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 ېمهمد یوې  په افغانستان کی اداره ) MIGA ( د و ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره
  کویې مالت مخابراتی پانه اچون

  
 چې د نیوאل بانک د )MIGA(  د و ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره ):٢٠٠٧،  نيهیمهرد الېجود ( واشنن ی سی 

 مالت کوی چې په افغانستان کې به عصری مخابراتی نوې پانه اچونې خهاعالم وک چې  د یوې یې  غې ده، نن  يوهروپ
او استمالک په  میلیونه امریکایی الرو ته رسیی، د پیسو د لید ٧۶،۵دا تضمین چې ول پو یې . خدمتونه واندې کی

  . وساتی خطرو په مقابل کی به نوموې پانه اچونه رته د نوروپهکله له سوداگری 
  

دارې مالت شوې پروژه چې د ا) MIGA(  د و ا خيزه پانگې اچونې د تضمين ادارهد نیوאل وجهی صندوق د اکل په اساس، 
 کال ١٣٨۵ه دې هیواد کې د  میلیونه امریکایی الرو ته رسیی، پ٨۵ او بیا پانه شوی عواید یې په مجموعی توه د سرمایه

دا په افغانستان کی . د بهرنیو مستقیمو پانه اچونو دریمه برخه جووی)  پورې٢٠٠٧ خه تر ٢٠٠۶مارچ (په اودو کې 
  . یې تضمینوی)   )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين ادارهلورمه پانه اچونه ده چې د 

  
 کال کې لوی سیاسی، اقتصادی او ولنیز بدلونونه پیل ٢٠٠٢ناکراریو خه وروسته په له دوه لسیزو ال زیاتو کې افغانستان په 

ظرفیت نابرابر او په .  سره له دې چې ینې مخکین الس ته راونې شته دی خو لوی واونه ال اوس هم پاته دی.  شول
دې په حال کې دی او د هیواد یرې عمومی توه ضعیف پاته دی او سیستمونه او پروسی نیمې دی، که ه هم اوس د و

د بیا جوونې اتیاوی ېرې زیاتې دی او ددې وا په له منه ولو کې . برخې د جو په وسیله په جدی توه پل شوی دی
  . د خصوصی سکتور مرستی ته د اتیا په هکله د تاکید المل دی

  
د نیوאل . حساس د پانه اچونو په ضد لویه ستونزه ریدلې دهخو د بهرنیو پانه اچوونکو او بانکدارانو له خوا د خطرې ا

د غیر )  ) MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره  په جن پلو هیوادو کې مهمه ونه لوبوی او دروپبانک 
ره اچوونکی د افغانستان په شان د هیوادونسوادو بهرنی مستقیم پان یزاین شوی تر و اقتصادی  تضمینونه داسې

  . پرمختیا ته وده ورکی
  
بهرنې مستقیمه پانه اچونه د جن پلو هیوادونو په بیا جوونه کې قوی مثبت رول درلودای شی چې د اتیا و خصوصی "

 دا یادونه د ".سرمایه او کارموندنه من ته راوی، د مهارتونو د ودې المل ری او د نویو صنایعو د تشویق سبب ري
)MIGA ( ه چېه او زیاته یې ککال کې ٢٠٠٣ له هغه وخته راهیسې چې افغانستان په "اجرائیوی معاون، یوکیکو اومورا وک 

د ادارې غی شو، ددې ادارې د خطرو د لونې امونه د پانه اچونو په تضمین کې مهمه ونه لری چې ددې ) MIGA( د 
هغه پانه اچونې چې مون یې مالت کوو نورو کسانو ته سنال ورکوی چی همدارنه .  لریه اغیزههیواد په پرمختیا کې مثبت

   ".د خطرو د مناسبې یونې سره د تجارت کول مصئون دی
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په ول په افغانستان کې مالت کیی ې یله خوا )    )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين ادارهدا وروست پروژه چې د
 یلیفون، رنده الس رسی برابروی چې د و ته قیمت په بدل کې بیالبیلو مخابراتی خدمتونهیواد کې مشتریانو ته د مناسب

