
 انجام تجارت در سطح محل
 

٢٠١٧انجام تجارت در افغانستان   
ن مطالعه مقررات تجارتی  شرکت های مقیاس  و متوسط داخلی که است  والیات اولین گزارش تحقیقاتی در سطح » ۲۰۱۷انجام تجارت در افغانستان «

ٓ
فعالیت  است که هدف ا

نبه نحو انها
ٓ
غاز . درین گزارش، مقررات گرددمیمتاثر  ی ازا

ٓ
مربوط به تنظیم چهار مرحله انجام تجارت، توسط شرکت های  کوچک و متوسط، مطالعه گردیده که عبارتند از: ا

ار ر )، اخذ مجوز ساختمان، توزیع لین برق، و ثبت ملکیت. دریافت های گزارش که مقررات تجارتی در کابل و چهار والیت دیگر را مورد مطالعه قتجارت جواز  اخذ تجارت (
  داده است، نشان میدهد که کیفیت و موثریت مقررات در تمام این والیات، از هم متفاوت اند.  

  ۲۰۱۷انجام تجارت در افغانستان 

فراتر رفته؛ و والیات بلخ، هرات، کندهار، و ننگرهار را نیز تحت مطالعه قرار میدهد.  یعنی کابل از بزرگـترین شهر تجارتی کشور » ۲۰۱۷جام تجارت در افغانستان ان«اینبار، 
باد نیز از جمله شهرهای است که سرمایه گذاری و فعالیت های تجارتی به پی

ٓ
ن صورت میگیرد. زیرا، مزار شریف، هرات، کندهار، و جالل ا

ٓ
  مانٔه وسیع در ا

ن در  ،که میتواند  این گزارش موانع اداری را شناسایــی کرده، و عملکرد های کارا و اجراات خوب را
ٓ
شرکت های  کوچک و متوسط را توانمند سازد، برجسته مینماید. عالوه برا

در چهار ساحٔه » انجام تجارت«اقتصاد جهان توسط پروژه  ۱۸۹از افغانستان، و همچنان مطالعه  گزارش مذکور، اصالحاِت پیشنهاد میگردد که مبتنی بر نمونه های دریافت شده
  مقرراتی ذیل، میباشد: 

 (کسب جواز کار) غاز تجارت
ٓ
 ا

 اخذ مجوز ساختمان 

  توزیع لین برق 

 ثبت ملکیت 

رتیب گردیده است. میباشد، ت» بهبود فضای سرمایه گذاری در افغانستان« ،گروپ بانک جهانی، که بخش از برنامهٔ »گروپ شاخص های جهانی«گزارش تحقیقاتی مذکور توسط 
وری اطالعات مربوطه به همکاری مرکز تحقیقاتی سامیول هال صورت گرفته است.

ٓ
  به همین ترتیب، جمع ا

  دریافت های عمده

  ت در چهار ساحه امتشبثین  افغان نظر به اینکه در کدام والیت سرمایه گذاری میکنند، به موانع مختلف ناشی از مقررات مواجه هستند. کیفیت و موثریت مقرر
اوت در موثریت ن و همچنان تفمقرراتی تحت مطالعه در والیات یکسان نمیباشد. براساس دریافت ها، علت این تفاوت ناشی از موجودیت تفسیر چند گونه از قوانی

 ادارات مجری قانون گـفته میشود. 
  اقتصاد  ۱۹۰پله ای در رده بندی جهانی  ۱۱در صورتیکه تمام عملکرد های کارا موجود در سطح والیات به سایر نقاط کشور گسترش یابد، افغانستان به صعود

 مین کشور دارای فضای مناسب تجارت در رده بندی جهانی قرار میگیرد.  ۱۷۲به  ۱۸۳جهان نایل خواهد شد، که درینصورت جایگاه این کشور از 
  غاز تجارت« عرصه هایبه اثر تطبیق اصالحات در کابل، این والیت در

ٓ
یباشد. نسبت به سایر والیات تحت مطالعه، پیشتاز م» توزیع لین برق «(اخذ جواز کار) و » ا

ن بهره مند خواهند شد.  
ٓ
 در صورتیکه عین اصالحات به والیات دیگر نیز گسترش یابد، متشبثین در والیات و روستا ها از مزایای ا

  دهار بنابر استفاده از عملکرد های کارا و اجراات خوب، والیت پیشتاز شناخته میشود در حالیکه بلخ در ، کن»ثبت ملکیت«و » اخذ مجوز ساختمان«در ساحات
 تمام ساحات چهار گانه جایگاه دوم را کسب کرده است.  

 زاد سازند. و
ٓ
روعیت، تا مش ،لی اولتر از همه، نیاز استادارات محلی قادر خواهند بود تا موثریت را در والیات بهبود بخشیده و منابع مورد نیاز شان را از کابل ا

قش و نحسابدهی و ظرفیت سکـتور عامه در سطح محالت از طریق کاهش تضاعف و تداخل در مسوولیت نهاد ها، و همچنان از طریق تامین وضاحت بیشتر در 
 مسوولیت ها، تقویت گردد. 

