د مرصفکوونکي د ځانګړتیاوو جدول
د رشکت نوم:
ستاسې مرصفکوونکي څوک دي؟

آیا تاسې خپل محصوالت پر دغو
مرصف کونکو پلورئ؟

هغوی ستاسې کوم محصوالت تر
ټولو زیات پېري؟

څه ډول دغو مرصف کونکو ته
رسېدنه کوئ؟ د پلورنې هغه
استازي ،چې تاسې یې دغو
مرصفکوونکو ته د رسېدو په موخه
کاروئ ،څوک دي؟

افغان مرصفکوونکي

هغه بهرين
سیمهییز
مرصفکوونکي چې په مرصفکوونکي
افغانستان کې مېشت (ګاونډي هېوادونه)
دي؟

نړیوال مرصفکوونکي

د تولید کونکو لړلیک
د رشکت نوم:

د تولیدونکي نوم

د اړیکې نیولو معلومات

وړتیا

د تولیدونکي په اړه کتنې

د وړاندې کوونکي لړلیک
د رشکت نوم:

توکي

وړاندې کوونکی

د اړیکې نیولو معلومات

د لګښت منځنۍ کچه

هغه وخت ،چې د توکو
وړاندې کولو لپاره اړتیا
لرئ

د محصول لړلیک
د رشکت نوم:

د محصول کوډ

محصول

ځانګړتیاوې

رنگ

توکی

کچه

د محصول د ځانګړتیاوو پاڼه

						
د محصول نوم:
د محصول کوډ:
د محصول ځانګړتیاوې (د دغه سټایل د ټولګې یا کلکسیون د کورنۍ نوم:
رنګ:
اندازه:
توکي:
هغه نور محصوالت ،چې پهدغه کلکسیون کې شته دي

د اړتیا وړ توکي

کوډونه

لګښت

شمېر

د توکو مستقیم لګښت

د توکو د مستقیم لګښت مجموعه
هغه کارونه ،چې باید د
محصوالتو د تولید په پروسه کې
تر رسه يش

د اړتیا وړ توکي

د اړتیا وړ کارکوونکي

د کاري
ساعتونو شمېر

ساعتوار
حقالزحمه

د کار/
کارکوونکي
مستقیم لګښتونه

د محصول د تولید د مستقیمو لګښتونو مجموعه
د محصول د تولیدات د مستقیمو لګښت مجموعه
د محصوالتو د ډلبندۍ او نښې ايښودلو کړنالره

د سوداګریزې نښې د جوړولو کړنالره

د کیفیت مدیریت
د کیفیت د مدیریت جدول وګورئ

د محصول د سپارښتنې پېرل

						
د سپارښتنو د پېرلو شمېره:
نېټه:
						
لهخوا:
آدرس:
د مبایل شمېره:
برېښنالیک:
ته:
آدرس:
د مبایل شمېره:
برېښنالیک:
د محصول کوډ

شمېر

د محصول ځانګړتیاوې

د بیې مجموعه

د هر واحد بیه

فرعي مجموعه
د لېږد لګښت
مالیه
مجموعه

د لیږد رشایط

د ورکړې رشایط

تایید شوی:
						
السلیک______________________ :
					
نوم_______________________ :

د سپارلو نېټه/لېږل

د پیرېدونکي بل

				
ته:
آدرس:
د مبایل شمېره:
برېښنالیک:

د رشکت لوګو دلته زیاته کړئ

لهخوا:
آدرس:
د مبایل شمېره:
برېښنالیک:
				
د سپارښتنې د پېرلو شمېره:
د پېرېدونکي د بل شمېره:
د پېرېدونکو د بل د صدور نېټه:
د ورکړې رشایط:
د محصول د سپارلو نېټه:
د محصول کوډ

شمېر

د محصول ځانګړتیاوې

د بیې مجموعه

د هر واحد بیه

فرعي مجموعه
د لېږد لګښت
مالیه
مجموعه
د ورکړې وړ پيسې

د امالکو د زېرمې میاشتنی رپوټ

				
میاشت:
د چمتو شویو توکو زېرمه
د محصول کوډ

ځانګړتیاوې

د شته توکو کچه

د تولید شویو
محصوالتو
مجموعه

د پلورل شویو
محصوالتو
مجموعه

د شته توکو کچه
(هره میاشت)