جنوبی پانه اچوونک چې د . پکې ون لری) د پیسو یلیفونونه( انرن او سالیت خدمتونه او همدارنه عامه یلیفونه 
یجیتال جی اس ام د ، سل په سلو کې ) اریبا(له الرې  به د خپل افغانی اوند شرکت یادیی   په نامهمجتمع   MTN افریقې
  . شبکه نصب، فعاله او وساتی کنالوژ

  
د افغانستان مارکی ته د دریم آپریتر ننوتل به په دې سکتور کې . اوس مهאل دوه د موبایل آپریتران په افغانستان کې شته دی

تعرفو د یوالی، د پو د پراختیا او د خدمتونو د کیفیت د ه والی د ال زيات رقابت د پاره شرایط برابر کی چې تمه ده د 
 میلیونه ١،٧ میالدی کاله پوری به٢٠٢٠اریبا تمه لری چی په مارکی کې به قوی موقف غوره کی او تر . المل به وری

کندز او مزارشریف خه پیل مشترکین ولری چې فعالیت یې د شپو لویو ارونو یعنی د هرات، جالل آباد، کابل، کندهار، 
  . شو

  
  ددې له خوا اداره كيي)   )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره د افغانستان د پانه اچونې د تضمین پروژه چې د

، د بریتانیا د نیوالی )  )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره دا پروژه د. پانه اچونې یوه برخه تضمینوی
 د کریدت او د آسیایی انکشافی بانک د  نيوאل پرمختيا اداره  او د افغانستان د اسالمی جمهوریت له خوا دهتیایی ادارپرمخ

  . امتیازی پور له الرې تمویلیی
  
د افغانستان یو وامن چاپیریال لری او مون خو یو چې په دې هیواد کې مو د پانه اچونې د تضمین د پروژې له الرې “

د اداری مشر پانه اچوونکی، )   )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره  دا خبره د" دی کیانه اچونو مالت پولور
مالت  )MIGA ( و ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره مون هیله مند یو چې د"جستین کواکو یاده که او زیاته یې که چی 

  ."ې او د ال نورو پانه اچونو او په هیواد کې د پرمختیا المل وریبه د پانه اچوونکو د باور د تقوی
  

 کیی د پنبې د یې په افغانستان کې مالتپه واسطه )   )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره نورې پروژې چې د
  . پروژې، د دواانو د فابریکې او د برک افغانستان بانک خه عبارت دی

  
 د غی په توه من ته راغله تر و روپ کال کې د نیوאل بانک د ١٩٨٨په ) MIGA(  گې اچونې د تضمين ادارهو ا خيزه پان

په وانو اقتصادی نظامونو کې د مستقیمو بهرنیو پانه اچونو مالت وکی او د اقتصادی ودې، د بیوزل د لولو او د خلکو 
خپل دا مسئولیت پانه اچوونکو )   )MIGAخيزه پانگې اچونې د تضمين ادارهو ا .  وکیمرستهد ژوندانه د ه والی لپاره 

، د قرار استمالکپه برابرولو سره ترسره کوی چې د ) تضمیناتو(او  پور ورکوونکو ته د سیاسی خطرو په مقابل کې د بیمې 
نیوאل انکشافی انجمن د ې اداره د نومو. اوند خطرې پکی ون لریدادونو د نقض، او د اسعارو د لید د محدودیتونو 

او تر صحرا الندی افریقایی هیوادنو ته او همدارنه بنسیزو جوتونو او د پرمختلونکو ، جن پلو پریکی مطابق د اینو
په )   )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره بر سیره پردې، د. هیوادونو تر من پانه اچونې ته خاصه پاملرنه کوی

و ا خيزه  . کې د منتوب خدمتونه خپلو مشتریانو ته واندې کوی او غو هیوادونو ته تخنیکی مرستې برابرویشخو
 هیوادونو ٩۵ سندونه په ٨۵٠د خپل کار د پیل خه تر اوسه پورې د پروژو د تضمین ) MIGA(  پانگې اچونې د تضمين اداره

)   )MIGAو ا خيزه پانگې اچونې د تضمين اداره د. یلیارده الرو ته رسیی م١٧کې صادر کی دی چه مجموعی پو یې 
   . میلیاره امریکایی الرو ته رسیی۵کابو خطرو حدود مجموعی 


