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 مقدمه

سرمایه گذاری که  دربر گیرنده عرصـه هـای   های تجارت، صنعت و منحیث یک اداره پالیسي ساز در بخش صنعت و تجارتوزارت 

  از سکتور خصوصي, توسـعه ر اابـت و حمایـت از  ویق سرمایه گذاری، حمایتفراهم آوری تسهیالت تجارتي، انکشاف صنایع، تش

پالیسي ها و استراتیژی ها، همآهنگي فعالیت ها، تدوین و ترتیب اوانین و مقـررات از  مستهلکین فعالیت مي نماید، طرح و تطبیق

از  حصـو  اطمینـان و مقررات مناسـب ووظایف مشخص این وزارت بوده، در بخش اوانین نقش این وزارت طرح و ترتیب اوانین 

اینکه اوانین و مقرره ها در معیاد زماني اابل ابو  نافذ و تطبیق گردد، مي باشد. این وزارت منحیـث یـک نهـاد تسـهیل کننـده و 

 هماهنگ کننده در صدد شناسائي فرصت ها، کاهش موانع و تهدیدات سد راه سرمایه گذاری داخلي و خارجي مي باشد؛

ارزیابي ریاست محترم  به اساس فارمت ریاست نظارت و صنعت و تجارت وزارت  1400 مالي سا   شش ماه نخستاری ک گزارش

 وزارت ترتیب گردیده است؛این اولویت های  عمومي اداره امور ریاست جمهوری اسالمي افغانستان و با درنظرداشت و

 اهداف استراتیژیک وزارت
 

 های صادرات صت تسهیل تجارت متوازن و افزایش فر -

 گذاری از طریق اصالحات حقواي، نهادی و ساختاریفراهم سازی بستر و  شرایط مساعد برای سرمایه -

 انکشاف فراگیر و پایدار سکتور های صنعتي  -

 پذیر و راابت آمیز با توجه خاص به متشبثین زنرشد تشبثات کوچک و متوسط انعطاف -

 

 هدف کلی وزارت عبارت اند از:  

ااتصاد افغانستان به وسیلۀ ازدیاد سرمایه گذاری، گسترش صنایع و تشبثات کوچک و متوسط و رشـد تجـارت متـوازن بـه  انکشاف

 منظور ایجاد اشتغا  و افزایش درآمد شهروندان کشور.

 ؛و بطور خالصه ذیال تشریح میگردد  عمده در ساحات مختلف میباشد ( فعالیت51و متشکل از ) هدف( 7دارای ) گزارشاین 

 

 وزارت صنعت و تجارت 1400سال مالی  گزارش دستآورد های شش ماه نخست خالصه اجراییوی 

ت صنعت وتجارت یکي از نهاد های کلیدی و مهم حکومت بوده که مسـوولیت آن حصـو  اطمینـان از رشـد تجـارت متـوازن, وزار

تشویق وحمایت سرمایه گذاری، انکشاف صنایع و رشد سکتورخصوصي درکشور میباشد، این وزارت در این راستا منحیث یک نهـاد 

د ااتصاد کشور از طریق تشویق و حمایت سکتور خصوصي با مشارکت ادارات گیری فعا  در رشسهمو   پالیسي ساز فعالیت داشته

یک سکتور خصوصي انعطاف پذیر،  توانمند و راابت آمیز که نیـروی محـرر رشـد  و نهاد های ذیدخل و همچنان در اسمت ایجاد

 ااتصادی فراگیر و پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین نماید تالش مي نماید.

کـه  عمـال منحیـث وزارت  ،فعالیت های خویش را برنامه ریـزی نمـوده اسـت های سکتوری ذیل صنعت و تجارت در بخش وزارت

 سکتوری کار مي نماید معلومات مفصل ذیالً ارایه مي گردد: 
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 .تجارت1 

به همـین منظـور یباشد، م« تبدیل نمودن افغانستان از یک کشور وارداتي به کشور صادراتي»در این بخش اصل عمده برای وزارت، 

 صورت گرفته است:  دربخش تجارت فعالیت های ذیل

جاللتماب وزیر صنعت وتجارت با سکرتر جنرا  سازمان ایکو درمورد جلب وجذب سرمایه گذاری سازمان ایکو در افغانستان صحبت 

 .اذ گردیدتصامیم اتخ نیز درمورد ایجاد زون صنعتي ایکو در افغانستانو  نموده است،

مقصـد صـادراتي در ایـن  12 ، وگردیـده اسـت طرح وترتیـب 1400ملیارد دالر برای سا  2پالیسي مشخص برای بدست آوردن  

  این مقاصد ممالک را در برمي گیرد که افغانستان درآن آتشه تجارتي دارد.است پالیسي مدنظر گرفته شده 

ایکوتا در مورد رفع موانع تعرفوی و غیرتعرفوی با وزارت  ها وادارات سکتوری تطبیق موافقتنامه های منطقوی ازجمله سافتا و غرض

 ذیدخل رسماً تماس حاصل گردیده است. 

هم چنان جلسه دوم کمیسیون مشترر بین الحکومتي درعرصه همکاری های تجارتي وااتصادی میان جمهوری اسالمي افغانستان 

تحت ریاست جاللتماب 1399حوت 23- 20مطابق2021مارچ13 – 10ه تاریخ وکابینه وزرای اوکراین در شهر کیف آن کشور ب

 .وزیرصاحب صنعت وتجارت برگذار گردید

النشاء رامسوده پالیسي ملي ترانزیت در پالن تطبیقي اصالحات دارای اولویت گروپ کاری ) تسهیل تجارت وانکشاف صنعت ( به دا 

  .کمیته ) پراسیک( ارسا  گردیده است

به ریاست امور حقواي این وزارت غرض مالحظـه وابـراز نظـر  ارسـا  شـده  مراحل دایي مقرره ترانزیت اموا  جهت طيمسوده ابت 

 است.

طرح، ترتیـب وبـروز رسـاني پـالن بازاریـابي بـرای کشـورهای ازااسـتان، جهت فراهم تسهیالت برای بازار یابي محصوالت تولیدی 

 ایر کشور ها ترتیب گردیده است.وسازبکستان، ترکمنستان، روسیه وهندوستان  

درمقـر  30/2/1400جهت معرفي کاالهای تولیدی داخلي کشور دو نمایشگاه های دایر شده است: نمایشگاه هفته صنعت به تـاریخ 

 درباغ چهلستون. 4/1/1400ه تاریخ وب 1400ریاست تدویر نمایشگاه و نمایشگاه جشن نورزوی سا  

که براساس پالن مشخص شده  سند متـذکره بـا توافـق طـرفین  ،وافقتنامه اپتا درجریان استهم چنان کار تخنیکي روی تعدیل م

 ؛تعدیل مي گردد
 

 . صنعت 2

 است: صورت گرفتهدر بخش صنعت فعالیت های ذیل  شش ماه نخستطي  

کـه از آن جملـه  ( شرکت متقاضي مواد خام وماشینری مطابق به طرزالعمل تعرفه ترجیحي اجراآت صورت گرفته اسـت.18برای )

شرکت متقاضي ماشینری مستفید گردیده است، همچنان تعدیل طرزالعمـل تصـفیه خانـه هـای  7شرکت متقاضي مواد خام و 11

 مواد نفتي نیز تحت کار میباشد.

