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فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این طرزالعمل به اساس مصوبه شماره  02مورخ  0231//شورای عالی اقتصادی و هدایت شماره  33مورخ  0231/10/02مقام عالی
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ترتیب و مالک عمل اجراآت در امور پارک های صنعتی قرار داده میشود.
هدف طرزالعمل پارکهای صنعتی
ماده دوم:
 .0ایجاد روش درست در زمینه های پالنگذاری ،انکشاف و مدیریت پارک های صنعتی (دولتی ،مشارکتی و خصوصی)
 .2استفاده موثر از تاسیسات زیربنایی پارک ها
 .2حفظ و مراقبت تاسیسات پارک های صنعتی ،در پرتو احکام قوانین ،مقررات نافذه و موافقتنامه های دوجانبه/چند جانبه
 .2توزیع زمین در پارک های صنعتی مطابق به احکام این طرزالعمل
اداره مسئول پارکهای صنعتی
ماده سوم:
وزارت صنعت و تجارت یگانه مرجع مسئول اجرایی و مدیریتی پارک های صنعتی بوده ،امور پارک های صنعتی دولتی را مدیریت
نموده و از امور پارک های صنعتی خصوصی و مشارکتی نظارت مینماید.
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اصطالحات
ماده چهارم:
اصطالحات در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
 .1فورم درخواست زمین :سند کتبی است که متشبث تمام معلومات اولیه الزم برای اخذ زمین را درآن درج مینماید.
 .2پالن تجارتی (بزنس پالن) :سند کتبی است که تمام فعالیت های تشبث و سرمایه گذار خصوصی شامل بخش های
تخنیکی ،عملیاتی ،اداری ،بازاریابی ،مالی ،تکنالوژی ،شیوه ای تولید وغیره در آن انعکاس داده میشود.
 .3قرارداد فروش :سند کتبی است که تمام شرایط فروش زمین (وجایب و مکلفیت های بایع و مشتری) در آن تذکر یافته و
میان خریدار (دریافت کننده زمین) و فروشنده (وزارت صنعت و تجارت) امضا میشود.
 .4شرطنامه ساختمانی :سند کتبی است که در آن شرایط اعمار ساختمان فابریکه (واحد تولیدی) در قطعه زمین اخذ شده در
پارک صنعتی تشریح گردیده و میان خریدار (دریافت کننده زمین) و فروشنده (وزارت صنعت و تجارت) امضا میشود.
 .5دریافت کننده زمین :متقاضی واجد شرایط زمین است که از جانب شورای عالی اقتصادی برایشان زمین منظور گردیده
است.
 .6اشخاص حقیقی داخلی :اشخاصی اند که مطابق به قوانین نافذه ،هویت آن تثبیت شده باشد.
 .7اشخاص حکمی داخلی :اشخاصی اند که به شکل مؤسسه ،شرکت ،مالکیت انحصاری ،شرکت محدودالمسئولیت ،مشارکت
مؤقت ،سرمایه گذاری مؤقت ،شرکت سهامی خاص یا عام و اتحادیه یا هرنوع مؤسسه دیگر انتفاعی که مطابق احکام قوانین
نافذه تاسیس گردیده باشد.
 .8اشخاص حقیقی خارجی :اشخاصی اند که تابعیت غیر از تابعیت افغانی را داشته باشد.
 .9اشخاص حکمی خارجی  :اشخاصی اند که شخصیت حقوقی وی در چار چوب قوانینی غیر از قوانین نافذه جمهوری
اسالمی افغانستان تثبیت شده باشد.
 .11کمیته تخصصی پارک های صنعتی :کمیته متشکل از نمایندگان متخصص سکتور عامه (وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد،
اداره مستقل اراضی و ریاست دافغانستان برشنا شرکت) و سکتور خصوصی (اتاق صنایع و معادن افغانستان ،اتاق تجارت و
صنایع افغانستان ،اتاق تجارت بین المللی افغانستان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان) تحت ریاست اداره میباشد که
مسئولیت ارزیابی نهایی اسناد متشبثین و سرمایه گذاران خصوصی را دارند.
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در آنعده پارک های صنعتی که توسط ادارات دیگر انکشاف داده میشود یکنفر نماینده اداره مربوطه نیز در ترکیب کمیته
تخصصی عضویت دارد.
نماینده مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری بحیث ناظر پروسه میباشد.
در امور مربوط به ادارات مشخص سکتوری اداره میتواند از نمایندگان با صالحیت ادارات مربوطه در جلسات کمیته تخصصی
دعوت نماید.
 .11متقاضی زمین :درخواست کنندگان زمین در پارکهای صنعتی جهت فعالیت تولیدی/صنعتی میباشد.
 .12ارزیابی ابتدایی :عبارت از پروسه جمع آوری اسناد مطابق چک لیست ،ارزیابی اسناد ارایه شده متشبث و سرمایه گذار و
تکمیل فورم ارزیابی بزنس پالن و ارایه اسناد واجدین شرایط به کمیته تخصصی غرض ارزیابی نهایی.
 .13مصارف زیر بنا :وجوه مالی که جهت ایجاد تاسیسات زیر بنایی پارکهای صنعتی به مصرف می رسد
 .14وجوه خاص :وجوه است که به منظور تعویض تجهیزات و وسائل زیربناهای اساسی پارک (باز سازی و یا نوسازی) به مصرف
میرسد.
 .15مصارف عملیاتی :وجوه که جهت مصارف اداری و عملیاتی حفظ و مراقبت پارک های صنعتی به مصرف می رسد.
 .16ادارات ذیربط :تمام ادارات دولتی (ریاست برشنا ،شاروالی ها ،اداره ملی حفاظت محیط زیست ،وزارت امور شهر سازی ،اداره
مستقل اراضی  ،ادارات محلی) و سایر ادارات که به نحوی مرتبط به ارائه خدمات در بخش پارکهای صنعتی و سکتور صنعت
می باشند.
 .17لوایح و مقررات :عبارت از آن قواعد و اصول است که توسط وزارت صنعت و تجارت و سایر ادارات ذیربط برای استفاده از
زمین ،ساحات سبز ،ساحات عامه ،سیستم های خدماتی و زیربناهای پارک های صنعتی وضع میگردد.
 .18سند موقت ملکیت :سند کتبی که مالکیت مشروط (شرایط موافقتنامه فروش و شرطنامه) را در دوره ای زمانی معین نشان
میدهد که بعد از منظوری زمین و امضای قرارداد فروش و شرطنامه ساختمانی و پرداخت قسط اول پول (قیمت زمین+
مصارف زیربنا) ،به سرمایه گذار داده شده و بر اساس آن متشبث زمین خویش را در پارک صنعتی تصاحب نموده ،کار اعمار
فابریکه خویش را میتواند مطابق مواد شرطنامه و قرارداد منعقده آغاز نماید.
 .19اداره  :عبارت از وزارت صنعت و تجارت بوده و در امور پارک های صنعتی به نمایندگی از وزارت ریاست عمومی پارک های
صنعتی میباشد.
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 .21ریاست عمومی پارک های صنعتی :از ریاست های وزارت صنعت و تجارت میباشد که متشکل از ریاست های حفظ و
