
 هرڅوک
 کولی شي

متشبث شي

تمویل – مشوره - روزنه

څومره؟

څوک؟

د څه لپاره؟

تر 10,000 یورو پورې

هر هغه څوک چې غواړي سوداګري پیل کړي

 د سوداګرۍ جوړول یا پراختیا
 تاسې سره ستاسې د دندې ساتلو یا لټون کې

د مرستې لپاره پروژه

ادي )ADIE( په ټوله فرانسه کې

 پور او
مشوره

ستاسې د مسلکي پروژې لپاره

)ADIE( ادي 
په لنډو ټکو کې

له 30 کلونو راهیسې تر اوسه، ادي )Adie( د 
دې نظر نه دفاع کړې ده چې هرڅوک کولی شي 

متشبث شي.
د دې د متخصصینو شبکه د الډیر مالتړي او 
پیاوړي اقتصاد لپاره د سوداګرۍ پیلونکو او 

رامینځته کونکو تمویل او روزنه کوي.

د ادي )Adie( لخوا تمویل شوي 94% 
 سوداګرۍ پیل کونکي د دې د خدماتو

نه رضایت لري

زموږ ټول خدمات دلته وګورئ:
www.adie.org

د دوشنبه نه تر جمعه، سهار 8 نه تر ماښام 6 بجو پورې، د 
تلیفون ټاکلی معیاري نرخ

 د ادي )Adie( کړنې او کارونه د اروپا د ټولنیز فنډ لخوا په ګډه
 د 2020-2014 د »کار او ټولنیز مشمولیت« ملي

عملیاتي پروګرام لخوا تمویلیږي



سوداګریز پورونه

د ټکټانې او سود پرته پورونه

د خوځښت پورونه

ستاسې د ودې لپاره خدمات

بیمه

ستاسې پروژې ته په کتو 
تمویل په پام کې نیول کیږي

 د سوداګرۍ پیلولو او پراختیا پورې
 تړلي هرڅه د تمویل لپاره
تر 10,000 یورو پورې

 ستاسې د پروژې د تمویل بشپړولو لپاره )د شرایطو
په پام کې نیولو سره( تر 3,000 یورو پورې

 ستاسې د مسلکي پروژې له مخې اړین
 سوداګریز سفر د اسانتیا لپاره

 تر 5,000 یورو پورې )موټر، د ډریورۍ
جواز، روزنه، وغیره.(

 ادي )Adie( او د دې شریکان په خورا
 ځانګړي نرخونو د سوداګرۍ پراختیا په زړه

 پوري حل الرې، د خدماتو لپاره ګټورې الرښوونې
 او مشوره وړاندې کوي، او همدارنګه ستاسې
پوښتنو لپاره د بیړنۍ اړیکو ټاکلې لیکه لري

ادي )Adie( ستاسې سوداګرۍ او ستاسې موټر په پام کې 
نیولو سره د بیمې حل الرو په مرسته ستاسې د فعالیت 

خوندیتوب کوي )د ORIAS شمیره 13001305(

خورا ځانګړي نرخونه

مثال
یحیی خپل د رنګمالۍ شرکت جوړولو 
لپاره د موټر او تجهیزاتو پیرلو لپاره 

6,000 یورو ته اړتیا درلودله

د پور په اخیستلو سره تاسې ژمنه کوئ چې بیرته به یې 
تادیه کوئ.

د خپلې ژمنتیا نه مخکې خپل د پور بیرته تادیه کولو ظرفیت 
تایید کړئ.

د 2020 جوالی 1 پورې د پور شرایط:
6,000 یورو کوچنی پور په %7.45 نرخ

 میاشتني تادیات: 219.82 یورو په 30
میاشتو کې

د پور ټولټال لګښت: 894.63 یورو
د ټکټانې یا سود ټولیز نافذ نرخ: 11.61%

ستاسې د غوښتنلیک منل کیدو پورې مشروط دی. 
د یووالي ونډه: د پور کړل شوي مقدار 5%

ستاسې په خدمت کې 
متخصصین
انفرادي روزنه

ستاسې لپاره مناسب ورکشاپونه

د روزنې پروګرام

 د سوداګرۍ رامینځته کولو نه مخکې، پرمهال
 یا وروسته ستاسې د اړتیاو مطابق په

 ستر یا لږ تفصیل سره مطالعه شوي 3 موضوعاتو
پربنسټ: تمویل، مدیریت او د پلور ستراتیژي

 »متشبث کیدل*« یو روزنیز
 پروګرام دی چې د سوداګرۍ
جوړولو ټول اړخونه پوښي

* په ځینې سیمو کې موجود خدمات

 ستاسې د سوداګرۍ پیلولو او رامینځته کولو
 په اوږدو کې انفرادي روزنه او ښوونه

 )د سوداګرۍ پالن، د شرکت د جوړښت غوراوی،
سوداګریزه پراختیا وغیره.(


