
 یې ې اقتصادي او اچونه پانه کې برخه په تولید د برېنا لمریزې د

 پانه کې برخه په تولید د برېنا لمریزې میاواه زره درې د کې هېواد په شرکت یو اماراتو متحده د عربو د
 .کي هواره الره لپاره کیدلو رامنته د دندو د او ودې اقتصادي د به کې افغانستان په چې کوي اچونه

 چې دی کی السلیک تون داسې سره شرکت یو له اماراتو عربي متحده د حکومت افغان بنس پر معلوماتو د
 اچونه پانه کې برخه په تولید د برېنا لمریزې میاواه زره ۳ د کې افغانستان په شرکت یاد یې به بنس پر

 .وکي

 ژر ېر به ارزونه لومنۍ او تخنیکي پروژې اقتصادي سترې دې د چې یي معلومات شرکت برېنا افغانستان د
 .شي واکل ورته هم کچه پانونې د سره کتو په اتیاووته او شرایطو به بیا او شي پیل

 په چې ده تمه او دی ام مهم لپاره بسیاینې ان په د کې برخه په برېنا د کې هېواد په کیدل پلي پروژې دې د
 .شي وژغورل احتیاجه له هېوادونو نورو د کې برخه په برېنا د افغانستان یې به سره بشپېدو

 او کلیوالو نورو شمېر یو په او تولیدېي برېنا لمريزه میاواه ۴۰یوازې کې هرات او بامیان کندهار، په مهאل دا
 نه معلومه کچه کره تولید د برېنا دې د چې کېي اخیستل ه برېنا دې له ول انفرادي په کې سیمو اري

 .ده
 اخیستنې ې په خه انرژۍ پرېمانې دغې له لمر هېواد دا او لري ورې لمریزې سوه  ۳ول کلني په افغانستان

 زمینه لپاره جذب د اچونې پانې د کې برخه دې په که.شي بدلیدای مرکز ستر په تولید د برېنا یادې د سره
 و لیدنې د کې عوایدو کورنیو په به سره دې له وکي اچونه پانه کې برخه دې په شرکتونه بهرني او شي برابره

ته پرمختېر پلوه له اقتصاد د به هېواد او شي رامن و خپلو پر ژرنا د هېوادونو نورو د او ودروي پد برې 
 .وژغوري یې به احتیاجه له واردولو

 یوه ول کلني په الرې دې له او واردوي هېوادونو بهرنیو شمېر یو له برېنا و اتیا خپلې د مهאل دا افغانستان
 به سره کېدو پلي په پروژو ول دې د چې ده تمه. وي خه بیالنس له عوایدو کورنیو د اسعار کچه زیاته
 .وشي مخنیوی ت له اسعارو د ته هېوادونو بهرنیو

 کموالی ورت د کې کلونو وروستیو دې په او وده ارونو د کمت، اوبو د کې بندونو تولید د برېنا د امني، نا
 کې برخه دې په او کي مخ سره ننونو له سیمې شمېر یو هېواد د برېناکمت د دننه کور په چې شوي سبب

 .شي نه رامنته پرمختونه

 :ې اقتصادي تولید د برېنا لمریزې د

 نا لمریزې دول انفرادي په هغه که تولید برې له اقتصاد د هېواد د وي لپاره کارخونو د هم یا او وي 
 خه برېنا لمریزې د چې دا معنا. کوي رامنته سپما کې لت په پیسو د او کوي مرسته سره ودې
 ه او لري نه اتیا ته لت وروسته اچونې پانې لومنۍ تر لپاره تولید د هغې د اخیستنه ه

 بلونه لت د برېنا خپلې د چې دي نه ا دوی او کېي خاوندان برېنا د توه ویا په یې اخیستونکي
 اخیستنې ې د خه برېنا لمریزې له واندې کاله و شرکت والمارا د توه په بیلې د. ورکي



 اخیستنې ې تر خه برېنا دې له به شرکت یاد چې وې موجودې واندوینې داسې او وکه پرېکه
 .وکي سپما الر میلیارد یو ندې درکه له برېنا د پورې کال زېدیز ۲۰۲۰ روان تر وروسته

 نا لمریزې لهه برې ت مهم هم کې برخه په کېدو پیدا د دندو د اخیستنهنا لمریزې د. لري ارزبرې 
 د چې کېي ا کمپنۍ دا او زیاتېي کارونه کمپنیو تولیدي اوندو د مهאل پر زیاتېدو د اتیا د ته وسایلو
 مارل دندو پر خلک چې دا یوازې نه سره دې له. ورکي دندې ته کسانو شمېر زیات پرتله په پخوا

 اغېز مثبت اقتصاد په کورنیو د چاره دا او کېي رامنته هم وده اقتصادي کې هېواد په بلکې کېي،
 .کوي

 نا لمریزې د چې دی دا خو حقیقتته د برېده، ساتنه چاپېریال پاک د ژوند د موخه اصلي کولو رامن 
 د چاپېریال د کېي، رامنته سکرو برو او ازو او تیلو له بیا تېره په الرو نورو له چې انرژۍ هغه

 او کوي رامنته نه ستونزه ول هې لپاره چاپېریال د تولید برېنا لمریزې د خو. کېي المل ککوالي
 دغه او ودې د سودارۍ د شتون چاپېریال پاک د شي، کوالی هم مرسته کې پاکوالي په چاپېریال د آن
 کې برخو صنعتي او اقتصادي بېالبېلو په وאل پانه او هواروي الره لپاره ساتنې روغتیا د انسانانو د راز

 .هوي لپاره اچونو پانو

 دندو سپما، د اچونه پانه کې برخه دې په کې هېواد په چې شو ویالی سره کتلو په ته و یادو برېنا لمریزې د
 هم لپاره ودې اقتصادي د هېواد د کې وله په او ثابتېي ور ېر کې برخه په ساتنې چاپېریال او کیدو پیدا د

 .پرانیزي الره

 خبریال/ آفیسر لوی انې نشراتو د بانک افغانستان د نوري اهللا حسیب

  :سرچینې
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