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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 
                ۰۳/۰۶/۲۰۱۶ مرزی محمدآجان ډاکټر

 

 ونډه بازارونو مالی د کې اقتصاد ملی په

 سريزه

لوی ځای لري. بې له دې بازارونو به د پانګوال سیستم د پرمختګ په  کې او وده کړنومالي بازارونه د ملي اقتصاد په 

اوسني پړاو کې د تولید لپاره د پانګې ترالسه کول ډیر ګران کار وي. د دې بازارونو له الرې په اقتصاد کې د یوې ډلې 

بازار او یا په ونډو د  دې پېسو په کارونه تولید کوي یا په مستقیمه توګه د داضافي پېسې او پانګه بلې ډلې ته چې 

په عین وخت کې په دې بازارونو کې ونډې او نور ارزښت لرونکي غېرمستقیمه توګه د بانکونو له الرې چمتو کېږي. 

سندونه د هغو کسانو تر منځ معامله کېږي چې د تولید په پروسه کې هیڅ ډول رول نه لوبوي. دا ډول معاملې تر زیاته 

زه به په خپله دې لیکنه کې زیار وباسم چې مالي بازارونه او د هغوی کې تر سره کېږي. ده د ونډو په دوهم بازار ح

هم خبرې  ارزښتد ملي اقتصاد پر وده د دې بازارونو پر  به ځانګړتیاوې او د عمل میکانیزم روښانه کړم. په دې لړ کې

 وکړم.

 

 مالي بازارونه

په  ارزښتد  چارومیالدي کال کې په اقتصاد کې د مالي  ۱۸۵۸په د بریتانیې یوه پخواني لومړي وزیر ویلیم ګالډ سټون 

ترېنه ترالسه  )قوت( کړنو بڼه وخپلد مالي وسیلې د یوه هېواد د معدې بڼه لري چې د بدن ټول نور غړي « هکله وېلي و: 

(.  ۲۰۰۱د اروپا مرکزي بانک، » ) کوي.  

د  اچونکي خپلې اضافي مالي زېرمې په کار اچوي او مؤلدین پانګهمالي بازارونه هغه ځای ته وېالی شو په کوم کې چې 

خپل تولید لپاره مالي وسیلې ترالسه کوي. دا مالي وسیلې په دې بازارونو کې په بېالبېلو ډولونو ترالسه کېږي. د مالي 

. له دې الرې مؤلدین له خپل مالي لو له الرې ترسره کېږيترالسه کود چارو یوه ډېره ارزښتناکه برخه د پور یا کریدت 

مینولو لپاره مالي وسیلې، مستهلکین د خپلې غوښتنې لوړه بېه لرونکي توکي او تأتوان څخه د تولید د لوړې کچې د 

دا خدمتونه او حکومت د مالیاتو د کمښت پر مهال په اقتصادي بنسټونو کې د لګښتونو لپاره مالي وسیلې ترالسه کوي. 

کېږي. په ځانګړې توګه  سرهپه مرسته تر د نورو واحدونود بانکونو او له بلې خوا د مالي بازارونو کار له یوې خوا

د خپلو ونډو د خرڅولو له الرې ترالسه کوي. په دې څخه ډو له بازارونو نو دسهامی شرکتونه د خپلې پانګې زیاته برخه 

بل عبارت د اړتیا په پر مهال د مالي وسیلو د لرلو  توګه تصدی، وګړي او هم حکومت د خپل سیالیت د ساتنې او یا په

تیا لري.ړلپاره مالي بازارونو ته ا  

دا درې واړه ه هم د پانګه اچونکو،  په مجموعي توګه د مالي بازار ګډون کوونکي وګړي، تصدی او دولتي بنسټونه دي.

