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 پاسخدهی دولت به ملتمورد در  گزارشدهی و نظرخواهیفورمه 

 1399 مالی سالبابتِ 

 نوت: 

  صفحه بیشتر نشود، 15گزارش ها باید خالصه باشد و حداکثر از 

  با رسانه ها شریک می گردد. اداره /دو روز قبل از برنامه هر وزارتحداقل گزارش ها 

 اطالعنات و رسنانه هنای حکومنت در  در صورتی که رسانه ها معلومات خاص ضرورت داشته باشندد از طرینم مرکنز

 قرار خواهد گرفت. ارگان مربوط به دسترس رسانه ها، اهدگی بامه

   1399وزارت صدعت وتجارت طی سال معلومات در مورد تشکیل 

 
  ؛یک هزار و سه صد و پانزده  (۱۳۱۵کارکدان)کارمددان و کارکدان خدماتی( به رقم )تعداد مجموعی 

  یکصدو چهل وچهار؛ یک هزارو (۱۱۴۴به رقم)کارکدان خدماتی( )کارمددان وتشکیل مدظور شدهبست های مجموع 

 ( ۶۹مجموع تعداد مدظور شدۀ  استخدام کارکدان قراردادی )؛شصت ونه  

 سی و هشت؛( ۳۸) بالمقطعاستخدام کارکدان  همجموع تعداد مدظور شد  

( بسنت ۲( بست آن تحت پروسن  و)۳) لی( بست ان تکم۱۳( بست رتبه سوم از جمله )۱۸( از )۱۳۹۹) یسال مال یط

بسنت آن تحنت ۳ دهینگرد لی( بست آن تکم۲۰( بست چهارم )۴۶همچدان از ) باشدیم فیوظا حهیان تحت پروس  ال

( بسنت رتبنه پندجم وششنم ۵۲) نهمچدنا باشدیم فیوظا حهی( بست آن تحت پروس  ال۲۳) باشدیپروس  امتحان م

( بست آن ۱۳) واند  دهیاستخدام گرد یکانکور جمع میکه از آن جمله شش نفر آن از طر لی( بست ان تکم۳۹) یمرکز

بست رتبه پدجم وششم کنه  ۳۷بست رتبه دوم و  ۳که  یتی( بست وال۴۰قرار دارد. بتعداد ) فیوظا حهیتحت پروس  ال

 ؛باشدیتحت پروس  م

تعداد واحد های 

 والیتی

تعدادواحدهای های 

 شهری

 تعداد نمایدده گی های خارجی تعدادواحدهای ولسوالی

24 34 0 22 

 
 :وزارت صدعت وتجارتمعرفی 

یک نظام اقتصاد بازار در افغانستان میباشند کنه  خواهان قانون اساسی افغانستان 10ماده صدعت وتجارت مطابم  وزارت 

از نظر اجتماعی مسؤلیت پذیر بوده و در آن رشد پایدار و متوازن اقتصادی توسط سنکتور خصوصنی رهبنری گردینده و 

وزارت در زمیدن  تقوینت  .باعث افزایش زمیده اشتغال، بهبود و ارتقأ سطح زندگی مردم و کناهش فقنر در کشنور گنردد

تسنوید قنوانیو و مقنررات،  شته که عبارت اند از:چهار وظیف  اصلی دا ،سکتور خصوصی و گذاریسرمایه، تجارت ،صدعت
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 ؛ها، تسهیل و انسجامها و ستراتیژیطرح پالیسی

محنیط رقابنت تا شود مهم بر رشد سکتور خصوصی است که باعث می رعامل اثرگذادر اکثر کشور ها ، قوانیو و مقررات

نقنش وزارت  د.دو عوامل که در رشد تأثیر دارند به ایجاد و تحکیم شرایط مساعد کمک کد نمودهتمرار پیدا برای رشد اس

  مداسن  در خنور تلمنل اد زمنانیینتسوید قوانیو و مقررات باکیفیت الزم و کسن  اطمیدنان از تصنوی  آنهنا در مع در

 ؛باشدمی

شداسنایی نمنوده و  تو سعه کسن  نمایدند، و که باید انکشاف را سکتورهای مهمیساز، پالیسیعدوان یک نهاد ه وزارت ب

دهند. گی قنرار میهسازی و زیربداها منورد توجنه و رسنیدویژه در زمید  قرضه، ظرفیته نیازهای عمدۀ آن سکتورها را ب

 ؛رار گیردبررسی قغور و ت مورد قده ها باالی انکشاف سکتور خصوصی دارند باید بها و ستراتیژیتأثیراتی که پالیسی

اسنتدد برطنرف  تجنارت که منانع رشند را های اداری و نقایص بازار، موانع، نارساییکدددهتسهیلوزارت بعدوان یک نهاد 

اقتصادی عمنل  اروبارات و محیط کثعدوان میانجی بیو تشبه تجارت بعت ووزارت  صد تاکدد. تسهیل مستلزم آنست می

همکاری و کار مشترک سکتور دولتنی  روحیه موجود از طریم ایجاد و تشویمهای معدای رفع محدودیته کدد. ایو امر ب

افنزایش  برداری کامل از مدنابع موجنود، و بهره تشویم فرهدگو پروسیجرهای مداس  جهت  قوانیوو خصوصی، تدویو 

 مسنتمر شندر تقوینترونند المللی در راستای کمنک بنه های بیو انواع مختلف مساعدت بکارگیریشداسایی و توانایی /

 ؛باشدمی

تقوینت  های دولتنی کنه در راسنتایها و ارگان ر وزارتی، وزارت با سادهددهکددده و انسجامهماهدگعدوان یک نهاد ه ب

زمیدن  عقند در  هنای منذاکره. افغانستان طی دهن  اخینر مهارتداردشد اقتصادی فعالیت دارند همکاری نزدیک ر روند

است. با ایو همه، افزایش تأثیر اینو  تقویت نموده تا حد زیاد چددجانب  تجارتی و ترانزیتی راهای دوجانبه و نامهموافقت

 . قرار داردها در محراق توجه وزارت نامهها و تالش در راستای تطبیم مؤثر ایو موافقتمهارت

تأثیرگنذار انند. وزارت است که بر روند انکشاف سکتور خصوصنی  دولتی متعدد نهاد هاییکی از  تجارت عت ووزارت صد

از جملنه شنرکای چددجانبنه و  ،کددندر نهادها و اداراتی که در ایو زمیده کنار مییساهمکاری  تا کددهمچدان سعی می

 های تجارتی و اقتصادی ملی و و نهادهای جامعه مدنی، تشبثات خصوصی و سازمان های غیر دولتیسازماندوجانبه، 

 را جل  کدد؛  المللیبیو
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 دیدگاه وزارت:

وزارت صدعت و تجارت خواهان یک نظام اقتصاد بازار در افغانستان میباشد که از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر بوده و در 

باعث افزایش زمیده اشتغال, بهبود سطح زنده  ،آن رشد پایدار و متوازن اقتصادی توسط سکتور خصوصی رهبری گردیده

 گی مردم و کاهش فقر در کشور  گردد و رقابت در بازار به نفع همه گان باشد.

