د افغانستان د موکراتیک جمهوریت
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د عدلیی وزارت

رسمی جریده

شماره بیستم ( ) ۹۲جدی ۴۶۳۱

نمبر مسلسل ۹۲۲

 -۹اساسنامه تصدی نساجی بگرامی .
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۹۲۲
۴۶۳۶/۴۹/۹۴
در باره منظوری اساسنامه تصدی نساجی بگرامی
((شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید :
اساسنامه تصدی نساجی بگرامی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).

سلطانعلی کشتمند
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رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

اساسنامه تصدی نساجی بگرامی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این اساسنامه به اساس حکم ماده ( )۸قانون تصدیهای دولت وضع گردیده است .
تصدی نساجی بگرامی دراین اساسنامه بنام تصدی یاد میشود .
ماده دوم :
تصدی باا داشاتن شیصایت حیاوقی بحیای تصادی انترااوی در زوکاات وزارت (صانایع یریراه و ماواد لاوایی) تشاکی و بار
اساس قانون تصدی های دولت و این اساسنامه فعالیت میکند .
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ماده سوم :

مرکز تصدی در شهر کاب بوده و نمایندگیهای آن وندالضرورت در نیاط میتلف کشور تشکی شده میتواند .
ماده چهارم :
اهداف تصدی وبارتند از :

 -۱توسعه تولید ،بهتر سایتن کیریات و ناوم محصا ت ،بکاار انادایتن تکناالوری هیشارفته و وصاری بمنظاور هاا ین آوردن
قیمت تمام شد تولید و یدمات .
 -۲همکاری تولیدی الزم با سایر تصدی های دولتی .

 -۳وید قرارداد جهت انجام امور تولیدی و ازدیاد منابع دایلی باسایر تصدیهای دولتی و اشیاص .

 -۴تولید هارزه های نیی برای رفع نیاز مندی موسسات دولتی و شرکتهای یصوصی و اشیاص .
 -۵فروش محصوالت فابریکه جهت کسب منرعت بیشتر .

 -۶استراده اوظمی از ظرفیت های تولیدی جهت بلند رفتن سطح تولید .
ماده پنجم :
تصدی نساجی بگرامی در فعالیت های یود بر اساس قانون تصدی های دولت سایر قوانین جمهوری دموکراتیک افغانستان
و این اساسنامه وم نموده و در فعالیت یویش تطبیق قطعی آنرا به وهده دارد .
ماده ششم :
تصدی در میاب تعهدات یود به ارتباط انعیاد موافیتنامه ها ،قرار داد ها به تضمین سرمایه اوطاا شاده و ساایر دارایای هاا
مس و میباشد .
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فصل دوم
سرمایه و امور مالی
ماده هفتم :
سرمایه تصدی متعلق بدولت بوده و از سرمایه اوطا شده مطابق به احتیاجات اقتصاد ملی ،باالبردن سطح تولیاد مریادیت و
موثریت تولید در جهت انکشاف و تامین منافع کار کنان تصدی استراده مینماید .
ماده هشتم :
سرمایه ثابت تصدی مبلغ ( )۲۹۰/۰ملیون افغانی و سرمایه دورانی آن ( )۱۲۴/۰ملیون افغانی میباشد .
حجم سرمایه دورانی به اساس رشد اقتصادی شایصهای ه ن مالی سالهای ما بعد قاب تغییر میباشد .
ماده نهم :
تصدی سرمایه یود را از مدرک بودجه انکشافی ،قروض بانکی و منابع دایلی مطابق به ه ن منظور شده تموی میکند .
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ماده دهم :

سرمایه ثابت از درک مبالغ استه ک وضع شده دارا ی اساسی ،بودجه انکشافی فند توسعوی و تولیدی ،قرضه هاای طویا
المدت بانکی جهت امور سایتمانی ،منابع مالی ایو کمک های ب ووض و سایر منابع که نظر به قوانین و میررات مادنظر
گرفته شده است تز یاد و همزناین در صاورت انتیاا دارایای اساسای بشاک کماک هاای ب واوض و یاا فاروش جایاداد هاای
اساسی بنابر فیصله میامات ویص ح تیلی می یابد .
ماده یازدهم :

