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 پیام وزیر تجارت و صنایع

اقتصادی کشور ها  سکتورهای مهماز یکی  ،در کنار سکتور های زراعت و خدماتصنعت سکتور طوریکه مبرهن است 

است و این سکتور با توجه به زمینه های رشد و توسعه آن از نظر جایگاه جیواکونومیک کشورها، منابع تولید، شرایط 

 حمایوی و سایر فکتورهای ایجاد کننده و ممد صنعت در مزیت نسبی با سایر سکتورهای اقتصادی قرار دارد.

کتور صنعت دارد.  له سست که ظرفیت های بزرگ اقتصادی را در سکتورهای مختلف منجمخوشبختانه افغانستان کشوری ا

کشور را گام به گام  میتوانطرح ها و برنامه های مدون و دورنگر بعنوان محور فعالیت های هدفمند اقتصادی تدوین  که با

 . نموداستفاده بهینه ظرفیت های باالقوه موجود داده واز به سوی شگوفایی اقتصادی و خودکفایی سوق 

ابل قبول وجود دارد که این امر با توجه به سیاست های اقتصادی حکومت ق در حال حاضر کسر فاهش در بیالنس تجارت

ایجاب مینماید تا نهاد های مسئول حکومتی به همکاری سکتور خصوصی مطابق به ایجابات نظام اقتصادی کشور نبوده و 

 انجام دهند. مثمری بهبود وضعیت اقتصادی تالش های هر کدام به سهم خویش در راستا

تجارتی و فراهم کننده زمینه رشد و انکشاف صنعتی و دیدگاه وزارت تجارت و صنایع بعنوان نهاد تنظیم کننده فعالیت های 

معطوف به ایجاد توازن در بیالنس تجارت از طریق تعویض واردات و تبدیل تجارت از تجارت وارداتی به  تولیدات داخلی،

 ابسته به رشد و انکشاف تولیدات داخلی است. وبوده که تحقق این دیدگاه تجارت صادرات محور 

پارک های صنعتی منحیث  ساحات صنعتی منجملهو مدیریت انکشاف  ،احداثوظ ایجاب مینماید تا در زمینه بدین ملح

 بستر رشد صنایع داخلی توجه جدی مبذول گردد.

، ارایه پس منظر پارک های صنعتی کشور مبین آن است که با تاسف در گذشته انسجام الزم در عرصه مدیریت، نظارت

تی به ادارات بار انتقال مسئولیت پارک های صنع 8تسهیالت در پارک های صنعتی وجود نداشته ) خدمات و فراهم آوری

مختلف از بدو تاسیس پارکها در افغانستان یکی از مثال های بارز آن است(. و این امر موجب شده است تا فعالیت ها در این 

در کنار سایر عوامل عدم رشد تولیدات داخلی، فرار سرمایه از کشور، از پیامد آن، و  بودهبخش از موثریت کمتر برخوردار 

 ر، کاهش عواید سرانه و ... و باالخره تبدیل شدن کشور به یک مملکت مصرفی و وابسته میباشد.کسر بیالنس تجارت، فق

باید به مثابه پروژه بزرگ اقتصادی ملی و بستر رشد انکشاف ساحات صنعتی موضوع به  از اینرو اینجانب باور مندم که

صنعتی قبل از  ساحاتتولیدات داخلی پنداشته شده و به آن دیدگاه استراتژیک خلق گردد. بدین منظور برای بهبود امور 

یسی در سیمای یک پال آنهمه باید مسیر حرکت را تعیین نموده و آینده فعالیت های خویش را در زمینه رشد و انکشاف 

 همه جابنه به تصویر بکشیم.
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را ترتیب و به منصه اجرا میگذاریم و امیدوارم تا همانگونه که تدوین این پالیسی در نوع خودش اولین سند  هذابناً پالیسی 

صنعتی در تاریخ کشور است. فعالیت های صنعتی را هدفمند ساخته و منجر به  ساحاترهنمای فعالیت های درازمدت 

 .دادی گردشگوفایی اقتص

 

 و من اهلل توفیق

 

 همایون رسا

 وزیر تجارت و صنایع

 

2317حمل  61  
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  مقدمه

جلب و جذب سرمایه اقتصادی حکومت معطوف به این است که برای رشد و بالندگی اقتصادی، انکشاف رویکرد چارچوب 

باید در  ،و بوجود آوردن رفاه اجتماعی، افزایش عواید سرانه، ایجاد شغل، کاهش فقر ، استفاده موثر از منابع ملیگذاری ها

بحث پارک های صنعتی بحیث ساحه تولید و رشد  از اینروولیدات ملی توجه الزم صورت گیرد، زمینه انکشاف صنایع و ت

صنایع در محراق توجه قرار گرفته و تالش صورت میگیرد تا وضعیت پارک های صنعتی بهبود پیدا کرده و امور پارک ها به 

  ی سرمایه گذاران بوده و توقعات را بر آورده سازد.هاشکلی تنظیم گردد که جوابگوی تقاضا

بخودی خود امکان پذیر نبوده و الزم است تا حکومت پارک های صنعتی موجوده را فعال، و در ساحات  تحقق این دیدگاه

جدید ایجاد نموده و در عرصه اعمار صنعتی و از نظر اقتصادی حایز اهمیت است پارک های  داشتهکه تقاضا وجود 

 اهم سازد.فرنیز سکتور خصوصی ی گذارزیربناهای اساسی پارک زمینه را برای سرمایه 

در  ا فراهم آوری تسهیالت زیر بناییبرای انکشاف تولیدات داخلی بسته های تشویقی وضع نموده و ب باید ضمناً حکومت

 زمنیه رشد تولیدات داخلی را عمالً فراهم سازد.محدوده ای پارک های صنعتی 

میتوان رویکرد حمایوی داشته و  ،اجراآتپالیسی های موضوعه حکومت در حقیقت سند رهنمودی است که در کنار تنظیم 

  نتایج موثر را در سیمای چارچوب نتایج آن مشاهده کرد.

تا در  میباشدرشد تولیدات و صنایع داخلی در زمینه از اینرو ترتیب پالیسی پارک های صنعتی یکی از ضروریات مبرم 

معیارات ایجاد پارکهای صنعتی تعیین گردیده و  کروش موثر مدیریت پارکها طرح، وظایف ادارات ذیربط تفکیروشنایی آن 

 و یک تصویر واضیح از پارک های صنعتی ایجاد شود. 

ضمناً جایگاه سکتور خصوصی در سطوح تصمیم گیری و نظارتی پارک های صنعتی تعریف و زمینه برای سهم گیری 

 مساعد گردد.در عرصه احداث و انکشاف پارکهای صنعتی سرمایه گذاران 

وضعیت صنعت و تولیدات داخلی بهبود یافته و راهی برای  آنتا با تطبیق  گردیده است ترتیبالیسی با این امیدواری این پ

 رسیدن به خودکفایی و شگوفایی اقتصادی هموار گردد.