 بـه بـیش از صـد هـا  تکمیل پروسه ایمت گذاری وارزیابي مـوازیجهت فراهم آوری تسهیالت برای صنعت کاران وسرمایه گذاران 

 ، هرات، پروان، فاریاب، دایکندی، خوست، بلخ وغزني صورت گرفته است؛کنر در والیت هایصنعتي  های جریب زمین پارر

 هم چنان در بخش صنعت پالیسي های ذیل نیز طرح گردیده است:

سي ها در بخش های . ویک تعداد پالیپشم پالیسيو  لبنیات پالیسي، اکسیجن طرح، بهداشتي مواد پالیسي، شوینده مواد پالیسي

 و اولیه( نیز تحت کار میباشد؛ خفیفه)صنایع ثقلیه،  ارر های صنعتي وصنایعپ
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 سایر موارد .3

 الف. حقوقی

 مقام عالي ریاست جمهوری 17/9/1399( مورخ 3871موضوع تعقیب هدایت شماره )

ی مسـوده تعـدیل اـانون سـرمایه گـذاری جاللتماب رئیس صاحب جمهور بعد از مطالعه یادداشت پیرامون بـازنگری ونهـایي سـاز

خصوصي ضمن ابراز امتنان گزینه پیشنهادی شامل یادداشت را انتخاب نموده اند اابل ذکر است گزینه پیشنهادی شامل یادداشـت 

چنین مشعر است واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری موظف به تطبیق اانون سرمایه گذاری خصوصي وترتیب 

 تعدیل اانون مذکور مي باشد؛ طرح

در ریاست عمومي انستیتوت اانونگذاری وزارت محترم عدلیه جلسه دایـر وپیرامـون مـواد  9/3/1400و 8/3/1400به تاریخ های   

 تعدیل دهي، وجواز ثبت کاری طرزالعمل در موارد بعضي تعدیلاانون ضد دامپنک  بحث وتباد  نظر صورت گرفته است، هم چنان 

مرکزی، تعدیل طرزالعمـل تصـفیه  ثبت  حمایوی ریاست طرزالعمل وترتیب المسولیت، طرح محدود های شرکت اانون وادم بعضي

 خانه های مواد نفتي وایجاد طرزالعمل مواد کیمیاوی وتطبیق طرزالعمل تعرفه ترجیحي صورت گرفته است؛

 ب. سر مایه گذاری

طـرح و مسوده پالیسي سرمایه گـذاری در پـارر هـای صـنعتي  گردیده، وایرهفتمین جلسه بورد عالي حمایت از سرمایه گذاری د

 ؛ریاست انکشاف سرمایه گذاری نیز تکمیل شده است تثبیت برندهمچنان  شده است، ترتیبو

 ج. تکنالوژی معلوماتی

 در بخش تکنالوژی معلوماتي فعالیت های ذیل مطابق پالن کاری وزارت صورت گرفته است:

عیار سازی سیستم های دیتاسنتر، بلنـد هم چنان ، صنعت وتجارت ایجاد گردیده است برای وزارت VTCیستمس و  VOIPسیستم 

 وزارتایـن نمودن اطالعات ریاست عمومي ثبت مرکزی ومالکیت هـای فکـری   Backupبردن ورژن سیستم های عامل سرور ها، 

 ؛نیز صورت گرفته است

 د.جندر

 ائي گردیده است؛ وزارت صنعت وتجارت نه جندر پالیسي
 

 1400شش ماه نخست سال مالی  گزارشخالصه 

طي شش ماه  ( فعالیت عمده را برای کل سا  پالن نموده بود، که 55مجموعاً )1400وزارت صنعت وتجارت درسا  مالي 

( 51لـه)خوشـبختانه ایـن وزارت توانسـته ازجم کـه اسـتنظر گرفته  در را ( فعالیت51)تعداد  1400نخست سا  مالي 

( فعالیـت 7)تعداد  وبه تکمیل نموده 1400را مطابق فیصدی پالن منظور شده سا  مالي  ( فعالیت35به تعداد ) فعالیت 

 همچنـان مشکالت معطل شده اسـت نسبت( فعالیت 1تعداد ) و ناشده آغاز فعالیت( 7)  درحا  اجرا اراردارد، و به تعداد

 تمـام پیشـرفت فیصـدی اوسـط کـه .گردد مي آغاز شده منظور پالن مطابق بعدی های ربع در دیگر فعالیت( 4) تطبیق

 .است رسیده(%71)به  نخست شش ماه طي وتجارت صنعت وزارت های فعالیت

 
 

مجموع فعالیت های پالن 

شده درشش ماه نخست سا  

 (51) 1400مالي 

فعالیت های تکمیل 

شده در شش ماه 

 (35نخست )

 فعالیت های

در حا  اجرا  درشش ماه 

 (7نخست  )

 فعالیت های

 معطل شده درشش ماه نخست

  (1 ) 

 فعالیت های

ناشده در شش آغاز 

 (7ماه نخست )
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 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش
 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدو  ذیل 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) 
 عنوان فعالیت عمده

 فیصدی پیشرفت 

مطابق مقدار 

شش  طیهدف 

 ماه نخست

فیصدی 

پیشرفت 

مطابق پالن 

 ساالنه

ــــو ــــعه ت  س

ــــــــارت  تج

ــــــاف  وانکش

   صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــابي   12نظــارت وارزی

 مقصد صادراتي

شناسایي چالش ها وطرح پالیسي های مشخص غرض  .1

%100 .2021دستیابي به هدف صادراتي درسا    50%  

ـــایي  ـــم   20شناس ال

 ه صادراتيعمد

الم عمده صادراتي که بیشترین صادرات را  20شناسایي  .2

%100 افغانستان دارد.  50%  

ـــره    ـــت زنجی دریاف

ارزش پنج الم عمـده 

 صادراتي

 دریافت زنجیره ارزش برای پنج الم عمده صادراتي. .3

100%  50%  

پــــالن   10طــــرح 

 بازاریابي

مقاصد . تهیه معلومات برای ترتیب پالنهای بازاریابي به 4

عمده صادراتي کشور. شریک سازی پالنهای ترتیب شده با 

آتشه های تجارتي ) )ازااستان، ازبکستان،  ترکمنستان، 

 مسکو وکشورهای خلیج( غرض تطبیق آن.

100%  50%  

آغاز وتکمیـل سـاخت 

برند محصوالت بـرای 

 سکتور دارای اولویت

. ساخت، کمپاین وهمه گاني سازی برند صادراتي 5

 ای دارای اولویت استراتیژی ملي صادرات افغانستان.سکتوره
15%  35%  

ساخت  واعمـار مرکـز 

ــل  ــي مراح ــد ط واح

ــــادراتي  ــــناد ص اس

 دروالیت ننگرهار

. ساخت وفعا  سازی مرکز واحد طي مراحل اسناد 6

صادراتي درننکرهار وارایه طرح برای ایجاد سه مرکز طي 

زون  مراحل صادراتي غرض تسهیل روند صادراتي درسه

 کشور هرات، کندهار وبلخ.

100%  50%  

جلسه  4برگذاری 

 تخنیکي          

 

. پیگیری از تطبیق پالن های عمل استراتیژی ملي صادرات 7

 9برگـذاری   1400برای ادارات ذیدخل آن بابت سا  مـالي 

جلسه تخنیکي برای هر کمیته. برگزاری دو جلسه بورد عالي 

 استراتیژی ملي صادرات.

100%  50% 
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اشــترار درجلســات 

وپیگیــری موافقتنامــه 

هــای ســاتیس وایکــو 

 وسایر موافقتنامه ها

. اشترار درجلسـات سـازمانهای منطقـوی از جملـه ایکـو، 8

سارر، شاگهای، کرر، سازمان همکاری های اسالمي وسـایر 

 سازمانهای منطقوی.

یگیری وتعقیب از تطبیق موافقتنامه های ساتیس وایکو تا  پ -

 موافقتنامه های سازمانهای منطقوی.وسایر 

برگزاری جلسات دوم کمیسـیون مشـترر بـین الحکـومتي  

 درعرصه همکاری های تجارتي وااتصادی با کشور اوکراین.

 

100% 
50%  

( PPD. برگزاری دومین جلسه گفتگوی عامه و خصوصي )9 نشست 3برگذاری 

 با ازااستان

( PPDي )ین جلسه گفتگوی عامه و خصوصبرگزاری سوم -

 با ازبکستان

رگزاری چهارمین جلسه گروپ کاری تجارت وسرمایه ب -

 گذاری با هند.

