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نکات و ایده های عملی

این پروژه توسط صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام )AMIF( اتحادیه اروپا و 
وزارت داخله کشور فدرال اتریش به طور مشترک تمویل مالی می شود.

)IOM( سازمان بین المللی مهاجرت
دفتر نمایندگی مهاجرت ملل متحد



ما کی هستیم

سازمان بین المللی مهاجرت که در سال 1951 تاسیس گردید، یک سازمان بین 
دول پیشتاز در عرصه مهاجرت بوده و با شرکای دولتی، بین دول و غیر دولتی 

 )AVRR( همکاری نزدیک دارد. مساعدت در زمینه عودت داوطلبانه و ادغام مجدد
بخشی مهمی از رویکرد جامع مدیریت مهاجرت با هدف عودت منظم و انسانی 

و ادغام مجدد مهاجرانی است که قادر به ماندن در کشورهای میزبان یا ترانزیت 
نیستند و مایل به عودت داوطلبانه به کشورهای اصلی خود هستند.

پروژه ادغام سازمان بین المللی مهاجرت کشور اتریش "آغاز مجدد سوم 
RESTART III - حمایت از سیستم عودت از اتریش و ادغام مجدد عودت کنندگان 

داوطلب در افغانستان"، که توسط وزارت داخله کشور اتریش و اتحادیه اروپا 
تمویل مالی می شود، به افرادی که داوطلبانه از اتریش به افغانستان عودت می 

کنند کمک می کند تا زندگی خویش را دوباره سر و سامان دهند. هدف این پروژه 
حمایت از عودت کنندگان برای دستیابی به یک منبع پایدار درآمد از طریق ارائه 

مشاوره، ابزار و مساعدت های مورد نیاز برای آنها است. 

شما ممکن سواالت 
زیادی در ذهن داشته 

باشید

چگونه می توانیم از آغاز 
مجدد سوم/سازمان بین المللی 

مهاجرت استفاده کنیم؟
در کدام نوع مشاغل می 

توانم مساعدت های ادغام 
مجدد را سرمایه گذاری کنم؟

آیا ممکن است که 
مساعدت های ادغام 

مجدد را در کسب و کار 
یکی از اعضای خانواده 

یا دوستان سرمایه 
گذاری کنم؟

کدام نوع مشاغل 
در افغانستان 

موفق اند؟

قبل از آغاز یک 
کسب و کار، چه را 

باید در نظر گیرم؟

آیا می توان مساعدت 
های ادغام مجدد را برای 
تحصیل / آموزش حرفه 

ای مصرف کرد؟

و سواالت زیاد دیگری



ایده های مشاغل احتمالی 
را به شما ارائه میدهد

به شما کمک می کند تا در مورد 
چگونگی استفاده از مساعدت های 

ادغام مجدد تامل کنید

نمونه های مشاغل موفق در 
افغانستان را برای شما بیان 

میدارد

چند نکته آموزنده در این کتابچٔه رهنما...
رابطه به نحوهء سرمایه 

گذاری مساعدت های 
ادغام مجدد



چگونه می توانم از مساعدت های ادغام مجدد 
استفاده کنم؟

زمانیکه از مشارکت پروژه شما توسط مقامات اتریش و 
سازمان بین المللی کار تصدیق بعمل آمد، شما می توانید از قبل 

در مورد نحوهء استفاده از مساعدت های ادغام مجدد تامل و 
فکر کنید )الی 2800 یورو غیر نقدی(.

مالحظات نخست باید روی سواالت زیر متمرکز باشد:

 • آیا می خواهم که تمامی مبلغ مساعدت ادغام مجدد را باالی یک کسب و کار
سرمایه گذاری کنم؟  

 • آیا می خواهم که تمامی مبلغ مساعدت ادغام مجدد را باالی تحصیالت/آموزش
های حرفه ای سرمایه گذاری کنم؟  

 • آیا می خواهم که بخشی از مبلغ مساعدت ادغام مجدد را باالی کسب و کار و
بخشی دیگرش را باالی تحصیالت/آموزش های حرفه ای سرمایه گذاری کنم؟  

�  تمام این گزینه ها امکان پذیر است.

نکته: اگر می خواهید در باره ایده های تجارتی خود بحث کنید یا 
سواالت دیگری دارید، قبل از عودت شما می توانید مشوره های مجازی 

)از طریق انترنت( را از کارمندان سازمان بین المللی دریافت کنید.

 در صورت نیاز به معلومات بیشتر، لطفاً با مشاور روند عودت 
خویش به تماس شوید و یا به طور مستقیم از سازمان بین المللی اتریش 
مشوره بگیرید )مشاور روند عودت شما می تواند که شما را در قسمت 

برقراری ارتباط با سازمان بین المللی کمک کند(.

