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ػالهیِ هطبَػاتی

گشارش جذیذ کویتِ هستقل هطتزک ًظارت ٍ ارسیابی هبارسُ ػلیِ فساد اداری پیزاهَى قضیِ کابل باًک
کابل ،یکطٌبِ 11 ،هیشاى  – 19;1کویتِ ًظارت ٍ ارسیابی( ،)MECاهزٍس گشارش جذیذ خَیص را در بارُ قضیِ کابل باًک بِ ًطز
هیزساًذ .تفصیالت ایي قضیٌِّ ،گاهیکِ در سال  0212افطا گزدیذ هزدم ػام را ػصباًی ًوَد ٍ هٌحیث بشرگتزیي قضیِ تقلب ،جؼل ٍ
اختالس در افغاًستاى ضٌاختِ ضذ کِ در آى  ;:9هیلیَى دالز هَرد سزقت قزار گزفتِ بَد .حکَهت ٍحذت هلی ایي قضیِ را در هاُ
سپتاهبز  0212بطَر ػاجل هحکَم کزد ٍ رییس جوَْر غٌی بِ رٍس دٍم ٍظیفِ خَیص فزهاى ضوارُ( )9را در هَرد ایي قضیِ صادر
ًوَد .فزهاى هذکَر تحقیق را آغاس ٍ ،چْار هَارد دیگز را هطزح ًوَد؛  )1اس ادارُ لَی سارًَالی خَاست تا افزاد هطکَک دخیل ایي
قضیِ را باسداضت ًوایذ )0 .اس توام ًْاد ّا تقاضا ًوَد کِ در جبزاى دارایی ّای سزقت ضذُ کوک کٌذٍ )9 .سارت اهَر خارجِ را
ّذایت داد تا در هَاردی بیزٍى اس افغاًستاى ،دارایی ّا را اس طزیق ضیَُ ّای دیپلَهاتیک دٍبارُ بذست بیاٍرًذٍ )2 .سارت هالیِ را
ّذایت داد تا یک بزًاهْزا بزای خصَصی ساسی جاًطیي کابل باًک جذیذ )(NKBطزح ًوایذ.
اقذاهات ػذلی ٍ قضایی– در ًَاهبز سال  ،0212یک هحکوِ استیٌاف در بارُ ایي قضیِ حکن صادر ًوَد ٍ دٍ هتْن ػوذُ را کِ ّز دٍ
اس سْاهذاراى ٍ هذیزاى سابقِ کابل باًک هی باضٌذ را بزای اختالس بِ  12سال حبس ٍ پٌج سال اضافی اس جْت تطْیز پَل ،هجاسات
کزدًذ .1هجاسات بزای ; تي کارهٌذاى دیگز کابل باًک ٍ د افغاًستاى باًک اس جزیوِ ّای ًاچیشی تا بِ یک سال حبس بَدّ .وچٌاى
دارایی ّای  10تي ،بطوَل بزادراى رییس جوَْر اسبق افغاًستاى ٍ هؼاٍى رییس جوَْرّ ٍ ،طت ضزکت ّای کِ در اختالس ًقص
فؼال داضتٌذ ،هٌجوٌذ گزدیذُ است .ایي درحالیست کِ ّیچ کذام اس آى  10تي بزای اختالس ٍ یا تطْیز پَلی هجاسات ًطذًذ ٍ فزهاى
هحکوِ بزای ضبط ٍ تصزف دارایی ّای آًْا ،حکن را صادر ًکزد.
جبزاى سزهایِ ّا – یک بزًاهِ بزای جبزاى سزهایِ ّا تْیِ ضذُ بَد ٍ یک هجوَػِ  002هیلیَى دالز تا اکتَبز  0212هٌحیث دارایی ّا
حصَل گزدیذُ بَد .ایي در حالیست کِ تٌْا یک هبلغ اضافی  81.:هیلیَى دالز حصَل ضذُ کِ هٌجولِ  0;.1هیلیَى بطَر پَل ًقذ ٍ
باقی  90.9هیلیَى دالز اس طزیق تَافقٌاهِ ّای اهضا ضذُ باسپزداخت با هقزٍضیي حصَل گزدیذُ است .بؼذ اس ایي تاریخ ،کوتز اس ًصف
هبلغ سزقت ضذُ پس حصَل گزدیذُ است.
خصَصی ًوَدى کابل باًک جذیذٍ -سارت هالیِ چٌذیي بزًاهِ را بزای خصَصی ساسی باًک تزتیب ًوَدُ ،هگز ّیچکذام اس ایي
بزًاهِ ّا هَجِ بِ ًظز ًوی رسیذ ٍ در جزیاى ایي هذت کابل باًک جذیذ در خسارُ ،فؼالیت هی ًوَد کِ ضزر آى هجوَػاً بِ حذٍد 12
هیلیَى دالز هی رسذ .کابل باًک جذیذ کسز  21هیلیَى دالزی دارد کِ کسز هجوَػی  ;1هیلیَى دالز را تطکیل هیذٌّذ کِ دٍلت هتؼْذ
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هجوَع هحکَهیت طبق قاًَى افغاًستاى  12سال بَدُ سیزا ضذیذ تزیي دٍرُ هحکَهیت بِ سًذاى درًظز گزفتِ ضذُ است.
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بِ رفغ آى هی باضذ .اها ،در ایي بارُ جشییات تْیِ ًطذُ کِ ایي ػول را چگًَِ اًجام خَاّذ دادٍ .سارت هالیِ ،در هاُ جَالی ایي سال
اػالى کزد کِ یک هشایذُ کٌٌذُ رقابتی هطخص ضذُ کِ باًک را بِ قیوت  11هیلیَى دالز خزیذاری هی ًوایذ ،هگز جشییات بیطتز در
ایي هَرد ارایِ ًگزدیذُ است.
طَریکِ پزٍسِ تؼقیب ػذلی ،جبزاى دارایی ّا ٍ فزٍش کابل باًک جذیذ بِ پیص هیزٍد ،کویتِ ًظارت ٍ ارسیابی ،خَاستار ضفافیت در
توام ایي ساحات هیباضذ .هزدم ػَام حق دارًذ توام جشییات ایي قضیِ را درک کٌٌذ؛ هاًٌذ چگًَگی افطای ایي پزٍسِ ،هقذار پَل
حصَل ضذُ ،چگًَکی هجاسات ضذى هجزهیي ٍ هؼاهلِ فزٍختي کابل باًک جذیذ .رییس کویتِ ًظارت اٍ ارسیابی ،داکتز یوا تزابی
گفت< " آخزیي اًکطافات قضیِ کابل باًک ًطاى هیذّذ کِ ارادُ قَی سیاسی کِ در اٍایل ٍجَد داضت ،در هقابل فطارّای قَی
کوزًگ گزدیذُ است .ایي قضیِ ًطاى هیذّذ کِ افغاًستاى تا ٌَّس ظزفیت ایي را پیذا ًکزدُ کِ دارایی ّای سزقت ضذُ را حصَل
ًوایذ – ٍ ًِ ّن ارادُ هجاسات کزدى افزاد دخیل در جزاین تٌظین ضذُ هالی را دارد".