د شته توکو زېرمه
د محصول کوډ

ځانګړتیاوې

د شته توکو کچه
(د هرې میاشت
په پیل کې)

د پېرل شویو
توکو مجموعه

د لېږل شویو
توکو مجموعه

د شته توکو کچه
(د هرې میاشتې
په پای کې)

د محصوالتو د تولید پالن  

									
د پیل نېټه:
ستاسې د محصول د تولید پالن نوم (باید د سپارښتنې د پېرلو له شمېرې رسه یو شان وي):
د پېرېدونکي نوم:
د پېرېدونکي د اړیکې شمېره:
د محصول د سپارلو نېټه:
د محصول ځانګړتیاوې
د محصول کوډ

د محصول ځانګړتیاوې

د هغه محصول شمېر چې سپارښتنه
یې شوې ده

هغه توکي چې باید سپارښتنه یې ويش او د سپارلو نېټه یې

په زېرمهتون کې د شته توکو کچه

د هغه محصول شمېر چې باید جوړ
کړی يش

هغه وسایل او تجهیزات ،چې باید سپارښتنه یې ويش او د سپارلو نېته یې

د تولید د کارونو مهالوېش
کار

د پیل نېټه

د پای نېټه

مسوول کس

									
د تولیداتو کاري مهالوېش

									
ټاکل شوی وخت
کار

مسوول کس

نېټې

د محصول د کیفیت د مدیریت جدول
د محصول کوډ

د محصول ځانګړتیاوې

د محصول بېلګه
[انځور]

څوک باید د محصول کیفیت
وڅېړي؟

.۱اومه توکي او نورې برخې

 .۲کاري وړتیا

 .۳ډيزاین

 .۴وروستی کار

د کیفیت معیارونه
د کیفیت کچه یا معیارونه

تر ټولو لوړ کیفیت

تر ټولو ټيټ کیفیت

څه وخت باید کیفیت وڅېړل
يش؟

څوک باید د محصول کیفیت
وڅېړي؟

کیفیت د څېړنې پاڼه
د محصول د معیارونو ډلبندي

د محصول کوډ:
									
د محصول ځانګړتیاوې:
										
د سپارښتنې د پېرلو شمېره:

هر محصول له اصيل بېلګې رسه پرتله کړئ او هر معیار/رشط د هغه ډلبندۍ پر بنسټ ،چې ښي خواته موقعیت لري ،له  ۱څخه تر  ۴منره ورکړئ .هر جنس/توکی ،چې  ۲یا له  ۲څخه کمه منره اخيل په
اتوماتیکه توګه ردېږي .تاسې همداراز کوالی شئ هغه محصول ،چې  ۳منرې لري د پېرېدونکي له غوښتنو رسه سم کړئ.

څه شی باید وڅېړل يش

معیارونه

 .۱اومه توکي او نورې برخې

 .۲کاري وړتیا
 .۳ډيزاین
 .۴وروستی کار
ومنل شو (ودې څېړل يش)
 .۵وروستۍ څېړنه
د منل شویو محصوالتو مجموعه_____________________ :
د رد کړی شویو محصوالتو مجموعه__________________ :

د محصوالتو ډلبندي ()۴ - ۱
محصول 1

محصول 2

محصول 3

محصول 4

		

		
 .۱له بېلګې څخه ډېر متفاوت
		
 .۲له بېلګې څخه متفاوت
 .۳تقریبا ورته /د بېلګې په څېر
 .۴د بېلګې په څېر/ورته

څه وخت
څېړنه تر
محصول  5رسه يش؟

څوک
څېړنه تر
رسه کړي؟

څېړنه بشپړه
شوه (السلیک)

خپل لګښتونه محاسبه کړئ

				
 .۱د لګښتونو لړلیک

مستقیم لګښتونه

نامستقیم لګښتونه

 .۲د توکو مستقیم لګښتونه
د هر محصول لپاره
الزم توکي

هغه توکي چې باید وپېرل يش

د توکو د مستقیمو لګښتونو مجموعه

 .۳د کار/کارکوونکي مستقم لګښتونه
د تولید د پروسې کارونه

د هر واحد بیه

د توکو مستقیم
لګښتونه

د کاري ساعتونو
شمېر

د اړتیا وړ کار کوونکي

ساعتوار
حقالزحمه

د کار/کارکوونکي
مستقیم لګښتونه

د کار/کارکوونکي د مستقیمو لګښتونو مجموعه
 .۴د مستقیمو لګښتونو مجموعه (د مستقیمو لګښتونو مجموعه = د توکو د مستقیمو لګښتونو مجموعه  +د کار/کارکوونکي د مستقیمو لګښتونو مجموعه
د توکو د مستقیمو لګښتونو مجموعه