ساارمایه دورا ناای بااه ارتباااط نتااای فعالیاات مااالی تصاادی و از درک ایااو کمااک ب وااوض ،قیماات مااواد ،فااروش جایااداد هااای
اساسی ،قیمگواری مجدد دارا ی ها و امثا آن میتواند به اساس هیشنهاد وزارت (صنایع یریره و مواد لاوایی) تا یاد وزارت
مالیه و منظوری شورای وزیران تز ید یا تنییص گردد .
ماده دوازدهم :

تصدی نمیتواند بدون موافیه وزارت مالیه از سرمایه دورانی در امور توسعه سایتمان استراده نماید .
ماده سیزدهم :
تصدی نمیتواند در سایر تصدیهای دولت سرمایه گواری نماید .
ماده چهاردهم :

تصدی میتواند بموافیه وزارت (صانایع یریراه و ماواد لاوایی) و منظاوری شاورای وزیاران در ساکتور یصوصای سارمایه
گواری نماید ،در اینصورت سهم تصدی در سکتور یصوصی کمتر از ( )۵۱فیصد بوده نمیتواند .
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ماده پانزدهم :
تصدی به میصد احیای مجدد و ترمیم دارا ی اساسی مطابق قانون وضع استه ک ه نگواری و استراده از وییاره اساته ک
در اقتصاد ملی جمهوری دموکراتیک افغانستان استه ک وضع مینماید .
ماده شانزدهم :
ویایر استه کاتیکه جهت احیای مجدد دارا ی اساسی هیشبینی شده توسط تصدی در هماان ساا  ،بارای تهیاه دارا ای جدیاد و
مدرن سایتن دارا ی اساسی موجود ،بعد از موافیه وزارت مالیه مورد استراده قرار گرفته میتواند .
ماده هفدهم :
تصدی مکلف است استه ک دارا ی اساسی را به اندازه وجوه استه کی که بمنظور احیای مجدد آن وضع شاده در سارمایه
ثابت تصدی منعکس نماید .
ماده هژدهم :

ماده نزدهم :
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ه ن مالی سااالنه تصادی مطاابق باه الیحاه ای از طارف وزارت مالیاه منظاور میگاردد ترتیاب و بعاد از بررسای از طارف
وزارت (صنایع یریره و مواد لوایی) منظور و یک کاهی آن بوزارت مالیه ارسا میشود .

تصدی مکلف است مصارفی را که لرض تولیاد محصاوالت یاا انجاام یادمات اجارا شاده اسات جباران و مرااد نمایاد ،مرااد
حاصله تصدی نباید کمتر از ده فیصد قیمت تمام شد باشد .
ماده بیستم :

مراد ربعوار تصدی بعد از انجام وجایب مالیاتی و وضع وییره ها به حساب واردات دولت انتیا می یابد .
ماده بیست و یکم :

تصدی بعد از موافیه وزارت مالیه از مجموم مراد یالص ساالنه ویایر وی را ایتصاص میدهد :
 -۱وییره توسعوی حداکثر (سی) فیصد .

