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نگاهدر یک قزاقستان . 1

نهمین 
جهانبزرگ کشور 

ن،  هم مرز با کشورهای روسیه، چی
ترکمنستانقرقیزستان و 

زمین٪80از بیش 
(میلیون هکتار220)

برای تولید محصوالت 
کشاورزی

ر صادپنجمین قزاقستان 
جهانکننده بزرگ گندم 

از نظر سیاسی ، اجتماعی
و اقتصادی

با ثبات

عضو سازمانهای 
WTO, UN, OIC, 

EAEU,ECO

منابع معدنی

همه عناصرتقریباً 
ان میتودر جدول تناوبی را 

.در خاک قزاقستان یافت

ی رهبر جهاناین کشور یک 
است

یوم در منابع اکتشافی اوران
ت ، ، روی ، تنگستن و باری

در نقره ، سرب و دوم
در مس سومکرومیت ها ، 
در چهارمو فلوریت ، 

.در طالششممولیبدن و



، طور استراتژیکبه 
این کشور بازارهای  
بزرگ و سریع رو به  

جنوب، چینرشد 
یاروپاو روسیه، آسیا

را با راه آهن و  غربی
بندر به دریای خزر  
ن ارتباط می دهد که ای
وضعیت موقعیت 

این  ژئوپولتیکی را به
.کشور داده است

مساحتیدارایقزاقستان
،استغربیاروپایبرابر

متراککمترینازیکیاما
راجهانسطحدرجمعیت

.داراست

یمساحتدارایقزاقستان
میلیون2/7بربالغ

شورکبزرگترینکیلومتر
.خشکیدرمحصور

ابآبیمرزکیلومتر1900
خزردریای

موقعیت ژئوپلتیک

موقعیتلحاظبه
تانقزاقسژئوپلتیکی

الاتصحلقهسویکاز
اآسیشرقکشورهای

یسوازوبودهاروپابا
پلمهمتریندیگر

باروسیهارتباطی
درواقعکشورهای

محسوبآسیاجنوب
.می شود





دالر9244درآمد سرانه 

میلیارد دالر170.9تولید ناخالص داخلی   

شاخص های کلیدی
(2019)قزاقستان 

درصد0/4از جهان   GDPسهم 

درصد4/8نرخ بیکاری    

درصد5/2تورم     

درصد GDP4/3از FDIدرصد جذب 

تنگه433(       هر دالر)نرخ ارز 

میلیارد دالر 38.7صادرات نفت            

میلیارد دالر 19.1صادرات غیر نفتی      

میلیارد دالر   38.7واردات                



کنیم؟چرا با قزاقستان تجارت کنیم و در آنجا سرمایه گذاری. 2



موقعیت جفرافیایی استراتژیک ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

حمایت کامل قانون از سرمایه گذار

نیروی کار ماهر چند زبانهمحیط مناسب برای کسب و کار

چشم انداز استراتژیک همه جانبه

زیر ساخت های مدرن و توسعه یافته سرمایه گذاریبرای  مشوقهای جذاب 

خشهاکلیه بگذاری در سرمایه فرصتهای  دسنرسی به بازار منطقه

دلیل 10
سرمایه گذاری برای 

در قزاقستان



اقتصادیواجتماعی،سیاسیثبات:1دلیل

رشد تولید ناخالص ملی
(PPP, billion $) 

CCAسهم تولید ناخالص ملی در
(2017 - PPP, billion $) 

پروژه های اجرا شده توسط سرمایه گذاران خارجی
2015-2018
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موقعیت جغرافیایی استراتژیک و خاص: 2دلیل 

بین دو بازار بزرگ جهانیک پل زمینی 
قزاقستان یک کشور استراتژیک جدید در چهارراه اروپا و آسیا است

حمل و نقل کارآمد  با صرفه جویی در زمان

چین-اروپا -چین
روز10:سن پترزبورگ 

روز16:هامبورک 
روز18:لندن

اروپای غربی-چین غربی
بزرگراه بین قاره ای

بین چین و اروپاکاال اجازه می دهد تا 
روز جابجا شود10ظرف مدت 

آکتائو و کوریکبنادر 
با زیر ساخت توسعه یافته

LONDON
قزاقستان

روسیه

چین

ST.PETERSBURG

10
روز

18
روز

45
روز





مناسب کسب و کارمحیط  : 3دلیل 
.داراسترا 25رتبه  ( کشور190از )در سهولت کسب و کار 2020بانک جهانی در گزارش رتبه بندی قزاقستان در 

مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 

29.4قزاقستان  46.3روسیه  48.17ازبکستان  64.9چین 



کسب و کارمناسب محیط : 3ادامه دلیل 

مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 



مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 

جهانکشور167میاندر2018قزاقستانوایرانلجستیکیعملکردشاخص

قزاقستانایرانشاخص عملکرد لجستیکی
6471رتبه کل

7165(گمرک)کارایی فرآیندهای ترخیص کاال 
6381(زیرساخت)کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی 

7984(یحمل و نقل بین الملل)سهولت دسترسی به حمل و نقل بین المللی با قیمت رقابتی 
6290(کیفیت لجستیک) شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی 

8583(تعقیب و ردگیری)توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی 
ظار ها به مشتری در زمان برنامه ریزی شده یا زمان مورد انتمناسب بودن زمان تحویل محموله

(زمان تحویل)
6050

کسب و کارمناسب محیط : 3ادامه دلیل 



مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 

جهانکشور137میاندر2017-2018قزاقستانوایرانفناوریبرایآمادگیشاخص

قزاقستانایرانفناوریشاخص آمادگی برای 
9152رتبه کل

105104دسترسی به آخرین فناوری
11881جذب فناوری در سطح بنگاه

7493انتقال فناوریخارجی و سرمایه گذاری مستقیم 
7836کاربران اینترنت

6658پهنای باند اشتراک اینترنت
10441(رکیلوبایت در ثانیه بر نف)پهنای باند اینترنت بین المللی 
10051پهنای باند اشتراک تلفن همراه

کسب و کارمناسب محیط : 3ادامه دلیل 



مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 

جهانکشور137میاندر2017-2018منطقهکشورهایفناوریبرایآمادگیشاخصبرخی

کسب و کارمناسب محیط : 3ادامه دلیل 



مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 

درهمنطقکشورهایجهانیرقابت پذیریشاخص
جهانکشور140میاندر2019

ایران

قزاقستان

قزاقستانایرانشاخص رقابت پذیری جهانی
9955شاخص کل

12064نهادها
8067زیرساختها

8444اطاتفناروی اطالعات و ارتببا تطبیق 
13460محیط اقتصاد کالن

7295سالمت
9257مهارت

13362بازار کاال
14025بازار نیروی کار

123104نظام مالی
2145اندازه بازار

13235و کارکسب پویایی 
7195ظرفیت نوآوری



مناسب ترین سیستم مالیاتی در کل منطقه
(سود) % میزان سهم کل مالیاتها از سود تجارت 

ویزاییتسهیالت

(کشور57)کشورهابرخیباویزالغو-1

کشورهابرخیباالکترونیکیویزای-2

نامهدعوتباویزا-3



نیروی کار با استعداد و ماهر: 4دلیل 

منطقهدر باالترین میزان سواد قزاقستان دارای  
اکثر شهروندان دو زبانه هستند با دانش خوب انگلیسی، 

.هستندز متمرکعلوم، فناوری، مهندسی و ریاضیجدیت روی دانشگاههای قزاقستان با 

ام29
رتبه در شاخص

توسعه سرمایه انسانی

نیروی کار بسیار
ماهر و مقرون به 
صرفه

ماهیانهدستمزدمیانگین

قزاقستان روسیه چین

$416 $548 $701

روشهای ساده برای استخدام

رژیم بدون ویزا برای شهروندان

کشور جهان  از جمله همه  اعضای سازمان توسعه 65که بیش از 
را شامل می شود( OECD)همکاریهای اقتصادی 

