د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقررات خرید و فروش مال التجاره مؤسسات و تصدیهای تجارتی وزارت تجارت

شماره (( ۳۱ ))۸سرطان ۱۳۵۸

نمبر مسلسل

(())۴۳۱

عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (( ))۱۷۱۴در جلسه تاریخی  ۱۳۵۸/۴/۱۰با مالحظه ورقه عرض شماره (())۱۰۰۲
مورخ  ۱۳۵۸/۳/۲۴وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
((مقررات خرید و فروش مال التجاره موسسات و تصدی های تجاارتی وزارت تجاارت باداخل بیسات و هشات مااده منظاور
است .در جریده رسمی نشر گردد

)).

مراتب تصویب مجلس وزرا که به منظاوری حواور رسایس شاورای انقالبای جمداوری دموکراتیاس اف انساتاب رسایده بشاما
خبر داده شد تا در جریده رسمی نشر گردد .
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حفیظ هللا امین لومړی وزیر

مقررات خرید و فروش مال التجاره موسسات و تصدیهای تجارتی وزارت تجارت
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
ایب مقررات به اساس مواد سوم و یازدهم خطوط اساسی وظایف انقالبی جمداوری دموکراتیاس اف انساتاب بمنظاور تنظایم
رهبری و تامیب سرعت عمل در فعالیت های تجارتی وزارت تجارت ووع گردیده است .
ماده دوم:
اصطالحات آتی دریب مقررات معانی ذیل را دارد:
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 -۱مال التجاره :تماا م اجناسای کاه بمقصاد رفاع نیازمنادی هاای مناابع تولیادی و اساتدالکی وارد و صاادر یاا خریاد و فاروش
میگردد .

 -۲معامله تجارتی :عمل خرید و فروش مال التجاره بمقصد کسب مفاد عادالنه بصورت عمده یا پرچوب .
 -۳معامله عمده تجارتی :معامله تجارتی که مال التجاره مستقیما ٌ به دسترس مستدلس قرار نمیگیرد .
 -۴معامله پرچوب تجارتی :معامله تجارتی که مال التجاره مستقیما ٌ بدسترس مستدلس قرار میگیرد .

 -۵آفر :پیشنداد فروش مال التجاره که حاوی معلومات کافی در ماورد قیمات خصوصایات عماده یاا مشخصاات تخنی ای
شرایط تحویلدهی شرایط پرداخت مطابق نمونه و شرایط بیمه میباشد .

 -۶آردر :موافقه کتبی که خریدار بعد از ارزیابی آفر های دریافت شده بمقصد خرید م مل یا قسمتی از آفر صادر مینماید.
 -۷قرارداد :موافقه کتبی خرید و فروش مال التجاره که حقوق و وجایب متعاقدیب درآب تثبیت میگردد .
 -۸کل شب :عبارت از معامله تجارتی ایست که به اساس اعتماد بایع ومشتری صورت میگیارد وقیمات ماال التجااره بعاد از
انتقال به موجب اسناد ارسالی بایع توسط بانس معامله دار از مشتری مطالبه میگردد .
 -۹اسااناد تجااارتی :اساانادی اساات کااه معااامالت تجااارتی مبتناای باارآب انجااام ماای یابااد ومشااتمل اساات باار بیجااس بارنامااه
تصدیقنامه سند بیمه اکت علم وخبر وسایر اسناد تجارتی .
 -۱۰اسناد مصارف تجارتی :عبارت از اسنادی است که مصارف مال التجاره را از مرحلاه خریاد الای زمااب فاروش بادوب
آن ه در ماهیت مال التجاره ت ییر به عمل آید احتوا می نماید .
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 -۱۱اسناد مصارف پروسس :اسنادی است که مصارفی را که در جریاب عملیه تولید به منظور ت ییر ش ل اماوال صاورت
میگیرد احتوا می نماید .
 -۱۲سمپل :مقدار کم مال التجاره که بصورت رایگاب یاا در مقابال قیمات از فروشاندگاب باه اختیاار مراکاز تجاارتی بمقصاد
بازاریابی یا جذب مشتری قرار داده میشود .
 -۱۳کمیسیوب تجارتی :روسای مسسول تنظیم و پیشبرد امور تجارت و روساای موسساات تجاارتی کاه توساط وزیار تجاارت
تعییب میگردد .
 -۱۴موسسه :موسسات شرکت ها و تصدی های تجارتی وزارت تجارت .