 -۲وییره تشوییی کار کنان اوم از کار گران ،اجیران و ماموران حداکثر بیست فیصد .
ماده بیست و دوم :
مبلغ تشوییی ساالنه کار کنان تصدی نباید از مبلغ معاش سه ماهه آنها تجاوز نماید .
ماده بیست و سوم :
تصدی برای تطبیق ه ن و تاامین مریادیت و مثمریات تولیاد روشاهای میتلاف تشاوییی اجتمااوی و معناوی را نیاز قارار ویا
اتیاو مینماید :
 -۱مویدات تشوییی هیشبینی شده در اسناد تینینی مربوط به ساحه کار .
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 -۲نشر فعالیت های بهترین کار کنان در ایبار ،رادیو ،تلویزیون و امثا آن .
ماده بیست و چارم :
یریداری مواد مورد ضرورت تصدی مطابق به ه ن فعالیت آن بادر نظر داشت نورمهای منظور شده ویایر مواد صورت
میگیرد .
تصدی میتواند در حاالت استثنایی به تشییص شورای تصدی ویاایر اضاافی ماواد ماورد ضارورت یاود را الای ششاماه از
مدرک منابع دایلی و قروض بانکی تامین نماید .
فصل سوم
ارگانهای اداری
ماده بیست و پنجم:
تصدی دارای یک ر یس رتبه (دوم) معاونان ،شورای تصدی و کار کنان اداری میباشد .

ماده بیست و ششم :
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ر یس مسوو امور اداره و ممث تصدی میباشد .

شورای تصدی مرکب است از :
 -۱ر یس تصدی بحیی ر یس.

 -۲معاونااان ،آمااران دسااتگاه هااای تولیاادی و اداری تصاادی ،نماینااده گااان سااازمان هااای اجتماااوی تصاادی ،نماینااده ریاس ات
تصدیهای وزارت مالیه بحیی اوضا .
ترکیب و تعداد اوضای شورای تصدی به هیشنهاد ر یس توسط وزیر (صنایع یریره و مواد لوایی) منظور میگردد .
ماده بیست و هفتم :

ر یس ،معاونان و سایر کار کنان تصدی مطابق به قانون و میررات میرر میگردند .
ماده بیست و هشتم :
ر یس تصدی دارای وظایف و ص حیت های وی میباشد :
 -۱سازماندهی فعالیت تصدی .
 -۲نمایندگی از تصدی در ادارات و موسسات .
 -۳اداره دارا ی های تصدی مطابق باحکام قانون و میررات .
 -۴امضا قرار داد ها و موافیتنامه ها یا ترویض این ص حیت به شیص دیگر .
 -۵افتتاح حسابات بانکی برای تصدی .
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 -۶تیرر و تبد کار کنان تصدی مطابق باحکام قانون و میررات .
 -۷اصدار احکام و هدایاتیکه اجرای آن برای کار کنان تصدی حتمی میباشد در حدود ص حیت .
 -۸تطبیق مویدات تشوییی و تادیبی در مورد کار کنان تصدی .
ماده بیست و نهم :
( )۱وظایف و ص حیت معاونان ،آمران و سایر کارکنان تصدی توسط لاوایحی کاه از طارف وزیار (صانایع یریراه و ماواد
لوایی) منظور میگردد تنظیم میشود .
( )۲امور دایلی تصدی توسط لوایح دایلی تنظیم میگردد .
ماده سی ام :
معاونان ،سرمحاسب و سایر کارکنان تصدی در ساحه کار یود نزد ر یس مسوو میباشند .
ماده سی و یکم :
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شورای تصدی موضووات وی را مورد بحی و مطالعه قرار داده تصمیم اتیاو میکند :
 -۱مطالعه و بررسی راهور فعالیت امور تولیدی و مالی .
 -۲مطالعه و بررسی مسوده ه ن های دور نما و جاری .

 -۳مطالعه موضووات مربوط به باالبردن مریدیت تولید و کیریت محصوالت تولیدی و استراده مثمر از ظرفیت های تولیدی
منابع مادی قوای بشری و مالی .
 -۴مطالعه موضووات مربوط بروابط اقتصادی و تامین اجرای قرار داد ها .

 -۵مطالعه طرح تثبیت قیم محصوالت تولیدی و موضووات مربوط به تغییر قیم .
 -۶مطالعه تشکی و استراده از ویایر تصدی .