 

 و من اهلل توفیق
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 بنیم

مورخ  01مصوبات شماره به اساس قانون سرمایه گذاری خصوصی و  ،قانون اساسی 01ماده حکم  مبتنی بریسی این پال

 شورای عالی اقتصادی جمهوری اسالمی افغانستان ترتیب گردیده است. 0396/18/10مورخ  03 شمارهو  06/17/0396

 پالیسی اهداف

 :عمده این پالیسی قرار ذیل اند اهداف

 صنایعرشد ایجاد محیط مناسب برای  •

 بهتر ساحات صنعتی کشورمدیریت  •

 صنایع پایدارتسریع روند رشد و انکشاف  •

 استفاده موثر از ظرفیت های موجوده باالقوه کشور برای صنعتی شدن •

 جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی •

  افزایش تولیدات داخلیایجاد توازن در بیالنس تجارت از طریق  •

 ایجاد زمینه اشتغالزایی، کاهش فقر و بوجود آوردن رفاه اجتماعی •

 رسمی سازی اقتصادی •
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   اسات پالیسی )اصول اساسی پالیسی(اس

 ها تدوین گردیده و وسیله ای است برای رسیدن به اهداف تعین شده قرار ذیل اند:اساسی که این پالیسی بر مبنای آناصول 

 تنظیم امور مربوط به ساحات صنعتی کشور

های  پارکاحداث و انکشاف ساحات صنعتی مانند زون های خاص اقتصادی، مناطق آزاد تجارتی، زون های صادارات، 

 و ... صنعتی )دولتی، مشارکتی و خصوصی(

 احداث و فراهم آوری تسهیالت الزم زیر بنایی در پارک های صنعتی

و شرکت پارک  (AIARA)با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان  ادارهصالحیت ها و مسئولیت های  تعیین

 (AIPC)های صنعتی 

 ساحات صنعتی کشورو همکار هماهنگی میان ادارات ذیربط ایجاد زمینه مشارکت و 

 صنعتیدر ساحات ها نیز ارایه خدمات مشورتی برای آن توجه ویژه به تشبثات کوچک و متوسط و صنایع مربوط به زنان و

و زون های  باالقوه کشور برای صنعتی شدن و استفاده موثر از آنها با احداث پارک های صنعتیشناسایی ظرفیت های 

 خاص اقتصادی

 صنعتی ساحاتشناسایی سکتور های دارای مزیت نسبی و رقابتی و در اولویت قراردادن آن ها در 

 استفاده از تکنولوژی معاصر غرض کاهش هزینه های تولیدتشویق و ترغیب صنعتکاران پارک های صنعتی جهت 

 و تطبیق بسته های تشویقی در سکتور صنعتوضع 

 معیاری سازی و هویت بخشی به تولیدات داخلی )برند افغانی( به همکاری اداره ملی نورم و استندرد و سایر ادارات ذیربط

 طرح و تطبیق برنامه های موثر ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی 

 وضع لوایح برای مصئونیت کارگران بخش صنایع و نیز حفظ و نگهداری تاسیسات زیربنایی

 )سکتورهای عامه و خصوصی( صنعتی ساحاتذیدخل در امور  از اجراآت ادارات و ارزیابی نظارت
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 بخش اول

ذیربط در امور پارک  بخش هایوظایف ، ساحات صنعتیحقوقی جایگاه  انواع آن، و پارک های صنعتی

و سایر ساحات صنعتی های صنعتی  

    پارک های صنعتی -الف

الن های استراتیژیک شهری برای توسعه به پپارک های صنعتی از جمله ساحات اقتصادی به شمار میرود که مطابق 

، برق، آب، سیستم فاضالب، مخابرات و الزم مانند سرک های داخلیبناهای اقتصادی طرح و احداث گردیده و دارای زیر

غیره نیازمندی ها بوده و خدمات )حفظ و مراقبت تاسیسات زیر بنایی( در آن فراهم گردیده و غرض فعالیت های تولیدی و 

 گیرد.میصنعتی  مورد استفاده قرار 

 .ینه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی استپارک های صنعتی در واقع محل مناسب رشد و انکشاف صنایع و زم

پارک های صنعتی منحیث بستر رشد صنایع داخلی توجه  و مدیریت انکشاف ،در زمینه احداثتا  استالزم  وظن ملحبدی

 .الزم صورت گیرد

 احداث و انکشاف پارک های صنعتی موجب میشود تا:

 یابدانکشاف نعت و تولیدات ملی ص •

 میشود النس تجارتیبدر صادرات کشور ازدیاد یافته و سبب توازن  ،ملیافزایش تولیدات با  •

 دارد.و این امر ثبات اقتصادی و سیاسی را درپی  گردیدهنق کار و اشتغال روساز ایجاد فابریکات صنعتی، زمینه  •

 میگردددر جامعه  عوایدطریق باعث بهبود وضعیت توزیع  آنو از افزایش داده سرانه را  عواید •

 دشومینیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین  •

 از منابع داخلی/ملی استفاده موثر به عمل می آید •

 واع پارک های صنعتی قرار ذیل اندان

در مطابقت به  های صنعتی شرکت پارکعبارت از پارک های صنعتی میباشند که از جانب  :پارک های صنعتی دولتی

 احداث، فعال و مدیریت میگردد. شرکتپالن های استراتیژیک شهرها/ولسوالی ها با استفاده از امکانات و منابع 
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 فعال  ،شارکت عامه و خصوصی احداثمرک های صنعتی میباشند که بصورت عبارت از پا :پارک های صنعتی مشارکتی

بخش سوم این پالیسی بطور کلی بیان گردیده در ولیت های جانبین ئصالحیت ها و مسطوری که میگردد.  مدیریت و

  است.

عبارت از پارک های صنعتی میباشند که از جانب سکتور خصوصی در ملکیت های  پارک های صنعتی خصوصی:

با رعایت طرزالعمل پارک های صنعتی  (،AIARAمجوز اداره تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان )شخصی به اساس 

 نظارت می نماید.در آن از نحوه فعالیت و تطبیق قوانین و مقررات نافذه کشور  (AIARA)احداث و مدیریت شده و 

زراعتی، قالین، تولید ادویه، تکنالوژی برای تشبثات کوچک و متوسط، قابل ذکر است که پارک های صنعتی اختصاصی )

 واند به مدل های فوق الذکر احداث گردد.معلوماتی و ...( میت

 

 صنعتی با استفاده از احداث ایکو پارک هایجهت حفظ محیط زیست، تحفظ انرژی، کاهش هزینه های تولید، و ... 

 دارد.در ارجحیت قرار مدل های فوق الذکر 

  .گردداحداث بصورت پارک های مجزا و یا هم در بخش از پارک های صنعتی بزرگ  پارک هاایکو 

 زون های خاص اقتصادی -ب

در آن فعالیت های صنعتی و تجارتی تابع شرایط خاص بوده و معموال سرمایه زون های خاص اقتصادی عبارت از ساحات میباشد که 

زون   (،FEZکه شامل زون های آزاد اقتصادی ) .اند( برخوردار یگذاران از مشوق های چون )مشوق های تعرفوی، گمرکی و مالیات

 میباشد.  (EPZو زون های صادراتی ) (FTZهای آزاد تجارتی )

 صنعتی ساحات جایگاه حقوقی

از حمایت و  برای رشد تشبثات ملی ایجاد زمینهسرمایه گذاری مکلف به اساسی و قانون قانون  احکام  به مطابقتدولت در 

 فعالیت های اقتصادی میباشد.

در کشور در ساحات ذکر شده در  سرمایه گذاری خصوصی افغانستان میتواندسکتور خصوصی مطابق به قانون همچنان 

 قانون، سرمایه گذاری کنند. 

