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اصولنامه (تقاوی تجاریه) در افغانستان

تاریخ طبع  ۱۶ -:جدی ۱۳۲۹
( )۲۲۰۰جلد

تعداد طبع خامس
د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه تقاوی تجاریه
 -:۱پول تقاوی که حسب مقررات اصولنامه هذا بررای تارارت امت ره داخلره و خاراره باهرالا دادی مد رود مررا ر و ارت
تاارت است و ارت م ی الدها باندا ی احتدااات مرک و والدات ا پول منظوری بوداه تخصدص مددهد.
 -:۲در مرک اندا ی تادده پول تقاوی با خاص مستدعا ا طرف انامن و ارت تاارت و در والدرات و حوومرات اعلرا و
کالن ا ماالس م اوری ت دن مدگردد.

تبصره
پول تخصدصده تقاوی که بوالدات و حوومات اعلرا منظروری دادی مد رود ناارب الحوومره هرا و حوراا اعلرا احتداارات تمراا
مناطق مربوطه دارالحوومه گرا را در نظرر گرهتره بقردر لر وا بررای مرکر دار الحوومره گرا و حورومتا اعلرا و هم نران
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برای حوومات کالن و حوومات ثالثه و عالقه داری های مت لقه خودر ا پول منظور دی تخصدص مددهند.

 -:۳مبلغ تقاوی در هر سال ب رادط آتده دادی مد ود تادده آن را بسالهای آدندی بهمان ماهاادوه تقاوی گرهته با ند مدنمادند.
 -:۴ا خاصدوه ا دولت واه تقاوی استدعا مدنمادنرد اگرر اادرداد درر منقولره بانردا ی هرا صرد بدسرت ادرد ا مبلرغ مطلوبره
دا ته با ند و برهن و ضمانت نبا د حاات بضامن علدحردی ندسرت همران اعتبرار اادرداد آن هرا کاهدسرتی در اادرداد تصرددق
کالنتر گذر و رداست بلدده و در اطراف ا قرده دار و مأمور مالده مربوطه آن حتما است مواض اتدوه راسا بوالدرت و درا
حوومت اعلا و کالن مربوط اند تصددق اادداد آنها بمددردت مالده دا سرر ته داری و مستوهدت منسوبه آن مفوض است و
بصورت عموما ادنقسا اادداد تا مان اکمال تادده واه تقاوی در مراک

در مراقبت کالنتر آن گرذر و رداسرت هرای بلددره

و در اطراف تحت نگرانا قرده داران و ماموردن مالده بودی مالک حق هرور و رهن و ضمانت را ندارد.

 -:۵کساندوه مواهق اصل  ۴ا خود اادرداد درر منقولره ندا رته با رند هرا صرد بدسرت اضراهه ا واره تقراوی گررهتن ضرامن
رط است و بادد تصددق و نگرانا اادداد ضامنان آن ها را ماموردن مندراه اصل  ۴بنمادند.
 -:۶ا خاصدوه تقاوی مدگدرند حات رعا مبلغ تقاوی را که در آن مد اد تودد ر م دن با د با ضرمانت خرط و درا سرداهه
اادداد خصا او که مواهق باصل ( )۴و ( )۵تصددق مصدقدن را دارا با د بدواار مت لقه ار ما سپارند.
 -:۷در مرک و ارت تارارت و در والدرات و حوومرات اعلرا و کرالن مسرتوهدت هرا و سرر رته داردهرای اعلرا و مرددردت
های مالده ب د ا گرهتن حات و ضمانت خط و دا اادداد مصدقه اساما که در مواد هوق تصردح دی مبلغ تقراوی را براالی
خ انه دولت حواله مددهند.

