رسمي جریده
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د بلخ د اوبدلو د موسسی اساسنامه

پر له پسې لمبر ()۳۳۳

نیټه :پنجشنبه د  ۵۳۱۱کال د غویی د میاشتې ()۳۳

د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۵۳۱مورخ هجدهم حمل سال ۵۳۱۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۹۶۳۱در جلسه تاریخ  ۹۶۱۱/۹/۹۱با مالحظه ورقه عرض شماره ( )۹۱۱مورخ
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 ۹۶۱۱ /۹/۹۱وزارت معادن و صنایع راجع به اساسنامه تصدی د بلخ د اوبدلو موسسه مراتب آتی را تصویب نمود:
( اساسنامه تصدی د بلخ د اوبدلو موسسه بداخل بیست و هشت ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است) .

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۹۲۱مورخ  ۹۶۱۱/۹/۹۱ثبت گ ردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.

سیدعبداالله

اساسنامه د بلخ د اوبدلو موسسه
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول
عنوان
 -۹نام موسسه د بلخ اوبدلو موسسه می باشد و با داشتن حیثیت تصدی انتفاعی تأسیس گردیده.
 -۲مرکز تصدی د بلخ د اوبدلو موسسه در شهر مزارشریف والیت بلخ بوده و عنداالقتضا نمایندگی های فروش آن در
سایر نقاط کشور تاسیس میگردد.

مرام و هدف
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ماده دوم

مرام و هدف از تأسیس این دستگ اه توسعه صنعت منسوجات کشور بوده ودارای وظایف ذیل است:
 -۹خریداری پخته و الیاف مصنوعی و سایر مواد خام طرف ضرورت نساجی.
 -۲رشتن پنبه.

 -۶بافتن منسوجات نخی و مصنوعی.
 -۱رنگ آمیزی.

 -۱فروش منسوجات مذکور بداخل و خارج کشور.

فصل دوم
تشکیل
ماده سوم
موسسه توسط ارگان های ذیل اداره میشود:
 -۹آمر عمومی .
 -۲هیأت عامل.
 -۶هیأت نظار.
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ماده چهارم

آمر عمومی تصدی د بلخ د اوبدلو موسسه وزیر معادن و صنایع بوده که به حیث آمر اعطای درجه اول می باشد.
ماده پنجم

صالحیت و وظایف آمر عمومی
 -۹تثبیت خط مشی موسسه.

 -۲مراقبت کلیه امور مهمه د بلخ د اوبدلو موسسه.
 -۶منظوری تأسیس نمایندگی های فروش.

 -۱مالحظه بیالنس و راپورهای ساالنه هیأت عامل .
 -۱اعطای منظوری مامورین بر وفق احکام قانونی مامورین دولت.
 -۳منظوری لوایح داخلی موسسه در حدود احکام قانون و مقررات.
 -۱منظوری بودجه ساالنه .
 -۱منظوری قرارداد و استخدام متخصصین و کارکنان خارجی در صورتیکه برای تدویر و فعالیت موسسه موثر و الزمی
پنداشته شود.

 -۱منظوری قرض های طویل المدت داخلی و پیشنهاد قروض خارجی.
 -۹۱منظوري نرخ فروش تولیدات و تعیین فیصدی مفاد باالی قیمت تمام شد اجناس تولیدی.
ماده ششم
هیأت عامل
هیأت عامل رکن اجرئیوی موسسه بوده و متشکل از رئیس برتبه دوم و معاونین برتبه سوم می باشند.
ماده هفتم
رئیس هیأت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد امور اجرائیوی نزد آمر عمومی و وزارت مالیه مسئول می
باشد.
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ماده هشتم

حدود وظایف معاونین موسسه از طرف رئیس عامل تعیین میگردد.

در غیاب رئیس نظر به انتخاب آمر عمومی یکی از معاونین آن به حیث کفیل اجرای وظیفه می نمایند.
ماده نهم
صالحیت و وظایف هیأت عامل

 -۹تطبیق پالن کار ساالنه موسسه.

 -۲ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۶اجرای اوامر قانونی آمر عمومی.

 -۱تقدیم راپور تطبیق و عدم تطبیق پالن کار تصدی در شش ماه یک مرتبه به آمر عمومی ووزارت مالیه.
 -۱ترتیب راپور های فعالیت ساالنه موسسه و تقدیم آن به آمر عمومی.
 -۳ترتیب بیالنس و تقدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه و مراجع مالیاتی.
 -۱پیشنهاد عزل و نصب مامورین مطابق به احکام قانون.

