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 مقدمه

ناشی از عوامل ها  این پیشرفت. چشمگیر نائل گردیده استهای   افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان در ساحات مختلف به پیشرفت

ما همه خواهان . خواهد بودرو به کاهش  بعد از این، که باشد میالمللی و بازگشت افغانها  تعدد چون کمک و همکاری جامعه بینم

برای رشد و انکشاف  راها  ان کامگار، باسعادت و دارای آینده درخشان هستیم، پس الزم است تا منابع بدیل این کمکیک افغانست

 . یماقتصادی کشور جستجو نمائ

 کشور در گردد که می مثبتهای  و رویداد خبرهاتحت الشعاع قرار گرفتن امنیتی در افغانستان باعث  اوضاع گسترده اکثرا پوشش

یکی  که ایندرصد در سال رشد کرده است  01، اقتصاد افغانستان حدود دوازده سال بعد از سقوط طالبان طی .پیوندد یم به وقوع

بود، اما به طور انکشافی های  کمک ناشی از رشد سطح باالی در آغاز این. باشد میرشد اقتصادی در جهان  نرخ از باالترین

های  و در سکتور اند اسایی و از آن استفاده نمودهها را شن که فرصت باشد میافغان متشبثین های   روزافزونی اکنون محصول تالش

 . اند مختلف رشد نموده

نوع تسهیالت برش و  پنج سال قبل هیچ. گردد می ایجاد ی آندرصد از ارزش قالین در روند برش و شستشو 01حدود اکنون 

 فرستادهبه پاکستان ی و بخش عمده ای از ارزش آن برای پروسس بیشتر افغانهای   همه قالین. شستشو در افغانستان وجود نداشت

افغانی را های   قالین سوم حصۀ یک وجود دارد کهدر حال حاضر به تعداد زیادی از تسهیالت برش و شستشو در افغانستان . شد می

 . نماید پروسس می

. دار در کابل ساخته میشود ساندویچی عایقهای   تخته .یک باب کارخانه ذوب آهن در والیت هرات افتتاح گردیده است اخیرا

و از آن منحیث کارخانه پروسس کشمیره  اند کشمیره سازی انگلیسی و بلجیمی کارخانه اسبق پنبه را در دست گرفتههای  شرکت

 . نماید می استفاده

نشان خاطر موجود را بیان نمایم وهای   فرصت میخواهم تا وسعت و عمق اوال .را بخاطر چندین دالیل ذکر نموده ام ها مثالمن این 

در چندین سکتور مانند  توان می را مشابههای   نمونه. وجود دارد بسیار بیشتری در افغانستان سرمایه گذاریهای  سازم که فرصت

، و شاید مهمتر از ثانیاً. ذکر کرد سنگ مرمر، پروسس زراعتی، تعویض واردات، بیمه و بانکداری، احجار کریمه، هوانوردی و غیره

بسیار های   ، فرصتامنیت وجود داردو که در عرصه تجارت با وجود مشکالت  ت جلب توجه نمایم کهیعبه این واقخواهم  می همه،

معادن و استخراج  بزرگهای   پروژه در حالی که، در نهایت و. سرمایه گذاری در افغانستان وجود داردسود آور واقعی و 

 . تجارتی رو به افزایش خواهد بودهای   این نوع فرصت شمار ال رونق گرفتن است،در ح هایدروکاربن

از طریق پایدار و پیشرفت به سعادت  دستیابی این است که مطمئن ترین راهآموخته  خود از تاریخکه افغانستان  هایی یکی از درس

که  داشتهقرار مانند جاده ابریشم  تیمهم تجارهای   اهافغانستان همواره در قلب ر. باشد میممکن  تجارت و سرمایه گذاری خارجی

نایل صلح و رفاه  در عرصهعمده ای های   پیشرفت به در طول چهار سال گذشته، مردم افغانستان. برد می کل منطقه از آنها نفع
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 بودهرشد  رو به وبی همچنانآسیای مرکزی و جنهای  کشور اقتصاددر حالی که . است بسیار رشد نموده افغانستان اقتصاد. اند آمده

  .مهم تجارت در حال ظهور است قطبافغانستان بار دیگر به عنوان یک  ،باشد می یاقتصاد جهان شدن باادغام در حال  و

 لاز سرمایه گذاری استقبانه تنها افغانستان که  تا در گسترش این پیام همکاری نمایید نمایم تقاضا می بنابراین، من از شما احترامانه

 اکثرامیباشند و به دنبال سرمایه گذاری  ان بصورت روزافزونو سرمایه گذارمتشبثین است که در آن  ی، بلکه کشورنماید می

و  رشد نمودهبیشتر  در افغانستانفعلی های   سرمایه گذاریدر حالی که . باشد می سودآوربسیار  موجوده های سرمایه گذاری

با همکاری مشتاقانه منتظر  من. بهبود پیدا میکند و شرایط برای تجارت بیش از پیشعیت وض جدید را به وجود آوردهای  فرصت

  .دست یابیمالذکر  اهداف فوقمشترکا به میباشم تا شما 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 

 

گروپ کاری وزارت تجارت و صنایع در ارتباط به رهنمود فرصتهای سرمایه 

 گذاری در افغانستان

 

 

 

 

 وزارت تجارت و صنایعریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی 

 



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
vi 

 مخففات

ACCI  اطاقهای تجارت و صنایع افغانستان 

AISA  اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان 

AMGPA اتحادیه سنگ مرمر افغانی و پروسس کننده گان سنگ گرانیت 

BDS   خدمات انکشافی تجارتی 

DAB  د افغانستان بانک 

EPAA  اداره انکشاف صادارات افغانستان 

FLG  تیل و گاز مایع 

IOH  رهنمود فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان 

IPDA   اداره انکشاف پارکهای صنعتی 

MAIL  وزارت زراعت آبیاری و مالداری 

MIGA   اداره چند جانبه تضمین سرمایه گذاری  

MoF  وزارت مالیه 

MoCI  وزارت تجارت و صنایع 

MoIC  وزارت اطالعات و فرهنگ 

MoJ  رت عدلیهوزا 

MoM  وزارت معادن و پترولیم 

MRRD  وزارت احیا و انکشاف دهات 

PSCSEC  انجمن اجرایوی سکتور خصوصی و جامعه مدنی 

R&D  تحقیق و انکشاف 

RIA   ارزیابی تاثیرات تقنینی 

SOC  شرکتهای دولتی 

SOE  تصدیهای دولتی 

SME  تشبثات کوچک و متوسط 

 

 



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
1 

 فهرست عناوین

 6 .......................................................................................... نمود؟ یگذار هیسرما افغانستان در دیبا چرا: ۱ بخش

 6 ................................................................................................................................... هدف و مقدمه: ۱.۱

 6 ............................................................................................................................ یاقتصاد یقو رشد: ۱.۶

 8 ............................................................................................... یخصوص سکتور انکشاف یبرا یقو تعهد: ۱.۳

 9 ........................................................................................................... رشد یبرا بناها ریز نمودن جادیا ۱.۱

 01 ........................................................................................................................... صادارات یقو رشد ۱.۵

 01 .................................................................................................... یصنعت ریپذ انعطاف و مدرن یسیپال: ۱.۲

 00 .................................................................................................... گان کننده لیتمو دوامدار تیحما: ۱.۶

 00 ........................................................................................................... شدن یجهان حال در افغانستان: ۱.۵

 01 ........................................................................................................................... یاستخراج عیصنا: ۶ بخش

 01 ............................................................................................................................................ مقدمه: ۶.۱

 01 ............................................................................................................................ یعیطب گاز و نفت: ۶.۶

 01 .................................................................................................................... شبرغان یعیطب گاز پروژه

 01 ............................................................... یها جنتراتور و ها موتر یبرا (CNG) شده سیکمپر یعیطب گاز

 01 ................................................................................................ تاجک – افغان حوزه (داوطلبی)مزایده 

 01 ....................................................................................................................... یکار معدن یفرصتها ۳.۶

 01 ................................................................................................................................................ منابع

 01 .................................................................................................................................................. مس

 06 ....................................................................................................................................... سنگ ذغال

 06 ................................................................................................................................... یمتیق یسنگها

 01 .................................................................................................................................................. طال

 01 ........................................................................................................................................ آهن سنگ

 01 ............................................................................................................................................... ومیتیل

 08 ............................................................................................................................................ ومیلیریب

 08 ........................................................................................................................... ابیکم یخاک عناصر



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
2 

 08 ............................................................................................................................................. میورانی

 01 .................................................................................................... یساختمان مواد و یساختمان سکتور: ۳ بخش

 09 .............................................................................................................................. یساختمان سکتور: ۳.۱

 09 .............................................................................................. (ارزش رهیزنج) یساختمان سکتور اتیجزئ

 11 ........................................................................................................................ یساختمان یقراردادها

 10 ............................................................................................................................................... مسکن

 10 ................................................................................................................................ یساختمان مواد: ۳.۶

 11 ............................................................................................................................... (باریر) گول خیس

 11 ............................................................................................................................................. منتیس

 11 ............................................................................................................................... تیکانکر یبالکها

 11 ............................................................................................................................................... خشت

 11 ................................................................................................................................ آن امثال و گیر

 11 ............................................................................................................................................... چوب

 11 .............................................................................................................................................. پسمیج

 16 ......................................................................................................................... ها نیکلک و ها دروازه

 16 ............................................................................................................................................... یکاش

 16 ............................................................................................................................................. اسفالت

 16 ........................................................................................................................ یساختمان یعصر مواد

 16 ............................................................................................................................. مکاسب و کارگران

 12 ........................................................................................................................ ییربنایز بزرگ یپروژها: ۲ بخش

 18 ............................................................................................................................................... مرور ۱.۱

 18 .......................................................................................................................... آهن خط شبکه جادیا

 18 .............................................................................................................................. سرکها شبکه توسعه

 19 .................................................................................................... برق ستمیس توسعه و یانرژ هیته اصالح

 11 .............................................................................................................. یمنطقو ادغام به دادن توسعه

 10 .................................................................................................................... مهم یها پروژه اتیجزئ: ۱.۶

 10 ................................................................................................................... آهن خط یمل شبکه جادیا



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
3 

 11 .................................................................................................................... سالنگ تونل نمودن میترم

 11 .................................................................................................................... غرب و شرق سرک زیدهل

 TAPI Pipeline ................................................................................................ 11 یتاپ نیال پیپا پروژه

 CASA 1000 ................................................. 11  یجنوب یایآس و یمرکز یایآس تجارت و برق انتقال پروژه

 18 ......................................................... (SEPS) شرق جنوب برق ستمیس و  (NEPS) شرق شمال برق ستمیس

 11 .......................................................................................................... کوکچه یآب برق و یاریآب پروژه

 10 ....................................................................................................... (OFC) افغانستان ینور بریفا پروژه

 30 ...................................................................................................................... متوسط و کوچک تشبثات: ۵ بخش

 11 ........................................................................................................................................... رهیکشم ۵.۱

 11 ............................................................................................................................................... تیفیک

 11 ...................................................................................................................... رهیکشم  نمودن پروسس

 11 ..................................................................................................................................... نیقال سکتور ۵.۶

 16 .............................................................................................................................................. عتیموق

 11 .............................................................................................................................. ارزش رهیزنج و دیعوا

 18 ....................................................................................................................... پشم  یسیر نخ و شستشو

 19 .................................................................................................................................شستن و نمودن قطع

 19 ..................................................................................................................................یابیبازار و تجارت

 19 .................................................................................................................................... ریاخ تانکشافا

 11 ........................................................................................................ یزراعت محصوالت تجارت سکتور ۵.۳

 10 ................................................................................................................................. صادرات و تجارت

 11 ............................................................................................................................................... یابیبازا

 11 ....................................................................................................................................... خشک وهیم

 11 ...................................................................................................................................... مربا و جوس

 11 ................................................................................................................... وهیم عصاره و جوس دیتول

 11 ...................................................................................................... نامه قیتصد/  ساتیتاس نیتر شرفتهیپ

 11 ................................................................................................................................ اتیلبن محصوالت

 11 .................................................................................................................................... چرم و پوست



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
4 

 11 .................................................................................................................................. گوشت پروسس

 16 ........................................................................................................................................ بوره و پنبه

 16 .............................................................................................................................. ینانپز و ها ابیآس

 16 ........................................................................................................................ یعنعنو ریغ محصوالت

 16 .......................................................................................................................... یبند دسته و پروسس

 11 ......................................................................................................................... ونقل حمل و سردخانه

 11 ............................................................................................................................. مرمر سنگ سکتور ۵.۱

 60 ........................................................................................................................................... خدمات: ۶ بخش

 60 ............................................................................................................................... مخابرات سکتور: ۲.۱

 60 ........................................................................................................... کیلوجست و ترانسپورت تورسک: ۲.۶

 60 .................................................................................................................................. واردات ضیتعو: ۷ بخش

 61 .............................................................................................................................................. مرور: ۶.۱

 61 ...................................................................................................... تیاولو یدارا یگرید یهاسکتور: ۶.۶

 61 ................................................................................................................................. زحمت پر دیتول

 61 ......................................................................................................................................... فلم صنعت

 61 .............................................................................................................................................. زمیتور

 66 ................................................................................................................................................ شنیف

 62 ................................................................................................................................ شرتیب معلومات: ۰ مهیضم

 68 .......................................................................................................................................... انترنت منابع

 69 ............................................................................................................................. مؤخذ و کتب فهرست

 

 فهرست اشکال توضیحی

 01 .......................................................................................... افغانستان معادن ریذخا نیتخم: 0 توضیحی شکل

 01 ....................................................................... یساختمان سکتور در یفرع یتهایمارک خالصه: 1 توضیحی شکل

 11 ...................................................۴۱۱۷ گان کننده لیتمو یساختمان یها پروژه مصارف اتیجزئ: 0 توضیحی شکل

 11 .................................................... ۴۱۱۶ سال  یساختمان بزرگ یها پروژه  انیمشتر یینها ستیل: 3 توضیحی شکل

 01 ......................................................................................... شمیابر دیجد راه یبرا دگاهید: 1 توضیحی شکل



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
5 

 01 ........................................................................................ آهن خطوط کیژیاسترات روژهپ: 6 توضیحی شکل

 03 ...................................................................................................... سالنگ تونل پروژه: 7 توضیحی شکل

 01 .............................................................................................. غرب و شرق زیدهل پروژه: 2 توضیحی شکل

 TAPI ......................................................................................... 06 یتاپ نیال پیپا پروژه: 1 توضیحی شکل

 02 ..................................................................................................... ۰۱۱۱ کاسا پروژه: 01 توضیحی شکل

 SEPS ....................................................................................... 01 و NEPS یها پروژه: 00 توضیحی شکل

 31 .................................................................................... کوکچه یآب برق و یاریآب پروژه: 01 توضیحی شکل

 30 .................................................................................... افغانستان ینور بریفا یمدن پروژه: 00 توضیحی شکل

 30 ............................................................................................ خام رهیکشم یجهان دیتول: 03 توضیحی شکل

 33 .................................................................... تیفیک لحاظ از ییایمنگول رهیکشم یها متیق: 01 توضیحی شکل

 37 .......................................................................... یافغان نیقال دیتول یبرا یدیکل یعتهایموق: 06 توضیحی شکل

 32 .............................................................................. رنگ چوب کیپیت نیقال ارزش عیتوز: 07 توضیحی شکل

 11 ................................................................................... یزراعت یفرع یاسکتوره خالصه: 02 توضیحی شکل

 11 .................................................................... ۴۱۱۲ – ۴۱۱۲سکتور به نظر افغانستان صادرات: 01 توضیحی شکل

 17 .......................................................................................افغانستان در مرمر سنگ ریذخا: 11 توضیحی شکل

 12 ............................................................................................ مرمر سنگ ارزش رهیزنج: 10 توضیحی شکل

 61 ....................................................................................... یافغان مرمر سنگ باالقوه رشد: 11 توضیحی شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
6 

 افغانستان سرمایه گذاری نمود؟ چرا باید در: ۱بخش 
 

 مقدمه و هدف: ۱.۱

 

سکتورهای امیدوار  این رهنمود. متمم رهنمود سرمایه گذاران در افغانستان میباشد ( IOH ) این رهنمود فرصتهای سرمایه گذاری

این رهنمود فقط  .کننده را در چهارچوب اقتصاد افغانستان شناسایی نموده که در آن فرصتهای سرمایه گذاری خوب میباشد

سعی و تالش ورزد تا معلومات سرمایه گذاران باید قبل از آغاز هر نوع پالنهای سرمایه گذاری : منحیث یک رهنما میباشد

رهنمود سرمایه گذاران در افغانستان در مورد . کافی را در مورد سکتور های خاص سرمایه گذاری مورد نیاز شان بدست آورند

شما میتوانید . معلومات میدهد و شامل موضوعات مانند شرایط جوازدهی،پرداخت مالیات وغیره میباشدچگونگی سرمایه گذاری 

 . بدست آورید www.moci.gov.af که این رهنمود را از ویب سایت 

در  . متوقعه آن بیشتر میباشد جود دارد، اما مفاددر حالی که این درست است که  خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در افغانستان و

تجارتی را ایجاد نموده در وضع قرار گرفته اند قوی  مارک های توانسته اند کهو سرمایه گذاران  متحرکین نخستبرخی از مناطق ، 

 سرمایه گذاری تااند  تعدادی از شرکت های پیشرو در جهان تصمیم گرفته. که همزمان با قویترین اقتصادهای جهان رشد نمایند

مطالعه   امید است که این رهنمود دیگران را قناعت داده تا سرمایه گذاری را دقیقاً. نماید و شرکتهای بیشتر با آنها یکجا شده اند

 . نمایند

سرمایه  فصلهای بعدی فرصتهای. بخش متباقی این  فصل معلومات عمومی را در مورد سرمایه گذاری در افغانستان بیان مینماید

دلیل منطقی برای سرمایه گذاری در آن و در  گذاری در سکتورهای خاص را تحت پوشش میگیرد و در مورد نوعیت یک سکتور،

 . مورد قضایای سرمایه گذاریهای فعلی معلومات میدهد

 

 رشد قوی اقتصادی: ۱.۶ 

 

البته این رشد اقتصادی  به دلیل اتکا متداوم . ده استدرصد در سال رشد نمو 01به اینسو، اقتصاد افغانستان بیش از  1110از سال 

که تحت تاثیر تغیرات اقلیمی قرار دارد در حال تغیر بوده ( را تشکیل میدهد داخلی تولید ناخالص ٪۴۱که )باالی سکتور زراعت 

در  ٪۲۴۴و   ٪۶۴۰صادی داشت و شاهد کمترین رشد اقت ۴۱۰۴و  ۴۱۱۲را در سالهای   ٪۰۲۴۲و  ٪۴۰است و بیشترین رشد اقتصادی 

 . پیشبینی گردیده است ۴۱۰۵و  ۴۱۰۲رشد اقتصادی در سالهای  ٪۲۴۵و   ٪۲۴۵. بود  ۴۱۰۲و  ۴۱۰۰سالهای 

. دالر تخمین گردیده است  711با عاید سرانه ( ۴۱۰۲تخمین ) میلیارد دالر  10تولید ناخالص داخلی  افغانستان در حال حاضر 

 : تان طوری ذیل میباشدبخشهای عمده ای اقتصاد افغانس

http://www.moci.gov.af/
http://www.moci.gov.af/
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 ۴۱: سکتور زراعت٪ 

 و  ٪۴۵۴۶: سکتور صنعتی 

 ۵۲۴۲: خدمات٪ 

تولید و ترانسپورت و مخابرات، ساختمانی، : رشد اقتصادی در طول دهه گذشته تا حد زیادی در چهار بخش متمرکز شده است

 ساحات. اقتصادی نموده استتنوع  شروع به  به دور از ساحات سنتی پنج سال گذشته اقتصاد افغانستان البته در. خدمات حکومتی

 :کلیدی رشد جدید عبارتند از

 کشمیره 

 سیخ گول 

 معدن کاری 

  تجارت محصوالت زراعتی 

  سنگ مرمر و مواد ساختمانی 

  نباتات طبی 

 میوه جات تازه و خشک 

 هوانوردی 

 مخابرات 

 

 :ود  و حتی ممکن است نظر به دالیل ذیل افزایش نمایدپیشرفتهای اخیر اقتصادی به احتمال زیاد در آینده ادامه پیدا خواهد نم

  خواهد گردید  ۴۱۵۱میلیون الی سال  ۲۴بطور ساالنه باعث ازدیاد نفوس پیشبیی شده  ٪۴۴۲رشد نفوس 

 دالر تخمین گردیده است 1میلیارد ۲۱۱ و تریلیون ۲انکشاف سکتورهای معدن و پترولیم افغانستان که ارزش آن بین .

سه حصه حقوق . اعطا گردید MCCبه یک شرکت چینایی  ۴۱۱۲معدن مس عینک لوگر در سال حقوق استخراج 

به یک شرکت آهن افغانی که توسط شرکت آهن هندی رهبری  ۴۱۰۰استخراج معدن آهن حاجی گک در ماه نومبر 

 استخراج نفت. اعطا گردید Kilo Goldmines of Canadaمیگردد و یک حصه آن به یک شرکت کانادایی 

 .می یابدو در طول پنج سال آینده گسترش  گردیده استآمو و تولید گاز در شبرغان آغاز  سواحل دریایدر

 مبالغ زیادی تعهد شده است تا  ساخت شبکه های جامع سرکها، خط آهن و برق در .  انکشاف جاری زیربنای کشور

 . افغانستان ادامه پیدا کند

  انکشاف و امنیت در افغانستانحمایت دوامدار جامعه بین المللی برای . 

                                                      
 مراجعه شود ۰۲۱-۰۲۰صفحه  ۰۲۰۲ج جوالی به راپور ربعوار سیگار بر 1
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 تعهد قوی برای انکشاف سکتور خصوصی : ۱.۳

 

قانون اساسی افغانستان حرمت اموال و نقش سکتور خصوصی را .  سو افغانستان دارای اقتصاد بازار آزاد میباشد بدین ۴۱۱۰از سال 

های مهم را برداشته  ه قدمی میباشد و در این عرصحکومت افغانستان نیز طرفدار سکتور خصوصی و رژیم آزاد تجارت. مهم میداند

 :ایجاد نماید و شامل موارد ذیل میباشدرا است تا شرایط مساعد برای سرمایه گذاری خارجی 

 تضمین مالی و ثبات اقتصادی

  قانون بانک مرکزی استقاللیت بانک مرکزی و سیاست پولی را تاسیس نموده است و باعث این گردیده است که تورم

 . ولی پاین شده و پول افغانی ارزش پیدا کرده استپ

  مصارف عامه  کشور تنظیم امور مالی و  باالیدر رعایت با بهترین عمل بین المللی قانون اداره امور مالی و مصارف عامه

است که قرضه های اسبق افغانستان و داشتن بودیجه متوازن توسط دولت به این معنی  ٪۰۱۱حذف نمودن .  تاکید مینماید

 . افغانستان فعالً یکی از کمترین کشورهای مقروض به حساب می آید

 ایجاد پول افغانی با ثبات و رژیم آزاد تبادله اسعار خارجی 

  تکمیل شد و باعث به میان آمدن نرخ ثابت تبادله پول افغانی به اسعار خارجی  ۴۱۱۲اصالح پول افغانی در اوایل سال

 . گردید

 ک سیستم بسیار آزاد تبادله اسعار میباشد و اجازه می دهد تا مردم به طور قانونی پول را به کشور بیاورد افغانستان دارای ی

افراد، شرکت ها و بانک ها اجازه دارند که حسابهای  تبادله اسعار خارجی را در .  و به راحتی آن را دوباره بکشد

 . افغانستان به کار ببرند

  تیبات مالیاتساده ، کم، مقرون به صرفه تر 

 سیستم ساده و آرزان مالیه دهی

 

  تغیر مجدد صورت گرفت و باالی ساده بودن آن و مالیات کم تاکید نمود ۴۱۱۵در ساختار کود مالیات در سال  . 

  

 رژیم تجارتی باز و آزاد   

 مالیات بر صادرات تقریبا برای تمام محصوالت حذف شده است . 

