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پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
نظر کلی در مورد فساد در وزارت تجارت وصنایع
وزارت تجــارت وصــنایع منحیــی یــا اداره عایــااتی ماننــا ســایر نهــاد ــا و ادارات عایــااتی دولــت از موجودیــت فســاد اداری متــا ر
اســت .موجودیــت فســاد در وزارت ســب کــا ع عوایــا دولــت گردیــاه کــه بــات وتــااوف فعالیــت ــای وزارت را متــا ر مــی ســازد.
بنابرین مبارزه علیه فسـاد ییـی از اولویـت ـای اساسـی وزارت محسـو میگـردد  .ـا از رـرا ایـن پـالن محـو انـوا فسـاد در تمـاف
سطوا وزارت تجارت وصنایع بوده تـا تمـاف فعالیـت ـای وزارت ب ـورت کـ بهبـود یابـا .کـه ایـن امـر باعـی افـزایع عوایـا و زمینـه
اعتمــاد ســرمایه گــواران و تــاجران دایلــی را بیدــتر مــی ســازد .بــا تطبی ـ وتحقـ پــالن مبــارزه علیــه فســاد لــالع ــای نا ــی از
فساد جلوگیری و محو می گردد.
وزارت تجــارت وصــنایع یــا برنامــه وســیع و جــامع تحلی ـ و ارزیــابی روی ســاوات کــاری یــویع بمنظــور ناســا ی ســاوات ســی
پویر از فسـاد و تدـیی

فعالیـت کـه ـای

ـای مبـارزه علیـه فسـاد را در بالـ لـارلو وسـابا ی دوگانـه بـر ورده مـی سـازد،

راه انــاازی نمــوده اســت .در ایــن ارزیــابی یــا سلســله فیتــور ــای کــه در بســمت افــزایع فســاد در بنــادر تجــارتی ماننــا عــاف
موجودیــت ررزالعمــ

ــا و مقــررات مربورــه بــه تــاجران ،ریــایر یــو و مناســ  ,فــیو و تادیــات مربورــه بــه یــامات ،عــاف

موجودیت فافیت در برار داد ـا ،مـاایالت در ویـایس رسـمی و سفاسـتفاده صـالویت توسـ افـراد کـه بـا نهـاد ـای دولتـی ارتبـا
دا ته ویا پرنفور می با نا ،ناسا ی گردیاه است.
در ارتبــا بــا ت ــای ــای دولتــی بایــا افــزود کــه در ایــن ادارات پروســه تــاارکات و ررزالعم ـ

ــای کــاری در بســمت یریــااری و

فروش ت ای ا ویـا اجـاره دارا ـی ـا کـامال ییر ـفا و مـبهو بـوده و مـاایالت افـراد زورمنـا درایـن عرصـه وجـود دارد .ررزالعمـ
ــای مغل ـ کــاری ،عــاف موجودیــت سیســتو دیجیتل ـی و ســاوه مناس ـ کــاری از جملــه لــالع ــای عمــاه و اساســی در عرصــه
صاور جواز تجارتی محسو می گردد.
تدــه ــای تجــارتی در بســمت بازاریــابی مح ــو ت افغــانی ,جل ـ و جــو ســرمایه گــواری یــارجی مســفلیت دارنــا ولــی متاســفانه
ویایس نها بطور واضح ودبی مدـی

نـه گردیـاه اسـت .زیـرا فعالیـت ـای ـان بناعـت بیـع نـه بـوده ,و پروسـه اسـتیااف درایـن

عرصـه ــفا نمیبا ـا .ب ــورت عمـوف بــوانین و مقـررات مربورــه در ایـن عرصــه کـامال رعایــت نـه مــی گـردد .ایجــا مـی نمایــا تــا
یحه ویایس ،یوه ای استیااف و پروسه گزارش د ی تده ای تجارتی مورد بررسی برار گیرد.

موجودیت پروسه مغلـ  ،عـاف ـفافیت در برارداد ـا ،یرفیـت پـا ین کارمنـاان ،یضـ

دارا ـی ـا و ملییـت ـا توسـ افـراد زورمنـا

و عاف موجودیت سیستو نظارت از جملـه لـالع ـای اساسـی محسـو گردیـاه کـه در برابـر فعالیـت ـای ت ـای ـا بـرار دا ـته و
زمینه گسترش فساد را ب ورت وسیع فرا و میسازنا.
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ت ای مواد نفتـی و گـاز مـایع ییـی از ت ـای ـای اساسـی مربـ و وزارت تجـارت وصـنایع مـی با ـا .ایـن ت ـای بـادر بـه
ایفــای نقــع اساســی در بســمت ایجــاد ریــایر اســتراتیژیا ،واردات مــواد نفتــی و مــایریت مارکیــت مــواد نفتــی میبا ــا .متاســفانه
عاف موجودیت ررزالعمـ

ـای کـاری واضـح ،سیسـتو مغلـ تـاارکات و صـاور جـواز تسـهیالت مـواد نفتـی یرفیـت پـا ین مف ریـت