  هدف کلی وزارت:

وظایف خود را در چارچوب چهار هدف استراتیژیک ذینل ، وزارت صدعت و تجارت برای تحقم دیدگاه و ماموریت خویش

 سعی میدماید. متمرکز ساخته و جهت نیل به آن

 .ایجاد و تطبیم یک چارچوب حقوقی و مقرراتی که متضمو فعالیت های موثر اقتصادی بازار باشد 

 .شمولیت افغانستان در اقتصاد مدطقوی و جهانی 

 .فراهم آوری تسهیالت برای رشد و انکشاف یک سکتور خصوصی فعال و رقابتی 

 وده که بهبود و ارتقاء ظرفیت, موثرینت و مثمرینت همچدان وزارت صدعت وتجارت دارای یک هدف مدیریتی ب

 کاری وزارت میباشد

 

 :وزارت صدعت وتجارت 1399سال مالی  بودجه

  (577665833)    بودجه عادی 

 (281244437)  بودجه انکشافی 

 (%85( ومصرف بودجه انکشافی )%94عادی) فیصدی مصرف بودجه 
 

 :صدعت وتجارت دستاوردهای بزرگ وزارت

 
 وزارت صدعت و تجارت ۱۳۹۹اجراییوی گذارش سال مالی خالصه 

وزارت صدعت وتجارت یکی از از نهاد های کلیدی و مهم حکومنت بنوده کنه مسنوولیت آن حصنول اطمیدنان از رشند تجنارت 

متوازن, تشویم وحمایت سرمایه گذاری، انکشاف صدایع و رشد سکتورخصوصی درکشور میباشد، ایو وزارت طی سنال گذشنته 

 تشنویم و حماینت در رشد اقتصاد کشور از طریم فعال گیریسهمو   ایو راستا مدحیث یک نهاد پالیسی ساز فعالیت داشتهدر 

 توانمدد ی انعطاف پذیر، یک سکتور خصوصو همچدان در قسمت ایجاد  ذیدخل رات و نهاد هایادا مشارکت سکتور خصوصی با

 بوده و کاهش فقر را در کشور تضمیو نماید تالش می نماید.محرک رشد اقتصادی فراگیر و پایدار  نیروی آمیز که رقابت و

وزارت صدعت و تجارت در سه بخش سکتوری فعالیت هنای خنویش را برنامنه رینزی نمنوده اسنت کنه  عمنال مدحینث وزارت 

( محنیط کسن  و کنار. 3( صندعت و )2رت )( بخش تجنا1: )در ایو مورد معلومات مفصل ارایه میگرددسکتوری کار می نماید 
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رهبری وزارت صدعت و تجارت در ایو سه بخش عمده سه اصل را بدیاد نهاده و گذارش کاری وزارت انکشاف به اساس آن تهیه 

 و ترتی  گرده است که در بخش های ذیل خالصه می گردد. .

 . تجارت۱ 

بوده اسنت. بنر همنیو « تبدیل نمودن افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی»در ایو بخش اصل عمده برای وزارت، 

همچدنان هندف صنادراتی   ۱۲( تعیو و مشخص نمنودن 1مبدا اهداف مشخص صادراتی به ترتی  ذیل  هدف تعییو گردید: )

برگزاری نشست هنای گفتگنوی عامنه و خصوصنی بنا کشنور هنای ( ۲پالن صادراتی به کشور های مشخص به تفکیک جد  )

( انکشناف طنرح حماینت هنای ۴( امضا و نهای سازی موافقت نامه های ترانزیتنی و سنرمایه گنذاری )۳ازبکستان و قزاقستان )

در ضنمو وزارت  ( پالیسی ملی ترانزیت و۲( بازاریابی برای امتعه صادارتی و)۱تعرفوی برای تولیدات داخلی و طرح  دو پالیسی )

نماشگاه ملی و بیو المللی را جهت بازاریابی تولیدات داخلی در کشور های ) ازبکستان ، ترکینه ،پاکسنتان ،  ۸صدعت و تجارت  

 برگزارمی نماید. ۲۰۲۰قرغیزستان ، سعودی عرب ، شهر کلکته هدد ، جرمدی و اکسپو دوبی 

ازاریابی بنرای مقاصند عمنده صادراتی)تاجکسنتان، پاکسنتان واینران( پالن ب3وزارت جهت فراهم آوری تسهیالتو رشد صادرات 

وپالن بازاریابی برای  محصوالت صادراتی )انگور وانار( راطنرح وترتین  و دیتنابی  شنرکت هنای افغنانی درافغانسنتان وخنار  

بازارینابی  الکترونیکنی نمایددگی تاسی  می نماید ایجاد نموده است، غرض بازاریابی برای محصوالت تولیدی، تطبیم سیسنتم 

 )میلچامپ( نیز صورت گرفته است.

