رسمی جریده
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اساسنامه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان

فوق العاده ګڼه

پرله پسی لمبر ()۳۹۰

نیټه :پنجشنبه د  ۱۳۵۶کال د سلواغی د میاشتی ()۲۰

فرمان شماره ( )۲۱۰۲مورخ پانزده ام دلو سال  ۱۳۵۶مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۵۴۵در جلسه تاریخی  ۱۳۵۶/۱۰/۲۷با مالحظه ورقه عرض شماره ()۱۷۰
مورخ  ۱۳۵۶/۱۰/۱۹وزارت پالن تعدیل اساسنامه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش را بداخل سی و هفت ماده و
تعدیل اساسنامه د اصالح شوو تخمونو شرکت را بداخل چهل و هفت ماده منظور نموده است.

محمد داود رئیس جمهور
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اساسنامه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان
بخش اول
اصطالحات
 -۱درین اساسنامه اصطالحات آتی مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
الف – افغانستان :دولت جمهوری افغانستان.
ب – هیات :هیئت مدیره مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان.
ج – مدیر :عضو هیئت مدیره مؤسسه.
د – حکومت :حکومت افغانستان.
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ه -مؤسسه :مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان.

و – وزیر :وزیر تجارت دولت دولت جمهوری افغانستان.

ز – مفرد :بمفهوم جمع و جمع بمنظور مفرد استعمال شده است.
ح – شخص :بمعنی شخص حقیقی و یا حقوقی.

بخش دوم

تشکیل مؤسسه

 -۲مؤسسه بدین وسیله بحیث یک اداره غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی کامل تاسیس میگردد.

 -۳اسم این مؤسسه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان میباشد هیچ شخص دیگری حق ندارد این نام یا کدام
سرتیفیکیت ،عالمه تجارتی کاپی رایت ،پتنت یا مواد دیگری را که تحت همین نام در افغانستان یا جای دیگری نشر یا
ظهر نویس گردیده باشد بکار ببرد.
 -۴این مؤسسه سرمایه منقسم باسهام داشته نمیتواند.
 -۵اداره مرکزی این مؤسسه باید در شهر کابل موقعیت داشته باشد ،شعبات و نمایندگی های آن بطوریکه مؤسسه الزم
بداند در جاهای دیگر بداخل یا خارج افغانستان تاسیس شده میتواند.
 -۶باستثنای حکم ماده ( )۳۴این اساسنامه مؤسسه بحیث یک اداره مستقل تدویر میشود.

بخش سوم
اهداف و مقاصد مؤسسه
 -۷اهداف مؤسسه قرار ذیل است:
الف :بهبود وضع اقتصادی صنایع کشمش افغانی.
ب :تامین کمیت و کیفیت مناسب کشمش افغانی برای مارکیتهای داخلی و مارکیتهای بین المللی.
ج :تامین اینکه تمام کشمش های صادراتی افغانستان باید خصوصیات درجه بندی مارکیت های خارجی را که دران
برای فروش عرضه میشود رعایت کرده باشد.
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د :فراهم آوری تسهیالت در ساحه تجارت خارجی کشمش.

ه :معاونت و کمک در زمینه تصفیه منازعات بین خریداران خارجی و صادر کنندگان کشمش افغانی.

و :ارائه معلومات در مورد تکنالوژی جدید ،مشخصات امتعه برای بازار های خارجی قیم فروش در مارکیت های
خارجی ،اساسات و طرزالعمل تجارت بین المللی کشمش بمؤلدین فابریکه داران و صادر کنندگان کشمش افغانی.

بخش چهارم

صالحیت های مؤسسه

 -۸مؤسسه برای نیل به اهداف خویش دارای صالحیت های ذیل میباشد:

الف :تثبیت و تعمیل ستندرد های مربوط به صنایع کشمش در افغانستان از طریق درجه بندی و صدور تصدیق نامه.
ب :تثبیت و تعمیل معیار های کنترول جنسیت در تمام دستگاه های پروسس کشمش در افغانستان از طریق درجه بندی
و صدور تصدیقنامه.
ج :تصدیق جنسیت تمام کشمش های صادراتی افغانستان.
د :پیشبرد مطالعات در باره پیدا نمودن امکانات جدید بازاریابی.
ه :تعین و مراقبت طریقه های مناسب اقتصادی و تخنیکی ،فراهم آوری تسهیالت الزمه برای بسته بندی ،ذخیره
کردن ،حمل و نقل کشمش در داخل افغانستان و همچنین برای ذخیره کردن و حمل و نقل کشمش از افغانستان به
مارکیت های خارج.

