دََاَفغَانَستَانَدََجَمهَورَیَدَولَتَرَسمَیَخَپَرَوَنَه
َ
َ
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رسمیَجریده َ
َ

َ
َ

یوولسمهَگڼه َ

پرلهَپسیَنمبرَ(َ )۳۲۱
َ

َ
َ
َ

نیټهََ:پنجشنبهَدََ۲۳۳۱کالَدَزمریَدَمیاشتیَ(َ )۳۳

َ-۲دَافغانَاعالناتوَاساسنامهَ.
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دَافغانستانَدَجمهوریَدولتَرسمیَخپرونه َ
فرمانَشمارهَ(َ)۳۹۲مورخَهفدهمَجوزاَسالََ۲۳۳۱صدارتَعظمیَ
َ
ښاغلیَدوکتورَعبدالمجیدَوزیرَعدلیهَ! َ
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۹۸۹در جلسه تاریخی  ۳۱۳۱/۱/۳۱با مالحظه ورقه عرض مورخ ۳۱۳۱/۱/۳۱
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وزارت اطالعات و کلتور را جع به اساسنامه مؤسسه افغان اعالنات مراتب آتی را تصویب نمود :

(( اساسنامه موسسهه افغهان اعالنهات بها داشهتن حیصیهت تصهدع انت هاعی در اوکهات وزارت اطالعهات و کلتهور بهداخ بیسهت
وشش ماده که به مهر دارالنشاء رسیده منظور است

)).

مراتب تصویب مجلس عالی وزارء که به شرف منظورع حضور رئیس دولت جمهورع افغانستان رسیده به شماره ()۳۷۵
مورخه  ۳۱۳۱/۱/۳۱صبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در حصه نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد .

داکترَدمحمَحسنَشرق َ

اساسنامهَموسسهَافغانَاعالنات َ
فصلَاول َ
عنوانَوَمرام َ
مادهَاولَ َ
موسسۀ بنام افغان اعالنات با داشتن حیصیت تصدع انت اعی در اوکات وزارت اطالعات و کلتور تشکی گردیده است .
مادهَدومَ َ
مرکز موسسه کاب بوده و عنداالقتضا در سایر والیات کشور نمایندگی هاع آن تاسیس شده میتواند .

مادهَسومَ َ
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مرامَ َ

افغان اعالنات یگانه مؤسسه انحصارع براع اداره ،انتظام و انکشاف اعالنات در افغانستان می باشد .
مادهَچهارمَ َ

تحوی و انکشاف اعالنات به منظور تشویق و ترغیب تجارت ،صنعت مؤسسهات داخلهی و خهارجی توسهط اعالنهات بسهط و
انکشاف وسای براع بهتر و عصریتر ساختن اعالنهات توسهط نیهون و تالسهتی  ،توسهتر هها و امصها آن از وظهایف و مهرام
این مؤسسه می باشد .

َ
َ
َ
َ
َ
1

فصلَدوم َ
سرمایه َ
مادهَپنجمَ َ
سرمایه ابتدائی موسسه مبلغ سه ملیون افغانی و سرمایه انتهایی آن تانزده ملیون افغانی میباشد .
مادهَششمَ َ
قیمت جایداد منقو و غیر منقو مؤسسه به اساس قیمت تمام شد محاسبه و عوض سرمایه محسوب میشود .
مادهَهفتمَ َ

ترداخته میشود .
مادهَهشتمَ َ
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مقادیر با قیمانده سرمایه بعد از تصبیت قیمت جایهداد منقهو و غیهر منقهو در صهورت ایجهاب از طهرف وزارت مالیهه تهدریجا

منافع خالص مؤسسه بعداز وضع مالیهات و تادیهه تیشهبینی هائیکهه در ایهن اساسهنامه بهه عمه آمهده بهه حسهاب واردات دولهت
ترداخته میشود .

