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پرله پسی ګڼه ()۰۰۱

فرمان نمبر  ۱۵۳۱-۹-۱۱ -۹۴۰۹مجلس عالی وزراء
به وزارت جلیله عدلیه !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره  ۰۲۰۲در جلسه تاریخی  ۲۳۱۲/۹/۲با مالحظه ورله عرض شماره  ۲۰۲۱مورخ
 ۲۳۱۲/۳/۰۲وزارت عدلیه راجع به اساسنامه صندوق تضمین لرضه انکشافی زراعتی والیت پکتیا مراتب آتی را
تصویب نموده:
((اساسنامه صندوق تضمین لرضیه انکشاؾ زراعتی پکتیا بداخل  ۹فصل و  ۰۹ماده که بمهر داراالنشاء رسیده
منظور است وزارت های پالن و تجارت در مورد الدامات الزم بنمایند)).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرؾ منظوری حضور مبارن اعلیحضرت معظم همایونی رسیده و بوسیله
حکم شماره  ۳۲۰۱/۱۳۰مورخه  ۲۳۱۲/۹/۲۲بصدارات ابالغ گردیده است به آن وزارت جلیله اطالع داده شد تا
طبما ً تعمیل دارد.
عبدالستار سیرت
وزیر مشاور و منشی مجلس عالی وزراء

اساسنامه صندوق تضمین قرضه انکشاف زراعتی والیت پکتیا
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اساسنامه صندوق تضمین قرضه انکشاف زراعتی والیت پکتیا
فصل اول
اصطالحات
ماده۱ -
درین اساسنامه اصطالحات آتی به معانی ذیل میباشند:
صندوق :صندوق تضمین لرضه انکشاؾ زراعتی -والیت پکتیا
بانن :بانن بانن انکشاؾ زراعتی افؽانستان -کابل.

فصل دوم
هدف و حقوق
ماده۹ -
هدؾ صندوق توسعه لرضه زراعتی به آن زراعین مالدارن و سایر پیشه وران معاونه زراعتی والیت پکتیا است که
واحد شرایط اخذ لرضه به اساس و ممررات بانن بوده اما به دادن ضمانت مطابك ممررات لرضه بانک لادر نیستند.
ماده۵ -
صندوق به منظور تامین هدؾ فوق دارای حموق و وجایب آتی است:
 -۲صندوق آن لرضه و تکتانه ای بانک را تضمین میکند که مطابك ممررات بانک پرداخته شده باشد.
 -۰لواعد ضمانتی را باید بوجود آورد که آنها الالل ممررات آتی را در بر داشته باشند.
الؾ -شرایط ضمانت مخصوصا شرایطیکه بانک توسط آن بتواند استرداد لرضه را از صندوق مطالبه نماید.
ب -نوع تامینات (اگر در اختیار باشد) که از طرؾ صندوق برای لرضه تضمین شده مطالبه میشود.
ج -طرز العمل درخواست.
د -روش تصویب درخواست برای ین ضمانت.
هـ -تماضای وجه حك العمل مناسب توسط صندوق.

ماده۰ -
صندوق اجازه ندارد:
 )۲لروض همکاران اجرائیوی صندوق یا اعضای خانواد یشانرا تضمین کند.
 )۰لرضه انفرادی را که آن لرضه اضافه تر از  ۰۱فیصد سرمایه پرداخته شده با ذخایر مجموعی معه دارایی
صندوق باشد تضمین بکند.
 )۳حجم مجموعی ضمانت بیشتر از  ۳۲۲فیصد سرمایه پرداخته شده با ذخایر مجموعی معه دارایی صندوق باشد.

فصل سوم
تاسیس
ماده۳ -
مطابك این اساسنامه صندوق تضمین ؼیر مفادی بنام صندوق تضمین لرضه انکشاؾ زراعتی والیت پکتیا به حیث ین
شرکت با مسئولیت محدود تاسیس گردیده است.
ماده۶ -
دفتر صندوق در کابل و در بانن میباشد.
ماده۷ -
سرمایه ابتدائی ین ملیون ( )۲۲۲۲۲۲۲افؽانی بوده و پس از تا ٔسیس صندوق در سه ما کامال در یک حساب امانت
میعادی بانن ذیالً پرداخته میشود.
توسط بانن زراعتی ( )۰۹۲۲۲۲چهار صدو نود هزار افؽانی و توسط ریاست انکشاؾ والیت پکتیا ()۱۲۲۲۲۲
پنجصدو ده هزار افؽانی.
ماده۸ -
صندوق مطابك فیصله مجمع شرکا به تزئید سرمایه خود الدام میتواند.