جلسه با تاجران داخلی صورت گرفته  4هم چدان غرض رشد وانکشاف تجارت جلسات آنالیو با یک تعداد تاجران بیو المللی و 

ده اسنت، است، روی موضوعات فرصت ها، چالش ها، وشداسایی فرصت های بازاریابی برای محصوالت داخلی بحث به عمنل آمن

جلسات با ادارات مسول برای تهیه گزارش از تطبیم پالن عمل استراتیژی ملی صادرات افغانستان  نیز صورت گرفته است. هنم 

چدان آغاز مجدد کار با اتحادیه اروپا/ مرکز تجارت بیو المللنی در پروسنه برنند سنازی محصنوالت داخلنی کشنور، همناهدگی 

، برای ارتقای هر چه بیشترظرفیت آتشه هنای ی با آتشه های تجارتی صورت گرفته استوچگونگی تطبیم پروسه برند سازی مل

؛ در بخش تدویر نمایشگاه ها به کشور های مختلف نسنبت وینروس کروننا تجارتی برنامه های ارتقای ظرفیت دایر گردیده است

نمایشنگاه  هفتمنیو( ۱) کنه قنرار ذینل انند:داخلی برگزار گردیده اند  های شگاهیتدویر نگردیده است اما به عوض آن دیگر نما

 . افغان در والیت هرات نانت زگاه ساخشنمایو هشتمی( ۲) در باغ چهلستون والیت کابل افغان ساخت زنان

 :تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی

تعهد دیگر آن کار جریان دارد. از مینان  40تعهد آن ضروری و عاجل و باالی  4تعهد آن تکمیل،  40تعهد  84تاکدون از میان 

تعهد موانع تخدیکی فرا راه تجارت یک تعهد آن تکمیل گردیده است که وزارت صدعت و تجارت بخناطر پنی گینری تهندات  2

 یر می نماید. جلسات سطح عالی کمیته بیو الوزارتی را تدو

 
 
 
 

 دیدار وزیر صدعت و تجارت افغانستان با صدراعظم پاکستان
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 1399جدی 11شدبه پدج

سکتورخصوصی افغانستان که به  –محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صدعت و تجارت جمهوری اسالمی افغانستان و ریی  هیأت دولتی 

پاکستان )اپتیکا( به اسالم آباد سفر  –ی تجارت و ترانزیت افغانستان نامهی هماهدگی موافقتمدظور اشتراک در هشتمیو نشست کمیته

 .ی ایو نشست با محترم عمران خان نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان دیدار کردکرده؛ در حاشیه

وریانی پیام جاللتملب محترم محمداشرف غدی ریی  جمهور جمهوری اسالمی افغانستان را خدمت محترم عمران در ایو دیدار آقای غ

 .خان نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان تقدیم کرد

ید کرد گزاری نموده، تأکآقای غوریانی از حمایت دولت پاکستان مبدی بر گسترش روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی بیو دوکشور سپاس

 .باشدمدت میهای تجاری برای یک رابطه سودمدد متقابل و طوالنیکه دولت افغانستان متعهد به همکاری

ترانزیتی و حل مشکالت  –های تجارتی همچدیو محترم عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت که کشورش در راستای گسترش همکاری

 .کددجانبه میهمکاری همهتجار افغانستان در پاکستان با جان  افغانستان 

ی هماهدگی وگوهای هشتمیو نشست کمیتهدر ایو دیدار، وزیر صدعت و تجارت افغانستان و نخست وزیر پاکستان؛ در مورد گفت

های مشترک، گذاریپاکستان، حل مشکالت متعدد تجار افغان در پاکستان، سرمایه –ی تجارت و ترانزیت افغانستان نامهموافقت

ی انتقاالت از طریم خط آهو و افزایش دادوستد تجارتی میان دوکشور ها در زمیدهگذاران پاکستانی و افغانی در دوکشور، همکاریسرمایه

 .نظر کردندبحث و تبادل

 پاکستان در مورد نشست هشتم اپتیکا –ی مشترک خبری افغانستان اعالمیه

 ۱۳۹۹جدی ۱۱شدبه پدج

 –پاکسننتان )اپتیکننا( بننا حضننور هیننأت دولتننی  –ی تجننارت و ترانزیننت افغانسننتان نامننهی همنناهدگی موافقتهشننتمیو نشسننت کمیتننه

سکتورخصوصی افغانستان تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صدعت و تجارت جمهوری اسالمی افغانسنتان و محتنرم رزاق داوود 

میالدی در  ۲۰۲۰دسامبر  ۳۰الی  ۲۸گذاری نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان از تاریخ سرمایهوزیر تجارت و مشاورارشد اقتصادی و 

 .شهر اسالم باد برگزار گردید

ی ایو نشست با محترم عمنران خنان نخسنت وزینر جمهنوری اسنالمی محترم نثاراحمد غوریانی ریی  هیأت اعزامی افغانستان در حاشیه

گذاری نخسنت مجل  ملی پاکستان، محترم رزاق داوود وزیر تجارت و مشاورارشند اقتصنادی و سنرمایهپاکستان، محترم اسد قیصر ریی  

هنای جداگاننه داشنته و در منورد گسنترش وزیر پاکستان، محترم علی زیدی وزیر اموردریایی و اعضای سکتورخصوصی آن کشنور مالقات

 .وگو کردتترانزیتی و اقتصادی میان دوکشور بحث و گف –همکارهای تجارتی 

گذاری نخسنت وزینر هشتمیو نشست اپتیکا به صورت مشترک توسط محترم رزاق داوود وزیر تجنارت و مشاورارشند اقتصنادی و سنرمایه

 .پاکستان و محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صدعت و تجارت افغانستان افتتاح گردید

محترم محمدصنالح احمندفاروقی معنیو وزارت تجنارت پاکسنتان و از  بعد از مراسم افتتاح ایو نشست؛ ریاست جلسه را از جان  پاکستان

 .اهلل غفوری معیو آبیاری و مدابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بر عهده داشتددجان  افغانستان محترم حشمت
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ی مثبنت و ی )اپتنا( بنا روحینهنامنههای مفصلی را به مدظور تعدیل موافقتی دوکشور بحثوگوکدددهدر جریان ایو نشست، اعضای گفت

 .زیادی در قسمت مسایل مددر  در آجددای حاصل گردید سازنده، انجام دادند که پیشرفت

وگوهای ابتدایی در مورد طرح پیشندهادی تعندیل نشست هفتم اپتیکا که به میزبانی وزارت صدعت و تجارت در کابل برگزار شده بود؛ گفت

)اپتا( صورت گرفته بود که در نشست هشتم اپتیکا نیز روی موارد پیشدهادی دوطرف به مدظور تعدیل ایو  ترانزیت –ی تجارت نامهموافقت