حمایت می  در کشوررا .... و زون های خاص اقتصادی ، مدل پارک های صنعتی دولتی، خصوصی و مشارکتی هذاپالیسی 

وزارت تجارت و ایجاب مینماید تا  ...، زون های خاص اقتصادی، های صنعتی پارکانواع لذا بمنظور انسجام امور  .نماید
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 ،ی ساحات صنعتیاما عجالتاً برای تنظیم فعالیت ها ،نماید و طی مراحل ترتیبرا  صنعتی ساحاتقانون مسوده صنایع 

 طرزالعمل پارکترتیب و را مطابق به قانون شرکت های سهامی و محدودالمسئولیت، های صنعتی  اساسنامه شرکت پارک

طوریکه هر یک از انواع پارک های صنعتی را در فصول  گیردمورد تعدیل قرار مطابق به محتوای این پالیسی های صنعتی 

 جداگانه مورد بحث قرار دهد.

 های صنعتی پارک اجرایی/مرجع افغانستان تنظیم کننده ساحات صنعتیبا صالحیت مرجع 

 Afghanistan Industrial Areas Regulatory) افغانستانتنظیم کننده ساحات صنعتی مرجع با صالحیت 

Authority-AIARA) 

ی آزاد تجارتی، اقتصادی )پارک های صنعتی، زون های خاص اقتصادی، زون ها خاص تنظیم امور مربوط به زون های

...(، تدوین پالیسی ها، قوانین و سایر اسناد رهنمودی بمنظور جذب سرمایه گذاری های داخلی و زون های صادرات و

و از اجراات را تنظیم  صنعتیساحات  امور مربوط به مرجعصورت گرفته و این  AIARAخارجی و انکشاف صنایع، توسط 

 نظارت مینماید.ادارات مربوطه 

آن امور اجرایی  بوده و تصمیم گیرندهدارای یک بورد ( AIARA)افغانستان  صنعتیتنظیم کننده ساحات  مرجع با صالحیت

قانون در موصوف  مرجعو شیوه های اجرایی وظایف  ،که ساختارپیشبرده میشود مربوطه  ادارهعملیاتی توسط ساختار 

 بیان میگردد. ذیالً بصورت مختصربصورت مفصل و در اینجا ساحات صنعتی و اساسنامه 

 (:AIARAترکیب )

 میباشد:افغانستان  و صنایع وزیر تجارتت ریاست حادارات ذیل ت )به سطح معین( بورد متشکل از نماینده گان ارشد

 مالیهنماینده وزارت  .0

 اقتصاد نماینده وزارت .1

 امور شهر سازی و مسکن نماینده وزارت .3

 عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان نماینده ریاست .4

 برشنا شرکتنماینده دافغانستان  .5
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 اتاق صنایع و معادن افغانستان نماینده .6

 اتاق تجارت و صنایع افغانستان نماینده .7

 تاق تجارت و صنایع زنان افغانستانا نماینده .8

 افغانستاناتحادیه ملی پیشه وران نماینده  .9

 

 (AIARA)مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان بخش اجرائیوی  ساختار تشکیالت

به وزارت تجارت و صنایع در نظر گرفته شده است که در صورت ضرورت  (AIARA) کیل ذیل برای انجام امور عملیاتیتش

 .و ارتقا دهدآن را تزئید  دهمکاری کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی میتوان

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (AIARA) بورد

ریاست انسجام و نظارت 

 ساحات صنعتی 

ارزیابیآمریت نظارت و   آمریت انسجام و پالیسی آمریت مطالعات و تحلیل 

 سکرتریت

کارشناس نظارت پارک 

 های صنعتی
 کارشناس قوانین 

 

کارشناس نظارت از زون 

 های خاص اقتصادی
 کارشناس پالیسی

کارشناس ساحات خاص 

( بست1) اقتصادی  

 کارشناس ارقام و دیتابیس

( بست1)  

 کارشناس امور تکنالوژی

 کارشناس امور اقتصادی

 کارشناس امور تخنیکی کارشناس جواز ها

امور کارشناس نظارت 

 تخنیکی

امور حفظ و کارشناس 

 مراقبت
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 (:AIARA) افغانستانتنظیم کننده ساحات صنعتی  مرجع با صالحیتوظایف و صالحیت های 

  ساحات صنعتی کشور مقرره/قانونمسوده تدوین 

  ر اسناد رهنمودی ساحات صنعتیطرزالعمل، پالیسی ها، استرتژی ها و سایتدوین 

 داث پارک های صنعتی جدیدالتاسیس مشارکتی و خصوصیاح منظوری 

  در  جهت منظوری و نظارت از تطبیق آن شورای عالی اقتصادیتدوین طرح بسته های تشویقی و ارایه آن به

 کشور ساحات صنعتی

 ( تاییدApproval) پروژه های ی کننده و ارایه کننده خدمات در راسرمایه گذ صدور جواز برای شرکت های

 احداث پارک های صنعتی خصوصی و مشارکتی

 خدمات در ساحات صنعتی  حصول اطمینان از کیفیت ارایه 

 ادارات و امور مربوط به ساحات صنعتی تنظیم 

 ادارات عملیاتی و خدماتی ساحات صنعتی های فعالیتاز و کنترول  نظارت 

  رسیدگی به شکایات متشبثین و حل منازعات 

 ایجاد زمینه رقابت میان ادارات عملیاتی در ساحات صنعتی 

 شرکت  پارکهای صنعتی در گذاری کنندهسرمایه ی مربوط به شرکت های هالغو جواز  تعدیل، تجدید، تعلیق، و(

 احکام قانون به مطابق های خصوصی احداث کننده پارکهای صنعتی خصوصی و مشارکتی( 

  شرکت پارک های صنعتی  از طریق ادارات مربوطههای صنعتی و توزیع زمین  روند احداث و انکشاف پارکتسریع(

 مشارکتی(و شرکت های احداث کننده پارک های صنعتی خصوصی و 

 ایجاد کمیته های تخنیکی و اقتصادی یا سایر کمیته های مشورتی عندالضرورت 

 ساحات صنعتی احکام قانون ارزیابی و بررسی موضوعات ضروری جهت تثبیت ارتکاب یا عدم ارتکاب تخلفات از 

 ساحات صنعتی مندرج احکام قانون انجام سایر وظایف 

  شورای عالی اقتصادیگزارش دهی به 
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-Afghanistan Industrial Park Corporation) افغانستان شرکت پارک های صنعتی

AIPC:) 

مربوط امور  ،نتصادی و ایجاد سهولت برای متشبثیبمنظور مدیریت بهتر پارک های صنعتی، استفاد موثر از ظرفیت های اق

 شود.انجام  افغانستان کشور توسط شرکت پارک های صنعتیدولتی رهبری، مدیریت و اجراآت پارک های صنعتی به 

 مکلف است تا در زمینه احداث، انکشاف و مدیریت پارک های صنعتی اجراآت نموده قوانین، شرکت پارک های صنعتی

 ت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستانبا صالحیمربوطه که از جانب مرجع پالیسی ها، پالن های استراتژیک 

(AIARA.وضع میگردد را تعمیل نماید ) 

 امور مدیریتی و اجرایی شرکت پارک های صنعتی توسط ساختار که در ذیل ارایه میگردد به پیشبرده میشود.

