د صنعت او سوداګرۍ وزارت د څلورو وروستیو کلونو السته راوړنې
()۱۳۹۷-۱۳۹۴

په افغانستان کې د پراختیا او پایښت اساسي ستنې چې صنعت ،سوداګري او ټرانزیټ شمېرل کیژي له
ستونزو سره مخ دي .له نیکه مرغه ،په وروستیو څلورو کلونو کې افغانستان یو ځل بیا د وریښم سرک د
تیریدو په ځای /یو کمر بند او یوه الره کیژي.
دغه هیواد د یوه سالم مدریت له وجهي د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د خپل اصلي ځای د تر السه
کولو په حال کې دی.
د تاریخي ستونزو با وجود افغانستان د نویو بندرونو په پرانستنې سره په سیمه کې د صنعت او
سوداګری په برخه کې سیمه ایز ویاړ تر السه کوي .د چابهار بندر پرانسته،الجورد الره ،ټاپي او کاساـ
یک هزارپه سیمه کې د سوداګری او ترانزیټ په برخه کي لویې سیمه یزې پروژې شمیرل کیږي.
دغه هیواد په وروستیو څلور کلونو کې د صنایعو په برخه کې مهمې السته راوړنې درلودې،د اوسپنې د
تولید صنعت ،څښونکي توکي ،مینځونکي توکي ،غدایي توکي ،د درملو تولید او ،...افغنستان د ځان
بسیاینې حد ته نږدې کړیده.د افغانستان دولت ،په خاص ډول د صنعت او سوداګرۍ وزارت په لویه
سطحه د پالن جوړونې ،همغږۍ ،صنعت ،سوداګرۍ او ترانزیټ په چارو کې د اسانتیا او انسجام
مسولیت په غاړه لري.
یاد وزارت په صنعت ،سوداګرۍ او ترانزیټ پورې تړلی ستراتیژیک پالن ،طرحې او قوانین،الیحې او
ګړنالرې وروستۍ کړې دي.
-۱د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او مالتړ په برخه کې ،په وروستیو څلورو کلونو کې د پام وړ
پرمختګونه شویدي چې عبارت دي له:
)a
)b
)c
)d
)e
)f

په پلچرخي صنعتي پارک کې د  ۲۶۱فعاله فابریکو ایجاد.
په بګرامي صنعتي پارک کې د  ۳۴فعاله فابریکو ایجاد.
په هرات صنعتي پارک کې د  ۳۷۰فعاله فابریکو ایجاد.
په ننګرهار صنعتي پارک کې د  ۴۳فعاله فابریکو ایجاد.
په کندهار صنعتي پارک کې د  ۱۵۵فعاله فابریکو ایجاد.
په بلخ صنعتي پارک کې  ۷۳فابریکې فعالې دي چې په ټوله کې له  ۹۵۰زیاتې کارخانې په
مختلیفو برخو کې فعالیت کوي او د هیواد د زرګونو وګړو لپاره یوه عایداتي سرچینه ده.

د بیلګې په ډول ویلی شو چې خان او میهن سټیل په  ۴۰۰میلیون ډالره د اوسپنې او فوالدو په برخه کې
 ۶۰فیصده داخلي ضرورتونه حل کړي دي.
 -۲پر دغه سربیره یاد وزارت د مرکز او والیاتو په مختلیفو برخو کې صنعتي پارکونو د بشپړیدو
په حال کې دی ،چې له جملې یې د:

)a
)b
)c
)d
)e
)f

د الجوردو لویه الر.
د چابهار بندر
د آقینې بندر او ریل پټلۍ
د تورغنډۍ بندر او ریل پټلۍ
د افغانستان-چین ریل پټلۍ
د افغانستان – ایران له ریل پټلۍ نمونه اخستالی شو.

 -۳همدا شان د هوایي دهلیزونو د پرانستې له الرې اوسمهال افغانستان کولی شي هندوستان ،ترکیه ،
چین ،امارات ،او ځینې نورو اسیایي او اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته خپل با ارزښته توکي
ولیږدوي .د صنعت او سوداګرۍ وزارت د هڅواو کوښښونو په پایله کې په وارداتو کې د پام وړ کمبود
راغلي او د ځان بسیاینې لپاره هڅې روانې دي.په تیرو څلور کلونو کې کې د هیواد صادراتو د پام وړ
پرمختګ کړی.له  ۲۰۱۴څخه تر ۲۰۱۸کال پوری دغه شمیرې له  ۵۰۰میلیونو څخه څه کم ۹۰۰
میلیونو ډالرو ته زیاتوالی کړی.

د افغانستان صادرات له ۲۰۱۴-۲۰۱۸
Export

884504501

2018

831926776

2017

596455337

571404967

570534007

2016

2015

2014

 -۴په تیرو څلور کلونو کې د خصوصي سکتور د د ودې او مالتړ لپاره د صنعت او سوداکرۍ وزارت د
جواز بیه له  ۳۵زره افغانیو څخه  ۱۰۰افغانیو ته راټیټه کړېده .یاد وزارت د یو بینظره تصمیم په نتیجه
کې وکولي شول چې د ټولو انتفاعي فعالیتونو جوازونه تر یو واحد چتر() الندې تنظیم کړی .همدا رنګه
یاد وزات د خپلو شایسته خدماتو په وړاندې کولو سره د جواز ورکونکې پروسه له  ۲۳مرحلو  ۹مرحلو
ته او د اجواز اخستل یې له  ۵ورځو یوې ورځې ته راټیټ کړیدي .اوس مهال جواز اخستونکي پرته لدې
چې نورو ادارو ته مراجعه وکړي ټوله پروسه په یوه ځای کې د یوې ورځې په ترڅ کې ترسره کوالی
شي .له نیکه مرغه په وروستیو کلونو کې له  ۲۳۰۰۰څخه زیاتو شرکتونو له دغه الرې  ۱۰خپل
جوازونه اخستي دي .له ټولو څخه جالبه دا چې یوازې په  ۱۳۹۷کال د جواز ورکونې شمیره  ۱۱۵۰۰ته
رسیږي چې د تیر کلونو په پرتله  ۲۰۰فیصده زیات والی ښیي.

 -۵صنعت او سوداګرۍ وزارت د نندارتونونو په برخه کې هم د پام وړ السته رواړنې لرلې چې د هغه
له جملې څخه د دایمي نندارتونونو د جوړونې طرحه ،د ملي صنعت د نندارتون جشن ،د ورځنیو
بازارونو جوړونه او د داخلي او خارجي نندارتونونو نومونه اخستلی شو.
1396
شمیره

دبرنامو تعداد

شریک شرکتونه

1

یو داخلي
نندارتون
پنځه بهرني
نندارتونونه

 110شرکتونه

2

د نندارتون په
جریان کې خرڅالو
 221,145,000افغانۍ

 120شرکتونه

دباالقوه قراردادونو
مجموعي قیمت
1.36میلیارد افغانۍ

1397
شماره

د برنامو
تعداد

شریک شیرکتونه

1

 3درې داخلي
نندارتونونه

 200شرکت

2

 10خارجي
نندارتونونه

 263شرکت

د نندارتون په
ّڅالو
جریان کې خر

 289,953,671افغانۍ

د باالقوه
قراردادونو مجموعي
ارزښت
 1,183,279,126افغانۍ