 .نامه بحث صورت گرفتموافقت

های جدگانه را به مدظور در  پاکستان؛ نشست –ی افغانستان وگوکدددهدر نشست هشتم اپتیکا، توافم شد که اعضای هیئت تخدیکی گفت

 .ی )اپتا( در کابل ویا هم اسالم آباد داشته باشددنامهح پیشدهادی تعدیل موافقتشان در طرنظریات

ی نامنهپاکسنتان )اپتیکنا(؛ در منورد موافقت –ی تجارت و ترانزینت افغانسنتان نامهی هماهدگی موافقتی نشست هشتم کمیتهدر حایشه

 .وگوهای مفصل صورت گرفتنیز گفت های راه آهو، میان دوکشورتجارت ترجیحی و یادداشت تفاهم همکاری

 

 کرد دیدار پاکستان مجل  ریی  با افغانستان تجارت و صدعت وزیر

 ۱۳۹۹ جدی ۱۱ پدچشدبه

 هشنتمیو در سکتورخصوصی – دولتی هیئت یک رأس در که افغانستان اسالمی جمهوری تجارت و صدعت وزیر غوریانی نثاراحمد محترم

 ملنی مجلن  ریی  قیصر اسد محترم با نشست ایو یحاشیه در کرده؛ سفر آباد اسالم به پاکستان و افغانستان ترانزیتی –تجارتی نشست

 .کرد دیدار پاکستان اسالمی جمهوری

 چدندیو منرز دوسنوی در دوکشور مردم که گفت نموده، قدردانی پاکستان مردم و دولت نیتحسو و حرکت از غوریانی آقای دیدار ایو در

 .زندمی گره یکدیگر با را آنها که دارند قرابت

 .باشدمی مدت طوالنی متقابل سودمدد رابطه یک برای تجاری هایهمکاری به متعهد افغانستان دولت که افزود کشور تجارت و وزیرصدعت

 افغانسنتان و پاکسنتان بنیو اقتصنادی و تجناری روابنط ارتقای که گفت پاکستان ملی مجل  ریی  قیصر اسد محترم دیدار ایو ادامه در

  .باشد ثباتی بی و فقر یپدیده با مبارزه و اجتماعی – اقتصادی یتوسعه از جدیدی یدوره تواند،می

 تجنارت نامن موافقت و  (APTTA) پاکسنتان و افغانسنتان ترانزیتنی – تجنارتی ینامنهموافقت منذاکرات زودهدگنام پایان که افزود وی

 و تجنارت امکاننات بهبنود و دوکشور بیو اقتصادی همکاری که کددمی باز را برادر دوکشور بیو همکاری جدید هایراه (PTA) ترجیحی

 .کددمی کمک آن از فراتر و میانه آسیای اتصال به ترانزیت

 اقتصنادی کریندور در راسکای، یویژه یمدطقه در گذاریسرمایه بر عالوه که داد پیشدهاد افغانستان گذارانسرمایه به ادامه در قیصر آقای

 .شود آغاز شان هایفعالیت زودی به تا نمایدد شرکت نیز (CPEC) پاکستان و چیو

 وی پیشدهاد از و ستود افغانستان با سودمدد تجاری روابط برای محکم پیوندهای ایجاد در را قیصر اسد محترم نقش غوریانی آقای اخیر در

https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
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 منورد افغانسنتان بنه بازگشنت در شده، بحث موضوعات که گفت نموده، استقبال راسکای اقتصادی یمدطقه و(  CPEC) در حضور برای

 گرفت خواهد قرار رسیدگی

 

 «اپتیکا»حمایت مقام عالی ریاست جمهوری از گفتگوهای 

 ۱۳۹۹جدی  ۸دوشدبه 

در دو نشست جداگانه با محتنرم نثاراحمند غورینانی جاللتملب محترم داکتر محمداشرف غدی، ریی  جمهور جمهوری اسالمی افغانستان 

سکتورخصوصی افغانسنتان در سلسنله نشسنت هنای کمیتن  همناهدگی موافقتدامن  تجنارت  -وزیر صدعت وتجارت و ریی  هیئت دولتی

 .پاکستان )اپتیکا(، از ایو گفتگوها استقبال و حمایت کردند -وترانزیت افغانستان

وری اسالمی افغانستان قبل از سفر هیئت گفتگو کدددۀ افغانسنتان در هشنتمیو نشسنت اپتیکنا بنه جاللتملب محترم ریی  جمهور جمه

اسالم آباد، در دیداری ضمو ابراز حمایت از ایو هیئت گفت که مذاکرات شما با جان  پاکستان باید به اسناس اصنول و مدفعنت دو جانبنه 

 .استوار باشد

قیت به هیات مذاکرۀ کددده هشتمیو نشست اپتیکا، گفت که روابط تجنارتی و ترانزیتنی جاللتملب محترم ریی  جمهور ضمو آرزوی موف

 .افغانستان با تمام کشورها به ویژه همسایه ها، بر اساس معیارهای پذیرفته شده بیو المللی می باشد

رت جمهنوری اسنالمی پاکسنتان بنه در دو ماه اخیر، مقام های وزارت صدعت وتجارت جمهوری اسالمی افغانستان و مقام های وزارت تجنا

ترانزیتی و گمرکی میان دو کشور و مشکالت متعدد تجار افغانی در پاکستان سه نشست را در اسنالم آبناد و  -مدظور حل مشکالت تجارتی

 .کابل برگزار کردند

عت وتجارت افغانستان با محتنرم در ایو نشست ها، بخش عمده مشکالت تجار افغان درنتیج  گفتگوهای محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صد

 .رزاق داوود وزیر تجارت و مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری نخست پاکستان حل گردیده است

پاکستان ) اپتیکا( در اسالم آبناد، هیئنت گفتگنو کددندۀ  -با آغاز هشتمیو نشست کمیت  هماهدگی موافقتدامه تجارت وترانزیت افغانستان

ترانزیتنی و گمرکنی  -محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صدعت وتجارت تالش می کددد تا تمامی مشنکالت تجنارتیافغانستان تحت ریاست 

 .تجار افغان با پاکستان حل گردید و موافقتدامه اپتا نیز نهایی گردد

 .  صدعت 2

اینو راسنتا  نمناییم. کارهنای را کنه دررا دوباره احیاء  و راه های تجارتی کشور دردرجریان چدد سال اخیر ما کوشیده ایم تا بدا

