د افغانستان اسالمي امارت
رسمي جریده

د چاپ نېټه:
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د امتیاز خاوند :د عدلیې وزارت

چهارشنبه د  ۲۲۱۱ه .ق کال د صفرالمظفر د میاشتې اتمه نېټه
پرله پسې ګڼه ۷۹۷

د چارو د ادارې د لوی ریاست اړوند تقنیني سندونه

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

قال هللا تبارک و تعالی !
اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم
ترجمه :هللا هلالج لج فرمائی:
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اطاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول ملسو هیلع هللا یلص او د خپل هغه اولی االمر امیر چی ستاسو له دینه څخه وی.
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 -۲۱مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادار ٔه امور
امارت اسالمی افغانستان
شماره ()۳
تاریخ۲۲۱۱/۲/۲۲ :
مادۀ اول:
بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان ،اسناد تقنینی ذیل مربوط ریاست عمومی اداره امور را توشیح
میدارم:
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 -۱قانون شورای وزیران امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۵فصل و ( )۷۳ماده.

 -۲قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت ها و ادارات امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۷فصل و ( )۷۳ماده.
 -۷قانون مبارزه با حوادث ،در امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۴فصل و ( )۲۲ماده.
 -۴قانون کنترول و تفتیش ،در ( )۴فصل و ( )۲۳ماده.

 -۵قانون شورای قانون اساسی در ( )۴فصل و ( )۱۱ماده.

 -۲قانون قیمت ګذاری و نظارت (کنترول) قیم ،در ( )۴فصل و ( )۲۱ماده.

 -۳قانون بیرق و نشان ،امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۳فصل و ( )۷۳ماده.

 -۸قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۸فصل و ( )۷۷ماده.
 -۱قانون معاشات مقامات عالی امارتی در ( )۲ماده.
 ۱۳قانون نشانها و مدال (عالمه) های امارت اسالمی افغانستان در ( )۸فصل و ( )۵۵ماده.
 -۱۱مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث ،در ( )۴فصل و ( )۱۵ماده.

 -۱۲مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی در ( )۴فصل و ()۱۴
ماده.
 -۱۷مقرره طرز تهیه و ترتیب تشکیالت و تعینات ادارات امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۷فصل و ( )۲۷ماده.

 -۱۴مقرره اداره کنترول و تفتیش ،در ( )۲فصل و ( )۲۲ماده.
 -۱۵اساسنامه شورای مشورتی اقتصادی بخش (سکتور) خصوصی امارت اسالمی افغانستان ،در ( )۵فصل و ( )۴۸ماده.
مادۀ دوم:
اسناد تقنینی مندرج مادۀ اول این فرمان ،از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

والسالم
خادم اسالم
امیراالمومنین مال دمحم عمر (مجاهد)
ٔ
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بسم

میحرلا نمحرلا هللا

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این مقرره به منظور تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی ،وضع
گردیده است.
مادۀ دوم:
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ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی منبعد درین مقرره بنام ادارۀ مرکزی یاد میشود.
مادۀ سوم:

ادارۀ مرکزی بمنظور ارتقای سطح زندگی مردم ،سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی را در کشور اعم از
تولید و خدماتی تشویق و حمایه نموده ،زمینه انکشاف آن را مطابق احکام قانون سرمایه گذاری فراهم می سازد.

فصل دوم

وظائف و صالحیت ها

مادۀ چهارم:

ادارۀ مرکزی دارای وظائف و صالحیت های آتی میباشد:
 -۱بررسی طرح پالن ساالنه و پالن دورنمائی امور مربوط به سرمایه گذاری های خصوصی که از جانب شعبات
اختصاصی (سکتوری) ارائه میگردد و اجراآت مقتضی در زمینه.
 -۲اطالع کتبی پالن های منظور شده به ادارات و تشبثات مربوط.
 -۷بررسی تحقق اهدافیکه برای بخش خصوصی در انکشاف اقتصاد ملی در نظر گرفته شده ،به اشتراک وزارت ها و
ادارات اختصاصی (سکتوری).
 -۴اتخاذ تدابیر جهت استفاده اعظمی و موثر از ظرفیت موجود تشبثات خصوصی فعال و احیای مجدد تشبثات غیر فعال.

