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 وزیر تجارت و صنایع  پیام

رشد و توسعۀ اقتصادی افغانستان ازجمله اهداف عمده و اساسی حکومت وحدت ملی ج.ا.ا و جامعه بین المللی  

حول میباشد. در این دهه حکومت متعهد به تحقق یکی از اهداف عمدۀ خویش که همانا خود برای دهه ت

کفایی از طریق بلند بردن ظرفیت تولیدی ، ایجاد زمینه های اشتغال و ازدیاد عواید جهت بهبود و رفاه عامه 

ت بوده که است، میباشد. رشد اقتصاد کشور از طریق تقویت سکتور خصوصی از جمله اولویت های حکوم

گان داخلی به منظور بردن ظرفیت تولیدات داخلی جهت افزایش صادرات و مشتمل بر حمایت تولید کننده

 تعویض واردات میباشد.

وزارت تجارت و صنایع منحیث نهاد  مسوول نقش مهمی را جهت ایجاد زمنیه مساعد برای رشد سکتور 

ر نایل شدن به اهداف تعیین شده و ایفای یک نقش خصوصی و انکشاف صنایع کشور ایفا مینماید. به منظو

بارز در راستای رشد و انکشاف اقتصادی کشور، وزارت تجارت وصنایع پالن ستراتیژیک پنج ساله را برای 

میالدی طرح و ترتیب نموده است. هدف عمده و اساسی پالن مذکور، رشد و  2020الی  2016سالهای  

اولویت های حکومت وحدت ملی به حساب میروند، می باشد. در پالن انکشاف تجارت و صنعت  که ازجمله 

ستراتیژیک وزارت تجارت و صنایع چارچوب عملیاتی موجود تشریح و همچنان ماموریت، اهداف، مقاصد، 

ستراتیژی ها و شاخص های اجراات مربوط به آن به تفصیل بیان شده است. در پالن پنج ساله متذکره، 

تعددی که اخیراْ در محیط و طرزالعمل های کاری به میان آمده و همچنان چالش ها و تغیرات و اصالحات م

شناسائی گردیده بود، در نظر گرفته شده  2015الی  2012مشکالت که در جریان تطبیق پالن ستراتیژیک 

 است. 

حات سیاسی، پالن ستراتیژیک نو نشان دهنده برنامه های وزارت است  که میتواند در برابر تغیرات و اصال

اقتصادی، اجتماعی و محیط تکنالوژیکی جواب گو باشد. این پالن برای ماموریت جدید وزارت در سال های 

طوریکه در پالن ذکر گردیده است ماموریت وزارت تجارت وصنایع میالدی بنا گردیده است . 2020لی ا 2016

نکشاف مؤثر سکتور خصوصی با همکاری اتوسعه و گیری در ُرشد اقتصاد کشور از طریق سهم "عبارت از 

خواهد بود. عالوه برآن وزارت متعهد است تا  "، به غرض  کاهش کسر بیالنس تجارتادارات و جوانب ذیدخل

است  افغانستانی پایدار، متنوع و رقابتی اقتصادرشد  "در معیاد متذکره به هدف اصلی خویش که عبارت از 

صنایع و تشبثات کوچک  توسعه یافته، کشور و تجارت در گذاریسرمایه دست یابد. با تطبیق ستراتیژی مذکور

 خواهد یافت. اشتغال و درآمد افزایش یافته و فقر کاهش  تیجهدر ن کسب نموده وو متوسط گسترش 
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 زمینه پیش   1 .0

 مقدمه   1 .1

که عمدتاً ناشی از حضور  هشاهدِ رشد اقتصادِی باالیی بودمیالدی  2013تا   2005های سالبین اقتصاد افغانستان  

رشد  کاهش درهای خارجی، . با کاهش کمکمالی وافر به این کشور بوده است هایالمللی و کمکنیروهای بین

 2012-2003ی هافیصد در سال 9رشد اقتصادی از   آمار موجود،. طبق نیز به مالحظه میرسد کشور یاقتصاد

 2015سال برای انداز چشم . قابل یاد آوری است کهاست یافتهل یتنزمیالدی  2014 سال فیصد در 2به  میالدی

 . 1باشدمین قناعت بخشنیز چندان 

و   2شدۀ حکومت وجود نخواهد داشتبینیعایدات کافی برای تأمین مصارفِ پیشکاهشِ رشد بدین معنا است که 

و یا  دول کمک کنندههای بیشترِ کمک .بودجه خواهد گردید ترِهای بزرگبه نوبۀ خود منجر به کسرامر این 

عضله مثمر واقع میتواند در قسمت رفع این م)مالیات و تعرفه( و یا صدور اوراق قرضۀ دولتی  عواید داخلی افزایش

 بیالنس تجارتی . عالوه بر اینداشت دشدن را نخواهن عملیقابلیت ها در آیندۀ نزدیک کدام از این گزینههیچ.شوند

، میالدی 2014سال  در  شود. به گونه مثالناپایدار در کشور یک تهدید عمده دیگر برای اقتصاد کشور محسوب می

 کشور  صادرات یمجموعاین در حالی است که رقم  و  بوده  میلیارد دالر 8 .7واردات کاال و خدمات به کشور معادل 

 . 3ه استمیلیون دالر بود 515فقط 

ترین بخشِ . بزرگمحاسبه گردیده استمیلیارد دالر  20حدود  در میالدی 2014در سال  کشورتولید ناخالص داخلی 

فیصد  26دهد. زراعت خلی را به خود اختصاص میفیصد از تولید ناخالص دا 94است که   4اقتصاد کشور، خدمات

. جدا از 5فیصد 12فیصد، و امور ساختمانی  13معادن  تولید کاال و استخراجِ ، دهدلص داخلی را تشکیل میاتولید ناخ

 ،همین علت حکومت وحدت ملی هاست. ب کشور ترین بخشِ برای رشد اقتصادیعمده زراعت، سکتور خصوصی 

بازتاب یافته است، متعهد به حمایت و تقویتِ انکشاف  تحققِ خودکفایی  رحِ حکومت تحت عنوانهمانگونه که در ط

                                                           
1 http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview 

 005معادل  با کسر بودجه میالدی 4201سال  انستان در غاف ه شده،گرفت روی دستعلیرغم تدابیری که جهت کاهش مصارف  2 
 میلیون دالر مواجه بود. 

  مطابق گزارش ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان. 3 

ها؛ ترانسپورت، گدام و مخابرات؛ قرضه، بیمه و جایدادها، خدمات ها و هوتلتتجارت و خرید و فروشِ عمده و پرچون، رستوران 4 

 اجتماعی، شخصی و دولتی. 

                                                                                 5 http://www.tradingeconomics.com/afghanistan/gdp  

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
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 برای بدیلگان داخلی در زمینۀ صادرات و یا هکنند ویژه حمایت از تولیده اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی، ب

 . 6واردات است

حکومت باید  .سکتور خصوصی دارد توسط ولیدگذاری و تحکومت نقش مهمی در ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه

های ، مقررات و پالیسیقوانینتصویب و تنفیذ  که شامل نمایدهای اقتصادی فراهم برای فعالیت را شرایط مناسب

بستر طور عاجل ه حکومت ب تا . الزم است7باشند شده گردد که منافع تشبثات خصوصی در آنها مد نظر گرفتهمی

 گذاریدامنۀ سرمایهو  ودهکمک نم تررقابتی ر خصوصیایجاد یک سکتو ه، برایبوجود آورد را بار و کار مساعد

گذاری، حکومت افغانستان در راستای مثال جهت توسعۀ تجارت و سرمایه ه گونهخصوصی را گسترش بخشد. ب

وده است. تسوید نم جدید را ، قوانین موجود را تعدیل و قوانین(WTO)کسب عضویت سازمان تجارت جهانی 

که بانک  وضوعم ،انکشاف مانند افغانستان وجود دارد لدر حا های راه کشورفراهای متعددی چالش متأسفانه

 . 8انکشاف آسیایی نیز به آن اشاره کرده است

دسترسی به  عدم رقابت و نبودگیر،  پا  و دست و مقررات قوانیناداری،  پروسه های فساد اداری، ناکارآیی

های کاستیهمچنان  عمده در عرصه رشد تجارت محسوب میگردند.های  نع و محدودیت، مواها قرضه

 تعلیم نیروی کار که مسوولیت تولیدعارف ر مسکتو از حمایت ضعیف ،انرژی برق هعرض موجود در قسمت

له را میتوان در جمدسترسی به زمین عدم  روستاها و  در های مواصالتی راه عدم موجودیت را دارد،یافته 

 . عوامل مهم دیگر برشمرد

 در ضمن و ساخته دوچنداننیز مشکل را  گسترده فساد اداریو  در نهاد های دولتی محدود ظرفیت آن عالوه بر

های  کانیزمیمقررات و م ،نیز وجود ندارد. قوانین ادارات دولتی ضروری در آوردن اصالحات تصمیم قاطع جهت

حقوقی  چارچوب اعظم بخششوند. اگیر تطبیق نمیطور کامل و فره افته و بیانکشافکمتر  کشور( تنفیذیاجرایی )

گذاری خصوصی هنوز بوجود نیامده و فساد اداری مانع از تطبیق قوانین سرمایه مایتالزم برای تشویق و ح

 موجب تعلل که نمودهوضع  را رسمی غیر محصول و مالیات الن حکومتیوگردد. بعضی از مقامات و مسئومی

 گردند. بیروکراتیک می

                                                           

میالدی.  4201سال . دسمبر در مورد افغانستان تحقق خودکفایی: تعهدات در زمینۀ اصالحات و همکاریِ مداوم. کنفرانس لندن 6 

 جمهوری اسالمی افغانستان.

 . میالدی 0132مبر احمایت بانک انکشاف آسیایی از تقویت شرایط مساعد برای انکشاف سکتور خصوصی: ارزیابی موضوعی. دس 7 

حمایت بانک انکشاف آسیایی از تقویت شرایط مساعد برای انکشاف سکتور خصوصی: ارزیابی موضوعی. بانک انکشاف آسیایی.  8 

 .میالدی 2013مبر ادس
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 را روی دست گیرد. به گونۀ مثال اقدامات زیادی کشور میتواندتقویت اقتصاد  تجارت و صنایع به منظور وزارت

ها، قوانین و مقررات ضروری و مناسب؛ تقویت هماهنگی با شرکای کلیدی؛ ستراتیژیها، تسوید و تنفیذ پالیسی

ها، ترخیص الزم برای ثبت شرکت زمان مدت شخدمات باکیفیت؛ کاه ن؛ ارائهگان و مستهلکیهکنند ارتباط  با تولید

وزارت؛  کاری در داخل های پروسهبخشیدن پروسۀ تدارکات؛ بهبود  سازی تسلیم مالیات؛ شفاف کی و پروسهگمر

خوب مثال های  و حل منازعات زمین استمالکها،  قرارداد تطبیقمالکیت،  اصالحات در حقوق تسهیل تجارت؛

  این اقدامات به شمار میروند. 

های موجود در راه توسعۀ تجارت و صنایع در محدودیترفع  تجارت و صنایع  را در وزارت کستراتیژیپالن این 

  .یاری خواهد رسانیدها ها و نارسائییکمبود برطرف نمودن و نیز کشور

 گذاری پالن  1 .2

 (2020تا دسمبر  2016از جنوری ) پنج سال آینده برایرت و صنایع وزارت تجا کلی مسیر کستراتیژیدر این پالن 

سیر  تحلیل بر مبنای کستراتیژیدر این سند  ذکر شدههای ها و پروژه، برنامهستراتیژیشود. توضیح داده می

قتصادِی های انکشاف او با اولویت بوده استوار  اخیر و سیر احتمالی آن در آینده  افغانستان در سالیان اقتصادی

 ۀهای وزارت بگوننابع و تواناییم نظرداشت . این پالن و میعاد تطبیق آن با دردنمیباش حکومت وحدت ملی منطبق

 بینانه طرح گردیده است. واقع

و یا  ایفوظیفوی و تشکیالتی این وزارت بوده  و باالی وظ بخش هایتمامی  در بر گیرندۀ فعالیت این پالن

ها در لیتوها و مسئوفعالیت شرح مفصل کند.تمرکز نمی بخش کاری خاصییا و ست ریا های کدام ولیتئومس

  باشد.میدرج  باشدهای مختلف میریاست کاری پالن مشمولپالن کاریِ ساالنۀ وزارت که 

و  و با جلسات بحث و تبادل نظر با ادارات آغازاسناد مربوطه )ضمیمۀ الف(  گذاری با مطالعه و مروروسۀ پالنپر

و اهداف؛ و طرح و  مقاصد ،، مأموریتگاهیدبه بازنگری در د جکه منت گیری شدهجوانب ذیدخل داخلی و خارجی پی

شده در ضمیمۀ کار گرفتهه ب وزارت گردید. تفصیل روش کستراتیژیهای ها و طرح، برنامهستراتیژیتدوین اهداف، 

 آمده است. (ب)
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 مرور اجمالی پالن  1 .3

 : ک شامل بخش های ذیل استاتیژیستراین پالن 

   باشد. پالن میار ساخت ،توضیح اهداف وزمینهپیش که در برگیرندۀ مقدمه 

 نقش، دورنما و مأموریت(اصول کاری) در برگیرندۀ اهداف وزارت تجارت و صنایعکه  کستراتیژی ساختار ،، 

 اتخل، و مدیریت خطرادارات و جوانب ذید یی، شناساکستراتیژیهای و فرصت موضوعاتاهداف، 

 .باشدمی

  مربوط به  های و پروژه سازی ها، برنامهستراتیژیارتباط اهداف وزارت با  که در آن کستراتیژیچارچوب

 گردد. ( بیان میستراتیژیهای )طرح آن

 اهداف )نتایجِ متوقعه و،(فراهم آوری امکاناتها )یا پروژه کستراتیژیهای که در آن طرحنتایج  چارچوب 

 . به دست آمده محاسبه میگرددو نتایج گردیده ارزیابی ها پیشرفت   و  ثیرات(تأ

های وزارت تجارت و ضمیمۀ برنامه جداگانهدر یک سند مختصر  کستراتیژی وزارت برای تطبیق پالن هایبرنامه

 مندرج است.  -2016-20صنایع 
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  کستراتیژی حیطم  2 .0

 نقش وزارت   2 .1

 : قانون اساسی افغانستان 10 مادۀ مطابق به 

وردو حمایت بعمل  بازار تشویق اقتصادِ گذاری و تشبثات خصوصی در چوکات دولت از سرمایه ”
 
و حفاظت  آ

 “ نماید.از آنها را مطابق احکام قانون، تضمین می

 : 9از در حمایت از اقتصاد بازار عبارتنقش حکومت 

 زمینۀ  مساعد ساختن ،تجارتیهای ر خصوصی و فعالیتگذاری سکتوبرای سرمایه مساعد ایجاد شرایط

 ؛ شدن رسمی طرفه رسمی ب حرکت تشبثات غیر

  های تعلیمی و آموزش مسلکی؛ ستراتیژیویژه ه انسانی، ب نیروی برای  توسعۀ  اهستراتیژیطرح و تطبیق 

 گذاری خصوصی در انرژی و ترانسپورت که سرمایه های ویژه در بخشه زیربناها، ب باالیگذاری سرمایه

 های مشترک سکتور دولتی و خصوصی؛ گذاری در قالب پروژهسرمایه تسهیل ، و یا صورت نگرفتهآنها 

  ؛ ی بزرگاقتصاد محیطشکل گیری  ب برایمناسب و باثبات و  شرایط مناسمقرراتی   چارچوبایجاد یک 

 حقوق مالکیت، با توجه ویژه به مالکیت زمین؛  از تعریف درست 

 کار با سکتور خصوصی جهت  که در برگیرندۀ) کستراتیژیهای گذاریسرمایه و تضمین هاالیسیطرح پ

 منتخب(.  های صنعتی توسعۀ سکتور

 2014دسمبر  4توکیو دربارۀ افغانستان، در  2012کنفرانس لندن پیرامون افغانستان به تعقیب کنفرانس ماه جوالی 

فراهم آوردن  این کنفرانس . هدف اصلیگردیدافغانستان برگزار  و کشور انگلستان میزبانی مشترک به میالدی

 برای جامعۀ جهانیفراهم آوری زمینه و  دولت انکشافی دورنمای برای حکومت وحدت ملی جهت ارائه فرصت

 از افغانستان و مردم این کشور بود.  دوام حمایت شان و  تجدید تعهدجهت 

خصوص برای دهۀ به  افغانستان میالدی 2014دوره بعد از سال  رایب خاصی از اهمیت حیاتی ذکورکنفرانس م

بر ادامۀ حمایت  مبنی را شان تمددراز تعهد مجدداً کشور  نو. پنجاه و میباشد( برخوردار 2024الی  -2015ل )تحو

                                                           

  2013- 2008 (ANDS)ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان  9 
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موریت جنگی ای امن و باثبات برای مردم افغانستان پس از پایان مأآیندهیک گذاری از افغانستان در راستای پایه

 اعالم کردند.  2014سازمان ناتو در اخیر سال 

خود در جریان این کنفرانس به عزم  در سخنرانی رییس جمهوری اسالمی افغانستان اشرف غنیمحمد جاللتمآب 

 بیشتر و رشد ، بلند بردن قابلیت تولیداحیای دوبارهمنظور دستیابی به صلح، ه اصالحات بآوردن حکومت در زمینۀ 

مذکور به  متعاقب کنفرانس حکومت وحدت ملی سند تحت عنوان تحقق خودکفایی که توسطه کرد. در یک اشار

در  هاعواید، رفع نارسائی روند افزایشگذاری سکتور خصوصی، بهبود مایهبر ضرورت جلب اعتماد و سر ،نشر رسید

تقاضا  یحکومتز مقامات و اشده خوری و تأکید خویشجلوگیری از فساد اداری، ، پایان دادن به داریحکومت

های انکشافی ها و مساعدتروند تطبیق اصالحات پالیسی جهت مدیریت در مشارکت و تالش بیشتریگردیده تا 

 گذاری، تقویت سکتور و مقررات مالی، و رشد سکتورداشته باشند. در این طرح همچنان بر بهبود شرایط سرمایه

 ده است. شهای کلیدیِ اقتصاد تأکید 

حقوقی، پالیسی و  چارچوباش در پارلمان خاطرنشان ساخت که وزارت به بازبینی در سخنرانی وزیر تجارت و صنایع

، و نیز دسترسی به قرضه و منابع تخنیکی، جهت حمایت از اقتصاد بازار در افغانستان خواهد پرداخت. ستراتیژی

مایت از در راستای حنموده و  یدی را تشویق های تولگذاری خارجی و داخلی در بخشوزارت همچنان سرمایه

، کیفیت و کمیّت تولید داخلی را هزیربناها را بهبود بخشید . این وزارت مصمم است تاخواهد کوشید مستهلکین

 سبندی، پروسوضع ستندردها و بستهرقابت را از طریق  و توانایی ه، صادرات را حمایت نمودهافزایش داد

های صنعتی، و ذخایر به بازارهای خارجی، ایجاد پارک (برند افغانی) جمله معرفی از و بازاریابی محصوالت

 . بخشدافزایش  کستراتیژی

های همجوار بوجود خواهد آمد تا زمینۀ  المللی و کشورمیان ادارات ملّی و بین یهمکاری تنگاتنگ آن عالوه بر

و  هیز ترانزیتی از جمله مسیر الجورد حمایت بعمل آمدهای دهلاز طرح گردد.تر فراهم ترانزیت و تجارت بگونۀ آسان

خصوصی و یا -دولتی ها و تشبثات مشترکنگیرد پروژه قدر کافی صورته خصوصی ب گذاریدر صورتی که سرمایه

 ادارات سازی را تشویق خواهد کرد. وزیر تجارت و صنایع همچنان ابراز داشت که بهبود هماهنگی میانخصوصی

ارت . مقام وزپنداشته میشودضروری  مرهای ذیربط، محاکم تجارتی و سکتور امنیتی، انهاد  ر یآیسا، انسا، سا

ها، بهبود ظرفیت انسانی، و ها و پروسهاصالح سیستم همچنان بر لزوم ارتقای ظرفیت نهادی وزارت از طریق

 تقویت شفافیت، مؤثریت و کارآیی تأکید نمود. 
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حکومت وحدت ملی سند لندن، سخنرانی وزیر تجارت و صنایع در پارلمان، و جمهور در کنفرانس سخنرانی رئیس

روشن را برای اقتصاد افغانستان ترسیم نموده و مأموریت وزارت را در این  مسیرتحت عنوان تحقق خودکفایی یک 

 سازند.راستا برجسته می

  وظایف وزارت   2 .2

 :ند ازا که عبارت شتهداچهار وظیفۀ اصلی  ،سکتور خصوصی گذاریدر زمینۀ تقویت تجارت، صنعت و سرمایهوزارت 

 ها، تسهیل و انسجام. ستراتیژیها و تسوید قوانین و مقررات، طرح پالیسی

 محیطتا شود بر رشد سکتور خصوصی است که باعث میمهم  رعامل اثرگذادر اکثر کشور ها ، قوانین و مقررات

 د.ناملی که در رشد تأثیر دارند به ایجاد و تحکیم شرایط مساعد کمک کنو عو نمودهرقابت برای رشد استمرار پیدا 

مناسب در  اد زمانییباکیفیت الزم و کسب اطمینان از تصویب آنها در مع قوانین و مقررات تسوید نقش وزارت در

 باشد. می  خور تآمل

شناسائی نموده و  سعه کسب نمایند،تو  که باید انکشاف را سکتورهای مهمیساز، پالیسیعنوان یک نهاد ه وزارت ب

دهد. گی قرار میهسازی و زیربناها مورد توجه و رسیدویژه در زمینۀ قرضه، ظرفیته نیازهای عمدۀ آن سکتورها را ب

بررسی قرار غور و ت مورد قده ها باالی انکشاف سکتور خصوصی دارند باید بستراتیژیها و تأثیراتی که پالیسی

 گیرد. 

برطرف  استند تجارت رشد که مانع را های اداری و نقایص بازار، موانع، نارسائیکنندهتسهیلان یک نهاد وزارت بعنو

اقتصادی  وبارارات و محیط کثبین تشب عنوان میانجیه وزارت تجارت و صنایع، ب تام آنست کند. تسهیل مستلزمی

 همکاری و کار مشترک روحیه د و تشویقریق ایجاهای موجود از طمعنای رفع محدودیته عمل کند. این امر ب

منابع  کامل از برداریبهره تشویق فرهنگو پروسیجرهای مناسب جهت  قوانینسکتور دولتی و خصوصی، تدوین 

روند المللی در راستای کمک به های بین مساعدت انواع مختلف بکارگیریشناسائی و افزایش توانایی  موجود، و 

 باشد. می مستمر شدر تقویت

 های دولتی که در راستایها و ارگان ر وزارتی، وزارت با سادهندهکننده و انسجامهماهنگعنوان یک نهاد ه ب

 های مذاکرهطی دهۀ اخیر مهارتنزدیک خواهد داشت. افغانستان  ی فعالیت دارند همکاریشد اقتصادر تقویت روند

است. با این همه،  نمودهتقویت  تا حد زیاد تی و ترانزیتی راهای دوجانبه و چندجانبۀ تجارنامهموافقتزمینۀ عقد در 

 در محراق آینده ها در طول پنج سالنامهها و تالش در راستای تطبیق مؤثر این موافقتتأثیر این مهارت افزایش
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یاتی برای و ستندردهای عمل هاطرح و تدوین نورم در این اواخر ابتکارتوجه وزارت باقی خواهد ماند. وزارت همچنان 

 است.  روی دست گرفتهحفظ محیط زیست در جهت منافع مستهلکین، و تدابیر  ظ، حفاصولیتضمین رقابت سالم و 

. انداست که بر روند انکشاف سکتور خصوصی تأثیرگذار  دولتی متعدد نهاد هایوزارت تجارت و صنایع، یکی از 

از جمله شرکای  ،کننداتی که در این زمینه کار میر نهادها و اداریساهمکاری  تا کندوزارت همچنان سعی می

رتی و های تجاو سازمان هادهای جامعه مدنی، تشبثات خصوصیو ن های غیر دولتیسازمانچندجانبه و دوجانبه، 

 را جلب کند.   المللیاقتصادی ملی و بین

 کنند،میوزارت کمک  این کاری که به تحقق اهداف را دیگر های اداراتتواند به برنامهت میهمچنان وزار

ممکن برای مداخلۀ مستقیم وزارت جهت  های گوناگون، راهستراتیژیدر این  . بناًنمایدمساعدتِ مستقیم 

عمومی برای  واند به تحقق دستاوردهای انکشافیتمی یگیرهایی که مشارکت و سهمافزایی و نیز عرصهارزش

 شوند.مک کند شناسائی و تعیین میمردم افغانستان ک

باشد در ذیل ساختار وزارت تجارت و صنایع می ان دهندهوزارت که نشهای ها و ریاستمعینیت چارت تشکیالتی

 اند.های وزارت در ضمیمۀ ج. ذکر شدهها و آمریتآمده است. ریاست

 هاریاست و هامعینیت  – وزارت تشکیالتی چارت :1 شکل
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 و مأموریت  دگاهید  2 .3

شده از سوی تان و آجندای تعیینوزارت تجارت و صنایع، مبتنی بر قانون اساسی افغانس جدیدو مأموریت  یدگاهد

 باشد.تحقق خود کفایی حکومت وحدت ملّی می  سندجمهور، وزیر تجارت و صنایع، و یسیر

  صنایع و تتجار وزارت مأموریت و یدگاهد :1 متن

 
  

 

 اهداف   2 .4

   کلی وزارت عبارت است از: هدف

سترش صنایع و تشبثات سرمایه گذاری، گ اقتصاد افغانستان به وسیلۀ ازدیادانکشاف 

به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد  متوازن کوچک و متوسط و رشد تجارت

 شهروندان کشور

 

 این هدف کلی در شکل ذیل به تصویر کشیده شده است:                                                  

 تغییر هرم :2 شکل
 

 

 

 

 

 

 

میز که رقابت و توانمند ی انعطاف پذیر، یک سک تور خصوص ایجاد ی برایزمینه ساز دیدگاه: 
 
راگیر و شد اقتصادی فمحرک ر  نیروی ا

  بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین نماید.پایدار 

موریت
 
  .ذیدخل رات و نهاد هایادا مشارکت اسک تور خصوصی ب تشویق و حمایت شد اقتصاد کشور از طریقدر ر  فعال گیری : سهمما

 

 رفیت وزارت 

سرمایه گذاری سک تور خصوصی 

انکشاف صنعت و تش  ات کو ک و متوس 

متواز   تجارت

رشد اقتصادی
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و به موضوعاتی از قبیل  نمودهآن کمک  کلی اهداف به دستیابی بهاین نهاد را اهداف مشخص وزارت 

. وزارت، چهار هدف 10شوندبثات کوچک و متوسط، و ظرفیت وزارت مربوط میگذاری، تجارت، صنایع/ تشسرمایه

 دارد:  کستراتیژی مشخص

 ساختاریگذاری از طریق اصالحات حقوقی، نهادی و شرایط مساعد برای سرمایه و بستر  زیفراهم سا 

 فراگیر و پایدار سکتور های صنعتی  انکشاف 

  ت آمیز با توجه خاص به متشبثین زنبپذیر و رقاوچک و متوسط انعطافتشبثات کرشد 

 های صادرات و افزایش فرصت متوازن تسهیل تجارت  

  نایل آمدن به اهداف تعین شده منظوره ب عامهیک نهاد  منحیثارتقای ظرفیت وزارت تجارت و صنایع 

لیت واما مسئو گذاری و کار اقتصادی است،رشد و توسعۀ سرمایه در راستای مانع عمدهامنیتی،  مشکالتاگر چه  

باید توسط وزارت  موجود فساد اداری تجارت و صنایع نیست. از سوی دیگروزارت  از مسئوولیت امنیتتأمین 

طور ه ه باید بکبل ،درطور مستقیم از میان به را ب هتوان این معضلکن شود. با این همه نمیتجارت مهار و ریشه

ها برای تأدیات غیررسمی به فرصت ری جهت از میان برداشتنالحات اداچون اصتدابیری  توسط اتخاذغیرمستقیم 

  آن رسیدگی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  5201.50 .11روزۀ وزارت،  100چهار هدف تذکریافته در پالن کاری  10 
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 ها فراراه انکشاف تجارت و صنعت در افغانستان چالش  2 .5

درآمد، مشاغل، کاالها و خدمات برای بهبود زندگی  سازی فراهم منبع منحیثگسترده،  ۀسکتور خصوصی بگون

در بازسازی  را . انکشاف سکتور خصوصی، نقشی حیاتی11شودفقر شناخته می مردم و کمک به آنها در غلبه بر

. اما نمایدایفاء می، متحمل شدهمدیریت  ها سال جنگ و سوءده  را در  نتیجه صدمات زیادیکه کشور اقتصاد 

  12و دشوار است. طوالنیسکتور خصوصی،  دهۀ اخیر، مسیر انکشافعلیرغم دستاوردهای 

ن بسیاری از کشورهای محاط به خشکه، میاکه  هویدایهای افغانستان با چالشصی رشد سکتور خصو

آمده است که   13. در یک بررسی اخیر بانک انکشاف آسیاییباشدمیروبرو  ،زده مشترک استنیافته و جنگانکشاف

 ناکارآمد اداری یهاپروسه”  عبارتند از، که نیاز به رسیدگی دارندمسائل در عرصۀ کارو بار اقتصادی  ترینمبرم

 کافی  نیروی کارکمبود ی ناکافی، هابا شرایط مناسب، زیربنا های حکومتی، فساد اداری، دسترسی محدود به قرضه

ثبات، مقررات نبود ها، مقررات مالیاتی، اخالق کاریِ ضعیف، نوآوریِ اندک، پالیسی عدم ثباتیافته و ماهر،  تعلیم

سکتور خصوصی با موانعِ دیگری چون   .“با کیفیت پایین  یصح خدماتقت، ط به اسعار خارجی، جرم و سرمربو

و  صادرات یی فراراهو غیرتعرفه ییگ، موانع تعرفهکننده و ناهماهن های محدودپالیسی ،ناکافی ت حکومتیمقررا

 14.استبزرگ روبرو  یک سکتور غیررسمی

گسترده، حاکمیت  امنی، فساد اداری ند از ناا بارتتوسعۀ تجارت و صنایع در افغانستان ع راههای عمده فراچالش

به خدمات  ضعیف، فقدان دسترسی ۀ صنعتی اندک، حقوق مالکیتزیربنای ضعیف، توسعموجودیت محدود قانون، 

توضیحات بیشتر ارائه ها این چالشدر بخش های بعدی در مورد . ناکافی میباشندمحدود و  مالی، و سرمایۀ انسانی

 . خواهد شد

گذاری در سرمایهدوام جذب و  به شمار میرود، زیرا توسعۀ سکتور خصوصی در راستای ترین مانعهنوز مهمیت امن

بزرگی در راه کار و بار اقتصادی است  سد دشوار است. فقدان امنیت کارثبات باشد جایی که امنیت آن ناپایدار و بی

مدت رو  کوتاه فعالیت های تجاریاجتناب نموده و به های درازمدت گذاریاز سرمایه تا داردو تاجران را وامی

                                                           

  IFC .2011المللی و توسعه از طریق سکتور خصوصی. نهادهای مالی بین 11 

های فراروی انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان است، و بر بانک جهانی، یک شاخص کلی از چالش وبارسرویِ  شاخص کار  12 
سقوط  2015کشور در سال  189در بین   183ردۀ به  2008 سال در  159، افغانستان از جایگاه “وبارآسانی کار ”بندی کلی مبنای رده

 کرده است. 

                                13 ://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/3-Constraints-to-Doing-Business.pdf 

 2013انکشاف افریقا. جوالی  . بانک2013-17حمایت از تحول سکتور خصوصی در افریقا: ستراتیژی انکشاف سکتور خصوصی  14 
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در  های دیگرموجب افزایش بسیاری از هزینه ها جهت تأمین امنیت، بلند بردن هزینۀعالوه بر  بیاورند. ناامنی

وسایط دلیل تخریب ه که ب بیمهمصارف  به گونۀ مثال مصارف اضافی مانند  .گرددکار و فعالیت می عرصه

ر ممکن است بهتر از آنچه که تصو یامنیت چند وضعیت واقعی . هریابدناچار افزایش میه بها  محمولهو  ترانسپورتی

 شود.بالقوه می گذاراناعث دلسردی و فرار سرمایهر و نگرش منفی است که بهر ترتیب این تصوهشود باشد، اما بمی

میتوان به  محسوب میشوند. به گونه مثالکشور های عمده و فراگیر در سراسر و فقدان شفافیت، چالشفساد اداری 

(، غصب زمین، تأدیات اموال کمتر از وزن حقیقی ، ثبت وزنجهت قیمت گذاری پاییندر نقاط مرزی ) هپرداخت رشو

غیره اشاره کرد. افغانستان متأسفانه بعنوان یکی از  و برای کسب جواز و ثبت شرکت هرشوپرداخت غیررسمی/ 

سازمان شفافیت  2014فساد اداری سال  در شاخص تصور همگانی ازو  دنیا به شهرت یافته کشور هایفاسدترین 

خود کرده است. همچنان طبق سروی تشبثات بانک جهانی،  کشور از آن 175را در بین   172مقام  ،المللیبین

اقتصادی انگشت  ر و بارکا ه در عرصهعنوان مانع عمده داری بهای افغانی، بر فساد ا( شرکت%63قریب به دو سوّم )

 .دهدهای کار و بار اقتصادی را افزایش میاند. فساد اداری، اعتماد به حکومت و نهادها را زایل کرده و هزینهگذاشته

 دستگاه فلترعبور از  یینبپیشغیر قابل وضعیت نامعلوم و  و با داده هها و تشبثات مجبور اند رشوشرکت چون

 داریحکومت جهتتارهای نهادی را ه نرم کنند. حکومت وحدت ملّی، بعضی ساخدست و پنج دفاس تیکبیروکرا

نبوده  ملموساقدامات در عرصۀ مبارزه با فساد اداری تاکنون چندان این ، اما مؤثریت 15بوجود آورده اقتصادی بهتر

 است. 

 . حداستگیر و ناکارآمد زمان بسیار حاکم تجارتیها در مگی به دوسیههرسید . مقرراتیحاکمیت قانون و مسائل 

هیچگونه و این محاکم عموماً  بوده  16روز 8512 میگردد فصل یک منازعۀ تجارتی و حلصرف اوسط زمانی که 

بوجود  مقرراتیهای طرزالعمل ها ندارند. اگرچه بعضی قوانین تنفیذ شده و های تشبثات و شرکت اعتنایی به نیاز

. نهادهای عدلی از نقایص و کمبودهای استندبسیار ضعیف هم هنوز  رراتیمقـا ساختارهای حقوقی و اند، امآمده

 از قوانین تجارتی هنوز در مراحل و در جایگاهی نیستند که حاکمیت قانون را تضمین کنند. بسیاری بردهفراوان رنج 

ب و تأیید عدلیه در تصویپایین وزارت  دلیل ظرفیته آنها ب شته و طی مراحلتنفیذ و توشیح قرار دا ختلفم

های . همچنان نیروی متخصص و کارشناس مناسب و کاردان در بخشرودپیش میکُندی  هقوانین ب نویسپیش

                                                           

رتبه، تهیۀ ها توسط مقامات عالی، چندین اقدام از جمله اعالم دارایی5201سپتمبر  5به تاریخ  رتبه در نشست مقامات عالی 15 

شده از سوی کمیسیون ملی  های مبتنی بر عواید و ستندردهای خدماتی تصویبهای مبارزه با فساد اداری از سوی وزارتپالن
 ارکات تعیین گردید. تد

 . مراجعه شود بانک جهانی در مورد افغانستان DBIبه دیتابیس  16 
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مناسب و مفید، وجود ندارد.  پارلمان جهت تسوید قوانینها و نیز در وزارت یرحقوقی وزارت تجارت و صنایع و سا

شروع  مقرراتیتقنینی و  رونددر راستای تسریع را ایش هوزارت تجارت و صنایع در همکاری با وزارت عدلیه، تالش

 برند. سر میه تصویب از سوی پارلمان ب اند اما در انتظارجمهور امضا شدهیسیده است. بسیاری از قوانین توسط رکر

کار و  در عرصه های اساسیعنوان محدودیته ن بیسکتور خصوصی به فقدان برق و شبکۀ ترانسپورتی مطم زیربنا:

آفریند که منجر به های تولیدی میزیربنا موانعی در راه فرصت در بخش هاکاستی. 17اقتصادی اشاره کرده است ارب

ت که تشبثات افغانی اس شود. یک سروی که اخیرًا انجام شده حاکی از آنها میشرکت ها برای کلیفزایش هزینها

از  %30. طبق گزارش وزارت انرژی و آب، فقط 18وندشمند میزیربنای ضعیف در کشور خسارهموجودیت کماکان از 

انرژی برای ترکمنستان و تاجیکستان  یها به برق دسترسی دارند. با این حال افغانستان یک مسیر ترانزیتافغان

و  باقی ماندهناشده ، اما حفظ و مراقبت آنها هنوز یک مسأله حلهدشبهتر عمده وضعیت جاده های مواصالتی است. 

