رسمی جریده
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لمړی ګڼه
پرله پسی لمبر ()۳۹۴
نیټه :سه شنبه د  ۱۳۵۷د وری د میاشتی ()۱۵

فرمان شماره ( )۹مورخ پنجم حمل سال  ۱۳۵۷مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۶۲۰در جلسه تاریخی  ۵۶/۱۲/۲۳با مالحظه ورقه عرض شماره ()۲۵۴۹
مورخ  ۱۳۵۶/۱۱/۱۰وزارت معادن و صنایع اساسنامه تصدی انتفاعی فابریکات کود و برق مزار شریف را بداخل
سی و پنج ماده که بمهر داراالنشاء رسیده منظور نموده است.

محمد داود رئیس جمهور
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اساسنامه فابریکات کود و برق مزار شریف
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول – عنوان
الف – فابریکه های کود و برق حرارتی مزار شریف بنام (فابریکات کود و برق مزار شریف) با داشتن حیثیت
تصدی انتفاعی تاسیس گردیده است.
ب – مرکز تصدی در شهر مزار شریف بوده و نمایندگی های آن عند الضرورت در سایر نقاط کشور تاسیس می
گردد.
ماده دوم
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مرام تصدی عبارت اند:

 -۱تولید و عرضه کود کیمیاوی.
 -۲برق حرارتی.

 -۳محصوالت فرعی و ضمنی از قبیل امونیا گاز و مایع ،آکسیجن ،نایتروجن.

 -۴محصوالت کیمیاوی که امکان تولید آن در آینده میسر باشد.

فصل دوم

امور مالی و بیالنس

ماده سوم
سرمایه ابتدائی تصدی (چهار ملیارد افغانی) و سرمایه انتهائی آن (پنج ملیارد افغانی) میباشد.
ماده چهارم
کلیه جایداد های منقول و غیر منقول که بدسترس موسسه قرار دارد در جمله سرمایه موسسه محسوب میشود.
ماده پنجم
سرمایه انتهائی موسسه طبق ماده ( )۳۰قانون تصدیها از مفاد حاصله ساالنه به موافقه وزارت مالیه به تدریج اکمال
میگردد.

ماده ششم
سرمایه موسسه مربوط بدولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه می باشد.
ماده هفتم
تزئید و تنقیص سرمایه به اساس پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه و فیصله مجلس عالی وزراء صورت می
گیرد.
ماده هشتم
امداد و کمک های خارجی و داخلی که به موسسه صورت می گیرد بعد از طی مراحل قانونی بحساب سرمایه
محسوب می شود.
ماده نهم
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مفاد حاصله موسسه بعد از پرداخت مالیه و محصول قانونی و وضع وجوه و احتیاط (ذخیره قانونی) بحساب واردات
دولت انتقال می گردد و یا به منظور اکمال سرمایه نهائی پیش بینی شده به منظوری آمر عمومی ،موسسه و موافقه
وزارت مالیه و منظوری مقامات ذیصالح معامله می گردد.
ماده دهم

موسسه می تواند در موسسات غیر دولتی و دیگر تصدی های دولت بمنظوری حکومت سرمایه گذاری نماید.
ماده یازدهم

طرز العمل محاسبه موسسه مطابق به معیارهای بین المللی طرح و بعد موافقه وزارت مالیه عملی می گردد.
ماده دوازدهم

موسسه مکلف است بمنظور جبران خسارات غیر مترقبه از مفاد خالص ساالنه دو فیصد بحساب معینه امانت مفادی
در بانک ذخیره نماید.
ماده سیزدهم
تصدی بمنظور تجدید دارائی های ثابت مطابق به مقرره استهالکات از کلیه دارائی های ثابت استهالک را وضع و
بحسابات مربوطه خویش محاسبه و دوران میدهد.
ماده چهاردهم
چون موسسات کود و برق جدید التاسیس می باشد تا زمانیکه تجارب الزمه آموخته و به بهره برداری سالم آغاز نماید
قرار جدول آتی مکلف بپرداخت فیصدی مفاد می باشد:

سال اول حداقل (یک) فیصد
سال دوم حداقل (دو) فیصد
سال سوم حداقل (سه) فیصد
سال چهارم حداقل (چهار) فیصد
سال پنجم حداقل (شش) فیصد
سال ششم حداقل (هفت) فیصد
سال هفتم حداقل (ده) فیصد
ماده پانزدهم
موسسه می تواند (یک فیصد) مازاد مفاد پیش بینی شده را که از اثر فعالیت موسسه بدست می آید بمنظور تقویه بنیه

ماده شانزدهم
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مالی و تشویق به مامورین و اجیران و کارگران بمنظوری آمر عمومی توزیع نماید.

بیالنس مرتبه تصدی هرگاه قبل از میعاد معینه تکمیل و طرف قبول وزارت مالیه قرار گیرد هیئت عامل و محاسبین
از طرف آمر عمومی مورد مکافات واقع میشوند.

فصل سوم
تشکیالت

ماده هفدهم

موسسات یا تصدی کود و برق حرارتی مزار شریف توسط ارگان های ذیل اداره میشود:
 -۱آمر عمومی.
 -۲هیئت عامل.
ماده هجدهم

آمر عمومی این موسسات وزیر معادن و صنایع بوده آمر اعطای درجه اول شناخته میشود.
ماده نزدهم
هیئت عامل رکن اجرائیه تصدی بوده و متشکل از یکنفر رئیس به رتبه اول و دو نفر معاونین فنی و اداری به رتبه
دوم می باشد.

ماده بیستم
انتخاب هیئت عامل به اساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری مقامات صالحه صورت می گیرد.
ماده بیست و یکم
رئیس هیئت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد امور اجرائیوی مالی ،تخنیکی و تولیدی نزد آمر عمومی
مسئول می باشد.

فصل چهارم
صالحیت و وظایف
ماده بیست و دوم
آمر عمومی حایز صالحیت و وظایف ذیل می باشد.
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 -۱تثبیت خط مشی و منظوری پالن و پروگرام کار ساالنه موسسات کود و برق.
 -۲منظوری لوایح داخلی تصدی.

 -۳منظوری تشکیل و بودجه ساالنه تصدی.

 -۴تعیین و مقرری مامورین ،اجیران و کارگران بر وفق قانون مامورین دولت.
 -۵منظوری استخدام متخصصین و کارکنان خارجی.

 -۶منظوری تثبیت قیمت مواد و اجناس تولیدی به مستهلکین داخلی و تثبیت قیمت فروش در بازار های خارج و تعین
فیصدی مفاد خالص باالی قیمت تمام شد.

 -۷مالحظه و منظوری بیالنس و راپورهای ساالنه هیئت عامل و همچنان مطالعه و تدقیق راپور تحلیل و ارزیابی
هیات نظار مربوطه به بیالنس ساالنه موسسه و اتخاذ تصامیم الزمه در زمینه.
 -۸موافقه و منظوری قرارداد های داخلی و خارجی و افتتاح لیتراف کریدت های مربوط شان.
 -۹آمر عمومی در چوکات قانون حایز صالحیت تام بوده و مسئول مراقبت کلیه امور مهم تصدی شناخته میشود.
 -۱۰اتخاذ تصمیم در باره انحالل موسسه و اخذ منظوری آن از مقامات صالحه.
ماده بیست و سوم
هیئت عامل دارای صالحیت و وظایف ذیل اند.
 -۱ترتیب پالن و پروگرام کار تصدی و اخذ منظوری آن از آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۲تطبیق پالن و پروگرام کار ساالنه تصدی.
 -۳ترتیب تشکیل و بودجه ساالنه تصدی ساالنه بعد از منظوری آمر عمومی و تقدیم آن به وزارت مالیه.
 -۴ترتیب و تقدیم راپور مبنی بر تطبیق و عدم تطبیق پالن کار تصدی در ششماه یک مرتبه به وزارت مالیه.
 -۵ترتیب بیالنس ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه و مراجع مالیاتی در ظرف پنج ماه سال آینده.
 -۶پیشنهاد مکافات و مجازات برای مامورین و اجیران و کارگران.
 -۷تعین قیمت تمام شد و قیمت فروش اموال تولیدی موسسه از قبیل (کود و برق ،امونیا گاز مایع ،آکسیجن ،نایتروجن
و امثال آن و تقدیم پیشنهاد جهت منظوری به آمر عمومی.
 -۸فروش سامان و لوازم اضافه از احتیاج موسسه که مورد نیاز سایر دوایر دولت باشد و با ترمیم وسایط و ماشین
آالت موسسات در دستگاه ،ا جرا ترمیم و قیمت گذاری وسایط توسط هیئت های فنی مطابق ستندرد مروجه بعمل می
آید.