 -:۸مد اد رسانددن واه تقاوی بتصودب و ارت تاارت و ددگر مقاماتدوه بتادده پرول تقراوی صرالحدت دارنرد قررار تفصردل
ذدل است:
الف  :تقاوی که برای تاارت ااناس داخلا و ا ردای پدرداوار مملورت اهسانسرتان دادی مد رود بمد راد  ۶الرا ( )۱۲سرال اسرت
ا خاصدوه تقاوی مدگدرند بادد پول تقاوی گرهته گا خرود را سرال بسرال بموعرد م دنره برسرانند ترا در سرال آخرر قسرط کرامال
مبلغ تقاوی بردگا ان بخ انه دولت توددع دی با د.
ب  :تقاوی که برای تاارت امت ه خاراه دادی مد ود بموعرد پرنا الرا دی سرال اسرت رخص متقراوی بادرد سرال بسرال بموعرد
مقرری مبلغ تقاوی بردگا خود را بخ دنه دولت تحودل کند.
 -:۹اهراددوه واه تقاوی را بمد اد م دنه نرسانند باقا اقساط مقرری ب دت ا آنها تحصدل مد ود.
 -:۱۰کساندوه باقساط م دنه واه تقاوی بردگا خود را توددع خ انه مدونند حسب سر ر ته و ارت تاارت تورت صروو
ا خ دنه خرددی برسدد قسط تقاوی خود نصب و بمالحظه دااری مت لقه ار مدرسانند.
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 -:۱۱مبلسدوه بررای تقراوی تارارتا دادی مد رود سروای تارارت برددگر امرور م املره و صررف کرردی نمدتوانرد و هم نران در
مبلسدوه بناا تاارت ااناس داخله مدگدرند تاارت امت ه خاراه را ماا ندستند.

 -:۱۲ا خاصدوه تقاوی مدگدرنرد اگرر ترا سره سرال مترواتر در تارارتی محصرول دهرا ران نسربت بره ت امرل تارارتا ترقرا
م اهدی ن ود دااری مت لقه ار ب د ا م لومات اداری گمر

مبلغ تقاوی بردگرا ادن نردن ا رخاص را بقسرط  ۲۴مرای ا خرود

آن ها و دا ضامنان ان تحصدل و تحودل خ انه مددارد.

 -:۱۳ا خاصدوه برای تاارت اصول رکت که اساس ت ودل آن با اصولنامه هرای موضروعه تصرردح مرا رود ا دولرت
خواهر تقاوی نمادند در هر سالدوه تقاوی دادی مد ود تأدده اقساط آن را به سالهای آدندی بهمان ماهاادوه تقاوی گرهته با رند
ما نمادند.

 -:۱۴ا خاصدوه برای تاارت ا تراکا تقاوی گرهته اند با قسط م دنه همه ساله دی دوه تقاوی را باصولدوه در مرادی ()۱۰
توضدح دی بخ دنه دولت تحودل ما کنند.
 -:۱۵تقاوی داراندوه هوت وند قبول ورثه ان در رسرانددن اقسراط تقراوی ررط اسرت اگرر ورثره قبرول نونرد و بررای کرار
تاارت حاضر ن ود و با ضامنان خص متوها نسربت بره عردا اعتمراد بورثره ارادی هسر ضرمانت خرود هرا را نمادنرد دوادرر
مت لقه ار پول تقاوی را ا اادداد خص متوها و دا ضامنان آن اصوال تحصدل و تحودل خ انه مدنمادند اگر ورثه صرسدر
با د تولدف آن ذرد ه وصا سرعا اوادا مد ود.

 -:۱۶ا خاصدوه ا در

تقاوی باقددار بودی هرار نمادنرد در صرورتدوه پرول تقراوی باعتبرار اادرداد خصرا آنهرا دادی ردی

با د اادداد ادن ندن ا خاص را تا سه سال دوادر مت لقه ار تحت مراقبت گرهته و پس ا آن نسربت بره تحصردل پرول بدرت
المال رعا ااراء ود و اگر تقاوی ان باعتبار ضمانت دادی دی با د ا ضامنان ان پول تقاوی تحصدل مد ود.
 -:۱۷خصدوه ا امله پول تقاوی خرود اقسراط م دنره را رسرانددی و بخواهرد کره بانردا ی پرول رسرانددگا اادرداد خرود را ا
تحت نظارت حوومرت خرارن نمادرد پد رنهاد خرودر را بردااری مربوطره تقرددا کرردی داارری مرذکور مدتوانرد کره ا املره اادرداد
خصا مذکور مقداری را که بحصه مبلغ رسانددگا آن مساوی با د ا تحت نظارت امر خالصا دادی و بقده اادداد او را
تا رسانددن پول تقاوی تحت مراقبت بگدرد.
 -:۱۸باارای احواا اصولنامه هذا و ارت تاارت مساول و مولف است.
ادخال اصولنامه هذا در امله اصولنامه های دولت منظور و باارای آن امر و ارادی مدنمادا.
مورخه  ۱۰سرطان  ۱۳۱۴مطابق  ۲۹ربدع االول ۱۳۵۴
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