راه آهو راه خط ارتباطی  افتتاح ، اغاذ مذاکرات جهت فراهم آوری تسهیالت تجارتی و ترانزیتی با پاکستانانجام داده ایم شامل 

چابهار  ای، و کار باالی بددر، احیای راه الجورد جهت افزایش صادرات جادهراه آهوجهت افزایش صادرات از طریم  خواف هرات

 شود. های دریایی، میرجهت دریافت گزیده بدیل بدد

د. اصنل عمنده افغانستان توسعه یابن باید سکتور صدعت هم در اما باید خاطر نشان ساخت که تدها رشد صادرات کافی نیست، و

ا اهنداف بوده است بر همنیو مبدن«  Export oriented Industrializationصدعتی سازی با جهت صادرات»برای وزارت، 

( افنزایش سنهم صندعت بنه   1مشخص برای رشد صدعت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی را به شکل ذیل تعییو نمنوده ام: )

( صدایع اولیه که ۳( صدایع ثقیله و )۲( صدایع خفیفه )۱هدف تعیو گردیده است. وزارت در سه بخش ) 1399( در سال 18%)

 ور را مورد تحلیل قرار داده و به هر یک آن پالیسی طرح میگردد. سکت ۱۰وزارت صدعت و تجارت در هر بخش 

سکتور تحلیل و پالیسی ایجاد گردیده که عبارت اند از ) پی وی سی، دروازه و کلکیو، پاالیشنگاه  ۱۰(در بخش صدایع ثقیله ۱)

https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan/photos/a.571783196195016/5075204449186179/?__cft__%5b0%5d=AZXfknMzbDvTWmNCXWWaFzPTW6gwcMC47-6Y3W7PAYqlMY5bhk7VPBtavAhUnnya1HdKO5QtYIoP-vcGe0rhph_N9zv6VaeV1Hd9TKQ6N85hhBHHpTAKlQ3oPF2pSffylTYvECHreWzSFwb1Nbi50vlz&__tn__=EH-R
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ار گرفتنه کنه عبنارت انند از سکتور مورد تحلینل قنر ۱۰( در بخش صدایع خفیفه ۲های نفتی، صدایع شیمایی، رابر  و شیشه )

سکتور تحلیل گردیده کنه عبنارت  ۱۰( دربخش صدایع اولیه ۳) قالیو، پدبه، صدایع دستی، جاپ ، نوشابه باب ، چرم و غیره ( )

اند از) سدگ های قیمتی، ذغال سدگ، انار، انگور و کشمش، پسته و غیره( را جهت رشد و توسعه درسکتور های متنذکره طنرح 

 گردد.و ترتی  می 

والینت  کنه عبنارت  ۱۰پروژه جدیداً آغاز به کار نموده است،  و مطالعات امکان سدجی  2پارک های صدعتی  انکشافدر بخش 

اند از ) ) کددهار، بامیان، بلخ، جوزجان ، تخار، غزنی ، نیمروز، لغمان ، دایکددی و هرات جهت احداث پارک های صندعتی طنی 

به پیش رفته و به نسبت مشنکالت تخدیکنی مطالعنات امکنان سندجی پالن گردیده است تا مرحله تدارکاتی  ۱۳۹۹سال مالی 

نمره یک جریمنه بنه سنکتور خصوصنی در والینات ) خوسنت ،  ۵۰۰والیات متذکره دوباره به اعالن داوطلبی سپرده میشود و 

ع زمیو در پندج توزی ۱۳۹۹، هلمدد، ندگرها و کددهار توزیع خواهد گردید، و درمورد طی سال مالی تپروان، میدان وردک، هرا

پارک ذیل صورت گرفته است که عبارت اند از ) خوست، میدان وردک، هرات، کددهار و باری کاب که فیصدی پیشرفت مطنابم 

 میباشد. ٪۶۷،۵پالن 

 سروی توپوگرافی پارک های صدعتی

عتی ، کدندهار، پنارک صندعتی شنامل پارکهنای صند ۵تیم تخدیکی سروی ایو پروژه، سروی توپوگرافی  1399طی سال مالی 

 ندگرهار، بلخ، پکتیا و خوست را انجام داده اند.

 مالحظات مساحت موقعیت پارک صدعتی شماره

 جری  4425 کددهار پارک صدعتی شوراندام ۱
گرفتو دیتای اراضنی سناحه شنمالی و جدنوبی 

 پارک صدعتی

 جری  1500 ندگرهار پارک صدعتی شیخ مصری ۲
گرفتو دیتای سروی اراضنی سناحه و سنرکهای 

 داخلی پارک صدعتی 

۳ 
پارک صدعتی امیر علی 

 شیر نوایی
 جری  800 بلخ

گرفتو دیتای سروی اراضنی سناحه و سنرکهای 

 داخلی پارک صدعتی 

 گرفتو دیتای سروی اراضی ساحه پارک صدعتی  جری  1000 پکتیا پارک صدعتی دشت رباط ۴

 جری  400 خوست سمواتپارک صدعتی باغ  ۵
گننرفتو دیتننای سننروی اراضننی سنناحه بشننمول 

 سیلبر ها پارک صدعتی 

 
 
 
 
 

 :طرح و دیزایو زیربداهای پارک های صدعتی

ایو پروژه دیزایو مکمل دو پروژه را بشمول طرح نقشه ها، ترتی  احجام کاری و مشخصات تخدیکی که شامل پروژه های پنارک  1399در سال 

ر های صدعتی هرات و پارک صدعتی پکتیا میگردد را تکمیل نموده و به مدظور تطبیم به ریاست محترم تدارکات ارسال نموده است بر عالوه بدناب
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کارمدد اینو  ۳پروژه دیگر را به اداره انکشافی ریاست جمهوری ارسال نموده که غرض همکاری  ۳م تخدیکی در بخش دیزایو  به تعداد کمبود تی

 ریاست به شکل خدمتی به اداره محترم معرفی گردید تا تیم تخدیکی آن اداره را در قسمت دیزایو زیربداها رهدمایی و همکاری نمایدد. 

