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سرچينو ته
د نړيوال بانک د  ۵٠ميليون ډالري وړيا مرستې ھدف په افغانستان کې مالي
ٍ
السرسی ډاډمنول دي
واشنګټن ،د ليندۍ  ۵مه )د نومبر  —(٢٠١٣ ،٢۶نړيوال بانک نن  ۵٠ميليون ډالره وړيا مرسته ،چې د نړيوالې
پراختيا ادارې لخوا برابره شوې ،مالي سرچينو ته د خورا کوچنيو ،کوچنيو او منځنيو متشبثينو د السرسري د ښه والي
او پياوړتيا په برخه کې د افغان دولت د ھڅو د مالتړ په موخه منظوره کړه.
د افغانستان مالي سرچينو ته د السرسي پروژه د ھٻواد د کوچنيو پانګونو د مالتړ ادارې او د افغانستان د پورونو د
تضمين ادارې لخوا پلې کٻږي .په پام کې ده چې د دې پروژې د ټولې بوديجې  ٣٢ميليون د افغانستان د کوچنيو
پانګونو د مالتړ ادارې د کوچنيو پورونو سکتور لپاره د مرستو جاري ساتلو ،او ھمدارنګه د خورا بٻوزلو خلکو د
پٻژندلو پروګرام ،چې له الرې يې د خورا بٻوزلو کورنيو لپاره تخنيکي او مالي مرستې برابرٻږي ،غځولو ته بٻلې
شي.
پاتې  ١٨ميليونه ډالره وړيا مرسته به د افغانستان د پورونو د تضمين ادارې د ھغو فعاليتونو د مالتړ لپاره ،چې د
سوداګريزو بانکونو او پور ورکوونکو موسسو د پورونو پر وړاندې د احتمالي ګواښونو لپاره قسمي بيمي برابروي،
وکارول شي.

"د دې پروژې ھدف مالي منابعو ته د خورا کوچنيو ،کوچنيو او منځنيو متشبثينو السرسی دی ،چې په نتيجه کې يې

ھغوی د دې وړتيا ومومي چې خپلو کاروبارنو ته پراختيا ورکړي او د دندو فرصتونه رامنځته کړي "،دا خبره رابرت
سام ،په افغانستان کې د نړيوال بانک رييس ،وکړه او زياته يې کړه" :افغاني کاروبارونه پر کاري ځواک ډٻره تکيه

لري ،نو ځکه کوالی شي د افغانستان د کاري ځواک يوه برخه ورجذب کړي".

تمه ده چې د افغانستان مالي سرچينو ته د السرسي پروژې په بشپړٻدو سره به په  ٢٠١٨کې الندې اھداف السته
راشي:
 د افغانستان د کوچنيو پانګونو د مالتړ ادارې د ھمکارو موسساتو پور اخيستونکي به  ١٠٠٠٠٠ته ورسٻږي.
 د پورونو د تضمين اداره به د کوچنيو او منځنيو متشبثينو  ١۵٠٠پورونه بيمه کړي.
 شاوخوا  ٣۵٠٠کورنۍ به له دوامدارې بٻوزلۍ وژغورل شي.
دا پروژه له د افغانستان بانک سره د نړيوال بانک د مرستو ،په ځانګړي ډول د مالي سکتور د چټک غبرګون د بٻړنۍ
پروژې له الرې چې ھمدا اوس روانه ده او تر ټولو مھمه موخه يې د افغانستان بانک د ظرفيت لوړول او په ھٻواد کې
د مالي زيربنا د مھمو اجزاو تاسيس دی ،د جاري ساتلو ښکارندويي کوي.
د نړيوال بانک د نړيوالې پراختيا اداره د نړۍ خورا بٻوزلو خلکو ته الزمې مرستې برابروي .دا اداره ،چې په ١٩۶٠
کال کې د بٻوزلو له منځه وړلو په موخه تاسيس شوې ،د اقتصادي ودې ،د ناانډولۍ کمولو او د خلکو د ژوند د
شرايطو لوړولو په برخو کې د پروګرامونو د مالي مالتړ لپاره بې سوده پورونه او وړيا مرستې برابروي.
د افغانستان مالي سرچينو ته د السرسي پروژې په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره الندې وٻبسايټ ته مراجعه وکړئ:
http://www.worldbank.org/projects/P128048/afghanistan-access-finance?lang=en
په افغانستان کې د نړيوال بانک د فعاليتونو په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره الندې وٻبسايت وګورئ:
www.worldbank.org.af