در مقایسه با ضرورت  آهن موجود در کشورخط اند. شبکۀ  م هنوز  به حال خود باقی ماندهدرجه دو هایسرک

های همجوار  کشوربا  کشور، بلکه  حرک نه تنها در داخلاتصال و ت تقویت است. زیربنا برایناچیز بسیار  موجود

 ضروری و الزم است. 

زمین،  مالکیتیت زمین )کدستر(، مناقشات فراوان بر سر فقدان سیستم جامع مالک دلیله ، بمالکیت حفظ حقوق

، متداخلناهماهنگ،  ،است. قوانین ارضی افغانستانبسیار دشوار ، روز افزون ناتوانی محاکم تجارتی، و فساد اداری

ها عمومًا هیچ تخصصی در زمینۀ مسائل ارنوالڅاند. قضات و  عاجزمؤثر زمین،  ناقص و یا در مورد نحوۀ مدیریت

 رسمی انتقال طور غیره و یا ب شتهرسمی قرار دا غیر مالکیتها در فیصد زمین 80 ینیتخمبه طور ارضی ندارند. 

ول مثبت در این زمینه، یک تح 19مالکیت وجود داشته باشد. سمیر قباله یا سند اینکه بدون شوند البته مالکیت می

 ادارۀ اراضی در جلسات کابینه است.  مشارکت

کشور در  قوانینتا شوند. حکومت تالش دارد بطور شاید و باید در افغانستان حمایت نمی معنوی مالکیتحقوق 

رایت را با معیارهای سازمان تجارت جهانی، حق اختراع و اکتشاف، عالیم تجارتی و کاپی مانندلی یزمینۀ مسا

                                                           

 . 4201سروی بانک جهانی پیرامون تشبثات در افغانستان  17 

  .5201گزارشِ  سروی گرایش تجارت. اتاق تجارت و صنایع افغانستان. جون  18 

 . 5201گذاری در افغانستان، جون یط سرمایه. گزارش دربارۀ شراامریکا وزارت داخلۀ ایاالت متحده 19 
    http://www.state.gov/documents/organization/241662.pdf 

http://www.state.gov/documents/organization/241662.pdf
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ه د اما حقوق مالکیت معنوی بآیمنطبق سازد. حفاظت قضایی از طریق سیستم محاکم مدنی افغانستان بعمل می

  20شود.ی تنفیذ نمیصورت جد

 یگهخانواد، چالش دیگری است که باید به آن اشاره کرد. صنایع کشور بگونۀ چشمگیری از تشبثات توسعۀ صنعتی

اند که بسیاری از آنها به تجارت یا عرضۀ کاالها و خدمات ساده مشغول رسمی کوچک و متوسط تشکیل شده غیر

دست است. سکتور تولیدی کوچک  های بزرگ به تعداد انگشتانداد تشبثات متوسط، اندک و شمار شرکتتعاند. 

شان را از زراعتی، مواد خامحاصالت  های پروسسمعدود از شرکت ی تعدادگان به استثناهکنند اکثر تولید و بوده

شود. می آغازکوچک   تهداباز یک  اماچشمگیری دارد  کنند. صادرات با آنکه سیر صعودیکشور تهیه می خارج

صدور  وپاگیرهای پیچیده و دست، پروسهپروسیجرهای مغلق اداری موجودیت دلیله های معامالتی هنوز ب هزینه

 وپا گیردهی، و قوانین دستهای ضعیف قرضهچارچوبجواز و ثبت و راجستریشن، مقررات غیرضروری و مبهم، 

، هنوز باال است. و کهنه قدیمی علت حجم پایین تولید و تکنالوژیه تی همچنان بهای معامالکار، باال است. هزینه

. بسیاری از در حالت تهدید استمرزی  مشکالت موجودیت علت هاما هنوز ب بودهشرایط تجارت در حال بهبود 

 های افغانی، توانایی دسترسی به بازارهای خارجی را ندارند. شرکت

، یکی از به قرضهسکتور خصوصی کافی دسترسی عدم رای سکتور خصوصی دارد و ، اهمیت زیادی بسکتور مالی

کوچک و  خدمات بانکی طور کامل باالیه های تجارتی، تقریبًا بعمده قلمداد شده است. بانک ها و موانعمحدودیت

 یا ظرفیت لمی. میباشندت به تشبثات کوچک متمرکز مدهای کوتاهن حال، اعطای قرضهانفرادی و یا در بهتری

های تجارتی های تشبثات خصوصی در بانکشد فعالیتیا ر ه ای ابتدایی و دورانیآوری سرمایاندکی برای فراهم

های تجارتی نیز بسیار المللی جهت انتقال پول یا کسب لیتر آف کریدتوجود دارد. خدمات بانکی اساسی بین

 دود و نادر است. حم

کسب ”بانک جهانی برای  (DBI)شاخص انجام کار و بار  ،تان رو به بهبود استهرچند دسترسی به قرضه در افغانس

چشمگیری را  صعود 2015کشور در  189در بین  89به رتبۀ  2008کشور در  178در بین  177از رتبۀ  “قرضه

کارآمد نا مقرراتیقرضه و زیربنای حقوقی و  علت فقدان معلوماته بهم ها هنوز دهی بانکاما قرضه -تجربه کرد

 گردد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. پیشرفت قابلکه مانع از تنفیذ حقوق مالکیت و اخذ وثیقه )یا گروی( می

 در رابطه با این مسأله  توسط بانک مرکزی کشور )د افغانستان بانک( صورت گرفته است.  مالحظه

                                                           

 state.gov/documents/organization/241662.pdfhttp://www.. همان 20 
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باشند. کوچک مردم دارای حساب بانکی می. فقط یک اقلیت استندهای رسمی ها خارج از سیستم بانکاکثر افغان

ها در نواحی روستایی، هنوز به دلیل عدم آشنایی با سیستم بانکداری و عدم فعالیت گستردۀ بانکه ها قسمًا بافغان

. سه شرکت از چهار شرکت استندپروسۀ غیررسمی اعتبار و اعتماد جهت اخذ قرضه و انتقال یا حوالۀ پول متکی 

شرکت ام .کنندسیم و روشن  خدمات پولی از طریق موبایل را عرضه میعنی اتصاالت، افغان بیمخابراتی کشور ی

 آغاز خواهد کرد. میالدی  2015 طول سال  خود را در ان نیز خدمات پولی تیلیفونی.تی.

گذاری ایههای مهم سرم کطور بالقوه، یکی از محره سکتور مالی، دومین صنعت بزرگ کشور )بعد از مخابرات( و ب

میلیارد دالر در افغانستان فعال  4مجموعی قریب به  بانک تجارتی با دارایی 16ی است. شد اقتصادخصوصی و ر

ستند. سه بانک دولتی نیز مشغول به کار اند: بانک ملی افغان، پشتنی بانک و نوی کابل بانک )کابل بانک سابق ا

های خارجی از جمله بانک الفالح )پاکستان(، بات بانککه قبالً به سکتور خصوصی تعلق داشت( و همچنان شع

 نشنل بانک پاکستان، حبیب بانک پاکستان، و بانک آرین )ایران( نیز در کشور فعالیت دارند. 

دهی بانکی شوند. قرضهها در کابل داده میو بخش اعظم قرضه شتهدر حالت تمرکز قرار دا شدیداً  بانکداری هنوز

ها و اخذ که مانع از تنفیذ حقوق ملکیت قرار داشته مقرراتیکمبودهای زیربنای حقوقی و  الشعاع نقایص وتحت

ها بانکو تمرکز اکثر  بودهفیصد  22گردد. نسبت مجموعی قرضه به سپرده در سکتور بانکی، می (collateral)وثیقه 

دسترسی به قرضه از طریق  وار بودناست. دش دارای اعتبارشده و شناخته مدت به مشتریانهای کوتاهباالی قرضه

شان وابسته شدهعواید ذخیرهگی و ههای موجود را به وجوه خانوادرسمی، شرکت نهادهای مالی یرها و سابانک

 اتکا بر سکتور مالی غیر . این موضوعات سازدرا محدود می نو کار و آفرینی و کسب ها برای کارفرصت ساخته و

 دهد. رسمی را گسترش می

های بانکی را برمال ساخت. قانون بانکی جدید  مقررات و نظارت های بنیادین بانک ضعفکابل  2010سال  معضله

به ارمغان را د افغانستان بانک  توسطنظارت و مراقبت عرصه های الزم در یکه توسط کابینه تصویب گردیده بهبود

 آورد. می

تر ینیپا طور چشمگیره ولید ناخالص داخلی است، رقمی که بفیصد ت 10قرضۀ رسمی به سکتور خصوصی، کمتر از 

مالحظه باال و  های تجارتی نیز بطور قابلهای بانکبهرۀ قرضه و نرخ بودههای منطقه  ر کشوریسااز رقم مشابه در 

 فیصد است.  20تا  15بین 

استفادۀ مؤثر  توانند در صورتهای منطقه می و کشور بودهسیا سرشار از منابع طبیعی آ جنوب –همکاری منطقوی 

های محاط به خشکه، همکاری منطقوی از اهمیت خاصی  از این منابع، بهرۀ فراوانی ببرند. در کشور مشترکو 
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تر، استفادۀ بهتر از منابع داخلی، . همکاری منطقوی، مزایایی از قبیل دسترسی به یک بازار بزرگ21برخوردار است

ت فرامرزی در در قبال دارد. اما تجار ی راتشبثات داخل ، و افزایش توان رقابتولید و ترانسپورتکاهش هزینۀ ت

موجود، از پتانسیلی که در  مخابراتی و ارتباطی پیوند هایقرار ندارد. زیربناها و  موقعیت فوق العادۀمنطقه، فعالً در 

شان و ۀ ت کشورها برای آیندمتفاو کستراتیژیاست. دورنماهای  مانده تر ها وجود دارد بسیار عقباین زمینه

و  ودهشان را تضعیف نم تسلط شایدشان در منطقه؛ مناقشات تاریخی؛ و هراس از اینکه همکاری منطقوی نقش

همکاری  گیریشکل مانع  سازد،تر شان گردیده و یا این وابستگی را طوالنیمنجر به وابستگی به همسایگان

 آفریند. برای امنیت و ثبات میرا خطراتی منطقوی گردیده است. عدم همکاری همچنان 

فراراه انکشاف سکتور خصوصی است.  ۀنیروی کار ماهر در افغانستان، مانع عمد محسوس کمبود  سرمایۀ انسانی

ماهر،  افراد تخنیکیشدید  تلهای تحصیلی و آموزشی باعث ق سهولت و نبود ها جنگ، سطح پایین سواددهه

بعد  افغانستان، آلمان”اند: ن گفتهیمتشبث از  یافته شده است. چنانکه بعضی و تحصیل مسلکی طبقۀالیق، و  مدیران

 ،شودکه سرمایه به داخل سرازیر می زمانیبرای  کار کرده و آمادهاز جنگ جهانی دوم نیست که یک طبقۀ تحصیل

از . شمار محدودی 22دارندرا خواندن و نوشتن  دسال کشور، سوا 15فیصد از نفوس باالی  32. فقط “داشته باشد

اند ترجیح که در افغانستان باقی مانده ۀو آن عد شتهدر کشور وجود دا افراد تخنیکیافراد مسلکی، مدیران و 

که معاشات  المللی کنندۀ بینهای خارجی و نهادهای تمویلشرکت ابهای افغانی، شرکت در جای کار ه دهند بمی

بسیاری  ل، فقدان تحصیل و تجربه، تواناییهمین شکه . بیکنند، همکاری نمایندبرای شان پرداخت م بسیار باالتری

 کند.روبرو میجدی  نعوابا م گسترش آنها فعالیت ها و در انجام  را از متشبثین افغانی

 صنایع  و وزارت تجارت کستراتیژیهای  ها و فرصت چالش  2 .6

هایش در حال حاضر  لیتوآمیز وظایف و مسئوموفقیت وزارت تجارت و صنایع جهت اجرای ظرفیت و توانایی

تمامی وظایف خود  اجرایمنابع مالی و بشری الزم برای  فاقد هامحدود است. این وزارت همانند بسیاری از وزارت

مله وزارت مالیه و ادارۀ دیگر از ج و ادارات نهادهاهای این وزارت از سوی لیتوبعضی از مسئو است. عالوه بر آن

. انجام داده است را در این زمینه اساسی ارزیابی یک است. وزارت تجارت و صنایع گرفته به تصرف گرفته شدهیسا آ

                                                           

اتصالِ دوبارۀ افغانستان: ”منتشره در راپور  “ها و منظرهاهمکاری اقتصادی منطقوی در آسیای مرکزی: چالش ”میروسالو ینکا    21 
،ماه ستیتوت شرق غربشده توسط ان، تهیه2013 -2014های مشورتی ابوظبی در نشست  “2014امنیت اقتصادی منطقوی فراتر از 

 . 2014 می

 . 2015گذاری در افغانستان. جون وزارت داخله ایاالت متحده امریکا. گزارش شرایط سرمایه 22 
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ها در های غلبه بر این چالش که وزارت با آنها روبرو است توأم با راه ۀهای ویژچالش. (مراجعه شود "د"به ضمیمۀ )

 اند:جدول ذیل بطور فشرده ذکر شده

  وصنایعتجارت وزارت هایحلراه و هاچالش :1 جدول

 حل راه چالش

 تصویب و تطبیق ستراتیژی و پالن کاری والیات   .   دفاتر والیتی ضعیف 1

 بست با ظرفیت باال.   94برای  CBR 2کسب منظوری رسمی پیشنهاد مرحلۀ   .   ظرفیت پایین کارمندان 2

 فعلیسازی برای کارکنان رفیتتدوین و تطبیق برنامۀ ظ  

 و مستقیم مند های تخنیکی هدفها برای مساعدت جلب کمک دونر 

  ترتیب برنامۀ کارآموزی برای نو فارغان 

 های وزارت ای متناسب با صالحیتکار با وزارت مالیه جهت ترتیب بودجه  .  بودجۀ اندک 3

 رت. ها در وزاهمکاری با دونرها برای طرح و تمویل پروژه 

 ها و مزایای برنامۀ اتشۀ تجارتی. ارزیابی هزینه 

  ها برای اتشه  محورنتیجهترتیب لوایح وظایف جدید و  

.   تداخل وظیفوی با ادارۀ 4

  نهادها  سایرآیسا و 

 های ادارۀ آیسا از سوی شورای به نقش و صالحیت دهیبازبینی و وضاحت

  ریاست مقام وزارت. تحتگذاری عالی سرمایه

 تر گرددگذاری که نقش آیسا نیز در آن روشنبازنگری در قانون سرمایه 

.   فقدان معلومات دربارۀ 5

 تشبثات و ظرفیت تحلیلی 

 اد مرکز معلومات دربارۀ تشبثات. جترتیب پالن و پروپوزل جهت ای 

  جلب حمایت دونرها برای ایجاد مرکز معلومات تشبثات و مساعدت تخنیکی

 ی، مدیریت و تحلیل معلومات و ارقام. آوردر قسمت جمع

  ایجاد سیستم معلومات مدیریتی(MIS) 

.   فقدان ارتباط و هماهنگی 6

میان ادارات و نهادهای 

ذیدخل در امر انکشاف 

 سکتور خصوصی 

 کلسترس ییگیری از نقش مقام وزارت بعنوان ربهره (Cluster)  انکشاف سکتور

 خصوصی. 

 رت با مؤسسات و جوانب سکتور خصوصی. احیای میزگردها در سطح وزا 

 ن افهام و تفهیم ستراتیژیکتطبیق پال  . 

ر چوکات .   فساد اداریِ د7

 وزارت 

  .تقویت ظرفیت تفتیش داخلی 

 ها. های ثبت و جوازدهی شرکتو افزایش شفافیت در طرزالعمل سازیساده 
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 حل راه چالش

 تدارکات.  بخشهای کاری در تطبیق پالن بهبود پروسه 

 و کارآمد ساختنِ آن.  یتمؤثربلند بردن منظور ه اصالح تشکیل وزارت ب  کیل نامناسب وزارت .   تش8

باید  وزارت تجارت و صنایع نسبت به مردم و بخصوص تاجران و جامعۀ متشبثین که بندی باید گفتعنوان جمعه ب

باشد.  تر، فعالداف ستراتیژیکاه های خود در راستای تطبیقتر؛ در تالشهای خود منسجمپاسخگوتر؛ در برنامه

داشته و سکتور خصوصی  نو آوری های الزم را به خرچ داده، تماس و ارتباط نزدیکتر با اقداماتش این وزارت باید در

 همکاری بیشتر داشته باشد.  های دولتیها و ارگانوزارت سایربا 

 شناسائی جوانب ذیدخل   2 .7

و سرعت انکشاف سکتور خصوصی  چگونگیتواند نیست که اقداماتش می تینهاد دولوزارت تجارت و صنایع یگانه 

شود که در حمایت از نده میافک های اداری عمدهی به بازیگران و ارگان. در این قسمت نگاهی اجمالتعیین کندرا 

نهادهای ها و ادارات دولتی، نقش وزیر در وزارت شاملو  شتهوزارت تجارت و صنایع نقش دا کستراتیژی اهداف

 . گردندمی سکتور خصوصی ها و خودر دولتی، دونرها، رسانهتعالی

میتوان از  نهاد های همکار با وزارت تجات و صنایع رااند که از طریق آنها، شناسائی شده های کانیزمیم در این پالن

ها یا های مربوطۀ پالیسیاز قبیل دفتر مقام وزارت، ریاست روابط عامه و معلومات، و کمیتهمختلف  طریق مجاری

 واحدهای کاری هاند ذیدخل ساخت. با این همه، کلیهای ذیربط تشکیل شدهسکتورهای ویژه که توسط ریاست

یافته در این پالن فراهم  تذکر های که آنها در راستای اجرای امورید متوجه این همکاران و فرصتوزارت با

 باشند. د،کننمی

 های همکار وزارت

های دولتیِ متعددی است که بر روند انکشاف سکتور خصوصی، ها و ارگانتجارت و صنایع، یکی از وزارتوزارت 

های وزارت  صالحیت یطۀکه عمدتاً در ح اقتصادیبزرگ  های. همانند اکثر کشورهای دیگر، پالیسیاستنداثرگذار 

گذاری اقتصادی، جز وظایف وزارت اقتصاد پالن گذارند.مالیات و شرایط قرضه تأثیر می مقداربر  ،مالیه قرار دارند

باشد. اهمیت زراعت در اقتصاد های وزارت معادن میاست و کمک به رشد سکتور معادن در محدودۀ صالحیت

 دنبال دارد. همکاره های کلیدی برای وزرات زراعت آبیاری و مالداری و وزارت احیاء و انکشاف دهات بکشور، نقش

 باشد. تجارت و صنایع، وزارت عدلیه می کلیدیِ دیگر وزارت
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اقتصادی،  رشد کار و بار در زمینۀ تسهیل صنایع و تجارت وزارت کاران مهمهای سکتوری، همعالوه بر وزارت

نقل  و حمل در خصوص مسایل مربوط بهملکی  وزارت ترانسپورت و هوانوردیِمانند ها، تجارت و توسعۀ مهارت

در خصوص ترانسپورت داخلی؛ وزارت انرژی و آب  یل مربوط بهمسادر خصوص  عامه ها، وزارت فواید محموله

های تجارتی، و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای انرژی؛ وزارت کار برای توسعۀ مهارت مسایل مربوط به

  را نباید فراموش کرد. الکترونیکی  ترویج و گسترش کار و بار و تجارت

که مرکب از وزرای  کمیسیون . اینگذاری را بعهده داردع، ریاست کمیسیون عالی سرمایهوزیر تجارت و صنای

 گذاریسرمایه هیس ادارۀ حماییک، و ریس د افغانستان بانیزراعت، اقتصاد، مالیه، امور خارجه، معادن و پطرولیم، ر

وش دارد. شورای عالی اقتصادی که ده گذاری را بهای سرمایهولیت تعیین سیاستوباشد و مس)آیسا( می افغانستان

هنمایند همچنینگذاری و وزرای حاضر در ترکیب کمیسیون عالی سرمایه شامل در رأس آن قرار دارد جمهور رئیس

 گذاری نقش دارد.های سرمایهنیز در تعیین سیاست . این شوراگان قشر آکادمیک و سکتور خصوصی است

 ادارات و نهادهای همکار 

میتوان  جمله از.وزارت تجارت و صنایع دارند یدگاهستند که سهم اساسی در تحقق داتخنیکی نیز  اراتمؤسسات و اد

  نام برد. (انسا) انادارۀ ملی ستندرد افغانست )آیسا(، ادارۀ اراضی و  افغانستان گذاریسرمایه یهادارۀ حما از 

گذاران را بعهده ی از سرمایهگهوری به نمایندجوازهای ضر گذاری و تسهیلمراحل جوازهای سرمایه آیسا وظیفۀ طی

های شرکت غرض معرفی های ها و نمایشگاه کنفرانس نموده،های صنعتی را تأسیس و مدیریت پارکشته، دا

 را خدمات انفرادیو  دادهخصوصی را مورد تحلیل قرار  انکشاف سکتور بوط بهمر مسایل وده،نمافغانی برگزار می

های ملی و  المللی و نیز ستندردهای بین ستندرد ول تطبیقوکند. ادارۀ انسا مسئعرضه می ناگذاربرای سرمایه

مطابقت،  ابیسازی و ارزی مزایای ستندرد تا ولیت داردومنطقوی در تشبثات و صنایع است. ادارۀ انسا همچنان مسئ

 ترویج و تبلیغ کند. اعتباردهی و مترولوژی را در بین ادارات حکومتی، سکتور خصوصی و عامۀ مردم 

ادارات در سطوح  و هاظرفیت نهادی و بشری، از وزارتهای مختلف ارتقای کمیسیون خدمات ملکی از طریق برنامه

اکنون مورد تأیید و دولتی عالیرتبه  و برکناری مأمورینرد. استخدام واعمل میه دوامدار ب ملی و محلی پشتیبانیِ

   گیرد.وزرای دولت قرار می منظوری
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 نفوذ وزیر 

 کند: عمال اثر و نفوذ میاش، از طرق ذیل اهای داخلیایرۀ فعالیتمقام وزارت تجارت و صنایع، خارج از د

  عضویت وزیر در کابینه؛ 

  عضویت وزیر در کمیتۀ فرعی اقتصادی؛ 

 انکشاف سکتور خصوصی؛  کلستریس ینقش وزیر بعنوان ر 

 گذاری بررسی کلیۀ پیشنهادهای سرمایه گذاری، که شاملمایهسیون عالی سریس کمیینقش وزیر بعنوان ر

  23شود.های ادارۀ آیسا میو نظارت بر عملکردها و فعالیت

 دونرها 

های دونرها کننده و پروژهوزارت تجارت و صنایع در طول سالیان اخیر از حمایت یک سلسله نهادهای تمویل

. اندعمل آوردهه از وزارت بکه پشتیبانی تخنیکی مستقیم  ی میشودها ول یک تعداد پروژهکه مشم مند گردیدهبهره

 : میتوان از پروژه های ذیل نام برد از جمله

  پروژۀ تجارت و عواید افغانستان(ATAR) ها و مساعدت در آبادی افغانستان از طریق انکشاف تشبث

(ABADE) انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا یا ادارۀ وطمرب USAID ؛ 

  پروژۀ مساعدت تخنیکی ادارۀDFID  از وزارت تجارت و صنایع(TAMoCI)24 ؛ 

 سازی برای نتایج بانک جهانی های ظرفیتپروژه(CBR) انکشاف بازار جدید افغانستان  و(ANMD) ؛ 

  حمایت مؤسسهGIZ  از انکشاف تشبثات کوچک و متوسط؛ 

 که توسط های مؤسسه حرکت در چوکات وزارت تجارت و صنایع پروژهDFID شوند: پالیسی ملی تمویل می

)ادارۀ ثبت مرکزی و حقوق  2و  1تجارت )ریاست عمومی تجارت خارجی(؛ اصالح پروسۀ جواز مرحلۀ 

 مالکیت معنوی(؛ و تقویت رقابت عادالنه )ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین(. 

برای وزارت تجارت  ،شوندوزارت مدیریت می طرف قل ازگونۀ مسته های که بپروژه ایجاد دلیله دونرها همچنان ب

 DFIDاز ادارۀ  (ABIF)تجارتی افغانستان  نوآوریها، صندوق  از این گونه پروژه ۀ. نموناستندز اهمیت یو صنایع حا

 است. 

                                                           

 د یس(، وزیر مالیه، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر معادن، وزیر زراعت آبیاری و مالداری، رئیسیوزیر تجارت و صنایع )ر 23 

 اجرایی آیسا بعنوان عضو فاقد حق رأی. ادارۀ اراضی عضو جدید است. افغانستان بانک، رئیس 

 یک و ضمیمۀ برنامه نمود. ژکمک بزرگی در قسمت تهیه اسناد پالن استرات  TAMoCIپروژۀ  24 
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 ها رسانه

سطح آگاهی عامه  بلند بردنمفید در  رو یک شریک و همکا بودهرتوان ها در افغانستان، قوی و پ سکتور رسانه

 ل اقتصادییو بهبود میزان درک مردم از مسا وردهای وزارت تجارت و صنایعآو دست انجام شده دربارۀ اصالحات

اصلی  رتباطیپل اعامه، اطالعات و ارتباط باشد. ریاست می ،قیمت مواد سوخت که باالی تشبثات اثر میگذارند مانند

ها کار کند تا  رسانه انواعدر هر فرصت ممکن، با تمام  دارد تا سعی  ها است. این ریاسترسانه ووزارت میان 

سهل های وزارت را پالیسی ذیرشپ اده،قرار د شانانکشاف سکتور خصوصی را در دستور کار  اقتصاد، اشتغال و

 در روند برای مشارکت جوانب و ادارات ذیدخل را هافرصت قرار داده ومردم  موثق را در اختیارمعلومات  ساخته،

 د.مساعد ساز گزاری حکومت سیاست

 سکتور خصوصی 

تجارت و صنایع  های سکتور خصوصی است. اتاق ددر روند انکشاف، خو تجارت و صنایع وزارت رآخرین همکا

های ساختمانی شرکتهای تجارتی مختلف مانند اتحادیۀ عضو، و نیز اتحادیه 37000افغانستان، با بیش از 

کنند. عالوه بر این، تشبثات خود گی میهگان قالین افغانستان، از تشبثات نمایندهتحادیۀ صادرکنندو یا ا ستانافغان

تشبثات  چهمستقیم باالی حکومت و  نفوذ عمالهای بزرگ با ظرفیت اشرکت چه. کنندشان دفاع می نیز از منافع

ساختن و جهت ذیدخل یش راخو تالش اعظمی رسمی که وزارت تجارت و صنایع غیر توسط و تشبثاتم ،کوچک

 خواهد داد. چهای آتی بخرحمایت و همکاری با آنها در خالل سال
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 صنایع و تجارت وزارت با ذیدخل جوانب و ادارات نمودارِ  :3 شکل

 

 

  اتمدیریت خطر  2 .8

آن گردند.  مأموریت انجام یافتنکن است مانع که ممبوده وزارت تجارت و صنایع با یک سلسله خطرات مواجه 

عدم  ر و کاستن میزانخط منظم و منضبط جهت شناسائی و کاهشهای ست از تالشا مدیریت خطر عبارت

مواجه  هاای که وزارت با آنعمده هایسازمانی. در جدول ذیل، خطر در تحقق اهداف عمومی و مشخص اطمینان

 ن داده شده است.نشا هاهای کاهش آنستراتیژیاست و 

  آنها کاهش برای تدابیر و نموده تهدید را وزارت ستراتیژی تطبیقِ  که خطراتی :2 جدول

 در راستایخطر 
 تطبیق

    احتمال وقوع
(5-1) 

تأثیر باالی 
 ستراتیژی

(5-1) 

 برای کاهش تدابیر
 

  بعد  تأثیر
 کاهش   از 

    (5-1) 
 

ه بودجوزارت فاقد 

برای تطبیق پالن 

 است کستراتیژی

5 5 

  را به کابینه و  کستراتیژیوزیر، پالن

بودجۀ  و درخواست نمودهجمهور ارائه رئیس

 نماید. بیشتر می

4 
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 در راستایخطر 
 تطبیق

    احتمال وقوع
(5-1) 

تأثیر باالی 
 ستراتیژی

(5-1) 

 برای کاهش تدابیر
 

  بعد  تأثیر
 کاهش   از 

    (5-1) 
 

  وزیر از دونرها خواستار حمایت مالی جهت

تذکریافته در پالن  های خاصتمویل پروژه

 شود. می کستراتیژی

ها تمایل ریاست

و  مالکیتبه احراز 

تطبیقِ  لیتومسئو

 اصالحات ندارند

5 4 

 وزارت را هدایت  وزیر، معینان و کارکنان ارشد

 و انگیزه خواهد داد. 

 وزارت را ملزم  ها و کارکنان ارشدوزیر، معین

کار خواهد  منظم گزارش پیشرفت به ارائه

 نمود. 

 دستیابی به نتایج در  کارکنان ارشد، در قبال

 واهند بود. ، جوابده خستراتیژیتطبیقِ 

2 

مأمورین، فاقد 

برای ظرفیت 

 تطبیق پالن

 استند کستراتیژی

5 4 

  استخدام تعداد هر چه بیشتری از مأمورین

 . CBR 2تحت پروسۀ مرحلۀ 

  شناسائی موضوعات حساس و مهمی که

و تقاضای کمک مالی  استندنیازمند پشتیبانی 

های کننده برای مساعدتیلنهادهای تمو

 هدفمند تخنیکی

3 

رو امنیتی وضعیت 

، گذاشتهه وخامت ب

آمد  و و رفت

ن یمتخصص

خارجی با 

محدودیت روبرو 

 .شودمی

4 5 

 م وتطبیق پروپوزل مرحله دCBR  و استخدام

  مستعد کارکنان داخلی هر چه بیشتر تعداِ

2 
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 در راستایخطر 
 تطبیق

    احتمال وقوع
(5-1) 

تأثیر باالی 
 ستراتیژی

(5-1) 

 برای کاهش تدابیر
 

  بعد  تأثیر
 کاهش   از 

    (5-1) 
 

تأخیر طوالنی یا 

 استخدام عدم 

 کافیتعداد 

 از طریقکارکنان 
CBR 

4 4 

 مرحلۀ دوم  روپوزلگیری منظوری رسمی پپی

CBR  .توسط کمیتۀ نظارت 

 برنامۀ  هماهنگی با واحد مدیریتCBR  در

روند  کمیسیون خدمات ملکی جهت تسریع

 استخدام

3 

همکاریِ عدم 

ها و ر وزارتیسا

 ذیدخل  ادارات

4 4 

 جمهور از پالنیر، پشتیبانی رئیسوز 

 . نمایدجلب میو  نمودهرا تقاضا  کستراتیژی

 ِرا با کابینه  کستراتیژیپالن  وزیر، تطبیق

 هماهنگ خواهد کرد. 

  جهت کسب  ارتباطی ستراتیژیتطبیق

ر جوانب یحمایت سکتور خصوصی و سا

 کلیدی. ذیدخل

3 

ناکافی و حمایت 

از دونرها  دمحدو

 وزارت

3 3 

  .حفظ روابط با دونرها 

 های ساختن فعاالنه دونرها در برنامهذیدخل

 کستراتیژی

 نیکی به های تخدتجلب حمایت و مساع

هدف دستیابی به اهداف مشخص ذکرشده در 

 . کستراتیژی پالن

2 

در  دفاتر والیتی

مقابلِ اصالحات 

 کنند مقاومت می
2 2 

  الزم است وزیر، ریاست روابط با والیات را

 تقویت کند. 

 برای دفاتر والیات که نظرات  یاسؤتعیین ر

 کنند حمایت می را وزیر و پروسۀ اصالحات

 
 

1 
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 در راستایخطر 
 تطبیق

    احتمال وقوع
(5-1) 

تأثیر باالی 
 ستراتیژی

(5-1) 

 برای کاهش تدابیر
 

  بعد  تأثیر
 کاهش   از 

    (5-1) 
 

فساد عدم کاهش 

در وزارت اداری 

 تجارت و صنایع 
3 3 

 مبارزه با فساد  ریاست تفتیش داخلی، پالن

 اداری را ترتیب و تطبیق کند 

 هشدید برای کارکنان وزارت که رشو مجازات 

 شود  قگیرند تعیین و تطبیمی

2 

همکاری عدم 

 4 3 منطقوی 

 های مستمر جهت تقویت مناسباتالشت 

 های همجوار  شورهمکاری با ک

  فراگیرتوافقات دوجانبه و چندجانبۀ 

2 

 

  کستراتیژی ارچوبچ  3 .0

عامل مهم برای پویایی و  آوری و تقویت شرایط مساعد از طریق اصالح وضعیت تجارت، ها در راستای فراهمتالش

. با این به حساب میرود 25رددگفعالیت سکتور خصوصی که منتهی به رشد، و نهایتاً ایجاد اشتغال و تولید درآمد می

، UNIDO-GIZشده توسط حال رویکردهای متفاوتی برای انکشاف سکتور خصوصی وجود دارد. در مطالعۀ انجام

تجارت و صنایع، رویکرد مرکب و  وزارت) مراجعه شود.به ضمیمۀ د.  ( .اندچندین رویکرد از هم تفکیک شده

 ساخته، فضا را بازتر رفتهکار گه که نیروهای بازار را ب د نمودار خواهگرایانه جهت انکشاف تجارت و صنعت اختیعمل

 های هدفمند حمایت عامه را عرضه کند. و برنامه

 کند: عنصر ذیل را با هم ترکیب می 13وزارت برای توسعۀ تجارت و صنایع،  کستراتیژیچارچوب 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 2٠٠٨، اپریل UNIDO/GIZصحرای افریقا،  تحتکشاف سک تور خصوصی در منطقۀ ماایجاد بستر مساعد برای ان  25 
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 تقویت چارچوب حقوقی . 1

 تسهیل تجارت و ترانزیت  .  2

 توسعه قرارداد های منطقوی و دو جانبه تجارت و ترانزیت   .3

 شمولیت در تجارت و اقتصاد جهانی  . 4

 گذاریحمایت از سرمایه . 5

 ها  شرکت ت و جوازدهیسازی پروسۀ ثبمعقول . 6

 حمایت از حقوق مستهلکین . 7

 دسترسی به قرضهروند  بهبود . 8

 سکتور خصوصی ترویج و تشویق همکاری میان دولت و .  9

 .  حمایت از سکتورهای کلیدی اقتصاد افغانستان10

 های اقتصادی غیر رسمی در اقتصاد رسمی .  افزایش شمولیت فعالیت11

 .  همکاری با جوانب و ادارات ذیربط کلیدی12

 .  ارتقای ظرفیت وزارت13

های مرتبط که برنامه بودهو صنایع برای وزارت تجارت  ییفوق، یک موضوع برنامه کهر کدام از عناصر ستراتیژی

 به منظور هایا پروژه کهای ستراتیژیدهند. طرحرا تشکیل می کستراتیژی یا برنامه های هاطرح اجزایآن  هب

توانید تحت عنوان تر هر پروژه )طرح پروژه( را میآیند. تشریح مفصلبه اجرا درمی کهای ستراتیژیتطبیق برنامه

 د. نماییمطالعه  که ضم این پالن است، وزارت تجارت و صنایع  2016-20ای ضمیمۀ برنامه

شده برعهده خواهد گرفت. عالوه بر این،  پیشنهاد کِهای ستراتیژیوزارت نقش پیشگام را در هر یک از طرح

صالحیت  یطۀچون این موضوعات در ح، آنها ندارد پیشبردموضوعات دیگری استند که وزارت نقش پیشگام را در 

ر جوانب ذیدخل یسا ر بابعنوان یک همکارا  وزارت قرار ندارند. در رابطه با این موضوعات، وزارت نقش حمایوی نای

  .ایفا خواهد کرد آنها کلیدی در امر تطبیق

در ضمن به نقش با تفصیل بیشتر در ذیل شرح داده شده و   کستراتیژیهای( چارچوب ء )یا برنامهعناصر و اجزا

 اشاره شده است.   تقیم وزارت نیزمستقیم و غیرمس
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 حقوقی  چارچوبتقویت    3 .1

معنای تطبیق ه داری بحکومت دش فساد اداری است. بهبوکاه درکلیدی  داری خوب یکی از عناصرحکومت

 دهی حسابدر نتیجه حکومت داری خوب های خوب است. ها و سیستمها، قوانین، مقررات، پروسهها، سیاستروش

و نیز کارآیی دستگاه  یافتهدولتی کاهش  در ادارات ستانیشوهفساد اداری و ر میزان یافته،ولتی افزایش نهادهای د

 یابد. های تجارتی، ادارۀ مالیات، گمرک و اراضی بهبود می دولت در زمینۀ صدور جواز اداری

 نقش مستقیم

 قوانین تجارتی

ست. در دهۀ گذشته، سکتور خصوصی ضروری اقوی برای انکشاف  مقرراتیحقوقی و  چارچوبیک موجودیت 

د آورد. المللی بوجورا در همسویی با موازین بین تجارتی کلیدی گان، قوانین و مقرراتهکنندتمویل  کمکوزارت به 

مربوط به افالس،  قوانین، در اختیار دارد. دندارقرار مختلِف تصویب و تنفیذ  در مراحلرا که قانون  20وزارت 

را میتوان نام  های صنعتی و غیرهت، تجارت، پارکگری، حکمی، رقابت، میانجیستهلکینی، اختراع، مگذارسرمایه

 برد. 