مراقبت و ریاست انکشاف پارک های صنعتی بوده و مسئولیت پالنگذاری ،انکشاف و مدیریت پارک های صنعتی را طبق الیحه
وظایف به عهده دارد.
 .21عواید :عبارت از مبلغ است که در برابر استفاده از جایداد به مالک انتقال می یابد.
 .22استمالک :عبارت است از انتقال مالکیت ملکیت های اشخاص به دولت دربدل تعویض قبلی و عادالنه بمنظور تطبیق
پروژه های عام المنفعه.
 .23خساره :عبارت از تغیر ماهیت جنس و یا ساختمان در اثر تخریب یا استهالک بوده که متناسب به نرخ روز به مبلغ
سنجش شده به متضرر قابل پرداخت می باشد.
 .24جریمه :عبارت از مبلغ است که بر اساس احکام قانون در اثر بی توجهی مستاجر و یا قرار داد تثبیت و قابل پرداخت
دانسته می شود.
 .25غاصب :شخصی که جایداد و یا مُلکیت دولتی را بدون مجوز قانونی در اختیار خود گرفته و از آن استفاده نماید.
 .26پارک صنعتی :از جمله ساحات اقتصادی است که مطابق به پالن های استراتیژیک شهری برای توسعه اقتصادی طرح و
احداث گردیده و دارای زیربناهای الزم مانند سرک های داخلی ،برق ،آب ،سیستم فاضالب ،مخابرات و غیره نیازمندی ها بوده و
خدمات (حفظ و مراقبت تاسیسات زیر بنایی) در آن فراهم گردیده و غرض فعالیت های تولیدی و صنعتی مورد استفاده قرار
میگیرد.
 .27پارک صنعتی خصوصی :عبارت از پارک های صنعتی میباشند که از جانب سکتور خصوصی در ملکیت های شخصی به
اساس موافقه وزارت صنعت و تجارت و منظوری شورای عالی اقتصادی با رعایت طرزالعمل پارک های صنعتی احداث و
مدیریت شده و وزارت صنعت و تجارت از نحوه فعالیت و تطبیق قوانین و مقررات نافذه کشور در آن نظارت می نماید.
 .28پارک صنعتی مشارکتی :عبارت از پارک های صنعتی میباشند که به اساس مشارکت عامه و خصوصی احداث ،فعال
ومدیریت میگردد .طوری که صالحیت ها و مسئولیت های جانبین در اسناد مقرراتی مشخص گردیده و وزارت صنعت و تجارت
از امور آن نظارت مینماید.
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 .29پالن تفصیلی (ماستر پالن) :عبارت از سند اساسی تخنیکی پارک صنعتی است که برای قطعه زمین مشخص بعد از اجرای
توپوگرافی ساحه طبق معیارات صنعتی و انجنیری ،تمام ضروریات زیر بنایی به طوری مفصل نشان داده شده و از طرف مرجع
ذیصالح (وزارت امور شهر سازی/شاروالی ها) منظور گردیده است.
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فصل دوم
بخش مدیریت پارک های صنعتی
مراحل و شرایط توزیع زمین
روش توزیع زمین
ماده پنجم :
توزیع زمین در پارکهای صنعتی ذیالً صورت میگیرد:
 .0پروسه توزیع زمین از طروق (رسانه های صوتی و تصویری ،ویب سایت های ادارات ذیربط و صفحات اجتماعی) اطالع رسانی
میگردد.
 .2متقاضی زمین ،فورمه درخواستی زمین را از ریاست عمومی پارک های صنعتی و دفاتر والیتی پارک ها ،اتاق صنایع و معادن
افغانستان ،اتاق تجارت افغانستان ،اتاق تجارت بین المللی افغانستان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بدست آورده و بعد
از تکمیل نمودن (خانه پُری) توام با سایر اسناد الزمه به اداره تسلیم مینماید.
 .2اسناد الزمه برای توزیع زمین شامل (فورم درخواست زمین ،بزنس پالن ،صورت حساب بانکی ،اسکیج زمین درخواست شده و
کاپی جواز تشبث شرکت) میباشد.
 .2ارزیابی ابتدایی اسناد متقاضیان زمین توسط متخصصین ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی صورت گرفته و غرض
ارزیابی نهایی به کمیته تخصصی پارک های صنعتی ارایه میگردد.
 .5ارزیابی نهایی اسناد توسط کمیته تخصصی پارک های صنعتی صورت میگیرد.
 .1اسناد آنعده از متشبثین و سرمایه گذاران خصوصی که توسط کمیته تخصصی مورد تائید قرار میگیرد ،از جانب اداره غرض
منظوری به شورای عالی اقتصادی پیشنهادمیشود.
 .1با آنعده متشبثین و سرمایه گذاران که از جانب شورای عالی اقتصادی منظوری زمین را اخذ مینمایند قرارداد فروش عقد گردیده
و مطابق آن سرمایه گذار قسط اول (قیمت زمین +مصارف زیربنا) را پرداخت نموده و سند موقت ملکیت نمره زمین مربوطه
خویش را اخذ مینماید که طبق سند موقت ملکیت متشبث و سرمایه گذار خصوصی زمین خویش را در پارک صنعتی تصاحب
نموده و مکلف است تا کار اعمار فابریکه خویش را وفق شرایط موافقتنامه فروش زمین و شرطنامه ساختمانی آغاز نماید.
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 .2مالک زمین قبل از آغاز هرگونه فعالیت های ساختمانی در نمره زمین توزیع شده خویش مکلف است تا تائیدی نقشه های امور
ساختمانی خویش را از بخش تخنیکی اداره و ویزه نقشه ها را از مرجع مربوطه اخذ نماید.
واجدین شرایط در خواست زمین در پارکهای صنعتی
ماده ششم:
اشخاص حقیقی و یا حکمی داخلی و خارجی دارای شرایط ذیل میتواند درخواست دریافت زمین در پارک های صنعتی نماید:
 .0اشخاص حقیقی ویا حکمی که قصد انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی را داشته باشد.
 .2به منظور ایجاد فعالیت خویش جواز فعالیت های تولیدی و صنعتی از وزارت صنعت و تجارت و سایر ادارات ذیربط را داشته
باشد.
 .2شرایط مندرخ در فقره سوم ماده پنجم این طرزالعمل را تکمیل نموده باشد.
معیارات توزیع فی جریب زمین در پارکهای صنعتی
ماده هفتم:
معیارات و یا شاخصهای عمده برای توزیع فی جریب زمین در پارک های صنعتی قرار ذیل میباشند:
 .0سرمایه گذاری حد اقل یکصدهزار دالر آمریکایی و یا معادل آن در فی جریب زمین.
 .2ایجاد زمینه اشتغال برای حد اقل  01نفر در هر جریب زمین.
 .2ارائه سند بانکی به اسم شرکت (تشبث) که حجم معامالت شش ماهه آن حد اقل ( ) 210111سی هزار دالر آمریکائی و یا
معادل آن به افغانی را نشان دهد .و برای تشبث جدیدالتاسیس ارائه سند بانکی به اسم شرکت که در آن در برابر هر جریب
زمین تقاضا شده حداقل ( )21،111بیست هزار دالر آمریکایی و یا معادل آن به افغانی پول نقد را نشان دهد.
 .2ارایه اسناد مورد ضرورت که در بند  2ماده پنجم تذکر داده شده است
 .5توزیع زمین برای تشبثات کوچک و متوسط در پارک های صنعتی ،در طرزالعمل جداگانه (بعد از تعریف و تفکیک )SME

