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یَخپَ َر َوَنه
ولتَرَسمَ َ
یَد َ
ور َ
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ج َ
انَد َ
دََافغَانَستَ َ

فرمانَشمارهَ(َ)۴۷۱مورخَهژدهمَاسدَسالََ۷۳۳۱صدارتَعظمیَ َ
ښاغلیَدوکتورَعبدالمجیدَوزیرَعدلیهَ! َ
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۹۴۰۱در جلسه تاریخی  ۹۵۳۰/۰/۹۱با مالحظهه ورههه ضهرم شهماره ( )۵۹۳مهور
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 ۹۵۳۰/۰/۹۳وزارت تجارت راجع به اساسنامه مرکز انکشاف صنایع دستی مراتب آتی را تصویب نمود.
((اساسنامه مرکز انکشاف صنایع دستی بداخل سی و دو ماده که بمهر دار االنشاء رسیده منظور

است)).

مراتهب مجلههس ضههاری وزراء کههه بههه شهرف منظههورر حسههور ر ههیس دورهت جمههورر افاانسههتاس رسههیده و بههه شههماره ()۱۰۹
مورخه  ۹۵۳۰/۰/۹۱ثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا در نشر آس به جریده رسمی اهدام گردد .

َ

داکترَمحمدَحسنَشرق َ

اساسنامهَمرکزَانکشافَصنایعَدستی َ
اسم َ
مادهَاولَ َ
طبق ایس اساسنامه و احکام اصورنامه تجارت موسسه ار بنام (مرکز انکشاف صنایع دستی افاانستاس) بحیث شرکت سهامی
تاسیس می گردد.
مقرمؤسسه در کابل بوده نمایندگی هار آس در سایر نقاط افاانستاس ضندارزوم تاسیس میشود .
مرامَ َ
مادهَدومَ َ
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مرام (مرکز انکشاف صنایع دستی افاانستاس) بهتر ساختس کیفیت ،تنوع و تز ید حجم محصوالت دسهتی  ،توسه ه وانکشهاف
بازار هار داخلی و خارجی و کمک به مؤردیس صنایع دستی میباشد .
مادهَسومَ َ

سرمایه ابتدایی مرکز انکشاف صنایع دستی دو ملیوس افاانی بوده که توسط مراجع وموسسات آتی تامیس میگردد :
 -۹وزارت ماریه ( )۰۴۴۴۴۴افاانی .

 -۲وزارت تجارت ( )۰۴۴۴۴۴افاانی .

 -۵وزارت م ادس و صنایع ( )۰۴۴۴۴۴افاانی .

 -۰ریاست هوایی ملکی و توریزم ( )۰۴۴۴۴۴افاانی .

 -۳ریاست ضمومی اتاههار تجارت وصنایع ( )۰۴۴۴۴۴افاانی
مادهَچهارمَ َ
مرکز انکشاف صنایع دستی برار برآورده ساختس مرام مندرجه ماده ( )۲وظایفی را که دریس اساسهنامه به س محهول گردیهده
انجام میدهد .
َ
َ
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وظایفََ :
مادهَپنجمَ َ
مرکز انکشاف صنایع دسهتی افاانسهتاس صهنایع دسهتی را در تمهام نقهاط کشهور مطار هه و سهرور نمهوده و باهرم م رفهی و
فروش به خریداراس داخلی و خارجی در محل مناسب ضرسه میدارد .
مادهَششمَ َ
مرکز انکشاف صنایع دستی به آن ده از تورید کنندگاس که محصوالت آنها مورد توجه و تقاسار بیشتر بازار ههار داخلهی و
خارجی باشد م اونت فنی و تجارتی الزم را تهیه میدارد .
ایس م اونت شامل اهدامات آتی میباشد :
 -۹تهیه م لومات راجع به نر تقاسا و ذوق خریداراس .
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 -۲رهنمایی از رحاظ انتخاب دیزایس ،رنگ و مواد.

 -۵تسمیس هرسه در برابر موسسات پوری که جهت انکشاف صنایع دستی هرسه میدهند .

