د افغانستان جمهوریت

-

مقرره فند توسعه تولید تصدیها

د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره بیست و سوم  ۶۶حوت ۶۶۶۶
نمبر مسلسل ۶۶۶ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۰۶۲
تاریخ ۶۶۶۶/۷/۶۲
در مورد مقرره فند توسعه تولید
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
ممرره فند توسعه تولید منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
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سلطانعلی کشتمند

صدراعظم جمهوری افغانستان

مقرره فند توسعه تولید
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
فند توسعه تولید در تصدیهای دولت مطابك لانون تصدیهای دولت ایجاد میگردد.
ماده دوم:
فند توسعه تولید بمنظور تمویل مصارف تجهیز مجدد تخنیکی تولید ،تجدید و توسعه جایدادهای اساسی و همچنان تمویل
مصارف که باعث باال رفتن مولدیت کار ،کاهش لیمت تمام شد و بهبود کیفیت محصوالت ،کار و انجام خدمات میگردد

ماده سوم:
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ایجاد میگردد.

فند توسعه تولید از مدارن ذیل بوجود میاید:
الف :در تصدیهای انتفاعی:

 -۱از مدرن وجوه استهالن جایدادهای اساسی برای احیای مجدد مطابك فیصدی های معین که در جدول ضمیمه نمبر ()۱
این ممرره تثبیت گردیده.

 -۲از مدرن ماحصل فروش جایداد های اساسی داغمه غیر کار آمد و غیر لابل استفاده بعد از وضع مصارف پروسه
فروش آن.

 -۳از مدرن مفاد خالص بعد از وضع مکلفیت های مالیاتی پنج فیصد.
ب :در تصدیهای غیر انتفاعی:
 -۱از مدرن وجوه استهالن جایداد های اساسی برای احیای مجدد مطابك فیصدی های معین که در جدول ضمیمه نمبر ()۱
این ممرره تثبیت گردیده.
 -۲از مدرن ماحصل فروش جایداد های اساسی داغمه و غیر لابل استفاده بعد از وضع مصارف پروسه فروش آن.

 -۳از مدرن وجوه صرفه جویی شده که در نتیجه کاهش لیمت تمام شد محصوالت ،کارها و انجام خدمات بوجود میاید پنج
فیصد این وجوه.
ماده چهارم:
( )۱وجوه فند توسعه تولید هر تصدی در ین حساب جداگانه در د افغانستان بانن و یا نمایندگی های آن نگهداری میشود.
( ) ۲انتمال وجوه به فند توسعه تولید از حساب جاری تصدی به اندازه ین سوم پالن همان ربع بصورت ماهوار صورت
میگیرد.
( )۳بعد از سپری شدن ربع بر مبنای بیالن

ربعوار تصفیه حساب صورت گرفته بدین مفهوم هرگاه وجوه انتمال شده

بحساب جداگانه فند به ممایس ه وجوه حمیمی که باید انتمال گردد کمتر باشد درین صورت وجوه بالیمانده بحساب فند انتمال و
بر عک

هر گاه وجوه انتمال شده بممایسه وجوه حمیمی که باید انتمال گردد اضافه تر باشد درین صورت وجوه مازاد
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بحساب انتماالت بعدی محاسبه میگردد.

فصل دوم

طرز ایجاد فند

ماده پنجم:

اندازه پالنی فند توسعه تولید در سال پالنی منحیث مجموع وجوهیکه از هر یکی از منابع ایجاد فند بدست میاید به ترتیب
ذیل تعیین میگردد:

 -۱اندازه وضع از مدرن وجوه استهالن به نسبت نورم تثبیت شده به اندازه مجموعی وجوه استهالن احیای مجدد که در
پالن مالی تصدی پیشبینی گردیده.

 -۲اندازه وضع از مدرن ماحصل فروش جایدادهای اساسی داغمه و غیر لابل استفاده بعد از وضع مصارف پروسه
فروش آنها.
 -۳اندازه وضع از مفاد خالص در تصدی های انتفاعی و اندازه وضع از وجوه صرفه جویی شده از مدرن کاهش لیمت
تمام شد محصوالت ،کارها و انجام خدمات سال پالنی به ممایسه سال گذشته در تصدیهای غیر انتفاعی به نسبت
فیصدی های تثبیت شده بر مفاد خالص بعد از وضع مکلفیت های مالیاتی یا مجموع وجوه صرفه جویی شده از مدرن

کاهش لیمت تمام شد محصوالت ،کارها و انجام خدمات.

