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 ېکړ چټکه پروسهنستان د سوداګرۍ پيلونې راپور: افغا  ګروپ د نړيوال بانک
 

نوبي اسيا ګروپ د راپور له مخې افغانستان د ج د نړيوال بانک —ش١٣٩٢ مه ٨د لړم ، واشنګټن ډي سي
او د ، کمولورا په اړين وخت او لګښت اخيستلو لپاره دجواز  يزد سوداګرھٻوادونو له ډلې پدې بريالی شوی چې 

ره ٻ. سربېاسانه کړتر پخوا  پيلونې پروسه ۍد سوداګرسره  په لرې کولو اړتيا پلټنې د دفترونو نويو شرکتونو د
  ترسره کٻږي.مالي معامالت  ھم پلی کړی چې په مرسته يې خوندي سيستمثبتولو  ونود تضمينپر دې، افغانستان 

 
پوھٻدل"  مقرراتو : د کوچنيو او منځنيو کاروبارونو پر٢٠١۴فعاليتونو پرمخ بيونه  سوداګريزو"د  پور چېدې را

يې د سوداګريزو  ھغو له ډلې شپږو ھٻوادونو، موندلې چې د جنوبي اسيا د اتو تر سرليک الندې نن خپور شو
ي شاخصونه پلې اصالحات ١١ السرسي او ماليې ورکولو په برخو کې په ټوليز ډول ته دپور پيلونې،  فعاليتونو

سوداګريزو فعاليتونو د پرمخ  دکال کې م ٢٠١٣-٢٠١٢په د جنوبي اسيا ھٻوادونه چې  ياده دې ويکړي دي. 
  مخکښ وو. و نورو ھٻوادون ترنړۍ د  د مقرراتی اصالحاتو په پلي کولو کې لپارهبيونې 

  
ً د محدود د سوداګريزو فعاليتونو پرمخ بيونه" ، بلکې د سوداګرۍ هقوانينو د وضع کولو په مانا نه در ٻشم الزما
دا خبره د نړيوال بانک ګروپ د دې راپور مشرې ليکوالې، ريټا  "،هد منطقي لوايحو د وضع کولو په مانا پاره دل

موږ ھڅولي يو. مګر ګړندي تطبيق اصالحاتو  مقرراتی دپه جنوبي اسيا کې " کړه:رامالو، وکړه او زياته يې 
کې د سست په پرتله په ھند  اقتصادونو، لکه د روسيې فدراسيون د مخ پر ودېر کال تٻ موږ سره له دې ھم

وګرام  فعال پريو د د اصالحاتو  دا ھٻوادونوپر بې ثباته نړيوال اقتصادي چاپٻلایر سربٻره، پرمختګ شاھدان وو. 
  ."لرونکي ول

  
بريالی  او په دې راځيپه سر کې  سينګاپور د سوداګريزې اسانتيا د درجه بندۍ له مخې د نړيوال کلني فھرست

ھانک کانګ؛ چين، نيوزيلينډ؛ متحده اياالت؛ ډنمارک؛  په ډله کې راشي. اقتصادونو غوره د نړۍ د لسوشوی چې 
ھغه لس ھٻوادونه دي چې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره  ستانناروې؛ او انګلجمھوريت؛ جورجيا؛ ماليزيا؛ کوريا 

   تر ټولو غوره او مساعد مقرراتی چاپٻلایر لري.
  

د نړۍ د ھغو کال ھر  راپور" فعاليتونو د پرمخ بيونې سوداګريزود "، ټاکلو ترڅنګد نړيوالې درجه بندۍ 
د تٻر کال په پرتله يې د دې راپور په شاخصونو کې ښه والی موندلی  چې چمتو کويراپور  دونو په اړهاقتصا
نډا، د ا: يوکراين، رو، په ترتيب سره دا ديراغليپه سر کې  ليکلړکال د دې  چې سږ ھٻوادونهھغه لس وي. 

