
  په ولنه کې د بانکونو اتیا
دالیلو پر بنس نه یو شمېر نورو دلرلو سربېره  پرشتون لري چې د نغدو پیسو هم په هره ولنه کې یو شمېر داسې کسان 

تجربې د کموالي یا د د وخت د کمت او چې دا کسان کیدای شي . پانه اچونه وکي چې په بانکونو کې شي کوالی
، د این سودا د نشتون له بازار له شرایطو سره د نابلدتیا ، دد نه لرلوله کبله، د سودارۍ په سکتور کې د مدیریت د وتیا 

  .خپلو پیسو پانه اچونه وکي خطرونو له مخې و نه شي کای چې پرکبله او یا هم نورو 
چې  چې هغه وکوالی شي لیدله کېيکې په ولنه کې د داسې یوې ادارې د رامنته کولو لپاره اتیا  داسې حاالتونو په 

خلکو سره شته پیسې را غونې کي او پرې پانه اچونه وکي او هغو کسانو ته یې ورکي چې په خپلو سوداریزو  له
  . چارو کې د پانو له کمت سره مخ وي

  : په وته کېيکاروي چې په الندې ول لپاره بېالبېلې مرحلې  لوبانکونه د پیسو د راولو
 ېوند پانوروسته جاري، سپما،  لوارزو لهمرحله کې د خپلو پېرودونکو د اتیاوو او غوتنو لومۍ  بانکونه په ‐

ترو په دې واندیزونه کوي، حسابونو د پرانیستلو او نورو خدمتونو  )دمهالهاو او مهاله، منمهالهلن ( ېرمیز
کار یې او په  وباسيبازار ته  ،وسیله د خلکو هغه پیسې چې په کورونو کې یې له پانې اچونې پرته ساتلې دي

  .چارې ته مالي مهندسي هم وایي يدې عملیاتواچوي چې 
کارپوه او مسلکي کسان په دندو  په دې پاو کې بانکونه پرپه دویمه مرحله کې پروژه او امکانات ارزوی  ‐

له تکنالوژۍ په ه ول ه پورته کي او دې برخه کې په چې ماري، ترو په دې وسیله وکوالی شي 
چې غواي ېي په دې مرحله کې بانکونه هغه پروژې په هر اخیز ول . چارې په ه ول مخته یوالی شي

هغه پروژې د پانې اچونې لپاره اکي چې کم خطر او  ،له منه پروژو ېرود  بانکونو. پرې پانه اچونه وکي
ده چې پرې  دا پانه اچونه د خلکو پر پیسو تر سره کوي، که خو الزمهبانکونه . زیاته ه له ان سره ولري

نې وشي او دا چاره د دې المل کېې خیزېېر شيهر ا او خپلې پیسې په  ي چې پر بانکونو د خلکو باور
  .کونو کې وساتيبان

بانکونه باید خپلې پیسې په داسې برخو په درېیمه مرحله کې د پیسو پر غوره تخصیص فکر کوي، مانا دا چې  ‐
پانې د که په داسې برخو کې . کې په کار واچوي چې د پانې بېرته راستنېدل له ستونزو سره مخ نه کي

له السه  باورپه دې سره بانکونه خپل  .سره مخ کياچونې تر سره شي چې د پانو بېرته ستنېدنه له ستونزو 
بانکونه تر ېره د پورونو کوچني سوداریز . ورکوي او خلک په بانکونو کې د پیسو ساتنې ته زه نه ه کوي

په پرمختللو  .رامنته کوياخلي او په بهرنیو پرمختللو بانکونو کې زېرمې  د شرکتونو سهمونهپه ورکولو سره 
  .او د پانې بېرته ستنیدنه یې هم آسانه دهمنته کول او پانه اچونه له خطره خوندي د زېرمو رابانکونو کې 

د  .په کې را غونې شي پانې په لن ول ویالی شو چې بانکونه د په په والو پانو لپاره تر ولو غوره ایونه دي چې
تونو سره مرسته کوي چې د پانو له کمت سره مخ دي هغو سودارو او شرک لهدې پانو را غونول نه یوازې دا چې 

  .کې د هېواد د اقتصادي وضعیت د ه والي او پرمخت په برخه کې هم مهم رول لوبوي هپه ول او
 نو پر دې بنس شمېر وي یې ال هم پیسې په خپلو کورونو کې ساتي، ېرافغانستان یو جن پلی هېواد دی او دا چې 

یې خلک دېته زه ه کي چې خپلې پیسې  مکه سوداریز بانکونه د دې خلکو لپاره داسې واندیزونه وکي چې پر 
چې اوس مهאل به هم بلکې هغه نغدې پیسې  ،په دې سره به نه یوازې دا چې بانکونه ه وکي زېرمه کيپه بانکونو کې 

  .وت المل به شيزار د خپه کورونو کې ساتل کېي په کار واچول شي او د با
  حسیب اهللا نوري
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