 

 

 

20% 

 

 

30%  

 شورک. نهایي سازی وعقد موافقتنامه  تسهیالت تجارتي با 10 موافقتنامه  2

 اوکراین

عدیل موافقتنامه تجارت ترانزیتي میان افغانستان  ت -

 وپاکستان اپتا.

 

100% 
50% 

و  تان.  عقد موافقتنامه ترانزیتي میان افغانستان، ازبکس11 افقتنامهمو 5عقد 

 ازااستان

 ومه ترانزیتي میان افغانستان، ترکمنستان عقد موافقتنا.-

 ازااستان 

 تنامه سرمایه گذاری با اوکراین عقد موافق -

 ه سرمایه گذاری با اطرعقد موافقتنام -

 کا.امه سرمایه گذاری با سریالنعقد موافقتن -

100%  50%  

برگزاری نمایشگاه 

 های خارجي

ــای کشــور ازبکســتان، ازااســتان، 12 . اشــترار در نمایشــگاه ه

ا عربستان سعودی، اندونیزیا، چـین، هنـد، ترکیـه، جرمنـي، ایتالیـ

 دبي. 2020واکسپو 
%100  50%  

برگزاری نمایشگاه 

 های داخلي

.  اشترار در نمایشگاه داخلي جهت معرفي محصوالت 13

%100 فغاني.ا  50%  
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تحلیــل ومطالعــه 

ــــــــیرهای  مس

ترانزیتي، بررسي 

ـــــــــکالت  مش

 ترانزیتي

 .ترانزیت ملي پالیسي مراحل . طي14 پالیسي 1و مقرره 1

%100 اموا  ترانزیت مقرره مسوده مراحل طي -  50%  

 سـازی فرآهم

 مساعد شرایط

 ســرمایه بـرای

ــــــــذاری  گ

 درچــــارچوب

ــــــواي  و حق

 خدمات عرضه

ــــــرای  بهترب
 يسکتورخصوص

 1و اانون 1 تعدیل

 طرزالعمل

 .دهي وجواز ثبت کاری طرزالعمل در موارد بعضي تعدیل .15

  .المسولیت محدود های شرکت اانون مواد بعضي تعدیل -

 

100%  50%  

 .طرح اانون سرمایه گذاری .16 طرح 2

 .طرح اانون ضد دامپنگ -
100%  50%  

%100  .رکتبم. ایجاد دیتابیس متشبثین خالق و  17 یک  دیتابیس  50 

. تهیه وترتیب رهنمود جواز گیری وپرداخت مالیات 18 یک رهنمود

 برعایدات برای پیشه وران و دکانداران.
0%  0%  

 .مرکزی ثبت حمایوی ریاست طرزالعمل وترتیب طرح. 19 طرزالعمل 1
100%  50%  

ــد ــنایع رش  ص

 خفیفـه ثقیله،

 از واولیـــــــه

ــق  ایجــاد طری

ــــــارچوب  چ

ـــتراتیژیک  اس

ــــــ  افوانکش

 تاسیســــــات

ــا ــای وزیربن  ه

 انکشـــــــافي

 درپارکهــــای

  .صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیسکویت سکتور پالیسي . تهیه20 پالیسي 10

 بوت سکتور .پالیسي-

 چاکلیت سکتور .پالیسي-

 فرنیچر سکتور .پالیسي-

 هرات نساجي کشمیره پارر .پالیسي-

 هلمند بست تصدی .پالیسي -

 زرکندز سپین تصدی .پالیسي-

 کندهار نخي نساجي تصدی .پالیسي -

 بلخ نباتي وروغن پنبه .پالیسي -

 هلمند. ونجاری حجاری مختلط فابریکه .پالیسي-

100%  50%  

طرح انکشافي محصوالت زراعتـي و پروسـس  10. ترتیب 21 طرح10

معادن مانند زیره، سیب، کچـالو، هنـگ،  لبنیـات، مواشـي،  

 مس، آهن، الجورد، سمنت ونمک.
%15  40%  

. ترتیب پالیسـي دسترسـي زارعـین و شـرکت هـای پروسـس 22 پالیسي 2

 کننده، معادن و محصـوالت زراعتـي بـه ارضـه بـا شـرایط آسـان

ي تعرفه فصلي برای محصوالت زراعتـي و پروسـس ترتیب پالیس .-

 معادن در افغانستان. 

10%  20%  

 . تعدیل طرزالعمل تصفیه خانه های مواد نفتي.23 طرزالعمل 3

 ایجاد طرزالعمل مواد کیمیاوی. -

 ه ترجیحي.تطبیق طرزالعمل تعرف -
100%  50%  
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 .  طرح وتحلیل پالیسي سکتور مواد کیمیاوی24 پالیسي 8طرح ومرور

 لیل پالیسي سکتور موترسیکلیت وریکشاطرح وتح -

 یسي سکتور بطری وشمشطرح وتحلیل پال -

 الیسي سکتور تجهیزات برايپطرح وتحلیل  -

 وتحلیل. پالیسي سکتور تریشرطرح  -

 هنآمرور پالیسي سکتور ذوب  -

 کتور پي وی سي وپالستیکسمرور پالیسي  -

 ور تصفیه خانه ها.مرور پالیسي سکت -

100%  50%  

 صنعتي. های  پارر سنجي امکان . مطالعات25 گزارش1
0%  25%  

 . طرح وساخت برند سرمایه گذاری.26 برند1

 
100%  50%  

 بـا گذاری سرمایه از حمایت عالي بورد جلسات برگذاری .27 جلسه 4

%100 گذاری. سرمایه مسائل به رابطه در سکتوری ادارات تمام  50%  

 نکشـــــــاف ا

 تاسیســــــات

ــا ــا زیربن  در ه

 هــای پــارر

 بـــه صـــنعتي

 .کشور سطح

. طرح وترتیب مسوده پالیسي سـرمایه گـذاری در پـارر 28 پالیسي 3

%100 های صنعتي.  50%  

وترتیـب مسـوده پالیسـي مشـارکتي پـارر هـای . طرح 29

 صنعتي.
100%  50%  

طرح وترتیب مسـوده پالیسـي زیربنـا هـای پـارر هـای  30

 صنعتي.
100%  50%  

ــا  31 پروفایل معلوماتي1  ــارر صــنعتي فع ــرای  پ ــل ب . تهیــه و ترتیــب پروفای

%100 )اندهار، کابل وهرات(.  50%  

طرزالعمــل نظـارت از تطبیــق . تـدوین و ترتیــب مسـوده 32 طرزالعمل1  

%100 پالیسي ها و طرزالعمل پارکهای صنعتي.  50%  

. ترتیب و تدوین مسوده میکانیزم سـر.وی روی چگـونگي 33 میکانیزم1 

%100 فعالیت های پارر های صنعتي.  50%  

ــا  ــین انتق ــارر زم  پ
  مسـاحت بـه صنعتي های

 جریب  9173.77

 هلمنـد، هرات، های دروالیت صنعتي پارر زمین . انتقا 34

%100  ی.ودایکند تخار غزني، جوزجان، فاریاب، پروان، بغالن، بلخ،  50%  

 بنـاء زیـر مجدد احیاء

 ها

 اعمـار و فرعـي هـای سـرر ریـزی ایـر و اندازی . جغل35

%0  پلچرخي صنعتي پارر در صحي کلینیک  10%  

%0 بگرامي او  فاز در آبرساني شبکه . ایجاد36 امکان سنجي  25%  
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کیلـو متـر  6.6اعمار 