 ه در منطقه میباشد و کتگوریهای تعرفه ساده و تعداد آن کم میباشد تعرفه افغانستان پاینترین تعرف. 
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  افغانستان موافقتنامه ترانزیتی را با پاکستان به امضا رساند که به اساس آن افغانستان میتواند که به مارکیت بزرگ

 . هندوستان دسترسی پیدا کند

  صادرات و واردات ساده گردیده استبنادر سرحدی در حال حاضر روز و شب فعال میباشد و پروسه های . 

  افغانستان پروسه توصل به سازمان جهانی تجارت را شروع نموده است و موافقتنامهSAFTA  به تصویب رسانده را

 . است

 

 رژیم سرمایه گذاری باز و آزاد  

  چنان برخورد هم. حصول مفاد را آسان ساخته استمالکیت خارجی را اجازه میدهد و  ٪۰۱۱قانون سرمایه گذاری

 . یکسان با سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت میگیرد و معافیت های مالیاتی خوب را نیز میدهد

 قانونی  مدرن چهارچوب 

 قانون شرکت ها حقوق قابل مقایسه را مانند حقوق  شرکت ها در ایاالت متحده به سهامداران میدهد . 

  را با  توجه به اصول اقتصاد بازار تنظیم می کند قانون جدید بانکداری فعالیتهای سیستم بانکی. 

 افغانستان در بعضی ساحات به اساس . به عبارت دیگر، افغانستان یک رژیم طرفدار سرمایه گذاری را ایجاد کرده است

کشور از نظر تاسیس نمودن  ۰۲۲پس افغانستان در بین . شاخصهای تجارتی بانک جهانی دارای نمرات بلند میباشد

 . در ساحات دیگر کار باقی مانده است که باید انجام شود. قرار دارد ۴۲در جایگاه   تجارت

 

 ایجاد نمودن زیر بناها برای رشد  ۱.۱

 

  حکومت جداً مصمم است تا از مناسب بودن زیربنا اطمینان حاصل نماید و مهارتهای الزم و خدمات به آسانی در

مت افغانستان زیر بنای اساسی را برای حمایت اقتصاد مدرن از درک بدینسو حکو ۴۱۱۰از سال .  دسترس قرار دارد

 :دستاوردهای کلیدی طور ذیل میباشد. سرکها، آب و خط آهن ایجاد نموده است

  سرک حلقوی افغانستان چند سال میشود که باز است و شاهراهای مهم که افغانستان را با کشورهای همسایه وصل منماید

 . ترمیم گردیده است

  نراتورهای جدید برای تولید برق در چندین ساحات کشور امسال افتتاح میگردد و لین های اصالح شده انتقال برق ج

 . باعث ازدیاد واردات برق از کشورهای همسایه گردیده است

 کمیل خط آهن که افغانستان را با  شبکه  خط آهن ازبکستان  و مارکیتهای منطقوی  اروپایی و آسیایی وصل مینماید  ت

 . گردیده است
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  ،افغانستان تالشهای خود را بخاطر ایجاد پارکهای صنعتی بیشتر نموده است و شش پارک صنعتی را در کابل، کندهار

همچنان هفت پارک صنعتی در دو سال آینده در جالل آباد ، .  هرات ، هلمند، بگرامی و مزار شریف  ایجاد نموده است

 . مزار شریف ساخته میشودکندهار، هرات ، هلمند، پروان و 

  بعضی ساحات کمبود نیروی ماهر دیده میشود اما باز هم عرضه آن به اثر بازگشت افغانهای مقیم خارج از کشور البته در

ثبت نام در موسسات تخنیکی . تزئید نموده است و اتباع خارجی بیشتر دلچسپی کار کردن در افغانستان را نشان داده است

تعداد زیادی از شرکتها که خدمات حمایوی تجارتی را عرضه میدارد . دراماتیک افزایش نموده است و حرفه ای به شکل

 . شروع به کار نموده است و شامل شرکتهای مشورتی مربوط به ساحات محاسبه، بیمه و انکشاف تجارت میباشد

. 

 رشد قوی صادارات  ۱.۵

 

دولت افزایش صادرات غیر . افزایش نموده است ۴۱۰۲میلیون در سال  ۵۵۱ه ب ۴۱۱۴میلیون دالر در سال  ۶۲صادارت افغانستان از 

حمایه تمویل کننده گان برای به پا ایستاده شدن شرکتها خاصتاً برای . معدنی را جز مهم استراتیژی انکشاف اقتصادی اش میداند

میوه جات خشک، قالین، نباتات . اه پیدا کندتا آنها بتواند که به مارکیتهای جدید ر تقویه تشثبثات متوسط و کوچک وجود دارد

اقالم . طبی، و محصوالت فرعی حیوانی مانند پشم، پست و غیره از جمله اقالم صادراتی میباشد که بیشترین ازدیاد را دیده است

 . دیگر صادارت شامل سنگ مرمر و میوه تازه میباشد

افقتنامه تجارت آزاد آسیای جنوبی، موافقتنامه تجارت و ترانزیت با افغانستان چندین موافقتنامه های تجارت آزاد را بشمول مو

همچنان تخمین میگردد که افغانستان به سازمان تجارت جهانی  تا . پاکستان و موافقتنامه ترجیحی تجارت با هند امضا نموده است

های بزرگ جهانی دارد یت ک تعداد مارکی تجارت اسلحه به یاافغانستان دسترسی ترجیحی به استثن. توصل یابد ۴۱۰۵پایان سال 

، پاکستان، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی ، آسیای مرکزی وستانهند. میباشدکه شامل ایاالت متحده آمریکا و اروپا 

 . مارکیتهای عمده صادراتی افغانستان را تشکیل میدهد و اتحادیه اروپا

 پالیسی مدرن و انعطاف پذیر صنعتی: ۱.۲

 

حمایه  باالقوه . دولت افغانستان پالیسی صنعتی مدرن را تصویب نموده است که تاکید آن بیشتر باالی حمایه صنایع کوچک میباشد

 :شامل موادات ذیل میباشد

  این حفاظت مشروط به آزمایش منافع عامه میباشد و حد اکثر برای پنج سال میباشد که به شکل تدریجی به ) تحفظ تعرفه

 (. صفر میرسد

 تهیه نمودن زمین ارزان برای زمان محدود 
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  معافیتهای مالیاتی 

تحفظ طبیعی را فراهم میسازد و تعویض واردات را  پالیسی صنعتی یکتعداد ساحات را شناسایی نموده است که در آن مصارف ترانسپورتی 

مانی ، سمنت ، تخم و مرغ تعلق میگیرد که در آن این ساحات شامل سکتورهای مهم اقتصادی میباشد و به تجهیزات ساخت. تشویق مینماید

 . بیشترین واردات از کشورهای ایران و پاکستان صورت میگیرد و مصارف ترانسپورتی باعث باال رفتن قیمت در اجناس وارداتی میگردد

بطور مثال ، تخمین . باشد یک فرضیه قوی وجود دارد که  تولید در افغانستان در ساحات فوق الذکر میتواند بسیار رقابتی و مفید

همچنان ایجاد آسیاب جدید های ابتدایی نشان می دهد که یک کارخانه فلزکاری میتواند بدون حفاظت تعرفه بسیار سودمند باشد 

داشته باشد البته در یک آسیاب پاکستانی  همین (MT 670$)دالر فی متریک تُن  ۶۷۱در افغانستان میتواند که مصارف تولیدی 

این آسیاب از الهور به کابل ،  مصارف ترانسپورتیدر  دالر ۲۲الف اخت اما به دلیل .دالر فرق دارد ۴۲دالر میشود و  ۶۲۶مصارف 

 . دالر مفاد مصرفی را به نسبت محصول اخذ شده از الهور داشته باشد ۶۱میتواند که 

 حمایت دوامدار تمویل کننده گان: ۱.۶

 

بنابراین کمک های بنیادی در این . وم را منحیث انکشاف طویل المدت افغانستان میبینندتمویل کننده گان رشد اقتصادی متدا

 :عرصه صورت گرفته است که شامل موارد ذیل میباشد

  پروژه توسعه دهلیز منابع افغانستان که توسط بانک جهانی راه اندازی گردیده است  تا  –میلیون دالری بانک جهانی  ۷۱پروژه

سکتور صنایع استخراجی را حمایه کند و نیازمندیهای آنرا از درک زیربنا و اجناس و خدمات برای سرمایه گذاری در 

این پروژه برای سرمایه گذاری باالی سکتور معدن تاکید می ورزد تا معیشت . انکشاف اقتصاد متنوع و دوامدار شناسایی کند

این پروژه شامل پالن گذاری استراتیژیک و سرمایه . دمعیارهای اجتماعی و محیط زیست و حکومتداری بهبود یابمحلی و 

بمیان آرد و هماهنگی را با اقتصادی  دیگر گذاری باالی زنجیره عرضه میباشد که میتواند فواید اضافی را برای فعالیتهای

 . سرمایه گذاری در سکتور خصوصی ایجاد نماید

  میلیون دالری  ۴۱۱پروژهUSAID که با تشثبات متوسط و کوچک ذریعه یک پروسه  بنام انکشاف تشبثات میباشد

،  سرمایه گذاری خصوصی را تشویق نماید،  درخواستی رقابتی کمک مینماید تا خطرات توسعه تجارت را کاهش دهد

مارکیتها و تجارت را وسعت بدهد،  تولید را تقویه نماید،  سرمایه گذاری داخلی و خارجی را افزایش دهد و فروشات 

 . غانی را اصالح سازدمحصوالت اف

 افغانستان در حال جهانی شدن: ۱.۵

 

مصروف سرمایه گذاری در این بسیاری از نام های خانگی  به پیش میرود و  یک اقتصاد جهانی مدرن افغانستان به خوبی بسوی 

 . وپ سرینا میباشدو گر، روشن، امارات  گروپ شیراتون، پپسی، کشور میباشد این نامها شامل کمپنیهای مشهور مانند کوک
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پروژه مذکور شامل ایجاد . آسیا از طریق پروژه راه جدید ابریشم مبدل گردد ده است تا یکباردیگر به چهار راههمچنان افغانستان آما

 ارتباطات ترانسپورتی به آسیایی مرکزی و تاسیس خط آهن با ازبکستان میباشد که توسط آن افغانستان میتواند اجناس تجارتی را به

سکتور . همچنان کار باالی ایجاد سرکها با کشورهای همسایه نیز جریان دارد. کشورهای ترکیه، روسیه، و اروپا صادر نماید

شرکتهای بین المللی حمل و نقل هوایی از جمله خطوط هوایی ترکیه ،  ۰۰هوانوردی افغانستان در حال رشد است و در حال حاضر 

افغانستان اخیرا یک موافقتنامه را با کشور . ات و پاکستان و کارگو اتحاد در افغانستان فعالیت دارندهند ، فالی دبی، سپایس ایر، امار

که به اساس آن افغانستان میتواند از بندر چابهار استفاده کند و اتکای آن باالی بندر کراچی پاکستان کاهش  هدیایران به امضا رسان

چابهار را ذریعه ایجاد خط آهن با هرات و از آنجا با معدن آهن حاجی گک وصل کشور هند پیشکش نموده است که بندر . یابد

 . به افغانستان اجازه میدهد تا به مارکیتهای بزرگ هندی راه پیدا کند APTAAموافقتنامه . نماید

 

 صنایع استخراجی: ۶بخش 

 مقدمه: ۶.۱

 

ی خود را به شکل جامع مورد بررسی و نقشه برداری قرارد افغانستان یکی از کشورهای محدود جهان است که منابع معدنی و نفت

برای بسیاری از مواد معدنی، از منابع که شناسایی شده اند  که در سطح جهان  خیلی مهم میباشد و ذخایر آن شناخته . نداده است

 تیمتوسط یک  ههای ک رآوردب. شده  که شامل مواد معدنی مانند مس، آهن، سلفر بوکسیت، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب میباشد

 .دالر تخمین نموده استسه تریلیون  طبیعی افغانسان را ارزش ذخایر  صورت گرفته است زمین شناسی آمریکا 

ناشناخته شده قبلی که شبکه های بزرک آهن، مس ، کوبالت ، طال، فلزات مهم صنعتی مانند لیتیوم را تشکیل ذخایر "

ل بیشتر مواد معدنی است که به صنایع مدرن ضروری است و میتواند که افغانستان را میدهد آنقدر بزرگ میباشد که شام

 ”.تبدیل نماید 2در نهایت به یکی از مهمترین مراکز استخراج معدن در جهان

 

 .عالوه بر این، ذخایر هنگفت از نفت و گاز طبیعی وجود دارد

 

 نفت و گاز طبیعی: ۶.۶

 

که تنها کشوربرای یک  . بشکه نفت بین والیات جوزجان و بلخ در شمال کشور داردتر مکعب ممیلیارد  0.2افغانستان در حدود 

در این سطح از مصرف، ذخایر مذکور میتواند که  برای . میلیون بشکه نفت را در سال دارد این مقدار خیلی زیاد میباشد 1مصرف 

                                                      
 ۰۲۰۲جون  ۰۱نیویارک تایمز ، امریکا ذخایر وسیعی طبیعی را در افغانستان تشخیص نموده است،  2
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-بسیاری از نفت خام کشف نشده در حوزه افغان. صادر گردد زیادی آنکه مقدار  است به این معنی و  سال ادامه پیدا کند ۴۱۱۱

منابع گاز طبیعی در شمال  مشترکاً ایاالت متحده و وزارت معادن و صنایع  بخش زمین شناسی عالوه بر این،. قرار داردتاجیک 

در  آن نموده است که بیشتر را تثبیت مایعات گاز طبیعی Mbbl ۵۶۴و  متر مکعب گاز طبیعی  میلیارد ۲۲۲حدود در را افغانستان 

 . آمو موقیعت دارد یحوضه دریا

، افغانستان یک قرارداد ااستخراج نفت را با شرکت  1100در دسامبر 

برای انکشاف سه ساحات نفتی در امتداد  ( CNPC ) ملی نفت چین

تولید نفت افغانستان را در اکتبر  CNPC .دیدریای آمو به امضا رسان

میلیون بشکه نفت را در سال ستخراج  ۰۴۵فعالً و  هآغاز نمود ۴۱۰۴

 .مینماید

به  ۴۱۰۲اولین تصفیه خانه  افغانستان در والیت بلخ در ماه آگست 

عنوان شراکت بین گروپ شرکتهای  کام و یک گروپ آذربایجانی 

 ۲۵۱۱۱حال گسترش میباشد تا این تصفیه خانه در. تن نفت در یک ماه میباشد ۰۵۱۱۱تصفیه خانه مذکور دارای ظرفیت . افتتاح شد

 .تایید میشود( یک شرکت سویسی میباشد)  SGS کیفیت نفت مذکور  توسط شرکت.  تن نفت را در یک ماه تصفیه نماید

 

 پروژه گاز طبیعی شبرغان

 

کشور برق و به شمال شرق )میگاوات استیشن گازی برق میباشد  ۴۱۱پروژه گاز طبیعی شبرغان شامل احیای ساحات گازی و اعمار 

میگاواته در فابریکه  ۲۲همچنان این پروژه شامل احیای فابریکه . سال تخمین گردیده  ۴۱که عمر متوقعه آن ( را توزیع خواهد نمود

سرمایه گذاری . سال دوام پیدا کند ۲۱تخمین گردیده است که ساحه گازی مذکور بیشتر از . کود و برق مزار شریف میباشد

 ,OPIC)و ایاالت متحده امریکا  ADBمیلیون میباشد که توسط بانک انکشاف آسیایی  ۶۵۱یباً مجموعی این پروژه تقر

USAID )حمایه مالی و تخنیکی میگردد . 

 برای موتر ها و جنتراتور های (CNG)گاز طبیعی کمپریس شده 

 

گاز طبیعی . قانه تاسیس نموده استوزارت معادن و پترولیم یک باب استیشن سی ان جی و یک مرکز تبدیل برای موتر ها را موف

 (داوطلبی)ه سی ان جی را در شبرغان به مزاید وزارت معادن و پترولیم  مرکز. در حال حاضر از ساحات گازی شبرغان تهیه میگردد

 . میتواند مارکیت افغانی سی ان جی را انکشاف بدهد و از وسعت آن مفاد نماید، کمپنی که برنده شد هر. قرار داده است
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 تاجک  –حوزه افغان  (داوطلبی)مزایده 

 

کیلومتر مربع ساحه را احتوا  ۰۲۷۲۵حقوق بهره برداری شش حصه هایدرو کاربن را که  ۴۱۰۲حکومت افغانستان درماه دسمبر 

گن ، نفت درا  (TPIC)شرکتهای مذکور شامل شرکت بین المللی پترولیم ترکیه . سپرد (داوطلبی)مزایده میکند به سه شرکت به 

تخمین میشود که  بخش حوزه . و شرکت نفت و گاز افغانی بنام غضنفر گروپ میباشد  (Dragon Oil)از متحده عرب امارات 

میلیون بشکه  ۵۶۴میلیارد مکعب گاز طبیعی و  ۰۵۶۲۷میلیون بشکه نفت خام ،  ۰۵۲۶که تحت قلمرو افغانستان است در حدود  

 . مایعات گاز طبیعی را دارا میباشد

 فرصتهای معدن کاری ۳.۶

 

 :افغانستان دارای یک رژیم دوستانه سرمایه گذاری در بخش معدن کاری میباشد و شامل موارد ذیل است

  ۴۱مالیات پایین شرکتی٪ 

 انتقال خسارات مالیاتی نا محدود 

  حق االمتیاز از تولید ناخالص 

  فیس استفاده سطحی 

  عدم مالیات باالی تجهیزات معدن کاری 

 هر کدام )سال  ۵تجهیزات سرمایه گذاری شده توسط میتود خط مستقیم  به اساس عمر تجهیزات یا به اساس  استهالک

 (میتود که کم باشد

  سال کشیده شود  ۰۵مصارف قبل از تولید میتواند که به سرمایه تبدیل گردد و میتواند که در طول عمر معدن یا در جریان

 (هر کدام میتود که کم باشد)

 سال  ۲ی برای ثبات مال 

  قانون اساسی افغانستان تضمین نموده است که هیچ نوع ملی بودن سرمایه گذاری صورت نخواهد گرفت حتی اگر در

 حکومت تغیر هم بیاید 

  رژیم حق االمتیاز در مطابقت با معیارهای بین المللی 

  پروسه ساده جواز دهی 

  تضمین عودت مفاد 

  تبادله اسعار و 

  و شفاف حل منازعاتمیکانیزمهای واضح 
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افغانستان به سمت ایجاد نمودن یک موافقتنامه معدن کاری به سطح جهانی در حرکت میباشد و این موافقتنامه شامل موارد 

هدات طرفین، ماده ها و طرزالعمل ها  تفصیلی مربوط به حل منازعات، معلومات راجع عحقوق روشن و بیانیه ت: ذیل خواهد بود

یک سرمایه گذار بتواند که یک پالن  (داوطلبی)مزایده امکان ندارد که حین ) راج یک ذخیره معدن استخ/ شناسایی به 

بشمول رعایت از ) و ماده های تفصیلی در مورد تنظیم  محیط زیست  ( تفصیلی انکشافی را ترتیب نماید

IFC/EQUATOR  /و معیارهای بین المللی .) 

 منابع 

یکجا با وزارت معادن و پترولیم یک سروی را در  بخش زمین شناسی ایاالت متحده

 ٪۲۱سروی مذکور . آنرا تکمیل نمود ۴۱۰۰براه انداخت و در سال  ۴۱۱۶سال 

به اساس این سروی منابع .  کشور را بشمول ساحات مشهور تحت پوشش گرفت

 :شناسایی شده  افغانستان طوری ذیل میباشد  شده و منابع از قبالً کشف نا

 

 افغانستان معادن ریذخا نیتخم: 1حی توضی شکل

 ذخایر طبیعی  مقدار

57.8 mt مس 

2,438 mt1 آهن 

2,698 kg طال 

151.5 mt بارایت 

4.5 mt3 بوکسیت 

4.88 mt3 عناصر خاکی کمیاب 

 

 آزبست تالک مگنزیت ،خاک سیلیستایت: بارت است ازعالوه براین دیگر منرالها نیز به مقدار زیادی در افغانستان وجود دارد که ع

، نیوبیم ، سنگ گوگرد،  Pegmatiteسنگ  کرومیت ، ریگ شیشه ای، گرافیت ، ذغال سنگ، سرب و زنک ، سنگ الجورد،

 . و توریم یورانیم، فاسفورس

 مس

در سابق مس در والیات هرات و فراه در غرب، کاپیسا در شرق، 

در این اواخر . کشور استخراج شده استقندهار و زابل در جنوب 

باالی ساحات عینک ، دربند و جوخر نیز تمرکز صورت گرفته 

میلیون  ۴۲۱مس به اندازه  ٪۴۴۲مس عینک دارای درجه . است
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عامه داد و امتیازات آنرا در  (داوطلبی)مزایده به  ۴۱۱۶حکومت افغانستان مس عینک را در سال . میتریک تن تخمین گردیده است

. شرکت معدن کاری از کشورهای آسترالیا، چین، هند، و ایاالت متحده اظهار عالقمندی نمودند ۲. اعطا نمود ۴۱۱۷ماه فبروری 

 ۲گردید و معدن مس عینک لوگر به  (داوطلبی)مزایده برنده  China Metallurgical Groupسپس یک شرکت چینایی بنام 

این در تاریخ افغانستان بزرگترین مقدار سرمایه گذاری را تشکیل . به اجاره داده شدسال به شرکت مذکور  ۲۱میلیارد دالر برای 

 . میلیارد دالر میباشد ۲۲سنگ مس جهان به ارزش همچنان تصور میشود که ساحه مذکور داری دومین ذخایر بزرگ . میدهد

 

 ۲۵ذخایر مس به مقدار . یز شناسایی گردیده استمیلیارد دالر ن ۴۵۱همچنان ذخایر غنی از منرالها در شش والیت کشور به ارزش 

در والیات لوگر و هرات نیز شناسایی  ۲۲ذخایر اضافی به ارزش . میتریک تن در ولسوالی بلخ آب والیت سرپل کشف شده است

دالر در والیات میلیارد  ۴۱رخاشو والیت غزنی و ذخایر لیتیوم به ارزش زمیلیارد دالر در  ۲۱ذخایر مس و طال به ارزش . شده است

 . فراه و نیمروز کشف گردیده است

 

حقوق استخراج معدن مس شایده در والیت هرات و معدن مس بلخ آب را به گروپ  ۴۱۰۴حکومت افغانستان در ماه دسمبر 

 . منرالهای افغان و گروپ طال و منرالهای افغان اعطا نمود

 

  ذغال سنگ

مانند تولید سیمنت، نساجی و )از ذغال سنگ به حیث تنویر صنایع کوچک . شدافغانستان دارای ذخایر بزرگ ذغال سنگ میبا

ذغال سنگ در ناحیه شمالی کشور از والیات تخار و بدخشان . و مواد سوخت خانگی استفاده صورت گرفته است( پروسس غذا

 . تاکثریت ذخایر ذغال سنگ انکشاف نه دیده اس. الی مرکز و از آنجا تا غرب کشور پیدا میشود

 

 سنگهای قیمتی 

از خیلی قدیم افغانستان مشهور به استخراج ذخایر 

این ذخایر . سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی اش میباشد

شامل اکوامرین، زمرد، فلورایت، گارنت، کنزیت، 

یاقوت، یاقوت کبود، الجورد، توپاز، تورمالین، و 

ت از بدخشان، ساحات مهم سنگهای قیمتی عبارت اس. انواع کوارتز میباشد

معدن کاری سنگهای قیمتی به شکل . جگدلک، نورستان، و دره پنجشیر

سنگهای قیمتی اکثرا به شکل غیر قانونی آن . ساده ودستکی صورت میگیرد

استخراج گردیده و به هند و پاکستان قاچاق میشود که در آنجا قطع و پالش 

تا ماشینری عصری آورده شود و استخراج سنگهای مذکور به شکل  فرصتهای خیلی زیادی  سرمایه گذاری وجود دارد. میگردد

 . عصری صورت بگیرد
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 طال

 

این ذخیره طال واقع دره دریای پنج . طال در حال حاضر در ذخایر ریگی سمتی والیت تخار توسط کارگران معدن استخراج میشود

ار، نورابه و دره های پنج بدخشان ص، حی در دره های انجیر ذخایر طالی ریگ. میتریک تن طال را دارد ۴۵تا  ۴۱میباشد و در حدود 

ملیارد دالر در والیت غزنی  ۵۱والیت هلمند دارای ذخایر زیادی طال میباشد و همچنان ذخایر مس به ارزش . یافت گردیده است

 . نیز شناسایی شده است

میلیون دالر جهت معدن  ۵۱ی کرستال افغان به ارزش حکومت افغانستان یک موافقتنامه را با یک شرکت افغانی بنام منابع طبیع

معدن دومی طال توسط یک . آغاز گردید ۴۱۰۲تولید آن در سال . کاری در معدن قره زخان در شمال والیت بغالن به امضا رسانید

 . ددر نورابه در شمال والیت تخار در حال انکشاف میباش Westland General Trading LLCامارات متحده کمپنی 

 

 سنگ آهن

 

کیلومتر وسعت دارد و شامل  ۲۴ذخیره مذکور . بزرگترین ذخایر اکساید آهن در افغانستان در حاجی گک والیت بامیان قرار دارد

زون آن به تفصیل مطالعه گردیده  ۷. متر میباشد ۵۵۱متر و عمق آن  ۲۲۱کیلومتر و عرض آن  ۵، طول آن زون جداگانه میباشد ۰۶

آن  ٪۴۱متباقی . ذخیره را تشکیل میدهد و شامل مگنیتایت، پایرایت، و کمی چلکوپایرایت میباشد ٪۲۱ه آهن اولیمعدن . است

موجودیت معدن ذغال سنگ نزدیک شاباشک و آوردن برق . میباشد( فریک اکساید)اکسیدایز شده است و شامل سه نوع هماتیت 

کننده برای انکشاف صنعت آهن افغانستان مبدل گردد که در این زمینه  به ساحه مذکور در آینده میتواند که به یک ساحه امیدوار

هادی برق از همچنان معدن حاجی گک داری عنصر نیوبیوم میباشد که در تولید آهن . مطالعات مقدماتی نیز صورت گرفته است

 . آن استفاده میشود

 Steelشرکت هندی اعطا گردید که توسط به هفت  ۴۱۰۰حکومت افغانستان سه حصه معدن حاجی گک را در ماه نومبر 

Authority of India Ltd   وNMDC Ltd  حصه چهارم آن به . رهبری میشودKilo Goldmines اعطا گردید . 

