رسمي جریده
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د اصالح شوو تخمونو د شرکت اساسنامه

فوق العاده ګڼه

پر له پسې لمبر ()۱۴۳

نیټه :چهارشنبه د  ۳۱۱۱کال د زمری د میاشتې ()۷۲

فرمان شماره ( )۱۹۲مورخ سوم اسد سال  ۳۱۱۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان مراتب فیصله شماره ( )۶۷۴۱جلسه تاریخ  ۶۵۱۱/۷/۲۲مجلس عالی وزراء را
که بمالحظه ورقه عرض شماره ( )۲۲۱۲مورخ  ۶۵۱۱/۷/۲۶وزارت زراعت راجع به اساسنامه (د اصالح شوو تخمونو
شرکت) صادر گردیده منظور و بشماره ( )۶۱۱۱مورخه  ۶۵۱۱/۷/۲۵ثبت گردیده است.
انضمامأ کاپی اساسنامه مذکور بداخل سی و دو ماده که بمهر دار االنشاء رسیده به آنوزارت ارسال میشود تا در حصه
نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.

سید عبداالله
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اصالح شو وتخمونو د شرکت
اساسنامه
فصل اول
تعریفات
ماده اول
درین اساسنامه اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده میکند:
تکثیر کننده
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اشخاص و مؤسساتیکه در تولید و تکثیر تخم های بذری به اساس موافقه شرکت اشتغال می ورزند.
پرچون فروش

اشخاص و یا مؤسساتیکه تخم های بذری را به زارعین و یا خریداران انفرادی در مقابل حق الزحمه توزیع می نماید.
نوع تخم

عبارت از موادی است که توسط طرز نمو ،بته ،میوه ،تخ و دیگر خصوصیات از رقم عین قسم در نسل های بعدی تفریق
شده بتواند بطور مثال ،گندم نوع مکسیپک ،چیناب وغیره.
لوه نموء

عبارت از فیصدی قدرت سبز شدن تخم است که تحت شرایط مناسب جوانه های سالم را تولید نماید.
تخم های گیاه هرزه

عبارت از تخم ،پیاز و ریشه تمام نباتاتی است که در داخل مملکت بقسم گیاه هرزه شناخته شده باشد.
تاریخ امتحان
ماه و سالیکه امتحان قوه نمؤ در البراتوار صورت گرفته باشد.

منبع تخم
عبارت از منطقۀ است که تخم در آن تولید گردیده باشد.
تداوی بذری
وقایه نمودن تخم بذری توسط ادویه های زراعتی مختلف به منظور کنترول نمودن حشرات و امراض مختلفه مورد نظر.
تخم مادری
عبارت از تخم است که مستقیمأ ذریعه تخلیط کننده و یا دستگاه های تحقیقاتی کنترول و تولید گردیده و اساس تکثیر تخم
بنیادی را تشکیل می نماید.
تخم بنیادی
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عبارت از تخم است که از تخم مادری تحت شرایط خاص بصورت خالی تولید میگردد.
تخم تصدیك شده

عبارت از تخم است که از تخم بنیادی بصورت خالص تحت شرایط خاص تولید گردیده و حاصل آن بعدأ به زارعین به
منظور بذر توزیع میگردد.
تخم های بذری

تخم های بنیادی و تصدیق شده را در بر میگیرد.
شرکت
د اصالح شوو تخمونو شرکت.

فصل دوم
تاسیس و مرام
ماده دوم
مطابق این اساسنامه شرکتی بنام (د اصالح شوو تخمونو شرکت) بحیث شرکت دولتی تاسیس میگردد مرکز شرکت در
کابل است شعبات و نمایندگی های آن در مرحله اول در والیات قندهار ،هلمند غزنی و بغالن و عندالضرورت در سایر
والیات تاسیس میگردد.
ماده سوم
مرام شرکت عبارت است از:
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 -۶تولید نمودن تخم های بذری بنیادی و تصدیق شده در فارم های تکثیری ترنک ،مارچه ،سردی و لرخاوی در مرحله
اول و عندالضرورت در والیات مختلفه کشور.

