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 ۱٦۳-۲۰۱۱له پاره  ېسمالسي ويشن د

 
 

خدمتونو  مخابراتي شرکت د MTNتضمين اداره په افغانستان کې د  څواړخيزې پانګې اچونې د د
 پراختيا بيمه کوي

 يوې ډيرې بريالۍ ادارې له پاره مالتړ برابروي اچونې دبهرنۍ مستقيمې پانګې  دغه اداره په افغانستان کې د
 

 
نړيوال بانک ګروپ له  چې د څو اړخيزې پانګې اچونې دتضمين اداره، د :م کال۲۰۱۱، جوالی ۱۲ واشنګټن،

پراختيا په خاطر له  غړو څخه ده، نن يې دا موافقه وکړه، چې په افغانستان کې دام ټي ان مخابراتي شرکت د
ام ټي ان په افغانستان کې له ډيرو مخکښو مخابراتي . رامينځته کيدونکى بيمه برابره کړي  سياسي خطرونو څخه

هغې په  خدمتونو کې د جي اس ام شبکه، بې سيم مخابراتي خدمتونه او انټرنيټ  شرکتونو څخه ګڼل کيږي، چې د
برابرولو  خابراتي خدمتونو دزياتو م خدمتونو پراختيا به په دې جګړه ځپلي هيواد کې د دې شرکت د د .شامل دي

 . په برخه کې مهمه ونډه او نقش ترسره کړي
 
ميليونه امريکايي ډالره د ام ټي ان  ۷٤،٥تضمين ادارې  څو اړخيزې پانګې اچونې د ميالدي کال کې د۲۰۰۷په 

دا اداره  اوس په روانه مياشت کې. پوښښ په توګه برابر کړل دې ادارې د د پيل له پاره  فعاليتونو د شرکت د
) مالک(افغانستان د ام ټي ان شرکت څښتن  ميليونه ډالر هم د دوبۍ  د ام ټي ان شرکت له پاره ، چې د ۸۲،۱نور

انتقال  چې د ،هغو خطرونو له امله پورونو له پاره، د سهم لرونکو د بيمې او د پانګو اچونو د دې شرکت د دى، د
څو  د. ، برابرويياحتمالي خطر له مخې رامينځته شو ضبط د پانګې د لسو کلونو له پاره د محدوديتونو او د د

پراختيا او په  ساحو د پوښښ د ښه والي، د مخابراتي زيربناوو د ادارې تمرکز د تضمين د اړخيزه پانګې اچونې د
 .ښه والي پرمسئله باندې دى کيفيت د خدمتونو د مخابراتي شرکت د افغانستان کې د ام ټي ان د

 
افغانستان د ام ټي ان شرکت په نوم ياديږي، تراوسه  اريبا شرکت پانګه اچونه ، چې اوس د انستان کې دپه افغ

کلونو په اوږدو  جګړې د د. يپورې په دغه هيواد کې له ډيرې سترې مستقيمې بهرنۍ پانګې اچونې څخه ګڼل کيږ
 د دولت ځواکونه او توانمندي يې هم دکې په افغانستان کې مخابراتي شبکو ډير زيانونه ليدلي دي، ان دا چې 

پاليسى جوړولو او  نړيوال بانک د. وړاندې کولو په برخه کې تر وړانګو او اغيزې الندې راوستې ده خدمتونو د
مقرراتو د تدوين په برخه کې خپلې  د رامينځته کيدو په خاطر مناسب چاپيلایر او شرايطو د په دې سکټور کې د

وړاندې کولو په خاطر ډير  ودې او خلکو ته دخدمتونو د خصوصي سکټور د کار د مرستې ورکړې دي، چې دا
موبايل شبکې په تيرو پنځو  څلورو خصوصي مخابراتي شرکتونو له الرې په افغانستان کې د د. مهم اصل دى

الس رسى  موبايل خدمتونو ته يې د ٤۷کلونو کې اووه برابره زياتوالى موندلى دى، چې اوس په هرو سلو تنو کې 
استفاده کوونکو مجموعې شمير  موبايل خدمتونو څخه دله ميالدي کال کې ۲۰۱٤چې په  يپه پام کې د. لري
مخابراتي خدمتونو په  د ام ټي ان شرکت دافغانستان په ډيرو لرو پرتو سيمو کې د. ميليونو تنو ته ورسيږي۱۸