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

2

فصلَسوم َ
ارگانَتشکیالتی َ
مادهَنهمَ َ
مؤسسه داراع ارگان هاع ذی می باشد :
 -۳آمر عمومی
 -۵هیئت عام
 -۱هیئت نظار

آمرَعمومی
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مادهَدهمَ َ

آمر عمومی افغان اعالنات وزیر اطالعات و کلتور میباشد .
مادهَیازدهمَ َ

صالحیتَوَوظایفَآمرَعمومیَ َ
 -۳تصبیت خط مشی مؤسسه .

 -۵منظورع لوایح و مقررات داخلی تصدع برحسب قانون و مقررات موضوعه .
 -۱منظورع بودجه ساالنه تصدع .
 -۱منظورع تروگرام هاع ساالنه ،انکشافی و توسعه فعالیت مؤسسه .
 -۳مالحظه و منظورع بیالنس و راتور هاع ساالنه هیئت عام .
 -۹منظورع و مقررع مامورین به اساس تیشنهاد هیئت عام مطابق مقررات .
 -۷منظورع افتتاح نمایندگیها.

 -۸منظورع مقاوالت معامالت و قروض داخلی و خارجی موسسه بعداز طی مراتب آن .
3

مادهَدوازدهمَ َ
هیئتَعاملَ َ
 -۳هیئت عام رکن اجرائیه تصدع بوده و متشک از آمر رتبه ( )۱و معاون رتبه ( )۱میباشد .
 -۵انتخاب هیئت عام به اساس تیشنهاد آمرعمومی و منظورع مقامات صالحه صورت میگیرد .
 -۱رئیس هیئت عام آمر اعطاع درجه دوم مؤسسه بوده و از تیش برد امور اجرائیوع نزد آمر عمومی مسؤلیت دارد .
 -۱حدود وظایف معاون از طرف رئیس عام تعیین میگردد و در غیاب رئیس به حیث وکی اجراع وظی ه می نماید .
مادهَسیزدهمَ َ
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صالحیتَوَوظایفَهیئتَعاملَ َ

هیئت عام داراع صالحیت و وظایف ذی است :

 -۳ترتیب تالن و تروگرام کار مؤسسه و اخذ منظورع از آمر عمومی .
 -۵تطبیق تالن کار مؤسسه .

 -۱ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن بعداز منظورع آمر عمومی به وزارت مالیه .

 -۱تقدیم راتور تطبیق و عدم تطبیق تالن کار مؤسسه در ششماه یکمرتبه بوزارت مالیه .

 -۳ترتیب بیالنس ساالنه و تقدیم آن بعداز منظورع آمر عمومی به وزارت مالیهه و مراجهع مالیهاتی در ظهرف سهه مهاه سها
آینده .

 -۹تیشنهاد مکافات و مجازات براع مامورین و اجیران مطابق قانون .
 -۷تیشنهاد تعین اندازه م اد بر قیمت تمام شد محصوالت تولیدع بعداز منظورع آمر عمومی به وزارت مالیه .
 -۸تسوید لوایح داخلی مؤسسه و اخذ منظورع از آمر عمومی .
 -۹اجراع خریدارع ها طبق الیحه و مقررات خریدارع هاع تصدع هاع دولتی .
 -۳۱اقدام براع ح و فص دعاوع حقوقی علیه مؤسسه .
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 -۳۳انتخاب مامورین الی رتبه شش و اخذ منظورع آن از آمر عمومی .
مادهَچهاردهمَ َ
هیئت نظار رکن اجرائیوع نبهوده و مرکهب از یکن هر رئهیس و دو ن هر عضهو میباشهد .رئهیس هیئهت نظهار از طهرف وزارت
مالیه و دو ن ر اعضاع آن از طرف آمر عمومی تصدع (وزیر اطالعات و کلتور) مطابق به قانون مقرر میگردد .
مادهَپانزدهمَ َ
صالحیتَوَوظایفَهیئاتَنظارَ َ
 -۳تحلی و ارزیابی تالن و تروگرام کار ساالنه مؤسسه که توسط هیئات عام طرح گردیده .
 -۵مطالعه و تحلی بودجه ساالنه مؤسسه .
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 -۱تحلی و ارزیابی تطبیق و عدم تطبیق تالن و تروگرام کار مؤسسه که در ظرف ششماه یه
میگردد .