سرر در دشت ربـا  

 والیت پکتیا

کیلو متر سرر پـارر صـنعتي دشـت ربـا   6. 6. اعمار37

%0 والیت پکتیا  25%  

اعمار دیوار ویک بـاب 

برج  4اتاق محافظین و
 های امنیتي والیت هرات

. اعماردیوار احاطوی سمت عقبـي پـارر صـنعتي، دروازه  38

بـاب بـرج هـای امنیتـي  4وعمومي یک باب اتاق محـافظین 

 والیت هرات 3و -2-1پارر صنعتي فاز های 
0%  0%  

کیلو متـر  20. 5اعمار

 سرر وجویچه ها

کیلو متر سرکهای چغلیـي وجویچـه هـای  20.  5. اعمار39

%5 کناری پارر صنعتي شیخ مصری والیت ننگرهار  25%  

کیلـو متـر  9.9اعمار 

 سرر

ي وجویچه های کناری کیلومتر سرکهای جغل 9. 9. اعمار 40

%0 پارر صنعتي امیر علي شیر نوایي والیت بلخ  0%  

ــار  ــومتر  7.7اعم کیل

 سرر 

کیلو متر سـرر هـای جغلـي وجویچـه هـای  7.7. اعمار41

%0 کناری پارر صنعتي شور اندام والیت کندهار  0%  

. تکمیل پروژه اعمار دیوار احاطوی پـارر صـنعتي شـیخ 42 اعمار دیوار 

%.7 ت ننگرهارمصری والی  32%  

 . تکمیل پروژه اعمار دیوار احـاطوی دروازه دخـولي اتـاق43 اعمار دیوار

محافظین وهموار کاری سـرر هـای داخلـي فـاز او  پـارر 

 صنعتي سنجددره والیت پروان

کمیل پروژه اعمار دیوار احاطوی پارر صنعتي دشت ربا  ت -

 والیت پکتیا

نعتي بـاغ سـموات حـاطوی پـارر صـاتکمیل پروژه دیوار  -

 والیت خوست

 

 

 

16% 

 

 

 

 

 

8   %  

توسعه زیربنا 

های اداری 

وزارت صنعت 

 وتجارت

%100 برای وزارت VOIPایجاد سیستم . 44 ایجاد سیستم  50%  

%100 .برای وزارت VTCایجاد سیستم. 45 ایجاد سیستم  50%  

%100 .عیار سازی سیستم های دیتاسنتر .46 عیار سازی سیستم ها  50%  

%100 .بلند بردن ورژن سیستم های عامل سرور ها .47 بلند بردن ورژن  50%  

Backup  نمودن

 اطالعات ثبت مرکزی

48 .  Backup نمودن اطالعات ثبت مرکزی. 
100%  50%  
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 1400سال مالی  طی شش ماه نخستو نتایج آن  فعالیت های تکمیل شدهطبقه بندی 

طبقه  شماره

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 

1 
 

 تجارت

 

اشــــــترار درجلســــــات  .1

ــه  هایســازمان منطقــوی از حمل

، شـاگهای، سـازمان ایکو، سارر

کرر، سـازمان همکـاری هـای 

ـــازمانهای  ـــایر س اســـالمي وس

 منطقوی.

پیگیــری وتعقیــب از تطبیــق  -

موافقتنامه های ساتیس وایکو تا  

ــــای  ــــه ه ــــایر موافقتنام وس

 .سازمانهای منطقوی

ـــــات دوم  - ـــــزاری جلس برگ

کمیســـیون مشـــترر بـــین 

ــاری  ــومتي درعرصــه همک الحک

های تجارتي وااتصادی با کشور 

 .اوکراین

جلسه جاللتماب وزیر صنعت وتجارت ورئیس موافقتنامه های تجـارتي . 1

وترانزیتي با سکرتر جنرا  سازمان ایکـو درمـورد جلـب وجـذب سـرمایه 

گذاری ازجانب سازمان ایکو در افغانستان صحبت بعمل آمده ونیز درمورد 

ن تصـامیم اتخـاذ گردیـده، اشـترار ایجاد زون صنعتي ایکـو در افغانسـتا

هیئت وزارت صنعت وتجارت درجلسه بین الـوزارتي تحـت ریاسـت وزیـر 

ااتصاد کشور، پیرامون جلسه وزرای ااتصاد اعضای سازمان ایکـو اشـترار 

هیئت این وزارت درجلسه آنالین وزرای ااتصاد ایکو موافقتنامه ایکوتا بـه 

ــورد ف ــه درم ــتان ک ــا جکس ــوری ت ــاني جمه ــه  میزب ــای جلس ــله  ه یص

 پیشرفت داشته است؛  50%

به خاطر تطبیق موافقتنامه هـای منطقـوی ازجملـه سـافتا وایکوتـا در  .1

مورد رفع موانـع تعرفـوی و غیرتعرفـوی بـا وزارت  هـا وادارات سـکتوری 

ذیدخل رسماً تماس حاصل گردیده اسـت کـه موضـوع پیگیـری گردیـده 

 % پیشرفت داشته است؛ 40است وهدف 

لسه دوم کمیسیون مشترر بین الحکومتي درعرصه همکـاری هـای ج .2

تجــارتي وااتصــادی میــان جمهــوری اســالمي افغانســتان وکابینــه وزرای 

 20مطابق2021مارچ13 – 10اوکراین در شهر کیف آن کشور به تاریخ 

ایجاد سیستم در 

 توزیع زمین

 .تطبیق سیستم توزیع زمین درپارکهای صنعتي .49

 
100%  50%  

ارتقــــــــای 

ظرفیـت زنـان 

 ت پیشهتجار

تدویر برنامه های آموزشي برای زنان انکشاف تجارت،  .50 تدویر دو ورکشاپ

ارزیابي آنالین تقویه کیفي محصوالت ساخت زنان  متشبث 

 .والیت 24افغان  در

گزارش بدسترس 

 ارارنگرفته 
 

 .نهایي سازی پالیسي جندر. 51 یک پالیسي
100%.  100%  

 (51) ها فعالیت مجموع (7) هدف مجموع

اوسط فیصدی 

طي شش پیشرفت 

سا    ماه نخست

 1400مالي 

(71)% 

 

اوسط فیصدی 

پیشرفت در 

(%40سا  )  
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طبقه  شماره

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

تحت ریاست جاللتمـاب وزیرصـاحب صـنعت وتجـارت 1399حوت 23-

هیئت دو کشور امضـا گردیـد کـه  برگذار وپروتوکو  جلسه دوم نیز میان

جهت تائید مقامات ذیصالح به وزارت محترم امـور خارجـه رسـماً ارسـا  

 % صورت گرفته است؛100گردیده است موضوع 

 ملي پالیسي مراحل طي. 2

 .ترانزیت

 مقرره مسوده مراحل طي -

 .اموا  ترانزیت

 

الن تطبیقي جهت  اولویت ارار دادن مسوده پالیسي ملي ترانزیت در پ .1

اصالحات دارای اولویت گروپ کاری ) تسهیل تجارت وانکشـاف صـنعت ( 

النشـاء کمیتـه ) ربه دا 22/10/1399( مورخ 3987ذریعه نامه شماره )

پراسیک( ارسا  گردیده است همچنان درجلسه کمیته ) پرایسک ( درمقر 

 ت؛وزارت صنعت وتجارت پریزنتیشن پالیسي ملي ترانزیت ارائه گردیده اس

ریاست امـور  به مراحل . مسوده ابتدایي مقرره ترانزیت اموا  جهت طي2

 ؛حقواي ارسا  شده است

 
تهیه معلومات بـرای ترتیـب  .3

ــه مقاصــد  ــابي ب ــای بازاری پالنه

عمده صـادراتي کشـور. شـریک 

سازی پالنهای ترتیـب شـده بـا 

)ازااسـتان،  ارتي جآتشه های ت

مسـکو  ،ازبکستان، ترکمنسـتان

وکشورهای خلیج( غرض تطبیق 

 .آن

طرح وترتیب وبـروز رسـاني پـالن بازاریـابي بـرای کشـورهای ازااسـتان، 

ازبکستان، ترکمنسـتان، روسـیه وهندوسـتان  وسـایر کشـور هـا ترتیـب 

 گردیده است؛  

ساخت وفعـا  سـازی مرکـز  .4

واحـــد طـــي مراحـــل اســـناد 

ــادراتي در رهــار گننوالیــت  ص

یجاد سه مرکز وارایه طرح برای ا

ــرض  طــي مراخــل صــادراتي غ

تســهیل رونــد صــادراتي درســه 

، هـراتوالیت هـای زون کشور 

 بلخ کندهار و

کندهار به طور مواـت درسـاحه ملکیـت اتـاق تجـارت والیت مرکز واحد 

کـار امـور  رننگرهاوالیت مرکز واحد  ،وسرمایه گذاری فعا  وافتتاح گردید

 روز وصد مژده افتتاح گردیده است؛ ساختماني آن تکمیل و دربرنامه صد

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیری از تطبیق پالن هـای  .5

عمل استراتیژی ملـي صـادرات 

لویت بندی طي مکتوب ارسا  شـده در زمینه پالن عمل هر اداره جهت او

یت ها برای سـا  با چند اداره در زمینه اولویت بندی فعالچنان هم ، است
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طبقه  شماره

