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 ل اولصف
 احکام عمومی

 مبنی :
 

 ماده اول :
جارت تفعالیت های وزارت واجراآت بهتر بمنظور تنظیم ا. ج ، ا.  اساسیقانون  هفتاد ششم حکم مادهر روشنائی مقرره داین 

 وصنایع وضع گردیده است.
 اهداف :

 ماده دوم
 اهداف این مقرره عبارت اند از:

 .تشخیص و تعین صالحیت های وزارت تجارت وصنایع 1

 متقضیات و به بقت آنهااشت مطااسناد تقنینی مرتبط به تجارت و صنایع با در نظرد تسوید، تعدیل، ایزاد  واصالحطرح  -2
 .پذیرفته شده امروزیمعیار های 

یعالقه پیرامون  ذین ، تطبیق و پیگیری موافقت نامه های تجارتی دوجانبه و چند چندین جانبه با کشور های تنظیم ، تدو -3
 مسایل مربوط  به تجارت و صنعت

 .جارت و صنعت سکتور خصوصی  در بخش ت فراهم آوری تسهیالت و زمینه سازی برای رشد و انکشاف فعالیت های -4

  اتخاد تدابیر الزم در جهت متوازن ساختن بیالنس تجارت . -5

  نظارت و پیگیری از تحقق اهداف استراتیژیک انکشاف تجارت، صنعت و تقویه سکتور خصوصی -5

د رشد و منظور تسریع رونب( )تجارتی و صنعتی  طرح ، ترتیب، تطبیق و پیگیری پالیسی ها و استراتیژی ها اقتصادی -6
 .انکشاف پایدار اقتصادی کشور

رت تجارت و ی وزارت و اتخاذ برنامه های ارتقاع ظرفیت جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان وزاریفورم ادار -7
 صنایع.

 . ه داخلیشگاه ها تجارتی و صنعتی داخل و خارج از کشور جهت بازاریابی برای محصوالت تولیدتنظیم نمای  -8

فتن برای متشبثین داخلی و خارجی برعالوه روی داست گر جواز دهی  ثبت و صوص پروسهخریفورم و تسهیالت در  -9
رجی گذاری خا پرنامه های حمایوی غرض جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی با در نظرداشت توسعه و رشد سرمایه

 در کشور.
 

 رعایت اصول:
 ماده سوم:

 نایع در اجرای وظایف خویش اصول ذیل را رعایت می نماید:وزارت تجارت وص

 .احکام قانون اساسی وسایر اسناد تقنینی -1

 شفافیت وحسابدهی. -2
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 ارایه خدمات مؤثر ومثمردرعرصه کاری مربوط. -3

 دولتی. وزارت خانه ها و نهاد های  در انجام فعالیت ها باسایر و همکاری تامین هماهنگی -4

 ر ارایه خدمات.توازن وتناسب وعدم تبعیض د -5

 تجارت وصنعت. در خصوص  یکپارچگی سیاست گزاری -6
 و صنعتی در سازمان های منطقوی و جهانی.مسایل تجارتی  پیرامون  تعهدات افغانستان -7

 
 فصل دوم

 وظایف وصالحیتها
 :حقوقیدر عرضه 

 ماده چهارم:
 

ر دبا ین شده به اهداف تعدر مطابقت به پالن عمومی وزارت جهت نیل  تقنینی وزارتطرح و ترتیب پالن  -1

 نظرداشت طی مراحل اسناد حقوقی شامل پالن در هماهنگی و همکاری نهادی های ذیربط.