مرتبهه بهوزارت مالیهه تقهدیم

 -۱بررسی و تحلی بیالنس ساالنه مؤسسه و تقدیم راتور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه .

 -۳مراقبت و نظارت از معامالت و اجراآت تصدع و تقدیم راتور در این مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه .
 -۹کنترو امور حسابی مؤسسه در هر ششماه ی

مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت مالیه .

 -۷هیئات نظار از اجراء و تطبیق مواد قانون تصدیها و این اساسنامه به صورت من رد و دسته جمعهی نهزد آمهر عمهومی و
وزیر مالیه مسؤ میباشد .

5

فصلَچهارم َ
امورَمالیَوَبیالنس َ
مادهَشانزدهمَ َ
سرمایه مؤسسه مربوط دولت بوده تحت وارسی حسابی وزارت مالیه قرار دارد .
مادهَهفدهمَ َ
طرزالعم محاسبه مؤسسه از طرف وزارت مالیه طرح و بدسترس مؤسسه گذاشته میشود .
مادهَهجدهمَ َ
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بیالنس ساالنه مؤسسه بعداز انقضاع سا مالی در ظرف سه ماه سا آینده باید منظم گردیده و بعداز بررسهی هیئهات نظهار
به مراجع مربوط ت ویض گردد .
مادهَنزدهمَ َ

مؤسسه مکلف است که ساالنه دوازده فیصد م اد به تناسب دارایی خود برویت بیالنس ارائه دارد .
مادهَبیستم
مؤسسه میتواند که ی

فیصد م اد مازاد تیش بینی شده را بعداز قناعت وزارت مالیه در صهورتیکه در اصهر فعالیهت مؤسسهه

بدست آمده باشد بمامورین  ،کارگران و مستخدمین مساویانه تقسیم نماید .
مادهَبیستَوَیکمَ َ

مؤسسه به ترداخت مالیه و محصو قانونی مکلف است .
مادهَبیستَوَدومَ َ
کنترولر هاع قبلی مامورین وزارت مالیه بوده ،معاش و مصارف آنها از بودجه مؤسسه ترداخته میشود .
مادهَبیستَوسومَ َ
در موارد استهالکات و افتتاح سایر ذخایریکه در قانون تصدیها تذکر بعم آمده طبق قانون تصدیها اجراآت می گردد .
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فصلَپنجم َ
انحاللَوَتصفیه َ
مادهَبیستَوَچهارمَ َ
انحال و تص یه مؤسسه افغان اعالنات تحت یکی از عوام ذی صورت میگیرد :
 -۳عدم امکان تیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تصبت شده باشد .
 -۵الحاق یا اتحاد مؤسسه با دیگر مؤسسه .
 -۱امور تص یه از طرف وزارت اطالعات و کلتور تحت اجراء قرار میگیرد .
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 -۱دارایی موسسه بعداز تادیه دیون و مصارف مربوط به تص یه بوزارت مالیه داده میشود .

 -۳انحال مؤسسه به اصر تیشنهاد آمر عمومی بعداز تصویب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد .
مادهَبیستَوپنجمَ َ

در مواردیکه در این اساسنامه تذکر به عم نیامده طبق قانون تصدیها وسایر قوانین موضوعه اجراآت بعم می آید .
مادهَبیستَوَششمَ َ

این اساسنامه بعداز نشر در جریده رسمی نافذ می باشد .
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تصحیحََ :
در ص حه ( )۳۵سطر تانزده جمله (بداخ شانزده ماده) (بداخ تانزده ماده) خوانده شود .
همانان در ص حه ( )۳۹ماده (نهم ) به ماده (هشتم) و مواد بعدع الی اخیر بهمین ترتیب تصحیح شود .
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