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

ــت  ــرای ادارات ذیــدخل آن باب ب

 9اری برگـذ  1400سا  مـالي 

 جلسه تخنیکي برای هر کمیته،

برگزاری دو جلسـه بـورد عـالي 

 .استراتیژی ملي صادرات

چهارمین جلسه کمیته محصوالت زراعتي نیـز و. جلسه دایرگردید 2021

 است؛شده  دایر

شناسایي چـالش هـا وطـرح . 6

پالیســي هــای مشــخص غــرض 

ــادراتي  ــدف ص ــه ه ــتیابي ب دس

 2021درسا  

تهیـه  1400ملیارد دالر برای سا   2مشخص برای بدست آوردن  پالیسي

مقصد صادراتي در این پالیسي مدنظر گرفته شده وایـن  12گردیده است 

مقاصد ممالک را در برمي گیرد کـه افغانسـتان درآن آتشـه تجـارتي دارد 

وریاست انکشاف تطبیق پالیسي تجارت ذریعه مکاتیب معلومـات درمـورد 

را با ریاست محترم هماهنگي امور آتشـه هـا شـریک  مقصد صادراتي 12

ه های تجـارتي مقـیم تشساخته تا ازطریق خویش معلومات متذکره را از آ

اینک ریاست محترم هماهنگي امور آتشه هـا ذریعـه  ،خارح مطالبه نمایند

مکاتیب جداگانه معلومات آتشه های تجارتي مقیم کشور های  ازبکستان، 

هران، ازااستان، روسیه، دهلي هندوستان، عربسـتان کانادا، مشهد تترکیه،

ــت ــوده اس ــا  نم ــتان ارس ــاور پاکس ــعودی وپش ــون ازک ،س ــورهای چ ش

ــیم ــتان، بلج ــتان، هندوس ــتان، تاجکس ــین، ترکمنس ــا، چ ــران، امریک ، ای

آذربایجان ، ایاالت متحـده عربـي را بـا ایـن ریاسـت شـریک سـاخته واز 

فعالً مواصـلت نورزیـده اسـت متبااي کشورهای که آتشه تجارتي دارند تا 

 وکار روی آن جریان دارد؛

 

الــم عمــده  20شناســایي . 7

صادراتي که بیشـترین صـادرات 

 را افغانستان دارد.

الم مقد صادراتي تکمیل گردد همزمان با  12هرزمانیکه تارگیت که برای 

الم ااالم عمده صادراتي نیز شناسائي خواهد گردید کـه کـار روی  20آن 

 جریان دارد؛آن هم 

دریافت زنجیـره ارزش بـرای . 8

 .پنج الم عمده صادراتي

سنگ تالک کار نهـایي شـده ازجمله پنچ الم باالی زنجیره دو الم هنگ و

 بااي سه الم دیگر کار جریان دارد؛وباالی مت

 نمایشگاه 2

اشــترار در نمایشــگاه هــای . 9

 ازااستان، ازبکستان، هایکشور

ــعودی، ــتان س ــدونی عربس  زیا،ان

ــد، چــین، ــه، هن ــي،  ترکی جرمن

 .دبي 2020ایتالیا واکسپو 

 

 اه ها ی ذیل جریان دارد: گکار روی نمایش

 جاپان 2025نمایشگاه اکسپو  -

کار روی نمایشگاه همکاری های ااتصادی ایکو درماه اسـد سـا  مـالي   -

 درشهر کابل 1400

نمایشگاه فرصت های تجارتي افغانسـتان وایـران درمـاه سـرطان سـا   -

 دروالیت هرات 1400مالي

درشـهر  2021نمایشگاه جامع بین المللي تاجکستان ماه اکتـوبر سـا   -
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 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 دوشنبه تاجکستان 

 نمایشگاه محصوالت هفته صنعت در ارگ ریاست جمهوری؛ -

ــــترار در نمایشــــگاه . 10 اش

داخلي جهت معرفي محصـوالت 

 .افغاني

ریاسـت درمقـر  30/2/1400نمایشگاه هفته صـنعت بـه تـاریخ  برگزاری

 تدویر نمایشگاه

درباغ  4/1/1400وبه تاریخ  1400برگزاری نمایشگاه جشن نورزوی سا  

 چهلستون؛

 موافقتنامه 3

 وعقد سازی نهایي. 11

 با تجارتي تسهیالت  موافقتنامه

.اوکراین کشور  

 تجارت موافقتنامه تعدیل -

  افغانستان میان ترانزیتي

(اپتا )وپاکستان  

م کمیسـیون مشـترر بـین الحکـومتي درعرصـه درحاشیه جلسه دو.  1

همکاری های تجـارتي وااتصـادی میـان جمهـوری اسـالمي افغانسـتان 

وکابینه وزرای اوکراین روی مسوده موافقتنامه تسـهیالت تجـارتي بحـث 

ت مذاکراتي ت گرفت ومطابق به فیصله نشسوتباد  نظر با آن کشور صور

ره نیاز به طـي مراحـل وهدایت مقام عالي ریاست جمهوری مسوده متذک

مجدد دارد. با درنظرداشت هـدایت متـذکره پیگیـری رسـمي از مجـاری 

جانـب  دپیلوماتیک درخصـوص مطالبـه مسـوده موافقتنامـه متـذکره بـا

اوکراین رسما صورت گرفته است تا مسوده موافقتنامه  تسهیالت تجارتي 

وجـود  را جهت بررسي به دسترس افغانستان ارار دهند اما آن کشور بـا 

پیگیری رسمي ازطریق مجاری دپیلوماتیک تا اکنون مسـوده سـند را بـا 

 افغانستان شریک ننموده اند؛

کار تخنیکي روی تعدیل موافقتنامه اپتا درجریان است که براسـاس پـالن 

 3مشخص شده  سند متذکره با توافق طرفین تعدیل مي گـردد وتمدیـد 

غانسـتان وکابینـه جمهـوری ماهه اپتا ازطرف کابینه جمهوری اسـالمي اف

فیصد کـار طـي  60اسالمي پاکستان تائید گردید که ازجانب این ریاست 

 2010مراحل گردیده است تمدید پروتوکو  شش ماهه موافقتنامه  اپتـا 

از جانب کابینـه پاکسـتان تائیـد گردیـده اسـت وازجانـب وزارت صـنعت 

دی رسـما ارسـا  وتجارت جهت تائید به کابینه  افغانستان نیز جهت تائیـ

 گردیده است؛

عقــد موافقتنامــه ترانزیتــي  .12

ــتان و  ــتان, ازبکس ــان افغانس می

ـــــــــــــــــــــــتان  ازااس

قتنامه ترانزیتي میان عقد مواف -

ترکمنســــتان و افغانســــتان، 

ـــــــــــــــــــــــتان   ازااس

ـــرمایه  - ـــه س ـــد موافقتنام عق

 اوکـــراین کشـــور گـــذاری بـــا 

ـــرمایه  - ـــه س ـــد موافقتنام عق

مسوده موافقتنامه متذکره از جانب افغانستان وازااستان در کل نهـایي . 1

کـه عنـدالمواع  ،منتظر نظریات وتوافق ازبکستان مي باشیم ،گردیده است

که  شور به امضا مي رسدبا توافق طرفین سند متذکره میان مقامات سه ک

بـه ابتکـار چمهـوری  .یـل گردیـده اسـتفیصد پروسه متذکره تکم 50%

ازااستان ارار است جلسه آنالین میان افغانستان، ازبکستان، ترکمنسـتان 

وازااستان برگزار گردد وتفاهم میـان کشـور هـای طـرف موافقتنامـه بـه 

 منظور امضا صورت گیرد ونماینده این وزارت رسما معرفي گردیده است؛

وکشور ترکمنستان نهـایي گردیـده مسوده متذکره ازجانب افغانستان  . 2
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بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 اطـــــر کشـــــورگـــــذاری با