 

 :(AIPC) افغانستان پارک های صنعتیشرکت ساختار 

 :متشکل از بخش های ذیل میباشدساختار آن به حیث شرکت سهامی دولتی بوده که افغانستان پارک های صنعتی شرکت 

 مجمع سهمداران 

 هیئت مدیره 

 هیئت عامل 

:اندذیل  قرارپارک های صنعتی  شرکت آن ها در و مقدار سهم سهمداران  

 فیصد 50 وزارت تجارت و صنایع .0

 فیصد 15 وزارت مالیه .1

 فیصد 01وزارت امور شهر سازی و مسکن  .3

 فیصد 01اداره مستقل اراضی افغانستان  .4

 فیصد 4 وزارت اقتصاد .5

 وظایف مجمع سهمداران:

 شرکت طی یک سال مالی فعالیت های گذشتهدر ارتباط به بررسی راپور ساالنه هیئت مدیره  .0

 تصویب صورت حسابات مالی .1

 تعیین اعضای هیئت مدیره .3
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 تصمیم در مورد سایر موضوعات شامل آجندای جلسه .4

 سایر اجراآت مجمع سهمداران در اساسنامه شرکت تشریح گردد.انجام چگونگی تدویر جلسات و نحوه 

 هیئت مدیره شرکت پارک های صنعتی:

و  )وزارت های تجارتاز نمایندگان با صالحیت سهم داران  متشکلعضو  9دارای هیئت مدیره شرکت پارک های صنعتی 

نفر نماینده از اتاق های تجارت و صنایع،  چهارو ، مالیه، اقتصاد، امور شهرسازی و مسکن و اداره مستقل اراضی افغانستان( صنایع

 .میباشدو اتحادیه ملی پیشه وران  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ،اتاق صنایع و معادن افغانستان

 وظایف هیئت مدیره شرکت:

 پارک های صنعتی های شرکتتحلیل و ارزیابی فعالیت  .0

 شرکت تصویب بودجه، تشکیل و مصارف ساالنه .1

 و تعیین حقوق، امتیازات و مکافات هیئت عامل شرکت منظوری تقرر، تبدل، عزل، تادیب .3

 مفتشین بیرونی شرکت توظیف منظوری .4

 صویب برنامه های کاری ساالنهت .5

ساالنه و راپور مفتشین شرکت و ارجاع آن ها به مجمع بررسی و تائید بیالنس و گزارش مالی و حساب نفع و ضرر  .6

 سهمداران جهت تصویب توام با پیشنهادات الزم

 تعیین معاش تشویقی در اخیر هرسال با در نظر داشت راپور مالی و حسابی شرکت .7

 تو رهنمود ها جهت پیشبرد امور مالی، عملیاتی و اجرائیوی شرکطرزالمعل ها، لوایح تصویب قواعد داخلی،  .8

 منظوری توزیع زمین برای سرمایه گذاران متقاضی  .9

و ارایه هدایات به منظور بهبود امور مربوط به پارک های  هیتت عامل( بر اجراات Oversightنظارت کلی ) .01

 صنعتی.

 ت زیر بنایی به اساس فی متر مربعمنظوری وجوه حفظ و مراقبت تاسیسا .00

 جلب همکاری موسسات تمویل کننده  .01

 تطبیق فیصله ها، قوانین، مقرره  و طرزالعمل از چگونگی حصول اطمینان  .03
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بررسی و تصمیم گیری در مورد واگذاری مسئولیت حفظ و مراقبت پارک های صنعتی به شرکت های خدماتی سکتور  .04

 هیئت عامل نهاد های صنعتی به اساس پیش خصوصی و یا انجمن/اتحادیه صنعتکاران پارک

 سهمداران شرکتمجمع و ( AIARA)ارایه گزارش به  .05

 

 :شرکت پارک های صنعتی هیئت عامل

هئت عامل شرکت پارک های صنعتی متشکل از رییس شرکت، معاون/معاونین و روئسای بخش اجرایی شرکت میباشد که 

 مسوول طرح، پالنگذاری، تطبیق و گزارش دهی از اجرای امور عملیاتی شرکت بوده و در نزد هیئت مدیره جوابگو میباشد. 

ها انتقال نموده و کمبودی در ساختار  تشکیل و کارمندان موجوده ریاست عمومی پارک های صنعتی به شرکت پارک

 شرکت تکمیل میگردد.تشکیالتی 

 حکم مقام عالی ریاست جمهوری توظیف میگردد.به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و  شرکت پارک های صنعتیعامل رییس 

جزئیات وظایف، مکلفیت ها و سایر شرایط و شیوه های کاری هیئت عامل در اساسنامه شرکت تشریح گردد.
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 هیئت مدیره

  عمومی ریاست

 ریاست انکشاف
 ریاست مالی 

 آمریت منابع بشری

آمریت تکنالوژی 

 معلوماتی 

آمریت تهیه و 

 تدارکات

 آمریت مالی

آمریت مطالعات 

 تخنیکی و پالن

آمریت تطبیق پروژه 

 ها

آمریت خدمات 

 انجینیری

 آمریت توزیع زمین

آمریت انسجام و 
 هماهنگی والیات

زون آمریت 

 غرب)هرات(

والیات  آمریت

 مرکزی
 آمریت زون شمال)بلخ(

آمریت زون 

 شرق)ننگرهار(

 آمریت انتقال زمین

آمریت تفتیش  ریاست دفتر

 داخلی

شرکت پارک های  یچارت تشکیالت

A I) صنعتی افغانستان P  C ) 

ریاست ملکیت هاو حفظ 

 و مراقبت 

معاونیت امور مالی و 

 اداری

 ریاست اداری

 معاونیت امور عملیاتی

تطبیق  آمریت
 موافقتنامه ها

حفظ و  آمریت
 مراقبت

زون  آمریت

 جنوب)کندهار(

خدماتآمریت   

اسناد و ارتباطآمریت   
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 ایجاد شرکت پارک های صنعتی: چگونگی

هذا کار باالی ایجاد شرکت پارک های صنعتی آغاز گردیده و ادارات ذیربط در زمینه ایجاد شرکت پارک با منظوری پالیسی 

 های صنعتی ذیال مکلفیت دارد:

 نمایداساسنامه شرکت را تدوین  و صنایع وزارت تجارت  

 به همکاری وزارت عدلیه کار باالی تدوین قانون تنظیم ساحات صنعتی کشور را آغاز نموده  و صنایع وزارت تجارت

 آماده طی مراحل نهایی نماید ومنظوری این پالیسی مسوده آن را ترتیب تاریخ ماه از  6و در مدت 

  منقول و  دارایی هایو  (تشکیل موجوده ریاست عمومی پارک های صنعتیمنابع بشری )تجارت و صنایع وزارت

 دهدشرکت پارکهای صنعتی انتقال (  و AIARA)غیر منقول پارک های صنعتی را به 

  کرایه تعمیر برای شرکت، تجهیزات الزم برای  پارک های صنعتی شرکت تجارت و صنایع بودجه مورد نیازوزارت(

سنجش و بعد از منظوری این پالیسی را  ...( شرکت، بودجه امور تدارکاتی شرکت، معاشات کارمندان شرکت و

  مینماید غرض منظوری به مجلس کابینه پیشنهاد

  صورت میگیردتوسط وزارت تجارت و صنایع شرکت کمبود ان پروسه استخدام کارمندجابجایی کدر ها و. 