 .وصنعت تدرساحه تجار ،مسوده اسناد تقنینی در مطابقت به معیار های پذیرفته شده تدوین  طرح و -2
 .ترتیب وتنظیم لوایح و طرزالعمل ها  -3
 خش های مربوطمطابق به نیاز مندی های کاری بی نافذه تجارت ی اسناد تقنینساختن  بازنگری وهماهنگ -4

 پذیرفته شده.معیار های  با
 و صنعت . تجارت اسناد تقنینی مربوط به سکتورتوضیح وتفسیر  -5
ناد اسرح ع ازطوزارت عدلیه وسایر ارگانهای حقوقی وتقنینی کشور ودفا حقوقی اشتراک دربحث های علمی -6

 وزارت تجارت وصنایع.عرصه های کاری در صنعت و تجارت تقنینی مربوط به 
 (.IPمالکیت فکری )حقوق بخش امور کاری  نظارت وانسجام -7
 امورثبت وراجستر مربوط به اختراعات وعالیم تجارتی. های اجراییتنظیم طرزالعمل  -8
ده ش ما پذیرفتهکه از جانب افغانستان رس تجارتی وصنعتیقتنامه های افموموادنظارت،ارزیابی وتطبیق   -9

 .باشد
للی، ارت بین المبین المللی وتنظیم موافقتنامه های تج سازمانها و نهادی های نماینده گی ازدولت در  -10

ه به وچند جانبه دوجانببه گونه خدمات و ، حمایت ازسرمایه گذاریقتصادی ا همکاری های متقابل پیرامون 
 . سطح منطقوی و بین المللی

 وبه مقضیات  در مطابقت و صنایع تجارت اسناد حقوقی مربوط به احل انسجام امور طرح، تدوین و طی مر -11

 معیارهای پذیرفته شده.

  تطبیقی حقوقی آن.ورسیدگی به جنبه های ربوط وزارت م اسناد تقنینینظارت ازتطبیق  -12

 ارائه خدمات حقوقی به شمول بررسی قراردادها، توافقات بین المللی و کنوانسیون ها. -13

 اسناد حقوقی وزارت.سیمینارها و ورکشاپ های توضیحی غرض تشریح  تدویر کنفرانس ها، -14
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 :استراتیژی وپالیسیدر عرصه  

 ماده پنجم:

 سکتورخصوصی. انکشاف استراتیژی رسمی سازی اقتصاد واستراتیژیوتدقیق طرح  -1

، عرفهرت وتطرح پالیسی ها بمنظور تسهیل، رشد وانکشاف سکتورخصوصی، صنایع،تشبثات کوچک ومتوسط ، تجا -2
 انکشاف اقتصاد والیتی ، رسک منجمت وصادرات.

 تحلیل وارزیابی پالیسی ها واستراتیژی های موجود وحصول اطمینان از تطبیق آنها.  -3
شمول بپالیسی های اساسی، زمینه ل رشد وانکشاف سکتورخصوصی درپالیسی های جدید بمنظور تسهی طرح -4

 وترانزیت کارگو. یسی صادراتپالثات کوچک ومتوسط ،پالیسی صنایع، پالیسی تشب
شبثات اقدامات ستراتیژیک غرض حصول اطمینان از رشد وانکشاف سکتورخصوصی، بخصوص تاسیس ت اتخاذ  -5

 جدید. 
 . تمامی واحدی مربطه وزارتکنترول مؤثر غرض  وارزیابی ینظارت میکانیزم طرح -6
 ننده گانکتمویل تخنیکی ومالی  همکاری های ت در خصوصتسهیال ارایه همکاری های تخنیکی، بشمول ارایه -7

 .ندیت داشته باشدر ساحه کاری وزارت فعال تمویل کننده گاننظارت از پروژه های در قسمت وهمچنان هماهنگی 
 وطویل المدتط ترتیب وتنظیم پروگرامهای کوتاه مدت،متوسطرح وترتیب پالیسی وستراتیژی اقتصادی کشور     -8

ای هنهاد  و ها  خانههمکاری وزارت  پایدار کشور به هماهنگی و  اقتصادیانکشاف وتسریع روند رشد  به منظور
 ذیربط.

