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نظامنامۀ

تشویقیۀ صنایع دولت علیۀ افغانستان

در مطبعۀ حروفی ریاست شرکت رفیق طبع گردید

 1۵دلو – سنه 1305

تعداد طبع ثالث 550...........................................جلد
فی جلد  12پول

نظامنامۀ تشویقیه صنایع
فصل اول
احکام عمومیه
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 -:1ماشین خانه های خورد و کالن که از طرف تبعۀ افغانستان در داخل ممکتلب بلرای ایلرای یلت ملنعب مخملو
تیار کرده شود از معافیاب مواد ذی استفاده کرده میتوانند.

 -:2ماشین خانه های فوق الذکر که مطابق این نظامنامه نائ مکغل میباشلند ولرور و زس اسلب کله

ل بلا ملوتر هلای

وب پنج اسپه و یا اوافه از ان ایرای کار بدارند.

 -:3عللالوه بللران بعللد از مللزدوران ماشللینخانه هللای مللذکور روزانلله از دو نفللر و یللا در مللدب یتسللا تعللداد روزانللۀ عمللال
ماشینخانه از ششمد نفر کمتر نباشد.

 -:4ماشینخانه هائیته از معافیاب این نظامنامه استفاده میتنند مطابق ذی اسب-:

الف -:هر نوع ماشینخانه های منایع که مادۀ غیر معموله را مادۀ معموله م سازند مث ماشینخانه هائیته پنبه و نخ مل
سازند.

ب -:ماشینخانه هائیته مواد نیس معموله را مواد معموله تامه میسازد مث ماشینخانه هائیته رشتۀ تاییده را پاریه میسازد.
 -:5تبعلۀ افغللان کله بللا ملردس تبعللۀ خارییلله مشلارکب کللرده در داخل ممکتللب افغانسللتان مثل ماشللینخانه هلای فللوق الللذکر
ماشلینخانه تیللار میتننللد ننزللا نیلز از معافیللاب ایللن نظامناملله اسلتفاده کللرده میتواننللد امللا اینخلدر اسللب کلله زمللین ماشللینخانه و
عمارب ماشینخانه بزیر تمرف تبعۀ افغانسلتان میباشلد و ملردس تبعلۀ خارییله کله باتبلایع افغانسلتان مشلارکب کلرده باشلند
همۀ نظاماب و امو مالیاب افغانستانرا که حا تعمی میدارند و یا اسلتخبا تعمیل خواهنلد نملود بمتابعلب کلردن میبلور
هستند و همۀ اختالفاتیته در بین رعایا و ننزا پیش شود در محاکس افغانستان مطلابق واعلد موولوعۀ دوللب افغانیله کلرده
میشود.
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 -:6حتومب افغانستان این حق مشارکب تبعۀ خارییه را هلر و لب کله للزوس و ولرورب مل بیننلد مو لوف و یلا محلدود
کرده میتواند.

فصل دوم
مساعدات معافیات
 -:7برای کسانیته تیار کردن ماشین خانه های فوق الذکر را نرزو و اختیلار کننلد از طلرف دوللب زمینتله بلرای ماشلین
خانه بتار میباشد بدون یمب داده میشود نزایب موازی این زمین پنج یریب اسب.
 -:8در مورتیته از پنج یریب زمین اوافه بتار باشد اوافه نن زمین هرگاه از دولب باشلد از طلرف دوللب و اگلر از
اهال باشد دولب از اهال بویه نخد خریده بخسط ده سا برای کسانیته ماشین خانه میسازند از طرف دولب داده میشود.
 -:9برای تعمیر ماشین خانه و برای نوردن موتر ماشین و سائر اشیاء زمه ،اشخامیته ویله تخلاوی از دوللب خلواهش
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کنند موافق مواد نظامنامۀ تخاوی تیاریه از طرف دولب تخاوی برای شان داده میشود.

 -:10محمو مالیاب زمین ماشین خانه امثا محمو مفائ و تتالیف بکدیه وغیره در مدب ده سا معاف اسب.
 -:11موتر های ماشین خانه و امثا خشب پختۀ نتش و نهن و ا ب و ادواب سائره که در داخ افغاسلتان مطلابق یملب
ما خارییه تدارک کرده نمیشود تا بمدب پنج سا از محمو گمرک معاف هستند.

 -:12مواد ابتدائیله و رنلو و دی گلر اشلیائیته بلرای ایلرای کلار ماشلین خانله للزوس و ولرورب دیلده میشلود و در داخل
افغانستان تدارک نن غیر ممتلن باشلد انزلا نیلز بخلدر للزوس و کارنملد ماشلین خانله در ملدب پلنج سلا از محملو گملرک
معاف میباشند.