فصل دوم
آفرگیری و ارزیابی آن
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ماده سوم:

موسسه م لف است قبل از خرید یا فروش مال التجاره اجازه نامه تورید یا صدور آنرا از مرجع مربوط حاصل نماید .
ماده چهارم:

برای دریافت آفر از وسایل مخابراتی از قبیل تلگرام تل س م توب و امثال آب استفاده میشود .
ماده پنجم:

برای خریداری آب اقالم مال التجاره که در قرارداد عمومی مبادله مال التجاره بیب دولت جمدوری دموکراتیس اف انستاب و
کشور های دوست شامل نباشد یا از نگاه مشخصات تخنی ی و شدرت مارک تجارتی آب به محصوالت یس مرجع منحصر
نباشد یا از طرف دولت بصورت مشخص از یس مرجع معیب یا بصفت یس امتعه معایب سافارش نشاده باشاد الاقال از ساه
مرجع مختلف عروه کننده مال التجاره مشابه به آفر گرفته میشود .
ماده ششم:
آفر های واصله توساط یاس هیسات باا صاالحیت کاه از طارف رسایس عامال موسساه تعایب میگاردد باه تااری مشاخص تحات
ارزیابی قرار داده میشود .

ماده هفتم:
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در موقع مقایسه آفر های دریافت شده هرگاه آفر ها شامل چندیب نوع مال التجاره باشد و کمپنی هاای آفار دهناده قیمات هاای
متفاوت تعییب نموده باشند در صورتی ه خرید همه اقالم شامله آفر شرط گذاشته نشده باشد از نگاه اقتصادی اقاالم بصاورت
منفرد تحت ارزیابی قرار داده میشود نه مجموع قیمت اقالم طرف معامله .
ماده هشتم:
هنگام ارزیابی و مقایسه آفر ها نرخ مال التجاره که باسعار خارجی باشد به نرخ روز به اف انی که توسط داف انساتاب باناس
معلومات داده میشود تسعیر و ارزیابی میشود .
ماده نهم:
هیسات ارزیابی آفر ها را از نگاه اقتصادی و تخنی ی مخصوصا ٌ ووع مارکیت داخلی و خارجی تحت ارزیاابی هماه جانباه
قرار میدهد و نظریاات خاود را در جادول مقایساه آفار هاا نماوده و دالیال مشاخص و قااطعی را کاه روی آب رسایس عامال
مؤسسه تصمیم اتخاذ نموده بتواند اراسه مینماید .
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تصمیم رسیس عامل بعد از تاسید کمیسیوب تجارتی قابل تطبیق میباشد .
ماده دهم:

در حالی ه دو یا اوافه از دو آفر بعیب شرایط و قیمت مواصلت نماید هرگاه آفر دهنادگاب یاا نماینادگاب قاانونی شااب حاوار
باشند از ایشاب فی المجلس آفر ثانی خواسته میشود در غیر آب با وسایل مخابراتی در ظارف مادتی کاه کمیسایوب تجاارتی
تعییب می ند آفر جدید مطالبه میشود .

در صورتی ه باز هم آفر ی ساب برسد کمیسیوب تجارتی ی ی از آندا را انتخاب مینماید .
ماده یازدهم:

هرگاه آفری در جریاب مجلس ارزیاابی باه هیسات ارزیاابی واصال شاود و بمالحظاه جادول مقایساه آفار هاا مناساب تشاخیص
گردد به همچو آفر اعتبارداده شده به رویت آب اجراآت میگردد .
ماده دوازدهم:
آفر های که محتوی مبدم و مختلف التعبیر داشته باشد فاقد اعتبار شناخته شده و در عوض آفر های جدید مطالبه میگردد .

