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  . می کندم مخابراتی را در افغانستان حمایتسرمایه گذاری مه) MIGA (  چند جانبهیداره تضمين سرمايه گذارا

  
 بانک جهانی می باشد، گروپکه عضو ) MIGA (  داره تضمين سرمايه گذاری چند جانبه): میالدی٢٠٠٧، الی جو٣(واشنگتن 

 که سرمایه گذاری جدیدی را حمایه می نماید که ذریعه آن پیشرفته ترین خدمات مخابراتی در افغانستان مروز ابراز نمودا
میلیون دالر امریکایی را تحت پوشش قرار خواهد داد، سبب  ٧۶،۵تضمین فراهم شده که بصورت مجموعی . مهیا خواهد شد

  .خواهد شدتقال و استمالک ی ناشی از محدودیت های انحمایه سرمایه گذاری بر علیه خطرات غیر تجارت
  

 میلیون ٨۵پروژه که توسط اداره متذکره حمایت میشود مجموعاً به   اينطبق تخمینات سازمان صندوق وجهی بین المللی،
  الی٢٠٠۶مارچ (ش . هـ١٣٨۵در سال دالر امریکایی بشکل سرمایه و عواید مجدداً سرمایه  گذاری  شده بالغ گردیده و 

 يناین چهارم. میدهد تشکیل  مجموعی وجوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به آن کشوراتحصه سوم جریان، ) ٢٠٠٧7
  . مورد سرمایه گذاری است که توسط آن اداره در افغانستان تضمین میشود

  
با . ی آغاز نمود میالد٢٠٠٢ل افغانستان بعد از جنگ بیش از دو دهه، تحوالت عظیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در سا

با وجود بهبود آن، ظرفیت هنوز هم .  هنوز هم چالش های بزرگی باقی است تاحدی موجود بوده است،دستاور دهای قبلیآنکه 
غیر متوازن و بصورت کلی ضعیف مانده است و سیستم ها و پروسه ها در شکل ابتدایی آن قرار دارد و ساحات زیاد کشور 

سکتور ضرورت مساعدت نیازمندی های بازسازی فوق العاده زیاد اند و باعث میگردد تا بر .  متاثر شده اندشدیداً از جنگ
  . صورت گيرددر رفع چالش ها تاکید خصوصی 

  
. اما اینکه سرمایه گذاران و بانکداران خارجی احساس خطر مینمایند، مانع بزرگی بر علیه سرمایه گذاری ایجاد شده است

تضمين   توسط اداره ی که د و تضمیناتن جنگ ها ایفا مینمایازهانی نقش مهمی در کشور های متاثر شده  بانک جگروپ
 ىبر علیه خطرات غیر تجارتی فراهم شده اند طوری دیزاین گردیده اند تا سرمایه گذار) MIGA( سرمايه گذاری چند جانبه 

  . د افغانستان گردندمستقیم خارجی  تشویق به انکشاف اقتصادی در کشور های مانن
  
سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت قوی را بر بازسازی کشور های جنگ زده داشته که سبب فراهمی سرمایه  "

این ." خصوصی مورد نیاز و کاریابی گردیده، مهارت های داخلی را رشد بخشیده و سبب تشویق صنایع جدید می گردد
 : نمود هموصوف اضاف. ابراز داشت) MIGA(  تضمين سرمايه گذاری چند جانبه یوی ادارهمطلب را یوکیکو امورا، معاون اجرائ

را کسب نمود، ) MIGA(  هتضمين سرمايه گذاری چند جانب  میالدی عضویت اداره٢٠٠٣ افغانستان در سال زمانیکهاز " 
 است که اثرات انکشافی مثبت در تهداش در تضمین سرمایه گذاری های مبنی بر کاهش خطرات نقش مهمیاقدامات آن اداره 

با حمایت ما از سرمایه گذاری ها به سایر مراجع سگنال داده میشود که با کاهش مناسب خطرات، تجارت . کشور دارند
   ."مصئون می باشد
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تا در افغانستان حمایه میگردد، سبب خواهد شد ) MIGA(  تضمين سرمايه گذاری چند جانبه پروژه اخیر که توسط اداره
 مشتریان در سرتاسر کشور به خدمات مخابراتی در برابر قیمت مناسب دسترسی داشته باشند که مشتمل بر خدمات تیلیفون

