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 خالصه اجرایی

این گزارش به منظور ارایه معلومات در مورد تسهیالت سرمایه گذاری و 

بدین منظور میزان سرمایه گذاری در یک دهه اخیر ترتیب شده است. 

ابتدا نگاه کلی و تسهیالت ایجاد شده توسط دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان ارایه شده است. به تعقیب آن، سهولت های 

و تجارت و در پایان میزان  ایجاد شده توسط وزارت صنعت

 سرمایه گذاری ارایه شده اند. 

 

 دولت افغانستان و تسهیل سرمایه گذاری

های جلب ها و زمینهحمایت از صنایع داخلی و فراهم ساختن فرصت

. استدولت جمهوری اسالمی افغانستان های گذاری در کشور، از اولویتسرمایه

فراهم نمودن بسترهای حقوقی و ها برای اصالح ساختار اقتصادی، تالش

احبان صنایع و های اداری و حمایت از صسازی پروسهقانونی، ساده

. به اهداف وزارت صنعت و تجارت میباشد از جملهگذاران، سرمایه

 ۱۳۹۰، افغانستان از سال گرانه حکومت های حمایتتدلیل اتخاذ سیاس

به این طرف شاهد تحرکات مثبت و امیدوارکننده در رشد صنایع داخلی 

 گذاری در کشور است.ها به سرمایهمندیو افزایش عالقه

ای بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم سکتور صنعت با رشد امیدوارکننده

درصد طی دو سال گذشته رسیده است. همچنین طی سه سال اخیر  ۴.۵به 

های مختلف جذب شده گذاری در بخشدالر سرمایه میلیارد ۱.۶حدود 

و همچنان بخاطر فراهم سازی سهولت های بیشتر جهت رشد و توسعه  است.

 .اقتصاد میتوان به فعالیت های ذیل اشاره کرد

 گذاریسازی فضای مناسب سرمایهفراهم

گذاری برای رشد حکومت افغانستان با درک اهمیت ایجاد محیط مناسب سرمایه

های ملی دارای اولویت قرار اقتصادی، رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه

 سال اکتوبر) بروکسل کنفرانس طی را خصوصی –داد و طرح مشارکت عامه 

مهمی در در حال حاضر، ابتکارات ( به جامعه جهانی معرفی نمود. ۲۰۱۶

 راستای بهبود فضای مقررات مربوط به اجرای تجارت، صورت گرفته است

طی چند سال اخیر، حکومت افغانستان اصالحات مقرراتی را در همچنان 

 ذیل میباشدتطبیق نموده است. این ساحات  پنج ساحه

 صدور جواز کار( است که بر اساس آن، افغانستان « آغاز تجارت(

 ۱۹۰تحقیق انجام تجارت میان  ۲۰۱۷ل بندی جهانی سادر رده

 کشور جایگاه چهل و دوم را کسب کرد.

 بندی جهانی پروسه اخذ قرضه است که طبق آن افغانستان در رده

 کشور در مقام یکصدویکم قرار گرفته است. ۱۹۰، میان ۲۰۱۷سال 

  شورای عالی اقتصاد که به هدف ایجاد تسهیالت و عرضه ایجاد

ادی ایجاد شده است، طی سه سال گذشته، خدمات به سکتور اقتص

 ای را فراهم کرده است:های زیر خدمات ارزندهدر بخش

o و صدور جوازهای تجارتی و  ثبت واحد مرکز ایجاد

 گذاری در چوکات وزارت تجارت و صنایع؛سرمایه

o سال یک از گذاریسرمایه و تجارتی جوازهای میعاد افزایش 

  جواز؛ اخذ پروسه کاهش و سال سه به
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o و اقتصاد عالی شورای توسط تجارت، شاخص شش بندیاولویت 

)شروع کسب و کار؛ پرداخت  ۲۰۱۷ سال برای آنها تأیید

های بانکی؛ دسترسی به برق؛ حل و فصل مالیات؛ قرضه

ورشکستگی و تجارت بیرون مرزی( که در کابینه منظور 

 .شد

  عضویت  که ۲۰۱۵در سال  سازمان تجارت جهانی افغانستانعضویت

شود که کشور ما به تسهیل افغانستان در این سازمان باعث می

ترسی به در ترانزیت اموال تجارتی، حل منازعات تجارتی و دس

 .بازارهای جهانی دست یابد

 دیگر از خصوصی –سازی و تطبیق مودل مشارکت عامه خصوصی 

 بوده اخیر سال سه در حکومت اقتصادی هایبرنامه و هااولویت

ای را وقفههای بیها و تالشت که در این راستا، فعالیتسا

 .های خوبی نیز به همراه داشته استانجام داده و دستاورد

 

برای سرمایه گذاران در توسط وزارت تجارت و صنایع سهولت های ایجاد شده 

 یک دهه اخیر

 توضیحات فعالیت

 ریاست انکشاف سرمایه گذاری

چارچوب انکشاف سرمایه 

 گذاری

چارچوب انکشاف سرمایه گذاری افغانستان ترتیب 

شورای عالی  11نموده که در جلسه شماره  

در پرنسیپ تصویب  1399/03/11اقتصاد ، مورخ 

 گردید.