AC
KU

 -۹صالحیت اجرای مصارف بودجوی در داخل فصل و باب بودجه منظور شده.

 -۱۰اجرای خریداری های داخلی و خارجی موسسه در چوکات مقرره خریداری های دولتی.
 -۱۱ترتیب لوایح و وظایف داخلی موسسه و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.

 -۱۲رئیس هیاٌت عامل می تواند به بعضی از مامورین و اجیران و کارگران مربوطه به پیشنهاد آمر شعبه و یا
صوابدید خود تا یکماه در سال معاش بخششی تشویقی و یا ترحمی اعطا نماید.
ماده بیست و چارم

هیات عامل مکلف است در جریان فعالیت موسسه پرسونل جدید و کارگران را تربیه نموده و آنها را بروشهای جدید
آشنا ساخته پیوسته سویه دانش و قدرت تولیدی آنها را ارتقا بخشد.
ماده بیست و پنجم
تعیین صالحیت و وظایف معاونین موسسه به پیشنهاد رئیس هیات عامل و منظوری آمر عمومی صورت می گیرد.
ماده بیست و ششم
رئیس هیات عامل می تواند اوامر محسوبی و معامله ضرر ها را در چوکات قوانین موضوعه در حدود صالحیتی که
از طرف آمر عمومی بوی داده میشود اعطا نماید.

ماده بیست و هفتم
آمر عمومی و هیات عامل موسسه مکلف اند تا به طبق ضرورت کشور با در نظر گرفتن ارتباط موجوده با مستهلکین
و ادامه انکشاف بیشتر تصدی مسوده پالنهای ساالنه و دورنما را در مورد فعالیت خویش با در نظر گرفتن پالنهای
منظور شده دولت طرح و عملی نمایند.

فصل پنجم
انحالل و تصفیه تصدی
ماده بیست و هشتم
انحالل و تصفیه تصدی بیکی از عوامل ذیل صورت می گیرد.
 -۱تکمیل میعاد معینه.
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 -۲الحاق تصدی با تصدی دیگر.

 -۳عدم امکان در پیشبرد وظایف محوله نظر به عوامل مثبته.
 -۴در صورتیکه حکومت به الغای تصدی تصمیم بگیرد.
ماده بیست و نهم

انحالل تصدی باثر پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه بعد از منظوری حکومت صورت می گیرد.
ماده سی ام

الحاق انقسام و تصفیه تصدی مطابق طرزالعمل تصفیوی و موعد تصفیه دیون تصدی با در نظر داشت احکام مواد
 ۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳قانون تصدی های دولت صورت می گیرد.

فصل ششم
احکام متفرقه
ماده سی و یکم
مامورین و اجیران تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های قانونی مامورین و اجیران دولت و کارگران
تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های قانونی کار و کارگر می باشد.
ماده سی و دوم
موسسه به پرداخت مالیه و محصول قانونی مکلف می باشد.

ماده سی و سوم
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در مواردیکه درج این اساسنامه نگردیده باشد مطابق قانون تصدی ها و سایر قوانین موضوعه اجراآت بعمل خواهد
آمد.
ماده سی و چارم

تعدیالت بعدی این اساسنامه در چوکات قانون تصدیها به اساس پیشنهاد هیات عامل و موافقه آمر عمومی و منظوری
مجلس عالی وزراء صورت می گیرد.
ماده سی و پنجم

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.