ماده سیزدهم:
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هرگاه موسسه با وجود مساعی زیاد موفق باه اخاذ آفار نگاردد جریااب را باا تفصایل باه کمیسایوب تجاارتی پیشانداد و باه اثار
تجویز کمیسیوب و منظوری وزیر تجارت در زمینه اقدام میگردد .
ماده چهاردهم:
هرگاه موسسه قادر به اخذ بیش از یس آفر شده نتواند در زمینه تصمیم کمیسیوب تجارتی قاطع میباشد .

فصل سوم
تعیین قیمت وپرداخت آن
ماده پانزدهم:
قیماات تمااام شااد مااال التجاااره بمالحظا فه اسااناد مصااارف تجااارتی واسااناد مصااارف پراسااس (کااه مشااتمل باار قیماات خریااد مااال
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التجاره بسته بندی مصارف حمل و نقل بارچاالنی محصوالت و عوارض گمرکی کمیشب و ت ت پولی مالیه مزد و
معاش و مصارف اداری مصارف ناشی از وایعات و غیره مصارف موسسات تجارتی) تثبیت میگردد .
ماده شانزدهم:

قیمت خرید و فروش عمده و پرچوب مال التجاره با در نظرداشت ووع مارکیت باساس پیشنداد موسسه و فیصاله کمیسایوب
تجارتی تثبیت میگردد .
ماده هفدهم:

طرزخرید فروش و فیصدی کمیشب به پیشنداد موسسه و تاسید کمیسیوب تجارتی تعییب می گردد .
ماده هجدهم:

قیمت مال التجاره وارداتی از طریق لیتراف کریدت باه سلساله ی ای از باناس هاای دولات جمداوری دموکراتیاس اف انساتاب
پرداخته میشود .
ماد ًه نزدهم:
قیمت مال التجاره صادراتی توسط ی ی از بان دای دولت جمدوری دموکراتیس اف انستاب وصول میشود .
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فصل چهارم
معامله تجارتی وانواع آن
ماده بیستم:
خرید وفروش مال التجاره درداخل وخار کشور بصورت عمده پرچوب یا بصورت لیالم مجاز است .
ماده بیست ویکم:
پیش خرید و پیش فاروش ماال التجااره در صاورتی ه از انجاام چنایب معاملاه بارای موسساه منفعات متصاور و م اایر اح اام
اساسنامه موسسه نباشد مجاز است .
ماده بیست و دوم:
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در آردر خریداری مال التجاره م لفیت های طرفیب از قبیل بیمه شرایط پرداخت شرایط حمل و نقل شرایط تحویل دهی
(قسمی یا کلی ) تصادیق جنسایت مطاابق خصوصایات و سامپل آب وساایر شارایط کاه انجاام معاملاه را واواح ساازد تووایح
میگردد شرایط مندر آردر باساس فیصله هیسات عامل موسسه تثبیت میشود .
ماده بیست و سوم:

خرید و فروش مال التجاره به اقساط با در نظر داشت منافع تجارتی در صورت فراهم شدب تومیب و اعتباار باان ی مجااز
است .
ماده بیست و چهارم:

معامله تجارتی بصورت کل شب با فراهم شدب شرایط آب در خرید و فروش مجاز است .
ماده بیست و پنجم:

موسسه میتواند عنداللزوم اجاازه صادور توریاد فاروش ماوقتی ماال التجااره انحصااری خاویش را باه تجاار و اتحادیاه هاای
تجارتی اعطاء نماید مشروط بر این ه ایب عمل با منافع خلق و پالیسی دولت م ایرت نداشته باشد .
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فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده بیست و ششم:
منازعات ناشی از معامالت تجارتی مندر ایب مقررات مطابق اح ام قانوب تجارت و قانوب اصول محاکماات تجاارتی حال
و فصل میشود .
ماده بیست و هفتم:
اح ام ایب مقررات اح ام مقرره خریداری (منتشره شماره  ۳۸۳سال  ۵۶جریده رسمی) را ل و نمی کند .
ماده بیست و هشتم:
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ایب مقررات بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد .
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