 

 مالحظات پروژه موقعیت صدعتیپارک  شماره

۱ 
 ۳و ۱,۲پارک صدعتی فاز 

 هرات
 هرات

اعمار دیوار احاطوی و 

 کانال 

طننرح نقشنننه هننا، احجنننام کننناری و 

مشخصنننات پنننروژه و ارسنننال ان بنننه 

 تدارکات 

 پکتیا پارک صدعتی دشت رباط ۲

هموار کاری سنرکهای 

داخلی و اعمنار دینوار 

 احاطوی 

طننرح نقشنننه هننا، احجنننام کننناری و 

مشخصنننات پنننروژه و ارسنننال ان بنننه 

 تدارکات

 ندگرهار پارک صدعتی شیخ مصری ۳
اسنننفالت سنننرکهای 

 داخلی 

طننرح نقشنننه هننا، احجنننام کننناری و 

مشخصات پروژه از طریم اداره انکشافی 

و ارسال ان بنه اداره عملیناتی ریاسنت 

 جمهوری 

 کددهار پارک صدعتی شوراندام ۴
اسنننفالت سنننرکهای 

 داخلی 

طننرح نقشنننه هننا، احجنننام کننناری و 

مشخصات پروژه از طریم اداره انکشافی 

و ارسال ان بنه اداره عملیناتی ریاسنت 

 جمهوری 

 

۵ 

پارک صدعتی امیر علی شیر 

 نوایی
 داخلی  اسفالت سرکهای بلخ

طننرح نقشنننه هننا، احجنننام کننناری و 

مشخصات پروژه از طریم اداره انکشافی 

 و ارسال ان بنه اداره عملیناتی ریاسنت

 جمهوری

 پارکهنای بنرای راه نقشنه (پالیسنی۱مسوده پالیسی های ذیل انکشاف یافته است که عبارت اند از ) ۱۳۹۹در جریان سال مالی 

 و تندویو قسنمت در تنا میسنازد قنادر را صندعتی های پارک مربوطه بخش های  که است جامع سدد یک پالیسی ایو صدعتی:

 واقنع ممند و منوثر تطبیقنی های برنامه وسایر ازآن مراقبت وحفظ زمیو توزیع صدعتی، های پارک انکشاف ها، پالیسی تطبیم

 مراجنع به و شده است طرح صدعتی پارکهای مراقبت و حفظ و انکشاف مدظور به پالیسی ( پالیسی حفظ مراقبت: ایو۲گردد، )

 بمدظنور نمایدند،و اتخناذ صندعتی پارکهای انکشاف راستای در را مؤثر و کددده، هماهدگ اقدامات تا نمود خواهد کمک ذیدخل
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 توزیع ( پالیسی توزیع زمیو: پالیسی۳میگردد؛ ) تدویو و  طرح صدعتی های پارک در زیربدا اعمار استراتژیک پالن مؤثر تطبیم

 است؛ گردیده طرح زمیو توزیع امور بهتر انسجام و زمیو توزیع روند در تسریع جهت زمیو

( جمعاٌوری اجداس تاریخ گذشته در ۱متسهلکیو فعالیت های ذیل را انجام داده اند که عبارت اند از: )ایو وزارت در عرصه امور 

( آگناهی دهنی بنرای ۲والیات کابل، هرات، کددز، غزنی، کددهار، نمیروز، پکتیا، ندگرهار، دایکددی و کدر  صورت گرفته است؛ )

( ۳یت از مستهلکیو برای متشبثیو در والیت کددز تدویریافتنه اسنت؛ )مستهلیکو تدویر برنامه آگاهی عامه در مورد قانون حما

طرح مسوده مقرره حمایت از مستهلک در تجارت الکترونیک نهایی، و آماده شریک سنازی بنا مراجنع ذیندخل در سنطح ملنی 

 میباشد. هم چدان ماهدامه رقابت و مستهلک غرض آگاهی عامه  به نشر رسیده است؛

 تجارت(. محیط کس  و کار )۳

به اسناس شنانزدهمیو ارزینابی و ایجاد بستر مداس  سرمایه گذاری اصل عمده در بخش محیط کس  و کار بوده که افغانستان 

افغانسنتان جایگناه برتنری را بنا اجنرای موفقاننه  ۲۰۱۹ی سهولت انجام کس  و کار برای سنال گزارش بانک جهانی در زمیده

 .های کس  و کار بانک جهانی به دست آورده استشاخص

تسنهیل سنرمایه گنذاری و  ؛خصوصنی سنکتور اهداف اصلی ایو پروژه بهبود فضای کس  و کار در افغانستان با حمایت از رشد

عمنده اسنت. فعالیتهنای وضع شده سریع اقتصادی د ور رشپشتیبانی از توسعه ظرفیت و اصالحات اقلیم سرمایه گذاری به مدظ

دهنی  ( تقویه سیستم ها و آگاهی2) در شهرهای بزرگ،واحد خدمات تحت یک چتر  تأسی  دفاتر( 1ایو پروژه عبارت اند از: )

( 4)، کنزیواحد خدمات تحت چتر واحد ریاست عمومی ثبنت مرایجاد بانک اطالعاتی برای دفاتر ( 3در مورد مالکیت فکری ، )

 در مورد اصالحات قانونی اطالع رسانی عامهتسهیل برنامه ها / کارگاه های 

قابل یاد آوری است که وزارت صدعت وتجارت  در بخش فراهم اوری تسهیالت واریه خدمات زیر یک چتر در سنه والینت پنالن 

( طنرح و ۳تطبیم پروسه ثبت و جواز دهنی ) ساده سازی و(  ۲( ایجاد سیستم بایومتریک توزیع جواز در والیات )۱)نموده است

تدفیذ طرزالعمل ها و ایجاد ستستم دیتابی  ثبت نشانه های جغرافیاوی، طرح های صدعتی، اسرار صدعتی و ثبت اختراعنات در 

 دست آورد های چشم گیری داشته است. ۱۳۹۹سال مالی 

 

 

 

  :سایر موارد دیگر. ۴

 :حقوقی. الف
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( طنی ۱پالن نموده است که عبارت اند از ) و مقرره  وطرز العمل ها را ذیالٌ قوانیو ۱۳۹۹مالی  وزارت صدعت و تجارت طی سال

( همسانسازی و نهایی نمودن قنانون ۳( تدویو و تدقیم طرح قانون سرمایه گذاری )۲مراحل مسوده مقرره مالیکت های ذیدفع )

 گ و سدد تقدیدی اقدامات جبرانی علیه سبسایدی( تدابیر ضد دامپد۴دمپدگ مطابم مقتضیات سازمان تجارت جهانی )

 :در بخش مالی و اداریب. 