متذکره  اند. بعضی از قوانین و مقرراتدهجمهور به تصویب رسیده و تنفیذ شیسیبعضی از این قوانین توسط فرمان ر

وزارت تجارت و صنایع . در جدول ذیل، قوانین تنداستقنینی  طی مراحل سپری نمودن و  در حال هنوز تسوید نشده

توانید در مختصر هر قانون را می شریحنشان داده شده است. ت ارند،دقرار تسوید و تنفیذ  که در مراحل مختلف

  مطالعه کنید. (ـــه)ضمیمۀ 
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 وصنایع تجارت وزارت قوانین وضعیت  :3 جدول

 وضعیت قوانین تجارتی و صنایع 

تطبیق

قوانین و مقررات

وزارت 

تجارت 

شورای وزیرانوزارت عدلیهوصنایع

فرمان ریاست 

تصویب پارلمانجمهوری

منظوری ریاست 

Regulationsجمهوری

حمایت سرمایه گذاری

✓✓✓✓✓اطاق تجارت

✓✓✓✓✓ترانسپورت

✓✓✓✓✓نماینده گی تجارتی

✓✓✓✓شرکت های سهامی و محدود المسؤلیت

✓✓✓✓مشارکت

✓✓✓✓میانجیگری

✓✓✓✓حکمیت

✓✓✓✓قراردادها

✓✓✓دیزاین صنعتی

✓✓حفظ نباتات و قرنطین 

✓✓✓قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصلف، هنرمند و محقق

✓✓✓قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف 

✓✓سرمایه گذاری خصوصی

✓✓قانون کنترول تجارت و اموال و خدمات استراتیژیک 

✓✓پارک های صنعتی 

✓✓مقرره تنظیم امور اجراات وفعالیت های وزارت تجارت وصنایع 

✓افالس

✓جریان پائین نفت

✓✓تجارت خارجی

حمایت مستهلکین 

✓✓✓✓✓منع احتکار

✓✓تدابیر ایمنی برای حمایت از تولیدات داخلی

✓✓حمایت مستهلکین 

✓✓توسعه رقابت 

نافذ بررسی

 
 اهمیت حیاتی برای ایجاد شرایط مساعد و مناسب برای فعالیت سکتور خصوصیاز  ن قوانین و مقرراتتطبیق ای

 : متعهد است تا در این مورد تدابیر ذیل را روی دست گیرد . بناً وزارتبرخوردار است

 ؛تعقیب خواهد کرد ،اندتصویب این قوانین را که قبالً به وزارت عدلیه تسلیم گردیده پیشرفت کار 

  تطبیق آماده ساختن برایو  ساختن فهم قابل موجود در آنها، رفع اشتباهات به منظوربعضی از قوانین را، 

 ؛تعدیل خواهد نمود

  ؛ضرورت، تسوید خواهد کرد طبققوانین و مقررات جدیدی را  
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 های رزالعملتوأم با مقررات و ط را دارد آنها اجرای مسئوولیت وزارت که قوانینی جدیدجامع و  مجموعۀ

 ؛تهیه خواهد کردرا   قانونمربوط به هر 

 تکمیل خواهد  شدن را دارند، عملی قابلیتو مقررات تطبیقی که  طرزالعمل ها قوانین را با طرح و تدوین

 نمود. 

 غیرمستقیم

 سیستم عدلی

تنفیذ قراردادها  نحوۀ ر. بهبود داستندو فاقد ظرفیت  بوده اعتناکشور بی یفعلوضعیت به افغانستان،  محاکم تجارتی

با وزارت را اش وزارت هماهنگی های وزارت خارج است. با این حالصالحیت حیطۀمنازعات نیز از  فصل و و حل

 مالحظاتها و و نیز انتقال نگرانی شدن بوده مراحل در حال طی که تصویب قوانین تجارتی در راستایعدلیه 

 خواهد بخشید.بهبود  کشور سکتور خصوصی به سیستم عدلی

 منازعات  حل بدیل

 در تعداد محدودی از قضایای تخصصیگیری و عرضۀ خدمات میانجی مرکز حل منازعات افغانستان اخیرًا جهت

 ۀو در زمین بیشتر یافتهتوسعه . قرار است این مرکز ارجاع شده از سوی محاکم تجارتی تأسیس گردیده است

و راجسترشان دربارۀ مرکز حل  ثات در هنگام ثبتبها و تشارت به شرکت. وز26حکمیت نیز به ارائه خدمات بپردازد

عوض ه ب ز خدمات این مرکز در موارد مناسبهای مذکور را تشویق به استفاده او شرکت همنازعات معلومات داد

 رجوع به نظام عدلی کشور خواهد کرد.

 

 تدارکات عامه 

بر  داخلی تولیدات ارجحیتباالی  بیشتر که تمرکز آن جدیدی بهبود تدارکات عامه از طریق یک پالیسبه منظور 

 روند روی دست است. وزارت جهت کمک به طرحی باشدجهت رفع ضروریات سکتور دولتی می اجناس وراداتی

مورد ضرورت را شناسائی و انتخاب خواهد کرد. وزارت  کنندگان داخلی کاالها و خدماتعرضه ،تطبیق این پالیسی

 أمورین تدارکات دولتی به خریداریبرای تدارکات عامه را جهت تشویق م “ترجیح کاالی افغانی”سیِ همچنان پالی

                                                           

 . 5201گذاری در افغانستان. جون له ایاالت متحده، گزارش پیرامون شرایط سرمایهوزارت داخ 26 
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شده در زمینۀ هزینه و کیفیت در آنها مراعات شده افغانستان، مشروط بر اینکه معیارهای تعیین های ساخت کاال

 باشد )و یا بتواند در آنها مراعات شود( توسعه و ترویج خواهد داد. 

 الحات مالیاتی اص

تشبثات  های معامالتیبر هزینه اختیاری مالیات موجودیتو  عدم موجودیت یک سیستم ثابت مالیاتی ،گیهپیچید

طور کامل حمایت میکند ه گذارد. با آنکه وزارت از بهبود در تأدیه مالیات توسط تشبثات و ازدیاد عواید دولت باثر می

های مالیاتی نیز حمایت ۀ عادی وزارت است(، اما از اصالحات در پالیسی)چون مالیات منبع اصلی و عمدۀ بودج

( رشد و انکشاف برای ایجاد کمترین موانع تقویت )و یا حداقل ها با هدفسیکه این پالی به گونۀ .خواهد نمود

 سکتور خصوصی منطبق باشند. 

 اصالحات ارضی

 واضح و بی استمالکبه  نیازر افغانستان دارند. تشبثات گذاری دسرمایه هاصالحات ارضی، اهمیت حیاتی برای تقوی

برای  اعتبارعنوان ه و نیز از زمین ب پرداختهگذاری به سرمایه کامل بتوانند تا با اطمینان شتهچرای زمین دا و چون

ینه را برای است که زم قانون اراضی منداقتصادی استفاده نمایند. این امر نیاز های توسعۀ کار و فعالیتکسب قرضه

و توسعۀ  استفاده ناشده سان، استفادۀ بهتر از اراضیهای زمین، ثبت و راجستر آیک سیستم هماهنگ صدور قباله

یس یر به صفت. وزیر تجارت سازدجایدادها و اراضی و بهبود حقوق مالکیت از طریق ادارۀ اراضی مساعد  بازار

الحات ارضی تأثیرگذار باشد. ادارۀ اراضی جهت بهبود کارآیی تواند بر روند اصگذاری، میکمیسیون عالی سرمایه

  گذاری، اخیراً به جمع اعضای این کمیسیون پیوسته است.کمیسیون عالی سرمایه

 تسهیل تجارت و ترانزیت   3 .2

 ارف نظامیچشمگیر مص روج تدریجی نیروهای خارجی و کاهشاقتصاد افغانستان در حال حاضر ناپایدار است. خ

همه  باالی واردات سطحصادرات،  افزایش میزان در های خارجی، ناتوانیجریان کمک کندینیروها، توأم با این 

از میتوان پویایی و رفاه اقتصادی را جهت رفع این معضله است. شده  کشوری بودجه در باعث بوجود آمدن کسر

 بدست آورد.تجارت   توسطتولید  نیهای جهامشارکت و حضور در شبکهطریق یک سیستم باز و شفاف تجارتی، و 

 بینتواند تجارت و می کاستههای تجارتی، از موانع فراروی تجارت نامههمکاری منطقوی از طریق موافقت

  27کشورهای متحابه را توسعه دهد.

                                                           

 . کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و منطقۀ پاسیفیک. 4201پاسیفیک  -گذاری آسیاگزارش تجارت و سرمایه 27 
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 مستقیم

 پالیسی تجارتی

تواند از آن جهت میترین وسایل و ابزارهایی است که حکومت پالیسی و مقررات تجارتی افغانستان، جز قوی

انند از تومؤثر می های تجارتیگیرد. پالیسیو کمک به رشد و توسعه بهره خویش  دستیابی به اهداف اقتصادی

المللی کشور در سطح بین به افزایش توانایی رقابت سکتور خصوصی منتجکه  موثر گذاریطریق تشویق سرمایه

 د. سازاقتصادی را فراهم  هتوسع زمینۀ ،خواهد شد

باشد. می گمرکی( محصول تولید عواید از طریق وضع و تحصیل مالیات بر تجارت )های تجارتی هدف پالیسی

های مالیات در  و نرخ بودهعاید داخلی برای حکومت افغانستان  ترین منبعتجارتی در حال حاضر بزرگ مالیات

وند. یکی از اهداف مشخص کلیدی در طرح و تدوین شآوری میجمع گردیده و عواید همکاری با وزارت مالیه تعیین

ت بر تجارت و ایجاد محیط اقتصادی مساعد آوری عواید مالیاتوازن میان جمع های تجارتی باید برقراریپالیسی

 باشد. زایی مؤلد و اشتغال گذاریایهسرم افزایشبرای 

کشور دارد. کشور  های تجارت خارجیلیسیو تطبیق پا اصلی را در زمینۀ طرح لیتووزارت تجارت و صنایع مسئو

را تهیه کرده  این پالیسینویس یک پیش و صنایع گرچه وزارت تجارت. است یتجارت ملی هنوز فاقد یک پالیسی

سازی و تطبیق پالیسی تجارتی افغانستان به تمرکز و هماهنگی باشد. نهاییکه نیازمند منظوری و تطبیق می

فعالیت های ذیل را در این  نده در این زمینه کمک خواهد کرد. بطور مشخص وزارتکنحکومت و نهادهای تمویل

 : زمینه انجام خواهد داد

  پالیسی برای مخاطبان کلیدی ترتیب این   را همراه با مواد مربوط جهت توضیحتجارت  ملی پالیسی

 خواهد کرد. 

  های مشخص لیتوو مسئو ود که نقشتجارت  تهیه خواهد نمملی ساله را برای پالیسی  3 یپالن تطبیق

بار مورد  سال یک 3یا  2تجارت  هر ملی پالیسی  .مربوطه در آن ذکر خواهد شد کلی ادارات دولتی

  ؛بازنگری و بازبینی قرار خواهد گرفت

 های تجارتی نامه بر مبنای توافقترجیحی  ه هایعرفت ) نرخ .های تعرفه نظارت و تحلیل ساختار نرخ 

 ؛و چندجانبه(دوجانبه 

 ؛تعرفه و تجارت ایجاد و حفظ دیتابیس معلومات  

 های منطقوی و دوجانبه. نامهتطبیق پالیسی تجارت از طریق توافق 
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 مدیریت سرحدات 

بناً باید از موقعیت خود  .سازدهای منطقه را به همدیگر وصل می که کشور بودهمهم  افغانستان یک مرکز ترانزیتی

داشته نقطۀ عبور مرزی در افغانستان وجود  32. استفاده اعظمی نمایدع تجارتی بین آسیا و اروپا تقاط نقطه عنوانه ب

از جمله زمین، تعمیر و تجهیزات است  دارایی انواع مختلف صاحب “بنادر خشک”و وزارت تجارت و صنایع در این 

در بعضی از شوروی( -افغانی مختلط بنام آستراس )تصدی خدمات ترانزیتی ده در حال حاضر توسط یک تصک

 شوند. مدیریت میبنادر 

ای که نیاز به واردات یا صادرات های خصوصیممکن است بار سنگینی بر دوش شرکت خارجیهای تجارت هزینه

، ناهماهنگ و غیر شفافی خدمات در بنادر  شدیداً بیروکراتیک، ناکارآمد، اموال دارند بگذارد. در مقطع فعلی ارائه

اموال از مرزها را فراهم  انتقال و ترانسپورت مؤثر و ارزانزمینۀ باید و ضروریات یک ادارۀ مدرن که  بوده کالسیک

تدابیر ذیل را  وزارت اً ه شود. بناموال کاهش داد های ترخیصزمان و هزینه تا . الزم استیسازدبرآورده نم سازد،

 : روی دست خواهد گرفت

  های بارچالنی و ترانسپورت برای صدور جواز برای شرکت رراتیمقحقوقی و  چارچوباز طریق بهبود

  ؛پردازدسکتور خصوصی می حمایت از انکشاف خدمات ترانزیتی المللی، بهبین

 ؛همکاری سکتور دولتی و خصوصی در زمینۀ عرضۀ خدمات مورد نیاز در بنادر خشک را تشویق خواهد کرد  

 ها به سکتور خصوصی در تمام نقاط و پیشبرد فعالیت مدیریت دیریت سرحدات را از طریق واگذاریم

  ؛سرحدی افغانستان بهبود خواهد بخشید

  ؛اضافی را انجام خواهد داد و بازدیدهای نظارتی هنمود بعضی از بنادر سرحدی غیرفعال را احیاء  

  را در تمام ی آستراس و سائر ادارات ها و وظایف عملیاتی تصد، نقشدادهارتباط و هماهنگی را افزایش

  ؛نقاط سرحدی وضاحت خواهد بخشید

  ،؛صدور اموال بهبود خواهد بخشید به منظور ایجاد سهولت در روند تخلیه و گدام اموال رابارگیری  

  در که جامعۀ بنا گاناستفاده کنندهمدیریت سرحدات و گروپ  وزارتیالاز طریق تشکیل مجدد کمیتۀ بین

را  ،ر شرکای زنجیرۀ عرضه نیز در ترکیب آن حضور خواهند داشتیو ساکنندگان ترانسپورتی ، تسهیلارتج

  ؛خواهد داد ارتقا
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 شمول گمرک، جهت تسریع ترخیص کاال و کاهش ه ها، بسرحدی را از طریق بهبود پروسه فعالیت های

 تقلب و فساد اداری، وضاحت بخشیده و فراگیر خواهد ساخت. 

 

 دیپلوماسی تجارتی

دولت را از طریق ارتباط و مراوده با  دۀ پالیسی خارجی است که امکان مدیریت روابط بیرونیعم دیپلوماسی ابزار

خدمات حکومت به جامعۀ تجار و متشبثین در راستای ارایه . دیپلوماسی تجارتی، سازدخارجی فراهم می افرادادارات و 

ارتی، نقش بارزی در تجارت و المللی است. دیپلوماسی تجاقتصادی بین تجارت و کار و بارکمک به توسعۀ 

 کند. گذاری جهانی ایفاء میسرمایه

های تجارتی، تحکیم مناسبات اقتصادی و ایجاد مناسبات تجارتی میان حکومت افغانستان، عمدۀ اتشه هدف

الزم پیرامون پتانسیل بازار، نظارت بر  جام تحقیق و مطالعاتان شور میزبان است. وظایف آنها شاملها و کتشبث

ها و ارقام و معلومات در مورد فعالیت ئۀهای تجارتی، ارادر مقررات واردات و صادرات و نیز محدودیت وارده تغییرات

ها و مند در این فعالیتهزمینۀ مشارکت افراد عالق مساعد ساختن ،قتصادی و مالی در کشور میزبانرویدادهای ا

 گردد. بازاریابی کاالها و خدمات افغانستان در کشور میزبان میتبلیغ و چگونگی ی مشوره دربارۀ رویدادها و ارائه

کشور میزبان دارد.  17در )وکیل تجار( نمایندۀ تجارتی  3اتشۀ تجارتی و  20در حال حاضر وزارت تجارت و صنایع 

تان . افغانسشودوزارت در خارج از کشور می ها و نمایندگان تجارتیمصرف اتشه بیش از نیمی از بودجۀ وزارت

کشور دنیا  90کشور صادرات دارد که بسیار کمتر از اوسط همین رقم در کشورهای پیشرفته که به  35اکنون به هم

تا  مدهنحو بهتری استفاده بعمل آه تجارتی ب ه هایاز دفاتر اتشتا باشد. بنابرآن ضرورت است صادرات دارند می

در این مورد اقدامات ذیل را روی دست  ور مشخص وزارتباز کنند. بط یمحصوالت افغانی در بازارهای خارجی جا

 : گرفته است

 ؛فتخواهد کر صورت شایستگیاصل های تجارتی بر اساس رقابت و استخدام اتشه  

 ؛های تجارتی ترتیب خواهد نمودها و نمایندهبرای اتشهرا محور  معیاری، مشخص و نتیجه وظایف هیحال  

 ؛ایجاد خواهد نمود را ها و وزارتن اتشهدهی بیکانیزم ارتباط و گزارشیم  

 تدوین را ها اتشه از کشور توسط معرفی و ترویج کاالها و خدمات افغانی در خارججهت بازاریابی  ستراتیژی

 خواهد کرد. 
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 انکشاف صادراتتسهیل و 

انند سهم توهای معدن و هایدروکربن )نفت و گاز( می سرشار است. سکتور افغانستان دارای منابع طبیعی

عواید خارجی و توسعۀ زیربناها را فراهم  افزایشو زمینۀ اشتغال،  نموده توجهی در رُشد اقتصادی کشور ایفاء قابل

ر یمانند کشمش و سا زراعتی تولیداتتواند دستاوردهای چشمگیری از صادرات افغانستان همچنان می سازند.

های کمک لین داشته باشد. با توجه به کاهش تدریجیو قا محصوالت حیوانی مانند پوست و روده ،های خشکمیوه

داخلی، نقش  بازارهای جدید برای محصوالت دریافتخارجی و  ی هایگذارسرمایه لب، جافزایش عوایدخارجی، 

قرار است تا اقدامات ذیل را روی  وزارتاین  ای روشن برای افغانستان خواهند داشت. بنابرمهمی در تأمین آینده

 : رددست گی

 هکنند تولید ترخواهد ساخت تا امکان دسترسی آسان گیر و سادههای صادراتی را فراو پروسه طرزالعمل ها

  ؛گرددگان داخلی به بازارهای خارجی را مهیا  

 ؛بردرا از میان خواهد  (سرحدی ها و مالیاتفیس ) ییغیرتعرفه موانع  

 ت رابندی و کنترول کیفیز جمله برندسازی، دیزاین، بستهگی صادرات اهچگون مشوره و آموزش هزمینۀ ارائ 

  ؛ساختبه تشبثات کوچک و متوسط فراهم خواهد 

 ؛های صادراتی و معلومات دربارۀ بازارهای صادراتی را تسهیل خواهد نموددسترسی به قرضه  

 هماهنگ خواهد  های ذیربط ذیدخل و سازمان اف صادرات را با نهادها و اداراتها در زمینۀ انکشکوشش

  ؛ساخت

 عمل خواهد ه های تجارتی  مهم حمایت ب در نمایشگاهشان و اشتراک حضور  قسمتگان در هکنند از صادر

  ؛آورد

 تشویق کشور داخلدر   گذاریشان به افغانستان و  سرمایه عواید خارجی انتقالگان را به هکنند صادر 

 خواهد نمود.
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 دهلیزهای ترانزیتی

خود  رکامالً وابسته به کشورهای همجوا اتصادرات و وارداز نظر یک کشور محاط به خشکه،  منحیثان افغانست

است. با آنکه افغانستان با شش کشور مرز مشترک دارد )ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و 

ی آن اینست که ود که معناشپاکستان(، اما قسمت اعظم حجم تجارت افغانستان از خاک پاکستان ترانزیت می

 ترانزیتیافغانستان، شرکای تجارتی و تا الزم است  اینرو ازدارد.  به این کشور حدوابستگی بیش از  اقتصاد افغانستان

دهلیز الجورد است. این دهلیز ترانزیتی کشورهای افغانستان،  عبارت از  حل بالقوه بسازد. یک راه بیشترخود را 

سازد. دهلیز الجورد، یآهن به یکدیگر وصل مخط جاده و  طریقن، گرجستان و ترکیه را از ترکمنستان، آذربایجا

و وزارت  در این باره حاصل شدهصنایع و وزارت امور خارجه است. توافقات اصولی  و وزارت تجارت طرح مشترک

 . ارائه کندجانبۀ  چند نامۀ ترانزیتیترتیب این موافقت اش را جهتباید نظر تخنیکی

 ستندردها 

کیفیت محصوالت  در راستای بهبود و تصدیق ستندرد )انسا(  نورم و با ادارۀ ملی یکجا وزارت تجارت و صنایع

های صنعتی، تخنیکی یا صحی و  کیفیت؛ تعیین ستندرد تضمین و تصدیق به این امر نیاز .افغانی کار خواهد کرد

 یگیری )البراتوارهانمونه دهی، و تسهیالت  های اعتبار چوب چارقوانین در زمینۀ ستندردها، طرح ی، فیتوصح

شان را در  محصوالت تا کمک خواهد کرد گانهکنند های کیفی به تولید . تعیین ستندردداردکنترول کیفیت( 

 را بهبود بخشند.  شان  ونیت محصوالتئو در عین حال، کیفیت و مص ه فروش رسانده بازارهای داخلی و خارجی ب

 گمرک

های گمرکی  عملکرد در شفافیت سازی و افزایش یکجا جهت فراگیر اتزارت تجارت و صنایع با ادارۀ گمرکو

 کمک هاز قبیل تأسیس یک مرجع واحد، مدیریت خطر ب جدید . اقدامات 28ها و اجراآت( کار خواهد کرد)طرزالعمل

با  مقرراتیحقوقی و  چارچوبطابقت های بعد از ترخیص و مبعد از ترخیص، و بازبینی تفتیش تکنالوجی جدید،

تواند می خودکار سازی سیستم ها کمک کند. تواند به کاهش هزینهسازمان جهانی گمرکات می المللیموازین بین

را محدود  فساد اداری مبادرت به های مأمورین گمرکی شده و در نتیجه فرصت در کارکرد آزادی باعث کاهش

، بنابر این میتواند عهده دارده را ب “بنادر خشک” که ادارۀ شبکۀ ملییصنایع از آنجا و . وزارت تجارت خواهد ساخت

 .ات داشته باشدتأثیر مستقیمی باالی گمرک

                                                           

 کار با وزارت مالیه در راستای تطبیق سیستم آسیکودا در کلیۀ سرحدات.  28 
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 منطقوی و دوجانبه تجارت و ترانزیت  توسعه موافقتنامه های3 .3

 موافقت های نامه های تجارتی و ترانزیتی

 آمیز موفقیتادغام های  وردآدست منطقوی دو جانبه و  ترانزیتیهای تجارتی و  نامهموافقت تا توقع میرود

 عقددر اقتصاد منطقه و جهان استمرار بخشند. تالش در راستای تحکیم مناسبات اقتصادی از طریق  را افغانستان

. تلقی میگردد در تقویت امنیت و ثبات سیاسی در منطقه مهم های تجارتی و ترانزیتی، عاملنامه موافقت

عنوان یک مرکز عمدۀ تجارت در ه توجهی در تثبیت افغانستان ب کننده تجارت، تأثیر قابلهای حمایت نامهوافقتم

 سطح منطقه دارند. 

نامۀ تجارت ترجیحی با دهلیز الجورد و موافقت شامل استند روی دستهای تجارتی جدیدی که نامهموافقت

های مهم منطقه، پیامدهای  شده با کشور پیشنهاد ارتی و ترانزیتیهای تج نامهافقتموعقد باشند. پاکستان می

 باهمچنان  بوده وزمینه دخیل این بناًء وزارت امور خارجه باید از آغاز در  .خواهند داشتدر قبال سیاسی چشمگیری 

و تفاهم  بههای تجارتی منطقوی و دوجان نامه. ترتیب موافقتدر این مورد مشوره صورت گیردر جوانب ذیدخل یسا

 است.  طوالنییک پروسۀ بسیار پیچیده و  روی آنها

، ایکوتا را تصویب CARECسارک،  مهم مانندهای تجارتی و ترانزیتیِ چندجانبۀ  نامهضروری است افغانستان موافقت

 نامهقتمواف تا هم رساند. همچنان ضرورت استه المللی و منطقوی حضور بهای بینو در سازمان نمودهو یا تطبیق 

ویژه پاکستان )از طریق اپتا(، ایران، چین، هند، ازبکستان، ه ب –دوجانبه با همسایگان افغانستان  های تجارتی

 تمدید و تطبیق شوند.  ،منعقد -تاجیکستان و ترکمنستان

 : قرار است تا فعالیت های ذیل را روی دست گیرد طور مشخص، وزارته ب

  موجود و بالقوه را بررسی  های تجارتی نامهموافقت هاقتصادی کلی ریگذاراثپیشرفت در زمینۀ تطبیق و

  ؛کنندگان تهیه خواهد نمودگزاران و مذاکره و یک آجندای مفصل برای سیاستنموده 

 ؛های تجارتی افغانستان ترتیب خواهد نمودنامهت و جامع برای موافقتدم های درازپالن 

 روند مذاکرات برای  شده را قبل از شروع پیشنهاد اًجدید ارتیهای تج نامهموافقت تأثیرات اقتصادی

های تجارتی موجود باالی  نامهموافقت تأثیرات احتمالی. تحلیل و بررسی خواهد نمود در آنها عضویت

  ؛که قرار است منعقد شوند را مورد ارزیابی قرار خواهد داد های نامهموافقت
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 های موجود )و پیشنهادیِ( تجارت ترجیحی را مورد مطالعه  نامهقتقواعد مبدأ در مواف تأثیرات اقتصادی

کنندگان گزاران و مذاکرهبرای سیاسترا قبول  ی در رابطه با قواعد مبدأی قابلها رهنمود .قرار خواهد داد

 ؛ترتیب خواهد کرد

 تولید در این  گذاری و ساختار مصرف وسرمایه شمول مزیت نسبی و جریانه های تجارت دوجانبه، ب الگو

  ؛ی قرار خواهد دادمکشورها را مورد تحلیلِ ک

 گذاری را تشریح و سرمایه ور موانع فراراه تجارت یگذاری فعلی و سا)مالیات( تجارتی و سرمایه هایسیاست

 تحلیل خواهد نمود. 

 غیرمستقیم

 نظام تعرفه

های ناعادالنۀ تعرفه یا افزایش فصلی کاالهای خارجی و انبار کردنوزارت تجارت و صنایع جهت جلوگیری از 

های خشک و پوست حیوانی، در هماهنگی با وزارت مثال در مورد مغزباب/میوهه گونه ترانزیتی، ب گمرکی و مالیات

یک  تشکیل های مدیریت تعرفه از قبیل مالیه، از وجود یک نظام تعرفۀ مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد. مکانیزم

تجارت در  عمل خواهد آورد. وزارته گان داخلی حمایت بهکنند گان و تولیدهکنند رفه از صادرکمیسیون تعیین تع

گان سکتور خصوصی در قالب یک گروپ هنمایند سایرتجارت و صنایع و  های با وزارت مالیه و اتاق هماهنگی

. ارائه خواهد نمود ن تعرفه هاکمیسیو به بهبود پیشنهادات الزم را جهت را بررسی نموده و ها کاری ساختار تعرفه

 : تجارت در این عرصه اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفت عالوه بر این، وزارت

 و کوچک تشبثات باالی انکشاف سکتور خصوصی بررسی خواهد کرد. ریاست را هاتأثیر گمرک و تعرفه 

تأثیرات  کاهشنهادات برای پیش جهت تشخیص تأثیرات و ارائه را های الزموزارت باید بررسی متوسط

  ؛نامطلوب انجام دهد

 جایگزینی واردات و توسعۀ صادرات در به منظور اقتصادی  ا پالیسیهای گمرکی را ب ها و تعرفهپالیسی

با  را های گمرکیمقررات و تعرفه تطابق، هماهنگ خواهد ساخت. وزارت تعدیل و نظرسکتورهای مورد 

  ؛نگ خواهد نمودستراتیژی انکشاف اقتصادی هماه

 را ها برای عقد توافقاتی های همجوار را بهبود خواهد بخشید. فرصت ترتیبات و توافقات گمرکی با کشور

 افغانستان دارند شناسائی خواهد کرد.  انکشاف اقتصادی بیشتری با ستراتیژی که انطباق
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 شمولیت در تجارت و اقتصاد جهانی 4.3
داخلی  گذاریسترش تجارت خارجی و سرمایهر سازمان تجارت جهانی، زمینۀ گدافغانستان که عضویت  میرودتوقع 

اش را از رتیهای تجاالحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم آنست که افغانستان، نظامسازد. را فراهم  در کشور

دامات حفاظتی، عوارض، اقجبران ها، نگ، سبسایدیدامپانبار کردن یا مبارزه با  مربوط به طریق قوانین تجارتی

مبدأ، و حقوق مالکیت  قواعدیتی، حل منازعات، موانع تخنیکی فراراه تجارت، های چند ملشرکت و خریداری ادغام

اساسی در این زمینه به انجام  نگ و منطبق بسازد. قسمت اعظم کارمعنوی، با ضوابط سازمان تجارت جهانی هماه

تر در مورد استقامت عالی مقاماتی و نهایتاً کسب منظوری سازاکنون ضرورت به بازنگری، نهایی .رسیده است

در که گذاری دوجانبه و چندجانبۀ متعددی )های تجارتی و سرمایهنامهبه موافقت پیشنهادی است. حکومت افغانستان

   خواهد شد.طور مختصر اشاره ه ب آنها ترینبه مهم ( پیوسته است که ذیالًاست. 30 از  تعداد شان  بیشر حال حاضر
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 و جند جانبه افغانستان های چندجانبهنامهموافقت : 2متن 

 

  (WTO) سازمان تجارت جهانی

های بزرگ، پروسۀ الحاق این وزارت، علیرغم بعضی چالش بین المللی وزارت تجارت و صنایع و ریاست عمومی تجارت 

ر این پروسه تقریباً تکمیل شده است و افغانستان در آیندۀ اند. در حال حاض افغانستان به سازمان مذکور را به پیش برده

 . کسب خواهد نمودبسیار نزدیک عضویت سازمان تجارت جهانی 

 (SAFTA) نامۀ تجارت آزاد جنوب آسیاموافقت

را کسب نمود. کشور سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا )سارک( میالدی عضویت  2007 سال افغانستان در اپریل

 استند. متعاقباً در اگست  این سازماندیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریالنکا اعضای دیگر بنگال های

نامۀ سافتا، زمینۀ نامه تجارت آزاد جنوب آسیا )سافتا( درآمد. موافقت، افغانستان به عضویت موافقتمیالدی 2008

های حساس رکی برای اموال ذکر نشده در لستدسترسی ترجیحی به بازارها را از طریق کاهش نرخ عوارض گم

 آورد. کشورهای عضو فراهم می

  (ECOTA) نامۀ تجارتی سازمان ایکو)ایکو(/ موافقت سازمان همکاری اقتصادی

به سازمان همکاری اقتصادی )ایکو( پیوست. ایکو یک سازمان منطقوی است که در میالدی  1992 سال افغانستان در

های اقتصادی، تخنیکی و فرهنگی منظور تقویت همکاریه های ایران، پاکستان و ترکیه بتوسط کشور 1985سال 

یزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، غآذربایجان، ایران، قزاقستان، قر کشور هایعالوه افغانستان، بر بوجود آمد.

 نیز عضویت این سازمان را دارا استند.ترکمنستان و ازبکستان 

از سوی افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و میالدی  2003در سال  (ECOTA)تی سازمان ایکو نامۀ تجارموافقت

 که یرود هر یک از کشورهای عضو، لستی از اموالایجاد یک ساحۀ تجارتی آزاد منعقد گردید. توقع می منظورترکیه به 

فیصد مجموع  80تا آنکه حداقل  یافتهکاهش  ین لست تدریجاً ا را تهیه کنند. شوند یی می ترجیحات تعرفه مشمول

شده در شود.  ترجیحات تعیین %15  تعرفه نرخ و حداکثر فتهنامۀ ترجیحی قرار گرتجارت اموال، تحت پوشش موافقت

 اند. نامه ایکوتا هنوز عملی نشدهموافقت

  (CAREC) برنامۀ همکاری اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی

، عضو این برنامه بوده است. 1997در سال  (CAREC)برنامۀ همکاری اقتصادی آسیای مرکزی  آغازافغانستان از زمان 

کند. این های تجارتی تمرکز میبرنامۀ متذکره عمدتاً روی موضوعات ترانسپورت، انرژی، تسهیل تجارت و سیاست

 شود.ی برای تجارت بین کشورهای عضو قائل نمییبرنامه، ترجیحات تعرفه
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 گذاری حمایت از سرمایه  3 .5

زایی و گسترش لو زمینۀ اشتغابوده انکشاف  هزینه هایذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع عمدۀ تمویل گسرمایه

به مستقیم خارجی  گذارینیاز به جذب و تسهیل سرمایه یحکومتهر . سازدرا نیز فراهم می نوهای ها و ایدهتکنالوژی

رهبری سکتور خصوصی، بستگی به توانایی  به قیت روند انکشافشد پایدار و فراگیر دارد. موفرتضمین  منظور

 مدیریت کار و فعالیت اقتصادی در کشور و هاید نسبت به وجود فرصتردّ تم گذارانساختن سرمایهحکومت در قانع

بوده گذاری سرمایهقانون و اصالح گذاری، تجدید نظر تسهیل سرمایهه جهت دارد. یک طریقۀ عمدامنیتی  اوضاع

 . جنبه عملی خواهد داشتاقدامات در زمینۀ  قوانین تجارتی  عملی ساختن این امر از طریق که

 مستقیم

 ارۀ آیسااد

. این امر وجود دارد ات زیادیابهامنیز  این اداره نشده و در مورد شخصیت حقوقی مسجلبودجۀ آیسا در قانون 

، مرکزی ثبت  اداره های انکشاف سکتور خصوصی،ر ادارات از جمله ریاستیتداخل وظیفوی این اداره با سا باعث

ست. الزم است پالیسی صدور جواز و ثبت گردیده ا و صنایع های وزارت تجارتصنایع و نمایشگاه

 ثبت و راجستر تشبثات و سرمایه گذاری هاهای و پروسه رفتهمورد بازنگری قرار گاداره آیسا  یهاگذاریسرمایه

 د. گردساده و مؤثر 

 وزیررا که ریاست آن  بودهگذاری ای کمیسیون عالی سرمایهافغانستان )آیسا( داراالنش گذاریسرمایهه ادارۀ حمای

قش بخشی و تعدیل نبازنگری، وضاحت گذاری صالحیتمیسیون عالی سرمایهک بناً  به دوش دارد.تجارت و صنایع 

صنایع با این اداره، از جمله تعدیل در احکام قانون  و رابطۀ وزارت تجارت و جایگاه حقوقی آیسا و چگونگی

. همچنان برده را داردرۀ آیسا و وزارت از میان ادا کاری موجود میان نحوی که تداخله گذاری خصوصی بسرمایه

آن دسته از سیستم صدور جوازها، و لغو  سازیو ساده سازی  ثرؤمادارۀ آیسا را ملزم به  دتوانکمیسیون متذکره می

 ها و وظایف. آیسا باید روی صالحیت، سازدگذاری ضروری نیستندکه برای تنظیم سرمایه های جوازدهی طرزالعمل

گذاری و بعد از سرمایه حینگذاری، قبل از سرمایه حلهتشبثات در مر کننده بعنوان یک ادارۀ حمایتخود 

  نماید.  گذاری تمرکز بیشترسرمایه
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 گذاررهنمود و کتاب راهنمای سرمایه

 از بعضی انستان وجود دارند، این امر باعث دلسردیگذاری در افغسرمایه فراراه ی کهموانع گوناگونعلیرغم 

های گذار و کتاب راهنمای فرصتراهنمای سرمایه کتابوصنایع، ها نشده است. وزارت تجارت گذارسرمایه

گذاران بالقوه تهیه کرده است.  راهنمای ی معلومات روشن و فشرده به سرمایهگذاری را جهت ارائهسرمایه

آنها را مدنظر داشته  گذارو اسنادی که سرمایه اداریهای قوانین تجارتی، طرزالعمل چارچوباز  ۀخالص گذارسرمایه

کتاب  متمم، گذاریهای سرمایه. کتاب راهنمای فرصترا در بر داردمالیه و سیستم مالیاتی کشور  ،، بانکداریباشد

گذاری در آنها های سرمایه های خاصی از اقتصاد افغانستان که امکانات و فرصتبخش و  بودهگذار راهنمای سرمایه

ین دو سند ا از طریق بازنگری ساالنه و توزیع اند. وزارتدر این کتاب مشخص گردیده ،آور و مساعد استسود

را ترتیب  ییهاایع همچنان نمایشگاهوصنکند. وزارت تجارتبالقوه را تشویق به فعالیت می گذارانراهنما، سرمایه

شریک آنان ا را ب کشور موجود در   هایفرصت فته ورقرار گتماس  گذاران بالقوهقیماً با سرمایهخواهد داد تا مست

 . سازد

 گذاریسرمایه تشویقی بستۀ

، معادناستخراج  عتصن مانندکه از مزیت و برتری نسبی برخوردار است  را های سکتورافغانستان نیاز است تا 

گذاری ت جهت جلب سرمایهانکشاف دهد. وزار بیشتر ی رانتختمانی، زیربناها و بعضی صنایع ستولیدات زراعتی، سا

عرضه  را 29هر سکتور گذاری، مخصوصمند حمایوی و سرمایهاز امتیازات هدف ۀبستهای نویدبخش،  در این سکتور

 : ذیل خواهد بودشامل موارد  ( قابل اجرا خواهد بود.  این ابتکارپس از تأیید وزارت مالیه)که  نمودخواهد 

  ؛هاالیت به شرکتکار و فع زو صدور جوا ثبت تسریع روند 

  ؛ مقرراتیمشورۀ حقوقی و 

 ؛اجارۀ زمین یا کمک و پشتیبانی در زمینۀ خرید  

 ؛گذاریسرمایه مشخص هایفرصت  دهی پیرامون تحقیق و ارزیابیمشوره  

 ؛ ییو نمایشگاه های جاده المللیملی و بین هایر در نمایشگاهمشارکت و حضو تسهیل 

 

                                                           

به  هایتطبیق آن نیز ضعف در و نبودهمند هدفاین حمایت ها اما  انجام دادهها را از این حمایت ۀادارۀ آیسا در حال حاضر پار 29 

تر از آن عرضه شود ادارۀ پائین توسط یک یک وزارت و نه یک توسطگذاری باید های تشویق سرمایههمچنان بسته مشاهده میرسد.