و :انکشاف ،انسجام و توسعه منابع کریدت تجارتی تا نظر به آن مؤلدین و پروسس کنندگان و صادر کنندگان کشمش
بتوانند امور مربوطه شان را تحت مساعد ترین شرایط مالی تمویل بدارند.
ز :انکشاف و اجرای پروگرام های معلوماتی ،تبلیغاتی و روابط عامه.
ح :پیش نهاد لوایح قانونی بحکومت که موسسه در زمینه بهبود یا حفظ منابع اقتصادی صنایع کشمش در افغانستان الزم
بداند.
ط :خرید ،نگهداشت ،تصاحب ،کرایه گیری ،در اختیار داشتن ،کنترول ،اخذ ،اجاره دادن ،فروش ،توظیف ،تبادله،
انتقال ،بهبود ،انکشاف واگذاری و یا معامله دیگری خواه بصورت مطلق خواه بصورت تامینات و خواه طوری
دیگری در مورد هر گونه جایداد های حقیقی و شخصی ،منقول و غیر منقول و سایر جایداد ها بطور عمومی.
ی :اعمار ،در اختیار داشتن و تغیر هر گونه عمارات ،دستگاه ها ،گدامها ،و محل ذخیره ها یا کار هائیکه برای
مقاصد مؤسسه مناسب یا الزم دیده شود.
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ک :حصول هر گونه جایداد بطور هدیه برای یک یا چند هدف مؤسسه.

ل :اتخاذ اقدامات الزمه بمنظور تقویه بنیه مالی مؤسسه بشکل اعانه ،پرداخت ساالنه و یا طور دیگری که برای اهداف
مؤسسه الزمی پنداشته شود.

م :طبع و نشر هر گونه جریده ،نشریه ،کتب و رسایل که موسسه برای پیشبرد اهداف خویش مطلوب بپندارد.

ن :ثبت ،خرید ،کرایه ،اکتساب ،نگهداشت ،استعمال ،کنترول ،توزیع الیسنس ،فروش ،توظیف و واگذاری پتنت ،حق
پتنتها ،کاپیرایت ،عالیم تجارتی ،فورمولها الیسنس ها ،اختراعات ،پروسس ها عالمات مشخصه و حقوق مشابه به آن.
س :اقدامات برای ثبت و شناسایی مؤسسه در هر حوزه قضائی خارجی.
ع :صدور ،اخذ و نگهداشت جایداد گروی ،تضمینی ،رهنی و امثال آن.

ف :استقراض و حصول منابع مالی و عقد قرارداد ها با موسسات ،ادارات و اتحادیه های داخلی و خارجی.
ص :اخذ فیس در بدل خدماتی که از طرف مؤسسه انجام میشود با در نظر داشت حکم ماده ( )۲۶این اساسنامه.
ق :بکار انداختن وجوه نقدی مؤسسه (که بطور فوری برای اهداف مؤسسه مورد ضرورت نباشد) در چنان سرمایه
گذاری ها ،تضمینات یا جایداد هائیکه مناسب شمرده شود.
ر :تعمیل اقدامات ،اوامر و هدایاتیکه برای اجراء احکام این اساسنامه الزمی باشد.
ش :اجراء هر گونه اعمال و امور قانونی که برای نیل بمقاصد موسسه طوریکه در ماده ( )۷تذکر رفته الزم باشد اما
نه برای منفعت پولی یا مالی اعضای هیئت مدیره ،مامورین و مستخدمین مؤسسه.

بخش پنجم
معامالت غیر مجاز
 -۹مؤسسه ،رئیس ،و هر یک از مامورین ،نمایندگان و مستخدمین آن مجاز نیستند تا:
الف :در خرید و فروش انگور ،کشمش و یا دیگر میوه جات خشک (بغیر از خرید برای استهالک شخصی و عاجل و
یا اینکه ارتقاء فروشات و یا نمایش جنسیت امتعه ایجاب خرید را بنماید) مبادرت ورزند.
ب :بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از صنایع کشمش افغانستان و شعبات مربوطه به آن هیچ نوع مفاد شخصی و یا
دیگر امتیاز را مستفید شوند.