BULASHAKبورسیه بین المللی 
آموزش دیده  : دانشگاه برتر جهان100هزار متخصص در 10بیش از 

.اند

نفر برای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس8000

در مقاطع دکترا ، اینترنشیپ و بالینی2140

دارد ،موسسه آموزش عالی128قزاقستان 
در تا از آنها در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان 8

ثبت شده  اند2017/18سالهای 

دانشگاه های قزاقستان با موسسات مشهور جهانی مانند دانشگاه  
دانشگاه دوک ، دانشکده معادن کلرادو و دانشگاه  ، UCLکمبریج ، 

ملی سنگاپور همکاری آموزشی دارد



گذارسرمایهازقانونکاملحمایت:5دلیل

.برای اولین بار در اوراسیا یک سیستم دادگاه عادی را ارائه می دهد AIFCدادگاه
.دادگستری است9دارای  AIFCدادگاه

این قضات جزء مجرب ترین و برجسته ترین قاضی ها هستند
دنیای حقوق مشترک با اعتبار جهانی برای استقالل مطلق ،از 

بی طرفی ، صداقت ، استفاده بی قید و شرط از قانون ، و عدم فساد

و مرکزداوری بین المللیAIFCدادگاه 

از نظر قانونی جدا و مستقل
.استاز سیستم قضایی جمهوری قزاقستان

بین سیستم قضایی با باالترین استانداردهایکه خدمات 
 AIFCالمللی برای حل و فصل اختالفات مدنی و تجاری در

.ارائه می کند

ن مراحل ویژه رسیدگی به اختالفات سرمایه گذارا
(قانون اساسی قزاقستان)مطابق آیین نامه اول 

هیئت تخصصی قضایی•
دیوان عالی کشور

جمهوری قزاقستان
دادگاه آستانه•

سرمایه گذاری پیمان 1پیمان دوجانبه و 47قزاقستان 
.چند جانبه را امضا کرده است

تضمین حقوق سرمایه گذاران در موردملی شدن
، سلب مالکیت و تصرفات

تضمین حمایت قانونی از سرمایه گذاران
فعالیت در قلمرو قزاقستان

تضمین استفاده از درآمد
رگوالتوری حل اختالف اختالف سرمایه گذاری



چشم انداز استراتژیک جامع: 6دلیل 

توسعه زیر ساخت ها

مدرنیزه کردن و مشوق های 
اقتصادی

کاهش سهم دولت در اقتصاد

سرویسهای مالی

فضای باز در بازار

NURLY ZHOL” (“BRIGHT PATH”)“برنامه دولتی 

NURLY ZHER” (“BRIGHT LAND”)“برنامه دولتی 

برنامه دولتی توسعه صنعتی و نوآوری

برنامه خصوصی سازی

مرکز مالی بین المللی آستانه

WTO, EAEU, BELT AND ROAD INITIATIVE, 
سیاست خارجی متوازن

”DIGITAL KAZAKHSTAN“برنامه دولتی 

قزاقستان
به عنوان پیشرو
تدارکات ، بازرگانی
و کانون تجارت
ظهور کرده است و
فرصت های سرمایه گذاری
گسترده ای را ارائه
می دهد ،
با دور خیزی به سمت 
موسسات مالی



زیر ساخت قدرتمند: 7دلیل 

استفرودگاه 24قزاقستان دارای
پرواز بین 126پایتخت  نور سلطان  میزبان 

پرواز داخلی به مراکز مالی بین289المللی و 
گ المللی مانند فرانکفورت ، لندن ، دبی ، هن

.کنگ ، سئول است

طول جاده های قزاقستان  
استهزار کیلومتر 128

طول راه آهن
بیش ازدر قزاقستان 

، اتصالهزار کیلومتر 15
ان  سیستم راه آهن قزاقست
با کشورهای همسایه

میلیون شهروند قزاقستان18میلیون از 14بیش از 
،از اینترنت استفاده می کنند مرتبا 
باالترین میزان در آسیای  ، که ٪77ضریب نفوذ 

استمیانه

در آسیای میانه است1اتصال به اینترنت رتبه قزاقستان برای
(Global Digital Report 2018)

خطوط لوله اصلی
هزار کیلومتر23: کل

(هزار مایل15)
هزار کیلومتر15: خطوط لوله گاز

(هزار مایل9)
هزار کیلومتر8: خطوط لوله نفت

(هزار مایل5)

، حجم کل2019در سال 
ترانزیت کاال در زیرساخت های بندری 

میلیون تن  9قزاقستان در دریای خزر از 
.فراتر خواهد رفت

هزار 10694به 2020ساختمان سازی  تا سال 
خواهد رسیدمتر مربع 

بکه با شپیشرفته ترین صنعت ارتباطات در آسیای میانه 
4Gگسترده 



مشوقها برای جذب سرمایه گذاری: 8دلیل 

منطقه ویژه اقتصادی12
مشوقهای مالی

مالیات بر درآمد

مالیات زمین

مالیات امالک

معافیتهای حقوق و 
عوارض گمرکی

زمین رایگان

فرآیند ساده سازی شده 
بکارگیری کارگر خارجی

زیر ساختهای آماده به کار

مشوقهای غیر مالی

0
%

«Pavlodar» 

SEZ

«NIPT» SEZ

«Saryarka» SEZ 

«Seaport Aktau» 

SEZ 

«Ontystik» SEZ

«Astana 

- new city» SEZ 

«Chemical

Park Taraz» 

SEZ

«Khorgos –

Eastern Gate»

SEZ 

«Park of Innovative 

Technologies» SEZ

«Astana –

Technopolis

» SEZ

«International 

Center for 

Border 

Cooperation 

“Khorgos”

«Turkestan» SEZ

منطقه صنعتی22

دسترسی به زیر ساحتهای مستقر شده 
و شبکه های دیجیتال

گزینه های اجاره بلند مدت
و برنامه بازپرداخت

بر اساس ارزش کاداستری زمین

بدون محدودیت های
بخش بندی

تنفس تا بهره برداری در
قراردادهای  سرمایه گذاری

با دولت

 SEZ have sectoral focus*قرارداد سرمایه گذاری

،  پالت زمین)کمک های دولتی موضوعی 
(ساختمان ها ، تجهیزات و غیره

روال ساده سازی شده برای استخدام  
نیروی کار خارجی

یارانه سرمایه گذاری
(در هزینه های ساختتخفیف30٪)

مشوقهای غیر مالی مشوقهای مالی

مالیات بر درآمد شرکت

مالیات زمین

مالیات امالک و مستقالت

معافیتهای گمرکی

0
%



بازار منطقهدسترسی به : 9دلیل 

طبقه با درآمد متوسطبا رشد قابل توجه میلیون مصرف کننده 500بازارهای منطقه ای بیش از اولویت دسترسی به 

بازار مشترک  دسترسی ترجیحی به یک 
180اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیش از 

میلیون مصرف کننده

(میلیون50)بازارهای آسیای میانه • 
(میلیون300)غرب چین •
(میلیون150)کشورهای دریای خزر • 

بند کمرقزاقستان نقش اصلی را در تحقق 
ایفا می کندجاده ای

کلدرکیلومتر10،000ازکیلومتر3000ازبیش
اهدخوعبورقزاقستانخاکطریقازبندکمراین
نزمیاصلیراهروازمهمبخشیکبهراآنوکرد

