.
همچنان از جانب هیچ یک از اعضای شـــیرخان گروپ تا هنوز هیچ نوع تعهد برای پرداخت مبلغ فوقالذکر صورت
نگرفته است و هیچ یک از اعضای گروپ هم حاضر به تصفیهی این مقروضیت نشدهاند.

قضیه  :12کابل نفت
نظر به معلوماتی که از کابل بانک بهدست آمده است ،شرکت کابل نفت به تاریخ  27جوالی  2007میالدی توسط
سهمداران ذیل به منظور فعالیت در عرصهی پترولیم به فعالیت آغاز نموده و فع ً
ال این شرکت در هیچ عرصه فعالیت نداشته
و کدام دارایی منقول و غیرمنقول هم از شرکت متذکره باقی نمانده است:
حاجی محمد حسین فهیم

 	  30.50فیصد

محمد اسماعیل غضنفر

 	  30.50فیصد

عطا محمد نور

 25فیصد

کمال نبیزاده

 14فیصد

بعداً به تاریخ  16سپتامبر  2009میالدی محترم محـــمد اســماعیل غضنفر سهم خود را که  30.50فیصد بوده ،باالی
محترم شـــیرخان فرنود ،رییس عمومی کابل بانک به قیمت  2میلیون دالر امـــریکایی به فروش رسانیده و از شرکت
کابل نفت رسم ًا کنارهگیری نموده است.
طبق معلوماتی که شعبهی قرضهی کابل بانک به دسترس تیم نظارتی د افغانستان بانک قرار داده ،مبلغ 21,459,199.43
دالر امریکایی مجموع مقروضیت شرکت کابل نفت نزد کابل بانک میباشد .از اینکه مبلغ متذکره بیشتر از  15فیصد
سرمایهی مقرراتی بانک بوده ،شعبهی قرضهی کابل بانک آن را به  10قرضهی جداگانه بهصورت جعلی ترتیب نموده
است که این عمل در مخالفت با قوانین و مقررات بانکی قرار دارد.
قابل یادآوری است که از جانب سهمداران (محمد حسین فهیم ،شیرخان فرنود ،عطا محمد نور و کمال نبیزاده) شرکت
کابل نفت که مسئول قرضهی آن میباشند ،تا هنوز هیچ نوع تعهد در زمینهی پرداخت مقروضیت شرکت فوق صورت
نگرفته است و هیچکدام از سهمداران فوق جهت تصفیهی مقروضیتشان از این درک در کابل بانک حاضر نگردیدهاند.

ویژهی کابلبانک
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قضیه  :13شکراهلل شکران

شکراهلل شکران ،یکتن از سهمداران کابل بانک و معاون اسبق هیأت عامل این
بانک بوده که به اساس معلومات سیستم کابل بانک و صرافی شــــاهین در ُدبی،
بهصورت مجموعی  2,319,938.50دالر امــــریکایی ،برعالوهی مقروضیتش از
درک خرید سهم ( )$ 425,000کابل بانک ،مقروض این بانک میباشد .قابل
یادآوری اســـت که محـــترم شکراهلل شکران طی یک اعــــترافنامه به تاریخ
 6مـــیزان  1389تعهد نموده است که از جملهی مبلغ فوق که اصل مقروضیتش
میباشد 10 ،فیصد آن را در مدت یکماه نقداً تحویل کابل بانک مینماید و در
قسمت مقروضیتش از درک خرید سهم اعتراف نموده است که هر آنچه شـــورای عالــی د افغانســــتان بانک باالی
ســـایر سهمداران فیصله نمود ،باالی ایشــــان نیـــز قابل تطبیق اســت.

بیالنس موجود قرضه به تاریخ  30سپتامبر 2010
شماره

اسم

بالنس جاری قرضه
به دالر امریکایی

معاش ماهوار به دالر

مالحظات

1

شکراهلل شکران

444,336.00

15,000.00

معاون اسبق کابل بانک و سهمدار

2

کمال ناصر

137,592.00

7,000.00

آمر  CBSو عضو هیأت عامل

3

عصمتاهلل بیگ

126,410.00

5,000.00

معاون اسبق شعبهی قرضه

4

داکتر علم خان همدرد

119,288.00

2,500.00

معاون اسبق شعبهی قرضه

5

عبدالبصیر فروغ

95,850.00

5,500.00

آمر اسبق عملیاتی

6

محبوباهلل فروتن

86,665.00

5,500.00

آمر رعایت و پیروی از قوانین

7

سیدجان سید

86,473.00

2,000.00

آمر نمایندگی مرکز

8

ضیاالدین ضیا

85,869.00

2,500.00

عضو تفتیش داخلی

9

سید حارث

85,740.00

3,000.00

معاون تکنالوژی معلوماتی

10

امیناهلل خیراندیش

84,438.00

4,000.00

مسئول حسابات شرکت برشنا

11

محمد ذوقی

80,655.00

3,000.00

معاون اداری بانک

12

سمیر سینا

79,878.00

5,000.00

بانکداریبینالمللی

13

علی حیدر

79,700.00

5,000.00

معاون اسبق عملیاتی

14

محمد امین ایمل

70,322.00

5,000.00

عضو شعبهی CBS

15

محمد طارق مهران

69,654.00

7,000.00

آمر تکنالوژی معلوماتی و عضو
هیأت عامل

16

رام چندرا

69,040.00

6,300.00

آمر اسبق اعتبارات

17

عتیقاهلل خالقی

58,693.00

قضیه  :14عبدالغفار داوی

نظر به معلوماتی که شعبهی قرضهی کابل بانک به دسترس تیم نظارتی بانک
مرکزی قرار داده است ،مجموع مقروضیت محترم عـــبدالغفار داوی از سیستم
کابل بانک ،مبلغ  5,523,720.57دالر امریکایی و از صرافی شاهین واقع شهر
ُدبی امارات متحدهی عربی ،مبلغ  32,241,889.00دالر امریکایی است که
جمع ًا مقروضیت عبدالغفار داوی از کابل بانک به مبلغ  37,765,609.57دالر
امـــریکایی میرسد .از اینکه مجموع قرضه بلندتر از  15فیصد سرمایهی
مقرراتی بانک بوده ،شعبهی قرضهی کابل بانک مبلغ متذکره را به  19قرضهی
جداگانه بهنامهای مختلف طور جعلی ترتیب نموده است.
قابل یادآوری اســــت که محترم عــبدالغفار داوی با وجود تماسهای پیهم
توسط کارمندان شعبهی قرضهی کابل بانک ،تا هنوز جهت تصفیهی مقروضیتش حاضر نگردیده و از جانب مقروض
(عبدالغفار داوی) کدام تعهد در زمینه هم وجود ندارد.

قضیه  :15گلبهار حبیبی

نظر به معلوماتی که از سـیســتم کابل بانک بهدست آمده ،مجموع مقروضیت محترم گلبهار حبیبی فرزند حاجی ادرو
گل از این بانک الی تاریخ  31آگست  2010میالدی بالغ به  39,760,110.59دالر امریکایی میگردد .از اینکه مجموع
مقروضیت گلبهار از  15فیصد سرمایهی مقرراتی بانک بیشتر بوده ،بنا ًء شعبهی قرضهی کابل بانک مبلغ متذکره را به
دوازده قرضهی جداگانه بهنامهای مختلف طور جعلی ترتیب نموده که حتا یک تعداد از این قروض هیچ دوسیه در شعبهی
قرضهی کابل بانک ندارند .فقط حساب قرضه در سیستم بهنامهایشان افتتاح گردیده است.
ی جهت تصفیهی مقروضیتش به کابل بانک حاضر ،ولی در زمینه
قابل یادآوری است که شخص مقروض (گلبهار حبیب 
نظر به مخلوط بودن معامالت وی با شیرخان فرنود ،تعهد رسمی صورت نگرفته است.
ناگفته نباید گذاشت که زمین گلبهار سنتر طور بیع قطعی بهنام فریده فرنود میباشد که هدف آن ظاهراً تضمین قروض
گلبهار نامیده میشود.

قضیه  :16مشتریان نورمال -غیرگروپی

نظر به معلومات بهدست آمده ،مقروضین نورمال کابل بانک الی  31آگست  2010تعداد  109قرضه میباشد که مبلغ
مجموعی آن با سنجش تکتانه الی  31آگست سال  2010میالدی بالغ به  52,715,575.74دالر امریکایی میگردد.
در جمع این قروض یک تعداد قروض مرتبط وجود داشته؛ ولی به شکل نورمال اجرا گردیده است که به تعداد  70سند
تضمینی در این زمینه وجود دارد.

قضیه  :17قروض بدون دوسیه

مسئولین بخش قرضهی کابل بانک از تاریخ  17فبروری  2010میالدی الی  31آگست  2010میالدی به تعداد 101
حساب قرضه را در سیستم این بانک بدون هیچ نوع اسناد و مدارک بهصورت جعلی ایجاد کردهاند که مبلغ مجموعی
این حسابات بالغ به  387,168,998.14دالر امریکایی میگردد .قابل یادآوری است که از جملهی این حسابات جعلی تنها
برای  45حساب قرضه فورم افتتاح حساب توسط بانک بهصورت اسمی ترتیب شده که بعضی از آنها بهصورت مکمل
خانهپری نگردیده ،عکس مقروض در فورم موجود نبوده و توسط دیپارتمنت رعایت و پیروی از قوانین کابل بانک هم
بررسی صورت نگرفته است .بنابراین ،بخش قرضهی این بانک مبلغ فوق را بدون شناخت از هویت مشتری ،آگاهانه به
آنها قرضه اجرا نموده است که این عمل خالف قوانین و مقررات بانکی به شمار رفته و در جواب استعالم رسمی ،هدف
از اجرای این قروض را بسته نمودن قروضی که در کتگوری زیان و مشکوک قرار داشتند و همچنان افزایش گشتار وجوه
( )Turnoverبیان نموده و اضافه نمودند که افتتاح و بسته نمودن چنین حسابات قرضه یک امر معمول در این بانک
بوده که از سالهای  2006و 2007ادامه داشته است.

قضیه :18اعطای قروض به کارمندان داخلی بانک

شعبهی قرضهی کابل بانک الی تاریخ  30سپتامبر  2010میالدی مبلغ مجموعی  136,631,176.2افغانی را برای  453تن
کارمندان این بانک قرضه اعطا نموده است .از جملهی این قروض یک تعداد زیاد آن که به مقامهای بلندتر بانک بدون
اسناد و مدارک کافی اعطا گـــردیده است ،مانند قرضهی شکراهلل شکران ،معاون هیأت عامل بانک ،عبدالـــبصیر فروغ،
آمر اسبق عملیاتی بانک و سایر کارمندان که شامل این کتگوری میگردند.
قابل یادآوری اســـت که اکثر این قرضههای بزرگ که برای کارمندان اعطا گردیدهاند ،در مخالفت با فقرهی دوم مادهی
چهل قانون بانکداری افغانستان قرار داشــــته است.
مبالغ هنگفت به کارمندان بانک اجرا شده که در صورت ترک وظیفهیا برکناری آنان ،احتمال عدم پرداخت وجود دارد؛
چون این قروض به شرایط سهل اجرا گردیده که بیشتر این کارمندان را اعضای هیأت عامل بانک تشکیل داده و با وجود
دریافت معاشات گزاف که مالیهی معاشاتشان را کابل بانک میپردازد ،به دریافت قرضه مبادرت ورزیدهاند .لیست آن
تعداد کارمندانی که که بیشتر از  50,000دالر امریکایی قرضه دریافت نمودهاند ،قرار ذیل خالصه گردیده است:

مبلغ مجموعی معادل  136,631,176.2افغانی قروض به کارمندان داخلی بانک به شکل معاش پیشپرداخت اجرا شده و
در مجموعهی سبد قرضه انعکاس داده نشده؛ چون در بخش سایر داراییها محاسبه گردیده است.

قضیه  :19کریدیت کارتها

کریدت کارتها که یک بخش از مجموع سبد قرضه را تشکیل میدهد ،ک ً
ال به تعداد  141کریدت کارت فعال میباشد
که جمع ًا لمیت تعین شدهی آن مبلغ  1.6میلیون دالر امریکایی را احتوا مینماید .کریدت کارتها نظر به لمیت (مبلغ) به
انواع ذیل تقسیم میگردد:
.1

Platinum

 73کریدت کارت (بیشتر از  10,000دالر)

.2

		
Gold

 24کریدت کارت ( 5,000الی  10,000دالر)

.3

Standard

 44کریدت کارت ( 1,000الی  5,000دالر)

کریدت کارتها مطابق به طرزالعمل کاری کابل بانک در مقابل تضمین وجوه نقدی قابل اجرا میباشد؛ اما از جملهی
کریدت کارتهای متذکره ،به تعداد  23کارت آن فاقد تضمین ثابت نقدی میباشد .طوری که مشاهده گردید ،بیشترین
بخش کریدت کارتها عبارت اند از کریدت کارت  Platinumکه در برگیرندهی لمیت تعین شدهی مجموعی بالغ به
 1.4میلیون دالر امریکایی میباشد که  18دوسیهی آن فاقد تضمین نقدی است و به همین ترتیب 4 ،دوسیه در بخش
کریدت کارتهای  Goldو  1دوسیه در کریدت کارتهای  Standardفاقد تضمین نقدی میباشند.
ً
به اساس بررسی دوسیههای کریدت کارتها معلوم گردید که کریدت کارتهای بدون تضمین نقدی اکثرا برای سهمداران
کابل بانک ،اشخاص مرتبط درجه اول با سهمداران کابل بانک ،اشخاص صاحب نفوذ سیاسی و بعضی کارمندان و
فوتبالران کابل بانک اعطا گردیده است.

-2بخش مصارف

از آنجایی که کابل بانک هیچ نوع الیحه جهت کنترول مصارف در اختیار ندارد ،همواره ولخرچی در مصارف صورت گرفته که
برای بقای بانک در وضعیت کنونی ،سرسامآور بوده و ایجاب بازنگری در روش مصرف را مینماید.
موارد مهم از این نوع ولخرچی ها که توسط تیم بازرسی خاص بانک مرکزی شناسایی گردیدهاند ،قرار ذیل اند:

قضیه  :1آرش فیروزی

محترم آرش فیروزی فرزند محمد فقیر با دریافت رخصتی چهار ساله از کابل بانک ،ماهانه مبلغ  3000دالر امریکایی
معاش دریافت میکند .موصوف طی درخواستیای که تاریخ ندارد ،خواهان رخصتی چهار ساله با معاش گردیده که هدف
آن ادامهی تحصیالت در کشور هندوستان میباشد و خلیلاهلل فیروزی ،رییس اجرایی اسبق کابل بانک آن را تأیید نموده
است که خود سوء استفاده و تضاد منافع را نشان میدهد.
در نتیجه هیأت نظارتی د افغانستان بانک موضوع را به اطالع متولی کابل بانک رسانیده و خواهان اقدام قانونی در زمینه
گردید.

شنبه 24 ،عقرب ،1393 ،سال سوم ،شماره 709
قضیه :2پنج تن کارمندان تلویزیون باختر

پنج تن از کارمندان تلویزیون باختر هریک:
محمد داود نعیمی با معاش ماهوار  2000دالر امریکایی
فواد فرزان با معاش ماهوار  1000دالر امریکایی
ناهید شیرزاد با معاش ماهوار  800دالر امریکایی
سیمین بارکزی با معاش ماهوار  500دالر امریکایی
عبداهلل حبیب با معاش ماهوار  500دالر امریکایی
بهصورت ماهوار معاشات خویش را از حساب کابل بانک اخذ مینمودند.
کارمندان فوقالذکر ماهانه مبلغ  4800دالر امریکایی معاش از کابل بانک دریافت نموده و در تلویزیون باختر ایفای وظیفه
مینمایند که موضوع رسم ًا به متولی بانک گزارش داده شد.
همچنان شماری زیادی از افراد وابسته به یک تعداد سهامداران کابل بانک که هیچگونه مکلفیت وظیفوی در بانک نداشته،
اما بهصورت منظم و ماهوار از این بانک معاش دریافت میکنند که اکثراً در والیات قرار دارند.

قضیه :3دو تن از کارمندان بلندپایهی شرکت هوایی پامیر

 جمالخیل فرزند اکاخیل با معاش ماهوار مبلغ  5000هزار دالر امریکایی حاجی غالم سخی فرزند عبدالقیوم با معاش ماهوار  5000دالر امریکاییاین دو کارمند مسئولیت پیشبرد امورات را در شرکت هوایی پامیر به عهده داشتند که ماهانه مبلغ  10000دالر امریکایی
از حساب کابل بانک معاش دریافت میکردند که موضوع بعد از شناسایی توسط تیم بازرسی خاص بانک مرکزی رسم ًا
به اطالع متولی بانک رسانیده شد.

قضیه :4استفادهی شخصی از وسایط نقلیه

 یک عراده موتر کروال با پلیت نمبر  26935توسط رییس تلویزیون باختر یک عراده موتر صرف با پلیت نمبر  77513در تلویزیون باختر دو عراده مینیبس با پلیتهای  11338و  11337در تلویزیون باختر یک عراده موتر لندکروزر با پلیت نمبر  82222در شرکت پامیر (جمالخیل) یک عرداده موتر کروال با پلیت نمبر  97653توسط عطاالحق در کمپاین انتخاباتی شخص نامعلوم مورد استفاده قرارگرفته و تا هنوز از موتر خبری نیست.
  9عراده موتر متنوع ،بهشمول موترهای زرهی ،توسط خلیلاهلل فیروزی یک عراده موتر لندکروز با پلیت نمبر  1328توسط حاجی وحید یک عراده موتر لندکروزر با پلیت نمبر  1728نزد حاجی غالم سخی یک عراده موتر لندکروزر با پلیت نمبر  24146نزد شاپور احمدی یک عراده موتر کروال با پلیت نمبر  2-588نزد مدیر نمایندگی کوته سنگی یک عراده موتر کروال با پلیت نمبر  2-12524نزد مدیر نمایندگی لیسهی مریم یک عراده موتر کروال با پلیت نمبر  32421نزد مدیر نمایندگی پوهنتونال با پلیت نمبر  2-7717نزد مدیر نمایندگی تایمنی
 یک عراده موتر کرو  یک عراده موتر کروال با پلیت نمبر  61429نزد مدیر نمایندگی میدان هوایی یک عراده موتر کروال با پلیت نمبر  19312نزد مدیر نمایندگی پغمان یک عراده موتر هایلکس با پلیت نمبر  24999نزد مدیر نمایندگی سرای شهزاده هشت عراده موترسایکل نزد کمپنی امنیتی خراسانموضوعات فوق بعد از شناسایی جهت اجرائات بعدی به متولی بانک محول گردید.

قضیه :5مصارف تیل

 مصرف تیل پترول برای میدان فوتبال در قرغه ،ماهانه مقدار  420لیتر مصرف تیل دیزل برای میدان فوتبال در قرغه ،ماهانه مقدار  560لیتر اجرای مصرف مواد سوخت بهصورت هفتهوار از  30الی  40لیتر برای هر موتر شخصی  21تن از کارمندان بانک مصرف تیل برای موترهای فوقالذکر (قضیه )3 اجرای مصارف تیل جنراتور و مواد سوخت به منازل رهایشی یک تعداد از سهمداران بانک.مصارف فوق بعد از شناسایی جهت اجرائات بعدی به متولی بانک محول گردید.

قضیه :6کرایهی جایدادهای غیرضروری

 یک دربند حویلی واقع وزیر محمد اکبرخان از محترم ضیااهلل ولد محمد فقیر ،ماهانه مبلغ  5000دالر امریکایی بهکرایه گرفته شده است.
 یک دربند حویلی واقع وزیر محمد اکبرخان از محترم حاجی الماس ولد محمد اکبر ،ماهانه مبلغ  18000دالر امریکاییبه کرایه گرفته شده است.
 دو باب دکان ملکیت محترم عبدالحسین واقع چهارراهی انصاری ماهانه مبلغ  3000دالر امریکایی به کرایه گرفتهشده است.
 کرایهی اتاق در هوتل سرینا ماهانه مبلغ  334,925افغانی پرداخت کرایهی منازل رهایشی به یک تعداد کارمندان داخلیمصارف فوق بعد از شناسایی جهت اجرائات بعدی به متولی بانک محول گردید.

قضیه :7تیم فوتبال

  22تن بازیکنان تیم فوتبال ماهانه مبلغ  15000دالر امریکایی معاش ماهوار دریافت مینمایند؛ چاپ مجلهی فدراسیون فوتبال ماهانه  1000تیراژ به ارزش  39,000افغانیموضوع جهت اجرائات بعدی به متولی محترم بانک محول گردید.

10

ویژهی کابلبانک
قضیه :8مشاور حقوقی

مبالغ قابل توجه به حساب دالری و افغانی محترم محمد احرار احرار ،مشاور حقوقی کابل بانک واریز شده است که از جمله
موصوف  75,000دالر امریکایی آن را اعتراف نمود ،که از آن جمله  15,000.00آن را مصرف دعاوی (اسناد مصرف تا
هنوز ارائه نگردیده است) و مبلغ  60,000دالر امریکایی آن را پول کابل بانک نامیده و طی استعالم رسمی ،آن را دوباره
به حساب شخصی خود در کابل بانک تحویل نمود که جهت برگردانیدن آن به حساب مشخص کابل بانک ،موضوع رسم ًا
به متولی کابل بانک گزارش شد .قابل یادآوری است که از جمله مبلغ  60,000دالر امریکایی مستردی 40,000.00 ،آن
نزد آقای احرار خارج از حساب بانکی (بنا بر اذعان شخصی موصوف در منزل) نگهداری شده که آن را دوباره در حساب
بانکی خود واریز نمود .وی تا کنون هدف برداشت این مبلغ را از کابل بانک واضح نکرده است.