 اگر دیگر عودت کنندگان را می شناسید، کوشش کنید تا با آنها به تماس 
شوید. آنها ممکن تجارب مفید برای شریک ساختن داشته باشند.

 

حین سرمایه گذاری کردن )بخشی( مساعدت 
های ادغام مجدد روی تحصیالت، چه را باید 

مدنظر بگیرم؟

سرمایه گذاری کل یا بخشی از مساعدت های ادغام مجدد باالی یک 
کورس یا آموزش مشخص می تواند در قسمت ایجاد یک شغل مفید باشد 

زیرا به شما کمک می کند تا تخصص یا مدارک الزم اضافی را برای 
آینده کسب کنید.

 اگر می خواهید پوهنتون/برنامه های تحصیلی ای را که آغاز کرده اید 
به پایان برسانید، این کار نیز می تواند مفید تمام شود. لسانس تحصیلی 

می تواند برای تکالیف شغلی در آینده مفید باشد!

 اگر می خواهید از این مساعدت برای اهداف آموزشی استفاده کنید، 
لطفاً در مورد سواالت زیر تامل و فکر کنید:

 • آیا مهارت هاییکه در کورس/آموزش ها ارائه می گردد برای ایجاد
شغل/اشتغال مفید خواهد بود؟  

 • آیا کورس/آموزش ها می تواند به شما در بهبود موفقیت های شغلی
کمک کند.  

 • در صورت عدم سرمایه گذاری باالی یک کار درآمدزا، چگونه می
توانم هزینه های زندگی خود را تامین کنم؟  

 • برای سرمایه گذاری روی یک شغل )تجارت( حداقل به چقدر سرمایه 
ضرورت دارم؟ چه مقدار مساعدت را می توان برای تحصیل استفاده  

کرد؟  

 در پروژه های قبلی، از مساعدت برای تحصیل، به عنوان مثال 
برای آموزش حرفه ای، صنوف زبان، کورس های حسابداری، 
کورس های مهارت های فنی خاص )به عنوان مثال در زمینه 

ساخت و ساز(، پایان تحصیالت پوهنتون و غیره استفاده می شد.



کدام شغل مناسب است تا باالیش 
سرمایه گذاری کرد؟

لطفاً توجه داشته باشید که معلومات و جزئیات بیشتر در مورد نحوه راه 
اندازی و نحوه پیشبرد مشاغل، از جمله جنبه های مربوط به فصلی بودن 

)خواه کسب و کار شما به دوره های خاصی از سال بستگی داشته باشد 
یا نه(، بازاریابی )نحوه جذب مشتری( و سود )نحوه پیدا کردن پول کافی 

برای زندگی( در یک کتابچهء رهنما "شروع آغاز مجدد با راه اندازی 
کسب و کار شخصی" که بالفاصله پس از عودت دریافت خواهید کرد، 
فراهم می گردد.عالوه بر این، همکاران IOM در افغانستان از شما از 

تحقق ایده شما پشتیبانی خواهند کرد!

نکات آموزنده برای 
ایجاد یک شغل 

چه مهارت ها و تجارب حرفه ای را قبالً کسب کرده اید؟)تجارت(  2

آیا در اتریش مهارت، دانش یا تجربه ای کسب کرده اید که در افغانستان مفید  2
تمام شود؟  

در چه کاری خوب هستید؟  2

آیا در شما اشتیاق و عالقهء شدیدی وجود دارد که یک ایده تجارتی یا شغلی  2
خوب را الهام بخشد یا حتی آنرا بتوانید به عنوان یک شغل اشباع کنید؟   

آیا ایده های تجارتی در ذهن دارید؟  2
�  تالش کنید خالق و نوآور باشید و به نیاز های مردم فکر کنید!  

آیا در افغانستان دوستان/خویشاوندانی دارید که یک شغل یا تجارت را راه  2
اندازی نموده باشد؟  

آیا می خواهید یا امکان دارد که در تجارت دوستان/خویشاوندان به عنوان  2
یک شریک سرمایه گذاری کنید؟  

� بعض اوقات سریعترین و ساده ترین راه برای آغاز یک فعالیت درآمدزا،   
      مشغول شدن در یک کسب و کار ی میباشد که از قبل وجود دارد.



کدام کسب و کارها امکان پذیر است؟

بیشتر جوانب ذیدخل در افغانستان تاسیس فروشگاه مواد غذایی را انتخاب می کنند، 
زیرا در بسیاری از موارد این یک روش واقع بینانه و بازار محور سرمایه گذاری 

مساعدت ها است.