این اداره را کا ع داده ,سـب گسـترش وسـیع فسـاد درایـن اداره مـی با ـا کـه ایـن امـر منـتا بـه کـا ع دراماتیـا عوایـا گردیـاه
اســت .وجــو تــاارکات وزارت تجــارت وصــنایع در ســطح پــا ین بــرار دارد ولــی موجودیــت بــانون و مقــررات مغل ـ تــاارکات و پروســه
پیچیاه تـاارکات ،عـاف موجودیـت ررزالع مـ جـامع و ـفا بازگدـا ی مزایـاه ـا و عـاف موجودیـت سیسـتو وسـیع کنتـرول زمینـه
گســترش فســاد را مهیــا ســایته اســت .در نهایــت عــاف موجودیــت ــفافیت در پروســه اســتیااف ،یرفیــت پــا ین کارمنــاان و ماایلــه
افراد ییرمسفل باعی ایجاد لالع ا در عرصه منابع بدری در وزارت تجارت وصنایع گردیاه است.
بــبال صــاور جــواز تجــارتی و ارایــه یــامات از دو مرجــع میتلــس دولتــی ن وزارت تجــارت وصــنایع و یســا صــورت میگرفــت کـه یــا
موضــو مدــی و لــالع برانگیــز بــرای ســیتور ی وصــی محســو میگردیــا و زمینــه فســاد را فــرا و میســایت .بــه اســام ت ــمیو
ــورای عــالی ابت ــادی وزارت تجــارت وصــنایع یــا پــالن مدــی
گردیــا ,کــه درنتیجــه عرضــه یــامات توسـ

جهــت ادیــاف یســا بــه وزارت تجــارت وصــنایع رــرا و ترتی ـ

یســادر لوکــات وزارت تجــارت وصــنایع صــورت گرفتــه و ســیتور ی وصــی بــه ســهولت

میتوانا به یامات متوکره دسترسی واص نمایا .مایو سازی پروسه ای جواز تجارتی از بب تیمی گردیاه است.
لالع ای کلیای
ب ــورت ک ـ یــا سلســله لــالع ــای کلیــای در برابــر وزارت تجــارت وصــنایع بــرار دا ــته کــه فرصــت را بــرای فســاد فــرا و مــی
سازیا .این لالع ا ام موارد ری می گردد:
 عــاف موجودیــت مییــانیزف ــا و ررزالعمــ
منابع بدری ،تادیه فیو وییره

ــای اســتنارد و جــامع ماننــا مییــانیزف ــای نظــارت و ارزیــابی ،مــن نگی،

 عاف موجودیت مییانیزف گزار ا ی از ادارات و نهاد ای و یتی وزارت تجارت وصنایع و مییانیزف مناس نظارت
 عاف موجودیت سیستو فا جمع وری عوایا ماننا سیستو تادیات فیو تجارتی در بنادر ویا سیستو بانیی
 عاف موجودیت مییانیزف مدی

جهت پروسو و تطبی موافقت نامه ای تجارتی و ترانزیتی

 عاف موجودیت معیار ای مدی

جهت میافات و مجازات مسفلین وزارت تجارت وصنایع

 ماایالت در ویایس وزارت تجارت وصنایع از رر یا تعااد نهاد ای دولتی
 ماایله افراد زورمنا رریعه استفاده نیروی امنیتی ویا ارتبارات با ر بریت دولت
 مغل بودن بوانین و مقررات و عاف نظارت از تطبی بوانین و مقررات
 یرفیت پا ین کارمناان
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اولویت ای مبارزه علیه فساد در وزارت تجارت وصنایع
تعهــاات دولــت ووــات ملــی افغانســتان یاصــتا تعهــاات وزارت تجــارت وصــنایع در جلســه ســاف و کنفــرانو توکیــو و کنفــرانو یــود
کفــا ی افغانســتان در بالــ لــارلو وســابا ی دوگانــه ن SMAFاز جملــه اولویــت ــای اساســی در وزارت تجــارت وصــنایع
محســو مــی گــردد .بنــابرین رــرا و ترتی ـ پــالن مبــارزه علیــه فســاد و اســتراتیژی ســاده ســازی تجــارت و مچنــان مــایو ســازی
اداره ومایه سرمایه گواری افغانستان با وزارت تجارت وصنایع از جمله ویایس است که ب ورت مففقانه تیمی گردیا.
منحیی بیـع از نتـایا ارزیـابی مبـارزه علیـه فسـاد وزارت تجـارت وصـنایع و در رو ـنا ی سـروی ـا و پیدـنهادات ارایـه ـاه توسـ
نهــاد ــای مبــارزه علیــه فســاد ماننــا کمیســیون نظــارت و مبــارزه علیــه فســاد اداری و کمیتــه مســتق مدــترا نظــارت و ارزیــابی
مبــارزه علیــه فســاد ،وزارت تجــارت وصــنایع بنــادر تجــارتی ،ت ــای ــای دولتــی ،صــاور جــواز تجــارتی ،تدــه تجــارتی ،تــاارکات و
منــابع بدــری را منحیــی ســاوات کــه بیدــتر از فســاد ســی پــویر مــی با ــنا ،ناســا ی نمــوده اســت و ایــن ســاوات را در صــار
اولویت ا برار داده است .لنانچه ساوات فوق الوکر ریال ارایه گردیاه انا:
 .1بهبود در فعالیت ای تجارتی بنادر
 .2تامین اصالوات و فافیت بیدتر در پروسه ای صاور جواز تجارتی و سرمایه گواری
 .3تسریع و تامین فافیت بیدتر در پروسه ای صاور جواز تجارتی
 .4بهبود و تامین فافیت در فعالیت ا و امور تده ای تجارتی
 .5تامین فافیت و نظارت از ت ای ای مربو وزارت تجارت وصنایع
 .6تامین فافیت و مو ریت بیدتر در فعالیت و امور ت ای مواد نفتی
 .7اصالوات در پروسه تاارکات
 .8ایجاد یا مییانیزف فافیت و مف ر استیااف
لارلو تطبیقی
در ایــن پــالن ا ــاا بــرای تمــاف اولویــت ــای تعــین ــاه مدــی
مدی