  به منابع عایداتی پارک ها را دریافت و فعال ساخته و در مدت حد اقل دو سال باید  پارک های صنعتیشرکت

 برسد.مالی خودکفایی 

 در امور پارک های صنعتیدولتی ادارات ذیربط سایر وظایف 

ادارات مختلف ارتباط همکاری و تشریک مساعی پارک های صنعتی از جمله پروژه های کثیرالجوانب است که امور آن به 

باعث گردیده است تا امور  پارک های صنعتی تجربه نشان داده است که عدم تفکیک وظایف میان ادارات ذیربطیرد. میگ

 پارک های صنعتی در هاله ابهام باقی مانده و اجراآت مقتضی صورت نگیرد.

بهینه از منابع و  استفاده ،اجراآت در موثریت و مثمریتایجاد پارک های صنعتی، شرکت انجام درست امور لذا بمنظور 

و مسئولیت های  تفکیک وظایفبا پارک های صنعتی ذیربط دارات ا، های سرمایه گذاری فرصت های موجود و خلق زمینه

 ذیالً بیان میگردد: شان
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 ارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوز

زمینه استفاده از تسهیالت مکلف است تا صنعتی های  با هماهنگی شرکت پارکوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

نموده و در نصب، تجهیز و فراهم )دولتی، مشارکتی و خصوصی(  صنعتی های با قیمت مناسب برای پارکرا فایبر نوری 

 بهره برداری آن همکاری همه جانبه نماید.

 وزارت صحت عامه

 :های صنعتی امور ذیل را انجام میدهد با هماهنگی شرکت پارکوزارت صحت عامه 

)فابریکات تولیدی و کلینیک  الصحه در بخش های مربوطه پارکهای صنعتینظارت از تطبیق ستندردهای حفظ  .0

 (پارک صنعتی صحیهای 

 از طریق مرکز آسان خدمتصدور جواز های تولید ادویه برای سرمایه گذاران ایجاد سهولت در  .1

 کنترول کیفیت تولیدات ادویه و سایر مواد طبی .3

 

 کننده انرژی تامینشرکت های 

 در ارتباط به پارک های صنعتی ذیالً مکلفیت دارد: کننده انرژی برق تامینهای شرکت 

 در وقت و زمان معین آنانتقال برق الی پارک صنعتی  .0

 با قیمت مناسب ،(واحد های صنعتی و تولیدی)در کتگوری ها در جریان فعالیت آنتامین برق مورد نیاز فابریکات  .1

 نظر برق مورد مقدار تثبیت منبع و های صنعتی با دیزاین شبکه های برق رسانی داخل پارک مورد در نظر ابراز .3

 های صنعتی جدیدالتاسیس ضرورت پارک

 فابریکات تاسیسات شبکه برق رسانی داخل پارک های صنعتی و زمان بهره برداری از های تخنیکی در همکاری .4

 های صنعتی به پارک بلند ولتاژ و متوسط ولتاژتطبیق پروژه های لین های انتقال  دیزاین و .5

 و بهره برداری از آن تطبیق سب ستیشن های اختصاصی پارکهای صنعتی دیزاین و .6

 امور فوق را با هماهنگی شرکت پارکهای صنعتی انجام میدهد. های برق رسانی شرکت
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 اداره ملی حفاظت محیط زیست 

 :پارکهای صنعتی امور ذیل را انجام میدهدبا هماهنگی شرکت زیست اداره ملی حفاظت محیط 

 های صنعتی جدیدالتاسیس پارکو اجتماعی محیط زیستی اثرات ارزیابی راپورهای  .0

و  شرکت پارک های صنعتیبه هماهنگی فابریکات تولیدی چگونگی تطبیق استندرد های محیط زیستی  نظارت از .1

 آن ها ارایه رهنمود های حفاظت محیط زیستی به

 محیط زیستی به فابریکه داران پارک های صنعتی صدور جواز .3

 اداره ملی نورم و استندرد

 در پارک های صنعتی ذیالً مکلفیت دارد:اداره ملی نورم و ستندرد 

 فابریکات تولیدی پارک های صنعتی نیاز موردملی های  منظوری ستندرد تدوین و .0

 بین المللی های ملی و تطبیق ستندرد نظارت از .1

 تصدیق کیفیت برای فابریکات واجد شرایط صدور آزمایشات تولیدات داخلی واجرای  .3

 شاروالی ها

 شاروالی ها در امور پارک های صنعتی اجراآت ذیل را مرعی دارند:

 مربوطه ژیک پالن شهرتثبیت ساحات صنعتی طبق سترات تعیین و .0

 شرکت پارک های صنعتیبه که تا اکنون تحت مدیریت شان قرار دارد های صنعتی  مدیریت پارک انتقال ملکیت و .1
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 ظایف نهاد های سکتور خصوصی در امور پارک های صنعتیو

 اتاق صنایع و معادن افغانستان

 :به مثابه نهاد غیر دولتی و هماهنگ کننده سکتور صنعت دارای وظایف ذیل انداتاق صنایع و معادن 

به مراجع توزیع کننده زمین )شرکت پارک های صنعتی دولتی، پارکهای متقاضی زمین معرفی سرمایه گذاران  .0

 صنعتی مشارکتی و خصوصی(

امور  بهبود بمنظور پارک های صنعتی شرکتو ( AIARA)صنعتکاران و شریک ساختن آن با جمع آوری نظریات  .1

 هاپارک

 در جهت معیاری سازی تولیدات  تشویق صنعت کاران .3

ها و مجامع صنعتکاران مرکز و والیات بمنظور ایجاد صدای واحد جهت بازگویی مشکالت و  انسجام اتحادیه .4

 جهت بهبود امور پارک های صنعتی چالش ها و طرح و ارایه پیشنهادات

 به شورای عالی اقتصادیارایه پیشنهادات سازنده  .5

  در امر تولید تکنالوژی جدیدتشویق صنعتکاران به استفاده از  .6

 انکشاف صنایع های صنعتی جهت امور پارک درادارات ذیربط دولتی  همکاری با .7

 .)فابریکه داران( سرمایه گذاران و پارک های صنعتیشرکت  (،AIARA)تامین ارتباطات بین  .8

 افغانستان و صنایع اتاق تجارت

 مکلفیت دارد:ذیال افغانستان  و صنایع اتاق تجارت

 سرمایه گذاری در پارک های صنعتی )تبدیل تاجر به سرمایه گذار( بهتشویق تجار ملی  .0

 قانوناحکام در روشنایی ،  Dumping قضایایو حل شناسایی همکاری با وزارت تجارت و صنایع در ارتباط به  .1

 مربوطه

صنعتی  )شرکت پارک های صنعتی دولتی، پارکهای معرفی سرمایه گذاران متقاضی زمین به مراجع توزیع کننده زمین .3

 مشارکتی و خصوصی(

 به شورای عالی اقتصادیها ارائه مشوره های الزم در مورد سرمایه گذاری  .4

 ق تجارت و صنایع زنان افغانستاناتا

 اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مکلفیت های ذیل را دارد:
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 شرکت پارک های صنعتیشناسایی و معرفی متشبثین زن به  .0

 سرمایه گذاری در پارک های صنعتی )تبدیل تاجر به سرمایه گذار(جهت تشویق متشبثین زن  .1

)شرکت پارک های صنعتی دولتی، پارکهای صنعتی معرفی سرمایه گذاران متقاضی زمین به مراجع توزیع کننده زمین  .3

 مشارکتی و خصوصی(

روشنایی احکام قانون ، در Dumpingقضایای و حل شناسایی همکاری با وزارت تجارت و صنایع در ارتباط به  .4

 مربوطه.