د کار/کارکوونکي د مستقیمو
لګښتونو مجموعه

 .۵نامستقیم لګښتونه
نامستقیم لګښتون

میاشتنی

د نامستقیمو لګښتونو مجموعه

کلنی

د مستقیمو لګښتونو مجموعه

د وروستۍ بیې د تر ټولو کمې فیصدۍ محاسبه کول
الف :د وروستۍ بیې د تر ټولو کمې فیصدۍ محاسبه
د مستقیمو لګښتونو مجموعه (تېر کال)

د تېر کال ټول مستقیم لګښتونه جمع کړئ
(الندې له ب جدول څخه استفاده وکړئ)

د نامستقیمو لګښتونو مجموعه (تېر کال)

د تېر کال ټول نامستقیم لګښتونه جمع
کړئ

د نامستقیمو لګښتونو ترالسه کولو لپاره د وروستۍ بیې
تر ټولو کمه فیصدي

مجموع مصارف غیر مستقیم ÷ مجموع
مصارف مستقیم 100 x

په نالګښتونو کې ناڅاپي بدلونونو تنظیم

د ناڅاپي بدلونونو تنظیم په موخه د روان
کال په لګښتونو کې یوه فیصدي جمع یا
منفي کړئ

د ناڅاپي ګټې او لګښت زیاتوالی

د ناڅاپي لګښتونو ټینګښت او تر ټولو
کمې ګټې لپاره یوه فیصدي زیاته کړئ
د وروستۍ بیې تر ټولو کمه فیصدي

ب :د تېر کال د مستقیمو لګښتونو مجموعه
محصوالت

د هر محصول مستقیم لګښتونه

د هغو محصوالتو شمېر چې
پلورل شوي دي

مجموعه

د مستقیمو لګښتونو مجموعه

د کلنۍ ګټې او زیان محاسبه
د کلنۍ ګټې او زیان محاسبه
د پلورنو مجموعه
د مستقیمو لګښتونه مجموعه
د نامستقیمو لګښتونو مجموعه
ګټه (پلورنې  -د مستقیمو لګښتونو مجموعه  -د نامستقیو لګښتونو مجموعه

د نغدو پیسو د جریان مدیریت
د نغدو پیسو جریان
شته پیسې
پلورنې
پورونه
نورې رسچینې
د راغلو نغدو پيسو مجموعه
توکي
کار/کارکوونکي
وسایل او اعاشه
اړیکې
ټرانسپورټ
کرایه
د برېښنا ،اوبو ،ګازو او داسې
نورو په څېر د لګښتونو بیلونه
بازارموندنه
د کارکوونکو معاشونه
وسایل /د دفرت اعاشه

د لګول شویو پيسو مجموعه
د میاشتې په پای کې شته
پيسې

وری/حمل

غوایی/ثور

غربګولی/
جوزا

چنګاښ/
رسطان

زمری/اسد

وږی/سنبله

راغلې پيسې

لګول شوې پيسې

تله/میزان

لړم/عقرب

لېندۍ/
قوس

مرغومی/
جدی

سلواغه/دلو

کب/حوت

د مرصف کوونکو د ځانګړتیاوو جدول
ستاسې مرصف کوونکي څوک دي؟
آیا تاسې خپل محصوالت پردغو مرصف کوونکو پلورئ؟

افغان مرصف کوونکي هغه بهرين مرصف کوونکي ،چې په افغانستان
کې مېشت دي؟

ستاسې مرصف کوونکي په کومې سني ډله کې دي؟ (،۱۹-۱۱ ،۱۰-۶ ،۵-۰
)۵۱+ ،۵۰-۳۵ ،۳۴-۲۰
دغه مرصف کوونکي نارینه دي که ښځينه؟
د هغو د عوایدو کچه څومره ده؟ (ټيټه ،منځنۍ ،لوړه)
هغوی د کومو شیانو په اړه دقیق دي ،څه شی غواړي یا څه يش ته اړتیا لري؟ دغه معیارونه په پام کې ولرئ.
 .۱سټایل (د بازار له مود رسه برابر فېشن)

