
 اقتصادي وده رامنته کوي ،د پورونو ورکه

د ورکې په برخه کې د آسانتیاوو د رامنته د پورونو  تهصنعت کارانو، بزرانو او کسبرو په دې وروستیو کې د افغانستان بانک 
  .کي دي السلیک ونههوکه لیکد همکارۍ  سرهد سوداریزو بانکونو  موخهکولو په 

 رو د معلوماتو پر بنساو کسب ریزو بانکونو له لوري صنعت کارانو، تشبثاتو، د کرنې سکتور د پرمختد افغانستان بانک د سودا
د یزه او لور اخیزه هوکه لیکونه رامنته کولو په موخه درې اني درې اخ د ورکې په برخه کې د آسانتیاوو ته د پورونو 

، د کسبرو او هیوالو ولنې او د افغانستان د خونو فدراسیونیزو او مالدارۍ محصوالتو، د افغانستان د صنایعو او کانونو خونو، د کرن
  .کي ديافغانستان د بانکونو ولنې تر من السلیک 
اقتصادي وده رامنته کوي او په  ،اوو رامنته کولیتورونو د ورکې په برخه کې د آسانصنعتکارانو، بزرانو او کسبرو ته د پ

  . ندو زمینې برابرويدنه د کور د ن
دا مهאل زمو ېری هېوادوאل د صنعت، بزرۍ، سودارۍ او نورو برخو کې په دندو بوخت دي، خو په دې برخه کې د دوی لپاره 

  .د آسانتیاوو رامنته کول یادې برخې ال غووي او د پرمخت لپاره یې الره هواروي
د پورونو په برخه کې د آسانتیاوو رامنته کول د هېواد په  ،مهم ارزت لري د هېواد په اقتصادي وده کې خوراچې بانکونه 

، د کرنیزو ورکي، صنعت ته وده کيد دندو زمینې رامنته دا پورونه کوالی شي  .تصادي وده کې مثبت رول لوبولی شياق
  .وکياو د تشبثاتو په رامنته کولو کې مرسته  شيتو د پراختیا المل محصوال

د پانونې د دا ول پورونه پانوאل هوي چې په بېالبېلو برخو کې پانونې وکي او  رنه چې مخکې یادونه وشوهلکه 
روان دی او ېری  هاد کې له و کلونو را په دېخوا جکه ه هم په هېوبلخوا . رامنته کيپرمخت لپاره د ا و فضا 
او دې برخې ته و رامنته کول پانو اچونو په برخه کې د آسانتیاود پانوالو لپاره د  دي، خو ایستلېسودارو پانې له هېواده بهر 

  .په کور د ننه پانونې وکي او له دې الرې د شغلونو د رامنته کېدو المل شيسودار هوي چې پاملرنه 
پر امنیتي، ولنیز او سیاسي وضعیت مثبت د دې ترن .واد اقتصادي ودې ته پرمخت ورکويهېد دندو د زمینو رامنته کېدل د 

  .د غوره راتلونکې لپاره الره هواروياغېز کوي او په ول کې 
هواروي چې د کورنیو صنعتي او کرنیزو محصوالتو د پراختیا المل شي او د هپانې اچونې دې ته الرپه کور د ننه په همدې ول 

  . شي برابرهصادراتو لپاره زمینه 
شمېر کرنیز او صنعتي توکي له بهرنیو هېوادونو واردوي، خو صنعتکارانو، کسبرو او  ېردا مهאل افغانستان نس د معلوماتو پر ب

  .د دې چارې مخنیوی کوي او هېواد مو له وارداتي په صادراتي بدلوي ،بزرانو ته د آسانتیاوو رامنته کول
ته اتیا لري، خو په دې برخه کې لومنیو امونو پورته کېدل دې ته  که ه هم له وارداتي په صادراتي د یو هېواد بدلون ېر وخت

  .ته ورسېي اکلې موخېدا چاره صادرات وده وکي او د وخت په تېرېدو سره چې الره هواروي 
شمېر سودار، صنعتکاران، بزران، کسبر او  ېرهغه ستونزې دي چې دا مهאل ... اود پانو کمت ي ستونزې، په هېواد کې امنیت

  . هیوאل ورسره مخ دي
شمېر هغه  یولیرې نه ده چې هېواد به مو اقتصادي وده وکي او  ،شيآسانتیاوې رامنته ال زیاتې که یادو برخو کې د دوی لپاره 

  .شيبه رامنته او ولنیزه هوساینه زیاتهبه کورنۍ اقتصادي وده ه بېکارۍ کیي دندې تر السه کي، چې دا مهאل ل و تههېوادوال
  حسیب اهللا نوري د افغانستان بانک د نشراتو انې لوی آفیسر
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