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 منظر پس

ی یک سکتور خصوص زمینه سازی برای ایجاد 1:وزارت دیدگاه

محرک رشد  نیروی آمیز که رقابت و توانمند انعطاف پذیر، 

بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین اقتصادی فراگیر و پایدار 

  نماید.
 : ذیل میباشد کهدف مشخص ستراتیژیپنج  دارای وزارت

گذاری از طریق ی سرمایهشرایط مساعد براو بستر زیفراهم سا -

 ؛ساختاریاصالحات حقوقی، نهادی و 
 فراگیر و پایدار سکتور های صنعتی؛ انکشاف -
ت آمیز با پذیر و رقابتشبثات کوچک و متوسط انعطافرشد  -

 ؛توجه خاص به متشبثین زن
 ؛های صادرات و افزایش فرصت متوازن تسهیل تجارت -
ه ب عامهک نهادی منحیثصنایع ارتقای ظرفیت وزارت تجارت و -

 .اهداف تعین شدهآمدن به نایل  منظور

دارای ( خویش 1400 – 1396مطابق پالن استراتیِژیک ) همچنان وزارت 

 میباشد: برنامه ذیل 13

موافقت نامه های منطقوی  ،تجارت و ترانزیت، چارچوب حقوقی  

شمولیت در اقتصاد و تجارت ، و دوجانبه تجارت و ترانزیت

ثبت و راجستر، و صدور جواز برای ، ذاریگسرمایه، جهانی

و  دولت همکاری  ،تمویل قرضه دهی، حقوق مستهلکین، بثاتشت

، اقتصاد رسمیبه ادغام   ،کلیدی سکتورهای، سکتور خصوصی

 -وصنایع ظرفیت وزارت تجارت، ظرفیت وزارت انکشاف نهادی

  .بشری سرمایۀ

 تحقق فعالیت های پالن شده  گزارشخالصه 

( فعالیت عمده 52مجموعًا ) 1395درسال مالی  ارت وصنایعتج وزارت

تکمیل شده  %100 ( فعالیت44)  را پالن نموده بود که از جملۀ آن

دستآورد نایل شده  44به   تجارت و صنایع و درنتیجۀ آن وزارت

(  3 ( فعالیت درحال اجرا قرار دارد، )4 است. به تعداد )

فعالیت معطل  (فعالیت1و) شدهآغاز ن به نسبت بعضی مشکالتفعالیت 

 است. شده

) فعالیت های جدول ذیل چگونگی انجام فعالیت های پالن شده

ه، درحال اجرا، آغاز نشده و معطل شده(رانشان تکمیل شد

میدهد.

                                                           
 وزارت تجارت وصنایع (1400 – 1396ماخذ :پالن استراتیِژیک ) 1

 



هدف 

 اصلی

مقدار هدف 

)تارگیت(  

در سال 

1395 

 پیشرفت فعالیت ها فعالیت های عمده

فیصدی 

پیشرف

 ت

 مبارزه

 علیه

 فساد

ریادا  

 و سازی نهائی یک پالن

 پالن تطبیق

 فساد با مبارزه

 اداری

پالن مبارزه علیه 

فساد اداری وزارت 

تجارت وصنایع منظور 

گردیده است، غرض 

تطبیق به سایرادارات 

وزارت تکثیر گردیده 

 است؛

100 

 در صد

 دو تدویر

 ورکشاپ

 برنامه تدویر

 دهی آگاهی های

اداری فساد علیه  

ی آگاه ورکشاپ جهت 

 درمورد مبارزه علیه

اداری  فساد

 دایرگردیده است؛

100 

 در صد

 فراهم

 آوری

 سهولت

 برای

 سکتور

 خصوصی

ایجاد یک 

مرکز واحد 

عرضه 

 خدمات

 مرکز" ایجاد

 خدمات واحد

 آن در که" عامه

 اداری خدمات

 سرمایه و تجارت

 جواز ثبت) گذاری

 تجدید ها، نامه

  ها، نامه جواز

 و مالیات پرداخت

 و گمرکی تمحصوال

 اداری امور سایر

 کابل در تشبثات

 عمده مرکز 7 و

( کشور تجارتی

 های سیستم توسط

 منسجم کمپیوتری

 ارایه یکدست و

 گردد.

مرکز واحد ایجاد 

گردیده است، کار روی 

ایجاد سیستم آن 

 جریان دارد؛

در 30

 صد

یک 

 استراتیِژی

 یک ایجاد

 برای استراتیژی

 صنعتی های پارک

 ندهده بازتاب که

 و پیشنهادها

 های دیدگاه

 خصوصی سکتور

 شمول به) باشد

 اداره یک ایجاد

 های پارک مستقل

 صالحیت با صنعتی

ویژه( های  

 های پارک استراتیژی

صنعتی  به نسبت 

مشکالت تخنیکی ترتیب 

 نگردیده است؛

0 
 درصد
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 راه ایجاد یک مسوده

