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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 پيشگفتار

  

مسئوليت افغانستان اکنون قرار دارد. مردم  انتقالیحساس  ۀمرحليک حال حاضر در طوريکه برھمگان واضح است، افغانستان در
ما است، ا اين چالش، اگرچه اندکی ھراس انگيز .شان باشد بردوش داردبازسازی جامعه و کشور جديد مھمی را که عبارت از

ر را برای کشو ات مثبت و مھمتغييريک سلسله خويش، کشور ۀست برای نسل جوان افغانستان که به عنوان رھبران آيندافرصتی 
  زنند. خويش رقم 

  

د. دھه ھای نل گرديمتکفوری احياء گرديده و  ۀافغانستان بايد به گون بشریاين فرصت، منابع جھت استفاده بھينه از با اين وجود،  
 آينده نقشو آموزش رھبران  ھای اين کشور را ويران و نھادھايی را که در پرورشزيربنا ،درافغانستان جنگ و منازعات طو4نی

شديد کادرھای مسلکی حقوقی جه، اين کشور با کمبود باز نگھداشته است. در نتي هتوسعشديد از ُرشد و  ۀمرکزی دارند، به گون
 زيرا سھمبيشتراحساس ميگردد.  ،درجريان سالھای انتقالی نسبت به سالھای ديگربود ی روبرو می باشد. اين کممشاوران حقوقو

  بازسازی جمھوری اس5می افغانستان امر بسيار ضروری می باشد.  درمجرب حقوقی  فعال کادرھای مسلکی وگيری 

  

تعليمات حقوقی  ۀپروژ"، دیمي5 2007 سال در خزان "استان فورد" پوھنحی حقوق پوھنتونبرای پاسخگويی به اين نياز، 
روی در راستای کمک به پوھنتون ھای افغانستان » محصلين راه اندازی شده توسط ابتکار«ه عنوان ب را  ")ALEP( افغانستان
 ۀپروژ ھدف . آموزش دھندافغانستان را  ھای آينده حقوقدانانبتوانند نسل پروژهبا استفاده از اين اين پوھنتون ھا تا  دست گرفت

4زم را  ، کتاب ھای درسی حقوقینمودهاين است که روی مسايل حقوقی تحقيق از راه اندازی پروژه يمات حقوقی افغانستان تعل
برای را عالی باکيفيت حقوقی  تعليمیاز اين طريق، يک نصاب  . تاو کتاب ھای مورد نظر را با کيفيت عالی چاپ نمايدتدوين 

ست که نسل بعدی رھبران ا اين» تعليمات حقوقی افغانستان ۀپروژ«مای وسيعترمايد. دورنن پوھنتون آمريکايی درافغانستان تھيه
   و پرورش دھد.  آموزشتان را رھبری کنند، بازسازی و احيای مجدد افغانس فرايندافغانستان را که در آينده  بايد 

  

تطبيق اين پروژه را فراھم کرده اند،  ۀه زمينتعليمات حقوقی افغانستان مايل است از آن عده افراد و نھادھايی ک ۀتيم پروژ
  پوھنتونحاکميت قانون  ۀبرنام مسئول(يک جن َسنآقای ارعبارت اند از  پوھنتوناين پروژه درسطح سپاسگزاری نمايد. مشاوران 

و حمايت ھای ا کمک ھ تعليمات حقوقی افغانستان ۀپروژ». استان فورد پوھنحی حقوق« رئيس محترم آقای کارَمراستان فورد) و
اداره بين المللی سه ساله کمک ب5عوض  به شمول .دريافت کرده استای را ازمنابع دولتی و خصوصی مختلف سخاوتمندانه 

 ۀوظيفپروژۀ تعليمات حقوقی افغانستان ، تيم ). ھمچنينINL( مبارزه بامواد مخدر وحاکميت قانون وزارت خارجه ايا4ت متحده
آمريکايی  پوھنتونھيأت امنای عضو استان فورد و پوھنتونعمومی مشاور والته زومآقای دی بورا ایحمايت ھکه از خود می داند

مشترک  ھایھمکاري تا مسرت داردتعليمات حقوقی افغانستان  ۀو سپاسگزاری نمايد. پروژ امتنان) اظھار AUAFافغانستان(در
و ھم داکتر مايکل اسميت  ، محترماين پوھنتون رئيسحمايت ازه و به ويژ دادهافغانستان ادامه در آمريکايی پوھنتونخويش را با 

اظھار سپاس ، علوم انسانی و حقوق اين پوھنتون ديپارتمنت علوم سياسی، رئيسج5لی، بھار ھمکاريھای محترم داکتر چنين
الصانه و انگيزه بخش م5لی ست بدون راھنمايی ھای خياين کتاب، به ھيچ وجه نمی توانوقدردانی مينمايد. قابل ياد آوری است که 

      تدوين گردد. را تدريس می کند،  تاکنون درس ھای حقوق تجارت ل، که از زمان شروع اين پوھنتونواص

  

  

.2011پالو آلتو، کاليفورنيا، جون  -اريک جن سن
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  اقتصادی ۀتوسعتجارت و  حقوقفصل اول: 
  

 مقدمه  -  ١

  

کرد، به عنوان يک عامل مھم در  رھژدھم به عنوان يک کشور مستقل ظھو ۀسدسوداگری از زمانی که افغانستان در تجارت و
 -سيا و اروپا را به ھم وصل می کردکه آ-تجارتی ۀچھار راھی مسيرعمد . افغانستان درنستان نقش بازی کرده استحيات مردم افغا

طور مستقيم از افغانستان می گذشت و   ابريشم به است. راه افسانویشده تاريخ جھان  در موقعيت داشت و زمينه ساز تّحول
  مسير می گذشتند.  ، از اينانتقال می دادند ستان به اروپاعرب ۀکاروان ھايی که اجناس مختلفی را از چين، ھند و شبه جزيز

  

صر خشن سر برآورده است، تجارت و بازرگانی يکبار ديگر از عنا اتسه دھه جنگ و منازع ميان چون افغانستان به تازگی از
ثبات، صلح و خوشبختی برای افغانستان کمک خواھد  در ايجاد ،اقتصادی ۀتوسعاين کشور به حساب می رود.  ۀکليدی برای آيند

قانون در اين کشور ارتباط  حاکميت با اجرای یدھد، بلکه تا حد زياد یفضای انتزاعی] روی نم[ اقتصادی در ھوا ۀتوسعکرد، اما 
باعث رونق تجارت گرديده و  ازطرف ديگر محاکم مستقلحقوقی ازيک طرف  وضح و مؤثر يک چارچوب واموجوديت دارد. 

پايدار اقتصادی  ۀتوسع، به طور خاص برای ی. قوانين و نھادھای تجارتخواھدساختزمينه ھای رشد اقتصادی را در کشور فراھم 
  شوند. تجارتی می معام5ت و دادوستدھای ی باشند؛ زيرا باعث قانونمندشدنضروری م

  

را خويش تجارت  ند کهدست اندرکاران تجارت را توانمند ساخته و آنھا را توانايی می بخش ،و نھادھای تجارتی تجارت حقوق
و سوداگری کرده و به بازارھای اقتصادی وفصل حل  به آسانی ، منازعات بين ھمديگر رانموده، با يکديگر به رقابت داده هتوسع
 ازتا توانايی می بخشد زمين  مالکاناز يک سو به  درست و مناسب، موجوديت يک قانون تجارت دسترسی پيداکنند. یبه آسان

. اين گونه دسازمی ھموار  سرمايهبه تاجران را  دسترسی ۀزمين ،خويش بھره مند شوند و از سويی نيز جايداد و ذاتی مادی ارزش
ه و  زمينه را برای اجرای قراردادھا و بدھکاری ھا مؤثريت بخشيد يک شرکت را راجستر طرزالعمل ھای ضروری  قانون،
  می کند.  تأمين

  

روکراسی يوب موجوديت نيز ضروری می باشند؛ زيرا سالم و مفيد حقوقی و قضايیتجارتی، موجوديت نھادھای  ندر پھلوی قواني
ی تجارت قوانينتطبيق  گير، فرايند رافاداری و فساد اداری گسترده و  ھزينه ھای غير معقول ھای ناکارا و غير منطقی و ھم چنان
چون قاضی ھا، نھادھا و افراد مختلفی موجوديت  تصادی با پايه ھای وسيع، نيازمنداق ۀتوسع. را ُکند ساخته وکاھش می دھد

)، وکي5ن دعاوی و سکتور خصوصی و سازمان ھای غير دولتی و غيره ... می مشورت رسمیدارالوکاله ھا( دفتر ھای محاکم، 
  شد. با

  

قرار می و بررسی   تحليلاقتصادی را از لحاظ نظری و عملی، مورد  ۀتوسعتجارت و  حقوقاين فصل ارتباط و وابستگی بين 
 را )Macrofinance(اقتصاد ک5ن ۀو شاخصه ھای عمد شدهفصل با بررسی اجمالی وضعيت اقتصادی افغانستان آغاز اين دھد. 

اين  مورد تحليل و بررسی قرار می دھد. ھم چنان را در افغانستان فصل محيط تجارتی سپس، اين توضيح می دھد. در اين کشور
 ۀبه گون  - حاکم می باشد ی در افغانستانتجارتمعام5ت بر قلمرو که از ساليان زيادی به اين سو  -تجارت اس5می را حقوق فصل،

د اقتصادی تمرکز بين حاکميت قانون و رشُ و عملی  ارتباطات تجربی ۀاجمالی بررسی می نمايد. بخش دوم اين فصل روی مسأل
  اقتصادی کشور مورد بررسی و پژوھش قرار می دھد.    ۀتوسعتجارت و نھادھای تجارتی را در  حقوق، و اين بخش نقش دارد

  

  حقوق تجارت چيست؟ -تعريف ھای کليدی

  

تجارت عبارت از  اير اجناس و خدمات. حقوقتجارت  عبارت است از تعويض اجناس و خدمات در برابر پول و يا مبادله س
از قواعد حقوقی می باشد که بر روابط تجارتی و بازرگانی در يک کشور حاکم می باشد. اين شاخه ای از حقوق  وسيعی مجموعۀ

 ھا و انح5ل آنھا، خريد و فروش جايداد، معام5ت بانکی، مسايل قرضه و ضمانت، مسايل بر قراردادھا، شکل گيری شرکت

تجارتی، حاکم و ناظر می باشد. حقوق تجارت بخش کليدی ساختار حقوقی يک کشور را تشکيل  مالياتی و ھم چنان حل منازعات
    می دھد.  

 

  نکات قابل توجه
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برای پيشبرد يک تجارت از اھميت بيشتری برخوردار اند؟ آيا  شاخه حقوقاين جنبه ھای تجارت چيست؟ کدام  حقوقاھداف  
منافع دست ايجاد توازن بين اقتصادی ضروری می باشد؟ بھترين روش ھا برای  دن تجارت از نظر حقوقی برای رشدقانونمندکر
  اقتصادی کدام ھا اند؟  بازارمختلف و مجريان اندرکاران 

  

 بررسی اجمالی افغانستان از نظر اقتصادی  -  ٢

 

، ی را که تاجران افغانستان انجام می دھند. تجارت ھا و معام5تمسير رشد و توسعه قرار داردسريع در  ۀافتصاد افغانستان به گون
با افراد  کهدست اندرکاران تجارت می طلبد  از تجارت روز افزون می شوند. ُرشد و مغلق تر به طور روز افزون پيچيده تر

و اعتبار  تعلقاتبپردازند.  ملهو معا خارج از خانواده ھای شان، با اجتماعات محلی و گروه ھای اجتماعی به داد و ستد ۀبيگان
اکنون  ندنگھداشته ا خود را  در اين کشور تحت کنترولرفتارھای تجارتی از ساليان درازی به اين سو که به طور سنتی - خانوادگی

  د. نو نامناسب می باش ناکافیصورت می گيرند،  تری جغرافيای وسيع ۀبرای معام5ت ک5ن و پچيده ای که در گستر

  

باشد. بنا به د4يل نيز می  به خودش  مختصتجارتی  حقوقدارای اين کشورکرده است،  رشداقتصاد افغانستان  نه کهھمان گو
آغازين بازسازی خود قرار دارد. از زمان تصويب قانون اساسی  مراحلھم در حقوقی تجارت افغانستان ھنوزنظام  ی،مختلف

يعنی ، مي5دی 2008  سال در آن  ۀو برع5و تجارتی وضع شده اند و جديد متعدد، قوانين ) به اين سو2004در سال افغانستان(
تطبيق اين  ۀسطح و دامن  با اين حال،. دارند فرايند تسويد قرار در قوانين ديگر زيادی از ان با تدوين اين کتاب نيز، تعداد ھمزم
ھای خويش،  اع5م تصميم گيریاتخاذ و در ھنگام محاکم تجارتی و نھادھای حکومتی  و می باشندمحدود ھنوز ھم بسيار قوانين 

  اتکاء می کنند.  سابقغالباً بر روش ھای سنتی و يا قوانين 

  

ھا  اجتماعی مختلفی از قبيل شوراھا و جرگه ھا و شبکه ھای در اکثر موارد، افغان ھا منازعات تجارتی خويش را از طريق کانال
ا ب، ھنوز ھم اين کشور ھای رسمینظام و قابل اعتماد قوانين تجارتی از طريق  نهحل و فصل می کنند؛ زيرا اجرا و انفاذ عاد4

    روبرو است. چالش ھای جدی 

   

می  و متحرک ی پوياسکتور خصوص دور ودراز ۀھم چنان دارای پيشين طو4نی سرمايه گذاری وُعرف و سنت افغانستان دارای 
به امنيت و وابسته ، کنند يکبار ديگر رشدبتوانند آن فعاليت ھای تجارتی افغانستان  محيط تجارتی ای که در ايجادبدون ترديد، باشد. 

و مقرره قوانين که بتواند  و قوی قضايی  نيرومندنظام يک  به ھمان اندازه نيز، ايجادکشور می باشد. اين ثبات سياسی در سراسر 
سکتور خصوصی نيازمند يک  ار می باشد. تقويت و تحکيمبرخورد زيادیسازند، از اھميت  مؤثر اجرا و عملی ۀھا را به گون

  باشد. می چارچوب حقوقی عاد4نه، شفاف و ساده 

  

را برای افغانستان فراھم سازد،  مدآکه بتواند چارچوب تجارتی قابل اعتماد و کار و مقرراتی قوانينو تطبيق مؤفقيت آميز تدوين 
مختلف  ضمن توضيح ابعاد تجارت را تعريف نموده،  حقوق ، می باشد. اين فصل برخوردار زيادیافغانستان از اھميت  ۀبرای آيند

ھم چنان اين فصل، سير تکامل  خاصی مبذول می دارد. ۀاقتصادی توج ۀتوسع باتجارت  حقوق و پيوندوابستگی  ۀروی مسأل آن
می کند.  ری و بررسیييافته اند، پيگ تتجارتی قانونمندی و مشروعيآن فعاليت ھای  مبنی برتاريخی تجارت و روش ھايی را که 

به که در فصل ھای بعدی -تجارت حقوقموضوعات مشخص  ۀباررا برای بحث در  شته از آن، اين فصل بنياد نظری خاصیگذ
   پايه گذاری می کند.  - تفصيل مورد بحث قرار خواھند گرفت

  

شديد آسيب رسانيده است. اکنون  ۀافغانستان به گوناقتصاد به و ھم چنان ُخشکسالی و ساير آفت ھای طبيعی،  جنگ هسه دھ
محصوUت  ناشی از ۀعايد سران  سطحافغانستان يکی از فقيرترين کشورھای جھان است؛ چنان که اين کشور يکی از پايين ترين 

) با 1فغانستان: (جنگ ھا و منازعات دوامدار، در حال حاضر ا ۀدارا می باشد. در نتيج ی جھانرا در بين کشورھا ناخالص داخلی
شده اند و يا از کشور  و مجروح جنگ ھا زخمیدرجريان  ان اين کشورکمبود نيروی انسانی دچار است( تعداد زيادی از مردم

دارد( به خاطر کمبود تعليم و تربيه و فرار شھروندان در اين کشور وجود  منابع بشری مسلکی) تعداد اندکی 2فرار کرده اند)؛ (
 ۀ، شبکو زيرساخت ھای حمل و نقل ، سرک ھاسيستم آبياریاز قبيل  کشور)  اکثر زيرساخت ھای اين 3ن کشور)؛ (اي ۀتعليم يافت

و  جايدادبر سر و منازعات به خاطر موجوديت ماين ھای زمينی  )4برق رسانی و غيره ويران و يا غير قابل استفاده می باشند و (
نيز » ماعیاجت ۀسرماي« روید. ھم چنان، جنگ ھای مسلحانه نشمی باستفاده و اقابل دسترس  اراضیاز  ، مقدار اندکیزمين

در  به طور کل می توان گفت که حاکميت قانون را تضعيف کرده است. ؛ طور مثال: حکومتداری و تأثيرات منفی به جا گذاشته اند
به  عمر يک نسل مردم اين کشور ۀانداز به افغانستاناقتصادی  ۀتوسعفرصت ھا و ظرفيت ھای  داخلی،  اثر جنگ ھا و منازعات

  ھدر رفته است. 

  

 را از اقتصاد افغانستان تصويرگزالف: 
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  یمعيشت نيازھایمبتنی بر  اساساً زيادی متکی بر زراعت می باشد. سکتور زراعت اين کشور  به حداقتصاد افغانستان ھنوز ھم 
و سبزی ھای ديگری از  بذرھابرخی شور بسيار معمول می باشد. بوده و کشت حبوبات( عمدتاً گندم) در اين کمردم اين کشور 

افغانستان به شمار می روند، و  ۀصادراتی بالقوبيشتری را توليد کرده و از محصو4ت فايده و در آمدی قبيل انار، زردآلو و بادام 
 توليد می کند. عمده ترين محصولشم از قبيل شير، گوشت و پ نيز محصو4ت مختلفیسکتور مالداری افغانستان در پھلوی اينھا، 

توليدات ناخالص داخلی اين کشور را تشکيل می دھد.  ۀکوکنار می باشد که بخش عمد ۀبت اين کشور،و جنجال آفرين مورد انتقاد 
رت اند می باشد که  عبا ، اما اين کشور دارای منابع معدنی غنیان ھنوز دست نخورده باقيمانده انداگرچه منابع معدنی افغانست

  . بھا و غيره گران  ال سنگ، مواد ساختمانی و سنگ ھایازمس، ذغ

  

شده باقی مانده اند. صنعت ھا و کارخانه اتا ھنوز استفاده نآھن و ط5 وجود دارند که  بزرگ ھم چنان در اين کشور ذخيره گاه ھای
 - مي5دی وجود داشتند 1970سال ھای آخر ندکی که درا تعدادو اند ه ماند يافته باقین هتوسع دراين کشور ھنوز ،بزرگ توليدی ھای

فعاليت می کنند. اکثر  نيمه فعالو ضعيف ۀبسيار به گون ھم از کار افتاده اند و يا حاضر يا در حال-و بيشتر آنھا نيز دولتی بودند
 طور مثال ؛دارند محکمی درونی زراعت پيوند و ارتباطسکتور که با  فعاليت ھايی می باشند ۀدر بردارندتوليدی ھای صنعتی 

کودکمياوی و صنايع دستی. سکتور انرژی افغانستان از ظرفيت بسيار محدودی برخوردار است؛ افغانستان نمی تواند مقدار 
 نيز، دارای است که اين کشور برای توليد و توزيع برق داخلی اکنون آشکار شده کند و ھم چنانو يا صادربزرگی برق را وارد 

  می باشد. محدودی ظرفيت بسيار 

  

در  تیتجار ۀمحدود و بسترژيم ھای  موجوديت تا حد زيادی در اثر اين مسأله می باشد و یامر بسيار مھم خدمات ۀبادلدادوستد وت
غير رسمی گرديده است( به  و تجارت افغانستان، در اين کشور رونق بيشتری داشته و زمينه ساز سوداگری ۀکشورھای ھمساي
اقتصادی غير رسمی پيش برده می  ھای ت قاچاق). سکتور مالی افغانستان تقريباً به طور کامل به شکل فعاليتطور خاص معام5

افغانستان اين است که اين  اقتصادیاز احيای  و مقصد ھدف. شوندفراھم می  به شکل حواله بيشتر ھنوز ھم مالیخدمات شود و 
   خدمات مالی در اين کشور  به وجود بياورد.   دريافت  ۀعرصدر را  ه ایقابل م5حظ اضافی بتواند تقاضای کشور

  

 ملی اقتصادوجود داشته باشند، بايستو يا می که در افغانستان وجود دارند  توليدی ایو پروسه ھای  توليدات ۀھماز ميان 

و  ی باشند. تاجرانمدارای ارزش ن کشور که بيش از ھمه برای ايکشف نمايد و ی را جست وجو عرصه ھايافغانستان بايد 
ی تقاضا ۀدر باربه ھمديگر مشورت ھای ضروری  ۀبا اراي  اند توانسته عمل می کنند، متشکل و منظمکه به شکل  سوداگرانی
دی خويش را در جريان ربع قرن اخير ادامه دھند. با وجو و سوداگری تجارتمواد خام و سرمايه،  ۀت ھا در بارو برخی وق بازار

کارآفرينان برای  ندنمی توابه تنھايی  اين تجارب اما شمار اندکی از تاجران برای تجارت مفيد بوده اند، ۀکه تجارب گذشت
)Enrupunears( د؛ ن4زم را فراھم ساز» يقين مندی«اطمينان و  ،شان ۀآيند ۀبالقو در راستای موفقيت ھای افغانستان حکومتو

که اين بازار  حالیدر؛ بازار ھندوستان را اشغال کرده است ۀش عمدخشک صادراتی کاليفورنيا اکنون بخ ۀطور مثال: ميو
 ،مارکيت نامبردهاز  بھتر ۀو استفاد خشک صادراتی افغانستان بود. اکنون کاليفرنيا برای بھره برداری ۀدرگذشته در تصّرف  ميو

 داده خود را افزايشميوه ھای صادارتی تنّوع ميزان (به کارانداخته استرا  و پيشرفته  تکنالوژيک ضروری و راھکارھایوسايل 

برای ميوه نيز را  ويژه  روش پروسيس و مراقبت ھم چنان و  تھند ھمخوان ساخته اس اقشار مختلف مردمھای گوناگون  ذوقو با 
  در نظر گرفته است).   خود ھای خشک

  

مارکيت ھای اين کشور می باشد؛  مامیر تسکتور غير رسمی ب ۀساختار اقتصادی افغانستان غلب ۀيکی از خصيصه ھای برجست
مقدار برق توليدی توسط د و نُخرده توليدگران سکتور غير رسمی، بخش بزرگی از توليد و توزيع برق را انجام می دھطور مثال: 

از زيادی . شمار و به مراتب بيشتر استتی فراھم می گردد، پيشی گرفته توليدی برق دول ۀاز مقدار برقی که توسط شبکآنھا 
و در  سط سکتور غير رسمی صورت می گيرنددرصد فعاليت ھای اقتصادی افغانستان تو 90الی 80که  کارشناسان تخمين زده اند

و انجام برای رشد اقتصادی داخلی اين کشور، مسؤليت بزرگی را به عھده داشته  تا امروز،  متمادیساليان از واقع، اين سکتور
   داده است. 

  

و  مختلف ۀسلسل ۀرگيرندبه آسانی تعريف و توضيح نمود، اما سکتور غير رسمی درب را می توان تاحدیرچه سکتور رسمی اگ
 کشور مربوطه گردد که درحکومتگردد. سکتور رسمی شامل تجارت ھا و معام5تی می از فعاليت ھای اقتصادی می  متنوعی

فعاليت ھای اقتصادی  ، برخیھم چنان اين سکتورغانستان. به شمول خود حکومت اف ده و برای دولت ماليات می پردازدراجستر بو
می باشند؛ طورمثال: سازمان ھای  ما از پرداخت ماليات معافحکومت می باشند، ا ۀکه راجسترشد را شامل می شود ويژه ای

م و بيش قانونی می يک سلسله فعاليت ھای اقتصادی پيوسته به ھم وجود دارند که ک نيز، غيردولتی. خارج از دنيای رسمی تجارت
دی نمی بوده و منجر به دادوستد در مارکيت اقتصا» جنسی« به شکل ،زيادی از فعاليت ھای اقتصادی در اين کشورتعداد باشند. 
  صورت می گيرند. » تھاتُر«بر اساس روش ھم  و يا شوند

در بدل ازمحصو4ت سا4نه را خويش ا سھم آن دھقان توافق می کند تدر زراعتی روشی از فعاليت اقتصادی است که  سھم بَرداری
. به شمار می رود »جنسی«خود نوعی از فعاليت اقتصادی ۀزراعت، به مالک زمين بدھد، و اين به نوب به منظوراستفاده از زمين 
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موارد  ۀبرع5و .شوندفراھم می » جنسی«نيز به شکل و فعاليت ھای مشابه آن نّجاری مانند  يک سلسله خدمات ديگریھم چنان، 
 »قانونیفرا« و يا معام5ت دادوستدھامتذکره، نوعی ديگری از معام5ت وجود دارد که به نام معام5ت فراقانونی ياد می شوند. 

فعاليت اقتصادی قانونی بوده و محصول در صورتی که در اداره ھای حکومتی  دستاودرھایزمانی صورت می گيرند که 
و درسطح محدود صورت گرفته  اين گونه دادوستدھا معمو4ً . ونی پذيرفته شده می توانده عنوان محصول قانب گردند،راجستر

، دکان ھای کوچک، ُخرده سوداگران، ُخرده توليدی ھا، زراعت و بسياری از فعاليت ھای ساخت و ساز یشامل معامله ھای صّراف
     می گردند. 

  

معام5تی که به منظور بھره برداری از ،وجود دارند» غير قانونی«دی درافغانستان انبوھی از فعاليت ھای اقتصا ع5وه برآن،
غير قانونی از چوب چھارتراش)  ۀنادرست از منابع طبيعی صورت می گيرند( طور مثال: قاچاق زمّرد از دّره پنجشير و يا استفاد

  گرفته تا توليد ترياک در نقاط مختلف اين کشور. 

  

، ناامنی، قدرت دولتی وی استحکامفرار، چالش ھای حکومتداری ضعيف باعث تداوم ، غانستاندراف اقتصاد غير رسمیوسيع  ۀدامن
ين رسمی ا غير اقتصادمی گردد.  یسکتور تجارترسمی  گذاری در فعاليت ھای حاکميت قانون و فضای ضعيف سرمايه  ضعف

اقتصادی افغانستان به و درازمدت  رشد پايدار راستایر دکه می کند ھنوزھم ت5ش ا کشور متحرک بوده است، و امّ 
غير قانونی به احتمال قوی نھادھای نامساعد اجزا و فعاليت ھای  اتتأثير زمان  با مرور عمل نمايد؛ زيرا اصلی »ُمحّرک«عنوان

 در آمد برای دولت . فعاليت ھای غيررسمی غلبه خواھديافتورجحان  - معيشيتی به عنوان منبع -آن  یبر تأثير مثبت اقتصاد

مخالف دولت را   اين گونه فعاليت ھا نيروھایوجود دارد که  زياداحتمال و اندکی را به وجود مياورد ولی بسيار کم عايداتی 
  کنند. فراھم آنھا را برای فرصت طلبی و  استفاده جويی  مناسبی ۀحمايت نموده و زمين

  

 ،خود ۀاين مسأله به نوبو  نمی شودمحافظت  به خوبی رکشو شھروندان» حقوق مالکيت«، غيررسمیی تجارت فعاليت ھای در قالب
ی و ھم چنان فرصت امور اقتصادی و اجرای قراردادھا کاھش داده و انگيزه ھای سرمايه گذار ی سازیرسم ظرفيت دولت را در

 ]ايه گذارانسرم[دراقتصاد غير رسمی گرايش اساسی  .خواھد کرد تضعيفدر اين کشور را  سوداگریو  منابع بشریھای تقسيم 

بسيار در آنھا احتمال ريسک  که به کار اندازند ھايی يا بيشتر در سرمايه گذاریرا  ) خودSavingsی(اين است که پس اندازھا
 خارج از کشور انتقال دھند.دررا  ی خودو يا سرمايه ھا) اين گونه جايداد ۀمعاملجايداد غير منقول و درمثال:(طورباشدمی پايين 

خواھند فعاليت  مینو   ندارندقوی  ۀانگيز فعاليت ھای شان ۀآفرينان برای گسترش دامن کار ،تجارت ر رسمیدر يک فضای غي
اصول  ه و رعايتخود آنھا را از استفاد ۀبه نوبکمبود انگيزه  ، تنّوع بخشند، و اين ھا ھای خويش را به منظور مديريت ريسک

آنھا را از استفاده و کاربُرد تکنولوژی ھای  ھمين طور شان باز می دارد و فعاليت » چارچوب « و  محدودهبه ارتباط  اقتصادی
   باز ميدارد.  در امور تجارتی شان  ُمدرن

  

  اخيراص?حات اقتصادی ب: 

 
 توليداتافزايش  ميزان. می باشدآن  اقتصادی افغانستان، اصل ثبات اقتصاد ک5ن احيا و بازسازی يکی از سنگ بناھای مھم

رشد  ۀو اين افزايش به ادام بود% درصد 8.2 ۀتخمينی به انداز ۀمي5دی به گون 2010سال در افغانستان )GDPخلی(ناخالص دا
درصد را نشان  %20.4افغانستان  فيصدی افزايش توليدات ناخالص داخلی مي5دی اتفاق افتاد که در آن سال  2009چشمگير سال 

مصارف امنيتی و فرايند بازسازی  نيازمنديھای کمک ھای خارجی و ھم چنانی از سرازير شدن مقدار زياد .  با توجه به می داد
ارف کا4ھا توسط نھادھای خصوصی ھنوز ھم يکی ، در آن زمان مص1کرده بودکه تقاضای توليد اجناس و خدمات را دوچندان 

پس از » اص5ح پول ۀبرنام«با طرح  اقتصادی اين کشور به حساب می رفت. گذشته از اين، حکومت افغانستان » یُمحّرک ھا«از
 تاکنون مالی را متورّ   چيرگی و کاردانی خويش را به اثبات رسانيد. پاليسی پولی حکومت ،سپری شدن بيشتر از يک دھه تّورم

را تا حدی اسعار  ۀبادلبدين سو نرخ تمي5دی  2003از سال  و دولت افغانستان  با استفاده از پاليسی مناسب تحت کنترول نگھداشته 
  حفظ کرده است.  ثابت ۀبه گون

  

تدريج به افزايش می يابد و  روز افزون ۀدولتی به گونعوايد است.  حال وقوعدر  ایدر تھيه و اجرای بودجه نيز اص5حات عمده 
نی را ھماھنگی پاليسی ھای خويش را تطبيق نموده و کمک ھای جھا بتواند با استفاده از آن که دولت خواھد شد  ابزاری تبديلبه 

  بخشد. 

 

                                                   
1
يت قابل دسترس . در اين سا2011، نشر 143جنوب،  صفحۀ  -به -بانک توسعۀ آسيايی، نگاھی به انکشاف توسعۀ آسيا، ارتباطات اقتصادی جنوب -  

  www.adb.org/documents/books/ado/2011/ado2011/pdfاست: 
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سکتور جديد قوانين . داشته استسکتور خصوصی نيز پيشرفت ھايی  ۀتوسعمالی و حمايت از  نوسازی نظام ۀحکومت در عرص
که  از يک سو  شدند تصويببا اين ھدف و مقصد  مي5دی 2003مالی( قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری) در تابستان سال 

 کشوراين  بانکداری چارچوب مدرن حقوقی را برای نظاميک  از سوی ديگر و  فراھم ساختهرا 4زم ق5ل برای بانک مرکزی است

 2002سپتامبر ماه دريافت کرده است. در  حقوقی جديد، جواز فعاليت درچوکاتچندين بانک از آن زمان تاکنون  پايه گذاری کند.

سرمايه گذاری حمايت از  ۀادار به تعقيب آن و وضع گرديد» خارجی گذاری داخلی و سرمايه« مي5دی قانون جديدی به ارتباط
    و تشکيل شد. مي5دی تأسيس  2003) در ماه اگست AISAافغانستان(

  

که نتايج ملموس و نيرومندی  شده اندجلب مخابرات دولتی  خارجی به سکتورخصوصی   ۀسرمايه گذاری ھای عمدکنون ھمين ا تا
رقابتی و صرفه جويانه به ھمراه داشته  ۀدر شمار زيادی از شھرھا به گون موبايلصوصی تيلفون خدمات خ ۀرا در قسمت توسع

عق5نی کردن تعرفه  به شمول ساده سازی و -تجارتاست. ھم چنان افغانستان تعدادی از برنامه ھای اص5حی را به منظور رشد 
رتی تجديد شده و توافقنامه ھای جديد نيز با کشورھای ھمسايه تطبيق کرده است. توافقنامه ھای موجود تجا -مرکیھا و عوارض گُ 
  امضاء شده اند. 