مقدوني جمھوريت،  يا، بوروندی، د پخوانۍ يوګوسالود عاج ساحلروسيې فدراسيون، فليپين، کوسووا، جيبوتي، 
، جيبوتي، د عاج ساحلبوروندی، د دې ډلې پنځه ھٻوادونه ( او ګواتيماال. مګر سره له دې ھم ننګونې شته:

ۍ او پانګونې د اسانتيا له پلوه د نړيوال ليکلړ په دوھمه نيمايي کې ځای ال ھم د سوداګر )ن، او يوکراينفيليپي
  لري. 

  
 په اړه راپورونو ېپرمخبيوند د سوداګريزو فعاليتونو 

چې د نړيوال ر، راپوګډ  سوداګريزو فعاليتونو د پرمخ بيونېد  (IFC) د نړيوال بانک او نړيوالې مالي ادارې
 د سوداګريز فعاليت له پيله، د پولو ترمنځ ،بانک يو مھم راپور دی، د سوداګريزو فعاليتونو د ژوند دوران



سوداګريزو فعاليتونو د  سوداګريزه اسانتيامالياتو ورکولو نيولې د افالس تر حالته تحليل او ارزوي. سوداګري او 
د ونو په مرسته ارزول کٻږي، چې درجه بندي د لسو شاخصد پرمخبيونې راپور پر اساس د سوداګريزو فعاليتونو 

د سوداګريز چاپيلایر د راپور  بيونېسوداګريزو فعاليتونو پرمخ وادونه تر پوښښ الندې نيسي. د ھٻ ١٨٩نړۍ 
. د بيلګې په ، سنجونه، اندازه ګٻري او ارزونه نه کويپرٻباسيز چې پر شرکتونو او پانګوالو اغٻ نو،اړخو ټولو

ثبات نور اړخونه، د کاري ځواک د مھارتونو کچه،  داقتصاد ستر توګه، دا راپور د مالي مديريت څرنګوالی، د 
ر کې د پاليسۍ بحثونه انعطاف وړتيا نه اندازه کوي. د دې راپور موندنو د نړۍ په لروبيا د مالي سيستمونو د 

واد د يوه ھٻ مقرراتد يوه شرکت په کچه ومومي  ترسراوي المل شوي چېد ړنو اړه د ګڼو څٻپه دې  راپارولي
ھٻوادونه  ١٨٩کال راپور د دې لړۍ يوولسم راپور دی چې د نړۍ  . د سږسره څه اړيکه لريله اقتصادي پايلو 

 د راپورنو په اړه د نورو معلوماتو لپاره بيونېسوداګريزو فعاليتونو پرمخ. د يې رانغښتي
)doingbusiness.org ږ له پاڼې او يا ھم په فيس بوک کې زمووګورئ ) ويبسايټ
)doingbusiness.org/Facebook .سره يو ځای شئ (   
  

 د نړيوال بانک ګروپ په اړه
پاره د تمويل او پوھې تر ټولو ستره سرچينه ده. نړيوال بانګ مخ پر ودې ھٻوادونو لد نړيوال بانک ګروپ 

 د نړيوالې پراختيا اداره) او IBRDد بيارغونې او پراختيا نړيوال بانک ( دې پنځو ادارو جوړ دی: ګروپ له
)IDA(، چې په ګډه نړيوال بانک جوړوي؛ ) نړيواله مالي ادارهIFCتضمين اداره  اړخيز )؛ د پانګونې د څو
)MIGA؛ او د پانګونې د شخړو د ھواري نړيواله اداره( )ICSID يادو ادارو ھره يوه يې له بيوزلۍ سره د ). د

نورو . د لري ونډه بې بٻلګې کې او لوړولو په ښه کولو د کچېوګړو د ژوند وادونو مخ پر ودې ھٻمبارزې او د 
ً دې ومعلوماتو ل  او ،www.worldbank.org ،www.miga.orgبسايټونو ته مراجعه وکړئ: ٻپاره لطفا

www.ifc.org .   
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