 بدیل ترانزیتی

 آسیای طریق از

 در که میانه

 پروژه کنار

 احداث پیشنهادی

 گاز لوله خط

 میانه آسیای

 .تطبیق خواهد شد

موافقتنامه  مسوده

کریدور ترانزیتی راه 

 16تاریخ  بهالجورد 

نهائی   2016نوامبر 

سوده آماده شد. این م

امضاء توسط مقامات 

نج کشور عالی رتبه پ

شامل این موافقتنامه 

 همچناناست؛

انبه موافقتنامه سه ج

و افغانستان، ایران 

هند در خصوص استفاده 

از بندر آبی چابهار 

توسط پارلمان کشور 

تایید و در جریده 

 ؛رسمی نشر شده است

100 

 در صد

 و بهبود

 فراهم

 آوری

 سهولت

 ها

 تجارتی

تطبیق پالن 

شاخص 

 تجارت

 پالن منظوری اخذ

 تجارت های شاخص

 کابینه از کردن

ا.ا.ج  

 تجارت های شاخص پالن

توسط وزیر  کردن

صنایع درجلسه تجارت و

که تحت نظر جاللتماب 

رئیس ج.ا.ا 

دایرگردیده مورد 

تائید قرار گرفت 

وکمیته هماهنکی 

وسکرتریت آن نیز 

 ایجاد گردیده است؛

100 

 درصد

 افزایش

 نقش

 وسهم

افغانست

 در ان

 سازمان

 بین های

 المللی

 و

 منطقوی

نهایی 

سازی سند 

الحاق به 

سازمان 

تجارت 

 جهانی

 

 تصویب مراحل طی

 الحاق نهایی دسن

 به افغانستان

 تجارت  سازمان

 جهانی

بسته نهایی الحاق 

افغانستان از جانب 

ولسی جرگه به تصوب 

؛رسید  

100 

 درصد
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اشتراک 

فعال 

ودوامدار 

 درجلسات

 در فعال اشتراک

 سازمان جلسات

منطقوی های  

اشتراک در جلسات +

 سازمانهای منطقوی

 رفته است:گذیل صورت 

اشتراک درجلسه +

کشور  در زمان ایکوسا

 پاکستان

 اشتراک درجلسه+

سازمان تجارت 

 در (WTO) جهانی

 کشور تایلند

 اشتراک درجلسه+

فرستها و چالشها 

کشور  در تجارت

 ؛بوتان

100 

 در صد

 

 

 

 

 

اشتراک 

 درجلسات

 وپیگیری طرح

 تطبیق

 های موافقتنامه

تجارتی دوجانبه  

طرح موافقتنامه های 

 تجارتی, سرمایه

جداگانه  گزاری  طور

بحرین، باکشورهای 

قطر و عربستان سعودی 

و موافقتنامه سرمایه 

گزاری میان 

افغانستان و فدراتیف 

ترتیب آماده  روسیه

 امضا میباشد.

100 

 در صد

 کسب

 دایمی

 عضویت

افغانست

 در ان

 سازمان

 تجارت

 جهانی

 اساس به

 چارچوب

 و حقوق

 قوانین

 تجارتی

طی مراحل 

سند  17

 قوانین

 

 

 زیسا نهائی  

 قانون مسوده

 ستندرد

 ومقررات

 ؛تخینکی

 قانون تطبیق 

 های طرح

 ؛صنعتی

 مسوده پیگیری 

 قانون تعدیل

 ؛گمرکات

 مسوده پیگیری 

 حمایت قانون

 ؛مستهلکین از

 قانون پیگیری 

 مواد مصونیت

 ؛غذائی

 طرح پیگیری 

جهت همسان سازی 

قوانین کشور با 

سازمان تجارت جهانی 

به  1395طی سال 

 قانون (17تعداد )