.۲ډيزاین (مډرن ،دودیز ،له کلتوري رسچینو څخه) الهام اخیستل
شوی ،رنګ
 .۳کیفیت (اومه توکي ،کاري وړتیاوې ،د صنعتکارۍ وړتیاوې)
.۴انحصاري/ځانګړی (بېساری ،د سپارښتنې پر بنسټ جوړ شو ،کم
شمېر)
 .۵د چاپېریال پایلې (د توکو کم لګول ،د توکو بیاځيل کارول ،د توکو
بیاراټولول ،دوام منونکی)
 .6ټولنیزې پایلې(محصوالت چېرته او څنګه جوړېږي).
.۷د پېرېدونکي خدمات (چټک ،له درناوي ډک ،د باور وړ ،محصول
بېرته ګرځولو مناسبه پالیيس)
 .۸د محصول بیې
هغوی ستاسې کوم محصول زیات پېري؟
تاسې څه ډول دغو مرصفکوونکو ته السرسی پیدا کوئ؟ دوی ته د
رسېدو لپاره د پلورنې له کومو استازو څخه استفاده کوئ؟

سیمهییز مرصف کوونکي

نړیوال مرصف کوونکي

له سیالو محصوالتو رسه د محصول پرتله
د پام وړ مرصفکوونکو د پېرلو
معیارونه
 .۱سټایل

 .۲ډيزاین

 .۳کیفیت

 .۴انحصار /ځانګړی

 .۵د چاپېریال پایلې

 .۶ټولنیزې پایلې

 .۷د پېرېدونکي خدمات

 .۸بیې

له سیالو محصوالتو رسه د محصول پرتله

د کړنې ډلبندي
تر ټولو غوره

د کړنې ډلبندي

غوره

کم

 .۱سټایل

 .۲ډيزاین

 .3کیفیت

 .۴انحصاري/
ځانګړی

 .۵د چاپېریال
پایلې

 .۶ټولنیزې پایلې

هغه معیارونه ،چې پېرېدونکي يې په اړه دقیق دي

 .۷د پېرېدونکي
خدمات

 .۸د محصول بیې

د بیو لړلیک
نيټه:
							
پويل واحد:
انځور

د محصول کوډ

د پېرلو اضايف رشایط:

محصول

ځانګړتیاوې

[ د رشکت لوګو دلته زیاته کړئ]
رنگ

توکي

اندازه

بیه

د بازار موندنې د پالن چوکاټ
د بازار موندنې د پالن چوکاټ
د پام وړ مرصفکوونکی
ستاسې د پام وړ مرصف کوونکی څوک دی؟
د سوداګریزې نښې جوړول
تاسې څه ډول له نویو محصوالتو رسه د خپلې سوداګرۍ نښه زیاتوئ(هغه د خپل رشکت له لوګو رسه یو ځای په لیبل کې ګنډۍ ،پر لرګي
یا ګاڼو یې ټومبئ ،پر ګاڼو وسپنیز لیبل جوړوئ ،کوچني ليبلونه یا
خوځنده مارک)؟
د ډلبندۍ رشایط څه ډول ستاسې د سوداګریزې نښې هویت منعکسکوي؟
د بیو ټاکل
د خپلو محصوالتو د بیو د دغه محصول د لګښت او په بازار کې درقابتي محصوالتو بیې پر بنسټ وټاکئ .آیا ستاسې د محصوالتو بیې
لوړې ،ټيټې یا هم له رقابتي محصوالتو رسه یو شان دي؟
د نویو محصوالتو تبلیغ او دودول (عمومي اړیکې ،ټولنیزې رسنۍ ،مستقیمې بازارموندنې او ځانګړي پالنونه)
خپل نوی محصول څه ډول دودوئ؟
 د نویو عکاسیو رشایط وپېژنئ. د پېرلو کړنالره جوړه یا هم نوې/اپډېټ یې کړئ. یوه ویبپاڼه جوړه کړئ یا هم خپله شته ویبپاڼه نوې/اپډېټ کړئ.د ټولنیزو رسنیو نوې ویبپاڼې وکاروئ او یا هم له شته ویبپاڼوڅخه استفاده وکړئ او د اپډېټ ساتلو په موخه یې یو پالن جوړ کړئ.
 د بازار موندنې یو برېښنايي پروګرام جوړ کړئ.د خپلو پېرېدونکو د پام را جلبولو په موخه د بازارموندنې اضايففعالیتونه تر رسه کړئ او ویې پېژنئ.
 مرصفکوونکو ته د محصوالتو د تبلیغاتو تګالرې ته وده ورکړئ.ځانګړیو پروګرامونو لپاره پالن جوړونه وکړئ (لکه بېلګیزې ډالۍ،د محصول او د تولید پروسې داستان په اړه ویډيو د هغو پرچون
پلورونکو لپاره تبلیغ ،چې ستاسې محصوالت د ټولنیزو رسنیو په
ویبپاڼو کې نندارې ته وړاندې کوي).
ځای (چېرې او څنګه خپل محصوالت پلورئ)؟
آیا تاسې خپل محصوالت په مستقیمه توګه پر مرصفکوونکو پلورئیاد پلورنې پر استازو؟ څنګه یې پلورئ؟ د پلورنې نوي چینلونه به د
خپلې موخې په توګه غوره کړئ؟ که هو ،نو څنګه؟ آیا په پام کې
لرئ ،چې په نندارتونو کې ګډون وکړئ؟