بخش ششم
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 -۱۰هیات مدیره مؤسسه مرکب از سیزده عضو میباشد .رئیس مؤسسه نیز عضو هیات مدیره بوده حق رای ندارد.
 -۱۱چهار عضو هیات مدیره از طرف و از بین تجار انفرادی و هیات عامل شرکت های صادر کننده کشمش انتخاب
میشوند .چهار عضو دی گر از طرف و از بین هیئت عامل فابریکات کشمش پاکی افغانستان یک عضو از طرف و از
بین هیات عامل کوپراتیف های کشمش افغانستان انتخاب میشوند .این انتخابات اقال در دو روزنامه کثیراالنتشار افغانی
اقال یک ماه قبل از تاریخ انتخابات نشر شده و دران روز وقت و محل انتخابات و تعداد اعضائیکه انتخاب خواهند شد
تصریح میشود .هر عضو هیات حایز شرایط ذیل باشد:

 -۱جواز نامه تجارتی کشمش حکومت افغانستان را دارا بوده و یا اینکه نماینده یکی از شرکتها ،فابریکات کشمش
پاکی و کوپراتیف هائیکه دارای چنین جواز هستند ،باشد.
 -۲در سه سال متمادی قبل از انتخابات تحت جوازنامه فوق ساالنه حد اقل ( )۵۰تن کشمش را خود و یا شرکت،
فابریکه و کوپراتیفهای مربوطه اش صادر کرده باشد.
 – ۱۲یک یک عضو هیات از مراجع ذیل انتخاب میشود:
الف :وزارت تجارت.
ب :وزارت زراعت.
ج :بانک انکشاف زراعتی افغانستان.

د :بانک انکشاف صادرات افغانستان.
 -۱۳اعضای هیئت مدیره برای یک دوره سه سال انتخاب و یا تعیین میشوند .در اخیر دوره مذکور دوباره انتخاب و
یا تعیین شده میتوانند.
 -۱۴هر عضو که برای سه مرتبه مسلسل در مجالس حاضر نباشد هیات میتواند انفکاک وی را تصویب نماید .انفکاک
عضو مذکور بمراجعیکه ویرا انتخاب و یا تعیین نموده اند اطالع و مراجع مذکور در ظرف ( )۳۰روز بعد از وصول
اطالع شخصی دیگری را برای مدت متباقی انتخاب و یا تعیین میدارند.
 -۱۵تدویر امور مؤسسه از طرف هیات مدیره نظارت میشود.
 -۱۶هیات میتواند مقرراتیکه خالف این اساسنامه نباشد در مورد آتی ترتیب و تنظیم کنند:
الف :وقت ،محل و اطالعیه برای انعقاد و طرزالعمل مجالس.
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ب :وظایف اعضای هیات مدیره.

ج :تقرر ،معاشات ،وظایف ،اجراآت و برطرفی نمایندگان ،مامورین و مستخدمین مؤسسه در صورت لزوم تضمین که
از طرف آنها بموسسه داده شود.

د :پیشبرد جنبه های دیگر امور موسسه.

 – ۱۷بودجه موسسه باید قبل از حلول سال مالی که برای آن ترتیب گردیده برای تصویب هیات مدیره ارائه گردد و
بعد از تصویب برای موافقه وزیر تجارت تقدیم شود.

 – ۱۸وزیر تجارت و در غیاب وی شخصی را که تعین میکند رئیس هیأت خواهد بود.

هیأت مدیره از بین خود یک نفر را برای یک دوره سه ساله بصفت منشی مجلس انتخاب میکند که منشی در ختم سه
سال قابل انتخاب مجدد میباشد و هم در هر موقع از وظیفه منفک شده میتواند.
 – ۱۹حضور هفت عضو برای پیشبرد امور مربوطه هیأت مدیره حتمی است.
 – ۲۰هر عضو در هر مجلس هیئت مدیره حق یک رای را در موضوعاتیکه حق یک رای را در موضوعاتیکه
برای رای گیری ارائه میگردد دارد .تصامیم باکثریت آراء قابل اعتبار است .در صورت تساوی آراء تصمیم بهمان
طرفی است که رئیس هیأت مدیره بطرفداری آن رای داده باشد.
در صورتیکه رئیس هیأت موجود نباشد دران مجلس هیأت مدیره یکنفر را از جمله خویش بحیث رئیس انتخاب
مینماید.

 – ۲۱اعضای هیئت مدیره میتوانند برای خدماتیکه برای موسسه انجام داده اند حق الزحمه ای مطابق مقرراتی که
بعدا از طرف هیأت مدیره بتصویب میرسد دریافت بدارند.