 

کیلومتری معدن سنگ آهن حاجی  ۰۰۱میدهد که در  (داوطلبی)مزایده جمهوری اسالمی افغانستان معدن سنگ آهن دیگری را به 

 . میلیون تن ذخیره سنگ آهن دارد ۲۱۱ه مذکور که بنام سیاه دره مسمی است در حدود ذخیر. گک قرار دارد

 

 لیتیوم
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 3سعودی لیتیوم عربستان افغانستان دارای ذخایر عظیمی از لیتیوم  میباشد  تا آنجا که پنتاگون  در یادداشت خفیه اش افغانستان را  

لیتیوم در سنگهای . و نیمروز در غرب و والیت غزنی پیدا میشودات هرات ذخایر به شکل لیتیوم کلوراید در والی. نامیده است

یک . در والیات بدخشان، ننگرهار، نورستان، و ارزگان نیز پیدا میشود pegmatiteسخت به شکل اسپادومین یا امونیم سلیکیت  

pegmatite   اسپادومین میباشد  ٪۲۱الی  ۴۱پگماتیت در کوهای هندوکش دارای . 

 یومبیریل

 

 . میلیارد دالر میرسد ۲۲ساحات بیریلیوم در والیات لغمان و ننگرهار شناسایی شده است و ارزش آن به  ۰۱

 

 عناصر خاکی کمیاب

 

میلیون  ۰۴۲، کاربونیت ساحه خانه شین در جنوب هلمند دارای بخش زمین شناسی ایاالت متحده  ۴۱۰۰به اساس تخمین سپتمبر 

 اب میباشدمیتریک تن عناصر خاکی کمی

 یورانیم 

 

 . والیت هلمند افغانستان دارای ذخایر کافی یورانیم میباشد

                                                      
asia/14minerals.html?pagewanted=allhttp://www.nytimes.com/2010/06/14/world/ 3

 

http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html?pagewanted=all
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 سکتور ساختمانی و مواد ساختمانی: ۳بخش 

 سکتور ساختمانی : ۳.۱

. ترش نموده است و یکی از مهمترین راننده رشد اقتصادی در دهه اخیر بوده استسبه سرعت گ ۴۱۱۰سکتور ساختمانی بعد از سال 

این رقم شامل . میلیارد دالر میباشد ۰۴۲الی  ۰۴۶کشور را تشکیل نموده است که معادل 4تولید ناخالص  ٪۰۱الی  ۲اختمانی سکتور س

 . و افزایش هنگفت در ساختمانی خصوصی میباشد( بشمول مصارف نظامی)پروگرامهای بازسازی ، موجودیت جامعه بین المللی 

یساختمان سکتور در یفرع یتهایمارک خالصه: 2توضیحی  شکل
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (زنجیره ارزش)جزئیات سکتور ساختمانی 

 

منحیث خارجی میرسد زیرا آنها قراردادیهای اصلی میباشد و مفاد کم  6در مجموع مفاد پروژه های ساختمانی اکثرا به شرکتهای

عالوه براین، دو بر سه حصه مواد تعمیراتی از کشورهای پاکستان، روسیه، و به . دبه قراردادیهای افغانی میرسقرار داد دست دو 

                                                      
 ۰۱۱۱دفتر مرکزی احصایه افغانستان  4
5
 رقابت کننده گان مشهور مارکیت ساختمانی افغانی شامل شرکتهای ترکی، ، امریکایی، چینایی و هندی میباشدپاکستانی  

5 AREU۰۲۲۱قضیه مارکیت در مواد ساختمانی ، جون : ، دانستن مارکیتها 

 
6 AREUرکیت در مواد ساختمانیقضیه ما: نستن مارکیتها، دا 



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
20 

بنابراین برای قراردادیهای افغانی  و تعویض واردات مهلت . به افغانستان وارد میشود 7اندازه کم از کشورهای چین و امارات متحده

 . رشد نماید  کافی وجود دارد تا سریعاً

 

 

 

 

 

 

۶۰۰۶ گان کننده لیتمو یساختمان یها پروژه مصارف اتیجزئ: 3توضیحی  شکل
8
  

 

 

 

 

 

 

 

 قراردادهای ساختمانی

 

. تعداد شرکتهای ساختمانی افغانی در چند سال اخیر افزایش نموده است و سبب رقابت بیشتر برای قراردادهای محلی گردیده است

از جانب موسسات بین المللی باعث مشکالت برای شرکتهای افغانی گردیده و آنها به آسانی  البته شرایط سخت و پیچیده تدارکات

 . مارکیت میباشد  ٪۷۲این شامل . نمیتوانند که در مناقصه های بین المللی اشتراک نمایند
 

 

 ۶۰۰۲ الس  یساختمان بزرگ یها پروژه  انیمشتر یینها ستیل: 4توضیحی  شکل

                                                      
 ۰۲۲۲، دسمبر CDP, USAID, Altai Consultingپروگرام سکتور خصوصی  7

 
8
  8

 مراجعه شودwww.deda.gov.af به 

 

مکاسبکارگران داخلی و  مفاد داخلی  مواد تعمیراتی 
 

 نظارت
 
 

 مصارف بین المللی

 و مفاد مربوطه

۰۱٪الی  ۰٪  ۰۱٪الی  ۸ ۳۱٪الی  ۵۳  ۰۵۲الی  ۰۲  ۰۲۱      

۳۱٪الی  ۰۰ارزش برای مماللک خارجی  -  ۰۱٪الی  ۳٪ارزش برای افغانستان   

http://www.deda.gov.af/
http://www.deda.gov.af/
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 مسکن

سکتور مسکن رشد نموده است و یکتعداد پروژه های بزرگ 

مسکن در کابل و دیگر شهرهای بزرگ کشور بشمول ایجاد 

رشد . میباشد 9میلیون جمیعتی در شمال کابل ۰۴۵یک شهرک 

 ۵۱۱۱۱۱قوی نفوس و شهرسازی سریع و تقاضای ساالنه برای 

ه سکتور مسکن سازی را رهایشی میتواند در دهه های آیند منازل

یکتعداد پروژه های بزرگ زیربنایی در افغانستان . حمایه نماید

 . لطفا به فصل پنجم مراجعه نماید. آمدنی است

 

 مواد ساختمانی : ۳.۶

مواد ساختمانی شامل سیمنت، سیخ، خشت، کاشی، ریگ و امثال آن، اسباب و اثاثه، چوب، رنگ، مواد کیمیاوی و لوازم 

 ٪۲۴. ملیارد دالر میباشد ۲۴۵الی  ۴۴۷ارزش مارکیت ساختمانی را تشکیل میدهد و معادل  ٪۲۵الی  ۲۵این مواد . میباشدساختمانی 

 . 10فلزات، سیمنت، خشت، ریگ و امثال آن: پول متذکره باالی مواد ذیل به مصرف میرسد

 

 

در ( خاصتا سرک و خط آهن)وگرامهای حکومتی تمویل کننده یا پرنظر به حجم پروژه های ساختمانی که در افغانستان توسط 

. ، بناً توام با رشد نفوس و عاید سرانه در ده سال آینده مارکیت مواد تعمیراتی خیلی قوی باقی خواهد ماندجریان ویا در پالن است 

ل کننده گان برای کیفیت تقضاهای تموی. ها شامل بازسازی ترانسپورت، برق، زیر بنای آبی و ساختمان منازل رهایشی میباشده پروژ

 . و کمییت عالی نمایانگر فرصتهای میباشد که برای مارکیت صادرات و سرمایه گذاری داخلی خوب است

                                                      
 9

 مراجعه شودwww.deda.gov.af به 

 
 ۰۲۲۲، دسمبر CDP, USAID, Altai Consultingرام سکتور خصوصی پروگ 10

http://www.deda.gov.af/
http://www.deda.gov.af/
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از پاکستان و ایران وارد   بطور مثال سیمنت عمدتاً. اکثریت مواد ساختمانی در حال حاضر وارد میشود و دارای کیفیت پایین میباشد

سنگ افغانستان دارای ذخایر با کیفیت عالی . یین است که در کشورهای متذکره قابل فروش نمیباشدقدر پا میشود و کیفیت آن

 . آهک میباشد اما فقط یک کارخانه فعال سیمنت را دارد و تولید آن نمیتواند که تقاضای داخلی کشور را مرفوع سازد

کتور ساختمانی میتواند که فرصتهای امیدوار کننده سرمایه مواد خام و عرضه کارگران محلی در سازدیاد مصارف بلند ترانسپورت، 

مارکیت ملی برای مواد خام . گذاری را فراهم کند و میتواند که قیمت مواد خارجی را پایین بیاورد و رقیبان خارجی را متاثر سازد

مدت ظرفیت  در میان. دخیلی وسعت نموده است و شامل عمده فروشی و پرچون فروشی بشمول شبکه های  خوب توزیع میباش

مقایسوی  مفادستان را در یک خوبی برای تولید محلی جهت صادرات وجود دارد و نسبت به ثروت منابع طبیعی که وجود دارد افغان

 . در مقایسه با کشورهای همسایه قرار داده است

اکثرا این فعالیتها به . و کلکین ها وجود داردهمچنان فرصتهای سودمند سرمایه گذاری در تولید مواد نهایی ساختمانی مانند دروازه 

 . سطح کوچک صورت میگیرد اما فرصتهای وجود دارد که میتواند به تولید بزرگ وسعت پیدا کند

 

 (ریبار)سیخ گول 

سال سیخ گول مواد مهم فلزات را تشکیل میدهد که تقاضا به سیخ گول در . مواد تعمیراتی افغانستان را تشکیل میدهد ٪۲۶فلزات 

 . میلیون دالر فروش آنر تشکیل داده بود ۲۵۱الی  ۲۱۱میتریک تن رسیده بود که معادل  ۲۵۱۱۱۱الی  ۲۱۱۱۱۱به  ۴۱۱۷

دالر فی میتریک  ۷۱۱الی  ۶۵۱تقریباً )بیشترین اندازه سیخ گول از پاکستان 

دالر فی  ۷۲۱الی  ۷۲۱تقریباً )یا روسیه و کشورهای آسیای مرکزی ( تن

 ۷۵تقریباً )بسیار مقدار کوچک سیخ گول . ارد میگرددو( میتریک تن

در فابریکه ذوب آهن عبد الرحمن واقع والیت ( میتریک تن در یک ماه

 . کندهار تولید میگردد

 

اگر فابریکه سیخ گول در کابل ایجاد شود میتواند که قیمت سیخ گول 

اخیرا یک باب فابریکه ریخته گری در والیت هرات  (. افغانی دالر فی میتریک تن سیخ گول ۶۷۱تقریباً )خارجی را پایین بیاورد 

 . افتتاح گردیده است که توانسته است محصوالت ایرانی را قطع نماید

فکتور مهم برای سیخ گول در پروژه های ساختمانی افغانی رعایت معیارهای کیفیت میباشد و اکثر تمویل کننده گان از معیارهای 

ASTM (American Society for Testing Materials) سیخ گول تولید شده . برای مواد ساختمانی استفاده مینماید

این معیارها را برآورده نمی سازد و همچنان تعدادی زیادی از شرکتهای ساختمانی محلی با اهمیت این معیارها بلدیت افغانستان 

 .  حلی باشداین میتواند که یک عامل مستردی آفرهای شرکتهای ساختمانی م. ندارد

نظر به سایز مارکیت افغانی . فرصت خوب سرمایه گذاری برای ایجاد یک فابریکه مدرن ذوب آهن با استفاده از برق وجود دارد

 . در هر مارکیت منطقوی کشور فرصت خوب برای ایجاد یکتعداد فابریکه های ذوب آهن وجود داردمعلوم میشود که 
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 سیمنت

جناس تعمیراتی را تشکیل میدهد و بنابراین موجودیت سیمنت با قیمت مناسب برای سکتور ساختمانی سیمنت یکی از مواد اساسی ا

میلیون میتریک  ۵سال گذشته تقاضای ساالنه سیمنت در حدود  ۲الی  ۲در . و انکشاف زیر بنای افغانستان در اولویت باال قراردارد

 . تن بوده است

میتریک تن در سال  ۰۱۱۱۱۱تولید ساالنه سیمنت کشور توسط فابریکه های افغانی از از ارقام موجوده کشور معلوم میشود که 

بنابراین مارکیت افغانی در دهه اخیر شاهد واردات سیمنت از فابریکه . کاهش نمود ۴۱۱۵11میتریک تن در سال  ۰۶۱۱۱به  ۰۲۲۱

 . بوده است 12های پاکستانی واقع ایالتهای پنجاب و خیبر پختونخواه

 :ان صنعتی به این باور اند که تولید سیمنت در افغانستان نظر به دالیل ذیل میتواند رقابتی باشدکارشناس

 سیمنت که در داخل تولید میشود دارای حفاظت ترانسپورتی میباشد زیرا انتقال سیمنت قیمت است  . 

 وار کننده است و سنگ آهک، افغانستان دارای یکتعداد ساحات میباشد که از لحاظ ایجاد فابریکه های سیمنت امید

 . ذغال سنگ، جیپسم، نزدیکی به مارکیت و لین های برق شاخص های مهم برای ایجاد چنین فابریکه ها شمرده میشود

افغانستان یکمقدار سیمنت را تولید مینماید و مهمترین فابریکه آن فابریکه بازسازی شده سیمنت غوری واقع پلخمری میباشد اما به 

در )کوشش ها در مورد احیا نمودن تصدیهای دولتی . پایین تولید نمیتواند که تقاضاهای فعلی سیمنت را مرفوع سازد نسبت مقدار

تا به امروز نتیجه نداده است و فرصتهای افزایش نمودن استفاده از سیمنت داخلی در پروژه های ساختمانی ( هرات، جبل السراج 

ذاران به این سکتور جذب شوند و ظرفیت تولید داخلی ایجاد گردد حکومت افغانستان بخاطریکه سرمایه گ. تحقیق نگردیده است

به امضا رساند تا جلو احتمال انبار نمودن سیمنت  OPICباید یک موافقتنامه پیشگیرانه را با تمویل کننده گان و موسسات ماننده 

داخل در ان به این کار میخواهد که تجارت سیمنت را پاکستانی به قیمتهای نازل در مارکیت افغانی  گرفته شود زیرا پاکست

 . حفاظت نماید 13پاکستان

 :سه فرصتهای عمده سرمایه گذاری در تولید سیمنت در افغانستان وجود دارد

چندین سال میشود که این فابریکه تولید ندارد و نیاز به فابریکه جدید دارد تا . جبل السراج در والیت پروان -

در حال حاضر سرک . فایده عمده جبل السراج موقیعت آن میباشد که در نزدیکی کابل قرار دارد. مایدسیمنت را تولید ن

 . که جبل السراج را با شاهراه کابل وصل میسازد در وضع خوب قرار دارد

 

 میلیون دالر  ۴۲۱۱۱۱۱۱: نیاز سرمایه گذاری تخمین شده مورد
 

البته این اقتصادی خواهد بود که . یمنت غوری بسیار عالی میباشدکیفیت و مقدار منابع منرالی نزدیک س. پلخمری -

همچنان اعمار یک فابریکه . احیا گردد و اعمار بخشهای ناتکمیل شده تکمیل گردد ۴و  ۰بخشهای موجوده غوری 

 . بزرگ مدرن اقتصادی تمام خواهد شد

                                                      
 ۰۲۲۱تجدید و انکشاف دوباره، سروی زمین شناسی انگلستان، جون : افغانستان 11

12  AREU۰۲۲۱قضیه مارکیت در مواد ساختمانی ، جون : ، دانستن مارکیتها 

 
    ۰۲۰۲نومبر  USAID۰۱ تمویل  EGGI مصاحبه با نماینده پروگرام  13
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 میلیون دالر  ۰۵۱۱۱۱۱۱۱: سرمایه گذاری تخمین شده مورد نیاز

 . البته جهت بدست آوردن سرمایه به تضمین بانکی نیاز خواهد بود –شراکت عامه و شخصی : گذاران سرمایه

 

ایاان ساااحه  . ساااحه ساایمنت هاارات چناادین مااوارد مثباات را باارای ایجاااد فابریکااه ساایمنت دارا میباشااد       . هرررات -

 ۰۲۱ذغااال ساانگ در  . باشااد و عرضااه ساانگ آهااک و گاال نزدیااک آن میباشااد     نزدیااک مرکااز باازرگ مااردم می   

کیلااومتری شاامال فابریکااه در معاادن ساابزک قاارار دارد و باارق آن از کشااور ایااران توسااط لااین هااای برقاای انتقااال داده  

 .  وزارت معاااااااادن و پتااااااارولیم احیاااااااای فابریکاااااااه را باااااااه مناقصاااااااه داده اسااااااات   . شاااااااده اسااااااات 

 

 میلیااااااااون دالاااااااار    ۴۱۱الاااااااای   ۰۱۱: ساااااااارمایه گااااااااذاری تخمااااااااین شااااااااده مااااااااورد نیاااااااااز     

البتااه جهاات بدساات آوردن ساارمایه بااه تضاامین بااانکی نیاااز  –راکت عامااه و شخصاای شخصاای یااا شاا: ساارمایه گااذاران

 .خواهد بود

 

 بالکهای کانکریت

 

یا احیا نمودن یا توسعه دادن به فابریکه های موجوده تولید . بالکهای کانکریت یکی از مواد داخلی مشهور ساختمانی شمرده میشود

 . ای سرمایه گذاری باشدایجاد فابریکه های جدید میتواند فرصت خوب بر

 خشت

 

مواد تعمیراتی پروژه های ساختمانی را تشکیل  ٪۰۶در افغانستان از خشت خام یا پخته در کارهای ساختمانی استفاده میشود و 

نظر به قیمت بلند ترانسپورت، فرصتها برای توسعه و احیای . خشت خام یا پخته توسط متشبثین کوچک داخلی تولید میگردد. میدهد

به بعد درظرفیت تولید خشت پخته از پاکستان به افغانستان یک تغیر قابل مالحظه  ۴۱۱۰از . تاسیسات تولید محلی وجود دارد

 البته مالکین بیشترین این فابریکه. تولید میگردد 14صورت گرفته است و خشتهای پخته در والیات کابل، هرات، سمنگان و خوست

مانند فابریکه خشت سادات )همچنان فعالیتهای این فابریکه ها . به پیش برده میشود توسط آنها ن فعالیت آپاکستانیها میباشد و  ها

به همین علت است که . به نسبت شرایط ضعیف کاری و استفاده از کار خردساالن تحت تنقید قرار گرفته است( لیمتد در کابل

تها دوری می ورزند و باعث عدم انکشاف تجارت افغانی در تولید برعالوه مسایل حقوق بشر قراردادیهای بین المللی از چنین شرک

 . خشت میگردد

 

 ریگ و امثال آن

                                                      
 ۰۲۲۱تجدید و انکشاف دوباره، سروی زمین شناسی انگلستان، جون : افغانستان 14
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در داخل افغانستان تولید تقریبا تمام ریگ و جغل . مواد تعمیراتی پروژه های ساختمانی را تشکیل میدهد ٪۷ریگ و امثال آن 

باز هم کیفیت تولید . تنظیم نمودن این فعالیتها وجود نداردمجاز تهیه میگردد و  15عرضه آن توسط شرکتهای ٪۰۵میشود، اما 

ریگ باید ششته شود و جغل باید طوری زاویه دار باشد تا محصول آن از . تشویش اولیه مشتریان ریگ و جغل را تشکیل میدهد

 . رت گرفته نمیتواندتضمین صو 16البته نسبت موجودیت بازار سیاه، از کیفیت این مواد. نگاه وظیفوی و ساختاری خوب باشد

همچنان قابل یادآوری . فرصتها برای اصالح کیفیت تولید، فروشات تجهیزات و استفاده از ساحات جدید معدن کاری وجود دارد

میتواند که در تولید شیشه تعمیراتی دارای کیفیت عالی  از آن استفاده بعمل آید چون است که فراوانی ریگ طبیعی افغانستان 

 . وارد میشود 17ار آن در حال حاضر از ازبکستان، روسیه، ایران، بلجیم، پاکستان، چین، و قرغستانبیشترین مقد

 

 

 چوب

چوب که در پروژه های تعمیراتی استفاده میشود از روسیه یا پاکستان وارد میشود و از چوب پاکستانی در پروژه های  کوچک 

ی دارای کیفیت عالی در بیشترین پروژه های ساختمانی استفاده بعمل ساختمانی استفاده صورت میگیرد در حالیکه از چوب روس

 . ، نوع و استعمال آن معلومات محدود بازار وجود داردبطور مجموعی در مورد تقاضا و عرضه چوب به اساس قیمت. می آید

جان بدست خشان، سرپل و جوزچوب افغانستان دارای کیفیت عالی میباشد که از نورستان، کنر، و والیات شمالی کشور مانند بد

نا مناسب قانونی و جواز دهی برای بهره برداری از چوب جنگالت کشور باعث گردیده است یک سیستم  البته موجودیت . می آید

 . تا از چوب منحیث مواد سوخت استفاده بعمل آید ویا به شکل قاچاق از کشور کشیده شود

خشک نمودن چوب به شکل )علت نبود تاسیسات برای در عمل آوردن چوب عالوه براین ارزش چوب طبیعی افغانستان به 

هر شرکتی که میخواهد از چوب  ،این به این معنی است. از بین میبرد( مصنوعی تا از ترکیدن و تاب آن جلوگیری بعمل آید

ی االبته به استثن. ه وارد نمایدخارجی صادر نماید و سپس آنرا دوبار 18افغانستان استفاده کند آنرا جهت در عمل آوردن به کشور