  

جايگاه تاريخی افغانستان به عنوان پُل ارتباطی زمينی بين مرکز و جنوب آسيا و ھم چنان ساير بازارھای  و احيای بھره برداری
قبيل کشورھای محصور به خشکه از  ۀرود. تجرباين کشور به حساب می  اقتصادی ۀرشد بالقو ۀاقتصادی، يکی از منابع عمد

کای بيشتر روی ترانسپورت کی، ايجاد تنّوع در مسيرھای ترانزيتی، اتيستجيگاندا و4ووس، نشان می دھد که بھبود وسايل لويو
آن جايگاه نقش و و يافته بر وضع نامساعد جغرافيايی افغانستان غلبه  دمی توان ترانزيتیتوافقنامه ھای ھم چنان حمايت از ھوايی و

با تجارت  ۀمارکيت ھا، کاھش دادن ھزين  ۀگذشته از آن، ھمکاری منطقه ای از طريق توسع. را در جھت مثبت تغيير دھد
و تشريک منابع منطقه ای از قبيل برق و برای مدت طو4نی تری، آب، می تواند  کشورھای که ازافغانستان فاصيله زياد دارند

  تبديل کند.  ی برای آنبه يک مّزيت مثبت و سودمند را  انستانجايگاه جغرافيايی افغ

  

ايجاد  برایفوری اقدامات اص5حات ساختاری و  ۀنيازمند ت5ش ھای جدی در عرص ،یتجارت سالميابی به رشد درازمدت و  دست
حمل و را برای  فعال سيستم) يک 1: (کهاست  تشويق شدهاب تجارتی خواھد بود؛ طور مثال: دولت افغانستان و جذ قویيک محيط 

ظوابط قانونی ای را تعريف و تطبيق نمايد که بر ) 2بانکداری رسمی تطبيق نمايد؛ (نظام بين المللی و ملی پول از طريق  نقل
 ميثاق ھا) 3در افغانستان فعاليت نمايند؛ ( اجازه داده شود مشترک سرمايه گذاریخارجی و بانک ھای  بانک ھای اساس آن به 

بيمه ھای ترانسپورتی   خدمات 4زم را دارند، آوریشرکت ھايی که توانايی فراھم  هبو  را امضاء نمودهترانزيتی  ھداتومعا
) نقش 5دھد؛( ۀتوسعتجارت و سرمايه گذاری به روش بھتری  ۀ) نقش دولت را به عنوان حامی و تسھيل کنند4؛(فراھم سازد
ت افغانستان قايل شده و نھاد نامبرده را در راستای ارتقای فعاليت ھای صادراتی تجارھای  مھم تری را  برای اتاقبزرگ تر و  

 بخشمھارت ھا و تخصص در  ۀتوسعبه منظور را  ارتقای ظرفيت ۀبرنامه ھای عمد) 6مورد حمايت و پشتيبانی قرار دھد؛ و (

ن اين مشوره ھا را با جان و دل پذيرفته و روی و تطبيق نمايد. دولت افغانستا تصويب مرکات، بانکداری، بيمه و گُ وانين تجارتق
  سرمايه گذاری کرده است.  ،اص5حات عمده در عرصه ھای مختلف

  

  افغانستان  مارکيت ھایج: 

 

اقتصادی درازمدت افغانستان. با اين وجود، بحث ھا  ۀتوسعست برای ااقتصادی به رھبری سکتور خصوصی، کليدی  ۀتوسع
مارکيت فعاليت ھای تجارتی در استوار است که  اين تصّور و گمانخصوصی در اغلب موارد روی  پيرامون فعاليت ھای سکتور

اين تصور سرمايه گذاری بين افغان ھا می باشند.  تشويق روندھای افغانستان آزاد بوده و يگانه چيزی که در اين راستا نياز است، 
چگونگی افغانستان، کام5ً صحيح و درست نمی باشد. در وجود م و پنداشت با توجه به خصيصه ھای غيررقابتی محيط تجارتی

عمليات بازارھای افغانستان به حدی زيادی با مسايل بزرگتر سياسی و اقتصادی ارتباط دارد. ناامنی ھنوز ھم به عنوان يک مانع 
  . و ادامه داردمانده  فغانستان باقیبه عنوان يکی از نگرانی ھای جّدی تاجران ا ھم چنان فرا روی تجارت و فعاليت ھای اقتصادی و

  

و  ی اقتصادیالگوھا و فرايندھا شکل گرفت، امااز نو و يکبارگی ناگھانی ۀسقوط رژيم طالبان نظام سياسی افغانستان به گوناز پس
تان امروز نی که بر تجارت افغانستاجرا .جديد کمتر تـأثير پذيرفته است از تحو4ت ،دست اندرکاران اين عرصه و تصور وضعيت
  ۀھای عمد فعاليتاکثر  اين کشور،تاجران  از اندکی بسياراقليت مي5دی بدين سو فعال بوده اند.  1970از سال ھای دارند،  سلطه
فعاليت ھای اقتصادی  ۀرا از صحنخويش به سادگی رقيبان جديد  می توانند دارند. اينھا ودتحت کنترول خ را اين کشور تجارتی

و ھم چنان  ]از اعتبارمالی کافی برخوردار نمی باشند تاجران ديگرکه در حالی  خود[ ۀسرماي گردش با تداوم و  دارند بيرون نگه
 اين شرکت ھاھای عمودی خويش( طور مثال: وابستگی با4ی ميزان  با استفاده از   خويش نفوذ و تأثيرگذاری سياسی از طريق

، ی غيرعاد4نه) و ساير روش ھاآنھا معام5ت خويش را پيش می برندکه با  می باشندچندين شرکت و نھادھای خدماتی دارای 
 یسرمايه گذاری اضافی و بازدھ آشفته و نابسامان بازارھا،وضعيت موجوديت  ۀدرنتيجبه دست می آورند.  یک5نمنافع اقتصادی 

از درک  سرمايه که  ع5قه ندارندچندان ودت کنندگان . اکثر عخواھد بودسرمايه ھا به دولت افغانستان بسيار محدود و اندک 
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از اين  که در محيط تجارتی  ؛ زيرا آنھا را تحمل کنند و مخاطره ای  ريسککدام  در اختيار دارند، گذاری سرمايه ھايی که
   ، بيم و نگرانی دارند. می تواند نفع به دست آورند» گروه غالب« صرف  ،کنونی

    

به صرف  ]به سادگی [قومی و مشترکات مذھبی استوار می باشد. اين روابطوابستگی ادگی، از قبيل ارتباطات خانو پچيده ایو
چگونگی  ۀ، در بارھمدست خود برای تاجران ی نامبرده، بلکه شبکه ھابستگی ھای خانوادگی خ5صه نمی شوندرشته ھا ووا

فراھم می سازند. معلومات 4زم و مؤثر  ارتجت به و ھم چنان ريسک ھای مربوط مورد نياز گردش معمولی تجارت، اعتبار مالی
روابط مالی و شخصی بسيار نيرومندی با صاحبان قدرت نظامی و سياسی محلی، و معام5ت، تجارت  ۀعرص ھم چنان، نخبگان

دی، معافيت اقتصا امنيت به راحتی می توانند از  اين گونه تاجرانو4يتی و ملی دارند. اين روابط دارای فوايد دوجانبه می باشند. 
. مقام ھای بھره و نفع ببرندقراردادھای مفيدی از مالياتی و اعتبار پولی و ھم چنان( در برخی سکتورھا از قبيل ساخت و ساز) 

از  می توانند،شبه نظامی)قوماندانان طورمثال:(قراردارند حکومت ۀداير بيرون از ی که قدرتمند و مقام ھای افرادحکومتی و يا 
و فرصت  امکانات منابع سرمايه گذاری،امی، جايگاه اقتصادی مناسب و ھم چنان قدرت و نفوذ سياسی خود از طريق روابط نظ

 د44ن،افزون برآن  برخوردار باشند.  خود در اداره ھای دولتی و غيردولتی ۀاعمال نفوذ ھمه جانبو ھم چنان » تطھير پول«ھای 

  دارند. اختيار خويشدر نيز از قبيل آب و زمين را » ليدتو«  ۀاولي منابعقدرت اغلب اوقات  و 4بيگران

  

افغانستان دولت  مقرره ھای قوانين و  حاکميتقلمرو و خارج ازو  می باشند » غيررسمی« تعداد زيادی از مارکيت ھای افغانستان
. شوندتنظيم می » غيردولتی« نينجدی توسط نورم ھا و قواشديد و  ۀگوناين گونه مارکيت ھا به  اما فعاليت می کنند.  باوجود آن،

در تقسيم مسؤليت ھا و جنسيت  ۀمسألنھادينه شده اند؛ طور مثال: نورم ھا و نھادھای اجتماعی اکثر اين مقرره ھای غيررسمی در 
زنان در توليد قالين نقش  ،در اين صنعترا بازی می کند.  ایوظايف بين زنان و مردان، در صنعت قالين نقش بسيار عمده 

اصلی نقش بازی مجريان  ومردان به عنوان دست اندرکاران در آن  که - توليد ۀغالب دارند، اما در ساير سطوح زنجيررجسته و ب
. با تصويب قوانين جديد و ھماھنگی بيشتر بين وزارت خانه ھا و سکتور نمی باشد ملموسچندان حضور زنان  -می کنند

بسيار اندک به . کمبود معلومات و آگاھی  يابد روز افزون افزايش می ۀونخصوصی، نقش حکومت در تنظيم مارکيت ھا به گ
تاجران و شرکت ھايی که منابع کمتری در اختيار  متثبثين کوچک، گمرکی و ساير مسايل مقرراتی، برای  ۀماليات، تعرف ارتباط
  ندارند، چالش برانگيز می باشد. و ملموس جدی چندان و در کابل حضور  داشته

  

 در افغانستان  یتجارتتغال به فعاليت ھای اشد: 

 

که  می باشد و مستقيمساده ارتی در افغانستان نسبتاً  رسمی حقوقی برای راجسترکردن يک فعاليت تج و پيش شرط ھای پيش نيازھا
مايت از ح ۀادار«سرمايه گذاری وعملياتی از ۀاولي ھاینامه ، دريافت جوازیتجارت ۀراجستر کردن در محکم عبارت اند از

و در برخی سکتورھا( طور مثال: ھوتل ھا، رستورانت ھا، بيمه و شرکت ھای صادراتی  )AISA(» افغانستانيه گذاری سرما
  دريافت جوازھای  سکتوری ويژه و 4زمی.  وارداتی)

 

موفق  ۀبه گون ان نسبتاً گذاری اوليه، افغانستازھای سرمايه تجارت و دريافت جوثبت و راجستر  ۀنھادينه شدنظام در قسمت ايجاد 
د بررسی قرارگرفته است، اين که توسط بانک جھانی مور» تجارتآغاز «کتابشاخص ھای عمل کرده است و به اساس  فعالو 

افغانستان را در  و اقدامات ) قرار دارد. جدول زيرين عملکرد22کشور سروی شده در مقام  بيست و دوم( 181در ميان  کشور
 . دھدی توضيح می ومنطقه به طور مقايس مقايسه با کشورھای

  

 
         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 افغانستان معلومات مربوط بهمي5دی،  2009در سال  یتجارت اشتغال به فعاليتھای: بانک جھانی، منبع

بندی جھانی رده  - آغاز يک تجارت  

 عراق     تاجكستان   ھندوستان    ايران       پاكستان    قزاقستان       افغانستان  نيوزلند     
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؛ زيرا رسدبه نظر می افغانستان در سروی نامبرده تا حدی فريبنده  وضعيت انگيز ازبر درجه بندی تحسين ۀبا اين حال، اراي
پايان نمی يابد.  دريافت جواز سرمايه گذاری اوليه فرايند فعال سازی يک شرکت در افغانستان صرف با ثبت و راجستر شدن و

در عوض، يک شرکت در اين کشور، پس از راجسترشدن رسمی، برای پيشبرد فعاليت ھای اقتصادی مشخصی بايد  برخی 
اين گونه منظوری ھا  گوناگون دريافت نمايد. دريافت از وزارتخانه ھای رای اضافی ديگر منظوری ھای ضروری و جوازھا

زير را به منظور فھم اين  نه بردار و وقت گير باشند. پاره  نوشته و يادداشتھزي و متقاضی، می تواند برای اشخاص ع5قه مند
  مسأله در نظر بگيريد:

 

 امروز غانستاناف در جواز افتيدر نديفرا و شرکت راجسترکردن: تبصره
 

 یم شمار به افغانستان در تجارت کي شروع يۀاول یھا گام از صرف ،یگذار هيسرما جواز افتيدر و شرکت کردن راجستر 
 دور فھرست یبرا که-يیھا یمنظور افتيدر یبرا یشتريب وقت اختصاص از را دھنده درخواست ه،ياول گام نيا ليتکم اما رود؛

 ،یباربَر و نقل و حمل شامل مشخص یھا تيفعال نيا. سازد ینم ازين یب -باشند یم یاجبار یصاداقت مشخص یھا تيفعال دراز و
 ،یوانيح درمانگاه ، جھانگردان از يیريپذ سفر، خدمات تدارک یندگينما ،یخصوص پوھنتون مه،يب یندگينما مه،يب ،یتيامن گارد
 ،یوانيح يۀادو واردکردن ه،يادو واردکردن برق، اتصال ساز، و ساخت رستورانت، و ھوتل ،یدواساز چاپ، و نشر لم،يف ديتول
 . گردد یم یاقتصاد زراعت و یجھانگرد ،یبازساز ،یصح مراقبت معدن، استخراج ساختمان، اعمار ن،يزم تيمالک انتقال

 

 که دان کرده نشان خاطر است، گرفته صورت مصاحبه شانيا با موضوع نيا ۀبار در که یکنندگان مصاحبه از کي ھر

 یليخ ھم یگاھ اي و  ريناپذ ینيب شيپ رعاد4نه،يغ ،یطو4ن اريبس جوازھا و ھا نامه اجازه نيا افتيدر به مربوط یجرھايپروس
 یگذار هيسرما از تيحما ۀادار «از را خود یگذار هيسرما جواز او که است گفته کنندگان مصاحبه از یکي. باشند یم نهيپُرھز

 از شيب یمدت یبرا ،یسکتور جواز افتيدر یبرا ھا وزارت از یکي با اما است، کرده افتي در ساعت چند انيجر در »افغانستان

 یو که است گفته زين کنندگان مصاحبه از گريد یکي.» است نشده حل تاھنوزھم مسأله نيا«  و باشد یم بانيگر و دست سال کي
 و دست یسکتور یھا اداره با که شود یم ماه چھار مدت ماا است، کرده افتيدر عيسر اريبس  را شيخو یگذار هيسرما جواز
 یصدا که خواھند یم آنھا حال«   که کرد ديتأک شانيا. است کرده مصرف منظور نيبد زين را دالر 5000 مقدار  و است بانيگر
 . »کنند خفّه مرا

 

 اکثر اي و اديز شمار اما شوند، یم صادر یاجتماع تيمصؤن و یصح مقاصد یبرا واضح طور به یسکتور یجوازھا از یبرخ

 یاعطا یبرا. ندارند آشکار »عام مقصد«  کدام باشند، یم درافغانستان تجارت شروع یازھاين شيپ جمله از که جوازھا گونه نيا
 یراھکارھا و نيقوان ھا اداره ريسا و وزارتخانه ھر ندارد؛ وجود شده ديتوح وطرزالعمل استاندارد شکل کدام ھا یمنظور نيا

 و ھا وزارتخانه گر،يد یسو از و. شوند ینم نشر یرسم ۀگون به و بوده مبھم و ُگنگ  آنھا اغلب که دارند را شان خود به منحصر
 ھا یمنظور نيا از یبرخ. ندارند یرسم وارتباط کنند ینم گو و گفت گريھمد با شهيھم ارتباط نيا در زين مربوطه ادارات ريسا
 شيپ کي عنوان به افغانستان یگزار هيسرما از تيحما ۀادرا اي و  عيوصنا تجارت وزارت در تشرک کي ثبت و راجستر یبرا
 یھا گام حتّا تواند ینم - باشد نکرده افتيدر را ھا یمنظور نيا که یزمان تا -نوپا تجارت کي که یعني باشند؛ یم یضرور شرط
 . بردارد را شيخو ی5تيتشک یعاد و یمعمول

 

  ).ی5ديم 2007( عملکرد یبرا افغانستان یاجندا ،)usaid(متحده ا4تيا یالملل نيب ۀتوسع ۀادار: منبع

  

می تواند بسيار  ، فرايند کاملی که برای شروع تجارت در افغانستان ضرورت می باشد،دارد با4 بيان می ۀنوشتآن گونه که پاره 
اين  ۀند به آسانی تکميل گردد، اما ساير مرحله ھای باقيماندمی توا اوليه ۀراجستر و دريافت جوازنام اگرچه عملپُرھزينه باشد. 

اضافی و منظوری ھايی که در حال حاضر برای  جوازنامه ھای از یزياد تعدادد. می تواند وقت بسياری را در برگيرنفرايند 
جمله نگرانی ازوازھا، گونه جاين  صدورحکومت درناکارايی ھای  ضروری می باشند وھم چناندر افغانستان  پيشبرد يک تجارت

را  یرصت ھای مساعدو فُ  پچيدگی ھای شروع  يک تجارت را افزايش می بخشد ،ھای اضافیگام ھای عمده به شمار می روند. 
  مھم اقتصادی جلوگيری می گردد.  يک فعاليتشروع از  ،و بدين ترتيب ،دنفراھم می ساز اداری برای فساد

 

ند که کاغذبازی و تشريفات اداری خويش را در جريان فرايند دريافت امايه گذاران مجبوردوم اين است که اغلب اوقات سر مشکل
. برای يک سرمايه ضروری بسيار اندکی در اختيار دارنداين پروسه معلومات  ۀدنبال کنند، اما آنھا در بار شان خود جوازنامه

برای سرمايه گذاران دشوار  ،معلومات کمبود توجه بهو با شوند يد تکميل بابفھمند کدام گام ھای قانونی گذار دشوار خواھد بود که 
 »عدم تمکين«   خود آنھا را به خاطر ۀبه نوب ھای حقوقی خويش را تکميل کنند. اين بی خبری و نارسايی،  خواھد بود که مکلفيت

ومتحمل  ناز قانو عدم تابعيت و سرپيچیناشی از در معرض جريمه ھای نقدی پُرھزينه قرار می دھد. ريسک  از مراحل قانونی
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ھم  کاھش می دھد. در افغانستان سرمايه گذاریبه  نسبتع5قه مندی سرمايه گذاران را خود تمايل و ۀشدن جريمه ھای نقدی به نوب
در چين را برای فساد اداری فراھم می سازد:  یعدم شفافيت در فرايند صدور و دريافت جوازنامه، زمينه ھای مناسب چنان،
توانند برای  نمی» تاجران«آنھا به خوبی می فھمند که  انند بدون ترس و ھراس عمل کنند، چونمقام ھای حکومت می تويطی، شرا

از اداره  بسيار اندکی یعمل ھای درست آگاھی کافی ندارند. شمار؛ زيرا خود سرمايه گذاران از طرزالآنھا چالش برانگيز باشند
خويش معلومات فراھم می کنند، اما اين کار بايد به سطح گسترده تری عملی  ۀمربوط ۀوازنامفرايند صدور ج ۀھای دولتی در بار

  گردد. 

 

خويش  ۀيب و منظوری را از مقام ھای ارشد و بلندرتبزيادی از اداره ھای حکومت فرايند تصوتعداد مشکل سوم اين است که 
می گردد.  اعطای جوازنامه ھا خود باعث تأخير در فرايند ۀبه نوب مسأله و اين ،نه از کارگزاران رتبه پايين خود شروع می کنند

جداگانه از  ۀعامل ديگری که اين مسأله را بدتر می سازد، اين است که منظوری يک جوازنامه شايد مشروط به دريافت جوازنام
  ی گردد. بدين معناست که تأخير در يک اداره باعث توقف کل فرايند م و  ديگر حکومتی باشد ۀيک ادار

 

 ديگری شاخصمعيار و بايد  بانک جھانی)، »( يک تجارتآغاز «سروی شاخص ھای ، به جای با توجه به نگرانی ھای متذکره

 زير عنوان کتاب ديگر بانک جھانیشاخص ھای ارت در افغانستان در نظر گرفت و در آن صورت، شايد برای شروع تج را

. در اين سروی برخوردار باشد ) مناسب تر بوده و از اعتبار بيشتریEase of doing business»(سھولت پيشبرد تجارت«
) را به خود اختصاص داده است. موانع فراراه شروع 162کشور سروی شده مقام يک صد و شصت و دوم( 188افغانستان در بين 

تجارتی افغانستان  ھای در محيط  تجارتع5يم مشک5ت وسيع  ۀاز جملآنھا بحث صورت گرفت،  ۀيک تجارت که در با4 در بار
  می باشند. 

 

  

 مي5دی، معلومات مربوط به افغانستان 2009: بانک جھانی، اشتغال به فعاليتھای تجارتی در سال منبع

 

 

 

  

  دسترسی به سرمايه در افغانستان

  
اين خشت ھايی که توسط خشت را مديريت و سرپرستی می کند.  داش يک  او .شھر کابل زندگی می کند ۀنجيب هللا در حوم

ساخت و ساز در اطراف کابل، بسيار انبوه توليد می شوند، دارای کيفيت پايين بوده و قيمت فروش آن نيز باوجود کارھای  کارخانه
د بھبود کيفيت توليد خشت ھا مفيمی توانند درتجھيزات جديدی که  با4ی خواھد پايين می باشد. با اين حال، مالک اين کارخانه  نمی

مواد  کيفيتتعيين واقع شوند، سرمايه گذاری کند. نجيب هللا به تصميم مالک کارخانه قناعت ندارد و تصميم می گيرد که برای 
 ۀيد کارخانبا جوگری، وی را به اين نتيجه می رساند کهو جست و. تحقيق ساخت و ساز، در بازارھای کابل به تجسس بپردازد

 سھولتِ شروع يک تجارت: رده بندی جھانی

 تان   عراق    ايران          ھندوستان     پاكستان       قزاقستان   سنگاپورافغانستان     تاجكس   
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. تقاضا برای اين گونه خشت ھا( ازنگاه کيفی خشت ھای بھتری توليدکند بازکند تا بتواندرا با تجھيزات بھتری  شخصی خودش
     رساند. ببيشتری به فروش  ۀخشت ھای باکيفيت) بسيار زياد می باشد و او می تواند اين گونه خشت ھا را در بدل فايد

 

شخصی اَش  ۀيجاد کارخان پولی را که برای ابدبختانه، تاجر خشت برای کارگران خود معاش کافی نمی پردازد و نجيب هللا
خود  ۀبه مفکورنجيب هللا چطور می تواند  حال،، در اختيار ندارد و نمی تواند تجھيزات مورد نظرش را تھيه نمايد. ضرورت است

مايد؛ زيرا آن ويش پول تقاضا نخ ۀاز دوستان و اعضای خانواد وی می تواندو تجارت خودش را آغاز کند؟  عملی بپوشاند ۀجنب
د، در نفقير باشوی  ۀخانواداعضای  که وی را می شناسند، می فھمند که نجيب هللا شخص 4يق و قابل اعتماد است. اگر  عده کسانی

چطور می تواند بانک را اطمينان دھد  ، امااز يک بانک قرضه بخواھد بايدآن صورت نمی تواند پولی برای وی قرض بدھند. او 
پرداخت خواھد کرد؟ و يا شايد نجيب هللا بتواند يک تاجر ثروتمند را برای شراکت بيابد و يا کدام  در وقت موعود راآن  ۀکه قرض

  توليدات تمويل نمايد، پيداکند.  ۀافت سھم معينی از فايدرا در بدل دري نجيب هللا  را که مايل باشد تجارت ديگری  سرمايه گذار

 

رای راه اندازی کارخانه 4زم است پيدا نمايد، اما در نجيب هللا چطور می تواند پولی را که ب خوب اين مسأله چندان مھم نيست که
بيش از حد مورد نياز شرکت  ۀبا ريسک تجارتی دچار خواھد شد و در آن صورت، برای وی دشوار خواھد بود که سرماي ھرحال

نی را خواھد داشت که تجارت نجيب هللا شايد چندان سودمند بانک و يا کدام  سرمايه گذار خصوصی اين نگرا. خود را تأمين کند
مصرف نمايد. يا شايد خشت ھای توليدی نجيب هللا خوب فروش پيدا کند،  نامعقول ۀنباشد و او احتمال دارد که پول شان را به گون

که  احتمال دارد پس از آن  ھم اما وی  در جمع آوری پرداخت ھا و يا بدھکاری ھا از مشتريان خويش با مشکل دچار گردد، و يا
می تواند ادعا کند که خودش بايد از سود حاصله سھم کافی به دست آورد،  فايده و منفعت از درک فروش خشت ھا نجيب هللا

 ،خودش بوده است. اين گونه پيش فرض ھا  و ساير نگرانی ھای مشابه ۀتجارت مفکور به اين خاطر که بزرگتری را دريافت کند؛
تجارت می تواند شمار زيادی از  حقوقاّما  .سرمايه را برای تجارت نجيب هللا به يک ت5ش ريسک آميز تبديل می کند تأمين تھيه و

  کاھش دھد.  - وضعيت نجيب هللا دچار شوند مشابهکه فراھم کنندگان سرمايه شايد در ارتباط با وضعيت  –اين ريسک ھا را 

 

تجارت نجيب هللا تشويق نمايد؟ نخست، شکل حقوقی  داده و سرمايه گذاری را در کاھشرا حقوق تجارت چطور می تواند ريسکھا
مستحق کدام حقوق می باشد و  که چه کسی در تجارتواضح خواھد ساخت يک نھاد تجارتی و ھم چنان قراردادھای تجارتی 

نرخی را که قرار است خشت ھا بر  ،تريانارداد با مشعقد قر بندی کرد؟ يهسھم افراد ذی نفع بايد ميان  حاصله رامنافع چطور
  ارتباط سودمندی تجارت فراھم خواھد گرديد. اساس آن فروش شوند، مشخص خواھد ساخت و بدين ترتيب، اطمينان بيشتری به 

 

ضرورت ايجاد  و قرارداد ينسرمايه گذاران، قرض دھندگان و طرفحقوق از  حراست تجارت می تواند  بين ضرورت حقوقوم، د
اران صرف ززيرا سرمايه گ؛ برقرارسازدنخستين بار، توازن  اران به منظور شروع تجارت برای4زم برای سرمايه گز ۀيزانگ

. سرمايه نصيب خواھند شدی را آن چه مقدار سھم ۀفايدمی خواھند اطمينان حاصل کنند که پول شان چطور استفاده می شود و از 
باشد که تجارتی را شروع کنند؛ طور مثال: اگر نجيب هللا مکلف خواھند بودشتر مايل اگر با ريسک کمتری دچارشوند، بي گذاران
و ھم چنان اگر قرار باشد که تجارت وی با شکست  پول بازپرداخت کندبرای سرمايه گذاران و قرض دھندگان  به طور شخصیکه 

چون تجارت ھای از نوع تجارت نجيب هللا ُمحرک  اام تجارت خود را شروع کند. و کمتر مايل خواھد بود که از اولروبرو شود، ا
نجيب هللا را در  ی مانندشخص ریقرارگياحتما4ت ھای رشد اقتصادی در يک کشور می باشند، شايد برای قانون مطلوب باشد که 

ون زمينه و ُرشد اقتصادی؛ زيرا اين قان ۀتوسعمعرض ريسک تجارتی، محدود سازد. يک قانون تجارتی خوب کليدی است برای 
 ھای سرمايه گذاری را بھبود بخشيده و معام5ت اقتصادی پچيده را تسھيل می کند. 

  

  ]2[اس?می  تجارت حقوق -  ٣

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 ست؟يچ ی5ديم 2004 مصوب یاساس درقانون یشرع احکام نقش .1

 

 باشد؟ رگذاريتأث امروز افغانستان تجارت بر تواند یم چطور یشرع احکام  .2

  

                                                   
2
ی اس5می و چالش ھای ادغام آن با سيستم ظھور تجارت ھای ًعرفی در مارکيت ھای مالی بين المللی: معرفى امور مال« اقتباس از رسالۀ علی عدنان ابراھيم  با عنوان   -  

   2008، 66، صفحۀ AMجھانی، بررسی بين المللی 
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چطور به عنوان يکی از منابع شرعی  احکامفصل دوم اين کتاب پيرامون اين مسأله بحث می کند که در سراسر تاريخ اين کشور، 
نيادی به اين بحث، در آغاز مھم است که  اندکی پيرامون اصول بُ  نستان عمل کرده است. پيش از پرداختنتجارت در افغا ۀعمد
ھدف از بحث آتی اين نيست که به طور . جست و جو کنيم اندکی با مسايل  افغانستان امروز مرتبط می باشند، تجارت که  حقوق

ای ست به اين بحث. ھريک از فصل ھاجامع به موضوع مورد بحث رسيدگی صورت گيرد، بلکه درواقع، در آمدی مختصری 
تجارت، مورد پژوھش و کندوکاو  حقوق و مرتبط ی مشخصمفصل در زمينه ھا ۀ) را به گونشرعی احکامآتی، حقوق اس5می( 
  قرار خواھد داد. 

 

. اين ماده تصريح می کند بيان شده استمي5دی،  2004سوم قانون اساسی مصوب  ۀدر ماد اس5می در حال حاضر، نقش شريعت
می باشد که با تفسير قانون فقھی  ی از منابعبين اس5م سازگار باشند. شريعت نيز يکتجارتی افغانستان بايد با دين مُ  تمام قوانينکه 

 تجارت در افغانستان امروز مرتبط است. 

 

که قانون اساسی و ساير قوانين در  درصورت :«می کند تصريحمي5دی  2004) قانون اساسی مصوب 131يک صد و سی(  ۀماد
ُسنَّت) قابل حقوقی وفکری اھل گانه چھارمذاھب يکی از  فقه حنفی(مورد مسايل حقوقی رھنمودی فراھم نکند، در آن صورت 

قانون ]131[ ۀماد د،نسرو کار داشته باش» تشيع  مذھبپيروان  احوال شخصيه« دی که مسايل حقوقی با اردر موتطبيق می باشد. 
شاخه معمو4ً به  ( که اين  مجاز دانسته است نيز را -شاخه ھای فقه اس5می يکی ديگر از  - فقه اھل تشيع ۀاستفاد اساسی افغانستان 

  می شود).  ادجعفری ي مذھبنام 

 

شريعت برای حل  تطبيق ۀبودند، نيز در بار و تصويب شده   مي5دی وضع 2004قوانين مدّونی که پيش از قانون اساسی مصوب 
 »قانون« که  در موردی« بيان می کند: افغانستان 1977. قانون مدنی ابھی داشتند، رھنمودھای مشافغانستان منازعات تجارتی

 ون ھمچو ُحکمی وجود نداشته باشد،در صورتی که در قان«، اما »ضايی مذھبی مجاز نيست...ق ۀُحکمی داشته باشد، اعمال روي

توسط عملکرد تقنينی واضح  لغو  و ياھم صرف  نيز، پيروی گردد، و قوانين» رويه قضايی وعرف وعاداتحنفی، بايد از  فقه 
    بس. تعديل شده می توانند و 

 

فقه  لی که بايد به طور مستقيم توسطمساي حد و حدود ھردو، برمي5دی  1977 سال مي5دی) و قانون مدنی 2004(قانون اساسی
قانون افغانستان در مطابقت با قانون اس5می( » قوانين« . چونکرده انداس5می مورد رسيدگی قرارگيرند، محدوديت ھايی وضع 

قراردادھای[ تجارتی]  مربوط به ست که محاکم بايد از آنھا برای حل مسايلانخستين منبعی قوانين  اين) تسويد شده اند، شرعی
در مورد استفاده قرارميگيرد.  رسيدگی به قضايا جھتد، فقه اس5می نباش ساکت» اصولنامه ھا« استفاده نمايند. اما در مواردی که 

روشنايی تجارت افغانستان،  حقوقحقوق اس5می( قانون شرعی) و نفوذ آن بر  ۀدر بارثال ھای بيشتری م ۀبا اراي ،فصل ھای بعدی
  انداخته خواھد شد. 

 

برای يک مسلمان نشان داده شده تا مطابق به آن زندگی خويش را » ج«که از طرف خداوند  راه و روشی است شريعت اس5می
جود آورد و ياھم در آن تغييری ايجاد کند؛ زيرا اين قانون، را به و رتی در زمين وجود ندارد که شريعت جديدیپيش ببرد. ھيچ قد

اولين آن  قرآن کريم و وحی  از دو منبع اوليه، اوليه و سه منبع ثانوی می باشد: قانون آسمانی می باشد. شريعت دارای دو منبع
حضرت نای روش زندگی است، و سنت به مع» ُسنَّت« نازل شده است، و دومين آن» ص«خداوندی است که  به حضرت محمد 

سه منبع  می باشد.» ص« توسط خود حضرت محمد عبادی و معام5تی ،و ھم چنان روش اجرای مسايل اعتقادی» ص« محمد 
ی و ھم چنان کاربرد استد4ل فردی توسط فقيھان نامبرده. اين ، استنباط قياسامت دين وفقھایمجتھاز اجماع  ثانوی عبارت اند 
دانشمندان معروف فقه اس5می. اگر از  اين منابع شريعت  پيروی صورت گيرد، ترکيبی است از تفسيرھای منابع( منابع ثانوی) 

  يک فرد مسلمان را مورد رسيدگی قراردھد.   ۀزندگی روزان ه ھایجبن ۀمشريعت تقريباً می تواند ھ

  

ان در سده ھای ھفتم و ھشتم مي5دی برمی مسلمان فتوحاتطو4نی می باشد که به روزگار  ۀاس5می دارای تاريخچحقوق تجارت 
 یاس5م قرون اوليهتجارتی از جھان اس5م می گذشتند و ھمچو راه ھای تجارتی در طول  ۀگردد. در آن روزگار، مسيرھای عمد

به  ، فعاليت ھای تجارتی و بانکداریتجارت ھای راه دور. در آن دوره، می کردندبرای رشد اقتصادی جھان اس5م کمک زيادی 
ر می پرداختند، قرضه می اسعا ۀبه تبادل . در آن ھنگام، بانکداران مسلمانصورت می گرفتندروزانه توسط تاجران مسلمان  ۀگون

تجارت را مربوط به حقوق  کارامدنظام د. قاضيان مسلمان يک تعيين می کردنھای 4زم را جھت بازپرداخت آن ُمھلت دادند و
سال ھای آغازين الی از آن دوره حاکم باشد. به ھرحال، قانون اس5می تجارت  پُررونقنيرومند و  تا بر تجارت تدوين کرده بودند

  از رونق افتاد. به تدريج زدھم ون ۀسد ۀنيم

 نظام حقوقی» فرانسوی ۀمفکور« نخستين بار،فتح کرد،  برای مصر را  ھژدھم  ۀآخرين سال ھای سددر  پس از آن کهناپليون  

وری عثمانی مي5دی، امپراط 1850در سال تجارتی برای اين کشور معرفی کرد.  ۀرا ھمراه با محاکم جداگان یتجارت و4رسيک
را اقتباس کرده و مورد تصويب قرار داد.  بدين ترتيب، قوانين تجارتی » تجارتی فرانسوی حقوقی نظامنام« ی از بخش بزرگ
ھای ابتدايی،  از اين قانون پيروی کردند،  برای دادخواھی اگرچه يزو ياغير روحانی ساخت. ساير کشورھا ن و4رسيکخويش  را 
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 ع5قه مندی به تند و از ھمان ھنگام بود کهرا به تدريج در جريان يک قرن پذيرف سيکو4ر سازی حقوق تجارتاصل  اما آنھا

  . کمرنگ شداس5می  حقوقاحيای 

 

داگری و تجارت درخشان بوده طو4نی سو ۀ5م دارای تاريخچجھان اس که بگوييم اگر جای تعجب نخواھد بود به ھيچ وجه
نيز به تجارت ع5قه داشتند و ھمسرگرامی شان بی بی خديجه يک زن » ص«پيامبر بزرگ اس5م، حضرت محمد  است؛چنان که

ا دستورات را در مطابقت ب. امروز نيز مسلمانان به ت5ش ھای خويش ادامه می دھند تا فرصت ھای تجارت پيشه بود تتجار
سازگاری و تجارت و معام5ت مالی مسلمانان، ۀبا تاريخچ بدون شک و اين مسأله جو و کشف کنندجست و ،خويش اعتقادی

اخ5قيات  تجارت وجود دارند. اکثر عبارت ھای قرآنی به ارتباط  ۀھمخوانی دارد. در قرآن کريم نيز عبارت ھای متعددی در بار
يد مشترکی است که توسط ساير اديان بزرگ جھان نيز ارايه شده اند. قرآن کريم به طور مشخص بيانگر عقا ،تجارت و سوداگری

قراردادھا ضروری می باشند، و ھم چنان در  دنپيش نيازھايی که برای اعتباربخشي ۀقراردادھا صحبت می کند، در بار ۀدر بار
جايگاه «ھم چنان قرآن کريم از بط با قانون تجارت. اھميت اصول اخ5قی در تجارت و سوداگری و ساير موضوعات مرت ۀبار

ھم چنان  شھر و» ستون فقرات«تجارت، ارزش جھانی ای که اين شغل در تمدن اس5می دارد ، اھميت تجارت به عنوان » مرکزی
ساختار معنوی  حاضر، در ۀاس5می تا دور ۀاز آغازين دورمکّرر يادآوری می کند.  ۀو بين المللی، به گون ایمنطقه  تجارتاز

  می باشد.  تجارت کليدی ی از عناصراجناس يک ۀاس5م انتقال آزادان

  

 حقوقدارد. چون  محورینيز در اس5م جايگاه  -مورد توافق طرفين باشدکه -تجارت در مالکيت و آزادیحقوق رعايت  اصل

اس5می حرمان از ثروت و يا  حقوقند. در مساوی توجه می ک ۀبه گون مسلمانان صیو زندگی شخ اندوزی ثروت ۀاس5می به مسأل
قرار گرفته است. پيشرفت اقتصادی به طورعموم ھردو، مورد سرزنش  -به روش ھای ممنوع ازحدعکس آن  ثروت اندوزی بيش 

ضروری می باشد. معام5ت بی غل و غش، عاد4نه،  و اصل امريک ھا  نوآوری ۀارد، و ريسک پذيری در ھمبا ريسک ارتباط د
يت ھای می طلبد که به مکلف اننظام مالی اس5م به شمار می روند. قانون اس5می از مسلمان نماد ،ريسک ۀھلو و تشريک کنندچندپ

  ارج بگذارند.  قرارداد و تعھدات خويش  ۀتسجيل شد

   

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 آمد؟ انيم به چطور احکام نيا ست؟يچ عتيشر احکام .1

 

 اند؟ گرفته شکل اس5م درجھان چطور ھا هينظر گونه نيا ست؟يچ یسوداگر و تجارت ۀبار در اس5م ینتس يۀنظر .2

  

 یم یچ تجارت ۀبار در اس5م نيمب نيد موارد؟ کدام ،یبل اگر دارد؟ يیھا اشاره و تماس یتجارت ليمسا به ميکر قرآن ايآ .3
 د؟يگو

 

 ک) امکان تملّ 1ی را داشته باشد: (بايد دوشرط اساس« تعريف می کند که   ای را به عنوان شی» اموال« ،ک5سيک اس5می حقوق
 ۀمطابق به اين تعريف، تعداد زيادی ازدانشمندان باوردارند که بيم» استفاده پذيری. ۀخاصيت بالقو) برخوردار بودن از2فزيکی و (
» اموال«اس5می، حقوقاشد. در م می ببھَ ص و مُ حد نا مشخمی کند؛ زيرا موضوع عقد، بيش ازاس5می را نقض  احکام ،تجارتی

 آنھا مجاز نمی باشند از قبيل شراب و گوشت خوک ۀکه استفاد اشيايیيا  عامه و ملکيت که با مفھوم(و بی ارزش ارزشمند اموالبه 

ته بندی ھای نامبرده دسته بندی شده اند. ھريک از دسمثلی و قيمی  اموالغير منقول و ھم چنين منقول و اموال)، تعريف می شوند
حقوقی از  مسايل برخی شاملتفاوت ديدگاه ھا می باشند.  منحصر به خود مفصل احکاماس5می دارای فقه  ھای گوناگون بتدر مک
می  فروش پيش پرداختنرخ ھای مؤجل، و ، مجددپيش از فروش  مالکانهيا اجاره، تصرف  بيع ودر حق استفاده ازمنافع مال قبيل 
   گردد. 

 

مالکيت عين مال به ال: ؛ طور مثقسمی تفکيک قايل ميشدمالکيت و کلی بين مالکيت در جھان اس5م، »مالکيت«ک5سيک  ۀرينظ
» از حقوق ایمجموعه «برعکس، مالکيت را به شکلجھان اس5م  جديد اما علمای ع5وه منفعت آن ويا مالکيت يکی از آنھا.

اس5می  وکسک ساختاروحکمی قابل تقسيم ميباشد. اين تمايز منجر به پديدآمدن  اشخاص حقيقید که به تعدادی از نگيردرنظرمي
بعدی مربوط به  اجاره ھای تبديل به وسيله خاصی ميگردد که با تماممنافع آن  مورد معامله ھمراه بامالکيت مال گرديده که در آن 

ه شکل تدابير و يا ھم بامانت عموم يا به شکل طورگردد، به ايجاد مسئوليت ميکه باعث  مالتملک اين مال ارتباط ميگيرد. 
و يا تخطی وی منجر به  شخص امينغفلت تلف آن صرفا براثرقرار دارد، تصرف امين  در مالکه  ھنگامی می باشد. امنیتض

تقصير کرده اين درحالی است که ضامن مسئول تمام انواع خسارات وارد به مال ميباشد. بدون توجه به اينکه  .ضمان امين ميگردد
باشد وياخير. مسايل مربوط به ضمان ومسئوليت ضامن که ناشی ازتمايز فوق الذکر درفقه جديد اس5می است الھام بخش نظام 
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 شده است که ذي5 به تفصيل مورد بحث وبررسی مربوط به بانکداریوساير امور  بانکیبانکداری اس5می درقبال سپرده ھای 

  قرار می گيرد. 