زانمیبهرانقلوحملهزینهوزمانوکردهتبدیل

.دهدمیکاهشتوجهیقابل

47،000
کانتینر

2015در 

2.000.000
کانتینر

2020تا 

2020رشد در حجم حمل و نقل ترانزیتی قزاقستان تا سال 

ذاری میلیارد دالر زیرساخت که عالوه بر سرمایه گ9بیش از 
هزینه می شوند B&Rدر

شبکه ریلی مدرن و گسترده

بهینه شدهمقررات  چارچوب انعطاف پذیر قانونی و 

1

2

3



فرصت های گسترده همکاری بین بخش های مختلف:10دلیل 

غذایی و کشاورزی

شیمیایی و پترو شیمی

معادن و متالورژی

مشارکت خصوصی در پروژه های دولتی در دیگر بخشها

حمل و نقل و زیر ساخت

امالک و گردشگری

(میلیون دالر714) پروژه 22

(دالرمیلیارد2.6)پروژه5

(میلیارد دالر5) پروژه 20

(میلیون دالر673) پروژه 7

(میلیون دالر335) پروژه 4

(میلیون دالر869) پروژه6
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تحوالت اقتصادی قزاقستان

یعنیباالهبمتوسطدرآمدیسطوحبهمتوسطازپایینتردرآمدباکشوریازدههدوازکمتردرقزاقستان
.بودکشورایندورانتریناستثناییمیالدی2000دهه.شدملحقباالبهمتوسطدرآمدباکشورهایگروه
.یافتکاهششدتبهفقرو(2013سالتا)شدبرابر10کشوراینسرانهGDP،2002سالاز
.شد2014سالدراقتصادشدیدکاهشباعثقزاقستانبرانگیزچالشخارجیمحیطاما
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تحوالت اقتصادی
یسالهادرنفتجهانیقیمتکاهشدلیلبه

وچیناقتصادیرشدکاهشو2015و2014
2014سالازقزاقستاناقتصادیرشد،روسیه

افزایشآنمتعاقبوگذاشتکاهشبهرو
پیدررا2016سالهایدرفقرافزایشوتورم

ایجنتوآهستهرشدکنندهمنعکسکهداشت،
.بودکاربازارضعیف

افتنیزکشوراینملیپولدورهایندر
ملیلپوارزشبطوریکهکرد؛تجربهراشدیدی

به2013سالدردالرهربرابردرتنگه154از
.یافتکاهش(%116)2017اکتبردرتنگه326

تنگه414بهدالرهرارزشنیز(جوالی)2020سالدر
.یافتافزایش

26.9 21.3 21.0 16.9
30.8

57.1

104.9

133.4
148.0

208.0

236.6

184.4

137.3

179.3

0.0
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100.0

150.0

200.0
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میلیارد دالر-( جاری)تولید ناخالص داخلی 



سرمایه گذاری مستقیم خارجی

13.75اخیرسالچنددرحدباالترینبه2016سالدر.استبودهدالرمیلیارد4.85ورودیFDIخالص2018سالدر
ازقزاقستاناقتصادیرشدکاهشکاالها،جهانیهایقیمتکاهشو2008ازبعدجهانیاقتصادرکود.بودرسیدهدالرمیلیارد
.استشدهخارجیگذاریسرمایهورودیروندکاهشباعثکهاستمشکالتیجمله
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی

.نیستدیکسانFDIهمهاست،ضروریاقتصادیرشدبرایFDIکهحالیدر
هایچالشوفرصتهامزایا،باهماهدافاین.استبازاریکبهورودبرایآنهااهدافسرمایهگذاراصلیانگیزههایازیکی
Johnتوسطزیربندیطبقه).میشودمشخصبازار Dunning،استشدهارائهانگلیسیاقتصاددانیک:

؛(گازونفتمعدن،مانند)طبیعیمنابعازبرداریبهرهودسترسیانگیزهبا:طبیعیمنابعجستجویدرگذاریسرمایه

تی،مبادالقابلغیرخدماتمانند)ایمنطقهیاداخلیبازارهایبهخدماتارائهانگیزهبا:بازارجستجویدرگذاریسرمایه
؛(غیرهوفروشیخرده

میراهمفراالمللیبینبازارهایدررقابتامکانکهاستعواملیازمندیبهرهدنبالبه:کارآییجستجویدرگذاریسرمایه
؛(غیرهوITخدماتتولید،مانند)کند

هایشبکه،انسانیسرمایهبرندها،)استراتژیکهایداراییبهدستیابیبرای:استراتژیکداراییجستجویدرگذاریسرمایه
ریقطازاغلبگذاریسرمایهنوعاین.کندرقابتمشخصبازاریکدرسازدمیقادرراشرکتیککه(غیرهوتوزیع
.داردرااهمیتبیشترینداخلیFDIبهنسبتقزاقستانبرایFDIنوعاین.گیردمیصورتتملکوادغام



خارجیمستقیمگذاریسرمایهجذابهایبخش

کنندهبجذبیشترینگازونفت:معدنیمنابعبخش
فلزاتذوبواستخراج:تولیدبخش

سرمایه گذاری مستقیم خارجی



تحوالت اقتصادی 
،روسیهروبلهایپویاییبهتنگهارزش
واستوابستهآمریکادالرونفتقیمت
.داردقرارمتغیرسهاینتاثیرتحت
ریمحدودتاثراتآمریکادالرنوساناتالبته

لهمبادزیرادارددیگرمتغیردوبهنسبت
شدهثباعآمریکا،باقزاقستانپایینکاالیی
برزیناچیتاثیراتدالرارزشتغییرکهاست

.باشدنداشتهکشوراینتجارت

پایاندرخارجیبدهیوارزیذخایرمیزان
میلیارد167و89معادلترتیببه2017سال
بهرهنرخدرتغییراتلذا.استبودهدالر

اقتصادبرسزاییبهتاثیرپیشرفتهکشورهای
.باشدداشتهمیتواندکشوراین



اقتصادیانداز چشم 
کندهبمیتوانداقتصادیرشدکاهشاندازچشم
.شودمنجرکشوراینتجارترشدشدن

راهدادهپیشنهادجهانیبانکهمانطوریکه
صاداقتسازیمتنوعوبهرهوریافزایشکارهای

.گیردقرارکشوراینکاردستوردرباید

با2016سالازکهمیدهدنشانپاییننمودار
قدرتموثرحقیقیارزنرخکاهش

استهکنیزکشورایناقتصادیرقابتپذیری
چارهتورم،بودنپایینبهتوجهبا.استشده
اهشکطریقازرقابتیتوانافزایشبرایای

میرودانتظارلذا.نداردوجودملیپولارزش
باشیمشاهدراملیپولیارزشکاهشمجددا

(وارداتتهدید)



پسومییابدکاهشکمی2019-20سالدرداخلیناخالصتولیدرشدجهانی،بانکگزارشاساسبر

زیربناییساختاریضعفهایوبهرهوریآهستهرشدکاهشچشمانداز،این.میشودهموارآناز

ویژهبهتان،قزاقساصلیتجاریشرکایدراقتصادیرشدکاهشعلت.دهدمینشانراقزاقستاناقتصاد

.استنهفتهروسیهفدراسیونواروپااتحادیهچین،

چشم انداز اقتصادی

قاضایتهمچنینوقزاقستاناصلیتجاریشرکای،روسیهفدراسیونوچینازخارجیتقاضای
صادیاقتعملکردبرتاثیرگذارخارجیکلیدیعواملعنوانبههمچناننفت،قیمتونفتجهانی

.بودخواهدقزاقستان



برنامه های دولت برای اصالحات 

یناتوسعهفرایندقزاقستاندولت
اندازچشمسندقالبدرراکشور
.میکنددنبال2050

:اندازچشمدرکشوراینهدف
تینفدرآمدهایبهوابستگیکاهش*
محصولیتکاقتصادازرهاییو
نیانبدانشاقتصادبهشدنتبدیل*
اقتصادیمتنوعساختار*
خصوصیبخشبهمتکی*

بایدنقزاقستااقتصادسندایناساسبر
:2050در
دنیااقتصاد30زمرهدر

دالرهزار60معادلسرانهایدرآمد

:ازدعبارتانسندایناصلیرکنسه
نهادهاتقویت*
انیانسسرمایهکیفیتبردنباال*
نقلوحملزیرساختهایبهبود*



