
  ینوي بنسونهد مالي او بانکي سکتور د هېواد د نیوאل بانک مرسته 
مالي مرسته د افغانستان  والرامریکایي ومیلیوند نیوאل بانک د سلو افغانستان د مالي سکتور د پیاوتیا او اقتصادي رغت په موخه د 

  .ورکويدې برخې ته پرمخت ینوالی شي او  بنسونهد مالي او بانکي سکتور 
 ۱۰۰د نیوאل بانک مدیره پالوي په افغانستان کې د مالي سکتور د ثبات او له کوچنیو سوداریزو فعالیتونو خه د مالت لپاره 

ویروس له ناوه اقتصادي  ۱۹ -تمه ده چې دا مرسته به په هېواد کې د کووید. که تصویبنوې مالي مرسته  لرهاامریکايي  نهمیلیو
  .رغت په برخه کې به مرسته وکي ياو د افغانستان د اقتصاد شي تمامهوره اغېزو خه د را وتلو په برخه کې 

میلیونه امریکایي الرو د مرستې  ۱۰۰د دې  .کويدا ول مرستې له بېوزله هېوادونو سره  د نیوالې پراختیا ادارهنیوאل بانک او 
ظرفیت لوونې او د مالي مقررارتو په کارکوونکو د له الرې د افغانستان بانک د  یستم د پیاوتیا پروژېد افغانستان د مالي سموخه 

  .رامنته کول ديدې برخه کې د آسانتیاوو  کول او په یرول پياو نکيارود تطبیق کې د دې بانک 
ونو پر واندې کوونکو نورو اساسي دندو تر ن پر بانکونو او د مالي خدمت چې دد افغانستان بانک د هېواد مرکزي بانک دی 

 کې بانک سره دا ول مرستې به یاد بانک په خپلو دندو د افغانستانله  .قوانینو د تطبیق دنده پر غاه لريد او  ادارو د چارو د ارنې
  .له کې به د افغانستان د اقتصادي رغت او مالي نظام د پیاوتیا المل وريال پیاوی او په و

کوي چې د بیمې لپاره د تضمین سیستم رامنته کي، د پورونو او عامه اعتباراتو ثبت او دا پروژه له افغانستان سره مرسته همدارنه 
افغانستان بانک کې د معلوماتي تکنالوژۍ یو پیاوی او پرمختللی د وثایقو او رهني حقوقو د ثبت پروسې پیاوې کي او په د 

او د ادارو کې د معلوماتي تکنالوژۍ د پرمختللو سیستمونو رامنته کول  مالي په بانکونو او نورو اوندو چې سیستم منته راوي
  .مهم رول لريمالي چارو د پرمخ بیولو لپاره د آسانیتاوو په برابرولو کې 

 ي او له ول په همدېانونونه او شتمنۍ بیمه ک وي چې خپلته کول به خلک دېته وهد بیمې لپاره د تضمین سیستم رامن
اعتباراتو، وثایقو او رهني حقوقو د ثبت د پروسو د همدارنه . ژوند په اودو کې له زیاتو آسانیتاوو برخمن شيد خپل ،دېالرې

  .اوې رامنته کوالی شيتیآسان پیاوي کول په مالي او بانکي چارو کې ېرې
 ۱۹-او منني تشبثات او سوداریز کارونه د کمزوري اقتصادي سیستم، د کووي کوچنيپه افغانستان کې له نیمايي زیات دا مهال

  .ديله ستونزو سره الس او ریوان له امله د قرنطین د اقدامونو او د ککېچن امنیتي او سیاسي وضعیت له کبله  خپرېدوویروس د 
نته کی او دغه مرستې د افغانستان د مثبت بدلون رامکې مرستو دوام د افغانانو په ژوند بانک د  د نیوאلله افغانستان سره 

  . ارزت برخمنې دي یزبنسپراختیايي السته راونو په ساتنې او پراخېدو کې له 
مرستې راتلونکې لپاره په افغانستان کې خپلې  یزې لهاو یوې سوه هوساینې، ول شموله کال را په دېخوا د عام ۲۰۰۲له  نیوאل بانک

  . پانونې ترسره کي دياو 
تمه . د دې بانک لپاره ېرې ورې واقع شوې دي چېنیوאل بانک له افغانستان بانک سره په بېالبېلو برخو کې مرستې کې دي 

پیدا کي او د دې هېواد له پل شوي اقتصادي وضعیت سره به بانک سره به د نیوאل بانک مرستې دوام  د افغانستانده چې له 
  .مرسته وکي

  :سرچینه
 ۸/ افغانستان یاقتصاد یایروند اح عیو تسر یثبات سکتور مال نیبه منظور تام یبانک جهان دیدالر کمک جد ونیلیم ۱۰۰ - ۱
  ۱۳۹۹زانیم

https://www.worldbank.org/fa/news/press‐release/2020/09/28/world‐bank‐100‐million‐to‐
stabilize‐afghanistans‐financial‐sector‐and‐spur‐economic‐recovery 

  
 