قضیه :9بخش رعایت و پیروی از قوانین ،کمپالینس
بخش رعایت و پیروی از قوانین کابل بانک ،نه تنها در رعایت از قوانین و مقررات کاری از پیش نبرده است ،بلکه مانند
سایر اعضای هیأت عامل تصامیم خالف قانون و مقررات را امضا نموده است .این بخش از مدیریت کابل بانک انتقاالت
پولی با مبالغ بزرگ به خارج از کشور و حسابات داخلی مشتریان را در چارچوب یک قرارداد از قبل عهد شده میان کابل
بانک و صرافی شاهین ،مطابق به قانون میداند که هیچ نوع سند یا نسخهی قرارداد در اختیار تیم بازرسی بانک مرکزی
قرار داده نشد.

قضیه :10پرداخت مالیات بر معاشات
کارمندان ارشد از بودجهی بانک

یک تعداد از کارمندان ارشد کابل بانک که بیشترین میزان معاش ماهوار را دریافت میکنند ،از معاش خویش مالیه
نپرداخته ،بلکه کابل بانک آن را از بودجهی بانک پرداخت مینماید که تفصیل آن قرار ذیل میباشد:
 .1رییس اجرایی کابل بانک
 .2معاون رییس اجرایی
 .3مشاور رییس اجرایی
 .4آمر عملیاتی
 .5معاون عملیاتی
 .6آمر بازاریابی
 .7آمر منابع بشری
 .8آمر تفتیش داخلی
 .9آمر CBS
 .10آمر رعایت و پیروی از قوانین
 .11آمر اداری
 .12آمر امور شرکت برشنا
 .13آمر تکنولوژی معلوماتی
 .14معاون اعتبارات

قضیه :11نجیباهلل میرزایی

نجیباهلل میرزایی ،آمر اسبق نمایندگی تانک مربوط زون هرات مبلغ  8,900,000.00افغانی را از خرانهی بانک برداشت
شخصی نموده که خود سوء استفاده از دارایی بانک و صالحیت وظیفوی به شمار میرود.
موصوف به منظور بازپرداخت مبلغ فوق ،مهلت  40روز را از بانک مطالبه نموده که خود ضعف مدیریت کنترولی را نشان
میدهد.
قابل ذکر است که در تعداد زیادی از نمایندگیهای این بانک ،بیشتر موارد دیگر سوء استفاده از دارایی بانک توسط
صرافان صورت گرفته که تا کنون بررسیها در این زمینه ادامه دارد.

قضیه :12طلبات

کابل بانک عالوه بر اجرای برداشتهای شخصی به افراد بیرونی و کارمندان بانک ،به تعداد زیاد از افرادی که شامل
کارمندان این بانک نیز میگردند ،در موارد مختلف پیشپرداختهایی را اجرا نموده است که به اساس سند ارائه شده به
تیم نظارتی بانک مرکزی ،جمع ًا بالغ به  5,686,331.67دالر امریکایی میگردد.

قضیه :13انتقاالت خارجی

کابل بانک از سال  2005الی  2سپتامبر  2010مبالغ هنگفتی را به بیرون از افغانستان انتقال داده است که شرح آن قرار
ذیل میباشد:
ً
 )1خلیلاهلل فیروزی ،رییس اجرایی اسبق کابل بانک از سال  2006الی مارچ  2010جمعا مبلغ  24,450,000.00دالر
امریکایی را تنها از طریق سویفت به خارج از کشور انتقال داده است.
 )2شکراهلل شکران ،معاون اجرایی اسبق کابل بانک از سال  2007الی آگست  2010مبلغ  9,370,828.00درهم امارات
و مبلغ  3,808,476.75دالر امریکایی را تنها از طریق سویفت به خارج از کشور انتقال داده است.
 )3صرافی شاهین (گروپ ظاهر) نیز مبالغ هنگفت پول را بهصورت فیزیکی و الکترونیکی به خارج از کشور انتقال داده
و تا کنون اسناد انتقالی مبلغ  53,162,972.00دالر امریکایی که بهصورت فیزیکی از طریق میدان هوایی به صرافی شاهین
انتقال داده شده ،به دسترس تیم نظارتی خاص بانک مرکزی قرار گرفته است .صرافی شاهین که یک بافت ارگانیک با
کابل بانک دارد ،یکی از مجراهای عمدهی رهبری ،انتقال ،تعدیل ،تصحیح و اخفای معامالت متضاد با قانون بانکداری
بود ه و در بیشتر امورات داخلی کابل بانک دخالت مستقیم داشته است .مطابقاسناد بهدست آمده ،الی تاریخ  31آگست
 2010مقروضیت مجموعی گروپ ظاهر (صرافی شاهین) بالغ به  467,529,171.52دالر امریکایی میگردد.
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پالن متولیت

(طرح متولیتی که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده بود)

 -3بخش برداشتها و مساعدتها

کابل بانک به عنوان یک نهاد تجارتی خصوصی ،مبالغ هنگفتی را از سپردههای مردم به اشخاص مشخص که مجموع ًا مبلغ
 281,135.68دالر امریکایی میگردد ،از  2010/01/01الی  2010/08/31از حساب کابل بانک سخاوت نموده است.
بخش دیگری از مساعدتها که در سیستم کابل بانک به این عنوان نشان داده نشده است ،از طریق حسابات صرافی شاهین
به اشخاص بانفوذ و سیاسی و غیرسیاسی پرداخت شده است که علت و هدف آن مشخص نمیباشد .در عین زمان ،یک تعداد
کارمندان کابل بانک از حسابات شاهین برداشت نقده نمودهاند که تفصیل آن طور ذیل میباشد:

برداشت کارمندان کابل بانک از صرافی شاهین
شماره

اسم

تاریخ

مبلغ

1

محـــمد احســـان رفعت

25-1-2010

67,272.00 $

2

محـــمد احســـان رفعت

6/10/2009

2,000.00 $

3

عـــبدالـــــبصیر فروغ

5/9/2010

12,000.00 $

4

اماناهلل حمــــید

21-10-2009

98,000.00 $

5

فـــــریده ترانه

4/7/2009

3,000.00 $

6

ناهــــــید

24-5-2007

5,126.00 $

7

عصمتاهلل بیک

3/8/2008

10,000.00 $

8

ادیب 3131

17-8-2010

10,000.00 $

9

محـــبوب فروتن

17-8-2010

50,000.00 $

10

فـــــریده ترانه

23-9-2008

5,000.00 $

11

محـــمد احســـان رفعت

17-7-2010

1,080.00 $

12

منیر احـــــمد

13-9-2008

13,000.00 $

13

عـــبدالـــــبصیر فروغ

20-12-2008

60,000.00 $

14

شــــیر آغا آرمان

22-10-2009

7,000.00 $

15

محـــــمد احسان رفعت

15-402010

1,033.00 $

16

داکتر کبیر

15-4-2010

2,000.00 $

17

محـــــمد احسان رفعت

8/12/2009

4,000.00 $

18

محـــــمد احسان رفعت

15-12-2009

8,337.00 $

19

محـــــمد احسان رفعت

1/5/2010

4,404.00 $

20

فـــــریده ترانه

12/11/2008

3,000.00 $

21

راجا

12/2/2009

100,000.00 $

22

محـــــمد احسان رفعت

13-8-2009

13,000.00 $

23

داکتر شـــیر

10/2/2010

24

فهیمه معاون آدیت

14-10-2009

4,000.00 $

25

محـــــمد احسان رفعت

13-9-2009

2,000.00 $

26

انجنیر کمال

16-2-2010

33,212.00 $

27

احــــمد امـــید فروتن

1/4/2009

28

انجنیر کمال

27-9-2008

مجموع

 -4بخش قبالهجات

2,000.00 $

$

500.00

130,000.00 $
763,019.00 $

مطابق به بررسیهایی که از اسناد تضمینی در مقابل قروض در کابل بانک صورت گرفت ،از جمله  420قرضه فعال109 ،
قرضهی آن غیرگروپی (نورمال) و  311قرضهی آن مربوط به گروپها میباشد .در مجموع به تعداد  70قرضهی فعال
غیرگروپی (نورمال) دارای اسناد تضمینی بوده و برای بقیهی آن اسناد تضمینی وجود ندارد .همچنان از مجموع قروض
گروپی ،تنها در مقابل قرضهی زاهد ولید -مارکیت طالفروشی واقع پل باغ عمومی کابل که مالکیت حاجی عبدالحسین فهیم
میباشد -به بیع قطعی بهنام شیرخان فرنود و قرضهی گلبهار سنتر که جایداد گلبهار حبیبی میباشد ،بهنام فریده فرنود به
بیع قطعی به فروش رسیده است .سایر قرضههای گروپی فاقد اسناد تضمینی میباشند.
از آنجایی که شیرخان فرنود و فریده فرنود که تضمینهای دو قرضهی فوق به بیع قطعی بهنام آنها میباشد و آنها هم
اکنون در افعانستان نمیباشند ،انتقال مالکیت این جایدادهای تضمینی بدون موجودیت آنها از لحاظ حقوقی ممکن نمیباشد.
بنابراین ،جهت تغییر مالکیت آنها باید در محضر محکمه رضایت خویش را ابراز نمایند.

مطابق  ِمادهی  53قانون بانکداری کشور،
بانک مرکزی تیم متولی را جهت اجرای وظایف
مندرج مادهی  56این قانون به کابل بانک اعزام
کرده است ،که مطابق به آن متولی مکلف است
گزارش شرایط مالی موجود و آیندهی بانک را
که حاوی ارزیابی از مبلغ داراییهایی که در
نتیجهی انحالل احتمالی بانک بهدست میآید،
تهیه و به بانک مرکزی تسلیم نماید.
هدف متولیت ،تعیین کممصرفترین گزینه
جهت بازگرداندن بانک به وضعیت بهتر میباشد
تا بتواند همچنان سهم فعال خویش را در صنعت
بانکداری کشور ایفا نماید.
گزارش متولی با یک «برنامهی عمل
پیشنهادی» توأم بود که منافع و مصارف
ناشی از گزینههای ذیل را مطابق به فقرهی
دوم مادهی  58قانون بانکداری مورد بررسی
قرار میدهد:
گزینهی اول :بازگرداندن کابل بانک به
تطبیق قانون از طریق اجرای «برنامهی
عمل اصالحی»
سهامداران بانک از تاریخ انتصاب متولیت تا کنون
وقت کافی برای پرداخت سهم سرمایهایشان
در کابل بانک داشته و در صورتی که سهمداران
سهم سرمایهای ،قروض مربوطه و ضرر بانک
را به اسرع وقت بپردازند ،میتوان بانک را به
تطبیق قانون از طریق اجرای برنامهی عمل
اصالحی بازگرداند .در این صورت ،بانک تحت
نظارت خاص در موارد ذیل قرار میگیرد:
 نظارت از هرنوع معامالت حسابی توسطتیم نظارتی خاص بانک مرکزی
 ارزیابی داخل ساحه و خارج ساحه بهطورهفتهوار
 قانونمند ساختن تمام تخلفات و تخطیهابا در نظرداشت یک پالن عملی
 اجرای قروض و تضمینهای بانکی بهتصویب تیم نظارتی خاص بانک مرکزی
 تدویر جلسات تفتیش داخلی ،خطرات مالیو سایر کمیتهها بهطور منظم و ارائهی صورت
جلسات آن به تیم نظارتی خاص
در صورتی که بانک نتواند مطابق به قوانین
و مقررات بانکی فعالیتهای خویش را تنظیم
نماید ،ایجاب رفتن به مرحلهی ورشکستگی
( )Receivershipرا مینماید.
گزینهی دوم :احیای مجدد بانک
()Rehabilitation
مطابق به فقرهی  1مادهی  61قانون بانکداری،
بانک مرکزی میتواند جهت ثبات سیستم
بانکداری ،پیشنهاد احیای مجدد بانک را که
توسط متولی سرپرستی میگردد ،به موافقهی
وزارت مالیه ترتیب و جهت تصویب به رییس
جمهور تقدیم نماید.
البته تعمیل این گزینه منوط به تزریق پول
توسط وزارت مالیه میباشد که در این صورت
مالکیت بانک به سکتور عامه انتقال میکند،
که این حالت به سالمتی و ثبات نظام مالی
کشور مضر میباشد؛ چون مالکان (سهامداران)
سایر بانکها از نتیجهی مدیریت نادرست و
رویکردهای ناسازگار در بانکهای مربوطشان
بیهراس میگردند.
از جانب دیگر ،باید اذعان نمود که هزینهی
احیای مجدد ،بیشتر از  925میلیون دالر

امریکایی (به اساس ارزیابی  )IMFتخمین
میگردد؛ در حالی که این مبلغ بیشتر از
سپردههای بانکی مردم نزد این بانک میباشد.
از سوی دیگر 400 ،میلیون دالر امریکایی
قرضهی کوتاهمدت توسط بانک مرکزی به این
بانک اجرا گردیده است.
گزینهی سوم :انحالل بانک
()Liquidation
مطابق به فقرهی  3مادهی  58قانون بانکداری،
اجرای طرح انحالل داوطلبانه مطابق به حکم
مادهی  62قانون بانکداری ،یا لغو جواز بانکی
و انحالل اجباری بانک مطابق حکم مادهی 63
قانون بانکداری صورت میگیرد.
این گزینه نسبت به گزینهی احیای مجدد
پرمصرف بوده که بیش از  1.10میلیارد دالر
امریکایی هزینهی آن توسط  IMFتخمین
میگردد که در حالت موجود عملی نمیباشد؛
چون کابل بانک یکی از بزرگترین بانکهای
سکتور خصوصی به شمار رفته و معاشات
کارمندان دولتی را از طریق  123نمایندگی
خویش در سراسر کشور طور منظم پرداخت
مینماید .انحالل این بانک بر عالوهی هزینهی
آن ،خطرات مالی را در سیستم مالی کشور
بهوجود میآورد .از طرف دیگر ،تا بازپرداخت
مکمل سپردههای مردم ،تمام نمایندگیهای
این بانک باید همچنان به خدمات بانکی خویش
پرداخته و فعال نگهداشته شوند ،با آنکه اوسط
مصارف ماهوار تمام نمایندگیهای این بانک،
بیشتر از  7میلیون دالر امریکایی میباشد.
خطر دیگری که از انحالل این بانک بهوجود
میآید ،عبارت از برکناری بیش از  3500تن
کارمند و کارگر این بانک میباشد که به صف
بیکاران کشور میافزاید و باید یک نهاد دیگر
مالی جهت جمعآوری داراییهای خراب (Bad
 )Assetsاین بانک توظیف گردد که استفاده
از این نهاد مصارف اضافی دیگر را در قبال دارد.
در حال حاضر کابلبانک بیشتر از یک میلیون
سپردهگذار را در سراسر کشور ،با ارائهی بهترین
سیستم پرداخت تحت پوشش قرار داده که 24
درصد سپردهگذاران سیستم بانکی را در کشور
تشکیل میدهد.
گزینهی چهارم:
ورشکستگی
()Receivership/ Bankruptcy
مطابق به فقرهی  4مادهی  58قانون
بانکداری ،گزینهی دیگر عبارت از آغاز اقدام
به ورشکستگی میباشد ،که هزینهی آن تنها
برای وزارت محترم مالیه به  606.5میلیون
دالر امریکایی بالغ میگردد ( .)IMFاین گزینه
نسبت به گزینههای اول ،دوم و سوم کممصرف
است و طبق پیشنهاد صندوق بینالمللی پول،
در حال حاضر بهترین انتخاب به شمار میرود.
در این گزینه ایجاب مینماید تا یک خریدار
باالقوه جهت خریداری تمام نمایندگیهای این
بانک دریافت گردد که در این صورت میزان
واقعی مصرف ارتباط مستقیم با شرایط خریدار
داشته که ممکن است یکی از بانکهای
بینالمللی در خریداری آن سهیم باشد.
در انتخاب این گزینه نیز ممکن است وزارت
مالیه جهت جمعآوری داراییهای بانک ،نهاد
دیگری را توظیف نماید.
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چهمقدارقرضههایکابلبانکبهدستآمد هاست
پس از ورشکست شدن کابل در سال  1389خورشیدی،
«مدیریت تصفیهی کابل بانک» بهخاطر بازپسگیری پولها و
داراییهای کابل بانک ،در حمل  1390تشکیل شد.
مدیر تصفیه« ،نمایندهی قانونی بانک ،با تمامی حقوق و
صالحیتهای سهامداران ،هیأت نظارت و هیأت مدیریت»
است که وظیفه دارد تمامی داراییهای مرتبط به بانک را از
بدهکاران آن پس بگیرد .این مدیریت تمامی داراییهای بانک
(پول نقد ،امالک و داراییهای خارج از کشور) را تصاحب و
تصفیه میکند.
به گفتهی عبدالحمید محبی ،مدیر تصفیهی کابل بانک ،از
مجموع پولهای اختالس شدهی این بانک 177658141 ،دالر
پول نقد و  48800000دالر از درک فروش داراییهای مرتبط
به آن (ذخیرهی حیرتان ،هواپیماهای شرکت هوایی پامیر،
آپارتمانهای شهرک استقالل و گلبهار سنتر و )...به دولت
بهدست آمده است .مجموع پول بهدست آمده226458141،
دالر است.
این در حالی است که نزدیک به یک میلیارد ( 987میلیون)
دالر از پولهای کابل بانک از سوی سهامداران بانک ،تاجران و
افراد زورمند قرضه گرفته شده بود و هنوز سرنوشت حدود 760
میلیون دالر آن معلوم نیست.

افراد و شرکتهای بدهکار

 -1شیرخان فرنود:
بر اساس آخرین آماری که مدیریت تصفیهی کابل بانک روز
سهشنبه ( 20عقرب  )1393به دادگاه استیناف رسیدگی به
پروندهی بحران مالی کابل بانک ارائه کرد ،شیرخان فرنود،
رییس پیشین کابل بانک 237384767.99دالر از کابل بانک
اختالس کرده 96871210.61 ،دالر بهرهی (تکتانه) آن
است و در مجموع  334256078.6دالر امریکایی قرضدار
است .از مجموع این پول 60187141.68 ،دالر آن از درک
فروش ملکیتهای او در دبی و افغانستان بهدست آمده و
 274680936.92دالر آن هنوز پرداخت نشده است.
همچنین دادگاه استیناف رسیدگی به پروندهی کابل بانک،
شیرخان فرنود را  237384869.99دالر جریمه کرده است.
این پول معادل پولی است که آقای فرنود از داراییهای
کابل برداشته بود .با این حساب ،شیرخان فرنود باید،
 512065806.91دالر پرداخت کند.
 -2خلیلاهلل فیروزی:
مقدار پول اختالس شده توسط خلیلاهلل فیروزی،
رییس پیشین اجرایی کابل بانک 137174981.43،دالر
است 59457910.50 .بهرهی آن حساب شده است که
 48697145.20دالر از بهر ه بخشیده شده است .مجموع
پولی که او باید بپردازد 196632891.93،دالر است که از
این جمله  7622255.68دالر آن پرداخت شده و اکنون باید
 140313491دالر پرداخت کند .آقای فیروزی هم از سوی
دادگاه استیناف  137174980.43دالر ،معادل پولی که از کابل
بانک برداشته بود ،جریمه شده است.
همچنین بر بنیاد اسناد دیگری که اطالعات روز به آن دست
یافته است ،وضعیت بدهیهای دیگر بدهکاران کابل ،به این
قرار است:
 -3گاز گروپ:
شرکت گاز گروپ  121232314دالر بدهکار است.
 48697145.20آن بخشیده شده است 245461.12 ،دالر
پرداخت کرده و  72289707.68دالر باقی است.
 -4شرکت هوایی پامیر:
شرکت هوایی پامیر از  101120716.75دالر قرضداریاش،
 662053.77دالر پول نقد پرداخته و  100458662.98دالر
باقی است.
 -5حصین فهیم:
حصین فهیم ،برادر مارشال فهیم ،معاون پیشین رییس جمهور
حامد کرزی 40764015.65 ،دالر از کابل بانک قرضه دریافت
کرده 18874447.08 ،دالر پرداخت کرده17481109.92 ،
دالرش بخشیده شده و  4408458.65دالر باقی است.
 -6گلبهار حبیبی:
حبیبی از  39760110.59دالر مقدار قرضش 7143299 ،دالر
پرداخته 8210262.11 ،دالر تخفیف گرفته 6858827.73 ،دالر
آن مربوط سایر شریکانش است و  17547721.75دالر باقی
میباشد.
 -7عبدالغفار داوی:
مجموع قرضهی او  37765609.57دالر است498003.09 .
دالر پرداخت کرده و  37267606.48دالر باقی است.
 -8تأسیسات نفتی حیرتان:
 22958643دالر اصل قرض آن است 15 .میلیون دالر پرداخته

و  7958643دالر باقی است.
 -9محمود کرزی:
محمود کرزی ،برادر حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
کشور  22193500.55دالر از کابل بانک قرضه گرفته است.
 7390446.78دالر از فروش جایدادش در دبی بهدست آمده،
 4735370.24دالر پرداخته 1303147.20 ،دالرش بخشیده
شده و  8764536.33دالر باقی است.
 -10کابل نفت:
شرکت کابل نفت  21459199.43دالر از کابل بانک بدهکار
است و هنوز هیچ پولی نپرداخته است.
 -11گلبهار تاور (ساختمان تجارتی):
از مجموع  16832217میلیون دالر بدهکاری گلبهار تاور5 ،
میلیون آن تصفیه شده و  11832217دالر باقی است.
 -12محمد طاهر ظاهر:
از  16273043.21دالر بدهی حاجی طاهر ظاهر1349382.97 ،
دالر آن بخشیده شده 14900000 ،دالر پرداخت کرده135000 ،
آن تصفیه شده و  13298660.24دالر باقی مانده است.
 -13شرکت هیوادوال:
شرکت هیوادوال از مجموع  15167861.65دالر بدهیاش،
 11351222.88دالر پرداخته و  3816638.77دالر تخفیف
گرفته است.
 -14صوفی نثار احمد:
از مجموع  14082996.48دالر بدهی نثار احمد 204894 ،دالر
از درک فروش ملکیتش بهدست آمده و  13878102.48دالر
باقی است.
 -15غالم داوود نصیب:
داوود نصیب از  8593328.96دالر بدهیاش3053828.98 ،
دالر پرداخته 1920550.96 ،دالر تخفیف گرفته و 3618949.02
دالر باقی است.
 -16شکراهلل شکران:
 3080938.07دالر بدهی دارد 549775 .دالر تخفیف گرفته و
 2531163.07دالر باقی است.
 -17حیاتاهلل کوکچه:
 1799713دالر بدهکار است و پرداختی نداشته است.
 -18آریانا استیل:
از  1529059دالر بدهیاش 874641.31 ،دالر پرداخته،
 144731.36دالر تخفیف گرفته و  509686.33دالر باقی است.
 -19نجیباهلل پاینده:
پاینده  1429774.36دالر بدهی داشته و کل آن را پرداخته
است.
بر اساس این آمار ،بخش بزرگی از بدهیهای قرضداران
کابل بانک ،به تعدادی از افراد و شرکتها زیر نام «تخفیف»،
بخشیده شده است .این تخفیف ،بر بنیاد فرمان شماره ،281
تاریخ  1391 /1 /16حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
کشور صورت گرفته است .بر اساس این فرمان ،کسانی که
تا دو ماه بدهیهایشان را پرداخت میکردند ،از دادن بهره
(سود) بدهیشان ،معاف میشدند .با این حال ،معلوم نیست
تخفیفهایی را که این شرکتها و افراد گرفتهاند ،در مطابقت
با این فرمان بوده یا خیر.

