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د صنائعو د تشویق اصولنامه
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(په افغانستان کښې)

تاریخ طبع-:

جدی ۰۳۳۱
( )۰۰۱۱جلد

تعداد طبع ثانی
د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ تشویق صنایع در افغانستان
فصل اول
تعریف مؤسسات صناعتی:
 -:۱مؤسسات صناعتی عبارت است از تمام صنایع ماشینی و دستی که هر کدام آنها یکماده و یاا ااتات را تساما و یاا تماماا
تغییر و تبدیل نموده و تیمت همان شی را بیفزایند .لهذا این مؤسسات که بارا مااصاد قاوأ تسسایه شاده و بااور م ماوعی
مصنوعات بو ود بیاورند بمو ب اصولنامه هذا مؤسسات صناعتی نامیده میشوند.

فصل دوم
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اصناف مؤسسات صناعتی

 -:۲اصناف مؤسسات صناعتی که از معاقیات و مساعدات این اصولنامه استفاده میکنند بدو صنف تاسیم میشوند:
الف :صنف اول آنست که حد اتل توه محرکه ماشین و یا م موع ماشینها مت اوز از یک اسپ و یا تعاداد کاارگران مت ااوز
از سه نفر باشد.
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ب -:صنف دوم آنست که یکعده صنعت گران دستی که تعداد شان از ده نفر کمتر نباشد بصورت متحد در یک موضاع کاار
کنند و یا شخصی بهمین عده کار گر را در یک موضع بکار بیندازد.

فصل سوم

مساعدات و معافیات

 -:۳کلیه اشیاء و مواد ذیل که مربوا به مؤسسه صناعتی بوده و در داخل مملکت و ود نداشاته و یاا باادر کااقی استحصاال
شده نتواند و از خارج وارد شود از محصوالت و مرسومات گمرکی معاف است.
الف :برا تعمیر و تسسیه و توسیع مؤسسات صناعتی.
ب :کلیااه موادیکااه در صاانایع بکااار باارده میشااود و کلیااه ااروف ساااخته و موادیکااه از آن ااروف باارا
مستحصله قابریکه استعمال میشود.
ج :برا لزوم مؤسسات صناعتی از هر تبیل ماشین آالت دستگاه ها و سامان قالتو یا عوضی آن.

ااا دادن مااواد

د :برا تحمیل و تخلیه و وزن آالت و یاا بارا استحصاال تاوۀ محرکاه و تسسیساات نالیاه و کلیاه وساایا محرکاه و متحرکاه
مؤسسات صناعتی.
 -:۴مؤسسات صناعتی که ضرورت به اخذ ترض صناعتی داشته باشند ماابأ ماررات باناک تارض دهناده باه آنهاا تارض
داده میشود.
 -:۵اگ ر یک مؤسسه صناعتی بیش از معیار عااد قابریکاه در ا ار قعالیات ماواد حاصال و یاا نسای اختاراع کناد کاه از
نااه ن ر احتیاج مملکت اهمیت داشته باشد به غرض تشویأ از ارف وزارت اتتصاد ملی مورد اعااا تاادیر ناماه تارار
خواهد گرقت.
 -:۶هر نوع مال سااخته شاده مؤسساات صاناعتی کاه در مملکات احتیااج باه آن حاه ناه گاردد و یاا در داخال مملکات باازار
قااروش نداشااته باشااد باارا ایناااور مصاانوعات ابااأ ماااررات گم ارک ا ااازه صااادرات بخااارج داده شااده و از محصااوالت
گمرکی معاف میباشد.
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 -:۷برا احتیا ات حکومت و بلدیه ها ا ناه و مواد ساخته شده مؤسسات صناعتی داخلی بشروا ذیل خریدار میشود:
الف :همان ا ناه در مؤسسات صناعتی دولتی ساخته نشده باشد.
ب :بادر ضرورت در مؤسسات دولتی مو ود و تهیه نگردد.

ج :تفاوت زیاد بین مواد استحصالیه داخله و خار ه مو ود نباشد.
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تبصره

هرگاه قیصد (ده) از مواد خار ه گران تر هم تمام شود تر یحا از مواد داخله خریدار میشود.

 -: ۸اگر حکومت متخصصین داشته باشد که قکر استشارو او برا پیشرقت امور مؤسسات صناعتی ماید واتع گاردد در
ماابال اساتدعا صاااحب مؤسساات صاناعتی در صااورت امکاان از اارف دا اره مربوااه ا اازه داده خواهااد شاد صاااحبان
مؤسسات صناعتی خارج از ساعات کار رسمی میتوانند که در ماابل ا رت از متخصصین حکومت استفاده نمایند.