د پلورنو د چینلونو جدول :پر مرصف کوونکو مستقیمې پلورنې
کورنی
سفارت (نندارتونونه)

ودې څېړل
يش

غیردولتي مؤسسې
(نندارتونونه)
پوځي اډې (نندارتونونه)

سیمهییز (ګاونډي هېوادونه) ودې څېړل نړیوال
يش
د نړیوالو مرصفکوونکو
د سیمهییزو مرصفکوونکو
نندارتونونه
نندارتونونه
شخيص اړیکې
د پرچون پلورنې شخيص هټۍ
(په نورو هېوادونو کې)
برېښنايي سوداګري
شخيص اړیکې

هوټل (نندارتونونه)

برېښنايي سوداګري

پوهنتون (نندارتونونه)

نور (ترشیح یې کړئ)

ودې څېړل
يش

نور (ترشیح یې کړئ)

د پرچون پلورنې هټۍ یا
شخيص کارخونه
په بازار کې شخيص غرفه
په ښځینه بازار کې شخيص
غرفه
شخيص اړیکې
برېښنايي سوداګري
نور (ترشیح یې کړئ)

د پلورنو چینلونو جدول :د پلورنې پر استازو پلورل
کورين
په بازار کې هټۍوال
افغانانو لپاره د پرچون پلورنې
هټۍ
بهرنیانو لپاره د پرچون پلورنې
هټۍ
افغان سوداګر (پر کورنیو
پېرېدونکو پلورل)
غیردولتي مؤسسې
نور (ترشیح یې کړئ)

ودې څېړل
يش

سیمهییز (ګاونډي هېوادونه) ودې څېړل نړیوال
يش
پرچون پلورونکی
پرچون پلورونکی
افغان سوداګر (پر سیمهییزو
پېرېدونکو پلورل)
واردوونکی

افغان سوداګر (پر نړیوالو
پېرېدونکو پلورل
واردوونکي

غیردولتي مؤسسې

غیردولتي مؤسسې

نور (ترشیح یې کړئ)

نور (ترشیح یې کړئ)

ودې څېړل
يش

د پلورنې چینلونو لهالرې د پلورنې د کچې څارل
پر مرصف کوونکو د پلورنې
مستقیم چینلونه

وری/
حمل

غوایی/
ثور

غربګولی/
جوزا

چنګاښ /زمری/اسد
رسطان

وږی/
سنلبه

تله/میزان لړم/عقرب

لیندۍ/
قوس

مرغومی/
جدی

سلواغه/
دلو

کب/
حوت

د پلورنې سلنه

پر مرصفکوونکو د مستقیمو
پلورنو مجموعه
د پلورنې پر استازو د پلورنې
چینلونه

د پلورنو پر استازو د پلورنې د
کچې مجموعه
د پلورنې مجموعه

وری/
حمل

غوایی/
ثور

غربګولی/
جوزا

چنګاښ /زمری/اسد
رسطان

وږی/
سنلبه

تله/میزان لړم/عقرب

لیندۍ/
قوس

مرغومی/
جدی

سلواغه/
دلو

کب/
حوت

د پلورنې سلنه

د محصوالتو لهالرې د پلورنو څارل
د محصول کوډ
کلکسیون:

د کلکسیون د پلورنو
مجموعه
کلکسیون:

د کلکسیون د پلورنو
مجموعه
کلکسیون:

د کلکسیون د پلورنو
مجموعه
کلکسیون:

د محصول
ځانګړتیاوې

وری/
حمل

غوایی /غربګولی /چنګاښ/
رسطان
جوزا
ثور

زمری/
اسد

وږی/
سنلبه

تله/
میزان

لړم/
عقرب

لیندۍ/
قوس

مرغومی/
جدی

سلواغه/
دلو

کب/
حوت

د پلورنې سلنه

د پېرېدونکي د رضایت رسوې
د پېرېدونکي د رضایت رسوې
مهرباين وکړئ له سوداګرۍ څخه د خپل رضایت کچه درجهبندي کړئ او خپل وړاندیزونه درج کړئ .درجې  = ۱د رضایت نشتوالی  = ۱۰بشپړ رضایت
د پېرېدونکي د رضایت رسوې

ډلبندي
1

 .۱په ټولیزه توګه تاسې له موږ څخه د یوه رشکت په
توګه تر کومه بریده رايض یاست؟
 .۲زموږ د پېرېدونکي له خدمت څخه تر کومه بریده
رايض یاست؟
 .۳د محصوالتو له ډیزاینونو څخه تر کومه بریده
رايض یاست؟
 .۴زموږ د محصوالتو له کیفیت څخه تر کومه بریده
رايض یاست؟
 .۵آیا فکر کوئ ،چې موږ مناسب ارزښتونه وړاندې
کوو؟
 .۶تاسې زموږ کومه ځانګړتیا زیاته خوښوئ؟
 .۷موږ کوم کارونه په سمه توګه تررسه کوالی شو؟

وړاندیزونه/نظرونه

2

3

4

5

6

7

8

9

10

د پېرېدونکي لړلیک
د پېرېدونکي
ډول

هېواد

د رشکت او
اړیکتیايي کس
نوم

د مبایل شمېره ،د فکس شمېره،
د سکایپ آدرس

برېښنالیک

آدرس او د
محصول د لېږد
آدرس (د متفاوت
اوسېدو په حال
کې)

ویب پاڼه

د لومړيتوب
درلودونکی
وړاندیز

رسچینه

د سوداګرۍ د موخو ټاکلو جدول
د سوداګرۍ مترکز

ی ځایګی کوم دی؟د سږ کال
اوسمهال مو ځا 
حالت

پلورنې

کلنۍ پلورنې

لګښتونه

کلني لګښتونه

ګټه

کلنۍ ګټه یا د ګټې توپیر

پلورنې :نوي محصوالت

"ستاسې کوم محصوالت او د محصوالتو کټګوري
تر ټولو زیات پلورل کېږي ،آیا کوالی شئ پراختیا
ورکړئ؟
کدام محصوالت جدیدی را می توانید تولیدکنید؟ آیا تولید کدام یکی از محصوالت خویش را
باید توقف کنید؟ "

پلورنې :اوسني او نوي پېرېدونکي

د پلورنې په کوم چینل کې تر ټولو زیاتې پلورنې
لرئ؟ آیا کوالی شئ پهدغه چینل کې د خپلو
پلورنو کچه زیاته کړئ؟ د پلورنې کوم نوي
چینلونه آزمویالی شئ؟

بازار موندنه

ستاسې د بازارموندنې کلیدي فعالیتونه کوم دي؟
څه ډول کوالی شئ د بازارموندنې فعالیتونه مو ښه
کړئ؟

د تولید پروسه

د محصوالتو د تولید پروسې کلیدي لګښتونه څه
دي؟ آیا د لګښتونو کمولو لپاره فرصتونه شته دي؟