ي بازار د دې درې واړو تر منځ د منځګړي سپماکونکو او هم د پور اخستونکو په بڼه په دې بازارونو کې ظاهرېږي. مال

رول لوبوي. پور اخستونکي حقوقي او یا طبیعي وګړي دي چې د خپلو تولیدي کړنو د پراختیا لپاره له نورو څخه د مالي 

وسیلو د ترالسه کولو موخه لري. پانګه اچوونکي هغه کورني او بهرني اقتصادي واحدونه دي چې په اقتصادي تصدیو 

سټونه . مالي بنکویهم په مالي بازارونو کې د پور په ډول ترالسه ېي اچونه کوي. دا پانګه یې یا خپله ده او یا کې پانګه 

هغه اقتصادي واحدونه دي چې د پور اخستونکو او پانګه اچوونکو تر منځ اړیکې رامنځته کوي. مالي بنسټونه مالي 

ونکو پور اخستونکو ته انتقالوي. له دې امله دواړه خواوې ګټې وسیلې له پوراخستونکو پانګه اچوونکو او له پانګه اچو

ترالسه کوي. په دې توګه دواړه خواوې دې ته اړې نه دي چې یو او بل ولټوي او له یوه او بل سره په مستقیمه توګه 

 معامله وکړي. 
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مالي بازارونه له درو برخو جوړېږي: د پانګې بازار، د پېسو او د توکو بازار. د پانګې په بازار کې مؤلدین او یا تصدی 

 ترالسه وسیلې مالي لپاره فعالیت تولیدي خپل د مرسته په وسیلو مالي بېیالبېلو د کوي او عمل بڼه په اخستونکو پور د

 یې مؤلدین یا تصدیدولت،  چې شي لرالی بڼه سندونو لرونکو ارزښت نورو او ونډو سندونو، د پور د وسیلې دا. کوي

 بېلوالی بله او یوه له بازارونه دوهم او ابتداېي ونډو د کې ځای دې په. لپاره وړاندې کوي ته د خرڅالو بازارونو مالي

 هغې له او کېږي معامله کې بازار ابتداېي په کې سر لومړي په سندونه پور د یا ونډې شوې عرضه ته بازار. شو

 یوه بازارونو د پانګې د. دي بازارونه ایز سیمه ونډو د بازارونه دوهم. کېږي وړاندې ته بازار دوهم بیا وروسته

    .کېږي ترسره پکې معاملې اړه په شتمنیو مالي اوږدمهاله او منځمهاله د چې ده دا ځانګړتیا

 ښتارز او اسعار بهرني سندونه، لرونکي ارزښت نور او ډولونه پېالبېل پاڼو پور د ونډې، کې د پانګې په بازارونو 

 د ل او لنډ مهال پورونه اوهادرې ارزښتناکه برخې اوږد م بازارونو دې د. کېږي معامله زر سره لکه فلزات لرونکي

 خپله په توګه دې په نو خرڅوي برخه یوه اسهامو خپلو د کې بازار مالي په شرکت سهامي یو چې کله. دی بازار ونډو

 ولډ یو هم پاڼې ونډو د. کوي ترالسه وسیلې مالي یې کې بدل په او کوي وړاندې ته بازار برخه یوه ونډې د کې پانګه

ول خو دا ډ. کوي ترالسه څخه بازارونو مالي له کې بدل په ونډو دې د یې شرکتونه سهامي چې شو بلالی پور یا کریدت

توجه مټول ګواښونه وروسته د پانګې اچونې خرڅولو  لهد ونډو ته پور له نورو ډولونو سره بنسټیز توپیر لري. شرکت 

ې ې وېشي. د پانګې په بازار کدلرونکو بان وندي. سهامي شرکتونه د خپلو ونډو په خرڅالو د پانګې اچونې ګواښ پر ونډ

 عرضه یاکوونکی  وړاندې خوا بلې له او کوونکي تقاضا یا غوښتونکي خوا یوې لههم د هر یوه بل بازار په توګه 

 ليما په که عبارت بل په. کېږي ټاکل بنسټ پر قوانینو د تقاضا او عرضې د هم بیه بازار د او کوي عمل کوونکي

