د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده
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مقررات فعالیت های تجارتی

گڼه ()۳۵
پرله پسی لمبر ()۲۶۷
۱۳۵۲

تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹

فرمان نمبر ( )۸۸۷مورخه  ۱۳۵۲-۱۲-۱۶صدارت عظمی
ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۳۷۷در جلسه تاریخی  ۱۳۲۵-۱۲-۱۴با مالحظه ورقۀ عرض شماره ()۱۴۲۹
مورخ  ۱۳۵۲-۱۲-۱۳وزارت تجارت راجع به مقررات فعالیت های تجارتی مراتب آتی را تصویب نمود:
«مقررات فعالیت های تجارتی بداخل بیست و یک ماده که بمهر داراالنشاء رسیده منظور است».
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوریت افغانستان رسیده و بشماره
( )۲۳۷مورخه  ۵۲-۱۲-۱۵ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در حصه نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.

داکتر محمد حسن شرق
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مقررات فعالیت های تجارتی
ماده اول:
هدف ازین مقررات تنظیم و هم آهنگ ساختن فعالیت های تجارتی با سایر پروگرام های اقتصادی دولت و استفاده بهتر
از عواید اسعاری برای انکشاف سلیم تجارت میباشد.
ماده دوم:
درین مقررات اصطالحات آتی معانی ذیل را دارد:
مؤسسه تجارتی:
الف -اشخاص حقیقی و حکمی که بمنظور فعالیت تجارتی مطابق اصولنامه تجارت تاسیس میشود.
ب -تصدیهای دولتی که بمنظور فعالیت تجارتی مطابق قانون تصدیها تاسیس میشوند.
جوازنامه:
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اجازه نامه ای است که از طرف وزارت تجارت برای فعالیت های تجارتی صادر میشود.
وزارت:

وزارت تجارت دولت جمهوری افغانستان.
ماده سوم:

هر مؤسسه تجارتی قبل از مبادرت به فعالیت تجارتی ،مکلف باخذ جوازنامه از وزارت میباشد .مؤسسه تجارتی در
بدل جوازنامه یک مبلغ معین را بنام حق االجازه به وزارت می پردازد .جوازنامه همه ساله تجدید میگردد.
ماده چهارم:

بدون داشتن جوازنامه هیچ مؤسسه تجارتی نمی تواند به فعالیت تجارتی مبادرت ورزد.

وزارت خانه ها ،دوایر دولتی و مؤسسات عامه که بمنظور غیر تجارت اموال وارد و یا صادر مینماید مکلف به اخذ
جوازنامه نمی باشد.
ماده پنجم:
جوازنامه به اشخاص حقیقی که واحد شرایط اهلیت تجارتی مطابق اصولنامه تجارت باشند و به اشخاص حکمی که
مطابق اصولنامه تجارت تاسیس شده باشند اعطاء میگردد.
ماده ششم:
مطابق این مقررات جوازنامه سه نوع میباشد:

 -۱جوازنامه (الف) برای آن مؤسسه تجارتی داده میشود که هدف از تاسیس آن واردات و صادرات باشد.
 -۲جوازنامۀ (ب) برای آن مؤسسه تجارتی داده میشود که هدف از تاسیس آن کمیشن کاری و داللی بین وارد کننده
ګان و صادر کننده گان داخلی و خارجی باشد.
 -۳جوازنامۀ (ج) برای آن موسسه تجارتی داده میشود که هدف از تاسیس آن خدمات ذیل باشد:
بانکداری ،بیمه ،حمل و نقل ،بارچاالنی ،مشورتی ،مسافرتی.
سایر فعالیتهای تجارتی که ایجاب جوازنامه را نماید از طرف وزارت تثبیت و باطالع عامه رسانیده میشود.
ماده هفتم:
هر موسسۀ تجارتی میتواند یک ،دو یا سه نوع جوازنامه را اخذ نماید.
صدور جوازنامه تجار خارجی تابع الیحه (جوازنامه تجار و موسسات خصوصی خارجی در افغانستان) میباشد.
ماده هشتم:
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مؤسسه تجارتی نمی تواند خارج ساحه که برای آن جوازنامه اخذ نموده فعالیت نماید انواع اموالیکه یک مؤسسه
تجارتی صادر و وارد مینماید در جوازنامه (الف) درج میگردد.
ماده نهم:

هیچ موسسه تجارتی نمیتواند اموال را به و از کشور ها و مناطقی که منع قرار داده شده باشد صادر و وارد نماید.
همچنان هیچ مؤسسه تجارتی نمیتواند که مخالف موافقتنامه ها و پروتوکول های تجارتی و تادیات که بین افغانستان و
کشور های دیگر عقد شده به امور واردات وصادرات و تادیات مبادرت ورزد.
ماده دهم:

هر مؤسسه تجارتی مکلف است قبل از صدور فرمایش یا عقد قرارداد خرید اموال از خارج کشور اجازه وزارت را
حاصل دارد .و باین منظور یک کاپی فورمه قبلی (پرو فورمه) و یا مسودۀ قرارداد را ضم درخواست شخصا و یا
توسط نمایندۀ با صالحیت خویش بوزارت تسلیم نماید.
وزارت ها ،دوایر دولتی و موسسات عامه نیز تابع این مقررات میباشند.
ماده یازدهم:
هرگاه موسسه تجارتی بدون کسب اجازه وزارت به تورید اموال مبادرت ورزد برعالوه محصول و عوارض گمرکی
بتادیه ده فیصد مجموع محصوالت مذکور نیز مکلف میباشد.
ماده دوازدهم:
آن اموالیکه از محصول گمرکی معاف بوده و بدون اجازه قبلی وارد گردیده باشد تابع پنج فیصد جریمه از قیمت اصل
بیجک میباشد.

ماده سیزدهم:
صدور اموال مجاز مربوط به اجازه قبلی وزارت نمیباشد.
لست اموالیکه صدور و ورود آن ممنوع قرار داده می شود وقتا ً فوقتا ً اعالن میشود.
ماده چهاردهم:
موسسات تجارتی که اموال را بخارج صادر مینمایند مکلف اند تا یک کاپی قرارداد فروش یا بیجک یا در صورتیکه
صدور اموال تحت شرایط کنسینمنت باشد سندی که درآن نوع ،مقدار ،جنسیت و قیمت مال درج باشد در ظرف یک
هفته بعد از صدور رسما بوزارت بسپارند .در غیر آن صادر کننده مکلف به تادیه پنج فیصد قیمت فروش طور جریمه
میباشد.
ماده پانزدهم:
صدور و تورید اموال بمنظور غیر تجارتی یا نمونه تابع این مقررات نمی باشد.
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ماده شانزدهم:

هرگاه مؤسسه تجارتی قرارداد خرید و فروش اموال را فسخ نماید مکلف است در ظرف یکماه موضوع را باطالع
وزارت برساند.
ماده هفدهم:

موسسات تجارتی که به خرید و یا فروش اموال وارداتی قبل از انفاذ این مقررات اقدام نموده اند مکلف اند یک نقل
فورمه قبلی (پرو فورمه) یا قرارداد خرید را تا دو ماه از تاریخ انفاذ این مقررات بوزارت کتبا بسپارند در غیر آن
حکم مادۀ (یازدهم و دوازدهم) این مقررات باالی شان تطبیق میشود.
ماده هجدهم:

موسسات تجارتی که قرار داد فروش اموال صادراتی را قبل از انفاذ این مقررات عقد نموده و یا اموال را تحت
کنسینمنت صادر نموده باشند مکلف اند تا دو ماه از تاریخ انفاذ این مقررات نقل قرارداد و یا سندیکه محتوی نوع،
مقدار ،جنسیت و قیمت مال باشد بوزارت کتبا بسپارند در غیر آن حکم مادۀ (چهاردهم) این مقررات باالی شان تطبیق
میشود.
ماده نزدهم:
با انفاذ این مقررات اعطای اجازه تورید اموال و ثبت صادرات منحصر به وزارت بوده صالحیت اجازه سایر وزارت
ها و دوایر دولتی درین زمینه بوزارت انتقال مییابد.
شرایط تخنیکی و سایر مقرراتیکه برای تورید بعضی اموال تخنیکی و اختصاصی الزم باشد از طرف وزارت ها و
دوایر مربوطه تثبیت میگردد.

ماده بیستم:
برای تطبیق این مقررات تعلیماتنامه جداگانه توسط وزارت وضع میشود.
ماده بیست ویکم:
این مقررات بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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