 توشیح گردیده است؛

100 

 در صد
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 قانون تعدیل

 ازحقوق حمایت

 ، مصنف ، مؤلف

 ؛ومحقق هنرمند

 طرح پیگیری 

 طرزنشر قانون

 اسناد وانفاذ

 ؛تقنینی

 مسوده پیگیری 

حمایت  قانون

 ازاسرارتجارتی

 ؛وصنعتی

 مسوده پیگیری 

 تجارت قانون

 ؛کاالها خارجی

 مسوده پیگیری 

 اصول قانون

 کمات محا

 تجارتی

 مسوده پیگیری 

 حمایت قانون

 مدارهای از

 ؛یکپارچه

 مسوده پیگیری 

 حمایت قانون

 مخترع حقوق از

 ؛ومکتشف

 مسوده پیگیری 

 حفاظت ونقان

 صنایع از

 ؛داخلی

 مسوده پیگیری 

 قانون تعدیل

 مالیات

 ؛برعایدات

 مسوده پیگیری 

 صحت قانون

 وصحت حیوانی

 ؛وترنری عامه

 مسوده پیگیری 

 حفاظت قانون

 جدید انواع از
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 ؛نباتات

 قانون پیگیری 

 وحفاظت قرنطین

 .نباتات

 تامین

 حقوق

 مستهلک

نهایی سازی  یک قانون

قانون حمایت 

 ازمستهلک

 100 گردیده استتوشیح 

در 

 صد

ایجاد 

 کمیته

کمیته عالی ایجاد

 حمایت ازمستهلک

کمیته عالی حمایت 

بعد از  ازمستهلک

نشرقانون حمایت از 

مستهلک در جریده 

 ایجاد میگردد؛رسمی  

در 0

 صد

 یک ایجاد

 میکانیزم

 میکانیزم ایجاد

 به رسیدگی برای

مستهلکین شکایات  

 طرزالعمل مسوده

مستهلک  شکایات بررسی

 تکمیل گردیده است؛

100 

 در صد

 تنظیم

 اعالن

 تجارتی

تنظیم 

 مقرره

 تقنینی مراحل طی

 تنظیم مقرره

تجارتی اعالن  

 اعالن تنظیم مقرره

, جهت طی تجارتی

مراحل تقنینی به 

مراجع ذیدخل ارسال 

 شده است؛

100 

 در صد

 تصویب

 طرح

پیشنهاد

 قانون ی

 حمایت

 از

 رقابت

تعدیالت 

 درقانون

 و ایزاد تعدیل،

 از برخی حذف

 قانون مواد

رقابت از حمایت  

پیگیری تعدیل در 

قانون متذکره جریان 

؛دارد  

در 90 

 صد

 تطبیق

 قانون

 حمایت

 ازرقابت

آغاز 

فعالیت 

بورد  عملی

 ملی رقابت

 فعالیت آغاز

 ملی بورد عملی

 ایجاد غرض رقابت

رقابتی نظام  

پروسه تکمیل گردیده 

صرف تعین زمان  است

اجرای مراسم تحلیف 

که در حضور ریس 

جمهوری اسالمی 

افغانستان صورت می 

گیرد باقی مانده 

؛است  

در 90 

 صد

 ارزیابی

 مارکیت

 جمع غرض

 آوری

 معلومات

 مورد در

 های کاال

نظارت 

ازقیم دو 

کاالی 

استراتیژی

 ک

 آوری جمع

 در معلومات

 تورید به رابطه

 قلم دو تولید و

 اولیه مواد

 و برنج) ضروری

 مارکیت در( روغن

جمع آوری  معلومات 

در رابطه به تورید و 

تولید دو قلم مواد 

اولیه ضروری )برنج و 

مارکیت های  ازروغن( 

ست؛صورت گرفته اکشور  

100 

 در صد
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استراتی

  ژیک

کشور های  

 اصالح

 وغنی

 سازی

 پالیسی

 صنایع

اصالح  یک 

 پالیسی

 بازنگری و بررسی

 صنایع پالیسی

 جهت موجوده

 ودریافت شناسایی

 ها چالش

 از وپیشنهادات

 غرض کاران صنعت

پالیسی اصالح  

زمینه از منابع  در

کشورهای و ذیدخل

همسایه معلومات 

جمعآوری و مورد 

 ه استتحلیل قرارگرفت

نسبت نبود  اما به

متخصص این فعالیت 

؛ه استتکمیل نگردید  

در 40 

 صد

 تقویت

 هماهنگی

 میان

 سکتور

 و خصوصی

 ادارات

 دولتی

 به

 منظور

 و رشد

 انکشاف

 بهتر

 سکتور

 خصوصی

ایجاد یک 

 سکرتریت

 بوردملی ایجاد

 سکتور انکشاف

 سکرتریت و خصوصی

 آن

پیشنهاد منظوری بورد 

ملی انکشاف سکتور 

عالی خصوصی به مقام 

ریاست ج.ا.ا ارسال 

گردیده و مقام ریاست 

جمهوری.ا.ا پیشنهاد 

متذکره را به شورای 

عالی اقتصادی محول 

درنتیجه ، که نمود

 ،تصمیم بر آن شد

باموجودیت شورای 

عالی اقتصادی از 

ایجاد بورد ملی 

انکشاف سکتور خصوصی 

؛صرف نظرگردد  

در 0

 صد

 و توسعه

 رشد

 و صنعت

 تجارت

 والیت

 کندز

رح یک ط

 پالن

 سازی نهایی

 رشد پالن مسوده

 در صنعت و تجارت

کندز والیت  

رشد تجارت  مسوده پالن

 و صنعت والیت کندز

 تکمیل گردیده است؛

100 

 در صد

 انکشاف

 تشبثات

 زنان

 

