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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٧/١٠/٢٠٠٩                     ايتاليا سفارت –ليه اموزارت 

 عالميه مطبوعاتیا
 ١٣٨٨ عقرب ٥کابل 

 
  ميان افغانستان و ايتاليا ، فراه و بادغيسرقرضه های کوچک درواليت های هراتامضای توافقنامه مساعدت به سکتو

محترم عمر زاخيلوال وزيرماليه جمهوری اسالمی افغانستان و آقای کالوديو گالينتزر سفير ايتاليا در افغانستان 
به سکتورقرضه های کوچک در واليت ايتاليا توافق نامه دوجانبه ای درمورد مساعدت امروز  ،درحضور رسانه ها

 .  به امضاء رسانيدندايتاليا ،  را ميان افغانستان وهای غربی هرات ، فراه و بادغيس
 به صندوق را) ميليون دالر امريکايی  ٩٫١تقريبا ( ميليون يورو  ٦٫٤ اين توافق نامه ، حکومت ايتاليا مبلغ با 

      اداره کمک به سرمايه گذاری وحمايت از قرضه های کوچک در افغانستانبه  در وزارت محترم ماليه اعتباری 
 )MISFA  ( مساعدت می نمايد . 

اين پول اهدا شده از سوی حکومت ايتاليا به منظور  تقويت اقتصاد محلی و ايجاد فرصت های انکشافی برای بخش 
  فراهم سازی قرضه های کوچک به ده ها هزار خانواده و تصدی های کوچک  درجهت، های محروم جامعه افغانی

، خانواده های روستايی و نادار که توجه خاصی به زنان. فراه و بادغيس به مصرف خواهد رسيد ،واليت های هرات 
 . به خدمات قرضه دسترسی ندارند ، مبذول خواهد شد

ر قرضه های کوچک از طرفی احيای نقش هرات به عنوان مرکز تجارتی منظور ازاين مساعدت ايتاليا  به سکتو
 . از طرف ديگر گسترش فرصت های انکشافی و توزيع ثروت به مناطق روستايی می باشد  وزون غرب
، نهاد های مالی ويژه قرضه های کوچک به منظور تقويت سرمايه گذاری های کوچک در اين توافق نامه براساس

 . ايی و تمويل فعاليت های مالی کوچک ،  شمار شعبه هايشان را در اين سه واليت افزايش خواهند داد مناطق روست
 مبلغی را برای صندوق  همکاری بانک های تجاری  داخلی و بين المللی همچنان  اين مساعدت ايتاليا به کمک و

ن مبلغ برای حمايت از شرکت اي. تخصيص خواهد دادويژه تقويت تصدی های کوچک و متوسط درمناطق غربی 
نظر گرفته می شود تا آنها بتوانند به خدمات مالی تجارتی دسترسی پيدا  های تازه کار و شرکت های درحال رشد در

  . کنند
 افغانستان را مورد ستايش انکشاف  آقای زاخيلوال وزير ماليه جمهوری اسالمی افغانستان حمايت دوامدار ايتاليا از

" :وی می گويد.  به مصرف می رسد ابراز رضايت کردقرارداد و از اينکه اين مساعدت زير نظر حکومت افغانستان
مطالعات تازه نشان می دهند که پولی که از مجراهای حکومتی مصرف می شوند ، پنچ بار مؤثر تر از پولی است که 

 ." ی رسداز طريق مجراهای ديگر به مصرف م
، بخشی از دوامدار هرات و واليت های همجوارايتاليايی، تجديد تعهد استوار به انکشاف  –اين برنامه مشترک افغان 

قابل ذکر است که برنامه های .  است افغانستانستراتيژی حکومت ايتاليا برای رشد و توسعه اقتصادی مناطق غربی
 : ه می باشندزيرين از جمله برنامه های جاری در اين حوز

درمناطق روستايی  ميليون دالری به برنامه همبستگی ملی برای تمويل پروژه های کوچک زيربنايی ١٣مساعدت  -
 .بادغيس  ، فراه وواليت های  هرات

 ٧انجوهای ايتاليايی تطبيق می شوند و بالغ به   وIOMه های آموزش حرفوی مختلف درهرات که به وسيله برنام -
 . ايی می گردندميليون دالر امريک

  ميليون دالرامريکايی ؛٤آماده گی برای حالت های اضطراری و کمک های بشردوستانه ، بالغ بر  -
  )  ميليون دالرامريکايی ٢( کمک به ساختارهای صحی و اجتماعی در هرات  -

 همکاری مساعدت را به فعاليت های)  ميليون دالرامريکايی ٦٥٢(  ميليون يورو ٤٦٦ تاکنون ، ايتاليا ٢٠٠١از سال 
به واليت های هرات ، فراه و بادغيس )  ميليون دالرامريکايی ٧٤( ميليون يورو٥٣کرده است  که از جمله مبلغ 

  . تخصيص يافته اند 
  
  
  
  
 
  

 سفارت ایتاليا 
 محمد انور دانشور :تماس

٠٧٧٢٠٢٦٥٥٦ 
daneshwar_١٤@yahoo.com 

 وزارت ماليه 
  نجيب منلی :تماس

٠٧٩٨٢٤٠١٤٦ 
com.mailmanalai@g.najib 