 . چندین شرکتها، بعضی از شرکتها چوب را از روسیه وارد خواهد نمود و از عمل قبلی صرف نظر خواهد نمود

کیفیت چوب مانند همه مواد تعمیراتی خیلی مهم میباشد و فعالً هیچ نوع تست کردن کیفیت چوب وارد شده در کشور وجود 

ساختمانی معلومات محدود را در مورد منشا و کیفیت چوب وارد شده دارد و این باعث میشود که همچنان شرکتهای . ندارد

البته فرصتهای واضح برای ایجاد صنعت عرضه نمودن چوب دارای . از خریداران افغانی سؤ استفاده نماید 19فروشنده های خارجی

 . کفیت عالی به مارکیت افغانی وجود دارد

 جیپسم

                                                      
    ۰۲۰۲نومبر  USAID۰۱ تمویل  EGGI مصاحبه با نماینده پروگرام   15
و تطبیق مقررات در سکتور مواد ساختمانی ی کردن، تنظیم شکلقابل ذکر است که وزارت معادن و پترولیم پالیسی جریان باالی مواد ساختمانی را ایجاد مینماید که موضوعات  16

 .  به نشر خواهد رسید ۰۲۰۰تصور میشود که این سند در ربع سوم سال . را رفع میسازد
 آیسا، سکتور ساختمانی: فرصتهای مارکیت 17
 ۰۲۰۲نومبر  ASF ،۰۲تمویل  MEDA مصاحبه با نماینده پروگرام  18

19   AREU۰۲۲۱مواد ساختمانی ، جون قضیه مارکیت در : ، دانستن مارکیتها 
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در سه سال . وارها و سقف ها استفاده میشود یا در افغانستان از آن مانند مواد ریزه در پالستر و سیمنت استفاده میشوداز جیپسم در دی

شرکتهای کوچک افغانی واقع دشت برچی کابل تولید پالستر جیپسم را آغاز نموده است و عین عمل تولید  ۲۱تا  ۲۵اخیر بین 

میتریک  ۴۵۱۱۱تقاضای داخلی برای جیپسم بسیار زیاد است و ساالنه . غاز گردیده استهم آ 20پالستر جیپسم  در والیت ننگرهار

که  در حال خواهد بودمیتریک تن در سال خواهد رسید این  ۰۱۱۱۱۱تن جیپسم به مصرف میرسد و در دوسال آینده مصرف آن به 

 . سیمنت افغانستان توسعه یابد 21صنعت

مانند )چون افغانستان دارای ذخایر غنی دارای کیفیت عالی جیپسم . ود مواد خام میباشدالبته ضعف بزرگ در مارکیت تولید محد

سپس فرصتها برای ایجاد . میباشد باز هم بیشترین ذخایر طبیعی استخراج نه گردیده است( ذخایر دودکش در والیت بغالن

 . باالقوه حمایه گرددتاسیسات معدن کاری در این ساحه باید مطالعه شود تا مارکیت جیپسم به شکل 

 دروازه ها و کلکین ها

فرصتهای سرمایه . تولید فعلی دروازه و کلکین ها با استفاده از تکنالوجی کهنه صورت میگیرد و تقاضای داخلی را مرفوع نمیسازد

 . گذاری برای اصالح و توسعه این پروسه وجود دارد

 کاشی

تقاضای بلند و قیمت های گزاف . ت سرامیک در افغانستان پیدا میشودمواد خام برای تولید کاشی سرامیک و دیگر محصوال

 . ترانسپورتی نمایانگر پوتانشیل بزرگ برای سرمایه گذاری در تاسیسات تولید داخلی میباشد

  اسفالت

بزرگ برای توسعه  پوتانشیل مفاد. ظرفیت تولیت داخلی اسفالت تقاضای بلند اعمار سرکها و فعالیتهای بازسازی را برآورده نمیسازد

 . تولید داخلی وجود دارد

 

 مواد عصری ساختمانی

. وجود داردعالوه بر مواد سنتی تعمیراتی که قبالً ذکر گردید تقاضای بلند برای مواد پیشرفته 

. این مواد شامل محصوالت فوالدی، پایپهای پی وی سی، سرپوش برای منهول وغیره میباشد

دار بطور مؤفقانه در این اواخر در کابل  ای ساندویچی عایقباب فابریکه تولید تخته هیک 

  . آغاز به فعالیت نموده است

 

 کارگران و مکاسب

                                                      
افغانی آنرا به  ۰۲۲پر نموده و به ( کیلوگرام وزنی ۱۲الی  ۰۲)این شرکتها جیپسم را با استفاده از آتشخانه ، چکش آسیاب با حرارت باال به پودر تبدیل نموده آنرا در خریطه  20

 ۰۲۲۱سی انگلستان، جون تجدید و انکشاف دوباره، سروی زمین شنا: افغانستان. دوکانداران میفروشد
  

21 Ibid.  
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به اساس . بازی میکندسکتور ساختمانی نقش عمده را در ایجاد کاریابی 

به کار  22نفر در سکتور ساختمانی ۲۱۱۱۱۱بیشتر از  ۴۱۱۷تخمین در سال 

تمانی نیاز به یک سلسله مهارتها و مکاسب سکتور ساخ. گماشته شده بودند

. متنوع دارد که شامل مهارتهای مسلکی، تخنیکی، مدیریتی و حرفه ای میباشد

فرصتهای زیادی برای شرکتهای خدماتی وجود دارد تا به مارکیت افغانی 

 :داخل شود

 

 راه . ، سنگ کاری، بشمول برقی میباشدشامل مهارتهای مربوط به فلزکاری، نجاری، نلدوانی، پالستر: مهارتهای حرفه ای

های زیادی وجود دارد که توسط آن مردم 

میتواند که آموزش بیبینند و شامل شاگردی غیر 

های  ی، انستیتیوت های تخنیکی دولتی و برنامه شکل

همچنان . انفرادی تمویل کننده گان میباشد

برای  تقاضا از جانب مدیران شرکتهای ساختمانی 

این  مشخص وجود دارد و در  آموزش در مکاسب

زمینه عالقمندی بیشتری برای آموزش نلدوانان، 

 . کارگران کانکریت، و برقی وجود دارد

 

  موسسات وجود ندارد تا پالنگذاری . بیشترین شرکتهای ساختمانی افغانی همه کاره میباشد: مهارتهای مسلکی و مدیریتی

دن مقداری را اجرا نماید و در جاهای که نیاز به تخصص میباشد ، خاکبرداری و جاده بندی کردن یا سروی نموشهری

 .  این شرکتها مجبور هستند تا متخصصین خارجی را به حساب پروژه توظیف نمایند

  در سال فارغ ( و انجینران تخنیکی و برق، به شمول مهندسین )انجینیر  ۷۱۱عرضه مهارتهای الزم انجینری کم است و فقط

ریکولوم بخش انجینری از تخنیکهای کهنه دوران روس استفاده مینماید و فقط یک راهنمای همچنان کو. میشوند

  وجود دارد و آموزش محدود در نرم افزارهای تخنیکی مانند( توسط داکتر لوگر خان)انجنیری به زبان دری 

AutoCAD, Primavera, MS Project, QCS
 . وجود دارد 23

 شرکتها در این زمینه آموزش دیده   ٪۲۱هارتها در افغانستان ضعیف میباشد و کمتر از این م: مهارتهای پالنگذاری پروژه

 . همچنان شرکتهای ساختمانی افغانی از نرم افزارهای پالنگذاری استفاده محدود مینماید. اند

 ینست که در علت آن ا. تجارت مهندسین در افغانستان محدود میباشد و تقاضا برای مهندسین نیز پایین است: مهندسی

در   کارکردگی و عاملیت تاکید بیشتر مینماید و سپس مهندسی ندرتاًحال حاضر بازسازی فعلی به عوض دیزاین باالی 

 . قرار میگیرد( شرکتهای ساختمانی)یا عرضه کننده گان ( تمویل کننده گان و سکتور خصوصی)اولویت مشتریان 

                                                      
این . استفاده گردیده بود ۰۲۲۲برج دسمبر  ا  ,USAID, Altai Consulting این ارقام از ارقام نمونه یی بیرون کشیده شده است که از آن در راپور برنامه سکتور خصوصی 22

 .  ی میباشدارقام  شامل کارگران نیمه ماهر و مدیران ساحوی و انجینیران دایمی و مؤقت
23 Ibid 
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 پروژهای بزرگ زیربنایی : ۱بخش 

 مرور ۱.۱

زیربنای که . سطح انکشافی  آن در آن زمان  محدود بود که از تهاجم اتحاد جماهیر شوروی زیربنای  افغانستان باوجودل قب

و در نتیجه تخریب مستقیم و  ۴۱۱۴از سقوط رژیم طالبان در سال  بعد و سال ۲۱د به اثر جنگها در طول افغانستان ایجاد نموده بو

 . حفظ و مراقبت ضعیف از بین رفت

، سیستم برق به سرعت توسعه نموده شبکه ملی خط آهن وجود ندارد. به همین علت افغانستان دچار کسر اساسی زیربنایی میباشد

ساالنه در حال افزایش است به درستی مرفوع سازد، سرک حلقوی افغانستان تکمیل   ٪۴۵است اما نمیتواند که تقاضای فعلی را که 

حکومت . دومی به قیرریزی نیاز دارد و ظرفیت کم برق آبی افغانستان انکشاف نموده است گردیده است اما سرکهای فرعی و

افغانستان و تمویل کننده گان این موضوعات را جداً تشخیص نموده است و خیلی پیشرفت هم صورت گرفته است اما باز هم خیلی 

فغانستان شاهد پروژه های بزرگ زیربنایی خواهد بود تا سال آینده ا ۵۱الی  ۲۱به این اساس در . کار در این زمینه وجود دارد

افغانستان بتواند چهارچوب زیربنایی را ایجاد نماید که در عین سطح انکشاف توسط کشورهای همسایه از آن استفاده صورت 

 . میگیرد

ویب سایت خدمات بازسازی و  لطفا به. داوطلبی ها برای بیشترین پروژه ها به سطح ملی و بین المللی به اعالن گذاشته میشود

 . مراجعه نمایید  www.ards.gov.af  (ARDS)انکشافی افغانستان 

 :سال آینده شاهد بیشترین فعالیتهای اقتصادی خواهد بود شامل ذیل است ۵۰ساحات کلیدی که در 

 

 ایجاد شبکه خط آهن

 

شبکه ملی در نظر گرفته شده  است وقتی تکمیل گردد که مزار شریف از طریق خط آهن با بخش اول از آنچه به عنوان یک 

افغانستان با کشور همسایه ترکمنستان  خط آن اتصال اعمارکار  ،دوشمیمتصل حیرتان و از آنجا به شبکه های آسیای میانه و اروپا 

خمین گردیده است که توسط بانک انکشاف آسیایی پرداخته میلیون دالر ت ۲۱۱هزینه خط آهن مذکور . نیز راه اندازی شده است

جنوب بین مزارشریف و  –خط آهن شمال ( ۰: )خطوط آهن دیگر که پیشنهاد گردیده است شامل خطوط ذیل میباشد. میشود

 ۷۵افغانستان  سهمیه)طورخم  –جالل آباد ( ۴)، (کیلومتر ۲۱۱سهمیه افغانستان )کندز تا حاجی گک و کابل تا عینک و جالل آباد 

 –اتمایرت ( ۲)، (کیلومتر ۶۴( )افغانستان)هرات  –( ایران)گورانی ( ۲)، (کیلومتر ۴۲سهمیه پاکستان )به لندیکوتل   و بعداً( کیلومتر

تکمیل خط آهن ( ۵)کیلومتر و  ۰۱۲سهمیه افغانستان )شبرغان  –اندخوی  –و اقینه ( کیلومتر ۲۱سهمیه ترکمنستان )اموم نظر 

 (. کیلومتر ۰۱۱سهمیه افغانستان )هرات  –ی تورغند

 توسعه شبکه سرکها 

 

http://www.ards.gov.af/
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. تکمیل گردید  کیلومتر سرک حلقوی افغانستان اخیراً ۴۷۱۱بازسازی و ترمیم 

هردو موسسات بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی وجوه هنگفت را تعهد 

الح نماید نموده اند تا صد ها کیلومتر سرکهای دارای اولویت افغانستان را اص

و اعمار تاسیسات جدید را جهت اتمام سرمایه گذاری در سکتور معدن 

( ۰: )غور قرار گرفته است پروژه کلیدی ذیل تحت . کاری تمویل نماید

 –جالل آباد  –تبدیل نمودن شاهراه کابل ( ۴)غرب ،  –دهلیز سرک شرق 

رمیم تونل احیا و ت( ۲)، ( کیلومتر ۲۶۶)پشاور به یک شاهراه چهار قطاره 

 –شیبر  –پل متک )اعمار سرک بای پاس ( ۲)و ( کیلومتر ۴۴۲۶)سالنگ 

 (. کیلومتر ۴۷۵دوشی ، 

 

 

 

 اصالح تهیه انرژی و توسعه سیستم برق

 

MWH ۵۱۱۱۱۱در حدود  ۴۱۱۰افغانستان در سال . بدینسو داشته است ۴۱۱۰تهیه برق رشد قابل مالحظه از سال 
24

برق را تولید   

میلیون  ۲۴۰این تولید دوچند گردید و به  ۴۱۰۴الی  ۴۱۱۲رسید و بین سالهای  MWHمیلیون  ۴۴۴این تولید به  ۴۱۱۲ تا سال. نمود

MWH
  ٪۲۱منازل رهایشی و   ٪۶۵برای  ۴۱۰۲تا اخیر سال . آن توسط ممالک همسایه تهیه میگردد  ٪۷۱رسید که در حدود  25

پروسه ایجاد .  منازل روستایی از نعمت برق استفاده خواهد نمود  ٪ ۴۵از کم تاسیسات غیر رهایشی برق تهیه خواهد گردید و کم 

برق توسط احیای فابریکه های آبی و حرارتی ، بازسازی و توسعه سیستم های انتقال، ترمیم و اصالح شبکه جهت وسعت آن و 

منابع تولیدی افغانستان صورت خواهد جلوگیری از ضایعات تخنیکی و تجارتی ، ازیاد واردات برق و ادامه دادن به انکشاف 

 . گرفت

اصالحات فعلی در . ارزان و اقتصادی نداردبرق دسترسی به اکثریت مناطق . افغانستان چیزی نزدیک به یک دستگاه ملی ندارد

برنامه و پروژه انتقال برق از ترکمنستان توسط بانک انکشاف آسیایی از جمله  NEPSEPSدستگاه انتقال بشمول اتصال داخلی 

البته اگر تمام افغانها به برق ارزان دسترسی داشته باشد در آنصورت به اصالحات و انکشاف بیشتر نیاز . اصالحی شمرده میشود

ازدیاد   ٪۴۵در ویاالت مهم کشور افغانستان شاهد . باوجود رشد در تهیه برق، افغانستان هنوز هم با کمبودی برق مواجه است. است

 . میگاوات خواهد رسید ۲۲۱۱این تقاضا به بیشتر از  ۴۱۴۱تا سال . ی برق بوده استساالنه تقاضا برا

 :بیشتر تهیه انرژی از چندین منابع میتواند بدست آید

                                                      
24

  data.cfm?fips=af#elec-http://www.eia.gov/countries/countryارقام مملکت : معلومات اداره انرژی ایاالت متحده
  ۶صفحه  ۰۲۰۰راپور وضعی سکتور انرژی برج اکتوبر الی دسمبر  (IEC)ون بین الوزارتی برای انرژی جمهوری اسالمی افغانستان وزارت اقتصاد سکرتریت کمیسی 25

http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=af#elec
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  به نصف آن جنوب تمویل بانک انکشاف آسیایی  –کار اعمار پروژه انقتال لین برق شمال  –ازدیاد در واردات برق

از دکته   kV AC ۵۱۱اضافی را تولید خواهد نمود و شامل اعمار لین انتقال برق میگاوات برق  ۰۱۱۱رسیده است و 

از  kV DC ۵۱۱از آنجا شامل اعمار لین انتقال برق   کیلومتر و بعداً ۲۵۱قرغزستان الی خوجند تاجکستان به طول 

 ۷۰از طورخم به پشاور به طول کیلومتر و بعداً  ۵۶۴طورخم به طول  –کیلومتر الی کابل  ۰۰۷سنگتوده تاجکستان به طول 

  . میگاوات میباشد ۰۲۱۱کیلومتر با ظرفیت  

  میگاوات برق از منابع گازی اش و اعمار فابریکه برق توسط گاز در شبرغان  ۰۱۱۱همچنان افغانستان دارای ظرفیت ایجاد

است و میتواند که تقاضای  میگاوات تخمین شده ۴۲۱۱۱را دارد و افغانستان ظرفیت باالقوه تولید برق آبی دارد که 

پروژه . داخلی اش را تکافو کند و همچنان میتواند که برق را به ممالک پاکستان و هند که تشنه انرژی هستند صادر نماید

تطبیق پروژه اعمار ( ۴)،  ۴تسریع دادن تکمیل پروژه سروبی ( ۰: )های اولویت داده شده شامل پروژه های ذیل است

 . اعمار بند باغدره( ۲)کچه و پروژه آبیاری و فابریکه برق آبی کو

 . همچنان پالنها برای اعمار پایپ الین گاز طبیعی از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند نیز وجود دارد

 توسعه دادن به ادغام منطقوی 

 

افغانستان در چهارراهه اقتصادهای سریع رشد . داستفاده از ادغام منطقوی دارای  میتواندکه پوتانشیل خوب برای رشد اقتصادی باش

دیدگاه برای ایجاد راه جدید ابریشم یک تعهد مشترک میباشد که . ، جنوبی، و غربی قرار گرفته استو غنی از منابع آسیای مرکزی

باطات را در سراسر میتواند سرمایه گذاری سکتور خصوصی را تشویق نماید، تجارت و ترانزیت منطقوی را افزایش دهد و شبکه ارت

مک نماید تا ارزش منابع طبیعی را افغانستان و کشورهای همسایه را ک ایجاد راه جدید ابریشم میتواند که. منطقه ایجاد نماید

باالببرد، ظرفیت انسانی را ایجاد نماید، شغل را پیدا کند، عواید را ازیاد نموده تا خدمات را تمویل نماید و از پوتانشیل اقتصادی 

 . منطقه استفاده نماید

به پیش برده میشود و یک برنامه به  CARECادغام منطقوی توسط برنامه اداره همکاریهای اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی یا 

پالن عمل . ، ترانسپورت، و تسهیل تجارت را ترویج میدهداشتراک ده کشور میباشد که تطبیق پروژه های منطقوی در ساحه انرژی

CAREC انکشاف شش دهلیزهای  باالیCAREC  تاکید می ورزد  که ترانپسورت و تجارت را در سرتاسر منطقهCAREC 

در صورت . فراهم میسازد CARECتسهیل می نماید و ارتباطات مهم را بین مارکیتهای بزرگ جهان در چهار اطراف منطقه 

کیلومتر خط آهن را تحث پوشش قرار گیرد واز  ۴۱۱۱و کیلومتر سرکها  ۲۶۱۱تکمیل آن شش دهلیز ترانسپورت زمینی میتواند که 

 . ، آسیای شرقی، آسیایی جنوبی، شرق میانه و باالتر از شرق میانه را باهم وصل سازدگذشته و اروپا CAREC منطقه

 

 شمیابر دیجد راه یبرا دگاهید: 5توضیحی  شکل
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استفاده از ادغام منطقوی نیاز به سرمایه . عالوه براین افغانستان میتواند که از رشد تجارت ترانزیتی در منطقه بهره برداری نماید

 . رتی داردو تقویه موافقتنامه های تجا ، بهبود تاسیسات گمرکی گذاری در زیر بنا

 

 جزئیات پروژه های مهم: ۱.۶

  

 ایجاد شبکه ملی خط آهن

 

حکومت افغانستان متعهد است تا یک اداره بنام اداره خط آهن افغانستان ایجاد نماید و یک پالن ملی خط آهن را طرح نموده کار 

مدت  باالی خطوط آهن مشخص و ستراتیژیک در میان

ی در کشور را جهت تقویه شبکه ملی خط آهن سرتاسر

سیستم خط آهن افغانی میتواند که صادارت را . آغاز نماید

تسهیل نماید و رشد اقتصادی، ازدیاد عواید و ادغام 

 . مارکیتهای منطقوی را تشویق نماید
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یک چون خط آهن برای صادرات منرالها و محصوالت دیگر مهم تلقی میشود فلهذا شبکه خط آهن افغانی میتواند که منحیث 

 . ستون مهم برای پیشرفت منطقوی اقتصادی و دهلیزهای منابع برای افغانستان و ممالک همسایه آن قرار گیرد

مانند تولید نمودن ) ”توانمند ساز اقتصادی“هدف پروژه ایجاد ظرفیت تنظیم خط آهن و یک سیستم پایدار ملی خط آهن منحیث 

مانند ازدیاد ترانسپورت منابع طبیعی و جریان مواد و ) "توانمندساز توزیع  "ن و به عنوا( ، عواید عامه و رشد اقتصادیکاریابی

این پروژه ادغام اقتصادی بین والیات کشور را تسهیل خواهد داد و همچنان ادغام منطقوی . میباشد( تجهیزات الزم به داخل کشور

خست پالن ملی خط آهن اداره ملی خط آهن منحیث گامهای ن. را با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی تقویه خواهد نمود

افغانستان ترتیب شده است و هدف آن تشویق منابع خصوصی وعامه به شکل سیستماتیک میباشد تا خطوط آهن را ایجاد، از آن 

 . استفاده و حفظ مراقبت نموده و همچنان محیط الزم قانونی را برای فعالیت مصؤن و پایدار آن ایجاد نماید

کیلومتر و از شیرخان بندر الی  ۵۱از کلخوز آباد الی پنج پایین تاجکستان به طول ( ۰(: )مدت اولویتهای میان): هبخشهای پروژ

عینک  –کابل  –حاجی گک  -الی کندز جنوب بین مزار شریف –خط آهن شمال ( ۴)کیلومتر ،  ۶۰کندز داخل افغانستان به طول 

 ۴۲تا لندیکوتل پاکستان به طول   کیلومتر و بعداً ۷۵ز جالل آباد الی طورخم به طول ا( ۲)کیلومتر ،  ۲۱۱الی جالل آباد به طول  –

کیلومتر و  ۲۱از آتا مراد الی امام نظر داخل ترکمنستان به طول ( ۵)کیلومتر ،  ۶۴از غوریان ایران الی هرات به طول (  ۲)کیلومتر ،

ایجاد ( ۷)کیلومتر و  ۰۱۱یل خط آهن تورغندی الی هرات به طول تکم( ۶)کیلومتر ،  ۰۱۲اقینه الی اندخوی و شبرغان به طول 

 .  ظرفیتهای تنظیمی و تخنیکی  خط آهن

 

 آهن خطوط کیژیاسترات پروژه: 6توضیحی  شکل

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 وزارت داخله، وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه، : عانستاناف

 مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی، و وزارت تجارت و صنایع

  ،تان ، چین، ایاالت اتحادیه اروپا ، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان ، ایران، پاکسبانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی

 متحده و هند

 

 نوع سرمایه گذاری تمویل کننده گان/ عامه/خصوصی

 بودیجه ترتیب بودیجه در حال آماده شدن است

ا برای عالقمندی ر SAILشرکت فوالد هند یا . شده استنتا الحال کدام پولی تخصیص داده 

اعمار خط آهن از معدن آهن حاجی گک نشان داده است و بانک انکشاف آسیایی حمایه خود 

 .را برای اعمار خط آهن از مزار شریف الی اندخوی اظهار نموده است

 وضع تمویل
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 ۰۶۵هزینه اعمار خط آهن . یرتان الی مزار شریف سفر نمودحاز  ۴۱۰۰دسمبر  ۴۰اولین ریل به تاریخ : کار خالصه پیشرفت

یک . میلیون دالر آن توسط حکومت افغانستان پرداخته شد ۵میلیون آن توسط بانک انکشاف آسیایی و  ۰۶۱میلیون دالر بود که 

