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رؤسای عامل بانکيای تجارتی ً مدیران عمٌمی نمایندگی ىای بانکيای خارجی  :   عنٌانی

 

  (Micro Credit) ً قرضو کٌچک (SME) بو شرکت ىای کٌچک ً متٌسط تعریف قرضو
 

هشضَ ای دس ایي صٌق ؽاهل هی ؽْد کَ هوشّض   :(SME Loan)ضو بو شرکت ىای کٌچک ً متٌسط قر

. یک ؽشکت یا تصذی بْدٍ ّ داسای هؾخصات ریل باؽذ

  تي باؽذ؛  100الی  10تؼذاد کاسهٌذاى ؽشکت دس بیي 

  50عاالًَ ؽشکت کوتش اص  كشّؽاتهیلیْى اكـاًی بْدٍ ّ یا  50هجوْع داسائی ُای ؽشکت کوتش اص 

 . هؾخصَ سا داسا باؽذ هیلیْى اكـاًی باؽذ ّ یا ُشدّ
 

یک هشضَ ٌُگاهی هشضَ کْچک گلتَ هی ؽْد کَ جوالت صیشیي دس آى   :(Micro credit)ک چکٌ ضوقر

 .صذم کٌذ

 َهشضَ با تؼشیق رکش ؽذٍ هشضSME  هطابوت ًذاؽتَ باؽذ. 

  َباؽذ  ىآاص کوتش ّیااكـاًی  500,000هبلؾ هشض 

 ّخذهات دادٍ ؽذٍ  تْلیذ اهتؼَ ٍ بشایهشض: یؼٌی.  ًَ ُذف هصشكیباؽذ داؽتَ  تجاستی هشض بایذ ُذف

 ,تشهین هٌضل ,ػشّعی,خذهات صحی : پشداخت بشای هشّض بشای اُذاف هصشكی ُواًٌذ. )باؽذ

د ّ دس ّسم بیالًظ ؽیت ًؾاى دادٍ هی ؽْ 6dدس صهشٍ هشّض هصشكی آهذٍ ّ دس هطاس ّؿیشٍ  تحصیل

 .(جوغ هشّض کْچک بشای هواصذ احصائیْی بَ حغاب ًوی آیذ
 

  :دنبو شمارنمی آی( SME)جملو  کو در ىای قرًضالمث

. هیلیْ ى اكـاًی باؽذ 50ى بضسگتش اصعاالًَ آ كشّؽات ُّا ی ؽشکت کَ هجوْع داسائبَ  ٍهشض

صشكٌظش اص هجوْع  .تي باؽٌذ 100تي ّ یا بیؾتش اص  10 کوتش اص ؽشکت کَ تؼذاد کاسهٌذاى آىهشض بَ 

. االًَ ؽشکتهلاد ط ّ داسائی ُا 
 

 عیي کٌٌذٍ بشای صٌق بٌذی دسجنییک ػاهل تغ ,ضَهش هبلؾ د کَ اًذاصٍیبَ یاد داؽتَ باػ: ضواندازه قر

ف بٌذی یک ػاهل تؼیي کٌٌذٍ دسصي ٍهشض هبلؾ اًذاصٍ اها .ًیغت یْیئاحصابشای هواصذ   SME هشّض

. اعت " کْچکهشّض " جولَ هشضَ دس

باًک هشکضی دُی بَ اها توام ساپْس ,تؼاسیق خْد سا بشای هواصذ داخلی خْیؼ بپزیشًذاًذ کَ  هختاسباًکِا )

. (ی تؼشیق ؽذٍ كْم باؽذهطابن بَ هؼیاسُا
 

  .د  تا دس صهیٌَ اجشاات صْست گیشدگشدی  هْضْع جِت آگاُی بَ ؽوا ابالؽ

الی بَ ـــساپْسدُی هذیشیت ًظاست اهْس م ّ بَ بخؼ هحاعبَ لطلًا ,داؽتَ باؽیذ یعْال هتحذ الوالایي اگش ساجغ بَ 

  ُای آدسط ایول بَ یا ّ 0799410075  ّ یا 0752006189 ُای هاسٍـــػ

nasir.ghazi@centralbank.gov.af  ،nkghazimaseed@yahoo.com    َدــتواط ؽْیب .

 

با احترام 

 

محمد ظاىر 

ست نظارت امٌرمالی سرپر
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