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خالصه فعالیت ها و دستاورد ها

۱۳۹۶ثور
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وزارت اقتصاد تنها مرجع ثبت مؤسسات در کشور است.

 مؤسسه داخلی۱۹۶۰تعداد مؤسسات راجستر شده نزد این اداره
.مؤسسه خارجی می باشد۲۷۳و 

 ًتطبیق شده است که مصارف مجموعی ۲۰۱5پروژه در سال ( 4۱۳5)مجموعا
.ملیون دالر می باشد8۲۰.4آن 

مقدمه

شرح وظایف، فعالیت ها، دستاورد ها،: خالصه
چالش ها و پیشنهادات ریاست انسجام

غیردولتی مؤسسات 



ًاندبودهکارمصروف۲۰۱5سالدرتن۷۶5۰۹مؤسساتدرمجموعا.

باشدمیپروژویکارمندانتن5۷۳۷۹ودایمیکارمندانتن۱۹۱۳۰جملهآناز.

۲۱%میدهدتشکیلاناثطبقهراکارمندانمجموع.

ایجاد زمینه اشتغال توسط مؤسسات



مقدار مصرف به تفکیک سکتور 

پروژه677تعداد 
ملیون دالر 250.86

صحت

میلیون دالر820.4جمعاً مصرف  

میلینون توسط مؤسسات خارجی585.84

میلینون توسط مؤسسات داخلی234.56

71%

29%

خدمات اجتماعیزراعتتعلیم و تربیه

پروژه 569
ملیون دالر127.02

پروژه353
ملیون دالر51.8

پروژه2536
ملیون دالر391.81

30.6%15.5%6.3%47.6 %



وظایف این ریاست 4

. ثبت وراجستر مؤسسات غیردولتی

.تحلیل و ارزیابی راپورهای مؤسسات غیردولتی

.نظارت وبازدید از مؤسسات غیردولتی

معرفی مؤسسات به ادارات دولتی
.  اجرای خدمات ویزه-
.  معافیت گمرکی وخدمات تخنیکی-
.جواز کار کارمندان اتباع خارجی مؤسسات-

01

01

02

03

04



دستاوردها

.۱۳۹4سالطیغیردولتیمؤسساتهایفعالیتنشرگزارشتدویرکنفرانس•

ثبتبیشترگذشتهسالطیدرپالناصلازمؤسسه۷۶تعداد:ثبتپروسهسازیساده•
.استگردیده

ایهدستاوردانعکاسبمنظورغیردولتیمؤسساتریاستبرایمشخصسایتویبایجاد•
.مؤسساتهایوفعالیتغیردولتیمؤسساتریاست

.(داخلیمؤسسه45۰وخارجیمؤسسه۲۰5)مؤسساتهایفعالیتراپورارزیابیوتحلیل•

.(تعداد)گمرکیمعافیتقسمتدرمؤسساتبهکاریهایسهولتنمودنفراهم•

هایریاستواقتصادهایریاستمسولینبهمؤسساتقانونآموزشهایورکشاپتدویر•
.هاوالیاتازسکتوریتعداد



پیشرفت در عرصه پالن مبارزه با فساد اداری

:  و سیستم آنالینویب سایتطرح و  دیزاین : ترویج حکومتداری الکترونیکی•

ایجاد دیتابیس آنالین جهت ثبت مؤسسات+ 

گزینۀ لست مؤسسات داخلی و خارجی با تفکیک پروژه ها، سکتور و محل فعالیت+  

مؤسساتآنالین گزینۀ گزارش دهی +  

مرسساتمعلومات راجع به دارایی ها و کارمندانUPLOADگزینۀ بارگذاری یا +  

تجدید قانون انجو ها•

ه به منظور انکشاف چارچوب نظارت و ارزیابی در رابطه به زرفیت های بنیادی مؤسسات ب•
رد شمول مدیریت مالی، منابع بشری و تطبیق پروژه های که از طرف مؤسسات صورت میگی

آن % 8۰ریاست موسسات غیردولتی روی میکانیزم نظارت و بررسی کار نموده که تقریباً 
.تکمیل گردیده است

.تهیه مسوده میکانیزم نظارت و ارزیابی از مؤسسات•

این ریاستاستخدام چهار تن از کارمندان•
CBRازطریق برنامه 

Website

http://ngo.gov.af/


:SMAFبروکسیلتعهدات 24شاخص

 یفیصله کنفرناس بروکسل در رابطه به مکلفیت های مالیات۲4تطبیق شاخص شماره

.  مؤسسات و پروسه گزارشدهی  با ادارات ذیدخل

تدویر جلسات متعدد با مؤسسات هماهنگی و ادارات سکتوری.

شریک سازی لیست مؤسساتیکه فعالیت شان تعلیق شده با وزارت مالیه.

ترتیب مسوده پروسه گزارش دهی به همکاری مؤسسات هماهنگی و ادارات سکتوری.



پالن های آینده
ایجاد میکانیزم نظارتی.

طی مراحل و نهایی سازی قانون انجو ها.

 اداریتطبیق پالن مبارزه با فساد.

 غیر دولتیمؤسسات فعالیت های ۱۳۹5نشر گزارش سال مالی.

دایر نمودن ورکشاپ ها و کانفرانس ها جهت هماهنگی بین ادارات.

 استندارد ساختن سرتیفیکیت باQRکود.



مشکالت و چالش ها

است عدم تکافو تشکیل ری
بادرنظر داشتمؤسسات 

حجم کاری و وظایف آن 
.  در سطح کشور

همکاری ضعیف ادارات 
ذیربط سکتوری درمورد
ارسال گزارش نظارت و 

بررسی پروژه های 
.غیردولتیمؤسسات 



پیشنهادات
برگزاری کورس های تقویتی و آموزشی  در بخش های 

.  مالیتحلیل، نظارت و ارزیابی، گزارش نویسی و تفتیش

تدویر جلسات درسطح وزرا بمنظور تقویت هماهنگی
میان مؤسسات، ادارات ذیربط سکتوری و ریاست 

. انسجام مؤسسات غیر دولتی
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