الی ازبکستان اعطا گردید تا خط آهن مذکور را   (UTY)به یک شرکت دولتی خط آهن  ۴۱۰۰اد سه ساله  در ماه آگست قرارد

باید مطالعات تخنیکی ایجاد خط آهن از کابل الی مزار شریف را  MCCگروپ چینایی . و حفظ و مراقبت نمایدنموده فعال  ۴۱۰۲

اداره خط آهن افغانستان در اواخر سال . ز قرارداد حقوق معدن مس عینک میباشداین مطالعه جز ا. تکمیل  نماید ۴۱۰۲تا سال 

 . تاسیس گردید تا انکشاف شبکه خط آهن را نظارت نماید ۴۱۰۴

 

 

 

 
 

 ترمیم نمودن تونل سالنگ

 

اتصال شمال و جنوب راه بزرگ زمینی تونل سالنگ یگانه 

ترمیم . کشور میباشد که در طول سال به فعالیت باز میباشد

تونل سالنگ برای ترانسپورت زمینی در داخل افغانستان و 

تونل . همچنان منطقه چهار اطراف آن خیلی ضروی میباشد

والیات کشور وصل میسازد و همچنان نه سالنگ کابل را با 

. افغانستان را با کشورهای ازبکستان و تاجکستان وصل مینماید

ی در دغام منطقوتونل سالنگ  برای پیشرفت تجارت داخلی و ا

افغانستان مهم شمرده میشود و همچنان برای تجارت و ادغام 

البته . اقتصادی در آسیای مرکزی و جنوبی اهمیت خاص دارد

 . این نیاز به  توسعه زیربنای استرتیژیک ترانسپورتی دارد

  

 

میباشد و همچنان اعمار بای پاس جدید  پروژه تونل سالنگ شامل تهیه خدمات تخنیکی،اداری، و مالی برای ترمیم تونل سالنگ

قبل از . تونل سالنگ از بامیان الی دوشی نیز جز این پروژه میباشد

. احیای مکمل تونل، بای پاس باید به شکل کامل قابل استفاده باشد

در صورت تکمیل آن پروژه های مذکور میتواند که تجارت ملی و 

 . را تقویه نماید منطقوی، ترانزیت، و تنظیم بهتر حوادث طبیعی
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( ۲)، مکمل تونل سالنگبازسازی ( ۴)،  (تکمیل گردید ۴۱۰۰در اکتوبر )ترمیم اضطراری تونل سالنگ ( ۰): بخشهای پروژه

( ۲)کیلومتر و  ۰۶سرک چاریکار الی بامیان به طول  ۶اعمار بخش ( ۲)کیلومتر،  ۰۲۶اعمار سرک میدان شهر الی بامیان به طول 

 . کیلومتر ۰۵۰اعمار سرک بای پاس بامیان الی دوشی به طول 

 

 سالنگ تونل پروژه: 7توضیحی  شکل

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 بانک (صندوق بازسازی افغانستان)وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بانک جهانی : نستانافعا ،

 انکشاف آسیایی و ایاالت متحده

بازسازی کامل تونل درسال . تکمیل گردید ۴۱۰۰کار ترمیم اضطراری باالی تونل سالنگ در اکتوبر : خالصه پیشرفت کار

قبل از بازسازی تونل سالنگ دوشی باید  –ه سال تکمیل خواهد گردید اما سرک بای پاس بامیان متوقع است و در س ۴۱۰۲/۴۱۰۵

 . تکمیل گردید ۴۱۰۲به همین منظور مطالعات تخنیکی در اواخر سال . به فعالیت آغاز نماید

 دهلیز سرک شرق و غرب

تکمیل نمودن بخشهای متباقی شاهراه شرق و  پروژه دهلیز سرک شرق و غرب شامل تهیه خدمات تخنیکی ، اداری و مالی جهت

( الی گردن دیوال نزدیک کابل  از هرات الی چغچران و بعداً)غرب 

پشاور  –جالل آباد  –شاهراه کابل . کیلومتر میباشد ۶۶۵به طول 

جالل آباد به سرک دو طرفه به  –شامل تبدیل نمودن سرک کابل 

 –جالل آباد  کیلومتر میباشد و همچنان ترمیم سرک ۰۲۴طول 

 تمویل سرمایه گذاری نتمویل کننده گا/ عامه

 و ترمیمات اضطراری / میلیون دالر برای ترمیم  ۵

 میلیارد دالر برای بازسازی مکمل پروژه  ۰۴۶

 بودیجه

و ترمیمات اضطرای تعهد نموده است اما تخصیص / میلیون دالر را برای ترمیم  ۵ایاالت متحده 

 . نشده است

 وضع تمویل
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مرکزی و بخشهای  –ژه ها هدف عمده استراتیژیک اتصال شرقی واین پر. کیلومتر نیز جز این پروژه میباشد ۷۲طورخم به طول 

انکشاف اقتصادی ( ۰)غربی افغانستان را برآورده خواهد نمود و همچنان هدف وصل نمودن افغانستان با کشورهای همسایه ذریعه 

اصالح کیفیت زندگی توسط دسترسی بهتر به مکاتب و تاسیسات طبی ، ( ۴)سطه دسترسی به مارکیتها، توسط سکتور خصوصی بوا

در مقایسه با ( کیلومتر ۷۵۱)هرات  –کوتاه نمودن فاصله سفر از کابل ( ۲)توسعه دادن خدمات دولتی به قریه های دورافتاده ، ( ۲)

 . ، را نیز بدست خواهد آوردی به منابع طبیعیکیلومتر و دسترس( ۰۱۲۷)کابل -کندهار-سرک حلقوی هرات

اعمار سرک چشت شریف الی چغچران به ( ۴)کیلومتر ،  ۰۶۱اعمار سرک هرات الی چشت شریف به طول ( ۰): بخشهای پروژه

آباد اعمار سرک دوطرفه کابل الی جالل ( ۲)کیلومتر،  ۲۲۱اعمار سرک چغچران الی گردن دیوال به طول ( ۲)کیلومتر ،  ۰۷۵طول 

 کیلومتر ۷۲طورخم به طول  –سرک جالل آباد ( ۵)کیلومتر و  ۰۲۴به طول 

 

 غرب و شرق زیدهل پروژه: 8 توضیحی شکل

 

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بانک انکشاف آسیایی، ایتالیا، اتحادیه اروپا و پاکستان: افعانستان 

نی، کمبود تمویل و دیگر مشکالت چندین بار تاخیر در کار پروژه دهلیز سرک شرق و غرب به علت ناام: خالصه پیشرفت کار

 ۰۲۴جالل آباد به طول  –به کمک مالی اتحادیه اروپا سرک کابل . تکمیل گردد ۴۱۱۲آمده است و قرار بود که این پروژه در سال 

موترهای  ۰۵۱۱۱الی  ۰۴۱۱۱افزایش نموده و روزانه بین  هااز این به بعد ترافیک موتر . بازسازی گردید ۴۱۱۷کیلومتر در فبروری 

صعب شاهراه مذکور از تنگیهای . سبک و سنگین از این سرک مهم استفاده میکند که شامل انتقال اجناس و سایل نظامی میباشد

 . عبور تیر میشود که در جریان موسم بارانی به علت لغزش سنگها به شاهراه سبب تاخیر و حادثات ترافیکی میگرددال

 TAPI Pipelineاپی پروژه پایپ الین ت

 

میلیارد متر مکعب  ۲۲کیلومتر میباشد و ساالنه  ۰۷۷۵پروژه تاپی تقریباً 

گاز را از ساحه جنوبی یولوتان واقع جنوب شرقی ترکمنستان از طریق 

 تمویل سرمایه گذاری تمویل کننده گان/ عامه

 میلیون دالر برای پروژه دهلیز سرک شرق و غرب   ۷۲۲

 جالل آباد از یکطرفه به سرک دو طرفه   –رک کابل میلیون دالر برای توسعه س ۰۴۱

 بودیجه

میلیون دالر را برای پروژه دهلیز سرک شرق  ۴۱میلیون دالر و حکومت افغانستان  ۲۵ کشور ایتالیا

جالل  –میلیون دالر را در بازسازی شاهراه کابل  ۲۶اتحادیه اروپا . و غرب  تخصیص داده است

 .  میلیون دالر به مصرف رسانده است ۵۱پاکستان  آباد  مصرف نموده است و کشور

 وضع تمویل
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پروژه . د نمودکیلومتر پایپ الین از خاک افغانستان عبور خواه ۷۷۵در حدود . افغانستان و پاکستان به هندوستان انتقال خواهد نمود

پیچیدگی . ایجاد و به پیش برده خواهد شد( و احتماالً بین المللی)گاز طبیعی تاپی توسط یک گروپ شرکتهای ملی نفت و گاز 

پایپ الین مذکور از کشور ترکمنستان عبور نموده و از . پروژه و مقدار و نوعیت کار نیاز به سهم فوق العاده منطقوی خواهد داشت

پاکستان داخل ات و قندهار گردیده از بعضی بخشهای سرک حلقوی افغانستان تیر شده و به شهر های کویته و ملتان آنجا داخل هر

 . شهر هندی فاضلکه در سرحد با پاکستان وصل میشود میشود و بااالخره به

است و در عین هندوستان و پاکستان در حال حاضر با کمبود انرژی مواجه 

. هارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی دنیا میباشدحال ترکمنستان دارای چ

کشور های استفاده کننده گان پایپ الین تاپی حقوق ترانزیت را به 

اعمار، . پرداخت خواهد نمود که پایپ الین مذکور از آن عبور میکند

رها شغل را در کشورهای افعالیت و حفظ و مراقبت پروژه تاپی به تعداد هز

اساس مطالعات انفرادی که صورت گرفته نرخ  به. ذیربط پیدا خواهد نمود

میلیون دالر از درک عواید حق  ۲۱۱افغانستان از پروژه تاپی ساالنه در حدود . تعین گردیده است  ٪ ۰۶۴۲مفاد اقتصاد پروژه تاپی 

ی متقابل و ثبات بین عالوه بر فواید اقتصادی که پروژه مذکور به بار می آورد، همکاری منطقوی، اتکا. العبور بدست خواهد آورد

 . ذیدخل نیز توسط این پروژه تقویه خواهد گردیدی کشورها 

کیلومتر از کشور ترکمنستان به هند از طریق افغانستان  ۰۷۷۵اعمار و بکار انداختن پایپ الین گاز طبیعی به طول : بخشهای پروژه

 . ید و به بهره برداری سپرده خواهد شدبه تکمیل خواهد رس ۴۱۰۶/۴۱۰۷پایپ الین مذکور تا سالهای . و پاکستان

 TAPI یتاپ نیال پیپا پروژه: 9توضیحی  شکل

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 . مک تخنیکی را فراهم میسازدبانک انکشاف آسیایی ک.  تان، هندافغانستان، پاکس حکومتهای ترکمنستان،

رهبران کشورهای ترکمنستان ، پاکستان، افغانستان و هند یک موافقتنامه بین الحکومتی را برای پیشبرد : خالصه پیشرفت کار

. آغاز گردید ۰۲۲۱فتگوها در مورد این پروژه در سال البته گ ،به امضا رساند ۴۱۰۱دسمبر  ۰۰پالنهای پایپ الین در عشق آباد در 

سپانسر نموده یک مشاور  ۴۱۱۲و  ۴۱۱۵بانک انکشاف آسیایی که مجالس و مطالعات تخنیکی مربوط به پروژه تاپی را در سالهای 

 تمویل سرمایه گذاری عامه/ خصوصی 

میلیارد دالر  ۷۴۶به اساس تخمین های ابتدایی بانک انکشاف آسیایی، پروژه مذکور در حدود 

 خواهد بود  

 بودیجه

ه از بانک انکشاف آسیایی تقاضا نموده است تا یک پالن تدابیری بخاطر مرفوع طرفین این پروژ

برای تطبیق این پروژه نیاز به . ساختن مسایل مالی، ساختمانی و عملیاتی پایپ الین ترتیب نماید

 .    سرمایه گذاری خصوصی نیز دیده میشود

 وضع تمویل
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چندین  ۴۱۰۴اوایل سال و  ۴۱۰۰در اواخر سال . استخدام نمود تا با مذاکرات پروژه مذکور کمک نماید ۴۱۰۰معامله ای را در سال 

مجالس گروپ کاری صورت گرفته است و پیشرفت چشمگیری توسط کشورهای ذیدخل در عرصه شرایط تجارتی برای فروش و 

این شرایط تجارتی برای بدست آوردن تمویل عامه و خصوصی غرض ساختمان . تعین نرخ ترانزیت گاز طبیعی صورت گرفته است

 –ر مجلس اخیر بین روسای کشورهای افغانستان و ترکمنستان روی مسایل باقیمانده قرارداد فروش د. پایپ الین مهم شمرده میشود

 . خرید بحث صورت گرفت و به یک موافقه رسیدند که باعث قناعت هردو طرف بود

 

  CASA 1000پروژه انتقال برق و تجارت آسیای مرکزی و آسیای جنوبی  

 

د نیاز را تاسیس زیربنای فزیکی مور ۰۱۱۱پروژه کاسا 

خواهد نمود و چهارچوب بنیادی و قانونی را برای انتقال 

برق اضافی از تاسیسات موجوده برق تاجکستان و 

در . به افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد نمود قرغزستان

آسیای  –حمایه مارکیت منطقوی برق آسیای مرکزی 

سرمایه گذاریهای ، پروژه کاسا  (CASAREM)جنوبی 

فی مورد نیاز سکتور انرژی و تجارت را در ممالک اضا

ذیدخل آن و همچنان در منطقه تسریع خواهد نمود و یک 

تاثیر مثبت تظاهری را برای پروژه های منطقوی دیگر زیر 

 . بنایی  ایجاد نماید

به کشورهای آسیای  و تاجکستان قرغزستانمیگاوات را از کشورهای  ۰۲۱۱الی  ۰۱۱۱برق اضافی در حدود  ۰۱۱۱پروژه کاسا 

شامل مواد  ۰۱۱۱پالنهای زیربنایی فزیکی برای کاسا . سال آینده به فروش خواهد رساند ۲۱افغانستان و پاکستان تا   جنوبی عمدتاً

 ارتباط انتقال( ۴)جریان مستقیم بلند ولتاج بین تاجکستان و پاکستان از طریق افغانستان،  KV ۵۱۱سیستم انتقال ( ۰: )ذیل میباشد

اعمار سب استیشن های جریان مستقیم در کابل، پشاور، ( ۲)به تاجکستان جهت آوردن برق به جنوب و  قرغزستاناز جریان متناوب 

 . و سنگ توده در تاجکستان

 همچنان افغانستان از برق. و تاجکستان از فروش برق اضافی به افغانستان و پاکستان مفاد اقتصادی خواهد نمود قرغزستانجمهوری 

مارکیت صادرات برق اساس برای انکشاف . لی مربوط ترانزیت برق به پاکستان  مفاد اقتصادی خواهد نمودوارزان و حقوق خاک پ

به اساس مطالعه انفرادی که صورت گرفته . و تاجکستان ایجاد خواهد نمود قرغزستانمنبع اضافی انرژی برق آبی را در کشورهای 

افغانستان ساالنه در . افزایش خواهد نمود ٪ ۲۴۲ن گردیده  است که به اثر آن عاید سرانه در حدود تخمی ٪۰۵۴۶نرخ مفاد این پروژه 

فرصتهای  ۰۱۱۱۱۱همچنان پروژه مذکور در حدود . عاید بدست خواهد آورد ۰۱۱۱دالر از پروژه کاسا میلیون  ۰۷۵الی  ۲۲حدود 

همکاری منطقوی را بین چهار کشور  ۰۱۱۱سیستم انتقال پروژه کاسا همچنان . کاریابی را به شکل غیر مستقیم ایجاد خواهد نمود

 . ذیدخل تقویه خواهد نمود
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به خوجند کشور  قرغزستاناز داتکه کشور  Kv ۵۱۱انتقال لین برق جریان متناوب اعمار ( ۰)توجه فوری به : بخشهای پروژه

 ۰۰۷از سنگ توده کشور تاجکستان به طول  Kv ۵۱۱سقتیم  اعمار انتقال لین برق جریان م( ۴)کیلومتر و  ۲۵۱تاجکستان به طول 

 ۰۲۱۱کیلومتر با ظرفیت مجموعی  ۷۰کیلومتر و باالخره از طورخم به پشاور به طول  ۵۶۴طورخم به طول  –کیلومتر و بعدا ً به کابل 

 میگاوات 

 

 

 

 ۱۰۰۰ کاسا پروژه: 11توضیحی  شکل

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 ،  تاجکستان و  پاکستان، بانک جهانی، بانک انکشاف اسالمی، روسیه و ایاالت متحده قرغزستانافغانستان، جهموری  

را تدویر نمود  ۰۱۱۱جلسه تخینکی گروپ کاری ممالک ذیدخل پروژه کاسا  ۴۱۱۰بانک جهانی در سال : خالصه پیشرفت کار

بین  ۰۱۱۱پروژه کاسا . قال برق را بدست بیاوردانت تا پیشرفت   در مورد مذاکرات تجارتی راجع به قرارداد عملیاتی  فروشات و 

دوباره تجدید گردید و به  ۴۱۱۰در سال تاجکستان ذریعه امضا نمودن یادداشت تفاهم  قرغزستانحکومتهای افغانستان،  جمهوری 

گروپ های  ۴۱۰۴بعداً در سال . ایجاد نماید ۰۱۱۱اساس آن هر کشور باید یک گروپ کاری ملی را برای تطبیق پروژه کاسا 

برای تطبیق پروژه کاسا  آسیای جنوبی در آلماتا قزاقستان تدویر جلسه نمودند و –کاری پروژه انتقال برق و تجارت آسیای مرکزی 

 . های بعدی را نهایی نمودند قدم ۰۱۱۱

  

   (SEPS)و سیستم برق جنوب شرق   (NEPS)سیستم برق شمال شرق 

 

س و سپس در حال بازی فعالً در داخل دستگاه برق سیستم نپ

برق فعلی خود را از  ٪۶۱میباشد که توسط آن افغانستان 

سیستم . تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران بدست می آورد

 تمویل سرمایه گذاری ننده گانتمویل ک/ عامه 

 بودیجه میلیارد دالر    ۰

بر عالوه تمویل پروژه از طرف بانک جهانی، بانک انکشاف اسالمی و روسیه، سهمداران پروژه 

 تصمیم دارند تا یک شریک تجارتی را نیز جستجو نماید    

 وضع تمویل
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والیات شمالی و  ۰۲بخش میباشد که توسط آن سیستم های انتقال و توزیع برق ایجاد گردیده و برق را به  ۲برق شمال شرق دارای 

را به شکل موثر و ارزان آن ذریعه تاسیس پروژه نپس، پروژه برق گاز طبیعی شبرغان برق  به اساس. ان انتقال میدهدشرقی افغانست

به  میگاوات در فابریکه کود وبرق مزار شریف  ۲۲میگاوات فابریکه تولید برق شبرغان توسط گاز و بازسازی فابریکه برق  ۴۱۱

بخش میباشد که توسط  ۷سیستم برق جنوب شرق یا سپس دارای . نتقال خواهد دادان صنایع و قریه جات شمالی و شرقی افغانستا

 . میگاوات به شهر کندهار و اطراف آن تهیه خواهد گردید ۵۴آن بعد از فعال شدن فابریکه برق آبی کجکی برق اضافی به مقدار 

فغانستان سعی می ورزد تا به بخشهای ذیل همزمان با بازسازی و توستعه سیستم های نپس و سپس، حکومت ا: بخشهای پروژه

کیلومتر و بعداً به اندخوی  ۲۱۱از ماری الی آتامراد داخل ترکمنستان به طول  Kv ۵۱۱اعمار انتقال لین برق  (۰: )جداً توجه نماید

کیلومتر  ۴۲۰شریف به طول  از اندخوی به شبرغان و بعداً به مزار Kv ۴۴۱اعمار انتقال لین برق ( ۴)کیلومتر ،  ۲۴افغانستان به طول 

میگاوات در  ۲۲میگاوات و بازسازی فابریکه برق  ۴۱۱پروژه برق گازطبیعی شبرغان  بشمول ایجاد فابریکه جدید برق ( ۲)و 

 . فابریکه کود و برق مزار شریف

 .میباشدخویش هر کشور مسؤول ساخمتان لین های برق مربوطه : یادداشت

  

 SEPS و NEPS یها پروژه: 11توضیحی  شکل

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 وزارت انرژی و آب، وزارت معادن و پترولیم، د افغانستان برشنا موسسه : افغانستان 

 تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، و ایران : عرضه کننده گان انرژی 

 

نطقوی افغانستان جریان دارد و تاکید خاص باالی بازسازی و توسعه بخشهای نپس م کار باالی دستگاه برق: خالصه پیشرفت کار

 ۴۱۰۴پروژه برق گاز طبیعی شبرغان به یک هدف مهم نایل گردید وقتیکه کابینه حکومت افغانستان در جنوری . و سپس میباشد

ز چندین تمویل کننده ت مالی و تخنیکی را اتعهدا ۴۱۰۰همچمنان پروژه مذکور در سال . این پروژه را به شکل کامل تائید نمود

 تمویل سرمایه گذاری تمویل کننده گان/ عامه 

NEPS :۲۴۴۲۲  میلیارد دالر 

SEPS :۰۴۴۶۷  میلیارد دالر 

    میلیون دالر  ۶۵۱: شبرغان

 بودیجه

  بانک انکشاف آسیایی ، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، جاپان، جرمنی، ایتالیا، و ایاالت متحده

 . کمک مالی و تخنیکی را فراهم میسازد

 وضع تمویل
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میگاوات و بازسازی فابریکه  ۴۱۱فابریکه جدید برق اما تمویل مالی برای ) با القوه سکتور خصوصی تضمین نمود  گان و شرکای

 (میگاوات در فابریکه کود و برق مزار شریف تضمین نه گردیده است ۲۲برق 

 

 پروژه آبیاری و برق آبی کوکچه

 

متر   ۴۲۱متر و طول  ۶۷به ارتفاع  نتیپروژه شامل اعمار یک بند سیماین 

میگاوات برق را  تولید خواهد نمود و آب  ۲۵۱میباشد که در حدود 

کافی را برای آبیاری زمینها در امتداد دریای کوکچه در شمال افغانستان 

هکتار زمین را آبیاری  ۰۲۱۱۱۱  این پروژه تقریباً. تهیه خواهد نمود

اهد نمود و همچنان شامل یک بخش برق آبی در والیات کندز و خو

 ۵۱میگاوات خواهد بود که  ۰۴۵فابریکه برق دارای ظرفیت . میباشدتخار

 ۷۵پ استیشن ها بکار برده خواهد شد و متباقی میگاوات آن برای پم

سال  ۲۱عمر این پروژه . میگاوات آن برای مصرف داخلی خواهد بود

  .تخمین گردیده است

 

 

تولید در حدود (  ۴)آبیاری برای زمینهای دهقانی و مالچرانی در شمال افغانستان در امتداد دریای کوکچه و ( ۰): بخشهای پروژه

 میگاوات برق آبی  ۲۵۱

 

 

 

 کوکچه یآب برق و یاریآب پروژه: 12توضیحی  شکل

 

 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 اریتمویل سرمایه گذ تمویل کننده گان/ عامه 

 بودیجه (دوران ساختمان)میلیارد دالر برای هفت سال پروژه   ۴۴۴۲۱

 وضع تمویل تا فی الحال منابع تخصیص نه شده است
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 کمیسیون عالی برای آب بشمول وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت آبیاری و مالداری، وزارت انکشاف :  افغانستان

 ارجه دهات و  وزارت خ

 

مطالعات تخنیکی بند کوکچه جهت تشخیص نمودن تداوم تخنیکی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی پروژه : خالصه پیشرفت کار

تکمیل شده است که به تعقیب آن در مشخصات فزیکی مربوط به پارامتر دیزاین این پروژه تغیرات صورت گرفت تا یک دیزاین 

 . نهایی ساختمان بدست آید

 

  (OFC)ر نوری افغانستان پروژه فایب

 

اعمار زیر بنای الزم برای حلقه فایبر نوری افغانستان، گفتگو روی قراردادهای عملیاتی و قانونی : این پروژه شامل  موارد ذیل میباشد