 به شورای عالی اقتصادی ها، سرمایه گذاریجذب  عرصهارائه مشوره های الزم و هماهنگی در  .5
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 دومبخش 

 پارک های صنعتی دولتی

 دولتی شرایط احداث پارکهای صنعتی

 باشد.)دولتی، خصوصی و مشارکتی( باید شرایط ذیل را داشته پارک های صنعتی 

 نتایج مثبت مطالعات امکان سنجی )موجودیت منابع آب، برق، مطالعه اثرات محیط زیستی، و اجتماعی( .0

 های استراتیژیک شهری )والیات/ولسوالی ها( مطابقت ساحه با پالن .1

 احداث پارک صنعتی در مناطق دارای اهمیت اقتصادی  .3

 هدفسهولت در صادرات محصوالت داخلی و عرضه آن به بازارهای  .4

 نزدیک بودن به مراکز و زون های اقتصادی .5

 دسترسی آسان به منابع تولید مانند )موادخام، انرژی و منابع بشری( .6

 گذاران و عالقمندی از جانب سرمایه موجودیت تقاضا .7

استفاده بهتر از منابع موجوده در والیات مختلف کشور غرض  جلوگیری ایجاد کار و ی برای یموقعیت مناسب جغرافیا .8

 ز تراکم نفوس در شهرهای بزرگا

 )ترانسپورتیشن(  سهولت در نقل و انتقاالت درون شهری و برون شهری .9

خدمات صحی، تحصیلی و صنایع  صنعتی تشبثات کوچک و متوسط، های داشتن شرایط مناسب برای ایجاد پارک  .01

 وابسته به زنان 

 :دولتی تاسیسات زیربنایی پارک های صنعتی

 عبارتند از: پارک های صنعتی ایی بنتاسسیسات زیر

 پارک سرک های داخلی .0

 شبکه توزیع برق .1

 سیستم آبرسانی و فاضالب .3

 سیستم کانالیزاسیون .4

 سیستم جمع آوری و تصفیه کثافات جامد  .5

 سیستم مخابرات .6
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 دولتی پارکهای صنعتیتاسیسات خدماتی 

دفاتر اداری، ساحات ، مسجد، ساحات سبز، کلینیک، کودکستاناطفائیه، صنعتی عبارتند از تاسیسات خدماتی پارک های 

 سیستم مخابرات و پارکینگ وسایطتجارتی، پوسته های امنیتی، 

 دولتی انکشاف پارک های صنعتی

آنچه که پارک های صنعتی را از سایر مناطق متمایز می سازد موجودیت تاسیسات زیربنایی است که روند تولید را مطمئن 

 ود.میشو ممد فرایند تولید واقع 

های صنعتی را احداث نموده و در اختیار متشبثین قرار  های صنعتی تاسیسات زیر بنایی و خدماتی پارک لذا شرکت پارک

 میدهد

 دولتی تامین منابع مالی اعمار تاسیسات زیر بنایی پارک های صنعتی

دریافت کنندگان زمین  به اساس منظوری هیئت مدیره از (فیصدی مفاد شرکت+ ا بنمصارف زیر ) بابتمبلغی را از شرکت 

 را اعمار مینماید.پارک های صنعتی و خدماتی تاسیسات زیربنایی نموده و از پول جمع آوری شده  اخذ

  دولتی صنعتیانتقال ملکیت پارک های 

بوده و ایجاب مینماید تا بر مبنای قانون  صنعتی انتخاب میگردد، ملکیت دولتی پارک های قطعه زمین که برای احداث

 مستقل اراضی افغانستاناداره  توسط شرکت پارک های صنعتیبه جانب تنظیم امور زمینداری، پروسه انتقال ملکیت آن 

 تکمیل گردد. 

صنعتی پارک برای احداث  انب تیم تخنیکیقطعه زمین را که از جانتقال ملکیت پارک های صنعتی مکلف است تا  شرکت

که یک از سهمداران نموده و اداره مستقل اراضی از اداره مستقل اراضی افغانستان رسماً تقاضا  مناسب قلمداد میگردد،

 .مکلف به تکمیل پروسه انتقال ملکیت در وقت مناسب آن میباشدشرکت نیز میباشد، 
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 )فروش زمین( دولتی توزیع زمین در پارک های صنعتی

شامل بزنس پالن، صورت )متقاضیان زمین، اسناد الزمه خویش آغاز گردیده و اطالع رسانی  بعد از پروسه توزیع زمین 

و یا نمایندگی های آن پارک های صنعتی  شرکت را به شرکت(تشبث  حساب بانکی، اسکیج زمین درخواست شده و کاپی جواز

  میدارند.ارایه 

 هیئت مدیره به  ارزیابی و واجدین شرایط جهت منظوریبخش مربوطه هیئت عامل  زمین توسط درخواست کنندگاناسناد 

زمین بعد از عقد های صنعتی  پارکشرکت  هیئت مدیرهو در صورت منظوری توسط  گردد.میهای صنعتی پیشنهاد  پارک

 موافقتنامه و شرطنامه ساختمانی غرض استفاده صنعتی در اختیاز سرمایه گذار قرار داده میشود.

 :در پارکهای صنعتی دولتی اجاره زمین

در صورت تقاضا، شرکت پارک های صنعتی میتواند زمین پارک های صنعتی دولتی را مطابق به مواد طرزالعمل پارک های 

 صنعتی به متقاضی زمین )متشبث( اجاره دهد. 

 اجرای سند ملکیت:

مین را دریافت نموده اند سند ملکیت قطعه زمین پارکهای صنعتی منظوری ز هیئت مدیرهبرای متشبثین که از جانب  

 مربوطه شان در دو مرحله ذیل اجرا میگردد.

 اجرای سند موقت ملکیت )انتقال موقت(: -الف

دهد که  سند موقت ملکیت، مالکیت مشروط )شرایط موافقتنامه فروش و شرطنامه( را در یک دوره زمانی معین نشان می

مصارف  +زمین قیمت)قسط اول پول قتنامه فروش و شرطنامه ساختمانی و پرداخت موافو امضای زمین بعد از منظوری 

زمین خویش را در پارک صنعتی تصاحب نموده، کار اعمار فابریکه متشبث بر اساس آن زیربنا(، به سرمایه گذار داده شده و 

 .نمایدتواند مطابق مواد شرطنامه و موافقتنامه منعقده آغاز  خویش را می

 اجرای قباله شرعی -ب

 اجرای قباله شرعی قبل از آغاز عملی پروسه تولید فابریکه صورت نمیگیرد.
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خریدار تمام قیمت خرید قطعه گیرد که  انتقال قطعی ملکیت )قباله شرعی( نمره زمین، به دریافت کننده زمانی صورت می

و حد اقل مدت یک  کردهبریکه خویش را اعمار های صنعتی پرداخت نموده، واحدهای ساختمانی فا زمین را به حساب پارک

 در قطعه زمین دریافت شده گذشته باشد.ارایه شده شان سال از فعالیت تولیدی آن مطابق بزنس پالن 

 دولتی حفظ و مراقبت پارک های صنعتی

باشد. لذا حفظ و مراقبت  های تولیدی و صنعتی می فراهم کننده زمینه استمرار فعالیت زیربنایی پارک های صنعتیتاسیسات 

          تاسیسات و محیط تولیدی هم از نقطه نظر تخنیکی و هم از منظر اقتصادی و کیفیت تولید حایز اهمیت است. 