داراییهای داخل کشور

طبق اسناد بهدست آمده ،وضعیت داراییهای کابل بانک در
مدیریت تصفیهی این بانک ،به این قرار است:
داراییهای مرتبط به کتاب قرضه
دارایی :مرکز تجارتی گلبهار ( 108دکان
و  34آپارتمان) در کابل
ارزش تخمینی (دالر)22059566 :
وضعیت :بدون دعوت از داوطلبان ،به مزایده
گذاشته شد
دارایی :آپارتمانهای گلبهار تاور (کابل)
ارزش تخمینی (دالر)20832217 :
وضعیت :مالکیت آن مورد منازعه است
دارایی :شرکت هوایی پامیر
ارزش تخمینی (دالر)88291140 :
وضعیت :هفت بال هواپیمای آن به قیمت
 24میلیون دالر فروخته شدهاند

دارایی :ذخیرهگاه نفت همراه با 50
واسطهی نقلیه
ارزش تخمینی (دالر)30672001 :
وضعیت :توسط وزارت تجارت به قیمت 13
میلیون دالر خریداری شد
داراییهای غیرمرتبط به کتاب قرضه
دارایی :شبکهی تلویزیونی باختر
ارزش تخمینی (دالر)1832537 :
وضعیت :به قیمت  377439دالر فروخته
شده است
دارایی 41 :کانتینر کونکس برای تسهیالت
کارکنان ساختمانی در شهرک دوستی
ارزش تخمینی (دالر)369057 :
وضعیت :پیشنهادها از ارزش اصلی پایینتر
بودند
دارایی :یک بال هلیکوپتر در کابل
ارزش تخمینی (دالر)4364379 :
وضعیت :به قیمت  499999یا  579998دالر
فروخته شده است
دارایی :تیوتا لن د کروزر در میدان هوایی کابل
ارزش تخمینی (دالر)126969 :
وضعیت :فروخته نشده
دارایی :زمینی که در شهر نو کابل موقعیت دارد
ارزش تخمینی (دالر)4515277 :
وضعیت :تحت منازعه است
دارایی :زمینی که پشت سر وزارت داخله در
شهر نو موقعیت دارد
ارزش تخمینی (دالر)3500000 :
وضعیت :تحت منازعه است
دارایی 5 :دکان در سرای شهزاده کابل
ارزش تخمینی (دالر) :قیمتگذاری نشده
وضعیت :باید به مزایده گذاشته شود
دارایی :ملکیت در والیت بامیان
ارزش تخمینی (دالر)200000 :
وضعیت :به قیمت  91111دالر فروخته شده است
دارایی :چهل عراده واسطهی نقلیه در کابل و
والیتها
ارزش تخمینی (دالر) :قیمتگذاری نشده
وضعیت :به قیمت  42778دالر فروخته شده است

داراییهای خارج از کشور
مرتبط با کتاب قرضه

دارایی 11 :ویال در دبی
ارزش تخمینی (دالر)43651225 :
وضعیت :به قیمت  41میلیون دالر بخشیده شده
است
دارایی :ساختمان تجارتی در دبی
ارزش تخمینی (دالر)44055660 :
وضعیت :قرضهها نسبت به ارزش دارایی بیشتر
بود



بسماهلل محبت

بر اساس آخرین آماری که مدیریت
تصفیهی کابل بانک روز سهشنبه (20
عقرب  )1393به دادگاه استیناف
رسیدگی به پروندهی بحران مالی کابل
بانک ارائه کرد ،شیرخان فرنود ،رییس
پیشین کابل بانک237384767.99
دالر از کابل بانک اختالس کرده،
 96871210.61دالر بهرهی (تکتانه)
آن است و در مجموع 334256078.6
دالر امریکایی قرضدار است .از
مجموع این پول60187141.68 ،
دالر آن از درک فروش ملکیتهای او
در دبی و افغانستان بهدست آمده و
 274680936.92دالر آن هنوز پرداخت
نشده است.
همچنین دادگاه استیناف رسیدگی به
پروندهی کابل بانک ،شیرخان فرنود را
 237384869.99دالر جریمه کرده
است .این پول معادل پولی است که
آقای فرنود از داراییهای کابل برداشته
بود .با این حساب ،شیرخان فرنود باید،
 512065806.91دالر پرداخت کند.
 -2خلیلاهلل فیروزی:
مقدار پول اختالس شده توسط خلیلاهلل
فیروزی ،رییس پیشین اجرایی کابل
بانک 137174981.43،دالر است.

همچنین شیرخان فرنود ،رییس پیشین کابل بانک و یکی از
متهمان اصلی پروندهی بحران مالی کابل بانک ،یک لیست
 227نفره را به دادگاه داده و مدعی است که این افراد نیز از
کابل بانک بدهکار اند .دادگاه استیناف رسیدگی به پروندهی
کابل بانک،به دادستانی دستور داد که این لیست را بررسی کند.

انتقال پول به خارج

بر بنیاد آمار مدیریت تصفیهی کابل بانک ،رقم بلندی از
پولهای این بانک ،بین ماه حمل سال  1386تا ثور  1390از
طریق شبکهی سویفت ( )SWIFTبه خارج انتقال داده شده
است .این آمار نشان میدهد که  873میلیون دالر پول «قانونی
و غیرقانونی به  28کشور ،به منفعت جوانب ذینفع در کابل
بانک» به خارج منتقل شده است.
از میان  28کشور ،بیشترین پول به کشورهای امارات متحدهی
عربی ( 410.1میلیون دالر) ،لتونی ( 130.7میلیون دالر) و چین
( 117.9میلیون دالر) رفته است .بین  30تا  70میلیون دالر
به کشورهای ترکمنستان ،بریتانیا و قراقستان منتقل شده
است .بین  1تا  15میلیون دالر به کشورهای کوریای جنوبی،
ترکیه ،روسیه ،ایاالت متحدهی امریکا ،سویس ،ازبکستان،
بالروس ،اوکراین ،پاکستان ،جرمنی و فرانسه رفته است و 2.4
میلیون دالر از مجموع این پول به هانک کانگ ،قرغیزستان،
هندوستان ،تاجیکستان ،عربستان ،کانادا ،ترکس و کیکوس،
مالزی ،هالند ،اندونزی و تایلند منتقل شده است.

خالصهی انتقالها

  53.2میلیون دالر به حسابهای «جوانب ذیدخل»؛  334میلیون دالر به حساب صرافی شاهین در ُدبی؛  204.6میلیون دالر برای خرید نفت و گاز و محصوالتمرتبط به آن از ترکمنستان و قزاقستان؛
  65.7میلیون دالر برای خرید هواپیما و تمام مصارفشرکت هوایی پامیر؛
  116.4میلیون دالر از طریق صرافی شاهین به چینمنتقل شده است؛
  99میلیون دالر در تجارت همگانی ،مواد ساختمانی،تنباکو ،نفت و انتقال گاز از «طریق احزاب مختلف» مصرف
شده است.
انتقالهای مربوط به کشور چین از طریق صرافی شاهین،
به چندین شرکت تجارتی عمومی و شرکتهای نساجی
با بزرگترین هزینه ( 93میلیون دالر) که ظاهرا مربوط به
شیرخان فرنود بوده ،صورت گرفتهاند.
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ویژهی کابلبانک

اجرائاتجزایی
در بحران کابل بانک

دادستانی کل به عنوان نهادی که بر اساس قانون اساسی افغانستان مسئولیت
اقامهی دعوا را دارد ،در ماه حمل سال  1390به کمیسیون تحقیق و بررسی بحران
کابل بانک پیوست .پیوستن دادستانی کل و ترتیب صورت دعوای جزایی علیه
متهمان پروندهی کابل بانک ،شروع اجرائات جزایی در مورد متهمان پروندهی
کابل بانک است .دادستانی کل در ماه ثور سال  1390یک صورت دعوای جزایی
را امضا کرد؛ اما این صورت دعوا تا ماه جوزای سال  1391به دادگاه عالی برای
بررسی احاله نگردید .احالهی این موضوع به دادگاه عالی بنا بر فشارهای سیاسی
شماری از مقامهای بلندپایهی دولتی تا چند روز بعد از مهلت نهایی مدت بازپرداخت
قرضههای کابل بانک مطابق فرمان رییس جمهور ،معطل شد .در نهایت صورت
دعوای جزاییای که توسط دادستانی کل ترتیب داده شده بود ،پس از یک سال
و یک ماه تأخیر به دادگاه عالی احاله شد .اما تأخیری که در جریان تحقیق و
کارهایی که در جریان تحقیق از سوی دادستانی کل صورت گرفت ،برای تأمین
عدالت اهمیت باالیی دارد .به گونهی مثال ،دادستانی کل بهجای اینکه بیشتر
متمرکز شود بر تحقیقات در مورد آنانی که بانک را به بحران کشاندند و عامالن
اصلی بحران را مورد بازپرسهای بیطرفانه قرار بدهد ،تحقیقات را متمرکز کرد
روی بانک مرکزی .در جریان تحقیقات ،دادستانی کل  30تن از کارمندان بانک
مرکزی را بهطور مشکوکی گرفتاریا تحت توقیف قرار داده بود.
چنانکه در صفحات قبلی ذکر شده است ،حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
افغانستان در  16حمل سال  1391خورشیدی فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن،
دادستانی کل مکلف شد که به عنوان نهاد همکار با مدیریت تصفیهی کابل بانک
در اتخاد تدابیر مؤثر در حصول دیون ذمت مقروضان کابل بانک همکاری نماید.
موضوع اصلی این فرمان ،ضمن اینکه خواستار پیگرد جدی بحران کابل بانک از
سوی نهادهای موظف میباشد ،دو محور عمده در قضایای مربوط به بحران کابل
بانک را نیز شامل میشود:
 -1بربنیاد این فرمان ،آن عده از بدهکاران کابل بانک که تا مهلت نهایی
دوماهه بدهی اصلی خویش را بپردازند ،از پرداخت سود و پیگرد قانونی معاف اند.
 -2آن عده از بدهکاران کابل بانک که تا مهلت دوماههی تعین شده توسط
حامد کرزی ،قروضشان را نپردازند ،دوسیههایشان به محکمهی اختصاصی
بانک دادگاه عالی راجع میشوند.
بحران کابل ِ
این فرمان رییس جمهور پیشین ،حامد کرزی ،یکی از چالشهای جدی فراراه
تطبیق عدالت در پروندهی بحران کابل بانک است .این فرمان او ًال مداخلهی
آشکار در امور کارهای دادستانی کل که مسئولیت تحقیق علیه متهمان را داشت
به شمار میرو د و از جانب دیگر ،بر بنیاد گزارشی که کمیتهی مستقل مشترک
نظارت و ارزیابی منتشر کرده است ،پس از این فرمان ،این مقامهای بلندپایهی
سیاسی بودند که تعیین کردند ،علیه کیها اقامهی دعوا شود و علیه کیها نه .بر

صورت دعوا

حضور فضیلتمآب محترم ،رییس صاحب محکمهی اختصاصی رسیدگی به
ل بانک و اعضای محترم قضاییشان
قضیهی بحران مالی کاب 
السالم علیکم و رحمتاهلل و برکاته!
اینجانب نصراهلل ،سارنوال ابتدائیهی ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری
در حالیکه دارای اهلیت شرعی و قانونی خویش بوده و میباشم ،با در نظرداشت
هدایت حکم شماره  16/1/1391 ،281مقام محترم ریاست ج.ا.ا علیه متهمان هوال
که شهرتشان درج جدول صورت دعوای هذا میباشد و متهمان مذکورون مثل
من مدعی هذا متصف به صفات فوق میباشد ،به پیشگاه محکمهی محترم ذیال
اقامهی دعوای صحیح قانونی مینمایم.
انضمام صادرهی شماره  26 /5 /1390 ،132آمریت عمومی تحقیق ریاست سارنوالی
مبارزه با جرایم فساد اداری ،دوسیهی نسبتی قضیهی بحران مالی کابل بانک واصل
و مطالعهی آن میرساند:
به تأسی از حکم شماره  1390 /4 /7 ،2698مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان ،ادارهی محترم عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری
و ریاست محترم تحقیق جرایم مقام لوی سارنوالی ج.ا.ا ذریعهی مکاتیب ،1170
 1390 /4 /8و  1390 /4 /8 ،2421خویش اوراق نسبتی مشمولین قضیهی بحران
مالی کابل بانک را غرض اکمال تحقیقات و تعقیب عدلی به این ریاست ارسال
داشتهاند.
قسمت تشریحی :ریاست محترم د افغانستان بانک طی مکتوب 1389/ 6/ 14 ،837
خویش عنوانی هیأت مدیرهی کابلبانک به استناد مادهی  53قانون بانکداری به
دلیل عدم پرداخت دیون در هنگام سررسید و به دلیل کم بودن ارزش داراییهای
بانک نسبت به بدهیهای کابلبانک ،برای کابلبانک متولی انتصاب نموده است.
بعداً جهت ردیابی و تشخیص عوامل بحران مالی کابلبانک ،به موجب حکم شماره
 1390/ 1/ 13 ،244مقام محترم ریاست جمهوری ،کمیسیون مختلط باصالحیت
تعیین و توظیف گردید که موضوع بحران بانک مذکور را به بررسی گرفته و نتیجه
را در گزارشی ارائه نماید .کمیسیون متذکره طبق حکم فوقالذکر مقام عالی ریاست
جمهوری ،موضوع را بررسی و راپور اجرائات خویش را به تاریخ  1390/ 2/ 26ترتیب
که از مالحظهی راپور مرتبهی کمیسیون محترم ،مطالب ذیل استنباط میگردد:
کابلبانک در سال  2004میالدی با صدور جواز بانکی از طرف د افغانستان بانک
تأسیس گردید و اولین اساسگذار این بانک ،اسامی شیرخان فرنود بوده است.
کابل بانک در مجموع تعداد  16سهمدار دارد که اسمای هریک از آنها معهی
فیصدی سه م آنها قرار ذیل ذکر میگردد.

شماره
1
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شهرت متهمین قضیه
ولد
اسم

وظیفه

شیرخان ن فرنود

محمد مراد

رییس اسبق هیئت مدیرهی کابلبانک

2

خلیل اهلل فیروزی

فقیر محمد

سرپرست اسبق رییس هیئت عامل کابلبانک

3

راجا گوپال کرشنن

گوپال کرشنن

آمر تفتیش کابلبانک

4

رام چندران

گورنادن

آمر اسبق کمیته قرضه کابلبانک

5

انجنیر محمد افضل

فضل حبیب

عضو هیئت نظارت کابلبانک

6

محمد طارق میران

غالم فاروق

آمر آی تی کابلبانک

7

کمال ناصر کرور

حبیب اهلل کرور

مسئول بخش شبکهی سرتاسری کابلبانک

8

محبوب شان فروتن

مبارک شاه

کارمند اسبق بخش پیروی از قانون کابلبانک

9

امین اهلل خیراندیش

خلیل اهلل

مسئول بخش روابط دولتی کابلبانک

10

عبدالبصیر فروغ

عبدالجلیل

آمر اسبق عملیاتی کابل بانک

11

امان اهلل حمید

عبیداهلل

رییس شرکت هوایی پامیر و عضو هیئت مدیره کابلبانک

12

عبدالقدیر فطرت

مالحظات

رییس اسبق د افغانستان بانک

13

محب اهلل صافی

حبیب اهلل

معاون اول د افغانستان بانک

14

مصطفی مسعودی

عبدالرحیم

آمر مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مالی افغانستان

15

مسعودخان موسی غازی

حاجی عبدالرحمن

رییس نوی کابل بانک

16

ظفراهلل فقیری

عیسی خان

سرگروپ تیم نظارت د افغانستان بانک

17

شیر اقا حلیم

زین العابدین

سرگروپ تیم نظارتی د افغانستان بانک

18

محمد قسیم رحیمی

عبدالحمید

آمر عمومی نظارت مالی

19

بسم اهلل

عبدالحمید

عضو نظارت د افغانستان بانک

20

محمد عارف سالک

محمد آصف

عضو نظارت د افغانستان بانک

21

عصمت اهلل بیک

کارمند اسبق کابلبانک

بنیاد این گزارش ،درجهی اتهام علیه هریک از متهمان توسط مقامهای بلندپایه
تعیین ش د و دادستانهای ادارهی دادستانی کل خواسته شدند که آنها را علیه
متهمان مطرح کنند.
سرانجام چند روز بعد از ختم مهلت دوماههی رییس جمهور کرزی برای پرداخت
دیون کابل بانک ،دادستانی کل در ماه جوزای  1391خورشیدی علیه  21تن

صورت دعوایی را به دادگاه عالی تحویل داد و چندین فرد دیگر را نیز به عنوان
افراد ذیربط در قضیه تذکر داد .از مجموعهی اسنادی که روزنامهی اطالعات
روز بدانها دست یافته است ،متن صورت دعوایی که از سوی دادستانی کل علیه
متهمان ترتیب داده شده و به محکمهی اختصاصی کابل بانک محول شده ،چنین
است:

شماره

اسم سهمداران

تعداد اسهام

مبلغ سهم

فیصدی سهم

1

شیرخان ن فرنود

 78083سهم

 16337021دالر

 28.16فیصد

2

محمود کرزی

 20548سهم

 5773988دالر

 7.41فیصد

3

زاهد فهیم

 1819سهم

 2309539دالر

 2.96فیصد

4

خلیلاهلل فیروزی

 78083سهم

 20778080دالر

 28.16فیصد

5

شکراهلل شکران

 2055سهم

 365685دالر

 74.0فیصد

6

حاجی شرین خان

 16439سهم

 3694992دالر

 93.5درصد

7

حاجی محمد طاهر

 18699سهم

 4607344دالر

 74.6درصد

8

صوفی نثار احمد

 4726سهم

 1328006دالر

 70.1فیصد

9

غالم فاروق نصیب

 8219سهم

 2309539دالر

 96.2فیصد

10

ربیعاهلل کاکر

 1644سهم

 461964دالر

 59.0فیصد

11

حیاتاهلل کوکچه

 4110سهم

 1145910دالر

 48.1فیصد

12

عبدالرب

 4110سهم

 837255دالر

 48.1فیصد

13

احمد جاوید

 6000سهم

 1067978دالر

 16.2فیصد

14

جمال خیل

 5343سهم

 1308799دالر

 93.1فیصد

15

محمد احسان رفعت

 2466سهم

 692946دالر

 89.0فیصد

16

فریده فرنود

 18534سهم

 5208054دالر

 68.6فیصد

17

میزان عمومی

 277278سهم

 68286099دالر

 100فیصد

 -1کابلبانک در مغایرت با مادهی  34قانون بانکداری ،بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم در فعالیتهای تجارتی غیرمجاز سرمایهگذاری نموده است.
 -2هیأت نظار کابل بانک طبق هدایت مادهی  24قانون بانکداری ،باید
فعالیتهای کابلبانک را نظارت و راپور تخلفات را به هیأت عامل ،مجمع عمومی
سهمداران و بانک مرکزی ارسال میکرد؛ اما هیأت نظار کابلبانک طبق هدایت
مادهی فوق ،اجرائات ننموده است.