ایجاد 

زنان  گروپ

  متشبث

دروالیت 

 بلخ

 پالن تطبیق

 تشبثات فعالیت

 و ومتوسط کوچک

 وفعال ایجاد

 کاری گروپ ساختن

متشبث انزن  

گروپ کاری زنان 

متشبث در والیت بلخ 

ایجاد دایرگردیده 

 است؛

100 

 در صد

 توسعه

 صادرات

طرح مسوده 

عالیم 

 تجارتی

 سازی نهایی

 عالیم از استفاده

 بخش تجارتی

 کشمیره

 استفاده طرح مسوده

 بخش تجارتی عالیم از

تکمیل   کشمیره

 گردیده است؛

100 

 در صد

 حمایت

 صنایع

 دستی

اهم طرح تف

 نامه

فراهم آوری 

تسهیالت کردیت به 

 صنعت قالین

امضا  ،تفاهمنامه طرح

گردیده است، بحث روی 

مسایل مصارف امنیتی 

100 

 در صد
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بانک ها و فعالیت 

های ویسترن یونین 

؛صورت گرفته است  

 کسب

 معلومات

 نسبی

 به راجع

 مصرف

 مواد

 غذایی

 سطح در

 کشور

گزارش 

 تحلیلی

 تحلیل آوری، جمع

 معلومات دتوحی و

 فورم مشخص برای

درج معلومات  جمعآوری

مصرف مواد غذایی 

ذریعه مکتوب  ،ترتیب

 به مراجع ذیدخل 

؛است ارسال گردیده  

100 

 در صد

 شناسایی

 ظرفیت

 سکتور

 های

 تولیدی

 در

افغانست

 ان

 شناسایی

 ظرفیت

%100  

 لست ترتیب

 تولیدی فابریکات

 والیات در

جمعآوری معلومات 

والیت صورت  21از

 گرفته است؛

در 70

 صد

 حمایت

 از

 صنایع

 داخلی

 دادن ارجحیت پیگیری

 داخلی تولیدات

 به کشور صنایع

 قراردادها اساس

 دولتی ی

درزمینه مکاتیب رسمی 

به مراجع ذیدخل 

؛ارسال گردیده است  

100 

 در صد

 فعال

 سازی

 از یکی

 تصدی

 های

 تولیدی

 دولتی

 شکل به

 نمونه

 و یی

 تعین

 سرنوشت

 تصدی

 های

 یدیتول

بهبود  و

 اجراات

مسوده سه  بزنس مسوده تهیه 

 تصدی برای پالن

 بلخ، پرس و جن

 و زر سپین تصدی

 هلمند بست

مسوده بزنس پالن تصدی 

های جن و پرس بلخ و 

بست هلمند طرح و 

ترتیب گردیده است، 

مطالعه وارزیابی 

وضعیت فعلی, تثبیت 

ظرفیت تولیدی و 

تثبیت هزینه ترمیم و 

صدی تعویض ماشینری ت

 صورت گرفته است؛

100 

 در صد

طرح یک  طرح سازی غنی 

 توسعه امکانات

 و عامه مشارکت

( خصوصی PPP( 
 

 

 

 

 

پروسه تکمیل گردیده 

است جهت تطبیق آن  

منتظر هدایت مقامات 

 ذیصالح میباشیم؛

 

 

 

100 

 در صد
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ارایه 

بهتر  

تسهیالت 

تجارتی 

وترانزی

 تی

فراهم 

آوری 

 تسهیالت

 طرح پیگیری

 احداث تیمطالعا

 لوژستیکی مرکز

 زرنج

طرح مورد نظر در 

نشست ایکو به تصویب 

 رسید؛

100 

 در صد

 فعال پیگیری

  کریدور سازی

 راه ترانزیتی

 الجورد

موافقتنامه  مسوده

کریدور ترانزیتی راه 

ه گردیدالجورد نهائی 

؛است  

100 

 در صد

 فعال پیگیری

 مسیر سازی

 بندر ترانزیتی

 چابهار

کامالً  بندر چابهار

فعال گردیده 

سه  موافقتنامهاست.

انبه کشورهای ج

افغانستان، ایران و 

هندوستان در خصوص 

استفاده از بندر آبی 

چابهار توسط پارلمان 

در  کشور تایید و

جریده رسمی کشور نشر 

 شده است؛

100 

 در صد

 تعدیل

 موافتقنامه

 و تجارتی

 میان ترانزیتی

 و افغانستان

 پاکستان

 

 

جلسات برگزاری 

مشورتی با سکتور 

ات ذیربط خصوصی وادار

صورت گرفته است، 

نپذیرفتن  همچنان

شرایط استفاده 

افغانستان از بندر 

واگه از جانب کشور 

 پاکستان؛

100 

 در صد

 نمودن آماده

 مسوده

 سه موافقتنامه

 ترانزیتی  جانبه

 افغانستان،.ا.ج

  ایران.ا.ج

 .وجمهوری ترکیه

برگزاری جلسات با 

ت ذیربط داخلی ادرا

،طرح صورت گرفته است

مسوده آماده گردیده 

؛ستا  

100 

 در صد

 طرح نمودن آماده

 بندر انکشاف

وتورغندی آقینه  

طرح آماده گردیده 

؛است  

100 

 در صد

 معرفی

 تولیدات

افغانست

 ان

اشتراک 

درنمایشگا

 ه ها

 در فعال اشتراک

 های نمایشگاه

 وبین منطقوی

 المللی

 تجارملی وهیات رسمی

نمایشگاه  17در 

اشتراک نموده  خارجی

 اند؛

100 

 در صد
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 عصری

 سازی

 پروسه

 توزیع

 جواز

 تورید

 مواد

 و نفتی

 گاز

 مایع

 توزیع

 مواد جواز

 و نفتی

 گاز مایع

 جوازنامه صدور

 مواد تورید های

 مایع گاز و نفتی

 جدید فارمت با

 به شکل کمپیوتری

الیحه جوازنامه های 

مواد نفتی و گاز 

گردیده مایع چاپ 

 است؛

100 

 در صد

انکشاف 

سکتورخص

 وصی

گزارش 

 تحلیلی

 ارقام آوری جمع

 در معلومات و

 صنعت وضعیت مورد

 و قالین سکتور

وطنی گلیم  

معلومات جمع آوری 

شده و در قالب یک 

گزارش تحلیلی تهیه 

 گردیده

100 

 درصد

توسعه 

 تجارت

گزارش 

 معلوماتی

طرح وترتیب 

سالنامه تجارت 

ت افغانستان باب

1394سال   

جمع آوری معلومات 

وارقام صادرات کشور 

تجارت  سالنامه در

 و طرح 1394 سال

گردیده ترتیب  

100 

 در صد

توسعه 

رقابت 

وحمایت 

از 

مستهلکی

 ن

یک 

 طرزالعمل

 سازی نهائی

 آگاهی طرزالعمل

 عامه

ازحقوق  جهت حفاظت

 طرزالعملمستهلکین 

عامه طرح و  آگاهی

 نهائی گردیده است

100 

 در صد

(27 )

