
   
 

  تن دی سی: گدر واشنتماس 
  نمندين غ

 3011-473 (202) 1+ تيلفون: 
  nsghannam@ifc.orgايميل: 

 
  

  است بخشيدهتسريع افغانستان روند آغاز تجارت را  :روپ بانک جھانیگزارش گ
 

توانسته ، افغانستان روپ بانک جھانیگ پيشبرد فعاليتھای تجارتی گزارش بر اساس —١٣٩٢عقرب  ٨تن دی سی، گواشن
و ھزينه الزم برای بدست  زمان کاھشاز طريق را خود فعاليت تجارتی آغاز پروسه ھای اسيای جنوبی  کشور در بيناست 

 ،ھمچنان. سازد، ساده تر ھای جديد التأسيس تفتيش دفاتر شرکت حذف طرزالعملو  و سرمايه گذاری آوردن جواز تجارتی
    .تقويت بخشدنيز مصؤن را معامالت  ،ثبت تضميناتسيستم با تطبيق  اين کشور توانسته است که

  
شر تنم" امروز ٢٠١۴ یپيشبرد فعاليتھای تجارتدرک مقررات تشبثات کوچک و متوسط "تحت عنوان در اين گزارش که 

 یاصالحاتشاخص در مجموع يازده  تاتوانسته شش کشور آن اسيای جنوبی  کشوراز جمله ھشت  :تذکر يافتهچنين  ،گرديد
-٢٠١٢. در حقيقت در سال پرداخت ماليات، تطبيق نمايند و تجارتی، تقويت دسترسی به قرضه ھایآغاز فعاليتجھت را 

برای پيشبرد  مقرراتیاصالحات در عرصۀ تطبيق کشورھای جھان  ساير اسيای جنوبی در بين ميالدی، کشور ھای ٢٠١٣
  . پيشتاز بوده است ،تجارتفعاليتھای 

 
ً  پيشبرد فعاليتھای تجارتی" ميگويد،ارشد گزارش گروپ بانک جھانی  مؤلفريتا رامالو،   به معنای وضع کردن لوايح لزوما
ً تجارت پيشبرد منطقی برای  و مقررات لوايح نمودننيست، بلکه به معنای وضع  محدود و مقررات  سرعت ميباشد. يقينا

ھای بطی ذشته شاھد پيشرفتگدر سال ما ، آنھم باولی . ما را تشويق نموده استدر اسيای جنوبی  یمقرراتاصالحات  تطبيق
در  یاقتصاد بی ثباتمحيط باوجود بوديم.  ،فدراسيون روسيه مانندرو به انکشاف  کشورھاینسبت به ساير ھندوستان  در

   ."بودندفعال اصالحات دارای برنامه ھای  کشور ھای جنوب آسيا ،جھان
  

اقتصاد برتر  ١٠توانسته است در بين در صدر فھرست قرار دارد و انه گزارش بانک جھانی در درجه بندی ساالسينگاپور 
جمھوری  ،ماليزيا ،دنمارک ،اياالت متحده جديد، ندزيال ،چين، ھانک کانگکشور ھای جھان جايگاه خود را حفظ کند. 

محيط ترين  دارای بھترين و مساعد که ھستندجھان  ای ده گانهکشور ھای  از جمله ناروی و انگلستان ،جورجيا ،کوريا
   .ميباشندبرای تجارت و سرمايه  یمقررات

  
به  مقايسهاقتصادھای جھان که در آنعده در مورد  ھمه ساله پيشبرد فعاليتھای تجارتی گزارشدرجه بندی جھانی،  ۀعالوبر
امسال در صدر کشور ھای ده گانه ايکه . ميکندگزارش تھيه نيز ی اين گزارش بھبود يافته اند، شاخص ھا در گذشته سال