با لارلو زمـانی یـاو و ـی

گردیــاه اســت و جهــت و ــول ا ــاا متــوکره ،فعالیــت ــای

مسـفل در نظـر گرفتـه ـاه اسـت .دفـاتر معینـان مربورـه وزارت تجـارت وصـنایع میلـس

سـتنا تـا فعالیـت ـای پـالن ـاه را از رریـ ریاسـت ـای تحـت صـالویت ـان تطبیـ نماینـا .ریاسـت اسـتراتیژی ،پالیسـی و
پالن از پروسه تطبی پـالن کـاری پـالن مبـارزه علیـه فسـاد پیگیـری و نظـارت نمـوده و سـایر ریاسـت ـای مربورـه گزار ـات مـا وار
یویع را به این ریاسـت ارایـه مـی نماینـا .روسـا و مـرین ـعبات در بسـمت تطبیـ مـوارد مربورـه بـه پـالن مبـارزه علیـه فسـاد در
پالن ای ک اری ـان مسـفلیت دا ـته و در برابـر پیدـرفت در سـاوات کـه نهـا در ببـال ن مسـفلیت دارنـا ،مـورد ارزیـابی بـرار مـی
گیرنا.
ایجا می نمایا تـا بمنظـور نظـارت مناسـ و دبیـ از پروسـه تطبیـ پـالن متـوکره ،یـا کمیتـه کـاری بـه ر بـری معـین انیدـا
سیتور ی وصی و صنایع وزارت تجارت وصنایع ایجاد گردد .که جلسات یویع را بعا از ر دو ماه بمنظور بررسی پروسه
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تطبی ـ پــالن مبــارزه علیــه فســاد و ســایر موضــوعات مربورــه تــاویر نمایــا .مــن نگی بیدــتر بــا ســایر ادارات و نهــاد ــای
دولتی از رری تاویر جلسات منظو بمنظور ناسا ی و رفع لالع ای بروز اه تامین میگردد.
ک میتــه کــاری مربورــه نظریــات و نتــایا یــویع را بــه مقــاف وزارت تجــارت وصــنایع ارایــه نمــوده و یــا گــزارش مــا وار از ســیرتریت
ورای عالی دفتر مقـاف ریاسـت جمهـوری بـه ـورای عـالی مبـارزه علیـه فسـاد ارایـه گـردد .معلومـات فدـرده توسـ مقـاف وزارت ویـا
معــین وزارت بــه اســام تقاضــای ــورای عــالی فــرا و مــی گــردد .عــالوه بــر ن ،گزار ــات ب ــورت مــنظو بــه کمیســیون نظــارت و
ارزیـابی ن MECبمنظـور نظـارت مسـتقالنه تعهـاات ارایـه یوا ـا ـا .از کمیســیون نظـارت و ارزیـابی دعـوت بـه عمـ مـی یـا تــا
پــالن تطبیقــی را از اول جنــوری  2017الــی یــتو جــو ی  2017بررســی نمــوده و بــه ســیتور عامــه در مــورد ن گــزارش ارایــه نمایــا.
در نهایــت تمــاف نتــایا از رریــ کنفــرانو یــود کفــا ی در بالــ لــارلو وســابا ی دوگانــه ن SMAFدر اوســ ســال 2017
میالدی گزارش داده یوا ا ا.
فرضیات و یطرات کلیای
عاف میاری از جان وزارت ا و نهادی دولتی ریرب
عاف میاری ریاست ای مربوره در بسمت تطبی پالن مبارزه علیه فساد
عاف موجودیت بودجه کافی
یرفیت پا ین کارمناان وزارت
وجــوه مــالی مــورد نیــاز جهــت تطبیـ و عملــی ســازی ایــن پــالن کــافی نــه بــوده و تنهــا مــی توانــا از رریـ بودجــه عملیــاتی وزارت
تجارت وصـنایع مـورد ومایـت بـرار گیـرد .ایجـا مـی نمایـا تـا وجـوه مـالی جهـت مـارن سـازی پروسـه جـواز د ـی و ایجـاد مرکـز
واوــا یــامات از کدــور ــا و نهــاد ــای تموی ـ کننــاه کــه در ایــن ســاوات عالبــه دارنــا ،دریافــت گــردد .ایجــا مــی نمایــا تــا
متی

ــین ب ــورت مفبــت از رری ـ بــراداد ــای میــاری تینییــی در ایــن زمینــه جســتجو گــردد و در درازمــات میتــوان یرفیــت