 کند.  کسبشده عملی خواهند شد افزایش گذاران به اینکه تعهدات سپردهسرمایهتا اطمینان و اعتماد 
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 ؛کاهش صرفیۀ برق تجارتی 

 ؛ییهای گمرکی و تعرفهتحمای 

 های واجد شرایط(گذاریکاهش یا حذف موقتی مالیات )برای سرمایه. 

 مناطق اقتصادی ویژه 

، اشتغال، رشد صادرات و جایگزینی گذاری خصوصیبرای تشویق و توسعۀ سرمایه وسیلۀویژه  مناطق اقتصادی

ل با مکمـ بزرگبه یک مارکیت  دسترسی ز قبیلهای ا های اقتصادی است. معیارعالیتف سازی واردات، و متنوع

ارزان  که همۀ  های ترانسپورت بحریسان به سهولتآ منابع طبیعی مناسب یا دسترسی یتجودمویا  درآمد باال

د پیشنها ترتیب در باید  . موارد متذکرهگردندمی یصادراتعالقمند به فعالیت های  نگذارایهها باعث جذب سرمااین

های  مذکور درنظر گرفته شوند. توسعۀ پارک های معین برای ایجاد مناطقاماکن و موقعیت بهبرای دسترسی 

قرار است  مورد بررسی و غور قرار خواهد گرفت. وزارت ،اندال نشدهاما هنوز فع احی یا ایجاد شدهکه قبال طر صنعتی

 :یک سلسله اقدامات را در ذیل ذکر است، روی دست گیرد

 ایجاد خواهد  برای تنظیم و مدیریت مناطق اقتصادی ویژه یهای مشخصها و طرزالعملقوانین، پالیسی

  ؛کرد

  ؛ را انجام خواهد داد مربوطههای  سنجیامکان و را تعیین نمودهموقعیت این مناطق 

 ؛ترتیب خواهد نمود مناطقاین برای مدیریت و تنظیم را های هماهنگی و مشارکت  مکانیزم  

 ها، قوانین و مقررات یسیدر پالرا های گمرکی برای مناطق اقتصادی ویژه حی و معافیتهای ترجیتعرفه

 د. یخواهد گنجان خویش مربوطه

 و جوازدهی  ثبت سازی معقول  3 .6

اقدامات  .گرددها میشرکت گذاری و فعالیتدلسردی متشبثین و دشوار شدن سرمایه موجب پیچیده پروسیجرهای 

 30بانک انکشاف آسیایی از سویآمده د. شواهد بدستنمایها و مقررات کمک میپروسه سازیهکننده به سادتسهیل

تعداد تشبثات رسمی  ،دنتر شوساده های اداریو پروسۀ  هدیگردگی مقررات کمترهنشانگر آنست که هر گاه پیچید

با توجه به این مسأله  نمود. رشد و افزایش کسب خواهدشوند دو تا چهار برابر می فعالیتکار و که وارد عرصۀ 

عرضه خدمات از طریق های ثبت و راجستر، طرزالعمل سازیسازی و سادههماهنگ رویوصنایع باید وزارت تجارت

                                                           

حمایت بانک انکشاف آسیایی از تقویت محیط مساعد برای انکشاف سکتور خصوصی: مطالعۀ موضوعی. بانک انکشاف آسیایی،  30 

 . میالدی2013مبر ادس
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د. وزارت باید نمایها تمرکز دسترسی به معلومات دربارۀ شرکت آنالین، و افزایش ثبت واحد،  مرجع یک

های شروع کار و فعالیت شرکت های به کاهش هزینه متمرکزقررات را اصالحات در م آوردن در زمینۀ هایشتالش

مؤثر افالس )بخشی از  های اقتصادی در چارچوب قوانینیتخروج تشبثات از عرصۀ فعال جدید کند. تسهیل روند

، کم توانهای ضعیف و مجدد و به شرکت دهیهای توانمند امکان سازمان( که به شرکتمجموعه قوانین تجارتی

 . محسوب میشودشد اقتصادی ای مهم برای تضمین رمسأله ،شان را میدهدهایدارائی ا فروشجازۀ انحالل یا

 مستقیم

 هاشرکت یثبت و جوازده

 بخش و نقش این اداره در این بوده ها در قسمت ثبت و راجستر شرکت با صالحیت ادارۀ آیسا در حال حاضر مرجع

تأیید  .ساله تمدید شوند همه توزیع میگردند باید آیسا که توسط اداره ر جوازهایباید مورد بازبینی قرار گیرد. اکث

د جواز مالیاتی دارد. تمدی بستگی به تصدیق وزارت مالیه در مورد پرداخت کلیۀ دیون های تمدید جوازدرخواستی

شود، در ر مواجه میتأخی هب شان از سوی وزارت مالیهمالیاتی وضعیت ها بدلیل لزوم تفتیشآیسای بعضی شرکت

 اظهارات منابع رتمدید جواز آیسا گردد. بنا ب مالیاتی نباید مانع  مالیه اطمینان داده است که تفتیشحالی که وزارت 

ری در پروسۀ تمدید جواز، امر شایع و معمول است. ارزیابی اخوه ر سکتور خصوصی، فساد اداری و رشومؤثق د

 عرصه موانع موجود درکاستن  به هدف های تجارتیها و فعالیتدور جواز شرکتشده برای ص شرایط تعیین تأثیرات

 د. صورت میگیرغیرضروری  تیِرامقرهای از هزینه و جلوگیری پذیریاطاعت

ر یساطی نمایند.  است که متشبثین باید آن را  طوی بیروکراتیک پروسه یک مشمول ها ثبت و راجستر شرکت

ش متشبث بیشتری بر دومقرراتی های ن و مقررات ممکن است زحمات بیشتر و هزینهشده در قوانیشرایط تعیین

کن است در تمام تمدید شوند، امری که مم ییطور دورهه های کار و تجارت باید ب جواز بگذارد. بسیاری از انواع

ها شرکت جوازدهی ثبت و های پروسه و هماهنگ نمودن ازیباشد. وزارت در راستای ساده سه نموارد الزم و موج

 اید. نمو آنها را تشویق به ثبت و راجستر  و سابقه کاسته تشبثات جدید موجود در مقابل هد کوشید تا از موانعخوا

 مرجع واحد 

های تجارتی و اقتصادی را کاهش های شروع فعالیت تواند هزینهها مییک مرجع واحد برای ثبت و راجستر شرکت

( در کاستن مراجعه شود گذاریمرجع واحد )به بخش اصالحات مربوط به سرمایهدهد. جوازدهی از سوی یک 

 طریق ایجاد یک سیستم مدرن ارائه. وزارت از ستا های ورود تشبثات به سکتور رسمی، موفق عمل کردههزینه
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شفافیت آنها را نیز  و هتر ساخت ثبت و جوازدهی را ساده ها و شرایطپروسه (جانبه خدمات همه مراکز ارائه ) خدمات

 افزایش خواهد داد. 

 خدمات الکترونیکی 

عرضه  . موثر میباشدهای فساد اداری  فرصت در کاهش ،شرکت ها و تشبثات آنالین رهای ثبت و راجست سیستم

کاری جلوگیری  تأخیرشفافیت در کار را افزایش داده، از  های الکترونیکی یا انترنتی سیستمخدمات دولتی توسط 

با دستگاه اداری یا بیروکراسی  را راجعینم سیستم مذکور تماس مستقیم محدود میسازد. فساد ادارینموده  زمینه 

 مؤثریت پروسه کمک خواهد یشساخته و در افزا را مساعد گیریتصمیمبرای ها  فرصت محدود ساخته، حکومت

نیز ارائه  را آنالین به شکل آسان جسترطی مراحل، خدمات ثبت و را واحد کرد. وزارت پس از ایجاد یک مرجع

 . از آنیافتالکترونیکی انجام خواهد  داریو عمومی حکومت این امر احتماالً در قالب یک برنامۀ وسیع .خواهد کرد

ندارند، کارمندان ادارۀ ثبت را های آنالین که بسیاری از تاجران احتماالً آشنایی الزم با کمپیوتر و سیستم یجا

های آنالین در وزارت تجارت و صنایع به متشبثین و تجار در قسمت استفاده از پروسه فکریمالکیت مرکزی و 

 رهنمایی و کمک خواهند کرد. 

 تجارت الکترونیکی

دهد، اما یک سکتور در ن را تشکیل میگرچه تجارت الکترونیکی در حال حاضر بخش کوچکی از اقتصاد افغانستا

ستای ترویج و توسعۀ بیشتری پیدا کند. بدین لحاظ وزارت در را نده اهمیت و وسعتکه باید در آی بودهرشد  حال

تر تشبثات و تجارت الکترونیکی در افغانستان خواهد کوشید. متأسفانه هیچ ارتباط و پیوندی بین ثبت و راجس سکتور

در افغانستان  دت کارت هاکریو شته در وزارت مخابرات وجود ندا (website domain)سایت  وب ثبت و راجستر دومین

سازد. عالوه بر این وزارت فاقد هر گونه آنالین را دشوار می پرداخت شوند که این امرندرت استفاده میه بسیار ب

تجارت و صنایع در این عرصه  این وزارت ظرفیت برای حمایت و پشتیبانی از تجارت الکترونیکی است. بنابر

 : تاقدامات ذیل را روی دست خواهد گرف

 ؛های رسمی خود شامل خواهد ساختتشبثات الکترونیکی را در حوزۀ صالحیت  

 های الکترونیکی را در همکاری با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ثبت و راجستر خواهد تشبثات و تجارت

  ؛کرد

 ؛الزم برای حمایت از تجارت الکترونیکی را بوجود خواهد آورد ظرفیت 

  ؛تجارت الکترونیکی را طرح و تطبیق خواهد نمود ستراتیژیپالیسی و 
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 حمایت از حقوق مستهلکین   3 .7

اما شته داخلی وجود دا حمایت بیشتر از صنایع و تولیدات به منظورهای گمرکی فزایش تعرفها جهتفشار مداوم 

نی که روابط و یثرقابت است. متشب اصل تعهد بنیادی ضعیف به نشانگر و فقط محوری فقط بازار موجود فقدان

 ها تسلط بر بازار کشور ای با مقامات والیات و دولت دارند در بسیاری از نواحیگی یا قبیلههمناسبات نزدیِک خانواد

که  استند ۀیافتهای سازمان ی و تولید قالین دارای اتحادیهافشمول صره ب مشاغلدارند. عالوه بر این بعضی  کامل

 ایجاد آنها و شروع فعالیتهای جدید به این صنایع و موانعی برای ورود شرکت هدنموهای موجود حمایت از شرکت

جدید رقابت )به برنامۀ  قوانین  قانون حمایت از مستهلکین و قانونوزارت از طریق تطبیق  تا . الزم استکنندمی

 . سازدبیشتر را فراهم  آورده و زمینۀ رقابت حمایت بعمل( از مستهلک مراجعه شود وصنایعتجارتی وزارت تجارت

 

 مستقیم

 کستراتیژیکاالهای 

الزم است  بناً .چشمگیری داشته و یا اموال وقتًا فوقتًا کمیاب گردند ها ممکن است نوسانکتورها قیمتدر بعضی س

محصوالت  به مداوم دسترسی و موجودیت به وجود آمدهها ثبات تا در قیمت را روی دست گیردحکومت تدابیری تا 

 هزینۀحکومت افغانستان  چونمانند برنج، آرد، بوره، گندم، غیره را تضمین کند.  کستراتیژیژه کاالهای ویه ب

 برای فساد اداری را فرصت کستراتیژیو مدیریت کاالهای  اشتهدر اختیار ند کستراتیژیسبسایدی یا ایجاد ذخایر 

طرح و تطبیق  کاملت زمینه باید با احتیاط و دق ر اینهر گونه اقدام حکومت افغانستان دمساعد میسازد، بنابر این 

 : وزارت تجارت و صنایع در این عرصه اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفتشود. 

 تلقی  کستراتیژیاز جمله تشخیص اینکه کدام کاالها باید  کستراتیژیهای  کاال مورد در را نقش خود

  ؛تعریف و مشخص خواهد کرد ،دگردن

 ؛را تثبیت خواهد نمود اش شده  تعیین تطبیق نقشو   اجراارت در وز صالحیت قانونی  

  ،بازار در مورد  قایصنوزارت در زمینۀ رفع  نقش عملی ساختنبرای  ی راروشن و پالن ستراتیژیپالیسی

  ؛تدوین خواهد نمود کستراتیژیهای  کاال

  د رساند. خواه عمومرا به اطالع  کستراتیژیهای  کاال عرصۀوزارت در سهیم بودن 
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 نفت و گاز

ریاست تنظیم مواد نفتی و تصدی مواد  عبارت ازکه  استنددر سکتور نفت دخیل  تشکیل وزارت دو اداره مشمول

. ریاست تنظیم مواد نفتی در باشدمی خودکفا دیکی از چند تصدی معدو است که تصدی مذکور و گاز مایع نفتی

 کشور است تا ضرورت مواد نفتی شتالدر و  فعالیت نمودهغانستان صنعت نفت در اف تجهت بهبود مدیریت و فعالی

ی مواد دباشند. تص مناسب نفتی های مواد و قیمت فتهها کاهش یاقیمت در نوسانات شده،تأمین  به شکل بهتر

هم از و  نمودهنفتی و گاز مایع را به کشور وارد  بوده که مواد تحت مدیریت وزارت بخشو گاز مایع یک  نفتی

 رساند. بناًفروش میه فروشان سکتور خصوصی ب فروشان و پرچون و هم به عمده این تصدی های تیلریق تانکط

 : در این عرضه اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفت وزارت

  ؛در سکتور نفت و گاز تعریف خواهد کرد خویش رانقش  

 ؛را بررسی خواهد کرد و گاز مایع نفتیمواد  یتصد سازییا خصوصی امکانات تجارتی  

 ؛تقویت آن وضاحت خواهد بخشید منظوره ریاست تنظیم مواد نفتی را ب نقش  

 ؛نفت و گاز را ارزیابی خواهد نمود کستراتیژیایجاد ذخایر  امکان  

  ؛مواد نفتی خواهد کوشیدعرضه تصفیه و در راستای تصویب و تنفیذ قانون 

 بهبود دسترسی به قرضه   3 .8

بسیاری از  فقدان دسترسی به قرضه است. ،استندکه تشبثات افغانی با آن روبرو  ۀهای عمد دیتیکی از محدو

های در بخش مهموالًها  گذاریو سرمایه دوری نمودهاز سکتور بانکی  ولی بودهمالی  توانایی هایها دارای افغان

های قرضه گیریپسدر باز و مشکالت خطراتدلیل ه ها ب گیرد. بانکجایدادها و زمین صورت می چون دغیرمول

دهی ندارند. تشبثات تکتانۀ تمایل چندانی به قرضه ،کشور است سیستم حقوقیناکارآیی شده که ناشی از اعطا

 بخشزیادی در  چون  ابهامات .استند عاجز وثیقۀ مطمئن ارائه و غالباً از  دانستههای بانکی را بسیار باال قرضه

با شریعت را ترجیح  مطابق ها و خدمات مالیقرضه از شهروندان کشور و بسیاری اشتهدها وجود زمین مالکیت

. وزارت 31استندناهماهنگ و محدود  بوده ولی شوند متنوعکه فعالً در افغانستان عرضه می دهند. خدمات مالیمی

 و نظارتی مقرراتی حقوقی،  چوبچارها و  با  د افغانستان بانک روی پالیسیتا در همکاری تواند صنایع می و تجارت

                                                           

انکشاف تشبثات کوچک و متوسط. وزارت تجارت و صنایع. . ریاست 5201 -20ستراتیژی انکشاف تشبثات کوچک و متوسط   31 

 نویس. . پیشمیالدی 2015جون 



    

47 
 

 انکشاف بانکداری قرضه های تضمین ر راستای توسعۀ برنامهپشتیبانی از انکشاف نهادی و کار با دونرها د با

 . سازددسترسی به قرضه را فراهم  افزایش میزان و ای صادراتیه دسترسی به قرضهنحوه بهبود  ، 32اسالمی

 مستقیم

 تضمین قرضه 

توازن  را به شکل اصولی حمایت نموده و ثات کوچک و متوسطتشب برنامه تضمین قرضه میتواند دولت به وسیلۀ

تواند اشکال . تضمین قرضه میبرقرار نمایدبازار  نوسانات مالیهای انفرادی و  شرکت شدن مندمیان بهره را معقول

سوی یک بانک خصوصی را ضمانت شده از  قرضۀ اعطا اینست که حکومت شیوه معقول آناما ، گوناگونی داشته

به را به بانک مسئوولیت بازپرداخت قرضه ه، متشبث قرض گیرند توسطپرداخت قرضه عدم  و در صورت نموده

تشبثات  یافته و در نتیجهقرضه تا حد چشمگیری کاهش  عدم پرداخت خطر هالبا عملی شدن این مس. عهده میگیرد

در این راستا اقدامات ذیل را روی دست  تر قرضه دریافت کنند. وزارت ئینخواهند توانست نسبت به قبل با تکتانۀ پا

 : خواهد گرفت

 راه بررسی امکاناتگان وزارت مالیه و د افغانستان بانک جهت هنمایند ه اشتراکیک گروپ کاری را ب 

 ؛برنامۀ تضمین قرضه تشکیل خواهد داد اندازی

 ؛مه جانبه خواهد سنجیدبه طور هالذکر را تطبیق برنامۀ فوق امکان  

 ؛را شناسائی خواهد کرد تمویل کنندههای  و بودجۀ نهاد ۀ همکاربالقو هایبانک  

 ؛پالن تطبیقی برای برنامۀ تضمین قرضه تشبثات کوچک و متوسط را ترتیب خواهد نمود  

 دست خواهد ه اولیۀ برنامۀ تضمین قرضه ب بودجه سقف مورددر  را تعهد وزارت مالیه و د افغانستان بانک

 اتاندازی پروژه و ارزیابی امکان که راه بودهمیلیون دالر  10 دوددر حچیزی تواند می بتداییا بودجهآورد. 

  ؛تر خواهد ساخت آن را آسان تطبیق آزمایشی

 ؛تطبیق برنامۀ تضمین قرضه به تشبثات کوچک و متوسط طرح و 

 

 

                                                           

ه در قسمت ایجاد بانکداری اسالمی، ب  -گذاری افغانستانرمایهس شرایط تسهیل سازمان –د افغانستان بانک و مؤسسه حرکت  32 

با یکدیگر  -و خدمات مالی مطابق با شریعت اسالمویژه تدوین یک چارچوب تنظیم بانکداری اسالمی، یک بورد نظارتی اسالمی 
  همکاری دارند.
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 بانکداری اسالمی 

دسترسی به  گانهدهند پاسخ درصد 45حدود  رد ،صورت گرفتصنایع  و تجارت سروی که اخیراً توسط وزارتدر 

. آنان به این در زمینۀ انکشاف تشبثات کوچک و متوسط تلقی کرده بودند سریع ترین عاملترین و قرضه را مهم

است.  میاسال شریعت مطابق با عدم موجودیت خدمات مالی در راستای دریافت قرضه، که مشکل عمده استندنظر 

 گی عرضۀ اینهتازه بانک ملّی ب ، ولینمیکرد را عرضه شریعت برابر با خدمات مالی هیچ بانک دولتیچندی قبل تا 

شوند خصوصی ارائه می جارتیهای تبا شریعت اکثراً توسط بانک برابر است. خدمات مالی آغاز نمودهخدمات را  نوع

 (AIB)المللی افغانستان و متوسط صورت نگرفته است. بانک بینبه تشبثات کوچک  توجه خاصی اما در این زمینه

 منطبق با احکام شریعتاما برنامۀ مذکور  داشته،خاص برای تشبثات کوچک و متوسط  دهی یک برنامۀ قرضه

 : تجارت و صنایع در این زمینه تدابیر ذیل را روی دست خواهد گرفت نیست. وزارت

 تشویق  برای تشبثات کوچک و متوسطاسالمی با شریعت  برابر ت مالیو ترویج خدمابه ارائه را ها بانک

  ؛خواهد نمود

 ؛خواهد دادتشکیل را  بانکداری اسالمی گروه کاری 

 ؛خواهد کردتهیه و تصویب را  مقررات بانکداری اسالمی  

 در میان تشبثات کوچک و متوسط بانکداری اسالمیتبلیغ خدمات ترویج و به را های خصوصی بانک 

  ؛خواهد نمودشویق ت

  برای تشبثات کوچک و  بانکداری اسالمیتبلیغ خدمات  عرضه وهای دولتی جهت به بانکرا هدایات الزم

 ؛صادر خواهد کرد متوسط

  نظارت و ارزیابیرا مورد  تشبثات کوچک و متوسط بانکداری اسالمی بهچگونگی عرضه و ترویج خدمات 

  ؛قرار خواهد داد

 های صادراتی قرضه

کاالیی برای پرداخت قرضه وثیقه و یا بیمه دارد.  ارائه  ادی با قرضۀ تجارتی، قرضه به شرطرضۀ صادراتی فرق زیق

تری نیاز زیاد امکاناتو زمان و  را در بر گرفتهبیشتری  شود مدت زمانو به خارج انتقال داده میکه فروخته شده 

به طور عموم فراهم آوری امکانات مالی از قرضۀ تجارتی . منظور حاصل شوداطمینان  خریدارهااست تا در مورد 

فراهم آوری امکانات مالی  مربوط به معموالً دورانی سرمایۀ  برای تهیه در حالیکه قرضه بوده تجارتی معامالت برای

 تر مدتوانند خواستایکافی دسترسی ندارند م خارجی که به نقدینگی های مشتریاموال است.  خاص قبل از انتقال
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  ) (Factoringتجارتی شامل  فکتورینگ  شوند. خدمات مالی( اجناس قیمتزمانِ بیشتر برای پرداخت  ) اعتبار طوالنی

های دریافتی  حساب میتوانو  شدهدریافتی تبدیل  مجموعی آن به حساب مقدارشود، کاال انتقال داده می )زمانی که

 های درازچک  های دریافتی یا  حساب فروشیعنی ) [forfaiting] طلبات ؛ فروش(فروش رسانده ر بنازلت را با قیمت

 قانونی تفاهم نامه یامبتنی بر سفارش خرید  فراهم آوری امکانات مالی؛ و (ترپائین مدت خریدار  خارجی با قیمت

های مختلف  نجیباشد. میامی ،کندها یا خدمات را می کاال عرضهتقاضای  امضاء شده توسط خریدار که از فروشنده

 با صدور لیتر آف کریدت یا ضمانت بانکیهزینه مالی  تمویل تمویل کننده، توسطهای  ر نهادیها و سا مانند بانک

 : در این زمینه اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفت وزارت بخشند.المللی را تسهیل میمعامالت تجارتی بین

 ؛ای صادراتی در افغانستان را مشخص خواهد نموده قرضه برای دسترسی به عرضه و تقاضا  میزان  

 ؛های مختلف ارائه خواهد کرددر مورد گزینه را و پیشنهاداتی نمودهصادراتی را تحلیل  ضه هایوضعیت قر  

 ؛ الذکر تدوین و تطبیق خواهد نمودبر مبنای پیشنهادات فوق را یک پالن عمل 

 بازار اسهام کابل 

دست ه های خود را ب های افغانی بتوانند سرمایۀ الزم برای فعالیتبرای آنکه شرکت های بالقوه حل یکی از راه

ند. این رسانب فروشه گذاران بها بتوانند در آنجا اسهام خود را به سرمایه سهام است تا شرکتاایجاد یک بازار  ،آورند

شان در رشد و انکشاف اقتصاد پولیبخشی از ذخیرۀ  مساعد خواهد ساخت تا ها برای افغان خوبی  را فرصت طرح

 ی را در قبال داشته ولیهای خاص چالش طرح. این مفاد قابل توجهی نصیب شان گرددو  به کار انداخت کشور

 شدن آن باشد، عملی و در صورتی که امکان داده را مورد مطالعه قرار طرحاین  تا قصد دارد تجارت و صنایع وزارت

 تهیه نماید.  عملی نمودن آن بودجۀ الزم برای فتجهت دریا جامع یک پروپوزل

 غیر مستقیم

 وثیقه و دفتر ثبت [Credit Bureau]دفتر اعتبار 

های برای شرکت [credit]ها در تخصیص اعتبار به بانک قرضه ها دوباره خطر نپرداختن دفتر اعتبار از طریق کاهش

 که اکثر بانک اده به گونۀها را افزایش ددهی بانک قرضه ۀتواند مؤثریت پروسکند. دفتر اعتبار میکوچک کمک می

ها را  دیتابیس قابل مالحظه داده، کاهشسه دریافت قرضه را پروتکمیل های  ان و هزینهزم تا ها خواهند توانست

خ پاس بانکی اعتبارات مردم را در مورد های  و پرسش ادهرا وسعت د شانخدمات  دیزاین نموده، ساحه پوشش

ایجاد وثیقه نیز  و همچنان یک دفتر ثبت بودهاعتبار  ند. د افغانستان بانک در حال ایجاد یک دفتر معلوماتده

دهی، زمینۀ دسترسی به قرضه و کاهش هزینۀ اعطای قرضه را فراهم  قرضه که با افزایش ضریب اطمیناننموده 
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پروسۀ ثبت و راجستر  رانک جهت ادغام بهتد افغانستان ب هایش را در هماهنگی با خواهند آورد. وزارت تالش

 ها با دفاتر اعتبار و ثبت وثیقه ادامه خواهد داد.شرکت

 دولت و سکتور خصوصی  میانتقویت همکاری   3 .9

اکنون از سوی خصوصی هم دولت و سکتور برای همکاری مقرراتی های پالیسی، حقوقی، نهادی و  چارچوب

تسوید است. وزارت  زراعت در حالمالیه، اقتصاد، صحت عامه و  های له وزارتاز جم دولتی چندین نهاد و اداره

های  ها و شرکتتطبیقِ اصالحات در راستای توسعۀ مشارکت سکتور خصوصی در تصدی صنایع، امکان و تجارت

های کمپنیها و  ایجاد پروژه تا منظورخواهد کوشید  این وزارت همچنان .دولتی را مورد بررسی قرار خواهد داد

 د. سازالزم را فراهم  های زمینۀ  خشکههای انرژی، ترانسپورت، و بنادر ویژه در بخشه خصوصی، ب-مشترک دولتی

 مستقیم

 های دولتیها و شرکتتصدی

عهده دارد. وضعیت ه را ب اندشرکت دولتی که نیمی از آنها فعال   8  صدی دولتی وت 9لیت مدیریت ووزارت مسئو

های . بعضی از تصدیدوامدار نیستهای دولتی نامطلوب است. فعالیت بسیاری از آنها  شرکتو  اه عمومی تصدی

به  از آنها تریمفید توان استفادۀ بسیار )عمدتاً تعمیر و زمین( در اختیار دارند که می ۀمالحظهای قابل دولتی دارائی

این وزارت  ها جلوگیری کرد. بنابر وسط این تصدیملی تسرمایه  ضایع شدنیا حداقل از  نموده واقتصاد کشور  نفع

 : در این بخش اقدامات ذیل را روی دست دارد

 خود انجام  های دولتی تحت امرشرکت و هامزایا( و عملیاتی از تصدی -نهمالی )هزی یک ارزیابی مفصل

انحالل،  . )هدتشخیص د یک از این تصدی ها و شرکت ها برای هررا خواهد داد تا بهترین گزینۀ ممکن 

  ؛(سازیخصوصی، یا خصوصی-مختلط دولتی شرکت، تشکیل 33سازیتجارتی

 تا بتوانند وضعیت مالی  ه محاسبه  ارتقاء داد بخشدر را های دولتی های کارکنان ریاست تصدی مهارت

  ؛نموده و گزارش های جامع را در این مورد ترتیب و ارائه کنندهای مذکور را سنجش، مدیریت تصدی

  رفع خواهد  ،های دولتی صالحیت دارندکه در زمینۀ تصدی را دو ریاست موجود میان تداخل وظیفوی

  د؛نمو

 

                                                           

آنها را نشان دهد و از این طریق،  میزان عوایدتا  نمودهگذاری های دولتی سرمایهتواند  در بعضی از تصدیحکومت می 33 

 ب کند. لگذاریِ سکتور خصوصی را در آینده جسرمایه
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 غیر مستقیم

 ترانسپورت و انرژی –زیربنا 

توسعۀ زیربناها بپردازد. مشارکت سکتور خصوصی در  جهتخصوصی  گذاریستان باید به تشویق سرمایهافغان

و  نمودهر تمویل زیربناها را پدر  رتواند خالی چشمگیمی انرژی و ترانسپورتورهای ویژه سکته انکشاف زیربناها ب

گذاری سرمایه مربوط بههای پروپوزلها برای ترتیب عرضۀ خدمات عامه را افزایش دهد. وزارت، فرصت مؤثریت

مورد بررسی قرار خصوصی را -های مشترک دولتی ها و شرکت پروژه از طریق تر در زیربنای عامهوسیع خصوصی

 خواهد داد.

  34نتقویت سکتورهای عمدۀ اقتصاد افغانستا  3 .10

ی از بسیار صدمات بزرگی را متحمل شده و افغانستان در طول بیش از دو دهه جنگ و کشمکش داخلی تصنع

ال حاضر بخش کوچک از صنایع داخلی که در ح. ه استخانگی از کار افتاد صنایع از ها و حتی قسمت اعظمفابریکه

و  کشواستفاده ناشده در عظیم  نیروی کار ایجاد اشتغال برایاست.  شده محلی محدود مواد تولیدفقط به فعال است 

هند و  های چون شورنیروی کار در ک قیمت. چون عواید وافر را نصیب این کشور خواهد کرد دیتوسعۀ سکتور تولی

به شمار گذاران و ارزان برای سرمایه مصرف ستان یک گزینۀ کمافغان ، بنابر ایندر حال افزایش است پیوسته چین

در بازار  های وارداتی را  کاال ساختن تولیدات داخلی به عنوان بدیل . افغانستان همچنان توانایی جایگزینمیرود

 دارد. هایش 

گیرند. رار میط مورد حمایت قعنوان تشبثات کوچک و متوسه های عمده، ب سکتور قسمت اعظم تشبثات فعال در

انکشاف تشبثات کوچک و  ستراتیژیشناسائی، حمایت و تقویت سکتورهای عمده نیز یکی از اجزای مهم  اًبن

ده شده یآن در این سند آمده است، گنجان عمومی وزارت که خطوط کلی ستراتیژیطور کامل در ه که ب بودهمتوسط 

 است. 