ه هم خو دې ت.برعکس او لوړېږي هم یې بېه نو وي زیاته غوښتنه ته سندونو لرونکو ارزښت نورو او ونډو کې بازارونو

ښت ه په بازار کې له اصلي ارزباېد پاملرنه وشي چې ښاېي د ونډو بېه په پېل کې د تبلیغاتو او نورو فکتورونو له امل

 . او په دې توګه پانگه اچونکو ته له دې پلوه د تاوان ګوښ رامنځته کېدای شي (overvalue)څخه لوړه وي 

د پانګې بازارونه د ملي اقتصاد په وده کې ارزښتناک رول لوبوي. د دې بازارونو په مرسته له اضافي مالي وسیلو څخه 

د تولیدي موخو لپاره د ګټې اخستې الرې چارې برابرېږي. د پانګوال اقتصاد د ودې په یوه معین پړاو کې اقتصادي 

دومره مالي توان نلري  ي تصدیتولید ېکم ېډېرېږي. نن ورځ کړنې د پورونو او یا کرېدیت په نشتوالي کې محدود

دی چې د  ېچې د خپل تولید د ودې او پراختیا لپاره ټولې مالي وسیلې په خپله برابرې کاندي. په دې توګه دې ته اړ

ې بازارونه د د پانګې بازارونو ته مراجعه وکړي. په دې توګه وېالی شو چې د پانګ اړتیا وړ پانګې د ترالسه کولو لپاره

لوبوي.تناک رول ښتولید په وده او د کارځایونو په رامنځته کولو کې ارز  

له دې عمل سره جوغت د خپلو ونډو له  ،کله چې پانګه اچوونکي د پانګې په بازارونو کې د یوه شرکت ونډې پېرودي

وي. خو په دې هکله باېد وویل شي اندازې سره سم د هماغه شرکت په اداره کې هم په غېرمستقیمه توګه برخه ترالسه ک

ګوال اقتصاد کې  د دې کار په وړاندې زیات خڼډونه موجود دي او ونډې لرونکې د شرکتونو په اقتصادي نچې په نني پا

 نه لوبوي.پرېکړو کې زیات رول 

 د سندونه پورونو دولتيد  کې بازارونو دې په. تنظیمیږي خوا له بانک مرکزي د کې اقتصاد ملي په بازار پېسو د

  (Call Money)سپما هلنډمهال مالي کې بازار دې پهد دې تر څنګه . کېږي وړاندې ته بازار خوا له بانک مرکزي

په لومړي سر د پانګې د بازار برعکس دلته  .کېږي ملهامع سپماوې معیادي یا پېسې معیادي سندونه، امانتي او سوداګریز

 کېږي.  معاملهمهال سندونه ځل او مناکې لنډمه

 او بېې د موادو خامو د ډول په بېلګې د. لري بڼه معیادي معاملې دا. بازار دی ومعاملد  مواد وخام د بازار مالي توکود 

 ملوامع دې د. کېږي رامنځته تړون هکله په معاملې دمهال  راتلونکي یوه په ترمنځ پېرودونکي او مؤلد د هکله په اندازې
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کول  رامنځته ضمانت ډول یود  ندي شوي تولید تراوسه چې هکله په خرڅالو د محصوالتو د ده د ته مؤلد موخه اصلي

 احتکاري هکله په موادو دې د چې دي شوي رامنځته بڼې پیچلې ډېرې وسیلو مالي د مهال اوس مرغه بده له خو. دي