و اجرای آموزش در عرصه مخابرات برای مامورین سایه، با ممالک هم

ورت تکمیل این در ص. افغانی، تاجکی، ترکمنی، قرغزی، و پاکستانی

کیلومتره از کیبل  ۲۶۱۱پروژه همه شبکه ملی ستون فقرات افغانستان  

چهار اطراف سرک حلقوی  توسعه خواهد نمود و کابل را فایبر نوری 

همچنان . خواهد نمود وصل با چغچران و دایکندی از طریق بامیان

مزارشریف را از طریق کندز و تخار با فیض آباد بدخشان وصل 

حلقه فایبر نوری که در امتداد سرکهای موجوده و جدید . نمودخواهد 

ایجاد میگردد عواید هنگفت را برای افغانستان ذریعه تبدیل نمودن آن 

به یک نقطه تبادله منطقوی انترنت و تهیه خدمات تکنالوجی معلوماتی 

  . بدست خواهد آورد منحیث یک مرکز به ممالک همسایه و مارکیتهای منطقوی

 

مرحله ( ۴)کیلومتر،  ۲۰۱۱کیبل فایبر نوری در چهار اطراف سرک حلقوی به طول  نصب :مرحله اول( ۰): ای پروژهبخشه

: مرحله سوم( ۲)و ( لوگر، خوست و پکتیا)کیلومتر در منطقه جنوب شرقی افغانستان  ۵۱۱کیبل فایبر نوری به طول  نصب :دوم

ار الی مزار شریف الی فیض آباد، چاریک)اطق شمال شرقی و مرکزی افغانستان کیلومتر در من ۰۱۱۱کیبل فایبر نوری به طول  نصب

 (چغچران و بامیان الی نیلی

 افغانستان ینور بریفا یمدن پروژه: 13توضیحی  شکل

 تمویل سرمایه گذاری تمویل کننده گان/خصوصی/ عامه 

 بودیجه (کیلومتر ۲۰۱۱)میلیون دالر برای مرحله اول  ۶۲۴۵

 وضع تمویل ۴۱۱۶در سال  ZTEمرحله توسط حکومت افغانستان تمویل شده است و قرارداد مرحله اول به 
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 شرکای بنیادی در حال حاضر 

 وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی :  افغانستان 

  ،الت متحده ، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایاقرغزستانکشورهای چین 

 

گردیده یا دو بر سه حصه مرحله اول پروژه در چهاراطراف  نصبکیلومتر  کیبل فایبر نوری  ۴۲۱۱بیشتر از : خالصه پیشرفت کار

تکمیل خواهد  ۴۱۰۵تخمین شده بود که فعالً در سال  ۴۱۱۲تاریخ تکمیل پروژه . سرک حلقوی  تکمیل شده و فعالً فعال میباشد

 ۵۱۱ه دوم که عنقریب آغاز شده است پول مالی را تضمین نموده است و شبکه فایبر نوری را به طول اضافی همچنان مرحل.  گردید

مرحله سوم پروژه تا الحال ِآغاز نگردیده است اما به اساس عالقمندی . کیلومتر به مناطق جنوب شرقی افغانستان وسعت خواهد داد

در حال حاضر بخش تکنالوجی . الی آن به زودی شروع خواهد گردیدکه توسط سکتور خصوصی نشان داده شده است کار با

میلیون مشتریان خدمات را  ۴۷میلیون دالر را از درک عواید عامه بدست می آورد و به  ۰۶۷معلوماتی  افغانستان ساالنه در حدود 

 . چند در دوسال اخیر پایین آمده است ۰۱قیمت مصارف انترنت . عرضه میکند

 اعطا گردیده است
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 ات کوچک و متوسط تشبث: ۵بخش 

 کشمیره ۵.۱

 

در حدود  ۴۱۰۰افغانستان در سال . در جهان است که در آن مقداری زیادی از کشمیره تولید میشود یکشور جمله افغانستان یکی از

میلیون  ۴۵میتریک تن کشمیره را به ارزش  ۰۴۱۱

تولید جهان را   ٪۷این مقدار . دالر تولید نمود

  ٪ ۲۱اساس تخمین همچنان به . تشکیل میدهد

پشم بزهای افغانی برای تولید کشمیره هرسال 

 التبه. دهاقین بزهای افغانی از ارزش کشمیره یا بی خبر اند و یا از چینل های تجارت آن آگاهی ندارد ٪ ۷۱برداشته میشود و متباقی 

کشمیره وجود دارد و این درصورت امکان دارد بزها در افغانستان، پوتانشیل خوب برای افزایش حجم تولید  26میلیون ۷۴۲ به تعداد 

که افغانستان باالی اصالح نمودن تخنیکهای برداشتن پشم تمرکز نماید و ارتباطات روشن را برای دسترسی  تولید کنده گان 

ن را  در رمه دارا ۰۷۱۱۱۱سطح آگاهی  ASAPبنام تسریع زراعت دوامدار یا  USAIDپروگرام . کشمیره به مارکیتها ایجاد نماید

همچنان کوشش ها برای اصالح نمودن کیفیت پشم . در مورد فرصتها برای فروش کشمیره بلند برده است ۴۱۱۲و  ۴۱۱۲سالهای 

افغانستان به شکل عنعنوی تارهای . برداشته شده نیز جریان دارد تا مکس نمودن تارهای دارای کیفیت گوناگون کاهش یابد

در نتیجه افغانستان یک بخش کوچک زنجیره ارزش مربوط به بازار . ه خارج فرستاده استگریسدار کشمیره را برای پروسس ب

 . کشمیره را بدست آورده است

 

خام رهیکشم یجهان دیتول: 14توضیحی  شکل
27 

 

 

                                                      
 FAO, 2003 ارقام مالداری  26

27
 FAO, 2003 رقام مالداری   
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 کیفیت

میکند و شامل قطر، طول فایبر، رنگ و یک سلسله ویژه گیهای مربوط به کیفیت وجود دارد که قیمت کشمیره خام را تعین 

جدول به   لطفاً. کشمیره لطیف و کم رنگ چین و تا یک حد از منگولیا  قیمت بیشتر دارد. و صفایی میباشد( چین چین)خمیدگی 

 :ذیل مراجعه نمایید

 

 

 

28تیفیک لحاظ از ییایمنگول رهیکشم یها متیق: 15توضیحی  شکل
 

 الیع

13.0-15.5  
 مایکرون

 ۳درجه 

17.61-19.0 

 مایکرون

 ۶درجه 

16.81-17.6 

 مایکرون

 ۱درجه 

15.51-16.8 

 مایکرون

 قطر

 رنگ

 سفید 31 29 22 34

34 22 29 31 
خاکستری کم 

 رنگ

 خاکستری 31 28 21 33

 نصواری 30 28 21 33

 

مایکرون میباشد و به این معنی است که کیفیت آن پایین  ۰۷الی  ۰۶رنگ کشمیره افغانی بطور اوسط تیره تر میباشد و قطر آن 

 . میباشد و قیمت آن نسبت به کشمیره منگولیایی و چینایی نازلتر است

 

دارای کیفیت پاینتر یکجا میسازد و یک  30پوستی را با کشمیره 29همچنان اکثریت تاجران افغانی کشمیره دارای کیفیت عالی بهاری

نهایی کشمیره را محدود نموده و سبب تفکیک محدود در کیفیت این کار استفاده . قیمت اوسط تولید مینماید محصول اوسط را با

 . محصول صادر شده میشود

ی بین چون کشمیره دارای کیفیت عالی قیمت بهتر را به خود میگیرد به همین منظور به اساس پیش. هردو طرف کیفیت مهم است

 Camel Hair and Cashmere Manufacturersتولید کننده گان موی شتر و کشمیره یا  های بانک جهانی و انستیتیوت

                                                      
 Frauke de Weijer, ASAP, USAID, 2007و  LeCraw, 2005: تحلیل زنجیره ارزش کشمیره افغانستان  ذکر شده استقبالً در  28
به همین علت کشمیره بهاری . این موی خالص است و هیچ نوع مواد کیماوی ندارد. کشمیره بهاری از یکجا نمودن یا چیدن موی حیوانات زنده در موسم بهار بدست می آید 29

 . دارای کیفیت عالی میباشد
 . نده میباشد و مواد کیمیاوی به او عالوه شده استدر جریان زمستان از پوستهای مرده بدست می آین و موی آن ناپاک و شکن: کشمیره پوستی 30
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Institute (CCMI)   ، کشمیره دارای کفیت متوسط و پایین رشد بیشتر خواهد نمود و میتواند که در تولید تکه های نازلتر از آن

به . دالر رسید ۰۲۲۲۲۰۲۲۵به  ۴۱۰۱و شانه شده در سال  تنظیمواردات فایبرهای کشمیره  ارزش فعلییا بطور عمومی . استفاده شود

، جمهوری  ایتالیا: اساس ارقام ملل متحد کشورهای ذیل از وارد کننده گان جهانی کشمیره تنظیم و شانه شده را تشکیل میدهد

 . کوریا، چین، انگلستان و هند

 . ن فایبر خام در والیت هرات صورت میگیردپروسس نمود. کشمیره در بیشترین مناطق شمالی افغانستان تولید میشود

 

 پروسس نمودن  کشمیره

 

شستن و ازبین بردن موی در آنجا صورت ز گردیده است  و یره در چندین محل والیت هرات آغاپروسس نمودن داخلی کشم

تاسیس نمود و یک بخش شستن را ( جاین وینچر با یک کمپنی چینایی)یک شرکت بنام افغان مکاو  ۴۱۱۶در سال . میگیرد

یک شرکت انگلیسی و بلجیمی با وزارت  ۴۱۰۰در سال . تجهیزات مربوط به از بین بردن موی را نیز در والیت هرات  نصب نمود

رسیدند تا شستن و از بین بردن موی کشمیره را در یک ( خصوصی –موافقه عامه )تجارت و صنایع افغانستان  به یک موافقه 

 . شهر هرات آغاز نمایدخارج پنبه فابریکه سابق 

یکی از . از فایبرهای کشمیره در پارک نساجی هرات دریافت نموده است الیافوزارت تجارت و صنایع پیشنهاد برای بافتن 

یکتعداد سرمایه . کمپنیهای فعلی پالنهای پیشرفته  برای بافتن الیاف و تبدیل آن به تکه  و همچنان ساختن تکه از کشمیره را دارد

عالقمندی سرمایه گذاری در سکتور کشمیره مخصوصا نخ ریسی و بافت تکه را نشان داده ( عمدتاً اروپایها)بین المللی  گذاران

 . است

مارکیت فایبرهای کشمیره تنظیم و شانه شده خیلی . در افغانستان پروسس نمودن کشمیره میتواند که بسیار اقتصادی تمام شود

اخیر تفاضا برای کشمیره در سطح جهان سریعاً  31میلیون دالر رسیده بود و در دهه ۰۲۱ه ارزش آن ب ۴۱۰۱در سال : بزرگ است

ساده میباشد و معلوم میشود که این کار در دو محل در والیت   نخ ریسی الیاف از فایبرهای پروسس شده نسبتاً. افزایش نموده است

 . اری وجود دارددر این عرصه فرصتهای ذیل سرمایه گذ. هرات به زودی آغاز  گردد

 فعالیتها بیشتر از بین بردن موی و شستن 

 فعالیتهای نخ ریسی الیاف کشمیره 

 

 سکتور قالین ۵.۶

 

، گیلم و قالین های ابریشیمی  در ( ، ابریشم و پختهقالینهای ساخته شده از پشم)لید نمودن قالین های دستی بشمول چوب رنگ تو

بیشتر یک میلیون . یان داردافغانستان به شکل یک عنعنه از سابق جر

افغانها در تولید قالین کار میکند و به صد هزار آن در صنایع مربوطه 

                                                      
 31

 شانه شده، از بزهای کشمیره/ ، تنظیم شده موی باریک حیوانات) COMTRADE   ،۰۲۰۲  ،۲۰۲۲۱۰ملل متحد، 



ستانگذاری در افغان های سرمایه رهنمود فرصت  

 

 
46 

تولید قالین افغانی در خانه ها صورت میگیرد و چندین اعضای   ٪۲۵بیشتر از . مانند تولید پشم، قطع و شستشو و دیزاین کار مینماید

قالین هنوزهم یک بخش بزرگ صادارت افغانستان را تشکیل . کار میباشند 32یک فامیل در یک یا دو کارگاه قالین بافی مصروف

با وجود اقتصاد بعد از جنگ، قالین .  صنعت قالین  افغانی عنعنه صد ساله دارد و شهرت جهانی را به خود کسب نموده است. میدهد

حکومت افغانستان . عالی قالین بافان افغانی است های افغانی در مارکیتهای بین المللی خیلی رقابتی میباشد و نمایانگر مهارتهای

انکشاف سکتور قالین را در اولویت قرارداده است زیرا که قالین بافی یک منبع خوب عایداتی برای مردم روستایی بشمول زنها و 

 . مهاجرین عودت شده شمرده میشود

 

دهد و با عایدات روستایی ارتباط دارد به همین منظور چون سکتور قالین یکی از سکتورهای عنعنوی اقتصادی کشور را تشکیل می

تحلیل سکتور قالین و . توجه حکومت و سکتور خصوصی به احیا نمودن قالین های افغانی و سکتور نساجی مبذول گردیده است

 :نساجی یکتعداد نقاط قوی را بیان مینماید

 

  متشبثین به فغانستان شمرده میشود و با وجود جنگهاصنعت قالین بافی یکی از محصوالت عنعنوی ا –مهارتهای عنعنوی ،

 . این نظر اند که عرضه مهارتهای الزم برای قالین بافی در افغانستان وجود دارد

 اگرچه سکتور قالین به بسیار کار نیاز دارد باز هم قالینهای افغانی و  –بین المللی ارزش خود را ثابت نگاه میکند  یتمارک

قالینهای . در مارکیتهای بین المللی جایگاه خاص خود را دارد و مورد پسند قرار گرفته است سکتور عنعنوی نساجی

البته کیفیت تولید ناسازگار است اما تصویر خوب در . افغانی نماینگر تاریخ غنی و دیزاینهای دارای کیفیت خوب میباشد

 . ح شده باشدمورد قالینهای افغانی میتواند که یک اساس خوب برای بازایابی اصال

  به مارکیتهای گمرکی قالین های دستی افغانی شاهد معامله ترجیحی بوده است و بدون وضع مالیات  –دسترسی ترجیحی

این کار مزایای قیمت گذاری در مقایسه با تولید کننده گان کشورهای  . دسترسی پیدا کرده استامریکا و اتحادیه اروپا 

 . ی میدهددیگر به تولید کننده قالین افغان

  اگر چه قالین در مقابل رطوبت حساس میباشد اما به آسانی نگهداری شده میتواند و میتواند  –عدم خراب شدن محصول

همچنان این کار یک فایده . که برای یک مدت دراز در مارکیتهای خارجی جهت فروش آن به مشتری ذخیره گردد

سیستم ترانسپورت و ذخیره برای صادرات اجناس خراب شدنی خیلی   ترانسپورتی را به تاجران میدهد چون در افغانستان

 . مناسب نیست

صنعت قالین افغانی فرصت باالقوه برای سرمایه گذاری مهیا میسازد و مخصوصا پوتانشیل خوب برای تاسیس همان عناصر زنجیره 

افزایش برابردو یا پنج قالین صادرات سکتور تخمین شده است که ارزش . خارج از کشور صورت میگیرد  دارد که فعالًرا تولید 

 . وساطت کننده در مارکیتهای خارجی به فروش برسدخواهد نمود اگر قالینهای افغانی مستقیماً بدون 

 موقیعت 

یک  البته کابل نسبتاً. بیشترین تولید قالین در شمال افغانستان صورت میگیرد و قالینهای عنعنوی و چوب رنگ در آنجا بافته میشود

 . مرکز جدید تولید قالین میباشد و باالی قالین چوب رنگ بیشتر تمرکز دارد

                                                      
  The McCord Group, May 2007تحلیل فرصتهای تجارتی در سکتور قالین افغانستان،  32
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 یافغان نیقال دیتول یبرا یدیکل یعتهایموق: 16توضیحی  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به علت  ۴۱۰۱-۴۱۱۲سالهای پر چالش  باوجود. بود ٪۴در حدود  ۴۱۰۴الی  ۴۱۱۱رشد اوسط سکتور قالین افغانی بین سالهای 

آینده رشد  33که سکتور قالین دستی در پنج سالرکود و سطح پایین مصرف توسط مستهلکین، کارشنان صنعتی به این باور اند 

، ایران، هند: از لحاظ پوشش مارکیت قالین ، افغانستان با پنج بازیگران جهانی در رقابت میباشد و عبارت است از. خواهد نمود

البته مشکل است تصدیق گردد  که به کدام تناسب صادرات پاکستانی را  قالین افغانی تشکیل میدهد و در )نیپال، و پاکستان 

 .(پاکستان پروسس گردیده بعداً بنام قالین پاکستانی در مارکیتهای بین المللی فروخته میشود

 

 عواید و زنجیره ارزش

 

                                                      
 ۰۲۰۲تحلیل گران جهانی صنعت،  شرکت  33

West 
Having faced declining falling 
prices and higher costs (of both labour 
and inputs), the carpet cluster in the 
Herat area is under threat . Estimated to 
account for 5 % of total production 

Centre 
Production in the Kabul area is 
mainly the newer variety of 
Chob Rung carpets, with a 
generally higher portion of men 
weaving than in other regions . 
Estimated to account for 25 % of 
total production . 

North 
The carpet belt in the north is 
estimated to account for almost 
70 % of Afghanistan’s output 

 اندخوی

 میمنه

 شبرغان

 کابل  هرات

 شمال

کمربند قالین در شمال افغانستان در حدود 

کشور را تشکیل  محصول قالین ٪۰٪

 میدهد

 مرکز

در کابل قالین چوب رنگ ساخته 

میشود و بیشترین کارگران آن مرد 

تولید   ٪۵٪قالین چوب رنگ . میباشد

 عمومی قالین را تشکیل میدهد

 غرب

به علت تقاضای پایین ، قیمت های نازلتر، مصارف بلند 

کارگران و مواد خام صنعت قالین در هرات با تهدید 

تولید عمومی قالین را    ٪۵قالین هرات . تمواجه اس

 تشکیل میده 

 مزار
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ی صادرات کشور را شکلسکتور قالین نماینده گی از بزرگترین سکتور . را تولید مینماید 34الینققطعه میلیون  ۰۴۶افغانستان ساالنه 

 لین را در سطح جهان تشکیل میدهصادرات قا  ٪۰۵میلیون دالر را از درک عواید پیدا میکند که  ۰۵۱میکند و  ساالنه 

 رنگ چوب کیپیت نیقال ارزش عیتوز: 17توضیحی  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شستشو و نخ ریسی  پشم 

 

در حال حاضر قیمت . دار دارد قالینهای با کیفیت عالی نیاز به پشم و نخ کیفیت

مصارف قالین را تشکیل میدهد و با کیفیت پشم ارتباط   ٪ ۴۰الی  ۵مواد خام 

 35داتبطور مثال پشم آسترالیایی ، نیوزیالندی و بلجیمی نسبت به تولی) دارد 

اگرچه اکثریت از تولید کننده گان (. منطقوی یا داخلی بسیار قیمت میباشد

قالین با کیفیت عالی سعی می ورزند تا مشخصاً از پشم محلی و بادست ریسی 

شده استفاده نمایند بازهم عرضه آن کم بوده تقاضا را تکافو نمیتواند و تقریباً دو 

افزایش در تعداد حیوانات . میگردد بر سه حصه پشم مورد استفاده قالین وارد

افغانستان فرصتهای سرمایه گذاری باالقوه را در ایجاد تاسیسات شستشو نموده 

 . از پشم داخلی یا وارد شده نماینده گی از  فرصتهای خوب برای سرمایه گذاری میکندنخ ریسی با کیفیت عالی  . است

 

                                                      
 ۰۲۲۲نومبر    ,DAI, USAIDی تثبثات کوچک و متوسط،  ، استراتیژوزارت تجارت و صنایع   34
 ۰۲۲۲می   ,The McCord Group، تحلیل فرصتهای تجارتی در سکتور قالین افغانستان  35

24 
4 

50 2 
4 

27 115 

4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

 مجموع فروش به عمده فروشان قطع و شستشو ترانسپورت به پاکستان بافتن رنگ زنی  نخ ریسی پشم

Significant value from  
weaving, but extremely labor  
intensive, and low margin  
overall 

High value from trading, and has the  
key benefit of access to markets,  
customer, brand, etc. But currently  
these final two steps are performed in  
Pakistan on 85% of carpets 

$ / sq. m 

ارزش خوب از بافتن اما خیلی 

جموعی آن کم مکاربر میباشد و مفاد 

 است 

 

بلند تجارتی میباشد و فایده کلیدی دسترسی به ارزش دارای 

 دو قدمه ک مشتری و غیره دارد اما فعالً اینتها، مارمارکی

در پاکستان صورت  قالین افغانی  ٪۵٪ از باالی بیشتر ها

 میگیرد
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 قطع نمودن و شستن

 

نهایی به پاکستان صادر میشود و از آنجا دوباره بنام ( رنگ و روغن زدن)جهت دست کاری غانی قالین تولید اف ٪۲۱الی  ۲۵تقریباً 

تمام سهمداران سکتور قالین اعم از حکومت، سکتور خصوصی، موسسات غیر دولتی و تمویل کننده . قالین پاکستانی صادر میشود

بینی های خیلی آرزومند برای تحقق این  البته پیش. افغانستان انتقال یابدگان پافشاری نموده اند تا سهولتهای قطع نمودن و شستن به 

 . صورت گرفته است 36اهداف

به اساس تخمین در صورت عودت فعالیتهای دست کاری نهایی و تجارتی به افغانستان میتواند که  در عرصه قطع نمودن و شستن 

فعالیت اخیراً یکتعداد . افزایش خواهد نمود 37فیصد ۲۱ن های افغانی تا شغل را  ایجاد نماید و عواید از درک قالی ۷۱۱۱در حدود 

 . های قطع نمودن و شستن قالین در افغانستان رو به فعالیت شروع نموده است  و معلوم میشود که خیلی سودآور بوده است

 

 تجارت و بازاریابی 

 

افغانی اجرا میکند به همین علت آن کشور فعالیت تجارتی قالین چون پاکستان پروسه دست کاری نهایی را باالی قالینهای وارد شده 

تجارت . را نیز در کنترول خود دارد و قالینهای افغانی را تحت لیبل ساخت پاکستان باالی خریداران خارجی به فروش میرسد

و مارک گذاری بدهد و همچنان میتواند مستقیم قالین از افغانستان میتواند که به افغانستان کنترول بیشتری باالی مارکیتهای خارجی  

 . که افغانستان را با اخرین تقاضا ها و روند مربوط به تجارت قالین در مارکیتهای خارجی متسقیماً  وصل نماید

 

 انکشافات اخیر

 

قالین اخیراً در کابل ، مزار تاسیسات قطع نمودن و شستن . فعالیتهای با ارزش بلند از کشورهای همسایه به افغانستان در حال عودت نمودن است

قالین های که سابق تحت لیبل ساخت پاکستان بنام قالین افغانی صادر میگردید فعالً از افغانستان صادر . شریف،   و هرات افتتاح گردیده است

. در سطح بین المللی بلند ببرداتحادیه قالین سعی نموده است تا مارک گذاری برای قالینهای افغانی را تجدید نماید و تصویر آنرا . میگردد

دالر  ۰۴۰۰۶۵۱۱در کشور جرمنی  اشتراک ورزیدند و به ارزش  Domotexدر نمایش قالین جهان بنام  ۴۱۰۱قالین فروشان افغانی در سال 

خارج از کشور را یکتعداد متشبثین گودامهای  . داشت ۴۱۱۲را در مقایسه به فروشات سال   ٪۲۱۱فروشات قالین ره به ثبت رساند و افزایش 