 -۰مساضدت هار تجارتی غرم تورید مواد خام مورد سرورت صنایع دستی از ممارک خارج .
 -۳ریسرچ مارکیت فروش (بازاریابی)
 -۳اشتراک در نمایشگاه ها .

 -۱تهیه نشرات جهت اشتهار صنایع دستی .
 -۱کنترول جنسیت صنایع دستی .

 -۱تربیه پرسونل ماهر در رشته مارکیتنگ صنایع دستی .
 -۹۴اضطهاء ان هام (دپلههوم) بهرار صههادر کننهدگانی کههه در صهادارت مصههنوضات دسهتی افاههانی ف اریهت نمههوده و ضوایهد بیشههتر
اس ارر را برار مملکت میسر می سازند .
 -۹۹اجازه صدور اهالم صنایع دستی .
َ
َ
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مادهَهفتمَ َ
مرکز انکشاف صهنایع دسهتی بالفاصهله ب هداز تاسهیس در شههرکابل یهک ماهازه فهروش بنهام (امپهوریم) ترتیهب میدههد .دریهس
ماازه محصوالتی را که از تورید کنندگاس خریدارر میکند ،غرم فروش طور پرچوس و ضمده ضرسه میدارد .
ضالوتا در ماازه مذکور محصوالت در بدل اخذ کمیشس م یس به حسهاب دیگهراس نیهز بفهروش میرسهد .بهایس منظهور مواسهع
جداگانه یی را برار انواع مختلف صنایع دستی تخصیص میدهد.
واحد هار فرضی و ماازه هار دیگر مرکز انکشاف صنایع دستی در سایر نقاط (داخل و خارج) به سرمایه منحصهر مرکهز
و یا باشتراک سرمایه هار خصوصی تدریجا ً تاسیس میگردد .
مادهَهشتمَ َ
مرکز انکشاف صنایع دستی افاانستاس میتواند محصوالت دستی را بنمایندگی از تجار یا بحساب خودش بخارج صادر کند .

مادهَنهمَ َ
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تشکیالتََ :

مرکز انکشاف صنایع دستی دارار ارگانهار ذیل میباشد :
 -۹هی ت مدیره
 -۲هی ت ضامل
 -۵هی ت نظار
مادهَدهمَ َ

هی ت مدیره مرکز انکشاف صنایع دستی متشکل است از هفت ضسو که از آس جمله پنج ضسو آس از مراج هی کهه در مهاده
( )۵ذکر شده نمایندگی میکند و دوضسو دیگهر از توریهد کننهدگاس صهنایع دسهتی از طهرف وزارت تجهارت ،م هادس و صهنایع
انتخاب می شوند .
درت ییس نماینده تورید کنندگاس سهم ف ال و مثبت اشخاص مورد ضالهه در انکشاف صنایع دسهتی در خهالل سهال هبهل درنظهر
گرفته میشود .
َ
َ
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مادهَیازدهمَ َ
هی ت مدیره که درآغاز ف اریت مرکز ت ییس میشود برار یک دوره سه سهاره ف اریهت خهود را انجهام میدههد مت اههب ایهس دوره
اضسار هی ت مدیره برار دوره هار یک ساره ت ییس میشوند .
هی ت مدیره منشی جلسات را برار یک دوره کامل از بیس اضسا یا خارج آنها ت ییس مینماید .
مادهَدوازدهمَ َ
هی ت مدیره اهال هرسه ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد .
جلسات فوق ار اده آس باثرتقاسار هی ت ضامل یا هی ت نظار دایر شده می تواند .
نصاب جلسات هیأت مدیره پنج ضسو است .

مادهَسیزدهمَ َ
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تصامیم باکثریت آراء اتخاذ میگردد .درصورت تساور آراء طرفیکه ر یس رار میدهد اضتبار خواهد داشت .

هی ت مدیره وظایف آتی را انجام میدهد :

 -۹طرح و تثبیت پاریسی و مشی ضمومی ف اریت مرکز مطابق مرام ایس اساسنامه .