 -3مسئوالن کابلبانک خالف مادهی  41قانون بانکداری و مواد  8و  9قانون
مبارزه با تطهیر پول ،برای اشخاص مجهولالهویت قروض اجرا نموده که اکنون
بانک در بازپرداخت اصل قرضه و تکتانهی آن با مشکل جدی مواجه گردیده است.
 -4مسئولین کابل بانک خالف مادهی  40قانون بانکداری ،برای اشخاص
وابست ه قروض اجرا نموده است.
 -5مسئولین کابلبانک در مخالفت صریح با هدایت مواد  12 ،6 ،5و  14قانون

شنبه 24 ،عقرب ،1393 ،سال سوم ،شماره 709
مبارزه با تطهیر پول ،میلیونها دالر را به خارج از کشور انتقال نموده و مسئولین بانک
مرکزی نیز با وجود داشتن اسناد ،در مورد اقدام نکردهاند.
 -6ایجاد سهولت برای سهمداران نامنهاد در مورد خریداری اسهام کابلبانک
و بعداً پرداخت قرضه برایشان ،خود یک عمل خالف قانون و مقررات بوده و تضاد
منافع صریح را بهبار آورده است.
 -7اصدار هدایات شفاهی به کارمندان زیردست جهت ترتیب اسناد قرضه در کابل
بانک و اخفا نمودن آن در صرافی شاهین در دبی.
 -8ایجاد و ترتیب دوسیههای قرضهی بدون تضمین ،جواز ،درخواست قرضه،
ارزیابی مقروضین ،ارزیابی خطرات ،ارزیابی گدام ،اساسنامهی شرکت بدون امضا
و مهر آیسا ،انوایسها و صورت حسابهای شرکتها به شکل تزویری ،افتتاح
حسابات بانکی برای شرکتهای غیرواقعی ،اجرای قروض برای سهمداران و اعضای
تیم مدیریتی و نظارتی کابل بانک ،فاقد دوسیه و بدون در نظرداشت شرایط و
محدودیتهای قانونی و مقرراتی.
 -9حیف و میل سپردهها و امانات مردم.
که بعداً اوراق قضیه را به این اداره ارسال داشتهاند.
هیأت تحقیق در موارد ذیل تحقیقات الزم را انجام داده است:
 -1علت بحران مالی کابلبانک چ ه بوده؟
 -2کدام اشخاص باعث بحران مالی کابلبانک گردیدهاند؟
 -3انگیزهی جرم چه بوده است؟
 -4پول کابلبانک در کدام موارد طور غیرقانونی مصرف شده است؟
ی هیأت نظارت کنندهی د افغانستان بانک در قبال
 -5اجرائات و نتایج بررسیها 
موجودیت تخطیهای کابلبانک چه بودهاند؟
 -6دالیل الزام علیه متهمین قضیه کدامها اند؟
 -7حکم قانونی در خصوص اعمال متهمین چگونه مشخص شود؟
که اینک تحقیقات به عمل آمدهی هیأت تحقیق را در مورد هر بخش فوقالذکر ذی ً
ال
توضیح میدهیم:

 -1علت بحران مالی کابلبانک:

کابلبانک به اثر اجرای قروض غیرنورمال ،خالف قانون برای افراد مجهولالهویت
و اشخاص وابسته با اسناد تزویری و بدون ترتیب دوسیه برای قروض به بحران مالی
مواجه شده و تحقیقات به عمل آمده میرساند که در سال  2004صرافی شاهین
که موقعیت آن در دبی میباشد ،خالف مادهی  10قانون بانکداری در کابلبانک
) را افتتاح مینماید که صالحیتدار حساب متذکره
حساب جاری شماره (
در ابتدا شیرخان فرنود و شکراهلل شکران بوده ،بنابر معلومات ارائه شدهی د افغانستان
بانک ،کدام جواز برای صرافی شاهین نیز اجرا نگردیده و افتتاح حساب شاهین در
کابلبانک ،در واقعیت امر آغاز بحران در کابلبانک بوده میتواند؛ به دلیل اینکه
اکثراً قروض به اسم افراد مجهولالهویت با اسناد تزویرییا بدون ترتیب دوسیه برای
اشخاص وابسته و سهمداران اجرا و سپس به حساب بانکی صرافی شاهین انتقال
میگردید و بعداً پول از طریق صرافی شاهین برای شخص مشخص با هویت اصلی
پرداخت و در صرافی شاهین قرضه به اسم و هویت اصلی شخص مقروض ترتیب
میگردید .چنانچه امروز اگر به سیستم کابل بانک مراجعه گردد ،روشن میگردد
که اکثر قروض به اسم افراد مجهولالهویت بوده و بنابر معلومات ارائه شده از طرف
مدیریت تصفیهی کابل بانک ،شرکتها یا حضور فیزیکی ندارند ،یا هم قرضه را
متعلق به خود ندانسته ،بلکه قرضه را مربوط به گروپهای دیگر میدانند .این در
حالی است که مادهی  41قانون بانکداری و مواد  8و  9قانون مبارزه با تطهیر پول
در مورد شناخت هویت مشتری و منع باز نمودن حسابات برای افراد مجهولالهویت
وضاحت دارد.
همچنان به اساس معلومات ارائه شده از جانب مدیریت تصفیه ،کابلبانک در مجموع
الی تاریخ  31آگست  2010میالدی تعداد  420قرضهی حاوی مبلغ  911میلون
دالر داشته که از جمله تعداد  106قرضه حاوی مبلغ  49.7میلیون دالر مربوط به
قروض مشتریان غیرگروپی بوده و متباقی به تعداد  314حساب قرضه حاوی مبلغ
( 846706337.19هشت صد و چهل و شش میلیون و هفت صد و شش هزار و سه
صد و سی و هفت اعشاریه نوزده) دالر امریکایی مربوط به قروض گروپی بوده ،از
جملهی  314حساب 113 ،قرضه حاوی مبلغ ( 411008379.24چهار صد و یازده
میلیون و هشت هزار و سه صد و هفتاد و نه اعشاریه بیست و چهار) دالر امریکایی که
بعد از تاریخ  17فبروری  2010افتتاح گردیده ،بدون دوسیهی قرضه و بدون تصویب
بوده و متباقی قروض گروپی خالف قانون نه تنها برای افراد مجهولالهویت اجرا
شده ،بلکه در قدم اول اسناد و دوسیهها طی مراحل نگردیده؛ چنانچه قروض بدون
اخذ تضمین و بدون بیع جایزی قبالهجات امضا و اجرا گردیده ،اکثراً درخواست قرضه
وجود نداشته ،سابقهی تجارتی مقروض و ارزیابی خطرات قطع ًا در نظر گرفته نشده،
گدامهای مقروضین دقیق ًا ارزیابی نشده ،اساسنامهی شرکتها بدون امضا و مهر
آیسا و وزارت تجارت قبول شده است و در قدم بعدی ،اکثر اسناد قروض شرکتهای
مجهولالهویت بدون وجود فیزیکی و بهطور تزویری ترتیب گردیده؛ چنانچه طور
نمونه ،وزارت محترم تجارت ذریعهی نامهی  1389/ 11/ 30 ،15839خویش تعداد
چهارده قطعه جواز انفرادی مقروضین مجهولالهویت را بدون ثبت و راجستر و
تزویری تثبیت نمود ه است .در زمینه ورق ( ) دوسیه قابل مالحظه میباشد.
و به ارتباط اینکه قروض مجهولالهویت در کابل بانک برای کدام اشخاص اجرا
گردیده ،کارمندان اسبق کابلبانک هریک رام چندران و عصمتاهلل بیگ طی ترتیب
لیست منجانب هیأت تصفیهی کابلبانک ،معلومات داده که تمام قروض غیرنورمال
کابلبانک منجانب  13گروپ مشخص پرداخت گردیده است.
هکذا شیرخان و خلیل فیروزی نیز معترف اند که قروض به گروپهای متذکره
پرداخت گردیده است .ولی طوری که از رام چندران ،مسئول شعبهی قرضهی کابل
بانک تحقیق به عمل آمد که هویت اصلی مقروضین گروپی را از کجا دانستند ،آنها
با همکاری تام ،سایر جدولهای مصارفاتی و معامالتی صرافی شاهین را در یک حلقه
سیدی در اختیار هیأت تحقیق قرار دادند که با مالحظهی آن کامال به اثبات میرسد
که قروض غیرقانونی بهنام افراد مجهولالهویت برای سهمداران مشخص کابلبانک
و گروپهای ذیل اجرا و پرداخت گردیده است.
 -1گلبهار حبیبی
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 -2محمود کرزی
 -3زاهد ولید (حسین فهیم)
 -4ذخیرهی حیرتان
 -5شرکت هوایی پامیر
 -6گروپ ظاهر (شیرخان فرنود)
 -7حاجی طاهر ظاهر
 -8کابل نفت لمتد
 -9غالم داوود نصیب
 -10گاز گروپ
 -11عبدالغفار داوی
 -12صوفی نثار
 -13خلیلاهلل فیروزی
هکذا زمانی که هویت اصلی مقروضین از جانب شیرخان و کارمندان اسبق کابلبانک
معرفی و مشخص میگردد ،سایر مقروضین فوقالذکر رسم ًا نزد مدیریت تصفیهی
کابل بانک قروض مجهولالهویت را متعلق به خودها دانسته و در زمینه اعتراف
) قابل مالحظه میباشد.
خطهای آنها نیز موجود میباشد .ورق (

 -2کدام اشخاص باعث بحران
مالی کابلبانک گردیدهاند؟

مسئولیت بحران مالی کابلبانک را دو گروپ افراد به عهده دارند:
 -1اشخاصی که قروض خالف قانون بهنام مجهولالهویت را امضا و اجرا
نمودهاند.
 -2افرادی که وجوه قروض را خالف قانون اخذ و استفاده نمودهاند .که هردو
بخش ذی ً
ال توضیح میگردد.
به اساس معلوماتی که مدیریت تصفیهی کابلبانک ارائه نموده ،اجرای قروض از
صالحیتهای هیأت عامل و هیأت نظار کابلبانک بوده که به مالحظهی راپورهای
مالی سالهای  2008 ،2007و  2009هیأت عامل در سالهای مذکره متشکل از
ذوات ذیل بوده است:
 -1شیرخان فرنود
 -2خلیلاهلل فیروزی
 -3شکراهلل شکران
 -4ماتیو پیجی ،آمر مالی کابلبانک
 -5امیتاو باسو ،آمر شعبهی کریدت
 -6راجا گوپال کرشنن ،آمر تفتیش کابلبانک
 -7عبدالبصیر فروغ ،معاون عملیاتی کابلبانک
 -8رام چندران ،آمر کمیتهی قرضهی کابلبانک
 -9ضیاالحسن ،آمر خطرات مالی کابلبانک
اما متأسفانه از جملهی افراد فوق ،شیرخان فرنود و حاجی خلیل فیروزی و رام چندران
و راجا گوپال کرشنن در پروسهی تحقیق حاضر ،سایر متهمین فوقالذکر غایب و
الدرک میباشند.
همچنان به مالحظهی راپورهای مالی سالهای متذکره ،هیأت نظار کابلبانک در
سالهای مذکور ذوات ذیل بودهاند:
 -1شیرخان فرنود
 -2احمد جاوید
 -3محمد افضل حبیب
 -4امیتاب باسو
 -5وحیداهلل فیروزی
 -6نجیباهلل امیرزاده
که از جملهی افراد فوق ،صرف آقای شیرخان فرنود ،محمد افضل حبیب و اماناهلل
حمید در پروسهی تحقیق حاضر ،سایر مظنونین غایب و الدرک میباشند .هکذا باید
گفت که در تصاویب قروض ،امضای یک تعداد کارمندان بخشهای آیتی و غیره
نیز اخذ گردیده و چون کارمندان مذکور هریک:
 -1محمد طارق میران ،آمر شعبهی آیتی
 -2کمال ناصر کرور
 -3محبوب شاه فروتن
 -4و امیناهلل خیراندیش ،آمر روابط دولتی ،عضویت هیأت عامل و هیأت نظار
کابلبانک را نداشته و آقای شیرخان نیز طی یادداشت تحریری تمامی مسئولیتهای
کارمندان عادی بانک را به عهدهی خویش گرفته و اظهار داشته که امضای قروض
بنابر هدایت من صورت گرفته ،بنا ًء ،گفته میتوانیم که آنها نیز بری از مسئولیت بوده
نمیتوانند .و در ضمن ،باید تصریح داشت که سهمداران مقروض و مقروضین گروپی
چون به موجب معلومات کارمندان اسبق کابلبانک ،اظهارات شیرخان ،مالحظهی
اسناد صرافی شاهین و اعتراف خودشان ،وجوه قروض غیرنورمال خالف قانون را به
نام افراد مجهولالهویت اخذ نمودهاند .و بررسیهای به عمل آمده نیز نشاندهندهی
آن است که اکثر قروض بدون ترتیب دوسیهی قرضه اجرا و اخذ گردیده و تعداد
قروضی که دوسیهی قرضه داشته ،آنهم اسناد تزویری و خالف مقررهی اعطای
قروض ،بدون طی مراحل ،اجرا و اخذ گردیده که برداشت و اخذ وجوه قروض
فوقالذکر خود سبب بحران مالی کابلبانک گردیده است.

 -3انگیزهی ارتکاب جرم

اختالس و بهدست آوردن مبالغ هنگفت دارایی عامهی موجود در کابل بانک و
استفادهی آن در معامالت شخصی بهطور غیرقانونی .چنانچه یک شخص نمیتواند
به میلیونها دالر را بهصورت انفرادی از بانک برداشت نماید ،بنا ًء هیأت عامل ،هیأت
نظار و کمیتهی قرضهی کابل بانک متفق ًا در تبانی و سازش با همدیگر ،با استفاده از
اسناد تزویری بهنام افراد مجهولالهویتیا حتا بدون ترتیب دوسیه ،قروض را خالف
مادهی  41قانون بانکداری و مادههای  8و  9قانون مبارزه با تطهیر پول ،اجرا و
اخذ نمودهاند.

ویژهی کابلبانک

 -4پول کابل بانک در کدام موارد
مصرف شد ه است؟

مادهی  34قانون بانکداری طوری صراحت دارد که «بانک نمیتواند به عنوان عامل،
نماینده و شریک در تجارت عمده یا پرچونفروشی ،به فعالیتهای صنعتی و تولیدی،
لونقل ،زراعت ،ماهیگیری ،معدن ،ساختمان ،بیمه یا سایر فعالیتهای تجارتی
حم 
بپردازد»؛ ولی این در حالی است که بنابر تحریری مدیریت تصفیه ،مسئولین کابل
بانک فعالیتهای ذیل را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،با استفاده از منابع مالی خویش
در ساحات ذیل سرمایهگذای نموده است.
الف -تأسیسات نفتی شهرک حیرتان (ذخیره) :اسناد ضمیمهی دوسیه اند.
ت هوایی پامیر :شرکت هوایی پامیر به مالحظهی جواز تجارتی ،به
ب -شرک 
حاجی خلیل و شیرخان فرنود تعلق دارد.
ج -شرکت کابل نفت :مالحظهی اسناد میرساند که در کابل نفت حسین فهیم،
شیرخان و غیره سرمایهگذاری نمودهاند.
د -تلویزیون باختر :به مالحظهی اسناد ،در تلویزیون باختر خلیلاهلل فیروزی
سرمایهگذاری نموده است.
ذ -گلبهار تاو ر واقع پل محمودخان :از جانب شیرخان و غیره سرمایهگذاری
شده است.
س -شهرک دوستی :از جانب خلیل فیروزی سرمایهگذاری گردیده است.
ش -بخشی از شهرک استقالل
ص -شرکت امنیتی خراسان
ض -شرکت گاز گروپ
ط -سرمایهگذاری در بازار مسکن دبی
ظ -سایر جایدادهای مندرج راپور هیأت موظف تشخیص عوامل
بحران کابلبانک

 -5اجرائات و نتایج بررسی هیأت
نظارت کنندهی د افغانستان بانک:

مطابق هدایت مادهی  117قانون د افغانستان بانک ،فقرهی  8مادهی  42و مواد ،43
 48 ،47 ،46 ،45 ،44و  49قانون بانکداری ،بانک مرکزی مکلفیت به نظارت دوامدار
و دقیق بر اعمال متصدیان و اصدار دستور جهت اجرای اقدامات اصالحی و عاجل
در قبال اجرائات ناسالم و غیرمحتاطانه از تمام اجرائات بانکهای خصوصی ،خاصت ًا
نظارت از چگونگی تطبیق احکام مواد  34 ،26 ،21 ،10 ،6و  41قانون بانکداری
را در خصوص اجرائات کابلبانک به عهده داشته است؛ در حالی که بااالثر اجرائات
ناسالم منسوبین و مسئولین بانک مرکزی ،بحران اخیر در کابل بانک مبین عدم
نظارت دقیق و عدم اتخاذ اقدامات بهموقع و پیشگیرانه از نحوهی عملکردهای
مسئولین آن بانک را طی سالهای فعالیتشان نشان میدهد و در حقیقت امر ،این
بررسیها به منظور جلوگیری از بحرانها و ورشکستگیهای بانکهای خصوصی
صورت میگیرند؛ اما متأسفانه با وجودی که در سالیان اخیر کابل بانک به نسبت
اجرای قروض خالف قانون برویت اسناد تزویری برای افراد مجهولالهویت و انتقال
پول به شکل مرموز از یک حساب به حسابات متعدد مربوط افراد مشخص و سایر
موارد که در فوق ذکر گردیده ،به بحران مالی مواجه بوده و اما گروپهای هیأت نظار
د افغانستان بانک که مرکب از آمریت نظارت میباشند ،گزارش خالف واقعیت ترتیب
و اجرائات ناسالم و بحرانآفرین کابلبانک را سالم و موافق به اصول بانکی جلوه
داده تا آنکه کابلبانک در سال  1386توسط ظفراهلل فقیری ،سرگروپ نظارتی د
افغانستان بانک ،خالف واقعیت از درجهی چهار به درجهی سوم ارتقا داده میشود و
هکذا در اواخر سال  ،1387کابلبانک یک بار دیگر توسط شیرآقا حلیم ،سرگروپ
نظارتی د افغانستان بانک نظارت و در نتیجه کابلبانک را یک درجه ارتقا داده و
راپور مرتبهی هیأت نظارتی به منظور ارتقا باالوسیلهی محباهلل صافی ،معاون اول د
افغانستان بانک که در عین زمان عضویت شورای عالی د افغانستان بانک را نیز دارد،
تأیید و منظور گردیده ،بنا ًء مسئولیت چنین گزارشات به رویت جدول مرتبهی تخنیکی
و د افغانستان بانک ،متوجه مسئولین نظارت کنندهی د افغانستان و آقایان عبدالقدیر
فطرت و محباهلل صافی ،معاون اول د افغانستان بانک میباشد.
عالوه بر این ،هیأت نظارتی د افغانستان بانک در سال  2010میالدی کابلبانک
نتیجه یک سلسله تخطیهای موجود در

را مورد بررسی و نظارت قرار داده که در
بخشهای مختلف کابل بانک را برمال و طی گزارشی موضوع را به مالحظهی
محباهلل صافی ،معاون اول د افغانستان بانک رسانیده ،ولی اسامی محباهلل صافی
عمداً و با وجود آگاهی از تخطیهای موجود در کابلبانک ،بهجز از مالحظهی اسناد،
هیچگونه تعزیرات و تدابیر اصالحی را در مورد کابلبانک اتخاذ ننموده ،تا اینکه
موضوع بحران مالی کابل بانک از طریق رسانههای بینالمللی افشا و مسئولین د
افغانستان بانک ناگزیر در خصوص انتصاب متولی تصمیم اتخاد نمودهاند.
افزون بر این ،با وجود هشدارهای واضح و صریح رسمی و کتبی ریاست  74امنیت
ملی و ادارهی عالی مبارزه علیه فساد اداری که ذریعهی مکاتیب 1388 /10 /1 ،455؛
 1388 /10 /27 ،616و ( 1389/ 1 /18 )69در مورد وجود فساد گسترده در نحوهی
اجرائات کابلبانک عنوانی د افغانستان بانک اصدار یافته؛ اما عبدالقدیر فطرت ،رییس
کل د افغانستان بانک و محباهلل صافی ،معاون اول د افغانستان بانک نخواستند در
موقع مناسب از بروز بحران کابلبانک پیشگیری و جلوگیری به عمل آورند و با این
هم ،با ارائهی راپورهای عوامفریبانه ،از بررسیهای هیأت ادارهی عالی نظارت ممانعت
نموده و زمینهساز بروز بحران مالی کابل بانک گردیدهاند و همچنان از وضعیت
نورمال مالی و عملیاتی کابلبانک رسم ًا از طرف بانک مرکزی اطمینان داده شده
است .علیالرغم آن ،اسامیون فوقالذکر در مورد سوابق تحصیلی ،کاری و اجتماعی
رؤسای عامل و نظار کابلبانک طبق صراحت فقرهی  1مادهی  27و فقرهی 12
مادهی  1قانون بانکداری ،در زمان تعیینشان تدقیق ننموده و عمداً موصوفان را در
ی کابلبانک بهکار گماشته تا خواستهای غیرقانونیشان در هر موقع
ردههای باال 
برآورده شود.