ز ف را از رری سیستو مناس استیااف به اسام ایسته گی و تاویر برنامه ا و فعالیت ای ارتقای یرفیت تامین نمود.
ارتبارات و گا ی
گا ی در مورد فساد و معیـار وزارت تجـارت وصـنایع جهـت مبـارزه علیـه فسـاد و جلـ و جـو ومایـت سـیتور عامـه یـا امـر مهـو
و وتمی محسو می گردد .گـ ا ی د ـی مـردف در مـورد فعالیـت ـای دولـت در عرصـه مبـارزه علیـه فسـاد سـب کمـا و میـاری
دولت گردیاه و باعی افـزایع بـاور و اعتمـاد مـردف میگـردد .از رریـ برنامـه ـای گـا ی د ـی بـه سـیتور عامـه وبـا اسـتفاده رسـانه
به م ول وی سـایت ـای رسـمی ،ندـریات ،ـبیه ـای رادیـو و تلویزیـون مـردف از فسـاد و فعالیـت ـای پـالن ـاه وزارت تجـارت
وصنایع در عرصه مبارزه علیه فساد گا ی واص یوا نا نمود.
ا ــیاو و ادارت کلیــای در بســمت تطبی ـ مففقانــه پــالن مبــارزه علیــه فســاد ــام مقــاف وزارت تجــارت وصــنایع ،معینــان وزارت،
ریاســت ــا و مریــت ــای مربورــه و اداره امــور ریاســت جمهــوری بــوده و نهــا میتواننــا از رری ـ نفــور یــویع در بســمت تطبی ـ
پالن متوکره کما و میاری نماینا.
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پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
وزارت تجــارت وصــنایع تمــاف گزینــه ــا را از رریـ ریاســت ارالعــات و ارتبــا عامــه جهــت گــا ی د ــی مــراجعین یــویع
روی دســت یوا ــا گرفــت .بنــابرین یــا سلســله درم ــای انترنتــی از رری ـ صــفحات اجتمــاعی مچــو فیســبوا ،تــویتر ،گوگ ـ
پلــو ،فلیــر و تیگــراف بمنظــور فــرا و ســازی تســهیالت در بســمت گــا ی د ــی ســیتور عامــه در مــورد فعالیــت ــای مبــارزه علیــه
فساد در وزارت تجارت وصنایع ایجاد گردیاه است و این صفحات بیدتر گسترش یوا ا یافت.
از جانـ ـ دیگـــر تـــاویر کنفـــرانو ـ ـای مطبوعـــاتی در مـــورد پـــالن مبـــارزه علیـــه فســـاد و ارایـــه معلومـــات در مـــورد بضـــایا
مربورــه بــه مبــارزه علیــه فســاد و میتــود ــای تــاویر کنفــرانو ــای مطبوعــاتی از رریقــه مــف ر تــامین ارتبــا متقابــ بــا
ســیتور عامــه مــی با ــا .ســین گــوی وزارت تجــارت وصــنایع ــر روز بایــا بــا بیدــتر از پــنا رســانه بــه ــمول رســانه ــای
صـــوتی و ب ـــری در مـــورد دســـت ورد ـــای بیـــع ـــای میتلـــس وزارت یاصـــتا پـــالن مبـــارزه علیـــه فســـاد و ـــیوه ـــای
مبارزه با این پایاه م اوبه نمایا.
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پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
اولویت  : 1بهبود در امورو فعالیت ای مربو به بنادر
ا اا
ارایه سهولت
ای زف به
صورت فا
به متدبثین
دایلی و
یارجی

فعالیت ا

ای

ا

امضای تفا و نامه میان وزارت
فعالیت :1
ایجــاد مییــانیزف ــای تجارت وصنایع و وزارت مالیه
مـــــن نگی میـــــان
وزارت تجــارت وصــنایع ایجاد کمیته من نگی
و وزارت مالیــــــــه در
ارتبا بـه بهبـود امـور تاویر جلسات ما وار
و تـــامین ـــفافیت در
ررا و ت وی ر نمود توس
بنادر
وزارت تجارت وصنایع و وزارت
مالیه

ادارات مسفل

نتایا

ریاست ترانزیـت ایــن موضــو
و تســــــهیالت پروســــه را از
تجارتی
رریـــــــــ
افــــــــزایع
میــاری ــا
بهتــــر مــــی
سازد.

بیسالین

ضر العج

یطرات

امضـای تفـا و نامـه الــی عـــاف میـــاری میـــان
یتو فبروری 2017
وزارت تجــارت وصــنایع و
وزارت مالیه در بنادر
ایجــاد کمیتــه الــی یــتو
مارچ 2017

جلســـــات میـــــان
وزارت تجـــــــــارت
وصــــــنایع و وزارت
مالیــــــه منظمــــــا
تاویرنـــه گردیـــاه و
مــن نگی در ســطح یاز جلسـات الـی پریـ
پا ین برار دارد.
2017

