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 د صـــنعت او ســــوداگری وزارت 
 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت صنعت و تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات مشورتی } پارک های صنعتی{ های الیحه وظایف برای مشاورین و شرکت

(ToR) Terms of Reference  

 

 انتخاب شرکت های مشورتی –خدمات مشورتی 

 افغانستانکشور: 

 والیت  ۸ه مطالعات امکان سنجی پارک های صنعتی پروژنام پروژه: 

 AFG-250157نمبر تشخیصیه بودجه: 

 MOIC/NCB/QCBS/CS/98/016نمبر تشخیصیه قرارداد: 

 روز تقویمی بعد از اعطای قرار داد 60 مدت قرارداد:

 بالمقطع نوع قرارداد:

 1398سال مالی: 

 

  معینیت مالی واداری

 آمریت تدارکات

 مدیریت خدمات مشورتی
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 الیحه وظایف:

 عمومی:معلومات 

مدیریت بخش احداث و انکشاف پارکهای صنعتی جدید وبه اساس مصوبه  شورای عالی اقتصادی  وزارت صنعت و تجارت مسولیت 

مطالعات امکان سنجی پارکهای صنعتی در والیات  ۸۹۳۱در سال مالی را به عهده دارد بدین اساس ریاست عمومی پارکهای صنعتی 

صنعتی در سراسر کشور هرات، نیمروز ، غزنی، تخار، جوزجان، بلخ ، بامیان را  به اساس پیشنهادات ادارات محلی و ضرویات پارکهای 

 به اساس نتایج مثبت آن در نظر گرفته شده است. غرض احداث و انکشاف پارکهای صنعتی

 .داده شده استنشان  1931برای سال مالی   هپروژه های پالن شد (1شماره )که طی جدول  

 شماره نام پروژه موقعیت پروژه ها مساحت تعداد پروژه مالحظات

 والیت ولسوالی

 1 احداث پارک صنعتی دوم هرات  0555 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

 2 احداث پارک صنعتی نیمروز  0555 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

 9 احداث پارک صنعتی دوم غزنی مرکز 1555 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

 4 احداث پارک صنعتی  تخار  155 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

 0 احداث پارک صنعتی  جوزجان آقچه 410 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

 6 احداث پارک صنعتی سوم بلخ  4000 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

 7 احداث پارک صنعتی  بامیان  350 1 مطالعات امکان سنجی و تحلیل تقاضا

تحلیل تقاضامطالعات امکان سنجی و   1 احداث پارک صنعتی  دایکندی  110 1 

 

 :اهداف پروژه 

 ( EIAاجرای مطالعات اثرات محیط زیستی ) .1

 (SIAاجرای مطالعات اثرات اجتماعی ) .2

 تحلیل اقتصادی و تحلیل تقاضا .9

 غرض دیزاین زیربناها.ساحه و ترتیب پالن تفصیلی پارک  صنعتی  گرافیاجرای توپو .4

 :و مکلفیت های شرکت انجام دهنده مطالعات امکان سنجی ضروریات پروژه

  بخش اول:  ارزیابی تاثیرات محیط زیستی  پروژه(EIA) 

شرح پروژه  ، جمع اوری ارقام و برسی  حالت موجوده ساحه، شناخت مسایل بهرانی، تشخیص تاثیرات بلقوه ، در نظر  1.

 ه.زین های پروژگرفتن جاگ

 شناخته شده شامل ادارات دولتی ذیدخل، ادارات غیر دولتی و کتابخانه هاوری اطالعات از منابع آجمع  2.

 س الین(:یساحه )ب فزیکی  شرح حالت موجود 9.

 : متغیر های اقلیمی 



3 
 

 ین، حالت و فصل(گی ساحه ) سطح میانگبارند 

  درجه حرارت و رویداد های شدید 

  آن. ، سرعت و جهتشدیدحالت باد 

 و خاک  ، نوعیت و مشخصات خاک ،نفوذ پذیری زیر گ طبقات سنمطالعات  ملمطالعات جیولوجیکی شا

 خاک ، ساختار جیولوجیکی، منابع منرالی  و انجام تست های جیوتکنیکل

 ذاتی ساحه غرض دفع فاضالب  حالترافی ساحه ، تحلیل و تجزیه میل ساحه و گانجام توپو 

 ها و غیرهب های زیرزمینی ، چشمه آی گولوجی سطح ، شبکات زهکشی، ویژرهاید 

  بهای سطح شامل رودخانه ها، دریاچه ها و حوزها آب های زیر زمینی و آکیفیت 

  محیط تنفس و کیفیت هوا 

  ی صدا و خطرات محیطی مرتبطگلودآتاثیرات و خطرات 

 یدتاثیرات و خطرات طبیعی شامل، زلزله ، پایداری و لغزش زمین، خطر سیل همرا با رویداد های شد  ،

ب باران، توفان و باد های شدید و پوتانشیل افزایش توفان ها، عناصر حفاظت از محیط آ شیل جریانوتانپ

 یاهی ساحهگالت و پوشش گزیست تاالب ها ، شرایط آبخیزی ، پوشش جن

 

 تاثیرات بیولوژیکی ساحه شامل: 4.