که سرمایه گذار  افریقای جنوبی MTNمجتمع .  خواهد بود)سکه انداز (، انترنت و ستالیت و برعالوه تیلیفون های عامهسیار
 افغانی خود یعنی شرکت اریبا شرکت وابستهیتال تکنالوژی جی اسم ام را از طریق  فیصد دیج ١٠٠این پروژه می باشد، شبکه

  . نصب، فعال و حفظ و مراقبت خواهد کرد
  

 مساعد سبب سوم یعنی شرکت اریبا به بازار افغانستان  كمپنى داخل شدن. موبایل در افغانستان وجود داردكمپنىفعالً دو
 تعرفه، افزایش پوشش و بهتر منتج به کاهش سکتور متذکره خواهد شد که توقع میرود شدن شرایط الزمه افزایش رقابت در

 بیشتر از  میالدی٢٠٢٠تا الی سال اریبا توقع دارد که موقف عالی ایرا در بازار کسب خواهد کرد . شدن کیفیت خدمات گردد
ی هرات، جالل آباد، کابل، کندهار، کندز و  میلیون مشترکین در کشور داشته باشد که فعالیت آن از شش شهر بزرگ یعن١،٧

  . مزارشریف آغاز گردید
  

 و کنترول) MIGA( تضمين سرمايه گذاری چند جانبه  که توسط اداره (AIGF)پروژه تضمین سرمایه گذاری در افغانستان 
ن سرمايه گذاری چند تضمي پروژه متذکره توسط اداره.  میگردد، سبب تضمین بخشی از سرمایه گذاری متذکره میگردداداره
 اداره اعتبار فراهم شده توسطبریتانیا و جمهوری اسالمی افغانستان از طریق ، اداره انکشاف بین المللی )MIGA(  جانبه

  . تمویل میگردد انکشاف بین المللی و قرضه امتیازی بانک انکشاف آسیایی 
  
مورد سرمایه گذاری در آن کشور را از طریق پروژه تضمین افغانستان محیط مملو از چالش دارد و ما مسرت داریم که چهار "

تضمين سرمايه مطلب متذکره را جستین کواکو، سرمایه گذار ارشد اداره . سرمایه گذاری در افغانستان، تامین کرده ایم
ذاری چند تضمين سرمايه گما امیدواریم که کمک اداره "  کهنمودموصوف عالوه . ، ابالغ نمود(MIGA) گذاری چند جانبه

  ." باعث تقویه اطمینان سرمایه گذاران و مساعد شدن سرمایه گذاری بیشتر و انکشاف کشور گردد) MIGA( جانبه 
  

در افغانستان حمایه میگردد عبارت از پروژه پنبه، فابریکه ادویه سازی و برک ) MIGA( سایر پروژه های که توسط اداره 
 . می باشندبانک افغانستان 

______________________ 
  

 بحیث عضو بانک جهانی بمنظور تقویه سرمایه گذاری مستقیم ١٩٨٨در سال) MIGA ( تضمين سرمايه گذاری چند جانبه اداره
  اداره.خارجی در نظام های جوان اقتصادی ایجاد گردید تا رشداقتصادی تقویه، فقر کاهش و زنده گی مردم بهبود یابد

بر علیه ریسک یا خطر سیاسی به سرمایه ) تضمین(امر متذکره را با عرضه بیمه ) MIGA  (تضمين سرمايه گذاری چند جانبه
، نقض قرار داد، محدودیت های انتقال اسعار، و جنگ ها استمالکگذاران و دائینین و تحت پوشش قرار دادن خطراتی بشمول 

  ادارهکمکمایه گذاری درکشور های واجد شرایط  توجه خاصی به تقویه سراداره متذکره . و ناآرامی های داخلی انجام می دهد
 واقع در افریقای تحت صحرایی و نیز به تقویه زیربنا و سرمایه گذاری فی مابین و  و کشورهای جنگ زدهانکشاف بین المللی

موده و اداره متذکره خدمات میانجیگری در منازعات را نیز به مشتریان عرضه ن. کشور های روبه انکشاف، مبذول می نماید
از زمان ایجاد ) MIGA(  تضمين سرمايه گذاری چند جانبه اداره. مساعدت تخنیکی را به کشور های عضو خود فراهم میکند

 ١٧ بیشتر ازصادر نموده است که پوشش مجموعی آن کشور روبه انکشاف ٩۵ سند تضمین پروژه ها را در٨۵٠تا حال بیشتر از
  .  میلیارد دالر امریکایی بالغ میگردد۵خطر مجموعی آن اداره تقریباً بهحدود . میلیارد دالر امریکایی میگردد

  