  .ګرځي المل لوړېدو مصنوعي د بیو د موادو خوراکي د توګه دې په او کوي شوني معاملې

 خالصه کوالی شو: الندې ډولد مالي بازار دندې په پر بنسټ  د پورتنیو تشریحات

  انتقالولتولیدي موخو ته د سپماوو 

 د ونډو خرڅونکو ته د بېو په هکله د مالوماتو ورکول 

 برابرولمنیو ته د سیالیت تمالي ش 

 (. ۲۰۱۵پوجاري، . س. ) للګښت کمود ملو اد مالي مع 

 هېوادونه او مالي بازارونهوروسته پاتې 

چې د مالي بازارونو په ځانګړې توګه د پانګې د بازارونو یوه مهمه دنده چې د  شيپه دې ځای کې باېد دا پوښتنه تحلیل 

سپماوو راغونډول او د مالي زېرمو وېشل دي، په وروسته پاتې هېوادونو کې تر کومه حده د عملي کېدو وړتیا لري؟ آیا 

کې د پرمختللو هېوادونو د مالي بازارونو کاپي کول شوني دي؟ په لومړي سر کې باېد وویل شي چې  په دې هېوادونو

دې پوشتنېو ته د یوه عمومي ځواب ورکول ګران کار دی، ځکه چې وروسته پاتې او مخ پر ودې هېوادونه په خپل منځ 

 کړم. ترالسهنو ته یو نسبي ځواب کې هم زیات توپیرونه لري. خو سره له دې به هم زیار وباسم چې دې پوښت

د سپما او پانګې کمښت د وروسته پاتې هېوادونو یوه ډېره لویه ستونزه ده. دا هېوادونه د دې ستونزو له امله په یو ډول 

شېطاني داېره کې راګیر دي. له دې داېرې څخه د وتلو او د اقتصادي ودې او پرمختګ د تأمینولو لپاره باېد په لومړي 

چې په دې هېوادونو کې موجوده ده د مالي بنسټونو له خوا تولیدي تصدیو ته منتقلې شي. په  اندازهسپما محدوده  سر کې د

دونه د وګړو سپماوې نه یوازې حره وکړو. بانکونه او نور مالي واادې ځای کې باېد د مالي او بانکي سیستم ودې ته اش

. وکړيڅارنه هم  ولوکارله ېسو څخه د ټاکل شوې موخې لپاره په عین حال کې له دې پباید تصدیو ته رسوي، بلکه 

بانکونه باېد د دې توان او وړتیا ولري چې هغه پروژې یا پالنونه چې پانګه ورته سوقېږي له اقتصادي پلوه وڅېړي او 

ویو له ل ارزونه یې وکړي. په وروسته پاتې هېوادونو کې د مسلکي ظرفیتونو د کمښت له امله د دې کار ترسره کېدل

 ننګونو سره مخ دی. 

ل ځان هم له خپوګړي په زیاتو حاالتو کې خپلې محدودې سپماوې د بېړنیو حاالتو لپاره په وروسته پاتې هېوادونو کې 

 ۲۰۱۲په منځته کولو په پروسه کې کوم ځانګړی رول نه لوبوي. اساتي او په دې توګه د تولید او د پانګې د رسره 

 ۲۰کچه د کورنیو ناخالصو محصوالتو کې کورنۍ سپما  (LDC)ټولو وروسته پاتې هېوادونو  ترمیالدې کال کې په 

د کورنۍ په همدې کال کې په افغانستان کې (. ۲۰۱۴، کنفرانسسلنه جوړوله. )د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ 

)نړېوال  هو ٪ ۲۵،۳کې  آلمانپه  سبتدا ن .(برخه ٪۱۶،۸منفی د کورنیو ناخالصو محصوالتو منفی بڼه لرله )سپما کچې 

 (. ۲۰۱۶بانک، 

په دې ځای کې باېد دې خبرې ته اشاره وشي چې د فیصدۍ تر څنګه باېد د هېوادونو د ټولې سپما مطلق رقم ته هم 

د کورنیو ناخالصو محصوالتو یوه سلنه برخه د افغانستان د د بېلګې په توګه د آلمان چې  معنیپاملرنه وشي. په دې 