ویژهی کابلبانک
مزید بر این ،اسامی خلیل فیروزی در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا
مبلغ  5میلیون دالر امریکایی به دستور متولی کابلبانک از حساب کابلبانک به
حساب شخصی شیرخان در دبی انتقال داده شده و از این پنج میلیون ،دو میلیون
آن را به فهیم ،پسر طراب ،معاون بانک داده است و بعداً برای آقای فطرت تسلیم
داده شده است.
و طوری که به ارتباط موضوع تحقیقات انجام پذیرفته ،مبرهن میگردد که واقع ًا مبلغ
متذکره در هنگام شب به تاریخ  31آگست  2010در زمان متولیت مسعود خان موسی
غازی به امضای شکراهلل شکران انتقال گردیده است.
ن به اساس معلومات ارائه شدهی آمریت رعایت پیروی از قانون کابل بانک،
همچنی 
کابلبانک تعداد  501معاملهی مشکوک را به آمریت راپورهای [استخبارات] مالی د
افغانستان بانک ارسال داشته؛ ولی طوری که در زمینه تحقیقات انجام شده ،اسامی
مصطفی مسعودی ،آمر راپورهای مالی د افغانستان بانک نه تنها در زمینهی معامالت
مشکوک ارسالی کابلبانک هیچ نوع اقدامات قانونی چون بالک نمودن حسابات
ی ننموده و راه را برای بحران مالی کابل
مشکوک و ارسال راپور به ادارهی سارنوال 
بانک هموار و باعث بروز مشکالت موجود گردیده است.

 -6دالیل الزام علیه متهمان:

دالیل الزام علیه شیرخان فرنود و خلیلاهلل فروزی:

الف :طبق هدایت مادهی  24قانون بانکداری ،هیأت نظار مسئولیت نظارت بر اداره و
فعالیتهای بانک را به عهده دارد؛ اما بدبختانه شیرخان فرنود نه تنها از اجرائات کابل
)
بانک نظارت نکرده ،بلکه خود به اثر افتتاح حساب بانکی شماره (
صرافی شاهین ،زمینهی اجرای معامالت غیرقانونی بانکی را به سایر سهمداران و
مقروضین گروپی مهیا ساخته است.
ب :شیرخان فرنود تعداد  17قرضهی گروپی را به نام افراد مجهولالهویت بعد از
تصویب هیأت عامل ،حاوی مبلغ ( 60571841.34شصت میلیون و پنجصد و هفتاد
و یک هزار و هشتصد و چهل و یک اعشاریه سی و چهار) دالر امریکایی برای خود
و سهمداران و مقروضین گروپی قبل از طی مراحل اسناد و بدون اخذ تضمین بیع
جایزی و با اسناد تزویری امضا و اجرا نموده است.
ج :کابلبانک تعداد  101قرضهی بدون ترتیب دوسیه و  12قرضهی بدون تصویب
قرضه و طی مراحل بانکی در سال  2010که حاوی مبلغ ( 411008379.24چهارصد
و یازده میلیون و هشت هزار و سه صد و هفتاد و نه اعشاریه بیست و چهار) دالر
امریکایی میگردد ،بهنام شرکتهای مجهولالهویت برای سهمداران مقروض و
مقروضین گروپی اجرا نموده که شیرخان فرنود به عنوان مؤسس ،سهمدار و رییس
هیأت مدیرهی کابل بانک ،مسئولیت اجرای قروض متذکره را یکجا با خلیلاهلل
فیروزی بهعهده دارد.
د :به مالحظهی اعترافاتی که شیرخان فرنود نموده ،تمام جایدادهای شیرخان و
خانمش که در دبی موقعیت دارند ،سرمایهیکابلبانک بوده است؛ لذا از مالحظه
اعترافنامهی نامبرده ثابت میگردد که شیرخان فرنود خالف مادهی  34قانون
بانکداری ،طور غیرمستقیم وجوه کابلبانک را در ساحات غیرمجاز سرمایهگزاری
نمود ه است.
ذ :مسئولین کابل بانک اکثر قروض را بدون تضمین و اخذ بیع جایزی و بدون
درخواست قرضه و بدون ارزیابی خطرات آیندهی قرض ه و بدون ارزیابی گدامها و
اساسنامهی شرکتها ،با اسناد تزویری بهنام افراد مجهولالهویت امضا و اجرا نموده
و اسامی شیرخان فرنود منحیث رییس هیأت مدیره و مؤسس و سهمدار بانک،
مکلفیت داشته تا از تداوم جرایم فوق جلوگیری نماید؛ ولی برعکس و بدبختانه
موصوف خودش در پروسهی جرمی دخیل شده و طبق پالن منظم ،بعد از افتتاح
اکونتهای مجهولالهویت برای مقروضین گروپی از طریق حساب صرافی شاهین،
زمینهی حیف و میل از دارایی عامهی موجود در کابل بانک را مهیا نموده است.
قابل یادآوری است اینکه به اساس مکتوب شماره  1390/ 4 /28 ،595ریاست
انترپول وزارت محترم امور داخله ج.ا.ا ،اسامی شیرخان فرنود در قضایای بانکداری
غیرقانونی ،شستوشوی پول ،خریداری جایداد برای اهداف غیرقانونی و ایجاد انجمن
جنایی تحت تعقیب مقامات عدلی کشور روسیه نیز قرار دارد که در واقع نشاندهندهی
سوابق جرمی موصوف میباشد .در زمینه اوراق  113الی  121جلد
( ) دوسیه قابل مالحظه میباشد.

خلیلاهلل فیروزی:

طبق هدایت مادهی  25قانون بانکداری ،منحیث رییس هیأت عامل کابلبانک؛
چون مسئول اداره و اجرای فعالیتهای بانک بوده ،بنا ًء به دالیل ذیل کسب مسئولیت
مینماید:
الف :خلیلاهلل فیروزی حدود مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی قرضه بهنام شرکت
هوایی پامیر امضا و اجرا نموده و این در حالی است که معاون شرکت هوایی پامیر نیز
خودش میباشد .یعنی خودش برای خود قرضه امضا و اجرا نموده که جداً موضوع
ت وظیفوی مطرح میگردد.
سوء استفاده از صالحی 
ب :خلیلاهلل فیروزی خالف مادهی  40و  41قانون بانکداری و خالف مواد  8و 9
قانون مبارزه با تطهیر پول ،برای خود ،اشخاص وابسته ،سهمداران و مقروضین گروپی
قروض مجهولالهویت را افتتاح ،امضا و اجرا نموده است.
ج :اجرای قروض بدون اخذ تضمین ،بیع جایزی ،بدون طی مراحل اسنادی و بدون
ارزیابی گدامها و بدون توجه به خطرات آینده در زمان مدیریت خلیلاهلل فیروزی در
کابلبانک صورت گرفته است.
د :خلیلاهلل فیروزی نه تنها قروض مجهولالهویت را افتتاح و اجرا نموده ،بلکه اجرای
قرضه منجانب شرکتهای مجهولالهویت به اساس اسناد تزویری بوده؛ چنانچه
تعداد  14جواز تجارتی مربوط شرکتهایی که برایشان قرضه اجرا گردیده ،از جانب
وزارت محترم تجارت بدون ثبت و تزویری دانسته شده است.
ذ :به اساس تحریری مدیریت تصفیهی کابلبانک و معلومات ارائه شدهی کارمندان
اسبق کابلبانک ،تعداد  101قرضهی حاوی مبلغ  387میلیون دالر امریکایی بدون
ترتیب اسناد قرضه به اسم افراد مجهولالهویت در زمان تصدی وظیفهی خلیلاهلل
فیروزی در پست ریاست هیأت عامل کابلبانک اجرا گردیده است.
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س :به اساس تحریری مدیریت تصفیه ،اظهارات کارمندان اسبق کابل بانک
(عصمتاهلل بیگ و رام چندران) ،اظهارات شیرخان ،اعرافات مقروضین گروپی و
مالحظهی اسناد صرافی شاهین که از جانب رام چندران ،آمر اسبق قرضهی کابل
بانک ارائه گردیده ،به اثبات میرسد که خلیلاهلل فیروزی عمداً و قصداً در قدم
نخست قروض را به اسم افراد مجهولالهویت امضا و زمینهی استفادهی غیرقانونی
دارایی بانک را به خود و سایر شرکای جرمی خویش مساعد نموده که هویت اصلی
مقروضین به مالحظهی اسناد صرافی شاهین کامال به اثبات میرسد.
ش :به اساس جدولهای ارائه شدهی مدیریت تصفیهی کابل بانک ،خلیلاهلل
فیروزی و سایر اعضای هیأت عامل کابل بانک تعداد  184قرضه به اسم افراد
مجهولالهویت را برای خود ،سهمداران و مقروضین گروپی به رویت اسناد تزویری
که حاوی مبلغ ( 375126116.61سهصد و هفتاد و پنج میلیون و یکصد و بیست
شش هزار و یکصد و شانزده اعشاریه شصت و یک) دالر امریکایی میگردد ،امضا
نموده که در قروض متذکره امضای شیرخان فرنود به مالحظه نمیرسد.
ص :تعداد  101قرضهی بدون ترتیب اسناد قرضه و تعداد  12قرضهی بدون
تصویب در زمان تصدی وظیفهی حاجی خلیل و شیرخان در کابل بانک ،حاوی
مبلغ ( 411008379.24چهارصد و یازده میلیون و هشت هزار و سهصد و هفتاد و نه
اعشاریه بیست و چهار) دالر امریکایی به اسم افراد مجهولالهویت منجانب خودشان و
سایر مقروضین گروپی سهمداران مقروض امضا و اجرا گردیده است.
ض :به مالحظهی جدول ارائه شدهی مدیریت تصفیهی کابلبانک ،حاجی خلیل
در تعداد  17قرضه یکجا با شیرخان فرنود که حاوی مبلغ ( 60571841.34شصت
میلیون و پنجصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و چهل و یک اعشاریه سی و چهار)
دالر امریکایی میگردد ،بهنام افراد مجهولالهویت با اسناد تزویری برای خود و سایر
مقروضین گروپی امضا نموده است.
ط :طبق هدایت مادهی  34قانون بانکداری ،بانکها نمیتوانند در ساحات
ساختمانی ،ترانسپورتی و غیره موارد غیرمجاز سرمایهگذاری نمایند؛ اما اسامی خلیل
ت هوایی پامیر ،تأسیسات
فیروزی در بخشهای غیرمجاز خالف مادهی فوق در شرک 
نفت ،شهرک دوستی ،تلویزیون باختر و غیره موارد سرمایهگذاری نموده که در زمینه
بر عالوهی موجودیت اسناد ،اعتراف نیز داشته است.

دالیل الزام علیه اسامی رام چندران ،آمر اسبق شعبهی
قرضه و عضو هیأت عامل:

نامبرده گرچه در قروض غیرنورمال امضا نموده که امضاهای خویش را در قروض
متذکره نیز تأیید نموده؛ اما علت امضای قروض را ،فشار و هدایت خلیل فیروزی
دانسته و در ضمن نامبرده در جریان تحقیق اظهار داشته که بنده مشکالت سایر
قروض متذکره را عنوانی مسئولین کابل بانک رسم ًا اطالع دادهام که ترجمهی
تعدادی از اطالع ارائه شدهی خویش را عنوانی مسئولین کابل بانک ،به دسترس
هیأت تحقیق قرار داده است و اینکه موصوف بهجای استعفا و امتناع از امضای
قروض ،روی چه انگیزه سایر قروض غیرنورمال را در کابل بانک امضا نموده،
موصوف در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا بنده از کابلبانک قرضه اخذ
نموده بودم ،نمیتوانستم وظیفه را ترک نمایم .ولی به هرحال ،با وجودی که موصوف
از کدام حساب قرضهی مجهولالهویت استفاده ننموده ،امضای قروض از جانب
نامبرده ،سبب ایجاد مشکالت در کابلبانک گردیده و در زمینه موصوف جوابگو و
منحیث شریک جرمی کسب الزامیت مینماید.

دالیل الزام علیه اسامی راجا گوپال کرشنن ،آمر تفتیش
کابلبانک:

از اینکه در داخل کابلبانک تخطیهایی چون اجرای قروض خالف قانون برای
اشخاص وابسته به اساس اسناد تزویری بهنام افراد مجهولالهویت اجرا گردیده،
میباید آمریت تفتیش کابلبانک تخطیهای قروض متذکره را کشف و برجسته و
اطالع آن را به مراجع مربوطه ارائه مینمود.
به هرحال ،راجا گوپال کرشنن در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا
وظیفهی شعبهی تفتیش ،ارائهی گزارش تخطیها منجانب مسئولین کابل بانک
بوده که نامبرده اظهار داشته که سایر تخطیهای کابلبانک را به مسئولین کابل
بانک گزارش دادهام که در زمینه اسناد نیز ارائه داشتهاند .و اینکه نامبرده روی چه
انگیزه اطالع تخطیهای داخل کابلبانک را عنوانی د افغانستان ارائه نکرده ،در زمینه
موصوف طوری وانمود میسازد که هیأت نظار د افغانستان بانک در هربار نظارت سایر
اسناد ،شعبهی ما را مطالع مینمو د و اسنادی که مورد ضرورتشان میبود ،از ما تقاضا
و اخذ میکردند؛ ولی بهصورت عموم هیأت نظارت کنندهی د افغانستان بانک به اخذ
اسنادهای تفتیش کابلبانک عالقهمندی نشان نمیدادند.
به هر صورت ،بهخاطر رفع تخطیهای موجود کابلبانک و جلوگیری از بحران مالی
ایجاد شده ،به اساس مکلفیت وظیفوی ایجاب مینمود تا آقای راجا گوپال کرشنن،
آمر تفتیش در قدم نخست اطالع تخطیهای موجود را به د افغانستان بانک ارائه و
ثانی ًا در صورتی که تخطیها مرفوع ساخته نمیشدند ،الزم بود تا موصوف بهجای
تداوم به وظیفه ،استعفای خویش را تقدیم ،از موجودیت تخطیها و جرایم داخل بانک
چشمپوشی نمیکرد .بنا ًء ،مسئولیت نامبرده منحیث شریک جرمی نیز در زمینه ثابت
میباشد.

دالیل الزام علیه اسامیان هریک:

 -1طارق میران ،آمر آیتی کابلبانک
 -2امیناهلل خیراندیش ،آمر روابط دولتی کابلبانک
 -3کمال ناصر کرور ،کارمند کابلبانک
ب شاه فروتن ،کارمند اسبق کابلبانک
 -4محبو 
 -5عصمتاهلل بیگ
الف :به مالحظهی اسناد ،نامبردگان در تصاویب قروض غیرنورمال امضا نمودهاند.
ب :موصوفان در جریان تحقیق موجودیت امضای خویش را در قروض متذکره
تصدیق و تأیید نمودهاند.
بنا ًء مسئولیت نامبردگان بنابر دالیل فوق ،ثابت است.

دالیل الزام علیه انجنیر محمد افضل حبیب:

الف :انجنیر افضل حبیب منحیث عضو هیأت نظار ،مکلفیت داشت تا اجرائات کابل
بانک را نظارت نموده و از تخطیهای ارتکابیه در داخل کابلبانک ،به د افغانستان
بانک اطالع دهد؛ اما موصوف الی برمال شدن بحران مالی کابلبانک ،کدام گزارش
تخطی را به ادارهی د افغانستان بانک ارسال نداشته است.
ث [مسئول] هیأت مدیره بهنام
ب :موصوف در تعداد  17قرضهی غیرنورمال به حی 
افراد مجهولالهویت امضا نموده است.
ج :انجنیر افضل از موجودیت امضای خویش در قروض غیرنورمال گروپی به اسم
افراد مجهولالهویت انکار نیز کرده نمیتواند؛ زیرا امضاهای موصوف از جانب مسئول
شعبهی منابع بشری کابل بانک تصدیق گردیده است.
بنا ًء مسئولیت انجنیر افضل بنابر دالیل فوق ثابت میباشد.

دالیل الزام علیه عبدالبصیر فروغ:

الف :طبق هدایت مادهی  25قانون بانکداری منحیث عضو هیأت عامل کابل
بانک؛ چون مسئول اداره و فعالیتهای بانک بوده که متأسفانه موصوف و سایر
اعضایهیأت عامل کابلبانک وظایف و مکلفیتهای قانونی خویش را ایفا کرده
ی نامبرده در قروض کابلبانک مشکالت
نتوانسته ،بلکه به اثر ضعف اجرائات کار 
ایجاد گردیده است.
ب :عبدالبصیر فروغ حدود مبلغ  12میلیون دالر قرضه بهنام شرکت هوایی پامیر را
امضا و اجرا نموده است و این در حالی است که رییس و معاون شرکت هوایی پامیر
سهمداران کابلبانک بوده ،یعنی خودشان برای همکاران و سهمداران کابلبانک
خالف قانون بانکداری قرضه امضا و اجرا نمودهاند که جداً موضوع تضاد منافع و
سوء استفاده از صالحیتهای وظیفوی و زمینهسازی برای حیف و میل دارایی عامه
به وسیلهی سهمداران کابلبانک مطرح میگردد.
ج :عبدالبصیر فروغ خالف مادههای  40و  41قانون بانکداری و خالف مواد  8و 9
قانون مبارزه با تطهیر پول ،برای اشخاص وابستهی سهمداران و مقروضین گروپی
قروض مجهولالهویت را افتتاح ،امضا و اجرا نموده است.

دالیل الزام علیه اماناهلل حمید:

الف :موجودیت امضای نامبرده در قروض غیرنورمال ،خالف قانون ،با اسناد تزویری،
به اسم افراد مجهولالهویه ،خود اثبات کنندهی مسئولیت نامبرده تلقی میگردد.
ب :تعداد  14جواز تجارتی مربوط شرکتهایی که برایشان قرضه اجرا گردیده ،ولی
اسناد مذکور از جانب وزارت تجارت بدون ثبت و تزویری دانسته شدهاند؛ بنا ًء امضای
متهم روی اسناد تزویری قروض ،خود سبب اثبات مسئولیت موصوف میگردد.
ج :طبق هدایت مادهی  24قانون بانکداری ،هیأت نظار مسئولیت نظارت بر اداره و
فعالیتهای بانک را به عهده دارد؛ اما بدبختانه آقای اماناهلل حمید نه تنها از اجرائات
کابلبانک نظارت نکرده ،بلکه خود زمینهی اجرای معامالت غیرقانونی بانکی را به
سایر سهمداران و مقروضین گروپی مساعد و مهیا ساخته است.
د :اسامی اماناهلل حمید حدود مبلغ  12میلیون دالر امریکایی قرضهی خالف قانون را
بهنام شرکت هوایی پامیر امضا و اجرا نموده و این در حالی است که مسئول شرکت
ت وظیفوی
هوایی پامیر نیز خودش میباشد که جداً موضوع سوء استفاده از صالحی 
و زمینهسازی برای حیف و میل دارایی عامه منجانب سهمداران کابلبانک مطرح
میگردد.

دالیل الزام علیه مسعود خان موسی غازی:

از اینکه مسعود خان موسی غازی به تاریخ  30آگست  2010از جانب ریاست د
افغانستان بانک به حیث رییس کابلبانک به عوض خلیلاهلل فیروزی مقرر گردیده،
بنا ًء تمام مسئولیتهای کابلبانک را عهدهدار شده که در جریان مسئولیت وظیفوی،
نامبرده به تاریخ  31اگست  2010ساعت یازده بجهی شب مبلغ پنج میلیون دالر
امریکایی به امضای اسامی شکراهلل شکران ،معاون کابل بانک و امضای طاهر نام
از حساب بانکی شیرخان فرنود به کامرز بانک جرمنی انتقال گردیده .اینکه وجوه
مورد بحث باالوسیلهی کدام شخص برداشت شده ،تا اکنون معلوم نیست؛ اما اسامی
خلیلاهلل فیروزی در جریان تحقیق اظهار داشته که از جملهی پنج میلیون دالر
متذکره ،دو میلیون آن توسط فهیم نام کارمند صرافی شاهین برداشت گردیده؛ ولی
تا اکنون هیأت تحقیق در مورد اینکه آیا پول از کامرز بانک جرمنی به کدام بانک و
حساب انتقال شده و تسط کدام اشخاص برداشت گردیده ،به دلیل عدم دسترسی به
سیستم بانکی کامرز بانک ،برای فع ً
ال در زمینه ابراز نظر کرده نمیتوانیم؛ اما چیزی که
ثابت بوده ،این است که پول فوق از حساب شخصی شیرخان که خود مظنون بحران
مالی کابلبانک بوده و از وظیفه سبکدوش گردیده ،خالف صالحیت باالوسیلهی
شکراهلل شکران ،بدون اینکه مطابق تعامل بانکی امضای صاحب حساب درج آویز
گردد ،انتقال و تأیید گردیده و این در حالی است که اسامی شکراهلل شکران فراری
ت [و انتقال در زمان ریاست] اسامی مسعود خان موسی غازی که در همان زمان
اس 
مسئولیت ادارهی کابل بانک را عهدهدار بود ،صورت گرفته؛ اما نامبرده الی افشای
قضیه از جانب خلیلاهلل فیروزی ،هیچگونه اقدام در زمینه ننموده و راپور چنین موضوع
را عنوانی کدام مرجع عدلی و قضایی ارائه نکرده و از همه مهم اینکه اسامی مسعود
خان موسی غازی در برگشت دوبارهی پول متذکره هیچگونه اقدام را مرعی نداشته
است و در ضمن عدم اطالع از چنین موضوع و کتمان آن ،نشاندهندهی زمینهسازی
برای مرتکبین جرم است .بنا ًء مسئولیت مسعود خان موسی غازی مطابق هدایت
فقرهی  2مادهی  285قانون جزا ،منحیث سوء استفاده کننده از صالحیت وظیفوی و
مطابق هدایت مادهی  381قانون جزا ،منحیث کتمانکنندهی جرم انتقال غیرقانونی
پول و وفق حکم مادهی  268با رعایت مادهی  39قانون جزا ،منحیث شریک جرم
غدر ثابت بوده ،نامبرده مسئول دانسته میشود.