هدف 

 اصلی

(35 )

 تارگیت

 مجموع

 فعالیتهای عمده

(39)  

اوسط فیصدی پیشرفت 

 مجموع فعالیتها

88 

 درصد 



 فعالیت های تکمیل شده

ه
ر
ا
م
ش

 

طبقه 

بندی 

 فعالیت

 ها

فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

تامین  1

 شفافیت

 و سازی نهائی

 مبارزه پالن تطبیق

 اداری فساد با

پالن مبارزه تامین شفافیت جهت 

ترتیب  طرح،علیه فساد اداری 

منظور گردیده است، غرض  و

به  پالن مذکورتطبیق 

سایرادارات وزارت تکثیر 

 ده است.گردی
 های برنامه تدویر

 علیه دهی آگاهی

 اداری فساد

درمورد  دهی آگاهیورکشاپ 

 اداری فساد علیهمبارزه 

 دایرگردیده است.

2 

فراهم 

آوری 

تسهیالت 

 ترانزیت

 راه جادای

 از بدیل ترانزیتی

 میانه آسیای طریق

 پروژه کنار در که

 احداث پیشنهادی

 گاز لوله خط

 میانه آسیای

شد خواهد تطبیق  

جهت فراهم آوری تسهیالت 

موافقتنامه  مسودهترانزیتی 

کریدور ترانزیتی راه الجورد 

نهائی   2016نوامبر  16تاریخ  به

سوده آماده . این مگردید

مقامات عالی رتبه  امضاء توسط

پنج کشور شامل این 

 ؛میباشدموافقتنامه 

انبه موافقتنامه سه ج

افغانستان، ایران و هند در 

خصوص استفاده از بندر آبی 

چابهار توسط پارلمان کشور 

تایید و در جریده رسمی نشر 

 ؛شده است

 طرح پیگیری

 احداث مطالعاتی

 لوژستیکی مرکز

 زرنج

 غرض فراهم آوری تسهیالت

 احداث مطالعاتی طرحترانزیتی 

در نشست  زرنج لوژستیکی مرکز

 رسید؛ ایکو به تصویبسازمان 

 سازی فعال پیگیری

 ترانزیتی  کریدور

 الجورد راه

غرض فراهم آوری تسهیالت 

موافقتنامه  مسودهترانزیتی 

کریدور ترانزیتی راه الجورد 

 ه است؛گردیدنهائی 
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 سازی فعال پیگیری

 تیترانزی مسیر

چابهار بندر  

غرض فراهم آوری تسهیالت 

بندر چابهار کامالً ترانزیتی 

موافقتنامه  فعال گردیده است.

انبه کشورهای افغانستان، سه ج

ایران و هندوستان در خصوص 

استفاده از بندر آبی چابهار 

 توسط پارلمان کشور تایید و

ه رسیدنشر به در جریده رسمی 

 است؛
 موافتقنامه تعدیل

 و تیتجار

 میان ترانزیتی

 و افغانستان

 پاکستان

تسهیالت  فراهم آوریجهت 

برگزاری جلسات  ،ترانزیتی

مشورتی با سکتور خصوصی 

ات ذیربط صورت گرفته وادار

باتاسف کشورپاکستان اما است، 

شرایط استفاده افغانستان از 

 ؛را نپذیرفتبندر واگه 

 نمودن آماده

 موافقتنامه مسوده

  جانبه سه

 زیتیتران

 افغانستان،.ا.ج

  ایران.ا.ج

ترکیه وجمهوری  

غرض فراهم آوری تسهیالت 

برگزاری جلسات با ترانزیتی 

ادرات ذیربط داخلی صورت 

،طرح مسوده آماده گرفته است

 ؛گردیده است

 طرح نمودن آماده

 درابن انکشاف

وتورغندی آقینه  

جهت ایجاد سهولت وانکشاف 

 انکشاف طرحدرزیربناها در بنا

آماده  وتورغندی آقینه درابن

 ؛گردیده است

3 

 فراهم

 آوری

 تسهیالت

 تجارتی

 

 

 

 

 

 پالن منظوری اخذ

 تجارت های شاخص

 کابینه از کردن

 ا.ا.ج

برای انکشاف سرمایه گذاری 

ت تجار های شاخص پالنوتجارت 

توسط وزیر تجارت  (DBI )کردن 

جلسه که تحت نظر وصنایع در

رئیس ج.ا.ا  جاللتماب

گردید، ده بودارایه دایرگردی

ائید قرار گرفت مورد تکه 

سکرتریت آن کمیته هماهنکی و

 ده است؛نیز ایجاد گردی
 تصویب مراحل طی

 الحاق نهایی سند

 به افغانستان

 تجارت  سازمان

 جهانی

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 تسهیالت آوری فراهم جهت

وکسب عضویت درسازمان  تجارتی

بسته نهایی  تجارت جهانی

ان از جانب الحاق افغانست

 ؛ولسی جرگه به تصوب رسید
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 در فعال اشتراک