 :عرصه تجارت بین المللی 
 ماده ششم:

 ات.صادرنکشاف ا تعرفه وتنظیم وتحلیل  ،تجارت های مربوط به توسعه پالیسیطرح ، ترتیب ، تطبیق و پیگیری  -1

 جارتی تاست از منافع کشور در خصوص مسایل به منظور حر ( WTOدر سازمان تجارت جهانی)نماینده گی  -2
 . و ذیعالقه با کشورهای همسایه اقدامات مؤثر درجهت تامین وگستریش روابط تجارتی -3
 ل اطمیناننظارت متداوم ازامور آتشه های تجارتی منحیث یک بخش مهم تیم استراتیژی تجارت کشور وحصو -4

 افغانستان میگردد.ازاینکه امور آتشه های تجارتی  باعث تشویق صادرات 
اری مکه های هدرعرصنماینده گی ازدولت درموسسات بین المللی وتنظیم موافقتنامه های تجارت بین المللی،  -5

 طقوی. های متقابل ، حمایت ازسرمایه گذاری، خدمات وهمکاری های اقتصادی دوجانبه وچند جانبه من
 للی.تجارت بین الم پالیسیر درمورد ن سکتوای نظریات اخذ و سکتورخصوصی با کاری روابط مینٴتا -6

 
 :انکشاف سکتورخصوصی وصنایع  عرصه

 :ماده هفتم

 وارت خانه ها وزهمکار ی با هماهنگی و  ع کشوراشت منافنظر دنایع افغانستان باپالیسی صو پیگیری  تطبیق -1
 .نهادی های ذیدخل
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خالق و  دینمولبا تمرکز خاص بر چک و متوسط تشبثات کو جهت رشد  درمربوطه  هاپالیسی  و پیگیریتطبیق  -2
 .متشبثین اناث

 .صنعتی خاصرشد زون های های مربوطه  پالیسی و پیگیریتطبیق  -3
اد شبثات وایجتانکشاف  ،ورشد مارکیت های پایدار برای خدماتیجاد ارهای تشویقی غرض اتوجه به تعمیم راهک -4

 حمایت از مارکیت ها .اقدامات مناسب برای 
قدامات ا وهای ذیدخل وزارت خانه ها و نهادصنایع با همکار ی سروی  امار گیری و پیرامون اتخاذ اقدامات الزم  -5

 .سکتور بیشتررسمی سازی این برای تشویق مناسب 
  کشور انکشاف والیتی درسراسر رشد وتطبیق برنامه های  -6
خصوصی تا  سکتورادیه های اتحتمام بشمول همکاری با  ،خصوصی درتمام سطوحتقویت وحمایت بیشتر تشبثات  -7

  .بتوانند فعالیت های مربوط را گسترش دهند.
 .به سطح کشور تشویق وتنظیم امورسرمایه گذاری های داخلی وخارجی -8
یشتر بخش درمطابقت به احکام مقرره مربوطه جهت توسعه ب یصنعت های پارک اداره الزموتشویق  همکاری -9

 .صنایع ملی
 :ترانزیت اموردر عرصه ترانزیت 

 م:تهشماده 

ی ر خدمات بندرافغانستان وگمرکات کشور جهت ارایه بهتهن  ا با همکاری اداره خطاجرای مطالعات مقدماتی  -1
  ترانزیتی. وتنظیم امور 

ی قویت اقتصادسرشار درجهت تکه از رهگذرآن عواید تجارتی و خدمات ترانزیتی  تشویق فعالیت های با ارزش -2
 کشور متصور باشد. 

ه یتی دوجانبترانز های موافقتنامهی همسایه از طریق تجدید و تطبیق گی با کشور هاهمآهن وگستریش تحکیم -3
 .منطقویوچندین جانبه 

 .وصادراتی توریدیوترانزیتی بمنظورکاهش قیم  اموال  تسهیالت تجارتی فراهم آوری -4
 . درکشور موجود رابر تجارت وترانزیتدر ب سعی و تالش درجهت ازبین بردن رفع موانع که  -5
 تسریع پروسه خدمات ترانزیتی.یل وهماهنگی درارایه خدمات بهتر بندری وتسه -6
 تی.ات ترانزیمللی درجهت بهبود خدمبین ال وژستیکی وانتقاالتی، ل ماس متداوم با شرکت های بارچاالنیت -7
 تطبیق پالیسی مربوط به کارگو ازطریق زمین وهوا وتثبیت موقف افغانستان درمورد. -8
 ت اموال.مورترانزیال وارداتی وصادراتی ازطریق بنادروتنظیم اربوط به بارگیری وتحویل گیری اموتنظیم امورم -9