 -۵تنظیم طرح (پالن) انکشافی تشبثات خصوصی ،مطابق برنامه امارت اسالمی در بخش سرمایه گذاری خصوصی به
اشتراک وزارت ها و ادارات اختصاصی (سکتوری) و تشبثات مربوط و ارائه آن به وزارت پالن.
 -۲رهنمایی و مساعدت همه جانبه به متشبثین داخلی و خارجی در مسائل مربوط به سرمایه گذاری و تأسیس تشبثات
خصوصی.
 -۳جمع بندی اعداد و ارقام احصائیوی مربوط و صنائع کوچک و صنائع متوسط در داخل برنامه انکشاف اقتصادی و
اجتماعی امارت اسالمی افغانستان به کمک اداره مرکزی احصائیه و سائر مراجع ذیربط.
 -۸بررسی نتائج از نظارت (کنترول) کیفیت تولید کارخانه های (فابریکات) خصوصی که از جانب شعبات اختصاصی
(سکتوری) صورت میگیرد.
 -۱مراقبت تشبثات خصوصی در رابطه به انجام خدمات و تطبیق برنامه تولیدی آنها به همکاری وزارت های اختصاصی
(سکتوری).
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 -۱۳توظیف هیئت (کمیسیون) جهت مطالعه چگونگی اکمال کار طرح (پروژه) تشبث خصوصی و اعطای تصدیق فعالیت
به منظور بهره برداری.

 -۱۱سهمگ یری در تثبیت قیمت فروش محصوالت و تولیدات ،عرضه خدمات تشبثات خصوصی و بررسی نتائج نظارت
شعبات اختصاصی (سکتوری) از تطبیق قیم تثبیت شده.

 -۱۲استفاده از نظم (سیستم) های جدید و پیشرفته فن اداره (منجمنت) در عرصه های کار اداره مرکزی.
 -۱۷صدور اجازه به تشبثات خصوصی ،در مورد انتقال ملکیت اسهام سهمداران آنها طبق احکام قانون.

 -۱۴رسیدگی به درخواست سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در موسسات تولیدی و خدماتی در داخل
برنامه انکشاف ،اقتصادی و اجتماعی کشور.

 -۱۵تحلیل اقتصادی و تخنیکی طرح (پروژه) تشبثات خصوصی جدید که احداث شان توسط متشبثین خصوصی پیشنهاد
شده ،مطابق به قانون سرمایه گذاری با نظرداشت انکشاف اقتصاد ملی و ارائه آن به سلسله هیئت (بورد) انسجام ،غرض
منظوری به هیئت (کمیسیون).
 -۱۲مطالعه امکانات به منظور دریافت ساحات جدید تولیدی و خدماتی با در نظرداشت ظرفیت های موجود و نیازمندی
کشور برای سرمایه گذاری به همکاری موسسات ذیربط و شعبات اختصاصی (سکتوری).
 -۱۳جلب اشخاص ،موسسات و مراجع خارجی در سرمایه گذاری و تشویق آنها جهت سهمگیری در انکشاف کشور.
 -۱۸وارسی از تشبثات خصوصی تأسیس شده بمنظور تأمین فعالیت عادی (نورمال) آنها.

 -۱۱تهیه و تدارک مساعدت های تخنیکی و فراهم آوری تسهیالت در اجرای پاسپورت و اخذ تاجیل از خدمت عسکری
کارکنان تشبثات خصوصی طبق احکام قانون.
 -۲۳تأمین همکاری موثر بین اداره مرکزی و شعبات اختصاصی (سکتوری) شورای مشورتی اقتصادی ،اتاق های
تجارت و صنائع و سائر ادارات اختصاصی (سکتوری) ذیربط.
 -۲۱نشر فهرست تشبثات خصوصی جدید منظور شده ،از طریق وسائل ارتباط جمعی پانزده روز بعد از منظوری هیئت
(کمیسیون).
 -۲۲رسیده گی به مسائل و منازعات مربوط به تشبثات خصوصی و اجراآت بر اساس قانون سرمایه گذاری.
 -۲۷تنظیم و هم آهنگ ساختن فعالیت های شعبات و بخشهای مربوط اداره مرکزی.
 -۲۴تدارک کارکنان (کادرهای) ورزیده برای اداره مرکزی و فراهم ساختن شرائط مساعد جهت ارتقای سطح مهارت
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مسلکی ،استفاده موثر از دانش و تجارب کارکنان و اتخاذ تدابیر الزم تشویقی ،مادی و معنوی برای آنها.