 -:13حتومب افغانستان برای کارنمد خود دولب ترییحا اسلباب و اشلیای سلاختۀ ماشلین خانله هلای ملذکور را خریلداری
میدارد اگر یت کار مستعی پیش نشود حتومب ازین ماشین خانه های داخک احتیاج و کار نمد خلود را عکل الترتیلب و
مطابق یمب بازار بویه نخد خریده و ماشین خانه های مذکور را ومانب مینماید.
 -:14برای حمایب ماشین خانه های داخک حتومب افغانستان محمو گمرک اموالیته مث نن در داخل ممکتلب سلاخته
میشود مطابق اندازۀ احتیایاب ممکتلب محملو ننلرا اولافه کلرده و یلا دخلو ایلن سلس اشلیا را تماملا از خلارج مو لوف
کرده میتوانند.
 -:15برای تشویق منایع داخکیه حتومب نیز مختار اسب که محمو اخرایاب ما ساخب داخکیه روانه خارییه را کلس
کرده و یا تماما معاف کند.
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 -:16کسانیته در داخ ممکتب ماشین خانه م سازند اگر لزوس و ورورب ببینند بلرای تعمیلر ماشلین خانله هلا و بلرای
ادارۀ ماشین خانه و برای تسکیس منعب از خارج ممکتب مث انینیر وغیره کسان نورده و بلرای عمکلۀ ماشلین خانلۀ خلود
تعکیس کار داده میتواند اگر برای یت منعب در خدمب حتومب انینیر یداگانه مویود باشد امحاب ماشین خانه ها ازین
انینیر ها نیز بواسطۀ حتومب کار گرفته میتوانند.
 -:17وزارب تیارب بذریعۀ سفرا و ونسکزای مخیس خارییه و یا بواسطۀ نماینده های تیارت افغانیه برای نوردن ماشین
و سائر ن ب و ادواب زمه به تبعۀ افغانیه و ایرا کردن همه گونه تسزیالب نن مؤظف و متکف اسب.
 -:18ماشللین هللای کالنیتلله بذریعللۀ یللابو و اشللتر نورده نشللوند از طللرف حتومللب کمللت داده و بترایلله یللزوی و مناسللب
بعراده فیک و موترهای ری وغیره حم و نخ کرده میشود.

فصل سوم
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اصول گرفتن اجازت

 -:19کسانیته مطابق تفمیالب فوق ایرای یت کار ملنایع را خیلا و نرزو دارنلد بذریعلۀ یلت عریوله بل از موعلد
معینه تخاوی که در نظامنامۀ مخمومه اش ایواح یافته در و یاب به میالس مشاورۀ مرکلزی ننیلا علاری میشلوند ،و
میکس های مشوره بعد از رارداد عرایی شان را بنائب الحتومله گل هلا و حتلومت هلای اعکل مل سلپارند و ننزلا از
وزارب تیارب منظوری رارداد شان را حام کرده بموعد تخاوی ایرا میدارند.

 -:20عاری در عریوه خود او اسس و اگر شرکا داشته باشد اسام شرکا و اگر ممتلن باشلد یلت طعله نخشلۀ ماشلین
خانه و ثانیا ینس ماشین و ا ب و ادواتیته بتار داشته باشند با یمب نن ثالثا ینس معملو ب و مخلدار معملو ب و تعلداد
مزدوران که در مدب یتسا بتار میباشد یا مخدار تخاوی که از طرف حتوملب خلواهش مینمایلد یداگانله یداگانله تحریلر
میدارد.

 -:21در میالس مشاوره در مدب یتماه زس اسب کله بلرای علری علاری ملذکور یلت لرارداد داده و بعلاری تفزلیس
کرده ش ود اگر در مدب مذکور یلواب داده نشلود و یلا یلواب طلرد و انتلار داده شلود علاری بلوزارب تیلارب عریولۀ
خود را تخدیس مینماید و برعکیۀ رارداد میالس مشاوره اعترای نموده میتواند.
 -:22وزارب تیارب در مدب یتماه دربارۀ عریولۀ ملذکوره بخلرارداد نن موظلف اسلب اگلر در ملدب ملذکور از طلرف
وزارب تیللارب للرارداد داده نشللده باشللد و یللا یللواب رد داده شللده باشللد عللاری بشللورای دولللب مرایعللب کللرده میتوانللد
شورای دولب نیز در مدب یتماه یت رارداد داده و بحوور اعکیحورب همایون عری مینماید.