 رنیو ناخالصو محصوالتو له یوې سلنې برخې ډېره زیاته ده. کو

په مخ پر ودې او وروسته پاتې هېوادونو کې په زیاتو حاالتو کې د اداري فساد د شته والي له امله د خلکو سپماوې د 

ېلګه د کابل ب . په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د دې عمل یوهکېږيبانکونو له الرې غېرقانوني چېنلونو ته استول 

بانک په رسوایې کې په ښکاره توګه وکتل شوه. په دې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې وګړي پر مالي بنسټونو او 

برخه له ځان سره ساتي، بې له دې چې د تولید په بهیر کې کار  زیاتهموسسو اعتیار نلري او د خپلو محدودو سپماوو 
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ې د یوه مضبوط مالي سیستم په شته والي کې په دې سیستم کې تفتیش او ترینه واخستل شي. حکومت کوالی شي چ

 کنترول پیاوړی کړي، کاري مالي واحدونه رامنځته کړي او په دې توګه پر مالي بنسټونو د خلکو باور هم زیات کړي. 

 نوره الوادونو اړتیا هې په ځانګړې توګه د وروسته پاتېپه لومړي سر کې پورونو ته او بهرنیو مالي وسیلو  دا ستونزې

بهرنیو پورونو د ډېرو عواملو له امله د  تجربې ښکاره کوي چېتېرو لسیزو  خو دا هم باېد ووېل شي چې د. هم زیاتوي

د دې پورونو د سود کچه لوړه ده او خوا رې هم زیاتې کړي دي. له یوې ووروسته پاتې هېوادونو اقتصادي ستونزې ال ن

و کې د ننه د مسلکي ظرفیتونو د نشتوالي او په دولتي ادارو کې د فساد د لوړې کچې له امله دا له بلې خوا په دې هېوادون

پورونه تر ډېره حده یا په داسې پروژو کې مصرفېږي چې د دې هېوادونو د ودې لپاره کومې ځانګړې پاېلې نه رامنځته 

 کوي او یا هم عېرقانوني چینلونو ته لېږدول کېږي.  

 پاېله

بنسټ  خصوصيکې ګډون آزاد دی او هر وګړی او یا هم دولتي او یا هغو په د مالي بازارونو یوه ځانګړتیا دا ده چې 

په ډول پکې ظاهر شي. په دې توګه په دې بازارونو کې معاملې هم عامه بڼه  خرڅونکيکوالی شي د پېرودونکي او یا 

لپاره باېد د اقتصادي ژوند د عمل په هکله په پوره اندازه خو باېد ووېل شي چې په دې بازارونو کې د ګډون لري. 

ونه هم لرالی ښد معامله کوونکي لپاره اقتصادي ګوا و بازارونو کې پانګه اچونهغمالومات موجود وي. ځکه چې په د

بازارونو شي. په تېر میالدي کال کې په چین کې زیاتو خلکو چې په دې بازارونو کې ېې پانګه اچونه کړې وه د ونډو د 

 د رالوېدو له امله د خپلو سپماوو زیاته برخه له السه ورکړه. 

بازارونو کې د وګړ په وړاندې د مالي ګواښ د محدودولو لپاره مالي بنسټونه رامنځته شوي دي. دا بنسټونه له په مالي 

دې امله چې په زیاتو حاالتو  پر مهال په نسبي توګه مرستې ترسره کوي. په نسبي توګه له پېرودولوو د ډوګړو سره د ون

کې خرڅوونکی د خرڅالو د زیاتوالي او په دې توګه د زیات کمیشن د ترالسه کولو لپاره ممکن ګواښونه یا نه په ګوته 

د  ماليکوي او یا دا چې په دې اړه محدود او هم ناقص مالومات وړاندې کوي. په دې اړه دا هم باېد ووېل شي چې د 

توګه د ونډو د بازارونو د عمل په هکله وړاند وینه ګړان کار دی. دا بازارونو د سیاسي او  بازارونو په ځانګړې

 اقتصادي پرمختګونو او پیښو په وړاندې ډېر حساس عمل کوي. 