کیفیت

د کیفیت د مسایلو شمېر (د محصول بېرته ګرځول،
د پېرېدونکو شکایات ،کورين څارل) .ستاسې لپاره
د کیفیت تر ټولو عمده مسله څه ده؟

د پېرېدونکي رضایت

هغه شمېره ،چې د پېرېدونکو د رضایت رسوې
لهخوا ترالسه شوې ده .د پېرېدونکو د شکایتونو
شمېر

اوسمهال مو ځای ځایګی کوم دی؟د سږ کال
حالت

غواړئ چېرې ورسېږئ؟ راتلونکي کال ته ستاسې
موخه

کاري پالن
نېټه:
د سوداګرۍ مترکز:
وروستۍ موخه
پلورنې :نوي محصوالت
پلورنې :نوي
پېرېدونکي او اوسني
پېرېدونکي
بازار موندنه
د تولید پروسه
کیفیت
د پېرېدونکي رضایت

د اندازهګېرۍ موخه

فعالیت

مسوول کس

رضباالجل

د اړتیا وړ
بودیجه

موخې ته د رسېدو
په لړ کې په سم
مسیر کې

وړاندیزونه/نظریات

کاري پالن لپاره بودیجه
مبلغ

جنس

د کاري پالن د بودیجي مجموعه

کاري پالن لپاره د لومړنۍ بودیجې اټکل
جنس
د پلورنو مجموعه
د مستقیمو لګښتونو مجموعه
د نامستقیمو لګښتونو مجموعه
د لګښتونو مجموعه
د پلورنې فیصدي
ګټه
د ګټې تفاوت

سږکال (حقیقي)

راتلونکی کال (اټکيل)

دوه کاله وروسته (اټکيل)

د پلورنو د ودې سلنه

د تېر کال پلورنې
د سږکال پلورنې
د پلورنې د ودې سلنه

وری/
حمل

غوایی/
ثور

غربګولی/
جوزا

چنګاښ /زمری/اسد
رسطان

وږی/
سنبله

تله/میزان لړم/عقرب

لیندۍ/
قوس

مرغومی/
جدي

سلواغه/
دلو

کب/
حوت

مجموعه

د محصوالتو د ارزولو پاڼه

					
د ارزونکي نوم:
محصول:
د پام وړ مرصفکوونکی:
					
					
 .۱کوم ډیزاین او د رنګونو ترکیب ډېر خوښوئ؟
					
					
د هغه ډیزاین او رنګونو ترکیب لپاره چې زیات یې خوښوئ دغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ.
 .۲د ډيزاین په اړه کوم شی زیات خوښوئ؟
					
					
 .۳د اړتیا پر مهال د محصول په ډیزاین کې به کوم بدلونونه رامنځته کړئ؟
الف :کړنه یا کارول
ب :ډيزاین
ت :توکي
د :رنگ
ج :وروستی کار
ه :اندازه
ی :کیفیت
					
 .۴آیا نوی محصول به له ترکیبي کلکسیون رسه سم وي؟
 .۵آیا تاسې به نوی محصول وپېرئ؟ آیا زما د پام وړ پېرېدونکی به نوی محصول وپېري؟
 .۶پېرېدونکي به دغه محصول لپاره کومه بیه ورکړي؟
 .۷اضايف وړاندیزونه:

د محصوالتو صادرولو په موخه ،د محصوالتو چمتو کولو لپاره د رضوري کارونو بیاکتنې لړلیک ()check-list
 .۱آیا د یوې مودې لپاره د سیمې په بازار کې ستاسې سوداګري بریالۍ وه؟
 .۲آیا تاسې د کیفیت د مدیریت یو مناسب پالن لرئ؟ آیا تاسې د نغدو پیسو د جریان د ښه مدیریت او د تولید د ځواکمنې
پروسې درلودونکي یاست؟
 .۳آیا د خپل د پام وړ نوی بازار پېژنئ؟ آیا ستاسې له رشکت څخه تردېدمه کوم چا لهدغه بازار څخه لیدنه کړې ده؟ پهدغه
بازار کې ستاسې سیال څوک دی؟
 .۴ولې ستاسې د پام وړ مرصفکوونکو لپاره ستاسې محصوالت رضایت بښوونکي ،جذاب ،رقابتي او د باور وړ دي؟ ستاسې د
سوداګریزې نښې ژمنه څه ده؟
 .۵آیا په نوي د پام وړ بازار کې د رشایطو او لومړیتوبونو پوره کولو لپاره باید خپلو محصوالتو ته بدلون ورکړئ یا اصالح یې؟
			