اعمارو به بهره برداری سپردن واحد خدمات زیر یک چتر وزارت صندعت و تجنارت و ایحناد کدتنرول روم و زینر بدنا بنه بخنش 

بودجه انکشنافی خنویش را  ٪۸۵پالن گردیده بود، ایو وزارت طی ربع سوم و چهارم  ۱۳۹۹تکدالوجی معلوماتی طی سال مالی 

 ۱۳۹۹بودجه عادی خویش را مصرف نموده است، عواید وزارت صدعت و تجارت طی سال مالی  ٪۹۴به مصرف رسانیده است و 

 در جدول ذیل شرح گردیده است.

 مدابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بیدی شده 

 به افغانی

عواید خالص بدست آمده به 

 افغانی

 عواید فیصدی ازدیاد/کاهش

 کاهش ازدیاد

  %0 1200000افغانی  1200000افغانی  کرایه مدازل دولتی 1

  %1 6036600افغانی  6000000افغانی  قیمت اسداد بهادار 2

  %9 18187000افغانی  16712418افغانی  سایر خدمات 3

  %5 246225340افغانی  235000000افغانی  جوازنامه های تجارتی 4

  %7 1811500افغانی  1700000افغانی  ترانزیتجواز  5

  %17 8205600افغانی  7000000افغانی  فی  حم الثبت تشبثات افغانی 6

  %21 85000افغانی  70000افغانی  فی  تصدیم اسداد 7

  %10 385000افغانی  350000افغانی  تحت دوران 8

  %1 906000افغانی  900000افغانی  تصدیم شغل 9

  -%71 143620افغانی  500000افغانی  انتقال عواید از سالهای قبل 10

  -%66 335750افغانی  1000000افغانی  عواید متفرقه 11
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بازپرداخت معاشات و مصارفات سا  12

 گذشته

  -%16 3364483افغانی  4000000افغانی 

 %5 286885893افغانی  274432418افغانی  مجموع عواید به افغانی

 

صدعت و تجارت مدحیث نهاد مسول نقش مهمی را جهت ایجاد زمیده مساعد بنرای رشند سنکتور خصوصنی و انکشناف  وزارت

صدایع کشور ایفا می نماید. به مدظور نایل شدن به اهداف تعنیو شنده و ایفنای ینک نقنش بنارز در راسنتای رشند و انکشناف 

خویش را طرح و ترتی  نموده است. هندف عمنده و  ۱۳۹۹اقتصادی کشور، وزارت صدعت و تجارت پالن ستراتیژیک سال مالی 

اساسی پالن مذکور ، رشد و انکشاف تجارت و صدعت و افزایش صادرات و تعویض صادرات میباشند کنه از جملنه اولوینت هنای 

 که تمام فعالیت های ایو وزارت در چهارچوپ تهیه و ترتی  گردیده است.  حکومت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد

 :مطابم سدد بودجه پروژه های انکشافی 

 :، مقدار بودجه و ساحه تطبیم پروژه هاتعداد پروژه های انکشافیلست و  .1

  ؛افغانی ساحه نطبیم آن والیات 100.529.998پروژه حمایت از پارک های صدعتی، مقدار بودجه آن  

  ؛تطبیم آن مرکزافغانی، ساحه  37.500.000پروژه تجارت بیو المللی، مقدار بودجه آن 

  ؛افغانی، ساحه تطبیم آن مرکز 40.000.000پروژه حمایت از محیط تجارت ) کاروبار(، مقدار بودجه آن 

  ؛افغانی، ساحه تطبیم آن والیات 35.070.000پروژه پیشرفت والیتی، مقدار بودجه آن 

 ؛دالر 887600جه آن پروژه تقویه سیستم تجارت افغانستان در چارجوب سازمان تجارت جهانی مقدار بود 

 :تعداد پروژه های تطبیم شدهلست و  .2

 ؛اعمار تعمیر اداری ریاست صدعت وتجارت والیت کددز 

 یت صدعت وتجارت والیت میدان وردک؛اعمار تعمیر آمر 

 ؛ایجاد دفتر واحد خدمات ) ون ستاپ شاپ ( والیت کددهار 

 ؛ایجاد دفتر واحد خدمات ) ون ستاپ شاپ ( والیت ندگرهار 

 یا؛ایجاد دفتر واحد خدمات ) ون ستاپ شاپ ( والیت پکت 

 :تعداد پروژه های ناتمام یا در حال تطبیم .3

 دمات ) ون ستاپ شاپ ( والیت کددز؛ایجاد دفتر واحد خ 

 اری آمریت صدعت وتجارت والیت کدر؛اعمار تعمیر اد 

  پارک صدعتی سدجد دره والیت پروان؛اعمار زیر بدا های 

  ک صدعتی شیخ مصری والیت ندگرهار؛دیوار احاطوی پار کیلومتر 7.4اعمار 

 ارک صدعتی باغ سموات والیت خوست؛اعمار دیوار احاطوی، دروازه عمومی و ساختمان سیلبر پ 
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 ؛اعمار دیوار احاطوی پارک صدعتی دشت رباط والیت پکتیا 

 :دالیل عدم تطبیم پروژه ها .4

  فصل سرماه؛ فرا رسیدن 

  شیوع ویروس کرونا در کشور؛  معیاد قرارداد هامشکالت اجتماعی و ختم 

  ؛1399متوقف به دالیل نبود بودجه در سال مالی 

 

 :تقدیوپالیسی و در بخش های  مهمدستلوردهای 

 :شدهپالیسی های تدویو 
 ؛ افغانستان ترانزیت ملی پالیسی 

 صدعتی؛ های پارک راه نقشه وترتی  طرح 

 صدعتی؛  های پارک انکشاف پالیسی 

 پارک های صدعتی؛ ومراقبت حفظ پالیسی 

 ؛زمیو توزیع پالیسی 

 تحت کار: ها وقوانیوپالیسی 

 صندایع نفنت، رابر،تصنفیه ،کلکنیو دروازه، سنی، وی پنی) سنکتورهای بنرای پالیسی وایجاد سکتور 10 تحلیل 