ندا، فدراسيون روسيه، فليپين، کوسووا، جيبوتی، ساحل ا، رواوکراين: عبارت اند ازبه ترتيب  گرفته انداين فھرست قرار 
از جمله چالش ھا وجود دارند:  ولی ھنوز ھم. ميباشند واتيماالگوسالويای سابق و گيوجمھوری مقدونيه عاج، بوروندی، 
 تجارتپروسه  تسھيلھنوز ھم از نظر  )بوروندی، ساحل عاج، جيبوتی، فيليپين، و يوکراينآن (پنج کشور کشور ھای فوق 
 فھرست جھانی قرار دارند.   نيمه دومدر  و سرمايه گذاری

 
 پيشبرد فعاليت ھای تجارتیزارشھای گدر مورد 

دوران ، بانک جھانی ميباشد مھمزارشھای گجمله از که  ،)IFCمالی بين المللی ( ۀگزارش مشترک بانک جھانی و ادار
و افالس رسيده گی به حاالت  تاآغاز فعاليت تجارتی، تجارت فرامرزی، پرداخت ماليات  ازحيات فعاليت ھای تجارتی را 

 یتجارتفعاليتھای ل يسھت درجه بندی گزارش پيشبرد فعاليتھای تجارتیدر مورد تحليل و ارزيابی قرار ميدھد. ورشکستگی، 
 گزارشجھان را مورد پوشش قرار ميدھد. کشور  ١٨٩اقتصاد  سنجش و ارزيابی ميگردد و اين گزارششاخص  ١٠ توسط

، گيری ، اندازهميباشندذار گذاران تأثير گابعاد محيط تجارتی را که باالی شرکتھا و سرمايه  تمام تجارتیپيشبرد فعاليتھای 
منابع ، سطح مھارتھای بزرگ اقتصادثبات  ابعادکيفيت مديريت مالی، ساير  گزارشنميکنند. مثالً، اين  و سنجش ارزيابی
 یھا بحث پاليسیدر سطح زارش گيافته ھای اين . بی قرار نميدھدمورد ارزيارا  ،، يا انعطاف پذيری سيستمھای مالیبشری

يک شرکت با  مقررات در سطح بيابدتا  هبيشتر گرديدو در اين مورد باعث تحقيقات  استيخته گرا در سرتاسر جھان بران
پيشبرد فعاليتھای جھانی  اتزارشگسلسله  اززارش گزارش امسال يازدھمين گ نتايج اقصادی يک کشور چه رابطه دارد. 



پيشبرد زارشھای گدرمورد اقتصاد جھان را مورد پوشش قرار داده است. برای معلومات بيشتر  ١٨٩بوده و  تجارتی
نماييد و يا ھم با صفحه فيسبوک ما در انترنت  مراجعه) .doingbusiness.orgwwwويبسايت ( ، لطفاً بهفعاليتھای تجارتی

)doingbusiness.org/Facebookwww.  .بپيونديد ( 
 

  روپ بانک جھانیگ مورددر 
متشکل از  اين گروپ . شداميبترين منبع تمويل و دانش برای کشورھای رو به انکشاف گروپ بانک جھانی يکی از بزرگ

که  )IDA( بين المللی انکشاف ۀادار و )IBRDمرتبط بوده که عبارتند از: بانک بين المللی بازسازی و انکشاف ( نھادپنج 
 ؛)MIGAذاری (گسرمايه از چندجانبه تضمين  ۀادار ؛)IFCبين المللی (مالی  ۀادار مشترکاً بانک جھانی را تشکيل ميدھد؛

و  نھاد ھای فوق برای مبارزه با فقر و بھبود ..ميباشد )ICSIDذاری (گسرمايه  منازعاتبين المللی حل و فصل  ادارهو 
ً به ميباشند.  نقش متمايز دارای روبه انکشاف،کشورھای مردم در  سطح زندگی ارتقای برای معلومات بيشتر، لطفا

   . مراجعه نمائيد www.ifc.org، و www.worldbank.org ،www.miga.orgويبسايتھای ذيل 
  
  

شخص ذيل در تماس ، با اسيای جنوبیغرض کسب معلومات بيشتر در مورد فعاليتھای گروپ بانک جھانی در حوزه 
  شويد.
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