
 کابل سبز های خانه پروژه های قرضه بخش

 های قرضه انجمن و روستایی انکشاف موسسه همکاری به" جرس" همبستگی و زیست محیط شدنی تجدید انرژی گروپ

 آغاز (کابل سبز های خانهنام ) تحت را یی پروژه بدینسو ۱۳۹۶ سال از کابل شاروالی هماهنگی با افغانستان، کوچک

 انجمن سهم روی بیشتر مقاله این، میگردد تطبیق موسسه 3 توسط پروژه این کهیآنجای از رد.دا ادامه نیز فعآل که اند نموده

 توسط میالدی ۲۰۰۵ سال در افغانستان کوچک های قرضه انجمن .کرد خواهد بحث پروژه این در کوچک های قرضه

 .گردید تاسیس کوچک های قرضه های نهاد و (مسفا) افغانستان برای کوچک مالی خدمات گذاری سرمایه از حمایت مرکز

 مالی سکتور کننده هماهنگ منحیث و گردید عدلیه محترم وزارت راجستر و ثبت میالدی ۲۰۰۷ سال در انجمن این

 ساحه چهار باالی انجمن گنندگان، تمویل و اعضاء با مشوره در و سکتور ضروریات به نظر .مینماید فعالیت کوچک

 و توسعه انجمن این دیدگاه .ظرفیت ارتقاء و ارتباطات، و هماهنگی دانش، مدیریت وکالت، و حمایت :مینماید تمرکز کلیدی

 ماموریتش و افغانستان در انکشافی مالی سکتور برای مناسب محیط یک ایجاد طریق از کوچک مالی خدمات انکشاف

 و هماهنگی دانش، مدیریت وکالت، و حمایت طریق از پایدار، و مسئول، فراگیر، انکشافی سکتورمالی یک ساختن

 قرضه نمودن فراهم کابل سبز های خانه پروژه کوچک های قرضه بخش اساسی هدف .میباشد ظرفیت ارتقاء و ارتباطات،

 داشته قرضه طریق از را انرژی مثمریت های تخنیک ساخت برای عالقمندی کسانیکه برای اسالمی شیوه به خاصتا   ها

 باز را خویش اقساط دوباره زمستان جریان در سوخت اندازمواد پس پول از قرضه اخذ از بعد  مندان عالقه.میباشد باشند

                                                                              .مینمایند پرداخت

 به آنرژی مثمریت های تخنیک ضروری مواد خریداری برای آنرژی مثمریت های تخنیک ساخت برای که یکاران کسبه 

 عرضه کابل شریف اهالی برای را متذکره های تخینک و نموده استفاده قرضه یناز میتوانند باشند داشته ضرورت قرضه

 .نمایند

 تطبیق ساحه از بیرون به را ها قرضه تا ددار تالش جرس، موسسه همکاری به افغانستان کوچک های قرضه انجمن

 اند کوچک های قرضه انجمن اعضای که دهنده قرضه های بانک و نهادها طریق از والیات دیگر در همچنان و پروژه

 .نمایند استفاده ها قرضه از انرژی مثمریت های تخنیک ساخت برای بتوانند پروژه مستفدین تا د،نمای فراهم

 قرضه طریق از آن تخنیک ۵۵۰ جمله آن از که است شده تطبیق کابل در مثمرآنرژی های تخنیک ۳۰۰۰از  بیشتر فعال تا

 ها بانک کوچک، های قرضه انجمن .اند گردیده اعمار سبز های خانه پروژه طرف از اعانه اندک فیصدی پرداخت با و ها

 یا و متشبثین برای قرضه های بسته چوکات در ها قرضه سازی عمومی و تهیه ،ایجاد به را کوچک مالی نهادهای و

 .مینماید نظارت و حمایت را ها قرضه  پروسه و تشویق ها خانه بهسازی