دالیل الزام علیه اسامیان هریک:
-1
-2
-3
-4

عبدالقدیر فطرت
محباهلل صافی
مصطفی مسعودی
ظفراهلل فقیری
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 -5شیر آقا حلیم
 -6محمد قسیم رحیمی
 -7محمد عارف سالک
 -8بسمالله
الف :هیأت نظارتی د افغانستان بانک در سال  2010میالدی کابل بانک را مورد
بررسی و نظارت قرار داده که در نتیجه یک سلسله تخطیهای موجود در بخشهای
مختلف کابلبانک را برمال و طی گزارشی ،موضوع را به مالحظهی محباهلل صافی،
معاون اول د افغانستان بانک رسانیده؛ ولی اسامی محباهلل صافی عمداً با وجود
آگاهی از تخطیهای موجود در کابل بانک ،بهجز از مالحظهی اسناد ،هیچگونه
تعزیرات و تدابیر اصالحی را در مورد کابلبانک اتخاد ننموده تا اینکه موضوع بحران
ی کابلبانک از طریق رسانههای بینالمللی افشا و مسئولین د افغانستان بانک
مال 
ناگزیر در خصوص انتصاب متولی تصمیم اتخاذ نمودهاند.
ب :با وجود هشدارهای واضح و صریح رسمی و کتبی ریاست  74امنیت ملی و
ادارهی عالی مبارزه علیه فساد اداری که ذریعهی مکاتیب 1388 /10 /1 ،455؛ ،616
 1388 /10 /27و  1389/ 1 /18 ،69در مورد وجود فساد گسترده در نحوهی اجرائات
کابلبانک عنوانی د افغانستان بانک اصدار یافته؛ اما عبدالقدیر فطرت ،رییس کل د
افغانستان بانک و محباهلل صافی ،معاون اول د افغانستان بانک نخواستند در موقع
مناسب از بروز بحران کابلبانک پیشگیری و جلوگیری به عمل آورند.
ج :عبدالقدیر فطرت و محباهلل صافی ،مسئولین اسبق د افغانستان بانک با ارائهی
راپورهای عوامفریبانه از بررسیهای هیأت ادارهی عالی نظارت ممانعت نموده و
زمینهساز برای بروز بحران مالی کابلبانک گردیدهاند.
د :همچنان اسامی عبدالقدیر فطرت و محباهلل صافی از وضعیت نورمال مالی و
عملیاتی کابلبانک رسم ًا از طرف بانک مرکزی ،خالف واقعیت ،بهخاطر اغوا ساختن
مقامات عالیرتبهی دولتی ،اطمینان دادهاند.
ه :عبدالقدیر فطرت و محباهلل صافی در مورد سوابق تحصیلی ،کاری و اجتماعی
رؤسای عامل و نظار کابلبانک طبق صراحت فقرهی  1مادهی  27و فقرهی 12
مادهی  1قانون بانکداری در زمان تقررشان تدقیق ننمودده و عمداً موصوفان را
ی کابلبانک گماریده تا خواستهای غیرقانونیشان در هر موقف
در ردههای باالی 
برآورده شوند.
و :اسامی عبدالقدیر فطرت به تاریخ  87 /10 /8مدیریت ناسالم کابلبانک را خالف
واقعیت سالم تشخیص و حالت موجودیت بحران مالی کابلبانک را نادیده گرفته و
نهایت ًا بهجای اتخاذ تدابیر اصالحی و تعزیراتی ،برعکس کابلبانک را از درجهی  4به
درجهی  3تشویق ًا ارتقا میدهد که خود اثبات کنندهی زمینهسازی برای بحران مالی
کابلبانک از جانب آقای عبدالقدیر فطرت میباشد.
اسامی خلیل فیروزی در جریان تحقیق طوری وانمود ساخته که گویا مبلغ  5میلیون
دالر امریکایی به دستور متولی کابلبانک از حساب کابلبانک به حساب شخصی
شیرخان در دبی انتقال داده شده و از این پنج میلیون ،دو میلیون آن را به فهیم پسر
طراب ،معاون بانک داده و بعداً برای آقای فطرت تسلیم داده شده است .و طوری که
به ارتباط موضوع تحقیقات انجام پذیرفته ،روشن گردیده که واقع ًا مبلغ متذکره در
هنگام شب به تاریخ  31آگست  2010در زمان ریاست مسعود خان موسی غازی به
امضای شکراهلل شکران انتقال گردیده است.
ز :به اساس معلومات ارائه شدهی آمریت رعایت پیروی از قانون کابل بانک ،کابل
بانک تعداد  501معاملهی مشکوک را به آمریت راپورهای مالی افغانستان ارسال
داشته؛ ولی طوری که در زمینه تحقیقات انجام شده ،اسامی مصطفی مسعودی ،آمر
راپورهای مالی د افغانستان بانک نه تنها در زمینهی معامالت مشکوک ارسالی کابل
بانک هیچ نوع اقدامات قانونی چون بالک نمودن حسابات مشکوک و ارسال راپور
ی ننموده و راه را برای بحران مالی کابلبانک هموار و باعث بروز
به ادارهی سارنوال 
مشکالت موجود گردیده است.
ح :اسامی ظفراهلل فقیری بر عالوهی اینکه مسئولیت سرگروپی نظارت کنندگان
کابلبانک را عهدهدار بوده ،موصوف در عین زمان مسئولیت ارزیابی و نظارت مدیریت
کابلبانک را نیز به عهده داشته و این در حالی است که کابلبانک در سال 1386
از جانب موصوف مورد نظارت قرار گرفته که در نتیجه با وجودی که کابلبانک سیر
بحران را میپیمود ،با آنهم آقای ظفراهلل مدیریت ناسالم کابلبانک را خالف واقعیت
سالم تشخیص و نهایت ًا به سبب آن کابلبانک در بخش مدیریت از درجهی  5به
درجهی سوم ارتقا داده میشود که نظارت ناسالم و خالف واقعیت موصوف در بخش
مدیریت ،سبب ارتقای یک درجهی کلی کابلبانک نیز گردیده است.
ط :قابل ذکر [است] که در نتیجهی نظارت مورخ  1387 /3/7از جانب د افغانستان
بانک ،کابلبانک یک درجه تنزیل نموده؛ ولی مجدداً به تاریخ  87 10 /8اسامی شیر
آقا حلیم مدیریت ناسالم کابلبانک را خالف واقعیت سالم تشخیص [داده] که از
اثر چنین اجرائات ناسالم موصوف ،کابلبانک یکبار دیگر با وجودی که در مراحل
بحران قرار داشت ،از درجهی چهار به درجهس سوم ارتقا مینماید که ارتقای بانک به
اساس تأییدی آقای محباهلل صافی ،معاون اول د افغانستان بانک صورت میگیرد.
ی :اسامی محمد قسیم که مدیریت نظارت عمومی د افغانستان بانک را به عهده
داشت ،تمام جریانات غیرواقعی فوقالذکر از جانب موصوف توحید گردیده که سبب
مسئولیت مستقیم نامبرده نیز میگردد.
ک :اسامی بسماهلل که در ترکیب هیأت نظارتی سال  1386کابل بانک عضویت
داشت ،خالف واقعیت ،بخش سیالیت کابلبانک را نم رهی بلند اعطا نموده که چنین
عملکرد موصوف سبب ارتقای درجهی عمومی کابلبانک گردیده است.
ل :اسامی محمد عارف سالک به تاریخ  1387 /10 /8عضویت هیأت نظارتی د
افغانستان بانک را در کابلبانک به عهده داشته که در نتیجه موصوف بخش عواید
کابلبانک را از درجهی چهار به درجهی سوم ،خالف واقعیت ،ارتقا داده است.

حکم قابل تطبیق قانون:

با در نظرداشت دالیل الزام که فوق ًا ذکر گردید ،اینک مسئولیت متهمین قضیه با
توجه به عملکرد جرمیشان ،ذی ً
ال مطابق احکام قوانین نافذهی کشور مشخص و
تفکیک میگردد:
 -1خلیلاهلل فیروزی و شیرخان فرنود با در نظرداشت دالیل الزامی که فوقا
علیهشان ذکر گردیده ،به نسبت سوء استفاده از صالحیتهای وظیفویشان ،ترتیب
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و استعمال اسناد تزویری در افتتاح حسابات بانکی بهنام افراد مجهولالهویت ،وفق
هدایت مادههای  285و  310قانون جزا مسئول دانسته میشوند .و از اینکه خلیلاهلل
فیروزی و شیرخان فرنود به اثر امضای تعداد  17قرضهی خالف قانون بهنام افراد
مجهولالهویت با اسناد تزویری و اجرای تعداد  113قرضهی بدون ترتیب اسناد و بدون
تصویب بهنام افراد مجهولالهویت عمداً به منظور حصول منافع برای خودیا اشخاص
دیگر ،دارایی عامه را جمع ًا حاوی مبلغ  471580220.58دالر امریکایی مشترک ًا متضرر
ساخته و در ضمن خلیلاهلل فیروزی به نسبت امضا در تعداد  184قرضهی خالف
قانون بهنام افراد مجهولالهویت با اسناد تزویری حاوی مبلغ  375126116.61دالر
امریکایی بدون امضای شیرخان فرنود به منظور حصول منفعت برای خود و سایر
شرکای خویش منافع عامه را بهصورت کلی متضرر ساخته و عالوه بر این ،از اینکه
پنهان کردن ،تغییر شکل ،تسعیر ،انتقال وجوه به خارج از کشور ،حصول و تصاحب
اموال و دارایی که از طریق جرم بهدست آمده ،مطابق حکم مادهی سوم قانون مبارزه
با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم ،جرم تطهیر پول تعریف گردیده ،بنا ًء نامبردگان
وفق هدایت مادهی  268و  273قانون جزا و طبق هدایت مواد  36و  49قانون مبارزه
با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و با در نظرداشت تعریف مندرج فقرهی  2مادهی
 2قانون مذکور و با رعایت مادهی  158قانون جزا ،مسئول دانسته میشوند.
 -2را م چندران ،راجا گوپال کرشنن و عصمتاهلل بیگ ،بنابر دالیل الزامی که در
فوق علیهشان ذکر گردیده ،منحیث سوء استفاده کنندگان از صالحیتهای وظیفوی
و کتمان کنندگان جرم ،وفق هدایت مواد  381 ،285و  310و با در نظرداشت مادهی
 39قانون جزا ،وفق هدایت مادههای  268و  273قانون جزا منحیث شریک جرمی با
متهمین مختلس با رعایت مادهی  158قانون جزا مسئول دانسته میشوند.
 -3اسامیان هریک:
طارق میران ،آمر آیتی کابلبانک
امیناهلل خیراندیش ،آمر روابط دولتی کابلبانک
کمال ناصر کرور ،کارمند کابلبانک
محبوبشاه فروتن ،کارمند اسبق کابلبانک
با در نظرداشت اوضاع و احوال متهمین مذکورون و با توجه به دالیل الزامیتشان
که در فوق ذکر گردیده ،وفق هدایت مادهی  285قانون جزا مسئول دانسته میشوند.
 -4اسامیان هریک:
نجنیر محمد افضل حبیب ،عضو هیأت نظارت کابلبانک
عبدالبصیر فروغ ،معاون عملیاتی کابلبانک
اماناهلل حمید ،عضو هیأت نظارت کابلبانک و رییس شرکت هوایی
پامیر
به اساس دالیلی که در فوق ذکر گردیده ،وفق مواد  310 ،285و  381با رعایت
مادهی  158قانون جزا مستوجب مجازات دانسته میشوند.
ً
 -5اسامی مسعود خان موسی غازی به اساس دالیلی که فوقا علیه نامبرده
ی  381و مادههای  268و
برجسته گردیده ،وفق هدایت فقرهی  2مادهی  ،285ماد ه 
 273با رعایت مادهی  39و مادهی  158قانون جزا ،قابل مجازات پنداشته میشود.
 -6اسامیان هریک:
عبدالقدیر فطرت ،رییس اسبق د افغانستان بانک
محباهلل صافی ،معاون اول اسبق د افغانستان بانک
وفق دالیل برجسته شدهی فوقالذکر ،به نسبت فراهم نمودن تسهیالت و عدم

جلوگیری آگاهانه از تداوم ارتکاب جرایم اختالس ،تزویر ،تطهیر پول و کتمان جرایم
فوقالذکر به وسیلهی متهمین مذکور ،منحیث فاعل جرم سوءاستفاده از صالحیت
وظیفوی و کتمان حقایق مطابق هدایت مواد  285و  381قانون جزا و به عنوان
شریک جرم در تمام وجوه اختالس شدهی کابلبانک ،وفق هدایت مادهی  268و
 273با در نظرداشت مادهی  39و با رعایت مادهی  158قانون جزا مسئول و قابل
مجازات دانسته میشوند.
 -7اسامیان هریک:
مصطفی مسعودی ،آمر ادارهی معامالت و راپورهای مالی افغانستان
شیر آقا حلیم
ظفراهلل فقیری
قسیم ،آمر عمومی نظارت
بنابر دالیل فوقالذکر ،وفق هدایت فقرهی  2مادهی  285و مادهی  381قانون جزا
منحیث سوء استفاده کنندگان از صالحیت وظیفوی و کتمان کنندگان جرم ،مسئول
و قابل مجازات دانسته میشوند.
 -8اسامیان هریک ،بسماهلل وعارف سالک ،کارمندان د افغانستان بانک بنابر
ل مذکوران که صالحیت تصمیمگیری
دالیل فوق با در نظرداشت اوضاع و احوا 
کامل را نداشتند ،بنا ًء نامبردگان وفق هدایت فقرهی  1مادهی  285قانون جزا قابل
مجازات دانسته میشوند.
قابل ذکر است که در جریان بررسی و تحقیق قضیه ،جایدادهای منقول و غیرمنقولی
که از وجوه اختالس شدهی کابلبانک خریداری شده بودند ،در جریان تحقیقات به
همکاری مدیریت محترم تصفیهی کابلبانک تثبیت گردیده که جزئیات مکمل آن
درج جدول منضمهی صورت دعوای هذا تقدیم است .البته محکمهی محترم حین
رسیدگی قضیه در مورد مصادرهی جایدادهای منقول و غیرمنقول داراییهای متذکره
که دارای منشای جرمی بوده ،وفق هدایت مواد  32و  55قانون مبارزه با تطهیر پول
و عواید ناشی از جرایم تصمیم اتخاذ خواهند فرمود.
شایان ذکر است که به ارتباط قضیهی بحران مالی کابل بانک ،اسامیان هریک،
 -1شکراهلل شکران ،معاون اسبق کابلبانک  -2ماتیو پیجی ،آمر مالی کابلبانک،
 -3امیتا باسو ،آمر شعبهی کریدت -4 ،ضیاالحسن ،آمر خطرات مالی کابلبانک،
 -5احمد جاوید -6 ،وحیداهلل فیروزی -7 ،حسنخان اکبر ،عضو اسبق هیأت نظار
کابلبانک -8 ،جورج ،عضو اسبق هیأت عامل کابلبانک -9 ،جانسن ،عضو قبلی
هیأت عامل کابل بانک -10 ،کاووس ،آمر اسبق نظارت مالی د افغانستان بانک،
ی ولد عبدالفتاح ،آمر اسبق بازاریابی کابل بانک -12 ،احمد تمیم
 -11نوراهلل سیف 
ولد محمد عظیم ،کارمند اسبق کابل بانک -13 ،فهیم ولد محمد عیسی طراب،
کارمند صرافی شاهین در دبی نیز مظنونیت داشته؛ اما از اینکه نامبردگان الدرک
و غایب بوده ،روی این ملحوظ طی صدور قرار جداگانه وفق مواد 17و  18قانون
کشف و تحقیق و مادهی  35قانون اجرائات جزایی موقت ،کشف ،گرفتاری ،استرداد و
ممنوعالخروجی سایر مظنونین الدرک عنوانی وزارت محترم امور داخلهی ج.ا.ا صادر
گردیده که عندالحضار از آنها تحقیقات تکمیل و در موردشان تصمیم قانونی اتخاذ
خواهد گردید.
سرانجام محکمهی اختصاصی دادگاه عالی که بر اثر فرمان رییس جمهور به تاریخ
 29حمل سال  1391تأسیس شده بود ،در پنجم مارچ سال  2013میالدی فیصلهی
خود را بر اساس اتهامنامهای که توسط دادستانی کل علیه متهمان ترتیب داده شده
بود ،صادر کرد .بر بنیاد فیصلهی این محکمه ،هریک بیست و یک متهم کابل بانک
بنابر دالیل قانونی ذیل ،محکوم به حبس وجریمهی نقدی شدند:

اتهامات وضعيت عامالن بحران کابل بانک و مجازات آنان بر اساس حکم محکمهی اختصاصی کابل بانک
شخص متهم

صورت دعوا

محکوميت

حبس

شيرخان فرنود

قانون جزا
158 ،310 ،285 ،273 ،268
قانون مبارزه عليه تطهير پول
( )49 ،36 ،3
قانون بانکداري
34 ،25

قانون جزا 6,466

 5سال

خليل فيروزي

قانون جزا
310 ،273 ،285 ،268 ،158
قانون مبارزه عليه تطهير پول
()49 ،36 ،9 ،8 ،3
قانون بانکداري
40 ،34 ،25

قانون جزا 4,466

 5سال

رام چندران

قانون جزا
381 ،310 ،285 ،273 ،268 ،158 ،39

قانون اجرائات جزایي موقت ( 47در غياب)
قانون اساسي 130

 4سال

راجا گوپال
کرشنن

قانون جزا
،310 ،285 ،273 ،268 ،158 ،39

قانون اجرائات جزایی موقت 47
(در غياب) قانون اساسي 130

 4سال

عصمتاهلل بيگ

قانون جزا
381 ،310 ،285 ،273 ،268 ،158 ،39

قانون اجرائات جزایی موقت 47
(در غياب) قانون اساسي 130

 4سال

انجنير محمد
افضل حبيب

قانون جزا 381 ،310 ،285 ،158

قانون اساسي 130

 4سال

عبدالبصير فروغ

قانون جزا 385 ،310 ،285 ،158
قانون مبارزه عليه تطهير پول 8.9
قانون بانکداري 40 ،25 ،41

قانون اساسي 130

 4سال

17

ویژهی کابلبانک
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اتهامات وضعيت عامالن بحران کابل بانک و مجازات آنان بر اساس حکم محکمهی اختصاصی کابل بانک
شخص متهم

صورت دعوا

محکوميت

حبس

امان اهلل حميد

قانون جزا 381 ،310 ،285 ،158

قانون اجرائات جزایی موقت 47
(در غياب) قانون اساسي 130

 4سال

مسعود خان
موسي غازي

قانون جزا 381 ،285 ،273 ،268 ،158 ،39

قانون جزا 4,466

 3سال

طارق ميران

قانون جزا 285

قانون اساسي 130

 2سال

اميناهلل خيرانديش

قانون جزا 285

قانون اساسي 130

 2سال

محبوب شاه فروتن

قانون جزا 285

قانون اساسي 130

 2سال

کمال ناصر کرور

قانون جزا 285

قانون اساسي 130

 2سال

عبدالقدير فطرت

قانون جزا  381 ،285 ،273 ،268 ،158 ،39قانون جزا  285,381قانون اجرائات جزایی
موقت ( 47در غايب)

 2سال

محباهلل صافي

قانون جزا 381 ،285 ،273 ،268 ،158 ،39

قانون جزا 6,156,285,381

 1سال

محمد قسيم
فهيمي

قانون جزا 381 ،285

قانون جزا 285,381

 6ماه

مصطفي مسعودي

قانون جزا 381 ،285

قانون جزا 156,285,381

24000
افغاني
جريمه
نقدي

شير آقا حليم

قانون جزا 381 ،285

قانون جزا 285.381 .)6( 156

ظفراهلل فقيري

قانون جزا 381 ،285

قانون جزا 285.381 .)6( 156

بسم اهلل

قانون جزا 285

قانون جزا 285.381 .)6( 156

عارف سالک

قانون جزا 285

قانون جزا 285.381 .)6( 156

پس از آنکه محکمهی ابتدایی کابل بانک حکمش را در اولین دادگاه متهمان این
پرونده صادر کرد ،چالش اصلی برای دولت افغانستان ،دستگیری و مجازات آنان
بود .کارمندان خارجی این بانک که بر اساس حکم محکمه مجرم شناخته شده
بودند ،هنوز هم آزادند و بعضی از شهروندان افغانستان که بر اساس حکم محکمه
بودند نیز از مجازات فرار کردند .در آخرین جلسهی دادگاه
مجرم شناخته شده 
استیناف که هفتهی گذشته برگزار شده بود ،مشخص شد که هرکدام از این افراد
تا روز فیصلهی دادگاه استیناف چه مدت زندان را سپری کردهاند و از میان تمامی
مجرمان بر اساس حکم محکمه ،کیها زندانی شدهاند و کیها توقیف شدهاند،که
شامل این افراد میشوند:
خلیلاهلل فیروزی :چهار سال و دو ماه
شیرخان فرنود :چهار سال و دو ماه