 -:۹االبیکااه بااه پااول حکوماات قااارص التحصاایل میشااوند و حکوماات بااه آنهااا ضاارورت نداشااته باشااد و صاااحبان مؤسسااات
صناعتی به استخدام آنها محتاج باشند حکومت برا شان ا ازه استخدام میدهد.
 -:۱۱مؤسسات صناعتی اگر بخواهند که اشخاص قنی از خارج اساتخدام نمایناد میتوانناد مشاروا بار اینکاه ا اازه وزارت
اتتصاد ملی را حاصل کرده باشند.

تبصره
استخدام مستخدمین مذکور باید ماابأ اصولنامه استخدام مستخدمین تبعه خار ه در اقغانستان بعمل آید.
 -:۱۱مؤسسات صناعتی میتوانند که در باب استخدام متخصصین و یا خریدار لوازم کار آماد مؤسساات صاناعتی خاود از
مامورین داخلی و نمایندگان تونسولی و ت ارتی حکومت تسهیالت الزمه ماالبه نمایند.
 -:۱۲اشیا یکه به مؤسسات صناعتی بادر کفایت ساخته شود حکومت برا حف و حمایه آن درماابل رتابت اشیا خاار ی
تدابیر الزمه را اتخاذ مینماید.

تبصره
ماصد از کلمه کفایت ماداریست که در آن تناعت حکومت حاصل شود.
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 -:۱۳حکومت برا گذاشتن هر نوع اموال ساخته شده مؤسساات صاناعتی باه نمایشاگاها داخال و خاار ی و معرقای آنهاا
تسهیالت الزمه را قراهم می آورد.

 -:۱۴تمام ماشاین و آالتیکاه از آ ن در صانایع کاار گرقتاه میشاود بعاد از تعیاین ناوع آنهاا کاه از اارف وزارت اتتصااد ملای
اعالن کرده شود از تادیه محصول گمرکی معاف است.

اگر ایناور سامان از ارف اشخاصیکه تابعیت اقغانی را دارا باشند وارد کرده شود که دارا

واز نامه صناعتی نمیباشند

AC

نیز قرتی ندارد اما باید از وکالت ت ارتی ها اصوال علام و خبار آنارا حاصال نمایناد تیمات قاروش ا نااه قاوأ الاذکر تحات
کنترول وزارت اتتصاد ملی خواهد بود.

 -:۱۵هرگاه در یک حصه مملکت مؤسسه صناعتی دایار و زمینای کاه بارا مؤسساه ماذکور گرقتاه میشاود ملکیات رعیتای
باشد ایناور زمین ترار نرخ روز پلوان شریک از مالک آن خریدار شود و اگر مالک زمین به اخذ پول ناد تیمات زماین
خود راضی نباشد میتواند به تناسب تیمت زمین خود به مؤسسه مذکور سهیم گردد مشروا بر اینکاه زماین ماذکور از ناااه
ن ر متخصصین برا تاسیه صنعت مذکور حتمی والزمی باشد واال اگر زمین مذکور برا تاسیه صنعت مزباور حتمای
و الزمی نباشد حصول مواقاه مالک آن متعلأ به شخص یا اشخاص تاسیه کننده صنعت مذکور خواهد بود.

فصل چهارم
استحصال جوازنامها برای استفاده از مساعدات و معافیات این اصولنامه
 -:۱۶صاحبان مؤسسات صناعتی و یا متشب ینیکه مؤسسات صناعتی را میخواهند بو ود بیاورند عرایض و اوراأ و و ایأ
خود را بوزارت اتتصاد ملی تادیم مینمایند وزارت موصوقه به وسایل ماتضیه نبه عملی پیشنهاد را تحایاات نموده په از
تحایاات ماام وزارت الی دو ماه واب تبول و یا رد آنرا صادر می نماید.
 -:۱۷متشب ینیکه ترار اصل  ۱۶پیشنهاد تسسیه و بو ود آوردن مؤسسات صاناعتی را باوزارت اتتصااد ملای تاادیم میدارناد
بایستی پیشنهاد شان مراتب ذیل را بوضاحت معلومات بدهد.
ب  :سرمایه معینه.
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ج  :نوع قابریکه و مادار تخمینی مواد مصنوعه ساالنه.