 .۶آیا د پلورنې چینلونه (نندارتونونه ،سوداګر ،پرچون پلورونکي) مو پېژنديل دي ،څو د هغو لهالرې د خپل د پام وړ
مرصفکوونکو ته ورسېږئ؟ آیا د پرچون پلورنې هټۍ پیدا کولو او پردوی د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه په انټرنټ کې
ګرځېديل یاست یا په شخيص توګه مو لهدغو هټيو څخه لیدنه کړې ده؟
 .۷آیا کوالی شئ له افغانستان څخه بهر پېرېدونکي پیدا کړئ ،له هغوی رسه اړیکې ټینګې کړئ او هغوی ته خدمات ورکړئ
کړئ؟

 .۸آیا کوالی شئ خپلو محصوالتو ته داسې بیې وټاکئ ،چې وکړای شئ هغه صادر او خپل لګښتونه هم پوره کړئ؟
 .۹آیا تاسې د پېرېدونکي الرښود ،چې د محصوالتو د بیو درلودونکی وي لرئ؟ آیا له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوئ یا هم
په ویبپاڼو کې حضور لرئ؟ آیا ستاسې د محصوالتو انځورونه د غوره کیفیت درلودونکي دي؟
 .۱۰آیا پر یوه بریايل صادر کوونکي بدلېدو لپاره اضايف وخت ،پيسې او رسچینې په واک کئ لرئ؟
 .۱۱آیا ستاسې سوداګري په افغانستان کې راجسرت ده؟ د خپلې سوداګرۍ ثبتولو په موخه له پانګهاچونې څخه د مالتړ له ادارې
(آيسا) څخه لیدنه وکړئ.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

د نرخ پاڼې بل

				
ته:
آدرس:

لهخوا:
آدرس:

د مبایل شمېره:
برېښنالیک:
				
د بل شمېره:
د بل نېټه:
د پیل هېواد:
د لېږد الر:
د ورکړې رشایط:
پويل واحد:
د محصول تحویل نېته:
د محصول کوډ

د مبایل شمېره   :
برېښنالیک:

شمېر

د هر واحد بیه

د محصول ځانګړتیاوې

مجموعي بیه

فرعي مجموعه
د لېږد ،د محمولې مدیریت کول او د محصوالتو د بیمې فیس
د وارداتو مالیات او
مالیاتو
نور لګښتونه
مجموعه
			
___________________
				
یاد شوی نوم

___________________
السلیک

				
___________________
					
په رشکت کې دنده

___________________
نېټه

سوداګریز بل

				
ته:
آدرس:

لهخوا:
آدرس:

د مبایل شمېره:
برېښنالیک:
				
د بل شمېره:
د بل نېټه:
د پیل هېواد:
د محصول د لېږدولو الر:
خالص وزن:
ناخالص وزن:
د لګښتونو د ورکړې رشایط:
پويل واحد:
د محصول کوډ

د مبایل شمېره   :
برېښنالیک:

شمېر

د محصول ځانګړتیاوې

د بیو مجموعه

د هر واحد بیه

د بیو فرعي مجموعه
د لېږد ،د محمولې مدیریت کول او د محصوالتو د بیمې فیس
د وارداتو مالیات او مالیاتو
نور لګښتونه
مجموعه
			
___________________
				
یاد شوی نوم

___________________
السلیک

				
___________________
					
په رشکت کې دنده

___________________
نېټه

د محصوالتو د ډلبندۍ لړلیک

				
د سپارښتنې د پېرلو شمېره:
د بل شمېره:
د بل نېټه:
د لېږد الر:
د صندوقونو شمېر او حجم:
لېږد له:

د توکي
شمېر

لېږد:

د محصول کوډ

د محصول ځانګړتیاوې

د ورکړل
شویو
سپارښتنو
شمېر

د لېږل شویو د هر واحد
وزن
شمېر

مجموعي
وزن

د توکو شمېر_____________________ :
مجموعي وزن_____________________ :

_____________________
تاییدي السلیک:

_____________________
نېټه