  

به عنوان معام5ت دوجانبه عقود معوض  (ايقاع).عقد معوض وعقد غيرمعوضاس5می وجود دارد:  حقوقدر اساسی عقدوع دون
متکی به عقود غيرمعوض(ايقاعات) شخصی خويش اين قرارداد را عقد می کنند. منافع  خاطره ھردوطرف بدرنظرگرفته شده و

پاداش  -که اين گونه قراردادھا را عقد می کنند -و طرفين قرارداد ،می باشد دسته يی از دستورات و احکام الھیو اجرای  اطاعت
توافق  ارزش عوضين انتظار می رود که طرفين قرارداد روی ب نموده وبه دنبال ثواب ھستند. درعقود معوضشان را از خدا طل

  معلومات مرتبط دسترسی داشته باشند. ۀنموده و ھم چنان برای بررسی اين ارزش، بايد به ھم

 

عقد آزادانه در  ۀه گونھرنوع شرط و شروطی را که 4زم می پندارند، ببه طرفين اجازه می دھد تا  مربوط به عقوداس5می  حقوق
، شاخه ھای حقوقمتفاوت از ساير  ۀاس5می قرارداد به گون مگرشرايط که مخالف شريعت ويا قانون باشد. حقوق، مگر کنند شامل

به رسميت می  قرارداد راطرفين اصل ازادی اراده ،قرار نمی گيرندقراردادھای اسثتنايی ممنوعه  ۀدر قراردادھايی که در در دست
ارکان  به شمار می رود. فقه ک5سيک اس5می برخی ھا می قرارداداس5 حقوقاصول[حقوقی] بنيادين رضايت دوجانبه از شناسد.
 ) زبان2(باشند اھليت  دارای بايد عقد؛ طرفين عقدطرفين د وجو) 1( عبارت ازند ازمعتبر را برمی شمارد که  عقديک اساسی 

  . عقد) موضوع 3، و(حاکم عقد

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت
 

 دارند؟ تفاوت چه آن با اس5م جھان مدرن یعلما یھا فيتعر کرد؟يم فيچطورتعر را مال کيک5س ،یاس5م حقوق .1

  

 اند؟ ھا کدام برعقود حاکم یاس5م حقوق ۀعمد یھا جنبه کردند؟ یم معامله چطور عقود با یاس5م کيک5س حقوق .2

  

، ناشی از قرضه ھا ای مشخصی را بر تجارت وضع کرده اند. سودنيز محدوديت ھ شريعت اس5میه ھرحال، قرآن کريم وب
از  خواسته شده است که  مسلماناناز ممنوع قرار داده شده اند.  یاس5م حقوقو تثبيت نرخ در ی انحصار وقحققرادادھای مبھم، 

مسلمانان برخود داری کنند. ھم چنان  - ياد می شود» پولدارشدن ازطرق غيرمشروع«   که به طور عموم به نام - »ربا«سود و يا 
، وغيره يا ميگردد جھل به موضوع معاملهو يا » غرر« که معمو4ً به نام » ابھام«که در معام5ت تجارتی خويش از 4زم است

. مقيد و محدود می سازد» حرام«و » ح5ل«ای ،  تجارت را با روش ھای مذھبی مجاز و يا روش ھاحکام شرعیدوری جويند. 

را  مفروض شده قبلیمعين  و فيصدی بدين معنا که    ؛می باشد خساراتبه ارتباط تشريک  مشخص ۀشريعت دارای يک فلسف
بين طلبکار و بدھکار »  ضرر« و » فايده« يک نوع تدابير تشريک متناوباً به  نده استثمار آميز تعريف نموده، وبا4ی قرض کن

 افزايشرا می پذيرد  که روی مسايلی فراتر از  »رفاه«مبتنی بر ۀيک نوع فلسفارجحيت قايل می شود. ھم چنان شريعت اس5می، 

از نظر اس5م استثمارآميز پنداشته  ناشی از آنھاسود معام5ت نا عاد4نه و  ،. به ھمين خاطرتوجه و تمرکز داشته باشدمحض سود 
  ممنوع قرارداده شده اند. و شده 

 

را » ربا«  اصط5حھم قابل توجه اين است که قرآن کريم  ۀ. نکتارايه نشده استتعريف مشخصی کدام » ربا«اس5می از  حقوقدر 
تعريف عدم موجوديت  به خاطر دريابيم.» ُسنّت«  4ب5ی تعريف نمی کند. با اين وجود، ما می توانيم مفھوم ابتدايی ربا را از

اشکال آن به  ۀسود را در ھم که  را» استيناف شرعی ۀمحکم«  ۀفيصل مورد پاکستان يک ۀستره محکم ،»ربا«مشخص از 
يک تحقيق «تا  دستور داد» شرعی فدرال ۀمحکم«به ساسی اع5م کرده بود، ردکرد وماھيت غير اس5می آن مغاير باقانون اخاطر
  » ،انجام دھد.در کشورھای معاصر مسلمان رايج اند مالی ای که نظام ھای  ۀيق و ھمه جانبه را در بارعم

 

در ربح مرکب  ۀمحاسبگرفت، اما به تدريج ممنوع قرار داده شد. ازنگاه اس5م صرفا مورد مذمت قرار مي رباآغاز اگرچه در
جلوگيری صورت می گرفت. در آن زمان،  ود  که بايد پيش از ھمه چيز ازتکرار آنآن مشکلی بعربستان پيش ازاس5م رايج بود و

معمولی اين بود که با فرارسيدن روز موعود يک مقدار سود را بر پول حساب می کردند و پس از آن تاريخ، ربح  و روش عادی
 »ممنوعيت« و يا حکم دستورآخرين کردند.  چندگانه را به عنوان سود پس از روز موعود محاسبه میيا مرکب و يا سود دوچند و 

آيه ھای قرآنی يکی از آخرين  علوم اس5می] [به نطر برخی از دانشمندان موضوعی تر بود وواضح تر و قرآن کريم به اين ارتباط
  اختصاص يافته و آن را ممنوع قرارداده است.  »ربح مرکب«موضوع به 

 

 در اثرکه پس از سپری شدن زمان » ): ربای مؤجل1دو شکل دسته بندی می شود: (، ربا به طور عموم به »ُسنَّت« مطابق به 

را که در عربستان پيش از اس5م مورد » سود مرکب« تعويق پرداخت ھا انباشت می گردد( در بدترين شکل خود اين ربا شکل
کميت ھای مختلف اجناس و  ۀر تبادلکه به شکل افزايش د» متزايد) ربای 2؛ و (»)ود می گيرداستفاده قرار می گرفت، به خ
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مورد بحث قرار گرفته اند. ربای متزايد به افزايشی » ُسنَّت« . ھردو شکل ربا در به وجود می آيد محصو4ت ھم جنس و ھم نوع
را منع کرده است و » ربای متزايد« که عموماً از قرضه ھای پولی ناشی می شود. يک سنت صحيح( معتبر) اط5ق می شود 

، گندم در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در هط5 در برابر ط5، نقره در برابر نقر«آن را چنين برشمرده است:  عامر معيا
ربا می  ی در آنو ھرنوع افزايش و نمک در برابر نمک، وھم جنس در برابر ھم جنس که دست به دست می شود برابر ُخرما

  » باشد.

  

 نظر لوتباد بحث جھت شده طرح سواUت

 
 است؟ کرده جاديا تجارت بر را يیھا تيمحدود چه اس5م مقدس نيد .1

 

 است؟ مھم مسأله نيا چرا ست؟يچ ربا  .2

 

 یدشوار چه با کند، یم نقض را) ھا تيمحدود(ميمفاھ نيا از یکي یتجارت مشخص عمل کي ايآ که مسأله نيا صيتشخ ھنگام  .3
 م؟يشو یم روبرو يیھا

  

 اقتصادی  ۀسعتو حقوق تجارت و – ۴

 

جدی می  ۀاست، نيازمند توج پشت سرگذاشتهملتی که جنگ و منازعات را  برای قواعد حاکم برحقوق تجارتميت اص5ح  اھ
 ۀکنند، اما آنھا در بارمی  برقراررا  ی و تأسيس حاکميت قانون رابطه محکمیحاليکه اکثر دانشمندان بين رشد اقتصادباشد. در

اينکه آيا حاکميت قانون باعث رشد اقتصادی می گردد و يا  و معلولی) باھم اتفاق نظر ندارند:علت  ۀابط( رنحوه جھت رابطه عليت
تعدادی  و موضوع ست دشوار و نيازمند تأليفا؟ پاسخ دادن به اين پرسش کاری درشد اقتصادی منجر به حاکميت قانون می  گرد

  .اشدمی ب» هتوسععلوم اقتصادی « ۀزيادی از کتاب ھا در عرص

 

؛ نظريه يی که اتکامی کنيم سازمانگرايی جديد ۀتان، ما تا حد زيادی روی نظريافغانسحقوق تجارت  ۀباربرای مقاصد بحث ما در
مستقيم رشد اقتصادی آن کشور می باشد. مھمترين نھاد در يک کشور،  يکی ازعواملکيفيت نھادھای يک کشور استد4ل می کند

قوانين مسؤليت  و رعايت ايجاد در راستای فرعی آن را اداراتحکومت و  ،ين و نھادھای حقوقینظام حقوقی آن می باشد. قوان
نظام حقوقی يک و اگر  قانونی رفتار خواھند کرد،پذير و پذير می سازد. در نتيجه، نھادھای حکومتی به يک روش پيش بينی

ھد، در آن صورت، حکومت به حقوق شھروندان خود کشور معيارھای واضحی را تعيين کند و نقض کنندگان ميعارھا را جزا د
  احترام خواھد گذاشت. 

 

رک ھای اصلی   ضعيفسنگين نھادھای  ۀاقتصادی می باشند، اما اين تجارت ھا زير ساي ۀتوسعتجارت ھای موفقيت آميز ُمحَّ

به سرک ھا، راه آھن ھا و بندرگاه ھا  مختلف نه تنھا که تاجران . شده و از رشد باز می مانندحقوقی و قوانين [ غير علمی] خفّه 
ھم چنان ، ماليات پايين و شفاف و مناسب نيازدارند تا اجناس شان را به بازار[ اقتصادی] انتقال دھند، بلکه آنھا نيازمند مقررات

نھادھای حکومتی کم اگر نيز می باشند تا با استفاده از آنھا منازعات تجارتی خويش را حل و فصل کنند. نيازمند نظام حقوقی مؤثر
 را بيھوده و توليد ثروت، وقت و منابع شان روی اشتغال زايیکار، ناشايسته و يا فاسد باشند، صاحبان[ تجارت] به جای تمرکز 

دست اندرکاران تجارت را توانمند ساخته و آنھا را قادر می  ،. قوانين خوب و نھادھای حقوقی و قضايی نيرومندخواھندکردضايع 
 راتعھدات 4زم ا4جو مفيد مصروف شوند. پيشرفته معام5ت يک نظام تعھدات 4زم ا4جرا، در و تثبيت از طريق ايجاد  کهسازند 

 محاکم مربوطهمعام5ت خويش ارج بگذارند؛ زيرا آنھا می فھمند که در ھنگام ضرورت، شرکای تجارت را ترغيب می کنند تا به 

 ھا، ريسک»مجھول بودن« به حدی زيادی  ،و يا کمبود تعھدات 4زم ا4جرا فقدانھد کرد. تجارت شان را عملی خوا ۀمواد توافقنام
  د. نمحدود می سازرا رشد فعاليت ھای تجارتی   ۀو ھزينه ھای مرتبط با معام5ت تجارتی را افزايش می بخشد و بدين ترتيب، زمين

 

ه عناصر کليدی پ5نی است که برای رشد اقتصادی در نظر گرفته جملاز تجارت حقوقتدابير 4زم برای بھبود اتخاذ به اين خاطر، 
تجارت برطرف می د، محدوديت ھای مصنوعی را ازنمی بخش هتوسعانکشاف و مارکيت ھا را  ،می شوند. مقررات حقوقی

 ديون، 4زمی پچيده و ک5ن اجازه می دھد که از قرضه ھا شرکت ھاید، راه را برای فرصت ھای جديد باز می کند و برای نساز

  استفاده نمايند. نفع خويشه ب مؤجل و ھم چنان تعھدات آينده

  

  تجارتی ضعيف یحقوق نظامھای الف. ع?يم
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 کاربه جا می گذارد. بزرگ ملموس و  اقتصاد و مارکيت ھای يک کشور تأثيرات[منفی]  ا4یتجارت ب حقوقو يا ضعف  فقدان

کامل طی  ۀرا به گون و قانونی رسمیفرايندھای ای قانون تجارتی ضعيف می باشند، نظامی که داربيشتر مايل ھستند  در آفرينان
ھا از راجسترشدن با  شرکتفرض کنيد که مانع رشد اقتصادی می شود: . اين مسأله بنا به چندين دليل، بگيرندنکنند و يا ناديده 

گذاری بسيار دست و پاگير بوده، ماليات بيش از طرزالعمل ھای دريافت جواز سرمايه به خاطری که حکومت خودداری می کند؛ 
غيررسمی معمو4ً کوچک باقی می حد کمرشکن می باشند و پيش نيازھای سرمايه گذاری بيش از حد زياد می باشند. تجارت ھای 

يازاتی که مانند؛ زيرا آنھا قادر نيستند که به طور رسمی به قرضه ھای ضروری، کمک ھای مشخصی نھادھای تمويل کننده و امت
ضروری توسط دولت فراھم می شوند، دسترسی پيداکنند. درنتيجه، حکومت درآمدھای مالياتی را که برای حمايت از زيرساخت ھا 

ارتباطی برق و امنيت که برای حمايت و تقويت يک  شبکه ھایمی باشند، ازدست می دھد؛ زيرساخت ھايی از قبيل سرک ھا، 
محصو4ت غير قانونی را که ممکن برای مردم ھا شرکت  ،يتیدرچنين وضع می باشند.ضروری پُررونق اقتصاد فعال و 
شرايط  در برابر. کارمندان از امتيازات صحی، انواع تقاوت ھا و مصؤنيت ندانبه طور قانونی به فروش می رس خطرناک باشند،

 د، دست اندرکاران تجارت راپيش برده می شورسمی نظام رج از . با�خره، تجارتی که خامی باشندکاری استثمار آميز محروم 

دموکراتيک  روند اشتراکباعث تضعيف   اين عوامل ند. بدين ترتيب،نسياسی رسمی خودداری ک تشويق می کند تا از پيروی نظام
  می گردد. در امور تجارتی مردم 

 

وضعيت، صرف معام5ت نھايت ساده از ھمچو حقوق تجارت، معام5ت پچيده وک5ن امکان پذير نمی باشند. دربدون موجوديت 
در واقع، مبادله يی  »و مقطعی ريز«ۀمعامل. تبديل می شوندمعمولی بازار  نورم و رواج به  ،مقطعیو قبيل معام5ت بسيار ريز

خشونت فوری مرعی ا4جراء  کاربرد د صرف از طريقنمی توان شرايط آننبوده و  ست که در آن ھيچ گونه ضمانت ضرورتا
خريدار و فروشنده در عين مکان فزيکی قراردارند) و زمان واحد( معامله ھا ھردو طرف درمکان واحد(در اين گونه  گردد.

بخرم و شما می ؛ طور مثال: من می خواھم يک کتاب ھمزمان تبادله می شوند) باھم يکجا می شوند ۀاجناس و پرداخت ھا به گون
پولی را حضور شما کتاب را ببينم و دربدل تملک آن مقدار ا م5قات کنم، درمی توانم با شم بفروشيد. منخواھيد يک کتاب 
داشت که ديگر  ما نياز نخواھد يکی ازنافذ نباشد. ھيچ  خاصی حقوقی و قانونیم نظام ھمچو زمان و مکانی کدابپردازم؛ حتا اگر در
رم و يت5ش کنم که کتاب شما را بگاگر ررسی کنم. ؛ زيرا من می توانم پيش از آن که کتاب را بخرم، باندمان را به محکمه بکش

فزيکی می توانيد مرا متوقف سازيد، اما اگر و خشونت رد قدرت شما با کاربُ در آن صورت مکان را بدون پرداخت پول ترک کنم، 
ل) از شما ايميريق تيلفون و پيام الکترونيکی( را از ط یھای مختلف يک کشور زندگی کنيم و من بخواھم که کتاب بخشما در 

بخرم، در آن صورت چطور؟ من حاضر نخواھم شد که پيش از آن که شما کتاب را برايم ارسال کنيد، برای شما پول پرداخت کنم؛ 
. ھمين داشته باشم ھراسنگرانی و من شايد  خويش ارج نگذاريد( کتاب را ارسال نکنيد)، ۀزيرا از اينکه شما امکان دارد به وعد

د شما بنا به د4يل مختلف، تا زمانی که من پول را ارسال نکرده باشم، کتاب را برای من ارسال نکنيد. بدون طور، امکان دار
حاکم باشد، معامله غير ممکن خواھد بود؛ زيرا تعھدات که بتواند بر اين گونه وعده و  حقوقیموجوديت يک نظام قابل اعتماد 

  ا4 می باشد. قضايا بسيار ب گونه اين» اطمينانعدم «ريسک و 

 

انحصاری با ھمکاری اعضای خانواده و يا   ۀاين است که تجارت به گون ،تجارت  ضعيف حقوقمعمولی  ۀخصيصيکی ديگر از
می باشد؛  جارت با بيگانگان بسيار ريسک آفرينت در سيستم غير رسمی  دوستان و يا براساس روابط شخصی پيش برده می شود.

ناديده بگيرند.اگرتوافقنامه ھای تجارتی وعده ھای خويش را ه وعده ھای خويش ارج نگذارند و يا زيرا احتمال دارد که آنھا ب
منطقی است که شما صرف با مردمی که بر آنھا اعتماد داريد، معامله انجام دھيد.  معقول وکاريگانه مرعی ا4جراء نباشند، اين 

ميزان با رعايت آن  توانيدزين عمل می کند و شما مييک جايگ عنوان به دراين موارد وابستگی ھا و روابط شخصی
ارج گذاشته می شود و شرايط  تان کنيد تا مطمين گرديد که به معام5ت تعيينيک شريک تجارتی خويش را » اعتمادپذيری«

  طور حتمی اجرا و تطبيق می گردند. به یتجارت

 

 -يا افرادی تجارت کرده می توانيد که شما با چه افراد و- را آزادی عملبا اين وجود، اتکای بيش از حد به ارتباط شخصی، اين 

که اجناس مورد نياز خويش را از بيگانگان بخرد، در آن صورت او به  جرأت داشته باشد محدود می سازد. اگر يک مصرف کننده
ھای  مورد نياز خود را از گروهمی تواند اجناس ند؛ زيرا اکنون وی دسترسی پيدا می ک یاجناس بھتر و بيشتر و نرخ ھای پايين تر

که ھميشه در سراسر جھان در حال رفت و آمد  یمردم خريداری نمايد، به شمول خريداری از طريق انترنيت از تاجران وسيعتری
فايده ھای بيشتری را به دست می  از اين فرصت پيش آمده،بزرگ) افغانستان  اران(سرمايه گزکارآفرينانمی باشند. مشابھتاً 

؛ به سخن ديگر، گتر و وسيع تری را در اختيار خواھند داشتبزر ھای مارکيت محصو4ت خود برای فروش آنھا د؛ زيرانآور
: پس ؛ طور مثال فرض کنيددنفروش اجناس صرف به اعضای خانواده و دوستان خود محدود و مقيد نمی باش اشخاص موصوف با

می خوانم، می خواھم اين کتاب را فروخته و کتاب ديگری بخرم. پسرکاکايم  از آن که کتاب را از شما می خرم و آنرا برای مدتی
برايم پيشنھاد می کند که من به ھمان که از دوران بچگی ھمديگر را می شناسيم، برای خريد کتاب پيشنھاد می دھد و نرخی را 

وقتی که باھم يکجا می شويم، او برايم پول  . اگر کتاب را ازطريق ايميل برايش بفرستم و دو ماه بعدترنرخ کتاب راخريده بودم
 حال،دوستانم نشسته ام، برای دوستانم توضيح می دھم.  ھمرای »چايخانه«را در حاليکه در يک  خواھد پرداخت. من اين پيشنھاد

پس، . پرداختم پول خواھد براي» چايخانه«يم وعده دھد که دو روز بعد دربدھم، او برا يکی از دوستانمکتاب را برای من اگر 
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بدون موجوديت يک نظام برای اجرايی کردن وعده ھای تجارتی، من بيشتر مايل خواھم بود که کتاب را برای پسر کاکايم( کسی 
بيشتری  ۀکه من به او اعتماد بيشتر دارم) در بدل پول کمتری بفروشم، حتاّ اگر فروش کتاب به شخص بيگانه ممکن برايم فايد

   بدنبال داشته باشد. 

 

به بازاريابی وتبليغات محصو4ت می باشد. دست اندرکاران  اطمينانو  نيافته، عدم اعتماد هتوسعتجارت  حقوقيکی ديگر از ع5يم 
 درھمچو معام5ت زيرانخواھند کرد. اعتماد محصو4ت تجارتی معامله از روی نمونه ويا  یوصيفمعامله ت تجارت به ھيچ نوع

وجود ندارد. اين گونه عدم اعتماد در مواردی که کا4ی  ۀيا تحريف کنندای اظھارات غلط وضمانت اجرای حقوق بر ھيچ نوع
، افزون برآن نه ھای رقابتی آسيب می رساند.زمي به وارسی می شوند، معام5ت را محدود ساخته وشخصی  ۀتجارتی به گون

 ۀبايد به گون ،د)نتی که برای جنس داده می شومشخصا(نمونه ارايه شده ی طی مراحل می شوند؛ ھر معام5ت بسيار به آھستگ
، تأثير منفی به جا می گذارد؛ مسلکی فراھم می کنند انفرادی وارسی گردد. در نتيجه، اين وضعيت بر صنعت ھايی که خدمات

  زيرا پيشنھادھای مشاوران مسلکی مورد اعتماد قرار نمی گيرند. 

 

 دنبھتر باشم. ھنگام خوان ۀجست و جوی  يک معاملبم را نگھدارم و درفته ام که کتام که من تصميم گريحال فرض می کن

بر می خورم و در اع5ن تجارتی آمده است که برای » محل ھای کتابفروشی«يکی از به يک اع5ن تجارتی از طرف روزنامه، 
سوی کتاب از  رارتی ديگجريان ورق زدن روزنامه با ده اع5ن تجمی پردازد. در» قيمت بلندی«ھنه، خريداری کتاب ھای ک

اگر من تصميم داشته باشم که اع5ن ھای تجارتی مختلف را با ھم مقايسه کنم، در آن  حال،. فروشی ھای مختلف برمی خورم
 کهدر حاليرا برايم پيشنھاد می کند.  »نرخ«صورت بايد ده کتاب فروشی مختلف را سر بزنم تا در يابم که کدام يکی آنھا بھترين 

تقليل می دھم؛ سه کتاب عمده ليست مورد نظرم را به سه کتابفروشی  ، به تدريجداشته باشماعتماد » ع5ن ھای تجارتیا«بهاگرمن 
پرداخت ميکنند، انتخاب ميکنم.  »  کتاب ھای کھنه«خريداری  نرخ را برای» با4ترين« دارد ادعا ھرکدام  که را فروشی ای

در روزنامه ھا ارايه شده اند، از وقت خويش  ،کتاب خريدکه  براساس اع5ناتزد که موجوديت يک نظام تجارتی مرا قادر می سا
 آنھا استفاده نمايم. و مناسب ترين  برای تفکيک ع5قه مندترين

 

 نکات قابل توجه

 
 و تجارت بر توانند یم چطور یتجارت فيضع یحقوق یھا نظام اند؟ ھا کدام یتجارت فيضع یحقوق نظام ميع5 یبرخ. 1

 باشند؟ رگذاريتأث یاقتصاد یھا تيعالف

  

  گانگان؟يب اي و دوستان خانواده؟ د؟يدھ یم انجام یتجارت معام5ت معمول ۀگون به شما یکسان چه با. 2

 

  است؟ کدام د،يا کرده ليتکم شما که را یک5ن و دهيچيپ یتجارت ۀمعامل نيآخر3. 

  

[حقوقی آن ۀب. تکامل تجارت و مقرر
3

[   
 

، نددانان، سياستگزاران و کارشناسان حقوقی در اين مورد که چطور بايد رشد اقتصادی را بھبود بخشاز اقتصاد زيادی شمار
روش يگانه و  ،نشان می دھند که برای بھبود رشد اقتصادی در يک کشور ی آنھامطالعه و تحقيق کرده اند. تحقيقات و تحليل ھا

و  ی باشد؛ اين مسأله به شرايط منحصر به فرده شرايط و زمينه منھايت مختص بدرواحدی وجود ندارد. رشد اقتصادی 
حراست از «تجارت از قبيل حقوق، بستگی دارد. عين تحقيقات نشان می دھند که مفاھيم کليدی ایکشور ويژه  ھر خصوصيات
صادی ھرکشوری بازی را در رشد اقتای ، نقش عمده »تنظيم بازارھای آزاد« و»مرعی ا4جراکردن قراردادھا«، »حقوق مالکيت

که بانيازھای محلی - نھادھای مؤثری نھفته است که بتوانند اين مفاھيم را به روشی و تشکيلاما چالش اصلی در ايجادمی کنند. 
مستقيم با  ۀبه گون »نھادھا«د. ھم چنين طرح و ايجاد ارايه و تطبيق کنن -مردم سازگاری داشته و باعث بھبود رشد اقتصادی گردد

  ھا و ھم چنان فرصت ھای محلی ارتباط دارد.  محدوديت

 

تجارتی در  حقوقتکامل تجارت و  ۀتا شما را در بار گنجانيده شده » فصل«اينذيل به اين خاطر در   و پاراگراف ھای بندھا
 تجارت راراهبه اين ھدف نوشته شده اند که شما را کمک کند تا چالش ھای ف ی آتیافغانستان به تفکر و تعمق بياندازد. بندھا

بعدی را می  شما صفحاتشناسايی کنيد. ھنگامی که را  بخ5قانه تحليل کرده و برای آنھا راه حل ھای مناس ۀافغانستان  را به گون

                                                   
3
  مي5دی  2006قانون و رشد اقتصادی: حاکميت قانون و توسعۀ اقتصادی، نشر   وابستگی« اقتباس از رسالۀ کی نيت. و. َدم باعنوان   -  
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مردم را برطرف می  اين نھادھا احتياجات ابتدايی آيا نوعيت نھادھای تجارتی که کشور افغانستان دارد و اينکه ۀخوانيد، در بار
  ، فکرکنيد. دبھبود می بخشن را يا اين نھادھا رشد اقتصادی کشورسازند و آ

 

ی رفتارھای و برا  انگيزه تجارتی نھادھايی که بيشتر مطرح ھستند و اينکه چطور نھادھای نامبرده برای رفتارھای مثبت ۀدر بار
ه باشيد  که شرايط منحصر به فرد افغانستان خود  داشتياد  اينھا، به   ۀايجاد می کنند، فکر کنيد. مھمتر از ھم منفی عوامل بازدارنده

  موفقيت آميزترين شکل و ساختار نھادھای تجارتی در اين کشور می باشد.   ۀتعيين کنند

 

  سوداگری و بازار

  
به طو4نی بوده و در بسياری از کشورھا  ۀابتدايی اقتصادی است که دارای تاريخچ و يا مکان يک نھاد» بازار«و يا  عاممارکيت 

است. بحث ذيل، سير تکامل معام5ت تجارتی تجارت حفظ شده  ه و گذرگاه برایشمول افغانستان، ھنوز ھم به عنوان يک منظرگا
رد تحليل قرارخواھد داد. در اين بحث، پيرامون موامروز  ۀی جھانی شدآن را از فضای بازارگرفته تا دنيا ۀو مقررات مربوط

جست و جوی غلبه يافتن بر آنھاست و ھم چنان چگونگی تکامل اين قانون درگذر زمان، در اساسی ای که قانون تجارتمشک5ت 
  روشنايی انداخته خواھد شد. 

 

در بازار، خريدار و فروشنده نخست به توافق شفاھی دست می يابند و سپس، اجناس و پول خويش را باھمديگر مبادله می کنند. 
د، چه نشھمزمان مبادله می شوند. ھرگاه پول وجنس ازھم جدا با ۀکی) و زمان به گونفزياجناس، ھردو درعين مکان(مکان  پول و

می گيرد،  ھمين حا4را  ؛ طور مثال: ھنگامی که خريدار اجناساين دو می تواند از نگاه زمانی از ھم جدا باشنداتفاق خواھد افتاد؟ 
مطابق به  که را ببخشدجرأت و اعتماد اين واند برای فروشنده که پول آنرا بعدتر بپردازد. حال چه چيزی می تاما وعده می کند 

شنده ھرنوع معامله ای را که تجارت، احتمال دارد که فرو حقوقموجوديت  عدم درپول پرداخت خواھد شد؟ آنچه وعده شده برايش 
[خريدار] تھيه به فرمايشمطابق کند که اجناس می رد کند. عين مشکل ممکن زمانی بروز  در آن امکان پرداخت عاجل نباشد،

  يا به اساس سفارش ساخته شوند و فروشنده از خريدار طالب پرداخت پيشکی گردد.و  گردد

 

در يعنی از لحاظ زمانی و مکانی] از ھم جدا باشند، دوچندان می گردد؛ رتی که اجناس و پول قابل مبادله[اين مشک5ت در صو
و يا کشورھای مختلف زندگی کنند. در اين صورت، خريدار و فروشنده می  مواردی که خريدار و فروشنده  ھردو در شھرھا

بين خريدار و فروشنده  باھم تفاھم نمايند، اما جدايی از لحاظ زمانیتکيت فروشی  گیکتبی و يا از طريق يک نمايند ۀتوانند به گون
ن حالت چنين توقع می رود که فروشنده به ارتباط در اي ،اجناس پيش از پرداخت پول توزيع گردد گرددکه شايد 4زم بدين معناست 

پرداخت پول شايد پيش از توليد اجناس  ھم  يا شايد احساس ريسک کند، واين موضوع که خريدار ممکن تصميم خود را تغيير دھد، 
) Quo() و آنQuid( اين داشته باشد. در اکثر موارد، صورت گرفته باشد و در اين حالت، خريدار احتمال دارد که احساس ريسک

و برای فروش به  اجناس به بازارھای دور برده می شدنددر گذشته ھا معمو4ً از لحاظ زمانی و مکانی از ھم جدا می باشند. 
اگر  از مشک5ت را به وجود می آورد: اول، تجارتی، برای توليدکننده دو دسته نمايندگی ھای محلی عرضه می شدند. اين روش

با اين و  کنداو مجبور می شد که برای حراست از حقوق خويش به مقام ھای محلی مراجعه ر فريب داده می شد،در بازا توليدکننده
يک  توليدکننده مجبور می بود که به . دوم،نمی شوندتبعيض قايل  - به عنوان يک بيگانه(خارجی) -در برابر وی فرض که آنھا نيز

نامبرده به سادگی » ۀنمايند«به عنوان يک فروشنده عمل کند. فرض کنيم که اگر اتکا کند تا برای وی » د4ل«و يا محلی ۀنمايند
خود فرار می کرد، در آن صورت چاره  ۀرا می گرفت و بدون ارجگذاری به پيامد معامل ی آن]يا ھردو[اجناس و يا پول پرداختی

  بسيار محدود می بود. » توليدکننده« انديشی ھای

 

تعداد زيادی از اگرچه وپا در قرون وسطی بسيار حاد بودند. در سراسر آسيا و ار ،ھای دورادور اين گونه مشک5ت در سوداگری
در آن شھروندان در ھنگام که -وانستند قراردادھايی رانمی تاما ،داخلی بودند شھرھا و مراکز تجارتی دارای نظام ھای قانونی

بسيار  اجرايی ببخشند. در نتيجه، تجارت دورادور ۀجنب -دندفريب داده می ش زمين ھای دوردست در شان اجناس خريد و فروش
با ھم تفاھم می کردند، جدايی پول و اجناس[از نظر مکانی  »سن نيتحُ «محدود بودند. حتا در مواردی که طرفين تجارت بر اساس 

پيش از آن ديگری  جديد شود که ۀحاضر به معاملو زمانی] می توانست يکی از طرفين را ترغيب کند که صرف در صورتی 
پس از آن که يکی از طرفين معامله را ، توافقنامه ھا ۀدوباره در بار ۀمذاکر ۀخودش را به سررسانيده باشد. انگيز ۀنصف معامل

) ياد می شود و به عنوان يک اتفاق معمولی در[ تجارت] اکثر Ex-Postانجام داده باشد، اغلب به عنوان فرصت طلبی بازپسگرا(
وطلبانه فراھم ساخته و از ازمينه را برای عمکلرد دجرای قراردادھا توسط نظام حقوقی،باقی مانده است. انفاذ و ا انی جھکشورھا

  بروز می کنند، جلوگيری می کند.  »طلبی بازپسگرا«ناکارآمدی ھايی که در اثر فرصت 

 

ی است تا برای طرفين اعتماد ببخشد که به قراردادھامؤثر فعال نبوده  ۀنافذ و يا به گون حقوقینظام  که در مواردیدر گذشته ھا، 
. اين گونه طيف ھای فعاليت ھای اقتصادی موجود بودندتمام ارج گذاشته می شوند، اين گونه مشک5ت در  بين شان ۀمنعقد
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گر جدايی بين عين  که نمايان –را  ای مشک5ت ھا از مرز تجارت و امور مالی آن فراتر رفته و قراردادھای مالی و معام5ت بيمه 
  نيز دربر می گرفتند.   - پول و اجناس بودند

 

بازھم برخی گر پول و اجناس[ از رھگذر زمانی و مکانی] از ھم جدا باشند و اّما طرفين روی ھمديگر اعتماد داشته باشند، ا
» نيکنامی« می تواند در اثر » اعتماد«اين گونهمعام5ت انجام شده می توانند. اگر قرار باشد شمار اندکی از عوامل را برشماريم، 

طرف ديگر معامله که  از طريق معام5ت تکراری حاصل می شود، از طريق وابستگی ھای خانوادگی و يا ازطريق  روابط 
ری اجتماع می باشد. در ھمچو حالت، اجتماع رای حاکميت قانون، نظام مسؤليت پزييکی از جاگزين ھا بشخصی به وجود بيايد. 

و  از تقلب و فريب کاربگيرد خود در معام5تای ھمان اجتماع در صورتی که يکی از اعض -عضای يک اجتماع بيرونی راا ۀھم
بدھکاری خود را به عضو اجتماع محلی مربوطه نپردازد، مسؤل دانسته و به بازخواست می پردازد. اگر شخص بيرونی[ يا 

وطن وی به عنوان گروگان بالفعل متوقف می گردد. اين صورت اجناس ھمآن  د نمايد، درخارجی] پرداخت جبران خساره را رَ 
که با کندوی[ شخص بدھکار]  فشار وارد بر يابدھکار را وادار سازد بتواند در صورتی کارگر می افتد که اجتماع  حقوقینظام 
به  و احترام اریجتماع در ارجگزج بگذارد. ناکامی ادر تجارت، به تجارت بيرونی خود ار و زيان ضرر و قبول شرايط  رعايت
معام5ت مالی با آنھا خواھد شد. با توجه به اين معنا، نظام  ۀ، منجر به تحريم خريداری اجناس اجتماع بيرونی و متارکبدھکاری
 در با شخص بدھکار،  تحريمی را وضع کرده است که بسيار قدرتمند می باشد: قطع تجارت بزرگ و گسترده ،اجتماعیدادخواھی 

 منازعات ُخرد و ريزه پديد خواھد آمد.   ۀنتيج

 

ط ضعيف بين طرف ارتبا برطرف کردن مشک5ت  محلی و و آگاھی از مارکيت دانشجبران کمبود  برای يکی ديگر از روش ھا
دار بودند. با4 برخور» اعتبار« و » نيکنامی« ای بود که از » نمايندگان بيرونی«که برای ايجاد شب ۀمسأل ،»نماينده«اصلی و 
نمايندگان محلی برای » ايت5ف« يازدھم مي5دی در اطراف دريای مديترانه فعاليت می کردند، از ۀکه در سد» مغربی«تاجران 

» نماينده«درآن صورت آبرویيک تاجر مغربی را فريب می داد، » نماينده«فروش اجناس خويش استفاده می کردند.اگر يک 

نيز اين وجود، اعتماد متکی بر اعتباربا تجارت کند. با وی  حاضر نمی شد که در آينده  اجر مغربیو پس از آن ھيچ ت ازبين ميرفت
اجتماع  ۀحد و حدودی داشت؛ زيرا معمو4ً اين نوع قرارداد نيز به يک گروه اجتماعی مشخص محدود می گرديد و شامل ھم

  تاجران نمی گرديد. 

 

اتحاديه «بود. اجتماعات تجارتی به ويژه،» تجارت مبتنی برسنت و عرفحقوق « متفاوت ديگری نيز وجود داشت و آننظام يک 
شکل اعمال معمول معام5ت تجارتی ، محاکم خصوصی را تأسيس می کردند تا قانون خصوصی ای را که بربنياد »ھای صنفی

استوار بود؛ زيرا تجاّری که از تصميم  »اعتبار«و» نيکنامی« تا حدی بر تجارت ُعرفینظام اجرا بگذارند.  ۀگرفته بودند، به مرحل
روبر می شد و پس از آن نمی » ازدست دادن اعتماد« و » ضياع آبرو«خصوصی سرپيچی می کرد، با ريسک  و خطر ۀمحکم

تجارتی ُعرفی به تدريج  نظام اشتراک نمايد.  »عياد دارم« يا و » اعتباری«توانست به راحتی در تجارت ھای دورادور و معام5ت 
، بيمه و ساير مشوره ھای حساب ھای صّرافیصورت، »اعتبار مالی« از مرز فروش ھای ابتدايی فراتر رفت و مسايلی از قبيل 

  را نيز در برگرفت. » تجارت ۀتوسع« حقوقی مرتبط با 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 شدند؟ یم جراء چطور قراردادھا باشند؟ یم معمول شتريب یتجارت معام5ت نوع چه بازار در کند؟ یم تيفعال چطور بازار  .1

  

 تجارت در اعتماد گذارد؟ یم تجارت بر را یريتأث چه یتجارت معام5ت در] یمکان و یزمان نظر از[اجناس و پول يیجدا  .2

 دارد؟ تيچقدراھم

  

 اند؟ شده یم فصل و حل چطور خيتار طول در] یتجارت درمعام5ت[ اجناس و پول يیجدا مشک5ت   .3

  

   د؟يدار خبر افغانستان در مشابه ینھادھا] کارکرد و تيازموجود[ شما ايآ ست؟يچ تجارت یُعرف حقوق  .4

 

  ملت -پيدايش دولت

 

 -و مشک5ت تجارتی فراھم کرد. دولت ای حل مشک5ت سوداگری با جوامع دورروش متمرکزتری را بر» ملّت -دولت« پيدايش 

قراردادھا را به امر جبری تبديل نمايند، تجارت را  اجرای مفادتوانستند محاکمی را به وجود بياورند، ][برای نخستين بارملت ھا 
 دولت برایتوانايی  يکی از محدوديت ھای جدی در در گذشته ھا، عاد4نه رفتار کنند. ۀبھبود بخشيده و با تاجران بيرونی به گون

بود. اگرچه امکان داشت که  يک شاه و يا شاھزاده  بر قطعات  کامل به قدرتدسترسی دولت  ۀمسألحل و فصل منازعات تجارتی، 
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و دست اندکاران بيرونی[  جبا)، ياغياننُ ن محلی( از قبيل بزرگ قلمرو تحت تصرف خود حاکميت ظاھری داشته باشد، اما رھبرا
در مسايل » عدالت«رعايت  ۀر نتيجه، مسأل. دو به چالش می کشيدند قدرت سياسی] توانايی دولت را در امر تطبيق قانون محدود

ھای آغازين تا سال  ؛ طور مثال: در کشور فرانسهتجارتی برای چندين قرن در بين ملت ھای اروپايی به شکل محلی خود باقی ماند
نبود. ايتاليا و قانون کام5ً يکدست    -زمانی که  ناپليون اص5حات حقوقی معروف خود را برای اولين بارتطبيق نمود -نزدھم ۀسد

ملت ھای متحد ظھور نکرده بودند و انگلستان نيز برای چندين سده  -دولتنزدھم ھنوز به عنوان  ۀآلمان تا چند سال بعدی سد
را ارايه می کردند. تا متفاوتی و نتايج فيصله ھا منازعات مشابه،  پيرامون که درواقع، نظام ھای محاکم رقيب و موازی بوددارای 

جانبداری از تاجران محلی در برابر  ۀدر کشورھای اروپايی شکل محلی خود را حفظ کرده بود، وسوس» عدالت«تطبيق زمانی که 
  ديگران، در راه  رشد اقتصادی موانع جدی ايجاد می کرد. 