 مستقیم

 کستراتیژیسکتورهای 

چون زیادی ) کشمیره( و سکتورهای فرعی و های قیمتیمثال، قالین، سنگ ه گونۀ)ب ی اصلیهاسکتوردر افغانستان 

ظرفیت که  دموجود ان( یخ گول و سمنتس،تولیدات زراعتی، داریجات، زعفران، لبنیات، و مرغجوس میوه تولید

                                                           

  .مراجعه شود 4201. “تطبیقِ پالیسی صنعتی”کابینه تحت عنوان  وزارت به تقدیم شده از سویبه راپور  34 
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های که  سکتور آن عده یلدر جدول ذ 35.ندنسبی ا دارای مزیت و برتری داشتهدر آینده باالی رشد و انکشاف را 

ذکر  نداکننده نیز برخودار نهادهای تمویل شتیبانیو در بعضی موارد از پ بودهکار همصنایع  و رسماً با وزارت تجارت

  ند.شده ا

 

 

 متوسط و کوچک تشبثات سکتورهای از دونرها هایپروژه حمایت :4 جدول

 حمایت دونر  سکتور )زنجیرۀ عرضه( شماره

 ABADE تشبثات زراعتی  1

 ABADE قالین 2

 USAID-ABADE مرمر 3

 USAID-ABADE های قیمتیسنگ 4

 USAID-ABADE مواد ساختمانی 5

 USAID-ABADE تشبثات کوچک و متوسط زنان  6

 GIZ چرم  7

 DFID-TAMoCI کشمیره 8

 DFID-TAMoCI حکاکی چوب  9

 DFID-TAMoCI نباتات طبی  10

 DFID-TAMoCI کاللی 11

انکشاف تشبثات کوچک و متوسط  های دولت از روندیا کلیدی باید در مرکز حمایت کستراتیژیهای  این سکتور

. انکشاف استندمشاغل و درآمدها برخوردار ازدیاد رشد اقتصادی و  تانسیل در قسمتقرار گیرند چون از بیشترین پ

های عمده باید از طریق یک رویکرد مبتنی بر زنجیرۀ عرضه صورت  رفعال در سکتو تشبثات کوچک و متوسط

                                                           

ستراتیژی عمومی  درمیالدی  5201 – 20نویس ستراتیژی انکشاف تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع پیش  35 

 شود. ده مییوزارت گنجان
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 انکشافواردات و یا  بدیل همچنان به  استندی که تشبثات کوچک و متوسط در آنها فعال ها . رشد سکتور36گیرد

 هایرت به پشتیبانی از گروپافغانستان کمک خواهد کرد. وزا به بهبود بیالنس تجارتی صادرات و از این طریق

ادامه خواهد داد.  های کاری جدید پیرامون زنجیرۀ عرضه گروپ های تشکیل فرصت کاری موجود و نیز تشخیص

 وجود آورده است. ه کشور ب قابلهای  ها و زیرسکتور سکتور جهت شناسائی و حمایت از انکشاف ۀ راوزارت پروس

 پذیر است؛ آنها امکاندر   37مزیت و برتری نسبی یا واردات بدیل های که  سکتور شناسائی 

 ؛ جهت تشکیل یک گروپ کاری تشبثات هر سکتور سکتور های دولتی ذیدخل و گانهدعوت از نمایند 

 ؛38اقتصادی و بار رشد کار فراراه  موانعبرای رفع  ترتیب پالن عمل 

 ؛شونده های عملی تطبیق پالن 

 زنان در عرصۀ فعالیت اقتصادی

ناخالص  اتتولید فقر  و افزایش میزان کاهشتأثیرگذار در  یکی از عوامل کاری محیط هایدفاتر و  مساوات در

. مشارکت باقی مانده استشده ان برداری بهره یک منبع اقتصادینیروی کاری زنان  ، اما هنوز در جهانی بودهداخل

تغییر  از عوامل افزایش است. تشبثات تحت مالکیت زنان یکی رو بهطور جهانی ه های اقتصادی ب زنان در فعالیت

بسزا و مهمی  در افغانستان نیز زنان نقش برخوردار است.اهمیت روزافزونی  به شمار رفته و ازدر سکتور خصوصی 

 با موانعی در متشبثین زن.  متاسفانه و گلدوزی دارند بافی زراعت، قالین در تشبثات کوچک و متوسط از جمله 

های  خود با دشواری مرد همتایانزنان نسبت به  .استندشان روبرو  ادیهای اقتص و توسعۀ فعالیت عرصه کار و بار

بوده و های دولتی مواجه  قرارداددریافت مالیه و یا  ، پرداختی شانها ثبت و راجستر شرکت های بیشتری در زمینه

امات ذیل را روی دست تجارت و صنایع در این عرصه اقد وزارت بناً. از حمایت نه چندان زیاد دولتی برخوردار استند

 : خواهد گرفت

 ها تضمین  ها و برنامهپالیسی وزارت ها را در قسمت طرح و تطبیقو  میان ادارت  حمایت و هماهنگی

  ؛خواهد نمود

                                                           

 از –کنند / سکتور کار مییصنعتبخش وب یک های که در چارچشرکت تا شوددر رویکرد مبتنی بر زنجیرۀ عرضه، تالش می 36 

 یصنعت بخش های ته تا خریداران بازار نهایی؛ بازارهای حمایوی که خدمات تخنیکی، کاری و مالی را بهگرف خام مواد کنندگانتأمین
 درک شوند.  بخش صنعتی مربوطکنند؛ و شرایط کار و فعالیت اقتصادی ارائه می

 اید توسعه یابد تا ادویۀ ساده را تولید نماید. جات بسکتور تولید ادویه 37 

  .بندی، ستندردها و سردخانهها فراراه رُشد سکتور میوۀ خشک و تازه عبارتند از بسته بطور مثال، چالش 38 
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 ها، شرایط به معلومات دربارۀ قوانین، مقررات، پالیسیرا پیشه  تجارت خانم های متشبث و زمینۀ دسترسی

غیره فراهم خواهد و  هانامهگمرک، ستندردها، تصدیق ی قرارداد، مقرراتجوازها، پروسیجرهای اعطا

  ؛ساخت

 را دسترسی به قرضه عدم بازار مانند  موانع موجود دردولتی و  موانع جهت رفع ستراتیژی یک پالیسی و

  ؛ تهیه خواهد کرد

 مالی و دسترسی به بازارمحصول، بازاریابی و فروش، مدیریت  طراحی و دیزاین چون ه هایدر زمین زنان را 

 ؛ آموزش داده و مهارت های شان را توسعه خواهد داد های داخلی و خارجی

 خدمات انکشاف تشبثات 

ثات کوچک در مراحل گوناگون ایجاد و که برای متشبثین و تشب ندا مالی خدمات غیر خدمات انکشاف تشبثات

های کاری در  مشوره ها یا ارائهبه هدف انتقال مهارت گردد. این خدمات عمدتاًیشان فراهم متشبث اندازیراه

، توسعۀ سازمانی، و منابع بشری ارائه کستراتیژیکاری، مدیریت مالی، بازاریابی، طرح  پالنگذاری ه هایزمین

 ظرفیت ،و وزارت بودهرشد تشبثات برخوردار  در قسمت توجه گردند. خدمات انکشاف تشبثات، از اهمیت درخورمی

 وجود خواهد آورد. ه مؤثرتر و کارآمدتر خدمات انکشاف تشبثات ب اش جهت ارائه مربوطه در ریاست را الزم های

 مستقیم

 های صنعتیپارک

اقتصادی در افغانستان است. یکی از  و بار انکشاف کار راه های عمده فرا یکی از محدودیت دسترسی به زمین عدم

های صنعتی قبالً از  صالحیت پارک ، اماهای صنعتی بوده ایجاد پارک این مشکل مناسب برای  های حل راه

توسط ادارۀ آیسا، نقاط قوت و  ی صنعتیها به ادارۀ آیسا منتقل شده است. مدیریت پارک تجارت و صنایع وزارت

های این اداره، موضوع  لیتوکلی به نقش و مسئو بخشی ه که وزارت در راستای وضاحتمشخصی داشت ضعف

 های صنعتی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. پارک فعالیت و مدیریت
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 تقویت روند ادغام تشبثات در سکتور رسمی  3 .11

بالفعل  طور کامل به شکله آنها ب و پتانسیل انکشافی بودهافغانستان بسیار زیاد  غیر رسمی درفعال  تعداد تشبثات

تا دسترسی بیشتر و بهتری به  پیوستهبه سکتور رسمی  تا شوند رسمی باید تشویق درنیامده است. تشبثات غیر

ند. با رسمی گردمند بهره کشور کار مزیت های موجود در قانون ازشان  کارمندان و نمودهها پیدا  و بازار ها قرضه

 . شدن این تشبثات دولت قادر خواهد بود تا مالیات بیشتری را از آنها حصول کند

 

 مستقیم

 های اقتصادیعالیتف یسازرسمی

ش این سکتور فقر را کاه .نمایدمی ایفا بحث برانگیزی را رسمی نقش مهم و طبق راپور بانک جهانی سکتور غیر

نیز ضعیف آن و امنیت شغلی  داشته تریسکتور غیررسمی دستمزد پائین دهد اما در بسیاری از موارد مشاغلمی

مالیاتی و  مقررات تطبیقباعث ایجاد مشکالت در اما  نمودها تقویت این سکتور فعالیت و کارو بار اقتصادی ر .است

سمی ر غیر های اقتصادی افغانستان در سکتور در حال حاضر بخش چشمگیری از فعالیت  39د.شخواهد  دولت کاری

الت ، محصو[credit]محدود به اعتبار  از دسترسی اند رسمی عبارت سکتور غیر زهای بارگیهویژ 40گیرد.صورت می

رقابت  کارگران و کارمندان، موجودیت حمایت های الزم از پائین، عدم کیفیت، دستمزد کم تولیدی و مشاغل

 عواید دولت.  و افزایش اشتغال تولید پروسه کمتر در گیریونی، فرار از مالیات، و سهمقان ناعادالنه با تشبثات رسمی

 یا به عباره دیگر شونددغم میمی به اقتصاد رسمی رسم غیر تشبثات آن توسطاست که  ۀپروس سازی رسمی

 سازیرسمی ستراتیژیحاکم است. وزارت قبالً   های اقتصادی و حقوقی دولت ها و نهاد پروسهبر آن اقتصادی که 

و سپس تطبیق خواهد شد.  هبنا به ضرورت مورد بازنگری قرار گرفت ستراتیژیتشبثات را تهیه کرده است. این 

 :است تا سازی مستلزم آنمیرس ستراتیژی

 پروسۀ ثبت  سازیه سکتور رسمی از طریق سادهرسمی ب شرایط مساعد برای انتقال داوطلبانۀ تشبثات غیر

مالکیت  سازیو رسمی ضروری بر تشبثات غیر ها و جوازدهی، حذف مالیاتو راجستر تشبثات و شرکت

  ؛دزمین )حقوق جایداد و دسترسی به زمین( فراهم آورده شو

                                                           

 رسمی در اقتصادهای در حال گذار. گروپ بانک جهانی  بازار کار غیر  39 

رسمی در واقع، بیش از نیمی از  سمی وجود ندارد، اما طبق بعضی برآوردها، اقتصاد غیراطمینانی در مورد سکتور غیرر ارقام قابل  40 

رسمی  قانونی مواد مخدر را جز از اقتصاد غیر دهد، امری که اگر ارزش تجارت غیرهای اقتصادی کشور را تشکیل میکل فعالیت
 رسد. نظر میه محسوب کنیم، کامالً محتمل ب
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 امتیازاتی از قبیل دسترسی به قرضه و خدمات  پیوندند از طریق ارائهرسمی می شمار تشبثاتی که به سکتور

 ؛انکشاف تشبثات، افزایش داده شود

 

 همکاری با جوانب ذیدخل کلیدی    3 .12

ذیربط  اداراتها و وزارت موجود درتکراری  ارفو مص کاریوزارت در راستای رفع هرگونه تداخل  تا نیاز است

سکتور خصوصی در  عنوان نمایندۀ اصلیه صنایع باید با اتاق تجارت و صنایع ب و تالش ورزد. وزارت تجارت

 با وزارت عدلیه جهت تسریع روند ،گذاری مستقیم خارجی به کشورافغانستان و با ادارۀ آیسا جهت جلب سرمایه

ی ذیربط جهت بهبود جایگاه افغانستان در و نهاد ها ها ر وزارتیبا سا و انین تجارتینویس قوتنفیذ پیش

 مؤثرتری داشته باشد.  بانک جهانی همکاری (DBIs)های کارو بار اقتصادِی شاخص

 

 غیرمستقیم

 هماهنگی و همکاری 

صنایع و  و هماهنگی و همکاری میان وزارت تجارت های مؤثر یا مکانیزم چارچوب یکی از نقاط ضعف موجود، نبود

کار ماهر در  نیروی ر ادارات دولتی است. همچنان وزارت فاقدیدر سکتور خصوصی و سااین نهاد  کلیدی انهمکار

 این است. بنابرمیان این نهاد ها هماهنگی  ایجاد های ترتیب مکانیزم ارتباط و تماس با ادارات ذیربط وتامین زمینۀ 

های  کانیزمیبرای بهبود هر چه بیشتر م تازههای های کاری جهت تشخیص فرصتوزارت به تشکیل گروپ

 خواهد ورزید. مبادرت هماهنگی 

، نقش یک همکار و حامی را این نهاد کستراتیژی نقش پیشگام در تطبیق اجزای اصلی پالن وزارت عالوه بر ایفای

بر تجارت و  که کلیدی موضوعاتخواهد نمود.  ایفا ،دناکلیدی که بر تجارت و صنایع اثرگذار  موضوعاتدر عرصۀ 

ذیل  در جدولذیصالح  نهادو یا  و نیز اداره داشتهوزارت قرار   صالحیت بوده ولی خارج از حیطۀ صنایع اثرگذار 

 نشان داده شده است.
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 صنایع و تجارت وزارت همکاران :5 جدول

 هدف اداره/ نهاد پیشگام موضوع

 سیستم محاکم  پاسخگوتر ساختن ت عدلیه وزار اصالحات در محاکم تجارتی 

 سیستم عدلی  در مؤثریت افزایش  اتاق تجارت و صنایع گری، حکمیت( حل منازعات )میانجی

تولیدات  ارجحیتتدارکات عامه )

 41افغانی(

وزارت مالیه و ادارۀ 

 تدارکات عامه 

گان هکنند های عامه به عرضه افزایش اعطای قرارداد

 داخلی 

گی، کاهش تشریفات اداری برای هکاهش پیچید وزارت مالیه  مالیات 

 تشبثات 

ها و بهبود شفافیت  طرزالعمل سازیمؤثر و ساده وزارت مالیه  گمرک 

 اداری 

 حمایت از مالکین جایدادها  ادارۀ اراضی  اصالحات ارضی/ حقوق مالکیت

یت محصوالت داخلی جهت افزایش بهبود کیف ها ادارۀ ملی استندرد های کیفیت  تصدیق/ ستندرد

 فروشات داخلی و صادرات 

 گان هکنند گان و صادرهکنند وارد اصالحات به نفع وزارت مالیه  رژیم تعرفه 

 ن تشبثات یتر به قرضه برای مالکدسترسی آسان د افغانستان بانک  دفتر اعتبار/ دفتر ثبت وثیقه 

زیربنای انرژی )همکاری سکتور 

 صی( دولتی و خصو

وزارت انرژی و آب/ 

شرکت برشنا/ گاز 

 افغانستان 

 عامه  گذاری خصوصی بیشتر در بخشسرمایه

زیربنای ترانسپورتی )همکاری دولت 

 و سکتور خصوصی(

وزارت ترانسپورت و 

 هوانوردی ملکی

 کاالهای گذاری خصوصی بیشتر در بخشسرمایه

 عامه مورد ضرورت

 

                                                           
 دارد.  فعالیتجمهور تحت ریاست جاللتمآب رئیسکمیتۀ تدارکات اکنون   41
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 وضاحت نهادی 

 بسیاری از برایمنطق یا  و وضاحت نبود ،پرداخته شده استستراتیژیک  به آن در این سندیکی از موارد که 

روی دست  سکتور خصوصیاز جهت حمایت  در حال حاضر توسط نهاد های دولتی است که  ترتیبات عملکرد ها و 

 و صنایع و تجارت وزارت میانحاضر  های صنعتی در حال مدیریت پارک لیتومثال مسئوه گونۀ . بگرفته شده است

که  شتهعهده داه گذاری را نیز بسرمایه هحمایتشویق و  لیتوادارۀ آیسا تقسیم شده است. عالوه بر این آیسا مسئو

در این بخش انجام صنایع  و ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی  وزارت تجارت مشابه به فعالیت های است

ولتی که به سکتور خصوصی ربط ی و یا نیمه در ادارات دولتیط خود با ساروابتا وزارت تالش خواهد کرد  اً. بنمیدهد

 د را وضاحت بخشیده و مورد بازنگری قرار دهد.نگیرمی

 ارتقای ظرفیت وزارت   3 .13

انند. وزارت کافی مید کاری را فاقد ظرفیتتجارت و صنایع  همکار با دولت، وزارت نهاد های تمویل کنندۀها و  نهاد

، به شکل بسیار محدود ها صالحیتبودجه، تفویض  ناکارآ ترتیب نمودنمشخصی از قبیل  ای عملیاتیهبا چالش

 دارای اتوانی در جذب و استخدام مأمورینپالنگذاری و ن سیستم فی تکنالوژی معلوماتی، فقدانکا امکاناتنبود 

 کستراتیژیآمیز اهداف  تحقق موفقیت های عملیاتی و خالها های الزم و مناسب روبرو است. این نارسائی مهارت

تطبیق  برای شرط اساسینهادی و بشری را میتوان پیشظرفیت  ارتقایاین  . بنابرسازدوزارت را با خطر مواجه می

 تلقی کرد. ستراتیژیک در این پالن گنجانیده شدههای برنامه آمیزموفقیت

 تقویت نهادی   3 .13 .1

 مستقیم 

 هامدیریت دارایی

 سیستم موجودیاموال و دارایی هایش میباشد. و حفظ و مراقبت  ها مدیریت دارایی برای ت فاقد یک پالنوزار

وسایل تکنالوجی معلوماتی میگردد موجود نبوده و این وسایل تا فرنیچر،  که مشمولهای وزارت  اموال و دارایی

ها و حفظ و مراقبت دفاتر، مدیریت داراییم سیستوزارت  تا اند. الزم استنشده ، ثبت و راجسترگذاریلیبل حال

را بهبود  (، پرنتر ها و سایر وسایل)کمپیوترها یو تجهیزات دفتر وسایل آالت، البراتوارها، وسایط نقلیه، ماشین

های جدید به عوض  های موبایل کمپیوتر وسایط نقلیه، تیلیفونی جایگزین بخشد. وزارت باید بودجه الزم را برای
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ساالنۀ  شمول یک پالنه های عامه، ب. وزارت یک سیستم مؤثر مدیریت دارائیسایط کهنه تدارک دهدوسایل و و

 وجود خواهد آورد. ه ب دارایی ها  را موجودی و و نیز یک سیستم جامع ثبت مراقبت و حفظ ،تدارکات 

 مدیریت مالی 

میزان پایین بودن  مشمولها روبرو است با آن مدیریت مالی بخشصنایع در  و که وزارت تجارت ۀعمدهای  چالش

رخواستی تسلیم د های داخلی جهت توضیح مراحل مختلف . رهنموداست نامنظم بودجه، کم بودن عواید و تدارکات

ی وزارت موجود نیست تا هاهای تأدیه، تدارک اموال و خدمات و ثبت دارایی فورمه پری، خانهیبرای وسایل دفتر

 : اقدامات ذیل را روی دست گرفته استاین وزارت در این عرصه  . بنابرقرار گیرد مورد استفاده کارمندان

 ؛جدید را طرح و تطبیق خواهد کرد های انکشافی پروژه  

 ؛دیدخواهد تدارک  منابع عایداتی جدیدی برای وزارت  

 ؛مؤثریت پروسۀ تدارکات را افزایش خواهد داد 

 ؛رت تشریح خواهد نمودهای تدارکاتی را به مأمورین وزاطرزالعمل  

 مبارزه با فساد اداری 

جهت  نهاد سازی و یا توانمند شده و فراگیر جهت افزایش مؤثریت و کارآییپالن از تالش عبارت سازمانیتوسعۀ 

مؤثر در  تغییر اعمالدار و سیستماتیک یک پروسۀ دوام . توسعۀ سازمانیمیباشد کستراتیژیدستیابی به اهداف 

 هایش در راستای توسعۀ سازمانی: زارت در قالب تالشسازمان است. و

 ؛خواهد آورد 42نظر به ضرورت، در تشکیالت اصالحات  

 ؛ها( را تهیه خواهد نمودالیحۀ وظایف هر یک از واحدهای کاری )ریاست 

 ؛ب را استخدام و حفظ خواهد کردکارمندان الیق و مجر  

 ؛هماهنگ خواهد ساخت کستراتیژیی یک دید انکشاف را بر مبنا گذاریاجراآت انفرادی و پالن 

 ؛فعالیت و مشارکت کارمندان را به حداکثر خواهد رساند  

 ؛ها را فراهم خواهد ساخت توانایی و زمینۀ توسعه ه بخشید ظرفیت رهبری را ارتقا 

 ؛عمل خواهد آورده ل فرهنگی حمایت باز تحو  

 ؛د دادخواه مالی پاداش کارمندان به عملکرد یا اجراآت عالی 

                                                           

 ریاست تجارت خارجی و ریاست تسهیل ترانزیت و تجارت وجود دارد.  میانتداخل وظیفوی مقدار مثال، یک  ه گونهب 42 
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 (ICT)و تکنالوژی معلوماتی  (MIS)سیستم معلومات مدیریتی 

سیم(، های بیادغام وسایل ارتباطی و مخابراتی )تیلیفون، شبکه (ICT)تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی راهکار عمده 

معلومات را  ییرتصویری است که به کاربران اجازۀ مشاهده، ذخیره، انتقال و تغ -های صوتی کمپیوترها و سیستم

حذف شبکۀ  دلیله کارآیی، ب عالوه بر بهبود در میزان ها و وسایل به یکدیگر این سیستم دهد. متصل شدنمی

 ها خواهد شد. در مقدار زیادی از هزینه جوییعث صرفهتیلیفون، با

 مدیریتی یا  خدمات از طریق یک سیستم معلومات ها و ارائه تطبیق برنامه نحوۀ بود دربهMIS در سطح 

  ؛مرکزی Data Hubمربوط به تکنالوژی معلوماتی و یک  شمول پالیسیه وزارت، ب

 کننده جهت ایجاد زیربنای ضروریلهای تموی نهاد ه ازبودج دریافت ن به منظوراندازی یک کمپایراه 

 ؛تکنالوژی معلوماتی و سیستم معلومات مدیریتی

 مرکز معلوماتی 

تعداد  چون حتی معلومات ابتدایی موجود بودهتجارت و صنایع در افغانستان  مربوط بهمعلومات و ارقام  بزرگفقدان 

در  را کار وزارت مشکلدر دست نیست. این  نیز گذاری و عوایدتشبثات بر حسب سکتور، سطح اشتغال، سرمایه

 سکتور خصوصی کنندۀ انکشافهیلکننده و تسساز، تنظیمعنوان یک ادارۀ پالیسیه ب یشخو قسمت اجرای نقش

 : اقدامات در این مورد اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفت . بنًا وزارتسازدبسیار دشوار می

 مربوط به  آوری، تحلیل و توزیع معلوماتجمعتشبثات جهت  ایجاد یک مرکز معلوماتی را در جهت یپالن

هر سکتور  حاصله از اشتغال و عوایدگذاری، معلومات و ارقام در مورد میزان سرمایه)به گونۀ مثال  تشبثات

  ؛تهیه خواهد کرد(  اقتصادی

  ت و ضعف هر نقاط قو، بثات و کارو بار اقتصادی را تهیهتش مربوط بهمشخصات کلیۀ منابع معلوماتی

  ؛ی خواهد نمودیو خالهای معلوماتی مهم را شناسا مجموعه از معلومات

  مده از کلیۀ منابع و فراهم ساختن آدسته ب تیب معلوماتتر به منظوررا  یدیتابیسوزارت تجارت و صنایع

  ؛ایجاد خواهد کردسیاست اقتصادی را به این معلومات  گیران گزاران و تصمیم سیاست امکان دسترسی 

 ؛وزارت مالیه ادغام خواهد نمودمعلومات موجود در و مالیات را با  تشبثات معلومات مربوط به ثبت و راجستر  

 ؛ نمودشر خواهد ننمای جامع دربارۀ صنایع افغانستان را تهیه و یک کتاب راه 
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 جندر

و  و تقویت توانایی رهبری ی این قشر جامعهض علیه زنان، توسعۀ سرمایۀ انسانمحو تبعی ،یکی از اهداف حکومت

نون قا 22های زندگی است. مادۀ شان در کلیۀ عرصهفعال و مساوی  و مشارکت حضور آنها جهت تضمین مدیریتی

عدم تبعیض و برابری حقوق و وجایب زنان و مردان  فراهم  برای پالیسی را الزم ضمانت حقوقی اساسی کشور

 : فعالیت های ذیل را در این راستا انجام خواهد داد خود آمریت جندر. وزارت از طریق میسازد

  ؛وزارت ترتیب خواهد نمود کارمندان زنهای  را جهت رفع نیازمندی جندرپالیسی 

 ؛زنان را ترویج خواهد کرد رهبری ستراتیژی  

 ؛انجام خواهد داد برابری جنسیتی توضیح ا پیرامونبرنامه های آموزشی رها و  ارزیابی 

 ؛مربوط به برابری جنسیتی را افزایش خواهد داد ها، قوانین و مقرراتبارۀ پالیسیآگاهی در  

 طور آزمایشی تطبیق ه کمک به رشد شغلی آنها ب جهترا رتبۀ اناث  پایین طرح کاریابی برای مأمورین

  ؛نمودخواهد 

 و های وزارت تجارتها و ریاست جنسیتی در تمام بخش های برابریتطبیق برنامه را جهت هایپالن 

  صنایع تهیه خواهد نمود

 دفاتر والیتی

باشد. دفاتر والیتی می ها والیت سایر ریاست در 14کشور و  کستراتیژیریاست عمده در شش زون  6وزارت دارای 

 پیچیده بوده الیحۀ وظایف دفاتر والیتی میباشد.دهی آنها ضعیف ارتباط، هماهنگی و گزارش شتهظرفیت پایینی دا

صنایع،  و های دفاتر والیتی وجود ندارد. وزارت تجارت فعالیت بررسیمبتنی بر نتایج برای  و هیچ پالن کاری

داری و بخشیدن روابط حکومت وضاحت توسطت بهبود اجراآت دفاتر والیتی جهرا  ستراتیژینویس یک پیش

در این بخش قرار است اقدامات  دفاتر والیتی تهیه کرده است. وزارتموجود در  های ها و پروسه تقویت سیستم

 : ذیل را روی دست گیرد

 اعظم قمست  مثال ه گونۀ)ب صورت بگیردمرکز و یا در سطح والیات باید  های کهفعالیت ثبیتت

  ؛کماکان در مرکز انجام خواهند شد( کستراتیژی فعالیت هایو  ها گزاریسیاست

 ؛شده است دادن وظایف که به آنها سپرده انجامدریافت قابلیت ظرفیت دفاتر والیتی جهت  ارزیابی  

 ؛های موجود در والیات ها و پروسه ها در ساختار رفع نقایص و ضعف  
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 ساختن آنها؛عملی برای  پالن ترتیب یتی ووال یملیاتع ستراتیژی طرح  

 والیات  یطرح آزمایش

 %80 تقریباً  و این در حالی است کههای والیات شده  محوری و عدم توجه کافی به نیازکابل حکومت متهم به 

عملیاتی   تیژیستراهای ضعیف )به دلیل فعالیته صنایع ب و کنند. وزارت تجارتنفوس کشور در والیات زندگی می

آورد دستمؤثری داشته باشد،  عملکرد محلی ( و عدم درک اینکه چگونه باید در سطحمراجعه شود والیتی در باال

م برای سیاستگزاری معلومات و ارقادریافت  ،ادارات دولتی یک نیاز عمومی به همکاریدر سطح والیات دارد.  اندک

افزایش تولید و  ،شان به سوی سکتور رسمیتأسیس و سوق دادن هدفمند؛ حمایت از تشبثات نو ریزیو برنامه

 وجود دارد.  آنها ارزش اموال وارداتی با حفظ عرضه مواد باکیفت به عنوان بدیلو  بازاریابی در سطح محلی

نویس یک آن، پیش چارچوبکه در  روی دست گرفته شدهصنایع  و یک طرح آزمایشی از سوی وزارت تجارت

در این راست  . وزارت43والیات مختلف تهیه خواهد شد باوزارت روابط کاری  مؤثریت جهت افزایش عجام ستراتیژی

 : تدابیر ذیل را روی دست خواهد گرفت

 ؛همسو خواهد ساخت ها و نیازهای والیاتبا اولویترا های وزارت تمرکز فعالیت  

 ِ؛را تطبیق خواهد نمود ارتباطی وزارت در سطح محلی ستراتیژی  

 ؛خواهد کردتقویت را  گذاران و صنعتگران داخلیاسبات و مراودات وزارت با تاجران، سرمایهمن 

 ؛خواهد نمودتقویت را  ها در زمینۀ زیربناهای روستاییفرصت 

 ؛خواهد کردپشتیبانی  از خدمات انکشاف تشبثات در سطح والیات  

 ؛را گسترش خواهد داد آگاهی عامه دربارۀ دسترسی تشبثات به قرضه  

 ؛خواهد کردپشتیبانی  های عرضۀ زراعتی، بشمول پروسس حاصالت زراعتیاز زنجیره  

 ؛ خواهد نمودشناسائی را  گذاری در صنعت و سکتورهای اقتصادِی عمدههای سرمایهفرصت 

 ؛خواهد کردپشتیبانی  از جایگزینِی واردات و گسترش صادرات، بشمول رشد تولیدات داخلی 

 ؛ها را ارتقاء خواهد بخشیدمهارت داده و اینتشخیص را تمام سکتورهای کلیدی  های ضروری برایمهارت 

 خواهد ساخت.  توانمندرا  زنان و جوانان 

                                                           

ممکن  یتدر این وال اوضاع امنیتی نامساعد بودنعلت ه اما ب ،کندز به اجرا گذاشته شود والیت این طرح آزمایشی قرار بود در 43 

 دیگر تطبیق شود. های والیت ر یکی از است د
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 هااصالح پروسه

شده جهت تنظیم و حمایت از سکتور خصوصی تهیه و ها، قوانین و مقررات جدید و بازنگریوزارت یک تعداد پالیسی

تطبیق بطئی و نامؤثر این قوانین و موجب سیستم مطلوب مدیریت معلومات، ترتیب کرده است. اما فقدان یک 

ها وجود بندیِ اصالحاتِ جدید در پروسهاست. همچنان هیچ پروسۀ منسجمی جهت تشخیص و اولویتشده مقررات 

 ندارد. 

سازی و هادِ سادهاند و پیشنهای کلیدیِ وزارت را بررسی کردهز پروسهاهای کاری، برخی بهبود پروسه متخصصانِ

اند. با این حال، علیرغم این مسأله ها، از جمله تهیۀ راهنماهای کاریِ جدید را دادهمؤثرسازی جهت بهبود این پروسه

اند. وزارت، اند، اما تاکنون به مرحلۀ اجراء نرسیدههای اصالحی در همکاری با ادارات ذیربط ترتیب شدهکه این پالن

هایش منظور و تطبیق خواهد های کاری را غرضِ افزایشِ توانایِی وزارت در اجرای مسئولیتهای بهبود پروسهپالن

 نمود. 

 گفتگو میان دولت و سکتور خصوصی 

پروسۀ گفتگو، نیاِز حکومت به معلومات را برطرف نموده و مجرایی برای ابراز نظرات سکتور خصوصی بدست 

ها است. بطور گیری و اثرگذاری در تعیین سیاستو نظرات، بشمول سهمگفتگو شامِل تبادلۀ متقابلِ آراء   44دهد.می

سازیِ تمام تواند منحیث یک پروسۀ فراگیر و راهی برای دخیلکلی، گفتگو میان دولت و سکتور خصوصی می

در  ییک مکانیزم ساختار چارچوببازیگرانِ مربوطه عمل کند. گفتگوی مؤثر میان دولت و سکتور خصوصی در 

های والیتی را جهت  صنایع کنفرانس و ، وزارت تجارتبه گونه مثالگیرد. رین سطح حکومت صورت میباالت

 : در این راستا اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفت وزارت 45محلی شروع کرده است. جوانب ذیدخل گیریسهم

 ” خصوصی و  سکتورگان هنمایند ترکیب آنکه در تشکیل خواهد داد  را“ خصوصی-نظارتی دولتی کمیتۀ

  ؛شامل خواهد بودتجارت و صنایع  های اتاق

  ؛دولت و سکتور خصوصی را ارتقاء خواهد بخشید میانسطح ارتباط و همکاری 

 ؛والیات ادامه خواهد داد مرکز و میان دولت و سکتور خصوصی در  ها گفتگو و ها به برگزاری نشست 

 

                                                           

 گان سکتور خصوصی داشته کههبا نمایند یک تعداد نشست ها، DFIDادارۀ  (TAMoCI)وزارت با حمایت پروژۀ مساعدت تخنیکی  44 

 بحث صورت گرفت. در آن روی موضوعات مهمی 

  .4201سپتمبر  5مقامات عالی به تاریخ بنگرید به سخنرانی مقام وزارت تجارت و صنایع در نشست   45 
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  ارتباطات ستراتیژی

صنایع  و رفتار و کسب معلومات است. وزارت تجارت موثر تغییر ،مشترک طرزدیدستلزم ایجاد ارتباط مؤثر متأمین 

نهاد های تماس و ارتباط با تری روش فعاالنه تا الزم است نموده وارتباط برقرار  گونۀ مؤثر با جوانب ذیدخله باید ب

ویژه در ه هایش بو محتوای پیام ساختهندتر ماش را هدفارتباط وزارت باید   را روی دست گیرد. و مراجعینهمکار 

قرار است  تر بسازد. وزارت، مالیات، اصالحات ارضی و همکاری دولت با سکتور خصوصی را روشناتبا گمرک ارتباط

 : در این راستا اقدامات ذیل را روی دست گیرد

  مختلف جراید  ، نشر درییهرا از طریق استفاده از وبسایت وزارت، جلسات رسان اتشارتباط ستراتیژیوزارت

 ؛غیره تطبیق خواهد کرد و

 ؛به معرفی خواهد گرفتهای دولتی و خصوصی  سکتوربرای نهاد های  صنایع را و زارت تجارتهویت و  

 ر یها و ساکارمندان وزارت با رسانهارتباط  ی الزم را جهت مشخص ساختن چگونگیها پالیسی و رهنمود

  ؛مودتهیه خواهد ن را جوانب ذیدخل

 شد؛انتقال به آنها ترتیب خواهد جهت های مناسب  و پیام هشدکلیدی شناسائی  جوانب ذیدخل 

 ی و هواداریپیشتیبان

پارلمان،  اعضایسکتور خصوصی، ویژه ه با کلیۀ جوانب ذیدخل ب را حکمیستم رابطۀ کاری پشتیبانی و هواداری

ر محافل و یها و ساها، حضور در کنفرانسانهاز طریق رس واداریهآورد. وجود میه المللی بادارات دولتی و جامعۀ بین

 ،تجارت و صنعت مانند دسترسی به قرضه ل خاص و مشخصیو باید بر مسا گرفتههای عمومی صورت  نشست

های  کاال ارجحیتها، آهن و سردخانهخط ها، زیربناهای اساسی از قبیل سرک ،محاکم تجارتی، حقوق مالکیت

غیره  تمرکز کند. وزارت جهت حمایت از انکشاف سکتور  و نیروی کار رشد، یی تدارکاتها روسهافغانی در پ

 ترتیب خواهد کرد.  را جهت پیشتیبانی و هواداری از این سکتور و پالن کاری ستراتیژیخصوصی در افغانستان، یک 

 آگاهی عامه

 ازو سکتور خصوصی  نمودهاطالع حاصل  صنایعتجارت و  وردهای وزارتآو دستکارکرد ها مردم از  تا نیاز است

 ،اقتصاد بازار کامل از نحوۀ عملکرد و آگاهی درست درکد. آگاه شو این وزارت ها، قوانین و مقرراتیسیپال وضعیت

نیاز است تا دارد. نآورد وجود اقتصادی برای شهروندان افغانستان به ارمغان می یزان فوایدی که این مودلنوع و م



    

65 
 

های حکومت وحدت ملی که در  و مردم از اولویت  فتهر یایتغیگذاری مستقیم خارجی ه نسبت به سرمایهعامدید 

در این راستا اقدامات  وزارت کنند. بناً حاصلآگاهی  ،مشخص گردیده اندتحقق خودکفایی  کنفرانس لندن و سند 

 : ذیل را روی دست خواهد گرفت

 و  موجودیت آن اهمیت اقتصاد بازار، ضرورت را در مورد هآگاهی عام ،های هدفمندمپاینتدویر ک

 ؛دادخواهد  افزایشرا  گذاریایجاد شرایط مساعد برای تجارت و سرمایه موجود در راستای  هایچالش

 که سکتور  ل حادیر قسمت حل مساهای وزارت دتالشرا از ر جوانب ذیدخل یسکتور خصوصی و سا

 ؛هد ساختخوا مطلع خصوصی با آنها مواجه است

 ایجاد سرمایه انسانی   3 .13 .2

ها ها و متخصصان مالی دارد تا بتواند پالیسیداناز جمله حقوقکارمندان مسلکی وصنایع ضرورت به وزارت تجارت

ه ، خدمات را بادهانجام دهماهنگی و تسهیل  ایجاد در راستای را های خود، فعالیتنمودهو قوانین را ترتیب و تطبیق 

، تحلیل و ترتیب یریت نماید. ظرفیت وزارت در قسمتتر مدبه های خود را به شکلو دارایی هدنموهتر عرضه گونۀ ب

 ضعیف است. هم هنوز  مستفید شونده،های  گیری و مشورۀ سکتور خصوصی و گروپها با سهمتطبیق پالیسی

 مستقیم

 انکشاف مسلکی

نیازهای  ییمأمورین وزارت از طریق شناسا ارتقای ظرفیتصنایع،  و انکشاف مسلکی در وزارت تجارت نقش اصلی

ها و ایجاد دانش، مهارت شده از سوی دولت و دونرها، وتمویل های آموزشی و انکشافیآموزشی و هماهنگی فعالیت

 وزارت فعلی بعضی از کارمندانباشد. زارت میمؤثر از مأموریت و شتیبانیالزم در مأمورین وزارت جهت پ توانایی

ها، باشند. این وظایف عبارتند از تسوید پالیسیشان می هوظایف روزمر ایفایهای الزم جهت دانش و مهارت اقدف

ر سازی. عالوه ب ، مذاکره و شبکهکستراتیژیگیری، تفکر انتقادی و تحلیل معلومات و ارقام، حل مشکالت، تصمیم

گذاری، شمول نظارت، پالنه زم جهت مدیریت مؤثر، بال های اساسیاین، در سطح وزارت، فقدان بسیاری از مهارت

سازی و نیز فاقد شود. اما وزارت فاقد پالن جامع ظرفیتاتی دیده میاداره، رسیدگی به اسناد و تکنالوژی معلوم

به  خود است. وزارت های عمومیازهای آموزشی در ریاستساالنۀ نی تخصصی الزم جهت انجام ارزیابی نیروی

 : تغییرات مثبت در این بخش اقدامات ذیل را روی دست خواهد گرفت منظور ایجاد

  ؛برای وزارت تهیه خواهد کردرا یک ماسترپالنِ جامع ارتقای ظرفیت 

 سازی را از طریق برنامۀ های ظرفیتبودجۀ برنامهCBR؛کننده تأمین خواهد کرد، دولت یا نهادهای تمویل 
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 دانش، و بهبود  هت رفع نواقص و کمبودها در میزانی مختلف جهابرای ریاست ویژه های آموزشیبرنامه

 اجراآت مأمورین دیزاین خواهد کرد. 

 استخدام 

الیق  کادررآمد، وزارت هنوز با کمبود اخیر به اجراء د ال هایتب و معاشات که در سستم رُیعلیرغم برنامۀ اصالح س

در سالیان پیش رو فقط با  عمده یریت اصالحاتدماهر در وزارت جهت م رب مواجه است. ایجاد نیروی کارو مج

پذیر است. هدف برنامۀ امکان (CBR)سازی برای نتایج ظرفیت رظرفیت از طریق برنامۀ استخدام افراد پرتوان و پ

CBRمورین رسمی و دولتی است. بیرونی از طریق افزایش ظرفیت م نیروی کار اتکاء بر ، کاهش 

بست  77بست مدیران ارشد و  17که شامل  نمودهبست را برای وزارت تأیید  CBR ،99گروپ مشورتی تخنیکی 

 : در این راستا قرار است تا فعالیت های ذیل را انجام دهد های مختلف است. بنابرآن وزارتبخش مورینابرای م

 افراد موردساالری شایستهاصل و بر مبنای  یت کاملشفافا در همکاری با کمیسیون خدمات ملکی، ب ، 

  خواهد کرد؛  استخدامانتخاب و خود را  ضرورت

 را ترتیب خواهد نمود؛ زنان  استخدام عملی یک پالن   

 کارآموزی

 ه برایگزین اولینولتی غالباً برد. با آنکه مشاغل درنج می فعالهای جوان و  استعداد شدت از فقدانه وزارت ب

آورند. بنابراین وزارت یک به مشاغل دولتی رو می بار برای اولین ها نیست، اما برخی از آنهاپوهنتون محصالن

 کاری اربهای برگزیده، ترتیب و تطبیق خواهد کرد. این برنامه، تجبرنامۀ کارآموزی را در همکاری با پوهنتون

 های جدید و مفکوره دارای با افراد جوان و مستعدزمینه  شناخت وزارت و نیز ه ارزشمند را به محصالن انتقال داد

جامع  خواهد ساخت. بناءً وزارت یک پالن مساعد استندوزارت فاقد آن  سیاری از مأمورینهای تخنیکی که بمهارت

 کارآموزی را ترتیب خواهد کرد. 