 ؛(وغیره  شیشه الکترونیک، کیمیاوی،

 بناب، نوشنابه چناپ، دسنتی، صندایع سکتورقالیو،پدبه،)  های دربخش پالیسی وایجاد خفیفه سکتور 10 تحلیل 

 ؛(وغیره دواسازی سفالیو، ظروفچرم، باکو،دت

 وکشنمش، انگنور اننار، سندگ، ذغنال قیمتی، های سدگ)  های دربخش پالیسی وایجاد اولیه سکتور 10 تحلیل 

 ؛(وغیره زیره نیشکر، سمدت، کچالو، توت، سی ، خربوزه، پسته،

  سبساید؛ علیه جبرانی اقدمات ذیدفع، مقرره دامپدگ، ضد تدابیر گذاری، سرمایه قانون طرح وتدویو تدقیم  

    
  

 ژه های انکشافی باالی زندگی مردم:طبیم پروتتاثیرات اقتصادی و اجتماعی از 

  ؛اشتغال سطح افزایش   

 افزایش صادرات؛ 

 افزایش وجل  سرمایه گذاری های داخی وخارجی؛ 

 کاهش واردات؛ 

  آوری تسهیالت برای متشبثیو وصدعت کاران وسرمایه گذاران؛فراهم 
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 تاثیر پروژه ها باالی عواید کشور:

 افزایش عاید سرانه درکشور؛ 

 افزایش عواید دولت؛ 

 افزایش درپ  انداز ها؛ 

 

 اقدامات مهم و اساسی جهت مبارزه با فساد اداری:

  ؛ذیدفع مالکیت مقرره وتدویو طرح 

 سنه در فکنری هنای مالکینت و مرکنزی ثبنت اداره توسط شده تجدید جدید، جوازهای اطالعات بیومتریک ثبت 

 ؛والیت

 ؛والیت سه در افغانستان مرکزی ثبت اداره چتر زیریک خدمات تکمیل 

 ؛مالی الکترونیکی سیستم ایجاد 

 ؛تدارکات بخش در نظارتی سیستم طرح 

  ؛یصدعت درپارکهای زمیو توزیع الکترونیکی سیستم طرح 

   ؛جدسی مدیریت سیستمطرح 

 ؛تجارتی های اتشه مالی چالشهای رفع جهت الکترونیکی سیستم طرح 

 جهانی تجارت سازمان به افغانستان تعهدات پیگیری و اجرا (WTO)؛ 

 ؛جهانی تجارت سازمان به افغانستان تعهدات و مقرره قانون در تعدیالت و تغیرات دهی اطالع 

 

 

 :آیدده برنامه وزارت برای

 به سطح مدطقه؛ یاقتصاد یاشتراک افغانستان درجلسات سازمان ها 

 یگنذار هیبا قطر، امضا موافقتدامه سنرما یگذار هیامضا موافقتدامه سرما و،یبا اوکرا یگذار هیموافقتدامه سرما امضا 

ن وقزاقسنتان( ) افغانسنتان، ازبکسنتا انینبنه طنور جداگاننه م یتیو امضا دو موافقتدامه سه جانبه ترانز النکایبا سر

 وافغانستان، ترکمدستان وقزاقستان(؛

 با کشور هددوستان؛ یگذار هیتجارت وسرما یجلسه نشت گروه کار ویچهارم یبرگزار 

 ه؛یگمرکات وزارت محترم مال یعموم استیتفاهم نامه با ر یامضا 

 یجلسه گفتگو عامه وخصوص ویدوم یبرگزار PPD  جلسنه گفتگنو عامنه  ویسنوم یبا قزاقستان، همچدان برگزار

 با ازبکستان؛  PPDیوخصوص

 ؛یثبت مرکز یعموم استیآن به ر یوزارت ووصل ساز یاستددرد سرور روم برا یبدا ریز جادیا 
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 افغانستان؛ یتیترانز یها ریمس یسویمقا لیوتحل مطالعه 

 ها؛ ستمیوانکشاف س یمعلومات یتکدالوژ یدوطرزالعمل کار  یوترت طرح 

 ؛یالملل ویب یها ونیکدوانس تیوکس  عضو میدرتطب یهمکار 

 ی)پن کیوشمش و سکتور پالسنت یبطر ،یمواد نفت یخانه ها هیذوب آهو، تصف یسکتور ها لیطرح وتحل انکشاف 

 (؛رهیوغ  یدروازه پا و،یکلک یس یو

 سنکتور  ،یاوینمیسکتور منواد ک کشاه،یور تیومدتاژ موتر سکل یسکتور بسه بدد شر،یتر یسکتور ها لیوتحل طرح

 شه؛یسکتور سمدت و سکتور ش ،یکیالکترون لیرنگ، سکتور وسا

 ؛یداخل یخانه ها هیطرزالعمل تصف لیوتعد یاویمیطرزالعمل مواد ک جادیا 

 قددهار، بلخ، هرات وندگرهار؛ یها تیوال یدیتول کاتیفابر یکیتخد یابیوارز دیبازد 

 ؛یسازمان تجارت جهان تیاسداد به سکرتر ریمقرره و سا و،یمراحل قوان یط رامونیاز اجراآت پ یده اطالع 

 بسنت  یهنرات، تصند ینسناج رهیپنارک کشنم چر،یفرن ت،یبوت، چاکل ت،یسکویب یسکتور ها یها یسیپال  طرح

مخنتلط  کنهیفابر یسنیبلنخ و پال یکددهار، پدبه و روغنو نبنات ینخ ینساج یزر کددز، تصد ویسپ یهلمدد، تصد

 هلمدد؛ یو نجار یحجار

 

 

 :و راه حل های تدبیر شده هاچالش مشکالت و

  ؛امدیتی وچالش های مشکالت 

  پروسه طی مراحل اسداد تقدیدی در ادارات ذیربط زمانگیر میباشد؛ 

 عدم هماهدگی وزارت خانه ها و ادارات ذیربط؛ کم کاری و  

 

 راه حلهای پیشدهادی:

   گذاران؛رفع چالش های امدیتی فرا راه متشبثیو و سرمایه 

  تسریع درپروسه روند طی مراحل اسداد تقدیدی؛ 

  همکاری و هماهدگی وزارت خانه ها و ادارات ذیربط؛  

 