 -۷مطالعه هیشنهاد در مورد یریداری مواد یام ،مواد نیمسایته تجهیزات و هرزه جات فالتو باالتر از ( )۵۰۰هزار افغاانی
طور هرزون و ومده از دای و یارج کشور مطابق به ه ن مالی .
 -۸طرح و بررسی لوایح دایلی تصدی .
ماده سی و دوم :
جلسه شورای تصدی به اشتراک حداق دو ثلی اوضای آن دایر میگردد .
ماده سی و سوم :
تصاویب شورای تصدی به اکثریت آرا اوضای حاضر مجلس اتیاو و بعاد از منظاوری ر ایس تصادی ماورد اجارا قارار
داده میشود .
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در صورت بروز ایات ف نظار باین ر ایس تصادی و اوضاای شاورا راجاع باه موضاووات تحات مطالعاه اوضاای شاورای
تصدی حق دارند نظر یود را بوزارت (صنایع یریره و مواد لوایی) تیدیم نمایند .
ماده سی و چارم :
وزیر (صنایع یریره و مواد لوایی) میتواند تصویب شورای تصدی را لغو نماید .
فصل چهارم
وظایف و صالحیت های تصدی
ماده سی و پنجم :
در ساحه ه نگواری :
 -۱طرح ه ن انکشافی و ساالنه تولیدی و تیدیم آن جهت ایو منظوری.
 -۲با روایت ه ن ساالنه منظور شده تنظیم ه نهای ماهوار تولیدی .
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 -۳تطبیق و اجرای ه ن منظور شده .
ماده سی و ششم :

در ساحه انکشاف تولید و سایتمان :

 -۱ترتیب هیشنهاد در مورد تجدید سایتمان و انکشاف بعدی تصدی و تیدیم آن بوزارت (صنایع یریره و مواد لوایی) .
 -۲تامین تدویر و بهره برداری به موقع از ظرفیت تولیدی و دارا ی اساسی تصدی و استراده اوظمی از ظرفیت تولیدی در
معیاد کوتاه .
 -۳تامین ترمیم دارا ی اساسی ،مدرن سایتن و باالبردن سطح تینیکی و مولدیت تجهیزات و ماشین آالت و همزناان بهباود
سویه تینیکی و بهره برداری از تعمیرات و تاسیسات تصدی .
 -۴روی دست گرفتن امور سایتمانی هروره های تولیدی و مناز رهایش مطابق به ه ن انکشافی .
ماده سی و هفتم :
در ساحه تامینات مادی ،تینیکی و فروشات :
 -۱تعیین احتیاج و تیاضا به مواد یام ،محروقات ،تجهیزات و سایر مواد
 -۲سازماندهی امور یریداری هرزون و ومده و اقدام بدریافت به موقع موادیکه توزیع آن وریعه ه ن هیشبینی شده است .
 -۳فروش مواد مازاد و لیر ضاروری از قبیا تجهیازات وساایط ترانساهورت دساتگاه هاای تینیکای ماواد نیمساایته باجاازه
وزارت (صنایع یریره و مواد لوایی) و موافیه وزارت مالیه مطابق به قانون .
مبلغ حاصله از درک فروش مواد و اجناس مطابق به ماده ( )۶۰قانون تصدی ها در دسترس تصدی قرار میگیرد .
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 -۴طرح نورم مصارف و ضایعات مواد یام و ماواد نیمساایته در تولیاد و تیادیم آن جهات ایاو منظاوری باوزارت (صانایع
یریره و مواد لوایی) .
 -۵اتیا و تدابیر بمنظور صرفه جویی در مصارف مواد یام ،مواد نمیسایته ،محروقات و تیلی ضایعات در هروسس تولید.
 -۶اتیاو تدابیر در جهت استراده مثمر از فاضله های تولید و امثا آن .
 -۷فروش تولیدات تصدی با مطالعه بازاریابی و تز ید در فروش وریعه او نات و اشتهارات .
ماده سی و هشتم :
در ساحه مالی و کریدت :
 -۱استراده مثمر ار سرمایه دورانی و سایر وجوه دست داشته جهت تطبیق فعالیت تولیادی و اقتصاادی باسااس ها ن منظاور
شده به میصد دریافت حداکثر مراد .
 -۲انتیا وجوه وییره توسعوی به حساب واردات دولت در صورتیکه در ظرف هنجسا به اساس ه ن ازان استراده نگردد