بخش هفتم
مامورین
 – ۲۲هیأت با موافقه وزیر تجارت رئیس مؤسسه را مقرر و برطرف میکند ،هیأت به سفارش رئیس آمرین کنترول
کیفیت ،مارکتینگ ،محاسبه و اداری را مقرر و برطرف میدارد.
مامورین فوق برای مدت سه سال اجرای وظیفه نموده و در ختم آن دوباره مقرر شده میتوانند مگر آنکه قبل از ختم
مدت مذکور برطرف شوند.
رئیس مامورین موسسه را طبق الیحه ایکه به تصویب هیأت رسیده باشد مقرر و بر طرف میکند.

تثبیت بدارد.
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 – ۲۳هیأت میتواند وقتا فوقتا مامورین دیگر و نمایندگان را عندالضرورت مقرر و وظایف و صالحیت های آنها را

 – ۲۴رئیس آمر اجرائیوی موسسه و مسؤل امور یومیه موسسه میباشد .رئیس و یا هر شخص دیگریکه از طرف
رئیس موظف ساخته میشود صالحیت دارد که از مؤسسه نمایندگی و طبق قانون از طرف مؤسسه مقاوله بدارد.

بخش هشتم
عواید

 – ۲۵مؤسسه مبلغ (پنجاه) افغانی از فی تن کشمشهای صادراتی افغانستان اخذ میکند.

 ۲۶هیأت میتواند وقتا فوقتا چنان اجرت و حق الزحمه را که برای جبران مصارف عملیاتی و اداری مؤسسه الزم
بپندارد در مقابل خدماتیکه انجام میدهد تصویب ندارد.
اجرت و حق الزحمه که بدین ترتیب تثبیت میگردد اقال سال یک مراتبه بنشر برسد.

بخش نهم
محاسبه و بررسی حسابی
 – ۲۷مؤسسه موظف است تا اسناد ذیل را ترتیب و نگهداری بدارد:
الف :اسناد و دفتر صحیح و مکمل محاسبه.
ب :گذارشات تمامی مجالس هیأت مدیره.
ج – ثبت نام و آدرس اعضای هیئت مدیره ،مامورین و مستخدمین موسسه را در دفتر مرکزی.
 -۲۸سال مالی مؤسسه از اول حمل شروع و بروز اخیر حوت هر سال ختم میشود.
 -۲۹همه اسناد و دفاتر مؤسسه در اخیر هر سال مالی بسته شده و صورت حساب ساالنه موسسه برای سال مالی که
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خاتمه پذیرفته از همین تاریخ باید ترتیب گردد.

 -۳۰صورت حساب مالی مؤسسه مطابق باساسات قبول شده بین المللی محاسبه ،ترتیب شود.

تمامی صورت های حساب از طرف بررسی حسابی مستقل که هیات تعیین میدارد وارسی میگردد.

 -۳۱راپور بررسی حسابی در ظرف چهار ماه بعد از ختم هر سال مالی ترتیب و به هیات مدیره جهت تصویب ارائه
میگردد راپور مذکور پس از منظوری نظر به تقاضای هر شخص انفرادی ،شرکت ،دستگاه کشمش پاکی ،کوپراتیف
کشمش ،وزارت یا بانک که مسؤل انتخاب یا تعیین یک یا چند عضو هیات مدیره میباشند باید بدسترس شان گذاشته
شود.

بخش دهم

عدم تطبیق مقررات مالیاتی و دیگر عوارض
 -۳۲ازینکه مؤسسه انکشاف صادرات کشمش یک مؤسسه غیر انتفاعی است تابع مالیات برعایدات نمیباشد.
 -۳۳فصل دوم اصولنامه تجارت سال  – ۱۳۳۴افغانستان باالی مؤسسه تطبیق نمیشود.

بخش یازدهم
تعدیل
 -۳۴تغیر ،تعدیل و فسخ اساسنامه بصورت کل و یا یک قسمت آن از صالحیت حکومت است.

 -۳۵مقرراتیکه از طرف هیات تصویب شده میباشد کال و قسما از طرف هیات مذکور تغییر ،تعدیل و یا فسخ شده
میتواند بشرطیکه مخالف احکام این اساسنامه نباشد.

بخش دوازدهم
تطبیق
 -۳۶وزیر تجارت حکومت افغانستان مسؤل تطبیق این اساسنامه میباشد.

بخش سیزدهم
انفاذ
 -۳۷این اساسنامه ( )۳۰روز بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است .با انفاذ آن اساسنامه مؤسسه انکشاف صادرات
کشمش تاریخی  ۱۳سنبله  -۱۳۵۳فسخ پنداشته میشود.
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