 

وجود آورد. به » حکمروايان غارتگر«توسط حکمروايیرشد اقتصادی و  ایتھديد تازه ای را بر، »ملت - دولت«پيدايش ھم چنان، 
مورد تصّرف قرار  خود را برای مقاصد شخصی را ناديده گرفته و دارايی افراد مادون اناين گونه حکمروايان قراردادھای خودش

ادامه  در کشورھای مختلف حکمروايی خويش به» رژيم ھای مستبد«به شکل  ھم. بدبختانه، حکمروايان غارتگر تا امروزدادندمی 
کافی يجاد کند که در آن حکمروا به قدرچطور می تواند نظامی را ا» ملت-دولت« يک  سش اين است که پرحال داده اند. اما 

نيرومند باشد و بتواند قراردادھا را اجرا نموده و از دارايی خصوصی افراد حراست نمايد، اما خود حکمروا در اعمال غارتگرانه 
زمين  مبادا حکومت که ن بابت ھراس داشته باشنده نمی توانند و ازايحکومت شان اعتماد کردرآغشته نگردد؟ اگر شھروندان  ب

گذاری کنند و  سرمايه» زمين«  نوع روی دارايی ھای از  در آن صورت آنھا ھيچ گاھی آماده نخواھند بود که ھای شان را بدزدند،
در نتيجه، . ی کننداغذی نگھدارک عوض، ھميشه ت5ش خواھند کردکه ثروت خويش را به شکل الماس، زيورات، ط5 و پولدر
در و رشد اقتصادی را  روبرو کرده با مانع را  دارايی ھای مولد ثروت با4یحکومت در حل اين معضله، سرمايه گذاری  یناتوان

  خفّه می کند. يک کشور 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 رگذاشتند؟يتأث یتجارت منازعات فصل و حل بر چطور ملت -دولت شيدايپ  .1

 

 چرا؟ کرد؟ تر دهيپچ اي و ساخت ساده را دورادور تجارت ملت -دولت شيدايپ ايآ  .2

 

 کند؟ یم نفوذ اعمال یتجارت حقوق و برتجارت چطور غارتگر یحکمروا کي ست؟يک غارتگر حاکم3. 

 

 قراردادھا و دارايی

  

اقتصادی می باشد.  ۀتوسعيکی از موانع مھم در راه  آت قضايی مستقل،اموجوديت اجر قابل اعتماد و عدمفقدان حقوق تجارت 
آت حقوقی صورت می گيرند، اما حتا اگر تاجران ترجيح ابه اجر فوری معام5ت تجارتی معمو4ً بدون احساس نيازمندی هاگرچ

 پرتوین در دھند که منازعات[ تجارتی] خويش را بيرون از محاکم حل و فصل کنند، بازھم معام5ت و اجرای قراردادھای شا

قانون صورت می گيرند. با فھم اين نکته که محاکم ھميشه آماده ھستند اخت5فات تجارتی[ بين دوطرف معام5ت] را بر مبنای 
می گيرند، اغلب وقت ھا به مواضع فکری قانون صورت  ۀمشخص حل کنند، اما تجارت ھايی که در ساي نمجموعه ای از قواني

شته بين طرفين منجر می گردد. در مواردی که محاکمی وجود ندا سريعتر به آشتی و سازشم چنان منطقی تر و قابل فھم تر و ھ
  با خشونت بسيار معمول می باشند.  توأم آت شخصیاتجارتی را مرعی ا4جرا بسازد، در آن صورت اجر قواعدتا  باشند

 

ردادھای درازمدت و پچيده را محدود می سازد. چون قرااز مؤثر  ۀمحاکم زمينه ھای استفاد» اعتمادناپذيری«و نيافتگیه توسع
مقايسه با گذشته ھا، مھمتر و پچيده تر شده اند. در مواردی که ، قراردادھا نيز دريافته اند ه توسعورشد فعاليت ھای اقتصادی 
 [معام5ت] ۀيز احتياجات اول، تعداد زيادی اوجود نداشته باشندمعتبر و مرعی ا4جراء  ی، تا زمانی که قراردادھاشرايط ايجاب کند

 ۀقراردا دھا از جمله عناصر جدايی ناپذير توليد برق، ساخت و ساز سرک ھا و ھم چنان توسع؛ طور مثال: نخواھند شدنيز فراھم 
مصؤن حقوق مالکيت  در معام5ت و توافقات طرفين ھرگاهشبکه ھای تيلفون ھای سيّار( موبايل) به شمار می روند. ھمين طور، 

و اين شوند آسان تر و تضمين شده تری( از قبيل زيورات و يا ط5) انباشت می اشکال بيشتر به  در آن صورت، ثروت ،اشدنب
 ۀمی توان آنھا را به گون و دستاويزھای مالی صورت می گيرندشکل انباشت سرمايه برعکس سرمايه گذاری ھايی است که روی 

د دستبُرد قرار می توان مور   يکی از اين گونه دستاويزھای مالی است،را که » مينز«تقلب آميز معامله کرد، فروخت و يا حتا 
عموم حقوق مالکيت شمار می رود؛ زيرا جرايم به طور رشد اقتصادی بهفراروی  محدوديت ھای جدی و شديد داد. ُجرم يکی از

  را با خطر مواجه می سازند. 
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عام5تی که در بازارھای ابتدايی صورت می گيرند و ھم اکنون مورد بحث مقايسه با مراردادھای معام5ت درازمدت تر درق
طور مثال: يک قرارداد معمولی ساخت و ساز را که در آن يکی از طرف ھای[ قرارداد] طی  ؛می باشند تر قرارگرفته اند، پچيده

که برای اعمار يک خانه صورت  ایده چند ماھه مکلفيت ھای خود را به سرمی رساند، در نظر بگيريد. در قرارداد سا ۀيک دور
طور  قسطی انجام می دھد. ۀمی پردازد و يا پرداخت 4زم را به گون به طور پيشکیرا ضروری می گيرد، خريدار مقدار پول 

سود » فرصت طلبی بازپسگرا« از عمل بی کيفيت با استفاده از مواد ساختمانی که سه گرددوسو شايد خانه( معمار) ۀسازندمثال: 
درست انجام دھد، مگر  ۀکه مکلفيت ھای خويش را به گونخواھد داشت جويد. يک بار که وی پول را به دست آورد، کمتر انگيزه 

م5ت آينده( با طرف ديگر، و يا دورنمای ضررپذيری در معا اينکه کدام عامل ديگری در کار باشد؛ از قبيل روابط خانوادگی
   ».عنصر عمکلرد تکراری

 

خود با بيگانگان و يا اعضای ناآشنای يک گروه اجتماعی يک دفعه ای مباد4ت  درھنگامی که افراد وادار می شوند د، با اين وجو
مردم از مناطق  مھاجرتکارساز نمی باشد. چندان ناکافی بوده و » عملکرد تکراری« و يا» روابط«وارد معامله شوند، عناصر 

را 4زمی می سازد تا با » مشترک قانون مورد توافق« شھرھا، موجوديت يک و بومی شان  به مناطق مرزی و يا روستايی 
اقتصادی به قراردادھای  ۀتوسعاستفاده از آن طرفين بتوانند اخت5فات تجارتی خويش را برطرف سازند. در جھان امروز، 

، صرف ھمچو ای اجرای قراردادجود ندارند و يا برو خونی و خويشاوندی روابطعناصر وابسته می باشد که در آن  یدرازمدت
ساخت و  ۀقضيدر مقايسه با  و عمرانی پروژه ھای بزرگ زيربنايی[ قراردادھای]  پچيده گی؛ طور مثال: بسنده نمی باشند روابط
د می باشن بردارخانه که در با4 توضيح گرديد، صد مرتبه بيشتر می باشد. اين گونه پروژه ھا بيش از حد پچيده و ھزينه يک ساز 

موانع و قراردادھای زيربنايی دارای ھزارھا احکام بوده و شامل که حکومت ھا نمی توانند به تنھايی آنھا را تطبيق نمايند. 
فراتر می روند. اجرای قانون قرارداد، [ طرفين » عدم پرداخت ھا«و يا » پرداخت ھای تأخيری«مشک5تی می گردد که از مرز 
 نسال [در طول مدتی که اجرای چنيو يا  زعاتی را که احتمال می رود در جريان چندين ماهقرارداد] را کمک می کند تا منا

  موفقيت آميز باھمديگر حل و فصل نمايند.  ۀقرارداد درازمدت دوام می کند] بروز می کنند، به گون

 

که يکی از طرف ھا خود  شوندتبديل می دشوار  به امر اين گونه مشک5ت قراردادی[ ناشی از قراردادھا] به طور خاص زمانی
نکنند و يا اطمينان حاصل نکنند که در صورتی بروز کدام  رعايتحاکميت قانون را ھرگاه طرف ھای خصوصی حکومت باشد. 
بسيار  اگر کام5ً بی ميلی نشان ندھند، با آنھم  عقد قرارداد اد4نه رفتارخواھد شد، در ھنگامع ۀگونبه  با ايشانمشکل تجارتی 

حس می نسبت حکومت که طرف خصوصی ای » غارتگری«حداقل، حکومت برای برطرف کردن ريسک  خواھند بود. متردد
خصوصی]  پرداخت مقدار پول قابل م5حظه ای را پيشنھاد نمايد.  اين ريسک به ويژه  کند،  بايد برای اجناس و خدمات [ طرف

  تا منازعات تجارتی را بين طرفين حل و فصل نمايد.  مستقلی وجود نداشته باشد ۀزمانی جدی می شود که کدام محکم

 

« و » َحَکميت«قرادادی ھای خصوصی در طول تاريخ با اين گونه ريسک ھا با استفاده از دو روش مشخص برخورد کرده اند: 

 [ يک کشور]یاغلب در قراردادھايی يافت می شوند که بين نھادھای خارجی و اداره ھای دولت»  حکميت«قواعد  ». فساد مالی

مستقل، خصوصی و  ۀتجارتی را در يک محکم ۀھرنوع منازعکه طرفين توافق می کنند  ،عقد می شوند. براساس اين گونه فقره ھا
حکومت کشور خود عقد می بی طرف حل و فصل نمايند. تجارت ھای محلی اغلباً اين توانايی را ندارند که در قراردادی که با 

مقام ھای محلی را ملوث ساخته  کهر سوم استفاده نمايند. در نتيجه، در عوض آنھا کوشش خواھند کرد يک کشو» حکميت«کنند، از
     بروز نکنند. و زمينه را برای عملکرد و ارجگذاری حکومت به تعھدات اَش مساعد سازد تا مشک5تی 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 ست؟يچ محاکم و تجارت نيب رابطه .1

 

 گردند؟ یم ا4جرا یمرع چطور یتجارت معام5ت محاکم، ابيغ در .2

 

 است؟ کدام باشد، یم رگذاريتأث شما ۀروزان یزندگ بر که قرارداد یھا نمونه از یکي .3

 

 و خانواده با معامله ليقب از تجارت بر حاکم یسنت یھا تيمحدود بر توانند یم چطور درازمدت و مغلق یقراردادھا .4
 کنند؟ حاصل هغلب دوستان،

 

 کرد؟ حاصل غلبه مشکل نيبرا توان یم چطور است؟ مشکل کي مسأله نيا چرا ست؟يچ بازپسگرا یطلب فرصت .5

  

 کنند؟ حاصل غلبه ناکارآمد »یھا یبروکراس«  و »فساد «بر توانند یم چطور] تجارت[ یخصوص سکتور اندرکاران دست6. 
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  عدم يقين مندی حقوقیو اراضی

 

 Legal»(یقحقو عدم يقين مندی«د؟ کوتاه ترين پاسخ اين است کهحقوقی چه چيزھايی ان» عدم يقين مندی«منابع سرچشمه ھا و 

Uncertainity از نظام حقوقی نھفته می باشد. بيرون مالکيت اغلب اوقات » ۀمسأل«) به خاطری بروز می کند که
حتا يا و  گسترده  ۀيک خانواديک قبيله و يا  مياندرموجو  » نورم ھای اجتماعی« و يا » ُعرف«ند توسطمی توا» مالکيت«حقوق
در جاھايی که ، تضمين گردد. فعاليت دارند که به طور جداگانه از نظام حقوقی رسمی( قانون دولتی)» نظام حقوقی ُعرفی« توسط

نظام ھای حقوقی  «   کنند،افراد حراست » حقوق مالکيت«و نمی توانند از در آن محاکم رسمی و نھادھای اداری دولت غايب اند
کمی تسلط داشته باشند. در يک اجتماعی که بيرونی ھا نسبتاً در آن رفت و آمد » زمين« ۀمی توانند بر قطعات گسترد »ُعرفی

مردمان، مھاجرت به وجود نمياورد، اما جمعيت رو به رشد و ميزان با4ی جابجايی و  را داشته باشند، اين وضعيت کدام مشکلی
تجارت] را به اجتماع می کشاند. اين دست اندرکاران جديد شايد تاجران ثروتمند خارجی ای باشند  ۀعرصدرکاران جديد[دست ان

که در جست و جوی سرمايه گذاری ھستند يا شرکت ھای بزرگی باشند که در جست و جوی اعمار کارخانه ھای توليدی ھستند و 
   د خاصی به اجتماع کشانده شده اند. يا ھم شھرنشينانی باشند که در جست وجوی مقاص

 

» حقوق مالکيت«تا زمانی که مطمين نشوند که به ھر روشی که اينھا وارد اين اجتماعات جديد شوند، اين دست اندرکاران جديد 

ز مصؤن نمی باشند، آن زمين ھا را خريداری نخواھند کرد. در بسياری ا زمين مورد نظر شان به رسميت شناخته نشده و يا 
را با خود » عدم يقين مندی«و يا  پوشيده می باشد» عدم يقين مندی حقوقی«ۀ، مالکيت زمين اغلباً با لفافهتوسعکشورھای روبه 

وابستگی ھای «و » نورم ھای اجتماعی«شد؛ زيرا می با روستاھا قريه ھا و ، اغلب اوقات بدتر ازوضعيت د. در شھرھادار
عدم يقين «به خاطر ا4يت ھا ُسست تر و فريبنده تر ھستند. کارگران زراعت به طور آشکاردرشھرھا، در مقايسه با و» ُسنَّتی
خويش را از دست » دارايی«نھااگر مالکيت زمين آنھا به رسميت شناخته نشود، نه تنھا که آ حقوقی تھديد می شوند؛ زيرا» مندی
  .را نيز از دست خواھند داد خويش» معيشتی«دھند، بلکه منبع می

 

. در را نيز به ھمراه می آورد یاين وجود، عدم يقين مندی حقوقی برای اقتصاد يک کشور و يا يک اجتماع ھزينه ھای بزرگ با
منابع محدود خويش را روی حفاظ ثبت نشده باشد، دھقانان مجبورھستند که  زمين در يک دفتر ثبت رسمی» الکيتم«جاھايی که 

 ۀمصرف کنند؛ زيرا راھی ديگری برای شناخت مرزھای دارايی يک خانواده و خانواد نماھا، درختان و ساير ع5يم مرز، ديوارھا
  ديگر وجود ندارد. 

  

 چوکاتوجود نداشته و يا   دھقانان» دارايی«قانونی برای حفاظت  ۀو شالودچارچوب  کدام جاھايی کهکه، در مھمتر از ھمه اين

ی ت؛ برای بھبود زمين زراعاجاره دھندخود را به » دارايی«دھقان نمی تواند  مرزھای دارايی وی را تعيين کرده نتوانند،نامبرده 
سرمايه گذاری به منظور بھبود زمين خود پول قرض گرفته نمی تواند ونمی تواند زمين بيشتری بخرد و تجارتی را شروع کند. 

ی محصول، حاصلخيزی و محيط زراعتی، و يا ھم در بخش تخم ھای جديد، برادر بخش آبياری، چه در بخش بند آب زراعتی چه 
، زمينه را ھای شرعی برای زمينقباله دادن حقوقی از طريق »  يقين مندی« از اھميت بسياری برخوردار می باشد. با4بردن 

نتيجه، به حاصلخيزی بھتر منتج می شود؛ طور مثال: بانک ی بھبود زمين افزايش بخشيده و دربرای سرمايه گذاری در راستا
که زمين شان دارای قباله می باشند، توانسته اند روی  ھايی نی با گردآوری اسناد و شواھد ثبوت کرده است که در تايلند دھقانجھا

زمين خويش سرمايه گذاری بيشتری کند و در نتيجه، محصول زراعتی آنھا در مقايسه با دھقانانی که روی زمين ھای بدون قباله[ 
 درصد بيشتر می باشند.  25-14ند، اما با عين وسعت] کار می کن

 

مستند نشان داده است که در کشورھای  ۀارزش زمين را نيز افزايش می بخشد. بانک جھانی به گون ،بيشتر يقين مندی حقوقی
 % 81-43رسمی قباله دريافت کرده اند،از  ۀتايلند، برازيل و اندونيزيا ارزش زمين روستايی، پس از آن که صاحبان آن به گون

. نه تنھا امنيت باعث می می باشد نيز دارای تأثير تقويتی دوگانه  امنيتو تحکيم  ، ايجادبه ھمين ترتيبافزايش يافته است.  درصد
 ،طريق افزايش توانايی خوديک دھقان توانايی می بخشد که از سرمايه گذاری صورت گيرد، بلکه برای» زمين« گردد که روی 

، دھقانانی که هتوسعکشورھای رو به سرمايه گذاری کند. درسراسر» زمين« وی و خودش نيز ر وجوه مالی 4زم را قرض گرفته
بنا به دست اورند. بزرگ تری را در مقايسه با آنھايی که قباله ندارند، می توانند قرضه ھای  و اسناد حقوقی می باشند، دارای قباله
 یو نمی تواند به آسانی مالک قطعه زمينمی سازد  تر زراعت دشوار بلندھمت کار را برای يک کارگر »عدم يقين مندی«بر اين، 
ظرفيت در راستای پيشرفت اقتصادی و اجتماعی بوده و در برابر موجود عدم مالکيت زمين يکی از موانع و بدون شک، گردد 
  رشد درازمدت موانع جدی ايجاد می کند.    ۀنھفت

 

» يقين مندی حقوقی« انايی انتقال زمين نيز نامشخص خواھد بود. بدون موجوديت با�خره، اگر مالکيت حقوقی نامشخص باشد، تو

. اگر مارکيت و يا بازاری وجود نداشته باشد به وجود بيايدمعينی » زمين«  خريداری برای به ارتباط انتقال پذيری، امکان ندارد که
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کارامد و سودمند از دستی به دست ديگر  ۀين نيز به گونکه در آن خريداران و فروشنده گان بتوانند در تجارت مشغول شوند، زم
  مبادله نخواھد شد. 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 دارند؟ ارتباط نيزم تيمالک با چطور منابع نيا اند؟ ھا کدام »یحقوق یمند نيقي عدم«  یمأخذھا و ازمنابع یبرخ  .1

  

 شما ۀخانواد یاعضا و دوستان تيوضع د؟يشو یم ُدچار »یحقوق یمند نيقي عدم«  با یتکرار ۀگون به چقدر افغانستان در شما  .2

 دارد؟ اريدراخت قباله کند، یم یزندگ آن یرو که ینيزم یبرا شما ۀخانواد ايآ است؟ چطور ارتباط نيا به

 

 مثال کي مورد نيا در ديتوان یم ايآ باشد؟ یم تياھم یدارا منقول ريغ اموال و نيزم با ارتباط در یحقوق  »یمند نيقي«  چرا  .3

 د؟يبدھ ینيع

 

  سکتورمالی
 

ناخالص داخلی سرانه را  مالی و عايد  ۀتوسعست تثبيت شده و آشکار. مطالعات بی شماری رابطه بين ا ھميت سکتور مالی امریا
قوی و  نمايه ھایھام از جمله بازار س ۀتوسعکه بانکداری و ھم چنان مطالعات نشان می دھند با اسناد و مدارک ثابت کرده اند. 

سکتور مالی آن نيز به خوبی ثابت شده است.  ۀتوسعنيرومند رشد اقتصادی می باشند. رابطه و پيوند بين نظام حقوقی يک کشور و 
  قانون برای ُرشد سکتور مالی يک کشور نقش حياتی بازی می کند. 

 

اقتصادی  ۀمشک5ت شديدی را در عرصس[ از نظر زمانی و مکانی] جدايی بين پول و اجنا اثرسکتور مالی به تدريج در  ۀتوسع
معام5تی اند که در آن زمان عملکرد و يا اجراآت طرفين » معام5ت پولی« به اساس يکی از معمول ترين تعريف، . ايجاد می کند

يشکی می گيرد و برای طلب را پپول  ) قرض کنندهقرضهاعتباری(  ۀمعامليک قرارداد از ھمديگر مختلف و متفاوت می باشد. در 
يک سکتور  ۀتوسعچندان مؤثر ثابت نشده و برای » اعتماد« غياب يک نظام حقوقی مؤثر، تنھاکار بعدتر پول پرداخت می شود. در

ه و شکل امروزی نمود توسعه و انکشافتضمين چندان کارساز نيست. ھمان گونه که تجارت دورادور به تدريج نيز، مالی  سالم 
  يک فرايند تکاملی رشد نموده است.  ۀبطی و در نتيج ۀالی و سکتور مالی نيز به گون، معام5ت مرا اختيار کردخود 

  

  سھام خالص و شرکت ھای سھامی
 

اقتصادھای ُمدرن شديداً بر روش تجارت از طريق شرکت سھامی استوار است. ميزان بزرگی از فعاليت ھای تجارتی به راحتی از 
بيشتر از مبلغی است که ھر  ۀيسرمامقدار  روز افزون متقاضی  ۀفراتر رفته و به گون ساده و دکان کارگری ز يک فروشگاهمر

برطرف می سازند،  بيشتر را ۀبه سرماي به نيازمندی  ھا در اختيار دارد. اگرچه تأسيس شراکت ھا برخی وقت کارآفرينانيک از 
و  و متوسط کمتر انعطاف پذير می باشد که اساساً توسط تشبثات کوچکاما الگوی تجارت شراکتی يکی از الگوھای تجارتی 

توحيد مبلغ ھای ھنگفت سرمايه و ھم  به منظور برخی  پيشه وری ھای مشخصی مورد استفاده قرار می گيرند. ت5ش شرکت ھا 
يک امر  به روز افزون وربه طھفدھم مي5دی  ۀاز آغاز سد ک5ن تجارتی ھای چنان جلب و جذب سرمايه برای سرمايه گذاری

  معمول تبديل شده است.   

 

گسترده رايج شده است؛ زيرا اين الگو، مزيت ھای زيادی در اختيار تاجران قرار می دھد  ۀبه گون شکل سھامی تجارت امروزه،
 »محدودسؤليت م« . يکی از اين مزيت ھارودسرمايه فراتر و وسيع تر می » توحيد« و يا » ادغام« که به مراتب از مفھوم 

بدھکاری ھای شرکت سھامی مسؤل و ملزم نيستند،  ه خاطرببه عنوان اشخاص مداران امداران می باشد، به اين معنا که سھاسھ
يکی ديگر از مزيت ھای اين الگوی تجارت، شخصيت در اين راستا ُملزم و مسؤل می باشد. » شرکت سھامی«بلکه فقط خود 

رکت را قادر می سازد تا بدون منظوری قبلی سھمداران خود، قرارداد عقد نمايد. يکی از است که ش» شرکت سھامی« حقوقی 
اين است که وجوه مالی کسانی را که برای تشبثات[ اقتصادی] پول پس انداز می کنند، به نظام مالی  اساسی  و نقش ھای کارکردھا

شرکت « سرمايه گذاری کند. بنا براين، الگوی تجارت  تریو مفيد  سودمند ترعرصه ھای روش مؤثرتری سوق داده و آنھا را در 
کام5ً  و اقدامات ابتکارات» شرکت ھای سھامی« برای اين گونه فعاليت ھا می باشد؛ زيرا  ھايکی از سودمندترين الگو» سھامی

می تواند  حقوق تجارتآن به وجود نمی آيند، و در واقع، يکی از راه ھای ديگری که از طريق  حقوق تجارتحقوقی بوده و بدون 
 کند. می باعث رشد اقتصادی گردد، اين است که زمينه را برای پديدآيی و تشکيل شرکت ھای سھامی تسھيل 

  

  ) و بانکداریقرضهاعتبارمالی( 
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ھا امور مالی مھم می باشند. در اکثر کشور ۀتوسع) برای Equity marketsمارکيت ھای سھام( ۀبه انداز مارکيت ھای اعتباری
مارکيت ھای سھامی، منابع مالی بيشتری توليد می شوند. در مارکيت ھای سھامی، اکثر  بادر مارکيت ھای اعتباری در مقايسه 

، بانک برای اعطای . در مارکيت ھای معام5ت مدت دارتجارت و مقررات تضمينی می باشد حقوق ۀنيازمند مداخلمسايل حقوقی 
به عنوان نھادھای  هتوسعمی باشد.  بانک ھا به طور خاص، در کشورھای روبه  و مھم کزیمر ھاینھاد يکی ازھای ک5ن  هقرض

نقش مرکزی و  - دارايی ھای غير مالی سرمايه گذاری می کنندبر آنھايی که  -دازکنندگان و بھروران پس اندازھاميانجی بين پس ان
ازھا به بھروران نھايی، از جمله عوامل بسيار ضروری  برای در انتقال پس اند بانک ھا مھمی را بازی می کنند. کارايی و کفايت

اقتصادی يک ملت نقش  ۀتوسعبه عنوان کانال اصلی اين گونه انتقا4ت، در راستای   بانک ھااقتصادی می باشد.  ۀتوسعرشد و 
  مرکزی و حياتی بازی می کنند. 

  

 نتيجه گيری   -  ۵

 

افغانستان پرداخته است. فھم و  حقوق تجارت ۀحيط تجارتی افغانستان، به مطالعدر وضعيت اقتصادی و م تحقيقطريق اين فصل از
 - قرارگيردکه قرار است در فصل دوم مورد بحث   -افغانستان حقوق تجارت ۀدرک اين دو عرصه برای بررسی مفصل تاريخچ

مورد بحث قرارگرفته  اس5می ق تجارتحقو ھم چنان در اين فصل، برداشت ھا و تلقّی ھای ما به ارتباطبسيار ضروری می باشد. 
  است؛ موضوعی که برای افغانستان بيش از حد مھم می باشد و در سراسر اين متن مورد توجه قرار خواھد گرفت. 

  

گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. در اين فصل  ۀاقتصادی به گون ۀتوسعو  حقوقميان  موجود ھم چنان در اين فصل پيوند
ای اقتصادی ارايه گرديده است. در ميان نظريه ھ ۀتوسعو  حقوقفی از بحث ھا و گفت و گوھای معمول پيرامون نظريه ھای مختل

می باشد و اين نظريه استد4ل می کند که کيفيت نھادھای يک کشور، يکی از معرفه  »گرايی جديدنھاد« ۀمطروحه يکی ھم نظري
چرا و که تعھدات قابل اجراء  می دھدھم چنان، اين نظريه توضيح  می باشد.کشور ھمان ی مستقيم و اصلی رشد اقتصادیھا

، »عدم يقين مندی«ا4جرا به طور مستقيم  بسيار کليدی و مھم می باشند. کمبود تعھدات مرعی يک کشور چطور برای تجارت
، باعث وضع محدوديت افزايش می بخشد و بنابراينبه طور قابل م5حظه ريسک و ھزينه ھای مرتبط با معام5ت تجارتی را 

در بازار، نيازمند قوانين قوی  مقعطیتجارتی از قبيل معام5ت ريز و ۀروی تجارت و ُکندی رشد اقتصادی می گردد. معام5ت ساد
شخصی  ۀام5ت به گون) نمی باشند؛ زيرا تعھدات در ھنگام معبا ھمان گونه معام5تتجارتی مرتبط  عادی تجارتی( يا کدام قانون

مغلق تبديل می بسيار  ۀاز ھم جدا باشند، تجارت به پديد می شوند. با اين وجود، زمانی که اين( پول) و آن( جنس) اجراعملی و 
دست اندرکاران تجارت را  که تجارت اين است حقوقو ھدف از تحول  تجارت با سپری شدن زمان تحول کرده است حقوق. شود

  چيده و ک5ن اشتغال ورزند. يمعام5ت تجارتی پته و آنھا را توانايی بخشد که درتوانمندساخ

 

لطف  که شما فصل دوم را می خوانيد، ھنگامیخواھد کرد. و پيگيری  افغانستان را مطرح حقوق تجارتتکامل  ۀفصل بعدی، مسأل
  فکر کنيد.  عميق ۀبه گون و نھادھای تجارتی متحول افغانستان روی عملکردھای اقتصادی کشور تأثير قوانين ۀنموده در بار
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  نامه لغت
(يا منابع ازقبل توليد شده) را که  ۀاساسی منابع و يا عوامل توليد می باشد. اين مقوله منابع توليد شد ۀيکی از چھار مقول سرمايه:

ھا،  می توان از کارخانه ھا، ساختمان» سرمايه«برای توليد ساير اشياء به کار می رود، نيز شامل می شود. از مثال ھای معمولی 
  و تجھيزات نام برد که در تجارت برای کاروبار توليدی به کار گرفته می شوند.  ا4تموترھای باربری، وسايل، ماشين 

  

  اشياء و يا خدمات به منظور دست يابی به پول يا اجناس و يا ھم خدمات بيشتر.  ۀبادلت تجارت:

  

بط تجارتی و سوداگری يک کشور حاکم می باشند، به شمول که بر روا است حقوقی مقرراتوسيعی از  ۀمجموع  :حقوق تجارت
ضمانت، مسايل مالياتی و ھم ، خريداری و فروش جايداد، معام5ت بانکی، مسايل قرضه و ھا قراردادھا، تشکيل و انح5ل شرکت

  حل و فصل منازعات تجارتی.  چنين

  

حکومت ) GDPو شامل محصو4ت ناخالص داخلی( شود میآن ماليات پرداخته از درک فعاليت اقتصادی ای که  اقتصاد رسمی:
  گردد. می 

  

محصو4ت فزيکی ملموس که برای برطرف کردن خواست ھا و نيازھای مردم به کار می روند، از قبيل: سبزی ھا،  اجناس:
  موترھا و يا کتاب ھا. 

  

معمو4ً يک سال) در (معين ۀاجناس و خدماتی که طی يک دور ۀمجموع ارزش بازاری ھم ):GPDمحصول ناخالص داخلی(
دستاورد را  در طول يک سال چه مقدارکشور اقتصاد  که در مورد اينداخل يک کشور توليد می شوند. تخمين رسمی حکومت 

  بدنبال دارد. 

  

ست که تحصيل آن شخص را اچيزی  منابع بشریثمر يک شخص. کلی دانش، تجربه و آموزش مسلکی مُ  ۀمجموع  :منابع بشری
، ارتقای توانايی انسان از طريق تعليم منابع بشریايجاد  قابل توجهجامعه] بيشتر مثمر می سازد. يکی از روش ھای بسيار  [ برای
  رسمی می باشد.  ۀو تربي

  

فعاليت اقتصادی ای که نه به خاطر آن به حکومت ماليه پرداخته می شود و نه ھم  :)ثبت ناشدهاقتصادغير رسمی( اقتصاد 
  ) يک کشور می شود. GPDنظارت دارد و نه ھم شامل محصول ناخالص داخلی(حکومت از آن 

  

 »تجارتی ۀسرماي« ، پيش از آن که »سرمايه«ژی استفاده می شود. اين توزيع انرای که برای حمل و نقل، ارتباط وسرمايه  زيربنا:

   فراھم می کند.روری می باشد، برای يک فعاليت اقتصادی ض را که  به کار انداخته شود، تھداب اساسی و بُنيادی

  

  ست که براساس فی نفر اندازه گيری می شود. ابه کار می رود: چيزی » اخلیمحصول ناخالص د« آن گونه که با  - عايد سرانه

  

جدا از  ای ھ پديدهکه به طور مستقيم برای برآورده ساختن خواست ھا و نيازھای مردم به کار می روند و  یفعاليت ھاي خدمات:
  از قبيل: معلومات، سرگرمی ھا و تعليم و تربيه.  می باشند، حصو4ت و يا اجناسم
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  آخدمنابع و م
 

راه  مارکيت ھای مالی بين المللی: درآمدی بر امور مالی اس5می و چالش ھای فراابراھم؛ رشد تجارت ھای ُعرفی در عدنانعلی، 
 مي5دی 2008نشر  ؛جھانینظام  هالحاق بدر آن 

  

  مي5دی  2007نشر  ؛و اص5ح اقتصاد ک5ن ھاميلتون؛ حقوق تجارت بوز، آلن

 

  مي5دی 2000نشر  ؛تجارت در شرق ميانه: از معام5ت ک5سيک تا تجارت ُمدرن حقوقچبلی، م5ت؛ 

 

  مي5دی  2007نشر  چندين نُسخه؛ - ؛ يک اقتصاد، راد ريکدانی

 

  مي5دی 2006نشر  ؛اقتصادی ۀتوسع : حاکميت قانون وارتباط حقوق با توسعهو. دام، کنيت؛ 

 

  مي5دی 2008نشر  ؛پس ازبحران» دولت ھای نوتشکيل« ار حقوقی تجارت در ساخت حقوقستی پک، مايکل؛ اھميت 

 

  مي5دی 2006نشر ؛ تجارت اس5می: نگاھی اجمالی حقوقفوستر، نيکو4س؛ 

 

  مي5دی 2007نشر  ؛برای عمکلرد اجندایافغانستان  :)USAIDبين المللی ايا4ت متحده( ۀتوسع ۀادار

 

  مي5دی  2009نشر  ؛ملی افغانستان ۀنماي ؛مي5دی 2009بانک جھانی، پيشبرد تجارت در سال 
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 تجارت در افغانستان حقوق  ۀفصل دوم: تاريخچ

 

  مقدمه - ١
 

 حقوقدارد که ن، امکان افته استرشد و توسعه يتجارت در افغانستان چطور پايه گرفته و نظام و درک اين مسأله که  قبلی فھم بدون

حقوقی افغانستان که به چندين سده قبل  ۀتاريخچسرگذشت بفھميم. در اين فصل،  به طور درست آن تجارت را در افغانستان  امروز
ھژدھم تا  ۀافغانستان از سد تجارت حقوق ۀاين فصل روی تاريخچمباحث برمی گردد، مورد کاوش و بررسی قرار می گيرد. 

 حقوقخود  براھميت  ۀنوب مثال ھای متعددی را می خوانيد که ھرکدام به شما توجه و تمرکزخواھد داشت. در اين فصل کنون

 ه وتوسعتغييرات در الگوھای سوداگری و تجارت جھانی، اغلب باعث  در طول تاريخ افغانستان روشنايی می اندازد.  تجارت

را در نظربگيريد: ظھور ذيل به موضوع مورد بحث، مثال  جھت ورودشده اند. افغانستان سياسی، اقتصادی وحقوقی درانکشافات 
4طالبان

 . 

 

را از پاکستان به نيروھای  مشخصی تأسيس گرديد تا کمک ھا و تدارکات نقلبزرگ حمل ونظام يک مي5دی،   1980در سال ھای 
به ساير کشورھای آسيای مرکزی  تقال اجناس از پاکستان، به تدريج به اننامبرده پُرمنفعتنظام و  مقاومت افغانستان انتقال دھد

از فروپاشی  که پس -آسيای ميانه بين پاکستان و دولت ھای تازه تشکيل بارديگرطريق افغانستان آغاز نمود. افغانستان از
اليت ھای اقتصادی و فع در آن ھنگام کسب و کار. تبارز کردبه عنوان يک شاھراه اقتصادی  -ظھورکرده اند جماھير شورویحادات

. ندماشين باب، رانندگان موترھای باربری و مالکان مستری خانه ھا روز به روز رونق و بھبود می يافت تعميرگرانھزاران تاجر، 

در سراسر  پوسته ھای بازرسیموجوديت قانونی بود.  مقرراتقانون و فقدان تجارت، داگری وعمده ترين مانع در راه رشد سو
 اخاذیرانندگان،  ار و اذيتزجمع آوری ماليه ھای گزاف، آآنھا در ۀھم .راه ھا را بی نظم و نابسامان ساخته بودندافغانستان، شاھ

و پوسته ھای بازرسی  اراھبندان ھکی عابرين، شھرت يافته بودند. ار و اذيت جسمی و فزيھای ناعا4دنه از رانندگان و آز مبلغ
و تاجران را وادار می کردند که ھزينه ھای گزاف و ناخواسته را متحمل شوند.  بود ساختهاجناس را ُکند  ۀانتقال و مبادل جريان

و در جست  هه آمدبه ستوو مالکان وسايل حمل و نقل، از موجوديت اين گونه موانع فراراه تجارت بسيار زود اتحاديه ھای تجارتی 
  و جوی راه حل ھای مناسب برآمدند.