 ر.ملی درکشو سعی وتالش درجهت انعقاد توافقتنامه های بیشتر ترانزیتی به هدف رشد تجارت وعواید -10
 : مستهلکین حمایت از حقوق درعرصه
 :ماده نهم

 حتکار.ا منع زرقابت ولعمل های مربوطه به حمایت از مستهلیکین،حمایت ا ، پالیسی وطرزامقررات ، قوانین  تطبیق -1
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ول شممعلوماتی ب وایجاد سیستم هایقانون حمایت از رقابت  تطبیق احکام  از طریقدربازارتشویق رقابت سالم  -2
حاصل  هیع وقت آگارات در مارکیت ها به اسریاز هرگونه تغیانند مستهلکین بتو تاسیستم مخابراتی خط مستقیم 

 نمایند.
 تجارت عادالنه .یق قواعد واستراتیژی های متابعت ازطرح وتطباز پیشنهادات ونظارتیه ارا -3
رات لیسی ها ومقرپا غرض اخذ نظریات وپیشنهادات آنها در مورد خصوصیودوامداربا سکتور نظمم ارتباطات مینٴتا -4

 . حمایت ازحقوق مستهلکین
 .النهمات مربوط به تجارت عادااقد جهت تطبیق تصامیم ودر تدول کلیدی ادارت با ارتباطات مینٴتا -5

 :او اسناد شرکت هاثبت  جواز نا مه ه صدور  در عرصه
 :ماده دهم

 پروسه جوازدهی.ازنظارت  -1

این  تسریع آسان سازی و، جوازدهیثبت اسناد  ثرطرزالعمل های مؤوطرح پروسه وتطبق ،تسهیل ری ساساده   -2
 .ز ووالیاتخدمات به سکتورخصوصی درمرک

های سه روپپروسه منظم مشورتی باسکتورخصوصی وسایرمراجع ذیربط جهت اخذ نظریات آنها درمورد اصالح   -3
 . ازدهی وسایر موضوعات مربوط به آنجوثبت اسناد 

 .تجارتی دروالیاتجوازنامه های صدور ثبت  خدمات کمپیوتری وسیستم تنظیم وتوسعه  -4
اگاهی  سطح بمنظورارتقای ،جوازدهیثبت اسناد  زمورد مقتضیات الدرمجامع  دهی معلوماتایجاد میکانیزم  -5

 ازطرف آنها. تائیدنطریات شان ویافت یستم دردرمورد حقوق و وجایب آنها وایجاد س مراجعین
 .درسرتاسرکشوردر تیتابس اغل ایجاد سیستم کمپیوتری برای ثبت مش -6
 .اجار وشرکتهبه هدف تشویق وترغیب ت مشاغل ی وفعالیت های تجارت جهت تسریع روند ثبت ایجاد میکانیزم  -7

 امور منابع بشری.
 ماده یازدهم:

 .ادارت ، تصدیها وموسسات مربوط به وزارتتعیین واستخدام در تربیه وانتخاب کادر ها برای  -1

 .ارتقائی ظرفیت تمام کارکنان وزارت  -2

 طبق احکام قوانین نافذه کشور.اجرای ترفیع وتقاعد کارکنان  -3

 .کارکنان  عات ناشی ازتعلل وظیفوی وسایر مشکالت ورفع موانع اداریحل مناز -4

 مصؤنیت اجتماعی کارمندان وزارت . -5

 استخدام وتقرر طبق برنامه های کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی. -6

 ردربوطه وزارت یا تحدید درمشاورت وتفاهم با تمامی بخش های کاری متزئید چگونگی  اتخاذ تدابیر درمورد  -7
 تشکیل وزارت .

