د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده
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مرامنامه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش

اوه لسمه گڼه

پرله پسی لمبر ()۸۲۴

نیټه :سه شنبه د  ۳۱۳۱کال د تلی د میاشتی ()۱۳

فرمان نمبر  ۲۷۸مؤرخه  ۳۱۳۱/۲/۳۲مقام منیع صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۶۶۶در جلسه تاریخی  ۶۸۳۸/۶/۶۷با مالحظه ورقه عرض شماره ()۶۶۶
مؤرخ  ۶۸۳۸/۳/۷۲وزارت تجارت راجع به تاسیس مؤسسه انکشاف صادرات کشمش بمنظور تزئید و توسعه تجارت
کشمش و تنظیم و بهبود وضع صادرات آن مراتب آتی را تصویب نمود:
((تاسیس مؤسسه انکشاف صادرات کشمش مطابق مرامنامه آن که در ظرف پانزده ماده به مهر داراالنشاء رسیده
منظور است)).
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۶۵۳۷مؤرخه  ۶۸۳۸/۶/۶۸ثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.
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داکتر دمحم حسن شرق

مرامنامه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش
بمنظور اصالح و تزئید تولید و انکشاف تجارت و حفظ و نگهداری کشمش ،وزارت تجارت یک مؤسسه دارای
شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی را بنام مؤسسه انکشاف صادرات کشمش تاسیس مینماید.

فصل اول
ماده اول-
اسم مؤسسه -مؤسسه انکشاف صادرات کشمش میباشد.
ماده دوم-
این مؤسسه برای انجام وظایف خویش میتواند اموال منقول و غیر منقول طرف ضرورت را خریداری نماید.
ماده سوم-
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مرکز مؤسسه در شهر کابل میباشد.
ماده چهارم -

وظایف مؤسسه قرار ذیل است-

 -۶مطالعه و مراقبت وضع بازار های بین المللی کشمش بمنظور حمایه صادرات افغانی در برابر رقابت خارجی در
بازار های مذکور.

 -۷مراقبت ستندرد بمنظور حفظ و ارتقای موقعیت کشمش افغانی در بازار های بین المللی.
 -۸تنظیم و اصالح صادرات و فروش کشمش افغانی در خارج.
 -۴توسعه بازار های عنعنوی و جستجوی بازار های جدید.

 -۳کمک و مساعدت با کوپراتیف های تولیدی کشمش و رهنمائی صادرات آنها.
 -۶رهنمائی و مساعدت در مورد صادرات کشمش با تجار کم سرمایه.
 -۵عقد قرارداد های تجارتی کشمش با نمایندگی و مؤسسات ممالک خارجی به نمایندگی از تجار مربوط.
 -۲بازاریابی و تبلیغات کشمش افغانی در خارج.

فصل دوم
ماده پنجم-
مؤسسه انکشاف صادرات کشمش توسط اورگانهای ذیل اداره میشود.
 -۶هیئت مدیره.
 -۷هیئت عامل.
ماده ششم-
هیئت مدیره مؤسسه مرکب از یازده عضو میباشد که به ترتیب ذیل از طرف مراجع آتی الذکر برای مدت سه سال
تعین میشود.
 -۹- -۶عضو از طرف تجار مؤسسه و کوپراتیف های کشمش به ترتیب ذیل تعیین میگردد.

AC
KU

 -۷تجار انفرادی و شرکت ها شش نفر.
 -۸فابریکات کشمش پاکی دو نفر.
 -۴کوپراتیف ها یک نفر.

 -۳عضو از طرف وزارت تجارت یک نفر.

 -۶عضو از طرف وزارت زراعت و ابیاری یک نفر.

نه عضو هیئت مدیره از طرف صادر کننده گانی تعیین میشود که دارائی جوازنامه تجارتی بوده و در سه سال اخیر
اقالً ساالنه پنجاه تن کشمش را به خارج صادر نموده باشند.
ماده هفتم-

وظایف هیئت مدیره قرار ذیل است.
 -۶هیئت مدیره مکلف است تا جهت بلند بردن سورت کشمش افغانی و افزایش در حجم فروش در مارکیت های
خارجی پروگ رام و پالیسی ساالنه مؤسسه را در ظرف سه ماه بعد از موظفیت خویش طرح و تدابیر الزمه تطبیق آنرا
اتخاذ و منظوری مقام وزارت تجارت را حاصل نماید.
 -۷هیئت مدیره اقالً در سال چهار مرتبه تشکیل جلسه نموده و تصاویب و هدایات الزمه را در باره پیشبرد صحیح
امور مؤسسه صادر مینماید.
 -۸اعضای هیئت مدیره مستحق معاش وحق الزحمه نمی باشد.

 -۴جلسات هیئت مدیره در کابل صورت میگیرد و مصارف سفر و اقامت اعضای هیئت مدیره که از والیات به کابل
میایند از طرف مؤسسه تادیه میشود.
 -۳هیئت مدیره از بین یا خارج از اعضای خویش سه نفر را بحیث هیئت عامل تعیین مینماید.
 -۶هیئت مدیره صالحیت هیئت عامل و رئیس آنرا تعیین مینماید.
 -۵هیئت مدیره بودجه معاشات و مصارف هیئات عامل و مؤسسه انکشاف صادرات را منظور مینماید.
 -۲هیئت مدیره وقتی میتواند تشکیل جلسه نماید که اقالً دو ثلث اعضای هیئات حاضر باشد تصمیمات شان به اکثریت
اراء قابل اعتبار است در صورت تساوی اراء رئیس هیئت مدیره دو رای دارد.
ماده هشتم-
هیئت عامل متشکل از یک رئیس و دو عضو میباشد که از طرف هیئت مدیره بعد از منظوری مقام وزارت تجارت
برای مدت یکسال تعیین میگردد.
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ماده نهم-

تعیین مجدد اعضای عامل مجاز است.
ماده دهم-
وظایف هیئت عامل.

وظایف هیئت عامل مزید بر وظایفیکه از طرف هیئت مدیره برایش تعیین میشود قرار آتی میباشد:
 -۶تعقیب و تطبیق پالیسی و پروگرام مؤسسه انکشاف صادرات کشمش.
 -۷ترتیب بودجه سالیانه مؤسسه و ارائه آن به هیئت مدیره.

 -۸استخدام پرسونل و انجام امور اداری و حسابی در حدود صالحیت حاصله از هیئت مدیره.
ماده یازدهم-
ارتباط مؤسسه با حکومت از طریق وزارت تجارت صورت میگیرد.

مدارک مالی
ماده دوازدهم-
مؤسسه برای پرداخت مصارف مربوطه به اجرای وظایف خویش از مدارک مالی ذیل استفاده مینماید.
 -۶مبلغ ( )۳۵افغانی فی تن از صادرات کشمش در خارج.

 -۷وسایل و مبالغی که از مؤسسات بین المللی و ممالک دوست بصفت امداد مالی یا تخنیکی از طریق وزارت تجارت
تهیه و بدسترس مؤسسه انکشاف صادرات کشمش گذاشته میشود.
ماده سیزدهم-
ازینکه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش یک مؤسسه غیر انتفاعی است تابع مالیات بر عایدات نمی باشد.

فصل سوم
ماده چهاردهم-
مؤسسه انکشاف صادرات در اثر پیشنهاد وزارت تجارت و تصویب مجلس عالی وزراء لغو میگردد.
ماده پانزدهم-
امور تصفیه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش بتاسی از هدایات و تصاویب هیئات مدیره انجام مییابد.
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مرامنامه هذا بعد از نشر در جریده رسمی مرعی االجراء و مدار اعتبار میباشد.