تنظیم و اجراآت خواهند شد.
محدودیت های توزیع زمین
ماده هشتم:
محدودیت های توزیع زمین در پارک های صنعتی قرار ذیل میباشد:
11

 .0متشبث و سرمایه گذار خصوصی ،در صورتیکه قادر به انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی نباشد نمیتواند در بیشتر از یک
پارک صنعتی در یک والیت و یا والیات مختلف ،زمین درخواست نماید.
 .2در صورت که متشبث و سرمایه گذار در یک والیت و یا در بیشتر از یک والیت در یک پارک و یا بیشتر از یک پارک
صنعتی زمین در اختیار داشته باشد و تنها در یک پارک فابریکه تولیدی اش فعال باشد ،در آنصورت اداره میتواند بعد از
تعیین مهلت (حد اقل  1ماه) نمره زمین دومی را که قادر به ساخت فابریکه و فعال شدن آن نگردیده است از نزد ایشان
مسترد نماید.
فروش زمین
ماده نهم:
فروش زمین در پارکهای صنعتی مطابق به شرایط ذیل صورت میگیرد:
 .0متقاضی زمین رسمآ درخواست خرید زمین را از اداره نموده باشد.
 .2فروش زمین صرف به اشخاص صورت میگیرد که تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 .2شرکتهای که مالکین و یا سهم داران آن متشکل از اشخاص داخلی و خارجی باشند ،زمانی میتوانند درخواست خرید زمین
را در پارکهای صنعتی نمایند که سهمدار داخلی بیشتر از  %51سهم شرکت را داشته و سند ملکیت زمین را به نام سهمدار
داخلی نماید.
 .2درصورت که سهمدار داخلی کمتر از  %51سهم را در شرکت داشته باشد و درخواست خرید زمین را بنام سرمایه گذار داخلی
نماید ،در آنصورت مطابق به هدایت شورای عالی اقتصادی اجراآت مقتضی صورت میگیرد.
اجاره زمین
ماده دهم:
 .0اشخاص و افراد خارجی و یا داخلی میتواند درخواست اجاره زمین در پارک های صنعتی را نماید.
 .2در خواست کننده اجاره زمین مکلف است تا اسناد خویش را طبق شرایط مندرج فقره سوم ماده پنجم این طرزالعمل به اداره
تسلیم نماید.
 .2اسناد متقاضی زمین توسط اداره ارزیابی ابتدایی و منجانب کمیته تخصصی پارک های صنعتی ارزیابی نهایی گردیده و در
صورت تائید کمیته از جانب اداره غرض منظوری به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد میگردد.
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 .2متشبث و سرمایه گذار خصوصی میتواند درخواست اجاره زمین را الی مدت زمان  51سال نماید .و در صورت ادامه فعالیت
به اساس تقاضای متشبث و بمنظور حمایت از سرمایه گذاری قابل تمدید است.
 .5تمام شرایط موافقتنامه فروش زمین به استثنای شرایط پرداخت اقساط،توزیع سند ملکیت و شرطنامه ساختمانی در صورت
اجاره زمین باالی اجاره گیرنده قابل تطبیق میباشد.
 .1شرایط اجاره زمین درج قرارداد فروش گردیده و میان سرمایه گذار و اداره منعقد میگردد.
قیمت فروش ،مصارف زیربنا و اقساط دریافت آنها
ماده یازدهم :
وجوه قابل دریافت از سرمایه گذاران در پارک های صنعتی متشکل از مجموع (قیمت زمین  +مصارف زیربنا) میباشد که ذیال از
متشبثین دریافت میگردد:
 .0قیمت زمین در پارک های صنعتی دولتی مطابق به فیصله جلسه شماره ( )01مورخ  0231/12/02شورای عالی اقتصادی فی متر
مربع مبلغ ( 51افغانی) میباشد.
 .2مصارف زیربنا های پارک صنعتی به اساس تعامل ذیل تثبیت و وجوه آن از دریافت کنندگان زمین در پارکهای صنعتی اخذ
میگردد:
 .aمصارف زیربنایی هر پارک صنعتی متناسب به تاسیسات اساسی زیربنایی و تاسیسات خدماتی آن توسط تیم تخنیکی مشترک
(وزارت صنعت و تجارت ،وزارت امور شهر سازی و مسکن و اتاق صنایع و معادن افغانستان) به اساس فی متر مربع زمین بر
آورد گردیده ،قیمت نهایی آن تثبیت و از جانب اداره به شورای عالی اقتصادی غرض منظوری پیشنهاد میگردد.
 .bشورای عالی اقتصادی بعنوان عالیترین مرجع با صالحیت در امور پارک های صنعتی میتواند عین قیمت پیشنهادی را منظور
نماید و یا هم بمنظور تشویق سرمایه گذاری قیمت را کاهش دهد.
 .cوجوه مصارف زیربنا های پارکهای صنعتی بعد از منظوری شورای عالی اقتصادی از دریافت کننده گان زمین قابل دریافت
میباشد.
 .2قیمت زمین و مصارف زیربنا بصورت کل در تمام پارک های صنعتی طی سه قسط (قسط اول  ،21%اقساط دوم و سوم باالترتیب
 )21%در فواصل زمانی یکساله از تاریخ امضای قرارداد فروش اخذ میگردد .در موارد خاص تعداد اقساط دریافت قیمت میتواند به
اساس هدایت شورای عالی اقتصادی کاهش و یا ازدیاد یابد.
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 .2دریافت کننده گان زمین میتوانند طی درخواست رسمی مجموع اقساط (قیمت زمین +مصارف زیربنا) قطعه زمین مربوطه خویش
را در یک وقت به اداره پرداخت نمایند.
 .5آنعده از پارک های صنعتی که بخش از زمین های آن در سال های قبل به سرمایه گذاران در بدل قیمت تعیین شده قبلی
(قیمت منظور شده توسط کمیسیون عالی سرمایه گذاری) توزیع گردیده همان قیمت از نزد سرمایه گذار قابل حصول است.
 .1مصارف زیربنایی پارک صنعتی -زراعتی باریک آب به اساس فیصله جلسه شماره 02مورخ  31/12/21شورای عالی اقتصادی فی
متر مربع مبلغ ( 1هفت دالرآمریکایی) تعیین گردیده است.
توزیع زمین افزودی
ماده دوازدهم :
هرگاه متشبث و سرمایه گذار خصوصی در پارک صنعتی زمین کسب نموده و مساحت آن برای انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی
کافی نباشد میتواند طبق شرایط ذیل زمین اضافی تقاضا نماید:
 .0زمین قابل توزیع موجود باشد.
 .2متشبث ،زمین افزودی را رسماً از اداره درخواست نموده باشد.
 .2به استثنای بند  0سایر بندهای ماده پنجم این طرزالعمل باالی متشبث قابل تعمیل است.
ماده سیزدهم:
آنعده متشبثین و سرمایه گذاران که توزیع زمین برای شان از جانب اداره اسبق آیسا پیشنهاد گردیده و منظوری کمیسیون عالی
سرمایه گذاری را دارند موارد ذیل باالی شان قابل تطبیق است:
 .0در صورتیکه موافقتنامه را با اداره مسئول وقت (اداره اسبق آیسا) امضا نموده باشد ،اما به نسبت انتقال اداره (از آیسا به وزارت
صنعت و تجارت) تا اکنون در مواردی چون (پرداخت اقساط ،ترتیب نقشه های فابریکات) اجراآت ننموده اند تمام موارد
(موافقتنامه فروش منعقده و شرطنامه ساختمانی) از تاریخ منظوری این طرزالعمل قابل اعمال است.
 .2در صورتیکه موافقتنامه را با اداره امضا ننموده باشند ،با منظوری این طرزالعمل برای مدت حد اکثر  2ماه وقت داده شود
(ذریعه اعالنات رسانه ای و مکاتبه رسمی) چنانچه طی میعاد زمانی تعیین شده جهت عقد موافقتنامه و تسلیم گیری نمرات
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زمین مربوطه خویش به اداره مراجعه ننمایند ،استرداد زمین شان از جانب اداره به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد گردیده،
طبق هدایت شورا اجراآت صورت گیرد.