ـــد موافق - ـــرمایه عق ـــه س تنام

 .سریالنکاکشور گذاری با 

که عند المواـع بـا  ،است منتظر نظریات وتائید کشور ازااستان مي باشیم

% 50توافق  طرفین سند  متذکره میان مقامات سه کشور امضا مي گـردد 

 طي مراحل گردیده است. به ابتکار جمهوری ازااستان ارار اسـت جلسـه

ان وازااسـتان برگـزار گـردد ، ترکمنسـتآنالین میان افغانستان ازبکسـتان

وتفاهم میان کشور های طرف موافقتنامه  به منظـور امضـا صـورت گیـرد 

 ونماینده این وزارت رسما معرفي گردیده است؛.

مسوده متذکره درکل نهایي گردیده است که عند المواع میان مقامات . 3

 سند طي مراحل گردیده است.50%دوکشور به امضا مي رسد 

دوم کمیسیون مشترر بین الحکومتي درعرصه همکاری درحاشیه جلسه 

های تجارتي وااتصادی میان جمهوری اسالمي افغانسـتان وکابینـه وزرای 

اوکراین روی مسوده موافقتنامه سرمایه گذاری بحـث وتبـاد  نظـر بـا آن 

ت مـذاکراتي مسـوده متـذکره ، مطابق به فیصله نشسکشور صورت گرفت

کـه بعـد ازآن بـا  . کشـور اوکـراین داردنیاز بـه طـي مراحـل اـانوني در 

افغانستان شریک مي گردد اما آن کشور با وجود پیگیری رسمي از طریق 

 را با افغانستان شریک ننموده اند؛د ندپیلوماتیک تا اکنون مسوده س

به منظور پیشبرد مسایل تخنیکـي مسوده متذکره نهایي گردیده است، .4

% طـي مراحـل 50ه اند موضـوع فوکل پاینت های دو طرف معرفي گردید

 گردیده است؛

مسوده متذکره ازجانب این وزارت در کل نهایي گردیده است تا اکنون  .5

سریالنکا به دسترس ارار نگرفته اسـت کـه بـا ارایـه نظریـات کشورپاسخ 

وتوافق آن کشور سند متذکره عند المواع میان مقامات دوکشور بـه امضـا 

 مي رسید؛

 اوانین 4

ــدیل. 13 ــي تع ــوارد بعض  در م

 وجــواز ثبــت کــاری طرزالعمــل

  .دهي

ــدیل - ــي تع ــواد بعض ــانون م  ا

  .المسولیت محدود های شرکت

 فراهم آوری تسهیالت برای متشبثین وسرمایه گذاران؛

 طرزالعمــل وترتیــب طــرح .14

 .مرکزی ثبت  حمایوی ریاست

 فراهم آوری تسهیالت برای متشبثین وسرمایه گذاران؛
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طبقه  شماره

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 .گذاری سرمایه اانون طرح .15

 .طرح اانون ضد دامپنگ -

مقام عـالي  17/9/1399( مورخ 3871. موضوع تعقیب هدایت شماره )1

 ریاست جمهوری:

جاللتماب رئیس صاحب جمهور بعد از مطالعه یادداشت پیرامون بازنگری 

ونهایي سازی مسوده تعدیل اانون سرمایه گذاری خصوصـي ضـمن ابـراز 

دی شامل یادداشت را انتخاب نموده انـد اابـل ذکـر امتنان گزینه پیشنها

است گزینه پیشنهادی شامل یادداشت چنین مشعر اسـت واحـد تسـهیل 

سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری موظف به تطبیق اانون سرمایه 

 گذاری خصوصي وترتیب طرح تعدیل اانون مذکور مي باشد.

یاست عمومي انسـتیتوت در ر 9/3/1400 و8/3/1400. به تاریخ های  2

اانونگذاری وزارت محترم عدلیه جلسه دایـر وپیرامـون مـواد اـانون ضـد 

 دامپنک  بحث وتباد  نظر صورت گرفته است؛

 

تعــدیل طرزالعمــل تصــفیه  .16

 خانـــه هـــای مـــواد نفتـــي

ایجــــاد طرزالعمــــل مــــواد  -

 کیمیـــــــــــــــــــــــاوی

تطبیـــق طرزالعمـــل تعرفـــه  -

 .ترجیحي

خـام وماشـینری مطـابق بـه طرزالعمـل  ( شرکت متقاضي مواد18برای )

شـرکت  11کـه از آن جملـه  .تعرفه ترجیحي اجراآت صورت گرفته است

 شرکت متقاضي ماشینری مستفید گردیده است؛ 7متقاضي مواد خام و

همچنان تعدیل طرزالعمل تصفیه خانه های مواد نفتي جهـت مالحظـات 

 بریاست عمومي پارکهای صنعتي ارسا  شده است؛

5 
های صنعتي پارک

 و صنایع

ــل پالیســي 17 ــرح وتحلی .  ط

ــــاوی ــــواد کیمی ــــکتور م  س

طرح وتحلیل پالیسي سـکتور  -

ــــــا ــــــیکلیت وریکش  موترس

طرح وتحلیل پالیسي سـکتور  -

 بطـــــــــری وشـــــــــمش

طرح وتحلیل پالیسي سـکتور  -

ـــــــــي ـــــــــزات برا  تجهی

طرح وتحلیل. پالیسي سـکتور  -

 تریشــــــــــــــــــــــــــر

ــرور پالیســي ســکتور ذوب   - م

ــــــــــــــــــــــــــــن  آه

سکتور پـي وی مرور پالیسي   -

ـــــــــتیک ـــــــــي وپالس  س

طرح های ترتیـب   12/3/1400( مورخ 1171. ذریعه مکتوب شماره )3

شده را به مقام  محترم معاونیـت او  ریاسـت جمهـوری کمیتـه اجرائیـه 

 انکشاف سکتور خصوصي ) پرایسک( ارسا  شده است؛

مـرور پالیسـي  1400  /6/2 مـورخ( 47) شـماره مکتوب ذریعه همچنان

 سـرمایه عـالي بـورد اجنـدای در آن درج سکتور تصفیه خانه ها را غرض

 گذاری بریاست انکشاف سرمایه گذاری ارسا  نموده است؛
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بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

مــرور پالیســي ســکتور تصــفیه   -

 .خانه

 صـنعتي پارر زمین انتقا  .18

 هلمنــد، هــرات، هــای دروالیـت

ــخ، ــالن، بل ــروان، بغ ــاب، پ  فاری

ــــان، ــــي، جوزج ــــار غزن  تخ

 .ودایکندی

جریب زمـین پـارر  100ایمت گذاری وارزیابي موازی تکمیل پروسه  -

 صنعتي والیت کنر.

جریب زمین پـارر  2003تکمیل پروسه ایمت گذاری وارزیابي موازی  -

 صنعتي سرر بایپاس والیت هرات.

جریت زمـین پـارر  103تکمیل پروسه ایمت گذاری وارزیابي موازی  -

 صنعتي تتمدره والیت پروان.

جریب زمـین پـارر  1142ارزیابي موازیتکمیل پروسه ایمت گزاری و -

 صنعتي اندخوی والیت فاریاب.