تحوالت تجاری قزاقستان. 4



تجارت خارجی قزاقستان

توارداو(غیرنفتیونفتی)صادراتکاهش
رشدشاخصسهازمتاثرعمدتاکشوراین

.تاسبودهنفتقیمتوارزنرخواقتصادی
ارزنرخواقتصادیرشدواردات،خصوصدر
.شدندوارداتکاهشباعثجهتهم
اقتصادیرشدکاهشصادرات،خصوصدراما
تاثیرارزنرخومنفیتاثیرنفتقیمتافزایشو

.داشتمثبت
راکشوراینصادراتدرصد70متوسطبطور

.میدهدتشکیلگازونفتصادرات
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(میلیارد دالر)تجارت خارجی 

کل صادرات واردات تراز تجاری



تجارت خارجی قزاقستان
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شرکای تجاری قزاقستان

مقاصد صادراتی قزاقستان مبادی وارداتی قزاقستان

14.5;ایتالیا

13.3;چین

7.6;هلند7.7;روسیه

6.3;فرانسه

5.3;کره

4.6;سوئیس
3.8;اسپانیا

3.4;ازبکستان
2019مقاصدصادراتی؛

36;روسیه

17.1;چین

8.9;کره

4.1;ایتالیا

3.9;آلمان
3.5;آمریکا

2.1;ترکیه

2.0;ازبکستان

1.8;فرانسه

;بالروس

1.7
2019مبادیوارداتی؛



محصوالت صادراتی و وارداتی قزاقستان

2013-2017ترکیب صادرات  2013-2017ترکیب واردات 



نظام تعرفه ای قزاقستان
درصد6.1متوسطبهنرختعرفهرابهطور3،512،بهتدریج2015سالدر WTOاززمانالحاقبهقزاقستان
.کاهشداد2020تاسال
.داشتدرصد7.6متوسطبهدرصدبهطور16.7محصوالتکشاورزیبیشترینکاهشراازتعرفه
ومبیل،،قزاقستانشروعبهاعمالنرختعرفهپایینتربرایبرخیمحصوالتغذایی،ات2016ژانویهسالدر

.هواپیما،واگنراهآهن،الوار،مشروباتالکلی،دارویی،فریزروجواهراتکرد
نرختعرفهازاولدسامبر2،900نرختعرفههایاضافیراپایینآوردودرکل2018و2017درسالقزاقستان

.قرارداشت2015زیرتعرفههای2018
.کرداعمالدرصد7.1بهمتوسططوربهرامحصوالتبرتعرفهنرخ،2018سالدر

موادماهی،هایفرآوردهخوک،گوشتدام،جملهازتعرفهخط1900حدوددررادرصدصفرنرخقزاقستان
اعمالواپیماهاهانواعازبرخیوپزشکینقلیهوسایلتجهیزات،وآالتماشینپارچه،پنبه،دارویی،وشیمیایی

.کرد
.استدرصد6.4غیرکشاورزیمحصوالتبرایودرصد10.6کشاورزیمحصوالتبرایتعرفهنرخمتوسط
تقریبا)مکعبمترسانتیدریورو0.68ازکمترامااست،درصد19صنعتیمحصوالتبرایتعرفهنرخحداکثر

درصد50کشاورزیمحصوالتبرایتعرفهنرخحداکثرکهحالیدرنیست،(مکعبمترسانتیهردردالر7/7
.نیست(کیلوهردردالر0.85تقریباً)کیلوهردریورو0.75ازکمترامااست،



ترکیب واردات قزاقستان

2016-2019سهم از واردات قزاقستان 

2019سهم از بازار جهانی 
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ایرانظرفیتهای مبادله کاال بین قزاقستان و . 5



2014-2018سالهایطیقزاقستانباایرانتجاریرابطه
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2014-2018سالهایطیقزاقستانباایرانتجاریرابطه
201420152016201720182019واحدشاخص

93،84269،77545،56568،04789،54180،671هزار دالرواردات قزاقستان از ایران

892،504565،792550،867484،544426،769299،518هزار دالرنصادرات قزاقستان به ایرا

339،787295،656198،984317،190428،103514،857تنواردات قزاقستان از ایران

2،307،3791،814،6582،068،7671،610،1161،956،0671،517،790تننصادرات قزاقستان به ایرا

276236229215209157تن/ دالر ارزش واحد واردات

387312266301218197تن/ دالر ارزش واحد صادرات

1.121.231.501.000.700.52درصداز صادراتسهم ایران 

0.230.230.180.230.280.21درصدسهم ایران در واردات

986،346635،567596،432552،591516،310380،189هزار دالرارزش تجارت

2،647،1662،110،3142،267،7511،927،3062،384،1702،032،647تنحجم تجارت



1389-1398سالهایطیقزاقستانباایرانتجاریرابطه
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:میدهدنشانقزاقستانگمرکسویازشدهارائهآمارباایرانگمرکآمارمقایسه

آمارردمیشودکشورمانواردموقتبصورتقزاقستانازکهکشورفوالدازبخشیسالیانه(1
.نمیگرددثبتایرانا.جگمرکآماردرلیکنمیگردد،ثبتایرانبهصادراتعنوانبهقزاقستانگمرک

بهسپسوصادرقزاقستانبهابتداءخشکبارجملهازقزاقستانبهکشورمانصادراتازبخشی(2
.نمیرسدثبتبهقزاقستانگمرکآماردرکهمیشودصادرروسیه



(1398)عمده صادراتی به قزاقستان کاالهای 

.میدهنداختصاصخودبهرا1398سالدرایرانصادراتدرصد67فوقکاالیقلمهیجده
.میدهدتشکیلراایرانصادراتدرصد48ازبیشخوراکیمیوههایبامرتبط08کد
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پستههاباپوستتازهیاخشک
سیب،تازه
سایرسیمانسفیدپرتلند

(انگورخشککرده)تیزابیبیدانه
سایرخرماهای
خرمامضافتیتازهیاخشککرده
پوششورنگهابراساسپلیاسترها
خرماکبکابتازهیاخشککرده
سایرظروفشیشهای
صفحه،ورقیاتیغهچندالیهازموادپالستیکیچاپنشده
سایرپلیپروپیلن
جایگاهتیراندازیوسایرتفریحاتدرهوایآزاد
صفحه،ورقیاتیغهیکالیه
کفپوشهایغیرمخملیباف
سایرفرشهاوکفپوشها
پلیاتیلن
مغزپستهتازهیاخشک
سایررنگهاوورنیها



(1398)وارداتی ایران از قزاقستان عمده کاالهای 

(درصد)سهم (دالرمیلیون)ارزش شرحتعرفهردیف
44.343.1جو به استثنای بذر110039000

31.630.7روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ 202042100

6.46.2سایر قطعات گوشت های از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان312051000

3.13.0منداب402044200

2.62.5کلرور پتاسیم502041000

2.32.3ذرت دامي672091800

2.01.9خشک، غالف کنده، حتي پوست کنده یا شدهعدس 772061000

1.71.7الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده812060010
1.51.4ممزوجمحصوالت از آهن یافوالدغیر 923031000
1.31.2لوبیای سویا به جز دانه حتي به صورت خرد شده1012051090

96.894.1جمع کاالهای فوق
65.9سایر کاالها
102.8100.0کل واردات



شناسایی فرصتهای اقتصادی قزاقستان. 6



بخش کشاورزی

2013-17محصول
هزار تن

2017
هزار تن

2018پیش بیني 
هزار تن

درصد تغییرات 
2017به 2018

-1409514803139475.8گندم
28333305397220.2جو

7037858629.9ذرت
-8519779690.8سایر

-1848119870197490.6جمع تولید
50085313807852(هزار تن)صادرات 
9034/8292/12963/56(میلیون دالر)صادرات 
7660/4150/7149(هزار تن)واردات 
25/516/32872(میلیون دالر)واردات 