زمین های سفید/غیر فعال و فابریکات که تغیر فعالیت داده اند
ماده چهاردهم:
زمین پارک های صنعتی ملکیت مشروط به فعالیت تولیدی و صنعتی است ،لذا در صورت عدم استفاده به مقاصد اصلی تولید و
صنعت ،بدون استفاده نگهداشتن زمین و یا هم تغیر فعالیت بدون مجوز اداره ذیالً اجراآت میگردد:
 .0هرگاه متشبث بدون اخذ موافقه اداره فعالیت خویش را تغییر داده باشد در آنصورت برای متشبث حد اکثر  2ماه مهلت داده
میشود تا جواز محیط زیستی را برای فعالیت جدید خویش اخذ نموده و در غیر موضوع از جانب اداره غرض اجراآت قانونی
(قوانین محیط زیستی) به اداره ملی حفاظت محیط زیست ارجاع میگردد.
 .2در صورتیکه تعمیر فابریکه تکمیل و ماشینری نصب باشد و سرمایه گذار بنا به هر دلیلی فعالیت را آغاز ننموده باشد/
فعالیت خویش را متوقف نموده باشد و یا از زمین مربوطه خویش بمنظور انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی استفاده
ننماید (به مقاصد غیر تولید و صنعت استفاد نماید) .اداره رسما از متشبث تقاضای انجام فعالیت مجاز را نموده و حد اکثر تا
یکسال مهلت میدهد در صورتیکه طی مهلت تعیین شده فعالیت خویش را آغاز ننماید موضوع از جانب اداره به شورای
عالی اقتصادی پیشنهاد میگردد و طبق هدایت شورای عالی اقتصادی اجراآت میگردد.
 .2در صورتیکه سرمایه گذار بعد از تسلیمی زمین از جانب اداره برای مدت حد اکثر  2ماه (از تاریخ اجرای سند موقت ملکیت)
بنا به هر دلیلی (به استثنای موارد عام چون مشکالت امنیتی ،عوامل غیر مترقبه طبیعی  )...مطابق شرایط موافقتنامه و
شرطنامه ساختمانی به اعمار فابریکه خویش آغاز ننموده باشد (زمین به حالت سفید باشد) اداره رسماً مهلت زمانی  2ماهه
تعیین مینماید .چنانچه متشبث بازهم آغاز به کار ننماید استرداد زمین مربوطه از جانب اداره به شورای عالی اقتصادی
پیشنهاد گردیده و طبق هدایت شورای عالی اقتصادی اجراآت صورت میگیرد.
 .2به متشبثین که در سایر پارک های صنعتی نمرات صنعتی را در اختیار دارند و تا هنوز زمین سفید بوده و یا در ان فعالیت
غیر تولیدی وصنعتی دارند حد اکثر یک سال مهلت داده میشود تا به اعمار فابریکه های شان اقدام و فعالیت تولیدی
خویش را آغاز نمایند ،در غیر آن استرداد زمین مربوطه از جانب اداره به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد گردیده و طبق
هدایت شورای عالی اقتصادی اجراآت صورت میگیرد.
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 .5در صورت حکم  /هدایت شورای عالی اقتصادی مبتنی بر استرداد نمرات صنعتی سفید و یا انعده نمرات که در آن فعالیت
تولیدی و صنعتی صورت نمی گیرد ابطال قباله شرعی آنها از جانب اداره به محاکم مربوطه ارجاع گردیده و محاکم در
زمینه اجراآت خواهند نمود.
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فصل سوم
خرید و فروش زمین در پارکهای صنعتی
انتقال ملکیت قطعه زمین منظور شده به دریافت کننده آن
ماده پانزدهم:
سند ملکیت زمین بعد از منظوری شورای عالی اقتصادی در دو مرحله آتی اهدا میگردد.
 .1اجرای سند موقت ملکیت (انتقال موقت):
سند موقت ملکیت تصدیقنامه ای است که مالکیت مشروط (شرایط موافقتنامه فروش و شرطنامه ساختمانی) را در یک دوره
زمانی معین نشان میدهد که بعد از منظوری زمین و امضای قرارداد فروش و شرطنامه ساختمانی و پرداخت قسط اول پول
(قیمت زمین +مصارف زیربنا) ،به سرمایه گذار داده شده و بر اساس آن متشبث زمین خویش را در پارک صنعتی تصاحب نموده،
کار اعمار فابریکه خویش را میتواند مطابق مواد شرطنامه و موافقتنامه منعقده آغاز نماید.
 .2اجرای سند قطعی (قباله شرعی) ملکیت :سند ملکیت (قباله شرعی) قطعه زمین فروخته شده طبق شرایط ذیل به
متشبث اجرا میگردد:
 .0خریدار تمام قیمت خرید قطعه زمین را پرداخت نموده باشد.
 .2خریدار واحد های ساختمانی فابریکه خویش را اعمار وتکمیل نموده باشد.
 .2حد اقل مدت یک سال از فعالیت تولیدی آن در قطعه زمین دریافت شده گذشته باشد.
 .2خریدار همه تادیات قابل پرداخت حفظ ومراقبت پارک صنعتی را پرداخت نموده و مقروضیت نداشته باشد.
فروش زمین های شخصی در پارک های صنعتی
ماده شانزدهم:
در مورد فروش نمرات زمین که مالک/مالکین آن قباله شرعی ملکیت را اخذ نموده باشد و یا زمین های شخصی که مالک آن قباله
شرعی دردست داشته و زمین شان شامل پالن تفصیلی پارکهای صنعتی باشد با درنظرداشت نکات ذیل اجراآت صورت میگیرد:
 .0قطعه زمین مورد فروش مستردی و تحت دعوا نبوده و مقروضیت نداشته باشد.
 .2مشتری باید جواز فعالیت تولیدی /صنعتی از وزارت صنعت و تجارت و سایر ادارات مربوطه را داشته و از زمین صرف جهت
فعالیت تولیدی/صنعتی استفاده بعمل آورد.
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 .2تعیین قیمت فروش زمین مربوط به بایع و مشتری است (برای تعیین قیمت اسناد از رهنمای معامالت که دارای جواز
رسمی باشد ارایه گردد) .بایع و مشتری هر کدام مکلف به پرداخت ( 2%جمعاً  )2%از مجموع قیمت فروش زمین به عنوان
مصارف خدمات به اداره میباشد.
 .2در صورتیکه فقره های اول ،دوم و سوم این ماده تکمیل شده باشد اداره میتواند در زمینه اجرای قباله ای شرعی به
مشتری موافقه خویش را ابراز نماید.
 .5آنعده فابریکات که بدون موافقه اداره به خرید و فروش زمین اقدام مینمایند در صورت مراجعه به دفتر مرکزی و یا دفاتر
والیتی جهت ثبت و قید اسناد شان ،تابع شرایط فقره سوم این ماده میباشد.
 .1م شتری مکلف است تا هر گونه فعالیت های تولیدی و ساختمانی فابریکه خویش را در مطابقت به موافقتنامه فروش زمین
و شرطنامه ساختمانی و مواد این طرزالعمل انجام دهد.
 .1مشتری تمام لوایح و مقررات پارک های صنعتی را رعایت مینماید
فروش زمین باالی سهمدار
ماده هفدهم :هرگاه یک شرکت متشکل از دو و یا بیشتر از دو سهمدار ،زمین در پارک صنعتی در اختیار داشته باشد و یکی از
سهمداران بخواهد سهم خویش را باالی سهمدار/سهمداران دیگر بفروش برساند .در صورتیکه شرکت تمام مکلفیت های گذشته
خویش را انجام داده و هیچگونه باقیداری نداشته باشد ،اداره میتواند در زمینه فروش آن موافقه نماید .و اگر مکلفیت های (پرداخت
مصارف زیربنا و خدمات) خویش را انجام نداده باشد قبل از موافقه باید آن را تکمیل نماید .این ماده تابع شرایط فقره سوم ماده
شانزدهم نمیگردد.
فروش زمین از جانب مالک آن قبل از داشتن قباله شرعی
ماده هجدهم:
اشخاص ویا فابریکات که زمین دریافت نموده و تا هنوز قباله شرعی دریافت نکرده اند و قادر به ادامه فعالیت خویش در پارکهای
صنعتی نمیباشد با در نظرداشت شرایط ذیل میتواند زمین مربوطه اش را به شرکت تولیدی دیگر بفروش برسانند:

 .0طی درخواست رسمی عنوانی اداره دالیل مقنع شانرا پیرامون عدم ادامۀ فعالیت خویش توضیح داده و خواهان انتقال
نمرۀ زمین مربوطه خویش به فابریکۀ دار دیگر شوند.
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 .2بایع حد اقل  %21قیمت زمین و مصارف زیربنا را پرداخت نموده و حد اقل  %51امور ساختمانی (تعمیرات صنعتی) را اعمار
کرده باشد.
 .2انتقال نمرۀ زمین به شخص ثالث از جانب دریافت کننده باید مطابق قیمت قبالً تعیین شده (قیمت توزیع شده دولتی)

صورت بگیرد.
 .2مشتری موافقتنامه را با اداره امضا نماید.
 .5بایع و مشتری مکلف است تا هرکدام ( 005%جمعاً  )2%از مجموع قیمت فروش زمین را بعنوان مصارف خدمات به حساب
واردات دولت پرداخت نماید.
 .1بایع هیچ نوع باقیات دیگر الی مدت زمان فروش زمین خویش از اداره نداشته باشد.
 .1اداره پارک های صنعتی موافقه خویش را ارائه نموده باشد.
 .2مشتری باید فعالیت تولیدی و صنعتی داشته باشد.
 .3بعد از فروش ،مشتری مکلف است که (اقساط پرداخت شده توسط بایع و قیمت تعمیر فابریکه و ملحقات آن را) به بایع و
باقی اقساط قیمت زمین و مصارف زیربنا را به اداره پرداخت نماید
 .01خریدار مطابق ماده پانزدهم این طرزالعمل درخواست قباله شرعی زمین خویش را کرده میتواند
 .00تمام مقررات مربوط به پارک باالی مشتری قابل تعمیل میباشد.
کرایه زمین توسط مالکین فابریکات در پارکهای صنعتی
ماده نوزدهم:
در صورتیکه مالکین فابریکات نتواند به فعالیت های تولیدی و صنعتی خویش در پارک های صنعتی ادامه دهد با رعایت بندهای ذیل
میتواند فابریکه خویش را به کرایه دهد:
 .0کرایه دهنده باید کتباً اداره را در جریان قرار داده ،موافقه اداره را اخذ نماید.
 .2کرایه گیرنده باید جواز تولیدی و صنعتی از وزارت صنعت و تجارت را داشته و از ملکیت متصرفه صرف به مقصد فعالیت های
تولیدی/صنعتی مجاز استفاده نماید.
 .2تعیین کرایه مربوط به طرفین کرایه دهنده و کرایه گیرنده میباشد.
 .2تمام شرایط و لوایح پارک های صنعتی باالی کرایه گیرنده قابل تعمیل است
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 .5در صورت عدم اخذ موافقه اداره ،کرایه دهنده مکلف به پرداخت دو ماه کرایه به عنوان جریمه تخلف به واردات دولت میباشد.
ماده بیست ام :متشبث میتواند از بانک های شخصی و دولتی بر مبنای سند قانونی (قباله شرعی) به بیع جایزی طبق مقررات و
دستورالعمل های منظور شده بانک مربوطه قرضه اخذ نماید.
ماده بیست و یکم:
 .0اداره در مورد حصول ،پرداخت و تحت مراقبت گذاشتن فابریکات که از بانک قرضه اخذ مینماید هیچگونه مکلفیت در برابر
بانک ها ندارد.
 .2بانک نمیتواند ملکیت مقروض را به فعالیت غیر تولیدی و صنعتی (فعالیت غیر مجاز) به فروش برساند.
 .2در صورت فروش ملکیت مقروض ،طرفین فروشنده و خریدار مکلف است تا هرکدام ( %2جمعا ً )4%پول از قیمت
مجموعی ملکیت را به حساب مصارف خدمات به اداره (واردات دولت) پرداخت نماید.
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فصل چهارم
بخش حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی
سنجش ویا برآورد مصارف حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی
ماده بیست ودوم:
 .0سنجش مصارف حفظ و مراقبت پارک های صنعتی توسط تیم تخنیکی (انجنیری) اداره به همکاری انجمن/اتحادیه و یا
توسط انجمن/اتحادیه (در صورتیکه مدیریت حفظ و مراقبت پارک به آنها سپرده شده باشد) پارک مربوطه به اساس فی
متر مربع در هر دوره زمانی یکساله صورت میگیرد.
 .2وجوه مصارف حفظ و مراقبت از نظر زمانی قابل تغیر بوده میتواند.
جمع آوری پول حفظ و مراقبت
ماده بیست و سوم:
جمع آوری پول حفظ و مراقبت قرار ذیل صورت میگیرد:
 .0وجوه پول حفظ و مراقبت به اساس فی متر مربع زمین توسط تیم تخنیکی ریاست عمومی پارک های صنعتی به همکاری
اتحادیه/انجمن پارک سنجش گردیده و بعد از تائید کمیته تخصصی پارک ها توسط آمریت حفظ و مراقبت پارک متذکره از
فابریکه داران جمع آوری میگردد.
 .2پول حفظ و مراقبت ،در حسابات بانکی مشخص و مربوطه هر پارک جمع آوری گردیده و جهت حفظ و مراقبت تاسیسات
زیربنایی همان پارک به اساس پالن های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت به مصرف میرسد.
 .2میعاد پرداخت پول حفظ و مراقبت از تاریخ تسلیمی نمره زمین به در یافت کننده آن در پارکهای صنعتی آغاز میگردد.
 .2دریافت کننده گان زمین در پارکهای صنعتی مکلفیت دارند تا پول حفظ و مراقبت را در زمان معین آن پرداخت نماید.

 .5درصورتی که دریافت کننده زمین الی مدت سه ماه پول حفظ و مراقبت را پرداخت ننماید در فی ماه تاخیر تابع
( % 2جریمه از سرجمع پول حفظ و مراقبت) میگردد.
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 .1درصورت عدم پرداخت پول حفظ و مراقبت بیشتر از شش ماه ،اداره برعالوه جریمه ذکر شده در بند  5این ماده امر
قطع برق و آب و سایر خدمات را باالی فابریکه صادر مینماید.
 .1در صورت عدم اقدام الی مدت هشت ماه ،شرکت تابع دوبرابر جریمه پول حفظ و مراقبت میگردد.
 .2در صورت عدم اقدام الی مدت یکسال موضوع غرض اخذ هدایت به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد گردیده طبق
هدایت اجراآت گردد.
وجوه خاص
ماده بیست و چهارم:
وجوه خاص پارک های صنعتی ،عبارت از وجوه میباشند که به منظور تعویض تجهیزات و وسائل زیربناهای اساسی (باز سازی و یا
نوسازی) ،اشتهارات و انکشاف پارک به مصرف رسیده و درهنگام ضرورت (بخش حفظ و مراقبت ضرورت به جمع آوری وجوه خاص
و مقدار آنرا تثبیت مینماید) در حساب بانکی معرفی شده ای جمع آوری گردیده و بدان منظور توسط اداره به مصرف میرسد.
ماده بیست و پنجم:
اداره از چگونگی اجراآت مربوط به حفظ و مراقبت پارک های صنعتی (شرکت های قراردادی/انجمن یا اتحادیه) نظارت مینماید.
مکلفیت های فابریکه داران پارکهای صنعتی در قبال حفظ و مراقبت
ماده بیست و ششم:
متشبثین و سرمایه گذاران مکلف اند تا شرایط ذیل را جهت حفظ و مراقبت پارک های صنعتی رعایت نمایند:
 .0شرکت ها مکلف اند تا تمام مقررات ساختمانی  ،محیط زیستی  ،تدابیر ایمینی و سایر اصول و مقررات پارک های صنعتی را
در هر مرحله ای کاری خویش رعایت نمایند.
 .2انتقال کثافات به محالت معین شده
 .2جلوگیری از استعمال و انتشار مواد و گازات مضره
 .2پرداخت پول حفظ و مراقبت تعیین شده در موعد معین آن
 . 5عدم انجام کارهای ساختمانی ،حفر چاه های عمیق و چاه های سپتیک و سایر تحرکات عمرانی و خدماتی بدون مجوز این
اداره و در مغایرت با مقررات و طرزالعمل پارکهای صنعتی
11

 . 1اجراآت در زمینه برنامه های طرح شده ای واحد حفظ و مراقبت که بمنظور بهبود و یا رفع چالش های حفظ و مراقبت پارک
صنعتی و محیط زیستی صورت میگیرد .مانند (حفر چاه سپتیک در پارکهای که سیستم کانالیزاسیون ندارد ،غرس نهال و
ایجاد ساحات سبز و سایر برنامه ها طبق لزوم دید مدیریت حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی)
 .1نصب وسایل ضد حریق در فابریکات و راهنمایی طریقه مثمر آتشنشانی
ماده بیست و هفتم :انداختن (انبار کردن) کثافات و مواد اضافی فابریکات در کنار جاده ها بر صحت افراد ،محیط زیست و
مصئونیت تولید مضر میباشد ،مرتکبین آن عالوه بر انتقال کثافات و مواد اضافی و پاک کاری ساحه ،مستوجب جزا های تادیبی
ازجانب بخش حفظ و مراقبت پارک صنعتی نیز میگردد.
ماده بیست و هشتم:واحد حفظ و مراقبت پارک صنعتی به همکاری انجمن/اتحادیه صنعتکاران پارک و شاروالی مکلف به تثبیت
ساحه بمنظور جابجایی زباله دانی ها و انتقال آن از طرف ناحیه مربوطه شاروالی ها میباشد.
شیوه انجام حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی
ماده بیست و نهم :حفظ و مراقبت پارک های صنعتی ،به شیوه های ذیل صورت گیرد:

 .0حفظ و مراقبت توسط سکتور خصوصی از طریق ()Outsourcing
 .2حفظ و مراقبت از طریق انجمن/اتحادیه صنعتکاران پارک مربوطه
 .2حفظ و مراقبت توسط کارمندان پارک های صنعتی
ماده سی ام :اموال منقول و غیر منقول (به استثنای ملکیت های توزیع شده به متشبثین) پارک های صنعتی ملکیتت اداره بتوده و
واگذاری ساحات تحت قیومیت آن به عنوان اجاره و کرایه جهت بلند بردن عواید حفظ و مراقبت از صالحیت های اداره میباشد.
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فصل پنجم
بخش انکشاف پارکهای صنعتی
شرایط احداث پارکهای صنعتی دولتی
ماده سی و یکم:
شرایط احداث پارک های صنعتی قرار ذیل است:
 .0نتایج مثبت مطالعات امکان سنجی (موجودیت منابع آب ،برق ،مطالعه اثرات محیط زیستی ،و اجتماعی)
 .2مطابقت ساحه با پالنهای استراتیژیک شهری (والیات/ولسوالی ها)
 .2احداث پارک صنعتی در مناطق دارای اهمیت اقتصادی
 .2سهولت در صادرات محصوالت داخلی و عرضه آن به بازارهای هدف
 .5نزدیک بودن به مراکز و زون های اقتصادی
 .1دسترسی آسان به منابع تولید مانند (موادخام ،انرژی و منابع بشری)
 .1موجودیت تقاضاو عالقمندی از جانب سرمایهگذاران
 .2موقعیت مناسب جغرافیایی برای ایجاد کار و استفاده بهتر از منابع موجوده در والیات مختلف کشور غرض جلوگیری از تراکم
نفوس در شهرهای بزرگ
 .3سهولت در نقل و انتقاالت درون شهری و برون شهری (ترانسپورتیشن)
 .01داشتن شرایط مناسب برای ایجاد پارکهای صنعتی تشبثات کوچک و متوسط ،خدمات صحی ،تحصیلی و صنایع وابسته به
زنان
 .00در ماستر پالن حد اقل از ( 05الی  )25فیصد پارک به تشبثات کوچک و متوسط و تشبثات و ابسته به زنان اختصاص داده شود.
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تاسیسات زیربنایی و خدماتی پارک های صنعتی
ماده سی و دوم:
 .0تاسسیسات زیربنایی پارک های صنعتی عبارتند از:
 سرک های داخلی پارک
 شبکه توزیع برق
 سیستم آبرسانی و فاضالب
 سیستم کانالیزاسیون
 سیستم جمع آوری و تصفیه کثافات جامد

 .2تاسیسات خدماتی پارکهای صنعتی دولتی
تاسیسات خدماتی پارک های صنعتی عبارتند از سیستم مخابرات ،اطفائیه ،کلینیک ،کودکستان ،مسجد ،ساحات سبز ،دفاتر اداری،
ساحات تجارتی ،پوسته های امنیتی ،دروازه دخولی  ،اتاق محافظین  ،دیوار احاطوی و پارکینگ وسایط
انتقال ملکیت پارک های صنعتی
ماده سی و سوم:
اداره مکلف است تا انتقال ملکیت قطعه زمین را که از جانب تیم تخنیکی برای احداث پارک صنعتی مناسب قلمداد میگردد ،از اداره
مستقل اراضی افغانستان رسماً تقاضا نموده و اداره مستقل اراضی ،مکلف به تکمیل پروسه انتقال ملکیت در وقت مناسب آن به جانب
اداره میباشد.
پالن های تفصیلی ( ماستر پالن)
ماده سی و چهارم:
ساحاتیکه در پالن استراتیژیک از جانب وزارت امور شهرسازی و مسکن ،ساحه صنعتی مشخص گردیده است ،پالنهتای تفصتیلی آن
برویت سکیچ امالکی و اسناد انتقال ملکیت زمین از جانب اداره مطابق به رهنمودهای وزارت امور شهرستازی ترتیتب میگتردد .در
صورتیکه ایجاد پارکهای صنعتی در ساحات خارج از پالن استراتیژیک و یا غیرپالنی در نظر باشد در مرحلته پتالن گتذاری موافقته و
تآئیدی وزارت امور شهرسازی اخذ شود.
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انکشاف و توسعه
ماده سی و پنجم:
انکشاف و یا توسعه پارک های صنعتی بر اساس پالن های تفصیلی با در نظر داشت (ماده سی و دوم) و متناسب به منابع مالی دست
داشته به شکل پروژه وی طرح و از طریق شرکتهای ساختمانی خصوصی (قراردادی) مطابق به قانون تدارکات عملتی میگتردد البتته
مصارف تآسیسات و زیربنایی پارک صنعتی مطابق به ماده دوازدهم از نزد متشبثین جمع آوری میگردد.
پالنگذار ی ونظارت از تطبیق پروژه های انکشافی
ماده سی و ششم:
اداره اسناد تخنیکی مورد نیاز پروژه های اعمار تآسیسات زیربنایی پارکهای صنعتی (انجام مطالعتات و ستروی هتای تخنیکتی ،طترح
وترتیب نقشه های انجینری ،مشخصات تخنیکی ،احجام کار ،برآورد تخمینی و پالن تطبیق پروژه ها) را به اساس معیارهای پذیرفتته
شده ای انجنیری انجام و ترتیب مینماید.
ماده سی و هفتم:
اداره از چگونگی تطبیق و پیشرفت کار پروژه ها با در نظرداشت مشخصات و نقشه های تخنیکتی ،معیتار هتای انجینتری و شترایط
قرارداد نظارت به عمل آورده ،از پیشرفت وکیفیت کار وقتآ فوقتآ به ادارات ذیربط گزارش ارایه میدارد.
منظوری نقشه های تعمیرات صنعتی"فابریکات" و نظارت ازتطبیق آن
ماده سی و هشتم:
اعمار هرگونه تآسیسات و ساختمان جدید ،توسعه تآسیسات فعلی و یا تغیرات در ساختمانهای صنعتی موجود در پارکهای صنعتی بدون
منظوری نقشه و تآئیدی رسمی آن از جانب اداره مجاز نمی باشد.
ماده سی و نهم:
دریافت کنندگان زمین (متشبثین) در پارکهای صنعتی ،بعد از اخذ سند موقت ملکیت و تسلیم گیری نمره زمین مربوطه خویش ،نقشه
های فابریکات و واحد های تولیدی شانرا مطابق به شرطنامه ساختمانی (ضمیمه شماره )2پارکهای صنعتی بتا در نظتر داشتت معیتار
های انجنیری ترتیب نموده ،جهت تائیدی به اداره تسلیم میدهد.
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ماده چهل ام:
اداره در زمینه طرح و ترتیب نقشه های انجینری فابریکه ها و واحد های تولیدی با متشبثین ذیالً همکاری مینماید.
 .0فراهم نمودن مشخصات تخنیکی نمره زمین منظور شده (ابعاد ،کواوردینات ،توپوگرافی و نکات اتصال با خدمات)
 .2ترتیب سکیچ نمره زمین مربوطه و سکیچ ساحه
 .2ارایه مشوره های تخنیکی
ماده چهل و یکم:
نقشه های فابریکات و واحد های تولیدی که متشبثین غرض تآئیدی به اداره تسلیم مینمایتد ،بایتد دارای مشخصتات درج شترطنامه
ساختمانی (ضمیمه شماره  )2باشد.
ماده چهل و دوم:
نقشه های تخنیکی فابریکه ها از طرف کمیته تخنیکی (شامل انجینران بخش های مربوطه) حد اعظتم در ظترف دو هفتته ارزیتابی
گردیده و در صورت لزوم در مورد اصالح آن ابراز نظرتخنیکی صورت گیرد در غیر آن رسماً تآئیدی آن ارایه گردد.
ماده چهل و سوم:
سرمایه گذار مکلفیت دارد تا به منظور نظارت از تطبیق نقشه های منظور شده حد اقل یک نفر انجینر را استتخدام نمتوده ستاختمان
فابریکه خویش را در زمان معین آن (طبق موافقتنامه فروش زمین) به پایه اکمال برساند.
ماده چهل و چهارم:
سرمایه گذار مکلف است تا حد االمکان از مواد ساختمانی (سیخ گول ،سمنت وغیره) که در داخل کشور تولید میگردد استفاده نماید.
ماده چهل و پنجم:
اداره در صورت مشاهده هرگونه تخلف حین تطبیق پروژه به شرکت قراردادی و یا سرمایه گذار جهت اصالح آن کتبآ اطتالع رستانی
نموده و در صورت تکرار آن طبق موافقتنامه فروش زمین با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.
ماده چهل و ششم:
پارک های صنعتی که توسط ادارات دیگر (ادارات که در زمینه احداث و انکشاف پارک های صنعتی فعالیت مینماینتد ماننتد اداره زون
پایتخت و  )..احداث و انکشاف داده میشود ،با تکمیل شدن تاسیسات ،امور مربوط به توزیع زمین ،عقد موافقتنامه فتروش و شترطنامه
ساختمانی با دریافت کنندگان زمین و نیز امور مدیریتی و نظارتی آن توسط اداره انجام میشود.
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فصل ششم
پارک صنعتی مشارکتی ()PPP
ماده چهل و هفتم:
پارک های صنعتی مشارکتی به اهداف ذیل احداث میگردد:
 بهره گیری موثر از منابع ملی
 جذب سرمایه گذاری خصوصی بمنظور تحقق اهداف ذکر شده در پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی
 فراهم آوری زمینه رشد اقتصادی کشور
 کاهش بار مالی حکومت
 تامین منافع عامه و سکتور خصوصی
شرایط عمومی
ماده چهل و هشتم:
 .0طرح احداث پارک صنعتی مشارکتی توسط اداره ترتیب گردد
 .2مطالعات امکان پذیری پروژه بعد از ابراز نظر وزارت مالیه در مورد طرح تهیه شده صورت میگیرد.
 .2نتیجه مطالعات امکان پذیری غرض منظوری به شورای عالی اقتصادی و کابینه ج.ا ارایه گردد.
 .2پروژه متذکره داوطلبی میگردد
 .5بعد از انتخاب داوطلب برنده اسناد غرض منظوری از جانب اداره به اداره تدارکات ملی ارایه میگردد.

