
 

 

 

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

 اب زانن اکرآ فرین افغان در ورود به ابزار اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀمکک ادار

ماهلله فللراه تللطه نوسللت ا تلل تیتو  اکرآ فللرین اللوان را زلله از برانمللۀ آ مللوز    للار 15(  USAID) اکیامللر  امللیل نیانکشللاف بلل ۀادار -اکبلل ، افغا تلل تان

ت ر  180در  هت تیتوب فونطر اب داتنت تعبا   .ودلمیباتط، حامیت من نوبنیادهای پیش تاز حامیت از رتط تشبثا   زه یکی از هناد( /Founderگذار بنیان)فونطر

 زنط. فراه میرضوری میباتط برای انکشاف یک رشکت ابثبا   زهرا  ای منظمزننطه و پروسه های  های همم ارنباطی حامیت ت بکه نوبنیادبرای تشبثا   نهجا

هلای  نوامننطسلازی اقتصلادی زانن یکلی از اوتویت» پ در ملورد گ:لت  مکل  در افغا تل تان نلاو سوسلن دیامللیل املریاک انکشلاف بلنی ۀاداررئیس دفرت انلطر 

امللیل  ابتل نط. ادارۀ انکشلاف بلنی  حتقیقا   شان میطهط زه رتط اقتصادی زماین رسیع و اب ثبا  میباتط زه زانن در آ ن سل م ابتط. حکومت اایال  متحطه می

 «.ابتط و مثبت می سهای خویش برای حامیت زانن افغان در نالش کتب نتاجی ملمو  طریق برانمه از امریاک

نلطما  ترا تل پوریت زانن مشول  ترا ت پور  ابنلو ) ههای جطیط اکرآ فریین ب هایطو مناینطگی اکب  ا ت تیتو  فونطر از یک سلتهل  اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار

امللیل  مناینلط. ادارۀ انکشلاف بلنی ون )هنلاد نلطما  ملاح( حامیلت میاپ و رب(، دیلو ز   برای زانن( سزب بینطیش )نوتیط خریطه قاغذی(، افغان فود )نوتیط زل 

 فراه خواهط منود. فینمذکور نطما  مشوریت و حامیت های  نوبنیادبه تشبثا  برای مط  یک سال امریاک و ا ت تیتو  فونطر 

تان را زانن تشکی   درصط ای بیشرت اکرمنطان 30زه  تشبث حتت ماتکیت زانن و تشبثا  400برانمه پرومو  در حطود  پروژۀ زانن در عرصۀ اقتصادی

حامیت از تشبثا  زانن برانمه مشاورۀ فین، دسرتیس به منابع ماح و ابزارهای جطیط، و مطیریت جتار  و خمتلف مهچون  های از طریق فعاتیتدهنط را  می

درصط گزارش تطه است. پروژۀ زانن در عرصۀ  40احهای پروژه  بعط از درایفت مککدو سال  تشبثا عایط ساالنۀ این  رتطزنط.  اوست  حامیت می

 انطازی کرده است.  راهبه ماتکیت زانن تشبث نوبنیاد را  47 زه ا ت تیتو  فونطر یکی از آ هنا میباتط، اقتصادی از طریق نطما  دو مرزز رتط جتار ،

خت مقطم رتط و ثبا  اقتصادی آ فرینان اوان آ ینطه کشور بوده و در  اکر»در این مورد گ:ت   هللا رمحیت رئیس ا ت تیتو  فونطر در افغا ت تان آ قای مطیع

 «س تامی. فریین این زانن اوان را میاکرآ   دیطگاهکو  و  افغا ت تان قراردارنط. ما خست

زه عبار  انط  ابتط یمخبش پرومو  متشلک از   ار  ۀبرانمابتط.  یم اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀپرومو  ادار ۀبرانم یها خبشیکی از  اقتصادزانن در  ۀپروژ

. ات ازنون جامعه مطین قیاز طر برای زانن  یو دادخواه ،ی زانناقتصاد ینوامننطساز ،ینطما  ملک ش زانن در سکتورزانن، آ موز یاز  انکشاف رهرب

 ارایۀ نظرای  و پیش ن ادا  در مورد برانمۀ پرومو ، تط:ًا به آ درسبرای . است تطه طیبرانمه مت ت:  نیزن اوان از رسارس کشور از ا 60000از  شرتی ب 

KBLPromote@usaid.gov .امیی  ب:رستیط 

### 

های  تود، بزرگرتین برانمه مکک میلیارد داتر امریاکیی می 19 به این سو حطوداً  2002امللیل امریاک به افغا ت تان زه مجموع آ ن از سال  های ادارۀ انکشاف بنی برانمۀ مکک

ات رتط اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را  زنط میامللیل امریاک اب حکومت و مردم افغا ت تان اکر  ابتط. ادارۀ انکشاف بنی انکشایف ملکی دو جانبه به این کشور می

 .زنطها فراه  ؛ و نطما  اسایس آ موز  و حصی را برای متام افغانزنطاجیاد  را انونحامکیت قحتت  یدمیوکرانیک و نواان دوتت؛ یک زنطنضمنی 
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 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابتدفرت  

  0711116802  تامره متاس 

  kblaiddoc@usaid.gov  امیی  آ درس 

  www.usaid.gov/afghanistan   وبتایت 
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