 . تاسیس نموده اند و قالینها را به آن از طریق آسیایی مرکزی انتقال داده است

تقاضا برای قالین افغانی در تمام دنیا وجود دارد اگر . قالینهای افغانی شهرت جهانی دارد و کالنترین بخش صادرات کشور را تشکیل میدهد

در دوران جنگ بیشترین قالینهای افغانی برای مراحل . مارکیت قالین در حال رشد است. تچه به آن بازاریابی خیلی کم صورت گرفته اس

در نتیجه فرصتها برای سرمایه گذاری سود . عودت این مراحل به افغانستان آغاز نموده است. پیشرفته به کشورهای همسایه انتقال داده شده بود

 . وجود داردفرصتهای ذیل سرمایه گذاری . آور خیلی زیاد میباشد

                                                      
36 Ibid 

 ۰۲۲۲نومبر    ,DAI, USAIDی تثبثات کوچک و متوسط،  ، استراتیژوزارت تجارت و صنایع   37
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  ایجاد تاسیسات بیشر قطع نمودن و شستن 

  صادر نمودن قالین افغانی و 

  بازایابی و صادرات قالینهای افغانی اصالح نمودن دیزاین  ، 

 

  سکتور تجارت محصوالت زراعتی ۵.۳

 

تولید ناخالص افغانستان را تشکیل میدهد   ٪۲۱سکتور زراعتی در حدود 

خویش باالی زراعت و 38نستان برای معیشت نفوس افغا  ٪۲۵و تقریباً 

زمانی بود که صادرات محصوالت زراعتی با . فعالیتهای مربوطه اتکا دارند

کیفیت عالی افغانستان مانند میوه خشک ، جوز، بادام و پسته بخش بزرگ 

بعد از سه دهه جنک دهاقین افغانی . مارکیت جهانی را تشکیل میداد

انکشاف . ت زراعتی را در کشور احیا نمایدتوانسته اند تا تجارت محصوال

سکتور زراعتی یکی از اولویتهای حکومت میباشد و همچنان در محراق توجه تمویل کننده گان نیز قرار دارد تا فعالیت اقتصادی 

برده و قیمت اصالح سیستم های آبیاری، استعمال کود کیمیاوی و خدمات ترویجی تولید زراعتی را بلند . روستایی را احیا سازد

 . مواد مصرف شده پایین آورده است

 

پوتانشیل مارکیت داخلی برای محصوالت زراعتی بسیار بزرگ است و با افزایش نفوس و عاید سرانه تقاضا برای محصوالت 

صوالت با اصالح شرایط عرضه برای مح. در حال حاضر بیشتر مواد خوراکی وارد میشود. زراعتی درکشور نیز رو به افزایش است

از ، پوتانشیل بزرگ برای رقابت واردات وجود دارد و متشبثین ابتدایی میتوانند که مانند عرضه کننده گان داخلی زراعتی 

همچنان محصوالت زراعتی افغانی برای سرمایه گذاران نماینده گی از محصوالت با ارزش صادراتی میکند . محصوالت مفاد نمایند

همچنان فرصتهای خوب سرمایه گذاری برای ایجاد سرد خانه ها، . تهای هندی و پاکستانی میباشدو دارای ارزش بلند در مارکی

بین  پروسس نمودن مخصوصاً پاکسازی و دسته بندی و دیگر عناصر زنجیره ارزش مانند تست نمودن و تصدیق برای مارکیتهای

 المللی و داخلی  وجود دارد

یزراعت یفرع یسکتورها خالصه: 18توضیحی  شکل
39
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و، آرد، کچال

 بوره ، جو

 تجارت و بازاریابی   دسته بندی  پروسس و تولید  مواد خام 
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البته حبوبات . نباتات طبی از جمله مواد اند که فرصتهای زیادی برای سرمایه گذاری را ارایه میدارد ، رانی، زعفمحصوالت باغدار

ردات را در افغانستان دارد که  ، و تخم نباتات ظرفیت تعویض نمودن وا( مانند گوشت، لبنیات، ماهی و عسل)، محصوالت حیوانی 

 . 40(نفوس افغانستان غذای کافی ندارد  ٪۲۵در حدود ) در حال حاضر دارای تقاضای داخلی نا مرفوع شده میباشد 

 

 

 

 

 تجارت و صادرات

 

ور را قانونی کش  41صادرات  ٪۲۱محصوالت زراعتی ستون فقرات صادرات افغانستان را تشکیل میدهد و تقریباً نماینده گی از 

 :به اینطرف هرسال افزایش نموده است ۴۱۱۲ذیل صادرات زراعتی از سال  جدولهمچنان به اساس . دنمایمی

                                                      
 ۰۲۲۲، ارزیابی خطرات ملی و آسیب پذیری، اداره مرکزی احصائیه 40
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۶۰۰۶ – ۶۰۰۳سکتور به نظر افغانستان صادرات: 19توضیحی  شکل
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احیای . د میوه خشک و تخم های نباتی را به آن صادر نموده استافغانستان از سابق دارای مارکیتهای میباشد که محصوالت مانن

اقلیم خشک و نیمه خشک و . تولید و بازایابی محصوالت با کیفیت کشور میتواند مفاد خوب به تولید کننده گان جدید باشد

تابستانهای گرم افغانستان میتواند که برای کشت چندین نوع میوه 

الت مذکور میتواند که جات و سبزیجات خوب باشد و محصو

به مقایسه . خشک شود، در قطی ها انداخته شده و یا پروسس شود

کشورهای آسیای مرکزی و ایران کشور افغانستان دارای آب 

سطحی خوب میباشد و به این معنی است که افغانستان در مقایسه با 

 . انکشاف دهد  کمرا با مصرف گر کشور ها میتواند که آبیاری دی

 

ز پرنفوس تری کشورهای جهان مانند چین، هند و پاکستان در نزدیکی افغانستان قرار دارند و خریداران طبیعی محصوالت بعضی ا

محصوالت عنعنوی میوه از قبل شهرت خوب در هند دارد و با اندک بازایابی میتواند که به دیگر . افغانی را تشکیل میدهد

ن بر عالوه موانع تجارتی که در بخش پروسس و دسته بندی ذکر گردید، تاجران همچنا. محصوالت غذایی و مشروبی توسعه یابد

                                                                                                                                                                      
و همچنان قالین میباشد قابل ذکر است که این رقم شامل محصوالت نساجی مانند پشم و چرم . ۰۲۲۲، پروگرام  اقتصادی تولید دوباره، اپریل چهارچوب ملی انکشاف زراعتی 41

 . و نظر به طبقه بندی وزارت زراعت کشور قالین محصول زراعتی شمرده میشود
محصوالت مواد مخدر شامل آن نمیباشد، قسمیکه در استراتیژی تشبثات کوچک . ، معلومات داخلی وزارت تجارت و صنایع (IMF)ضمیمه احصائیوی واحد پولی بین المللی   42

  USAID, DAI, 2009ارت و صنایع ذکر گردیده، و متوسط وزارت تج
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در . محصوالت زراعتی دچار ارتباطات ضیعف مارکیتی میباشند که باعث دسترسی محدود به معلومات راجع به مارکیت میگردد

 . و مارکیتهای غربی را مورد پوشش قرار دهد خلیجکشورهای نتیجه افغانستان  نتوانسته است که مارکیتهای نا استفاده شده در هند، 

 

مالحظه مهم دیگر برای صادر کننده گان افغانی اینست که محصوالت زراعتی افغانی در رعایت با مقررات مصؤنیت غذایی و 

ت از مقررات فرصت برای سرمایه گذاران وجود دارد تا زیربنای الزم را در این عرصه ایجاد نماید تا رعای. معیارهای کیفیت باشد

 . سخت کیفیت و ضع شده اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و خلیج اطمینانی گردد

 

 بازایابی 

 

محصوالت زراعتی مانند میوه جات و . جهانی را کسب نموده است  مرغوبیتافغانستان در چندین ساحه محصوالت زراعتی 

شهرت خوب جهانی برای مزه ، کیفیت و پر آب بودن آن  سبزیجات ، میوه خشک ، ترشی باب و نباتات طبی افغانستان دارای

. افغانستان استفاده میشود محصوالت میباشد و در دنیای غرب از اصطالح غذاهای سوپر برای انار، گیالس ، چهار مغز و غیره

رات را طبق سطح استفاده از شهرت جهانی  این محصوالت  با بازاریابی مورد هدف و عصری و مارک گذاری آن میتواند که صاد

همچنان فرصت وجود دارد تا محصوالت اورگانیک یا عضوی و محصوالت تجارت عادالنه به . پیشبینی شده آن افزایش دهد

پوتانشیل خوب وجود دار تا به موجودیت . های عمده در این عرصه صورت گرفته است پیشرفت. ارکیتهای غربی صادر گرددم

 . در مارکیت تجارت عادالنه توسعه داده شود 43و مارکیتها افغانستان  از نظر انواع محصوالت

 

 میوه خشک

 

 ٪۲۴۲میلیارد دالر میرسد و سهم افغانستان کمتر از  ۴۴۴ارزش مارکیت جهانی برای کشمش ، پسته، زردالو، بادام و چهارمغز بیشتر از 

این محصوالت   قبالً. این مبلغ میباشد

عالی با کیفیت  وزراعتی به پیمانه وسیع 

تولید میشد و شهرت جهانی را کسب 

بطور مثال ، کشمش یکی از . نموده بود

اقالم صادراتی عمده کشور میباشد و 

سهم مارکیت جهانی را  ٪۶۱قبالً 

واند که از تافغانستان می. تشکیل میداد

                                                      
43

کشمش تجارت عادالنه در انگلستان دستیاب خواهد بود و این بخش از فعالیت بنیاد تجارت عادالنه میباشد که با  ۰۲۰۲سر از ماه نومبر   

ارک تجارت عادالنه را به خود دارد و کشمش م. تولید کننده گان ساحات جنگ زده کمک میکند تا به مارکیتهای جهانی دسترسی حاصیل نمایند

کواپراتیف . و کواپراتیف تولید کشمش پروان تولید گردیده است Mercy Corpsدر شراکت با موسسه   Tropical Wholefoodsتوسط 

 ۰۱۰۱د که جریب زمین میباش ۲دهاقین اعضای آنرا تشکیل میدهد و هر دهقان بطور اوسط مالک  ۱۲۲مذکور دارای پنج گروپ میباشد که 
جهت معرفی نمودن محصوالت  Fabindiaافغانستان میتواند که از مودل کمپنی هندی . جریب آن به باغ انگور اختصاص داده شده است

تولید کننده گان را با مارکیتهای عصری شهری  ۱۲۲۲۲مودل مذکور بیشتر از . افغانی به مارکیتهای بین المللی تجارت عادالنه استفاده نماید
 . نموده است وصل
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وب سرمایه گذاری در بخش فرصت های خ. مارکیتهای پاکستان، هند و روسیه استفاده نموده سهم مارکیت خود را افزایش دهد

هند و روسیه بزرگترین وارد . شرایط مساعد اقلیمی برای کشت بادام، پسته، و آلوبخارا نیز وجود دارد. پروسس کشمش وجود دارد

سطح پایین تولید باغهای موجوده و . کننده گان بادام و زردالو را تشکیل میدهد و مارکیتهای منطقوی طبیعی شمرده میشود

تولید و همچنان عدم داشتن ماشین آالت برای تفکیک، خشک نمودن و بسته بندی مسایل اند که صنعت میوه خشک با تاسیسات 

 . آن مواجه میباشد

 جوس و مربا 

 

بیشترین محصوالت پروسس شده در مارکیتهای داخلی . ، مربا و روب بانجان رومی خیلی زیاد استتقاضای داخلی برای جوس

فراوانی میوه جات و رومی بانجان داخلی فرصتهای خوب تجارتی برای تعویض نمودن . کستان وارد میشودعمدتا از ایران و پا

 . دارد وس انار آینده خوب برای صادراتانار افغانی بهترین انار دنیا شمرده میشود و تولید ج. واردات فراهم میسازد

 

 تولید جوس و عصاره میوه

 

به  ۴۱۰۷44، مارکیت جوس میوه و سبزیجات تا سال صنعت در سکتور جوس میوه و سبزیجات به اساس راپور تحلیل گران جهانی 

سرمایه گذاران به این سکتور . عامل عمده روند باال خریداری مشروبات صحی توسط مستهلکین میباشد. لیتر خواهد رسید ۷۴۴۴۲

جذب شده اند و سکتور مذکور دوچند حجم صنعت چای میباشد و از سکتور 

شرکت پروسس میوه امید بهار یگانه . بات کوال خیلی بزرگ میباشدمشرو

کمپنی افغانی میباشد که عصاره میوه و جوس میوه را تحت مارک خود تولید 

عصاره های میوه و جوس میوه مربوط به انار ، سیب، توت زمینی، . مینماید

 ۲۴نفوس افغانستان در حدود . ت متذکره تولید میگرددزردالو ، شفتالو ، آلوچه، گیالس، تربوز و زردک میباشد که توسط شرک

 . میلیون میباشد و میوه تازه و میوه خشک آن شهرت جهانی دارد

 ۰۱۱ارزش مارکیت فعلی مشروبات غیر الکولی در افغانستان در حدود 

با افزایش نفوس کشور تقاضا برای محصوالت . میلیون دالر میباشد

مارکیت . عصاره و جوسهای میوه میباشد افغانی نیز باال میرود و شامل

افزایش خواهد نمود و توام با آن مردم به   ٪۰۵فعلی ساالنه درحدود 

خبر مارکیت ها و تعلیم بهتر دسترسی پیداکرده از صحت خوب با 

میباشد که  صنعتی بخش جوسهای آماده یکی از سکتورهای پروسس شده زراعتی در افغانستان تحلیلگرانبه اساس تخمین . میشوند

 . به سرعت رشد خواهد نمود

    

                                                      
 

44
r منبع : ۰۲۰۰راپور تحلیل گران صنعت سالwww.prweb.com   سیت برای رشد: سکتور بین المللی جوس میوه 

http://www.prweb.com/
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  تصدیق نامه/ پیشرفته ترین تاسیسات 

 

شرکت پروسس میوه امید بهار یکی از پیشرفته ترین فابریکه میباشد و افغانستان را در تولید عصاره جوس در آسیای مرکزی در 

مید بهار میتواند که به سطح بین المللی رقابت نماید و میلیون دالر شرکت پروسس میوه ا ۴۵با سرمایه گذاری . راس قرار داده است

وط عامل جوس شرکت پروسس میوه امید بهار دو باب خط. میوه جات دارای کیفیت عالی را در مارکیتهای جهانی ترویج دهد

ک همسایه در آینده تکمیل نمود و توانسته است که جوسهای خود را تولید نماید و آنرا به ممال ۴۱۰۴آماده تیتراپاک را در سال 

. شرکت پروسس میوه امید بهار محصوالت جوسدار را تحت لیبل میوه تازه در قوتی های یک لیتره به فروش میرسد. عرضه نماید

 . شرکت مذکور برق را خودش تهیه مینماید و سرد خانه را نیز دارد

در صورت . تن عصاره جوس تازه را تولید نماید ۰۱۱که فابریکه پروسس میوه امید بهار  در یک روز کاری شانزده ساعته میتواند 

(. را زنان تشکیل خواهد داد  ٪۲۵الی  ۲۱)نفر را استخدام نماید  ۴۱۱فعالیت بیست و چهارساعته فابریکه مذکور میتواند که الی 

 . دهاقین کار پیدا نموده است ۵۱۱۱۱شرکت پروسس میوه امید بهار  به شکل غیر مستقیم برای بیشتر از 

دریافت نموده است و تمام معیارهای بین المللی صنعت تولید  ۴۱۰۱را در سال  ISOو  HACCPکمپنی مذکور تصدیق نامه 

تا فی الحال افغانستان یکی از تولید کننده گان بزرگ میوه در . جوس را برای صادرات عصاره و جوس های میوه آماده نموده است

 .سیع انار و دیگر میوه جات میباشد اما تاسیسات پروسس را نداردجهان شمرده میشود و دارای باغهای و

  

 محصوالت لبنیات

 

  بیشترین مناطق افغانستان لبنیات مخصوصاً. اکثریت محصوالت لبنیات پروسس و دسته بندی شده از خارج کشور وارد میگردد

سرمایه . نای وجود ندارد تا مصرف داخلی توسعه یابدماست را به شکل عنعنوی تولید مینماید و در داخل به مصرف میرسد اما زیرب

 .  گذاری در عرصه پروسس، دسته بندی و سرد خانه و زنجیره ترانسپورت میتواند که امید وار کننده باشد

 پوست و چرم

 

. احیا گردیده است با افزایش مالداری این صنعت نیز. در سابق پوست قره قل یکی از اقالم مهم صادراتی افغانستان را تشکیل میداد

 .صادر نمودن ماشین آالت میتواند که برای سرمایه گذاری جهت پروسس پوست و تولید چرم امیدوار کننده باشد

  

 پروسس گوشت

 

ترمیم و بهبود این تاسیسات فرصتهای خوب برای سرمایه . تاسیسات موجوده گوشت معیاری های بین المللی را برآورده نمیسازد

 . دهد چون مالداری کشور رو به افزایش استگذاری تشکیل می
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 پنبه و بوره

 

را تولید مینمود و اقلیم آن در بعضی مناطق کشور برای کشت نبات لبلبو ( لبلبو و نیشکر)در سابق افغانستان مقدار زیادی پنبه و بوره 

. ی ساحات سبز صورت گرفته استسرمایه گذاری خارجی در عرصه بازسازی تصدیهای دولتی و فعالیتها. خیلی مساعد میباشد

. فابریکه سپین زر کندز و جن و پرس بلخ خصوصی گردیده است و به متخصص پنبه دیگریس فرانسه به اجاره داده شده است

 .  عین فرصتها برای  سرمایه گذارانه عالقمند وجود دارد. کشور جرمنی  به شراکت داده شده است KWSفابریکه قند بغالن به 

 

 و نانپزی  آسیاب ها

 

البته آسیاب های تجارتی در شهرهای بزرگ مانند . فعالیتهای مربوط به نانپزی و پروسس گندم به پیمانه کوچک صورت میگیرد

 . باز هم فرصتهای خوب برای توسعه وجود دارد. کابل ، هرات، مزارشریف، و کندهار به پیمانه متوسط فعالیت دارند

 

 

 

 

 محصوالت غیر عنعنوی

 

خوب اقلیمی و زمینی برای شرایط . ستان دارای یکتعداد نباتات وطنی میباشد که پوتانشیل تجارتی آن سنجیده نه شده استافغان

بطور مثال ، شرایط خوب برای کشت گل گالب و تولید روغن . اجزای نباتات طبی و صنایع دواسازی  وجود دارد ی ونوع، بو

و به اساس مطالعات بازار فرصتهای . اب و نباتات طبی نیز در افغانستان پیدا میشودمصاله جات، بوته های کمی. گالب وجود دارد

 . امکانات خوب سرمایه گذاری در این ساحات وجود دارد

 

 پروسس و دسته بندی

 

مواد رین تجنگهای سالهای متمادی باعث شده است تا صنعت روستایی پروسس غذا در کشور را از بین ببرد و امروز افغانستان بیش

بیشترین تاسیسات . پوتانشیل قابل مالحظه  در این سکتور برای تعویض واردات  وجود دارد. غذایی پروسس شده را وارد مینماید

این سکتور دارای فرصتهای خوب برای سرمایه گذاری و خریداری . پروسس و بسته بندی محصوالت زراعتی کهنه میباشد

که توسط آن محصوالت زراعتی پاستوریزه شود، فلتر گردد، خشک شود، تفکیک و درجه  تکنالوجی و تجهیزات میباشد و میتواند

چون تولید فعلی صنعت مواد غذایی و مشروبات افغانستان پایین میباشد به همین منظور سرمایه گذاران . گردد و بسته بندی شود

 . نموده مفاد بیشتر بدست آرد میتواند که در این عرصه سرمایه گذاری نماید  و خود را در مارکیت جابجا
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  حمل ونقلسردخانه و 

 

با تقویه شدن تجارت محصوالت زراعتی و افزایش در عرضه برق و مواد . در افغانستان چند پایه تاسیسات سردخانه وجود دارد

د که رشد قوی سوخت، سرد خانه و موترهای یخچالی میتواند که فرصت خوب برای سرمایه گذاری و تکنالوجی باشد و میتوان

 . صاداراتی و مفاد  خوب داشته باشد

 

 سکتور سنگ مرمر ۵.۱

 

نظر به کیفیت عالی ذخایر سنگ مرمر، . انواع سنگ مرمر را دارد ۲۱۱ذخایر سنگ مرمر میباشد و در حدود  ۶۱افغانستان دارای 

صنعت سنگ مرمر افغانستان دارای پوتانشیل خوب میباشد تا به 

صاد افغانی مبدل گردد و هزار ها شغل یک بازیگر عمده اقت

روستایی را از درک فروشات سنگ مرمر و پروسس آن ایجاد 

کیفیت و مقدار ذخایر افغانی یک مفاد مقایسوی دارد که . نماید

بطور مثال، . میتواند با استفاده از آن مفاد رقابتی را ایجاد نماید

اشد که سنگ مرمرسفید چشت و خوگیانی دارای کیفیت عالی  میب

خریداران از ممالک . مشابه است Cararraبا سنگ مرمر ایتالوی 

، امریکا و ایتالیا این نوع سنگ مرمر را خریداری میکند و خلیج

در حال حاضر نه شهر سفید . تقاضای آن باالتر از عرضه آن میباشد

چو . ت سنگ مرمر ایتالوی را تعویض نموده استدر کشور ترکمنستان با استفاده سنگ مرمر سفید افغانستان ایجاد میگردد و واردا

کیفیت سنگ مرمر سفید در سطح منطقه عالی است به همین منظور افغانستان مفاد مقایسوی نظر به رقیبان منطقوی دارد و مواد خام 

ن دارای وضعیت خوب چون قبالً به سنگ مرمر ایتالوی اشاره شد اما به علت دوری آن افغانستا –آن در نزدیکی مارکیت قرار دارد 

کیفیت عالی سنگ مرمر افغانستان میتواند . رقابتی قرار دارد و یک عرضه کننده خوب سنگ مرمر برای کشورهای همسایه میباشد

که مصارف بلند مربوط به ناکارایی را تحت پوشش گییرد و در عین حال تشبثات سنگ مرمر میتواند که عملیات خویشرا بهتر 

سنگ مرمر . یر چشت و خوگیانی، ذخایر متعدد دیگری نیز شناسایی گردیده است که ظرفیت صادرات را داردبرعالوه ذخا. سازد

همچنان ذخایر سنگ مرمر . چند بلند در مارکیتهای جهانی فروخت میگردد ۵الی  ۲اونکس هلمند دارای شهرت جهانی میباشد و 

 . اونکس در میمنه نیز موجود است

 

 

 افغانستان در مرمر سنگ ریذخا: 21توضیحی  شکل
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  ساحات استخراج سنگ مرمر بااستفاده از تکنالوجی ساده، پرمصرف و استخراج انفجاری صورت میگیرد وبعداً ٪۲۱در حدود 

ی در آخرین مراحل قطع و پالش در پاکستان صورت بیشترین ارزش تولید. برای قطع شدن و پالش به پاکستان فرستاده میشود

 .چالسش عمده برای حکومت افغانستان و فرصت خوب برای سکتور خصوصی انتقال این ارزش به افغانستان میباشد. بدست می آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرمر سنگ ارزش رهیزنج: 21توضیحی  شکل

  ASMEDسکتور سنگ مرمر استراتیژی : منبع

 هرات

 هلمند

 لشکرگاه
 تن  ۰۲

 کندهار

 تن فی ماه ۰۵۰

 جالل آباد

 تن فی ماه ۰۵۰

 سفید، سیاه و سبز

 

 کابل

 تن فی ماه ۰۰۰
White, black, 
green 

 مزار

شامل یک مقدار 

 صادرات میباشد 

 تن فی ماه ۰۰۰

 سفید، سیاه و سبز
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در سطح بین المللی عالقمندی برای انکشاف ذخایر سنگ مرمر افغانستان وجود دارد و یکتعداد یادداشتهای تفاهم با کمپنی های 

