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مقرر ٔه ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی

تاریخ نشر )۵۱( :جدی سال  ۵۸۳۱هــ .ش نمبر مسلسل)۸۶۳( :

 ۴ــ مقررۀ مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی
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مصوب ٔه
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۴۸( :
تاریخ۵۸۳۱/۵۱/۲ :
مقررهه ا جادررؤس مإ
جفغؤی تؤ

ررؤو نمرره ا یقرره یرراجبد خلالررد ر ررسجخه  )۹مررؤس جط فررهر یرراهجا اطاررهج دممرراها ج ر مد

تلااب ه اس ج و ،میظاه ج و.

جا مقهه جط تؤهاخ تلااب یؤفذ ا سه دهاس ا ه مد ییه گهسس.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوایی خصوصی
مواد

عنوان

صفحه

ماد ٔه اول:
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ماد ٔه دوم:
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ماد ٔه سوم:
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ماد ٔه چهارم:
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ماد ٔه پنجم:
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ماد ٔه ششم:

رعایت قوانین و کنواسیون های بین المللی ۳..........................................

ماد ٔه هفتم:

مکلفیت ارایه بیالنس ۳...................................................................

ماد ٔه هشتم:

تعلیق یا فسخ فعالیت ۳....................................................................

ماد ٔه نهم:

انفاذ ۳.......................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحیم
مقرر ٔه ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی
مبنی
ماد ٔه اول:
جا مقهه ؤ هعؤاو نکم مؤس ا ییم ا
جماه مه اف

فهط جادؤس مإ

تؤ د جط نکم میسهج مؤس ا ییتؤسا یمرم ارؤیا یراج یراهسا مبکرد ر میظراه تیظرام

ؤو نمه ا یقه یاجبد خلالد اضع گهساس ج و.

ایجاد مؤسسه
ماد ٔه دوم:
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جیخؤص نقاقد ا نکمد جعم جط سجخبد ا خؤهدد) مد تاجییس تنو یهجاف ذاه مإ

ا نمه ا یقه یاجبد هج جادؤس یمؤایس:

 -۱سجیت داجط فعؤلاو همؤا گذجها جط جسجه ذاه ف.
 -۲سجیت تیکا و مکمه فید ا جسجها
 -۳سجیت ج ؤ یؤم ا مإ
 -۴سجیت

یماه مساهاو ملإیاو پهاجط.

ا نمه ا یقه یاجبد.

تؤب هییمؤا عمباؤتد مإ

آپهای میاجه).

 -۵سجیت تیکا و مه ط فعؤلاو اط مه طا) سه مه ط اؤ االاؤو ا یمؤایسگد یؤ سه سجخه ا خؤهج یاه.
 -۶سجیت پ

تدؤهتد طیس پ

 -۷سجیت پهاگهجم جمیاتد.
 -۸ث و مإ

ا تعاا

اس

) میظم.

نهفد جط فهر ؤطمؤ

ا جلمببد یاجیاهسا مبکد .)ICAO

 -۹میخص ؤخت یاع فاؤهجو ا یاع پهاجط م ؤفه اؤ ؤهگا).
 -۱۱جهجا ا ضمؤیو معؤسه سا مباا سجله جمهاکؤاد سه سجفغؤی تؤ
 -۱۱سجیت تآااس مات جاتلؤسا یاهجا اطاهج .
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ؤیک.

شرایط جواز فعالیت
ماد ٔه سوم:
مإ

ؤو نمه ا یقه یاجبد خلالد مکبر جیس جط تؤهاخ لساه داجط یؤم ا فعؤلاو یه و یاجبد  )AOCسه خ ه مرسو

یش مؤ  ،یهجاف ذاه هج تکماه یمؤایس:
 -۱جهجا ا ج یؤس مبکاو نس جاه سا فهایس فاؤه ؤ تمؤم خلالاؤو آ مفؤ ق تیسهس ا جلمببد یاج یاهسا مبکد.
 -۲سجیت فاؤه ا سجهجا ساه ا ج تم ک مته جط پؤیطس

ؤه.