د  :ساحه تخمینی موضع نصب قابریکه و اراضی متعلاه.
هـ  :ااتت م موعه ماشین ها به اسپ یا به کیلوات.
و  :نوع انرژ که توسا آن قابریکه بکار می اقتد.
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 -:۱۸تصویب و ن ریه وزارت اتتصااد ملای بارا تعیاین و تار ی ناوع صانایع و اینکاه حتای االمکاان ماواد اولیاه مملکات
استعمال شود .و کاریگران داخلی بکاار وا داشاته شاوند و احتیا اات داخلای را باادر کااقی تعمایم و سااخت قابریکاه خاود را
صادر نمایند تااع است.

 -:۱۹صاحبان مؤسسات صناعتی وتتی میتوانند از مزایا و معاقیات و مساعدات این اصولنامه استفاده نمایند کاه اواز ناماه
رسمی خود را اصوال از وزارت اتتصاد ملی حاصل کرده باشند.

فصل پنجم

تکالیف صاحبان جوازنامه
 -:۲۱شروع و ختم و تآسیه و بکار انداختن مؤسسه را که ازحیث مدت وزارت اتتصاد ملی در موتع اعاا

واز نامه با

صاحب مؤسسه تعیین می نماید صاحب مؤسسه برعایه آن مؤ ف است.
 -:۲۱اشخاصیکه ماابأ این اصولنامه از مساعدات و معاقیات استفاده میکنند مؤ ف هستند تعهدات خاود را کاه باا وزارت
اتتصاد مواقاه نموده اند ایفا نمایند و اگر اراضی و عمارات و امتیازات خود را بخواهند بشخص دیگر واگاذار نمایناد وتتای
امکان دارد که شخص دوم تعهدات شانرا در ماابل وزارت اتتصاد ملی تبول نمایند.

 -:۲۲صاااحبان مؤسسااات صااناعتی مااواد و امااوالی را کااه باارا مؤسسااات صااناعتی خااود وارد ماای نماینااد و بمو ااب ایاان
اصولنامه از محصول گمرکی معاف کرده میشود بدون ا ازه وزارت اتتصاد ملی بمؤسسه دیگر که واز نامه معااقی دارد
نمیتواناد بفاروش برساانند در صااورتیکه نناین اماوال و ماواد را بااه کساان دیگار کاه دارا

ااواز ناماه صاناعتی نمای باشااند

بفروش برسانند م از اند مشروا بر اینکه تبال استیذان وزارت اتتصاد ملی را حاصل و محصول گمرکی آنرا اصوال تادیه
کرده باشند.
 -:۲۳مؤسسات صناعتی که دارا

واز نامه معاقی میباشند بایست لست مواد کارآمد خار ی خود را حاین صادور آردر و

یا بعد از تبول آردر از ارف کمپانی ها یکه آردر به آنها داده شده تبال از رسایدن ماال باه گمارک بریاسات صانایع وزارت
اتتصاد ملی ارسال نمایند و نیز در ختم سال یک نال مفصل بیالنه خود را بریاست موصوف راپور دهند.
 -:۲۴مؤسسات صناعتی که بمو ب اصل ( )۳این اصولنامه از محصوالت گمرکی اور معاقی استفاده مینمایناد مکلاف اناد
که تمام احکام این اصولنامه را رعایت نموده بر عالوه حین ورود اموال استدعا ناماه معااقی اماوال خاود شاان را بصاورت

KU

رسمی تحریر و با علم و خبر آن بشعبه مربواه ریاست صنایع وزارت اتتصاد ملی تادیم نمایند.

تبصره

اگر رؤسا مؤسسات صناعتی امضا دیگر را بعوض امضا خاود اعتباار داده و بشاعبه مربوااه وزارت اتتصااد ملای
معرقی نمایند صحی است.
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فصل ششم

تفتیش و مجازات

 -:۲۵وزارت اتتصاد ملی صالحیت دارد که مؤسساات صاناعتی دارناده اواز ناماه معااقی را مااابأ شارایا و احکاام ایان
اصولنامه تفتیش نماید.

 -:۲۶هرگا اه مؤسسااات صااناعتی بعااد از تاااریو صاادور وازنامااه در اارف مدتیکااه بااا وزارت اتتصاااد ملاای معااین مینماینااد
تآسیه نشده و و ایف مؤسسه ایفا نگردد و یا بعد از تسسیه و شروع و بکار بدون عذر معاول و صوابدید وزارت اتتصااد
ملی مدت دو سال مؤسسه صناعتی معال باشد ا رات ذیل بر آن تابیأ میشود:
الف :واز نامه او ملغی از اعتبار ساتا است.
ب :تمام مالیات و معاقیات و مساعداتیکه از آن استفاده نموده باشد از صاحب مؤسسه گرقته میشود.

