AC
KU
نظامنامه تقاوی تجاریه در افغانستان
نظامنامه د تقاوی د سوداگری

( )۲۵برج (جوزا) سنه ۱۳۰۷
( )۵۰۰جلد

تعداد طبع اول
قیمت فی نسخه ( )۱۱پول
مطبعه شرکت رفیق کابل

1

بسم هللا الرحمن الرحیم
نظامنامه تقاوی تجاریه
 -1هر قدر تقاوی که جهة تجارت داخلیه و خارجیه داده میشود مرجعش وزارت تجارت است.
 -۲مبلغ تقاوی در هر سال از اول ماه حمل الی اخیر آن به شرائط آتیه داده میشود و موعد تودیع اقساط آن از اول حمل
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سال آینده آن شروع میشود که در هر سال بموعد یکماه حمل همان سال برسانند.

 -۳اشخاصیکه خواهش وجه تقاوی را از دولت بنمایند اگر جاداد غیر منقوله باندازه دو چند مبلغ مطلوبه خود داشته باشند
و تصدیق مالکیت آنرا کالنتر گ ذر یا قریه دار شان نماید که تا زمان تادیه وجه تقاوی بزیرنگرانی آنها بوده بگروی و
فروش و ضمانت دیگری داده شود حاجت بضامن علیحده نیست همان اعتبار جاداد شخصی خود او کافی است.

 -۴کسانیکه موافق ماده ( )۳از خود جاداد غیر منقول نداشته باشند مساوی وجه تقاوی گرفتن ضامن شرط است که تصدیق
و نگرانی جاداد ضامنان آنها را بقرار توضیح ماده ( )۳کالنتر گذر یا قریه دار شان بنمایند.

 -۵اشخاصیکه تقاوی میگیرند حجت شرعی مبلغ تقاویرا که در آن میعاد تودیعش معین باشد با ضمانت خط و یا سیاهه
جاداد شخصی خود که موافق قاعده ( ۳و  )۴تصدیق کالنتر و یا قریه دار را دارا باشد بوزارت تجارت می سپارند.
 -۶وزارت تجارت بعد از گرفتن حجت و ضمانت خط و یا جاداد مصدقه خود اسامی مبلغ تقاویرا باالی خزینه دولت حواله
میدهد.
 -۷خزینه داران دولت وجه تقاویرا بموجب برات وزارت تجارت بعد از ثبت و تصدیق وزارت مالیه برای اشخاصیکه
تقاوی میگیرند تادیه میکند.
 -۸میعاد رسانیدن وجه تقاوی قرار تفصیل است:
الف :تقاوییکه برای تجارت اجناس داخلی و اشیاء پیداوار مملکت افغانستان داده میشود بمیعاد ودوازده سال علی التواتر در
هر سال بموعد معینه دوازده  1۲ /یکه آن را برسانند که در اخیر سال دوازدهم کامالً مبلغ تقاوی بردگی شان بخزینه دولت
تودیع شود.
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ب :اشخاصیکه وجه تقاوی را برای تجارت خارجه میگیرند بموعد ده  1۰ /سال ،سال بسال بموعد معینه ده یکه آن را
بخزینه دولت تحویل کنند.
 -۹افرادییکه بمیعاد معینه وجه تقاوی را نرسانند مبلغ باقی اقساط مقرره بذریعه محصل بیست را بیست و بنج از آنها
گرفته میشود.
 -1۰کسانیکه ده یکه یا دوازده یکه وجه تقاوی برده گی خود را سال بسال تودیع خزانه میکنند باندازه پنج یکه مبلغ قسط
تقاوی یکساله خود تکت صکوکات که بخزینه موجود است از خزینه دولت خریده رسید قسط تقاوی خود نصب کرده
بمالحظه وزارت تجارت میرسانند.
 -11مبلغی که برای تقاوی تجارتی داده میشود سوای تجارت بدیگر امور معامله و صرف کرده نمیتوانند و همچنان در
مبلغی که بنام تجارت اجناس داخله میگیرند تجارت خارجه را مجاز نیستند.
 -1۲اشخاصیکه وجه تقاوی میگیرند و در تجارت و محصول شان به تناسب گذشته و مبلغ تقاوی ترقی نیافته سه سال
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متواتر در محصول دهی آنها تزئید مشاهده نشود بعد از معلومات اداره گمرک وزیر تجارت مبلغ تقاوی بردگی اینچنین
اشخاص را کامالً بیک سال بقسط دوازده مال از خود آنها و در صورت ال جایدادی از ضامنان شان بقرار ریزش باالی
مبلغ ضمانت واپس تحصیل و تحویل خزانه میتواند.

( )1عقرب 1۳۰1

۳

ضمائم
 -1۳اشخاصیکه در والیات و حکومتی های اعلی خواهش تقاوی نمایند ،بمجالس مشوره عرض می کنند ،هرگاه برای
تقاوی همان والیت یک مبلغ معین در بودجه منظور شده باشد ،نائب الحکومه ها و حکام اعلی بنابر قرار داد مجالس
مشوره از همان مبلغ مطابق نظامنامه برای تاجران متعلق خود تقاوی میدهند .و اگر برای تقاوی در بودجه والیات مبلغی
منظور نشده باشد ،بموجب تصویب مجلس مشوره نائب الحکومه ها و حکام اعلی بعد تحصیل منظوری وزارت تجارت
برای تجار عالقه حکومتی خود ها تقاوی داده میتوانند.
 -1۴اشخاصیکه برای تجارت اصول شرکت که از طرف وزارت تجارت اساس و تشکیل آن منظور میشود از دولت
خواهش تقاوی نمایند بر وفق مواد تجارت خارجیه در سال دو مراتبه به ماه حمل و ماه میزان برای شان تقاوی داده
میشود .تادیه اقساط تقاوی آنرا بسالهای آینده بهمان ماهائیکه تقاوی گرفته باشند تادیه میکنند.
 -1۵ده یک تقاوی اصول شرکت را سال بسال تودیع خزینه میکنند باندازه ده یکه مبلغ قسط تقاوی یک ساله خود تکت
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صکوکات که بخزانه موجود است از خزینه خریده برسید قسط تقاوی خود ها نصب کرده بمالحظه وزارت تجارت
میرسانند در اجرای مواد فوق الذکر نظامنامه هذا وزارت تجارت مامور است.