رـــرا ر نمـــود الـــی
پری 2017

ایجــاد یــا واوــا نظــارت و ریاســت تجــارت فافیت و بـاز عــــاف موجودیــــت ایجــاد واوــا الــی یــتو عــاف میــاری از جانــ
فعالیت:2
بــودن بــرارداد مییـــانیزف نظـــارت و جنوری 2017
بین المللی
ایجـــــاد مییـــــانیزف ارزیابی برای موافقت نامه
وزارت تجـــارت وصـــنایع،
ا
ارــاق تجــارت و صــنایع
ارزیابی بـرای بـرارداد
نظارت و ارزیـابی بـرای
ا
یـــاز تـــاویر جلســـات افغانســـــــــتان و وزارت
موافقـــت نامـــه ـــای تـاویر جلســات بـا نهــاد ــای
ب ورت منظو الـی یـتو مالیه
ریرب
تجارتی و ترانزیتی
مارچ 2017
ترتی و توویا گزار ات
رــرا و ترتیــ گــزارش
ربعــوار از ــرو مــارچ
2017
فعالیت  :3ایجاد
مییانیزف ای مورد نیاز

ارزیابی سیستو کنونی

ریاست عمومی
مواد نفتی و گاز

تغیر معامالت
نقای به

در وال واضر فیو
رور نقای به

تیمی ارزیابی الی یتو
جنوری 2017

عاف تمای کارمناان
کنونی در بسمت تطبی

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
ا اا

ا

فعالیت ا

ای

جهت پردایت م ار
در بنادر ن فیو توس
رکت ای وارداتی
مواد نفتی و گاز مایع از
رری بانا

انیدا پالن کاری جهت
دیجیت سازی تادیات

ادارات مسفل
مایع

امضای تفا و نامه ا با بانا
ای ی وصی

نتایا

بیسالین

معامالت بانیی کارمناان وزارت تادیه
تیمی پالن کاری الی
می گردد که زمینه
یتو مارچ 2017
فساد را مهیا می
سازد.
تیمی تفا و نامه الی
یتو پری 2017

فعالیت ای سیستو ای
جایا
ناسا ی یامات مناس به
فعالیت :4
مودل مدارکت سیتور
دیی سازی سیتور
ی وصی در بنادر کدور ی وصی و عامه
یامات انتیا اه برارداد
از رری تطبی مودل
گردیاه ویا به سیتور ی وصی
مدارکت سیتور
ی وصی و عامه  PPPجهت مزایاه به اعالن سپرده
اه است
جهت بهبود کیفیت در
مایریت یامات بنادر
بدمول بارگیری و
تیلیه اجنام ،ریایر و
بارگیری کدتی ا و
کا ع فساد اداری

ضر العج

یطرات
این سیستو
عاف بودجه کافی

فعالیت سیستو الی یتو
جون 2017
ریاست ترانزیت

یامات بهتر و
استفاده مف ر
منابع

لارلو مقرراتی مودل ناسا ی یامات الی
مدارکت سیتور
یتو مارچ 2017
ی وصی و عامه توس
ورای محترف وزیران
منظور گردیاه و برار
است با وزارت مالیه
من نگ گردد.
رکت ای سیتور
ی وصی عالی یویع
را در بسمت ارایه
یامات بنادر ابراز
دا ته انا ولی تا نوز
کااف مودل PPP
تطبی نه گردیاه است.
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براداد یامات الی یتو
جون 2017

عاف میاری از جان
وزارت مالیه

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
اولویت  :2تسریع و تامین فافیت در پروسه صاور جواز تجارتی
ا اا
ایجاد سیستو
مو ر صاور
جواز تجارت
در مرکز و
دفاتر و یتی

فعالیت ا
فعالیت :1
ررا و ترتی ررزالعم ای
ساده و فافیت برای بت و
راجستر و صاور جواز تجارت

فعالیت :2
معرفی و تطبی ررزالعم بت
و راجستر و صاور جواز از رری
نالین و توسعه ن به و یات

ای

ا

نتایا

ادارات مسفل

ررا و انیدا و منظور
ررزالعم ای جایا
جواز د ی

ریاست بت
مرکزی فعالیت
ای تجارتی،
مدای و مالییت
فیری

ررا و ترتی پالن
تطبیقی برای ررزالعم
نالین

ریاست بت
مرکزی فعالیت
ای تجارتی،
مدای و مالییت
فیری

ناسا ی نیازمنای ای
تینییی برای سیستو
جایا
تنظیو وی سایت جهت
ارایه یامات به سیستو
جایا نالین

فعالیت :3
تطبی مرکز واوا ارایه یامات
ن One stop shopجهت

اعمار دفتر جایا

ریاست بت
مرکزی فعالیت
ای تجارتی،

ساده سازی و
تسریع پروسه
صاور جوازد ی

تسریع و ساده
سازی پروسه
رونا کاری
مارن سازی
سیستو جهت
کا ع سی
پویری در برابر
فساد

بیسالین
ررزالعم کنونی
واضح و ساده
نیست

عاف تطبی ررزالعم ای
الی یتو
دسمبر  2016جایا از ا ر عاف موجودیت
یرفیت کافی
تطبی رزرالعم ای جایا از
رری موزش کارمناان مربوره
ومایت یوا ا گردیا.

در وال واضر
این پروسه با ی
ورق صورت
گرفته و سیستو
نالین وجود
ناارد.

