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د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۴۲۲۱مورخ  ۶قوس سال  ۴۷۳۱صدارت عظمی
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ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۲۳۲۴در جلسه تاریخ  ۲۴۳۴ /۹ /۴با مالحظه ورله عرض شماره ( )۵۲۳مورخ
 ۲۴۳۴ /۶/۴وزارت تجارت راجع به ممررات خدمات بندری مراتب آتی را تصویب نمود:
((ممررات خدمات بندری بداخل نه ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است)).

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده به شماره
( )۲۳۴۱مورخ  ۲۴۳۴/۹ /۳ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

سید عبداالله

مقررات خدمات بندری
عوارض وخدمات بندری در بنادر شیرخان بندر ،حیرتان و تورغندی مطابك این ممررات اخذ میشود.
ماده اول
فیس ادخال وسایط نملیه در ساحه بندر هر مرتبه فی عراده بیست افغانی.
ماده دوم
اجرت حمالی و بار کردن الریها فی تن بیست افغانی.
ماده سوم

ماده چارم
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تخلیه موترهای تیز رفتار و مینی بس و موترهای کوچک از کشتی و ریل فی عراده یکصد و پنجاه افغانی.

تخلیه عراد جات نملیه از کشتی و ریل از لبیل بولدوزر ،گریدرول الری و بس فی عراده دوصد افغانی.
ماده پنجم

مصارف خدمات بندر در انتمال اموال وارداتی و صادراتی از ساحل یا از پلت فارم تا گدام ها و یا بالعکس و تفکیک،
تنظیم ،حفظ ومرالبت اموال تا مولع تحویلدهی از لرار فی تن مبلغ دو صد افغانی.
ماده ششم

برای اینکه اموال وارداتی در ساحه بنادر از حد معین بیشتر متراکم نگردد ازاموال وارداتی به ترتیب ذیل تاجائی (دیمرج)
اخذ میگردد.
البته اموال صادراتی از این امر مستثنی است.
مرحله اول
از تاریخ ورود اموال وارداتی به بندر الی بیست روز دیمرج (تاجائی) معاف خواهد بود.

مرحله دوم
بعد از انمضای مدت بیست روز معافیت اگر تا پانزده روز دیگر اموال وارداتی از طرف مالک آن انتمال داده نشود از
لرار فی تن بیست افغانی در یک روز دیمرج اخذ میگردد.
مرحله سوم
بعد از انمضای مدت مندرج مرحله دوم موضوع انتمال اموال به نشر سپرده میشود اگر باآنهم مالک مال حاضر نشد در آن
صورت از لرار فی تن در یک روز ( )۴۱افغانی دیمرج ( تاجائی) اخذ میگردد.
مرحله چهارم
اگر اموال وارد اتی از تاریخ ورود به بندر در ظرف دو ماه پنج روز فوق الذکر از طرف مالک مال انتمال داده نشود
موضوع اوال از طرف امریت بندر به جراید نشر در صورتی که باآنهم مالک مال حاضر به انتمال آن نگردیده آمریت بندر
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حك دارد اموال را طبك ممررات مربوط لیالم و پول ما حصل آنرا بعد از وضع مصارف مختلفه خویش به وزارت مالیه
انتمال نماید.
تبصره

پول اشاعه اعالن از پول ما حصل فروش اموال و یا نمدا ً از مالک مال اخذ میگردد.
ماده هفتم

در لسمت اموال دولتی ( به استثنای اموال محرم اردو) نیز تمام مندرجات این ممررات لابل تطبیك میباشد اگر اموال دولتی
از تاریخ ورود به بندر الی دو ماه و پنج روز انتمال داده نشود در آن صورت اوال موضوع به صورت مکتوبی به اطالع
دایره مربوط رسانیده شده اگر با آنهم حاضر به انتمال اموال نگردیده آمریت بندر بعد از اخذ هدایت از ممامات صالحه در
لسمت فروش آن بیک دایره دیگر دولتی یا لیالم آن الدام می نماید .از ماحصل فروش آن مصارف مختلفه خود را اخذ و
متبالی را به واردات دولت انتمال میدهد.
ماده هشتم
آمریت بنادر مکلفیت دارد که به مجرد وصول مال به بندر به بار چاالن های مربوط اطالع و بار چاالن باید موضوع را
به صورت تلگرافی به صاحب مال اطالع نماید تا در انتمال اموال وارده الدام نمایند.

ماده نهم
ممررات هذا در نه ماده بعد از نشر در جریده رسمی نافذ و الیحه مربوطه به ماده  ۲۳اساسنامه های تاریخی ۳۴/۴ /۴
بنادر لغو میگردد.

AC
KU