اقتصاددردرصد6کشاورزیبخشسهم
.است
کشوراینزمینهایدرصد75ازبیش

آندرصد30لیکناستکشتقابلیت
وهواییوآبتنوعبعالوه.میشودکشت

ردراخاصیفرصتومزیتجغرافیایی،
.استقراردادهقزاقستاناختیار
طیدرکشاورزیبخشبهرهوریافزایش

باتموجبرابردوازبیشبهاخیرقرنربع
وکشاورزیمحصوالتتولیدکفاییخود
.استگردیدهبخشاینصادراتحتی

نج،بروپنبهجو،،گندم:اصلیمحصوالت
دانهبزرگکنندهصادر10ازیکیقزاقستان

کشور70ازبیشبهکهاستجهاندر
دانهالمللیبینشورای.شودمیصادر

(IGC)درراجووگندمتولیدات
4و14ترتیببه2019-2018تاقزاقستان
.کندمیبینیپیشتنمیلیون

2013-2018طیغالتصادراتتولید،

صتفرکشاورزی،محصوالتانواعکشتقابلیتمزایایوهواییوآبتنوعاین
.استردهکاعطافراسرزمینیکشتحوزهدرکشوراینتجاریشرکایبرایمناسبی



فرصتهای بخش کشاورزی

السدرقزاقستانکشاورزیبخش
دالرمیلیارد1/9بربالغ2018

:کهاستداشتهواردات
خوراکي،احشاءوگوشت

لبني،محصوالت
وسیبانگور،)خوراکيهایمیوه
(...وهلو

وادویهوچای
خوارکيروغنهایوچربیها
.داشتندراسهمبیشترین

2018سالدرقزاقستانکشاورزیبخشواداتسهم



فرصتهای بخش کشاورزی

:)*(ازاندعبارتقزاقستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایهفرصتهای

کشاورزیمحصوالتکردنسورتوبرداشتتجهیزات
بخاراسب250ازبزرگترتراکتورهایو(بخاراسب)بخاراسب150-100تراکتور
تمسیسودانهسازیذخیرهتجهیزاتکردن،تمیزفنآوریهایودانهکردنخشکسمپاش،،چنگال
سازی،ذخیرهکیفیتکنترلهای
آب،مصرفدرجوییصرفههایآوریفن

.مزرعهدرفرآوریتجهیزاتودامخوراکهایکمپبرایدامپزشکیخدماتوطراحی،مهندسی

آالتماشینلیداختولیدافزایشبرایالمللیبینشرکایدنبالبهخصوصینهادهایوقزاقستاندولت
.هستندجدیدسازوساختتاسیساتایجادوکشاورزیتجهیزاتو

https://www.export.gov/article?id=Kazakhstan-Agricultural-Sectorسایت)*(

https://www.export.gov/article?id=Kazakhstan-Agricultural-Sector


فرصتهای بخش کشاورزی

:سرزمینيفراکشت

برایرابیمناسفرصتفراوان،کشتقابلزمینهایومساحتمربعکیلومترمیلیون2/725باقزاقستان
ینزمفروشوخریدوبودههکتارهزارهایمقیاسدرهازمین.استکردهایجادمنطقهآنکشاورزان

.میشودواگذارزمیندرصد100مالکیتخارجیشرکتهایبهتنها.میگیردصورتمقیاسهمیندر
مزایایدیگرازلیترمیلی700ساالنهجوینزوالتوکشاورزیبخشدرکارنیرویباالیبهرهوری

.استکشوراین

لیتر8000وگندم،گرمکیلوهربرایآبلیتر1000تا800نیازوایران،درآبکمبودبهتوجهبا
.میکندراهمفبرنجوگندمفراسرزمینیکشتبرایمناسبیفرصتامراینبرنجهرکیلوبرایآب
رمایهگذاریسفرصتهایدیگرازنیزآفتابگردانوکتاندانه،جوکشتمناسبهوایوآببهتوجهبا
.استفراسرزمینیکشتو

وامدپرورشلبنی،محصوالتحوزههایدرکشاورزیمحصوالتبرعالوهگذاریسرمایهفرصت
.داردوجودنیز...وگلخانههاطیور،



بخش کشاورزیفرصت های 

میوه جات و صیفی جات
 خشکبار
مواد غذایی
اداوات و تجهیزات کشاورزی
 ،بذر، کود، سم و نهال

لن تجهیزات گلخانه، پلی اتی
فشار قوی و قطره ای

صادرات

فرآوردهای گوشتی و دام
سبک

 نهاده های کشاورزی و
روغنیدانه های 

واردات

ات کشت فرا سرزمینی و خدم
کشاورزی وابسته

 دامپروری و احداث
کشتارگاه و گلخانه ها

سرمایه گذاری



بخش صنعت

.استبوده2017سالدردرصد34/1قزاقستانداخلیناخالصتولیدازصنعتبخشسهم
:قزاقستانکلیدیصنایع
طال،ت،بوکسیتیتانیوم،مس،روی،سرب،کرومیت،منگنز،آهن،سنگسنگ،ذغالنفت،
موتوری،کشاورزآالتماشینسایروتراکتورفوالد؛وآهناورانیوم،گوگرد،فسفات،نقره،

ساختمانیمصالحالکتریکی،

قزاقستانایران(2018یونیدو )عملکرد صنعتی شاخص 
5967رتبه کل

7081072(2010قیمت ثابت -دالر)سرانه ارزش افزوده محصوالت کارخانه ای 
342637(جاری–دالر )سرانه صادرات محصوالت کارخانه ای 

16/639/79سهم ارزش افزوده های تک و مدیم تک در محصوالت کارخانه ای 
10/1412ناخالص داخلیسرانه ارزش افزوده محصوالت کارخانه ای در تولید

41/4931/7سهم صادرات های تک و مدیم تک در صادرات محصوالت کارخانه ای
24/4319/7سهم صادرات محصوالت کارخانه ای از کل صادرات

Source: Industrial Development Report 2018



فرصتهای بخش صنعت

بایپالستیکموادمثالعنوانبه
میلیارد1/3ارزشبهوارداتی

رادرصد3/7معادلسهمیدالر
طیکهاستداشتهاختیاردر

11رشدبا2017-2019سالهای
ازیکیاستبودهمواجهدرصد

برایجذابصنعتیبخشهای
.استفعالیت

2017-2019وارداتسهمبیشترینبابخشهای
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فرصتهای بخش صنعت

:قزاقستانصنعتبخشدرگذاریسرمایهفرصتهای

با.استسابقشوریکشورهایمیاندرداروسرانهمصرفباالترینازیکیدارایقزاقستان:دارو*
ارودوارداتبرایهمهنوزقزاقستانداروها،محلیتولیدافزایشوبهبودبرایدولتتالشهایوجود
تیدولبرنامهدراولویتهاازیکیعنوانبهنوآورانهوکارآمدبسیارداروهایتولیدزیرااست؛جذاب

وییداروارداتبههنوزدیابتوسرطانعروقی،قلبیبیماریمانندهاییبیماری.نمیشودمحسوب
.دارندنیازپیشرفته

ازباالییهدرجازآن،انتقالهموتولیدزیرساختدرهمقزاقستان،برقبخش:مرتبطتجهیزاتوبرق*
برقگیگاوات14تولیدتوان2030سالتاکهاستاینقزاقستانبرنامه.میبردرنجفیزیکیاستهالک
آیندهسال18دربرقبخشدرسرمایهگذاریکهداردقصدقزاقستاندولتراستاایندر.کندایجادجدید

برقتوزیعهایشبکهدردالرمیلیارد9برق،تولیددالرمیلیارد37شاملکهبرسانددالرمیلیارد63بهرا
.ایمنطقهبرقتوزیعهایسازماندردالرمیلیارد17و