  ونه گیاهان، نمونه های تاریخی مهم ، گونه های غالب، مقدار تراکم و توزیع گیایی ، نوع عمومی و گحیات

 از لحاظ سر سبزی  های نادر و در معرض خطر، مناظر چشم انداز و زیبای طبیعی ساحه

 محیط انسانی 5.

 ب ، تامین انرژی، آشناسی ، ساختار جامعه ، نوعیت ترافیک حمل و نقل، تامین  تجمعی، استفاده از زمین

 .یگ، ارزش های فرهن یحی، میراث باستانینات آموزشی و تفرارتباطات مخابراتی، خدمات بهداشتی ، امکا

  پیش بینی تاثیرات محیط زیستی:  شناسای میزان و اهمیت تاثیرات محیط زیستی با ابعاد تغییرات بلقوه و

 تعامل با محیط زیست با توجه به پروژه با در نظر داشت دانش علمی و توجه به روش های پذیرفته شده

 یط زیستی: مطالعه اثرات تجمعی نظر به اندازه و مقایس پروژه و محدوده جغرافیای انتاثیرات تجمعی مح 

  اثرات مثبت تطبیق پروژه در کوتا مدت و دراز مدت 

 کاهش ان اتو امکان یف اثرات نا مطلوب محیط زیستذاقدامات کمی در جهت ح 

  یرند باید مستند شود و گقرار می  رفتن بدیل ها : تمام موارد که در طراحی پروژه ها مورد توجهگدر نظر

 زین های پروژه پیشنهاد شودگبعد از متسند سازی جا

  زیست محیطی پروژه مسایل مشخص کردن طرح کلی مدیریت 

 ی های ساحه وه گکی، بیولوژیکی و اجتماعی با در نظر داشت ویژیتعین اهداف کیفیت محیطی از نظر فز 

 .موجوده ساحهمطالعات حالت 

 ((SIAبخش دوم: ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه  .2

اشخاص و ادارات ذیدخل پروژه و نقش ان در پروژه،نشان دادن موقعیت  جایگاهشرح پروژه شامل موقف و  2.1

 .جغرافیای پروژه بوسیله نقشه های مناسب،خالصه اهداف پروژه، نتایج و فعالیت های اساس پروژه
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 قانونی و اداری که مرتبط به مسایل اجتماعی پروژه میباشد تحلیل و بررسی پالیسی ها، چهار چوب 2.2

 تحلیل ، بررسی و شناخت اشخاص و ادارات ذیدخل پروژه 2.9

 آن رد که سیاسی و نهادی تاریخی، اقتصادی، فرهنگی،-اجتماعی های زمینه  تجزیه و تحلیل، بررسی ،تعریف  . 2.4

 گردد.شرایط پروژه تطبیق می

 زمینه های سیاسی، نهادی و حقوقی پروژه شامل  . 2.0

 نقش اداره مرکزی و محلی، بخش خصوصی و موسسات جامعه مدنی مربوط به فعالیت های پروژه 

 زاری ، رهبری و حاکمیت قانونگپروسه های سیاست 

 احه س سیاست ها و مقررات مربوط به حقوق مالیکت ، مدیریت منابع طبیقی به طور کلی و محلی به ویژه در

 پروژه

 ظرفیت ها و موارد مربوط به ظرفیت نهادهای مربوط به پروژه و تاثیرات ان باالی پروژه 

 ر که ممکن موانعی را برای گمسایل و محدودیت های موجود در نهادهای موجوده و در روابطه انها با یکدی

 پروژه ایجاد کند

 عی روش جمع اوری ارقام ، تجزیه و تحلیل تاثیرات اجتما . 2.6

 شناسایی و ارزیابی اثرات اجتماعی و پیش بینی اثرات. 2.7

 نهاآزینه های بدیل غرض دست یابی به اهداف پروژه و مقایسه گتجزیه و تحلیل بدیل های پروژه، شناسای  .2.1

 برنامه ریزی مدیریت مسایل مربوط به محیط زیستی و اجتماعی پروژه .2.3

 .مطالعات تاثیرات محیط زیستی. معرفی استندر های خاص 2.11

 منحیث ریفرنس مشخص میشود EIAر که مطابق به شرایط برای مطاعالت تاثیرات اجتماعی گ. موارد دی2.12

 

 قسمت سوم: تحلیل اقتصادی و تحلیل تقاضا: .3

 