به هر حال، شما می توانید به خدمات یا مشاغل دیگری که برای شما مناسب و در 
جامعه تقاضای زیاد برای آن وجود دارد، فکر کنید:

•  خوراکه فروشی
•  نانوایی

•  فروشگاه لباس / تکه / بوت
•  فروشگاه موبایل / کمپیوتر
•  دوکان فوتوکاپی و عکاسی

•  مالداری
•  قصابی 

•  فروشگاه لوازم آرایشی
•  فلزکاری

•  فارمسی / دواخانه و غیره

دفتر IOM در افغانستان آموزشات شغلی/تجارتی را بصورت 
رایگان ارائه می دهد. از این فرصت برای یادگیری بیشتر 

در مورد چگونگی مدیریت موفقیت آمیز تجارت خویش 
استفاده کنید. اگر شریک تجاری دارید، از عضویت وی 
استقبال بعمل می آید. با کارمندان IOM در تماس باشید!

کدام کسب و کارها امکان پذیر نیست؟

مودل های تجارتی زیر را نمی توان در افغانستان پشتیبانی کرد:

•  کسب و کار تاکسی
•  صرافی ها

•  فروش مشروبات الکولی و سگرت
•  کریدت کارت های موبایل

•  تراول انجنسی / نماینده گی پرواز
)خرید تکت طیاره یا سهم داشتن در این نوع تکت ها(  

TAXI



زنان و تجارت در افغانستان
اگر شما یک عودت کنندهء از طبقه اناث هستید و می خواهید یک کسب و کار 

درآمدزا را راه اندازی کنید، لطفا از موارد زیر آگاه باشید:

به عنوان یک زن، گاهی اوقات ایجاد یک فعالیت درآمدزا پس از عودت 
شما ممکن است چالش برانگیز باشد.

به هر حال، برنامه های توانمندسازی زنان و برنامه های مبتنی بر 
جامعه توسط سازمان های مختلف پیشکش می گردد که می تواند از شما 

پشتیبانی کند!

این سازمان ها آموزشات حرفه ای و مهارتی، ارتقای ظرفیت، مشوره 
های تخنیکی و غیره را ارئه می دهند. لطفاً برای معلومات بیشتر به 

مشاور عودت IOM خویش مراجعه کنید!

لطفاً در رابطه به پروژه RADA و امکانات دریافت تعلیمات و 
آموزشات تخنیکی و حرفه ای در افغانستان جویایی معلومات شوید.

مثال های مشاغل و 
کسب و کار ها در 

افغانستان



داستان عودت کننده

آقای س. داوطلبانه از اتریش به کابل عودت نمود. او در حالی که 
پدرش در مدیریت دوکان او کمک می کرد ، به طور مستقل خوراکه 

فروشی خود را راه اندازی کرد. ولی، به دلیل بیماری، پدرش باید کار 
را ترک کند. بنابراین ، آقای. س تصمیم گرفت یکی از دوستانش را که 
می تواند با او کار کند 30 فیصد شریک سازد. او از درآمد ماهانه خود 

راضی است و در ضمن این کار به وی این امکان را مساعد ساخته 
است تا خانواده و خویشاوندان خودرا در قسمت تداوی کمک کند.

آقای س. در مورد کسب و کار خود بسیار با همت است و چندین برنامه 
دارد: به عنوان مثال ، او می خواهد تنوع اجناس را در دوکان خود 

افزایش دهد و سبزیجات، میوه های تازه و غیره مواد را بیشتر عرضه 
کند. برعالوه، او قصد دارد بعضی از تابلوها را برای رشد تجارت خود 

چاپ و در کناره سرک ها نصب کند. در ضمن او می خواهد کارت 
های بازریابی را به آپارتمانهای مجاور توزیع نموده و مواد غذایی را 

مستقیماً به خانه های مشتریان تحویل دهد.

عودت کننده مذکور بیشتر قادر گردید تا تعداد مشتریان خود را افزایش 
دهد و روزانه حدود 170 مشتری دارد. خوراکه فروشی در منطقه ای 

ایده آل واقع شده است که روز به روز در حال توسعه بوده و ساخت و 
ساز ساختمان های جدید در آنجا جریان دارد.

خوراکه فروشی
یک خوراکه فروشی نیازهای روزمره مردم را از نقطه نظر تهیه مواد خوارکی 

اولیه و سایر مواد غذایی تأمین می کند.

مزایای خوراکه فروشی عبارتند از:

رسیدگی آسان  •
تقاضای زیاد  •

به سرمایه گذاری زیادی نیاز نیست  •
می تواند به راحتی از شراکت به کسب و کار شخصی تغییر کند  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.   

موقعیت کسب و کار کوچک بسیار مهم است، شما باید دوکانی را  •
انتخاب کنید که در یک منطقه پر ازدحام واقع شده باشد.  

یک تحقیق کوچک بازار را انجام دهید - چه نوع محصوالتی به طور  •
خاص محبوب اند؟  

ببینید که آیا می توانید محصوالت خاصی را که دوکان شما را از بقیه   •
متمایز می سازد، عرضه کنید.  