 

برای حکومت قندھار وادار می کردند  که تاجران و مالکان وسايل حمل و نقل را [مجاھدين]ام زيرن یگروه خشن مليشه ھاسه 
بپردازند، مسيری را که از شھرک مرزی سپين بولدک شروع و به قندھار خاتمه می يافت،  ھنگفت ماليات غيرقانونی و فيس ھای
 ی ازندانان مسلح مليشه ھا در يکامي5دی، قوم 1994. در سال  شھرت يافته بودند هشتند و به خاطر اخاذی ھای ظالماندر اختيار دا

مقصد اصلی خود کشورپاکستان به سوی ترکمنستان در متشکل از سی موترباربری بود و ازرا که  یکاروان خود نظامی ھای پاتک
نظم و قانون به خشم آمده  محلی از اثر کمبود و يا نبود  مردم اين عمل در حالی صورت گرفت که حرکت بودند، متوقف ساختند.
از پيروان  ،را به عھده داشت ھای مذھبی  محلیدرسه که پيش از آن سرپرست يکی از م مجاھد بودند. در نتيجه، م5محمد عمر

نخست کاروان » طالبان«ه پاخيزند. گروه نامبرده، يعنیعدالت ب ۀدعوت کرد که به نام عدالت و برای اعادنظامی قبلی خود 
که پول ھای زيادی را از تاجران و  راھبندان ھايیربری را آزاد ساخته و بعداً شاھراه را از پوسته ھای بازرسی و موترھای با
در آن ھنگام، طالبان برای باشندگان محلی که مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند، به ، پاکسازی نمودند. به زور ميگرفتند مسافران
پولی و  از سوی تاجرانی که در افغانستان و پاکستان بودند، حمايت ھای بزرگ، خاطر و به اين نمودندعمل  منجیيک  عنوان
 مدون فقدان حقوق تجارتو » جارتت«به طور مستقيم با » طالبان« ھوردريافت نمودند. بدين ترتيب، گفته می توانيم که  ظ سياسی

  و ضروری در افغانستان آن روز، ارتباط و پيوند داشت. 

 

 جهتو قابل نکات

 

 چطور نظر مورد یحقوق ۀخچيتار که ديکن توجه د،يکن یم مطالعه افغانستان تجارت حقوق ۀخچيتار به راجع شما که یھنگام

 امروز افغانستان بر ازھمه شتريب ،یمشخص یدادھايرو اي و ھا دوره کدام دھد؟ شکل را نيامروز افغانستان است توانسته

  چرا؟ اند؟ بوده رگذاريتأث

  

 اوليه  حقوقسوداگری و  تجارت، -  ٢

 

                                                   
مي5دی)  2008رابرت د. کريوز و امين طرزی، نشر »( بحران افغانستان طالبان و« متن با4 بيشتر اقتباسی است از کتاب   -    4
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5مي?دی) 1747 - 1600پيش از  ُدرانی ھا(  ۀالف. دور
   

 

پانزدھم مي5دی،  ۀعرب و اروپا موقعيت دارد. تا سد ۀبين آسيا، شبه جزير»  زمينی« ۀھای تجارتی عمدامتداد مسيرافغانستان در
حق «رفتند، تقريباً ی که بين اين قاره ھا صورت می گترانزيتی ا افغانستان برسوداگری ھا وتجارت ھایکشورھای آسيای مرکزی و

و مشابه داشتند. کشف مسيرھای تجارتی بحری که در مقايسه با مسيرھای تجارتی زمينی، مصؤن تر، کم  ھمسان» انحصاری
سيرھای بحری ماز ۀاستفاد ھزينه تر و سريع تر بودند، به تدريج جايگاه مسلط افغانستان را در تجارت بين المللی کمرنگ ساخت.

مرکزھای  قال داده می شدند، کاھش داد و در نتيجه، آبادانی و سعادتجديد حجم کا4ھای تجارتی را که از مسير افغانستان انت
گرديد و صنف تاجران تضعيف اکثر بخش ھای افغانستان، فعاليت اقتصادی فشرده نستان را با تھديد مواجه کرد. درشھری افغا
قدرت مرکزی و فقدان . ری به اشرافيت زمين دار فراھم گرديدقدرت سياسی از مرکزھای شھ نه برای انتقالدر نتيجه، زمي گرديد.

 ھم چنان ُعرف ھا و عنعنات ثابت و واضح، باعث ُکندی بيشتری تجارت و سوداگری گرديد. 

  

ھند  -ھالند از قبيل شرکت   ترکمش یبرتری دريانوری اروپايی و کنترول آنھا بر تجارت بحری، در اثر ظھور شرکت ھای سھام
شرکت ھا مزيت ھای رقابتی  کارويژه ھای مديريتی برای ھمچوشرقی، تقويت گرديد. صرفه جويی ھای جداگانه، ريسک پذيری و 

فراھم نمود و آنھا را توانايی بخشيد تا بازارھای اقتصادی را از طريق پيشبرد تجارت ھای دورادور در تصرف خود در آورند. ھم 
ی سابق به سايبريا و گشايش مسير ودر اثر گسترش نفوذ شور» مرکز تجارت جھان«ه و اھميت افغانستان به عنوان نان جايگاچ

 تجارت و معام5ت تجارتی در اطراف دريای خزربر توانست بسيار زود بدين ترتيب، شوروی  تجارتی جديد به شرق، تقليل يافت.

  غلبه حاصل نمايد. 

 

شراکت «سنتی به عنوان افراد مستقل و يا  ۀکه به گون-تجارت] اروپايی به تدريج از تاجران مسلمان ۀرقابت گران[ عرص
زيرا آنھا  د؛به تجارت می پرداختند، پيشی گرفتند. برای تاجران محلی دشوار بود که با اين نھادھای اروپايی رقابت کنن» خصوصی

)، داخلیصنايع ازحکومت و سوبسايديھای دولتی( حمايت دولت  ، حمايتاعتبار مالینظام کداری، با کمبود امکانات منظم بان
 تجارت . در نتيجه،شدندنمايندگی ھای تجارتی و ھم چنان نبود ماموريت ھای دايمی ديپلوماتيک در کشورھای غير مسلمان ُدچار

پُرمنفعت ل ھا بر تجارت اق5م در کشورھای اس5می از رشد و گسترش بازماند؛ زيرا امپراتوری ھای صفويان[ ايران] و مغو
و ھم چنان نبود  ای ضعيف ارتباطات و حمل و نقلھنظام ھم چنين، به خاطر می کردند.  وضعخارجی حق انحصار سلطنتی 
 45چنان خراب بود که سفر از پيشاور به کابل در حدود سرک ھا  وضعيت . ار دشوار گرديده بودامنيت، تجارت داخلی نيز بسي

انتقال داده می شدند؛ زيرا استفاده از واگن ھا ھنوز چندان  یحيوانات باربر می گرفت. اکثر اجناس ھنوزھم توسطر روز را درب
تاخت و تازھای راھزنان  در معرض معمول نشده بود. مسافران و تاجران در شاھراه ھا به طور مکرر خود را قربانی يورش ھا و

کاروان ھای  که به شکل مرکزی، تاجران را وادار می ساخت کنترول وفقداندند. عدم امنيت مسيرھای تجارتی احساس می کر
ھای ھمدست ُگمرکی بر اين دشواری ھا می افزود و يا آن را دوچندان نظام ک5ن سفر نمايند تا بتوانند از خود شان دفاع کنند. نبود 

  تجارت به شمار می رفت.  ن خود يکی از موانع اضافی فرارویمی کرد، و اي

  

 

ھفدھم ھنوز ھم حجم قابل م5حظه ای از اموال تجارتی از طريق افغانستان انتقال  ۀبا وجود اين مشک5ت، تا سال ھای آغازين سد
ھای زيربنابا اين وجود، شتربار در يک سال از افغانستان عبور می کردند.  14000داده می شدند. به طور تخمينی در حدود 

روز افزون افزايش می  ۀدند و قدرت و نفوذ اجتماعی قبايل در مناطق شرقی افغانستان به گونتجارتی افغانستان بسيار ضعيف بو
شھری افغانستان از قبيل کابل، کندھار، ج5ل آباد و غزنی تسلط داشتند بايلی برشاھرگ ھای اقتصادی مراکزيافت. اين گروه ھای ق

تجارت بحری، عدم ھفدھم بدين سو، موانع متعددی از قبيل رونق  ۀسدو از مسافران و تاجران ماليات کافی تحصيل می کردند. از
مينی را از بين امپراتوری ھای فارس و عثمانی و فارس و مغول ھا) تجارت ز جنگ ھاامنيت شاھراه ھا و منازعات منطقه ای( 

نوی از طريق افغانستان انتقال سنتی و عنع ۀمحصو4ت که به گون. شکر، چای و سايرنددادزيادی کاھش  ۀطريق افغانستان به انداز
  داده می شدند، به تدريج مسير تازه ای يافت و پس از آن تاجران به انتقال اين محصو4ت از طريق خليج فارس شروع کردند. 

  

اقتصادی افغانستان را تضعيف نمود. فيودا4ن زمين دار و روسای قبايل،  ۀتوسعقدرت مؤثر مرکزی و کاھش تجارت، سقوط 
پولی، قضايی و ادارای صنف  ۀشھری را تحت استي5ی خويش در آوردند و با استفاده از تدابير خودکامه و بولھوسان مرکزھای

با دسيسه ھای سياسی و اقتصادی فيودا4ن زمين و  که قدرت نداشتند ی صنفی به آن اندازه تاجر را از صحنه راندند. اتحاديه ھا
اس5می ھيچ نوع بنياد  شريعتکه آنھا تحت  شدند بسيار ضعيفبه ويژه  به خاطری  صنفی اتحاديه ھایروسای قبايل مبارزه کنند. 

يکی از موانعی بود که عضويت آنھا را » ربا« عمن ۀبانکداری و مسألمذھبی با و مخالفت حقوقی ای را در اختيار نداشتند. تضاد 
با ھا اداره می شدند،  يھودیاديان از قبيل ھندو ھا و در اتحاديه ھای صنفی مشخصی مانند بانکداری که توسط پيروان ساير 

                                                   
 1969مي5دی، نشر  1946 - 1880»( رن سازیظھور افغانستان نوين: اص5حات سياسی و مد« اين قسمت بيشتر اقتباسی است از کتاب وارتان گريگورين زير عنوان  - 
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اقتصاد شھری افغانستان با سپری شدن زمان تضعيف گرديد و شمار تاجران، صنعتگران  بدين ترتيب، .محدوديت دچار می کرد
قدرت  برعکس، ه دست آورده بودند، از دست دادند.وپيشه وران کاھش يافت و آنھا قدرت سياسی را که[ در طول چندين سده] ب

رت می کم ثابت گرديد که آنھا در برابر ت5ش ھايی که برای اص5حات حقوقی و اقتصادی صو -زمين داران افزايش يافته و کم
  جدی به شمار می روند.  گيرند، يکی از موانع

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت
 

 بگذارد؟ ريتأث آن یصاداقت ۀتوسع بر توانست چطور افغانستان يیايجغراف تيموقع  .1

 

 ربگذارد؟يتأث افغانستان تجارت بر توانست چطور یبحر تجارت یھا راه کشف  .2

 

 شدند؟ یم برطرف چطور موانع نيا  بودند؟ ھا کدام تجارت برابر در موانع از یبرخ  .3

 

 ھا عرصه نيا در یمذھب یھا تياقل و اس5م نيد نقش بود؟ چگونه افغانستان یشھر اقتصاد در یصنف یھا هياتحاد گاهيجا  .4
 بودند؟ چگونه

  

  مي?دی)  1800 - 1747درانی ھا(  ۀب. دور
 

 تاريخی، قندھار بزرگترين مرکز تجارتی افغانستان بود. اين شھر يکی از مھمترين شھرھايی بود که در مسير تجارتی ۀدر اين دور

مرکز  وب کشور ما می گذشت. قندھار به عنوان يکمسير تجارتی نامبرده از طريق جنبين ھندوستان و فارس قرارداشت و
ت صفويان[ ايران] به اندازه يی اھميت داشت که برای ساليان زيادی جنگ بين مغول ھا و حکومتجارتی افغانستان آن روز، 

بدالی بود؛ شخصی که در سال اتمرکز داشت. ھم چنان، قندھار پايتخت حکومت احمدشاه خان  آنتصرف صرف برکنترول و
درانی ھا را در افغانستان بُنياد گذاشت. در جريان حکومت دودمان درانی، تجارت و عبور  ۀمي5دی برای نخستين بار سلسل 1747

  و مرور کاروان ھای تجارتی از افغانستان ھنوز ھم در اقتصاد افغانستان جايگاه خود را حفظ کرده بود. 

  

دند. آنھا در پيشه ھای مختلفی سراسر افغانستان بيش از گذشته ھا فعال ششھرھای -در جريان اين دوره، تاجران ھندی در مرکز
 رسم و رواج و بردباری در برابر خاطر تحمل قبيل بانکداری و قرضه دھی پول نقش فعال بازی می کردند. کابل در آن زمان بهاز

تاجران داشت.  خاصیشھرت  -رم بودندليت مذھبی محتيک اق در آن زمان  که -تاجران ھندو و به خاطر ُجنب و جوش ھند وھا
بپردازند. » ّجزيه« ويژه را به نام  ۀو مکلف بودند که يک نوع مالي ره ثروت ھای بزرگی جمع آوری کرده بودندھندو در اين دو

   ان غير مسلمان وضع می گرديد. تاجربراين گونه ماليات( جزيه)  صرف 

 

برای سکتور خصوصی و حکومت قرضه می  بخشيدند؛ آنھا هتوسعی خويش را رمعام5ت اعتبا ۀبانکداران ھندی به تدريج دامن
نخستين  تاجران ھندی در واقع،مويل می کرد.ت ای دولتی راسکتور نظامی و ساير نھادھدادند و دولت با استقاده از قرضه ھای آنھا 

در اداره و ھندو ۀچنان تاجران قرضه دھند افغانستان به شمار می روند. ھم4زم جھت سرمايه گذاری در ۀفراھم کنندگان سرماي
درانی ماليات جمع آوری می  ۀمديريت مالی دولت آن دوره نقش مھمی را بازی می کردند. آنھا به نيابت از سران حاکم خانواد

کردند. به  احمدشاه آبدالی را تمويل می لشکرکشی ھای ۀھزينکردند، برای اردوی افغانستان اجناس و تدارکات توزيع می کردند و 
و و4يت ھا، شھرھا  - ن در دستگاه مالياتی مرکزھمين خاطر، تاجران ھندی در پست ھای مھم اداره ھای مالی دولت و ھم چنا

  تعيين می شدند. 

  

 ،ساير لشکرکشی ھای نظامی تحت رھبری دوست محمدخانانگليس و -فغاننزدھم به خاطر جنگ ھای ا ۀدر آغازين سال ھای سد
در اين دوره، کاروان ھای تجارتی  به خاطر پرداخت ماليات ھنگفت به  ھر يک از  گری به تدريج کاھش يافت.تجارت و سودا

شھرھا  -بودند. مرکز موقعيت داشتند، با تھديد و ترس مواجه جداگانه در مسيرھای تجارتی کليدی و عمدهقبايل مختلفی که به طور
شدند. کابل به  با کاھش جدی عايدات مواجه تجارتی و اداری ۀو مراکز عمد را از دست دادند به تدريج موقعيت اقتصادی شان
آن برای کمتر متأثرگرديد، بلکه ھنوز کابل به عنوان يک موقعيت مطلوب  از اين رکود اقتصادی خاطر موقعيت خاصی که داشت
 ش شروع يا در آنکوه ھای ھندوک ۀلسلرا از نقطه ھای مختلف س شانباقی ماند که سفرھای تجارتی  عده از کاروان ھای تجارتی

و تاجران نامبرده اموال تجارتی شان را در کابل گدام و يا ھم توزيع می کردند. تاجرانی که از کابل به سوی آسيای  پايان می دادند
ا خود می بردند را ب و نيل  ديگ ۀمصالح مرکزی سفر می کردند، معمو4ً کا4ھايی از قبيل تکه، شال ھای کشميره ای، قند خشتی،

 را ھای مختلف، گردن بند ط5، ابريشم خام و ساير اجناس باز قبيل اسديگری  ۀمرکزی برخی مال التجارو در بازگشت از آسيای 
نيز دريافت می کردند که عبارت  روسیو  يیاروپاکشورھای با خود می آوردند. در اين دوره، افغانستان برخی اجناسی را از 
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و کاغذ. از ھندوستان نيز برخی اجناس چشم و4د، حلبی، چرم، سوزن، آيينه، عينک ، مس، فنگين داری آھنی بودند از: ظرف ھا
غذا، نمک، ادويه،  ۀ، اجناس پُنبه ای، شکر، مصالحط5 بافی شده، تکه ھای ابريشمی مخلوط ۀتجّملی از قبيل ُسرمه، تکتزيينی و

می شدند. اين اجناس در برابر اسپ، پشم و ميوه ھای گوناگون صادر افغانستان ۀتفنگ و ظروف برای طبقات با4ی جامع
  افغانستانی مبادله می شدند.  

 

حمل و نقل، روز افزون در اثر بروز مشک5ت گوناگون از قبيل افزايش ھزينه ھای  ۀتجارت با کشورھای آسيای مرکزی  به گون
مواجه گرديد؛ طور مثال: کاروان ھای تجارتی ای که از ھندوستان  ھای ُگمرکی نا بسامان با تھديدنظام جنگ ھای خشونت آميز و

و يا آسيای مرکزی به سوی افغانستان می آمدند، به طور معمول پيش از رسيدن به کابل و يا غزنی، بيش از ده بار متوقف می 
فعاليت ھای مي5دی توسط بريتانيا،  1849. با اين وجود، با فتح پنجاب در سال حدی بر آنھا تحميل می گرديدبيش ازشدند و ماليات 

تجارت افزايش يافت. بريتانيايی ھا ت5ش می کردند که راه خويش را به سوی بازارھای رونق گرفت ودر کابل بازھم  تجارتی
ھا ھمان ت5ش  ۀشورھای اروپايی به فروش برسانند. از سوی ديگر، در نتيجافغانستان باز کرده و محصو4ت افغانستانی را در ک

اما تاجران افغانستان در مبادله . صادر می شدندروز افزون از مسير افغانستان به مرکز آسيا  ۀبود که اجناس کشور بريتانيا به گون
و ارمنی اغلب اوقات به عنوان نمايندگان و د44ن   يھودیو سوداگری اين اجناس نقش بسيار کوچکی داشتند؛ زيرا تاجران ھندو، 

  نگليسی و روسی عمل می کردند. تاجران ثروتمند ا

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 بود؟ چه افغانستان تجارت و اقتصاد ۀتوسع در قندھار یخيتار نقش  .1

  

 گرفت؟ یم قرار مختلف یھا یامپراتور ۀحمل مورد مکرر طور به افغانستان چرا  .2

 

 کردند؟ یباز نقش چه ستاندرافغان یھند بانکداران و تاجران دوره نيا انيجر در  .3

 

  رگذاشتند؟يتأث افغانستان یتجارت تيوضع بر چطور کشورھا ريسا و ايتانيبر با ینظام یھا جنگ  .4

 

  تحکيم دولت افغانستان  - ٣

 

  مي?دی)  1919 - 1880اميرعبدالرحمان خان( ۀالف. دور
 

يک دولت جديد در آغاز سلطنت او نمايانگر  ۀ. دورجدی با امير عبدالرحمان شروع می شود ۀتجارت افغانستان به گون ۀتاريخچ
افغانستان بوده و در اين دوره، شمار زيادی از نھادھايی که نظام قضايی افغانستان امروز را تشکيل داده اند، شکل گرفتند. امير 

در افغانستان  جارتت حقوقم آن باعث شکل گيری عبدالرحمان خان اص5حات حقوقی زيادی را در آن دوره انجام داد که تداو
 کنونی شده اند.  

   

را  يار به زودی ت5ش کرد که قدرت  خودبس مي5دی به تخت پادشاھی رسيد، 1880امير عبد الرحمان خان  پس از آن که در سال 
 تمرکزسازی ودر سراسر نھادھای دولتی و واحدھای اداری و4يتی آن تحکيم بخشد. يکی از اولويت ھای عبدالرحمان خان م

جامع محاکم تأسيس گرديد تا از طريق آن نظام در ھر ولسوالی يک  اين دور،حقوقی کشور بود. در نظام محاکم و  قانونمند ساختن
نون قبيلوی، . در آن زمان قانون دارای سه منبع مشخص بود: قوانين اداری و يا مدنی، قانون شرعی و قااجرا و نافذ گرددقوانين 

محاکم به دو نظام منابع قانونی ارجحيت داشت و در فيصله ھا به سادگی جاگزين آنھا می شدند.  ۀھمه اما فرمان سلطنتی نسبت ب
احوال و قوانين  جزايیحقوقی خانواده ھا، قوانين فيصله ھای شاخه تقسيم می شد: محاکم مذھبی و محاکم دولتی. محاکم مذھبی 

که با تجارت، ماليات دھی و عھده داشتند و فصل قضايايی را بر حل ل می کردند، اما محاکم دولتی مسؤليتشخصيه را اعما
  کارمندان دولتی ارتباط داشتند. 

 

 ۀمحکم« دولتی بود، يکی از نوآوری ھای مھم اين دوره به شمار می رود. اين محکمه به نام  ۀتجارتی، که شکلی از محکم ۀمحکم
به منظور حل و فصل منازعات بين تاجران تأسيس مي5دی  1893ياد می شد که توسط امير عبدالرحمان خان در سال » پانچات
ھندو بود، اما تناسب اعضای مسلمان و ھندوی  قاضی صلحمسلمان و سه  قاضی صلحاساساً متشکل از چھار » پانچات«گرديد. 

که در بين ھم  ندبود قابل اعتماد و با نفوذی ان تاجر يک از اعضای محکمهاين محکمه  با سپری شدن زمان تغيير می کرد. ھر 
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قراردادھا و  بر مبنای ُعرف و عنعنات تجارتی، ،منازعات تجارتی ۀنامبرده در بار ۀ. محکمورد احترام قرارداشتندقطاران شان م
به عبدالرحمان نسبت داده می » پانچات« ۀدر می کردند. افتخار ترکيب يگانه و بی سابقصاداوری و حکم  شواھد مستند طرفين

که به پيروی از شريعت - اقع عبدالرحمان می خواسته با رھايی تاجران ھندی از قيد رويه ھای قضايی محاکم مذھبیو دروشود 
  زمينه را برای رشد تجارت فراھم سازد.  -صورت می گرفتند

 

ت بريتانيا ای تحصيل پول از حکوممي5دی، يک تاجر افغانستانی از امير عبدالرحمان خان بر 1895تجارتی سال  ۀدر يک منازع
انگليس برای حکومت بريتانيا  -در جريان جنگ دوم افغانکه  ادعانمود . تاجر مورد نظرو کمک نموددادخواھی درخواست 
. امير عبدالرحمان خان شش رداخته استو اما حکومت انگليس ھنوز بدھکاری وی را نپ مورد نياز شان را فراھم کرده تجھيزات

کابل به شمول يک شھروند بريتانيايی تعيين کرد تا قضيه را مورد بررسی قراردھد. پس از بازبينی  ۀنفر را از ميان تاجران برجست
  دعوای مدعی برحق نبوده است.  که تاجر ارايه گرديد، ھيأت فيصله کردو بررسی اسنادی که توسط 

  

صورت گرفته » پانچات« ۀدر مورد محکمه اقدامی است که شبيه ب ،تجارتی انتصاب تاجران ملی و بين المللی برای ديوان محکمه
  بود و در آن مسلمانان و غير مسلمانان درکنارھم برای حل مسايل و منازعات کار می کردند. 

 

اصلی در کابل بود که ھم محاکمی را که خارج از پايتخت قرارداشتند، نظارت می کرد و ھم به عنوان عالی  ۀمحکم» علوم ۀخان« 
پس از فيصله ای که در محاکم صورت می غانستان برای متقاضيان خدمت می کرد. شخص امير استيناف دراف ۀترين محکم
نھايی محکمه، اگر افراد فکر می کردند که  ۀين شخص با ص5حيت و تصميم گيرنده به شمار می رفت. پس از فيصل، آخرگرفت
داشت و  عام ۀيک بار جلس ۀمراجعه کنند. امير ھفتصادره نادرست می باشد، آنھا می توانستند به طور شخصی به خود امير  ۀنتيج

 ۀفيصل ۀخويش را به اط5ع وی برساند و در بار ۀبودند، می توانستند قضي و استيناف در جريان آن کسانی که خواستار دادخواھی
ر از تغييرات . يکی ديگزن روزھای مخصوصی را ترتيب می کردحتا شاه نامبرده برای استماع شاکيان ه استد4ل کنند؛صادر

حقوقی آن زمان، معياری سازی قانون شريعت و فرايندھای قانونی بود. او مکتب فقه حنفی را به عنوان قانون نظام بُنيادی در 
نامبرده برای قاضيان رھنمود که  نشرنمود» اتضّ القُ  اساسُ «برای قاضيان به نام  را رھنمودی ھم چنان کرد و  ينهافغانستان نھاد

   معلومات فراھم می کرد. العمل محاکم و اع5م تصميم ھای قضايی و عدلی طرز ۀدر بار

  

در نظر داشت. در دوران سلطنت امير در » تجارت را به عنوان بزرگترين منبع ثروت اندوزی افغانستان«اميرعبدالرحمان خان
امير يافت.  هتوسعو فارس  روسيهن، اثر اص5حات اقتصادی وی، تجارت بين افغانستان و برخی کشورھای ديگر مانند  ھندوستا

اموال  ۀمغلق عوارض مرزی بين و4يت ھا، زمينه را برای جريان آزاداننظام از طريق عق5نی کردن گمرکات و از بين بردن 
کاروان ھا) رھبری  رئيسرسمی را برای کاروان ھای تجارتی ايجاد کرد که توسط قافله باشی(  ۀاو يک ادارتجارتی ھموار کرد. 

 رت، خزاين و عوايد، مسأله مصؤنيت وتجاتيار داشت و با ھمکاری رياست ھای می شد. اين اداره قوای نظامی کوچکی در اخ

  چگونگی عرضه و نيازھای ترانسپورتی مسافران و تاجران را نظارت و بررسی می کرد. 

  

اضافه  مبتنی بر ارزش ۀ/ ماليدولتی ۀرصد ماليد 2.5گمرکات و تسھيل تجارت،  نظام اميرعبدالرحمان خان به منظور ساده سازی 
 ھای نامبردهشوراايجاد کرد و  در ولسوالی ھا رامحلی تجارتی شوراھای  اميرصادرات و واردات وضع نمود.  تمامرا بر  شده

کز ايجاد يک صندوق وجھی  دولتی را در مر ، اميرعبدالرحمان خانھم چنان ند.که برای تاجران محلی قرضه بدھ ندوظيفه داشت
  کرد که در واقع به عنوان بانک خدمت می کرد. 

 

 سان داشته است. رقابت اقتصادی انگلستان و شورویجم تجارت به طور قابل م5حظه ای نوَ باوجود رشد تجارت در اين دوره، حُ 

انات بوده است. در سال ، عامل و مسؤل مستقيم اين نوسه بودو عوارض گمرکی بازدارنده ای که توسط امير نھادينه گرديد سابق
تدابير مختلف تجارتی را وضع کرد تا از ورود اجناس ھندی و بريتانيايی به بازارھای آسيای  وقت یومي5دی، شور 1880ھای 

  مرکزی جلوگيری نمايد. اين تدابير جديد روسيه، جايگاه و موقف افغانستان را به طور شديد در تجارت ترانزيتی آسيب پذيرساخت.

 

 ۀسرمايھد و از سوی ديگر، از روند خروج صادرات افغانستان را افزايش د5ش زيادی به خرچ می داد که ازيک سو ت امير
او حق او واردات نمک و شمار زيادی از محصو4ت توليدی را ممنوع قرارداد. افغانی به کشورھای خارجی جلوگيری نمايد. 

زايش داد و از طريق اعطای قرضه ھای بدون سود به تاجران افغان را با4ی صنعت چوب چھارتراش اف سلطنتیانحصارشخصی 
حاکميت خود را با4ی اقتصاد افغانستان تحکيم بخشيد. در نتيجه، چون افغانستان کدام توافقنامه[ھا] و يا قرارداد[ھای] تجارتی با 

عدم  نفعت تجارت را ازدست دادند.مشخص پُرم تاجران افغانستان برخی از مزايا وجنبه ھای حکومت ھای خارجی نداشتند، 
 آسيب پذير ساخت.  را اقتصاد افغانستان با تعرفه ھای حفاظتی و ماليات با4ی ترانزيتی،توافقنامه ھای تجارتی ھمراه  موجوديت

ار زيرساخت ھای حمل و نقل دچ ھنوز ھم افغانستان با کمبودسرک سازی،  ۀمسأل ، با وجود توجه و تمرکز امير بهافزون برآن
 تاجران مجبور بودند که  بدتر از آن،صرف دو روز درھفته باز بود و تجارتی بين کابل و پيشاور  ۀمسيرعمد بود؛ طور مثال:
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حفاظت می کردند، در بدل پرداخت پول و امتيازات مالی به گذرگاه ھای مرزی را از سران قبايلی که از  خود را  عبور ۀجواز نام
  دست آورند. 

  

 نظر وتبادل بحث جھت دهش طرح سواUت

 
 کرد؟ اص5ح را افغانستان یحقوق نظام چطور عبدالرحمان ريام  .1

 

 شدند؟ یم ليتشک چطور محاکم داشتند؟ وجود ینيقوان نوع چه دوره، آن در  .2

 

 کمهمح آن داشت؟ وجود یخاص ۀنکت چه آن بيترک در داشت؟ تيمسؤل چه نامبرده ۀمحکم بود؟ محکمه چطور پانچات ۀمحکم3. 

 نه؟ چرا و چرا شود؟ واقع ديمف امروز افغانستان یبرا تواند یم یمشابھ ۀمحکم ھمچو ايآ کرد؟ یم حل را منازعات چطور

  

  اميرامان هللا خان ۀبيستم و دور ۀب. سال ھای آغازين سد
 

نظام اصلی اگرچه ساختار  مي5دی اميرحبيب هللا خان جانشين پدرش، اميرعبدالرحمان خان گرديد. حبيب هللا خان 1901در سال 
 در اين دوره، بهمعرفی کرد. جديداً خودش را نيز  ۀرا حفظ کرد، اما برخی اص5حات خودساخت دوران پدر مرحوم خود ۀعدلي

منازعات بين  ۀقدرت و ص5حيت قضايی و اختيارقانونی به ارتباط قضايای مدنی و جزايی داده شد. ھم ،حکمرانان ھرو4يت
مي5دی)  1919حبيب هللا پيش از وفات خود(  در پھلوی آن، مدنی به محاکم پانچات راجع می شدند. دعاویان تاجران و ھم چن
حمل و نقل و زيرساخت ھای ارتباطی افغانستان، امکانات بانکداری و پاليسی ھای تجارتی اين کشور را نظام ت5ش نمود تا 
صنف کوچک تاجران افغانستان ظھور کرده بود. اين صنف متشکل از مي5دی، يک  1990 ۀقبل از فرارسيدن دھمدرنيزه کند. 

که بخشی از فوايد خويش را در تجارت سرمايه گذاری کرده  ندی از کوچی ھای ثروتمند بودم5کان بزرگ و تعداد انگشت شمار
جنگ صورت می گرفت. پس از  يق د44ن خارجیتجارت اساساً در حد تجارت ترانزيتی باقی مانده بود که از طر با آنھم،بودند. 

ھا توانستند که خود شان شرکای تجارت خويش را تعيين کنند. در سال ھای  مي5دی، افغان  1919در سال انگليس  -سوم افغان
به تاجران افغانستانی  ،رسيد و برای نخستين بارجارتی با بريتانيای کبير به امضامي5دی برخی توافقنامه ھای ت 1923و  1921
بدون استفاده از نمايندگان و يا د44ن  از طريق بندرگاه ھای ھند صادر و  که اجناس خويش را به طور مستقيم و  داده شد اجازه

مي5دی، شھروندان  1923سال فرارسيدن سرک ھا و حمل و نقل گسترش يافت و پيش از  ۀشبکواردنمايند.  در جريان اين دوره، 
 قندھار سوار موتر شوند. ت5قی شرايط و فرصت ھا، زمينه ساز ايجاد و تشکيل نخستين - چمن افغانستانی می توانستند که در سرک

دور را راه از تجارت  یبخش بزرگ ،کافی خود ۀصنف تاجران افغانستانی گرديد که نھاد نامبرده می توانست با سرماي و اولين
  د. نتحت کنترول خود درآور

 

  خان پيشرفت اقتصادی بسيار اندکیسلطنت امان هللا ۀهللا خان به تخت نشست. در دورپس از حبيب هللا خان، فرزند وی امان 

زراعتی و يا  ۀمي5دی، کدام پروژ 1920صورت گرفت؛ زيرا وی برای رشد اقتصادی کدام پ5ن نظام مند نداشت. در سال ھای 
ز تجارت و ورکشاپ ھای دولتی. عوارض تکميل نگرديد. قوی ترين سکتور اقتصاد افغانستان عبارت بود اتطبيق وصنعتی 
بودند.  و گوناگون تجارت باقی ماند؛ زيرا اين عوارض در مناطق مختلف ناھمخوان کی ھنوز ھم به عنوان يک مانع فرارویگمر

 ، از بين برد. يکی ازی مامورين گمرکات مساعد می کردامان هللا خان آن بخشی از ماليات را که فرصت استفاده جويی را برا

 ۀھزين مقداروضع  ، يکه- چھل ۀبود. منظور از مالي »يکه-چھل« ،لغوو برطرف نمود ويژه و معروفی را که امان هللا خانماليات 
و اين گونه ماليات ھرکا4ی تجارتی و يا  بر ھر قلم اشيای مورد معامله بود  ،تمام شدنرخ ھر بار، ھر وزن، ھر برچھل بر  يکی

حدی زيادی وسوسه می کرد که پول بيشتری  بهؤليت انفاذ و اجرای ھمچو ماليات را به عھده داشتند، که مس -مامورين گمرکات را 
عوارض اضافی را بر اموال درصد  10 معمو4ً  ،آن روز، مامورين گمرکات . به اساس گزارش ھایرا از تاجران اخاذی کنند

ھمدست نظام  يک و يا نبود غيابتبرع5وه، به خاطر  وضع و جمع آوری می کردند.بررسی می کردند،  شان خودصادراتی که 
    و يا حق د4لی مامورين گمرکات به طور روزافزون افزايش می يافت.  کميشنو اندازه ھا،  اوزن ھ

 

برداشت. در آن  د در خدمات گمرکی، گام ھای زيادیتشويق فعاليت ھای تجارتی و به منظور مبارزه با فساامان هللا خان برای 
 آتی تقسيم می شد:  ۀھر نوع صادارت به يکی از سه دست دوره

  

 که از عوارض گمرکی معاف بودند؛ یديگر ۀو برخی اق5م متفرق وسايل مورد نياز جنگدينی، ادبيات و کتاب ھای ) 1(

   

نھا عوارض اق5م تجملی ساخت اروپا به شمول کارت ھا، سنگ ھای مرمر، انواع سيگرت، تصويرھا، شکر و عسل که از آ): 2(
 درصد) حصول می گرديد؛ 100گمرکی کامل( 



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

32

  

اخير شامل   ۀمورد و يا دست نرخ ھای مختلف عوارض و ماليات دريافت می گرديد. غير تجملی که از آنھا به اساس ) اق5م 3( 
از » اق5م مفيد«از وسيعی ۀ% درصد ماليات) و دست15گمرکی)، تکه ھای مختلف(  ۀدرصد تعرف 40چای( با اق5م مختلفی از قبيل 

  % درصد وضع می گرديد. 25 ۀمالي  ر آنھاکه ب می گرديد  و غيره  ، تيل و روغننفتی  ، چراغی مختلفقبيل کفش ھا

 

ی سلطنت خود پيگيری نمود، شھرت بسيار زيادکه در جريان  ایحقوقی و سياسی  ۀامان هللا خان به خاطر اص5حات بلندپروازان
نفوذ و وی،  ۀمي5دی نخستين قانون اساسی افغانستان را تسويد و تصويب نمود. قانون اساسی مصوب 1923. او در سال کسب نمود

حد قابل  رسوخی را که رھبران مذھبی و قبيلوی به طورسنتی از طريق تمرکز قدرت در حکومت شاه به دست آورده بودند، به
محاکم به غير از محاکم رسمی دولتی، قدرت محاکم  تمامردادن . اين قانون با ممنوع قرام5حظه ای محدودکرده و کاھش بخشيد

محاکم رسمی قرارداشتند و نظام قانون متذکره، شوراھا، جرگه ھا و ساير نھادھايی را که خارج از  55 ۀمذھبی را کاھش داد. ماد
 ۀامان هللا خان از محاکم به گون ۀصريح منع قرارداد. ھم چنان قانون اساسی مصوب ۀبه حل و فصل منازعات می پرداختند، به گون

برقانون شرعی ارجحيت بدھند.  با اين  را رويه ھای قضايی،  قانون غيردينیفيصله ھاو  جدی تقاضا کرده بود که در ھنگام
می رفت،  از جمله چالش ھای جدی به شمارسنتی قدرت در افغانستان  مي5دی برای بنيادھا و نھادھای 1923اساسی  وجود، قانون

  به ھمين خاطر، رھبران محلی و اعضای شورای علمای افغانستان به زودی به شورش برضد شاه آغاز نمودند.  و

  

 دادهحکومت مرکزی را کاھش  و ھدف آن اين بود که  قدرتمي5دی، قانون اساسی توسط لويه جرگه تعديل گرديد  1925در سال 

  لی آن، نقش برازنده تری داده شود. ه شمول امور عددين مقدس اس5م در امور دولتی ب تنفيذ احکام و برای

 

حاکم بوده است. مشخص رفتارھای حقوقی و قضايی افغانستان  عرصه ھایبر  و در طول تاريخ افغانستان، سنتی ۀشريعت به گون
 حقوقشريعت بر  ۀو غلبچيره دستی  ۀبه عنوان مثال ھای برازند ھاو قانون قرارداد ھاجمله می توان از قانون جايدادکه از

قضايی و قضاوت   ۀپيرامون روياغلب اوقات  محاکم مذھبی و غير دينی امان هللا خان نيز ۀدر دور ،به ھرحالافغانستان نام برد. 
    د. ی از قضايا رسيدگی کنبيشتر دند که ھرکدام  به تعدادیو ھردو طرف ت5ش می کر با ھم در کشاکش و جنجال بودند

 

ص5حيت محاکم  ۀانان و کارگران اتفاق می افتادند و حل و فصل آنھا در حوززد کدام منازعه ای بين دھقبه خاطر دستم ھرگاه
مورد نظر خود به يکی از منازعات معمول قضايی تبديل می شد. امان هللا خان  ۀشرعی و يا محاکم تجارتی قرار می گرفتند، قضي

پايان بگذارد. پايين ترين  ۀچھار مرحله در آن، بر اين گونه منازعات نقط محاکم با وضعنظام ت5ش جدی نمود تا ازطريق نوسازی 
 ۀو با�خره در مرحل و4يتی)  ۀمحکم( مرافعه ۀاز آن محکمابتداييه و بعد  ۀ، پس از آن محکمصلحيه ۀمحکمه، محکم ۀمرحل

م قضاوت اختصاری بود که در آن پيداست، محاک ھمان طوری که از نام شان، صلحيهيز قرارداشت. محاکم يتم ۀآخری، محکم
مدنی رسيدگی می امورتجارتی و  صرف به قضايایاين محاکم . ندتصميم گيری ھا به طور کامل بر توافق طرفين استوار بود

ھای صادرشده توسط اين  ؛ زيرا تصميم گيریطلبی نبودندرمی و جزايی. تصاميم اين محاکم قابل استيناف کردند، نه قضايای جُ 
مي5دی  1930سال ھای  ۀتا زمانی که طرفين توافق نمی کردند، انتشار و اجراء نمی شدند. محاکم اص5حيه در فاصل کمگونه محا

 ۀدر بار ص5حيت نداشتند که، ديگر چنين محاکمی ندفعاليت می کردند، اما زمانی که محاکم تجارتی جداگانه تأسيس گرديد
  منازعات تجارتی قضاوت و داوری  کنند. 