AC
KU

 -۳افتتااح حسااب در دافغانسااتان باناک یاا یکاای از نماینادگی هاای آن بمنظااور نگهاداری داد و ساتد هااولی و نگهاداری وجااوه
محدود به موافیه بانک معامله دار در کسه تصدی .
 -۴ایو قرضه های قیصر المدت و متوسط المدت و قرضه طوی المدت از بانک .
 -۵ارزیابی وضع اقتصادی و تامین نگهداری وجوه هولی و داراییهای تصدی .
 -۶موجودی دارییها ،وجوه هولی و حسابات جاری طبق میررات .

 -۷ترتیب مسوده قیم و نرخ محصوالت تولید شده و یدمات قاب ورضه مطابق باه الیحاه منظاور شاده و تیادیم آن باوزارت
(صنایع یریره و مواد لوایی) .
 -۸اتیاو ت صمیم در مورد مجرایی ماشین آالت دالمه و مستعم  ،فاضله تولیدات ،تعمیرات و تاسیسات مستعم و لیر قاب
استراده مطابق به تعدی مااده ( )۷۳قاانون تصادیها منتشاره شاماره ( )۵۲۲ماورخ  ۳۰قاوس  ۱۳۶۱جریاده رسامی در دفااتر
مربوط .
ماده سی و نهم :
در ساحه کدر ،کار و معاش :
 -۱ترب یه کدر در ساحه تولید و اوزام کدر ها جهت باالبردن ساطح مهاارتی و آگااهی باه ساایر تصادیها و موسساات تعلیمای
مربوط .
 -۲تشکی کمیسیون جهت ایو امتحان بمنظور تعیین درجه کار گران ساحه مطابق باحکام قانون .
اوضای کمیسیون به هیشنهاد ر یس تصدی و منظوری وزیر (صنایع حریره و مواد لوایی) تعیین میگردد .
 -۳اتیاو تدابیر جهت بهبود وضع صحی و شرایط کار بهمکاری اتحادیه صانری و روایات میاررات امنیات تینیکای و حراظ
الصحه تولیدی .
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 -۴تامین تطبیق صحیح اجرای معاشات ،مزد تشوییی و استراده صحیح وییره معاشات و وییره تشوییی .
 -۵تیرر و تبد کار کنان تصدی مطابق باحکام قانون .
 -۶تبدی مازد یاک واده کاار گاران از معااش ماهاناه باه مازد فای واحاد تولیاد (باه سیساتم اکاورد) در صاورت مسااود باودن
شرایط.
 -۷بهبود شرایط معیشت ،کلتور رهایش و حرظ الصحه کار گران به همکاری اتحادیه صنری .
ماده چهلم :
در ساحه ولم و تینیک :
 -۱تطبی ا ق طاارح محصااوالت جدیااد در تولیاادات کااه بااه میتضااای تحااوالت ولاام و تینیااک وصااری و تیاضااای اقتصاااد ملاای
سازگار باشد .
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 -۲اتیاو تدابیر الزم در ماورد میکاانیزه و اتوماتیاک ساایتن دساتگاه هاای تولیادی و اساتراده بیشاتر از ماواد یاام باادر نظار
داشت صرفه جویی آن .
 -۳انکشاف و توسعه ایتراوات و بهتر سایتن امور موجوده تصدی بهمکاری اتحادیه صنری .
 -۴استراده از تجارب هیشرفته تصدی های مماث .