 -۲تولید نمودن تخم های بذری تصدیق شده در زمین های دهاقین تکثیر کننده که تحت شرایط خاص صورت میگیرد.
 -۵پاک نمودن تخم های بذری تولید شده توسط ماشین های تخم پاکی دستگاه های مربوطه شرکت.
 -۷تجزیه البراتوار تخم های بذری در البراتوارهای مربوطه شرکت.

 -۱توزیع تخم های بذری از طریق پرچون فروشان مجاز شرکت به زارعین کشور به اساس لوایح که از طرف شرکت
بدین منظور ترتیب میگردد.
ماده چهارم

شرکت به منظور عملی نمودن پروگرام های مربوطه خویش وجوه الزم را از طریق فروش اسهام ،سبسدی دولت ،قرضه
های داخلی و خارجی و کمک های بالعوض سایر منابع به تائید شورای عالی و منظوری حکومت بدست می آورد.
ماده پنجم
تخم های بذری اصالح شده را شرکت از طریق بانک انکشاف زراعتی و سایر موسسات کریدتی مجاز به قرضه میدهد.

ماده ششم
شرکت تخم های بذری اصالح شده را از طریق پرچون فروشان و یا مستقیمأ به زراعین والیات مختلفه کشور طبق لوایح
جداگانه توزیع مینماید.
ماده هفتم
شرکت میتواند در ضمن فعالیت های اصلی به تشبثات دیگر از قبیل احداث قوریه جات نهالهای مثمر و فارم های مالداری
که ممد اهداف و منابع شرکت بوده بعد از تصویب شورای عالی اشتغال ورزد.

فصل سوم
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تولید و توزیع نمودن تخم های بذری:
ماده هشتم

اشخاص و یا مؤسساتیکه میخواهند تخم های بذری نباتات مختلفه را تولید نمایند اجازه آنرا مطابق به الیحه شرکت اخذ
نمایند.
ماده نهم

اشخاص و یا مؤ سساتیکه در تکثیر و توزیع تخم بذری اشتغال می ورزند در شروع هر سال از شرکت اجازه رسمی
حاصل نمایند.

فصل چهارم

معلومات الزمه باالی خریطه و یا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود.
ماده دهم
معلومات آتی بصورت واضح باالی بوجی ،خریطه و یا ظروف تحریر و یا تعلیق میگردد.
 – ۶نوع تخم.
 – ۲وزن خالص.

 – ۵منبع و یا محل تولید.
 – ۷فیصدی تخم های گیاه هرزه.
 - ۱فیصدی قوه نمؤ.
 – ۱تاریخ تجربه که بمنظور ماهیت تخم صورت گرفته.
ماده یازدهم
تخم های که تداوی بذری گردیده معلومات ذیل باالی بوجی و یا ظروف آن تحریر و یا تعلیق میگردد:
 – ۶تخم تداوی بذری گردیده.
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 – ۲نوع مواد کیمیاوی که تخم مذکور به آن تداوی بذری گردیده.

 – ۵در صورتیکه تخم با مواد کیمیاوی سیماب دار و یا امثال آن تداوی بذری گردیده باشد باالی ظروف برنگ سرخ کلمه
زهر دار بصورت برجسته تحریر میگردد.

 – ۷در صورتیکه تخم بذری با مواد کیمیاوی غیر سیماب دار تداوی بذری گردیده باشد باالی ظروف آن جمله که از تخم
مذکور برای خورا که انسان ها و حیوانات استفاده نشود تحریر میگردد.

فصل پنجم
تشکیالت

ماده دوازدهم
شرکت از طرف ارگانهای ذیل اداره میشود:
 – ۶شورای عالی.
 – ۲هیئت عامل.
 – ۵هیئت نظار.

فصل ششم
شورای عالی
ماده سیزدهم
شورای عالی متشکل از اشخاص ذیل میباشد:
 – ۶وزیر زراعت بحیث رئیس.
 -۲وزیر مالیه بحیث عضو.
 – ۵وزیر پالن بحیث عضو.
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 – ۷رئیس اداره ترویج و انکشاف زراعت بحیث عضو.
 – ۱رئیس تحقیقات بحیث عضو.