 وبلند بردن  نافع دولتمتطبیق تصامیم ج.ا.ا مبنی بر انتخاب کدرها وتربیه آنها بروحیه وطن پرستانه ورعایت جدی  -8
 کارمندان در مقابل وظیفه محوله. پزیری مسؤلیت روحیه 
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 .اموراداری ومالیعرصه 
  :دهمدوازماده 
 .وزارت بوطوبودجه ادارت ، تصدیها وموسسات مر طی مراحل ترتیب و .1
های  ماینده گینبه شمول  مکافات ومجازات کارمندانمربوط به  وامور اخت معاشات ، مصارفمراقبت از اجرای پرد .2

 اینوزارت
عی وتالش سصنعت درتجارت  ،( درجهت استفاده ازسیستم متریکANSAهمکاری با اداره ستندرد ملی افغانستان ) .3

 وتعمیم آن درسراسر کشور.درجهت     
 بودجه عادی وانکشافی.رفی فعالیت وزارت تجار ت وصنایع  اهم از وجوه مالی ومصاتنظیم  .4

 تفتیش داخلیدر عرصه 
 ماده سزدهم:

درمرکز تیش داخلی یاتفی نقدی وجنسی ، مطابق به مقرره ها داراییغرض حفاظت ازتنظیم ، کنترول وتفتیش اموروزارت،-1
 .ووالیات

 ی اساسی واحد های تحت بازرسی درمرکز ووالیات.رهنمائی میتودیکی وتنظیم فعالیت ها-2

 ت ادارات تحتحصول اطمینان ازاجرات مسلکی ،مالی واداری ، وحراست دارائی های عامه ازطریق کنترول ونظار-3
 اثروزارت.

 نها.صالح ونواقص آغیرمؤثر ،غیر مفید ونادرست ادارات تحت اثر وپیشنهاد ا ،ر قانونی شناسائی فعالیت های غی -4

 ایع.ا مقرره تفتیش داخلی وارایه آن به مقام وزارت تجارت وصنبزارشات تفتیش درمطابقت تحلیل وبررسی نتایج گ-5
 .انکشاف صادرات در عرصه

 دهم:چهارماده 

 سعه صادارت ازطریق تشویق متشبثین ملی درهمکاری باادارات ذیدخل.تو-1
 شد تجارت آن.از کشور به هدف معرفی صنایع افغانی ورخارج  داخل و تدویر نمایشگاه های تولیدات داخلی در-2

 رجهت کاهش عوارض  گمرکی با جلب همکاری وزارت مالیه غرض توسعه وگسترش صادارت .سعی وتالش د -3

 زیربط. وزارت خانه ها و نهاد های ا همکاری حمایت ازصنایع داخلی ب -4
 
 

 اطالعات عامه.  در عرصه
 دهم:پانزماده 

 مربوط وزارت .ره ها وسایر اسناد تقنینی درویب سایت ،مقرنشر قوانین -1

 .از طریق ویب سایت وزارت نشر دست آورد های کاری وزارت درکلیه بخش ها -2

جارت تبه انکشاف  تبطمروزارت درجهت تنظیم امور  مربوطاترویداد هائیکه ازطریق  و الیت هاخش گذارش ازفعاخذ و پ -3
 صورت می گیرد.

 فصل سوم  
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 سجام اجرای وظایفان
 :فعالیت ها رهبری وانسجام

 :شانزدهمماده 

درا یت های خورهبری وزارت وانسجام اجرای وظایف ان  به عهده وزیر میباشد، که مطابق اجکام قانون صالح .1
 اعمال مینماید. 

 وظایف مربوط را در والیات ازطریق ریاست های والیاتی اعمال می نماید.وزارت  .2
امرو ه اجرای اوبمکلف و نمایندگی های مقیم کشورهای خارج یها وموسسات مربوط این وزارت تمام ادارات ، تصد .3

 هدایات قانونی واصولی وزیرمی باشند.
ن انب مسؤلیرخصوصی مطابق به هدایت وزیر ازجسکتو انکشاف تجارت ،صنعت ورشد راتیژ یکتحقق اهداف است  .4

 مربوطه نظارت وپیگیری میگردد.
 