عاف موجودیت
ارایه تسهیالت
یا مرکز واوا
در نگاف ایو
جواز در موبعیت متقاضیان را وادار
9

ضر العج

یطرات

انیدا پالن عاف یینوایتی پروسه ا در
الی یتو مارچ مرکز و و یات .این یطرات از
2017
رری ارسال تیو نظارتی وزارت
تجارت وصنایع به و یات جهت
ارزیابی پروسه تطبی کا ع
ناسا ی
نیازمنای ا یوا ا یافت .
الی یتو
پری 2017
تنظیو وی
سایت الی
یتو جون
2017
تیمی دفتر
جایا الی
یتو سپتمبر

عاف من نگی میان ادارات
دیی در بت و راجستر فعالیت
تجارتی و صاور جواز تجارت

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
فعالیت ا

ا اا

ساده سازی و بهبود من نگی
میان وزارت تجارت وصنایع،
وزارت مالیه و اراق تجارت
وصنایع افغانستان

ای

ا

مایو سازی بیع
جوازد ی اداره یسا با
بیع جوازد ی وزارت
تجارت و صنایع

نتایا

ادارات مسفل
مدای و مالییت
فیری

مایو سازی سیستو بت
و راجستر فعالیت تجارتی
یسا با وزارت تجارت
وصنایع

ای ساده و
سان و صاور
جواز از مرکز
واوا ارایه
یامات

بیسالین
می سازد تا به جا
ای متعاد جهت
ری مراو
میتلس بمنظور
ایو جواز مراجعه
نماینا که زمینه
فساد را فرا و می
سازد

راه اناازی سیستو جایا

فعالیت :4
پالن مایو سازی اداره ومایه
سرمایه گواری افغانستان با
وزارت تجارت وصنایع

تیمی پالن مایو سازی

ضر العج

یطرات

2016

عاف موجودیت بودجه

مایو سازی
ادارات
متوکره الی
یتو اکتوبر
2016

عاف میاری ازجان ادارات
مربوره
عاف موجودیت تی
یرفیت زف

و

مویو سازی
سیستو بت
و راجستر الی
نوامبر 2016
راه اناازی
سیستو جایا
الی یتو
نوامبر 2016

موجودیت یسا
ساده سازی و
منحیی یا اداره
تسریع پروسه
بت و راجستر مستق که
باعی میگردد تا یامات را به
سیتور ی وصی
یامات به
سیتور ی وصی موازی با وزارت
تجارت وصنایع
به سانی و از

ریاست بت
مرکزی و یسا

منظوری پالن توس
ورای محترف وزیران

10

تیمی پالن
یتو گست
2016
منظوری پالن
الی یتو
گست 2016

عاف میاری از جان

یسا

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
ا اا

ای

فعالیت ا

فعالیت :5
معرفی و تطبی ررزالعم
جایا برای بت و راجستر
دیجیتلی عالیو تجارتی

ای

ا

نتایا

ادارات مسفل

بیسالین

تطبی پالن متوکره

یا مرجع واوا
ارایه گردد.

ارایه می نمایا و
این برای سیتور
ی وصی مدی
برانگیز می با ا.

ررا و انیدا و منظوری ریاست بت
ررزالعم
مرکزی فعالیت
ای تجارتی،
مدای و مالییت
فعالیت سیستو جایا
فیری

ساده سازی و
تسریع رونا
کاری

عاف موجودیت
ررزالعم و
سیستو دیجیتلی
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یطرات

تطبی پالن
الی یتو
جون 2017
عاف موجودیت بودجه

انیدا و
منظوری
ررزالعم الی
یتو جنوری عاف میاری از جان ادارات
2017
ریرب ماننا وزارت مالیه و یسا
فعالیت
سیستو جایا
الی یتو
پری 2017

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
اولویت  :3بهبود و تامین فافیت در امور تده ای تجارتی
ا اا
بهبود مف ریت
در امور تده
ای تجارتی

فعالیت ا
فعالیت:1
ارزیابی جامع فعالیت ای تده
ای تجارتی و کارمناان
نمایناه گی ای یارجی

ای

ا

ایجاد یا کمیته کاری
بمنظور ارزیابی پروسه
تقرر و اجراات تده ای
تجارتی موجوده

ادارات مسفل

نتایا

ارزیابی وضعیت
ریاست عمومی
تجارت بین المللی کنونی تده
ای تجارتی

بیسالین

ایجاد کمیته الی
ارزیابی دبی
صورت نه می یتو دسمبر 2016
گیرد
تاویر جلسات
ما وار از جنوری
2017

تاویر جلسات

فعالیت :2

ایجاد کمیته کاری جهت تعین
رای مناس دربسمت پروسه
ترتی یحه ویایس
فا استیااف تده ای
تجارتی و کارمناان نمایناه گی
ای یارجی وزارت جهت تامین
تاویر جلسات ب ورت
فافیت
منظو

عاف میاری از جان
تجارتی

تده ای

ماایله و نفور افراد در پروسه
ای مربوره

گزارش ارزیابی الی
یتو مارچ 2017

انیدا گزارش ارزیابی
تدیی اعضای کمیته
کاری متوکره

ضر العج

یطرات

بهبود در
ریاست عمومی
تجارت بین المللی اجراات تده
ای تجارتی
استیااف به
اسام ایسته
گی
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استیااف
تعه ای
تجارتی به
اسام
سفار ات
ی ی بوده
و به اسام
ایسته گی
نه می با ا.