آن  ۶اپریتران معدن سنگ  ۲۱از جمله . به امضا رسیده و یا امضا میشود( در ایتالیا و امریکا)خارجی و انجمن های سنگ مرمر 

این کار از ضایعات جلوگیری مینماید تولید، سود . میتواند که  استخراج سنگ مرمر را سیم دار نموده به شکل بلوک آنرا قطع نماید

میلیون  ۲۴۵یک بخش پروسس به ارزش . و کیفیت را اصالح نموده و همچنان حفاظت محیط زیست و معیارها را نیز اصالح میسازد

حکومت میتواند که در عرصه تسریع این پروسه کمک نماید  ومیتواند که  زیر بنای الزم . فعالیت نموده استدالر در هرات آغاز به 

سنگ مرمر . را اصالح نماید،  دسترسی به تمویل را افزایش دهد،  آموزش را مهیا سازد و سطح آگاهی را در این عرصه بلند ببرد

 . د برای رشد اقتصادی در افغانستان را داردسکتور تشبثات کوچک و متوسط میباشد و ظرفیت بلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASMEDکتور سنگ مرمر استراتیژی س: منبع
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ی تن از دالر ف ۰۰افغانستان 

زنجیره ارزش بدست می آورد 

دالر  ۰۰٪که ارزش آن معادل 

فی تن میباشد و کیفیت پایین 

استخراج سنگ مرمر به این 

   ٪۰٪الی  ۵۰معنی است که 

 .سنگ مرمر ضایع میشود

بیشترین ارزش از دو 

قدمهای نهایی بدست 

می آید اما نیاز به 

سرمایه گذاری هنگفت 

 .دارد
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 یافغان مرمر سنگ باالقوه رشد: 22توضیحی  شکل

 

 ASMEDاستراتیژی تشبثات کوچک : منبع

0
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USD 
$M 

 رشد باالقوه سنگ مرمر افغانی 

 کاشی 

 قالب

 بلوک

 اما نیاز به سرمایه گذاری هنگفت دارد

 میلیون دالر نیاز دارد ۰۰٪به   در چندین ساحه تقریبا  
 سرک و زیر بنا برای معدن سنگ و برعکس  •
 تجهیزات برای هر معدن سنگ •
به باز نمودن بیشتر از ایجاد این نوع ظرفیت نیاز  •

 فابریکه قطع و پالش دارد ۵۰معدن سنگ و  ٪۰۰
 این تخمین تابع چندین فرضیه میباشد

افزایش می یابد قسمیکه در  ٪٪ظرفیت جهانی ساالنه  •
 سال گذشته افزایش نموده است ۵

تن ظرفیت هر سال بین حال  ۵۰۰۰۰٪اضافه نمودن  •
جموعی ، به این معنی است که ظرفیت م ۰۰۲٪و سال 

 خواهد بود ۰۰۲٪میلیون تن در سال  ۰.۵
 ۰۰۰دالر فی تن برای بلوک ها و  ۰۵۰قیمت دوامدار  •

 دالر برای قالبها
 تمام تولید صادر میشود •

 
 ۳۰۰۰٪به اساس تخمین این نوع محصول میتواند در حدود 

 شغل را ایجاد نماید
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 خدمات: ۲بخش 

 سکتور مخابرات : ۲.۱

 

میلیارد دالر را در افغانستان سرمایه گذاری نموده است و خدمات مخابراتی را در  ۴خابراتی چهار شرکت عرضه کننده خدمات م

در . رقابت در این عرصه افزایش یافته است و در قیمت های خدمات مخابراتی تغیر نیز آمده است. مارکیت افغانی عرضه میدارد

نفوس  ٪۲۱ن تخمین گردیده بود و شبکه های مبایل تقریباً میلیو ۴۱تعداد مشتریان تیلفون مبایل در حدود  ۴۱۰۲اوایل سال 

انقالب . لفون مبایل توسط شراکت سکتور خصوصی صورت گرفته استیدسترسی به ت. افغانستان را تحت پوشش گرفته است

 .  مخابرات در افغانستان بیانگر قصه های کامیابی آن در تاریخ اخیر کشور میباشد

رضه کننده گان خدمات مبایل هنوز هم وجود دارد، فرصتهای خوب مارکیت در بخشهای اگرچه فرصت های رشد برای ع

. د داردو کنترول پروسه وجو تپروسس ارقام، پروسس ابتدایی فعالیتهای تجارتی، تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی ، انتقال معلوما

خدمات محدود به ساحات شهری مانند کابل ، هرات، و نفوس کشور را تشکیل میدهد و عرضه   ٪۵ت فقط استفاده کننده گان انترن

 . مزار شریف بوده است

سرمایه گذاری در سکتور تکنالوجی معلوماتی خیلی امیدوار کننده  است زیرا این سکتور باالی زیربنای عمومی افغانستان مانند 

مانند تجهیزات مخابراتی ) بنای خود را ایجاد نماید  سرکها و میدان های هوایی اتکا ندارد بخاطریکه سرمایه گذاران میتوانند که زیر

 (. ستالیت

  

 سکتور ترانسپورت و لوجستیک: ۲.۶

 

یک کشور که محاط به . ، اروپا و شرق میانه را با هم وصل نموده استافغانستان از سابق یک مرکز تجارتی بوده است و آسیا

چین و پاکستان هم سرحد میباشد، یک پل زمینی شمرده میشود که  خشکه است و با ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان،

دسترسی را به مارکیتهای وسیع منطقوی به بیشتر از دو میلیارد مردم فراهم  هشریکان تجارتی را باهم وصل میسازد و یک نقط

 . نمیتواند که رشد را بدست آوردعالوه براین، این سکتور نقش حیاتی حمایوی را برای دیگر سکتور ها میدهد و بدون آن . میسازد

زیربنای نامناسب حمل ونقل یک مانع عمده تجارت بیشتر 

خوشبختانه احداث سرکها در محراق . شمرده میشود

پروژه های بزرگ شاهراه . کوشش های بازسازی قرار دارد

به اینطرف ادامه دارد و شامل احداث  ۴۱۱۴سازی از سال 

و سرکهای ارتباطی با  کیلومتر ۴۲۱۱سرک حلقوی به طول 

بازگشایی . کیلومتر میباشد ۷۱۱کشورهای همسایه به طول 

یک قدم بزرگ بود که  ۴۱۱۴دوباره تونل سالنگ در سال 
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پل های زمینی افغانستان را با ازبکستان و تاجکستان وصل میسازد و ایجاد خطوط . ارتباط سرک را با افغانستان شمالی ایجاد نمود

 . تان به مزار شریف و از ایران به ساحات غربی هرات تحت اعمار میباشدآهن از سرحد ازبکس

 

توقع میرود . سکتور ترانسپورت ظرفیت رشد بلند را دارد و تقاضا به این سکتور در میانمدت و طویل المدت قوی باقی خواهد ماند

، و میوه خشک که لی محصوالت مانند قالینکه با بهبود زیر بنای تجارتی حمل و نقل مواد تجارتی افزایش یابد و تولید داخ

 . پوتانشیل قوی برای صادرات دارد، افزایش خواهد نمود

 

به اساس سرمایه . سرمایه گذاران اولیه میتوانند که از سکتور ترانسپورت و لوجستیک فایده بگیرند و با رقابت کم مواجه خواهد شد

 . دازه مفاد باال بوده است، مصارف آغاز تجارت کم بوده است و انگذاران اولیه

 

 :فرصتهای سرمایه گذاری در بخش های ذیل وجود دارد

  کارگوی یخچالی برای ذخیره مواد خراب شدنی 

  ترانسپورت زمینی 

  حفظ و مراقبت موتر های بار چالنی 

 تسهیل گمرکات 

 خدمات انتقال اجناس از طریق هوا 

 انتقال بسته ای و ترسیل اسناد 

  تهیه و تدارکات 

 دام داریگو 

 حمل و نقل و لوجستیک 

 

، اندازه سرمایه گذاری هنوز هم پایین است و سرمایه گذاران جدید با رقابت محدود مواجه میشوند به علت مشکالت اخیر افغانستان

 . و تقاضا برای عرضه خدمات پیشرفته و اقتصادی ثابت میباشد

 

یزات و ، و تقاضای حکومت و سکتور خصوصی برای تجهکمکهای خارجی

ماشین آالت هنوز هم ضروری میباشد تا پروگرام بزرگ بازسازی کشور را به 

پیش ببرد و باید تا چند سال ادامه پیدا کند و سپس یک مارکیت ثابت را برای 

 . خدمات ترانسپورتی و لوجیستیکی ایجاد خواهد نمود
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در . ز به فعالیت نمودند و صد ها میلیون دالر مفاد نموده اندطبق کمپنیهای لوجیستیکی آنها بسیار به سرمایه کم در افغانستان آغا

 . بیشتر را برای سرمایه گذاران اولیه ایجاد نماید 45صورت رقابت این نوع مفاد پایین خواهد آمد البته در میانمدت میتواند که سود

 

 

 

 

 

 

 تعویض واردات : ۶بخش 
 

 مرور: ۶.۱

 

افغانستان با . که هفده چند صادرات را تشکیل میدهد –میلیارد دالر بود  ۲۴۴در حدود  ۴۱۱۲/۴۱۰۱ی افغانستان در سال شکلواردات 

به . چالشهای جدی در عرصه صنعت سازی کشور مواجه میباشد و در این زمینه رقابت بیشتری را از کشورهای همسایه دیده است

توسط انکشاف تشبثات کوچک و   مخصوصاً)ت همین علت حکومت میخواهد که تهداب صنعتی کشور را از طریق افزایش صادرا

طبق . انکشاف دهد و در ساحات تولید را آغاز نماید که فعالً در آن محصوالت را وارد میسازد( متوسط و سکتور معدن کاری

 . تعویض واردات وجود دارد 46میلیون دالر فرصتهای ۵۱۱ستراتیژی تثبثات کوچک و متوسط به ارزش 

ت سوددهی تولید داخلی از معیارهای ذیل استفاده جهت تعین نمودن قابلی

 :گردیده است

 شرایط معقول سرمایه گذاری 

  موجودیت ظرفیت انسانی کافی برای اجرای تولید 

  محیط کارا و حمایوی 

                                                      
 

45
 . مراجعه شود orizon.pdfwww.miga.org/documents/hبرای معلومات بیشر به ویب سایت  
46

به ستراتیژی انکشاف . تخمین گردیده است ۰۲۲۲این ارقام برای سه سال الی اخیر . مراجعه نمایید، یک افغانستان رقابتی ARDEPبه   

 . ۱۱، صفحه ۰۲۲۲دسمبر . تشبثات کوچک و متوسط مراجعه نمایید

http://www.miga.org/documents/horizon.pdf
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  تکنالوجی نسبتاً ساده تولید 

  دسترسی آسان به مواد خام و دیگر مواد الزم 

  باعث بلند رفتن قیم محصوالت وارد شده به کشور میشودمصارف بلند ترانسپورتی از کشورهای همسایه . 

برعالوه  سکتور مواد تعمیراتی که در بخش سوم روی بحث گرفته شد وزارت تجارت و صنایع سکتورهای ذیل را شناسایی نموده 

 :است که در آن پوتانشیل تعویض واردات خیلی قوی میباشد

 تخم و مرغهای زنده .0

 تولید خفیف .1

 روغن خوردنی  .0

 بوره .3

 لبنیات .1

 پایپسازی پالستیکی و محصوالت ساده پالستیکی  .6

 دسته بندی .7

 جوس های میوه .2

 

 

حکومت خیلی عالقمند است تا در این عرصه با . در بعضی از سکتورهای فوق تولید داخلی به شکل موضعی آغازه شده است

 . نماید و همچنان اصالح تعرفه را اطمینانی سازدسکتور خصوصی کار نماید و سرمایه گذاری را با ارایه امتیازات مناسب تشویق 

 

 

 

 سکتورهای دیگری دارای اولویت : ۶.۶

 

بعضی از آنها مهم میباشد و بعضی از آن . یکتعداد سکتورهای دیگر نیز شناسایی گردیده است که پوتانشیل تعویض واردات را دارد

 : این سکتورها شامل ذیل میباشد. کوچک است و میتواند در آینده فرصتهای خوب را ارایه نماید

 

 

 اشتغالزاتولید 

 

را ایجاد  اشتغالزاافغانستان میخواهد که یک سکتور تولید کم مصرف و 

صنایع که . نماید که بتواند به تعداد زیادی از افغانها را را استخدام نماید
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اقالم . فوع سازد و بعداً باالی صادرات تمرکز نمایدتقاضای مارکیت داخلی را مر  برای سرمایه گذاری مناسب اند میتواند که اوالً

 : ذیل به افغانستان وارد میشود که نمایانگر وجود یک مارکیت بزرگ در کشور میباشد

  

 بایسکل ها 

  اجناس مصرفی 

  وسایل صنعتی و اتومبیل و 

 لباس و  پای پوش 

 

اخیراً یکتعداد متشبثین تولید وسایل خانگی و موتر سایکل را در  

فعالً  این کار در سطح بسته بندی پرزه . فغانستان آغازه نموده استا

البته متشبثین مذکور میخواهند که پرزه . جات وارد شده صورت میگیرد

 . جات تذکر یافته را در داخل افغانستان تولید نمایند

 

  

 

 

 

 

 

 صنعت فلم

 

همچنان یکتعداد مؤسسات غیر دولتی در . شاف یافتن استمهارتهای تخنیکی در صنعت رسانه های پخشی در افغانستان روبه انک

البته صنعت فلم نیاز به تحقیق بیشتر دارد که گویا در اقتصاد (. مانند پروژه افغان فلم)انکشاف ظرفیت سرمایه گذاری نموده اند 

 . آینده کشور نقش عمده بازی کرده میتواند یا خیر

 

 

 

 توریزم 
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ی و تاریخی افغانستان دارای ساحات طبیع

میباشد که با تامین امنیت میتواند فرصتهای 

خوب برای سرمایه گذاری در عرصه 

 . توریزم را ایجاد نماید

 

 

 نساجی

 

حکومت میخواهد از طریق بازسازی و اجاره دادن تصدیهای دولتی . صنعت نساجی نوپیدا در افغانستان در حال انکشاف یافتن است

 . را در کشور انکشاف بدهدصنعت نساجی ( در هرات و کابل)

 فیشن

 

سپس یکتعداد فیشن . دو کمپنیهای دیزاین افغانی در نمایشگاه فیشن در کشور هند اشتراک نمودند ۴۱۱۷برای اولین بار در دسمبر 

توام با بافتن و ساختن لباس، افغانستان . خانه ها در کابل گشایش یافته است

 .  خشان فیشن در کشور میباشددارای ظرفیت خوب برای ایجاد یک صنعت در
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 معلومات بیشرت: ۱ضمیمه 

 

 منابع انترنت

 

 /http://www.amcham-af.org  (AmCham)اطاقهای تجارت امریکا در افغانستان

   /http://www.acci.org.af (ACCI)اطاقهای تجارت و صنایع افغانستان 

 /http://www.a-acc.org (AACC)امریکا  –اطاقهای تجارت افغان 

 Afghan-California Business Council (ACBC)کالفورنیا   –انجمن تجارتی افغان 

http://www.acbconline.org/  

  /Afghanistan Builders Association (ABA) http://www.aba.afشرکتهای ساختمانی افغانستان اتحادیه 

  /http://afghanistan.buildingmarkets.orgفهرست عرضه کننده گان افغانستان 

 Afghanistan Investment Support Agency (AISA)اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان 

http://www.aisa.org.af/ 

   World Bank Doing Business 2011 Reportافغانستان  کاربانک جهانی در مورد انجام کسب و  ۴۱۰۰راپور 

 http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan 

  /Afghan Ministry of Foreign Affairs (MoFA) http://www.mfa.gov.afوزارت خارجه افغانستان 

  /Afghanistan Central Business Registry (ACBR) http://www.acbr.gov.afثبت مرکزی افغانستان 

   /Afghan Ministry of Justice (MoJ) http://www.moj.gov.afوزارت عدلیه افغانستان 

  http://www.mof.gov.af/Afghan Ministry of Finance (MoF) وزارت مالیه افغانستان 

 Afghan Ministry of Commerce & Industries (MoCI)ارت تجارت و صنایع افغانستان وز

http://www.commerce.gov.af/   

 Afghan Ministry of Economy (MoEC)وزارت اقتصاد افغانستان 

http://www.moec.gov.af/index_eng.aspx   

 International Franchise Association (IFA)انجمن بین المللی امتیاز کسب و کار

http://www.franchise.org/   

 Afghanistan Reconstruction and Development Service (ARDS)خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان  

http://www.ards.gov.af/   

http://www.aisa.org.af/
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/afghanistan
http://www.mof.gov.af/
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 Office of Foreign Assets Control (OFAC)دفتر کنترول دارایهای خارجی 

http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-

Assets-Control.aspx   

   /United Nations Development Program (UNDP) http://www.undp.org.afپروگرام انکشافی ملل متحد 

 Export Promotion Agency of Afghanistan (EPAA)اداره انکشاف صادرات افغانستان 

http://www.epaa.org.af/   

  . Embassy of Afghanistan in Washington, DCسفارت افغانستان در واشنگتن دی سی 

http://www.embassyofafghanistan.org/index.html 

 

 فهرست کتب و مؤخذ

 

  ۴۱۱۲امریکا ، مسوده پیشنهادی ،  –اتاق تجارت افغان / ورد هدف اتاق تجارت و صنایع افغانستان  استراتیژی سرمایه گذاری م

طرزالعمل های بسیج سازی مالیات و سکتور عامه افغانستان ، /نظریات در مورد اصالح نمودن سیستم ها: امریکا –اتاق تجارت افغان 

۴۱۱۲  

  ۴۱۱۲ه گذاری نمودن در افغانستان، سرمای. اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان

  ۴۱۱۵حقایق و ارقام، . اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان

  ۴۱۱۵فرصتهای تجارتی در مواد ساختمانی، : سرمایه گذاری نمودن در افغانستان. اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان

  ۴۱۱۵فرصتهای تجارتی در صنعت قالین، : افغانستان سرمایه گذاری نمودن در. اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان

 ۴۱۱۴چهارچوب انکشاف ملی، . حکومت افغانستان

  ۴۱۱۲تجارت و انکشاف، : افغانستان. سفارت کبرای افغانستان در ایاالت متحده

  ۴۱۱۴به کمکهای افغانستان ،   Zتا  Aراهنمای . بانک جهانی/  (AREU)بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان 

  ۴۱۱۲قضیه مطالعه مارکیت کشمش ، : دانستن مارکیتها در افغانستان.  (AREU)بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان 

 ۴۱۱۲، ۲، و ۴، ۰پیشکش برای مراحل : ارزیابی مارکیت سکتور باغداری. پروگرام انکشافی ملل متحد/  Altaiکمپنی مشورتی 

   ۴۱۱۲بی نیازمندیهای سکتور خصوصی ، ارزیا:  USAIDاستراتیژی /  Altaiکمپنی مشورتی 

  ۴۱۱۲تصدیهای دولتی ، . بیرنگ پوائنت/ ریچرد برنستارم 

 

  Bollyn, Christopher  ،۴۱۱۲. افغانستان غنی از منرالهای با ارزش

http://www.embassyofafghanistan.org/index.html
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،  Bray, Johnقضیه بوسنیا هرزگوینا، : تجربه میگا در ممالک جنگ زده.   (MIGA)اداره چند جانبه تضمین سرمایه گذاری 

۴۱۱۲ 

 Byrd, William  ،۴۱۱۴چارچوب منطقوی و کشور، : بازسازی افغانستان 

 Byrd, William and Ward, Christopher  ،۴۱۱۲مواد مخدر و انکشاف در افغانستان ، 

 ,Evans, Anne, Manning, Nick، راهنما در مورد حکومت افغانستان،  (AREU)بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان 

Osmani, Yasin, Tully, Anne, and Wilder, Andrew  ،۴۱۱۲  

 ,Evans, Anneارزیابی و سفارشات برای عمل، : ، اداره والیتی در افغانستان (AREU)بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان 

Manning, Nick, Osmani, Yasin, Tully, Anne, and Wilder, Andrew  ،۴۱۱۲  

  ۴۱۱۲ای تجارت افغانستان، راهنم. حکومت افغانستان. صادرات

  ۴۱۱۲ارزیابی توصل افغانستان به سازمان تجارت جهانی ، .  USAID/ گروپ خدمات / فرهت، فرهت 

Krakoff, Chip  / گروپ خدمات /USAID .ارزیابی چالش ها، پوتانشیل و ظرفیت، : انکشاف و ترویج صادرات در افغانستان

۴۱۱۲ 

  ۴۱۱۲ایه گذاری در آینده افغانستان ، سرم. اداره انکشاف پارکهای صنعتی

Lister, Sarah , Karaev, Zainiddin  /قضیه مارکیتها در : شناختن مارکیتها در افغانستان. بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان

  ۴۱۱۲سکتور مواد تعمیراتی ، 

Miller, Sutherland / گروپ خدمات /USAID .کالت جوازدهی و پروسیجر ارزیابی مش: موانع اداری در عرصه تجارت

 ۴۱۱۲صادرات در افغانستان ، /واردات

  ۴۱۱۲وزارت تجارت و صنایع ، پروگرام ملی انکشاف سکتور خصوصی، 

تقنینی برای / ارزیابی نیازمندیهای آیسا و تحقیق در مورد چارچوب پالیسی .  (MIGA)اداره چند جانبه تضمین سرمایه گذاری 

  ۴۱۱۲انکشاف بخش صنعتی ، 

پیشکش به میز گرد تمویل کننده گان انکشاف سکتور خصوصی ، : نتایج تحقیق صنعت افغانستان.  (OTF)روپ در سرحد گ

۴۱۱۲  

Orris, C. J. and Bliss, J. D.  /۴۱۱۴معادن و منرالها در افغانستان، . وزارت داخله و بخش زمین شناسی ایاالت متحده  

Pain, Adam and Ali, Moharram /قضیه قالین و : شناختن مارکیتها در افغانستان. یق و ارزیابی افغانستانبخش تحق

  ۴۱۱۲مارکیت قالین اندخوی ، 

Pragma/USAID.   ، ۴۱۱۲راپور تحقیقاتی مارکیت افغانستان  

Ritter, Don and Karzai, Mahmood. ۴۱۱۲تاثیر آن باالی سرمایه گذاری در افغانستان، : پالیسی مالیات. واشنگتن تایمز  

Ritter, Don and Panjshir, Atiq .۴۱۱۲رای روی مرمی، : واشنگتن تایمز  
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  ۴۱۱۲مطالعه ابتدایی مسایل مربوط به اجاره داری زمین در شهر کابل افغانستان ، . هابیتات ملل متحدموسسه 

USAID  ، ۴۱۱۰، ارتباطات تجارت بین المللی افغانستان با ممالک همسایه 

  ۴۱۱۵پروفایل افغانستان، . ت متحدهوزارت خارجه ایاال

 ۴۱۱۴مرور بر تجارت افغانستان ، : تجارت نمودن در افغانستان: وزرات داخله ایاالت متحده

  ۴۱۱۲ایاالت متحده و افغانستان موافقتنامه چارچوب تجارت و سرمایه گذاری را به امضا رساند، . نماینده تجارتی ایاالت متحده

  ۴۱۱۲انکشاف تجارت افغانستان، . تانسفارت امریکا در افغانس

Wily, Liz Alden  / بخش تحقیقاتی و ارزیابی(AREU) .احیای مصؤنیت اجاره داری زمین در : بحران در حقوق زمین

  ۴۱۱۲افغانستان، 

 . ۴۱۱۲دولت سازی، تداوم رشد و کاهش فقر، : افغانستان. بانک جهانی

  ۴۱۱۲دستاوردها و راه استراتیژیک به آینده،  :تامین نمودن آینده افغانستان. بانک جهانی

  ۴۱۱۲پروژه اضطراری عصری سازی گمرکات و تسهیل تجارت دولت انتقالی اسالمی افغانستان ، ضمیمه تخنیکی ، . بانک جهانی

  ۴۱۱۲معدن کاری منحیث منبع رشد، : دولت انتقالی اسالمی افغانستان. بانک جهانی

 