محمد قسیم 35 :روز
محمد عارف 35 :روز
شیر آقا 35 :روز
محمد طارق ،کارمند سابق کابل بانک :دو ماه
بسماهلل 36 :روز
محبوب شاه فروتن :دو ماه
کمال ناصر کرور :دو ماه
مصطفی :جریمهی نقدی
ظفراهلل :تازه توقیف شده است
سایر افرادی که به اساس حکم محکمهی ابتدائیه مجرم شناخته شده بودند ،هنوز
مورد پیگرد جزایی قرار نگرفتهاند .با این وجود ،پس از آنکه رییس جمهور محمد

اشرف غنی در مراسم تحلیف خواهان بازگشایی پروندهی کابل بانک شد و به
نهادهای ذیربط مهلت  45روزه برای رسیدگی به این پرونده را صادر کرد ،روز
دوشنبه 19 ،عقرب اولین دادگاه استیناف رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.
در جلسهی دادگاه که با حضور خلیلاهلل فیروزی ،رییس پیشین هیأت عامل کابل
بانک و شیرخان فرنود ،رییس پیشین هیأت مدیرهی این بانک در کابل ،پایتخت،
برگزار شد ،رییسان سابق این بانک مقامهای ارشد افغانستان را متهم کردند که از
قرضههای غیرقانونی این بانک بهرهمند شدهاند.
شیرخان فرنود ،رییس هیأت مدیرهی کابل بانک در جریان برگزاری این دادگاه
گفت که محمود کرزی ،برادر حامد کرزی ،رییس جمهوری سابق افغانستان؛ عمر
زاخیلوال ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور غنی؛ خان
افضل هدهوال ،معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد ،والی سابق
کابل به مقدار  ۶۵میلیون دالر از این قرضهها بهرهمند شدهاند.
در این جلسه خلیلاهلل فیروزی با اعتراف به «اشتباهاتش» در استفاده از سرمایهی
این بانک گفت که  ۹۶میلیون دالر دارایی سهامداران این بانک توسط رییس
جمهوری سابق افغانستان به سایر افراد «بخشیده شده است».
آقای فرنود نیز در روند ادامهی محاکمه گفت که  ۱۱بالک ساختمان «گلبهار
سنتر» در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری مربوط به اوست که باید فروخته شود و
بدیهیهای کابل بانک داده شود .ولی دادستان پرونده گفت ،زمین ساختمان این
مرکز تجاری بهنام خانم آقای فرنود ثبت شده و ساختمانها نیز به نام گلبهار
حبیبی اند که به دلیل ادامهی منازعه ،فروش آن امکانپذیر نیست.
در دومین جلسهی دادگاه استیناف که روز سهشنبه 20 ،عقرب برای رسیدگی به
پروندهی اختالس کابل بانک برگزار شد ،دادگاه با صدور حکمی ،تمام داراییهای
متهمان اختالس از کابل بانک را مسدود و رییسان سابق کابل بانک را نیز هریک
به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختالس شده و بهرهی آن محکوم کرد.
قاضی دادگاه در جلسهی روز سهشنبه ( ۱۱نوامبر ۲۰/عقرب) از حاجی محمد طاهر
ظاهر ،غالم داوود نصیب ،صوفی نثار احمد ،شکراهلل شکران ،حیاتاهلل کوکچه،
تأسیسات نفتی حیرتان ،کابل نفت ،شرکت هوایی پامیر ،گلبهار حبیبی ،عبدالغفار
داوی ،اخترگل ،ملک جان ،محمد طاهر ،گلبهار تاور ،صرافی شاهین ،آریانا استیل،
محمود کرزی ،محمدحصین فهیم ،ظاهر گروپ و گاز گروپ به عنوان متهمان
پروندهی اختالس کابل بانک نام برد.
بر اساس حکم قاضی این پرونده ،تمام داراییهای منقول و غیرمنقول افراد ذکر
شده مطابق قانون ،تشخیص و تا پرداخت تمامی بدهیهای کابل بانک ،مسدود
میشوند و تأخیر محکومان در پرداخت بدهیهای بانک ،باعث پیگرد قانونی آنان
خواهد شد.
بر اساس این حکم ،دادستانی موظف است که فهرست  ۲۲۷نفری را که شیرخان
فرنود ،رییس پیشین هیأت مدیرهی این بانک به دادستانی ارائه کرده است ،مورد
بررسی قرار دهد.
قاضی دادگاه همچنین حکم کرد که دو شرکت خارجی که در بررسی خود از روند
کار کابل بانک ،دقت الزم را به خرچ ندادهاند و گزارش خالف واقع در مورد شرایط
این بانک داده و در نتیجه ،زمینهی بحران کابل بانک را فراهم کردهاند ،قابل
تعقیب عدلی هستند.
بر اساس حکم دادگاه ،شیرخان فرنود ،رییس پیشین هیأت مدیرهی این بانک
به جرم پولشویی و اختالس به  ۱۰سال زندان و پرداخت  ۲۳۷میلیون دالر پول
اختالس و  ۹۶میلیون دالر تکتانهی (بهره) این پول محکوم شد که قاضی او را
ملزم به پرداخت  ۳۳۴میلیون دالر دانست.
خلیلاهلل فیروزی ،رییس پیشین هیأت عامل کابل بانک نیز به جرم پولشوی
و اختالس به ده سال زندان محکوم شده و باید  ۱۳۷میلیون دالر پول اختالس
شده و مبلغ  ۵۹میلیون دالر بهرهی آن را که در مجموع  ۱۹۶میلیون دالر میشود،
پرداخت کند.
عالوه بر آنان ،تمام اموال منقول و غیرمنقول خلیلاهلل فیروزی و شیرخان فرنود نیز
باید بر اساس حکم محکمه ،توقیف شوند.

لیست  227مورد قرضهای که شیرخان فرنود به دادگاه داده است

شیرخان فرنود ،رییس پیشین کابل بانک لیستی را به دادگاه استیناف ( 19و  20عقرب  )1393داده است که در آن  227قضیهی
قرضه از پولهای کابل بانک درج است .او در دومین جلسهی دادگاه استیناف گفت که این لیست را بر اساس اسناد صرافی
شاهین ،تهیه کرده است .دادگاه استیناف به دادستانی دستور داد که در مورد این لیست تحقیق کند .روزنامهی اطالعات روز
این لیست را بهدست آورده که قرار ذیل است:
شماره اسامی بدهکاران کابل بانک مقدار پول به دالر

8,000,000.00
سید عمر
1
2,666.67
			
8,000,000.00
		
احمد شاپور
2
2,666.67
			
32.241.889.00
		
داوی گروپ
3
18,714,551.00
شرکت هوایی پامیر
4
3,337,021,00
		
کابل بانک
5
58,285,305.00
اکونت مرکزی
6
1,832,537.00
تلویزیون باختر
7
4,364,379.00
طیاره هلیکوپتر
8
17,260,676.00
ذخیرهی حیرتان
9
ویال ( C29نجیب 34درصد )64 and
10
5,774,508.00
		
660,953.00
سمیر تمیم لمتد
11
16,832,217.00
		
گلبهار تاور
12

شماره اسامی بدهکاران کابل بانک مقدار پول به دالر

حاجی ذبیح سمنگانی (مسعود) 6,049,621.00
13
خلیلاهلل فیروزی (شهر  .01-Oویال)
14
36,997,415.00
			
حاجی حصین فهیم (نجیب مهربان)		
15
9,050,633.00
			
شهیر شکیب لمتد (حاجی مقیم) 		
16
1,782,983.00
			
قدیر سلطانی و کهکشان لمتد ()m.na
17
1,161,209.00
			
1,799,713.00
حیاتاهلل ولد نعمتاهلل
18
697,892.00
غالم داوود نصیب
19
5,224,257.00
حاجی محمد طاهر ظاهر
20
529,059.00
آریانا استیل
21
3,391,565.00
سهراب ظهور
22
260,712.00
برالس
23

شماره اسامی بدهکاران کابل بانک مقدار پول به دالر

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

شرکت ساختمانی جرمن افغان 549,533.00
491,044.00
ابوذر سخییار لمتد
289,687.00
حاجی ابراهیم هیوادوال
324,878.00
کمال نبیزاده
ایچآراس پرنس مصطفی ظاهر 84,388.00
حاجی ادریس ،پسر کاکای حاجی 507,172.00
81,133.00
		
فضل اعظم
96,141.00
شرکت ساختمانی المصور
800,328.00
حاجی گل هاشم
4,515,227.00
خرید جایداد کابل بانک
2,623,180.00
کمپنی خالد نور
346,008.00
		
یما کرزی
369,830.00
		
قادر بخشی
49,088.00
اوسکار رستورانت حاجی
129,037.00
محیباهلل وهاب
309,513.00
مصطفی محمد لمیتد
یاسین میرویس بهرامالدین 2,904,882.00
نیو حمیداهلل فرهاد لمیتد 528,143,00
 TCLهیوادوال حاجی خلیل232,780.00
لطیف عظیم برادران لمتد 418,865.00

شماره اسامی بدهکاران کابل بانک مقدار پول به دالر

شرکت ساختمانی پامیر منصور 300,440.00
44
رحمانی گولد اسمت همایون 177,927.00
45
1,045,474.00
شرکت ساختمانی رحیم
46
625,083.00
شرکت ساختمانی ریحان
519,141.00
داوی گروپ غالم سرور
48
67,956.00
عبدل حلیم mzr
49
26,633.00
احمد فرید mzr
50
164,042.00
امان ودود لمتید
51
179,642.00
خیر لمیتد mzr
52
99,109.00
محمد آصف mzr
53
54,039.00
		
محمد طاهر
54
300.570.00
روشنزاده لمیتد سیر طاهر
55
85,254.00
سالمالدین mzr
56
535,620.00
افغان امارات
57
179,313.00
شاهین ناصر
58
312,081.00
سلیمان دانا لمیتد
59
57,326.00
ایمان ولید
60
55,720.00
محمد یونس نظری
61
دوست محمد با تضمین عارف 43,127.00
62
31,135.00
		
گل رحمان
63
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25,496.00
		
محمد شفیع
64
12,117.00
قندآغا کارمند بانک
65
13,348.00
سید هارون نادری
66
20,757.00
ترکستان تیمورزاده لمیتد
67
18,778.00
وحیداهلل یعقوبی
68
790,088.00
افغان ترونکس لمیتد
69
1,581,968.00
از درک خانه شکراهلل
70
126,969.00
موتر ضدمرمی
71
4,982,521.00
خراسان سیکیوریتی
72
خلیلاهلل فیروزی شاهین کابل 6,819,057.00
73
2,044,764.00
حاجی شیرین خان
74
3,502,855.00
اوکی حاجی خلیلاهلل
75
حاجی خلیل پول نقده و مصرف 2,539,069.00
76
حاجی خلیل پول نقده و مصرف 2,542,700.00
77
212,196.00
حاجی خلیل از درک انجنیر
78
9,714,283.00
اوکی حاجی خلیل حوالهها
79
اکونت ذینفع یا سود حاجی خلیل 2,380,175.00
80
327,118.00
حاجی خلیل مصرف قباله
81
23,273.00
حاجی خلیل برشنا
82
519,561.00
حاجی خلیل
83
57,769.00
حاجی خلیل فرید سرک
84
286,972.00
کاکا جان حاجی خلیل
85
68,636.00
حساب دیگر حاجی خلیل
86
11,383.00
حاجی وحید
87
890,945.00
 ZITZآیل
88
از درک مصارف اکونت ویآیپی 		
89
1,087,708.00
			
116,820.00
عبدالفتاح (انجنیر بصیر)
90
12,000.00
عبدالبصیر فروغ
91
22,263.00
عبدالفتاح بصیر فروغ
92
76,048.00
بصیر فروغ حاجی خلیل
93
13,175.00
بصیر فروغ حاجی خلیل
94
7,291,773.00
لیست قروض انفرادی
95
531,093.00
عارف نورزی (خلیل)
96
6,005,000.00
ضیااهلل فیروزی
97
20,779,265.00
کرنسی دیفریت
98
699,176.00
حاجی راشدین
99
105,190.00
زلمی رسول
100
1,290,785.00
عبدالرشید دوستم
101
مصارف زاخیلوال اوکی توسط حاجی خلیل
102
323,997.00
شرکت ساختمانی گرند مسعود تمبس
103
271,626.00
861,359.00
مصرف محمود کرزی
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

18

698,351.00
بنیاد مسعود
373,928.00
مارشال فهیم
373,928.00
محمد نبی حاجی خلیل
1,157,696.00
یونس قانونی
1,275,215.00
غالم حیدر داوودزی
228,219.00
ابراهیمی
349,789.00
حاجی دین محمد
308,279.00
حاجی یاسین
551,095.0
خان افضل
178,357.00
نور افضل خان
314,793.00
سمیعاهلل ابراهیمی
352,086.00
عبدالهادی
1,601,848.00
بخت
تحفهی عیدی برای پرسونل کابل بانک
242,096.00
369,057.00
خرید کانتینر
175,740.00
شاکر کارگر
768,830.00
خرید موتر
798,098.00
معاش روسها 518
3,492.00
ابوی لمیتد
2,487.00
عبدالصبور پیلوت پامیر
6,513.00
احمد شکیب همدرد
14,844.00
علی اکبر ژوندی
61,159.00
دوست محمد
50,459.00
حاجی عبدالبشیر
137,649.00
حاجی عبدالقیوم
230,568.00
حمداهلل
4,931.00
حشمتاهلل
7,727.00
میوند خان
2,453.00
ماللی انس
7,897.00
ملکه
10,980.00
محمد یاسین
2,245.00
محمد یوسف رفیق
6,555.00
نیلوفر
12,288.00
پرویز شریفی
2,657.00
سیدداوود و عبدالبصیر
806.00
سید حمید
4,568.00
سید سجاد سادات
3,191.00
شریف لطیف قادری لمیتد
7,490.00
سلیمان
44,408.00
شمس الحق لمیتد
31,608.00
محمد آصف زرگر
346,800.00
یاسر حبیب شمال لمیتد
1,547,663.00
چوک مزارشریف

کابل بانک از سه دهلیز شکست خورد
(گفتوگو با سید مسعود ،استاد دانشگاه کابل)
گفتوگوگردان:نجیباهللنصیح

استاد ،با توجه به وضعیتی که کابل بانک نو دارد،
راهحل مناسب را در چه میدانید؟
کابل بانک در سال  2010ورشکست شد .این بانک قبل از این
سال ،یکی از بزرگترین و موفقترین بانکهای خصوصی در
کشور بود .کابل بانک فعالیت خود را از  5میلیون دالر آغاز و
در زمانی دوران تجارتیاش را به یک میلیارد و  400میلیون
دالر رساند .شعبات کابل بانک در کشور سراسری شد .باید
گفت که در کل مدیریت کابل بانک تا مبلغ  500میلیون دالر
به گونهی درست پیش رفت؛ اما بعد از این رقم ،قدرتهای
سیاسی-اقتصادی درون کابل بانک شدند و الیگارشی مالی
را بهوجود آوردند .آنان رهبری اقتصاد کشور ،بهویژه اقتصاد
بانکی ،صنعتی و تجاری را در دستشان گرفتند .بنا ًء کابل
بانک از سه دهلیز با شکست مواجه شد :اول ،دهلیز مدیریت،
یعنی خرابی مدیریت کابل بانک بعد از  500میلیون دالر؛
دوم ،بحران اقتصادی که در سال  2008در جهان بهوجود
آمد و بعد آهسته آهسته دامنگیر این بانک شد و در پهلوی
اینها ،سیاسی شدن کابل بانک .تمام این موارد کابل بانک
را ورشکست کردند .کابل بانک در انتخابات دور دوم ریاست
جمهوری ،برای حامد کرزی کار بسیار عالی انجام داد.
نمایندگان مجلس ،وزیران و مقامهای بلندپایهی سیاسی
دیگر در کشور نیز با کابل بانک آنقدر خلط شده بودند که
این بانک از پول مردم به آنان تحفه میداد .از این لحاظ،
وقتی کابل بانک در سال  2010ورشکست شد ،یک خالی
پولی  912میلیون دالری را بهجا گذاشت .دولت در حقیقت

با هراس از اینکه با شکست کابل بانک و از بین رفتن تمام
حسابات پسانداز کنندگان این بانک ،شاید یک میلیون و
 200هزار نفر پسانداز کنندهی کابل بانک به سرکها بیایند
و خواستار پولهایشان شوند .اگر پول در این بانک نباشد،
شاید نوع سیستم مالی کشور به زانو درآید و از بین برود.
بنابراین 850 ،میلیون دالر را به کابل بانک داد و این بانک را
به یک شخصیت حقوقی دیگر بهنام کابل بانک جدید تبدیل
کرد .کابل بانک را از لحاظ شخصیت حقوقی ملغا قرار داد و
آن را به کمیسیونی بهنام «تصفیهی کابل بانک» سپرد .بعد
از آن آمریت تصفیهی این بانک ،تصفیهکاری کابل بانک را
آغاز کرد که اکنون در این زمینه تا اندازهای کم آمده است.
قراری گزارشی که از بانک مرکزی دریافت کردم ،تا هنوز
 176میلیون دالر پول نقد دوباره از پیش سهمداران بهدست
آمده است 225 .میلیون دالر دیگر از داراییهای سهمداران
بهدست آمده است .همچنان  167میلیون دالر دیگر اعتراف
شده؛ اما  454میلیون دالر دیگر هنوز تحت منازعه است.
یعنی سهمداران کابل بانک ادعا دارند ،این مقدار پول از
سوی یک تعداد سهمداران گرفته شده؛ اما طرف مقابل این
ادعاها را رد میکند؛ زیرا سهمداران طرف مقابل ادعا دارند،
ما سیستم بانکداری مدرن را در کابل بانک بهوجود آوردیم.
اما این سیستم در حال حاضر قیمتگذاری نشده و اکنون در
این زمینه میان سهمداران و دولت منازعه وجود دارد .در حال
حاضر کابل بانک تحت بررسی آقای رییس جمهور است.
رییس جمهور خودش به من گفت که قضیهی کابل بانک

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

ویژهی کابلبانک
کمک مهاجرین
نجیب پاینده ،کرایهی جایداد
قوماندان
عبدالعلیم علیم
عابده فرهادی
آفتاب بلخ
احمد ولی مسعود
اسد رامین و طاهر رامین
آزاد شاهین
حبیبالرحمن
محمد کاظم
ذینفع یا سود
اوراق بیالنس
مصرف نان شاهین
تمدید جوازهای کابل بانک
مصرف البسه
بانک ملی
کامرز بانک
غضنفر
کمک به برشنا
کمک به همبستگی ملی
محکمه
مالیه
سره میاشت
افغان نشنل پترولیم
افغان صلیب سرخ
احمد
شرکت ساختمانی اردو
پیس ایند یوناتی استبلشمنت
جان گل
مصارف kg
مصرف پنجشیر
میرویس عزیزی
محمد احمدی
محمد قاسم
محمد ظاهر اغبر
مهمند لمیتد
مرید فایق
قادر نجیب کمپنی لمیتد
پول سرقت شده
قواله داوود گلزاد
قیام عیسیزاده لمیتد
مصرف راجا ،رییس تفتیش
صلیب

71,306.00
124,718.00
400,633.00
5,757.00
73,246.00
189,343.00
40,691.00
8,619.00
299,001.00
133,341.00
34,134.00
39,102.00
4,511.00
21,917.00
357,772.00
48,533.00
286,458.00
9,457.00
236,738.00
31,279.00
173,853.00
88,450.00
62,770.00
25,462.00
111,305.00
921.00
33,665.00
895,119.00
14,093.00
54,197.00
32,875.00
20,349.00
90,447.00
61,256.00
7,347.00
32,704.00
39,437.00
16,861.00
28,925.00
843,939.00
87,747.00
8,650.00
9,626.00
3,456.00

تحت نظ ر خودم پیش میرود.
به پاسخ نرسیدم ،راهحل مناسب برای حل
قضیهی بحران کابل بانک چیست؟
برای حل قضیهی کابل بانک ،یک مشکل اساسی فراراه
دولت جدید وجود دارد .اگر  19متهم این قضیه را بازداشت
و زندانی کند ،تمام دارایی و پولهایشان را بگیرد ،ولی
قرضداری دولت تکمیل نشود و متهمان هم ادعا کنند که
دیگر پول نداریم؛ دولت اعدامشان کند ،پول سوخته است.
اگر در زندان باقی بگذارد ،هم پول سوخته است .پس راهحل
ن عبدالرحمان غاضب ،در این زمینه کار قابل
چیست؟ در زما 
توجه انجام شده است .هرکسی از دولت قرضدار شده و
بعد توان پرداخت آن را نداشته ،زندانی نشدهاند .این افراد
در ماشینخانهی دولتی در کنار حالل احمر کنونی برای
کار استخدام شدهاند .غذای صبحانه ،چاشت و شام آنان
از سوی دولت داده شده؛ اما معاشهای ماهانهی آنان تا
تکمیل قرضداری ،به خزانهی دولت انتقال داده شده است.
چنین افراد با پسرانشان تا تکمیل قرضداریهایشان در
ماشینخانهی دولتی کار کردهاند .در کل مظنورم این است
که برای آنان زمینهی پولی جبران خساره فراهم شده است.
نکتهی دیگر اینکه حرفهایی وجود دارند که در حال
حاضر پول و داراییها نزد آنان وجود دارند؛ اما متهمان بنابر
برخی دالیل ،از نشان دادن آن انکار میکنند .اگر چنین
چیزی حقیقت داشته باشد ،کابل بانک نقص نکرده است.
در این زمینه به دولت جدید پیشنهاد میکنم که در بررسی
پروندههای کابل بانک ،شتابزده نباشد .داراییهای متهمان
قضیهی کابل بانک را بهطور دقیق بررسی کند .آیا داراییهای
این افراد نقص کابل بانک را پوره میتواند ،یا خیر .همچنان
پیشنهاد میکنم که این قضیه با زمانبندیای که در فرمان
رییس جمهور احمدزی صورت گرفته ،خارج از گذشته ،عمل
شود .قضیهی کابل در حکومت قبلی بسیار با بیتوجهی پیش
رفت .دولت جدید این قضیه را عادالنه بررسی و در پهلویش،
قضیههای سیاسی و اقتصادی کابل بانک را جدی بگیرد.
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شرکت ساختمانی شاه قیس