 های سازمان جلسات

 منطقوی

جهت بهبود و تقویت روابط 

اشتراک در جلسات تجارتی 

ذیل صورت  سازمانهای منطقوی

 رفته است:گ

اشتراک درجلسه سازمان ایکو  -

 ؛کشور پاکستان

سازمان اشتراک درجلسه  -

 در (WTO)تجارت جهانی 

 ؛لندکشور تای

فرستها درجلسه اشتراک -

 وپیگیری طرح چالشها تجارت کشور بوتان؛و

 موافقتنامه تطبیق

 دوجانبه های

 تجارتی

جهت بهبود و تقویت روابط 

طرح موافقتنامه های تجارتی 

تجارتی, سرمایه گزاری به طور 

جداگانه باکشورهای بحرین، 

قطر و عربستان سعودی و 

موافقتنامه سرمایه گزاری 

ن افغانستان و فدراتیف میا

امضا روسیه ترتیب آماده 

همچنان اشتراک در میباشد.

نیز صورت  ششمین نشت اپتیکا

؛گرفته است سند  17طی مراحل  

 قوانین

همسان سازی قوانین کشور  جهت

با مقتضیات سازمان تجارت 

قانون توشیح گردیده  17جهانی 

 است؛

 در فعال اشتراک

 های نمایشگاه

 ینوب منطقوی

 المللی

 امتعهوبازاریابی  معرفیغرض 

تجارملی وهیات کشور  تولیدی

 نمایشگاه خارجی 17در  رسمی

 نموده است؛ اشتراک

4 

توسعه 

رقابت 

وحمایت 

ازمستهلک

 ین

نهایی سازی قانون 

 حمایت ازمستهلک

 ازحقوق مستهلکین جهت حفاظت

توشیح  ازمستهلک حمایت قانون

 گردیده است؛

 میکانیزم ایجاد

 به رسیدگی رایب

مستهلکین شکایات  

 

 طرزالعمل شدن با نهائی

 وتطبیق آن شکایات به رسیدگی

مستهلکین   شکایات به رسیدگی

 صورت میگیرد؛

 تقنینی مراحل طی

 اعالن تنظیم مقرره

 تجارتی

 تقنینی مراحل پیگیری وطی

اعالنات تجارتی  تنظیم مقرره

 از مستهلکین جهت حفاظت

 کننده، هگمرا تجارتی اعالنات

 غیر معلومات و دهنده فریب

واقعی تجارتی صورت گرفته 

 است؛
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 معلومات آوری جمع

 به رابطه در

 دو تولید و تورید

 اولیه مواد قلم

 و برنج) ضروری

 مارکیت در( روغن

 کشور های

جمع مستهلک جهت تامین حقوق 

آوری  معلومات در رابطه به 

تورید و تولید دو قلم مواد 

)برنج و روغن(  اولیه ضروری

صورت مارکیت های کشور از

 گرفته است؛

5 

انکشاف 

سکتورخصو

 صی

 