 

و به خاطر عضويت  قضاوت غيردينی ۀروی جنب» پانچات«ۀدوره به خاطر توجه و تمرکز محکمران مذھبی در طول اين رھب
 1924 ۀی که در لويه جرگيداشتند. علما و بدبينانه افرادی از اقليت ھای مذھبی در آن، ھميشه نسبت به اين محکمه ديدگاه انتقادی

لغی اع5م کرده و ص5حيت قضايی آن را دوباره به نامبرده را م ۀاضا کردند تا محکممي5دی شرکت ورزيده بودند، از حکومت تق
ه به اين ارتباط طرحی را پيشنھاد کردند و طرح آنھا نيز توسط اعضای لويه جرگه تصويب گرديد. ب آنھاد. محاکم شرعی انتقال دھ

دگی به منازعات تجارتی برای رسي را دفتر مخصوصی را تصويب کرد و در محاکم شرعی تعقيب آن امان هللا خان قانون ديگری
  قانون ديگری را نيز به منظور تنظيم  اقدامات قضايی محاکم شرعی تصويب نمود. ايجاد کرد و به تعقيب اينھا 

 

سال  را در  قانون جزايیجامع  ۀن شد و ھم چنان دولت افغانستان يک مجموعافغانستان تدوي در جريان ھمين دوره، قانون تجارت
مدنی اختصاص قضايای  و حقوق مالکيتتجارتی به شمول  وضوعاتبه م» جزايی قانون«احکام اين شماری از نشرنمود.  1924

داشتند. بر اساس احکام اين قانون، بايد از  ملکيت خصوصی شھروندان در برابر اخاذی ھا و رشوه ستانی ھا توسط مامورين 
مبھم[ از نظر  ۀدارای فقر متذکره» جزايی قانون«  22 ۀ). ماد233-229اده ھای دولتی حراست و حمايت صورت می گرفت( م

ص5حيت تشکي5ت مذھبی بيرون قرار می داد. در اين قانون  ۀيک سلسله فعاليت  ھای تجارتی را از کنترول و حوز] بود که لغوی
را نقض  کند و يا کسی را وادار می سازد که قانون قانونی را نقض می یتجارتامور که پيشبرد و انجام در شرايطی« آمده بود که: 

اين ُحکم  به طور واضح » که به لباس روحانی ملبس اند، قابل تطبيق نمی باشد.کند، در آن صورت مجازات از سوی آنھايی 
 بخشيد. رھايی می، از مجازات توسط قوانين شرعی يدشخصی را که به ارتباط معام5ت تجارتی مرتکب تخلفات جزايی می گرد
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 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 بود؟ چه افغانستان یحقوق نظام یرو خان هللا امان اص5حات ريتأث  .1

 

 تواند یم یمشابھ اص5حات ايآ کرد؟ مبارزه چطور فساد با یو کرد؟ یوعمل بيتعق را یتجارت اص5حات کدام خان هللا امان  .2

  ند؟شو واقع ديمف امروز افغانستان یبرا

 

 نيا ايآ کرد؟ ینوساز را افغانستان یحقوق نظام چطور یاساس قانون نيا داشتند؟ وجود یمھم نکات چه 1923 یاساس قانون در  .3
  ؟یمنف اي و بودند مثبت راتييتغ

 

  شتند؟رگذايتأث تجارت برحقوق چطور وارده 5تيتعد شد؟ ليتعد چطور شد؟ ليتعد ،یاساس قانون چرا ی5ديم 1925 سال در  .4

 

  رسد؟ينظرم به آشنا شما یبرا محاکم نيا نام ايآ بود؟ محکمه طور چه هيصلح ۀمحکم  .5

   

  موجود نظام تھداب گذاری  -  ۴ 

           

  نادرشاه   ۀدور الف.
 

مي5دی به تخت  1930سلطنت محمد نادرشاه صورت گرفت. وی در سال  ۀافغانستان در دور تجارت حقوقبعدی تّحول  ۀمرحل
قانون اساسی سرنوشت  قانون اساسی جديدی را تدوين کند، اّما ت5ش می کرد قانون جديد نبايد بامصمم بود که اھی تکيه زد. اوش
قانون اساسی برخی  اساس اگرچه بر نادرشاه]  ۀمي5دی[ دور 1931 ۀامان هللا خان ُدچار شود. قانون اساسی مصوب ۀدور

قانون در تدوين و ايجاد اين قانون نقش و نفوذ چشمگيری داشتند.  ءود، اما علمايه استوار بکشورھايی مانند فرانسه، ايران و ترک
رسمی افغانستان اع5م کرد. در اين دوره، قانون شريعت نسبت به  دينحنفی[ از مذاھب اھل سنت] را به عنوان  اساسی، مذھب

قانون اساسی   88 ۀحيت داده می شد. مطابق به مادصورت می گرفت، ارج تشکيلقانونگذاری ھايی که توسط پارلمان تازه 
آن  ۀقضايای واصله را در مطابقت با دستورات فقه حنفی مورد رسيدگی قرارداده و در بار کهمحاکم مکلف بودند  ۀنامبرده، ھم

رچگونگی کارکردھا و4ر تا حدی زيادی بمی گرديد و قانون سبکی تنظيم حکم صادرکنند. با اين وجود، محاکم توسط قانون غيردين
  و اجراآت محاکم کنترول داشت. 

 

شھر کابل تأسيس گرديد. محاکم مشابه آن نيز، بعدتر در قندھار و مزارشريف منازعات تجارتی در ۀمي5دی محکم 1931درسال 
شورای ار می داد. استيناف خواھی ھای مرتبط با تصاميم محاکم متذکره را مورد رسيدگی قر ،تجارت کابل ھایايجاد گرديدند. اتاق

را که پس از اتاق تجارت کابل  یوزارت تجارت آخرين محکمه و يا پناه گاه افراد شاکی به شمار می رفت و استيناف خواھی ھاي
تجارت و ھم شورای وزارت تجارت از  ھایبه اين نھاد مواصلت می کرد، مورد رسيدگی وبررسی قرار می داد. بدبختانه، ھم اتاق

اصول نامه  از قبيلديگری  ت5ش ھای متذکره، برخی قوانين جديد ۀبی بھره بودند. برع5وافی عدلی و قضايی ک ۀتخصص و تجرب
و شدند مي5دی تصويب  1940در سال ھای  »دفتر ثبت تجارت« کميشن کاری و فرمان ايجادتقنينی ، فرمان اف5س و ورشکست

تجارت کابل و شورای عالی وزارت  ھایيعنی اتاقھردو نھاد[ متذکره]  برای ت5ش می کرد که  قع با اين گام ھا نادرشاه در وا
  فراھم کند.   4زم را راھنمايی ھای تقنينیتجارت، 

  

  ب. بانک ملی، د افغانستان بانک و ظھور سکتور مالی افغانستان
 

يادداشت ھای خود نوشته بود که در در کرده بود،  بازديدمي5دی از افغانستان  1916اروپايی که در سال بازديدکنندگان يکتن از 
 دولتی در تاريخ و روز مأمورين بانکی وجود نداشته و پول کاغذی بسيار کمياب بوده است. برای پرداخت معاشاتافغانستان 

اری با بنابر عدم تطابق نظام بانکداين مسأله . ندھا انتقال داده می شد بپول ھای کاغذی از ھندوستان به افغانستان توسط اس ،معين
معام5ت تجارتی از که می بايست حقوقی نظام ن و کمبود ، نورم ھای رايج زماموازين و احکام اقتصادی و مالی شريعت اس5می

در مي5ی،  1930و   1920در جريان سال ھای  اجرايی ببخشد، چندان تعجب آور نيست. ۀپشتيبانی نموده و قراردادھا را جبن
به پيشاور، کندھار و  زمينیمي5دی، کابل از طريق  1932. پيش از فرارسيدن سال ق افتادافغانستان تغييرات مھمی اتفا

مزارشريف وصل گرديده بود. آنچه که برای ما بيشتر مھم می باشد، اين است که سکتورمالی افغانستان در اين دوره تولد گرديد و 
  گرديد. اولين قانون جامع تجارتی نيز در ھمين دور وضع و تصويب 
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تاجرانی مانند عبدالمجيد ت5ش ھای تعداد زيادی از ھا وحد با فعاليت افغانستان، بيش ازبانکداری و تجارت ُمدرن در ۀتاريخچ
دارد. لندنی کسی بود که صنعت  و عبدالعزيز لندنی ارتباط و ھمبستگیاز قره باغ) ( ھرات)، لوی شيرخان و ناشرغلزیزابلی( از
و پس جنگ از ثروت افغانستان را در سال ھای پيش  ۀدر افغانستان شروع کرد؛ صنعتی که بخش عمد را برای نخستين بارقل قره 

شخص نامبرده در بھبود روابط تجارتی بين افغانستان و شوروی سابق و در گشودن دروازه  از جنگ جھانی دوم تأمين می کرد.
 با جذب سرمايه گذاری موصوف و کارساز بود. پسان تر،  ھای بازارھای شوروی به روی اجناس افغانستان يکی از افراد مؤثر

در افغانستان » ظھور صنعت« اص5حات زراعتی و يکی از دست اندرکاران کليدی ، به خارجی به سکتور زراعت افغانستان ھای
  تبديل گرديد. 

  

شرکت سھامی مشترک را به منظور  مي5دی اولين 1924عبدالمجيد زابلی با شراکت برخی ديگر از ھم و4يتی ھای خود، در سال 
بازگشت دوباره به تجارت با شوروی سابق تأسيس کرد. پس از به سررسانيدن يک ماموريت تجارتی دور و دراز به شوری و 

رات و واردات، حمل و از قبيل صادا مختلف تجارت مراحل که آن شاه به خاطرنادر. به حضور خود طلبيدوی را  وطن، شاه جديد
  ن کارینقل، کميش

 

 که توسط خارجی ھا پيش برده می شدند، نگران بود. او از زابلی خواست تا يک پ5ن تجارتی تجارت و ساير خدمات تجارتی

افغان ھا تشويق  گردند که در اين گونه فعاليت ھای تجارتی سھم بگيرند. در پھلوی پ5ن  تا با استفاده از آن،را تھيه نمايد  مناسب
ی خواست نخستين بانک افغانستان را نيز تأسيس نمايد. وزارت عدليه که خود را مسؤل تطبيق قانون شرعی مورد نظر، زابلی م
؛ زيرا او از سرنوشتی که نپذيرفتکرد که بانک مبنای مذھبی ندارد. نادرشاه نيز طرح مجيد زابلی را می می دانست، استد4ل 

ترک را شرکت سھامی مشعوض، شاه به زابلی اجازه داد که اولين در  شت.، ھراس داه بودپدرش امان هللا خان با آن دچار گرديد
با کشور ھای خارجی تنظيم نموده و زمينه را برای رشد افغانستان را تأسيس و از طريق آن تجارت » سھامی افغانشرکت «به نام 
، عراده ھای وارداتی، پُنبه، تيلقبيل شکر، دولت امتياز انحصاری برخی از اشيا و اجناس از  اقتصاد داخلی فراھم سازد.  ۀتوسعو 

مليون افغانی سرمايه ای که برای تأسيس  2.5 مبلغ ۀقره  قول و صادرات پشم را به زابلی و شرکای وی بخشيد. ھم چنان از جمل
  . مليون آن را دولت تھيه نمود 1.7شرکت سھامی مشترک 4زم بود، 

  

 - انستان خراب تر گرديد، زابلی پ5ن ھای خود  را فشرده تر کرد تا اولين بانکیمي5دی وضعيت اقتصادی افغ 1931چون در سال 

تأسيس نمايد.  -را در افغانستان با4 ببرد يابیھمه، زمينه ھای کاررکند، قرضه فراھم کند و مھمتر ازرا که بتواند پول کاغذی صاد
 به طور رسمی  نامبرده  مي5دی، شرکت 1933در سال  نظم و انتظام دوباره يافت و ) شرکت سھامی افغان1932( در سال بعدی

پولی بانک نامبرده که در  ۀبانک ملی به طور فوری به جلب و جذب سرمايه شروع کرد و ذخير. يافت انکشافبه بانک ملی افغان 
آن، به زودی به خاطر مليون افغانی افزايش يافت. با وجود  60مي5دی به  1937مليون افغانی بود، در سال  7.1حدود  1933سال 

به صدور قرضه ھای بدون وضع کرده است، با مشک5ت زيادی روبرو گرديد. بانک » ربا« ممنوعيتی که دين مقدس اس5م بر 
 بايد با ھرنامبرده را تکيت خريداری نمايد و پول تکيت -پول، قرض گيرنده مکلف بود که دريافت قرضهو برای  سود اقدام ورزيد

بود، فراھم  بانکی از سودتر  را که چيزی متفاوتبانک مقدار مفاد و يامنافعی  برای گزينه. اين ت ضميمه می کردرسيد  بازپرداخ
، بانک ملی بيش از شش سال اول فعاليت خود. در م5حظات شرعی را به اين ارتباط برطرف می کردسويی نيز می کرد و از

اين گونه رشد سرمايه با بانک در مدت نامبرده صدھا مرتبه افزايش يافت.  ۀيو سرما آنچه که توقع برده می شد، موفقانه عمل کرد
  توجه به  دورنمای رکود مالی بزرگ  بی سابقه بود.

 

يافت. کنترول  هتوسعسريع  ۀحکومت افغانستان  به گون مداوم مي5دی، بانک ملی به خاطر حمايت ھای 1930در جريان سال ھای 
ثابت « مي5دی بانک نامبرده يک نرخ  1935سال بانک نامبرده واگذار گرديد و در فغانستان بهمعام5ت پول ھای خارجی در ا

ھندی بپردازد و  ۀروپي 100افغانی را برای خريد  396که مبلغ پذيرفت  زمان . بانک در ھمانوضع و تصويب کردرا  »اسعار
ن، بانک ملی به زودی مسؤليت انح5ل بازار پول کابل را پس  از آبه فروش برساند. افغانی  400 را در برابر ھندی ۀروپي 100

افغانستان را از تصرف معامله گران بازار بيرون کرده و  اسعارخارجی ۀمعاملگی از بانک قادرگرديد که سھم بزربه عھده گرفت. 
ايل حکومت که از اين طريق از بازاريان به بانک ملی تا حدی بستگی داشت به  تم خود بر آن تسلط حاصل کند. اين انتقال قدرت

ھا) کاھش دھد. ھم چنان بانک ملی در صدور بانک  يھودیھندوھا و ( می خواست تسلط اقليت ھای مذھبی را بر تجارت خارجی
شھروندان می نمود. می ، با حکومت ھمکاری فعال شده بودبدين سو  1936ماليه که از سال  ی جديد از سوی وزارتنوت ھا

  افغانی تعويض نمايند.  ۀی خارجی را در بانک ملی با نقرتوانستند پول کاغذ

 

در جريان بحران اقتصادی بزرگ، تجارت خارجی و فعاليت ھای ھمگانی اقتصادی به خاطر پاليسی ھای متحرک و پويای بانک 
مود و از روش را معرفی ن صدورچکنظام جران قرضه اعطا می کرد، بانک برای تايافت.  هتوسعملی به طور قابل م5حظه ای 

حمايت بانک  از صعنت ملی افغانستان  ۀ، اما مھمترين ھمکاری برای رشد اقتصادی مسألحواله برای انتقال پول استفاده می کرد
حدود سی شرکت سھامی ا و حمايت ھای مالی بانک ملی  درمي5دی، در اثر کمک ھ 1934و  1923بين سال ھای  ۀبود. در فاصل

 ۀتوسعتاجران  ۀدرصد سود برای  استفاد %12نک تھيه و اعطای انواع اعتبار مالی و قرضه را با مشترک تشکيل گرديد. با
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مي5دی به  1930 ۀپايانی دھ جريان سال ھایداشت و در  کبسيار نزدي ۀبانک ملی با حکومت افغانستان رابطدر آن زمان بخشيد. 
 رشد و گسترش چشمگيری دست يافته بود. 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 یالگوھا کدام از افغانستان یاساس قانون کرد؟ بيتصو را یتجارت نيقوان کدام یو نمود؟ اص5ح چطور را محاکم نادرشاه 1.

 گرفت؟ الھام یخارج

 

  بود؟ چه افغانستان یتجارت درنظام آنھا نقش بودند؟ ھا یک یلندن زيعبدالعز و رخانيش یلو ،یزابل ديعبدالمج 2.

 

 بود؟ نھفته یچ در »یسھام شرکت«  نيا یخيتار تياھم بود؟ یشرکت نوع چه »افغان یسھام رکتش 3.

 

 و چرا است؟ بوده مھم تجارت حقوق یبرا بانک نيا سيوتاس جاديا ايآ آمد؟ وجود به زمان چه بانک نيا ست؟يچ یمل بانک 4.
 نه؟ چگو

 

 افغانستان در یپول خدمات یھا سرچشمه و ھا شهير

 

 چاپ و یمعرف افغانستان یپول واحد عنوان به »یافغان«  د،يگرد بيتصو ی5ديم 1925 مارچ 14 خيتار به که یقانون هب مطابق

 به مطابق. ديگرد یکابل يۀروپ نيگزيجا جيتدر به و بود شده ساخته گرام 10 وزن با نقره ۀسک از روز آن یافغان پول. ديگرد

 یمل بانک یسو از یافغان 10 و یافغان 20 معادل ارزش با بيترت به گرام 3 و 6 وزن با ط5 ۀسک نوع دو متذکره، قانون
 . ديگرد صادر

 

 و وضع افغانستان یبازارھا در گردش حال در یھا نوت بانک قانون ،ی5ديم 1935 اکتوبر 26 خيدرتار بعدتر سال ده
. ندينما بازارعرضه به و چاپ یکاغذ پول تا ديبخش یقانون تيص5ح یمل بانک و هيمال وزارت یبرا قانون نيا. ديگرد بيتصو

. بود شده ناکام بود، گرفته صورت یکاغذ پول صدور یبرا ی5ديم 1920 یھا سال در که یا یقبل ت5ش که است یحال در نيا

 ،یسيانگل یط5 ليقب از( یخارج یھا پول از معمول طور به یافغانستان تاجران ،ی5ديم 1930 ۀدھ در پول صدور از شيپ
 بزرگ معام5ت ليتکم و اجرا یبرا شدند، یم صادر یھند یھا بانک توسط که يیھا چک از اي و...) رهيوغ  بھادار اوراق

 . کردند یم استفاده شيخو

 

 اساسنامه 19 ۀماد. ديگرد سيتأس نوت بانک صدور حق داشتن با] یدولت بانک نياول[ بانک افغانستان د ،ی5ديم 1939 سال در

% 30 تيملک ديق در ديبا سازد، برآورده را خود  مدت کوتاه الزامات بتواند که نيا یبرا بانک: « که است کرده حيتصر بانک

 در هيتأد قابل یتجارت بھادار اوراق ،یخارج آزاد یھا پول نقره، ط5، شکل به که خود) Face-value(یاسم ارزش درصد

.» گردند یم عيتوز »ھا نوت -بانک ۀريذخ ۀتيکم«  توسط که شندبا قرارداشته يیھا نوت بانک چنان ھم و روز، 15 ظرف

 افغانستان د رئيس محکمه، ستره رئيس ران،يوز یشورا یعضو کي پارلمان، یعضو دو از »ھا نوت بانک ۀريذخ ۀتيکم«

 و کردند یم خدمت دوساله ۀدور کي یبرا تهيکم یاعضا. بود افتهي ليتشک بانک در حکومت مفتش و ارشد دار خزانه بانک،
 حفاظت از نانياطم کسب ھا، نوت بانک مصؤن ینگھدار شده، چاپ دايجد یھا نوت بانک یبررس از بود عبارت آنھا تيمسؤل

 نوت بانک حسابات از نظارت و کنترول و بودند شده خارج دوران از که يیھا نوت بانک بيتخر بانک، یھا اندوخته یقانون

 . ھا

 

  ).ی5ديم 1974: نشر( 113-112 ۀصفح افغانستان، قتصادا ،یفرا. یج. ليماکسو: منبع

  

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 د؟يگرد یمعرف افغانستان یقانون پول عنوان به یرسم طور به افغان یزمان چه .1

 

  د؟يگرد ميتنظ قانون تحت چطور افغانستان پول عيتوز .2
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حق «أسيس گرديد و برای بانک نامبردهدر کابل ت» افغانستان بانک د« نام  مي5دی، بانک مرکزی افغانستان به 1939در سال 
به عنوان  بانک نامبرده در نتيجه،داده شد و » افغانستانو4يت ھای  انحصاری و اميتازات صدور بانک نوت ھا برای سراسر 

کرد. بانک ملی، حکومت افغانستان را معام5ت بانکی برای دفترھای محلی و ملی حکومت افغانستان شروع به خدمت  ۀاجراکنند
يگانه بانکداران  در آن روز، [ کهرا بانک مرکزی( د افغانستان بانک) کمک کرد و تعداد زيادی از کارمندان تأسيس و تشکيلدر

اولين » د افغانستان بانک«مي5دی  1942. در سال استخدام کرد بانک کشور به شمار می رفتند]، برای د افغانستان ۀديد تربيت
 مي5دی بازگشايی نمود. 1940در جريان سال ھای  در برخی و4يت ھای ديگرديگرش را  ۀشاخ 5خود را در کندھار و  ۀشاخ

در سراسر کشور  را داخلی ۀمي5دی، د افغانستان بانک به تدريج گسترش يافت و بيش از پنجاه شاخ 1970 ۀبيش از فرارسيدن دھ
با وجود افزايش مداوم در تعداد شاخه ھای اين نيز در شھرھای نيويارک و لندن افتتاح نمود. را  خود ۀمربوط و دو دفتر خارجی

حساب ھای پس انداز را می  يار اندکی را عرضه می کرد، افتتاح تعداد اندکیبانک، ھنوز ھم بانک نامبرده  قرضه ھای بس
  نداشت.  در اختيار صدور و تسويه حساب چک سيستمی را جھتپذيرفت و ھنوز کدام 

 

و به بررسی و بازرسی رسمی  هدوره و زمان بود که حکومت افغانستان نسبت به فعاليت ھای بانک ملی مشکوک گرديد يندر ھم
د افغانستان  «کتابداری ھای آن آغاز کرد. بانک ملی حق انحصاری خود را از دست داد و کنترول خود را بر مباد4ت خارجی به 

به عنوان وزير مي5دی  1939از منازعات سياسی جان به س5مت برد و در سال  ، مالک آنلمجيد زابلیعبدا. و اگذار کرد» بانک
و را بين ھردو بانک تأمين  و دوستانه ھمکاری صلح آميز ۀمي5دی زمين 1940اقتصاد ملی تعيين گرديد. وی در جريان سال ھای 

   برقرارکرد. 

  

  و بازارھای پولاسعار خارجی 
 

بر می گردد. پيش  چندين سده قبلار خارجی درافغانستان به خاطرعبور راه ھای تجارتی باستانی ازاين کشور، به اسع ۀتاريخچ
ردند؛ زيرا در آن معام5ت اسعار خارجی افغانستان را اجراء می ک ۀمي5دی، بازارھای پول کابل و کندھار ھم 1930از سال 

صراف  15-10صراف در بازارکابل و در حدود  40-30ن، در حدود در کشور وجود نداشت. در آن زما زمان کدام بانک
شھر کندھار وجود داشتند. تأسيس شرکت سھامی افغان و به تعقيب آن تأسيس بانک ملی افغانستان به طور قابل درديگر نيز 

بانک  ه ويب گرديد، بمي5دی تص 1935که در سال  اسعار ۀم5حظه ای فعاليت ھای صرافان پول را کاھش داد. نرخ ثابت مبادل
معام5ت اسعار خارجی اعطا نمود و ھرنوع معام5ت اسعارخارجی را که توسط افراد به طور  ۀحق انحصاری را برھم

  خصوصی صورت می گرفتند، ممنوع و محدود ساخت. 

 

 از مارکيت ھایپول را که نھاد نامبرده می تواند صرافان  شده بودآشکار  اين واقعيت مي5دی برای بانک ملّی 1938تا سال 

 ۀمبادل و ص5حيت قدرت در اثر تشکيل د افغانستان بانک، ی که بانک ملید. ھنگامدھار به کلی از صحنه خارج سازکابل وکن
مي5دی  1939در سال ، اما فرصت بيشتری برای بقا و تداوم خويشتن دريافتنداسعار خارجی را از دست داد، اين صرافان 

صرافان  قادرگرديد کهان بانک تدابير کنترولی خود را به ارتباط تبادل اسعار خارجی نھادينه ساخت، زمانی که د افغانست
ن بانک با شکست روبرو گرديد؛ به د افغانستا» کنترول متمرکز«جديدنظام نامبرده را با قدرت و شدت بيشتری ھدف قراردھد. 

مي5دی، بانک مرکزی با  1947در سال . آوردم دواشتری برای مدت بي بازار اسعار خارجی  ۀمروج نرخ ھای خاطری که
سپس در . رجعت کردمي5دی  1938 کلی از بين برد، دو باره به روند سالبازار آزاد را نمی توان به نظام درک اين مسأله که 

را   1947  سال پول ۀمبادلنظام بازگشت  ۀصادر و فرمان نامبرده مسألرا  2632مي5دی، حکومت فرمان شماره  1951سال 
چيدگی ھا ودشواری ھای برخی ي، اما فرمان نامبرده  با توجه به پتوضيح و تصريح کردمي5دی به طور مدون  1938نظام به  

   به خودگرفت. بی جان و مرده را  مکتوباز پيش نيازھای آن، حکم يک 

 

با صندوق بانک د. دو سال بعدتر، د افغانستان از بين رفته بو خارجیاسعار  ۀمي5دی، اکثريت نرخ ھای چندگان 1963درسال 
 يک نرخ آزاد اسعار را که بتواند نرخ را در کرد و ھدف از قرارداد اين بود تا ) قراردادی را امضاءIMFن المللی پول(بي

رھای پول در بازا تولد مجددمي5دی به نام سال  1965و نگھداری کند. به ھمين خاطر، سال  بازار پول کابل تنظيم کند، تصويب
وقوع از پس را ھندوھا و يھوديان تشکيل می دادند، اماتاريخ، اکثر صرافان اسعار خارجی  افغانستان ياد می شود. پيش از اين

اسعار ضروری  ۀکه برای تبادل ديگر برای ھيچ يک از يھوديان جواز و اسنادی، مي5دی 1967در  يلياسرا جنگ بين عرب و
مي5دی با رکود مواجه گشت، بازارھای پول خود بخود  1970و  1960سال ھای بانکداری در د، داده نمی شد. چونبودن

از  روزافزون افزايش يافت. بدبختانه،حکومت نتوانست ۀ5ت نيز در بازارھای پول به گونچيدگی معاميحجم و پگسترش يافت. 
 و مسلکی از نظر تخنيکی ،مي5دی حکومت 1951فرمان ايد؛ زيرا در يافت نمکافی آن روز عوايدمالياتی  تجارت شگوفای

. باتوجه به اين وضعيت، صرافان پول از راجستر اع5م کرده بودغير قانونی اسعارخارجی  ۀاز مبادل دريافت عوايد مالی را
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دامه غيرقانونی به فعاليت ھای خويش ا ۀاب ھای بانک رسمی منع گرديده بود و اما به گونکردن تجارت شان و يا ازداشتن حس
6دادند

 .  

 

 افغانستان در یاتيمال ديعوا ۀخچيتار

 

 یاساس علت. بود یناکاف کشور نيا یداخل یازھاين نيتأم یبرا افغانستان حکومت یمل ديعا دوم، و اول یجھان جنگ انيدرجر
 و نيزم از یناش ديعوا یاضاف برارزش شده وضع اتيمال براساس کشور نيا یاتيمال نظام که بود نھفته تيواقع نيا در مشکل
 یرو حد از شيب افغانستان تجارت چنان، ھم و ديگرد یم ليتحم بالفعل اتيمال واردات، اکثر یرو د؛يگرد یم فيتعر یمواش
 آن یجنس شکل با  را اتيمال ینقد افتيدر خان هللا امان ريام ،ی5ديم 1926 سال در. داشت اتکاء یخارج تجارت اتيمال

 ۀسا4ن ديعا) یافغان ونيمل 30 اي(  درصد% 62.5 حدود در و افتي شيافزا جيتدر به یمواش و نيزم اتيمال. ساخت نيگزيجا
 ی5ديم 1972 سال در و دولت ۀسا4ن ديعا% 26 اتيمال گونه نيا ی5ديم 1948 سال در. داد یم ليتشک را زمان آن دولت
 براساس و قانونمندکرد را ديجد اتيمال انواع ،ی5ديم 1931 یاساس قانون. داد یم ليتشک را دولت ۀسا4ن ديعا% 1 صرف

 .افتندي شکل رييتغ پرداخت ۀويش نظر از  موجوده اتيمال جرگه، هيلو توافق

  

 ،1956 یھا سال در. رفت یم شمار به بزرگ مشک5ت از یکي اتيمال پرداخت در یوناتوان قصور دوره، نيا انيجر در
 و يینارسا و دهيبخش بھبود را اتيمال یآور جمع تا داد خرچ به یجد یھا شت5 حکومت 1973 یال 1972 یھا سال و 1965
 . نشدند ھمراه تيموفق با چندان نامبرده یھا ت5ش اما بخشد، کاھش را اتيمال پرداخت در قصور اي

 

 را شان اتيمال که بودند یا یتجارت مجامع گانهي کردند، یم تيفعال روز آن افغانستان در که یخارج یھا شرکت و شھروندان
 از شيب اتيمال یآور جمع نديفرا که بود نيا دوره آن یريگ هيمال نظام ۀعمد یھا نقص از یکي. پرداختند یم دوامدار طور به

. داشتند را شان خود به منحصر يیاجرا و یآور جمع نظام ات،يمال ارتباط به تيو4 28 از کيھر. بود نامنظم و نامتمرکز حد

 در یعنعنو و یسنت یھا روش عوض در بلکه نبودند، نيامروز یقانونگذار نظام بر یمبتن و مطابق مانز آن دانش و یآگاھ

 و دانش چيھ یتجارت اتيمال اي و نيزم درآمد، با مرتبط مقررات و نيقوان ۀبار در مردم. داشتند تيارجح ديعوا یآور جمع
 به منجر افغانستان، یاتيمال نيقوان ارتباط به دانش نبود و یرخب یب. گذاشتند ینم احترام یليمسا نيچن به و نداشتند یآگاھ

 در. کردند یم اتخاذ ینيشيپ قابل ريغ یھا ميتصم اتيمال یآور جمع ارتباط به مربوطه یھا مقام جه،ينت در و ديگرد یم تيَحکم

 اي و یدار خود اتيمال پرداخت از ات،يمال یآور جمع نيمامور بر شيخو نفوذ از استفاده با قدرتمند م5کان ،یطيشرا چنان
 .  کردند یم فرار

 

 ليتحص واردات و صادرات یگمرک ارض عو نام به که -یخارج تجارت اتيمال بر ازحد شيب افغانستان حکومت دوره، آن در
 یپول مقدار پرداخت. رفتيم شمار به زمان آن یجد مشک5ت از گريد یکي کابل گمرک در یادار فساد. داشت اتکاء -شدند یم
 یھا شرط شيپ از یکي ،یگمرک حساب هيتصف یبرا یضرور یامضاھا افتيدر و 4زم اسناد افتيدر یبرا »بخشش «نام به
 ۀنيمع نرخ« اساس بر آزادانه طور به افغانستان حکومت یريگ هيمال نظام ،ی5ديم 1970 نيآغاز یھا سال در. بود یاصل
 .کرد یم تيفعال  »کا4

 

  )ی5ديم 1974 نشر( 155 ۀصفح افغانستان، اقتصاد ،یفرا. یج ول، ماکس: منبع

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 چطور نامبرده بانک بودند؟ يیزھايچ چه بانک نيا یاصل یھا تيص5ح د؟يگرد جاديا یزمان چه ست؟يچ بانک افغانستان د1.

  د؟يگرد ليتشک

 

 1930 یھا سال در یرسم یھا بانک سيتأس باشد؟ یم چه در یانستانافغ) اسعار گران مبادله( صرافان یخيتار تياھم 2.

 کرد؟ یم رييتغ پول صرافان یھا تيفعال برابر در چطور  افغانستان حکومت یسيپال رگذاشت؟يتأث آنھا بر چطور

  

 با اتيمال یآور معج ینھادھا که را یموانع یبرخ بودند؟ يیزھايچ چه درافغانستان دولت ديعوا یاساس منابع ،یخيازنظرتار3. 
  دارند؟ وجود امروز یمشابھ مشک5ت ايآ بودند؟ ھايچ شدند، یم روبرو آنھا

                                                   
6
 Maxwell J. Fry, the Afghan Economy 234-36 (1974). 
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  مي?دی  1950و  1940ج. سال ھای 
 

نمايندگی واقعی مردم خود، حکومتی را ايجاد کرد که بر بنياد  اول حکمروايی ۀمي5دی) در دور 1953 -1946( خانشاه محمود
ی که در آن پارلمان منتخب مردم، برخ5ف آنچه که قب5ً قوانين به طور مستقيم توسط شاه اعمال می حکومتبود؛ افغانستان استوار

سال افغانستان در تجارت حقوق ۀتوسعدوم  ۀ. مرحلقانون رأی گيری می کردند ۀگرديد، به قانونگزاری می پرداختند و در بار
در آن دوره زير سرپرستی وزارت  مرحله ایسه  اکممحظام ن. يک عملی گرديدحکمرانی شاه مذکور  ۀدر دور مي5دی 1949

دند و اين محاکم در کابل تأسيس گردي بيز تجارتيتم ۀمحکماستيناف تجارتی و ۀمحکم يعنیعدليه ايجاد گرديد. محاکم جديد 
  استيناف خواھی ھای مربوطه را از سراسر کشور مورد رسيدگی قراردھند.  ص5حيت داشتند که

 

. شايد يکی به جای او نشستو خودش به عنوان نخست وزير  شاه محمود را از قدرت کنار زد  ود خانمي5دی، دا 1953در سال 
ديگری را در راستای تدوين  ۀعمد ۀودخان پروژداتعليمات ھمگانی برای زنان باشد.  ۀاز مھمترين اص5حات داخلی اين دوره مسأل

 1955 درسال» تجارت اصولنامه« ين دوره توحيد گرديده و با تصويبی در ا. قوانين تجارتروی دست گرفتافغانستان  قوانين

تصويب گرديد که ھردو » صول محاکمات تجارتی «مي5دی،  1963در سال تعقيب آن  به مي5دی شکل مدون به خود گرفت و
مي5دی،  1964ن اساسی سال قانو تصويببه تعقيب آنھا برالگوھای اروپايی( عمدتاً قوانين کشور سويس) متکی بودند.  ۀنمون

  . گرديدندستره محکمه قرارداشت، مدغم  و نظارت که تحت سرپرستی قضايی ای نظام يه و يا يقضا ۀقومحاکم تجارتی با 

 

 توسط احکام ھمانکه -ای معام5ت تجارتی انواع ۀتا برھم گرديد بدين ھدف طرح و ترتيبمي5دی،  1955سال  اصولنامه تجارت

افغانستان  تجارت حقوقبه عنوان منبع اساسی  مذکور اصولنامه تجارتزمان تاکنون،  تطبيق گردد. از آن -ده بودندتعريف شقانون 
معنا و « که منازعات تجارتی بايد با مراجعه به  نامبرده تصريح کرده بود اصولنامه تجارتعمل کرده است. يکی از احکام کليدی 

 ۀستين منبعی باشد که برای تعيين نتيجسخن ديگر، قانون تجارتی بايد نخردند. به حل و فصل گ» قوانين موجود تجارتیتفاسير
برای حل و فصل منازعات » یقانون حکم صريح عدم موجوديتدر«منازعات تجارتی مورد استفاده قرارگيرد.  برای مناسب
سم و ھا رسم و رسوم محلی نسبت به راستفاده می گرديد، البته در تصميم گيری ، از ُعرف و رسم محلی خاص در قانون تجارتی
  ارجحيت داده می شد. مومیعرسوم 

 

، يکی از منابع اساسی به شمار می رود،برای حل منازعات مرتبط با معام5ت تجارتیھنوزھم ، نامبرده اصولنامه تجارتاگرچه 
»  اصولنامه« 19و  18اده ھای . مدتجارتی به طور خاص به معام5ت تجارتی محدود می گرد ۀاما تطبيق و کاربرد نظامنام

. اين معام5ت عبارت اند از: کرده استمعام5ت تجارتی شناخته می شوند، فراھم معام5تی را که به عنوان  ليستنامبرده، 
) و خدمات ترانسپورتی، خدمات حمل و نقل( شرکتانواع مختلف  و تشکيل دارايی ھای منقول، تأسيس تدارکتوافقنامه ھا برای 

  تی و يا توزيعی. تدارکا

 

ترويج و نھادينه  ،استوار بود توسط دولت»  تجارت ۀکنترول سختگيران«که بر اصلپاليسی جديد تجارتی را  ودخان يکحکومت دا
سکتور خصوصی افغانستان  ۀتوسعراستای نھاد نامبرده در   و کارکرد کرد. پاليسی جديد بانک ملی را ھدف قرارداد و بر نقش

ملی محدود سازی فعاليت ھای بانک  مي5دی عم5ً به  1955درسال  آن زمان، عبدالملک، ۀ. وزير جديد ماليمحدوديت وضع کرد
 به حکومت بفروشد. جارت ھای متعددی در اختيار داشت،را که در ت بر بانک فشار واردکرد تا سھامیقدام ورزيد؛ طور مثال: ا

و مسؤليت ھای صدور پول، تنظيم کريدت بانکی، کنترول  تبديل گرديداليه پولی وزارت م ۀافغانستان بانک به نمايند د در عوض،
  و تقويت سرمايه گذاری را به تصرف خود در آورد.   ۀتوسعمعام5ت اسعار خارجی و 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 افغانستان  یبرا ی5ديم 1955 سال رتتجا اصولنامه چرا بودند؟ چه افغانستان یتجارت نيقوان بر داودخان ميتصام راتيتأث  .1

 دارد؟ تياھم

  

 ربگذارند؟يتأث افغانستان تجارت حقوق بر توانستند چطور داودخان یاقتصاد یھا یسيپال  .2

  

  کرد؟ رييتغ چطور بانک افغانستان د و افغانستان یملّ  بانک یھا تيمسؤل و نقش دوره، نيا در3. 

