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 مطبوعایت ۀاعالمی

موزش قرضه برنامه
 
سک تور  بهدر رآه یابی زنان جوآن آفغان رآ آلمللی آمریکا ، آدآرۀ آنکشاف بین های کوچکآ

 کند مالی کمک می

 شدند. فارغ امریاک امللیلبنی انکشاف ۀادار پروموت برانمه اقتصاد عرصه در زانن پروژه کوچک هایقرضه آ موزش برانمه از امروز افغان جوان زن پنج و هفتاد - افغانس تان اکبل،

 برای که آ موزاندمی انجو  زانن به را مدیرییت و ختنیکی هایهمارت ،شودمی تطبیق (AMA) افغانس تان کوچک هایقرضه اجنمن توسط که ماهه نه ییحرفه هایآ موزش برانمه این

 کوچک هایقرضه هنادهای که ییآ موزیش هایبرانمه در زانن مشولیت افزایش اب اکر این .روندمی بشامر رضوری کوچک هایقرضه و ابنکداری سکتور در وظیفه آ وردن بدست

  گرید. می صورت ،کردند می فرامه جدیدالتقررشان اکرمندان به این از قبل

، ARFC)) رشکت مایل دهات افغانس تان، FMFB))های کوچک افغانس تان اکبل، هرات و بلخ اب جاجبا منودن اکرآ موزان در اولنی ابنک قرضههای والیتاین برانمه در 

ها در آ ن های کوچک کهتن از اکرآ موزان در هنادهای قرضه 11ات به حال،  .شودتطبیق می  (،OXUS Afghanistan( و مؤسسه آ کسوس )FINCAمؤسسه فیناک )

 اند. اند، به وظایف دامیی دست ایفتهآ موزش دیده

های ابنکداری و ابال در عرصه ۀمیانه و رد ۀهای ردافزایش تعداد زانن در مست »در این ابره گفت امللیل امریاک دفرت جندر ادارۀ انکشاف بنی، رئیس سوسن دیمکپخامن 

ابشد. می انن و زانن دارای تشبثات خشیصات حتت مالکیت زثتشب  به منابع مایل برای دسرتیس هببودبسوی  هممیک گام های جتاریت، های کوچک، بشمول قرضهقرضه

 « مایل را تسهیل خواهد کرد. دهی دسرتیس زانن به خدماتهای تصممی گریی و قرضهافزایش تعداد زانن در سکتور مایل خبصوص در نقش

 والیت های دومنی دورۀ آ موزیش درجاجبایی اکرآ موزان برای زانن در عرصه اقتصاد و اجنمن قرضه دهندگان کوچک افغانس تان  ۀوژبه تعقیب موفقیت اولنی برانمه آ موزیش، پر 

مؤسسه و  (Exchangerzoneزون )ر کسچینجی مؤسسه ا(، Mutahidهای کوچک مانند مؤسسه متحد )گریند. هنادهای اعطای کنندۀ قرضهاکبل، هرات و بلخ آ مادگی می

 شان را مبین بر پذیرش اکرآ موزان اانث ابراز داشتند. و موافقت کردهاشرتاک برانمه  درنزی  (Hand in Handَهند ِاند َهند )

، برای اهادهای این برانمه عالوه برافزایش تعداد اکرمندان اانث در سکتور مایل» مورد گفتاین در های کوچک افغانس تان اجنمن قرضه هللا مصمی، رئیس اجرائیویآ قای جنیب

 ی مذکورکه این اکر اهادها کنندات اکرمندان زن آ موزش دیده و متعهد را اس تخدام  کندمیفرامه نزی را  این فرصت که عضویت اجنمن را دارند، های کوچکاعطاء کنندۀ قرضه

 « را در ارائه خدمات مایل هبرت به مش تبثنی اانث مکک خواهد کرد.

از  کنند،میاس تخدام  رشکت را که مالکیت آ ن را زانن بعهده دارند ای زانن را ۱۲۵بیشرت از انکشاف سکتور خصویص پروژه زانن در عرصه اقتصاد  ۀدر حال حارض، برانم

اجیاد گردیده یش رشد و سودآ وری هببود دسرتیس به منابع مایل و ابزارهای جدید، ارتقای ظرفیت جتاریت و افزا منظوربهکند که های ابتاکری گوانگون مکک میطریق برانمه

 .اند

 ### 

های ملکی دو جانبه را به بزرگرتین برانمۀ مکک ،بدینسو 2002های انکشایف در افغانس تان از سال میلیارد دالر امریاکیی در برانمه17امللیل امریاک اب مرصف حدود ادارۀ انکشاف بنی

یک کشور دمیوکراتیک و  ؛مناید ات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی منایدامللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر میمناید. ادارۀ انکشاف بنیافغانس تان فرامه می

 ها فرامه مناید.و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام افغان ؛اجیاد مناید ،تواانی را که در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد
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