تدیی اعضا
کمیته الی یتو
جنوری 2017
ترتی یحه
ویایس الی یتو
فبروری 2017
تاویر جلسات
ما وار از مارچ
2017

عاف میاری از جان
تجارتی

تده ای

ماایله و نفور افراد در پروسه
ای مربوره

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع

اولویت  :4تامین فافیت و مراببت از ت ای ای مربو به وزارت تجارت وصنایع
ا اا

فعالیت ا

بهبود در امور فعالیت :1
مالی ،تاارکات یاز بت و راجستر و
و تولیاات
استراد دارا ی ای یض
ت ای ای
اه مربو به ت ای
دولتی
ای دولتی

ای

ا

ناسا ی دارا ی ای
یض اه در میاری
با وزارت مالیه و ت ای
ای دولتی

ادارات مسفل
ریاست عمومی
امور تینییی و
صنایع

راجع نمودن بضایا
مربو به یض دارا ی
ا به نهاد ای تنفیو
بانون

نتایا
استرداد مجاد
دارا ی ای
یض اه
مربو به ت ای
ای دولتی

پیگیری منظو بمنظور
و ول ارمینان از
پروسو بضایا

فعالیت :2

ترتی ر نمود

ایجاد ر نمود و پالن
کاری فا برای
ارزیابی موافقت نامه،
یریااری ت ای ا و
تنظیو دارا ی ا و امور

ترتی و انیدا پالن
جهت ارزیابی امور
ت ای ای دولتی

ریاست عمومی
امور تینییی و
صنایع

بیسالین
یا تعااد دارا ی
ای دولت یض
گردیاه است ولی
تا نوز دولت
لست مناس از
دارا ی ای یض
اه ناا ته و این
امر و بضایا را
مدی سایته
است.

در وال واضر یا
بهبود و تامین
فافیت در پروسه ر نمود وجود
ا
دا ته ولی کهنه و
مغل است و از ن
پیگیری صورت نه
میگیرد.
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ضر العج
ناسا ی دارا ی ای
یض اه الی یتو
گست 2016
راجع نمودن بضایا الی
یتو اکتوبر 2016
پیگیری ما وار بضایا از
نوامبر 2016

ترتی ر نمود الی یتو
گست 2016
ررا و انیدا پالن الی
یتو دسمبر 2016

یطرات
زمین توس افراد زورمنا یض
گردیاه و نها در فعالیت ای
دولت در بسمت استرداد مجاد
دارا ی ماایله می نمایا ویا به
سانی از استرداد زمین ای
یض اه انیار می ورزنا .این
بضایا به دفتر مقاف ریاست
جمهوری جهت و و ف
گزارش داده یوا ا ا

این نیاز به مدارکت ت ای ا
بوده که یرفیت کاری ان پا ین
است .وزارت تجارت وصنایع
ومایت تینییی را جهت و ول
ارمینان از اینیه ر نمود ا با
درنظردا ت نظریات نها انیدا

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
ا اا

فعالیت ا

ای

ا

ادارات مسفل

نتایا

بیسالین

ضر العج

مربو به دارا ی ا
فعالیت :3
ناسا ی ررزالعم در
بت و راجستر و
ناسا ی دارا ی برای
کرایه و سایر موضوعات
مربو به ت ای ای
دولتی

یطرات
یافته است ،ارایه می نمایا.

بررسی یوه ای کنونی ریاست عمومی
ت ای ای دولتی
امور تینییی و
صنایع
ررا و انیدا یا
یوه مناس برای اجاره
و کرایه دارا ی ای
مربو به ت ای ای
دولتی

بهبود و فافیت
در پروسه ای
مربوره

ررا و انیدا
ررزالعم برای اجاره و
کرایه دارا ی ا

بررسی یوه ای الی
یتو جنوری 2017

ت ای ای دولتی
دارای یا تعااد
دارا ی ای بوده
که میتواننا انها را انیدا نظریات الی یتو
مارچ 2017
به کرایه با نا
ولی ر نمود
انیدا ررزالعم الی
مناس جهت
یتو پری 2017
پیدبرد این پروسه منظوری ررزالعم الی
وجود ناارد.
یتو می 2017

عاف فافیت در یریااری و
فرو ات اجنام و اموال مورد نیاز
توس ت ای ای دولتی
عاف میاری از جان افراد که از
سیستو کنونی مستفیا می
گردنا .ایجا می نمایا تا وزارت
تجارت وصنایع در برابر ر گونه
مقاومت مبارزه نمایا.

منظوری ررزالعم
فعالیت :4
ایجاد یا مییانیزف
جهت تامین بیالنو و
جمع وری عوایا

بررسی یوه ای کنونی ریاست تطبی
اصالوات و تحلی
امور مالی ت ای
ررا و انیدا
ررزالعم برای بیالنو و رکت ای
دولتی
و جمع وری عوایا
منظوری ررزالعم
تیمی و پروسو 36
بیالنو بابی ماناه

تسهی پروسه

ریاست عمومی
عوایا

ت ای ای دولتی
یوه ای کهنه را
در بیالنو و جمع
وری عوایا
استفاده می کنا.