 مسوده سازی نهایی

 و تجارت رشد پالن

 والیت در صنعت

 کندز

 و تجارت رشد پالن با تطبیق

زمینه والیت کندز در صنعت

سکتورخصوصی ورشد انکشاف 

 د؛درتجارت فراهم میگ

 سازی نهایی

 عالیم از استفاده

 خشب تجارتی

 کشمیره

برای  تجارتی عالیمموجودیت 

رشد صنعت و صادرات کشمیره 

 ؛موثر میباشدکشور

فراهم آوری 

تسهیالت کردیت به 

 صنعت قالین

برای  تسهیالت آوری جهت فراهم

قالین تفاهمنامه امضا  صنعت

گردیده است، بحث روی مسایل 

مصارف امنیتی بانک هاوفعالیت 

صورت  نیز های ویسترن یونین

 فته است؛گر

 تحلیل آوری، جمع

 معلومات توحید و

 مواد نسبی مصرف

 سطح در غذایی

 کشور

آگاهی وفراهم آوری زمینه  جهت

 کسبسکتور خصوصی  تسهیالت

 مصرف درمورد نسبی معلومات

کشور صورت  سطح در غذایی مواد

 گرفته است؛

 دادن ارجحیت

 داخلی تولیدات

 به کشور صنایع

 قراردادهای اساس

 یدولت

ات دتولی بازاریابیبرای 

مکاتیب رسمی به مراجع  داخلی

 ؛رسال گردیده استاذیدخل 

6 

 بزنس مسوده تهیه 

 جن تصدی برای پالن

 تصدی بلخ، پرس و

 بست و زر سپین

 هلمند

 سکتورخصوصی تقویت مشارکتجهت 

مسوده بزنس پالن تصدی  وعامه

های جن و پرس بلخ و بست 

هلمند طرح و ترتیب گردیده 

مطالعه وارزیابی همچنان ، است

وضعیت فعلی, تثبیت ظرفیت 

تولیدی وتثبیت هزینه ترمیم 

 ها نیز وتعویض ماشینری تصدی

 صورت گرفته است؛



17 
 

 طرح سازی غنی

 توسعه امکانات

 عامه مشارکت

 )PPP(  وخصوصی

جهت ایجاد همکاری میان 

 سازی سکتورخصوصی وعامه غنی

 مشارکت توسعه امکانات طرح

صورت گرفته  (PPP) وصیخص و عامه

 است؛

7 

 عصری

سازی 

 پروسه

 توزیع

جوازتوری

 مواد د

 نفتی

 وگاز

 مایع

 جوازنامه صدور

 مواد تورید های

 مایع گاز و نفتی

 به جدید فارمت با

 کمپیوتری شکل

 توزیع پروسه سازی عصریجهت 

 گاز و نفتی مواد تورید جواز

مواد نفتی و  الیحه جواز مایع

چاپ  وطرح،ترتیب  گاز مایع

 گردیده است؛

8 

 انکشاف

 تشبثات

 زنان

 فعالیت پالن تطبیق

 کوچک تشبثات

 ایجاد و ومتوسط

 گروپ ساختن وفعال

 متشبث زنان کاری

جهت فراهم آوری تسهیالت برای 

گروپ کاری زنان زنان متشبث  

متشبث دروالیت بلخ ایجاد و 

هفتمین جلسه زنان متشبث نیز 

 دایرگردیده است؛

9 

گزارش 

یتحلیل  

 و ارقام آوری جمع

 مورد در معلومات

 سکتور صنعت وضعیت

وطنی گلیم و قالین  

معلومات جمع آوری شده و در 

قالب یک گزارش تحلیلی تهیه 

 گردیده

10 

گزارش 

 معلوماتی

طرح وترتیب 

سالنامه تجارت 

افغانستان بابت 

1394سال   

جمع آوری معلومات وارقام 

 سالنامه صادرات کشور در

 ترتیب و طرح 9413 تجارت سال

 گردیده

11 
یک 

 طرزالعمل

 سازی نهائی

 آگاهی طرزالعمل

 عامه

ازحقوق مستهلکین  جهت حفاظت

عامه طرح و  آگاهی طرزالعمل

 نهائی گردیده است
 

 تحلیل گزارش

 :فعالیت های درحال اجرا

 از حمایت قانون مواد از برخی حذف و ایزاد تعدیل، 

وفیصدی  رلمان میباشدتحت کار پا این قانون فعالً  :رقابت

  میباشد؛ %90پیشرفت آن 
رقابت: پروسه تکمیل  ملی بورد عملی فعالیت آغاز  .1

گردیده است صرف تعین زمان اجرای مراسم تحلیف که 

درحضورریس جمهور صورت میگرد باقیمانده است فیصدی 

 میباشد؛ %90پیشرفت آن 
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والیات: جمعآوری  در تولیدی فابریکات لست ترتیب .2

والیت صورت گرفته است فیصدی پیشرفت آن  21از معلومات

 میباشد؛70%
مرکز واحد ایجاد  عامه: خدمات واحد مرکز ایجاد .3

گردیده است، کار روی ایجاد سیستم آن جریان دارد 

 میباشد؛ %30فیصدی پیشرفت آن 
  :فعالیت های معطل شده

درزمینه از  :موجوده صنایع پالیسی بازنگری و ررسیب .1

شورهای همسایه معلومات جمعآوری و منابع ذیدخل وک

اما به نسبت نبود متخصص  ه است،مورد تحلیل قرارگرفت

 %40ه است فیصدی پیشرفت آن این فعالیت تکمیل نگردید

 میباشد؛
 :فعالیت های آغاز نا شده 

: این صنعتی های پارک برای استراتیژی یک یجادا.1

 فعالیت به نسبت مشکالت تخنیکی آغاز نگردیده است؛

: ازاینکه قانون کمیته عالی حمایت ازمستهلکایجاد .2

حمایت از مستهلک توشیح گردیده است اما در جریده رسمی 

مذکور بعد از نشرقانون کمیته تااکنون نشر نشده است،

  حمایت از مستهلک در جریده رسمی  ایجاد میگردد؛

: آن سکرتریت و خصوصی سکتور انکشاف بوردملی ایجاد .3

ام وری بورد ملی انکشاف سکتور خصوصی به مقپیشنهاد منظ

و مقام ریاست  عالی ریاست ج.ا.ا ارسال گردید

جمهوری.ا.ا پیشنهاد متذکره را به شورای عالی اقتصادی 

، که درنتیجه تصمیم بر آن شد باموجودیت محول نمود

شورای عالی اقتصادی از ایجاد بورد ملی انکشاف سکتور 

منظور این فعالیت آغاز خصوصی صرف نظرگردد به همین 

 ؛نشده است

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

عدم همکاری نهاد های .1

 ذیدخل

تقویت هماهنگی میان ادارات 

 ذیدخل

تاخیر و کندی در پروسه . 2

طی مراحل اسناد تقنینی از 

 طریق مراجع ذیربط.

