د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه
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رسمی جریده

شپږمه گڼه

پرله پسی لمبر ()۳۷۲

نیټه :دوشنبه د  ۳۲۳۲کال د غوئی د میاشتی ()۲۳
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 -۳تصدی انتقال اموال ترانزیتی.

فرمان نمبر ( )۳۴۳مورخه  ۳۲۳۲-۳-۳۲صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله ( )۰۵۴در جلسه تاریخی  ۱۱۵۱-۱-۷۲با مالحظه ورله عرض شماره ( )۱۵مورخ -۷۲
 ۱۱۵۱-۱وزارت تجارت راجع به اساسنامه تصدی انتمال اموال ترانزیتی مراتب آتی را تصویب نمود:
(اساسنامه (د ترانزیتی اموالو د انتمال تصدی) بداخل چهارده ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و بشماره
( )۱۷۱مورخه  ۱۱۵۱/۱/۷۲ثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق
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بسـم هللا الرحمن الرحیم
تصدی انتقال اموال ترانزیتی
مقدمه:
الف :بمنظور فراهم آوری تسهیالت در امور ترانزیتی و ترانسپورتی تصدی ترانسپورتی دولتی افغانی بنام (د
ترانزیتی اموالو د انتمال تصدی) تشکیل گردیده است.
ب :مرکز موسسه در (هرات) بوده و میتواند در داخل مملکت نمایندگی ها تاسیس نماید.

فصل اول
ماده اول:
مرام تصدی:

افغانستان.

AC
KU

الف :در مرحله اول انتمال اموال ترانزیتی از شوروی بصوب پاکستان و از پاکستان به خاک شوروی از طریك

ب :با کسب تجربه کافی در مرحله دوم انتمال اموال وارداتی و صادراتی افغانی از طریك ممالک همسایه و سایر
کشورها.

جهت بر آوردن مرام های فوق تصدی میتواند بمنظور پیشبرد فعالیت خویش لرارداد های الزمه را بعد منظوری آمر
عمومی با موسسات داخلی – خارجی عمد نماید.
ماده دوم:
سرمایه شرکت:

الف :سرمایه ابتدایی تصدی عبارت از (پنج ملیون) افغانی است که تماما متعلك به دولت بوده و تحت وارسی حسابی
وزارت مالیه لرار دارد.
ب :تزدید و تنمیص سرمایه به پیشنهاد آمر عمومی ومنظوری مجلس عالی وزرا صورت میگیرد منافع خالص ساالنه
موسسه بحساب واردات دولت بعد از وضع استهالک مالیات محصوالت وغیره مصارف انتمال داده میشود.

فصل دوم
تشکیل تصدی
ماده سوم:
ارگان تشکیالت موسسه:
الف :آمر عمومی وزیر تجارت می باشد.
ب :هیئت عامل
ماده چهارم
وظایف آمر عمومی:
 -۱منظوری پروگرام های ساالنه و انکشافی موسسه.
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 -۷منظوری بودجه ساالنه.

 -۱مالحظه و منظوری بالنس موسسه.

 -۰پیشنهاد راجع به لروض داخلی و خارجی.

 -۵منظوری افتتاح نمایندگی های داخلی و خارجی.

 -۲تعیین مامورین عالی رتبه موسسه بر وفك اصولنامه های موضوعه.
 -۲منظوری لوایح و ممررات داخلی موسسه.
ماده پنجم
هیئت عامل:

الف :هیئات عامل رکن اجرائیه موسسه بوده و متشکل از آمر موسسه به رتبه ( )۱و معاون به رتبه ( )۰میباشد.
ب :تعیین هیئات عامل باساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری ممام صالحیتدار صورت میگیرد.
ج -رئیس هیأت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد تمام امور اجرائیه ،اداری و فنی نزد آمر عمومی
موسسه مسئول میباشد.
ماده ششم
وظایف هیئت عامل:
الف :تطبیك پروگرام های ساالنه و انکشافی موسسه.

ب :ترتیب بودجه ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی موسسه.
ج :ترتیب بالنس ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی موسسه.
د :اجرای اوامر آمر عمومی موسسه.
هـ :تمدیم پیشنهاد راجع به توزیع صالحیت ها به آمر عمومی.
و :ترتیب لوائح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه و تمدیم آن به آمر عمومی.
ز :مرالبت اجراء و تعمیل مواد این اساسنامه.
ح :الدام برای حل و فصل دعاوی حمولی علیه سایر موسسات ترانسپورتی.
ط :انتخاب مامورین از رتبه ( )۱۱الی رتبه ( )۲و تمدیم پیشنهاد و منظوری آن به آمر عمومی موسسه.
ی :تمدیم بودجه و بالنس و راپور های الزمه بوزارت تجارت.
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ل :تجهیز موسسه مطابك ایجابات تجارتی و ماهیت ترانزیتی و ترانسپورتی.

فصل سوم

انحالل و تصفیه

ماده هفتم:

موسسه نظر بیکی از عوامل ذیل منحل میشود.

الف :عدم امکان به پیش برد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تثبیت شده باشد.
ب :الحاق و اتحاد تصدی با دیگر تصدی.
تبصره اول:

امور تصفیه از طرف آمر عمومی تحت اجرأ لرار می گیرد.
تبصره دوم:
دارائی موسسه بعد از تادیه دیون و مصارف مربوط به تصفیه وزارت مالیه انتمال داده میشود.

فصل چهارم
قسمت متفرقه
ماده هشتم:
سیستم حسابی موسسه بطرز محاسبه (مضاعت تجارتی) تنظیم میگردد.
ماده نهم:
تثبیت نرخ کرایه و سایر خدمات بروی محاسبات دلیك و مراعات الیحه ترانسپورتی دولت از صالحیت آمر عمومی
است.
ماده دهم:
تخلف از ممررات ترانزیتی و ترانسپورتی طبك لوانین جزائی از طرف مراجع معینه تعمیب میشود.
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ماده یازدهم:

تعدیال تیکه در موارد این اساسنامه الزم شود از طرف هیئت عامل به آمر عمومی تمدیم و بعد منظوری مجلس عالی
وزرأ ضمیمه اساسنامه میگردد.
ماده دوازدهم:

موسسه در تمام مواردیکه در این اساسنامه ذکر نیافته تابع اصولنامه تصدیها شناخته میشود.
ماده سیزدهم:

موسسه تابع پرداخت کلیه مالیات و محصوالت دولتی و ښاروالی میباشد.
ماده چهاردهم:

این اساسنامه از تاریخ نشر در جریده رسمی مرعی االجرأ میباشد.