د ودې په هکله وړاند وېنه ګرانوي د احتکاري معاملو موجودیت دی. په ځینو غو بازارونو د دیوه بله ستونزه چې 

انګړې توګه مالي لوی شرکتونه له خپل مالي توان څخه په کاراخستنه کوالی شي چې د ونډو بېه په حاالتو کې په ځ

په مالي بازارونو کې په ځانګړې توګه د خوراکي هم دا ده چې بله لویه ستونزه مصنوعي توګه لوړه او یا ټیټه کړي. 

شرطي معاملې ترسره وادو د بېو په اړه یو ډول د بانکونو او نورو لویو مالي بنسټونو له خوا د دې م هکلهموادو په 

 په ېهب موادو خوراکي د توګه دې په او کوي عمل احتکاري هکله په تیټېدو یا او لوړېدو د بیو د چې معني دېکېږي، په 

 ته دونوهېوا پرودې مخ او بېوزلو توګه ځانګړې په امله دې له. لوړوي سره نېولو کې پام په ګتو خپلو د توګه مصنوعي

 د برخه لویه یوه عاېداتو خپلو د پرتله په هېوادونو پرمختللو د وګړي هېوادونو دې د چې ځکه رسېږي، تاوان زیات

 نسکنفرا د پرمختګ او سوداګرۍ د ملتونو ملګرو د بانک، نړېوال د» . مصرفوي لپاره کولو ترالسه د موادو خوارکي

(UNCTAD) انستیتوت د تحقیقاتو د پالېسۍ د موادو خوراکي د او (IFPRI) ۲۰۰۸ او ۲۰۰۷ په مخې له مطالعاتو د 

 کې یوګندا په ،٪ ۱۰۰ بېه جوارو د کې حبشې په. شوه لوړه زیاته امله احتکارله مالي د بېه دانو غلو د کې کلونو میالدي

 ٪۹۰ کې سودان په او ٪۱۰۰ کې سینیګال په ،٪۳۰۰ کې سومالیا په بېه غنمو د. شوه لوړه ٪۵۴ کې تانزانیا په او ۶۵٪

 کچټ بېو د موادو خوراکي د. شو لوړ کچې له عاېداتو د کورنیو زیاتو د توان کېدو ترالسه مواد خوراکي د. شوه لوړه

تنه  میلیونه ۱۰۰ کې شمېر په کسانو لوږو د. وګرځېد المل احتجاجونو د وړاندې په لوږې د کې هېوادونو ۶۱ په لوړېدل

 آکسفام،.« )شو زیات څخه میلیارد یوه له لپاره ځل لومړي د کې کال ۲۰۰۹ په شمېر دا او شو رامنځته زیاتوالی

۲۰۱۶.)  
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څرنګه چې مخکې یادونه وشوه په وروسته پاتې هېوادونو کې مالی بازارونه یا موجود ندي او یا یې د دوې کچه ډېره 

ټیټه ده او په دې توګه د ملي اقتصاد په وده کې ډېره کمه ونډه لري. په دې هېوادونو کې د دولتي سکتور تر څنګه د مالي 

ونډولو کې غراد محدودو سپماوو په ې د رامنځته کولو لپاره ګد پانچې  ید دموجو سکتورېررسمی غچارو یو ډول 

. زما په آند باېد په دې هېوادونو کې د دولتي مالي او بانکي سیستمونو د ودې تر څنګه د مالي رسمي محدوده وړتیا لري

خه په څاو مثبتو تجربو له موجودو ظرفیتونو  ترمنځ مشارکت رامنځته شي تر څو د یوه او بل سکتورونو یررسميغاو 

 لولو کې ګډ کار ترسره کړي. حکاراخستنه د مالي ستونزو په 

او په په کلیوالي سیمو کې د وړو بزګرانو لپاره ررسمي مالي سکتور په لومړي سر کې ېپه وروسته پاتې هېوادونو کې غ