 – ۱رئیس بانک انکشاف زراعتی بحیث عضو.

 – ۴رئیس شرکت کود کیمیاوی افغان بحیث عضو.
 – ۸رئیس انکشاف کوپراتیف بحیث عضو.

 – ۹رئیس د اصالح شوو تخمونو شرکت بحیث عضو و منشی شورای عالی.
ماده چهاردهم

جلسه شورای عالی باثر پیشنهاد هیأت عامل دایر میگردد .نصاب جلسات شورای عالی (پنج) عضو است.
تصامیم باکثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ میشود هر عضو حق یک رای دارد در صورت تساوی آراء طرفیکه رئیس
رای میدهد معتبر است تصاویب شورای عالی بدفتر مخصوص توسط منشی ثبت ،بعد از امضاء رئیس و اعضای حاضر
مجلس مورد تطبیق قرار میگیرد.

ماده پانزدهم
شورای عالی وظایف و صالحیت های ذیل را دارا است:
 – ۶تثبیت پالیسی و منشی عمومی شرکت مطابق اهداف این اساسنامه.
 – ۲تعیین رئیس شرکت و عزل او.
 – ۵تعیین و عزل معاونین شرکت به اساس پیشنهاد رئیس شرکت.
 - ۷تاسیس یا الغای شعبات و نمایندگی های شرکت در مرکز و محالت.
 – ۱تصویب لوایح الزم بمنظور پیشبرد فعالیت های شرکت در امور آتی:
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الف – تثبیت معاش ،مزد و سایر امتیازات مادی و مکافات معنوی که به کارمندان پرداخته میشود.
ب – استخدام ،تبدیلی ،ترفیع ،عزل ،و سایر امور اداری مربوط به کارمندان شرکت.
ج – سایر موارد یکه فعالیت شرکت ایجاب نماید.
 – ۱تثبیت منابع مالی شرکت از منابع مختلفه.

 – ۴تعیین اندازه سبسدی دولت و پیشنهاد آن به حکومت.

 – ۸اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتیکه توسط هیأت عامل به آن پیشنهاد میگیردد.

 - ۹تثبیت قیمت خرید و فروش تخم های بذری اصالح شده تعیین حق الزحمه برای فروشندگان و تصویب لوایح مربوط
به فعالیت آنها به اساس پیشنهاد هیأت عامل.

 – ۶۱مطالعه و تصویب بیالنس مالی و حساب نفع و ضرر ساالنه و راپور هیئت نظار.
 – ۶۶تصویب تورید تخم های بذری اصالح شده مورد ضرورت به منظور تکثیر در فارم های مربوط شرکت از خارج
کشور و تصویب تکثیر و توزیع تخم های بذری انواع مختلفه به والیات مختلفه کشور.
 – ۶۲تثبیت صالحیت پولی ،عقد قرار داد ها به هیأت عامل شرکت.

فصل هفتم
هیأت عامل
ماده شانزدهم
اداره شرکت در چوکات اهداف و وظایف آن در داخل پالیسی های که توسط شورای عالی تعیین میگردد مطابق به لوایح
موضوعه توسط میأت عامل صورت میگیرد.
هیئت عامل مرکب از اعضای آتی است:
 – ۶رئیس هیأت عامل بحیث رئیس شرکت.
 – ۲معاون فنی.

ماده هفدهم
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 – ۵معاون مالی و اداری.

هیئت عامل منفردا و مشترکا از اجراآت خود در برابر شورای عالی مسئول میباشد.
ماده هجدهم

هیئت عامل تمام وقت خود را وقف پیشرفت شرکت نموده در دوره تصدی خود در شرکت در هیچ اداره و یا مؤسسه
دیگر کار کرده نتوانسته معاش و دیگر امتیاز مالی بدست آورده نمی تواند.
ماده نزدهم

هی ئت عامل به اساس منظوری شورای عالی و طبق اساسنامه و لوایح موضوعه و طرز العمل داخلی شرکت وظایف خود
را انجام میدهد.
ماده بیستم
هیئت عامل دارای صالحیت و وظایف ذیل است:
 – ۶ترتیب پالن و پروگرام کار شرکت و اخذ منظوری آن از شورای عالی.
 – ۲تطبیق پالن کار شرکت.