تامین کنندگان )عمده فروشان( صادق را پیدا کنید که محصوالت    •
را به قیمت مناسبی عرضه می کنند و محصوالت با کیفیت را می  

فروشند.  



داستان عودت کننده

آقای ج. یک نانوایی شریکی را راه اندازی کرد و به سرعت کل کار را 
به دست گرفت. نانوایی او در کابل بسیار خوب پیش می رود. از آنجا 
که فقط دو دوکان در منطقه وجود دارد، حدود 500 خانواده از نانوایی 

او نان خریداری می کنند. وی همچنین نان های رستورانت های منطقه 
را تهیه می کند. آقای. ج. برای پاسخگویی کافی به تمام نیازهای جامعه 

محلی، فروشگاه بزرگتری را اجاره کرد زیرا فضای کافی در محل 
قدیمی خود نداشت.

آقای ج. خیلی سریع در مورد نحوه اداره یک کسب و کار یاد گرفت؛ 
او هشت کارمند را استخدام کرده است و به زودی می تواند سه پرسونل 

دیگر نیز استخدام کند و از این جهت تجارت خود را توسعه دهد.

نکته ویژه توسط عودت کننده:

مثال؛ از طریق بازدید شخصی از رستورانت هاییکه شمار ” ارتباط فردی و روابط خوب با مشتریان را، بطور 
نان را باالی آنها به فروش می رسانید، حفظ کنید. عالوه بر 
این، دوکان خود را خوب پاک نگهداشته و به حفظ الصحه 

توجه کنید! “

نانوایی
نانوایی نیازهای روزمره مردم را از نقطه نظر تهیه / تولید نان تازه 

مرفوع می سازد.

مزایای یک نانوایی عبارتند از:

• رسیدگی آسان
تقاضای زیاد برای نان تازه  •

به سرمایه گذاری زیادی نیاز نیست  •
می تواند به راحتی از شراکت به کسب و کار شخصی تغییر کند  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.  

یک تحقیق کوچک بازار را انجام دهید که چه قسم نان به طور خاص  •
محبوبیت دارد؟  

آیا شما می توانید نان های خاصه ایکه توجه مشتریان را بیشتر جلب  •
میکند، تولید کنید؟  

موقعیت کسب و کار کوچک بسیار مهم است، شما باید دوکانی را  •
انتخاب کنید که در یک منطقه پر ازدحام واقع شده باشد.  

تامین کنندگان )عمده فروشان( صادق را پیدا کنید که مواد را به  •
قیمت مناسبی عرضه می کنند و محصوالت با کیفیت را می فروشند.  



داستان عودت کننده

آقای ج. بطور داوطلبانه از اتریش به هرات عودت نمود. او تصمیم 
گرفت که مساعدت های ادغام مجدد IOM را در یک تجارت لباس، 

گلدوزی و خیاطی که از قبل وجود داشت سرمایه گذاری کند. وی بر 
اساس تقاضای بازار، لباس و شال مردانه و برای زنان پتلون تولید می 
کند. اگر سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد ، تجارت وی می تواند 

بیشتر توسعه یابد.

در شروع کار، پیدا نمودن مشتری زیاد و افزایش سود روزمره مدتی 
طول کشید. حاال او از درآمدش راضی است و می تواند از عهده 

مخارج خانواده اش بر آید و هزنیهء تحصیالت همسر و پسرش را نیز 
تأمین کند.

نکته ویژه توسط عودت کننده:

آسانی به آن رسیدگی کرده بتوانند. این بسیار مهم است تا در ” یک موقعیت تجارتی را انتخاب کنید که مردم محل به 
شهر هرات فروشگاه های لباس و خامک دوزی که به تعداد 

زیادی وجود دارند، در نظر گرفته شوند. “

فروشگاه لباس/تکه/بوت
فروشگاه لباس/تکه/بوت نیازهای روزمره مردم را از نقطه نظر تهیه لباس 

مرفوع می سازد که در شهر کابل و سایر نقاط شهری تقاضای زیاد وجود دارد.

مزایای فروشگاه لباس/تکه/بوت عبارتند از:

رسیدگی آسان  •
تقاضای زیاد برای لباس و محصوالت مود و فیشن  •

به سرمایه گذاری زیادی نیاز نیست  •
می تواند به راحتی از شراکت به کسب و کار شخصی تغییر کند  •

به تجربه قبلی در این زمینه نیاز نیست  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.  

یک تحقیق کوچک بازار را انجام دهید که چه نوع لباس به طور    •
خاص محبوبیت دارد؟  

هنگام فرمایشات کاال های خویش در صورت تمایل یک فیشن خاص  •
را در نظر گیرید، به انترنت سر بزنید.  

موقعیت کسب و کار کوچک بسیار مهم است، شما باید دوکانی را  •
انتخاب کنید که در یک منطقه پر ازدحام واقع شده باشد.  