  خدمتی  موریتمأ

های مربوطه ر وزارتیها و ادارات دولتی ذیربط و پذیرش مأمورین سار وزارتیبه سا اعزام مأمورین وزارت از روند

، فهم و درک نیروی کاریهد کرد. این تبادلۀ اصنایع استقبال و حمایت خو و ت کار در چوکات وزارت تجارتجه

وجود ه برا میان آنها خوبی  تی را گسترش بخشیده و روابط کاریر ادارات دولیسا کاریمأمورین نسبت به محیط 

 خواهد آورد. 
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 مدیریت اجراآت

دلیل نبود مکانیزم نظارت و ه و کارمندان ب بودهمملو از مشکالت و  از واقعیت دورارزیابی اجراآت مأمورین، غالبًا 

 ارزیابی پراگندهناهماهنگ و  گونهه شان، بمافوق از سوی مدیران (KPIs)اجراآت  های کلیدی واضحشاخص

الیق و  رینمأموکارکرد های جهت حمایت و قدردانی از  دهی و تشویقانگیزه شوند. وزارت باید یک مکانیزممی

 میتوان از از جملهتواند رفته میزحمتکش خود طرح کند. قدردانی از اجراآت خوب به اَشکال گوناگونی صورت گ

تحسین نامه ها به منظور قدردانی از فعالیت های اعطای شغلی،  های پیشرفتسازی فرصتو فراهم تشویق مالی

 : قرار است فعالیت ذیل را روی دست گیرد در این عرصه . بنابرآن وزارتمثمر کارمندان نام برد 

 ؛ترتیب خواهد کردرا مأمورین الیق و زحمتکش  دهی و تشویقیک مکانیزم انگیزه 

  کمیسیون  پرنسیپ های موجود درساالری و مبنای اصول شایستهسیستم ارزیابی و قدردانی از اجراآت، بر

 ؛خدمات ملکی را مدیریت و هماهنگ خواهد نمود

  ؛طرح و دیزاین خواهد نمود ،اجراآت را برای رؤسا و مدیران آموزش ارزیابییک برنامۀ  

 های دونرهاپروژه

کشور های تمویل های پروژه چشمگیری به افغانستان سرازیر شد. های مالیبدینسو، کمک میالدی2002ز سال ا

مأمورین  جهت ارتقای ظرفیت ت وزارت، و نیزها و خدمامثبت بر روی پروژه معموالً جهت اعمال تأثیرات کننده

های دونرها در شوند. وزارت خواهد کوشید از پروژهمتخصصین خارجی طرح می ها و دانشکسب  مهارت غرض

طور ه کامل را انجام دهد. ب برداریدر راستای ارتقاء و توسعۀ ظرفیت مأمورین خود بهره چوکات این وزارت،

 : را انجام خواهد داددر این راستا فعالیت های ذیل  مشخص وزارت

 های دونرها کسب اطمینان خواهد پروژه مأمورین وزارت در طرح از تأکید الزم بر موضوع ارتقای ظرفیت

 46کرد

 وصنایع را شده از سوی دونرها در وزارت تجارتتمویل های فعلیی ظرفیت از طریق پروژههای ارتقافرصت

  ؛شناسائی خواهد کرد

 ؛وان جزوی از هر پروژۀ دونرها را تهیه خواهد نمودعنه سازی بیک پالن ظرفیت  

                                                           

های کاری شود یک تعداد گروپتمویل می  DFIDکه توسط ادارۀ  (TAMoCI)وصنایع پروژۀ مساعدت تخنیکی به وزارت تجارت 46 
 تشکیل داده است.  ‘کار مشترک’جهت تسهیلِ 
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 را تطبیق ، است ده شدهیریاست روابط با دونرها گنجان ماهنگی دونرها که در راهنمای عملیاتیه مکانیزم

 ؛خواهد کرد

 کاری فرهنگ در تحوّل

مانند بسیاری از نهادها و ه حاکم در وزارت دید طرز دارد، اما فرهنگ و  نیز با آنکه وزارت کارمندان الیق و مستعد

 ،خالقیت، نوآوری و حمایت از اقتصاد بازار که جهت تطبیق این پالن ضروری است ایجاد ادارات دولتی دیگر  مانع

، تا هنوز به کرسی مردم افغانستان است خدمت به حمایت مشتبثین و که اصلی وزارت گردد. همچنین هدفمی

در این  های رهبری است. بناءً وزارت سازمان، یکی از دشوارترین چالشیک  در. تغییر فرهنگ حاکم ننشسته است

 : راستا فعالیت های ذیل را انجام خواهد داد

  ؛داد موجود در وزارت را مورد ارزیابی قرار خواهد کاریفرهنگ  

 ؛تمرکز خواهد کرد نموده و روی آنها بندیرا اولویتنحوه کار کارمندان اسی در تغییرات مهم و اس  

  ؛و اخالق کاری کارمندان روی دست خواهد گرفتدر راستای تغییر رفتار را اقداماتی  

  ؛داد و ارزیابی قرار خواهد را مورد نظارت ها در این عرصهپیشرفت  

 

 هاها و پروژههای کلی وزارت برای پنج سال آینده، بر مبنای نتایج متوقعۀ برنامهبرنامه در جدول ذیل، خالصه

 .در این جدول تشریح گردیده استوزارت  کستراتیژی هر برنامه با اهداف پیوند. همچنان است مشخص گردیده
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  2020  تا  2016 صنایع و تجارت وزارت هایبرنامه :6 جدول
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 نتیجۀ متوقعه پروژه رنامهب

X X   1  .قوانین تجارتی1 حقوقی  چارچوب  .  حقوقی ]یعنی قوانین، مقررات، غیره[ تقویت گردد  چارچوب

 )تسوید، تنفیذ، امثالهم(

 X   2 پالیسی تجارت 2 .  تجارت و ترانزیت   . 

  بنادر .   مدیریت 3

 های تجارتی .   اتشه4

 .   انکشاف صادرات 5

 دهلیز ترانزیتی  .  6

  بنادر ’بهبود ترانزیت از طریق تخلیه وبارگیری و نگهدارِی اموال در

  ‘خشک

  اصالح دیپلوماسی تجارتی جهت انکشاف و رُشد بهتر صادرات

 افغانستان 

 ها، برندسازی، غیره افزایش صادرات از طریق برگزاری نمایشگاه 

 جورد تسهیل تجارت و ترانزیت، بطور مثال ایجاد مسیِر ال  

.موافقت نامه های 3    

منطقوی و دوجانبه 

 تجارت و ترانزیت 

های تجارتی و نامهموافقت.7

ترانزیتیِ دوجانبه و 

 چندجانبه

 .رژیم تعرفه 8

 بهبود هماهنگی و تمرکز در عرصۀ تجارت 

   افزایش صادرات 

  تقویت موقف افغانستان منحیث دهلیز ترانزیتی 

 عرفه ها محیط کاری ساده و دوستانه ت 
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 نتیجۀ متوقعه پروژه رنامهب

.شمولیت در اقتصاد و 4    

 تجارت جهانی 

.موافقت نامه های چند جانبه 9

مثل سارک  سافتا  ایکوتا 

 وغیره

 گذاری از طریق سارک، افزایش تجارت و سرمایهCAREC  و

ECOTAگذاری با ممالک همجوار ، و افزایش تجارت و سرمایه 

  
X X   5نقش بخشی به .   وضاحت10 گذاری .  سرمایه

 ادارۀ آیسا 

.   راهنما و کتاِب راهنمایِ  11

 گذاری سرمایه

  ‘ گذاریسرمایه’. بستۀ  12

. مناطق اقتصادِی ویژه 13

(SEZs ) 

 بخشی به نقش، جایگاه حقوقی، رابطه با پالیسی/ وضاحت

 های صنعتی وصنایع، پارکهای وزارت تجارتپروسه

 پیگیری گذارهای بالقوه به فعالیت و تشویق سرمایه 

 گذاری در های خاص سرمایهدهی دربارۀ فرصتتبلیغ و معلومات

 گذارانمیان سرمایه

 ی امتیازهای گذاری از طریق ارائهگذارها به سرمایهتشویق سرمایه

 تشویقی

X    6 ثبت و راجستر، و   .

صدور جواز برای 

 هاشرکت

 ها . ثبت و راجستر شرکت14

 . مراجعِ واحد طی مراحل 15

 دارِی الکترونیکی . حکومت16

 . تشبثات الکترونیکی 17

 سازی و مؤثرسازِی پروسۀ ثبت و راجستر، و صدور جوازمعقول 

  تثبیت یک مرجعِ واحد برای ثبت و جوازدهی به تشبثات 

  ثبت و جوازدهی به تشبثات بطور آنالین و انترنتی 

  ثبت و تنظیم تشبثاتِ تجارتیِ انترنتی 
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 نتیجۀ متوقعه پروژه رنامهب

  X  7کستراتیژی. کاالهای 18 هلکین.  حقوق مست  

 . نفت و گاز 19

 ها و عرضۀ باثبات برنج، آرد، بوره، گندم، غیره ایجاد ثبات در قیمت 

 ها، خانهتأمین ثبات در قیمت و عرضه از طریق ایجاد ذخایر، تصفیه

 تانکرها، قانون 

X X X  8برنامۀ تضمین قرضه 20 .  دسترسی به قرضه . 

  . بانکداری اسالمی21

 . قرضۀ صادراتی 22

 . بازار اسهام کابل23

 های تجارتی از طریق یک برنامۀ دولتی افزایش قرضه 

 هایی که خواهانِ خدماتِ منطبق با تأمین قرضه برای شرکت

 شریعت اند

 های قرضه برای صادرکنندگان افغان افزایش سهولت 

 ها گذارگذارِی تشبثات و عواید بیشتر برای سرمایهافزایش سرمایه 

  X  9 همکاری و شراکِت   .

دولت و سکتور 

 خصوصی

های ها و شرکت. تصدی24

 دولتی 

 با دولت شراکت سازی،خصوصی –های ممکن ارزیابیِ گزینه 

 خصوصی سکتور

  X  10 سکتورهای   .

  کستراتیژی

 کِستراتیژی. سکتورهای 25

تشبثات  کوچک و 

 متوسط 

 ش و زحمایت از سکتورهای برگزیده از طریق تحلیلِ زنجیر ار

های عملی، از جمله تشبثات زراعتی )جوس میوه، زعفران، پالن

های لبنیات، مغزباب و مرغداری(، قالین، کشمیره، مرمر، سنگ
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 . مالکان زنِ تشبثات 26

 نکشاف تشبثات. خدمات ا27

قیمتی، مواد ساختمانی )سیخ گول، سمنت(، چرم، حکاکی روی 

 چوب، نباتات طبی، غیره 

 قویت متشبثینِ زن از طریق مداخالت هدفمند ت 

 دهی برای تشبثات کوچک و بهبود دسترسی به خدمات مشوره

 متوسط

X  X  11ها در .   ادغام تشبث

 اقتصاد رسمی

تر به قرضه و افزایش شمارِ تشبثات رسمی، دسترسی وسیع  سازیرسمی ستراتیژیِ. 28

 دِ بیشتر برای حکومت ها، حفاظت بیشتر از کارگران، و عوایمارکیت

X X X X 12 همکاری با جوانب .

 ذیدخل کلیدی

 
 دستیابی به نتایجِ مؤثرتر از طریق هماهنگی و همکاریِ بیشتر 

 به بنگرید –وصنایع، نقشِ پیشگام را بعهده نگیرد تجارت وزارت 

  3.3.10 جدول

   X 13 تقویت ظرفیت .

ت نهادی در وزار

 وصنایعتجارت

 ها . مدیریت دارائی29

 . توسعۀ سازمانی 30

 

 

  مدیریت بهترِ تعمیر، تجهیزات، وسایط نقلیه، غیره 

 ح وظایِف مناسب تشکیلِ کارآمدتر برای وزارت و لوای 
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. سیستم معلومات مدیریتی 31

(MIS و تکنالوژی )

 ( ICTمعلوماتی )

. مرکز معلومات دربارۀ 32

 تشبثات 

. مبارزه با فساد اداری در 33

 وصنایع وزارت تجارت

 )جندر( . جنسیت 34

های ریاست ستراتیژی. 35

 والیتی 

آزمایشیِ  یژیسترات. 36

 والیات 

های داخلیِ . اصالح پروسه37

 

 های وزارت، و حفاظت و دربارۀ فعالیت تر و سروقتمعلومات دقیق

 تر، و تبادلۀ بیشترِ معلومات و ارقاِم در سطح وزارت حمایتِ وسیع

  معلومات و تحقیق بهتر دربارۀ کارو بار اقتصادی، و ادغام در یک

 دیتابیس

 وری خداریِ بهتر و شکایاتِ کمتر در مورد رشوتحکومت 

  فهم بهتر مسائل و نیازهای زنان در عرصۀ کار و باِر اقتصادی 

 های والیتی وزارت اجراآت بهترِ ریاست 

  مؤثریت بیشتِر کارمندانِ وزارت در انکشاف اقتصادی والیات 

 ترِ جوانب ذیدخل، بویژه سکتور سازیِ وسیعمراوده و دخیل

 خصوصی 

 ران و متشبثین های تاجترویج و حمایت از مسائل و نگرانی 

 های ارتباطیِ وزارت مؤثریتِ بیشتِر فعالیت 

  بازار ، وزارت، مسائل اقتصاد افزایش آگاهی عامه نسبت به
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 وزارت 

. گفتگوی دولت و سکتور 38

 خصوصی 

  حمایت و پیشتیبانی . 39

 ارتباطی  ستراتیژی. 40

 های آگاهی عامه . کمپاین41

 . مدیریت مالی42

ها، اقتصادی و افزایشِ معلوماتِ متشبثین دربارۀ پالیسی

 ها، قوانین وزارت ستراتیژی

  ِاستفاده از )یا مصرفِ( تمام بودجۀ انکشافی، و یافتنِ منابع جدید

وصنایع و حکومت وحدت ملی، و یداتی برای وزارت تجارتعا

 هاجویی در هزینهصرفه

   X 14 ظرفیت وزارت .

 –وصنایع تجارت

 بشری سرمایۀ

 . انکشاف مسلکی 43

 . استخدام 44

 . کارآموزی 45

های موقتیِ . مأموریت46

 مأمورین 

. ارزیابی و قدردانی از 47

 اجراآت 

 ها ها، دانش و تماستوسعۀ مهارت 

 تر در وزارت استخدام افراد پُرتوان 

 یافته جهت کسب تجرۀ کاری و جذب محصّالنِ تازه فراغت

 انتخاب شغل 

 تر فهم بهتر و روابط کاریِ قوی 

  بهبود اجراآت کاریِ انفرادی 

 رفیت های دونرها جهت ارتقای ظگیریِ بهتر از پروژهجذب و بهره 
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 های دونرها . پروژه48

 تحوّل فرهنگی .49

  افزایش درک نسبت به اقتصاد بازار و حمایت از این نظام اقتصادی 

 

 نتایج  چارچوب  4 .0

 ها( و نتایج )اهداف(.اش را ارزیابی خواهد کرد: تطبیق )پروژهها و نتایجِ کاریوصنایع در دو سطح، پیشرفت فعالیتوزارت تجارت

 )سطحِ تطبیق(  کستراتیژی هایمهبرنا –گیری پیشرفت و ارزیابی نتایج اندازه  4 .1

هایی که مسئولیتِ تطبیق پروژه به آنها محوّل گردیده، نشان )دستاوردهای کلیدی تطبیق( بر حسب ریاست کستراتیژیهای ها یا پروژهدر جدول ذیل، برنامه

گیریِ اجراآت، منابع معلوماتی، ه خواهند کرد که نحوۀ اندازهمفصّلی تهی کاریِ های ها، پالنشده جهت اجرای عملی پروژههای توظیفریاست  47شود.داده می

گردد تا بدین ترتیب بتوان پیشرفتِ کار را مورد نظارت قرار داده و نتایج را شدۀ تکمیل در آن معیّن میبینیالین، تارگیت یا هدفِ مشخص، و تاریِخ پیشبیس

 اند.رد نظارت قرار گیرند در لستِ ذیل ذکر شدهوار موای که باید بطور ربعارزیابی نمود. نتایج کلیدی

 

                                                           

 نیست و به اصالحات در تشکیل وزارت بستگی خواهد داشت.  های وزارت در این جدول، نهاییها به ریاستتخصیص مسئولیت تطبیق پروژه 47 
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 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

چارچوب  1 متحد

 حقوقی 

تقویت و حمایت محیط   تقویت چارچوب حقوقی   قوانین تجارتی  .1
 مساعد تجارت 

 الت تجارت و افزایش تسهی
 فرصت های صادرات 

: کاهش نابرابری در 10هدف 

 میان کشور ها

: حمایت از روش 17هدف 

تطبیق و احیا همکاری های 

 جهانی 

تجارت و  2

 ترانزیت 

 پالیسی تجارت .1

 مدیریت سرحدات  .2

 اتشعه های تجارتی  .3

 انکشاف صادرات  .4

 دهلیز ترانزیتی  .5

  بهبود ترانزیت از انتقال توسط
ها و ایجاد انبار ها در بنادر  کشتی

 خشکه 

  تامین اصالحات در دفاتر
دیپلوماسی تجارتی جهت انکشاف 

  ستان.صادرات افغان

  افزایش صادرات از طریق راه
اندازی نمایشگاه ها، عالمت گذاری 

 وغیره 

 یتتسهیالت تجارت و ترانز 
 طور مثال دهلیز الجورد وغیره  

  تسهیالت تجارتی و افزایش
 ی صادرات فرصت ها

 : محو فقر 1هدف 

: کاهش نابرابری در 10هدف 

 میان کشور ها

: حمایت از روش 17هدف

تطبیق و احیا همکاری های 

 جهانی
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 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

موافقت نامه  3 متحد

های تجارتی و 

ترانزیتی دو 

جانبه و 

 منطقوی 

موافقت نامه های  .1
تجارتی و ترانزیتی دو 

 جانبه و منطقوی

 رژیم تعرفه  .2

 ارت و بهبود همآهنگی مربوط تج
 تمرکز 

  بر افزایش صادرات 

  تقویت موقف افغانستان منحیث
 دهلیز ترانزیتی 

  نرخ مناسب و ساده تعرفه ها 

  تسهیالت تجارت و افزایش
 فرصت های صادرات

: حمایت از روش 17هدف

تطبیق و احیا همکاری های 

 جهانی

شمولیت در  4

اقتصاد و 

 تجارت جهانی 

موافقت نامه های  .1
مان چند جانبه ، ساز
تجارت جهانی، 

 سافتا، ایکوتا  -سارک

  افزایش تجارت و سرمایه گذاری از
طریق سازمان های سارک، 

کاریک، ایکوتا و افزایش تجارت و 
سرمایه گذاری با کشور های 

 همسایه 

  تسهیالت تجارت و افزایش
 فرصت های صادرات

: حمایت از روش 17هدف

تطبیق و احیا همکاری های 

 جهانی

 وضاحت نقش آیسا  .1 اری سرمایه گذ 5

رهنمود سرمایه  .2
گذاران و کتاب 

فرصت های سرمایه 
 گذاری 

بسته  "سرمایه گذاری .3
 "بندی

زون های خاص  .4

  ،وضاحت نقش، شخصیت حقوقی
ارتباطات با وزارت تجارت وصنایع، 

پارک های صنعتی و پروسه ها/ 
 پالیسی صنایع

  تشویق سرمایه گذاران احتمالی
 بیشتر و پیگیری جهت فعالیت های

  ترویج بهتر و بیشتر فرصت های
خاص سرمایه گذاری به سرمایه 

 شرایط  و بستر  زیفراهم سا
گذاری از مساعد برای سرمایه

طریق اصالحات حقوقی، 
 ساختارینهادی و 

  تسهیالت تجارت و افزایش
 های صادراتفرصت 

: اعمار زیربنا انعطاف 9هدف

پذیر و رشد پایدار اقتصاد 

: حمایت از روش 17هدف

تطبیق و احیا همکاری های 

 جهانی
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 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

 گذاران اقتصادی  متحد

  تشویق سرمایه گذاران به سرمایه
گذاری از طریق برنامه های 

 تشویقی

ثبت و راجستر  6

فعالیت های 

تجارتی و 

 جوازدهی 

ثبت و راجستر فعالیت  .1
 های تجارتی 

 مرکز واحد خدمات  .2

 خدمات الکترونیکی  .3

 تجارت الکترونیکی  .4

 اده سازی پروسه معقول سازی و س
ثبت و راجستر فعالیت های تجارتی 

 و جوازدهی 

  مرکز واحد خدمات برای ثبت و
راجستر فعالیت های تجارتی و 

 جوازدهی 

  پیشبرد پروسه ثبت و راجستر
فعالیت تجارتی و جوازدهی از 

 طریق آنالین 

  پیشبرد و تنظیم خدمات تجارت
 الکترونیکی 

  تقویت محیط مساعد تجارت  

ق حقو 7

 مستهلکین 

اجناس استراتیژیک، تیل و 

 گاز 

  افزایش تجارت و سرمایه گذاری از
طریق سازمان های سارک، 

کاریک، ایکوتا و افزایش تجارت و 
سرمایه گذاری با کشور های 

 همسایه 

  تشبثات کوچک و رشد
ت پذیر و رقابمتوسط انعطاف

 آمیز

 : محو فقر 1هدف 
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 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

دسترسی به  8 متحد

 خدمات مالی 

تضمین قرضه برنامه  .1
 دهی 

 بانکداری اسالمی  .2

 قرضه دهی صادرات  .3

مرکز تبادله اسهام  .4
 کابل 

  افزایش قرضه های تجارتی از
 طریق برنامه های حمایوی دولت 

  موجودیت قرضه ها به آنعده
کسانیکه خواهان قرضه مطابق به 

 احکام اسالمی می باشند. 

  افزایش های فرصت های قرضه
غان، دهی به صادر کننده گان اف

افزایش سرمایه گذاری برای فعالیت 
های تجارتی و تامین عواید بیشتر 

 برای سرمایه گذاران 

 تقویت محیط مساعد تجارت 

  تسهیل تجارت 

  تشبثات کوچک و رشد
ت پذیر و رقابمتوسط انعطاف

 آمیز

  

 : محو فقر 1هدف 

 

مشارکت  9

سکتور 

خصوصی و 

 عامه 

تصدی ها و شرکت  .1
 های دولتی 

داوم و گزینه های استقرار ارزیابی ت

خصوصی سازی، مشارکت  -مجدد

 سکتور خصوصی و عامه 

  تشبثات کوچک و رشد
ت پذیر و رقابمتوسط انعطاف

 آمیز

: اعمار زیربنا انعطاف 9هدف

 پذیر و رشد پایدار اقتصاد 

 

سکتور های  10

 استراتیژیک 

سکتور استراتیژیک  .1
تشثبات کوچک و 

 متوسط 

 زنان متشبث  .2

کشاف خدمات ان .3
 تجارت 

  حمایت از سکتور های انتخاب شده
از طریق تحلیل سلسله ارزش و 

ترتیب پالن های کاری طور مثال 
محصوالت رزاعتی ) جوس، 

زعفران، لبنیات، میوه مغزدارو 
مرغداری(، قالین، کشمیره، سنگ 

  تشبثات کوچک و رشد
ت پذیر و رقابمتوسط انعطاف

 آمیز

 

 

 : محو فقر 1هدف 

: تامین حقوق تساوی 5هدف

 جندر 
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 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

مرمر، سنگ های قیمتی، مواد  متحد
ساختمانی ) سیخ گول، سمنت(، 

ی چرم، سکتور چوب، بناتات طب
 وغیره 

  تقویت و حمایت متشبثین زن از
 طریق برنامه های مناسب 

  بهبود دسترسی به مشورت و
خدمات برای تشبثات کوچک و 

 متوسط 

شمولیت  11

تجارت های 

غیر رسمی به 

  سکتور رسمی

استراتیژی رسمی  .1
 سازی 

  افزایش دسترسی تشبثات به
خدمات قرضه دهی و مارکیت ها، 

مصؤنیت بیشتر برای کارگران و 
 عواید بیشتر و اضافه تر برای دولت 

 تقویت محیط مساعد تجارت 

  تشبثات کوچک و رشد
ت پذیر و رقابمتوسط انعطاف

 آمیز

 : محو فقر 1هدف

ظرفیت کاری  12

وزارت تجارت 

 –ع وصنای

 تقویت اداری 

 مدیریت دارائی ها .1

 انکشاف ساختاری  .2

سیستم مدیریت  .3
اطالعات و تکنالوژی 
 معلوماتی و ارتباطات 

مرکز معلوماتی  .4
 تصدی ها 

  نتایج موثر بیشتر از طریق بهبود
 هماهنگی و همکاری ها 

  تامین ساختار تشکیالتی موثر و
 الیحه وظایف مناسب در وزارت 

  و بموقع در مورد معلومات دقیق
فعالیت های وزارت تجارت وصنایع 
و حمایت بهتر و جریان معلومات و 

 تقویت محیط مساعد تجارت 

  تشبثات کوچک و رشد
ت پذیر و رقابمتوسط انعطاف

 آمیز

 تسهیالت تجارت 

  ارتقای ظرفیت کاری وزارت

: تامین حقوق تساوی 5هدف

 جندر 

: اعمار زیربنا انعطاف 9هدف

 پذیر و رشد پایدار اقتصاد 

: کاهش نابرابر در 10 هدف
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 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

مبارزه علیه فساد در  .5 متحد
داخل وزارت تجارت 

 وصنایع 

 جندر  .6

استراتیژی فعالیت  .7
 های دفاتر والیتی 

 –استراتیژی والیتی  .8
 پروژه آزمایشی 

د در ساختار مجد .9
 وزارت تجارت وصنایع 

دیالوگ سکتور  .10
 خصوصی و عامه 

 پیشتبانی  .11

 استراتیژی ارتباطات  .12

کمپاین های آگاهی  .13
 عامه 

 مدیریت مالی  .14

 انکشاف مسلکی  .15

 

 اطالعات در سراسر وزارت 

  معلومات و تحقیقات بهتر و موثر در
 مورد تجارت و درج آنها در دیتابیس 

  خدمات بهتر و موثر و کاهش
 شکایات در مورد رشوه ستانی 

  آگاهی بیشتر در مور مشکالت و
 یهای زنان متشبث نیازمند 

  بهبود فعالیت های کاری دفاتر
 والیتی وزارت تجارت وصنایع 

  بهبود و موثریت کارمندان وزارت
تجارت وصنایع در فعالیت های 

 انکشاف اقتصادی والیتی 

  بهبود خدمات و کار در سطح وزارت
 تجارت وصنایع 

  بهبود فعالیت و کار با مراجع ذیدخل
 به ویژه با سکتور خصوصی 

 مایت و پیشتبانی از موضوعات و ح
 مسائل تجارتی 

  موثریت بیشتر از فعالیت های
 ارتباطات وزارت تجارت وصنایع 

 تجارت وصنایع 

 

 میان کشور ها

: حمایت از روش 17هدف

تطبیق و احیا همکاری های 

 جهانی



    

82 
 

 همکاری در قسمت دست آورد ها دست آورد ها نتایج ساحات کاری شماره

اهداف انکشاف پایدار ملل  اهداف وزارت تجارت و صنایع

آگاهی بیشتر مردم از بازار آزاد،    متحد
وزارت تجارت وصنایع، موضوعات 

تجارتی و آگاهی بهتر تاجران از 
پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین 

 وغیره وزارت 

 شافی و استفاده کامل بودجه انک
شناسائی منابع جدید بمنظور تولید 

عواید بیشتر برای وزارت تجارت 
وصنایع و دولت وحدت ملی، و 

 کاهش مصارف و ارزش برای پول 

  تامین مهارت های و  دانش بیشتر 

  بهبود اجراات کاری کارمندان 

  استفاده و استعمال بهتر و موثرتر
پروژه های تمویل کننده گان برای 

  انکشاف ظرفیت

  آگاهی بهتر و حمایت بیشتر برای
 اقتصاد بازار  
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  نتایج چارچوب – صنایع و تجارت وزارت هایبرنامه :7 جدول

 

 شماره
 برنامه

 کستراتیژیهای ها یا پروژهبرنامه

 )دستاوردهای متوقعه(
 ریاست موظف بخشِ 

 ریاست امور حقوقی  بخش حقوقی قوانین تجارتی  حقوقی  چارچوب 1

 ریاست انکشاف و تحلیل تجارت  بخش پالیسی تجارت  پالیسی تجارت تجارت و ترانزیت 2

 ریاست تسهیل تجارت و ترانزیت  بخش تسهیل تجارت  بنادر مدیریت  3

 ریاست عمومی تجارت خارجی  بخش خدمات تجارتی  های تجارتیاتشه 4

 ریاست انکشاف صادرات  بخش انکشاف صادرات  انکشاف صادرات  5

 ریاست تسهیل تجارت و ترانزیت  بخش ترانزیت دهلیزهای ترانزیتی 6

موافقت نامه های  7

منطقوی و 

دوجانبه تجارت و 

 ترانزیت 

 ن المللی ریاست عمومی تجارت بی ریاست موافقت نامه تجارت منطقوی  موافقت نامه تجارت و ترانزیت 

 ریاست عمومی تجارت بین المللی  پالیسی تجارت آمریت  رژیم تعرفه ها  8

شمولیت در اقتصاد  9

 و تجارت جهانی 

و  تجارت جهانیعضویت سازمان 

 سایر سازمان های جهانی 

 ریاست عمومی تجارت بین المللی  آمریت سازمان تجارت جهانی 

 تعیین گردد  تعیین گردد  رۀ آیسا سازی نقش اداواضح  گذاری سرمایه 10

 ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بخش طرح و توسعۀ پالیسیراهنما و کتاب راهنمای  11
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 شماره
 برنامه

 کستراتیژیهای ها یا پروژهبرنامه

 )دستاوردهای متوقعه(
 ریاست موظف بخشِ 

 گذاریسرمایه

 تعیین گردد تعیین گردد گذاری بستۀ تشویق سرمایه 12

 صیریاست عمومی انکشاف سکتور خصو بخش طرح و توسعۀ پالیسی  مناطق اقتصادی ویژه  13

ثبت و راجستر، و  14

صدور جواز برای 

 تشبثات 

 ادارۀ ثبت مرکزی و مالکیت معنوی  بخش راجستر تشبثات  ها راجستر تشبثات و شرکت

 ادارۀ ثبت مرکزی و مالکیت معنوی بخش ثبت و راجستر تشبثات  مراجعِ واحدِ طی مراحل 15

 ، پالیسی و پالنستراتیژیست ریا ها بخش ترتیب پالیسی داری الکترونیکیحکومت 16

 تعیین گردد تعیین گردد تجارت الکترونیکی 17

 تعیین گردد تعیین گردد کستراتیژیکاالهای  حقوق مستهلکین 18

 ریاست نفت و گاز  بخش نفت و گاز  نفت و گاز  19

تمویل و  20

 دهی قرضه

 

 سکتور خصوصی ریاست عمومی انکشاف  بخش خدمات انکشاف تشبثات  تضمین قرضه 

 ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بخش خدمات انکشاف تشبثات بانکداری اسالمی 21

 ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بخش خدمات انکشاف تشبثات قرضۀ صادراتی 22

 ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بخش خدمات انکشاف تشبثات  بازار اسهام کابل  23

و  همکاری دولت 24

 سکتور خصوصی 

 های دولتیتصدی های دولتیتصدی های دولتیها و شرکتتصدی

 ریاست تشبثات کوچک و متوسط متخصصین سکتوری )مستقیماً به  کستراتیژیسکتورهای  سکتورهای کلیدی 25
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 شماره
 برنامه

 کستراتیژیهای ها یا پروژهبرنامه

 )دستاوردهای متوقعه(
 ریاست موظف بخشِ 

رئیس تشبثات کوچک و متوسط 

 ( استندپاسخگو 

بخش انکشاف تشبثات کوچک و  مالکانِ زنِ تشبثات  26

 وسط مت

 ریاست تشبثات کوچک و متوسط

 ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بخش خدمات انکشاف تشبثات  خدمات انکشاف تشبثات  27

ادغام به اقتصاد  28

 رسمی 

 ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی بخش انکشاف و مدیریت مارکیت  سازیرسمی ستراتیژی

 –ظرفیت وزارت  29

  نهادی انکشاف

 ریاست اداری و مالی  بخش تدارکات و عرضه  ها داراییمدیریت 

 ریاست منابع بشری سازی بخش ظرفیت توسعۀ سازمانی 30

( MISسیستم معلومات مدیریتی ) 31

 ( ICTو تکنالوژی معلوماتی )

 ریاست معلومات و تکنالوژی ارتباطی  بخش معلومات و تکنالوژی ارتباطی

 تعیین گردد تعیین گردد  ثاتمرکز معلومات دربارۀ تشب 32

 ریاست تفتیش داخلی  تفتیش داخلی  مبارزه با فساد اداری  33

 ریاست جندر  بخش جندر جنسیت )جندر( 34

 دفتر مقام وزارت  بخش روابط با والیات  های والیتیفعالیت ستراتیژی 35

ریاست تحقیق )پاسخگو به رئیس عمومی انکشاف آوری و تحلیل معلومات و بخش جمع طرح آزمایشی والیات  36
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 شماره
 برنامه

 کستراتیژیهای ها یا پروژهبرنامه

 )دستاوردهای متوقعه(
 ریاست موظف بخشِ 

 سکتور خصوصی(   ارقام

 ریاست منابع بشری سازی و توسعۀ سازمانی بخش ظرفیت اصالحات داخلی  37

گفتگوی دولت با سکتور  38

 خصوصی 

 تعیین گردد تعیین گردد

 تعیین گردد تعیین گردد حمایت و پیشتیبانی  39

 ریاست روابط عامه و معلومات  تباطات بخش ار ارتباطی  ستراتیژی 40

 ریاست روابط عامه و معلومات  بخش معلومات و روابط عامه  آگاهی عامه  41

 ریاست اداری و مالی  بخش مالی  مدیریت مالی  42

ظرفیت وزارت  43

 –وصنایع تجارت

  بشری سرمایۀ

 یاست منابع بشری ر سازی و توسعۀ سازمانی بخش ظرفیت های مسلکی انکشاف مهارت

 ریاست منابع بشری سازی و توسعۀ سازمانیبخش ظرفیت استخدام  44

 ریاست منابع بشری سازی و توسعۀ سازمانیبخش ظرفیت کارآموزی 45

 ریاست منابع بشری سازی و توسعۀ سازمانیبخش ظرفیت اعزام موقت کارمندان  46

 ریاست منابع بشری ط با کارمندان بخش رواب ارزیابی و قدردانی از اجراآت 47

 ، پالیسی و پالنستراتیژیریاست  بخش روابط با دونرها  های دونرها پروژه 48

 ریاست منابع بشری بخش روابط با کارمندان  تحوّل فرهنگی  49
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 ( نتایج سطحِ ) صنایع و تجارت وزارت اهداف –گیری پیشرفت و ارزیابی نتایج اندازه  4 .1

باشد. این در سطحِ نتایجِ متوقعه جهت سنجشِ میزانِ موفقیت بطور ساالنه می (KPIs)های کلیدیِ اجراآت ذیل در رابطه با اهدافِ مشخص، حاویِ شاخص جدولِ

 قطعی خواهد شد. 2016جدول تا ماه جنوری 

 (KPIS)  جراآتا دیکلی هایشاخص – وصنایعتجارت وزارت کستراتیژی اهداف :8 جدول

 شماره
 هدف
 کستراتیژی

 های کلیدیِ شاخص
 اجراآت

 الینبیس منبع گیریاندازه
تارگیت 

(2020) 

شرایط مساعد  .1

  کاروبارِ اقتصادی و

 گذاری سرمایه

های آسانیِ شروع و ختم فعالیت

 یک تشبث 

تعداد مراحِل ادارِی الزم جهت ثبت و 

 ثات تشبراجستر تشبثات و ختم فعالیت

ادارۀ ثبت مرکزی و 

 ملکیت معنوی 
12 6 

ریاست حقوقی وزارت  تعداد قوانین تجارتی توأم با مقررات تطبیقی حقوقی جامع  چارچوب

 وصنایع تجارت
0 20  

آسانی در بدست آوردن قرضۀ 

 تجارتی 

باالتر رفتِن جایگاه افغانستان در 

 ( DBIsهای کارو بارِ  بانک جهانی )شاخص

 هانی بانک ج
89 80 

گذاری مستقیم خارجی در افزایش سرمایه گذاری خارجی سرمایه

 افغانستان 

 ادارۀ آیسا 
  

های چندجانبه و دوجانبۀ نامهتعداد موافقت تجارت با کشورهای همجوار  تجارت و صادرات  2

 شده تجارتی و ترانزیتِی امضاء

های نامهریاست موافقت

تجارتی، وزارت 

 ت.و.ص.