تبصره
هرگاه از تاریو بکار انداختن مؤسسه صناعتی ده سال گذشته و در رف ده سال و ایف خود را ا را نموده باشد ماررات
زا ی قوأ تابل تابیأ نیست.
 -:۲۷هرگاه صاحبان مؤسسات صناعتی ماررات اصل  ۲۲را رعایت نه نمایند اصوال م ازات میشوند.
 -:۲۸اگار در مااورد اصاال  ۷کااه بااامو ود شاادن شااروا مااذکوره آن حکوماات و یااا بلدیااه هااا بخواهنااد مصاانوعات مؤسسااات
صناعتی داخلی را خریدار کنند (با درن ر گرقتن تبصره اصل  )۷اگر معلوم شود کاه مؤسساات ماذکوره ا نااه خاار ی
را بنام مؤسسه خود قروخته است عین همان نه و یا تیمت آن از ارف وزارت اتتصاد ملی مصادره میشود.
 :۲۹اگر راپور مذکور در اصل  ۲۳برخالف حایات تن یم شاود ماواد زا ای اصاولنامه تالاب کاار دقااتر ت اارتی تابیاأ
میشود.

KU
فصل هفتم

مواد متفرقه

 -:۳۱شرکت ها با امتیازیکه به آنها تبل از این اصولنامه مواقاه و یاا مااولاه شاده و اباأ اصال یاک ایان اصاولنامه شارایا
مؤسسه صناعتی را دارا باشند اگر معاقیات و مساعداتیکه در مواقاه یا مااوله آنها تذکار شاده بیشاتر و یاا کمتار از معاقیاات
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و مساعدات این اصولنامه باشد با آنها ماابأ همان مااوله رقتار میشود و احکام این اصولنامه در باره آنها تابیأ نمیشود.
 -:۳۱در موضوع تعیین نرخ قروش اشیا ساخته مؤسسات صناعتی انحصار که انحصار مذکور مراتب اصولی را اای
کرده باشد و یا مؤسسات صناعتی که بغرض رتابت با مصنوعات بالم ل خار ی مستلزم اماداد حکومات میگردناد باسات نا
مساعداتیکه در این اصولنامه مندرج اسات) وزارت اتتصااد ملای باا مؤسساات ماذکور وتتاا قوتتاا مفاهماه نماوده نارخ اشایا
مذکور را ذریعه یک هی ت تعیین و اعالن مینماید و هم در قروش آن که ماابأ نرخ معیناه باشاد از اارف وزارت اتتصااد
ملی تفتیش و مراتبت بعمل می آید مؤسسات غیر انحصار و مؤسساتیکه از ن ر نااه ن ار رتابات باا مصانوعات خار اه
مستلزم امداد حکومت نمباشند از امر اصل ( )۳۱مست نی بوده نرخ مواد مصنوعه شان آزاد و تحت تفتایش و مراتبات تارار
نمیگیرد.

تبصره
در مواتع غیر عاد وزارت اتتصاد ملی م از است که م ال ساایر نارخ هاا در صاورت لازوم نارخ قاروش ماواد مصانوعه
تمامی مؤسسات صناعتی را نیز بال است نا تحت کنترول ترار بدهد.

 -:۳۲اگر در ا ر یک واتعه غیر تابل دقع (قوره ماژور) مؤسسه صناعتی دنار خسارات شود در این حال ماررات اصل
( )۲۶در باره آن تابیأ نمیشود به عالوه وزارت اتتصااد ملای بعاد از تشاخیص حاد اه قاوأ الاذکر مسااعدات الزماه را نیاز
خواهد نمود.
 -:۳۳مؤسساتیکه مواد ابتدا ی شان مواد مدنی باشد بارار اصولنامه مخصوصه آن حاوأ استخراج را حایز شده میتوانند.

تبصره
وزارت معادن الیحه اصولنامه آنرا ترتیب نموده و بعد از ای مراتب اصولی ماابأ آن ا را می دارد.
 -:۳۴بعد از نشر این اصولنامه احکام اصولنامه تشویأ صنایع مورخۀ  ۱۸سراان  ۱۳۲۱منسوخ است.
 -:۳۵با ر احکام اصولنامه هذا وزارت اتتصاد ملی مؤ ف است.

KU

ادخال اصولنامه هذا را در مله اصولنامه ها دولت امر و با را مواد آن اراده مینا یم.
مورخۀ  ۳۱حمل  ۱۳۲۸ماابأ  ۱۸ماد ال انی ۱۳۶۸

AC