فصل پنجم

امور حسابی راپور دهی و بیالنس

ماده چهل و یکم:

امور حسابی تصدی مطابق ه ن حسابی نمونوی ستندرد و فورمه های حساابی کاه از طارف وزارت مالیاه باه موافیاه اداره
مرکزی احصا یه منظور میگردد انجام می یابد .
ماده چهل و دوم :

راهور فعالیت و بی نس ربعوار تصدی به وزارت (صانایع یریراه و ماواد لاوایی) وزارت مالیاه ،اداره مرکازی احصاا یه و
بانک معامله دار قرار وی ارا ه میگردد :
 -۱راهور فعالیت و بی نس ربع او سا الی او اسد .
 -۲راهور فعالیت و بی نس ربع دوم سا الی او ویرب .
 -۳راهور فعالیت و بی نس ربع سوم سا الی او دلو .
 -۴راهور فعالیت و بی نس ربع زهارم شام راهور فعالیت و بی نس ساالنه میگردد .
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ماده چهل و سوم :
راهور فعالیت و بی نس ساالنه به وزارت (صنایع یریره و مواد لوایی) وزارت مالیه ،اداره مرکزی احصاا یه ،مساتوفیت و
بانک معامله دار در جریان سه ماه بعد از یتم سا مالی ارا ه میگردد .
ماده چهل و چارم :
سا مالی تصدی از او حم سا شروم و یتم آن اییر یوت همان سا است .
فصل ششم
تجدید سازمان ،انحالل و تصفیه
ماده چهل و پنجم :
تجدیااد سااازمان و انح ا تصاادی بااه اثاار هیشاانهاد وزارت (صاانایع یریرااه و مااواد لااوایی) موافیااه وزارت مالیااه و منظااوری
شورای وزیران صورت گرفته و بنشر میرسد .
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ماده چهل و ششم :

تجدید سازمان تصدی در اثر یکی از ووام وی صورت میگیرد :
 -۱الحاق تصدی با تصدی دیگر .

 -۲ادلام تصدی در تصدی دیگر .
 -۳انیسام تصدی .
 -۴تجزیه تصدی .
ماده چهل و هفتم :

تصدی به یکی از ووام وی منح میگردد :

 -۱ودم امکان هیشبرد وظایف محوله و اهداف مندرج این اساسنامه .
 -۲در صورتیکه حکومت به انح

آن تصمیم گرفته باشد .

ماده چهل و هشتم :
تصریه تصدی توسط هی اتی که از طرف وزارت (صنایع یریره و مواد لوایی) تعیین میگردد صورت میگیرد .
ماده چهل و نهم :
موود تکمی امور تصریه از ( )۴ماه تجاوز کرده نمیتواند .
در صورتیکه تصریه زمان بیشتر را ایجاب کند این موود به موافیه وزارت مالیاه از طارف وزارت (صانایع یریراه و ماواد
لوایی) تمدید شده میتواند .
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ماده پنجاهم :
هی ااات تصااریه زگااونگی تصااریه تصاادی را بااه نشاار سااهرده و موضااوم را کتبااا بااه موسسااه و اشاایاص طاارف معاملااه ابا
مینماید .
ماده پنجاه و یکم :
ادوای دا نین تصدی بعداز تاریخ نشر تا سه ماه شنیده شده میتواند .
فصل هفتم
احکام نهائی
ماده پنجاه و دوم :
ماموران و اجیران تصدی واجد کلیه حیوق و تابع جمیع مکلریت های قانونی مامورین و اجیران دولت و کار گاران تصادی
واجد کلیه حیوق و تابع جمیع مکلریت های اصولنامه کار و کارگران موسسات صناوتی ملی افغانستان میباشند .

AC
KU

ماده پنچاه و سوم :

دیون تصدی منح شده از دارا ی تصدی طبق قانون هردایت شده و دارا ی مازاد به حساب واردات دولت انتیا می یابد .
ماده پنجاه و چارم :

تصدی دارای مهر مشیصی میباشد .
ماده پنجاه و پنجم :

این اساسنامه از تاریخ تصویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان نافو است در جریده رسمی نشر گردد .
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