 -۲مالحظه راپور ساالنه هی ت ضامل توام با نظریات هی ت نظار در مورد ف اریت مرکز در طول سال گذشته .
 -۵تصویب بیالنس و حساب نفع و سرر مرکز.

 -۰تخصیص مفاد خارص ساالنه مرکز به اساس پیشنهاد هی ت ضامل و مواد ایس اساسنامه .
 -۳ت ییس اضسار هی ت نظار برار یک دوره یکساره .
 -۳تصمیم مبنی بر تز ید سرمایه مرکز.
 -۱ت دیل اساسنامه .
 -۱ت ییس ،تبدیل ،ترفیع وضزل ر یس و اضسار هی ت ضامل .
 -۱تصویب م امالت حقوهی مرکز راجع به اموال و دارایی هار غیر منقول .
 -۹۴تصویب هرارداد هار تجارتی متزاید ازمبلغ (یک ملیوس) افاانی .
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 -۹۹تاسیس و اراار ش بات نمایندگی ها و ماازه هار فروش مرکز انکشاف صنایع دستی .
 -۹۲تصویب روایح الزم به منظورپیش برد ف اریت هار مرکز در امور آتی :
ارف – استخدام ،تبدیلی ،ترفیع ضزل و سایر امور ادارر مربوط به کارمنداس مرکز .
ب – تثبیت م اش ،مزد وسایر امتیازات مادر و مکافات م نور که به کارمنداس پرداخته میشود .
ج -انسباط و دسپلیس کارمنداس .
د – سایر مسایل که ف اریت مرکز تقاسا نماید .
 -۹۵تثبیت منابع ماری مرکز از طریق استقرام ،نشر اسناد هرسه و هبوری آس .
 -۹۰ت ییس اندازه سبسدر دورت و پیشنهاد آس به حکومت .
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 -۹۳تصمیم دایر به انحالل مرکز مطابق پیشبینی ایس اساسنامه و احکام اصورنامه تجارت .
 -۹۳صدور هدایت در مورد موسوضاتی که توسط هی ت ضامل به آس پیشنهاد میگردد .
 -۹۱انجام سایر وظایف که مطابق ایس اساسنامه باس ت لق میگیرد .
هیئتَعاملَ :
مادهَچهاردهمَ َ

اداره مرکز در داخل حدود صهالحیت ها یکهه ایهس اساسهنامه وسهع مینمایهد مطهابق پاریسهی ومشهی کهه هی هت مهدیره تصهویب
میکند ،توسط ر یس ضامل و م اونیس او که هی ت ضامل را تشکیل میدهند ،صورت میگیرد .
مادهَپانزدهمَ َ

هی ت ضامل منفرداً و مشترکا ً از اجراآت خود در برابر هی ت مدیره مسؤول میباشد
مادهَشانزدهمَ َ
اضسار هی ت ضامل تمام وهت و انرژر خود را وهف پیشرفت و انکشاف امور مرکز نموده ،در دوره تصدر خود درمرکز
انکشاف صنایع دستی در هیچ اداره یا مؤسسه دیگر اشتاال نه داشته از ناحیه انجهام شهال یها خهدمت دیگهرر م هاش یها مهزد
بدست آورده نمیتواند .
َ
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مادهَهفدهمَ َ
هرارداد ها و سایراسناد پوریکه ازطرف مرکز ترتیهب میگهردد وهتهی مهدار اضتبهار شهناخته میشهود کهه توسهط دو ضسهوهی ت
ضامل امسا گردد .
مادهَهجدهم َ
یک ضسو هی ت ضامل یا شخص با اهلیت دیگرر که از طرف او صالحیت یافته باشد میتواند از موهف مرکهز در محاکــهـم
و سایر مراجع ادارر ضدری وهسایی بحیث نماینده وکارت کند .
مادهَنزدهمَ َ
وظایف وصالحیت هار که بموجب ایس اساسنامه بیکی از ارگانهار مرکز سپرده نشده باشد به هی ت ضامل ت لق میگیرد .
هی ت ضامل درباره آن ده از مسایلی که انجام آنهرا ازمحهیط صهالحیت خهود خهارج میدانهد جههت اخهذ ههدایت بهه هی هت مهدیره

هیئتَنظارََ :
مادهَبیستمَ َ
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پیشنهاد مینماید .