تامین کنندگان )عمده فروشان( صادق را پیدا کنید که مواد را به  •
قیمت مناسبی عرضه می کنند و محصوالت با کیفیت را می فروشند.  



داستان عودت کننده

آقای. س. به همراهء شریک تجارتی خود یک فروشگاه لوازم آرایشی 
را جور کرده است. در این کار او محصوالت آرایشی، انواع شامپوها، 
عطریات و غیره را عرضه میدارد. در عین حال، او محصوالت خود 

را باالی آرایشگاه ها و سلمانی ها نیز به فروش می رساند.

عودت کننده کار را به 25 درصد شراکت آغاز کرد و اکنون در این کار 
نیمه شریک است. او پالن دارد تا با کسب آگاهی و تجربه کافی در این 

بخش، یک دوکان لوازم آرایشی شخصی برای خود بسازد.

عودت کننده با درآمد کار خود، خانواده خود را حمایت مالی می کند. 
فراتر از این، او هزینه تعلیمات دو فرزند خود را که در مکاتب شخصی 

درس می خوانند می پردازد و از درآمد خود راضی است. 

است. این کار مرا بیشتر تشویق می کند تا محصوالت متنوع را برای ” مفاد کسب و کار من در مقایسه به ماه های اول دو برابر شده 

مشتریانم عرضه کنم. “

کسب و کار لوازم آرایشی و بهداشتی 
کسب و کار لوازم آرایشی و بهداشتی نیازهای روزمره مردم را از نقطه نظر 

محصوالت آرایشی و بهداشتی، عطریات، شامپو، صابون، لوازم آرایش و دیگر 
اسباب مرفوع می سازد.

مزایای کسب و کار لوازم آرایشی و بهداشتی عبارتند از:

رسیدگی آسان  •
تقاضای زیاد برای لوازم آرایشی و بهداشتی  •

به سرمایه گذاری زیادی نیاز نیست  •
می تواند به راحتی از شراکت به کسب و کار شخصی تغییر کند  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.  

یک تحقیق کوچک بازار را انجام دهید که بدانید چه نوع لوازم  •
آرایشی مرسوم و مورد تقاضای مردم است؟  

موقعیت کسب و کار کوچک بسیار مهم است، شما باید دوکانی را  •
انتخاب کنید که در یک منطقه پر ازدحام واقع شده باشد.  

تامین کنندگان )عمده فروشان( صادق را پیدا کنید که مواد را به  •
قیمت مناسبی عرضه می کنند و محصوالت با کیفیت را می فروشند.  



دوکان فتوکاپی و عکاسی 
دوکان فتوکاپی و عکاسی یک کار سودآور است، ولی این کار باید مکان مشخصی 

داشته باشد )در نزدیکی بانک ها، پوهنتون ها، مکاتب و ادارات دولتی(.

داستان عودت کننده

آقای. س. در یک دوکان فتوکاپی و عکاسی که در شهر کابل موقعیت 
دارد شریک است. او و شریک اش از شراکت و پیشرفت کار خود 
راضی هستند. آنها یک موقعیت مزدحمی را در نزدیکی مکاتب و 

پوهنتون انتخاب نموده اند. اکنون آنها خدمات چاپ و فتوکاپی را به 
مشتریان عرضه میدارند و پالن دارند که در آینده کسب و کار خود را 

بیشتر توسعه دهند.

پول کافی پیدا می کنم تا تمامی مصارف خود و افراد وابسته به ” کار فتوکاپی و عکاسی من بسیار خوب پیش می رود و من 
خود را پوره کنم. من از تصمیم خود در قسمت انتخاب این کار 

راضی هستم.

کسب و کارم بهبودیافته است و در یک موقعیت ایده حال واقع شده 
که در آنجا به خدمات ما تقاضای زیاد وجود دارد. بنابرین، من 

تصمیم دارم تا در آینده این کار را بطور شخصی آغاز کنم. “

مزایای دوکان فتوکاپی و عکاسی عبارتند از:

رسیدگی آسان  •
تقاضای زیاد برای فتوکاپی در مناطق مشخص  •

به سرمایه گذاری زیادی نیاز نیست  •
می تواند به راحتی از شراکت به کسب و کار شخصی تغییر کند  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.  

موقعیت کسب و کار کوچک بسیار مهم است، شما باید دوکانی را  •
انتخاب کنید که در نزدیکی مکاتب، پوهنتون ها، بانک ها و ادارات  

دولتی موقعیت داشته باشد.  



توجه: طرزالعمل تصدیق دوکان موبایل/کمپیوتر فروشی ممکن است با 
مراحل تصدیق دیگر دوکان ها متفاوت باشد. با توجه به چگونگی کسب 

و کار شما و مواردی که قصد تهیه آنها را دارید، تکمیل اسناد ممکن 
نیاز به زمان بیشتر داشته باشد.