446.00
سلیمان
51,450.00
ظفرخان
14,750.00
ظاهر و شفیق
10,000.00
زیارت شریف
151,256.00
معاش پرسونل کابل بانک
1,237.00
بخششی عبدالمجید فریدون
13,074.00
نقده حاجی قاضی
72,555.00
د افغانستان بانک
11,292.00
داکترجا & راجا
6,296.00
فرهاد المپیک
639.00
جنرال کوچی
307,807.00
خلیلاهلل فیروزی
418,754.00
معاش جانسن
6,191.00
اوکی حاجی خلیل (خالد)
1,296.00
محمود فروتن
1,978.00
مهمنی عبدالهادی کوچی
6,612.00
مصارف احمد ولی
1,527.00
مصرف احسان
2,829.00
مصرف جایدادها
3,214.00
مصارف نعیم
2,624.00
مصارف RK
1,015.00
از درک مصارف تیکت
25,780.00
امین کریم زاده
51,691.00
قباله حاجی حسین
71,521.00
صافی نثار
19,373.00
تفاوت نرخ یورو کابل بانک
تفاوت بیالنس کابل بانک وایتی سی
20,361.00
تحفهی بانک توسط حاجی خلیل 17,407.00
220
15,869.00
تفنگ حاجی عبیداهلل
221
کمیشن تیتیهای کابل بانک به		 ...
222
1,632,183.00
		
747,000.00
نقده توسط حاجی خلیل
223
سرمایهگذاری گلبهار سنتر 3,797,739.00
224
454,544.00
حاجی صاحب خلیل
225
955,207.00
اوکی شکراهلل خان
226
35,617,180.00
مصرف مرکزی
227

مجموع

404,989,583.34

ی که شکست کابل بانک از سه دهلیز صورت گرفته
بهخاطر 
است .یک ،دهلیز مدیریت و خرابی مدیریت ،دوم در سال
 2008بحران اقتصادی در جهان بهوجود آمد و آن آرام آرام
دامنگیر کابل بانک شد .در پهلوی اینها ،مسئلهی سیاسی
شدن کابل بانک را بررسی کند .نکتهی مهمی که نیاز به
پاسخ دارد ،این است که وقتی سهمداران کابل بانک دست
به سرمایهگذاریهای بزرگ در دبی زدند ،آن وقت در دبی
بحران پیش آمد و قیمت هر ساختمان از  120هزار دالر به
 20هزار دالر کاهش یافت .سوال اصلی اینجاست که دولت
پس از مدتی ،چرا در فروش این ساختمانها عجله کرد و
آن را به قیمت ناچیز به فروش رساند؛ در حالی که احتمال
افزایش قیمت این ساختمانها وجود داشت .قیمت همان
ساختمانها امروز در دبی به  130هزار دالر رسیده است.
به نظر شما ،تالشهای دولت جدید ،کابل بانک
نو را دوباره احیا خواهد کرد؟
کابل بانک نو یک شخصیت حقوقی جدا است .در واقع کابل
بانک جدید ،کابل بانک سابقه نیست .تمام مواد خوب کابل
بانک قدیم به این بانک تعلق گرفته است .اما اگر بیایم
روی تصفیهی کابل بانک ،به نظرم تالشهای دولت برای
تصفیهی این بانک ،معنادار است .در نظر دارد که قضیهی
کابل بانک را صفرکند ،تا چند وقت بعد ،کابل بانک منحیث
یک مشکل دیده نشود .از این لحاظ ،دولت با حرکت خود
در تالش است تا قضیهی کابل بانک را منحیث «قضیهی
سیاه» که در برخی از موارد مانع طرف مذاکر ه کنندگان با
کشور شده است ،از میان بردارد .دیگر نهاد یا کسی ادعا
نکند که قضیهی کابل بانک چطور شد .صندوق وجهی
بینالمللی ،بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی ادعا نکنند،
قضیهی کابل بانک چه شد .دولت تصمیم به صفر رساندن
قضیهی کابل بانک را دارد .در نظر دارد که قضیهی کابل
بانک را منحیث یک افسانه ،به تاریخ بسپارد .فکر دولت
همین است.
ادامه در صفحه بعدی...

ویژهی کابلبانک

کابل بانک از سه دهلیز...

استاد ،در حال حاضر رسیدگی به پروندهای کابل بانک عملی
است؟
در صورتی که دولت مصمم باشد ،بلی .بهخاطر اینکه در حال حاضر حرفها جور
است .رییس جمهور در آغازین روزهای کار خود با صدور فرمانی به نهادهای
عدلی و قضایی برای بازرسی پروندههای این بانک ،مهلت تعیین کرد .دادستانی
کل بازرسی خود را تمام کرد و نتایج آن را به دادگاه فرستاده است .دادگاه
ابتدایی نیز فیصلهی خود را تمام کرد و نتایجش را به دادگاه استیناف ارسال کرد.
ت متهمان را داد و اعالم کرد که 19
همچنان مدیر تصفیهی کابل بانک فهرس 
تن از متهمان این قضیه ،همان  19متهم سابق اند.
نتیجهی تمام این کارها ،به تصمیم دولت جدید برمیگردد .بر عالوهی این ،در
حال حاضر یک کمیسیون چهار نفری قضیهی کابل بانک را در ارگ ریاست
جمهوری بررسی میکند ،تا شخص رییس جمهور از جریان آگاه باشد .از این
لحاظ میگویم که خوب یا خراب ،رییس جمهور قبل از رفتن به کشورهای
خارج ،بهویژه امریکا و اروپا ،قضیهی کابل بانک را به عنوان دستآور د عمدهی
خود صفر میکند؛ چون او دیگر راهی غیر از این ندارد .بهخاطری که در آنجا
مسئلهی گرفتن کمکها مطرح است .رییس جهمور با حل این قضیه ،به
کشورهای خارج خواهد گفت که بزرگترین مشکل در کشورش را حل کرده و
دیگر مشکلها را نیز آهسته آهسته حل میکند؛ کشورهای خارجی به کمکهای
خود به افغانستان ادامه دهند .امریکا حل قضیهی کابل بانک و امضای پیمان
امنیتی با افغانستان را منحیث شرطهای کالنش برای ادامهی کمکهای خود
به افغانستان عنوان کرده بود.
سیستم بانکی و قوانین بانکداری کشور داری چه کاستیها است؟
تمامش را نمیتوان گفت که سیستم بانکداری کشور دارای چه کاستیها است.
اما فقط به یک نکته اشاره میکنم .اص ً
ال تصورش نبود که بعد از مجاهدین و
طالبان ،سیستم بانکداری در کشور به گونهی امروز بهوجود آید .سیستم بانکی
در کشور یک دستآورد عمده است و حتا بهصراحت گفته میتوانم که در
سالهای  ،2004پنج و شش انقالب بانکی در کشور صورت گرفته است .به این
معنا که سیستم بانکی سکتور خصوصی به رهبری همین کابل بانک ،نیز کارهای
خوبی را در کشور انجام داده است؛ ولی نقص اساسی هم داشته است .آنان در
حقیقت سکتور را تشخیص داده نتوانستهاند ،به این معنا که قرضههای آنان
به تجارت و ساختمانها اختصاص داده شده است .آنان کمترین کریدت
زیادتر 
را به صنعت و کمترین و کمترین دیگر را به زراعت و محیط زیست اختصاص
دادهاند .این بزرگترین نقص ساختاری بانکی در کشور است .حتا ریشههای
پالنیزه شدن اقتصاد را ضربه زده است .در بخشهای صنعت ،انکشاف زارعت،
آبیاری و محیط زیست کشور کمترین کریدتهای بانکی دیده میشود .در
بخشهای دیگری چون ساختمان و تجارت ،حداعظم کریدتهای بانکی دیده
میشود که این نقص بزرگ باید در آینده تغییر داده شود.
به نظر شما ،کابل بانک نو دولتی بماند ،یا خصوصی شود؟
در این مورد سه پیشنهاد اساسی دارم:
 .1اگر خصوصی شود و به سکتورهای خصوصی به فروش برسد ،به نفع کشور
است .اما نباید به یک قیمت ناچیز فروخته شود .در حال حاضر برخی تالشها
وجود دارند که کابل بانک نو را با  84نمایندگی اردو ،پولیس و استخباراتیاش،
با  2400کارمند و باالتر از چند صد میلیون سیستم بانکیاش ،به  20میلیون دالر
بخرند؛ در حالی که  25میلیون دالر تنها ضانمت ایجاد یک بانک در کشور است.
اگر کابل بانک نو به  20میلیون دالر فروخته شود ،در واقع این بانک را مجانی
داده شده است .در فروش این بانک باید از دقت کامل کار گرفته شود و منافع
ملی کشور در آن مدنظر باشد.
 .2اگر خصوصی نشود ،باید یک قسمت از سهم کابل بانک جدید را به سکتور
خصوصی بفروشد؛ به عنوان مثال ،ده سهم آن را بفروشد و پنج سهم را پیش خود
نگهدارد .یعنی با سکتورهای خصوصی شریک باشد .در دراز مدت آرام آرام یک
سهم دیگرش را بفروشد و باالخره ،بعد از دو سال کام ً
ال در کنترول سهمداران
خصوصی درآید .ولی تا این زمان از بانک دقیق نظارت داشته باشد .در این مدت
ت بانکی داده شود تا وارد رقابتهای سالم بازار شود .نوع
برایش اجازهی عملیا 
سیتسم بانکی را در بازار تقویت کند ،تا این بانک مصرف خود را از بازار پیدا کند.
در حال حاضر برای کابل بانک نو محدویت وجود دارد .دولت و صندوق وجهی
بینالمللی برایش اجازه نمیدهند وارد بازار شود .به نظرم این بزرگترین جفا
بر سیستم بانکداری است .مث ً
ال شما اگر نمانید یک نفر وارد بازار شود و یک
پول را هم در بازار سرمایهگذاری نتواند ،توان پرداخت یک پول را هم به کسی
ندارد .بانکداری صد درصد اسالمی همین است؛ عالوه بر اینکه به کسی سود
نمیدهد ،از طرف پول میگیرد .در حال حاضر سود در کابل بانک نو صفر است.
 .3پیشنهاد سومم این است که کابل بانک نو ،منحیث یک تأدیات پولی بانکی
باقی بماند .در حال حاضر  500هزار مأموران از طریق همین بانک معاششان
را دریافت میکنند .این یک فرهنگ نو بانکی محسوب میشود .در پهلوی
این ،بیش از  40هزار مأمور سکتور خصوصی نیز معاششان را از طریق همین
بانک دریافت میکنند .از سوی دیگر ،به کابل بانک نو اجازه داده شود تا وارد
رقابتهای بازار شود .در نخست از پنج تا ده میلیون آغاز کند و بعد آهسته آهسته
بلند شده برود .در کابل بانک نو در حال حاضر  110میلیون دالر خال آمده است.
این خال بهخاطر مصرفی بودن بانک است .در حقیقت این بانک را دولت هیچگاه
اجازه نداد وارد بازار شود .فع ً
ال کابل بانک نو  33میلیون دالر مصرف دارد و 26
میلیون دالر عاید .از این  33میلیون مصرف ،تنها شش میلیون آن برای مأموران
امنیتی این بانک اختصاص یافته است.
در سیستم بانکداری کشور چه چیز باید اصالح و تغییر داده شود؟
هنوز در این زمینه کار نکردیم.
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کابل بانک؛ از شگوفایی تا ورشکستگی


نویسنده :سیفالدین سیحون ،استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

در شبستان همیشه یلدایی این سرزمین ،شهروندان آن به وسیلهی بارقههایی
از امید و اطمینان نسبی به آینده ،پیشآمدهای احتمالی را با دید خوشبینانه
پذیرایی نمودهاند ،همگام و همنوا با سیاستهای جاری دستگاه سیاسی،
ظرفیت و توانایی خویش را تبارز داده و نقش مدنی خویش را ایفا نمودهاند.
تغییرات دراماتیک در سیاست و اهداف متناقض و متضاد نظامهای سیاسی
وارداتی ،بیکفایتی و ناتوانی در طرح و اجرایی نمودن برنامهها ،ناپایداری و
دگرگونی قدرت سیاسی ،فروگذاشت و اهمال سیاستهای راهگشا ،بیمیلی
به گذار مدنی و بالنده ،بیتوجهی به نهادسازی ،ناتوانی در تحقق و برپایی
سیاستهای مناسب توسعهای و نارسایی در طرحهای اجرایی و دورنمایی،
از چالشهای عمده در جهت گذار مدنی و عقالنی در این جغرافیا میباشند.
افغانستان در بیش از سه دهه شاهد استیال و جهتگیری سیاستهای
اقتدارگرایانهی وارداتی ،اقتصاد متمرکز ،بیبرنامگی و گسست همهسویه و
حاکمیت و اتخاذ سیاستهای محافظهکارانهی جدید را تجربه نمود .در کشور
ما نهادهای ممد توسعه بهطور متوازن شکل نگرفته و اتخاذ سیاستهای
مقطعی و غیرقابل پیشبینی و انحراف از این سیاستها و رویکرد به
سیاستهای تجربه نشده ،عامل نابهسامانی و نارسایی در تحقق استراتژیهای
اقتصادی-اجتماعی ارزیابی میگردد.
با وجود ادعای محافظهکاران جدید مبنی بر گزینش نظام بازار در گسترهی
اقتصاد عقبماندهی کشور ،حاکمیت سیاسی فاقد طرز تلقی و دید منسجم از
این نحلهی تفکر و پالیسیهای آن میباشد.
پیامد اتخاذ سیاستهای محافظهکارانهی جدید ،در قانونزدایی ،سیاست
درهای باز و خصوصی داراییهای عامه تبلور یافت .قانونزدایی در کشوری
به اجرا درآمد که دولتهای ناکام و غیرمشروع بر آن مسلط بودند .سیاست
درهای باز در شرایطی اجرایی گردید که گذار کشور به اقتصاد تولیدی در
توسوی
گفتمان سیاستهای اقتصادی ،مطرح نبود .خصوصیسازی نه در سم 
کارایی و مدیریت بهینهی عوامل ،بلکه در راستای غصب و تصرف مالکیتها
و داراییهای غیرمنقول نهادها متمرکز بود.
کابل بانک در چنین شرایطی و در اوضاع آشفته و ناقانون و بیبرنامگی
و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی ،در شرایط سلطهی اقتصاد جنگی و
غیرقانونی ،شکل گرفت .برپایی نهادهای خدماتی به هدف انتقال و ترافیک
پولی ،پولشویی و شگلگیری الیگارشی مالی نوخاسته در پیوند با اقتصاد
جنگی ،در تبانی با دستگاه سیاسی ،توأم با عضب امالک و اراضی دولتی
و اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر و اقتصاد داللی سوداگرانه به نمایش درآمد.
ولی باید اذعان داشت که کابل بانک با استخدام کادر متحرک و پویا ،دارای
انگیزهی کار جدی و فعال در بخش نوپای بانکی ،با کاربرد وسایل مدرن و
فنآوری نوین و روش جدید در بانکداری ،عرضهی خدمات بانکی در گسترهی
جغرافیایی کشور و افتتاح نمایندگیها در نهادهای تحصیلی و امنیتی ،به
عرضهی مطمئن و مصئون خدمات بانکی رو آورد؛ ولی نارساییهای ساختاری
و سوء مدیریت این بانک ،دستآوردهای قسمی آن را کمرنگ ساخت.
بارزترین نارسایی در این نهاد را میتوان ناآگاهی و عدم درک از فرایند مدیریت
بانکی و ویژگیهای معاصر و نوین آن دانست .مدیران ارشد این بانک از
بحران در کمین مؤسسات مالی جهان و منطقه ،فاقد درک و دید روشن بودند.
ِ
حامیان خارجی آنها نیز با دستبرد و منفعتجویی ،ارزیابیهای خود را وارونه
انعکاس دادند و از ماهیت ورشکستگی بانک ،نهادها و دستگاههای مسئول را
بیاطالع نگهداشتند.
سوء مدیریت و غارت داراییهای نقدی بانک زمانی در این نهاد شکل گرفت
که سهامداران به اخذ مبالغ زیاد قرضه دست یازیدند و دیون خود را نیز با

وابستگی به نهاد قدرت ،نپرداختند و در مواردی ،بدون سرمایهی الزم ،با اخذ
قرضه از بانک ،سهامدار بیسرمایه در بانک شدند! رییسان بانک و مدیران
ن با اختصاص مبالغ به نهادها و شرکتهای نامنهاد و جعلی ،به برداشت
ارشد آ 
وجوه از دارایی بانک ،مسابقهی ذلتباری را میان شریکان و سهامداران آغاز
کردند و هریک از این افراد تا حد اشباع به اندوختن سرمایهی بادآورده ،سبقت
ورزیدند.
در این بانک پیوند و ازدواج نامیمون و ناسالم ثروت و قدرت با ُپررویی ،وقاحت
و ذلت رقم خورد .دستگاههای حراست از قانون و نهادهای مجری آن با
تطمیع ،ارعاب و رابطهی ناسالم مداخله در سیاست و دستگاه اداری ،گمارش
افراد وابسته در دستگاه اجرایی ،تقنینی و عدلی ،به تنظیم عملیات و فعالیت
غیرقانونی خود ،در وظایف و عملیات کاربردی و جاری بانکی ،با دادن اطمینان
کاذب و تبلیغات میانتهی ،افکار عمومی و رسانهها را اغفال نمودند.
عدم اخذ تضمین معتبر ،عدم کارکرد مؤثر هیأت مدیره و هیأت نظار برای حفظ
ثبات مالی و داراییهای بانک ،عدم نظارت دقیق بانک مرکزی ،کتمان ضعف
و نارساییها از کارکردهای ناشفاف مالی توسط هیأت مدیره و هیأت نظار و
بازرسان خارجی ،ایجاد خوشبینی کاذب در کارکردهای مقطعی و تبلیغاتی
تجاری بانک ،رخنهی فساد گسترده در خرید و فروش امالک و واسطهگری
در بازار ارز و امالک «دبی» ،حمایت گستردهی دستگاه حاکمیت از بانک،
در رابطهی پیچیدهی حمایتهای مالی بانک در پیکارهای انتخاباتی ریاست
جهموری و پارلمان ،این نهاد را به عنوان مظهر فساد مالی و کالهبرداری
در تاریخ کشور متبارز ساخت و ساختارهای ناتوان و فاسد این دستگاه را در
محاسبات و سنجش شاخصهای فساد جهانی مضاعف ساخت.
نهادهای نوبنیاد مالی کشور در سطح ملی و جهانی تا حدی فاقد توان کارکردی
و اجرایی ارزیابی گردیدهاند و مساعدتهای مالی و پولی نهادهای معتبر مالی؛
مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،مشروط به تصفیه و حسابرسی
دقیق و احیای اعتبار نهادهای مالی افغانستان ،اعالن شد.
دادگاهی شدن عامالن اختالس ،پولشویی و سوء استفاده از نفوذ و امکانات
این بانک نیز در هالهی ابهام و نارسایی ،به نتیجهی ملموس مبتنی بر
عدالت ،منتهی نشد .عامل اصلی به بحران کشاندن بانک ،بنابر ارفاق و ترحم
دستگاههای عدلی به «خیانت در امانت» تقلیل یافت و کارمندان عادی و
مجریان وظایف معمولی مجازات شدند ،که سیاستزدگی و توجیه اعمال
غیرقانونی و تعبیر نادرست آن را در دستگاه عدلی و قضایی ،هویدا نمود.
هیأت تصفیهی کابل بانک نیز قادر به جمعآوری وجوه و فروش امالک و
داراییهای کابل بانک اسبق نگردید و مبلغ بیشتر از  800میلیون دالر از
ذخیرهی بانک مرکزی برای توانایی تأدیاتی آن پرداخت شده که بازپرداخت
آن قرضه را مردم فقیر و فاقد درآمد کشور به عهده دارند!
شهروندان ،پارلمان افغانستان ،جامعهی مدنی ،نهادهای دولتی و غیردولتی،
فرآیند بازرسی عدلی و قضایی کامل بانک را ناعادالنه پنداشتند و به اعتراض
مدنی خود در مواردی ادامه دادند.
سرانجام با دگرگونی ساختار قدرت ،فرمانی به هدف بازرسی مجدد قضیهی
کابل بانک توسط رییس جمهور افغانستان صادر شد .این فرمان تکاپویی را
در نهادهای عدلی و قضایی ،دستگاه اجرایی و شهروندان کشور ایجاد نمود.
دولت جدید و نهادهای آن در معرض آزمون جدی قرار گرفتند تا به احیای
باور و اعتماد ملی در مبارزه علیه فساد ،سرعت و تحرک محتوایی و واقعی
ایجاد گردد و به تخطی عامالن بحران در دادگاه ،عادالنه و منصفانه ،رسیدگی
مدنی صورت گیرد.
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