طی مراحل اسناد  تسریع درپروسه

 تقنینی

تاخیر و کندی در پروسه طی .3

سیستم تدارکاتی مراحل  

پروسه تدارکاتی ویا تسریع در 

 ایجاد سیستم مدرن   تدارکاتی

 

  1396مالی پالن شده برای سال  عمده  فعالیت های
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 صادرات  برای بازاریابی -

 صادرات طرزالعمل سازی ساده -

 تجـارتی، جلسـات هـا، کنفـرانس هـا، نمایشگاه تدویر -

 ها سمپوزیم

 ازمستهلک حمایت قانون سازی نهایی -

 تطبیق قانون حمایت ازمستهلکین -

 تطبیق پالیسی ملی حمایت ازمستهلک -

بررسی ساختار اداری وظرفیت وزارت تجـارت وصـنایع در  -

 قسمت تنظیم تصدیها وشرکتهای دولتی

 ضمایم

 ) به افغانی(1395: عواید  سال مالی  (1ضمیمۀ شماره )

 شماره
منابع 

 عایداتی

لغ مب

عواید پیش 

بینی شده 

 به افغانی

عواید 

خالص بدست 

آمده به 

 افغانی

فیصدی 

ازدیاد/کاهش 

 عواید

 کاهش ازدیاد

کرایــــــه  1

 وزمین

400.000 5.257.717   

  جدید 5.820.000 جدید فیس ویزه 2

فروش اسناد  3

 بهادار

15.000.000 13.748.732   

جـــــــواز  4

 تجارتی

60.000.000 340.062.850   

جـــــــواز  5

 ترانزیت

3.000.000 1.961.000   

فـــیس حـــق  6

 الثبت

18.212.154 16.798.809   

   283.402 0 جریمه 7

فروش اقـالم  8

منقول مواد 

 معدنی

0 92.500   

مجموع عواید به 

 افغانی

96.612.154 384.025.223  

پور عواید الی اخیر عقرب سال مالی نوت: قابل ذکراست را

دیاد عواید مربوط میشود به ادغام اداره میباشد از 1395

حمایت ازسرمایه گذاری افغانستان) آیسا( وزارت تجارت 

وصنایع همچنان جواز های تجارتی برای مدت سه سال تمدید 

 گردیده است
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 1395(؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 2ضمیمه شماره )

 پالن بودجه  نوع بودجه 
 مصرف ساالنه بودجه

 به فیصد  به مبلغ 

  100  % 1.037.689.137 1.037.689.137 بودجه عادی

 78  %   186.018.656 239.975.441 بودجه انکشافی 

    بودجه مجموعی

 

 

 :؛ تشکیل  وزارت / اداره(۳ضمیمه شماره )

 مالحظات

تعداد 

شرکت 

های 

 مختلط

تعداد 

تصدی 

 ها

تعداد 

نمایندگی 

های 

 خارجی 

تعداد 

نمایندگی 

های 

تیوالی  

تعداد 

مشاوریت 

 ها

تعداد 

ریاست 

های 

 مرکزی

بست 

2و 1  

تعداد 

معینیت 

 ها

 

 5 9 26 20 1 23 3 

تشکیل 

سال 

1394 

 5 9 25 20 1 24 3 

 تشکیل

 سال

1395 

 

 



21 
 

 

 بخش کارکنان مرکزی

 
قی تفاوت را احتوا مینماید متبا واجیران (بست مامورین1134وصنایع مجموعأ )مرکزی،والیتی ونمایندگی های خارجی وزارت تجارت  1395منظور شده سال نوت:اصل تشکیل 

 که نشان میدهد کمبودمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

139۴ 

  مامورین
و 

 استادان 

 کارکنان مرکزی مجموع اجیران مامورین

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

  

 کارکنان نمایندگی های خارجی 

 مجموع

  

کارکنان شامل ریفورم 

PRR  رتب و معاش ، 

 مجموع

  

اصل 

 تشکیل
  731 350  1081  

/ مامور

 استاد
 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر 

  
 483 

171 0 264 187 0 29 0 0 654 442 
 546  442   29   

 موجود

   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   والیات

    557  85 149  30 706 115 

 مجموع نز زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

 309  70  149  22  0  0  654  248 15  179  8  0  0 442  29  0  0  0  0  0  29 458 92 248  23     
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 بخش کارکنان والیتی:

 

ت
ی
ع
ق
و
م

 

 تعداد کارکنان

ع
و
م
ج
م

ت 
ی
ع
ق
و
م

 

 تعداد کارکنان

ع
و
م
ج
م

ت 
ی
ع
ق
و
م

 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور
 نظامیان اجیر مامور

ع
و
م
ج
م

 

 زن مرد زن مرد زن مرد
  

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

میدان  15   1 7 0 7 بامیان 550 0 0 22 149 70 309 کابل

 وردک
10 0 7 0   17 

 31   0 11 0 20 پکتیا        تخار 36   1 11 2 22 بلخ

        پنجشیر 18   0 8 2 8 جوزجان 34   0 12 0 24 کندهار

        سرپل        کاپیسا 51   0 19 2 30 هرات

 15   0 8 0 7 بادغیس        اکپکتی 35   0 11 0 24 ننگرهار

        ارزگان 18    8 0 10 خوست 31   1 10 0 20 کندز

        زابل 15   0 8 0 7 کنر        بغالن

 15   1 7 2 5 دایکندي 15   0 8 0 7 نیمروز 15   0 8 0 7 بدخشان

 18   0 8 2 8 فاریاب 18   1 7 0 10 هلمند        لوگر

        نورستان 15   0 8 0 7 فراه 18   2 6 1 9 غزني

        سمنگان 19   1 8 1 9 پروان
        غور        لغمان 

 مجموع کل والیات

 

 

 