واليتونه  ۳۱واليتونو له جملې څخه  ۳٤فغانستان د ا هغې خدمتونه د برابرولو کې مهمه ونډه او نقش لرلى، چې د
 .يترپوښښ الندې راول

 
ميالدي کال څخه راهيسې شپږ نورې پانګې ۲۰۰٦تضمين ادارې له  نې دوڅو اړخيزه پانګې اچ په افغانستان کې د

شاهدان دي، جګړو او ناامنيو  دغې ادارې همدارنګه په نورو هيوادونو کې هم، چې د. اچونې هم بيمه کړي دي
فعاليتونو په سرکې واقع  دې ادارې د مرستو برابرول د فعاليتونه ترسره کړي دي، چې په دغسې هيوادونو کې د



اقتصاد په وده او راژوندي کولو کې مهمه ونډه او  جګړې ځپلو هيوادونو د مستقيمې بهرنۍ پانګې اچونې د. "دي
دغه " ډيرې خواشينۍ المل او سبب وګرځي د چوونکوپانګه ا نقش لري، خو کيداى شي چې سياسي خطرونه د

څرګند  اجرائيوي رئيس مرستيال ښاغلي ايزومي کوبشي د ېادار څو اړخيزه پانګې اچونې تضمين د دمطلب 
دغه . دې ادارې مالتړ په بيالبيلو برخو کې مرستندوى واقع شوى دى په افغانستان کې د: "کړ، زياته يې کړه

ډيرومالى فعاليتونو په ښه توګه پرمخبيولو له پاره يوه پياوړې اوقوي تکيه ځاى  او دودې  اقتصاد د مرستې د
احتمالى  دې څرګندوى دى چې په ډير ستونزمنو او له ننګونو څخه په ډکو شرايطو کې سوداګري د ګرځيدلى او د

دى، چې خپلو مرستو د ډيرې خوښۍ ځاى . مناسبو اقداماتو له الرې شونې او کيدونکې ده خطرونو په وړاندې د
 ."ډيرې مهمې پانګې اچونې  د ام ټي ان شرکت له پاره دوام ورکوو خلکو د افغانستان د دغه د ،ته
 
 :په هکله ېتضمين ادار پانګې اچونې د ېڅو اړخيز د
يو غړي په توګه  نړيوال بانک ګروپ د ميالدي کال کې د ۱۹۸۸تضمين اداره په  څو اړخيزې پانګې اچونې د د

ې مستقيم ودې په حال کې دى، د شوه، چې موخه او هدف يې په هغو هيوادونو کې، چې اقتصاد يې د تأسيس
، چې له دې الرې دهغه هيواد اقتصاد وده کوي، فقر، غربت او بيوزلي کميږي او بهرنۍ پانګې اچونې پياوړتيا ده

ته له سياسي کړکيچونو څخه او  نوموړى اداره خپله دغه موخه او هدف پانګه اچوونکو .خلکو ژوند ښه کيږي د
پيسو په ليږدونه کې  موادو نقض، د قراردادونو د پانګې له ضبط، د پوښښ په ساحو کې د پور ورکوونکو ته د

رامينځته شويو  اصولي مالي شرايطو له نه منلو څخه د محدوديتونه، کورنۍ نا امنۍ او جګړې او همدارنګه د
 .برابرولو له الرې ترالسه کوي د) ګرانټۍ(بيمې  خطرونو په مقابل کې د

 
 .اشخاصو سره اړيکې ونيسئ ېالند ېزياتو معلوماتو له پاره له د د

 msaleson@worldbank.org،۰۰۱۲۰۲٤۷۳۹۸٤٤مالورى سلسون، 
 rpost@worldbank.org ۰۰۱۲۰۲٤۷۳۱۹٦٤ريبيکاپوست، 

 csantospianes@worldbank.org ۰۰۱۲۰۲٤٥۸۲۹۰۹۷کاراسنتوس پيانسى، 
 
 

 
:په هکله د زياتومعلوماتو لپاره، دغه الندينې ويب پاڼه وګورئ  د څو اړخيزې پانګې اچونې د تضمين اداره 
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