د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده
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اساسنامه تصدی شیرخان بندر

څوارلسمه ګڼه

پرله پسی لمبر ()۱۸۲

نیټه  :شنبه د  ۲۱۳۱کال د وږی د میاشتی ()۲۱

فرمان نمبر ( )۱۰۱مورخه  ۲۱۳۱/۱/۴صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۰۵۵در جلسه تاریخی  ۱۳۰۳-۳-۱ورله عرض شماره  ۱۰۱مورخ -۲-۳۵
 ۱۳۰۳وزارت تجارت را جمع به اساسنامه های سه تصدی بندروالی مراتب آتی را تصویب نمود:
((اساسنامه های تصدی های بندروالی شیر خان بندر -بندر حیرتان و بندر تورغندی که هر یک آن طور جداگانه در
ظرف چهارده ماده بمهر داراالنشاه رسیده منظور است)).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و بشماره
 ۶۲۷مورخه  ۱۳۰۳-۳-۲ثبت گردیده و بشما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق
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اساسنامه تصدی شیرخان بندر
فصل اول
عنوان و مرام
مادۀ اول
عنوان
 -۱مؤسسه بنام تصدی شیرخان بندر تاسیس گردیده است.
 -۲مرکز تصدی در شیرخان بندر بوده و تحت اثر مستمیم وزارت تجارت اجرای وظیفه مینماید.
مادۀ دوم
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مرام

مرام این مؤسسه تحویلدهی و تحویلگیری و محافظت اموال صادراتی و وارداتی میباشد که از طریك شیرخان بندر
صادر و یا وارد میشود.
مادۀ سوم
سرمایه

 -۱سرمایه مؤسسه مربوط دولت بوده د تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد.

 -۲سرمایه انتهایی مؤسسه مبلغ ( )۱۰۵ملیون افغانی بوده و لرار ذیل تأمین میگردد.

الف -لیمت جایداد منمول و غیر منمول که بدسترس مؤسسه بوده لرار لزوم به روی بیالنس سال  ۱۳۳۷سنجش و بعد
از وضع استهالکات -عوض سرمایه -محسوب میشود.
ب -متبالی سرمایه بعد از تثبیت جایداد منمول و غیر منمول فمره (الف) در صورتیکه برای فعالیت مؤسسه الزم باشد
از عواید تصدی مذکور متدرجا ً تامین می گردد.
 -۳منافع ساالنه مؤسسه بعد از وضع معاش -مصارف استهالکات و غیره مصارف تهیه ،وسایل و وسایط تاسیسات
بندری و ضرر های احتمالی بعد از تکمیل سرمایه بحساب واردات دولت انتمال داده میشود.
 -۳تزیید و تنمیص سرمایه به اساس پیشنهاد آمریت تصدی و صوابدید آمر عمومی از طرف مجلس عالی وزراء بعمل
میاید.

فصل دوم
تشکیالت
مادۀ چهارم
ارگان تشکیالتی مؤسسه
 -۱آمر عمومی.
 -۲آمر تصدی.
مادۀ پنجم
صالحیت های آمر عمومی:
امر عمومی وزیر تجارت بوده و حایز صالحیت های آتی است.
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 -۱امر عمومی برای پیشبرد و وارسی امور محوله و مرالبت وظایف مؤسسه میتواند کمیسیون مشورتی را در
وزارت تجارت تشکیل نماید و در صورت لزوم هیات تفتیش را به بندر اعزام کند.
 -۲منظوری لوایح و ممررات داخلی مؤسسه.
 -۳منظوری بودجه ساالنه مؤسسه.
مادۀ ششم
وظایف آمر عمومی

 -۱منظوری پروگرام های ساالنه و انکشافی مؤسسه.
 -۲مالحظه بیالنس و راپور های ساالنه تصدی.

 -۳پیشنهاد منظوری لروض طویل المدت داخلی بممام صالحه.
 -۳انتخاب مامورین عالیرتبه بر وفك اصولنامه های موضوعه.
مادۀ هفتم
آمر تصدی:
 -۱آمر تصدی رکن اجراییه بوده و متشکل از آمر به رتبه دوم و شعبات مربوطه آن میباشد.

 -۲در غیاب آمر تصدی یکی از اعضای بلند رتبه مؤسسه که از طرف آمر تصدی تعیین میگردد از امور مؤسسه
وکالتا ٌ وارسی مینماید.
 -۳انتخاب آمر ت صدی به اساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری ممام صالحیتدار برای سه سال صورت میگیرد
انتخاب مجدد آمر تصدی مجاز است.
 -۳آمر تصدی آمر اعطا درجه دوم بوده و از پیشبرد تمام امور اجرائیوی ،اداری و فنی نزد آمر عمومی مسؤل
میباشد.
مادۀ هشتم:
وظایف آمر تصدی
 -۱مصرف بودجه منظور شده.
 -۲تطبیك پروگرام های ساالنه انکشافی.
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 -۳ترتیب بودجه ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی.