 .اطالعات آوری جمع برای استفاده مورد های روش 9.1

 .مردم جامعه و ذینفعان کلیدی مشارکت چگونگی شرح. 9.2

 .در یک میعاد مشخص به افغانی پولی های ارزش 9.9

 .مرتبط اثرات و احتمال باالترین با اثرات بر تمرکز برای ریسک مدیریت چارچوب یک از استفاده 9.4

 .است پذیر امکان آن در که منطقه، در دیگر تحوالت تجمعی اقتصادی  اثرات گرفتن نظر در 9.0

 .ای منطقه اقتصادی تاثیرات به خاص مرور کلی و توجه 9.6

 .عالقه به پروژه مورد مردم  و اصلی شرح سهامداران 9.7

 .شرح اقتصاد محلی و مرکزی 9.1

 .در ساحه کار و کسب برای ها فرصت 9.3

 .قراردادیان و کارکنان منبع محل 9.15

 .خدمات و خانگی وکاالهای تقاضا و مسکن عرضه در تأثیرات مانند زندگی و مصارف  هزینه 9.11

 .ضروری امکانات و خدمات سایر برای تقاضا 9.12
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 اثرات اقتصادی مثبت و منفی هر گونهشرح  9.19

  قسمت چهارم: سروی توپوگرافی و ترتیب پالن تفصیلی: .4

انجام سروی توپوگرافی و ترتیب پالن تفصیلی پیشنهادی  برای هر پروژه که قرار است مطالعات امکان سنجی ان طی   4.1

 قرار داد انجام بپذیرد .

 :شرکت قرار داد کننده مطالعات امکان سنجی ظرفیت تیم 

  پروژها ی بزرگ اقتصادی )شهرک های رهایشی ،میادین هوایی و داشتن تجربه قبلی در بخش مطالعات امکان سنجی

اشنایی با پروژه های  زیربنایی پارکهای صنعتی داشتن مهارت ها در قسمت تعین اهداف، انالیس مشکالت  (پارکهای صنعتی

ذیل در رابطه به لست تیم که قرار شرح ارایه نظریات و بدیل ها برای حل مشکالت احتمالی و خطرات پروژه ها پیچیده و 

 .تخنیکی انجام مطالعات امکان سنجی توضیح داده شده است

 : لست کارمندان کلیدی۲جدول شماره 

 تعداد  تجربه کاری مرتبط درجه تحصیل متخصصین  شماره

 ۸ سال ۴ لیسانس مدیر پروژه  ۸

 ۸ سال ۹ لیسانس  زمین شناس ۲

 ۸ سال ۹ لیسانس انجنیر سروی ۹

 ۸ سال ۹ لیسانس انجنیر برق ۴

 ۸ سال ۹ لیسانس انجنیر شهر سازی ۵

 ۸ سال ۹ لیسانس هیدرولوژیست ۶

متخصص مدیریت  ۷

 خطر

 ۸ سال ۹ لیسانس

کار شناس زیست  ۱

 شناسی

 ۸ سال ۹ لیسانس

 ۸ سال  ۴ اقتصاد لیسانس اقتصاد دان ۳

متخصص ارزیابی  ۸۱

تاثیرات محیطی و 

 اجتماعی 

 ۸ سال ۴  لیسانس

 : کارمندان کلیدی و ظرفیت تیم تخنیکی با درجه تحصیلی باالتر، تجربه کاری بیشتر ترجیح داده میشود.نوت 

 اشخاص ارتباطی: 

 تجارتوزارت صنعت و  -مدیر خدمات مشورتی آمریت تدارکات -وحید اهلل وصال

 ۱۷۳۱۶۱۱۱۹۱شماره تماس: 

 @gmail.com wahid.wesal2017@gmail.com / Khaiber.tasang: ایمیل آدرس

  لسان .1

mailto:wahid.wesal2017@gmail.com%20/%20Khaiber.tasang@moci.gov.af
mailto:wahid.wesal2017@gmail.com%20/%20Khaiber.tasang@moci.gov.af
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 .می باشد یکی از لسان های ملیبرای عالقمندی مورد نظر  لسان

 نحوه تسلیمی بسته های گزارش مطالعه امکان سنجی  .2

درظرف  Notice to Proceed-NTP شروع کار یۀاسناد را بعد از اطالع یمیتمام امور پروژه و تسل دیبا یشرکت خدمات

 انجام دهد. تقویمیروز  60

 اوقات تسلیمی اسناد تسلیمی

 روز بعد از اعطای قرارداد 7 و کیفیت کارکاری پالن 

 روز بعد از اعطای قرارداد 7 پور مبالیزیشن ) آمادگی/تجهیز کار(را

پیشرفت امور پروژه مطابق الیحه وظایف ) راپور  %30بسته 

 ابتدایی(

 روز بعد از اعطای قرار داد 15

 روز بعد از اعطای قرار داد 30 پیشرفت امور پروژه ) پرزنتیشن(  %60بسته 

 روز بعد از اعطای قرار داد  50 پیشرفت امور پروژه  )پرزنتیشن ( %80بسته 

 ژه(تسلیمی پروپرزنتیشن ) پروژهو تکمیل راپور نهایی %100بسته 
 روز بعد از اعطای قرار داد 60