0 15 
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 شماره
 هدف
 کستراتیژی

 های کلیدیِ شاخص
 اجراآت

 الینبیس منبع گیریاندازه
تارگیت 

(2020) 

های کارو باِر شاخص بهبود جایگاه در شاخِص کارو بارِ اقتصادی  آسانی تجارت فرامرزی 

 اقتصادیِ بانک جهانی 

جایگاه 

 اُم 184
150  

 515 ادارۀ احصائیۀ مرکزی  افزایش ارزِش صادرات های خارجی صادرات به مارکیت

میلیون 

 دالر 

500, 1 

 میلیون دالر 

در سازمان عضویت افغانستان 

 ( WTOتجارت جهانی )

شده از تاجران در تعداد شکایات دریافت

 و سائر مسائِل تجارتی  ‘ دامپینگ’مورد 

خط ارتباطِ تیلیفونِی 

 وزارت تجارت و صنایع

تعیین 

 گردد
50 

صنایع و  تشبثات  3 .1

 متوسط  -کوچک

حمایت از سکتورهای 

 کستراتیژی

 تعداد سکتورهای عمده و فرعیِ نویدبخش و

با پتانسیِل باال که از طریق تحلیلِ زنجیرۀ 

 ارزش مورد حمایت قرار گرفتند 

ریاست انکشاف سکتور 

خصوصی، ریاست 

تشبثات کوچک و 

 متوسط وزارت

12 20 

دسترسی بهتر به بازارهای 

خارجی و کیفیت باالتر 

 محصوالتِ تولیدی

های نامهفیصدیِ تشبثات افغانی که تصدیق

 اند اخذ کردهالمللی کیفیِ بین

ادارۀ ملی ستندردها 

 %33 %15 )انسا(

کاهش میزانِ واردات از طریقِ 

 جایگزینِی واردات 

تعداد سکتورهای عمده و فرعی که جهت 

مساعدت در قسمتِ پالیسی مورد هدف قرار 

مرکز معلومات دربارۀ 

تشبثات در وزارت 
0 10 
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 شماره
 هدف
 کستراتیژی

 های کلیدیِ شاخص
 اجراآت

 الینبیس منبع گیریاندازه
تارگیت 

(2020) 

 تجارت و صنایع  اند گرفته

شاخص احصائیوی   کاهش کسریِ تجارت  بهبود بیالنس تجارت

صندوق وجهی 

 المللی بین

8000 

میلیون 

 دالر 

میلیون و  10
2 X 

ارتقای ظرفیت در  4

وزارت 

 وصنایع تجارت

زنان در عرصۀ کار و بارِ 

 اقتصادی

فیصدیِ زنانی که مالِک یک تشبث یا 

 استندشرکت 

ریاست انکشاف سکتور 

خصوصی، مرکز 

 اتمعلومات دربارۀ تشبث

  

تعداد ساالنۀ مأمورین وزارت که در  ها توسعۀ مهارت

های آموزشی اشتراک ها و ورکشاپکورس

 اند. کرده

ریاست منابع بشری 

 500  وزارت 

 فیصدیِ مصرِف بودجۀ انکشافی مصرف بودجه 

 

ریاست اداری و مالی 

 وزارت 
30%  

کسب عواید برای حکومت 

 وحدت ملی 

 شده عواید تحصیل فیصدیِ افزایش در

 

 
  

ها و آگاهی عامه دربارۀ چالش

دستاوردهای وزارت 

ریاست روابط عامه و  سروی ساالنۀ مردم

 معلومات وزارت 
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 شماره
 هدف
 کستراتیژی

 های کلیدیِ شاخص
 اجراآت

 الینبیس منبع گیریاندازه
تارگیت 

(2020) 

وصنایع و سکتور تجارت

 خصوصی

شده از طریق برنامۀ تعداد مأمورین استخدام  ظرفیت باالی مأمورین
CBR  

 ریاست منابع بشری 
0 94 

ضایت سکتور مراجعین )ر

 خصوصی( 

فیصدیِ اعضای اتاق تجارت و صنایع که از 

 اجراآت وزارت رضایت دارند  

سروی اعضای اتاق 

 تجارت و صنایع
0 70%  

ریاست انکشاف سکتور  تعداد مراجعیِن وزارت مراجعین از سکتور خصوصی 

خصوصی، مرکز 

 معلومات تشبثات

0 500, 2 

مورین وزارت که با این جمله فیصدیِ مأ رضایت مأمورین وزارت

من از حجم کار و محیط ”: استندموافق 

  “کاریِ موجود در وزارت راضی هستم

 سروی کارمندان وزارت 

 
کارکنان  90%

 وزارت 
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 های بعدی قدم  5 .0 

  ؛ک توسط وزیر تجارت و صنایعستراتیژیتصویب این پالن  . 1

 ؛ک به کابینهستراتیژیایع در مورد پالن وزیر تجارت و صنارائه پریزنتیشن از جانب  .2

 ؛جمهورک از سوی رئیسستراتیژیتوشیح پالن  .3

  ؛های مختلف وزارتچاپ هر دو سند در داخلِ وزارت و توزیع آن در میان معینان و رؤسای بخش .4

 ؛بروشور شکل به –ک ستراتیژیای از پالن ترتیب خالصه .5

  ؛بین مأمورین وزارت ک درستراتیژیتوزیع بروشورِ پالن  .6

  ؛ک به شکلِ جزوهستراتیژیچاپ پالن  .7

  ؛جوانب ذیدخلِ بیرونی هک بستراتیژیتوزیع جزوۀ پالن  .8

های مطبوعاتی، کنفرانس ک جدید که شاملِ بیانیهستراتیژیترتیب یک پالن ارتباطی برای پالنِ  .9

 ؛شدباها و غیره میمطبوعاتی، وبسایت وزارت، مصاحبه با رسانه

 ک به نحوِ ذیل: ستراتیژیسازیِ پالن عملیاتی .10

گیری دربارۀ بهترین طریقۀ ک در ضمیمۀ پالن و تصمیمستراتیژیهای ها یا پروژهبازبینی کلیۀ برنامه .أ

  ؛ها از دیدگاه سازمانیتطبیق پروژه

  ؛ستراتیژیتعدیل ساختاِر ادارِی وزارت، مطابق با  .ب

  ؛شدهآن طبق ضرورت در مطابقت با اصالحاتِ درنظرگفتهبازبینی تشکیلِ اداری و تعدیل  .ج

  ؛هابازبینی بودجۀ وزارت جهت کسب اطمینان از وجود منابع کافی برای تطبیق پروژه .د

های ها و واحدهای کاری وزارت و کسب اطمینان از اینکه پروژهتهیۀ الیحۀ وظایف برای کلیۀ بخش .ه

 ؛اندشده نیز شامل ساخته شدهمحوّل

ها یا بخشِ فعلی یا جدید در وزارت جهت تطبیق هر کدام از برنامه ت/و توظیف یک ریاستعیین  .و

  ؛کستراتیژیهای پروژه

هر ریاست یا بخشی که مسئول اجرای یک پروژه شناخته شده، یک پالن کارِی تفصیلی و چندساله  .ز

  ؛برای پروژه تهیه کند



    

92 
 

  ؛ا مطالعه و منظور نمایندها رهای کارِی پروژهرؤسای ارشدِ وزارت، کلیۀ پالن .ح

باید شروع شود در پالنِ کارِی  2016متذکره در پالنِ کاری که در سال  هایفعالیتکدام از هر  .ط

  ؛ده شودیوزارت گنجان 2016ریاست یا بخشِ مربوطه بعنوان جزوی از پالن کاریِ سال 

پیشرفتِ کار و نتایِج پالنِ کاریِ  وار ازگزارشِ ربعبعد از شروعِ تطبیقِ عملیِ پالنِ مربوطه، ها ریاست .ی

 ؛ساالنه تهیه کنند

آوری وار را جمعهای رُبع، پالیسی و پالن، گزارشستراتیژیریاست  کِستراتیژیگذاری پالن آمریت  .ک

  ؛نموده و یک گزارشِ توحید شده و جامع ترتیب نماید

ها را از لحاظ پیشرفِت کار و وژههای پرالذکر، هر کدام از گزارشنظارت و ارزیابِی ریاست فوق آمریتِ .ل

  ؛وار تهیه نمایدنتایج ارزیابی نموده، و یک گزارشِ نظارتیِ رُبع

های کلیدیِ اجراآت ک از نگاه شاخصستراتیژی، پالیسی و پالن بر مبنای پالن ستراتیژیریاست  .م

(KPIs)  ؛اشدب( اهداف) متوقعه نتایج سطح در باید گزارش این –هر ساله گزارش تهیه کند  

 . 2016همراه با پالن کاریِ   2016جنوری  1ک جدید به تاریخ ستراتیژیشروع پالن  .ن

 

 

 ضمیمۀ الف: اسناد مرجع

 مقاالت 

 دار. کنفرانس لندن پیرامون افغانستان. دسمبر تحقق خودکفایی: تعهدات مبنی بر اصالحات و همکاریِ دوام

 ؛. جمهوری اسالمی افغانستان2014

 م سکتور خصوصی برای کنفرانس لندن. مؤسسه حرکت و اتاق تجارت و صنایع. دسمبر های ریفوراولویت

 ؛2014

  :بانک 2013 -17انکشاف سکتور خصوصی  ستراتیژیحمایت از تحّول سکتور خصوصی در افریقا .

 ؛2013انکشاف افریقا. جوالی 

 المللی و انکشاف از طریق سکتور خصوصی. نهادهای مالیه بینIFC .2011 ؛ 

 انکشاف ملی افغانستان  اتیژیستر(ANDS) 2013 – 2008 ؛ 
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  ؛2011دیدگاه وزارت تجارت دربارۀ پالیسی صنعتی. می  

 ؛شاخص کاروبارِ اقتصادی بانک جهانی  

  ؛ 2015 سخنرانی محترم رسا وزیر تجارت و صنایع در پارلمان. می 

 ؛ 2015غانستان. جون گذاری در افوزارت داخلۀ ایاالت متحده. گزارش دربارۀ وضعیت سرمایه 

  .حمایت بانک انکشاف آسیایی از تقویت شرایط مساعد برای انکشاف سکتور خصوصی:  مطالعۀ موضوعی

  ؛2013بانک انکشاف آسیایی، دسمبر 

  ،ایجاد شرایط مساعد برای انکشاف سکتور خصوصی در مناطقِ پایینِ صحرای افریقاUNIDO/GIZ اپریل .

  ؛2008

 USAID Microlinks؛ 

 متوسط و جایگزینیِ واردات در افغانستان. ریاست انکشاف سکتور -رح انکشاف تشبثات کوچکط

  ؛2012وصنایع. متوسط وزارت تجارت-خصوصی/ تشبثات کوچک

  ،؛وصنایعتجارت وزیر سخنرانی – 2015سپتمبر  5نشست مقامات عالی  

 2015 -16مدت نشست مقامات عالی نتایج متوقعۀ کوتاه  

 وصنایعرت تجارتهای وزاپالن

  ؛وزارت 2014پالن کاری  

  ؛وزارت  2015پالن کاری 

  ؛ 2015 .05 .11روزۀ وزارت،  100پالن 

 وصنایعهای وزارت تجارتپالیسی

 ؛( 2014)و پالن کاری  2012وصنایع پالیسی صنعتی، وزارت تجارت 

  سازی از ت، صنعتیمتوسط، افزایش صادرا-گذار: مساعدت به تشبثات کوچک در مرجله رُشد پالیسی

  ؛2012. اکتوبر 2012 -15طریق جایگزینی واردات و تسهیلِ رشد. 

 ؛نویس پالیسی چرم پیش 

 ؛نویس پالیسی خدمات انکشاف تشبثات پیش 
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 ؛2015وصنایع. نویس، وزارت تجارتتجارت افغانستان، پیش ملی پالیسی  

 ؛2010نویس/ دسمبر پالیسی حفاظت مستهلکین. پیش  

 ؛وصنایعنویس. ریاست ترانزیت وزارت تجارتانزیت و تجارت. پیشتسهیل تر 

 ؛2007وصنایع . وزارت تجارتبین المللی نویس. تجارت پالیسی انکشاف صادرات. پیش  

 وصنایع های وزارت تجارتستراتیژی

  ؛2011 -15وصنایع ک وزارت تجارتستراتیژیپالن  

 ویس. ریاست تشبثات کوچک و متوسط وزارت. جوالی نانکشاف تشبثات کوچک و متوسط. پیش ستراتیژی

  ؛2015

 ؛2011نویس. اپریل سازی افغانستان. پیشرسمی ستراتیژی 

 ؛2014نویس. دسمبر وصنایع برای والیت کندز. پیشوزارت تجارت ستراتیژی 

 ؛2015نویس. می وصنایع در والیات. پیشهای وزارت تجارتفعالیت ستراتیژی  

 ؛وصنایع( وزارت تجارت2014) پالن کاری  ارتباطی ستراتیژی 

  متوسط: پالن کاری برای انکشاف سکتور تشبثات زراعتی افغانستان،  -تشبثات کوچک ستراتیژیتطبیق

  ؛2011وصنایع/ وزارت زراعت و آبیاری، وزارت تجارت

 شمیره، های قیمتی، مرمر، مواد ساختمانی، کهای کاری در راستای حمایت سکتوری: سنگسائر پالن

 قالین، حکاکیِ روی چوب، نباتات طبی، چرم، تشبثات کوچک و متوسطِ زنان. 

 قوانین وزارت تجارت و صنایع 

 گذاری حمایت از سرمایه

 ؛اتاق تجارت 

 ؛ترانسپورت 

 ؛های تجارتی نمایندگی

 ؛های محدود المسئولیتهای سهامی و شرکتشرکت

 ؛ ی تضامنیهاشراکت

 ؛گری میانجی
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 ؛حکمیت 

  ؛قراردادها

 ؛دیزاین صنعتی 

  ؛حفاظت و قرنطین نباتات

 ؛رایت کاپی

 ؛(Patents)حق اختراع و اکتشاف 

 ؛گذاری خصوصی سرمایه

 ؛ک ستراتیژیکنترول محصوالت و خدمات 

 ؛های صنعتی پارک

  ؛وصنایعمقررۀ مدیریت اجراآت وزارت تجارت

 ؛افالس 

 ؛پترولیم عرضه و تصفیۀ 

 ؛تجارت خارجی 
 

 ؛ینحمایت از مستهلک

  ؛مبارزه با احتکار

 ؛اقدامات ایمنی برای تولیدات داخلی 

  ؛حمایت از رقابت

 و میتودولوژیضمیمۀ ب:  روش 
 گذاری پالن رویکرد مورد استفاده برای

کاریِ  مسیر  تیکِخود برای آینده و سپس تعیینِ سیستما یدگاه گذاری جهت کمک به وزارت جهت تعریف دپالن

گذاریِ گیرد. پالنهای غلبه بر موانع صورت می، درک موانع و تشخیص راهیدگاهخود برای دستیابی به آن د

گذاری کاری نیست که فقط گیرد. پالنیافته و جدّی است که زمان و انرژی میدرازمدت مستلزِم کوشش سازمان

از گذاری میتواند چشمگیر باشد و تجدید شوند. فواید پالن نظارت بازبینی، هاپالن است الزم –یکبار انجام شود 

ها، و مبنایی برای های مورد توافق، توافق نظر دربارۀ ستراتیژیتمرکز واضح، وجود مقصد مشترک و اولویتجمله 

 گیرِی میزانِ پیشرفت و تأثیر. اندازه
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های وزارت در درازمدت است. این دودۀ فعالیتکاری و محاستقامت یکی از وظایف کلیدیِ رهبریِ وزارت، تعیین 

گذاریِ ستراتیژیک مورد پالنتحت عنوان ای سال از طریق پروسه 5ها معموالً هر کاری و محدودۀ فعالیت استقامت

 گیرد. یک پالن ستراتیژیکِ مناسب باید واجد معیارهای ذیل باشد: تجدیدنظر قرار می

  ؛حمایت/ تأیید چارچوبی برای تصامیم و یا جهت کسب 

 ؛تر گذاریِ عملیاتیِ مفصلمبنایی برای پالن  

 ؛سازد، انگیزه دهد و به کار تشویق کندنوع و ماهیتِ کار را برای دیگران تشریح کند تا مطلع  

 ؛های کاری و نظارت بر اجراآت کمک نمایدبه تعیین پیشرفت  

  ؛آنچه وزارت در تالشِ دستیابی به آنست را وضاحت دهد 

 ط داخلی و بیرونی را تحلیل کند؛ محی 

 های گذارِ آینده را مدّ نظر بگیرد؛ های برخورد با تحّوالت و دورهبهترین راه 

  یک استقامت کاریِ روشن را بیان کند؛ و 

  .اهداف عینی برای آینده تعیین کند 

 

و عملِ واقعی را  کستراتیژیر بینانه و عملی باشد تا به وزارت امکانِ تفکّ ک باید واقعستراتیژیدر مجموع، پالن 

  48بدهد.

 گذاری پالنیا روشِ  میتودولوژی 

گیرد و هدف آن، انکشاف درازمّدت است. تهیۀ یک پالن ک به کلِ وزارت ارتباط میستراتیژیگذاریِ پالن

 شود: ای است که به شش مرحلۀ عمده تقسیم میای چند مرحلهک، پروسهستراتیژی

 ستیم اما کی   .1

 ؛شود نوع و ماهیتِ کار تشریح می  -و مأموریت  اه یدگد .أ

  ؛گیردوصنایع صالحیتِ کارِی خود را از کجا میوزارت تجارت - صالحیت .ب

  ؛چیست وزارت عمدۀ وظایف –نقش  .ج

                                                           

دهنده باشد در حالی که پالن پالن ستراتیژیک با پالنِ عملیاتی، یکسان نیست. پالن ستراتیژیک باید دورنگرانه، مفهومی و جهت 48 

 ست. گیری ااندازهپذیر و قابلتر، تاکتیکی، متمرکز، تطبیقمدّتعملیاتی ]پالنِ کاری[ کوتاه
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 ایم ما چه کرده  .2

 ایم. سال گذشته، چه دستاوردهایی داشته 5طی   –دستاوردها  .أ

 اکنون در کجا قرار داریم  . 3

متوسط و -گذاری، تجارت/صادرات، و انکشاف تشبثات کوچکهای سرمایهمسائل و چالش  – محیط .أ

 ؟ استندها سکتور خصوصی کدام

برداری از برداری از نقاط قّوت داخلی، رفع نقاط ضعف، بهرهتواند از طریق بهرهمی  –خود ارزیابی  .ب

  ؛های ممکنِ آتی کمک کندستراتیژیهای بیرونی و اجتناب از تهدیدها، به شناسائیِ فرصت

ستند، نوع و دامنۀ مستفیدینِ ما ها اکی وزارت کلیدیِ ذیدخلِ جوانب و همکاران –جوانب ذیدخل  .ج

 ؟چیست

 خواهیم به کجا برسیم می .4

 وزارت که ایمتوقعه نتایج و تأثیرات عمومیِ و باالرده توضیح –اهداف کلی و اهداف مشخص  .أ

 ؛آنها دست یابد  به دّتدرازم/ مدّتمیان در خواهدمی

 چگونه به آنجا خواهیم رسید  .5

هدفِ وظیفویِ وزارت  3ها به ستراتیژی. غیره اهداف، مأموریت، به دستیابی راهِ  –ها ستراتیژی .أ

متوسط/ انکشاف سکتورخصوصی[ و یک هدفِ عملیاتی -گذاری، تجارت و تشبثات کوچک]سرمایه

  ؛گیرند]ارتقای ظرفیت نهادی[ ارتباط می

ها ظرف چهار سال آینده، باید ستراتیژیای که در جریاِن تطبیقِ موارد کلیدی  -کستراتیژیهای برنامه .ب

 بدست آیند. 

 ایم چگونه خواهیم دانست که به آنجا رسیده .6

ک ستراتیژیگیریِ دستاوردهای و اندازه کستراتیژی پالن تطبیق در پیشرفت سنجشِ –نتایج  چارچوب .أ

 ارزیابیِ  و سنجش کلیدیِ معیارهای بخش، این در – [KPIs]ای کلیدی اجراآت هاز طریق شاخص

 جهتِ  و مسیر به وزارت مجدّد هدایت جهت الزم اصالحیِ اقدامات و پیشرفت بر نظارت نحوۀ اجراآت،

 . گرددمی مشخص درست
 

 بدست آمده است:  ک، از ترکیب منابعِ متنوعِ ذیلستراتیژیشده در این پالن کِ تشریحستراتیژی چارچوب
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 ؛وصنایعاسناد مربوط به وزارت تجارت  

 ک برای مقامات ارشد وزارت ستراتیژیگذاری شده در جریان ورکشاپ پالنها و نظرات مطرحبحث

 ؛ 49وصنایعتجارت

 ؛های وزارت تکمیل و تسلیم شدند فورمۀ نظرات که توسط ریاست 

  ؛گفتگوها با رؤسا و آمرین وزارت 

 تجارت گذاری،سرمایه هایبخش از خصوصی سکتور نمایندگان –ذیدخِل بیرونی  مشوره با جوانب /

 .50خصوصی سکتور انکشاف/ متوسط-کوچک تشبثات و صادرات

 معلومات یارائه بمنظور خصوصاً –ک ستراتیژیهر ریاست وزارت ملزم به تکمیل یک فورمۀ نظرات دربارۀ پالن 

ک(، ستراتیژیهای های عمده )برنامهها، فعالیتستراتیژی –باشد می شانمربوطه آمریتِ و ریاست با رابطه در ذیل

گیری، وضعیتِ فعلی ]یا گیرِی دستاوردها، منبع معلومات و ارقامِ اندازهها، طرِف مسئول، اندازهمیعاد تکمیل فعالیت

 گیری(. الین[ و تارگیت )هدفِ رقمی برای اندازهبیس

ور خصوصی و حکومت وحدت ملی )آنگونه که در کنفرانس اخیر لندن انعکاس ک با نیازهای سکتستراتیژیپالن 

المللی را جلب خواهد کنندگان بینداده شدند( همسویی و همخوانی دارد و بدین لحاظ، عالقمندیِ جامعۀ تمویل

 کرد.

                                                           

جون در سالون کنفرانس وزارت با حضور رؤسای عمومی وزارت برگزار شد.  10گذاریِ ستراتیژیک به تاریخ یک ورکشاپ پالن 49 

 مآب محترم رسا بعهده داشتند و هر سه معینان وزارت نیز در آن حاضر بودند. ریاست این ورکشاپ را جاللت

 .08 .17ها وصنایع برای رؤسای شرکتو میزگرد وزارت تجارت 5201 .08 .40 کنفرانس مسائل تجارتیِ اتاق تجارت و صنایع 50 

2015.  
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 ها و واحدهای کاری وزارت تجارت و صنایعضمیمۀ ج: ریاست

   آمریت  ریاست  تفکیک وظایف  شماره

ــــــی گزارش 2 .0 1 ده
 مستقیم به وزیر

   والیات ارتباطآمریت  2.1.1 دفتر وزیر  2.1

ــــــی گزارش 2 .0 2 ده
 مستقیم به وزیر 

   آمریت اسناد و ارتباط   2.1.2 دفتر وزیر  2.1

ــــــی گزارش 2 .0 3 ده
 مستقیم به وزیر 

   مفتشینآمریت گروپ اول  2.2.1 ریاست تفتیش داخلی 2.2

ــــــی رشگزا 2 .0 4 ده
 مستقیم به وزیر

    مفتشینآمریت گروپ دوم  2.2.2 ریاست تفتیش داخلی 2.2

ــــــی گزارش 2 .0 5 ده
 مستقیم به وزیر

 آمریــت تحلیــل و ارزیــابی 2.2.3 ریاست تفتیش داخلی 2.2
  وکنترول ازکیفیت

  

ــــــی گزارش 2 .0 6 ده
 مستقیم به وزیر

ناد تســوید اســ طــرح آمریــت 2.3.1 ریاست امور حقوقی  2.3
  یتقنینی تجارت

  

ــــــی گزارش 2 .0 7 ده
 مستقیم به وزیر

 آمریــت مشــورۀ حقــوقی و 2.3.2 ریاست امور حقوقی 2.3
  تجارتی

  

ــــــی گزارش 2 .0 8 ده
 مستقیم به وزیر

ریاســـت ســـتراتیژی،  2.4
 پالیسی و پالن

ــائیه  2.4.1 ــومی احص ــدیریت عم م
  ودیتابیس

  

ـــــــی گزارش 2 .0 9 ده

 به وزیرمستقیم 

اســـت ســـتراتیژی، ری 2.4
 پالیسی و پالن

    آمریت پالن استراتیژیک 2.4.2

ــــــی گزارش 2 .0 10 ده
 مستقیم به وزیر

ریاســـت ســـتراتیژی،  2.4
 پالیسی و پالن

آمریت ارتباط با تمویل کننده  2.4.3
  گان

  

ــــــی گزارش 2 .0 11 ده
 مستقیم به وزیر

ریاســـت ســـتراتیژی،  2.4
 پالیسی و پالن

   ارزیابی آمریت نظارت و  2.4.4

ــــــی گزارش 2 .0 12 ده
 مستقیم به وزیر

ریاســـت ســـتراتیژی،  2.4
 پالیسی و پالن

ــت  2.4.5 ــای آمری ــه ه طــرح برنام
 انکشافی
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ــــــی گزارش 2 .0 13 ده
 مستقیم به وزیر

ریاســـت ســـتراتیژی،  2.4
 پالیسی و پالن

   انکشاف پالیسیآمریت  2.4.6

ــــــی گزارش 2 .0 14 ده
 مستقیم به وزیر

ـــــت  2.5 ـــــیم آمری تنظ
امورتجارت مواد نفتـی 

  وگازمایع

    

انکشـاف معینیت  3. 0 15

سکتور خصوصـی 

 و صنایع 

ــــومی  3.1 ــــت عم ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی 

تشــبثات کوچــک و  ریاســت  3.1.1
 متوسط 

آوری جمــع آمریــت 3.1.1.1
ــــل  ــــامتحلی  ارق
  ومعلومات

انکشـاف  معینیت 3. 0 16
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

ــــوم 3.1 ــــت عم ی ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی

تشــبثات کوچــک و  ریاســت  3.1.1
 متوسط 

خـــدمات  آمریـــت 3.1.1.2
 تجارتانکشاف 

 

 

 

 

 

انکشـاف  معینیت 3. 0 17
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

ــــومی  3.1 ــــت عم ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی

تشــبثات کوچــک و  ریاســت  3.1.1
 متوسط

انکشــاف  آمریــت 3.1.1.3
ــک  ــبثات کوچ تش

  متوسطو

انکشـاف  ینیتمع 3. 0 18
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

ــــومی  3.1 ــــت عم ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی

تشــبثات کوچــک و  ریاســت  3.1.1
 متوسط

ـــیم  3.1.1.4 ـــت تنظ آمری
ـــور  ـــاف ام وانکش

 مارکیت

انکشـاف  معینیت 3. 0 19
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

ــــومی  3.1 ــــت عم ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی

تشــبثات کوچــک و ریاســت  3.1.1
 متوسط

سکتورهای سـنگ   3.1.1.5
سنگ های  مرمر، 

ـــه  ـــی ونیمی قیمت
قیمتــــی ، مــــواد 

 چـرم و ساختمانی ،
بوت دوزی، صنعت 
چـــوب وفرنیچـــر، 
ــالین، کشــمیره و  ق
  محصوالت زراعتی

انکشـاف  معینیت 3. 0 20
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

ــــومی  3.1 ــــت عم ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی

وانکشاف پالیسی آمریت طرح  3.1.2
  ها
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انکشـاف  معینیت 3. 0 21
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

ــــومی  3.1 ــــت عم ریاس
ــــکتور  ــــاف س انکش

 خصوصی

دهی پیرامـون آمریت مشـوره 3.1.3
شاخص کـارو بـارِ اقتصـادی 

(DBI ) 

  

انکشـاف  معینیت 3. 0 22
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

توسـعه رقابـت ریاست  3.2
  وحمایت از مستهلکین

   توسعه رقابتآمریت  3.2.1

انکشـاف  نیتمعی 3. 0 23
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

توسـعه رقابـت ریاست  3.2
 وحمایت از مستهلکین

   آمریت حمایت از مستهلکین  3.2.2

انکشـاف  معینیت 3. 0 24
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

توسـعه رقابـت  ریاست 3.2
  وحمایت از مستهلکین

تامین ارتباطات وجمع  آمریت 3.2.3
  آوری معلومات

  

کشـاف ان معینیت 3. 0 25
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

امـور  ریاست تخنیکی  3.3
 صنایع 

حمایت امور  مراقبت و آمریت 3.3.1
 تولیدی 

  

انکشـاف  معینیت 3. 0 26
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

امـور  ریاست تخنیکی  3.3
 صنایع

   آمریت امور تخنیکی  3.3.2

انکشـاف  معینیت 3. 0 27
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

امـور  ریاست تخنیکی  3.3
 صنایع

ــت  3.3.3 ــی آمری ــات تخنیک مطالع
  وانکشاف صنایع

  

انکشـاف  معینیت 3. 0 28
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

تطبیــــق ریاســــت  3.4

اصالحات وتحلیل امور 

  مالی تصدیها وشرکتها 

 

 

 

 

 

ــت  3.4.1 ــالحات  آمری ــق اص تطبی
  وتحلیل امور مالی 

  

انکشـاف  معینیت 3. 0 29
سکتور خصوصـی 

 و صنایع

تطبیــــق ریاســــت  3.4
اصالحات وتحلیل امور 
  مالی تصدیها وشرکتها 

بررسی وتحلیل امـور  آمریت  3.4.2
  مالی تصدیها وشرکتها

  

ـــور  4. 0 30 ـــت ام  معینی
  یتجارت

 ریاست عمومی تجارت  4.1
  المللیبین

 

ریاســـت موافقتنامـــه هـــای  4.1.1
  تجارت بین المللی

ســـازمان  آمریـــت 4.1.1.1
ـــانی  تجـــارت جه

(WTO) 
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ـــور  4. 0 31 ـــت ام  معینی
  یتجارت

 ریاست عمومی تجارت 4.1
 المللیبین

ریاســـت موافقتنامـــه هـــای  4.1.1
 تجارت بین المللی

آمریـت موافقتنامـه  4.1.1.2
  های دوجانبه

ـــور  4. 0 32 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ریاست عمومی تجارت  4.1
 المللیبین

ریاســـت موافقتنامـــه هـــای  4.1.1
 تجارت بین المللی

های سازمانآمریت  4.1.1.3
 منطقوی 

ـــور  4. 0 33 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ریاست عمومی تجارت  4.1
 المللیبین

ــاف  4.1.2 ــل وانکش ــت تحلی ریاس
  تجارت

ـــت 4.1.2.1 ـــل  آمری تحلی

 تجارت  پالیسی

ـــور  4. 0 34 ـــت ام  معینی
  یتجارت

 ریاست عمومی تجارت 4.1
 المللیبین

ــاف  4.1.2 ــل وانکش ــت تحلی ریاس
 تتجار

ــومی  4.1.2.2 ــدیریت عم م
ــارتی  ــدمات تج خ

  ونمایند گی ها

ـــور  4. 0 35 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ــــت  4.2 ــــت ترانزی ریاس

  وتسهیالت تجارتی

   آمریت ترانزیت 4.2.1

ـــور  4. 0 36 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ــــت  ریاســــت 4.2 ترانزی
  وتسهیالت تجارتی

    یتجارت تسهیالتآمریت  4.2.2

ـــور  4. 0 37 ـــت ام  معینی
  یجارتت

ــــت  4.2 ــــت ریاس ترانزی
 وتسهیالت تجارتی

مدیریت عمـومی موافقتنامـه  4.2.3
 های ترانزیتی

  

ـــور  4. 0 38 ـــت ام  معینی
  یتجارت

انکشـــاف  ریاســـت  4.3
  صادرات

ـــت 4.3.1 ـــد و آمری ـــعه تولی  توس
 بازاریابی 

  

ـــور  4. 0 39 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ریاســــت انکشــــاف  4.3
 صادرات

    مدیریت اداری 4.3.2

ـــور  4. 0 40 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ریاســــت انکشــــاف  4.3
 صادرات

ــدیریت 4.3.3 ــابیس  م ــومی دیت عم
 ومعلومات

  

ـــور  4. 0 41 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ـــگاه 4.4 ـــت نمایش  ریاس
پیشرفتهای  اقتصادی 

  افغانستان 

   عمومی اداری  مدیریت 4.4.1

ـــور  4. 0 42 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ـــگاه 4.4 ـــت نمایش  ریاس
تهای  اقتصادی پیشرف

   عمومی محاسبه  مدیریت 4.4.2
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 افغانستان 

ـــور  4. 0 43 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ـــگاه 4.4 ـــت نمایش  ریاس
پیشرفتهای  اقتصادی 

 افغانستان 

ــدیریت 4.4.3 ــومی  م ــدویر و عم ت
  انسجام

  

ـــور  4. 0 44 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ریاست عمـومی ثبـت  4.5

ـــت  ـــزی و مالکی مرک

 فکری

ـــت  4.5.1.1 ور جواز و ثبت صدریاست  4.5.1 ـــت آمری و ثب
 جوازدهی

ـــور  4. 0 45 ـــت ام  معینی
  یتجارت

ریاست عمـومی ثبـت  4.5
ـــت  ـــزی و مالکی مرک

 فکری

ثبت و حمایت مالکیت آمریت  4.5.2
  فکری

  

اداری  معینیــــت 5. 0 46
  وامور مالی 

ــت  5.1.1 بشری  ریاست منابع  5.1 ــابیس آمری ــوانح و دیت س
  کارکنان

  

اداری   معینیــــت 5. 0 47
  وامور مالی 

   آمریت استخدام  5.1.2 بشری ریاست منابع  5.1

اداری  معینیــــت 5. 0 48
  وامور مالی 

ـــت  5.1.3 بشری ریاست منابع  5.1 ـــای ظرفی ـــت ارتق آمری
 وانکشاف اداره

  

اداری  معینیــــت 5. 0 49
  وامور مالی 

    نکارکناآمریت روابط با  5.1.4 بشری  ریاست منابع 5.1

اداری  معینیــــت 5. 0 50
  وامور مالی 

 امــور ریاســت اداری و 5.2
 مالی 

   آمریت بودجه 5.2.1

اداری  معینیــــت 5. 0 51
  وامور مالی 

 امــور ریاســت اداری و 5.2
 مالی

    حسابیآمریت  5.2.2

اداری  معینیــــت 5. 0 52
  وامور مالی 

ــت  5.2 ــور ریاس اداری وام
  مالی 

   آمریت خدمات  5.2.3

اداری  معینیــــت 5. 0 53
  وامور مالی 

 ریاســـــــت اداری و 5.2
 امورمالی 

   تدارکات  تهیه و آمریت 5.2.4

معینیــــت اداری  5. 0 54
  وامور مالی 

ـــت  5.3 ـــالوژی  آمری تکن

 ومخابراتیمعلوماتی 
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اداری  معینیــــت 5. 0 55
  وامور مالی 

ـــت  5.4 ـــات  ریاس اطالع
 وارتباط عامه 

   باط عامه ارتآمریت  5.4.1

اداری  معینیــــت 5. 0 56
  وامور مالی 

اطالعـــات  ریاســـت   5.4
 وارتباط عامه

    اطالعات وارتباط عامهآمریت  5.4.2

اداری  معینیــــت 5. 0 57
  وامور مالی 

     جندر  آمریت  5.5
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                                         اتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه ه ضمیمه د:

 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

چارچوب 
 حقوقی 

   67،000،000 میگردد. چارچوب قوی و نیرومند حقوقی و مقرراتی که منجر به انکشاف سکتور خصوصی قوانین تجارتی

تجارت و 
 ترانزیت

موافقت نامه های 
 تجارتی و ترانزیتی

شمولیت افغانستان در سیستم های اقتصادی منطقوی و اقتصادی باعث افزایش تجارت و 
ترانزیت بیشتر گردیده و این امر به نوبه خویش باعث سرمایه گذاری بیشتر و انکشاف صادرات 

 میگردد.