 

 ھلمند یواد ۀپروژ
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 حکومت ،ی5ديم 1945 سال در. رديگ یم سرچشمه ھندوکش یھا کوه از که باشد یم افغانستان یايدر نيتر ینطو4 ھلمند یايدر

 و کنترول تحت را نامبرده یايدر آب یفصل انيجر تا گرفت دست یرو را يیربنايز بزرگ ۀپروژ کي ايدر نيا یرو افغانستان
 از شتريب یزندگ بر و کرد یم آب ريز را افغانستان یزراعت نيزم حتمسا درصد چھل ھلمند یايدر یبسترآب. آورد در خود ارياخت

«  ھا کانال و بندھا ساز و ساخت قيطر از ايدر نيا بر کنترول کسب. بود گذار ريتأث ميمستق طور به کشور نيا تيجمع ونيمل پنج

 . کرد یم فراھم داريپا یآب منابع نستانافغا یھا شھرک و شھرھا متعدد شمار یبرا و »ديگرد یم ھا دشت يیشگوفا باعث گريد بار

 

 به را یديجد یسھام شرکت کي و آغاز  Morission-Knudsen شرکت با را تفاھم و گوھا و گفت نديفرا افغانستان حکومت

 پروژه، یسرو ليتکم یبرا. باشد یم MKA آن یاختصار شکل که داد ليتشک» Morrison-Knudsen Afghanistan «نام

 يیکايدالرآمر ونيمل 10.7 به نيآغاز ۀمرحل در ھا، آبراه ۀگسترد نظام و بندھا ساز و ساخت شروع و ھا کسر ساز و ساخت

 ونيمل 53.7 شامل که بود دهيگرد نيتخم يیکايآمر دالر ونيمل 63.7 حدود در مذکور ۀپروژ یمجموع ۀنيھز و بود، ضرورت

 . ديگرد یم یخارج اسعار شکل به يیکايدالرآمر

 

 درک ارتباط به ھا فھم سوء. ديگرد دچار یادار) یھايپران کاغذ(یبروکراس و یبشر یقوا مشک5ت با آغاز مانازھ پروژه

 نهيز ،ی5ديم 1949 سال شروع از شيپ. رفت یم شمار به عمده مشک5ت از یکي مشخص، یھا درجنبه نيطرف یھا تيمسؤل

 ۀمتحد ا4تيا واردات -صادرات بانک از یزابل ديعبدالمج دوره، آن راقتصاديوز. بود افتهي شيافزا یفاحش شکل به پروژه یھا
 قرضه ۀگون به را دالر ونيمل 21 مبلغ ،یاديز یگوھا و گفت از پس با�خره، و نمود تقاضا قرضه دالر ونيمل 55 مبلغ کا،يآمر

 که را پروژه یريانجن یاھ تيمسؤل ۀھم تا نمود خواھش MKA از افغانستان حکومت ،ی5ديم 1951 ازسال قبل. کرد افتيدر

 یواد یرھبر ۀادار اد،يز ريتأخ از پس یمرکز حکومت ،ی5ديم 1952 سال در. رديبگ عھده به بود، کرده توافق آن مورد در قب5ً 
 ۀدرج نامبرده ۀادار رئيس یبرا. دھد انجام بھتر نظارت پروژه قيتطب از بتواند قيطر نيا از تا کرد سيتأس را) HVA(ھلمند
 روبر یجد یھا چالش با) ھا کانال( ھا آبراه ساز و ساخت اما د،يگرد ليتکم نهيمع موقع از شيپ آب سد دو اعمار. شد داده وزارت

 دالر ونيمل 18.5 ۀانداز به را یگريد ۀقرض کايآمر ۀمتحد ا4تيا واردات -صادرات بانک ،ی5ديم 1953 سال در. ديگرد

 .  نمود صادر و منظور مذکور ۀپروژ یبرا يیکايآمر

 

 داودخان ميرژ د،يگرد نشر) HVA(ھلمند یواد یرھبر ۀادار در فساد و اخت5س ،یتيريمد ضعف ۀبار در که يیھا اثرگزارش در

 ۀادار از انتقاد. ساخت برکنار را آن کارمندان از یبرخ داودخان و ديگرد نامبرده ۀادار یدگرگون باعث مسأله نيا. ديگرد برآشفته
 اقدام کار تيوضع بھکرد و بھبود یبرا اما بود، شده ليتبد یمعمول امر به یمرکز حکومت ۀرتب بلند افراد نيب در ھلمند یرھبر

 دولت یتفاوت یب و یع5قگ یب و یمال وجوه تيمحدود خاطر به یافغان مستعد ميت ب،يترت نيبد. گرفت صورت یاندک اريبس

 ،ی5ديم 1959 و 1957 یھا سال مخرب یھا ليس وقوع. شد گرفته دهيناد آنھا سودمند یھا تيفعال و ديگرد فيتضع ،یمرکز
 کيبا  آن یجا به و ديگرد فسخ MKA با قرارداد ،ی5ديم 1959 سال در. دشوارترساخت و تر مغلق را پروژه قيتطب نديفرا

 افراد. ديگرد امضا ديقراردادجد بودند، یسوم جھان کشور کي از آن یامورفنّ  و یمسلک افراد که که یگريد يیکايآمر شرکت

 . داد مشوره) ACU(»افغانستان اعمار ۀادار«نام به را یديجد نھاد کي ليتشک افغانستان دولت یبرا نامبرده متخصص

 

 افغانستان ،یدوپر سيلوو: منبع

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 باشند؟ یم مھم کشور کي ۀتوسع یبرا يیربنايز یھا پروژه چرا است؟ بوده يی پروژه چطور ھلمند یواد ۀپروژ  .1

 

 ۀپروژ بر چطور) یالملل نيب و یخارج ،یداخل( یتجارت نيقوان بودند؟ ھايک نامبرده ۀپروژ در ليدخ ۀعمد اندرکاران دست  .2
 کرد؟ یم نفوذ اعمال نامبرده

 

 یقوا مشک5ت نوع از اي و بود یکيتخن ،یحقوق مشک5ت نوع از  نامبرده مشک5ت ايآ د؟يگرد روبرو یمشک5ت کدام با پروژه  .3
 دند؟يگرد حل چطور مشک5ت بود؟ یبشر

 

  کند؟ یم شنھاديپ را يیزھايچ چه ما یبرا  افغانستان يیربنايز مدرن و یفعل یھا پروژه یبرا ھلمند یواد ۀپروژ ۀخچيتار  .4
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. ھر کداری به حد قابل م5حظه ای شگوفاگرديدحکمروايی وی، بان ۀدر دورودخان، دا ۀسختگيران باوجود پاليسی ھای اقتصادی
ا تأسيس کردند. خويش ر ۀمربوط ند و به زودترين وقت بانک ھایداشترا درسر هی تملک بانک ويژحکومت آرزو ۀوزراتخان

سيس مي5دی تأ 1948در اختيار داشت که در سال » بانک رھنی و عمرانی« را به نام اجتماعی، از قبل بانکی وزارت کار و امور
 1957و  1954سال ھای  ۀدر فاصل ھرکدامگرديده بود، اما وزارت تجارت، وزارت زراعت و وزارت معادن و صنايع افغانستان 

پشتنی «يک دھه، يک بانک تجارتی به نام صرف در طول  بدين ترتيب، مي5دی بانک ھای اختصاصی خود را تأسيس کردند.
  عنی بانک ملی و د افغانستان بانک شروع به کار کردند. ض بانک ھای قبلی، يو سه بانک تخصصی ديگر در عر» تجارتی بانک

 

يگانه نھادھای مالی در افغانستان آن  آنھا برسکتورمالی محدود افغانستان تسلط داشتند، اما  هدراين دور یاگرچند بانک ھای مختلف
ونی اعتباری و تعداد بازراھای پول نيز شايان تعا ، شرکت ھایتقاعد برخی نھادھای ديگری از قبيل صندوقروز نبودند، بلکه 
کوچک بيمه در کابل وجود داشتند که عبارت  ۀمي5دی، سه ادار 1963در سال  افغان ۀاز تشکيل شرکت بيمقبل  ذکر می باشند. 

ت5ف شرکت اي«جیخار ۀشمالی و شرکت انگوستراخ  ( شاخ ۀسترلينگ مربوط به دھلی جديد، شرکت بيم ۀبودند از: شرکت بيم
ھای  مي5دی مصارف تقاعدی 1970و تا سال  مي5دی تأسيس 1944افغانستان در سال  اعدصندوق تق»). شوری ۀھای بيم

را در افغانستان »  غير رسمیبزرگ اعتباری[کريدت]  ۀشبک« حکومت را تمويل می کرد. بازارھای پول کابل و کندھار يک 
بيشتری   درصد ،راھم کردن خدمات مشابه پولی در مقايسه با بانک ھای تجارتی رسمی. آنھا برای فمورد حمايت قرار می دادند

  را وضع می کردند.  سود مالی

  

  :افغانستان یمال ینھادھا

 

  نھادھا سيتأس خيتار                                                                             یمال نھاد

 

  ی5ديم 1932)                                                        یخصوص بانک( یمل بانک

  ی5ديم 1937)                                                یخصوص( یصنعت ۀتوسع بانک

  ی5ديم 1939)                                                              یدولت( بانک افغانستان د

  ی5ديم 1948)                                                        یدولت(یوعمران یرھن نکبا

  ی5ديم 1954)                                                         یدولت( بانک یتجارت یپشتن

  ی5ديم 1970        )                                             یدولت( یتجارت ۀتوسع بانک

  ی5ديم 1963                                                                          افغان ۀميب شرکت

  معلوم نا                                                                    مهيب کوچک ۀادار سه

  ی5ديم 1969                                                کوھدامن دتيکر یتعاون شرکت

  ی5ديم 1971                                                      بغ5ن دتيکر یتعاون شرکت

  معلوم نا                                                                              کابل پول بازار

  معلوم نا                                                                          رکندھا پول بازار

  ی5ديم 1944                                                                            یتقاعد صندوق

 

  ) ی5ديم 1974 نشر( 93 ۀصفح افغانستان، اقتصاد ،یفرا. یج ل،يو ماکس: منبع

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 بودند؟ برخوردار یشتريب تيازاھم نھادھا از یکي کدام بودند؟ ھا کدام یمال ۀبرجست ینھادھا داودخان اول ۀدور انيجر در .1

 چرا؟

 

 روند؟ یم شمار به کشور تجارت و اقتصاد بر مسلط یمال ینھادھا از ھا بانک دوره نيا در چرا2. 

  

   آن متعاقب یحقوقو اص?حات  1964اساسی د. قانون 
 

 جايگزين وی و شخص ديگری به نام داکتر محمديوسف در پست نخست وزيری کشور ، داودخان استعفادادمي5دی 1963سال در

تشبثات خصوصی بيشتر از گذشته مورد حمايت «، امادادادامه خواھد  را  موصوف اع5م کرد که اقتصاد پ5ن شدهگرديد. 
پيش نويس قانون اساسی جديد روی  ۀداکتر يوسف به زودی ت5ش جامعی را در راستای تھي» فته و تشويق خواھد گرديد.قرارگر
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نامبرده  ۀکه کميت را تشکيل نمود» بينی قانون اساسیباز ۀکميت«دست گرفت. داکتر يوسف در ھمکاری با ساير اعضای حکومت
مواد پيش نويس قانون اساسی  ۀارايه کردند. لويه جرگه تقريباً ھم 1964 ۀيه جرگپيش نويس قانون اساسی جديد را به لو ،با�خره

با اين وجود، وضعيت محاکم در اين دوره  به طور خاصی  مورد توجه قرار به تصويب رساند.  مفصلی را بدون کدام جر و بحث
نار گرديد و به جای وی شخص ديگری به مي5دی داکتر يوسف از دفتر نخست وزيری به طور اجباری برک 1965گرفت. در سال 

مي5دی  1973مي5دی شروع و تا سال  1965نام داکتر محمد ھاشم ميوندوال به پست نخست وزيری تعيين گرديد. دوره ای که از 
ند جمع اوج فراي نمايانگرکه رژيم سلطنتی از بين رفت، از دوره ھای پربار تاريخ حقوقی افغانستان به شمار می رود. اين دوره 

جزايی، مدنی و  جامع نظامنامه ھا و طرزالعمل ھایآوری و تدوين قوانين است که توسط داود  خان آغاز گرديد و در اين دوره 
  تاريخی تسويد گرديده بود، در حال حاضر نيز نافذ و حاکم می باشند.  ۀجرمی به تصويب رسيد. اکثر از قوانينی که در اين دور

 

که توسط پارلمان تصويب و توسط شاه امضاء  -  ، برای قوانين وضعیمي5دی 1964، قانون اساسی 1931برعکس قانون اساسی 
ن اين قانو 102 ۀالزامی و اجرايی  قايل گرديد. مطابق به ماد  ۀدر مقايسه با قانون شرعی از لحاظ حقوقی بيشتر جنب  - می گردد

 ۀاول احکام قانون اساسی و سپس احکام قانون مصوب ،يک قضيه ۀھنگام تصميم گيری در باراساسی، محاکم مکلف بودند که در
مان افغانستان را تطبيق کنند، اما قانون شرعی صرف زمانی برای تصميم گيری روی يک موضوع قضايی مورد استفاده قرار پارل

صريحاً تضاد دارد که از  1931پارلمان کدام حکمی وجود نمی داشت. اين مسأله با قانون اساسی  ۀمی گرفت که در قانون مصوب
قضاييه توسط ستره  ۀفقه حنفی استوار سازند. در اين دوره، قو اساسمحاکم خواسته بود که تصميم گيری ھای قضايی خويش را بر 

آيا قوانين تصويب شده توسط پارلمان با  تصميم بگيرد که اضی القضات اين ص5حيت را داشت محکمه رھبری می گرديد و ق
مستقل و ھم طراز ساير شاخه ھای  ۀھمخوانی و مطابقت دارد و يا خير. ستره محکمه در آن زمان به عنوان يک شاخ قانون اساسی

  تشکي5ت يک دولت به شمار می رفت. 

 

تشکيل ص5حيت وقانون «اماجديد محاکم افغانستان بنياد گذاشت، نظام را برای  عاممي5دی چارچوب  1964اگرچه قانون اساسی  
در آن گيری ساختارھای نامبرده فراھم کرد. شکل  برای را بيشتریھای زمينه مي5دی،  1967سال  ۀمصوب) LJAO»(قضايی

نوتشکيل کشور را  ۀقضايي ۀمی شد و نھاد نامبرده قو شناخته» عالی ترين نھاد قضايی در افغانستان« دوره، سترمحکمه به عنوان 
ناپذير ستره محکمه  شان به اجزای جدايی ۀاين دوره با ھمديگر مدغم شده و ھميز در يتم ۀمحکم مختلف رھبری می کرد. سه نوع

استيناف نھايی عمل می کرد. اصط5ح  ۀبه عنوان محکم» و کارگری منازعات تجارتی« ۀدر ھم یتميز تجارت ديوان. تبديل شدند
و بيمه  یای حمل و نقل، حقوق انحصارمنازعاتی می گرديد  که در عرصه ھ ۀشامل منازعات صنعتی و ھم» منازعات تجارتی« 

  اتفاق می افتاد.  

 

ھمدستی و ھمسويی ايجاد کرد. محاکم  آناداره ھای مرکزی محاکم و اداره ھای و4يتی  بين »قضايیص5حيت و تشکيل قانون « 
را » تجارت ديوان«ام جديدنوتشکيل مدغم گرديده و ن و4يتی ۀتجارتی که پيش از اين به طور جداگانه فعاليت می کردند، به محکم

جم اندکی از اين . چون منازعات تجارتی در زمينه ھای شھری بيشتر معمول بود و در مناطق روستايی حُ نددبه خود اختيار کر
پس از آن که محاکم تجارتی در  شھری ايجاد گرديدند. ۀگونه منازعات وجود داشتند، محاکم تجارتی اساساً بيشتر در مناطق عمد

  کوچک تأسيس گرديدند، به تدريج شمار آنھا افزايش يافت. شھرھای 

 

اما اين گونه  -کشور به شمار می رفت ۀقضايي ۀاز قو بخشیاگرچه خود  -تجارتی  ۀمي5دی، محکم 1964مطابق  به قانون اساسی 
اصول محاکمات «ارتباط ، قانونی نيز به1964ساسی . به تأسی از قانون اندختيارات و ص5حيت ھای زيادی بودامحاکم دارای 

از فيصله ھا نظارت کند، احکام به تصويب رسيد و اين قانون برای محکمه ص5حيت بخشيد که براساس توافق طرفين » تجارتی
، دادرسی انجام دھد، به ثبوت و شواھد رسيدگی کند، تصميم قضايی اتخاذ کند، به دعوی ھا و دادخواھی ھا بپردازد ابتدايی صادر
تجارتی، ھم چنان ص5حيت داشت که براساس حکميت بين طرفين  ۀمحکم استيناف طلبی ھای افرادشاکی رسيدگی کند. کرده  و به

محدود ساخت. ستره محکمه صرف  ،تجارتی ۀقضايای مربوطه به محکمدر فيصله صادر نمايد. اين قانون نقش ستره محکمه را 
    ل جزيی ديگری حکم صادر نمايد. و برخی مساي ھادادرسی  ۀحق الزحم ۀمی توانست در بار

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 بود؟ تر مھم ھم از اص5حات کدام دھد؟ رييتغ را افغانستان یحقوق نظام توانست چطور ی5ديم 1964 مصوب یاساس قانون  .1

  چرا؟

 

 یاساس قانون که را یقانون مراتب ۀسلسل د؟کن ینوساز را هييقضا ۀقو توانست چطور ی5ديم 1964 سال مصوب یاساس قانون  .2
 چرا؟ ؟یمنف اي و بود مثبت رييتغ نيا ايآ بود؟ چگونه کرد، جاديا افغانستان
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 ربگذارد؟يتأث افغانستان تجارت حقوق بر توانست چطور قانون نيا ست؟يچ) LJAO(»يیقضا ليوتشک تيص5ح قانون«   .3

  

 داشت؟ يیھا فاوتت چه یمدن محاکم ريسا از یتجارت محاکم  .4

 

شان ھنوز ھم ادامه داشت. ستره  ۀجديد محاکم،  منازعات بين محاکم به ارتباط ص5حيت ھای مربوطنظام با وجود نھادينه شدن 
 ۀبه ارتباط  ص5حيت قضايی محاکم تجارتی روبه رو گرديد. قضي زعاتھمچو منامي5دی با يک موردی از 1968سال  محکمه در

)، شراکت و مضاربت ناشی شده بود. اين گونه معام5ت در فقه حنفی به رسميت سلم( که از پيش فروش ای بودبه ارتباط منازعه 
) که اکنون به عنوان جانشين محاکم شرعی CCCAشناخته شده بودند و محاکمی از قبيل محاکم امور معمولی مدنی و جزايی(

که محاکم تجارتی از است عرصه ھا رسيدگی می کرد و اين در حالی  شناخته شده بودند، به طور معمول به منازعات ناشی از اين
  مي5دی در افغانستان وجود داشتند.  1931سال 

 

را به ستره محکمه پيشنھاد کرد. وی از ستره محکمه تقاضا  ستره محکمه، مسأله»  دفتر منازعات قضايی«رئيسمولوی صافی 
) CCCAبه محاکم امور معمولی مدنی و جزايی(» دعوی ھای شرعی« و » قراردادھای شرعی«  به ارتباطکرد که قضاوت 

احکام ص کند که آيا اسناد تجارتی واجد شرايط تعيين شده درکه اصل و بنياد قضاوت بايد مشخ او استد4ل می نمود. گرددواگذار 
 شرعی ھستند و ياخير. ستره محکمه بنا به د4يل ذيل با تقاضای وی مخالفت نشان داد: 

  

شخص ديگری برای تجارت استفاده نمايد به شرطی که سود و زيان بين طرفين  ۀربت قراردادی است که از سرمايمضا .1
تجارتی است و موضوعی است که تحت ص5حيت قضايی محاکم تجارتی  ۀشريک گردد. اين به طور واضح يک معامل

 قرار می گيرد؛ 

ت ھای تجارتی بدون در نظرداشت نيت طرفين، از نوع معام5ت ) قانون تجارت، معام5ت شرک8 ۀ( فقر19 ۀمطابق به ماد .2
 تجارتی می باشند؛ 

، دعوی ھای ناشی از رای مقاصد تجارتی خريداری شوندب سلمتجارتی نيست... اما زمانی که اجناس  ۀاساساَ يک معامل سلم .3
.چنين معام5تی می توانند به شکل دعوی ھای تجارتی در نظر گرفته شوند

7
  

 

 قانون ص5حيت و تشکيل«منازعه بين دھقانان بروز کرد.  يک  ۀارتباط انتقال ص5حيت قضايی در نتيجشابه ديگری به م ۀقضي

 و4يتی قندھار ۀات تجارتی و کارگری بايد در محاکم تجارتی حل و فصل گردند. محکم) حکم می کرد که منازعLJAO»(قضايی

 تشکيلو  ص5حيتقانون « مطابق به مفھوم و تعبيرھای  آيا که ه را مطرح کرداين مسأل طی يک يادداشت کتبی به ستره محکمه، 

منازعات کارگران کارخانه ھا  ۀکه ھم فيصله صادر نمودقرار می گيرند و ياخير؟ محکمه » کارگران«  ۀدھقانان در زمر» قضايی
عات تشبثات خصوصی بايد توسط محاکم و کسانی که در ورکشاپ ھای دولتی و يا نيمه دولتی کار می کنند و ھم چنان مناز

، پس قانون تنظيم و يا توضيح نشده بود م5کان و دھقانان توسط ۀتجارتی حل و فصل گردند. چون وضعيت حقوقی دھقانان و رابط
  به نظر آنھا دعوی ھای دھقانان و کارگران روزمزد بايد در محاکم ابتدايی مطابق به قانون شرعی حل و فصل می شدند. 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح اUتسو

 
  بودند؟ معمول افغانستان در ی5ديم 1960 یھا سال در تنازعات نيچن چرا ست؟يچ محاکم نيب تيص5ح تنازع .1

 

  گذاشتند؟ یم ريتأث افغانستان تجارت حقوق بر چطور يیقضا یھا جنجال اي و منازعات .2

 

 یتجارت محاکم يیقضا تيص5ح ۀد،مسأليگرد حيتوض با4 در که خود 1968 لسا یريگ ميتصم با توانست چطور محکمه ستره .3
  چرانه؟ و چرا د؟يدار موافقت یريگ ميتصم نيا با شما ايآ سازد؟ روشن را

 

        باشند؟ یم معمول امروز افغانستان در يیقضا تيص5ح ازتنازع نوع کدام شما نظر به .4

    

 آزاد تشبثات و قانون

 

                                                   
7
   1347/1968، 2 ۀ، دور1234/24 ۀستره محکمه، شمار ۀجريد   -  
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 از  حکومت ھدف. کرد بيتصو را یخصوص یگذار هيسرما ديجد قانون افغانستان، دولت ،ی5ديم 1967 یفبرور 22 خيتار در

 دييتأ مورد یقبل یھا حکومت توسط که شده کنترول و بسته اقتصاد یالگو از  جھت رييتغ با که بود نيا نامبرده قانون بيتصو
 یخصوص یگذار هيسرما د،يجد تجارت قانون. سازد فراھم یخصوص اتتشبث قيتشو و بيترغ یبرا را نهيزم بود، گرفته قرار
 یم فراھم یخصوص سکتور یبرا را یتر سالم و یقو یحقوق یھا تيمصؤن و تيتقو  یخصوص سکتور در  را یخارج و یداخل
 . کرد

 

 یگذار هيسرما ديجد قانون سال نيا در. گرفت دست یرو را یگريد مشابه یشاھکار ی5ديم 1955 سال در افغانستان حکومت
 «ستيبا یم که بود نيا قانون از ھدف. ديگرد بيتصو و طرح یمل تشبثات در یخارج یھا یگذار هيسرما قيتشو منظور به

 سال در متذکره  قانون. بخشد شيافزا را »یخارج اسعار انداز پس ۀجينت از یناش ديعوا اي و یخارج اسعار ۀمبادل از یناش ديعوا

 چندان ،یاتيمال فيضع ساختار و یدولت یھا اداره در حد از شيب یبروکراس خاطر به اما د،يگرد ینيبازب ید5يم 1960 و 1958

 .  نشد واقع مؤثر و کارساز

 

 به گرفتند، قرار بحث مورد مختصر طور به با4 در که یقانون دو نيب را مشخص یھا تفاوت و ھا مشابھت یبرخ نيريز جدول

 و تجارت قانون نيب ونديپ و رابطه درک و فھم در را ما نامبرده نيقوان یھا تفاوت  یسويمقا ليتحل. کند یم حيتوض خ5صه طور
 . رساند یم یاري یاقتصاد رشد

 

 .افغانستان در آزاد تشبثات ،یدوپر س،يلو: منبع

 
  

قانون به ارتباط تشويق سرمايه گذاری ھای خصوصی در 
  مي?دی)  1958افغانستان( 

 

  

 مي?دی)  1967گذاری خارجی و خصوصی( قانون سرمايه

  صرف سرمايه گذاری خارجی را مورد توجه قرار می دھد
 

ھم شامل سرمايه گذاری خارجی و ھم داخلی می گردد و رويکرد برابر را 
 برای ھردوی آنھا تضمين می کند.  

مورد که تشبثات خصوصی را تشويق و  ھدف از قانون اين است -1 ۀماد خصوصی خارجی را تعريف می کند.  ۀ. سرماي1  ۀماد
 حمايت قرار دھد. 

سرمايه گذاری را در برخی صنعت ھای مشخصی  -4 ۀماد
تشويق می کند؛ به سرمايه گذاری ھايی ارجحيت داده می شود 

 که باعث افزايش و يا پس انداز اسعار خارجی می گردند. 

»  ايه گذاریسرم ۀکميت« پروژه ھای سرمايه گذاری بايد توسط  -2 ۀماد

تصويب شده باشند، مطابق به قانون تجارت تشکيل گردند و سرمايه 
  گذاری را در صنعت ھای مشخصی افزايش دھند. 

 

ماليات درک معافيت  شرکت سھامی از  ۀسه سال مقدار  -3 ۀماد
راجستر شده در يک  ۀسرماي کل  % درصد15بردرآمد نبايد از 

عوارض گمرکی اق5م ل تجاوز کند؛ معافيت سه ساله ازسا
  سرمايه گذاران از ماليات بردرآمد.  ۀضروری؛ معافيت سه سال

سودھای شرکت؛ تعطيل و  ۀماليات از ھم ۀسال 5تعطيل و معافيت  -3 ۀماد
عوارض گمرکی بر واردات اق5م يافت نشدنی و   ۀسال 5يا معافيت 

 ۀساله از مالي 5ضروری برای عمليات شرکت؛ معافيت و يا تعطيل 
 شرکتی[سھامی]  برای سرمايه گذاران   ۀبردرآمد و مالي

و خارجی ھيچ نوع  . بين سرمايه گذاری ھای  افغانی5 ۀماد
 تبعيض نبايد اعمال گردد. 

بين سرمايه گذاری ھا و سرمايه گذاران افغانی و خارجی ھيچ نوع . 7 ۀماد
  تبعيضی نبايد اعمال گردد. 

 

 . ھر افغان و يا شھروند خارجی می تواند مالک سھم گردد. 12  ۀماد  از اين مسأله يادآوری نکرده است

ھيچ نوع َحکميت حقوقی امکان ندارد( اگرچند در آن زمان 
  حکميت غيرررسمی يک امر معمول بود). 

 

حل و  ۀمعاھد« به د مطابق نشھروندان خارجی می توان -19-18ماده ھای 
يک  شھروندانيا  و  »بين الدول ھای منازعات سرمايه گذاریفصل 

از حکميت بھره مند شوند و يا مطابق به  کشور با کشور ديگر
 استفاده کنند. » حکميت خصوصی« طرزالعمل ھای مشخصی از 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
  ربگذارند؟يتأث یصخصو تشبثات بر توانستند چطور ھا تفاوت نيا شما نظر به ستند؟يچ قانون ھردو یھا تفاوت نيتر عمده .1

 د؟يکن یم هيتوص ی5ديم 1958 قانون به را یگريد یاضاف راتييتغ چه شما .2

  

  . چالش ھای فراروی سکتور مالی افغانستان ھـ
 

فعال ر مالی افغانستان چندان رقابتی ومي5دی، واضح گرديد که سکتو 1960و آغازين سال ھای  1950 آخرين سال ھایدر جريان 
ھنوز درافغانستان آن روز فعاليت ھای مالی چندان بسيار دشوار بود؛ زيرا  نھادھای مالی غربینظام  ۀتابزدمعرفی شنيست. 
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معمول نبود. دستاويزھای سنتی مالی اساساً چندان قابل تفاھم نبوده و برای اکثريت جمعيت افغانستان ناآشنا بود، ھم چنان تفاوت 
نظام ر ، مجموع سپرده ھا ددر نتيجه واضح نبود. و کارگزاران چندان برای مردم اھای موجود  بين ماھيت قرضه ھا و اعانه ھ

نظام مبالغ نقدی را به طور منظم به  ی بانکی،و حکومت مجبور بود که برای ثابت نگھداشتن ذخيره ھا ھای بانکی نسبتاً کم بود
داد که به مشکل بی کفايتی خويش توجه نکرده و تزريق کند. عدم رقابت خارجی بانک ھای افغانی، به اين بانک ھا اجازه می 

  برای برطرف کردن آن اقدامی نکنند. 

 

يت ھای حکومت دوچندان گرديد. حکومت برخی قيودات و محدود ۀھای ناسنجيد در اثر پاليسی  مشک5ت موجود سکتور مالی
، وضع کرد. تشبثات خصوصی ای که داخلی ای که برای سکتور خصوصی تخصيص يافته بودند جديدی را بر مقدار اعتبارات

از نرخ  ی قرضه بگيرند و در بدل سود با4ترخود از منابع ديگر [ ھای]نيازمند سرمايه بودند، مجبورشدند که برای پيشبرد فعاليت
ی قابل برای آنھا بپردازند. در نتيجه، رشد اقتصادی در جريان اين دوره ُکند و بطی گرديد؛ زيرا منابع مالی داخل را مارکيت

قرضه که توسط نھادھای مالی فراھم می گرديد،  . نرخ ھای سوده بوددسترس برای سکتور خصوصی، بسيار نادر و کمياب گرديد
از بقا و حرکت[ تشبثات خصوصی] را   ، به تدريجروستايی ۀقرض از دو دھه قبل بدين سو تغيير نکرده بود. نرخ ھای بلند سود

زياد  مفاد  ،پول نقد از برخی اشخاص و نھادھا در بدل دريافتشدند که تشبثات نامبرده مجبور  وضعيتی تغيير دادبه  خودکفايی
می توانستند که با حداقل پيش شرط ھايی که توسط بانک ھا برای  گيران کی قرضتعداد اندصرف خويش را به آنھا واگذار شوند. 

  ۀبه نوب ی سختاين پيش شرط ھا، ھمخوانی و مطابقت داشته باشند. تعيين گرديده بودند» مالی دريافت اعتبارواجد شرايط بودن « 
که نمی توانستند قرضه ھای شان را به وقت معين جمع آوری کرده و وثيقه ھای طرف ھای  بودخود بيانگر ناکامی بانک ھا 

  مربوطه  را در صورت قصور  و غفلت آنھا، به تصرف خود در آورند. 

  

مي5دی مختصرگرديد و يا کاھش  1960فراھم می شدند، در سال ھای که در افغانستان  وع قرضه ھايیتنميزان و  اعتبارمالیحجم 
 به دولت افغانستان در جمع آوری قرضه ھای اين بود کهيافت. يکی از علت ھای اساسی اين رکود و يا عدم رشد اقتصادی، 

مصؤنيت کافی تحت قوانين موجود، چندان ميل نداشتند که با مشک5ت بسيار دچار بود. بانک ھا به خاطر نبود موعود رسيده، 
؛ زيرا حقوق، وظايف کريدت) اعطا نمايدعتبار مالی(اسکتور صنعت و زراعت به برای قرضه گيران جديد پول قرضه بدھند و يا 

نون مدنی و مکلفيت ھای قرضه گيران و قرضه دھندگان در قانون به طور واضح تعريف نشده بود. عدم موجوديت يک  قا
بانک  و محاکم تجارتی، باعث  ۀکارمندان تجربه ناديد ۀبانکداری، به اضاف عامنيرومند، قانون تضمين اعتباری و نبود يک قانون 

عقب ماندگی رشد سکتور مالی افغانستان گرديدند. دراين دوره، مشک5ت حقوقی زيادی به خاطر عوامل مختلفی از قبيل تداوم 
شان، طرزالعمل ھای ُکند و ناکارامد محاکم، اعمال نفوذ و تأثيرگذاری ھای قرضه گيران،  ۀسوخ بر وثيقکنترول افراد صاحب ر

  محکمه و فساد اداری، بروزکردند.  ۀمقام ھای ناشايست

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 افتادند؟ فاقات يیزھايچ چه افغانستان یمال سکتور در ی5ديم 1970 و 1950 یھا سال انيجر در  .1

 

  داشت؟ وجود ونديپ و رابطه نوع چه یمال ۀتوسع نوع نيا و افغانستان تجارت قانون  نيب  .2

   

8مي?دی 1972 - 1971از سال  یزراعت انکشافبانک 
  

 

 را مي5دی ارايه گرديده، اين واقعيت 1972 – 1971زراعتی افغانستان در جريان سال  ۀتوسعگزارش ھای مختلفی که از بانک 
سکتور مالی افغانستان جلوگيری کرده و رشد اقتصادی اين کشور را  ۀتوسعد که قوانين تجارتی ضعيف چطور از نآشکار می ساز

جذاب و جالبی  برداشتساخته است. متن گزارش ھای نامبرده در ذيل به طور کامل آورده شده اند. خوانش متن زير  و ناکارا ُکند
و قوانين تجارتی افغانستان به دست می دھد و ھم چنان مثال ھای عينی ای  را به ارتباط اھميت  را برای خواننده از سکتور مالی

  مسايلی که در اين کتاب درسی مورد بحث قرارگرفته اند، فراھم می کند. 

 

انستان افغ ۀبا رشد اقتصادی آيندری مطروحه در فصل اول بيش از حد که مسايل نظھم چنان اين گزارش ھا توضيح می دھند 
نقش زراعت، صدور قباله ھا برای  ۀگنجانيده شده اند، در باراين کتاب بعدی  که در صفحات متنی ھنگام خواندنمرتبط ھستند. 

  در راستای بھبود رشد اقتصادی افغانستان فکر نماييد.  تجارت حقوقھم چنان   زمين و

  

 مشک?ت موجود فراروی بانک زراعتی افغانستان

                                                   
8
 Maxwell J. Fry, The Afghan Economy 139-40 (1974). 
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  مالی)  اتتبط با توزيع کريدت( اعتبارالف. مشک?ت مر
 

بانکداری و مقررات مربوطه اَش برای قرضه گيرانی که برخی پيش شرط ھای  عامبا پيروی از اصول  بانک زراعتی افغانستان
ست: بانک زراعتی افغانستان، اق5م ذيل را به عنوان تضمين پذيرفته ا مشخصی را پوره کرده نمی توانند، قرضه اعطا نمی کند.