هی ت مدیره همه ساره در اوریس اجتماع خود هی ت نظار را ت ییس مینماید .

هی ت نظار شامل سه ضسو و متشکل از نمایندگاس وزارت هار ماریه ،تجارت م ادس و صنایع میباشد .
مادهَبیستَویکمَ َ

هی ت نظار وظایف آتی را انجام میدهد :

 -۹بررسی حسابات مرکز و تطبیق آنها با بیالنس ساالنه و حساب نفع و سرر.
 -۲تحلیل وسع ماری مرکز و ارا ه پیشنهادات دایر بر بهبود وسع مذکور.
 -۵موجودر دارایی نقدر مرکز در هر سه ماه یکبار بصورت ناگهانی .
 -۰مالحظه اجراآت مرکز از نگاه توافق با مواد اساسنامه
 -۳سایر وظایفی که در اصورنامه تجارت به هی ت نظار سپرده شده است .
َ
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مادهَبیستَودومَ َ
وظایف هی ت نظار به تجویزهی ت مدیره هسما ً ویا کالً به محاسبیس واجد م یار بیس ارمللی طهرف هبهول وزارت ماریهه سهپرده
شده می تواند .
مادهَبیستَوسومَ َ
هی ت نظار از انجام وظایف خود نزد هی ت مدیره مسؤل میباشد .
مادهَبیستَوَچهارمَ َ
اضسار هی ت نظار میتوانند بدوس ابراز رار در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند .
مادهَبیستَوَپنجمَ َ

قواعدَمالیََ :
مادهَبیستَوَششمَ َ
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در صورت انحالل مرکز هی ت نظار از امور تصفیه وارسی میکند.

سال ماری مرکزبه اول برج حمل آغاز و به  ۲۱حوت خاتمه می یابد .
مادهَبیستَوهفتمَ َ

بیالنس ساالنه حساب نفع و سرر و راپور ساالنه هی هت ضامهل ب هداز تصهدیق هی هت نظهار در ظهرف چههار مهاه ب هداز خهتم
سال ماری مؤسسه به هی ت مدیره تقدیم میگردد .
مادهَبیستَوهشتمَ َ

مفاد خارص مرکز به ترتیب ذیل تخصیص داده میشود :
 -۹بیست فیصد به ذخیره ضمومی انتقال داده میشود تا زمانیکه مقدار ذخیره مذکور م ادل سرمایه تادیه شده مرکز گردد .
 -۲سی فیصد دیگر در راه انکشاف و توس ه صنایع دستی مصرف میگردد .
 -۵راجع به تخصیص پنجاه فیصد باهیمانده ،هی ت مدیره باساس پیشنهاد هی ت ضامل تصمیم میگیرد .
َ
َ
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انحاللََ :
مادهَبیستَونهمَ َ
مرکز انکشاف صنایع دستی در حاالت آتی منحل میگردد :
 -۹هرگاه سرورت ادغام مرکز انکشاف صنایع دستی با مؤسسه دیگرر از طرف هی ت مدیره تا ید گردد .
 -۲هرگاه هی ت مدیره تشخیص دهد که مرکز انکشاف صنایع دستی در برآورده ساختس مرام خود موفق نباشد .
 -۵در سایر حاالتی که اصورنامه تجارت افاانستاس پیش بینی نموده است .
متفرقهََ :
مادهَسیَامَ َ
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ایس اساسنامه در ( )۵۲ماده ترتیب و ب داز نشر در جریده رسمی نافذ شناخته میشود .
مادیَسیَویکمَ َ

وزارت تجارت مسؤل اجرا و تطبیق ایس اساسنامه شناخته میشود .
مادهَسیَودومَ َ

مسایلی که در ایس اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق احکام اصورنامه تجارت و سایر هوانیس دورت تنظیم میگردد .
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