 :ای معینانه مسؤلیت وظایف و
 دهم :هفماده 

مسلکی  ا، ازلحاظعینان وزارت را درنظرداشت خصوصیات وظیفوی انهوزیر تجارت وصنایع، حدود وظایف و صالحیت های م
 و اداری تعین مینماید.

 هیئات رهبری:
 :همفدجهماده 

 یگردد.م دفعالیت های ادارات مربوط، شورای رهبری وزارت تچارت وصنایع دایجابهتر به منظورانسجام  (1)
 رهبری وزارت متشکل است از:شورای  (2)

 وزیر به حیث ریس. -1
 .معاونینمعینان به حیث  -2
 روسای ادارات مرکزی به حیث اعضا. -3
 .مشاور وزیر به حیث عضو -4

 : وظایف شورای رهبری
 :هم نزدماده    

 ی وظایف ذیل میباشد.اشورای رهبری دار

 .محول مینماید  ض اتخاذ تصمیم نهاییرا غر که مقام وزارت انعمده و مهم بررسی موضوعات  -1
 ارت ازچگونگی تطبیق ان.ی کاری ساالنه ادارات مربوطه و نطتصویب پالن ها -2
 تصویب لوایح وطرزالعمل های ادارات مربوط. -3
 استماع گزارش ارفعالیت های ادارات مربوط. -4
 بررسی شکایات مرتبط به اجراات وزارت و اتحاذ تصمیم درزمینه. -5

 : رای رهبریتدویر جلسات شو 



 8 

 :بیستمماده 

یکی  یا پشنهادوزیر و طبق لزوم دیدجلسات عادی شورای رهبری در اخیر ماه دایر میگردد، جلسات فوقالعاده  (1)
 ازاعضای شورای رهبری و منظوری وزیر دایرشده میتواند.

 میگردد  جلسات شورای رهبری با حضور اکثریت اعظای ان دایر (2)
 تصامیم شورای رهبری:

 و یکم  بیست ماده

دهد یر رای میتصامیم شورای رهبری به اکثریت ارا اعضای حاضر اتخاذ، درصورت تصاوی اراء، به طرف کی وز (1)
 مدار اعتبار است.

 منظوری وزیر مرعی االجرا میباشد.تصامیم شورای رهبری بعد از  (2)
 

 :مسولیت و پاسحگوی
 بیست و دوم ماده

رات آمرین ادا ورواسا  مسول و پاسخگو بوده، معینان،دم آن وزیر تجارت و صنایع از اجرای وظایف وزارت و ع
 مرکزی ووالیتی در پیشبرد وظایف محوله مسولیت فردی دارند.

 گزارزش دهی
 بیست و سوم  ماده

 وزارت مکلف است از اجراآت و فعالیت های خویش به حکومت گزارش اراِیه نماید.
 

 تشکیل و بودجه :
 : چهارم ده بیست وما

 ورد تطبیقم قانونیع سوم ترتیب و بعد ازطی مراحل دراخیر رب ههمه سال ودجه وزارت تجارت و صنایعتشکیل و ب
 .قرارمیگیرد

 سمع شکایات :
 :پنجمو ماده بیست 

ر اجراآت دواقص فع نروزارت تجارت وصنایع شکایات و پیشنهادات را به موقع بررسی دقیق نموده ، تدابیر الزم را جهت 
  اید.وزارت اتخاذ مینم

 
 
 
 

 فصل چهارم
 احکام متفرقه

 : مهر و لگو
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 :ششمو ماده بیست 

 ، ستارت درج اوزارت تجارت وصنایع دارای مهری که در آن نشان دولتی جمهوری اسالمی افغانستان و نام وز (1)
 می باشد .

 وزارت دارای لوگوی میباشد که در اسناد رسمی مربوط انرا استعمال مینماید. (2)
 

 تاریخ انفاذ :
 :هفتمو ه بیستماد

 نافذنشر و ر جریده رسمیدوزیران ج.ا.ا ی  شورا تصویب تاریخاز  در قید چهار فصل و بیست و هفت ماده تنظیم و این مقرره
 است . 

 
 