روي. په رسمي د سپما او پور شونتیاوي برابمو کې د وړو کسبه کارانو او لږ عاېد لرونکو کورنیو لپاره سیري ښا

منځنیو او محدودو لویو تصدیو ته محدودوي او په دې له ټولو د مخه خپل کار سکتور کې د پور شرایط سخت دي او 

 خپلو کړو بې برخې کوي. په دې برخه کې رسمي سکتور له غېررسمي سکتوریوه لویه برخه له ملي اقتصاد  دتوګه 

کلیوالي د کم عاېد لرونکو نې پاېلې رامنځته کوالی شي. په دې توګه اړید ودې لپاره ړو خواوو اسره په کډ کار کې د دو

پورونو ته زیاتېدالی شي د دې لپاره چې د غېررسمي سکتور د پانګې د رامنځته کولو او پور السرسۍ وړو تصدیو 

  ورکونې وړتیا محدوده ده.

او هم د  نتیجه کې هم اداري ستونزې چې په رسمي مالي سکتور کې موجودې دي کمېدالي شيارکت په شډول م اد د

د پور ورکونې شرایط آسانه کېږي چې په پاېله کې یې له یوې خوا د او وړو تصدیو ته ولو ډد راغونخلکو دسپماوو 

د دې  تولید هم وده کوي.سم سره  کېدوشرایطو له رامنځته  مناسبوپانګې رامنځته کېدل وده کوي او له بلې خوا د پور د 

پور اخستونکو په هکله د غېررسمي سکتور له پراخو مالوماتو ګټه  وړو تر څنګه په دې توګه نور مثبت نتایج لکه د

، په غېررسمي مالي سکتور خه مخنیویڅ نوموسمی نوسانوپورورکونې له ترالسه کول، په غېررسمي سکتور کې د 

   .کېدای شي رامنځتهنور سیستم وده او داسې کې د حسابدارۍ د 

 

 اخځليک

 ، ۲۰۰۱، اروپا مرکزي بانک -۱

 :دلته ېې وگورئ ٬)په لیکه(

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2001/html/sp010531.en.html 

  

 (۲۰۱۶/۰۵/۰۶: نیټه السرسي د)

 

 ، (PDF) ۲۰۱۴رپوټ  (LDC)د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو ، (UNCTAD) کنفرانس پرمختګ او سوداګرۍ د ملتونو ملګرو د -۲

(The Least Developed Coutries Report 2014) 

 http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2014_en.pdf  :دلته ېې وگورئ ٬لیکه( )په

 

 (۲۰۱۶/۰۵/۰۶: نیټه السرسي د) 

 

 ، (PDF) ۲۰۱۴رپوټ  (LDC)د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو نړېوال بانک،  -۳

(Gross domestic savings (% of GDP))  

 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL                 :دلته ېې وگورئ ٬)په لیکه(

  

 (۲۰۱۶/۰۵/۰۶: نیټه السرسي د) 

 

 ۲۰۱۶ ،(Lebensmittelspekulation)، (OXFAM) موادو احتکار، د خوراکي د آکسفام سازمان -۴
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 :دلته ېې وگورئ ٬)په لیکه(

arbeit/themen/nahrungsmittelspekulation-https://www.oxfam.de/unsere 

  

 (۲۰۱۶/۰۵/۰۶: نیټه السرسي د)

 

 (Important Functions of Financial Market)، ۲۰۱۵، د مالي بازارونو مهمې دندې، ساریتا پوجاري -۵

 :دلته ېې وگورئ ٬)په لیکه(

market/1052/-financial-of-functions-important-exchange/4-http://www.yourarticlelibrary.com/stock 

  (۲۰۱۶/۰۵/۰۶: نیټه السرسي د)

      

 پای      

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/nahrungsmittelspekulation
http://www.yourarticlelibrary.com/stock-exchange/4-important-functions-of-financial-market/1052/