3

فصل چهارم
احکام جزائیه
 -:23کسانیته از تاریخ گرفتن ایازب در مدب سه سا ماشین خانه خلود را تیلار کلرده و بتلار نغلاز نمیتنلد زمینل کله
داده شده باشد بزمراه تخاوی از وی واپس گرفته میشود و اگلر درینملدب بلدون محملو از خلارج ملا نورده باشلد مخلدار
محمو نن نیز گرفته م شود.
 -:24کسانیته بعد از تیار ک ردن ماشین خانه خود در زمان کلار بالسلبب مخبلو کله در ملدب سله سلا از طلرف وزارب
تیارب تمدیق نگرفته باشد و تعطی در کار کند معافیاتیته درین نظامنامه منلدرج اسلب سلا ط میشلود زمینیتله بلرای او
داده شده اسب بزمراه تخاوی نیز واپس گرفته میشود درینمورب و در مورب ماده ( )23ماحب ماشین خانه اگر زملین
سرکاری را پس داده نمیتواند یمب زمین مذکور را که در زمان دادن نن یمب شده اسب از نزدش گرفته میشود.
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 -:25اگر بیت سبب معخو معطک ماشلین خانله از طلرف وزارب تیلارب تملدیق نشلده باشلد املحاب ماشلین خانله هلا
بشورای دولب مرایعب نموده برعکیه رارداد وزارب مذکور اعترای کرده میتوانند زمین ماشین خانله هائیتله در ملدب
ده سا عک الدواس معطک در کار نترده باشند بعد از ده سا زمین مذکور از امحاب وی عینا و یلا نخلال بزلیو ملورب
واپس گرفته نمیشود.

 -:26امحاب ماشین خانزائیته ازین نظامنامه استفاده میتنند میبور و متکف هسلتند کله در ابتلدای هلر سلا یلت یلدو
نتیة الذکر را تنظیس نموده و بنائب الحتومه و یا حاکس اعک تخدیس بدارند .نمونۀ این یدو از طرف وزارب تیارب تنظلیس
گردیده برای نائب الحتومه و حاکس اعک فرستاده م شود.
درین ید مواد ذی تحریر م یابد.

الف -مخدار و موازی مواد خاس و نیس معموله که در مدب یتسا در ماشین خانه بممرف رسانیده میشود.
ب -مخدار اشیائیته ازین مواد ساخته شده اسب.
ج -تعداد نفری عمکه و اشخا

متخممه سس انینیر و سس باش نن.

د -سیاهۀ یومیه عمکه که در مدب یتسا در ماشینخانه کار کرده باشند.
 -:27امحاب ماشینخا نه ها که از ابتدای سا در ملدب سله ملاه ایلن یلداو را بنائلب الحتومله و حلاکس اعکل نمیدهنلد از
پنیاه روپیه ال یتمد روپیه بیزای نخدی محتوس میشوند .اگر از ابتدای سا در مدب سه ماه دیگلر و بعلد از خبلر دادن
نائب الحتومه و یا حاکس اعک بتترار نمیدهند برای این سا از معافیاب این نظامنامه استفاده کرده نمیتوانند.
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 -:28مامورین وزارب تیارب ماشین خانه هلا را تفتلیش کلرده و ملحب ایلن یلدو را کله در فلوق ذکلر شلده اسلب عنلد
الکزوس تد یق کرده میتوانند و مامورینیته شخ

شان بطور تفتیش معکوس باشد اگر از طلرف املحاب ماشلین خانله بلرای

تفتیش ممانعب ک رده شوند از نزد شان از مد روپیه ال دو مد روپیه یزای نخدی گرفته میشود.
 -:29اگر در اثنای این تحخیخاب معکوس گردید مواد خاس و یا نیس معموله که برای کارنمد ماشین خانه بدون محمو نورده
شده اسب از مخدار اشیاء معموله و از مخداریته در ماشین خانه ینسا مویود باشد یعن فاوکۀ کار نمد نن بخسس گریزی و
غیر محمو بدیگر یا برده باشد یمب همان ما از نزدش زیرا گرفته میشود.
 -:30همه اشیائیته برای کارنمد ماشین خانه بدون محمو از خارج ممکتلب نورده شلده اسلب پلس از مالحظله و ایلازۀ
مللومورین گمللرک وللرور و زس اسللب کلله رنسللا بماشللین خانلله نورده شللود و فخللط بللرای کللار ایللن ماشللین خانلله بممللرف
برساند .اگر امحاب ماشین خانه نرزو بدارند که این اشیاء معاف را بدیگر یا بفروش برساند میبور و متکف هستند که
بملامور گملرک خبلر داده و محملو ننلرا مطلابق نظامناملۀ گملرک بدهنلد .اگلر اشلیای ملذکوره بطلور گریلزی در خللارج
ماشین خانه گرفته شود اشیاء مذکوره از طرف دولب موافق انون گمرک وبط میشود.
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 -:31تطبیق و ایلرای احتلاس ایلن نظامنامله را وزارب تیلارب موظلف اسلب ادخلا احتلاس ایلن نظامنامله را در نظاملاب
دولب منظور فرماید.
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