 – ۵ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن به شورای عالی.
 – ۷تقدیم راپور تطبیق پالن کار شرکت در ششماه یک مرتبه به شورای عالی.
 – ۱استخدام ،تعیین و تبدیلی و عزل کارکنان شرکت.
 – ۱مکافات و مجازات کارکنان شرکت.
 – ۴وظایف و صالحیت های که به موجب این اساسنامه به یکی از ارگانهای شرکت سپرده نشده باشد به هیئت عامل تعلق
میگیرد.
ماده بیست ویکم
شرکت دارای شخصیت حکمی بوده و بوسیله رئیس شرکت و یا نماینده شان در مراجع عدلی و قضائی تمثیل مگردد.
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فصل هشتم
هیئت نظار

ماده بیست و دوم

هیئت نظار شامل دو عضو و متشکل از نمایندگان وزارت های مالیه و زراعت میباشد.
ماده بیست وسوم

هیئت نظار وظایف آتی را انجام میدهد:

 – ۶بررسی حسابات شرکت و تطبیق آنها با بیالنس ساالنه و حساب نفع و ضرر.
 – ۲تحلیل وضع مالی شرکت و ارائه پیشنهادات دایر بر بهبود وضع مذکور.
 – ۵موجودی دارائی نقدی شرکت از تاریخ مرتبه در یک سال.
 – ۷مالحظه اجراآت شرکت از نگاه توافق با مواد اساسنامه.

ماده بیست و چهارم
هیئت نظار از انجام وظایف خود نزد شورای عالی مسئولیت میباشد.

فصل نهم
امور مالی
ماده بیست و پنجم
سرمایه ابتدائی شرکت مبلغ پنجصد ملیون افغانی است .که به پنج هزار سهم تقسیم گردیده ارزش یک سهم مبلغ یکصد
هزار افغانی میباشد که توسط مراجع و موسسات آتی تامین میگردد:
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 – ۶وزارت زراعت دونیم هزار سهم.
 – ۲وزارت پالن یک هزار سهم.

 – ۵وزارت مالیه یک هزار سهم.

 – ۷شرکت کود کیمیاوی افغان دوصد سهم.
 – ۱بانک انکشاف زراعتی سه صد سهم.
ماده بیست و ششم

سال مالی شرکت از اول حمل هر سال شروع و ختم آن الی اخیر برج حوت همان سال است.
ماده بیست و هفتم

بیالنس ساالنه شرکت بعد از انقضای سال مالی در ظرف سه ماه سال آینده تنظیم گردیده و بعد از بررسی هیئت به شورای
عالی تقدیم میگردد.

فصل دهم
انحالل و تصفیه شرکت
ماده بیست و هشتم
انحالل شرکت باثر پیشنهاد شورای عالی بعد از منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
ماده بیست و نهم
شرکت در حاالت آتی منحل میگردد:
 – ۶هرگاه شورای عالی تشخیص دهد که شرکت در برآورده ساختن مرام خود نظر به دالیل مثبته موفق نباشد پیشنهاد
الغاء آنرا به دولت تقدیم میکند.
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 – ۲در صورتیکه حکومت به الغای شرکت تصمیم بگیرد.
 – ۵بعد از الغاء شرکت تصفیه میشود.

فصل یازدهم
مواد متفرله

ماده سی

وزیر زراعت مسئول اجراء و تطبیق این اساسنامه شناخته میشود.
ماده سی ویکم

مسایل که درین اساسنامه پیشبینی نگردیده طبق احکام سایر قوانین دولت و اصولنامه تجارت رعایت میگردد.
ماده سی ودوم
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