 -۳تؤااس مقؤمؤو یاجیاهسا مبکد جتنؤسا جهاپؤ.
 -۴مدمط اس

ؤساپاا

تاه) تخیاکد فاؤهجو.
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 -۵سجیت ا ؤاه مخؤ ه اا یاجیاهسا مبکد جط طما

طما ا جط طما

یاج.

 -۶سجیت ج یؤس ام ا فاؤهجو مإ

 ،م ؤفها ا عمب ا پهاجط مفؤ ق مقههجو ا جلمببد یاجیاهسا مبکد.

 -۷سج ت ج یؤس تخیاکد ،تلساقیؤم ا اؤ باو پهاجط ،ث و ،لسجا فاؤهجو ا الا یس عمب ا پهاجط.
 -۸ج تخسجم په ایه م بکد ا فعؤه یماس سفؤته مه اف مفؤ ق تیکاه.
 -۹سجیت پهاگهجم ا اه یس ا نفظ ا مهجف و فاؤهجو.

 -۱۱سجیت پهاگهجم ملإیاو فاؤهجو مفؤ ق مقههجو ا جلمببد یاجیاهسا مبکد.
 -۱۱سجیت ج یؤس ث و مإ

سه جیدم

ا جلمببد تهجی پاهو یاجبد .)IATA

 -۱۲جهجب ا ج یؤس م بکد ا تده اا آمه ساپؤهتمیو پاباو یؤ چار پاباو) مإ
 -۱۳جهجا

.

ؤاه ج یؤس ضهاها مفؤ ق مقههجو ا جلمببد یاجیاهسا مبکد.

آغاز فعالیت
ماد ٔه چهارم:
مإ

ؤو نمه ا یقه یاجبد خلالد عس جط هه د یابو ؤ ل ناو فید ا م ربکد جسجه ا یاجیراهسا مبکرد ا تلرااب

یاهجا اطاهج

فعؤلاو آغؤط یماس مد تاجییس.

2

ادای وجایب مالی
ماد ٔه پنجم:
مإ

ؤو نمه ا یقه یاجبد خلالد

جط جمکؤیؤو خسمؤتد ا تؤ ا ؤو ماسج یؤا یاجبد ج رتفؤس مرد یمؤایرس ،مکبرر جیرس

ادؤاب مؤلد خااش هج مفؤ ق مقهه ا نق جالدهو ماسج یؤا یاجبد جسأ یمؤایس.
رعایت قوانین و کنوانسیون های بین المللی
ماد ٔه ششم:
مإ

ؤو نمه ا یقه یراجبد خلالرد مکبرر ر هعؤارو جنکرؤم ارؤیا یاجیراهسا مبکرد ،یاجی راا

یاجیاهسا مبکد  )ICAOا جیدم

رؤطمؤ

را جلمببرد

ا جلمببد تهجی پاهو یاجبد  )IATAا ؤاه ااجیا یؤفذ یاه مد ؤییس.

مکلفیت ارایه بیالنس

مإ
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ماد ٔه هفتم:

ؤو نمه ا یقه یاجبد خلالد مکبر

اؤیا مد ؤییس.
تعلیق یا فسخ فعالیت
ماد ٔه هشتم:
سه لاهتد

مإ

جهجا ا یس مإ

ا نمه ا یقه یاجبد خلالد جط جنکؤم میسهج مؤس ا ییم جا مقرهه تخبرر اهطس ،جسجه ا یاجیراهسا

مبکد مد تاجیس فعؤلاو اا هج ن ب جناجه تعباق اؤ ف خ یمؤاس.
انفاذ

ؤو ر اطجهو مؤلار ا پهسجخرو مؤلارؤو مفرؤ ق جنکرؤم

ماد ٔه نهم:
جا مقهه عس جط تلااب یؤفذ ا سه دهاس ا ه مد ییه گهسس.
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