ماده ششم:
( ) ۱سنجش حمیمی وضع به فند توسعه تولید در جریان سال طور ربعوار بر مبنای نتایج کار مرحله گذشته (سه ماهه ،شش
ماهه ،نه ماهه ،ساالنه) صورت گرفته و ضایعات لبلی محاسبه میشود.
( )۲هر گاه پالن مفاد و وضع وجوه استهالن بممایسه اندازه ایکه در پالن مالی پیشبینی گردیده اضافه تر تطبیك گردد
وجوه اضافی به فند انتمال و برعک

آن هرگاه پالن مفاد و وضع وجوه استهالن بممایسه اندازه ایکه در پالن مالی پیشبینی

گردیده کمتر تحمك یابد ،وضع به فند کاهش مییابد.
ماده هفتم:
تصدی که به عوض مفاد پیشبینی شده در جریان ربع به ضرر مواجه گردد انتمال وجوه از مفاد به فند توسعه تولید لطع
میشود و وجوه وضع شده این شاخص ایجاد فند در ارباع بعدی واپ
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ماده هشتم:

برداشت میگردد.

ماحصل فروش جایداد های اساسی ،داغمه غیر لابل استفاده متناسب به اندازه وجوهیکه از ماحصل فروش آن بدست میاید
به فند توسعه تولید انتمال میگردد.

فصل سوم

استفاده از فند

ماده نهم:

وجوه فند توسعه تولید برای مماصد ذیل مورد استفاده لرار میگیرد:
 -۱سرمایه گذاری جهت بکار انداختن تخنین جدید در تولید.

 -۲مصارف میکانیزه ساختن و اتوماتیزه ساختن بهبود تکنالوژی تولید.
 -۳مصارف مدرنیزه ساختن و تعویض تجهیزات.
 -۴خریداری ماشین آالت و میکانیزه های ساختمانی ،وسایط ترانسپورتی برای مماصد تولید.
 -۵مصارف بهبود بخشیدن سازماندهی تولید و کار.
 -۶تدابیر بدست آوردن انواع جدید محصوالت ،بلند بردن مولدیت کار ،کاهش لیمت تمام شد ،بهبود کیفیت محصوالت.

 -۷کارهای ساختمانی ،مونتاژ که با تعویض و جابجا کردن تجهیزات ارتباط داشته باشد.
 -۸مصارف خریداری وسایل میکانیزه ساختن کار اداری کارکنان تصدی.
 -۹اعمار دستگاه ها ،شاپ های کمکی ،خدماتی ،گدامها.
 -۱۱مصارف تهیه اسناد پروژوی براوردی که برای تحمك تدابیری که از مدرن این فند صورت میگیرد ضرور باشد.
 -۱۱تعمیم میتود های مترلی تکنالوژی و اشکال مترلی انتماالت.
ماده دهم:
وجوه فند توسعه تولید صرف برای اهداف و مماصد تعیین شده مطابك صورت حساب مصارف که از تصدی آماده و بعد
از اخذ موافمه کمیته دولتی پالنگذاری و وزارت مالیه ج.ا ،توسط وزارت مربوط آن منظور میگردد مورد استفاده لرار

ماده یازدهم:
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میگیرد.

وجوه فند توسعه تولید میتواند غرض باز پرداخت لروض و تکتانه بانکی که جهت بکار انداختن تخنین جدید ،خریداری
تجهیزات وسایط ترانسپورتی مماصد تولیدی و سایر تدابیر بهبود تخنیکی تولید بتصدی کار سازی شده مورد استفاده لرار
گیرد.
ماده دوازدهم:

در صورت ناکافی بودن وجوه فند توسعه تولید تمویل مصارف پالن شده تجهیزات تخنیکی میتواند بعد از اخذ موافمه
وزارت مالیه ج.ا ،از مدرن وجوه استهالن احیای مجدد و لروض بانکی صورت گیرد.
ماده سیزدهم:
برداشت وجوه از حساب مشخص فند توسعه تولید در صورت موجودیت معلومات پیرامون اندازه وجوه فند توسعه تولید،
هدف استفاده از ان و موجودیت اسناد پروژوی براوردی منظور شده که مطابك جدول ضمیمه نمبر ( )۲این ممرره ترتیب
شده باشد بعد از موافمه وزارت مالیه از طرف د افغانستان بانن اجرا میشود.
ماده چاردهم:
( )۱وجوه بالیمانده فند توسعه تولید برای سال مابعد لابل انتمال بوده و به بودجه دولت انتمال نمی یابد.