 -۳ترتیب بیالنس ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی.
 -۰تمدیم پیشنهاد توزیع صالحیت به آمر عمومی.
 -۷اجرای اوامر آمر عمومی.

 -۶منظوری لرارداد با افراد فنی و کارکنان داخلی.

 -۸تمدیم پیشنهاد راجع به لرارداد ها به اشخاص فنی و اداری خارجی و اخد منظوری از آمر عمومی.
 -۱ترتیب لوایح و تعلیمات نامه های داخلی مؤسسه و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.
 -۱۵مرالبت اجرا و تطبیك مواد اساسنامه مؤسسه.
 -۱۱اجرای خریداری مواد ضروری از داخل و خارج.

الف -خریداری مواد عمده اولتر از دوایر و مؤسسات دولتی در صورت عدم موجودیت یا عدم مساعدت نرخ از تهیه
کنندگان داخلی و یا خارجی باساس منالصه بعمل میاید.
ب -خریداری مواد ضروریه که در اثر پیشنهادات متخصصین و انجنیران داخلی و خارجی ایجاب فوریت را نماید
خوا عمده باشد یا پرچون بصالحیت و صوابدید آمر عمومی صورت میگیرد.
 -۱۲الدام برای حل و فصل دعاوی حمولی.

 -۱۳تمرر و تبدل مامورین از رتبه دهم الی رتبه هشتم انتخاب مامورین رتبه هفتم و رتبه ششم و استحصال منظوری
آن از آمر عمومی مؤسسه.
 -۱۳اعطأ مکافات یا تعیین مجازات انضباطی برای منسوبین مؤسسه طبك ممررات عمومی.
 -۱۰تمدیم بودجه بیالنس و راپور های الزم به آمر عمومی.
 -۱۷تجهیزات بندر طبك ایجابات عصر.
 -۱۶تنظیم و اداره سایر مسایل بندر طبك ممررارت بندری.
تبصره
چون بمرار طرزالعمل امور بندری بعضی اولات بصورت آنی تهیه ضرورت های تخنیکی مثل ترمیم یا تدارک ماشین
آالت و خریداری آن طبك نظریه متخصصین ضروری تلمی میشود.
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ایجاب میکند برای جلوگیری از تعطیل چرخ فعالیت بندر در زمینه الدامات عاجل صورت گیرد .هرگاه پول داخل
منظوری و باب بودجه بندر ضرورت آنی پرسونل فنی و تخنیکی و اداری بندر را تکافو نه نماید آمر تصدی میتواند
از دارایی بندر مصارف خریداری مواد و استخدام اشخاص را برعالوه پول منظور شده داخل بودجه جبران نماید.

فصل سوم

انحالل و تصفیه

مادۀ نهم

مؤسسه نظر بیکی از عوامل ذیل منحل میشود.

 -۱عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تثبیت شده باشد.
 -۲الحاق یا اتحاد مؤسسه با یک مؤسسه دیگر.
تبصره اول
امور تصفیه از طرف آمر عمومی تحت اجرا لرار میگیرد.
تبصره دوم

دارایی مؤسسه منحل شده طبك مادۀ ( )۳بعد از تادیه دیون و مصارف مربوط به شعبه که دولت الزم داند انتمال داده
میشود.

فصل چارم
قسمت متفرقه
مادۀ دهم
سیستم حسابی مؤسسه بطرز محاسبه مضاعف تجارتی موافك به ایجابات عصر تنظیم میشود.
مادۀ یازدهم
استخدام و انفکاک عمله خارج تصنیف مامورین مطابك اصولنامه اجیران و مستخدمین بصالحیت آمر تصدی صورت
میگیرد.
مادۀ دوازدهم
عواید بندرعبارت از ته جایی (دیمرج) کمیشن -فیصدی معینه مصارف حمالی و فیس ادخال وسایط نملیه میباشد که

مادۀ سیزدهم
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طبك الیحه که توسط وزارت تجارت ترتیب میشود از اموال وارداتی و صادراتی اخذ میگردد.

تعدیالتیکه در مواد این اساسنامه الزم دیده میشود پیشنهاد آن از طرف امر تصدی به امر عمومی تمدیم و بعد از
منظوری مجلس عالی وزراء ضمیمه اساسنامه میگردد.
مادۀ چهاردهم

مؤسسه در پرداخت تمام مالیات و محصوالت دولت و شاروالی از مفاد حمیمی خود طبك لوانین موضوعه مکلف
میباشد.

این اساسنامه بداخل ( )۱۳ماده و بعد از نشر در جریده رسمی مرعی االجرا و بعد از نشر آن اساسنامه سابمه ملغی
شمرده میشود.