بررسی یوه الی یتو
جنوری 2017
انیدا رزرالعم الی یتو
پری 2017
منظوری ررزالعم الی یتو
می 2017
تیمی بیالنو ای بابی
ماناه الی یتو جون 2017
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به میاری بیع پالیسی وزارت
مالیه و یزاین  ،اداره گمرکات
ضرورت دارد

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
اولویت  :5تامین فافیت و مف ریت در فعالیت ای ت ای مواد نفتی و گاز مایع
ا اا
تامین فافیت
و مف ریت در
جمع وری
عوایا

فعالیت ا
فعالیت :1
بهبود ررزالعم
ای کاری برای
ت ای مواد نفتی و
گاز مایع جهت
تامین فافیت
بیدتر

فعالیت:2
پردایت م ار و
فیو یامات
ت ای مطاب به
نورف ای مدی
از رری وسا
بانیی

ای

ا

تیمی مطالعه ررزالعم
ای کنونی جهت ناسا ی
نیات بوت و ضعس

ادارات مسفل
ریاست عمومی
ت ای مواد نفتی
و گاز مایع

نتایا
تطبی مقررات
فا

ت ای مواد نفتی و گاز
مایع دارای ررزالعم
ای متعاد بوده که
اکثر ان کهنه و ییر مف ر
بوده و نیاز به تجایا
دارنا .در وال واضر در
ررزالعم ا و مقررات
تاارکات برارداد و
جوازد ی وضاوت وجود
ناارد.

تسهیالت ررزالعم
کاری

در وال واضر م ار
یامات ب ورت نقای
تادیه گردیاه که نها در
معرض استفاده نادرست
برار میا ا.

مقرره اصالوات جهت رفع
نیات بوت ناسا ی اه در
مطالعه ببلی
ررا ر نمود جهت ربی
مقرره متوکره بدمول
مییانیزف نظارت و ارزیابی
بررسی سیستو کنونی
تادیات
ررا پیدنهاد جهت استفاده
سیستو بانیی برای تادیه
فیو

ریاست عمومی
ت ای مواد نفتی
و گاز مایع

بیسالین

ضر العج
تیمی مطالعه الی
یتو دسمبر 2016
اصالا مقررات الی
یتو فبروری 2017
تیمی ر نمود الی
یتو پری 2017

بررسی سیستو الی
یتو جنوری 2017
انیدا پروپوزل الی
یتو مارچ 2017
تطبی این پروسه الی
یتو می 2017

تطبی مودل تادیه م ار
از رری بانا ا
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یطرات
مقاومت در برابر تغیرات.
در صورت نیاز این امر از
رری دیالت وزارت
تجارت وصنایع به اسام
اایت دفتر مقاف ریاست
جمهوری باب و و
ف می با ا.

عاف میاری از جان
مقامات با صالویت

پالن مبارزه علیه فساد وزارت تجارت وصنایع
اولویت  :6تنظیو و ت حیح مجاد پروسه تاارکات
ا اا

فعالیت ا

ایجاد فافیت در فعالیت :1
پروسه تاارکات بهبود فعالیت ای
تاارکاتی بمنظور
افزایع فافیت،
کنترول و نظارت

ای

ا

ا تراا در پروسه وزارت مالیه
جهت ت حیح بانون و مقررات
تاارکات

ادارات مسفل
ریاست اداری
و مالی و
وزارت مالیه

نتایا
بهبود در
پروسه
تاارکات

بانون کنونی تاارکات
و ررزالعم ای
مربوره باعی پیچیاه
گی پروسه تاارکات
گردیاه و باعی تعل
در پروسه گردیاه و
زمینه فساد مهیا می
گردد.

ایجاد ررزالعم الی یتو
مارچ 2017

یرفیت پا ین
کارمناان از رری
تاویر برنامه ای
موز ی افزایع
یوا ا یافت.

استیااف افراد
ایسته و
متی

انیدا پروپوزل برنامه اعالن بست ای یالی
الی یتو اکتوبر 2016
ارتقای یرفیت برای
نتایا در وال جریان
تیمی پروپوزل برنامه
برار دا ته و بعضی
ارتقای یرفیت برای نتایا
پست ای ریاست از
الی یتو مارچ 2017
رری این برنامه
یاز تطبی این برنامه الی
تیمی گردیاه است .یتو جون 2017

عاف میاری از
جان کمیسون
مستق اصالوات
اداری و یامات
ملیی

انیدا ر نمود کاری برای
ریاست ا جهت ناسا ی
نیازمنای ای ان در یاز سال
مالی
ایجاد ررزالعم ا برای کنترول
کیفیت ،نظارت و ارزیابی فعالیت
ای تاارکاتی

فافیت در
استیااف
کارمناان

فعالیت :2
تطبی پروسه
استیااف و تطبی
برنامه ارتقای یرفیت
برای نتایا در ریاست
ا و دفاتر مرکزی و
و یتی

اعالن پست ای یالی
انیدا پروپوزل برنامه ارتقای
یرفیت برای نتایا

ریاست منابع
بدری

بیسالین

ضر العج

یاز و تطبی برنامه ارتقای
یرفیت برای نتایا

منظوری مقاف _____________________:
16

یاز ا تراا از گست
2016

یطرات

انیدا ر نمود الی یتو
جنوری 2017

عاف میاری از
جان نهاد ای با
صالویت مربوره