دوکان موبایل و کمپیوتر 
برای دوکاکین موبایل و کمپیوتر در شهر کابل و سایر مناطق تقاضای زیادی 

وجود دارد، زیرا تکنالوژی به سرعت در حال توسعه است. در افغانستان تقریباً 
تمامی افراد تیلفون موبایل و کمپیوتر دارند.

مزایای دوکان موبایل و کمپیوتر فروشی عبارتند از:

رسیدگی آسان  •
تقاضای زیاد برای چنین محصوالت  •

می تواند به راحتی از شراکت به کسب و کار شخصی تغییر یابد،  •
ولی به سرمایٔه زیاد نیاز دارد.  

برای این کار نیاز به تجربه قبلی نیست.  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.  

موقعیت کسب و کار کوچک بسیار مهم است، شما باید دوکانی را  •
انتخاب کنید که در ساحات مزدحم و پرنفوذ موقعیت داشته باشد.  

در رابطه به بازار تحقیق کنید: در حال حاضر به کدام نوع تیلفون و  •
خدمات تقاضا بیشتر است؟  

اگر شما خدمات ترمیم را نیز عرضه می کنید، خود را مطمئن سازید  •
که وسایل با کیفیت ترمیم را در اختیار داشته باشید.  

تامین کنندگان )عمده فروشان( صادق را پیدا کنید که مواد را به  •
قیمت مناسبی عرضه می کنند و محصوالت با کیفیت را می فروشند.  

داستان عودت کننده

بعد از عودت دواطلبانه از کشور اتریش در دسامبر 2017، آقای ر. 
کسب و کار تیلفون و لوازم موبایل را به گونه شراکت در شهر کابل 
آغاز کرد. عودت کننده در دوکان خود نه تنها تیلفون های موبایل پرزه 
جات و لوازم تیلفون، منجمله کیبل چارجر و گوشی، به فروش می 

رساند، بلکه خدمات ترمیم تیلفون و انتقال پول نقد به حسابات بانکی را 
نیز انجام میدهد.

از آنجایی که او در تجارت خود بسیار موفق بوده است، او نه تنها 
مساعدت 2800 یرویی ادغام مجدد IOM را سرمایه گذاری نموده بلکه 

از حمایت های مالی بیشتر IOM نیز برخوردار شده است تا دوکان خود 
را وسعت بخشد. عودت کننده یک نفر کارگر را استخدام نموده است 

و امیدوار است مقدار وسیعی از اجناس را برای مشتریان خود عرضه 
کند.

درآمد ماهانه آقای. ر. مصارف خودش و خانواده اش را و همچنان 
هزینه های تحصیل سه فرزندش را تامین می کند. او با خواهر بیوه 

خود کمک نقدی نیز می کند.



فارمسی/ دواخانه 
کار و بار فارمسی ها و دواخانه ها بسیار مبرم و سودآور است، ولی شروع این 

کار بگونه شخصی یا شریکی نیازمند مهارت و تحصیالت در این رشته است. 

مزایای فارمسی / دواخانه عبارتند از:

تقاضای زیاد برای دوا در سراسر افغانستان  •
سود زیاد از درک فروش دوا  •

مشتریان زیاد  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

در نخست دیپلوم یا لسانس فراغت از رشته دواسازی یا فارمسی  •
الزامی است.  

موقعیت کسب و کار بسیار مهم است، شما باید برای دواخانه خود  •
دوکانی را انتخاب کنید که در نزدیکی شفاخانه ها و یا مناطق مزدحم  

واقع شده باشد.  
تامین کنندگان )عمده فروشان( صادق را پیدا کنید که دوا را به قیمت  •

مناسبی عرضه می کنند و محصوالت با کیفیت را می فروشند.  

توجه: اگر می خواهید یک کار دواخانه را شروع کنید، باید یک 
فرد حرفه ای باشید! این تجارت حداقل به یک دیپلوم 2 ساله از 
پوهنتون فارمسی، مهارت در شناسایی دواها و تجربه کاری در 

این زمینه نیاز دارد.

داستان عودت کننده

 آقای. س، یک فارمسست آموزش دیده است، یک تجارت موفق را در 
مزار شریف ایجاد کرده است. او باحمایت IOM در یک دواخانه بگونه 

شراکت سرمایه گذاری نمود. تجارت او در یک منطقه ای مزدحم و 
نزدیک کلینیک های شخصی واقع شده است. اکثر مریضان شفاخانه دوا 

های نسخٔه خودرا از دواخانٔه او خریداری می کنند.