شرایط احداث و انکشاف پارک صنعتی مشارکتی ()PPP
ماده چهل و نهم:
 .0قبل از اعمار تاسیسات باید مطالعات امکان سنجی پارک تکمیل گردد.
 .2ماستر پالن پارک از جانب اداره ذیصالح ویزه شده و جواز محیط زیستی اخذ گردد.
 .2پروسه انتقال ملکیت پارک تکمیل گردیده باشد.
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 .2تاسیسات اساسی زیربنایی و خدماتی تعریف شده در ماده  22اعمار گردد.
شیوه /روش مشارکت
ماده پنجا ام:
از اینکه احداث و بهره برداری پارک های صنعتی از جمله پروژه های طویل المدت است ،لذا پروژه پارک های صنعتی مشارکتی
مطابق به یکی از روش های ذکر شده در قانون مشارکت عامه و خصوصی صورت گرفته و سرمایه گذار خصوصی امور آن را در زمان
بهره برداری نیز تعمیل مینماید.
اسهام مشارکت
ماده پنجا و یکم:
اسهام در پارک های صنعتی مشارکتی به اساس توافق جوانب مشارکت بوده طوری که منطق تجارتی داشته و منافع عامه و سرمایه
گذار در چوکات قرار داد مربوطه تنظیم میگردد.
در نوع پارک های صنعتی مشارکتی دولت زمین ،خدمات مشوره دهی و نیز حمایه های تعرفوی و مالی را به اساس برنامه های
تشویقی حکومت و متکی به پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی فراهم ساخته اما امور اجرائیوی ،اعمار زیربنا و سرمایه گذاری
مالی به عهده سکتور خصوصی (سهمدار) میباشد .و منافع بدست آمده از پروژه به اساس اسهام به حساب دولت و سکتور خصوصی
واریز میگردد.
مرجع اجرایی پارک های صنعتی مشارکتی
ماده پنجا و دوم:
 .0امور مربوط به حکومت انتقال زمین (در صورتیکه دولتی باشد) ،فراهم آوری خدمات مشوره دهی از جانب سهمدار سکتورعامه
صورت گرفته و امور مربوط به سرمایه گذاری به عهده سهمدار سکتور خصوصی میباشد ،جمع آوری عواید بصورت مشترک
صورت گرفته و وزارت صنعت و تجارت ( ریاست عمومی پارک های صنعتی ) نظارت کلی مینماید.
 .2سایر ادارات ذیربط در محدوده کاری خویش مکلف به همکاری میباشند.
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توزیع زمین پارک های صنعتی مشارکتی
ماده پنجا و سوم:
بمنظور توزیع زمین در پارک های صنعتی مشارکتی ذیالً اجراآت صورت گیرد:
 .0بند های 20200و  2ماده  22تکمیل شده باشد.
 .2توزیع زمین در پارک صنعتی مشارکتی زمانی آغاز میگردد که اعمار زیربناهای اساسی مجموع پارک صنعتی یا فیز مورد نظر
تکمیل شده باشد و یا میتواند همزمان با اعمار زیر بنا های پارک ،توزیع زمین و اعمار فابریکه صورت گیرد.
 .2توزیع زمین به اساس اسناد الزمه شامل (بزنس پالن ،صورت حساب بانکی ،اسکیج زمین درخواست شده و کاپی جواز شرکت) با
توجه به معیار های چون (حد اقل میزان سرمایه گذاری یکصد هزار دالر آمریکایی و حد اقل  01نفر ایجاد زمینه اشتغال در فی
جریب زمین) صرف برای فعالیت های تولیدی و صنعتی صورت میگیرد.
 .2توزیع زمین توسط کمیته مشترک نمایندگان جوانب مشارکت و نماینده اداره بحیث عضو ناظر به اساس صراحت بند  2این ماده
صورت میگیرد
تعیین قیمت زمین در پارک صنعتی مشارکتی
ماده پنجاه و چهارم:
قیمت زمین در پارک های صنعتی مشارکتی توسط جوانب عامه و خصوصی (دولت و سرمایه گذار خصوصی) مشارکت تعیین میگردد.
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پارک های صنعتی خصوصی
شرایط عمومی
ماده پنجاه و پنجم:
 .0داشتن جواز تشبث از وزارت صنعت و تجارت
 .2داشتن سند ملکیت زمین (قباله شرعی)
 .2درخواست رسمی غرض احداث پارک صنعتی
 .2ارایه اسناد مورد نیاز مانند (کاپی جواز ،پالن تجارتی ،اسکیچ زمین ،سند مالی که نشان دهنده توانایی مالی شرکت برای
احداث تاسیسات پارک باشد) به اداره.
 .5احداث پارک صنعتی خصوصی به اساس درخواست سرمایه گذار ،ارزیابی اداره ،تائید کمیته تخصصی ،پیشنهاد اداره و
منظوری شورای عالی اقتصادی صورت میگیرد.
 .1در احداث پارک های صنعتی خصوصی ماده  22قابل تعمیل است.
 .1وزارت صنعت و تجارت از تمام اجراآت پارک صنعتی خصوصی نظارت مینماید.
انکشاف پارک های صنعتی خصوصی
ماده پنجاه و ششم:
سرمایه گذار خصوصی در زمینه احداث و انکشاف پارک های صنعتی خصوصی مکلفیت های ذیل را دارد:
 .0انجام مطالعات امکان پذیری و تخنیکی پارک صنعتی
 .2ترتیب اسناد تخنیکی پارک صنعتی (ماسترپالن ،نقشه و دیزاین تاسیسات زیربنایی پارک).
 .2اخذ منظوری (ویزه) ماستر پالن پارک از اداره ذیصالح و اخذ جواز محیط زیستی.
 .2اخذ موافقه ریاست دافغانستان برشنا شرکت در ارتباط به تامین برق مورد نیاز پارک صنعتی (در صورتی که برق از جانب
دافغانستان برشنا شرکت تامین شود)