غاز تجارت برداشته است. امروز، افغانستان از جملٔه  بد ینسو، افغانستان گام های مهم را در راستای تسهیل ۲۰۰۸از سال 
ٓ
اقتصاد جهان است  ۵۰و ساده سازی روند ا

غاز تجارت در صدر قرار دارد. 
ٓ
 که از نگاه تسهیل روند ا

  ن نسبت به سطح اوس» اخذ مجوز ساختمان«زمان تکمیل پروسٔه
ٓ
این پروسه در  ط زمان تکمیلتقریبًا در هر پنج والیت تحت مطالعه حدود پنج هفته و یا کمتر از ا

سیا کشور های
ٓ
سیا برای اخذ مجوز ساختمان  جنوب ا

ٓ
میباشد. ولی هزینه که با اخذ مجوز ساختمان همراه است، دوچند هزینه ایست که در کشور های جنوب ا



 بمصرف میرسد. 
 ن توضیح قواعد و موارد الزمی برای تصویب نهایــی جواز اعمار  را وضع نموده است که یبمنظور مٔصون ساختن صنعت ساختمانی، اخیرًا شاروالی کابل مقررات

ٓ
هدف ا

 د.  ش ساختمان میباشد. در صورتیکه همچو اقدامات در سطح والیات نیز روی دست گرفته شود، در نهایت به تدوین قانون امور ساختمانی منتج خواهد
  حت مطالعه، سه هفته کمتر نسبت به سطح اوسط زمان تکمیل این روند در کشور های طور اوسط در تمام پنج والیت ت» توزیع لین برق «زمان تکمیل پروسٔه

سیا میباشد؛ ولی هزینه که برای تکمیل نمودن این روند نیاز است، 
ٓ
سیا  ٪۷۰جنوب ا

ٓ
بیشتر از هزینه مورد ضرورت برای توزیع انرژی برق در کشور های جنوب ا

 میباشد. 
  ن یک روند پرچالش زمین های ر  ٪۳۰بنابر داشتن کمتر از

ٓ
اجستر شده (رسمی) در روستا ها، افغانستان یکی از کشور های است که پروسه انتقال ملکیت در ا

واجه ساخته م میباشد. پیچیده گی روند، سطح پایین شفافیت، و نبود ساختار حفظ معلومات، از جملٔه نارسایــی های است که سیستم اداره اراضی را به چالش
 است. 

  

   »والیات انجام تجارت در  سطح «در مورد 

ه ارایه یک کشور مورد مطالعه قرار میدهد. این مطالعه تحقیقاتی ب والیت ِتفاوت های مقررات تجارتی و چگونگی تنفیذ این مقررات را در چندین » والیات انجام تجارت در سطح «
میپردازد. از   والیات، و بالخره به اریه اصالحات پیشنهادی جهت بهبود اجراات در سطح والیت رده بندی هر انتخاب شده،  والیات معلومات در مورد تسهیل انجام تجارت در 

  کشور را مطالعه و مقایسه نموده است.  ۶۵محل در  ۴۳۸بیشتر از » والیات انجام تجارت در سطح «بدینسو، پروژه های  ۲۰۰۵سال 

  انجام میدهیم؟ والیات چرا مطالعات را در سطح 

   ابزار جدید تشخیص محسوب میگردد والیات مطالعات در سطح 
ن چندین » انجام تجارت«روش کنونی انجام مطالعه توسط پروژه 

ٓ
انجام «روژه های تا پ ،در یک کشور و یا یک منطقه مورد مطالعه قرار میگیرد، کمک میکند والیت که در ا

ورند. از جانب دیگر، کشور های اشتراک کننده در» تجارت
ٓ
 ،وندین مطالعٔه تحقیقاتی قادر میشا اطالعات را در سطح کوچک روی ساحات مختلف مقررات تجاری بدست ا

  کشور دیگر، مقایسه نمایند.  ۱۸۹کشور شان، و یا با  والیات تا مقررات تجاری شان را میان 

  سبب تشویق اقدامات اصالحی مقررات میگردد والیات ات در سطح مطالع 
ن، عملکرد کارا و اجراات خوب برجسته میگردد و بدون  پیشنهادات اینگونه مطالعات موانع را شناسایــی کرده، و برای حلقات پالیسی ساز 

ٓ
الزم را ارایه مینماید. عالوه برا

یق اصالح مقررات سبب تشو والیات شود، زمینٔه گسترش به سایر نقاط کشور را مهیا میسازد. بالخره، مطالعات در سطح اینکه چارچوب مقرراتی و قانونی به تغیر مواجه 
  از طریق تشریک تجارب و اندوخته ها میگردد. 

   گردد اندازه  ها تا میزان پیشرفت ،کمک میکند والیات مطالعات در سطح 
ا خواهد تغیر کند، انگیزه تداوم تالش های اصالحی پابرجها  از طریق مقایسه دوامدار میان محالت زمینه پیمایش پیشرفت ها میسر میگردد، و حتی در صورتیکه حکومت 

  طبیق اصالحات مقرراتی کمک مینماید. بود.  در نهایت، اینگونه مطالعات بعنوان ابزار تدوین پالیسی عامه، حلقات پالیسی ساز را در تمام مراحل ترتیب و ت

  گزارش کامل از طریق لینک زیر قابل دسترس است:

www.doingbusiness.org/Afghanistan  

  تماس:

  واشنگـتن: اندیرا چاند      

+1 (202) 458-0434, +1 (703) 376-7491, ichand@worldbank.org  

  

  کابل: عبدالرٔوف ضیاء

+93-70-0280800, azia@worldbank.org  

 