 

 و اهلیت مشاورین معیارهای انتخاب .3

از شرکت های واجد شرایط برای اشتراک در  وزارت صنعت و تجارت به نمایندگی از ریاست عمومی پارک های صنعتی 

به منظور اشتراک در این پروسه اسناد  شرکت های عالقمنددعوت مینماید. الذکر ابراز عالقمندی در پروژه فوق  جهت پروسه

 مورد نیاز را باید تهیه نمایند. معیار های انتخاب برای این پروژه در ذیل تذکر یافته است:

)تجربه  مسابه در سروی و امکان سنجی پروژه های عامه الزم میباشد.( و  مشورتی خدمات داشتن جواز معتبر شرکت  .1

 یا مهندسی

شرکت مشاور باید در سه سال گذشته در نقص نبوده و از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد. شرکت باید به این منظور  .2

 اسناد معتبر ارایه نماید.

 .اخیر( در پنج سال خدمات مشورتی و یا امکان سنجی  پروژه مشابه ) یکحد اقل  یاجرا .3

  5مجموعی روز تسلیمی درخواست، به حجم اخیر اعتبار از سال  خالل پنجپروژه مشابه در  یکاجرای حداقل 

 ( افغانی؛5000000)میلیون 

 شرکت باید در این مورد اسناد معتبر ارایه نماید؛ 

، نقشه های ساختمانی، تحلیل اثرات محیط زیستی، ساختمان نیزایدر بخش د یضرور یپرسونل فن دیکننده با اجرا .4

 را داشته باشد. یمعلومات یو تکنالوژ یکیخانیم لیو وسا اجتماعی و تحلیل اقتصادی،

 پروژه باشد. نیا یو استندردها قادر به اجرا فیوظا حهیمطابق ال دیکننده با اجرا .5

در صد معیارات را پوره  111رکت و یا بیشتر از آن( شرکت رهبری کننده باید در صورت جی وی )اشتراک بین دو ش .6

 در صد از معیارات را پوره کند.  توافق نامه جی وی نیز باید ارایه گردد.  41کند و هریک از شریک های فرعی باید 

 شرکت باید در لیست شرکت های که محروم باشند نباشد. .7

 معلومات ارایه شده در اسناد ابراز عالقمندیاعالمیه شرکت مشاور در مورد صحت  .8

شرکت نباید تضاد منافغ داشته باشد، شرکت با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر بصورت مستقیم و  .9

غیر مستقیم با طرف که اسناد این تدارکات را ترتیب نموده ارتباط داشته باشد. شرکت که تضاد منافع داشته باشد غیر 

 واجد شرایط پنداشته میشود.
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  قرار دادیتادیات به شرایط  .4

 انوایس های قرار دادی به شرح ذیل تادیه میگرددتمامی 

 پیشرفت کار انوایس ها شماره

رت صوپیش پرداخت در بدل تضمین بانکی  پیش پرداخت %20اجرای  1

 %10میگیرد و از هر انوایس قرار دادی 

 پول پیش پرداخت وضع میگردد.

جرای کار و تاییدی ا %60 ارایه بسته بعد از اولانوایس  %40اجرای  2

 انکشاف پارک صنعتی ریاست و آمر پروژه

اجرای کار و   %100بعد از ارایه بسته   دومانوایس  %40اجرای  3

تسلیمی مکمل پروژه  به تایید آمر پروژه و 

 ریاست انکشاف پارک های صنعتی
 

 شرایط قابل تطبیق: .5

 .میباشدافغانستان قانون نافذه در مراحل تدارکاتی هذا قانون و طرزالعمل تدارکات 

 

 روش انتخاب:

 ( طرزالعمل تدرکات میباشد.59انتخاب شرکت های مشورتی به أساس قیمت و کیفیت مندرج حکم )

 

 ابراز عالقمندی:اسناد طرز ارایه 

 :ابراز عالقمندی طور سربسته به آدرس ذیل ارایه گردد 

  :وزارت صنعت و تجارت. -آمریت تدارکات -مدیریت تدارکات مشورتیتوجه 

 :از ظهر قبل  ۲۱:۱۱ساعت  الی ۲۹۳۸ میزان ۱۲مؤرخ  یک شنبهروز  تاریخ نهایی تسلیمی نامه ابراز عالقمندی 

 ایمیل آدرس: Wahid.wesal2017@gmail.com – khaiber.tasang@moci.gov.af  
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