
 
 اعالميه مطبوعاتی

 
تا از طريق ترويج سرمايه گذاری مستقيم خارجی در کشورھای  تاسيس گرديدمنحيث يک عضو گروپ بانک جھانی  ١٩٨٨در سال  اداره تضمين چند جانبه سرمايه گذاری

فراھم ھمکاری ھای خويش را در عرصه ھای  اين اداره بودی وضعيت زندگی مردم کمک کند.در انکشاف اقتصادي، کاھش فقر، و بھ استکه اقتصاد شان در حال رشد 
نا امنی ھای  گان، اعاده خطرات به شمول سلب مالکيت، نقض قرارداد، محدوديت ھای انتقال پول، جنگ وه بيمه خطرات سياسی به سرمايه گذاران و وام دھند اوری
 .فراھم مينمايدمالی  وجايب، و عدم اعتبار داخلی

  
  گروپ بانک جھانی ،سرمايه گذاری نبهاداره تضمين چند جا

  ٢٠۴٣٣ ، واشنگتن دی سیNW، ١٨١٨اچ  سرک
 

  (MIGA)با ميگا تماس 
  + ١٢٠٢۴٧٣٠٨۴۴  ،msaleson@worldbank.orgملوری سيلسن، 
    +١٢٠٢۴٧٣١٩۶۴  ،rpost@worldbank.orgريبيکا پوست، 

   +١٢٠٢۴۵٨٢٠٩٧ ،csantospianesi@worldbank.orgکارا سانتوس پيانسی، 
 

www.miga.org  

 

  دنکمي باکيفيت در افغانستان حمايت تضمين چند جانبه سرمايه گذاری از توليد لبنيات ۀادار

  ميبخشدکاھش  را لبنياتگی به وارد نمودن وابست اين سرمايه گذاری

تضمين چند جانبه سرمايه گذاری، که بخش تضمين خطرات  ۀادار —)٢٠١٣دسمبر،  ١٠( ١٣٩٢قوس،  ١٩ن، واشنگت
کيفيت در  حمايت از توليد لبنيات با جھتکه ميباشد، امروز اعالن کرد  ی گروپ بانک جھانیسياسی و تقويت قرضه ھا

   فراھم ميسازد.  فابريکه پروسس لبنيات کابلبرای افغانستان بيمه سرمايه گذاری را 

توليد نموده در  سس وکيفيت مانند شير و ماست را پرو ، که در کابل موقعيت دارد، لبنيات بايات کابلنفابريکه پروسس لب
ميليون يورو را برای  ١٫٣۵بيمه ھای با ارزش  تضمين چند جانبه سرمايه گذاری ۀبازارھای محلی توزيع خواھد کرد. ادار

لکيت و ا، سلب مانتقال پولرادی در مقابل خطرات محدوديت شرکت لبنيات وان دن ھويل کشور ھالند و دو سرمايه گذار انف
  برای ده سال فراھم ميکند.  داخلی منازعاتو  جنگ

 ،ھويل نوان د مدير شرکت لبنيات ،آقای نيکو مات"لبنيات منبع مھمی از پروتين در افغانستان بشمار ميرود،" اين مطلب را 
لبنيات  در نتيجهشديدی را متحمل شده و يی افغانستان سکتور لبنيات ضربه"در نتيجه جنگھای داخلی در اظھار داشته افزود: 

در  لبنيات برای توليد باور داريم که اين يک فرصت مناسبوارد شده يک بخش بزرگ بازار را از آن خود کرده است. ما 
  توانند."مييت رقابت کرده مک ھم کيفيت وھم از نظر يدات وارد شده ، که با تولداخل اين کشور ميباشد

قرار برنامه ھای خويش اولويت را درحمايت از سکتورھای مالداری و لبنيات  بين المللی یدولت افغانستان و نھادھای انکشاف
وزارت دولت ھالند که در چوکات  قابل تذکر است که پروژه متذکره توسط ادارۀ انکشاف تجارت و ھمکاری ھای اند.داده 

  . ميکند، نيز حمايت ميگرددفعاليت کشور انامور خارجه 

 ھد ھستيم،ع، متروبه بھبود است اين کشور اقتصاد ندھنده انست که ما برای حمايت از افغانستان، در حاليکهاشن"کمک ما 
"اينگونه پروژه  اظھار داشته افزود: ،تضمين چند جانبه سرمايه گذاریادارۀ  یرئيس عمليات ا ايديث کويترل،رمطلب اين "

ه نيز دزاط جنگ قتا درن نمايدو ھمچنان شرکت ھای ديگری را تشويق مي به اسرعه وقت فراھم نموده را بيشترمزايای ھا 
  ."سرمايه گذاری نمايند

  
 


