خبري اعالميه

نړيوال بانک له افغانستان څخه په اوږد مھاله مالتړ ژمن دی
د  ٢٠١۶کال د سپتامبر ٢۵مه ،کابل -د نړيوال بانک د عملياتي چارو ستر مرستيال ښاغلي کايل پيترز ،د خپل دوه ورځني
سفر په مھال په کابل کې له افغانستان څخه د نړيوال بانک اوږد مھاله مالتړ په داسې حال کې اعالم کړ ،چې ټاکل شوې د
راتلونکې اکتوبر مياشت په لومړيو کې د نړۍ د وزيرانو کنفرانس په بروکسل کې د افغانستان لپاره جوړ شي .نوموړي په دغه
ليدنه کې د بروکسل کنفرانس لپاره د افغانستان د دولت د چمتو والي څه رنګوالۍ او په ھيواد کې د اقتصادي پرمختګونو په
بھير بحث وکړ.
ښاغلي پيترز خپل د استوګنې په مھال د افغانستان د اسالمي جمھوريت له ولسمشر جاللتماب محمد اشرف غني او له اجراييه
رييس جاللتمآب عبدﷲ عبدﷲ او يو شمير وزيرانو ،منجمله د ماليې له وزيرجاللتمآب اکليل احمد حکيمي سره وکتل .په دغو
کتنو کې له ښاغلي پيترز سره د نړيوال بانک د سويلي آسيا د څانګې مرستيالې آغلې انيت ديکسن ھم ملګرتيا درلوده.
"نړيوال بانک د افغانستان د خلکو ترڅنګ پاتې کيږي او په اوسني حساس وخت کې به خپل مالتړ ته دوام ورکړي "،ښاغلي
پيترز د دغه مطلب په څرګندولو سره زياته کړه" :د ستونزو او ناخوالو سره سره ،نړيوال بانک د ملي يوالي حکومت له السته

راوړنو څخه په تيرو دوه کلونو کې ستاينه کوي او د بروکسل کنفرانس په درشل کې د حکومت له چمتوالي څخه ھم ھرکلۍ
کوي .دا خورا ارزښت لري چې افغانستان مخکې د بروکسل د غونډې څخه وړاندې او وروسته د پاليسي ګانو په برخه کې د
اصالحاتو په راوستلو ژمن اوسي او د تيرو کلونو په ترڅ کې د السته راوړنو په ساتلو او پراختيا باندې ټينګار وکړي".
نړيوال بانک د بروکسل کنفرانس لپاره د دولت د چمتوالي د ھغه ھلو ځلو څخه ھراړخيز مالتړ کوي کوم چې موخه يی په
افغانستان کې د استراتيژيکې پراختيا په ھکله د بحث لپاره د مھمو موضوع ګانو تحليل او ارزونه بلل کيږي .د بانک د تحليلي
کړنو په ړنا کې دا په ډاګه کيږي چې ھراړخيز اړتيا د نړيوالو مرستو دوام ته ليدل کيږي ،څرنګه چې دغه مرستې تر ډيره
بريده د حکومت د بوديجې له ليارې تطبيق سي  ،ترڅو اقتصادي اغيزمنتيا زياتوالۍ ومومي او اطمينان ترالسه شي چې دولت
د ملي لومړيتوب وړ برنامو د تمويل وړتيا لري .د تحليلونو مينځ پانګه دا په ډاګه کوي چې نړيوالو مرستو ته پراخ الس رسۍ
د دې المل ګرځی چې له يوې خوا پاليسي ګانې اصالح او د ټولنيزو خدماتو په برخه کې پانګونه ترسره شی ،او له بلې خوا
افغانستان ته دا وړتيا ورپه برخه سي چې د کرھنې او کانونو د بالقوه مولديت په مالتړ ،د دغه ھيواد اقتصاد يوې اوږد مھالې
ودې ته ھدايت کړي.