جریـب زمـین پـارر  696تکمیل پروسه ایمت گذاری وارزیابي موازی -

 صنعتي دولت آباد والیت فاریاب.

جریـب زمـین پـارر  111تکمیل پروسه ایمت گذاری وارزیابي موازی -

 صنعتي والیت دایکندی.

جریب زمین پـارر  1050موازیتکمیل پروسه ایمت گزاری وارزیابي   -

 صنعتي والیت خوست.

جریـب  927.5تعقیب وپیگیری پروسه ایمت گذاری وارزیـابي مـوازی -

 زمین پارر صنعتي امیر علي شیر نوایي والیت بلخ.

جریـب  1500تعقیب وپیگیری پروسه ایمت گـذاری وارزیـابي مـوازی -

 الال والیت غزني؛زمین پارر صنعتي پشته لشمک کو

ـــه .19 ـــي تهی ـــکتور پالیس  س

 بیسکویت

 بوت سکتور پالیسي -

 چاکلیت سکتور پالیسي -

 فرنیچر سکتور پالیسي -

ـــي - ـــارر پالیس ـــمیره پ  کش

 هرات نساجي

 هلمند بست تصدی الیسيپ  -

 زرکندز سپین تصدی پالیسي -

 نخـي نسـاجي تصدی پالیسي -

 کندهار

 بلخ نباتي وروغن پنبه پالیسي -

ـــي- ـــه پالیس ـــتلط فابریک  مخ

ــودن تصــدیها وتقاضــای  ــه مشــخص نب ــه نظــر ب ریاســت صــنایع خفیف

طرح پالیسي های متذکره طي ربع دوم  10سکتورخصوصي به عوض تهیه

 :پالیسي های ذیل را تهیه وترتیب نموده است 1400سا  مالي 

 شوینده مواد پالیسي.1

 بهداشتي مواد پالیسي.2

 اکسیجن طرح.3

  لبنیات پالیسي.4

 پشم لیسيپا.5
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طبقه  شماره

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 ؛هلمند ونجاری حجاری

ـــب مســـوده  .20 طـــرح وترتی

پالیسي مشـارکتي پـارر هـای 

 .صنعتي

 گذاران؛ سرمایه برای تسهیالت آوری فراهم

ـــب مســـوده  .21 طـــرح وترتی

پالیسي زیربنا های پـارر هـای 

 .صنعتي

 گذاران؛ سرمایه برای تسهیالت آوری فراهم

تهیه و ترتیب پروفایل برای   .22

یـت در والپارر صـنعتي فعـا  

 .)اندهار، کابل وهرات(های 

 گذاران؛ سرمایه برای تسهیالت آوری فراهم

ــوده  .23 ــب مس ــدوین و ترتی ت

ــق  ــارت از تطبی ــل نظ طرزالعم

پالیسي ها و طرزالعمل پارکهای 

 .صنعتي

 گذاران؛ سرمایه برای تسهیالت آوری فراهم

ــوده 24 ــدوین مس ــب و ت . ترتی

وی روی چگـونگي میکانیزم سـر

 . پارر های صنعتي فعالیت های

 گذاران؛ سرمایه برای تسهیالت آوری فراهم

تطبیــق سیســتم توزیــع . 25

 .زمین درپارکهای صنعتي

 فراهم آوری تسهیالت برای صنعت کاران وسرمایه گذاران؛

ــابیس ایجــاد26  متشــبثین دیت

 .رتکبم و خالق

 گذاران؛ وسرمایه کاران صنعت برای تسهیالت آوری فراهم

 گذاریسرمایه  6

 سـرمایه برند وساخت طرح .27

  .گذاری

 تثبیت برند برنامه ریاست انکشاف سرمایه گذاری تکمیل شده است؛

 

 

 عالي بورد جلسات برگذاری. 28

ــا گــذاری ســرمایه از حمایــت  ب

 رابطـه در سکتوری ادارات تمام

 .گذاری سرمایه مسائل به

 
به تاریخ هفتمین جلسه بورد عالي حمایت از سرمایه گذاری ها 

 برگذار شده است؛ 27/10/1399
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طبقه  شماره

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

ـــب مســـوده . 29 طـــرح وترتی

پالیسي سرمایه گذاری در پارر 

 .های صنعتي

 ایه گذاران؛فراهم آوری تسهیالت برای سرم

7 
تکنالوژی 

 يمعلومات

بـرای  VOIPایجاد سیستم . 30

 .وزارت

 انسجام بهتر امور وتسریع روند پروسه های کاری وزارت؛

بــرای  VTCیســتمایجــاد س .31

 .وزارت

 انسجام بهتر امور وتسریع روند پروسه های کاری وزارت؛

عیار سـازی سیسـتم هـای  .32

 .دیتاسنتر

 انسجام بهتر امور وتسریع روند پروسه های کاری وزارت؛

بلنــد بــردن ورژن سیســتم . 33

 .های عامل سرور ها

 انسجام بهتر امور وتسریع روند پروسه های کاری وزارت؛

34 .Backup   نمودن اطالعات

 .ثبت مرکزی

 انسجام بهتر امور وتسریع روند پروسه های کاری وزارت؛

  

 جندر 8
 ارتقاء ظرفیت کاری طبقه اناث در وزارت صنعت وتجارت؛ .جندر پالیسي سازی نهایي. 35

 

 اجراآت تحلیل

 1400سال مالی  طی شش ماه نخست اجرا درحال های فعالیت: الف

 

 شماره

 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت

 

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

برگزاری دومین جلسه گفتگـوی عامـه و  .1 1

 ( بـــــا ازااســـــتانPPDخصوصـــــي )

برگزاری سومین جلسه گفتگـوی عامـه و  .2

ـــــي ) ـــــتانPPDخصوص ـــــا ازبکس  ( ب

برگزاری چهارمین جلسـه گـروپ کـاری  .3

 .ندتجارت وسرمایه گذاری با ه

گفتگـو عامـه وخصوصـي  جلسـه دومیندرمورد برگزاری وزرات این . 20%

(PPDبا )گفتگـو عامـه  سـومین جلسـه وبـر گـزاریازااستان  کشور

ولـي جمهـوری  .ازبکستان آمادگي همه جانبه دارد کشوروخصوصي با

ازااستان وجمهوری ازبکستان اظهار نمودند که جلسات فـوق الـذکر 

اتصادی با کشور ازااستان وازبکسـتان درحاشیه کمیسیون تجارتي وا

  برگزار مي گردد.

درمورد جلسه دوم گفتگو عامه وخصوصي با ازااستان به دلیل اینکـه 

ــب  ــتان را از جان ــا ازااس ــادی ب ــارتي وااتص ــری کمیســیون تج رهب
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افغانستان وزارت محتـرم  مالیـه رهبـری مـي نماینـد، رسـما تمـاس 