 .5ارایه اسناد تخنیکی به اداره
 .1اعمار تاسیسات اساسی زیربنایی و خدماتی تعریف شده در ماده 22
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توزیع زمین پارک های صنعتی خصوصی
ماده پنجاه و هفتم:
 .0توزیع زمین در پارک صنعتی خصوصی زمانی صورت گرفته میتواند که اعمار تاسیسات زیربنایی پارک (تمام پارک و یا فیز قابل
توزیع) تکمیل گردیده باشد ویا میتواند همزمان با اعمار زیر بنا های پارک  ،توزیع زمین و اعمار فابریکه ها صورت گیرد.
 .2توزیع هر جریب زمین به اساس نتایج ارزیابی اسناد الزمه مانند (بزنس پالن ،سند داد ستد مالی ،اسکیچ زمین درخواست شده،
جواز شرکت) صورت گیرد.
 .2از اینکه در پارک های صنعتی خصوصی ملکیت مربوط به شخص سرمایه گذار (شخصی) است ،توزیع زمین توسط شرکت
سرمایه گذار تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت صورت میگیرد.
تعیین قیمت زمین پارک های صنعتی خصوصی
ماده پنجاه و هشتم:
قیمت زمین در پارک های صنعتی خصوصی توسط سرمایه گذار تعیین میگردد.
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مکلفیت های اداره ،دریافت کننده گان زمین و سائر ادارات ذیربط
مکلفیت ها و مسئولیت اداره
ماده پنجاه و نهم:
مکلفیت ها و مسئولیت های اداره در قبال پالنگذاری ،انکشاف ،مدیریت و حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی قرار ذیل میباشد:
 .0اداره مسئولیت دارد تا ضرورت احداث و انکشاف پارکهای صنعتی در موقعیت های مختلف کشور را تشخیص داده مطتابق
به مواد این طرزالعمل در زمینه پالنگذاری ،انکشاف و مدیریت پارک صنعتی اقدام نماید.
 .2اداره مکلف است تا مطابق به توانایی مالی خویش ( که ازطریق جمع آوری مصارف زیربناها از متقاضیان زمین و یا کمتک
های تمویل کننده های داخلی و خارجی تامین میشود) ،تسهیالت و خدمات چون تاسیستات زیربنتایی اساستی و ختدماتی
تعریف شده در ماده  22فراهم نماید.
 .2با توجه به اینکه بخش اعظم پول دریافتی از متشبثین ،مصارف زیربنا بوده و امانت سرمایه گذاران جهت احداث زیربنا های
پارک های صنعتی میباشد .لذا مصارف زیربناها که از دریافت کننده گتان زمتین جمتع آوری میگتردد بته حستاب دولتتی
مشخص (به اساس موافقه وزارت مالیه) واریز گردیده و در جهت احداث و انکشاف وتوسعه پارک های صنعتی بته مصترف
میرسد.
 .2اداره مکلف است تا انتقال ملکیت زمین پارکهای صنعتی ،و سایر موضوعات قانونی مربوط به زمین پارک را از طریق ادارات
ذیربط تعقیب نماید.
 .5اداره مکلفیت دارد تا از هرگونه اقدامات غیر معیاری دریافت کننده گان زمین و یا مالکین فابریکات که باعث آسیب رسیدن
به تسهیالت فراهم شده پارک میگردد جلوگیری بعمل آورد.
 .1اداره در صورت تقاضای دریافت کننده گان زمین ،اسناد تخنیکی و نقشه های واحد های تولیدی آنان را در مقابل پرداختت
( )%5 -2قیمت ساختمان که از جانب تیم تخنیکی این اداره برآورد میگردد تهیه و ترتیب نموده وهمچنان در صتورت نیتاز
درقسمت طی مراحل و ویزه آن از جانب مراجع مربوطه همکاری الزم بعمل می آورد.
 .1ادارات ذیربط در صورت که خواسته باشند از هرگونه مسائل مربوطه خویش در پارکهای صنعتی نظارت بعمل آورند ،مکلتف
هستند تا اجراآت خویش را به اساس هماهنگی قبلی با اداره انجام دهند.
 .8اداره باید تالش نماید تا توجه دونر های داخلی و خارجی را جهت انکشاف و احداث پارکهای صنعتی جلب کند.
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 .9اداره مکلف است تا مواد این طرزالعمل وسائر رهنمودهای پارکهای صنعتی را به گونه بهتر عملی نموده جهتت تطبیتق آن
میکانیزم های مؤثری را ایجاد نمایند.
مکلفیت های عمده دریافت کننده گان زمین
ماده شصتم:
شرکت های که توانسته اند زمین در پارکهای صنعتی دریافت نمایند مکلف هستند ،مسئولیت خویش را به شکل ذیل ادا نمایند:
 .0از زمین خویش در پارکهای صنعتی صرف حق استفاده به منظور فعالیت های تولیدی و صنعتی را دارند.
 .2دریافت کننده ای زمین مکلف است تا بعد از امضتای موافقتنامته فتروش (ضتمیمه شتماره  )0و شترطنامه ای ستاختمانی
(ضمیمه شماره  ) 2تمام فعالیت های خویش را مطابق به موادات آنها عیار نموده به آن عمل نماید.
 .2دریافت کننده گان زمین مکلف است تمام لوایح و مقررات مربوطه را در پارکهای صنعتی مراعات نموده و همچنتان مبتالغ
قابل پرداخت خویش را در وقت وزمان معین آن به اداره پرداخت نماید ،در غیر آن مطابق به اصول و مقررات مورد برختورد
قرار خواهند گرفت.
 .2دریافت کننده زمین مکلف است تا قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست ،قانون کار و سائر قوانین نافتذه کشتور را
جدآ مراعات نمایند ،در غیر آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
 .5در یافت کننده زمین مکلف است تا در صورت تغیر دادن نوع فعالیت ختویش در پارکهتای صتنعتی قتب طتی در خواستت
رسمی اداره را در جریان گذاشته و موافقه آنرا کسب نماید.
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فصل هفتم
احکام متفرقه
مکلفیت دریافت کننده زمین در اعمار ساختمان
ماده شصت و یکم:
دریافت کنندگان زمین مکلف است مطابق به شرطنامه ساختمانی (ضمیمه شماره  2طرزالعمل) و ماستتر پتالن تاییتد شتده از جانتب
ادارات مسئول واحد تولیدی خویش را در پارکهای صنعتی اعمار نمایند
امضای موافقت نامه فروش
ماده شصت و دوم:
دریافت کننده ای زمین مکلف است که موافقتنامه فروش زمین (ضمیمه شماره  0این طرزالعمل) را بتا اداره امضتا نمتوده و اجتراآت
خویش را مطابق به مواد آن عیار سازد.
تناقض بین طرزالعمل و موادات موافقت نامه فروش /اجاره ،شرطنامه ساختمانی و یا کدام الیحه دیگر قابل
اعمال در پارکهای صنعتی
ماده شصت سوم:
در صورت که کدام ماده ،بند و یا فقره از موافقت نامه فروش/اجاره/شرطنامه ساختمانی و یا کدام الیحه قابل اعمتال دیگتر در پتارک
های صنعتی در تناقض با ماده ها ،بندها و یا فقره های این طرزالعمل و یا مواد قانون قرار گیرد و یا آن را نفی کند ،طرزالعمل هذا بر
(موافقتنامه فروش/قرارداد اجاره/شرطنامه ساختمانی و الیحه دیگر مربوط به پارک ها) و قانون بر موادات این طرزالعمل در ارجحیتت
قرار دارد.
ماده شصت وچهارم:
مواد این طرزالعمل در تمام پارک های صنعتی دولتی (پارک های که توسط وزارت صتنعت و تجارت/پتارک هتای کته توستط ادارات
همکار دولتی احداث و انکشاف داده میشود) و پارک های صنعتی مشارکتی و خصوصی قابل تعمیل میباشد.
ماده شصت و پنجم :با منظور شدن این طرزالعمل امور مربوط به پارک صتنعتی -زراعتتی باریتک آب مطتابق بته متوادات ایتن
طرزالعمل اجرا میگردد.
15

ماده شصت و ششم:
در ارتباط به موارد خاص که در این طرزالعمل صراحت نداشته باشد به اساس پیشنهاد اداره و هتدایت شتورای عتالی اقتصتادی/حکم
مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا اجراآت صورت میگیرد.
ماده شصت و هفتم:
اداره صالحیت دارد تا هرگونه اقدامات که در مغایرت با پالن تفصیلی پارک قرار داشته باشد (حفر چاه هتای آب ،فاضتیالب ،انتقتال
برق وغیره) را جلوگیری نموده و اقدام به مسدود شدن و یا تخریب آنها را نماید.
ماده شصت و هشتم:
این طرزالعمل در هفت فصل و شصت و نه ماده ترتیب گردیده است.
مرعی االجرا بودن طرزالعمل
ماده شصت و نهم:
این طرزالعمل از تاریخ منظوری شورای عالی اقتصادی مرعی االجرا می باشد.

تهیه و ترتیب کننده :ریاست عمومی پارک های صنعتی (

)

تائید و ارایه کننده به شورای عالی اقتصادی:

)

مقام محترم وزارت صنعت و تجارت (
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