مشکل  ای صنعتی را بهو فعالیت هحفظ تاسیسات موجب تداوم پروسه تولید گردیده مفیدیت اقتصادی را افزایش داده 

 باشد. سازد بدین ترتیب حفظ و مراقبت آن متضمن مصئونیت تولید می مواجه نمی

در داخل های متفاوتی وجود دارد اما با توجه به تجربیات گذشته  های صنعتی روش برای پیشبرد امور حفظ و مراقبت پارک

 : صورت گیردشیوه های ذیل به عتی، ، حفظ و مراقبت پارک های صنکشور، نظریه صنعتکاران

 ( Outsourcingحفظ و مراقبت توسط سکتور خصوصی از طریق )الف. 

های صنعتی از طریق پروسه  حفظ و مراقبت پارک( Outsourcing)بعنوان گزینه اول )اولویت اول( بوده و این روش 

که در آن وظایف و مکلفیت های بخش های ذیربط )کمپنی حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی به اساس الیحه  تدارکاتی

، صورت ( مشخص گردیده باشدشرکت پارک های صنعتیقراردادی، اتاق صنایع/اتحادیه و یا انجمن پارک مربوطه و 

 .میگیرد

شرکت کننده  نظارتدر این روش قرارداد دهنده انجمن/اتحادیه پارک مربوطه بوده قرارداد گیرنده )کمپنی خصوصی( و 

  میباشد.پارک های صنعتی 

 ن/اتحادیه صنعتکاران پارک مربوطه:حفظ و مراقبت از طریق انجم -ب

 مسئولیت حفظ و مراقبت پارک صنعتی این روش بعنوان گزینه دوم جهت حفظ و مراقبت پارک های صنعتی بوده که

 و انجمن/اتحادیه صنعتکاران صنعتیشرکت پارکهای میان ) لاساس یک پروتوکوبه  برویت الیحه حفظ و مراقبت و

چگونگی انجام حفظ و از  و شرکت پارک های صنعتیسپرده شده به انجمن/اتحادیه پارک مربوطه پارک مربوطه( 

 مراقبت توسط انجمن نظارت مینماید.
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 :های صنعتی پارکشرکت مراقبت توسط کارمندان حفظ و  -ج

این روش بعنوان گزینه سوم برای انجام حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بوده و در صورتی که بنا به دالیلی روش های 

  .از این روش استفاده میگردد نشوداول و دوم در پارک مربوطه مثبت تلقی 

 :تمویل بودجه حفظ و مراقبت پارک های صنعتی -د

س فی متر مربع زمین مطابق به مواد طرزالعمل پارک های صنعتی از نزد بودجه حفظ و مراقبت پارک های صنعتی به اسا

 فابریکه داران پارک اخذ میگردد.
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 بخش سوم

 پارک های صنعتی مشارکتی 

 (:PPPپارک صنعتی مشارکتی ) -الف 

که به اساس ماده شانزدهم وه مشارکت عامه و خصوصی است یبه ش ، احداثپارک های صنعتی از مدل های احداثیکی 

جذب موثر از منابع ملی و  بهره گیریهدف  استفاده از این مدل بهصورت میگیرد. قانون مشارکت عامه و خصوصی 

فراهم آوری  تحقق اهداف ذکر شده در پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی منجملهبمنظور خصوصی  گذاری سرمایه

بوده و شیوه های انجام امور مربوطه در  مالی حکومت در ارتباط به اعمار زیر بناها و کاهش بار زمینه رشد اقتصادی کشور

 .میشود. طوری که در آن منافع عامه و سکتور خصوصی واضیح میگرددچارچوب طرزالعمل پارک های صنعتی تنظیم 

  شرایط عمومی

طی یک  نیزرا  مشارکتیصنعتی ، طرزالعمل پارک های پارکهای صنعتیدر تعدیل طرزالعمل  شرکت پارک های صنعتی .0

 .مینماید فصل ترتیب

و از اهلیت را از وزارت تجارت و صنایع داشته  تشبثسرمایه گذار خصوصی در پارک صنعتی مشارکتی باید جواز  .1

صنعتی مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات و ( سکتورعامه )سهمدار)ظرفیت سرمایه گذاری( خویش طرف مشارکت 

 .را اطمینان بخشد )نظارت کننده( افغانستان

مرجع با و  (و سرمایه گذارزمین مالک/مالکین )مشارکتی طرف های سهیم در مشارکت صنعتی  احداث پارکبمنظور  .3

 را متکی به مواد طرزالعمل عقد نماید. موافقتنامه )نظارت کننده(، صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان

مکلف است تا از هرگونه اجرآات مشترکین سکتورهای عامه  صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستانمرجع با  .4

 نماید. برمبنای طرزالعمل پارکهای صنعتی نظارت و خصوصی در پارک صنعتی مشارکتی

تی مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعمسئولین پارک صنعتی مشارکتی مکلف است تا به اساس مطالبه  .5

 .از اجراآت خویش گزارش دهند افغانستان
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   (PPPشرایط احداث و انکشاف پارک صنعتی مشارکتی )

( در نظر دومدر احداث پارک های صنعتی مشارکتی تمام شرایط متذکره در )شرایط احداث پارکهای صنعتی در بخش 

 اجرا میگردد. )سرمایه گذار( گرفته شده و توسط سکتور خصوصی

با معیار های مندرج  مشارکتی نیز در پارک های صنعتی  شده در بخش دوم( تعریف)تاسیسات زیربنایی و خدماتی همچنان 

 این پالیسی و طرزالعمل پارک های صنعتی باید اعمار گردد

 روش مشارکت/شیوه 

سرمایه در مدت زمان از اینکه احداث و بهره برداری پارک های صنعتی از جمله پروژه های طویل المدت است و باز گشت 

ذکر شده در قانون مشارکت عامه و روش پارک های صنعتی مشارکتی مطابق به یکی از  پروژهلذا  ،کوتاه متصور نمیباشد

 و سرمایه گذار خصوصی امور آن را در زمان بهره برداری نیز تعمیل مینماید. صورت گرفته خصوصی 

 اسهام مشارکت

تامین  عامه و سرمایه گذارپارک های صنعتی مشارکتی به اساس توافق جوانب مشارکت بوده طوری که منافع  اسهام در

 گردد.  

ع پارک های صنعتی مشارکتی دولت زمین، خدمات مشوره دهی و نیز حمایه های تعرفوی و مالی را به اساس برنامه در نو

و سرمایه  ، اعمار زیربنافراهم ساخته اما امور اجرائیویخصوصی و متکی به پالیسی مشارکت عامه و  حکومتهای تشویقی 

 میباشد.)سهمدار( گذاری مالی به عهده سکتور خصوصی 

 منافع بدست آمده از پروژه به اساس اسهام به حساب دولت و سکتور خصوصی وارز میگردد.