( ) ۲وجوه استفاده ناشده فند توسعه تولید در سالجاری در سال ما بعد غرض تمویل تدابیر تجهیز تخنیکی که تحمك نیافته
تخصیص داده میشود.

فصل چهارم
حکم نهایی
ماده پانزدهم:
این ممرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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ضمیمه نمبر ()۶
نورم وضع استهالک

جدول غرض انتقال به فند

توسعه تولید به تفکیك ساحات اقتصاد ملی
فهرست ساحات

شماره

نورم وضع استهالک به فیصدی

۱

تصدیهای استخراج ذغال سنگ

۲

تصدیهای تولید سمنت

// ۳۱

۳

تصدیهای تولید کود کیمیاوی

// ۱۵

۴

تصدیهای مرمر وخام

// ۱۱

۵

تصدیهای  ...سازی

// ۲۱

مالحظات

 ۳۱فیصد
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۶

تصدیهای استخراج و انتمال گاز ...

// ۵

۷

تصدیهای صنایع خفیفه

// ۴۱

۸

تصدیهای صنایع مواد غذائی

 ۲۱رر

۹

تصدیهای طباعتی

// ۴۱

۱۱

تصدیهای ساختمانی

// ۳۱

۱۱

تصدیها ترانسپورت زمینی

// ۲۵

۱۲

تصدیهای هوائی

// ۱۵

۱۳

تصدیهای تجارتی

// ۵۱

۱۴

تصدیهای انرژی برق

// ۱۱

۱۵

تصدیهای استیشن های میکانیزه زراعتی.

// ۱۱

۱۶

تصدیهای زراعتی.

// ۱۱

۱۷

تصدیهای ادویه سازی

// ۵۱

۱۸

تصدیهای پرژوه سازی.

// ۵۱

۱۹

سایر تصدیها

// ۴۱
مجموع

معلومات

ضمیمه نمبر ()۰

پیرامون اندازه وجوه فند توسعه تولید ،هدف استفاده از ان
و موجودیت اسناد پروژه وی ،براوردی برای سال(

)تصدی

اسم تصدی
.I

وصول و استفاده وجوه فند توسعه تولید

پالن ساالنه

( ارقام )...

سال

آغاز سال
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پالن مرحله کشت از آغاز

حقیقی در مرحله بعد از

 -۶وجوه باقیمانده فند توسعه تولید از آغاز سال.
 -۰وصول وجوه به فند – در مجموع.
از انجمله:
الف :از مدرك وجوه استهالك.
ب :از مدرك مفادیا

ج :از مدرك ماحصل فروش جایداد های ملی:
داغمه ،غیر کارامد و مازاد.

 -۶مجموع وجوه فند (سطر )۰-۶

 -۴استفاده از وجوه فند توسعه تولید – در مجموع از
از انجمله:

الف :غرض بازپرداخت قروض بانکی که غرض بکار انداختن تخنیك جدید ،خریداری تجهیزات وسایط ترانسپورتی و
سایر تدابیر تجهیز تخنیکی تولید قبالء اخذ گردیده.
ب :سایر تخصیصات تثبیت شده.
(نشان داده شود کدام )
 :۵وجوه باقیمانده پالنی فند توسعه تولید ()۴-۶
 .IIموجودیت اسناد پروژوی – براوردی منظور شده ،پروژه ها ،کارها و مصارف که از درك فند توسعه تولید
صورت میگیرد.

ارزش منظور

از انجمله حجم کار

چه وقت و توسط کی اسناد

شده کار

ساختمانی مونتاژ

پروژوی براوردی منظور گردیده.

 -۶مصارف خریداری و مونتاژ تجهیزات
 -۰مصارف سایر تدابیر (فهرست وار نشان داده شود)
منظور است.

رئیس تصدی
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