فصل سوم

تنظیم فعالیت ها

مادۀ پنجم:

ادارۀ مرکزی توسط رئیس رهبری میگردد.

رئیس در این مقرره ،صالحیت های خود را مطابق احکام قانون اعمال می نماید.
مادۀ ششم:

ادارۀ مرکزی دارای معاون ،رؤسا و آمران شعبات می باشد ،صالحیت ها و مکلیفیت های آنها مطابق الئحه وظائف تثبیت
میگردد.
مادۀ هفتم:
رئیس ادارۀ مرکزی ،مسؤل اجرای وظائف و مکلفیت های مربوط ادارۀ مرکزی میباشد .معاون ،رؤسا و آمران شعبات
ادارۀ مرکزی در پیشبرد وظائف محوله مسؤلیت فردی داشته ،مکلف به اجرای اوامر و هدایات رئیس میباشند.

مادۀ هشتم:
در ادارۀ مرکزی هیئت (بورد) انسجام و تدقیق طرح (پروژه) های جدید و ابراز نظر تخنیکی و اقتصادی در مورد تشبثات
خصوصی ایجاد میشود که مرکب است از :رئیس ادارۀ مرکزی به حیث رئیس ،رئیس بانک انکشاف صنعتی به حیث
معاون ،نماینده گان تخصصی وزارت های پالن ،مالیه ،تجارت ،معادن و صنائع زراعت و مالداری ،فوائد عامه و شورای
مشورتی اقتصادی به حیث اعضاء.
مادۀ نهم:
هیئت (بورد) انسجام ادارۀ مرکزی ،دارای وظائف و صالحیت های آتی میباشد:
 -۱تحلیل و ارزیابی تشبثات خصوصی که مطالعات مقدماتی آن توسط شعب مربوط اداره مرکزی صورت گرفته به هیئت
(بورد) انسجام ارائه میگردد.
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 -۲ابراز نظر روی طرح ارائه شده طی مدت دو هفته و ارسال آن به اداره مرکزی جهت اجراآت بعدی.

 -۷ابراز نظر روی پیشنهاد تمدید مدت سهولت برای تشبثات خصوصی منظور شده در حاالت غیر مترقبه.
 -۴ابراز نظر در مورد انحالل تشبثات خصوصی که بنابر علل معقول دوام فعالیت آنها متعذر باشد.

 -۵ابراز نظر پیرامون کلیه موضوعاتی که متکی به قانون سرمایه گذاری ،از طرف اداره مرکزی و کمیسیون هیئت
(بورد) انسجام رجعت داده میشود.
مادۀ دهم:

هیئت (بورد ) انسجام به مقصد تکمیل معلومات و بررسی مسائل مطروحه میتواند از نمایندگان وزارت ها و ادارات دعوت
نماید.
مادۀ یازدهم:
تصامیم هیئت (بورد) انسجام ،بعد از منظوری هیئت (کمیسیون) از طرف کلیه ادارات اختصاصی (سکتوری) و شعبات
مربوط اداره مرکزی قابل رعایت است.

فصل چهارم
احکام نهائی
مادۀ دوازدهم:
الئحه وظائف داخلی شعبات ادارۀ مرکزی ،توسط ادارۀ مرکزی ترتیب و طبق مقررات از طرف رئیس عمومی ادارۀ امور
منظور میگردد.
مادۀ سیزدهم:
ادارۀ مرکزی دارای مهری میباشد که در آن اسم و نشان ادارۀ مرکزی حک گردیده است.
مادۀ چهاردهم:

AC
KU

این مقرره از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن مقررۀ تنظیم اجراآت اداره مرکزی تشویق و
انکشاف سرمایه گذاری خصوصی وابسته به شورای وزیران منتشره جریده رسمی شماره ( )۲۳۱مورخ  ۱۵قوس ۱۷۲۳
هـ.ش و سائر احکام مغائر آن ملغی شمرده میشود.

