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را در  MTNاداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه توسعه خدمات مخابراتی شرکت 
 افغانستان بيمه مينمايد

 در افغانستان حمايت فراهم ميکنداين اداره برای  يکی از موفقترين سرمايه گذاری های مستقيم خارجی را 
 

اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه، که يکی از اعضای گروپ  -۲۰۱۱ الیجو ۱۲واشنگتن، 
بانک جهانی ميباشد، امروز موافقت کرد تا بيمه ناشی از خطرات سياسی را بخاطر توسعه خدمات 

پيشتاز ترين شرکت های مخابراتی در شرکت ام تی ان يکی از .  فراهم نمايدشرکت ام تی ان افغانستان 
که خدمات ان شامل شبکه جی اس ام، خدمات مخابراتی بی سيم و انترنت  ،افغانستان محسوب ميگردد

توسعه خدمات اين شرکت نقش مهمی را در عرصه فراهم اوری خدمات بيشتر مخابراتی در .  ميباشد
 .اين کشور جنگ زده ايفا خواهد نمود

 
ميليون دالر امريکايی را منحيث  ۷۴،۵دی اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه ميال ۲۰۰۷در سال 

اين در ماه جاری، اکنون .  نخستين پوشش اين اداره برای شروع فعالتيهای شرکت ام تی ان فراهم نمود
ان برای شرکت ام تی ان دوبی، که مالک شرکت ام تی ان افغانستميليون دالر ديگر را نيز  ۸۲،۱اداره 

ميباشد، غرض بيمه سرمايه گذاری های اين شرکت و قروض سهم داران  ان از اثر خطرات ناشی از 
تمرکز سرمايه گذاری .  محدوديت های انتقال و ضبط احتمالی سرمايه برای مدت ده سال، فراهم مينمايد

احات پوشش و اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه روی بهبود زيربناء های مخابراتی، توسعه س
 .تقويت کيفيت خدمات مخابراتی شرکت ام تی ان در افغانستان ميباشد

 
سرمايه گذاری شرکت اريبا در افغانستان، که فعالً بنام شرکت ام تی ان افغانستان مسمی گرديده، يکی از 

ان در نتيجه سالي.  بزرگترين سرمايه گذاری های مستقيم خارجی در اين کشور تاکنون بشمار ميرود
متمادی جنگ، شبکه های مخابراتی در افغانستان صدمه بيشتر متقبل شده، که حتی توانمندی دولت را  

بانک جهانی کمک های خويش را در عرصه .  نيز در عرصه ارايه خدمات تحت شعاع قرار داده است
داشته، های پاليسی سازی و تدوين مقرارت غرض ايجاد محيط و شرايط مناسب در اين سکتور مبذول 

از . که اين امر مهمترين اصل بخاطر رشد سکتور خصوصی و عرضه خدمات برای مردم ميباشد
طريق چهار شرکت خصوصی مخابراتی، شبکه موبايل در افغانستان طی پنچ سال گذشته هفت برابر 

 دتعدا قرار است. ان دسترسی به خدمات موبايل دارند ۴۷نفر  ۱۰۰افزايش يافته، که اکنون در هر 
.  ميليون نفر برسد ۱۸به  ميالدی ۲۰۱۴مجموعی استفاده کننده گان خدمات مخابراتی موبايل در سال 

ط افغانستان انقش بسزای در عرصه فراهم اوری خدمات مخابراتی در دور ترين نقام تی ان شرکت 
 .پوشش قرار ميدهدواليت در اين کشور تحت  ۳۴واليت را از جمله  ۳۱داشته که خدمات ان 

 
 ۲۰۰۶شش سرمايه گذاری ديگر را نيز از سال  در افغانستان اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه

شاهد جنگ و نا امنی هستند  که اين اداره همچنان در ساير کشور های.  ميالدی بدينسو بيمه نموده است
.  ه قرار داردفعاليت داشته که فراهم اوری کمک در همچو کشور ها در صدر فعاليتهای اين ادار

سرمايه گذاری های مستقيم خارجی نقش مهم در احياء اقتصاد کشور های جنگ زده دارد و اما "



اين مطلب را اقای ايزومی کوبشی " خطرات سياسی ممکن سبب دل سردی سرمايه گذاران بيشتر گردد،
حمايت اين اداره : "ودمعاون رييس اجراييوی اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه اظهار داشته، افز

اين کمک ها تکيه گاه قوی برای رشد .  در افغانستان در عرصه های مختلف ممد واقع گرديده است
اقتصادی و پيشبرد فعاليتهای مالی بصورت احسن گرديده و نشاندهنده انست که تجارت در شرايط پر 

جای نهايت .  ان پذير ميباشدچالش و دشوار از طريق اقدامات مناسب در مقابل خطرات احتمالی امک
مسرت و خوشی است که کمکهای خويش را به اين سرمايه گذاری خيلی مهم برای مردم افغانسان 

 ." ادامه ميدهيم) شرکت ام تی ان(
 

 :در مورد اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه
روپ بانک جهانی منحيث که از اعضای گ ۱۹۸۸اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه در سال 

تاءسيس گرديده، که هدف ان تقويت سرمايه گذاری های مستقيم خارجی در کشور های دارای اقتصاد در 
حال رشد ميباشد، که از اين طريق اقتصاد ان کشور ها رشد نموده، فقر کاهش يافته و زندگی مردم 

در مقابل خطرات ناشی ) گرانتی(اداره متذکره مرام خويش را از طريق فراهم اوری بيمه . بهبود ميابد
از بحران های سياسی برای سرمايه گذاران و قرضه دهنده گان در ساحات پوشش خطرات ناشی از 
ضبط سرمايه، نقض مواد قرارداد ها، محدوديت ها در انتقال پول، جنگ و ناامنی داخلی و همچنان 

 .نپذيرفتن شرايط مالی اصولی ميباشد، بدست ميياورد
 

 :معلومات بيشتر با اشخاص ذيل تماس بگيريدغرض کسب 
 msaleson@worldbank.org ،۰۰۱۲۰۲۴۷۳۰۸۴۴  مالوری سلسون، 

 rpost@worldbank.org ،۰۰۱۲۰۲۴۷۳۱۹۶۴ريبيکا پوست، 
 csantospianesi@worldbank.org ،۰۰۱۲۰۲۴۵۸۲۰۹۷کارا سنتوس پيانسی، 

 
غرض کسب معلومات بيشتر راجع به اداره تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه به سايت انترنتی ذيل 

 www.miga.org : مراجعه نماييد
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