
 

 است. سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده 50مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 

 
بوک فیسامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
تویرتامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
یوتیوبامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
 امللیل امریاک در فلیکر  ادارۀ انکشاف بنی

 

مطبوعایت ۀاعالمی  

 

 

 
 

 سکتور مایل بهورود  برایامللیل امریاک به زانن افغان  ک ادارۀ انکشاف بنیمک

ادارۀ انکشاف  «پروموت»برانمۀ  «عرصۀ اقتصادیپروژۀ زانن در » قرضه های کوچکزن جوان افغان امروز از برانمۀ آ موزش  102به تعداد  -اکبل، افغانس تان

این برانمه که توسط اجنمن  .است زن از آ ن فارغ شده 177از دومنی دورۀ آ موزیش برانمۀ مذکور است که ات اکنون  خبشین زانن فارغ شدند. ای امللیل امریاک بنی

را به زانن جوان های کوچک  احراز وظیفه در سکتورهای ابنکداری و قرضههای فین و مدیرییت الزم برای  شود، همارت تطبیق میهای کوچک افغانس تان  قرضه

 دهد. افغان آ موزش می

زانن حتت  این اجنمن. کند تطبیق میاکبل، هرات و بلخ های  والیتکه در به این سو  2016این برانمه را از ماه نومرب سال های کوچک افغانس تان  قرضهاجنمن 

مؤسسه آ کسوس  ،(FINCA، مؤسسه فیناک )ARFC)، رشکت مایل دهات افغانس تان )FMFB)های کوچک افغانس تان ) در اولنی ابنک قرضه را آ موزش

(OXUS Afghanistan)  اکرآ موزان این تن از  54ات به حال،   و معریف کرده استعنوان اکرآ موز  به چینجر زون اکس و ندند اند ه  ، و مؤسسات مایل متحد، ه

 اند.  به وظایف دامیی دست ایفته

های میان رتبه و بلند رتبه در سکتورهای  افزایش تعداد زانن در بست » :در این ابره گفتامللیل امریاک  دفرت جندر ادارۀ انکشاف بنی، رئیس خامن سوسن دیمکپ

به  خشیصدارای اکر و ابر و نزی زانن سوی افزایش دسرتیس تشبثات حتت مالکیت زانن  به معدهیک گام های جتاریت  مشول قرضه کوچک به  های ابنکداری و قرضه

تدر  افزایش تعداد زانن در سکتور مایل، به خصوص .میباشدمنابع مایل    « خواهد کرد لیرا تسه  زانن به خدمات مایل دسرتیس یده و قرضه یریگ میتصم یها ِسم

افزایش تعداد اکرمندان اانث در سکتور مایل،  این برانمه عالوه بر» در این مورد گفتهای کوچک افغانس تان  اجنمن قرضه اجرائیویهللا مصمی، رئیس  آ قای جنیب

ات اکرمندان زن آ موزش دیده و متعهد را اس تخدام کند  می مساعدرا  این فرصت که عضویت اجنمن را دارند، های کوچک هنادهای اعطاء کنندۀ قرضهعده از آ نبرای 

 « ش بثنی اانث مکک خواهد کرد.ت را در ارائه خدمات مایل هبرت به م  ی مذکورکه این اکر هنادها کنند

 ،پروژۀ انکشاف رهربی زاننتشکیل شده است:  پروژه ذیلندسازی زانن است که از چهار توامن یک برانمۀ برای  امللیل امریاک ادارۀ انکشاف بنی پروموتبرانمۀ 

( ات به اکنون 2020ایل  2015دادخواهی جامعه مدین. این برانمۀ پنج ساهل )ائتالف های مشارکت ای  پروژۀ ، وادزانن در اقتصپروژۀ  زانن در حکومت،پروژۀ 

 زن جوان افغان را در رسارس کشور مس تفید ساخته است.  50000بیشرت از 

 تشبیثمۀ پروموت تشبثات حتت مالکیت زانن ای تشبثایت که اکرمندان زن را اس تخدام کرده اند را در قسمت افزایش عایدات و پایداری برانپروژه زانن در اقتصاد 

 هبرت شغلزانن افغان را در راس تای ایفنت شغل جدید ای های حمیط اکر  همارت های از طریق فرامه منودن مشاوره و آ موزششان مکک میکند. این برانمه مهچننی 

 ک میکند. مک

 امییل بفرستید. KBLPromote@usaid.govبه آ درس نظرایت و پیش نهادات در مورد برانمۀ پروموت، لطفًا  برای ارایۀ

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

مناید ات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی مناید؛  امللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر می مناید. ادارۀ انکشاف بنی جانبه را به افغانس تان فرامه می

  ها فرامه مناید. اانی را که در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد، اجیاد مناید؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام افغانیک کشور دمیوکراتیک و تو 
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 امللیل امریاک انکشاف بنیعامۀ ادارۀ و آ گاهی  اتدفرت ارتباط 

 0711116802شامره متاس:  

  kblAIDDoc@usaid.gov مییل آ درس:ا 

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت: 

 

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
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http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
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