فرصتهای بخش صنعت

انگور،مرکبات،میوهها،انواع،شیرینی،کاکائو،غذاییموادمحصوالت:کشاورزیوغذاییصنایع•
خوراکىفرآوردههاىانواعزعفران،،(شدهخشکوتازه)خرما،ماهیوگوشتیفرآوردههاىگردو،

،رومیزیوهملحف،پتو،ماشینیودستباففرش،کفشلباس،انواع:کفپوشها/منسوجات/پوشاک•
مبلماندستی،صنایعوتزئینیلوازمچوبی،اشیاءوچوب•
کریستال،وشیشهایظروف•
خاکل،گنهال،)درختکاریوگیاهوگلبهمربوطمحصوالتتمامیآالت،ابزاروفنیوسائلانواع•

،(...وسمکود،گلدان،وباغچه
بهداشتی،وآرایشىلوازم•
برقی،ماشینهاىودستگاه•
چرمیمحصوالت•
گازاجاق:خانگیلوازمانواع•
سنتیتیکهایپلیمرورنگها،گچسنگ،سرامیک،،کاشیسفید،سیمانسیمان،:ساختمانیمصالحانواع•



فرصتهای بخش صنعت و خدمات

درانقزاقستذوبوپردازشمعدنکاری،هایشرکتازنیمیازبیش:معدنکاریتجهیزات*
فنهمهباتقری.دارندتعمیربهنیازاغلبکهکنندمیاستفادهقدیمیتجهیزاتازحاضرحال
ارداتوبهشدتبهمعدنکاریماشیندرقزاقستان.ندارندزیستمحیطباسازگارهایآوری
شدهاستفادهتجهیزاتدرتجاریفرصتهایبایدمعادناستخراجشرکتهای.استوابستهروسیه

تخراجاستجهیزات.کنندبررسیرادستدرکلیدهایپروژهمدیریتهمچنینوشدهمرمتو
KAZMineralsمانندمعدنبخشدرعمدهبازیکنانبایدخدماتکنندگانتامینومعدن PLC،

Kazakhmys،دهندقرارهدفرادیگران...واوراسیامنابعگروه.
وتغالتمسوامالکهایبخشرشدقزاقستان،اقتصادیکلیوضعیتبهبود:زیرساختها*

نهمچنیوموادوتجهیزاتساختبرایتقاضامسکن،صنعتبازسازیوسازوساخت
برایرشدبهروتقاضای.استکردهتحریکرامهندسیوسازوساختمعماری،خدمات

حفاظتونوسازیساز،وساختمثال،عنوانبه.داردوجودسازوساختخدماتنوعهمه
قاضاتهمچنین.استنیازموردبسیارمسکونیهایساختمانوعمومیوصنعتیخدماتاز

.استرشدحالدرمونتاژومهندسیطراحی،معماری،خدماتبرای



فرصتهای بخش صنعت و خدمات

وساختمعماری،خدماتاصلیخریدارآیندهسالهایدرگازونفتبخشکهحالیدر*
دوجودیگربخشهایازبسیاریدرخدماتاینبرایتقاضابود،خواهدمهندسیوساز
ویصنعتخدماتومسکونیهایساختمانازحفاظتوبازسازیساخت،شاملاینها.دارد

هایفعالیتازایگستردهطیفبهنیاز.باشدمیمونتاژوطراحیخدماتوعمومی
حی،طراهایجنبهتمامتوسعه،وتحقیقجملهازمهندسیوسازوساختعمران،مهندسی
تونل،پوششوزنیتونلساز،وساختمدیریتمدیریت،قراردادساخت،وطراحی

.امکاناتمدیریتومعدنکاریمهندسی،
درسازوساختوهاجادهاحداثجملهازها،زیرساختتوسعهبهعالقمنددولت*

دالرمیلیارد4ازبیشگذاریسرمایهبرایدولتهایبرنامهگرفتننظردربا.استمنطقه
سازواختستجهیزاتوسنگینتجهیزاتتولیدکنندگانبزرگ،ساختمانیپروژهچهاربرای
مصالحیبراتقاضامفهومبهامراین.کنندپیدابازاردرخوبیهایفرصتاستممکنجاده

.استهاجادهزیرسازیوساختمانی



فرصتهای بخش معدن  

خدمات مشاوره ای

جخدمات پیمانکاری وسرمایه گذاری در استخرا

قزاقستان به جدول مندلیف شناخته می شود  



فرصتهای تجارت در بخش صنعت قزاقستان    

گچ، کاشی، سرامیک، سنگ نما و سیمان: مصالح ساختمانی

 شیر االت و...

درب و کابینت

فرش ، مبلمان و لوستر

پوشاک

 ( هود، گاز، و )خانگی لوازم...

پالستیک و محصوالت پلیمری

مواد شیمیایی و پتروشیمی

صنایع ماشین سازی

دارو و تجهیزات پزشکی



فرصتهای حوزه خدمات قزاقستان  

گردشگری

توریسم درمانی

حوزه نرم افزارها و فناوری اطالعات
سد سازی

انتقال آب و فاضالب

انتقال نفت و گاز

راه و ساختمان

تجهیزات و دانش فنی صنعت طیور و دامپروری



اقدامات دولت قزاقستان برای . 7
حمایت از سرمایه گذاران



ترجیحات مالیاتی

ارائه کلیه خدمات در زیر یک سقف

اقدمات دولت برای 
حمایت از سرمایه گذاران

مناطق اقتصادی و صنعتی ویژه 

برنامه حمایتی از کسب و کارها

ورانهحمایت دولت از فعالیتهای صنعتی نوآ

محافل گفتگو

انحمایت قانونی از سرمایه گذار

اننظام قضایی قزاقست

داوری بین المللی

.....



One)سقفیکزیرسرمایه گذاریخدماتارائه:1 Step Shop)

.راه اندازی شد2017سیستم خودکار نظارت بر حمایت از سرمایه گذاران نیز در سال 
.اطالعات اولیه را ارائه میدهند. سرمایه گذاران بصورت آنالین ثبت نام می کنند

ئه شده داشته  نقشه راهی برای اجرای پروژه آپلود میکنند تا بدین ترتیب قزاق ها بتوانند نظارتی بر حمایت ها ارا
.   باشند

,  http://adilet.zan.kz/rus  
http://isc.baseinvest.kz                                                                                                     

چه موضوعاتی در این مراکز قابل حل است؟

به نتیجه رساندن قرارداد سرمایه گذاری
گرفتن ویزای سرمایه گذاران

ثبت شرکت
...گرفتن مجوزها و گواهی نامه های مختلف و 

نوع خدمت ارائه میدهند300در مجموع 

:کارکرد این مراکز خدماتی
پذیرش و مشاوره

کمک به اماده سازی اسناد مورد نیاز
کمک به اخذ امضا دیجیتال

کمک به تهیه اظهارنامه الکتونیکی
ی  حمایت از سرمایه گذاران برای دستیاب

به خدمات عمومی

مرکز کمک به سرمایه گذاران: مسئول
ذیل وزارت سرمایه گذاری و توسعه

بخش خدماتی سرمایه گذاران مستقر در19
.  استانها ارائه خدمت میکنند



گذارانسرمایهبرایمالیاتیترجیحاتانواع:2

زمین های اهدایی دولت

اهدا زمین های دولتی بصورت رایگان و موقت
درصد کل  30ارزش زمین باید کمتر از 

سرمایه گذاری دارایی ثابت باشد

داربرای پروژه های اولویت 

ه  بازپرداخت هزین: کمک برای سرمایه گذاری
30های ساخت، نصب، و خرید تجهیزات تا 

میلیون دالر سرمایه  12درصد  برای باالی 
گذاری

:ترجیحات مالیاتی
کاهش در مالیات بر درآمد برای ده سال-
مالیات صفر درصد برای زمین تا ده سال-
8ای محاسبه مالیات امالک با نرخ صفر درصد بر-

