د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و بار چاالنی

شماره بیست و سوم  ۵۱حوت ۵۷۳۱
نمبر مسلسل ۱۵۵ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهرکابل
شماره ۷۳۱
تاریخ ۵۷۳۱/۵۱/۶۳
در مورد مقرره تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و بار چاالنی
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
(( مقرره تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و بارچاالنی منظور است در جریده رسمی نشر گردد)).
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سلطانعلی کشتمند

رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

مقرره تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و بارچاالنی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بمنظور تنظیم امور مربوط به بار چاالنی اموال وارداتی و بار چاالنی وضع گردیده است.
ماده دوم:
اصطالحات آتی درین مقرره مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

داخل کشور انجام میدهد.
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 -1موسسه بار چاالنی :شخصیت حکمی که امور بارگیری حمل و نقل و تخلیه اموال را از داخل بخارج یا از خارج به

 -2جواز نامه :سندیکه شخصیت حکمی با داشتن آن مجاز به فعالیت های بار چاالنی میگردد.
 -3اداره ناظم :ریاست ترانزیت بین المللی وزارت تجارت.
ماده سوم:

موسسه بارچاالنی بر اساس نیازمندیهای تجارت خارجی و پالنهای انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولت تاسیس و از طرف
وزارت تجارت منظور میگردد.
ماده چهارم:

موسسه بارچاالنی باآنعده از موسسات خارجی معامله مینماید که موسسات مذکور از اعتبار و شهرت نیک در سطح بین
المللی بر خوردار بوده و مورد تائید اداره ناظم قرار گیرد.

فصل دوم
وظایف ،صالحیتها و مکلفیتها
ماده پنجم:
موسسات بارچاالنی دارای مکلفیت های ذیل میباشد:
 -۱اخذ جوازنامه از وزارت تجارت مطابق مقرره فعالیتها ی تجارتی.
 -۲پرداخت حق العضویت به اطاقهای تجارت و صنایع.
 -۳ترتیب دفاتر اداری و حسابی مطابق احکام قانون تجارت.
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ماده ششم:

معامالت اسعاری موسسه بارچاالنی از طریق بانک های کشور اجرا میگردد تسعیر اسعار به نرخ خرید روز د افغانستان
بانک (کسه آزاد) صورت میگیرد.
ماده هفتم:

موسسه بارچاالنی مکلف است در هر ربع راپور فعالیت خود را به اداره ناظم ارائه نماید.
راپور مندرج این ماده حاوی مطالب ذیل است:

 -۱حجم فعالیت های بارچاالنی اموال وارداتی و صادراتی در کانتینر و بدون کانتینر.

 -۲تعداد معین کانتینر های خالی که به مرجع اولی فرستاده میشود و تعداد کانتینر های که بشکل واگذاری در کشور باقی
میماند.
ماده هشتم:
( )۱موسسه بارچاالنی مکلف است کاپی قرارداد های خدماتی بارچاالنی خارجی عقد مینماید در ظرف یکماه از تاریخ عقد
قرارداد به اداره ،ناظم و مستوفیت های مربوط تسلیم بدارد.
( )۲موسسه بارچاالنی در صورت فسخ قرارداد با ارائه دالیل موضوع را به اداره ناظم کتبا اطالع میدهد.

ماده نهم:
موسسه بارچاالنی مکلف است بیالنس ساالنه خود را که شامل عواید اسعاری ،نرخ تسعیر ،طلبات و مصارف موسسه
میباشد طبق قانون مالیات برعایدات بمستوفیت های مربوط تسلیم و یک نقل آنرا به اداره ناظم ارایه بدارد.
ماده دهم:
اداره ناظم دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱ترتیب اساسنامه نمونوی برای موسسات بارچاالنی.
 -۲تعیین حد اقل کمیشن ایکه موسسات بارچاالنی داخلی از موسسات بارچاالنی خارجی اخذ مینماید.
 -۳حل اختالفات ناشی از مسایل بارچاالنی بین ارگانهای دولتی و موسسات بارچاالنی.
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 -۴ترتیب فهرست موسسات ترانزیتی و بارچاالنی مجاز کشور های خارجی.

 -۵منع انجام معامالت موسسات ترانزیتی بارچاالنی داخلی با موسسات بارچاالنی خارجی تائید ناشده از طرف اطاقهای
تجارت و صنایع بین المللی مقیم پاریس.

فصل سوم

احکام نهایی

ماده یازدهم:

موسسات بارچاالنی مکلف به تطبیق نورم های تعرفه بارچاالنی می باشند متخلف طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی
قرار داده می شود.
ماده دوازدهم:
موسسه بارچاالنی مکلف است در اجرای امور مربوط به بارگیری ،حمل و نقل و تخلیه اموال از داخل به خارج و یا از
خارج به داخل کشور قانون گمرکات و مقرره اجراآت گمرکی را رعایت نماید.

ماده سیزدهم:
موسسات بارچاالنی که قبل از انفاذ این مقرره جوازنامه اخذ نموده اند فعالیت خود را مطابق احکام این مقرره تنظیم
نمایند.
ماده چهاردهم:
این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
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