آقای. س و شریک اش توانسته اند که دواخانه را گسترش دهند: آنها 
سه کارمند را استخدام نموده اند و با یکی از داکتران که مریضان را 
در محل مجاور دواخانه معالجه می کند، همکاری دارند. همچنان آنها 
قصد دارند تجارت خود را بیشتر توسعه بخشیده و یک جای دیگر را 
نیز در شهر بگیرند. از درک شراکت در این کار، عودت کننده می 

تواند خانواده چهار نفره خود را اعاشه و اباطه کند و هزینه های تداوی 
مادر خود را نیز پرداخت کند. او درآمد خوبی دارد و در حال حاضر 

قصد دارد در پوهنتون رشتٔه فارمسی بخواند تا لسانس کسب کند و دانش 
بیشتری در این رشته کسب نماید.

نکته ویژه توسط عودت کننده:

تا ناوقت های شب باز باشد. بدین صورت، من می توانم به ” بود و باش در دواخانه برایم فرصت میدهد تا دوکانم 

نیازهای دوایی مردم محل رسیدگی کنم. “



مالداری 
کسب و کار در عرصهء مالداری نیازمندی های روزمره مردم را از نقطه نظر 

تهیه محصوالت لبنیاتی تازه چون شیر، ماست، پنیر، مسکه، قیماق و سایر مواد 
لبنیاتی و همچنان گوشت مرفوع می سازد. 

مزایای مالداری عبارتند از:

رسیدگی آسان )برای عودت کنندگانی که در این عرصه تجربه دارند(  •
تقاضای زیاد برای لبنیات و گوشت  •
به سرمایه گذاری زیاد نیاز نیست  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

برای نگهداری مواشی یک طویله مناسب پیدا کنید.  •
یک قطعه زمین پیدا کنید یا برای چراندن مواشی خود به زمین های  •

سبز دسترسی داشته باشید.  
در باره تغذیه مواشی خود آگاهی درست کسب کنید.  •

برای فروش مواشی و محصوالت لبنیاتی خود مشتری پیدا کنید  •
)دوکانداران و قصابان(.  

توجه: اگر می خواهید یک کسب و کار مالداری را شروع کنید، باید 
یک فرد حرفه ای باشید! شما باید تجربه پرورش مواشی، چراندن 

مواشی و تولید محصوالت متنوع را داشته باشید.

داستان عودت کننده

آقای .س. بطور داوطلبانه از اتریش به والیت کنر عودت نموده است. 
او با حمایت IOM در یک تجارت شخصی مالداری سرمایه گذاری کرد. 

بدلیل اینکه او در این زمینه تجربه زیادی داشت، تصمیم گرفت که به 
طور مستقل گاو نگهداری کند. موصوف از کسب و کار خود بسیار 

خوش و راضی است. درآمد ماهانه وی برای تأمین نیازمندی های مالی 
خانواده و پس انداز نمودن پول برای توسعهء بیشتر کسب و کارش، 

کافی است.

هستم که این کار را که عنعنه ای خانوادگی ماست، دوباره آغاز ” کسب و کار مالداری من بسیار خوب پیش می رود و من خوش 
کردم. خانوادهء من نیز مشغول این کار است و محصوالت لنبیاتی را 

تولید می کند. “



قصابی 
قصابی نیازمندی های روزمره مردم را از نقطه نظر تهیه گوشت تازه مرفوع می 

سازد. 

مزایای قصابی عبارتند از:

رسیدگی آسان )برای عودت کنندگانی که در این عرصه تجربه دارند(  •
تقاضای زیاد برای گوشت تازه  •

به سرمایه گذاری زیاد نیاز نیست  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

تامین کنندگانی را در مجاورت خود پیدا کنید که گوشت تازه و با  •
کیفیت داشته باشد.  

برای کشتار حیوانات و دفع زباله ها یک جای مناسب را پیدا کنید.  •
برای نگهداری گوشت یخچال و فریزر داشته باشید.  •

به نظافت توجه جدی کنید.  •

توجه: اگر می خواهید یک قصابی باز کنید، شما باید یک فرد حرفه ای 
باشید و مهارت های کاری را داشته باشید. عالوه بر این، به نظافت و 

حفظ الصحه توجه خاص مبذول گردد.

داستان عودت کننده

آقای ن. بطور داوطلبانه از اتریش به والیت کابل عودت نمود. چون او 
تجربه زیادی در این کار داشت، تصمیم گرفت فعالیت خود را به عنوان 

یک قصاب با یکی از خویشاوندان خود بطور شراکت دوباره شروع 
کند. درآمد ماهانه آقای.ن. برای تأمین نیاز های مالی خانواده وی کافی 

است.

قسمی که بسیاری از عودت کنندگان گزارش می دهند، با وجود اینکه 
در اوایل با زندگی در افغانستان نا آشنا بوده و نگران وضعیت امنیتی 

بود، او از دیدن دوباره خانواده اش خوشحال بود.