سال

معافیت از انواع عوارض گمرکیبرای پروژه های اولویت دار 

سال5واردات تجهیزات برای 
لیدواردات قطعات یدکی تجهیزات تو

واردات مواد خام

مراحل اخذ ترجیحات سرمایه گذاری

و وقتی یک پروژه در فهرست طرحهای اولویت دار
مصوبه دولت دارد، ترجیحات در اختیار شرکت 

یس  این شرکت باید تازه تاس. حقوقی قرار می دهند
.  باشد

ی  برای پروژه های عادی شرکتهای ثبت شده قبل
.کفایت میکند

برخی اسناد الزم برای اخذ ترجیحات

برنامه کسب و/کپی منشور شرکت/ گواهی ثبت
صب کپی اسنادی که هزینه بر آورد شده ساخت، ن/کار

و هزینه های اخذ دارایی های ثابت و مواد اولیه مورد 
...  مه ومدارکی دال بر نداشتن بدهی مالیاتی، بی/ نیاز

 /

www.adilet.zen.kz/rus/docs/



صنعتیویژهواقتصادیمناطق:3

معافیت مالیاتی: مزایا حضور

ر نرخ صفر برای مالیات ب/ درصدی100معافیت 
نرخ/نرخ صفر برای مالیات بر اموال/ اراضی

ر نرخ صف/ صفر برای مالیات بر ارزش افزوده
برای استفاده از اراضی واگذار شده   

شرایط دستیابی به معافیتهای مالیاتی

عدم وجود نهادهایی/ عضویت در منطقه ویژه
سود حاصل از /در زیر مجموعه خارج از منطقه

/ ...فعالیت در منطقه سرمایه گذاری شود

معاف از حقوق گمرکی واردات مواد: گمرکی
زیرساختهای کامل در دسترس

جذب نیروی خارجی

تعداد مناطق آزادسایر مشوقها

دوازده منطقه ویژه اقتصادی  
تا در شرق متمرکز10تا در غرب و 2

NIPT وAktau در غرب و
Astana در شرق ... و

چه کسانی میتوانند وارد منطقه شوند؟

( شدمیتواند شرکت خارجی نیز با)شرکت حقوقی 
که یکی از پروژه های اولیت دار را برای سرمایه

.گذاری انتخاب کرده است

مناطق صنعتی

تا از آنها  4منطقه صنعتی که 19در قزاقستان 
.خصوصی هستند وجود دارد



کارهاوکسبازحمایت:4

صنعتی-برنامه حمایت از مجتمع کشاورزی
توسعه بخش کشاورزی: هدف
2013-20: دوره

نهادهای مرتبط با مجتمع های کشاورزی: مشارکت کنندگان
.…/ ارائه کمک برای ساخت سیلو/  کمک سود تسهیالت/تامین بخشی از سرمایه : ابزارهای مالی

ابزارها
یارانه سود تسهیالت

ضمانت وام ها
(میلیون تنگه3تا )ارائه کمکهای دولتی 

:برنامه شامل چهار خط فعالیتی است

حمایت از پروژه های تجاری جدید•
(فعالیت در بخشهای اولویت ار)حمایت بخشی •
کاهش خطرات ارزی•
حمایت غیر مالی•

وکسبمتوازنوپایداررشدازاطمینان:هدف
ایمنطقهکارهای

2015-19:دوره
بخشهایدرکهشرکتهایی:کنندگانمشارکت

.میکنندفعالیتاولویتدار
باتیرملیهولدینگ:برنامهکنندهاجرا



ابزارها

/  یضمانت نامه های بانک/ تامین مالی پروژه ها
/ ...یارائه کمکهای دولت/ یارانه سود تسهیالت

ابزارهای مالی حمایت

درصد هزینه های تبلیغات در 50بازپرداخت 
بیمه اعتبار  /بازارهای خارجی

یبانی  پشت/تامین مالی صادرات/صادرکنندگان
/ ...خدماتی از صادرکنندگان 

حمایت از کسب و کارهای صادرات محور و 
صادرکنندگلن فعلی

هدفهدف

توسعه کسب و کارهای نوآورانه

هدف

بهبود بهره وری

ابزارهای حمایتی

پرداخت / درصد5فراهم سازی تامین مالی با نرخ 
/  بخشی از هزینه افزایش توانایی نیروی کار

بازپرداخت بخشی از هزینه های بهبود فرایندهای
/ ...تولید

حمایت دولت از فعالیتهای صنعتی نوآورانه و تولیدات صادرات گرا-5



شورای سرمایه گذاری خارجی 1

جمهوریریاستنظرزیر
ضایفبهبود/گذاریسرمایهجذببهبودپیشنهادات

.../مطلوبقانونیشرایطایجاد/گذاریسرمایه

شورای بهبود فضای سرمایه گذاری 2
کمکویکپارچهگذاریسرمایهسیاستاجرای

داخلیوخارجیسرمایهجذببه

دفتر بازرسی و نظارت 3

هسرمایمشروعمنابعوحقوقازحفاظتبهکمک
گذاران
ایهسرمبهکمک/گذارانسرمایهشکایاتبررسی
.../دادگاههادرگذاران

محافل گفتگو-6
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ضمانت نامه های بین المللی 1

اختالفحلمورددرواشینگتن1965کنوانسیون
ترسمیقزاقستاندرگذارانسرمایهودولتهابین

.دارد

توافق نامه های دو و چند جانبه با کشورها 2
به(کشور46)متعددیکشورهایباوایرانبا

استرساندهامضاء

ضمانت نامه ملی 3

بامرتبطفعالیتهایخطراتکاهشمنظوربه
قزاقستاندرگذاریسرمایه

درثباتتضمین:نظیر.داردنامهضمانتنوع6
سرمایهحقوق/قراردادشرایطثبات/قوانین
درخواستوسازیملیباارتباطدرگذاران

ابارتباطدردولتینهادهایتبلیغات/استرداد
.../گذاریسرمایه

حمایت قانونی از سرمایه گذاران-7
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ثبت شرکت 1

.داشتدخواهیشرکتکردنثبتبهنیازحتماَباشید،داشتهحضورقزاقستانبازاربزرگدرخواهیدميچنانچه
صرفاَ)شخصيکارلیسانساخذیاوشرکتثبتنیازمندقزاقستاندرخدماتيیاوتولیدیفعالیتهرگونهانجام

.باشدمي(مشخصزمینهیکدر
گرددمياخراجقزاقستانکشورازخاطيشخصاینصورتغیردر.

:برسندثبتبهقزاقستاندرتوانندميشکلدوبهخارجيهایشرکت
شعبهیانمایندگي(الف
محليحقوقيشخصیت(ب
وبودهصلياشرکتمحصوالتیاوخدماتارائهبرایمجوزیصرفاَشعبهیانمایندگيثبتکهاستذکربهالزم

بهعلقمتآنهایدارایيتماميونداشتهخودازدارایياین،برعالوه.داشتنخواهدراتولیدیفعالیتانجامامکان
منزلهبهتانقزاقسکشورقانوندرخارجيشرکتیکبراینمایندگيیاوشعبهثبتلذا.بودخواهداصليشرکت
خاطر،همینهب.ببردبهرهداخليشرکتیکفعالیتهایظرفیتازتواندنميونبودهحقوقيشخصیتیکایجاد
شرکتبتثبهاقدامدارندراقزاقستاندرخدماتيیاتولیدیهایفعالیتانجامقصدکهخارجيهایشرکتغالب

.نمایندميمحليحقوقي
74



شرکتادامه ثبت  1

ابهایشرکتوسهاميهایشرکتشکلدوبهمعمولطوربهتجاریشرکتهایقزاقستان،در
.رسندميثبتبهمحدودمسئولیت
:نموداشارهذیلمواردبهتوانميشرکتدواینمیانهایتفاوتجملهاز
باشدماهانهمحاسبهشاخصبرابر100ازکمترنبایستيمحدودبامسئولیتشرکتدرسرمایه-