ادی را بـا ازااسـتان حاصل گردید جلسه کمیسـیون تجـارتي وااتصـ

به  آن کشـور پیشـنهاد نمـوده انـد  در صـورت  2021درماه اکتوبر 

برگزاری جلسه کمیسیون متذکره جلسه دوم گفتگو عامه وخصوصـي 

(PPDنیز درماه اکتوبر درحاشی ) ه کمیسیون متذکره برگزار مي گردد

 پیشرفت داشته است؛ 20%

کستان بـا در نظـر ( با ازبPPDجلسه سوم گفتگو عامه وخصوصي ). 2

داشت مکتوب وزارت محترم  مالیه، که کمیسیون تجارتي وااتصـادی 

 22-21با ازبکستان را ازجانب افغانستان رهبری مـي نماینـد تـاریخ 

متذکره با آن کشور توافق  را جهت برگزاری کمیسیون 2021دسمبر 

نمودند اند درصورت تدویر جلسـه کمیسـیون متـذکره جلسـه سـوم 

رحاشـیه نشـت ( بـا ازبکسـتان نیـز دPPDوخصوصـي )گفتگو عامـه 

 % پیشرفت داشته است؛20کمیسیون دایر مي گردد 

آمادگي ها برای برگزاری چهارمین جلسـه گـروپ کـاری تجـارت . 3

امـور خارجـه محتـرم وسرمایه گزاری با هند در همـاهنگي بـا وزارت 

% پیشـرفت داشـته 20ارت هـا وادارات ذیـربط جریـان دارد وسایر وز

 ت؛اس

ســاخت،کمپاین وهمــه گــاني ســازی برنــد   2

ــــت  ــــکتورهای دارای اولوی ــــادراتي س ص

 .استراتیژی ملي صادرات افغانستان
15%  

کار روی طرح ساخت کمپاین وهمه گاني سازی برند صادراتي جریان 

 دارد؛

تکمیل پروژه اعمار دیوار احاطوی پارر  3

%.7 .صنعتي شیخ مصری والیت ننگرهار  

عمار دیوار احاطوی پارر صنعتي شیخ مصـری والیـت تکمیل پروژه ا

ننگرهار  بخاطر تعدیل در ماستر پالن این فعالیت در ربع دوم تکمیل 

 نگردیده است؛

کیلــو متــر ســرکهای چغلیــي  20.  5اعمــار 4

وجویچه های کنـاری پـارر صـنعتي شـیخ 

 مصری والیت ننگرهار
5%  

ر پارر صنعتي کیلو متر سرکهای جغلي وجویچه  های کنا 20اعمار 

شیخ مصـری والیـت ننگرهـار بـه نسـبت  مشـکالت تخنیکـي عـدم 

 مطابقت دیزاین با ساحه کار روی آن جریان دارد؛

زراعتي طرح انکشافي محصوالت  10ترتیب  5

و پروسس معادن مانند زیره، سـیب، کچـالو،  

ــن،   ــس، آه ــي،  م ــات و مواش ــگ، لبنی هن

  .سمنت ونمک الجورد،

15%  

ره، نمک و سمنت ترتیب ومتبافي طرح های متـذکره طرح ابتدایي زی

 صورت خواهد گرفت؛ 1400در ربع های سوم وچهارم سا  مالي 
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ي زارعین و شرکت ترتیب پالیسي دسترس .1 6

معـادن و محصـوالت  های پروسـس کننـده،

 زراعتـــي بـــه ارضـــه بـــا شـــرایط آســـان

ــرای 2 ــلي ب ــه فص ــي تعرف ــب پالیس . ترتی

ــ ــي و پروســس مع ادن در محصــوالت زراعت

  .افغانستان

10%  

 جریان دارد؛کار روی دو طرح پالیسي 

تکمیل پروژه اعمار دیـوار احـاطوی دروازه دخـولي  - 7

اتاق محافظین وهموار کاری سرر هـای داخلـي فـاز 

 .او  پارر صنعتي سنجددره والیت پروان

تکمیل پروژه اعمار دیـوار احـاطوی پـارر صـنعتي  -

 .دشت ربا  والیت پکتیا

یل پـروژه دیـوار احـاطوی پـارر صـنعتي بـاغ تکم -

 .سموات والیت خوست

 

 

%16 

نسبت مشکالت اجتماعي دعوه اوم نیازی مشکالت تخنیکـي تعـدیل 

ماستر پالن وعدم پرداخت انوایس پروژه وهمچنان عـدم تمدیـد اـرار 

 درحا  اجرا ارار دارد؛ داد این فعالیت 

 

 1400 مالی سال طی شش ماه نخستشده معطل فعالیت های ب: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 دالیل معطل شدن فعالیت

1 

 

 وپرداخـت گیـری جـواز رهنمـود وترتیـب تهیه

 دکانداران و وران پیشه برای برعایدات مالیات

 

 

0% 

پارر های تشبثات ورئیس عمومي نظربه هدایت رئیس 

این بربامه نظر به اینکـه وزارت این صنعتي وامور صنایع 

جـواز گیـری دروزارت  پالن تطبیق برنامه مرکـز واحـد

وپروسیجر ها شاید تغیر  ،صنعت وتجارت تحت کار است

 از پالن حذف گردید؛ متذکره  ترتیب رهنمود یابد بناً

 

 1400طی شش ماه نخست سال مالی شده آغاز نفعالیت های ج: 

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

1 
 والیـت ربا  دشت صنعتي پارر سرر متر کیلو 6. 6اعمار

 .پکتیا

به نسبت مشکالت تخنیکي و عدم مطابقت دیزاین با سـاحه 

 این فعالیت آغاز نگردیده است؛  

2 
  دروازه صــنعتي، پــارر عقبــي ســمت احــاطوی اعمــاردیوار

 امنیتـي هـای بـرج بـاب 4و محافظین اتاق باب یک عمومي

 .هرات والیت 3و -2-1 های فاز صنعتي پارر

یـت سـایت پـالن و به نسبت مشکالت تخنیکي عدم موجود

تثبیت ساحه برای اعمار دیوار احـاطوی تـا هنـوز کـار آغـاز 

 نشده است؛
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3 
 کنـاری هـای وجویچـه جغلي سرکهای کیلومتر 9. 9 اعمار

 .بلخ والیت نوایي شیر علي امیر صنعتي پارر

نسبت مشکالت تخنیکي عدم مطابقت دیزاین با سـاحه ایـن 

 فعالیت آغاز نگردیده است؛

4 
 کنـاری هـای وجویچه جغلي های سرر متر یلوک 7.7اعمار

 .کندهار والیت اندام شور صنعتي پارر

 سـاحه با دیزاین مطابقت عدم و تخنیکي مشکالت نسبت به

   است؛ نگردیده آغاز فعالیت این

5 
 .صنعتي های  پارر سنجي امکان مطالعات

 گزارش بدسترس ارار نگرفته است؛

 کلینیک اعمار و فرعي های سرر ریزی ایر و اندازی جغل  6

  پلچرخي صنعتي پارر در صحي

 است؛ نگرفته ارار بدسترس گزارش

 است؛ نگرفته ارار بدسترس گزارش بگرامي او  فاز در آبرساني شبکه ایجاد  7

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده

بوده.زمانگیر  ترتیب وطي مراحل اسناد تقنیني در ادارات ذیربط  تسریع در روند طي مراحل اسناد تقنیني؛  

.عدم همکاری و هماهنگي وزارت خانه ها و ادارات ذیربط  همکاری و هماهنگي وزارت خانه ها و ادارات ذیربط؛ 
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 1400سال مالی شش ماه نخست( مصرف بودجه عادی و انکشافی طی 1ضمیمه شماره )

 بودجه انکشافی بودجه عادی بودجه مجموعی 1400مالی   بودجه منظور شده سال

 

 به رقم
223 .681 .571 .1 223 .681 .816 

 

000  .000 .755 

 

 

 به کلمات

یک میلیارد وپنجصدوهفتادویک میلیون وششصدو 

 هشتادویک هزارو دوصدوبیست سه افغانی

هشت صدو شانزده میلیون 

وششصدو هشتادویک هزارو 

 دوصدوبیست سه افغانی

 جا وپنچ میلیون افغانیهفت صدو پن

 مصرف بودجه
 مصرف بودجه انکشافی  مصرف بودجه عادی 

 به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

 

 به رقم
432 .1 00 .218 27  % 9 0 5 .747 .61 8.2 % 

 

 

 به کلمات

دوصدو هجدده میلیدون ویزادزار 

 و چاار صدوسی و دو افغانی

شصدددت ویدددک میلیدددون وهفدددت  بیست و هفت فیصد 

صدددددددددددددو چادددددددددددد  وهفددددددددددددت 

 هزاروپنجصدو نه افغانی

 هشت اعشاریه دو فیصد     

 مصرف بودجه مجموعی به فیصد مصرف بودجه مجموعی به مبلغ مصرف بودجه مجموعی

دوصدو هفتادونه میلیون وهفت صدو چا  وهشت هزارو 

 279. 748. 941 نه صدو چا  ویک افغانی
 

18 % 

 