ماهانهء خود و خانوادهء خود را تامین کنم. در ضمن من می توانم ” با درآمدی که از کارم بدست می آورم، من می توانم مصارف 
یک مبلغ کمی را از عاید کارم پس انداز نموده و در آبادی خانه خود 
به مصرف برسانم. من از مساعدت IOM که مرا در قسمت ایجادیک 

تجارت کوچک کمک کرد، کامالً راضی میباشم. “



دوکان فلزکاری و مواد ساختمانی 
کار فلزکاری نیازمندی های روزمره مردم را در بخش ساختمانی از نقطه نظر 

فلزکاری چون ساختن کتاره ها، زینه ها، دروازه ها،کلکین ها و غیره مرفوع می 
سازد. 

مزایای دوکان فلزکاری و مواد ساختمانی عبارتند از:

رسیدگی آسان )برای عودت کننده گانی که در این عرصه تجربه  •
دارند(  

تقاضای زیاد برای فلزکاری  •
به سرمایه گذاری زیاد نیاز نیست  •

فرصت کار را برای افراد بیشتر مهیا می سازد  •

بعضی پیشنهادات در مورد نحوه شروع:

به دنبال یک مکان / دوکان مناسب باشید که کرایه مناسبی داشته  •
باشد.  

موقعیت کسب و کار بسیار مهم است، شما باید دوکانی را انتخاب کنید  •
که در ساحات مزدحم و پرنفوذ واقع شده باشد به خصوص ساحاتی که  

در آنجا خانه های زیادی تحت آبادی قرار دارند.  
اگر می خواهید محصوالت فلزی تولید کنید، از وسایل و مواد با  •

کیفیتی که دقیقاً برای کار شما است، استفاده کنید.  

نکته ویژه توسط عودت کننده:

و برای جلب مشتریان بیشتر، با مشتریان روابط خوب ” فضای دوستانه ای را در محیط کاری خود حفظ کنید 

داشته باشید. “

توجه: اگر می خواهید یک کسب و کار فلزکاری را شروع کنید، 
باید یک فرد حرفه ای باشید و مهارت های الزم را داشته باشید 

)بطور مثال؛ ولدنگ کاری(.

داستان عودت کننده

آقای. الف. بطور داوطلبانه از اتریش به والیت غزنی عودت نمود. او 
با همکاری دفتر IOM کاروبار فلزکاری را شروع کرد. چون او قبالً 
تجربه زیادی در این کار داشت، تصمیم گرفت این کار را دوباره به 

طور مستقل شروع کند. در آغاز رسیدگی به این کار آسان نبود، ولی 
بعد از اینکه او دروازه ها و همچنان کلکین های فلزی را تولید کرد، 

کارش رونق گرفت و اکنون درآمد ماهانهء او برای مرفوع ساختن 
تمامی مصارف اش کافی میباشد.



مراحل ایجاد کسب و کار

تدوین طرح یا پالن 
تجارتی

پیدا نمودن یک 
تامین کننده

تحویل دهی اسناد

 IOM تماس با دفتر  ●

●  دریافت مساعدت ادغام مجدد

تهیه اسناد ضروری

پیدا نمودن یک جای برای 
آغاز کسب و کار

گشتن در بازار برای پیدا 
کردن یک کسب و کار مناسب

در ایجاد تجارت کوچک در 
افغانستان برای شما موفقیت 

آرزو داریم!

)IOM( سازمان بین المللی مهاجرت
 در افغانستان

 IOM پس از عودت داوطلبانه از اتریش به افغانستان، در اسرع وقت با کارمندان
در افغانستان به تماس شوید. آنها شما را در قسمت ایجاد مشاغل کوچک کمک و 

راهنمایی میکنند!

سازمان بین المللی مهاجرت
 دفتر نمایندگی برای افغانستان

IOM کابل
سرک سوم، خانه شماره 28، چهاراهی انصاری، شهرنو

کابل ، افغانستان

+93 شماره تماس: 358 870 799

ساعات کاری: یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر

لطفاً هنگام مراجعه به دفتر، اسناد هویت خویش را به همراه داشته و از ساعات 
کاری آگاه باشید.



تصریح
این سند توسط صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام )AMIF( اتحادیه اروپا و 

وزارت داخله کشور فدرال اتریش تمویل مالی شده است. مطالب ارائه شده در این 
کتابچهء راهنما را فقط می توان برای مقاصد معلوماتی استفاده کرد. نظریات بیان 
شده لزوماً منعکس کننده نظریات سازمان بین المللی مهاجرت )IOM(، کشورهای 
عضو ، وزارت داخله کشور فدرال اتریش، اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آن 
نیست. نامگذاری های استفاده شده و ارائه مطالب از طریق این کتابچه به معنای 

ابراز نظرIOM در مورد وضعیت حقوقی هیچ کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا 
مقامات آن و مرزهای کشور مربوطه نمی باشد.

ناشر
)IOM( سازمان بین المللی مهاجرت

دفتر نمایندگی کشور اتریش
نیبلنگینگسا 13/4، 1010 ویانا، اتریش
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