فصل چهارم
اورگان صندوق
ماده۹ -
صندوق از طرؾ اورگان های ذیل اداره میگردد:
 -۲مجمع شرکاء.
 -۰هیات عامل.
 -۳کمیسیون گرنتی.
ماده۱۴ -
مجمع شرکا حد الل سال یکبار و یا به اساس خواهش ین شرین یا هیات عامل و یا کمیسیون گرنتی دایر میگردد.
در مجمع شرکا ریاست انکشاؾ والیت پکتیا دارای سه رای و بانن زراعتی افؽانستان دارای دو رای میباشد.
گرفتن وکیل در ؼیاب مجاز است.
تصامیمی که در مجمع شرکا به اکثریت آراء اتخاذ میشود معتبر شناخته شده و برای عموم شرکاء صندوق لابل تعمیل
میباشد.
این اساسنامه تنها به تصویب تمام شرکاء تعدیل و تعلیك شده میتواند.
ماده۱۱ -
مجمع شرکاء برای انجام وظایؾ ذیل دایر میگردد:
 -۲مالحظه راپورهای ساالنه هیات عامل و کمیسیون گرنتیی.
 -۰تصویب یا رد بیالنس و حساب نفع و ضرر.
 -۳اخذ تصمیم در مورد سایر ممررات مربوط صندوق و مخصوصا ممررات هیات عامل و لواعد تضمین.

فصل ششم
هیات عامل
ماده۱۹ -
اداره صندوق -در چوکات هدؾ وظایؾ صندوق در داخل پالیسی های عمومی ایکه توسط این اساسنامه تعیین گردیده
به هیات عامل محول میگردد.
ماده۱۵ -
هیات عامل از سه عضو ذیل تشکیل یافته:
 -۲ین عضو بحیث نماینده ریاست انکشاؾ پکتیا.
 -۰ین عضو بحیث نماینده گروپ زراعتی المانی -ریاست انکشاؾ والیت پکتیا.
 -۳ین عضو بحیث نماینده بانن زراعتی.
ماده۱۰ -
اعضای هیات عامل معاش و یا پاداشی برای ولتیکه بدین منظور بمصرؾ میرسانند دریافت نمی دارند.
ماده۱۳ -
هیات عامل از صندوق نمایندگی می نماید .اسناد زمانی مدار اعتبار اند که به امضای دو عضو هیات عامل رسیده که
یکی از آنها از بانن نمایندگی بنماید.

فصل هفتم
کمیسیون گرنتی
ماده۱۶ -
بدون تصویب لبلی کمیسیون گرنتی صندوق اجازه ندارد تا تضمین را اجرا نماید.
ماده۱۷ -
کمیسیون گرنتی مرکب از پنج عضو ذیل اند:
 -۲رئیس بانن.
 -۰جنرال منیجر بانن.
 -۳معاون -ریاست انکشاؾ والیت پکتیا.
 -۰آمر عمومی المانی پروژه های پکتیا.
 -۱رئیس گروپ زراعتی المانی و یا ین عضو دیگر از گروپ المانی پکتیا تصامیمی که اکثریت آراء کمیسیون
گرنتی را حاصل میدارند معتبر شناخته می شوند و هیات عامل مکلؾ به اجرای آنها می می باشند.
ماده۱۸ -
کمیسون گرنتی مرتبا به اساس دعوت هیات عامل و یا به خواهش بانن تشکیل جلسه می کنند.
ماده۱۹ -
کمیسون گرنتی در چوکات هدؾ ماده دوم این اساسنامه تصمیم میگیرد کمیسیون مذکور بایست بدون تصویب اورگان
دیگر پس از کسب تجارب در تدوین اساسات ارزیابی تضمین لرضه الدام نموده و آن تدوین را به بانن اطالع بدهد.
بانن ممید این اساسات ارزیابی تضمین لرضه نمی باشد.
برعالوه بانن را نمیتوان مجبور ساخت تا به هدایت صندوق لروض بپردازد.
ماده۹۴ -
هر عضو کمیسیون گرنتیی حك رای را دارد.

فصل هشتم
قواعد مالی
ماده۹۱ -
سال مالی سال تمویم افؽانی است.
ماده۹۹ -
دارایی در بیالنس ساالنه دلیك و درست ارزیابی گردد.
ین پشتوانه مخصوص  ۲۱فیصده مبلػ تضمین برای همه ضررهای ناشی از تضمین داده شده تشکیل شود.
ماده۹۵ -
بیالنس ساالنه حساب نفع و ضرر باید توسط ین مفتش محاسبوی به معیار بین المللی بررسی گردد.
بیالنس و حساب نفع و ضر بررسی شده و راپور های مفتش محاسبوی هیات عامل و کمیسیون گرنتی توسط هیات
عامل در ظرؾ چهار ماه بعد از ختم سال مالی به مجمع شرکاء صندوق تمدیم گردد.
ماده۹۰ -
مفاد خالص پس از تخصیص  ۲۱فیصد تضمین داده شده به ین پشتوانه مخصوص در ذخایر عمومی انتمال می یابد
ضرر وارده در حساب مالی سال آینده انتمال می یابد.

فصل نهم
قواعد متفرقه
ماده۹۳ -
صندوق صرؾ در بانن دارای حساب می باشد.
ماده۹۶ -
بانن کارهای روز مره را بدون اخذ حك الزحمه خاصه امور محاسبوی را برای صندوق اجرا می دارد.
ماده۹۷ -
اساس نامه بانن در صورت از بین رفتن صندوق مرعی االجرا می باشد.
درین صورت تاجائیکه در موافمتنامه تضمینی با حکومت چیز دیگر تصریح نیافته باشد باید دارایی خالص برای
شرکاء نظر به تناسب سهمیه شان انتمال داده شود.
ماده۹۸ -
حل اختالفات مطابك به لانون تجارت صورت می گیرد.
ماده۹۹ -
این اساس نامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.