د نړيوال بانک مرستيال د خپلو څرګندونو په يوې برخه کې زياته کړه" :د بانک ارزونې دا ښکاره کوي چې د کانونو او
کرھنې سکتورونه چټکه وده کولۍ سي .د کرھنې سکتور د ودې  ،د عوايدو د زياتوالي ،کارموندنې او د فقر د لږوالي د يو
ستر محرک په توګه وکارول سي .ھمدا رنګه د بيالبيلو ګواښونو سربيره ،کانونه په افغانستان کې د کرھنې بشپړ کوونکۍ
سکتور وبلل سي .دې ته په پام سره چې کانونه د دولت د عوايدو او بھرني اسعارو مطمينه پشتوانه بلل کيږي ،ھغه مھال چې
د بھرنيو مرستو کچه را کميږي ،کيدلۍ سي د غوره بديل په توګه وبلل شي".
د ښاغلي پيترز د وينا پر بنسټ :د افغانستان لپاره د نړيوال بانک د مشارکت راتلونکۍ چوکاټ به د افغانستان د ملي سولې او
پراختيا د چوکاټ له طرحې سره سمون ولري .نوموړۍ چوکاټ به د افغانستان د دولت او نړيوال بانک ترمينځ د راتلونکو
څلور کلونو لپاره د ھمکاريو پروسه مشخصه کړي .د مشارکت د دغه چوکاټ تر سيورې الندې به پر روان سياسي او اقتصادي
چاپيريال د ډاډ نشتون چې اوس مھال د افغانستان دولت ورسره الس او ګريوان ده  ،او يو شمير نورې پراخې ستونزې لکه نا
امنۍ ،د ودې پڅ بھير او د فقر زياتوالۍ مشخص او ورته پاملرنه وسي .د ښاغلي پيترز په وينا" :ټاکل شوې چې د مشارکت

دغه چوکاټ به ) د  ٢٠١۶کال د اکتوبر تر وروستيو بشپړ شي( په انعطاف ډوله بڼه مالي تشې ،د مجھول وضعيت دوام او د
دولت متحولو لومړيتوبونو ته ملزم په ځواب ورکونې وي".

د افغانستان له مشرتابه پالوي سره د خبرو اترو په ترڅ کې ښاغلي پيترز د سيمه ايزو ھمکاريو په ھکله د نړيوال بانک
ګروپ له مالتړ څخه ډاډ ورکړ .افغانستان له خپل بې ساري جغرافيايي موقيعت څخه په ګټه پورته کونې کولۍ سي د آسيا د
سويل ،ختيځ او مرکزي برخو په ترانزيتي او سوداګريږ تړاو کې ستره ونډه واخلي ،او په دې توګه د انرژۍ او اوبو د
سرچينو او د سوداګرۍ او بشري ځواک فرصتونو څخه په اغيزمنه توګه ګټه ترالسه کړي .په دې اړوند نړيوال بانک
د سويلي آسيا او مرکزي آسيا ترمينځ د بريښنا د انرژۍ د انتقال او سوداګرۍ د پروژې )کاسا  (١٠٠٠لپاره له افغانستان سره
د  ٣١۶٫۵ميليون امريکايي ډالرو بسپنه مرسته منظور کړې ده.
د نړيوال بانک عملياتي مرستيال له جاللتمآب جمھور رييس او جاللتمآب اجراييه رييس سره د نړيوال بانک ګروپ د پراختيا
د نړيوالې ادارې د مالتړ له دوام ،په تيره بيا د اقتصادي ودې ،د کارموندنې او په افغانستان کې د عامه خدماتو د غوره
سرته رسولو لپاره په نړيوالو تمويل کوونکو باندې د پانګه اچونې او معلوماتی خدماتو د تمويل په ھکله د ھڅونې ډاډ ورکړ.
په افغانستان کې د نړيوال بانک د فعاليتونو په ھکله مختصر معلومات:
اوس مھال د نړيوال بانک ماموريت په افغانستان کې د  ٢٠١۴ -٢٠١٢کلونو لپاره د يو انتقالي ستراتيژيک سند په ړنا کې
تنظيم کيږي .نړيوال بانک ھمدا راز د افغانستان د بيارغونې صندوق مشري په غاړه لري ،چې دغه صندوق د بيالبيلو
نړيوالو تمويل کوونکو لخوا مالتړ کيږي .د افغانستان د بيارغونې صندوق د يوې درې کلنې مالي تګالرې له مخې د افغانستان
له دولت سره بسپنه مالي مرسته کوي .د افغانستان د بيارغونې صندوق او د پراختيا نړيواله اداره د  ١ميليارد امريکايي
ډالرو شاوخوا )  ١۵٠ميليون امريکايي ډالره د پراختيا د نړيوالې اداره ونډه او  ٨٠٠تر  ٩٠٠ميليون ډالره د افغانستان د
بيارغونې صندوق ونډه( په ھر کال کې له افغانستان سره مرسته کوي .له سربيره ،نړيوال مالي شرکت ) (IFCپه افغانستان
کې له بيالبيلو پروژو سره د  ١٣۵ميليون امريکايي ډالړو په مرستې ژمن دی .ھمدا راز د نړيوال بانک ګروپ د څو اړخيزو
پانګونې د ضمانت اداره ) (MIGAلخوا ھم په افغانستان کې د درې پروژو د تمويل لپاره د  ١۵۴ميليون ډالره ځانګړي شوي
دي.
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