 -۱پیشنهاد استخدام متخصصین خارجی مطابق به احکام قانون.
 -۱تطبیق احکام اساسنامه لوایح داخلی و سایر احکام قانون و مقررات.
 -۹۱اقدام به حل و فصل دعاوی حقوقی در محاکم .
 -۹۹بیشنهاد مکافات و مجازات تادیبی به منسوبین موسسه به آمر عمومی و اخذ منظوری آن.
 -۹۲ترتیب لوایح داخلی موسسه و بیشنهاد توزیع صالحیت و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.
 -۹۶تجهیز موسسه به ماشین آالت صنعتی مطابق ایجابات عصر و تربیه پرسونل فنی.
 -۹۱خریداری مواد مورد ضرورت طبق قانون و مقررات.

ماده دهم
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 -۹۱بیشنهاد تعیین فیصدی مفاد قیمت تمام شد محصوالت تولید به آمر عمومی و وزارت مالیه.

هیأت نظار رکن اجرائیوی نبوده رئیس آن از طرف وزارت مالیه و دو نفر اعضای مذکور از طرف وزارت معادن و
صنایع طبق مقررات تعیین میگردد.
ماده یازدهم
صالحیت و وظایف هیأت نظار

 -۹تحلیل و ارزیابی پالن و پروگرام کار تصدی که توسط هیأت عامل طرح گردیدده.
 -۲مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه.

 -۶تحلیل و ارزیابی تطبیق و عدمم تطبیق پالن و پروگرام کار تصدی که در ظرف شش ماه یک مرتبه به وزارت مالیه
تقدیم میگردد.
 -۱بررسی و تحلیل پیالنس ساالنه تصدی و تقدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه .
 -۱مراقبیت و نظارت از معامالت و اجراآت تصدی و تقدیم راپور درین مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه .
 -۳کنترول امور حسابی تصدی در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت و آمر عمومی وزارت مالیه.

 -۱هیأت نظار از اجرا و تطبیق قانون تصدی ها و اساسنامه مرتبه تصدی نساجی بلخ به صورت منفرد و دسته جمعی نزد
آمر عمومی و وزارت مالیه مسئول می باشند.

فصل سوم
سرمایه
ماده دوازدهم
سرمایه د بلخ د اوبدلو موسسه مربوط دولت بوده و تحت وارسی و حسابی وزارت مالیه می باشد.
ماده سیزدهم
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سرمایه ابتدائی موسسه بلخ (  )۱۳۲۱۱۳۱۱۶۱۶افغانی و سرمایه انتهائی آن شش صد ملیون ) افغانی می باشد.
ماده چهاردهم

جایداد منقول و غیر منقول موسسه در جمله سرمایه محسوب میشود.
ماده پانزدهم

مقدار باقیمانده سرمایه پس از محاسبه ماده  ۹۱تریجا ً از طرف وزارت مالیه از بودجه دولت کارسازی میشود.
ماده شانزدهم

تزئید و تنقیص سرمایه به اساس پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء صورت
میگیرد.
ماده هفدهم
مفاد خالص داخله بیالنس پس از تادیات مالیات و دیگ ر مصارف به حساب عواید وزارت مالیه انتقال می یابد.

فصل چهارم
انحالل و تصفیه
ماده هجدهم
موسسه تحت یکی از عوامل ذیل منحل میگردد:
 -۹عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملی که نز د آمر عمومی تثبیت شود.
 -۲الحاق یا ادغام با دیگر تصدی ها و یا شرکت ها.
 -۶در صورتیکه دولت به الغای آن تصمیم بگیرد.

AC
KU

ماده نزدهم

امور تصفه موسسه بعد از انحالل از طرف وزارت معادن و صنایع تحت اجرا قرار میگیرد.
ماده بیستم

دارائی موسسه بعد از تادیه دیون و مصارف مربوطه به تصفیه به وزارت مالیه انتقال داده میشود.
ماده بیست و یکم

انحالل تصدی باساس بیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.

فصل پنجم
امور متفرقه
ماده بیست و دوم
امور محاسبه موسسه به سیستم مضاعف تجارتی که توسط وزارت مالیه طرح گردیده صورت میگیرد.
ماده بیست و سوم
کنترولرهای قبلی تصدی مامورین وزارت مالیه بوده معاش شان از بودجه تصدی پرداخته میشود.
ماده بیست و چهارم

ماده بیست و پنجم
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موسسه نمی تواند در موسسات دیگر سرمایه گزاری کند.

این موسسه از تمام حقوق و امتیازات موسسات صناعتی مستقید میگردد.
ماده بیست و ششم

تعدیل و تزئید مواد این اساسنامه به پیشنهاد آمر عمومی وموافقه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزارت صورت
میگیرد.
ماده بیست و هفتم

موسسه در تمام مواردیکه درین اساسنامه ذکر نیافته تابع احکام قانون تصدیهای سایر قوانین موضوعه دولت می باشد.
ماده بیست و هشتم
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می باشد.