 این سند دارای سه بخش اساسی میباشد:

 بازنگری قانون سرمایه گذاری خصوصی

 برند سازی

انکشاف سرمایه گذاری در چهار سکتور صنایع 

 اولیه، خفیف، ثقیله، و خدمات

بازنگری قانون سرمایه 

گذاری خصوصی و دایر 

نمودن جلسه نظرخواهی 

 با اطاق های چهارگانه

کمیته بازنگری قانون سرمایه گذاری خصوصی با 

جلسه کار بازنگری تخنیکی این  13برگزاری 

قانون را به پایان رسانده است و مسوده قانون 

ادرات ذیربط ارسال گریدیده برای نظر خواهی به 

 است.

برند سازی به منظور 

معرفی افغانستان به 

عنوان مقصد مناسب 

 برای سرمایه گذاری

وزارت صنعت و تجارت پروژه بازاریابی برند "در 

افغانستان سرمایه گذاری کنید" را آغاز نموده 

تا سرمایه گذاران بالقوه را به سرمایه گذاری 

 اید.در افغانستان تشویق نم

شریک ساختن اخبار و 

فرصت های سرمایه 

 1500گذاری با بیش از 

 سرمایه گذار بالقوه

آپدیت سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری 

در افعانستان در ابتدای هر ماه میالدی با 

سرمایه گذاران بالقوه و ادارات ذیدخل از طریق 

 برنامه میل چمپ شریک می شوند.
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شش جلسه بورد عالی 

حمایت از سرمایه 

 گذاری 

تدویر نمودن موفقانه پنج جلسه بورد عالی 

حمایت از سرمایه گذاری که در آن به مشکالت 

پالیسی و  10سکتور خصوصی پاسخ داده شد و 

 .طرزالعمل تصویب گردید

 ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری

ایجاد مرکز واحد 

خدمات برای صدور 

 جواز تشبث

ساعت  8سرمایه گذاران می توانند در ظرف 

دالر امریکای جواز  1.4کاری و به مبلغ 

تشبث دریافت نمایند. مرکز واحد خدمات در 

 والیت افغانستان فعال می باشد. 25

 پارک های صنعتی

انکشاف پارک های 

 صنعتی

والیت به منظور  18پارک صنعتی در  25انکشاف 

 در افغانستان تشویق سرمایه گذاری

 تجارت

 تعرفه ترجیحی

صفر فیصد مالیات بر واردات ماشین آالت و یک 

فیصد برای مواد خام مورد نیاز سرمایه 

 گذاران

 

 میزان سرمایه گذاری در افغانستان

بمنظور بدست آوردن نگاه کلی از میزان سرمایه گذاری در افغانستان، 

اخذ شده اند  2019-2016طی سالهای ابتدا تعداد جوازهای سرمایه گذاری که 

به تعقیب آن، میزان سرمایه گذاری اولیه این شرکت  را بررسی می نماییم.

ها را تحلیل می نماییم. ارقام احصائوی نشان می دهند که طی چهار سال 

گذشته، در حدود هفده هزار سرمایه گذار جواز اخذ نموده اند. از این 

جوازها توسط  %3گذاران داخلی و تنها  جوازها توسط سرمایه %97جمله، 

سرمایه گذاران خارجی اخذ شده اند. به طور اوسط، روند تعداد جوازهای 

صادر شده افزایش ساالنه را نشان میدهد. طی چهار سال اخیر تعداد جوازهای 

 3067به تعداد   2016داخلی حدودا دو برابر شده اند. به عبارتی در سال 

رسید ه است.  5612به  2019ر حالیکه این رقم در سال جواز صادر شده است د

 افزایش را نشان میدهد.  %42این در حالیست که تعداد جوازهای خارجی 

 

  عنوان/سال 2016 2017 2018 2019

5,715 5,377 2,747 3,067 

مجموع 

تعداد 

 جوازها

5,612 5,250 2,670 2,995 

تعداد 

جواز های 

  داخلی

103 127 77 72 

تعداد 

جوازهای 

 (FDI)خارجی 
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5,377 
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2,995 2,670 
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5,612 

72 77 127 103 

2016 2017 2018 2019

License No Domestic FDI licenses

 تعداد جوازهای اخذ شده طی چهار سال اخیر
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متاسفانه بر خالف روند افزایش صدور جواز، میزان سرمایه گذاری طی چهار 

سرمایه گذاران داخلی در سال  سال اخیر به طور اوسط کاهش یافته است.

میلیون دالر آمریکائی را سرمایه گذاری کردند، که  538، مبلغ 2016

میلیون دالر آمریکائی کاهش یافته  148به  2019این مبلغ برای سال 

 2018و  2017است. میزان سرمایه گذاری خارجی هر چند طی سالهای 

یلیون دالر م 2افزایش را نشان میدهند، ولی به طور اوسط از 

 2019به یک میلیون دالر آمریکای در سال  2016آمریکائی در سال 

کاهش یافته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بهبود شرایط 

انجام تجارت باعث تسهیل روند اخذ جواز شده است که به افزایش 

جوازدهی انجامیده است. اما میزان سرمایه گذاری های اولیه هر 

سرمایه گذاری در کشور یافته است که باعث کاهش کلی میزان شرکت کاهش 

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان/سال 2016 2017 2018 2019
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193  
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540  

مجموع 

سرمایه 

 گذاری اولیه

                                    
148  

                               
190  

                                 
94  

                                         
سرمایه   538

  گذاری داخلی

                                         
1  

                                   
3  

                                   
5  

                                              
2  

سرمایه 

گذاری خارجی 

FDI 
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