 پارک های صنعتی مشارکتیمرجع اجرایی 

سهمدار ( از جانب یقی و حمایوی، خدمات مشوره دهیفراهم آوری بسته های تشوامور مربوط به حکومت )انتقال زمین، 

سکتورعامه صورت گرفته و امور مربوط به اجراآت مانند مطالعات تخنیکی و ترتیب نقشه های زیربناها، اعمار زیربناها، 

ورت مشترک صورت گرفته ، جمع آوری عواید بصمیباشدسکتور خصوصی سهمدار سرمایه گذاری، حفظ و مراقبت به عهده 

 نظارت کلی مینماید.  مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستانو 
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 سایر ادارات ذیربط در محدوده کاری خویش همکاری مینماید.

 زمین پارک های صنعتی مشارکتیتوزیع 

 بمنظور توزیع زمین در پارک های صنعتی مشارکتی ذیالً اجراآت صورت گیرد:

 زمین در پارک صنعتی مشارکتی زمانی آغاز میگردد که اعمار زیربناهای پارک صنعتی تکمیل شده باشد.توزیع  .0

پروسه توزیع زمین بعد از  اطالع رسانی آغاز گردیده و متقاضیان زمین، اسناد الزمه خویش )شامل بزنس پالن، صورت  .1

ارایه  پارک صنعتی مشارکتی مربوطه فتردحساب بانکی، اسکیج زمین درخواست شده و کاپی جواز شرکت( را به 

 میدارند. 

مرجع با صالحیت تنظیم نماینده  نظارتنماینده گان جوانب مشارکت تحت اسناد درخواست کنندگان زمین توسط  .3

میگردد. و در صورت منظوری زمین  زمین توزیعواجدین شرایط به و گردیده ارزیابی  کننده ساحات صنعتی افغانستان

صاحبان پروژه )منحیث فروشنده و خریدار( میان دریافت کننده زمین و د موافقتنامه و شرطنامه ساختمانی بعد از عق

 غرض استفاده صنعتی در اختیاز سرمایه گذار قرار داده میشود.

 تعیین قیمت زمین در پارک صنعتی مشارکتی

تعیین میگردد. البته قیمت تعیین شده  توسط جوانب عامه و خصوصی مشارکتقیمت زمین در پارک های صنعتی مشارکتی 

از عادالنه بودن قیمت تثبیت شده اطمینان حاصل  (AIARA) زمانی از سرمایه گذار متقاضی زمین حصول میگردد که

 نماید.
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 بخش چهارم

 صنعتی خصوصی های پارک

حکومت اجازه هرگونه دیت منابع باالقوه در سکتور خصوصی و بر مبنی ایجابات نظام اقتصادی کشور، با توجه به موجو

را مکلف به ایجاد بستر مساعد  سرمایه گذاری در سکتور صنعت را برای سرمایه گذار خصوصی در چوکات قانون داده و خود

و انکشاف پارک های صنعتی سرمایه د در احداث خصوصی میتوان لذا سکتورخصوصی میداند. سرمایه گذاری برای سکتور 

 گذاری نماید.

 خصوصیرک های صنعتی پااحداث شرایط 

o  تشبثداشتن جواز 

o  مرجع با بخش اجرائیوی  پیشنهاد اساس درخواست سرمایه گذار خصوصی، بهاحداث پارک صنعتی خصوصی

 .صورت گیرد بوردو منظوری  صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان

o  شرایط ذکر شده احداث پارک های صنعتی در بخش دوم(  در احداث پارک های صنعتی خصوصی تمام شرایط متذکره(

 قابل تعمیل است.

 انکشاف پارک های صنعتی خصوصی

 مکلفیت های ذیل را دارد: خصوصی در زمینه احداث و انکشاف پارک های صنعتیخصوصی سرمایه گذار  

 و تخنیکی پارک صنعتی انجام مطالعات امکان پذیری  .0

 نقشه و دیزاین تاسیسات زیربنایی پارک(، ترتیب اسناد تخنیکی پارک صنعتی )ماسترپالن .1

وزارت امور شهر  ، اداره ملی حفاظت محیط زیست،(AIARA)منظوری اخذ منظوری اسناد تخنیکی از ادارات ذیربط ) .3

 (سایر ادارات ذیربطسازی و مسکن و 

 )در صورتی که برق از جانب برشنا تامین شود( در ارتباط به تامین برق مورد نیاز پارک صنعتیاخذ موافقه ریاست برشنا  .4

 (AIARA) اداره تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستانبه  پارک ارایه اسناد تخنیکی .5

 تمام تاسیسات زیربنایی و خدماتی )تعریف شده در بخش دوم( در پارک های صنعتی خصوصی نیز اعمار گردد .6
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 (AIARA) مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستان مکلفیت -الف

 نظارت مینماید. خصوصیاجراآت پارک صنعتی تمام از  اداره با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی

 سایر ادارات ذیربطمکلفیت  -ب   

 مایدمربوطه شان همکاری مینسایر ادارات دولتی در اجرای امور 

 خصوصیملکیت پارک های صنعتی 

 :داشته باشدباید شرایط ذیل را خصوصی ملکیت پارک صنعتی 

 .باشدموجود پارک صنعتی خصوصی ملکیت الزم )قباله شرعی( تمام اسناد  .0

 ادارات ذیربط دولتی اسناد ارایه شده ملکیت را تائید نماید .1

مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات غرض حصول اطمینان به ملکیت پارک صنعتی خصوصی اسناد مربوط به کاپی  .3

 ارایه گردد. (AIARA) صنعتی افغانستان

 خصوصیتوزیع زمین پارک های صنعتی 

)تمام پارک و یا پارک  ییبناتاسیسات زیرتوزیع زمین در پارک صنعتی خصوصی زمانی صورت گرفته میتواند که اعمار  .0

 باشدتکمیل گردیده فیز قابل توزیع( 

معیار در توزیع هر جریب زمین مطابق معیار های مندرج در طرزالعمل پارک های صنعتی خصوصی و به اساس نتایج  .1

 .ارزیابی اسناد الزمه مانند )بزنس پالن، سند داد ستد مالی، اسکیچ زمین درخواست شده، جواز شرکت( صورت میگیرد

توسط ار )شخصی( است، توزیع زمین شخص سرمایه گذاز اینکه در پارک های صنعتی خصوصی ملکیت مربوط به  .3

 صورت میگیرد. مرجع با صالحیت تنظیم کننده ساحات صنعتی افغانستاننماینده  شرکت سرمایه گذار تحت نظارت

 صنعتی خصوصی های تعیین قیمت زمین پارک

 قیمت زمین در پارک های صنعتی خصوصی توسط سرمایه گذار تعیین میگردد. 

 ( در ارتباط به مناسب بودن قیمت ابراز نظر خواهند کرد.AIARA)در صورت لزوم 
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صفحه ترتیب و به مقام محترم غرض منظوری تقدیم است و   34بخش و  4قرار فوق پالیسی پارک های صنعتی در 

 .وزارت تجارت و صنایع مکلف به تطبیق این پالیسی بعد از منظوری میباشد

 

 و من اهلل توفیق 