برابر50000ازنبایستيسهاميشرکتدرسرمایهحالیکهدردالراستمعادل1154حاضرحالدرکه
.باشددالر577000معادلیعنيماهانهمحاسبهشاخص

مالکیتهحالیکدراست،سهامدارانبینشدهتقسیمسهامانتشاردرسهاميشرکتدرمالکیت-
.استسهامدارانبینشدهتقسیمسودمشارکتدرمحدودمسئولیتباشرکتدر

هایرکتشتاسیسهایپیچیدگيوتاسیسجهتباالسرمایهبهنیازدلیلبهاست،ذکرشایان
.درسنميثبتبهمحدودمسئولیتباشرکتقالبدرقزاقستاندرهاشرکتعمده،سهامي

75.شودميانجامکشورایندادگستریوزارتبهوابستهدادگستریادارهدرکاراین



قزاقيوروسيزباندوبهثبتاساسنامهنسخهسه(الف
قزاقيوروسيزباندوبهشرکتتاسیسصورتجلسهنسخهسه(ب
قزاقيوروسيزباندوبهشرکتتاسیسجلسهصورتنسخهسه(ج
ازتجارییااداریکارانجامامکانخصوصدرمالکشدهرسميوکتبينامهموافقتهمراهبهاجارهقراردادیاوملکخریدمدارکشاملحقوقيآدرس(د

مستاجرسوی
قزاقيوروسيزباندوبهشرکاشدهاصلبرابرپاسپورتتصویر(ه
تقاضانامهبرگه(ی
LLPبرایتنگه7600میزانبهدادگستریحسابدرنقدیواریزفیش(ن
.(اشدبنرسیدهثبتبهقبالَوبودهجدیدبایدپیشنهادینام)انگلیسيیاروسيزباندوبهشرکتکردنثبتمنظوربهتقاضاموردنام(و
بهراذیلمدارکواداسنبایستميمادرشرکتنمایندگي،دفتریاشعبهیکثبتمنظوربهثبتجهتنامهوکالتشودميانجاموکیلتوسطکارهاچنانچه(ز

:نمایدتسلیمقزاقستانجمهوریدادگستریوزارتدرهاشرکتثبتاداره
شعبهیانمایندگيدفترتاسیسجهتتقاضافرمتکمیل(1
موجودیتوبودهیتفعالبهمشغولمبداکشورقوانیناساسبرقانونيصورتبهمادرشرکتاینکهبرمبنيثبتگواهيیاوبودنتجاریبرمبنيگواهي(2

.دارد
مادرشرکتبهمربوط(آنمعادلیا)اصوليموافقتواساسنامهتصویر(3
شعبهیانمایندگيدفترتاسیسبرمبنيمادرشرکتمصوبه(4
شعبهیانمایندگيدفترمکانآدرس(5
ثبتهزینهوپرداختبرمبنيمدارکواسناد(6
قزاقيوروسيزبانبهرسميترجمهنسخهیکانضمامبهشرکتخارجيافرادهویتتاییدکنندهمدارکدیگریاوپاسپورتتصویر(7

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت 2
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دادگستریادارهبهنامبردهمدارککلیهتسلیم-1
دادگستریادارهتوسطقزاقستانقوانینبامدارکانطباق-2
مبنيرسیددورصوکشوریاطالعاتبانکدرمستقلشعبهیاشعبهنمایندگي،دفترتاسیسبهمربوطاطالعاتورود-3
آنبر
مالیاتوآمارادارهدرشرکتهویتثبت-4
قانونيمهردریافت-5
بانکدرحسابافتتاح-6
(دکناستخدامخارجيشخص/کارمندنمایندگي/شعبه،شرکتصورتیکهدر)مهاجرتادارهازمربوطهمجوزاخذ-7

:بدانیدبایدقزاقستاندرشرکتثبتبارابطهدرکهنکاتي
امانمایداخذتجاریفعالیتانجاممجوزمیتواندمشارکتيصورتبهیاوشخصيصورتبهفردیهرقزاقستاندر-

انجامهتجصرفاَمزبورافرادیافردبرایصادرهمجوزصورتایندرباشدنکردهتاسیسحقوقيشخصیتچنانچه
.داشتبرنخواهددرراشرکتیکخاصیتوجههیچبهواستشدهمشخصفعالیت

.داشتدربرخواهدهزینهمتقاضیانبرایدالر1000بربالغمیانگینطوربهشرکتنمودنثبت-
میدهدانجامراثبتفرایندکاریروز10مدتظرفمعموالدادگستریاداره-

مراحل ثبت شرکت 3
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موانع حضور در بازار قزاقستان-8

78

یمشکالتنقلوانتقالپولناشیازتحریمهایبینالملل
(ترکیهوچین)قویدربازارقزاقستانرقبای

عدمشناختدقیقبازارقزاقستان
مقیاسکوچکبنگاههادرایران

فقدانشرکتهایمدیریتصادرات
فقدانهلدینگهایبزرگصادراتی



بازار قزاقستان  : راه کارهای توسعه بازار -9

79

تسهیل امور روادید با دیپلماسی قوی تجاری

افزایش پرواز مستقیم و ایجاد خط جدید پروازی از استان گلستان به استان منگستائو

 (ایشگاهیخصوصا بازدید از امکانات اقتصادی، تولیدی و نم)اعزام و پذیرش هیاتهای سرمایه گذاری

وربرگزاری سالی یکبار نمایشگاههای اختصاصی برای شناساندن توانمندیها در هر دو کش

حضور مستمر شرکتها در نمایشگاههای اختصاصی و تخصصی

ایجاد شوروم ها، فروشگاههای ایرانی با عرضه کاال و خصوصا برند حالل

دو کشورتشویق شرکتهای بزرگ ایرانی و قزاقی به ثبت شرکت جهت تجارت و سرمایه گذاری در هر

رفع موانع حمل و نقل و لجستیک و تشویق به سرمایه گذاری مشترک در این زمینه ها



بازار قزاقستان  : راه کارهای توسعه بازار -9
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منطقه  تسهیل و تشویق به سرمایه گذاری و جدیت طرف ایرانی از حمایت از سرمایه گذاران قزاقی در

چابهاراینچه برون و 

حضور در زنجیره ارزش تولید در قزاقستان جهت تکمیل فرایند تولیدات کشور

ایجاد دفاتر تجاری و ثبت شرکت در بازار هدف

ن و  تصویب تقویم سالی یک روز به عنوان روز قزاقستان و برگزاری همایش در همان روز در ایرا

بالعکس با هدف معرفی توانمندیها و فرصتها

تهران –بهره گیری از ظرفیتهای جنوب کشور مانند کیش و قشم از طریق برقراری پروازها آلماتی–

کیش یا قشم-گرگان-آکتائوکیش یا قشم و 



بازرگانی ایران قزاقستاناتاق مشترک 

اتاقاینفعالیتساله6سابقه

:اعضاءبهخدمات

بازارمشکالتوموانعشناسایی-
کاروکسبفرصتهایشناسایی-
نمایشگاههامعرفی-
هیاتهاپذیرشواعزامدرمشارکتورسانیاطالع-
/حقوقی/گذاریسرمایه/تحقیقاتی/بازاریابیمشاورهایخدماتارائه-

.../بانکی/تجاری



بازرگانی ایران قزاقستاناتاق مشترک 

اتاقسایت

www.irkzbc.com

: شماره تماس
02188987293

:  نمابر
02188956792

:آدرس
تهران،میدانفاطمی،خیابانگمنام،خیابان

17واحد5طبقه5جهانمهر،پالک
:ایمیل

info@irkzbc.com

mailto:info@irkzbc.com


با تشکر از توجه شما