67،000،000   

 33،500،000 سرمایه گذاری بیشتر، صادرات زیادتر، افزایش تولیدات داخلی، اشتغال بیشتر و عواید زیادتر الیسی تجارتپ
 

 مدیریت سرحدات
کاهش زمان و مصارف اجناس و اموال که از بنادر سرحدات عبور میکنند، ایجاد و استفاده پروسه 

 ها و مقررات مناسب
134،000،000 

 

 ارتیاتشعه های تج
بهبود ارتباطات دیپلوماتیک تجارتی با کشور میزبان، مارکیت برای اجناس افغانی، تسهیالت و 

 مشورت های بیشتر برای جامعه تاجران
67،000،000 

 

 انکشاف صادرات
 انکشاف صادرات افغانستان ، ایجاد پروسه ها و طرزالعمل های ساده شده صادرات 

 ن نهاد های ذیربط در طرزالعمل های صادرات،برطرف سازی موانع ، هماهنگی میا
134،000،000 

 

 دهلیزهای ترانزیتی

معرفی مجدد افغانستان منحیث دهلیز ترانزیتی که آسیای مرکزی و جنوبی را باهم وصل میسازد، 
اعمار سرک های مناسب و شبکه های خط آهن که باعث دسترسی ساده به مارکیت ها میگردد، 

موقعیت استراتیژیک خویش میان آسیا مرکزی و جنوبی مستفید گردیده و پل افغانستان از فواید 
 ارتباط را میان سکتور اقتصادی کشور چین با شرق میانه و سایر کشورها فراهم میسازد.

134،000،000 
 



    

106 
 

 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

سرمایه 
 گذاری 

 وضاحت نقش آیسا
یفیت به فعالیت های موثریت در فعالیت آیسا، وضاحت در قوانین و مسؤلیت ها، ارایه خدمات با ک

 تجارتی
3،350،000 

 

رهنمود سرمایه گذاران 
و کتاب فرصت های 

 سرمایه گذاری

رهنمود سرمایه گذاران و کتاب فرصت های سرمایه گذاری بمنظور شریک سازی و ارایه 
 معلومات دقیق و موثق برای سرمایه گذاران احتمالی تجدید میگردد. .

6،700،000 
 

ی برنامه های تشویق
 سرمایه گذاری

لست سکتور های عمده واساسی که در آن سرمایه گذاری صورت گرفته و افغانستان دارای مزید 
رقابتی میباشد. تعین و تشخیص برنامه های تشویقی سرمایه گذاری برای هر سکتور مورد نظر 

 ردد..افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش مزید رقابتی افغانستان در سکتور های کلیدی میگ

33،500،000 
 

زون های خاص 
 اقتصادی

رشد صنعتی، انکشاف صادرات، بدیل واردات، انکشاف زیربنا ها، ایجاد اشتغال، مارکیت برای 
اجناس افغانی، بهبود پروسه های لوجستیک و ترانسپورت که منجر به تولید عواید میگردد، 

ذاری مستقیم خارجی، ترویج و تشویق وترغیب کارگران از طبقه اناث، جلب و جذب سرمایه گ
 انکشاف استندرد ها. .

3،350،000،000 
 

ثبت و 
راجستر 
فعالیت 

تجارتی و 
 جوازدهی 

ثبت و راجستر فعالیت 
 تجارتی

نتایج کلیدی بشمول کاهش محدودیت های اداری تحمیل شده باالی فعالیت های تجارتی 
عالیت تجارتی و جوازدهی موثرتر گردیده، مصارف را کاهش داده، پروسه های ثبت و راجستر ف

 گردیده و زمینه برآورده سازی نیازمندی های قانونی فعالیت های تجارتی افزایش می آبد.

67،000،000 
 

مرکز واحد طی مراحل 
 اسناد

ساده سازی پروسه ها، کاهش مصارف، موثریت در پروسه های اداری فعالیت های تجارتی، 
 رف برای تاجران و افزایش در رشد اقتصادی کشور .افزایش رعایت شرایط و کاهش مصا

67،000،000 
 



    

107 
 

 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

حکومتداری 
 الکترونیکی

موثریت بیشتر در خدمات ثبت و راجستر فعالیت تجارتی از طریق انترنت باعث افزایش رسمی 
سازی فعالیت های تجارتی گردیده و فرصت های فساد را در پروسه ثبت و راجستر فعالیت 

د. ایجاد زمینه مناسب برای وزارت جهت حضور در بخش از برنامه ارایه تجارتی کاهش میده
 خدمات آنالین

67،000،000 
 

 تجارت الکترونیکی 

ارتقای ظرفیت کاری وزارت جهت برآورده سازی فواید جانبی برنامه ارایه خدمات فعالیت های  
ایه خدمات فعالیت های تجارتی از طریق انترنت، طرح و تطبیق استراتیژی و پالیسی برنامه ار

تجارتی از طریق انترنت ، ترویج و انکشاف برنامه ارایه خدمات فعالیت های تجارتی از طریق 
 انترنت در افغانستان 

67،000،000 
 

حقوق 
 مستهلکین

 اجناس استراتیژیک 

حمایت بیشتر مستهلکین در برابر صعود و کمبودی اجناس استراتیژیک و  آگاهی بیشتر 
از فعالیت و وظایف اقتصاد بازار و نقش محدود وزارت تجارت وصنایع در قسمت مستهلکین 

 کاهش و رفع ناکامی های بازار 

16،750،000 
 

 تیل و گاز 

وضاحت نقش وزارت تجارت وصنایع در سکتور تیل و گاز ،  تنظیم ادارات و نهاد های تجارتی و  
ن و پطرولیم ،  تقویت نقش مقرراتی مقرراتی در داخل وزارت تجارت وصنایع و وزارت معاد

آمریت تنظیم امور مواد نفتی و گاز مایع ) در صورتیکه در وزارت فعالیت داشته باشد( ویا انتقال 
آمریت تنظیم امور مواد نفتی و گاز مایع به وزارت معادن و پطرولیم ، تنظیم ریاست مواد نفتی و 

  سازی خصوصی ویا تجارتی طریق از یا –گاز مایع 

16،750،000 
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 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

دسترسی 
به خدمات 

 مالی 

برنامه تضمین قرضه 
 دهی 

ایجاد برنامه تضیمن قرضه دهی در یک بانک همکاری طور آزمایشی ، افزایش دسترسی  
تشبثات کوچک و متوسط به سرمایه ،  بهبود ظرفیت بانک های داخلی بمنظور ارزیابی قرضه 

ی تشبثات کوچک و متوسط ،  تشویق و تشبثات کوچک و متوسط و تنظیم برنامه قرضه ده
ترغیب سایر بانک ها جهت پذیریش و تطبیق برنامه تضمین قرضه دهی بعد از تطبیق موفقانه 

 برنامه آزمایشی 

670،000،000 
 

 بانک داری اسالمی 
دسترسی بهتر به خدمات مالی توسط تاجران افغانی، افزایش فرصت های تجارت برای بانک 

 33،500،000 صی های دولتی و خصو
 

خدمات مالی برای 
 صادرات 

 335،000،000 موجودیت بیشتر خدمات مالی صادرات در افغانستان  و  افزایش و انکشاف صادرات 
 

 مرکز تبادله اسهام کابل 
ارایه پروپوزل مرکز تبادله اسهام کابل به دولت.  در صورت حمایت از این برنامه، تدویر برنامه  

 ایجاد مرکز تبادله اسهام کابل. در صورت امکان، ایجاد مرکز تبادله اسهام کابل  مطالعاتی روی
3،350،000 

 

مشارکت 
سکتور 

خصوصی و 
 عامه 

تصدی ها و شرکت 
 های دولتی 

معلومات مالی جدید و موثق در مورد تصدی های دولتی ، آموزش کارمندان وزارت و تصدی 
بر از تصدی های دولتی ، پیشنهادات تقیسم بندی و های دولتی در محاسبات ، گزارش مالی معت

تنظیم مجدد از تصدی های دولتی ،  تنظیم مجدد تصدی های تحت اثر وزارت تجارت و صنایع 
 بصورت موفقانه 

13،400،000 
 

  
سکتور های 

 استراتیژیک 
 670،000،000 شناسایی سکتورهای کلیدی غرض  رشد و انکشاف سکتور خصوصی.
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 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

ایجاد اعتماد میان زنان متشبث و دولت ، استفاده از رسانه های اجتماعی و تنکالوژی معلوماتی  ث زنان متشب
 جهت افزایش آگاهی زنان متشبث 

16،750،000 
 

افزایش حمایت وزارت در قسمت توسعه و ارایه خدمات انکشاف تجارت. ارتقای ظرفیت داخلی در  خدمات انکشاف تجارت 
ارت . افزایش استفاده تشبثات کوچک و متوسط از خدمات انکشاف قسمت خدمات انکشاف تج

 تجارت 

6،700،000 
 

شمولیت در 
اقتصاد 
 رسمی

استراتیژی رسمی 
 سازی 

افزایش ثبت و راجستر شرکت های تجارتی. ترویج رشد و انکشاف اقتصادی از طریق تامین یک  
کامل جهت بهبود موثریت و ساختار مناسب برای شرکت های تجارتی در قسمت سرمایه گذاری 

 مؤلدیت شان. افزایش دسترسی شرکت های تجارتی به خدمات مالی  

67،000،000 
 

ارتقای 
ظرفیت 

کاری 
وزارت 
تجارت 

وصنایع : 
تقویت 
 اداری 

 ایجاد سیستم موثر مدیریت دارائی عامه  مدیریت دارائی 
 

222،836،150 
 

 انکشاف اداری 
ساختار تشکیالتی مناسب گردیده که قادر به پیشبرد مسؤلیت  وزارت تجارت وصنایع دارای یک

 ها و تعهدات مندرج پالن استراتیژیک وزارت میگردد. .
35،000،000 

 

سیستم مدیریت 
معلومات و تکنالوژی 

 معلوماتی و ارتباطات

یک سیستم مدیریت معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات مجهز با وسایل الزم در وزارت 
 350،000،000 جارت وصنایع باعث بهبود ارایه خدمات به سکتورخصوصی میگردد. ت

 

ایجاد مرکز معلوماتی تشبثات ، دسترسی به معلومات دقیق و معتبر و تحلیل ها در مورد سکتور  مرکز معلوماتی تشبثات
 خصوصی افغانستان

33،500،000 
 

 16،750،000 رت تجارت وصنایعبهبود شفافیت در فعالیت های وزا مبارزه علیه فساد
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 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

قوای کاری بیشتر زنان ، یک قوای کاری متعهد زنان که به انکشاف مهارت های خویش در   جندر
 وزارت باور دارند.

29،176،500 
 

استراتیژی فعالیت های 
دفاتر والیتی وزارت 

 تجارت وصنایع

بیق پالیسی و استراتیژی حضور موثر و قوی وزارت تجارت وصنایع در دفاتر والیتی جهت تط
 های این وزارت

16،750،000 
 

استراتیژی والیتی 
 پروژه آزمایشی -کندز

گزارشدهی منظم میان کندز و کابل منتج به پالنگذاری کاری ساالنه میگردد. تقویت فعالیت 
های کاری در سراسر نهاد دولت. اطمینان بیشتر وزارت تجارت وصنایع در والیات و سراسرکشور 

 دریافت معلومات بیشتر و معتبر برای ایجاد پالیسی و طرح برنامه ها، 

33،450،000 
 

بهبود پروسه های 
 کاری

 23،450،000 طزرالعمل های کاری ساده شده و اصالح شده
 

 پیشتبانی

ارتقای ظرفیت و آگاهی از برنامه های حمایوی فعالیت های تجراتی در وزارت تجارت وصنایع 
رایه مشورت های تخنیکی جهت حصول اطمینان از  اینکه نماینده گان وزارت هنگام بمنظور ا

 مذاکرات و گفتگو ها  قادر به دسترسی به معلومات موثق و دقیق میباشند..

1،800،000 
 

 3،000،000 طرح و تطبیق میکانیزم اصالح شده آگاهی عامه آگاهی عامه
 

 22،736،700 مالی عامهسیستم موثر مدیریت  مدیریت مالی
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 (2020الی  2016)  تیژیک وزارت تجارت وصنایعتخمین بودجه برای برنامه ها و پروژه های پالن استرا

 نتایج متوقع  پروژه  برنامه 
مصارف تخمین 

  () افغانی شده
 مالحظات 

سرمایه 
کاری 
وزارت 
تجارت 

وصنایع : 
سرمایه 
 انسانی 

 انکشاف مسلکی 

تکمیل پالن جامع انکشاف مسلکی وزارت تجارت وصنایع و پروسه تطبیق آن ، تدویر تحلیل 
نیازمندی های آموزشی ، طرح و ترتیب پالن های عالی آموزشی و تطبیق آنها ،  تدویر برنامه 

 آموزشی برای آمریت ها های خاص 

10،000،000 
 

 استخدام 
تطبیق مرحله دوم و سوم برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج ، استخدام و انتخاب شفاف و باز و به 

 اساس شایسته گی ،  استخدام و نگهداری کارمندان مسلکی و با تجربه 
30،000،000 

 

 دوره کار آموزی 

دریافت تجارب را برای کارآموزان فراهم میسازد. کارموزان از دوره کار آموزی زمینه آموزش و  
مسیر مناسب وظیفوی مستفید میگردند.  دوره کارآموزی باعث ایجاد فرصت کاری برای فارغ 
تحصیالن میگردد.  دوره کار آموزی باعث بهبود تجارب کارآموزان گردیده و آگاهی آنها در مورد 

میدهد.  کارآموزان قادر به دریافت تجارب در یک محیط ساحات مربوطه به مسلک شان افزایش 
 واقعی کاری میگردند. 

15،000،000 
 

ارزیابی اجراات و 
 مکافات 

تطبیق برنامه ارزیابی اجراات کارمندان به اساس طرزالعمل های واصول غیر احتیاطی کمیسیون  
 مستقل تطبیق اصالحات و خدمات ملکی .

12،000،000 
 

ویل پروژه های تم
 کننده گان 

بهبود دانش و مهارت های همکاران وزارت و سایر کارمندان پروژه های تمویل کننده گان در  
 وزارت

16،750،000 
 

 تغیرات فرهنگی 
I در صورتیکه مقام وزارت بصورت موفقانه وزارت را به طرف فرهنگ ایجاد ابتکارات و خدمات

 اتیژیک وزارت به ایجاد میگردد.سوق دهد، پس امکان تطبیق موفقانه پالن استر
3،600،000 

 

 7،023،049،350 مجموع تخمین بودجه به افغانی
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 انکشاف سکتور خصوصی  روش  :  هضمیمۀ 
محدودترِ  مقرراتی  شیوه انکشاف سکتور خصوصی وجود دارد. رویکرد نوکالسیک )مرکّب از  رای ب روش چندین 

نوساختارگرای عمومی به مسأله  رویکرد گذاری( و حتی شرایط سرمایهترِ کلی وش محیط کارو بارِ اقتصادی و ر

 انکشاف سکتور خصوصی. 

  مساعدِ کارو باِر اقتصادی، مقرراتی است که تأثیر مستقیمی باالی کارو باِر  مقرراتیمقصود از شرایط

و ختم  دارند و شاملِ موضوعاتی از قبیلِ شروعمقرراتی اقتصادی از طریق اثرگذاری روی هزینۀ 

سازیِ اجرای سازیِ گمرک، بهبود دفاتر ثبت اعتبار یا قرضه، آسانهای یک شرکت/ تشبث، سادهفعالیت

وپاگیر و زاید، و اصالحات در دست شرایطِ گردند. حذف مقررات و قراردادها، ملکیتِ جایدادها، غیره می

  ؛کندک میها به ایجاد یک بستر مساعد کار و فعالیتِ اقتصادی کمحقوقِ ملکیت

 کند و آزادسازیِ تجارت، گذاری در یک کشور رسیدگی میگذاری به موانعِ سرمایهسرمایه شرایط شیوۀ

ها، امنیت و ثبات سیاسی را ، حاکمیت قانون، بازارهای مالی، ستندردها، کمبود مهارت‘سخت’زیربنای 

  ؛کنداضافه می

  گیرد، اما این ساختارگرا مورد مناقشه قرار نمینو شیوۀاگرچه نقشِ برجستۀ انکشاف سکتور خصوصی در

کند. بازار حمایت کرده و بر انکشافِ تشبثات تمرکز می نقایصِاز گسترشِ نقشِ حکومت در رفع شیوه 

تشکیلِ کالسترهای مختلط، انتقال تکنالوژی، خدمات انکشاف کارو بارِ اقتصادی، تقویت زنجیرۀ ارزش و 

  سازند. را می شیوه کلیِ این  چارچوب انکشاف صادرات، ارکانِ اصلیِ 
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 خصوصی سکتور انکشاف هایشیوه :9 جدول

های کارو بارِ اقتصادِی شاخصشود و کالسیک اکنون به نام شرایط مساعدِ کارو باِر اقتصادی یاد می -نو شیوه 

های کارو بارِ شاخصبندی ایگاه خود در ردهج مصمم استافغانستان  51دهد.را مورد توجه قرار می بانک جهانی

                                                           
www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/documents/creating_an_enabling_environhttps://51

 ment_for_private_sector_development_in_subSaharan_Africa_01.pdf 

 های مختلف به انکشاف سکتور خصوصیشیوه 
 -نو کالسیک -نو 

 ساختارگرا
 مداخله

شرایط مساعد کارو بارِ 
 اقتصادی

شرایِط 
 گذاریسرمایه

    شروع به کاِر شرکت / تشبث 

    ختم فعالیت یک شرکت/ تشبث

    گمرک

    قرضه[  ~دفاتر ثبت اعتبار ]

    قراردادها 

    جایداد / زمین 

    تجارت

    زیربنا

    حاکمیت قانون

    مالیه

    ستندردها

    های نیرویِ کارمهارت

    امنیت ملی 

    ثباتی سیاسی بی

آزاد  تشکیل کالسترها، مثالً مناطق
 تجارتی 

   

    انتقال تکنالوژی

    خدمات انکشاف تشبثات

    زنجیرۀ ارزش

    انکشاف صادرات

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/documents/creating_an_enabling_environment_for_private_sector_development_in_subSaharan_Africa_01.pdf
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/documents/creating_an_enabling_environment_for_private_sector_development_in_subSaharan_Africa_01.pdf
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شاخصِ  10. در جدولِ ذیل، بهبود بخشد قرار داشت 183کشور، در ردۀ  189، در بین 2015را که در سال  اقتصادی

شده برای سنجشِ میزانِ مساعد بودِن امکانِ انجام کارو باِر اقتصادی در کشورها توسط بانک جهانی، گرفته نظر در

یک وصنایع در قسمِت کدامها و نیز اینکه وزارت تجارتاند و جایگاه افغانستان را بر مبنای این شاخصفهرست شده

  .شودداده میاز آنها نقش مستقیمی جهت ایفاء دارد نشان 

 (DBI) اقتصادی بار و کار هایشاخص اساس بر افغانستان بندیرده :10  جدول

 183 افغانستان در هر شاخص رده یا جایگاه
صالحیت وزارت 

 وصنایعتجارت

 خیر بلی رده موضوع

   24 شروع یک تشبث/ کاروبارِ اقتصادی

   185 کسب جوازهای ساختمانی 

   141 انرژی برق 

   183 ثبت و راجستر جایدادها 

   89 دسترسی به قرضه 

   189 گذارهای اقلیت حمایت از سرمایه

   79 یات پرداخت مال

   184 تجارت فرامرزی 

   183 تنفیذ و اجرای قراردادها 

   159 رسیدگی به افالس 

 

سازی ثبت و صدور جواز به تشبثات و اینکه چگونه این ساده وسۀسازی پرسازی و ساده ثرؤکه در مورد مبا وجود این

دراین باره نظرها ق نظر وجود دارد ولی تواف، میتواند سهولت در کاهش مصارف و وقت درخواست دهند ایجاد کند

های حکومت جهت پشتیبانی و برنامهاز  ر کاهشِ مداخلۀ حکومت و یا حمایتمختلف و متفاوت است که آیا باید ب

مرور هحمایت از متشبثین، ایجاد روابط و تقویت توانایِی رقابت صادرکنندگان تأکید نمود یا خیر. نظرها ممکن است ب

هشدار داده شده بود اما  ‘هاگزینشِ برنده’یک دهۀ پیش نسبت به در  جهانی توسعۀ گزارشِ  در –ند زمان تغییر کن

اخیراً بانک جهانی )از جمله اقتصاددانِ برجستۀ سابق آن، جاستین لین( به طرفداری از یک پالیسیِ صنعتیِ 

 است. باالِی رُشد پرداخته پتانسیلِ دارایِگرا جهت شناسائی و حمایت از سکتورهای نویدبخش و مداخله
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 وصنایع : توضیحات دربارۀ قوانین وزارت تجارت وضمیمۀ 

 توضیح مختصر قوانین/مقررات

 گذاریحمایت از سرمایه

 اتاق تجارت 

دهی این قانون، نقش اتاق تجارت را بعنوان یک مرکز تجارت و کارو باِر اقتصادی در زمینۀ سازمان

برای تقویت اقتصاد افغانستان، و مؤسسات تجارتی آن، چه در داخل و چه های ضروری مجالس و برنامه

 کند. های اتاق تجارت بحث میها و محدودیتها، مسئولیتکند و نیز دربارۀ نقشدر خارج را تشریح می

 ترانسپورت )کاالها(
 

 کنندگانِترانسپورت و حامالن هایمسئولیت و کرده هموار را اموال ترانسپورت زمینۀ ترانسپورت، قانون

  نماید.می اشاره )بارنامه( مربوطه اسناد به و نموده مشخص را اموال کنندگانِدریافت و اموال

 نمایندگی تجارتی 

ها که بر مبنای آن، یک مؤکّل شخِص دیگری را بعوض خود قانون نمایندگی تجارتی، حقوقِ نمایندگی

کند. این قانون یک رابطۀ دهد را تنظیم و حمایت میشده صالحیت می)نماینده( در یک ظرفیت تعیین

دهد تا در بسیاری از حاالت، بعوِض شخصِ مؤکل آورد و به نماینده اجازه میقراردادی را بوجود می

های نماید. مکلفیتعمل کند. قانون مذکور، انواع و حدود رابطۀ نمایندگی و وظایف نماینده را تعریف می

 است. ۀ نمایندگی نیز در این قانون توضیح داده شدهمؤکل و نحوۀ فسخ رابط

های سهامی شرکت
های و شرکت

 محدود المسئولیت 

های محدود المسئولیت، ضوابط حقوقی الزم برای تشکیل تشبثات های سهامی و شرکتقانون شرکت

لیت در این دهد. دو نوع تشبث، یعنی شرکت سهامی و شرکت محدود المسئوتجارتی در افغانستان را می

ها و اسنادی که در ادارۀ ثبت مرکزی باید تسلیم و ثبت قانون تعریف شده است. شرایط ثبت شرکت

 اند. شوند در این قانون معیّن شده

 ها شراکت

شان را تسلیم و ثبت نامۀ شراکتاین قانون از ایجاد یک رابطه توسط دو یا چند شخص که توافق

توان بر کند و میشود، شخصیت حقوقی پیدا میاین رابطه ایجاد میکند. وقتی نمایند بحث میمی

مبنای آن، معامالت را انجام داد، قراردادها را امضاء کرد و مالکِ جایداد گردید. دو نوع شراکت در این 

 قانون تعریف گردیده؛ شراکت عمومی و شراکت خاص. 

 گری میانجی
آور فغانی و خارجی بعوضِ پیگرد قضایی یا حکمیتِ الزامهای اگری، بدیلی برای شرکتقانون میانجی

 کند. شان فراهم میجهت حل مناقشات و اختالفات

 حکمیت 
طرفانۀ منازعات تجارتی و اقتصادی از وفصلِ فوری، عادالنه و بیاین قانون جهت تسهیل و تشویقِ حل

سائر کشورها در زمینۀ حکمیت  شده بین افغانستان وهای امضاءنامهطریق حکمیت، نظر به توافق
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 تجارتی و اقتصادی و جهت تنظیم امورِ مربوطه تنفیذ گردیده است. 

 قراردادها 

نماید. این قانون شاملِ اجزای قرارداد، های قراردادها را تنظیم و حمایت میقانون قراردادها، حقوق طرف

کام مشخصی دربارۀ قراردادهای گردد. قانون متذکره همچنان حاویِ احتشکیل و جبران خساره می

 باشد. داری و اشتغال و قراردادهای کاری میفروش، تحفه، قراردادهای حمل، گدام

 دیزاین جغرافیایی 
 

این قانون از مبدأی یک محصولِ تولیدی که متعلق به یک موقعیت جغرافیایی خاص است حمایت 

 نها. نمایند، مثالً انار کندهار، قالین هرات، و نظیر ایمی

 های صنعتی دیزاین
بُعدی و سائر های مورد استافده در سکتور صنعت، یعنی هر گونه دیزاین و طرحِ سهاین قانون از دیزاین

 کند. شدۀ جدید برای هر نوع صنعت حمایت میهای تهیهدیزاین

رایت )حق کاپی
 ونشر( طبع

وی پدید آورده باشد مثالً یک اثر ادبی،  رایت از مالک حقوقِ متعلق به یک اثر اصلی کهقانون کاپی

آورد. حقوق اقتصادی و اخالقِی گوناگوِن مالکِ موسیقی، هنری یا علمی، حمایتِ قانونی بعمل می

اند. حدود حمایت و حفاظت تولیدِ اثر در این قانون تعریف شدهدوباره رایت، بشمول حقوق تکثیر و کاپی

رایت در این قانون و احکام تنفیذی در صورتِ نقض حق کاپیقانون، نحوۀ استفادۀ مجاز از آثار، 

 اند. مشخص گردیده

حق اختراع و 
 اکتشاف ]پتنت[ 

 

آورد. چگونگیِ ثبت و قانون حق اختراع و اکتشاف، از مالکِ اختراع حمایت و حفاظتِ قانونی بعمل می

ختراعِ اشخاصِ دیگر در این راجستِر حق اختراع و اکتشاف، انتقال این حق به شخصِ دیگر و جعِل ا

 اند.  قانون توضیح داده شده

گذاری سرمایه
 خصوصی 

 

گذاری خارجی و داخلی در افغانستان را تشویق کرده و در مورد کمیسیون عالی این قانون، سرمایه

 نماید. گذاری افغانستان )آیسا( بحث میگذاری و ادارۀ حمایت از سرمایهسرمایه

کنترول کاالها و 
 کستراتیژیخدماتِ 

ک، مثالً محصوالتِ کیمیاوی را محدود و کنترول ستراتیژیاین قانون، واردات و صادراتِ کاالهای 

 کند. می

 های صنعتی پارک
 

های صنعتی تسوید گردید و های صنعتی جهت تنظیم و مدیریتِ تأسیس و فعالیتِ پارکمقررۀ پارک

 های صنعتی به ادارۀ آیسا واگذار گردید. ارکقبل از تکمیِل پروسۀ منظوری، مسئولیتِ پ

مقررۀ مدیریت 
ها و اجراآت فعالیت

ها و سائر دوایر و شعبات وزارت تجارت و صنایع ذکر های کلیدیِ اجراآت ریاستدر این مقرره، شاخص

 اند. شده
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وزارت 
 وصنایع تجارت

 افالس
گذاری در کشور را تشویق ظیم نموده و سرمایههای شرکت به طلبکاران را تنقانون افالس، تأدیه دارایی

 کند. می

عرضه و تصفیۀ 
 پترولیم 

 

این قانون توسط وزارت تجارت و صنایع تسوید گردید و سپس بر مبنای مناسبات کاری، به وزارت 

 معادن منتقل شد. 

 کند. نظیم میالمللی را تاین یکی از قوانین سازمان تجارت جهانی است و تجارِت بین تجارت خارجی 

 عالمت تجارتی 

اش جهت قانون عالمات تجارتی با فراهم ساختِن امکانِ ثبت عالمت تجارتی توسط مالک

کند. در این قانون ذکر شده است که اش، عالمات تجارتی را تنظیم میساختنِ کاالها یا خدماتمشخص

شد، مثالً اینکه باید متمایز بوده و تحت کدام شرایط، عالمت تجارتی از حمایت قانون برخوردار خواهد 

آمیز نباشد. این قانون همچنان دارای احکام تنفیذی برای متقلبانی است که از کننده یا فریبگمراه

 کنند. کیفیت یا متفاوتِ خود استفاده میهای متمایزِ مشابه جهت فروشِ کاالها یا خدماتِ کمنشانه

 حمایت از مستهلکین 

 ر مبارزه با احتکا

کند. قانون های جلوگیری از آن را توصیف میاین قانون، احتکار مواد غذاییِ اساسی در بازار و شیوه

متذکره همچنان در مورد تشکیل یک بورد که از احتکار کاالها در کشور جلوگیری بعمل آورد بحث 

 کند. می

اقدامات حفاظتی از 
 تولیدات داخلی 

کند. عمدتاً در مقابِل اموالِ وارداتیِ برابر اموال وارداتی حمایت می این قانون، محصوالِت داخلی را در

 کنند. مشابهِ تولیدات داخلی که به این تولیدات لطمه وارد می

 حمایت از مستهلک 
 

رسانند قانون حمایت از مستهلک، روابط میان مستهلکین و تشبثاتی که کاالها و خدمات را بفروش می

  کند.  را تنظیم می

 حمایت از رقابت 
 

مقصود این قانون، حمایت از رقابت سالم در بازار ، و جلوگیری از رقابت ناسالم، زدو بندهای ناعادالنه و 

ای است که رقابت کاالها، خدمات و محصوالِت تولیدی در بازار را محدود یا تطبیقِ قراردادهای ناعادالنه

مچنان این قانون بمنظور جلوگیری از انحصار در کنند. هسازند و یا از آن جلوگیری میمختل می

 های تجارتی و جلوگیری از نفوذ متشبثین انحصارگرا در بازار تهیه گردیده است. فعالیت
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 ضمیمه ه :فشرده موضوعات که احتماالً روی پروسه تطبیق پالن استراتیژیک اثرگذار می باشد:    

 خوش بینی  احتماالت  نکات منفی   عوامل

حمـــالت مخـــالفین دولـــت شـــدت   منیتا
ـــزایش اســـت و  ـــه اف ـــه و رو ب یافت
ــوالی  ــی از ولس ــرول بعض ــت کنت دول

 ها و والیات را از دست داده است.

  ــا ــز وی ــان در مراک ــده گ ــل کنن تموی
ـــد هـــای خـــویش محصـــور  کمپون
ــاهش  ــتخدام ک ــه اس ــده، زمین گردی

 یافته است.

  بعضـــی همکـــاران تطبیـــق کننـــده
کـاران افغانستان را تـرک نمـوده، هم

ــویش را  ــای خ ــت ه ــوده فعالی موج
ـــه چشـــمگیر  ـــل توج بصـــورت قاب
ــر  ــت کمت ــا دول ــاخته و ب ــدود س مح

 فعالیت دارند. 

  همکــاران تطبیــق کننــده فعالیــت
هــای خــویش را در والیــات متوقــف 

 ساخته اند. 

  کارمنــدان دولــت در قســمت فعالیــت
ــای  ــدویت ه ــا مح ــی ب ــای والیت ه

 چشمگیر مواجه می باشند.

  مهـم بـوده امنیت یک موضـوع
ــی یــک سلســله موضــوعات  ول
ــی  ــرول م ــل کنت ــه قاب مربوط

 باشد. 

  تمویل کننـده گـان و همکـاران
تطبیــق کننــده بصــورت عمــوم 

 در کابل متاثر نه گردیده اند.

  تمویل کننـده گـان و همکـاران
تطبیــق کننــده بصــورت عمــوم 
ــات منــع مــی  ــه والی از ســفر ب

 باشند.

  کارمندان وزارت بـا هـیچ گونـه
ــدویتی در ق ــبرد مح ــمت پیش س

فعالیــت هــا در والیــات مواجــه 
 نه می باشند.

  ــت رو ــالفین دول ــالت مخ حم
ـــه کـــاهش اســـت، دولـــت  ب
کنتــــرول ولســــوالی هــــا و 
والیــات جنگــزده را بــه دســت 

 دارد. 

  ــای ــروژه ه ــل پ ــران تموی دون
خــویش را جهــت حمایــت و 
ــود  ــر بهب ــت از اث ــامین منفع ت

 امنیت افزایش داده اند.

  ـــده ـــق کنن ـــاران تطبی همک
ی آزادی کامــــل جهــــت دارا

ــروژه هــای شــان در  تطبیــق پ
 والیات هستند. 

  ــــه ــــت بصــــورت فعاالن دول
فعالیـــت هـــای خـــویش را در 
والیــــات خاصــــتاً والیــــات 

 جنگزده افزایش می دهد. 

ــــل  تمای

 سیاسی

  ــــی در ــــایر ادارات دولت وزارت و س
ـــر  قســـمت تعهـــدات شـــان در براب

 اصالحات نامؤفق بوده اند. 

  ــی در ــل فعل ــا تمای ــق ی وزارت عالی
ـــالن  ـــق پ ـــد راه تطبی ـــامالً س ک

 استراتیژیک قرار دارد. 

  ــزد وزارت ــبالً ن ــه ق ــای ک ــه ه برنام
مهــم پنداشــته مــی شــدند، اکنــون از 

  ظــاهراً چــالش هــا بــاقی مانــده
اســـت، امـــا تمایـــل سیاســـی 
ـــــالن  ـــــق پ جهـــــت تطبی
ـــد  ـــود خواه ـــتراتیژیک وج اس

 داشت.

  ـــالن ـــای پ ـــه ه ـــام برنام تم
یک مطــابق بــه پــالن اســتراتیژ

مربوطـه تطبیــق گردیـده اســت 

  ــا در ــالش ه ــام چ ــاهراً تم ظ
برابـــر تطبیـــق برنامـــه  در 
ـــا و  ـــاد ه ـــایر نه وزارت و س
ادارات دولتـــــی بصـــــورت 

 چشمگیر کاهش یافته است.

 ــــور ــــه و بص ت وزارت فعاالن
ــتراتیژیک را  ــالن اس ــدی پ ج

 تطبیق می نماید.  
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 خوش بینی  احتماالت  نکات منفی   عوامل

 اولویت کمتر برخوردار هستند.

  ــل ــط تموی ــه توس ــای ک ــه ه برنام
ــد، از  کننــده گــان تطبیــق مــی گردی
ـــت و  ـــای دول ـــر محـــدودیت  ه اث
ــده  ــل کنن ــدگی و ناکــامی تموی درمان

 طل قرار داده شده اند.گان مع

  اکثر برنامه هـای پـالن اسـتراتیژیک
معطل قـرار داده شـده، هـیچ فعالیـت 
ــده  ــل کنن ــت تموی ــد از خــتم دخال بع

 گان صورت نه گرفته است.

ــد یــک سلســله لغــزش  ، هرچن
 ها توقع می رود. 

  بصــورت عمــوم نتــایج توقعــات
 را برآورده می سازد. 

  ــا ــت هــای در مطابقــت ب فعالی
جدول زمـانی تکمیـل گردیـده 

 است.

  ــر از توقعــات ــایج بعضــاً فرات نت
 قرار دارد. 

ـــت  فعالی

ـــــای  ه

تمویـــل 

ــــده  کنن

 گان 

  ــان ــده گ ــل کنن ــای تموی ــت ه فعالی
بصــورت قابــل توجــه کــاهش یافتــه 

 است.

  ــر عــدم ــان از اث ــل کننــده گ تموی
ت و نقـض وعـده هـا نـا امیـد پیشرف

 گردیده اند. 

  ــده ــخ گردی ــد فس ــای جدی ــروژه ه پ
 است.

  تمویل کننـده گـان بـا وزارت و
 دولت فعالیت دارد. 

  برنامــه هـــای کنـــونی ادامـــه
ــداً  ــای جدی ــه ه ــته و برنام داش
پـــالن شـــده کـــامالً تمویـــل 

 گردیده و تطبیق می گردند. 

  تمویــل کننــده گــان از طریــق
پیشـــــــرفت در تطبیـــــــق 

ــالح ــده و اص ــویق گردی ات تش
ــــت شــــان  بدینســــان فعالی

 افزایش یافته است. 

  همکـــاران تطبیـــق کننـــده از
منــابع اضــافی جهــت افــزایش 
فعالیت هـا و حمایـت شـان در 

 وزارت مستفید گردیده اند.

اسـتخدام 

از طریــق 

ــــه  برنام

ـــای  ارتق

ظرفیـــت 

ـــــرای  ب

 نتایج 

  ــای ــه ارتق ــق برنام ــتخدام از طری اس
و تـا ظرفیت معطـل قـرار داده شـده 

 هنوز صورت نه گرفته است.

  وزارت تجــارت وصــنایع قــادر بـــه
دریافــــت کارمنــــدان تخنیکــــی و 
ــت  ــاهر جه ــرایط و م ــد ش اداری واج
ـــه  ـــتراتیژیک ن ـــالن اس ـــق پ تطبی

 گردیده است. 

  ـــق ـــتخدام ازطری ـــه اس پروس
ــرای  ــت ب ــای ظرفی ــه ارتق برنام
ــق  ــالن تطبی ــابق پ ــایج مط نت

 2گردیـــده، پروپـــوزل مرحلـــه 
ــرار  ــذیرش ق ــورد پ ــه و م گرفت

ـــا  ـــتخدام پســـت ه ـــر اس اکث
 تکمیل گردیده است.

  ـــق ـــتخدام ازطری ـــه اس پروس
برنامــه ارتقــای ظرفیــت بــرای 
ــق  ــالن تطبی ــابق پ ــایج مط نت

ــه  ــوزل مرحل ــده، پروپ  2گردی
ــه و  ــرار گرفت ــذیرش ق ــورد پ م
اکثـــر اســـتخدام پســـت هـــا 

 تکمیل گردیده است.

 