لتجاره و جايداد غير منقول( زمين، دکان، خانه و غيره)، جايداد منقول از قبيل محصو4ت زراعتی و محصو4ت حيوانی، مال ا
اقتصادی. بانک زراعتی برای آن که بتوانداز قرضه ھای خود  -؛ تضمينات از نھادھای مالی و شرکت ھای زراعتیاوراق بھادار

جايداد غير منقول را به ، قرضه ۀدريافت کنندی قرضه ھای ميان مدت و درازمدت، از طرف محافظت کند، معمو4ً برای اعطا
  عنوان تضمين طلب می کند. 

 

و توسط  توسط وزارت ماليه تھيهقب5ً   که  » تضمينات«  ۀمقررات حکومت در بارمبتنی است بر » تضمين«اين گونه حکم برای
 ۀگذاشتن زمين، مالک زمين در حضورداشت دو تن شاھد در محکمه( محکمشورای وزيران تصويب گرديده بود. برای گرو
مشخصی از زمين خود را در برابر قرضه ای که دولت برايش فراھم می  ۀوثايق)  قسم بر زبان جاری می سازد که وی قطع

را   یيداد تحت گروجاد ۀدر صورت ناتوانايی شخص در بازپرداخت قرضه، بانک مستحق است که ھمسازد، به گرو می گذارد. 
  بدون توسل به طرزالعمل قضايی بعدی، به فروش برساند. 

 

بنا در عمل چندان کارساز نبوده و نظام اين  اعطای قرضه]،نظام موجوديت شماری از نقص ھا و کاستی ھا در اين سيستم[ با اما 
 ان تمايل نشان نخواھد داد: چند  تضمين ھاپذيرش ھمچو برای بانک ھا  ،به د4يلی که در ذيل بيان می شوند

   

 ھنوز تکميل نشده است، مقدار و ماھيت واقعی تضمين مشخص نيست؛  چون سروی اراضی و ام5ک .1

قباله واقعاً مالک زمين ھم  ۀراجستر کردن نادرست زمين منجر به عدم يقين مندی می گردد؛ زيرا معلوم نيست که آيا دارند .2
 است و يا خير؛ 

آب( حقابه) که يکی از عوامل عمده در تعيين ارزش جايداد می  ۀنقاط مختلف کشور برای استفاددر  حقوق ُعرفیتنوع  .3
 می انجامد؛  ( وثيقه)باشد، به عدم يقين مندی تضمين

 خود بر مشک5ت می افزايد؛  ۀمعيارھای گوناگون اندازه گيری( تخم ريز، پيکال، قلبه و غيره) به نوب .4

ناخوانای مقام ھای محکمه به  ۀحقوقی با پيش نيازھای بانک ھمخوانی ندارند. دست نوشت ۀبا�خره، قبض ھای عند المطالب .5
 رسمی مورد پذيرش قرار نگيرد.  ۀآسانی باعث می گردد که سند به گون

 

 حساب قراردادھای قرضه ھای مربوط به تصفيهب. دشواری 

   
کافی توسط طرفين امضاء تضمين  ۀپس از تھي و در مطابقت با شرايطی که در قرارداد طرح می شوند ی مختلفقرضه ھا .1

حُکم می رف را تعيين می کند. قانون تجارت می شوند، به طرف مقابل اعطاء می گردند. قراداد حقوق و مکلفيت ھردو ط
مشک5ت  ۀکند که منازعات ناشی از اين گونه قراردادھا بايد به محاکم تجارتی ارجاع گردند. با اين وجود، در نتيج

رنوال بانک، قراردادھا در محاکم راجستر نمی شدند، و اين څام حضور قرض گيرنده و عدم حاضری گونی چون عدگونا
 خود مشک5تی را به وجود می آورد.  ۀبه نوب

عدم موجوديت محاکم تجارتی در بخش ھای مختلفی از کشور، در ھر حالتی فرايند ثبت و راجستر کردن قراردادھا را  .2
 ناممکن می کرد.  

خود از ثبت و راجستر  ۀراجستر قراردادھا( وثايق) موانعی را فراروی قراردادھا به وجود می آوردند و اين به نوبادارات  .3
 سريع قراردادھا جلوگيری می کرد. 

  

   ی قرضهج. مشک?ت جمع آور
 

د که در صورت نوعده کنايد ش نيز ویھمسايه ھای  و کندبانک واگذار می  هاگرچه قرض گيرنده حق فروش تضمين( وثيقه) را ب
ک اغلب اوقات بنا به د4يل ذيل قادر به خريد زمين نمی بان ، امادنقصور و کوتاھی وی در پرداخت قرضه، زمين وی را بخر

 گردد:

    

 باشندگان ولسوالی شايد از خريد زمين موصوف  به روش عاد4نه و دلسوزانه خود داری کنند؛  .1

اظ مالی در وضعيتی نباشند که بتوانند زمين وی  را بخرند و يا آنھا نيز شايد از قرض لحھمسايگان نزديک وی  شايد از .2
 گيرنده جانبداری کنند؛ 
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مقام ھای قضايی بدون توافق قبلی قرضه گيرنده حاضرنخواھند شد که وثيقه را به بانک منتقل نمايند. حتّا اگر وثيقه به  .3
يداد را آن گونه که 4زم است، مديريت نمايد؛ زيرا تشکيل يک تيم مديريتی بانک منتقل گردد، بانک قادر نخواھد بود که جا

 برای زمين مورد نظر بسيار پُر ھزينه خواھد بود؛ 

ست که بانک در آن کدام ص5حيت ندارد و در حال حاضر اين ص5حيت اجمع آوری قرضه يکی از عرصه ھای ديگری  .4
خود مشک5ت اضافی ديگری را به وجود  ۀاين عدم ص5حيت به نوبدولتی اعمال می گردد.  ۀھای مربوطه توسط ادار
 آورده است.  

 

  گيرندگان  د. مشک?ت قرض
 

ونی)، قباله ھای زمين و ساير تضمينات، تعداد بزرگی از دھقانان از دريافت جوديت کوپراتيف ھا( شرکت ھای تعادر عدم مو
ی زمين ھای خويش دارای قباله می باشند، اگر بخواھند که قرضه قرضه ھای زراعتی محروم می شوند. حتا دھقانانی که برا

و عوامل روان قبض ھای عندالمطالبه  ۀبگيرند، با مشک5ت زيادی روبرو خواھند شد؛ مشک5ت و دشواری ھايی از قبيل ھزين
  شناسانه. 

  دی). مي5 1974( نشر سال 40 -139منبع: ماکس ويل، جی. فرای، اقتصاد افغانستان، صفحه ھای 

  

9وثيقه( تضمين) برای قرضه ھای ميان مدت بانک زراعتی ۀمشک?ت مرتبط با تھي
  

 

دھقانان داده می شوند تا آنھا بتوانند با استفاده از آن  اشيا و اق5م مورد ضرورت اين خاطر برای  ھای ميان مدت معمو4ً به قرضه 
مورد  ه برای مبارزه با حشرات، ابزار خورد و کوچک و حيواناتفوری خويش از قبيل تخم ھای اص5ح شده، کود کيمياوی، ادوي

را خريداری نموده  و بازاريابی خويش را به منظور فروش محصو4ت زراعتی بھبود بخشند. در چنين نياز زراعت شان 
دشواری ھای ذيل مواردی، جايداد غيرمنقول به عنوان تضمين( وثيقه) گرفته می شوند. در اين گونه شرايط، بانک زراعتی با 

 دچار خواھد شد: 

  

به دھقانان انفرادی، احتما4ً اگر مبلغ آن از حد يک مليون تجاوز کند، خود يک مشکل خواھد  تھيه و توزيع اعتبار پولی .1
 بود. 

ازيک طرف اعطای قرضه به دھقانان در بدل محصو4ت زراعتی و حيوانی آنھا نيز عاری از مشک5ت نخواھد بود؛ زيرا  .2
ابی  برای اکثر بازارينظام از طرف ديگر  معمول نيست و در کشور ھنوز ( اتحاديه ھای دھقانی) ھا کوپراتيفنظام 

به نيافته است.  ۀتوسع چندان در اين کشور ،محصو4ت انگشت شماری چون شکر، چغندر و پنبهمحصو4ت به جز از
 ع آوری قرضه ھا نيز بسيار دشوار می باشد. ھمين خاطر، فروش محصو4ت زراعتی به درستی کنترول نمی شوند و جم

قبض ھای عندالمطالبه برای وسايل رھنی به منظور دريافت قرضه ھای کوتاه مدت و ھم چنان ثبت و راجسترکردن  ۀتھي .3
قراردادھای مرتبط با قرضه ھای مورد نظر در محاکم تجارتی، برخی مشک5تی را به وجود می آورد؛ زيرا اين مسايل 

در حدود نيم مليون دھقان  ويژه اينکه، ناممکن می سازد. به يابنده ھا را که به طور روز افزون افزايش می توزيع قرض
خود به کود کيمياوی ضرورت خواھند داشت. اگرچه شرکت کودکيمياوی افغان به اين منظور تأسيس شده  ۀبرای فصل آيند

 کودکيمياوی برای ارند،در سراسر کشور وجود ند انه ھای کافی چون ذخيره خ بود تا به نيازھای دھقانان پاسخ بگويد، اما

 نخواھد شد.  دھقانان توزيع ۀھم

 

  )رھنتضمينات(3.2 

 

زمين می باشد. تضمين گذاری زمين از طريق  به رھن گذاشتنافغانستان، تضمين در ۀدر حال حاضر، يگانه شکل قابل استفاد
فقط به مالک زمين داده شده می  زمين ۀت می گيرد، عملی می گردد. گرونامعملکرد و يا اجراآت حقوقی که توسط محاکم صور

طرزالعمل ضروری برای دريافت قبول می کند.  غير از شخص قرض گيرنده را نيزديگری  شخص رھن اراضی ،تواند. بانک
زراعتی نمی تواند صرف به  بانکمی باشد.  زازمين که نيازمند تأييد محکمه می باشد، بسيار وقت گير بوده و مشکل  ۀگرونام
 ،نگر مالکيت واقعی نمی باشدصادر می گردد و بيا » قباله«زمين که در پايان کار توسط محکمه بر اساس  ۀتضمين نام اساس

بتواند بعداً در صورت نياز پيگرد حقوقی خود را بانک گذاشته شده يک تضمين معتبر می باشد تا  به رھنمطمين گردد که زمين 
  ن شروع کند. براساس آ

 

بانک زراعتی افغانستان اين است که برای ساده سازی اسناد حقوقی و طرزالعمل ھايی که به منظور تشويق بيشتر دھقانان و  پ5ن
بايد گام ھای جدی برداشته شوند. ، آن مورد استفاده قرار می گيرند فعاليت ھای قرضه دھی ۀتوسع رایبا4بردن توانايی بانک ب

                                                   
9
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يگانه چاره و درمان بانک امکان فروش زمين گروی   بانک را نمی پردازد، ۀبه بانک بدھکار می شود  و قرض اگر يک دھقان
را با خود به ھمراه دارد، بلکه  جديدی  موجود، فروش زمين نه تنھا مشک5ت حقوقیات رھنی تضميننظام ی می باشد. مطابق به و

دارانی متکی بر امضای زمين» تضمين«. چون به بارخواھد آوردای بانک زمين مشک5تی بر از نظر جنبه ھای عملی نيز فروش
حاضر خواھند بود که کنند که در صورت تعقيب قضايی شخص مقروض قراردارند و آنھا بايد اقرار  ھمسايگی می باشد که در

 .می گرددی آنھا از تعھدات شان اين مسأله اکثر اوقات منجر به انکار ھمسايه ھا و عدم پيرووف را بخرند. بدبختانه، موصزمين 

  ۀمقروض معمو4ً برای اينکه رابط. ھمسايه ھای شخص نداشتن پول نقد از خريد زمين خودداری می کنند ۀبه بھانآنھا معمو4ً 
 زيکی ا که زمين وی را بخرند. در برخی  قضايا اگر حاضر نخواھند شدزمين حفظ کنند،  ۀخود را با مالک موجود نيکو و دايمی 

وارثان وی حاضر نخواھند شد که مکلفيت ھا و  در آن صورت را امضاء کرده و وفات کرده باشد، رھنخودش سند  ھا که ھمسايه
برسد، بازھم برای ھم فروش  ۀبه مرحل رھناگر زمين تحت حتا به عھده گرفته بود، انجام دھند.  شخص متوفامسؤليت ھايی را که 

دچار  شخص مقروض بخرد؛ زيرا وی در آينده با ھمسايگان  را رھنکه زمين تحت  اھد بودخوبيرونی دشوارو يانھاد يک شخص 
موجود، باعث بروز و  اضافه شدن مشک5ت نظام توسط بانک زراعتی، تحت  رھنگيری زمين تحت تسليم مشکل خواھد شد. 

  جديدی بر مشک5ت کنونی خواھد گرديد و بس. 

 

، اوراق و يا سھم ھايی در کدام شرکت سھم؛ طور مثال ن  چيزی ديگری در اختيار ندارندبه طور عموم دھقانان به غير از زمي
 يا گرفته باشد و یديگر کدام بانک که ازحکومتی، تضمين نامه ای  ۀگدام خان شان در کدام موجودی اجناسبھادار دولتی، رسيد از 
 ۀد. برع5وقابل پذيرش باش» تضمين« به عنوانک زراعتی و برای بان که دارای ارزش و بھای کافی بوده یساير جايداد منقول

اد واقعی مالکان برای تحصيل تضمينات زمين ناشی می شوند، تعدطرزالعمل ھای حقوقی  تعقيب از مشک5ت و دشواری ھايی که
اين است که  شند و دليل آنبسيار محدود می با، فراھم کنندرا برای زمين » تضمينات«اين تا  ]موقعيتی باشنددر يا زمين که بتوانند[

صرف تعداد اندکی از مالکان زمين ھستند که زمين آنھا  به نام خود شان ثبت و راجستر می باشد و می توانند برای زمين ھای 
در اکثر موارد، يک قطعه زمين به چند عضوی يک خانواده تعلق دارد که به طور مشترک از پدر، پدرک5ن و شان قباله بگيرند. 

اعضای خانواده تحصيل گردد،  ۀشود، بايد رضايت ھمرھن گذاشته ه ارث برده اند. در ھمچو موارد، برای اين که زمين به ... ب
  آن گونه که تجربه ھا نشان داده است، اين کار نيز بسيار دشوار می باشد.  اما

  

 جمع آوری   3. 3

  

  قرضه ھای کوتاه مدت   3. 31

 

) و ھم PACCA(» در افغانستان اعتباریونی زراعتی و شرکت ھای تعا ۀپروژ وت ھای پنبه شرک بهمدت که  - قرضه ھای کوتاه
درصد،  قناعت بخش می  100تا  90  آوریجمع و يا شاخص  ۀمشخصاقتصادی پرداخت می شوند، با  -چنان به  تشبثات زراعتی
در کل چندان رضايت بخش اعطاء می شوند، دکيمياوی کوتصدی ھای جمع آوری قرضه ھايی که برای  ميزانباشد. اما درصدی/ 

 1351ميزان  1بازپرداخت آنھا تاريخ  ميعادو ورشيدی صورت گرفته ھجری خ 1350نمی باشد. پرداخت ھايی که در سال 

% 63 سراسر کشورآن ھا در ھجری خورشيدی، اوسط نرخ جمع آوری  1351حوت  29، تا تاريخ ه استھجری خورشيدی بود

 ،% بوده28ھمچو قرضه ھا آوری ه البته از و4يتی به و4يت فرق داشته است؛ چنان که در کابل درصد جمع ک را نشان می دھد
اين بوده است  قرضه ھا/ نسيه ھا  جمع آوری ضعيف ۀدليل اصلی اين نتيج%  جمع آوری گرديده است. 100در حاليکه در باميان 
به ھمين خاطر، بايد برای جمع آوری  و ،صورت نگرفته استکومت توسط کارگزاران ح5ش کافی و وافی که در اين راستا ت

  صورت گيرد.  حکومت شاھی افغانستان ت5ش بيشتر و جدی تری از سوی  قرضه ھا 

  

 مدت -قرضه ھای ميان3.32 

 

ھجری  1351ماه اول سال  9درصدی نرخ جمع آوری بانک زراعتی از قرضه ھای انفرادی قناعت بخش نمی باشد. در 
زمانی فرارسيده بود،  ۀآنھا در ھمين دور ۀمعين ميعادو بازدريافت نرخ جمع آوری قرضه ھای ميان مدتی که  تحصيليدی، خورش

انتقال » گذشته ميعادقرضه ھای «  ۀ% بوده است. قرضه ھايی که در ھنگام موعود معينه جمع آوری نمی شوند معمو4ً به دست 76
ھای  نظام که بانک زراعتی با  مشک5تی را، درصدی جمع آوری بسيار پايين می باشد. داده می شوند و در اين گونه قرضه ھا

دارد، آن گونه که در با4 توضيح گرديدند، دھقانان به درستی می فھمند که ھرنوع تعقيب قضايی توسط بانک » تضمينات«
اين مسأله برای ھمگان  ،. ع5وه بر اينمی شود تمامزراعتی  به ارتباط گروی ھای زمين، کم و بيش برای بانک نامبرده  بی ثمر 

اخته است، چندان دبه طور وسيع آشکار می باشد که حکومت به خاطر جمع آوری قرضه ھای خود که برای  خريد کودکيمياوی پر
بانک  خود روی جمع آوری قرضه ھا توسط درنوعاين مسأله نيز  خود نشان نداده و يا نشان نمی دھد وموقف و موضع قوی از 

  زراعتی، تأثيرات جانبی دارد. 
 



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

48

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت
 

 د؟يگرد روبرو ھا یدشوار و مشک5ت نوع کدام با یزراعت بانک  .1

 

 مشک5ت نيا بروز باعث  یحقوق نظام مشخصات کدام است؟ بوده دشوار قرضه ۀعرض اي و عيتوز یزراعت بانک یبرا چرا  .2

  اند؟ شده

 

 یتجارت نيقوان با چطور و چرا مشک5ت نيا است؟ بوده دشوار قرضه یقراردادھا فصل و حل] دوره نيا[ افغانستان رد چرا  .3
  کردند؟ یم دايپ ارتباط افغانستان

 

 یدشوار و مشک5ت نوع چه با قرضه ناتيتضم ليتحص ھنگام چنان ھم و خود یھا قرضه یآور جمع ھنگام یزراعت بانک  .4
  نه؟ چرا ر،يخ نه اگر اند؟ کرده حل را متذکره مشک5ت روز آن افغانستان یتجارت نيقوان ايآ د؟يردگ یم روبرو يیھا

  شد؟ یم دچار یمشک5ت چه با مدت -انيم یھا قرضه ۀدرعرص یزراعت بانک  .5

 

  داشتند؟ وجود یمشک5ت چه قرضه  یآور جمع و نيتضم ليدرتحص  .6

 

 نيقوان ايآ کنند؟ یم شنھاديپ ما  به افغانستان امروز یبرا را يیزھايچ چه یزراعت بانک  وکارکرد تيازفعال یناش یھا تجربه  .7
  دھند؟ شکل رييتغ کشور نيا در را یسنت یريگ قرضه یھا روش و یمحل یھا گمرک توانند یم یتجارت

               

را روی رگرديد. اين بانک ت5ش ھای زيادی بانک رھنی و عمرانی نيز مانند بانک زراعتی با چالش ھا و مشک5ت مشابھی دچا
مربوطه اَش را جمع آوری کند، اما در اين راستا از وزارت امور داخله کمک بسيار اندکی دريافت کرد.  ديونتا  دست گرفت
يداد شخص موصوف کار احضارنامه صادر می کرد، اما به منظور زمينه سازی فروش جاداخله صرف  به افراد قاصر وزارت
منجر  ،مطابق به قانون  رياست حقوق و4يت کابل، عدم مطابقت از قانون بازپرداخت قرضهمفيدی انجام نمی داد. ن مثمر وچندا

نيز يک وکيل مدافع را استخدام کرد تا ھمچو اقدامات را  ی وزيرانشورابه تصرف و فروش جايداد شخص قاصر می گرديد. 
  می صورت نگرفت و مشک5ت ھم چنان 4ينحل باقی ماند. تسھيل ببخشد، اما در نھايت کدام عمل و اقدا

 

نھا پيرامون برخی مي5دی به سھمداران بانک پيشکش گرديد، برای آ 1971که در سال بانک رھنی و عمرانی   ۀسا4ن گزارش
ايی می تند، معلومات فراھم می کرد و پيرامون مسأله روشنکه به ارتباط قرضه گيران قاصر وجود داشمشک5ت جدی ای 

 واقعی از ارزشارزش ديون براکثر قرضه ھا به سطحی رسيده بود  که ربح مرکب بانک مقدار به اساس گزارش، . انداخت

طرف ھای سومی بر جايدادھای تحت تجاوز می کرد. زمانی که بانک تصميم به فروش جايداد می گرفت،  رھنجايداد تحت 
مي5دی،  1970در سال تيب، از فروش آنھا جلوگيری صورت می گرفت. روی ادعای ربح و يا سود می کرد و به اين ترگ

منع می کرد، مشکل را بيش  رھنزمين تحت  ۀانک را از تصرف قبالديگری که ب ی وزيران افغانستان با تصويب طرحشورا
ده بود، زمانی که کدام بيمه ای از طرف قرضه گيرنده درخواست نکر رھنچيده کرد. بانک بر جايدادی تحت از بيش مغلق و پ

ی آنھا نيز در بازپرداخت تخريب می شدند، قرض گيرندگان فکر می کردند مکلفيت ھارھن که بيمه نشده بودند تحت  ھایجايداد
  برطرف شده است.  قرضه

 

کار و «پارلمانی  ۀمي5دی بانک نيز بر مشک5ت جمع آوری قرضه ھا تمرکز کرده بود. کميت 1972سال  ۀگزارش سا4ن
را به طور فوری به فروش  رھنتحت ھای بانک ھدايت داد که جايداد  و به ت بانک را مورد توجه قراردادهمشک5 »باطاتارت

وزارت داخله ھمکاری نمايند. »  رياست جمع آوری قرضه ھای«برساند. به دو تن از نمايندگان بانک وظيفه  داده شده بود تا با 
مي5دی مورد توافق  1966رت داخله ھدايت داده بود[ و فرمان نامبرده در ماه جون شورای وزيران به وزا 962 شماره فرمان

وزارت داخله برای تعقيب دستور نامبرده ت5ش جدی بانک را جمع آوری نمايد.  ۀشاه نيز قرارگرفت] تا قرضه ھای معوق
و در آن زمان بود که بانک برای اين کار از  را به فروش برساند ھانکرد. پارلمان بار ديگر به بانک ھدايت داد تا خودش جايداد

در حکومت آن زمان  ھيچ کسی برای جمع آوری قرضه ھای بانک مسؤليت بدبختانه وزارت ماليه درخواست کمک کرد، اما 
  به عھده نمی گرفت. 

 

مار زيادی اين گونه ش .ر در پرداخت قرضه ھا روبه رو گرديدندقصو به ارتباط بانک ھای تجارتی نيز با مشک5ت بيش از حد
مي5دی، در وضعيت دشوار مالی  1970بانک ھا منابع شان را به تدريج از دست دادند و در نتيجه، پيش از فرارسيدن سال ھای 

دھی روی  هبانک ملی در اين راستا يک استثنا بود و بانک نامبرده روش ھای بسيار محتاطی را به ارتباط قرض قرار گرفتند.
  خودش وجوه مالی فراھم می کرد و بس.  ۀو صرف برای شرکت ھای مربوطدست گرفته بود 
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 مي?دی توسط بانکداران افغانی تقاضا شده بودند: 1970اص?حات حقوقی ای که در سال ھای 

  

  قانون به ارتباط مصؤنيت و حفاظت قرضه ھای بانکتصويب . 1

  نکقرضه ھای با ۀ. دفتر ثبت رسمی برای ثبت و راجستر حقوقی ھم2

  ويژه ای برای اجرايی کردن بازپرداخت قرضه ھای بانک  ۀ. محکم3

  مشروطبه شکل جايداد  رھن. احکام حقوقی به ارتباط 4

  محصو4ت زراعتی ختن. احکام حقوقی به ارتباط حق ممنوع الفروش سا5

  . احکام حقوقی به ارتباط قرضه ھا در برابر اعتبارنامه 6

  ارای و ام5ک. سروی معين  به ارتباط ثبت د7

  دستاويزھای مالی  ۀ. احکام حقوقی به ارتباط ھم8

  حق  مالکيت مطلق بر وثيقه و انتقال خود به خودی حق مالکيت   ۀمقرارت مفصل در بار. 9

  . مقررات مفصل به ارتباط سلب مالکيت جايداد در صورت قصور و غفلت10

  منقول کام حقوقی برای گيروی جايداد غير. اح11

اسناد ضروری  و   ۀصرف در مقابل ھم را  [ کا4ھای تجارتی]ن مسؤليت ھای مشخص برای مقام ھای گمرک تا واردات. تعيي12
  زمانی ای که پس از آن اجناس به جايداد بانک تبديل می شوند، تحت ضمانت بانکی از ماليات معاف بسازند.  ۀرعايت يک دور

  چطور بايد تضمين گردند. دات تھاتُررا. تشخيص اين مسأله که قرضه ھای مربوطه به  و13

  .  مقررات مفصل به ارتباط بازپرداخت قرضه ھای صادرات14

  . مقرارت مفصل به ارتباط بازپرداخت قرضه در صورت ورشکستگی مالی15

  قضايايی قصور و غفلت.  ۀھمص5حيت محاکم نسبت به تصرف و ضبط جايداد در. مقررات مفصل به ارتباط 16

  

  مي5دی)  1974( نشر 146 -145ھای  ۀ، صفحويل، جی. فرای، اقتصاد افغانستان منبع: ماکس

  

مي5دی  محدود باقی ماندند. بيمه بيش از  1970و  1960نھادھای مالی غير بانکی افغانستان از نظر کّمی و اھميت در سال ھای 
و  بودندبا کشورھای ديگری که متکی به اقتصاد زراعتی حد يک امر غيرُمتعارف( نا آشنا) باقی مانده بود؛ حتا اگر بخواھيم آن را 

افغان در شرکت کوکاکو4ی افغانستان و ھوتل  ۀشرکت بيمی بسنجيم. ورارداشتند، به طور مقايسق توسعه ۀعين مرحلدر
نھا بيمه نمی ھيچ کدام  آ جايداد از موترھا  گرفته تا خانه ھا تقريباً  ۀبود. ھم یانترکانتينانتل کابل دارای سھام بسيار اندک و ناچيز

خويش را  ۀدرآمد سا4ن %43افغانستان نيز  اعدافغانستان ھيچ سوداگری نبود که بيمه شده باشد. صندوق تقشدند. در نتيجه، در
ازدرک پرداخت ھايی که توسط مامورين ملکی  دولت صورت می گرفتند، تھيه می کرد. يعنی ھريک از مامورين دولت مکلف 

 ۀوجوه صندوق نامبرده از طريق تخصيص مالی سا4ن ۀباقيماند%  57بپردازد.  عدمعاش خود را به صندوق تقا % 3بودند که 
تن  1000دولت تھيه می گرديد. کوپراتيف ھای بغ5ن و کوھدامن در واقع پروژه ھای کوچک آزمايشی بودند که صرف در حدود 

عمليات ھمبسته و ھماھنگی را به خود گرفته بودند که  برای « ل يک ونی شکشامل می شدند. اين شرکت ھای تعا از دھقانان را
  »  شرکت کننده گان( دھقانان) قرضه ھای مالی، مساعدت ھای تخنيکی و مشورت ھای بازاريابی عرضه می کردند.

  

 یخارج تجارت ليتمو

 

بانک ھای نامبرده اين  ۀھا و نقش ھای عمدنی تجارتی بانک، يکی از کارکرداز زمان تأسيس بانک ملّی، د افغانستان بانک و پشت
بانک ھا را از تدارک  ،امنيت و طرزالعمل ھای کارآمد محاکم بوده است که صادارات افغانستان را تمويل کنند، اما عدم موجوديت 

تھاتُر صادرات به کشورھايی که با آنھا تجارت به شکل به اعتبار ھای صادراتھمچو قرضه ھا مانع می شدند. صدور قرضه 
صورت می گرفت، يک امر استثنايی به شمار می رود؛ زيرا در اين صورت عوايد حاصله ناگزير بود که از طريق د افغانستان 

برای  [. تمويل واردات توسط اين بانک ھا يک امر مشترک و معمول بود و بانک ھا ترجيح می دادند که رد و تأييد گردندبانک 
اسعار خارجی در بانک ھا  ۀبا وجود آن، تبادل، قرضه ھای واردات اعطا کنند. از اين نھادھارنامه در بدل دريافت اعتبا ]تاجران

به حساب از بازارھای پول  توسط تاجران واردات ۀدريافت قرضبيشتری تحميل می کرد.  ۀنسبت به بازارپول بر تاجران ھزين
  فت. حواله و يا سنات( يا بنات) ھندی،  شکل قرضه را به خود می گر

 

وجود داشتند که به نيابت از عرضه کنندگان کشور خويش فعاليت می  کابل شماری از نھادھای تجارتی در آن روزھا در شھر
% درصد 25عرضه کننده را با  ۀداخلی  برايش اين فرصت را می داد تا مال التجار ، کردند. جايگاه اعتباری يک نھاد تجارتی

حساب کند و يا سه ماه بعد از انتقال  تصفيهدريافت اجناس با وی  محض می کردند که بعداً  تعھد پيش پرداخت به دست آورده و
قادر بين الملل از يک بانک سويسی تضمين دريافت کرد و  - تجارتی افغان ۀاجناس از کشور اولی با وی حساب و کتاب نمايد. ادار



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

50

فعاليت می  ای که براساس نمايندگیند. نھادھای تجارتی گرديد که روی شرايط مشابھی اجناس و کا4ھای تجارتی را وارد ک
کردند، بر دريافت کامل پرداخت ھای بھای اجناس  پيش از واگذاری اجناس به تاجر اصرار می کردند. نھادھای تجارتی به ھيچ 

  وجه بدون دريافت کامل پرداخت به طور پيشکی، به شکل نمايندگی حاضر به معامله نمی شدند.  

 

  )ی5ديم 1974: نشر(  234 -231 یھا صفحه افغانستان، اقتصاد ،یفرا. یج ل،يو اکسم: منبع

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت
 

 از کي کدام بودند؟ اص5حات گونه نيا خواستار آنھا چرا بودند؟ بانک اص5حات نوع کدام یجو و جست در بانکداران .1

  را؟چ بود؟ مھمتر ھمه از شده خواسته اص5حات

 

 اگر کردند؟ یم ديتأک یحقوق اص5حات یبرا ازھاين بر یعمران و یرھن بانک معلومات و افغانستان یزراعت بانک گزارش ايآ .2

 نه؟ چرا نه، اگر د؟يتوان یم کرده هيارا ارتباط نيا به شما را یمشخص یھا مثال قدر چه ،یبل

  

  ) مي?دی 2001 - 1973. انق?ب و آشوب داخلی( ز
 

نظام  قضايی افغانستان  تزلزل ۀمي5دی پايان می پذيرد، بيانگر دور 2001شروع به سال  1973تاريخی افغانستان که از  ۀورداين 
 1977تجارت افغانستان در اين دوره قانون مدنی سال  حقوق ۀعمد ۀتوسعو آغاز سه دھه جنگ در اين کشور می باشد. يگانه 

ديگر تمرکز می  تاريخی اين اين فصل به اندازه ای که روی دوره ھای برخواھد شد]. بنا مي5دی بود[ که در ذيل بدان پرداخته 
  تاريخی به شکل عميق تمرکز نمی کند.  ۀکرد، روی اين دور

 

ود در تبانی با گروپ ھای مارکسيستی افغانستان بر عليه ظاھرشاه کودتای نظامی به راه انداخت. او امي5دی، د 1973در سال 
مي5دی که قانون اساسی جديد  1977تا  فرارسيدن سال  ودخاندا را از بين برد و خودش را نخست وزير لقب داد. نظام شاھی

 ۀحکومت را در اختيار گرفت و به حکومت پرداخت. قانون اساسی مصوب ۀتصويب گرديد، از طريق يک فرمان، قدرت مطلق
ون به طور واضح به حقوق زنان اشاره کرده  و نقش اس5م را در احکام مي5دی از قوانين اساسی قبلی متفاوت بود. اين قان 1977

قانون اساسی جديد بر  18و  17 ۀتوجه و تمرکز بيشتری داشت. ماد آن بر اصول اقتصادی سوسياليستی قضايی تقليل داد و به جای
م کرد. يکی ديگر از ولت را ملی اع5منابع طبيعی د ۀآن ھم 13 ۀنقش حکومت در تنظيم امور اقتصادی تصريح می کردند، و ماد

را روی دست گرفت تا از اين طريق بتواند زمينه را » مجدد اراضیتوزيع «  ۀودخان در اين دوره اين بود که برنامابتکارات دا
محکمه را ملغی اع5ن کرد، اما ه ود در آغاز کار ستربخشد. دا هتوسعبه جايدادخصوصی در مناطق روستايی برای دسترسی 

 1967سال  ۀمصوب »قضايی تشکيلو  ص5حيتقانون « شکيل محاکم پايين تر از آن به شمول محاکم تجارتی را که مطابق به ت

 ۀاستق5ل قويميزان را دوباره تأسيس نمود، اما  همي5دی، ستره محکم 1977حفظ کرد. قانون اساسی سال تشکيل يافته بودند، 
  قضاييه را تقليل داد. 

  

 ی?ديم 1974 سال گمرکات قانون

 

می  وضعگری و معام5ت بين المللی لزحمه و ھزينه ھايی را که بر سودامي5دی عوارض واردات، حق ا 1974قانون گمرکات 
درصد را  150درصد شروع و تا  7را با نرخ ھای مختلفی که از   )Tariff bands(باند تعرفه  25شدند، مشخص کرد. اين قانون 
عوارض گمرکی براساس ارزش داخلی[ افغانی]  اجناس وارداتی گمرکی وضع کرد.  صنف   888اسر در برمی گرفت،  در سر

به   - و با استفاده از نرخ اسعار ساختگی پايين محاسبه می گرديد. ھم چنان اين قانون تعدادی از  فيس ھای وارده بر اق5م صادراتی
اجناس وارده دريافت می کرد، مورد رسيدگی   ای تعيين قيمتجارت افغانستان برتھای را که اتاق  درصدی 2.5شمول فيس 

تجارت افغانستان تعيين قيمت اق5م گمرک شده را انجام می داند. اين  ھایگمرکات نه، بلکه اتاق ۀ. ادارداده و توضيح نمودقرار
  ) ملغی اع5م گرديد. 2005قانون بعداً توسط قانون گمرکات جديد( 

  

  مي5دی)  1974صاد افغانستان( ماکس ويل، جی. فرای، اقت

 

نيروھای کمونيست ھا سرنگون شد. شورای انق5بی توسط  بدفرجام محکمه، داود خان در اثر يک کودتایه تشکيل سترپيش از
کی به عھده داشت. حکومت آغازکرد که رھبری آن را نورمحمد تره جمھوری دموکراتيک خلق افغانستان حکومت جديدی را 

اس فرمان و مقرراتی که توسط شورای انق5بی صادر می شدند، حکم می راند. شورای انق5بی اع5م کرد که کمونيست ھا براس
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مي5دی تا حد وحدودی  که در مطابقت با آرمان ھای  1977سال  ۀقوانين و مقررات قبلی به غير از قانون اساسی مصوب ۀھم
می باشند. پس از آن دولت، به زودی تصميم گرفت که تعداد زيادی جمھوری دموکراتيک خلق قراردارند، ھنوز ھم مرعی ا4جرا 
محکه به شورای عالی قضايی افغانستان که توسط وزارت عدليه ه از قوانين موجود را بازنويسی کند. قدرت و ص5حيت ھای ستر

مي5دی تصويب گرديد و  1977رھبری می گرديد، انتقال داده شد. يک قانون مدنی که ھنوزھم مرعی ا4جراء می باشد، در سال 
 بيش از حد ۀ5ت در قانون مدنی مذکور استفاداين قانون مسايلی مختلفی را به شمول قراردادھا در بردارد. يکی از مشک

اصط5حات حقوقی عربی است که در زبان ھای  پارسی دری و پشتو معمول نمی باشند و در متن قانون تعريف نشده اند. به اين از
  ر قانون نامبرده نيز متغيير و غير مشخص می باشد. خاطر، تفسي

 

حفيظ هللا امين را که در آن  وز کرد. اتحاد جماھير شوروی سابقمي5دی، اتحاد جماھير شوری بر افغانستان تجا 1979در دسامبر 
 1980در سال به جای وی نصب کرد.  دجمھوری جدي رئيسجمھور بود، ترور کرد و ببرک کارمل را به عنوان  رئيسزمان 

  تصويب کرد. » اصول اساسی جمھوری دموکراتيک خلق افغانستان« مي5دی، شورای انق5بی يک قانون اساسی موقت را به نام 

 

جرگه  «قانونگذاری اتجاد جماھير شوری تسويد گرديد. مطابق به اين قانون  ۀشيواز نھادھا و  پذيریقانون اساسی مذکور با الگو 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی محلی را به عھده داشت؛ اما آنھا نمی توانستند که بدون منظوری و ليت امورفقط مسؤ» ھای محلی

د شورش بتواننھا وی شور طريق اين شد تا از تعويضداکتر نجيب هللا با تأييد مقام ھای مرکزی عمل کنند. ببرک کارمل به زودی 
مي5دی، قانون اساسی جديدی  1987در جنوری ، آرام سازند. ندگرفت ھای روز افزونی را که عليه حکومت کمونيستی شکل می

قضاييه ھدايت داد که مطابق به احکام قانون تصميم بگيرد، اما مشخص نساخت  ۀتوسط لويه جرگه تصويب گرديد. اين قانون به قو
  که منظور از قانون، قانون دولتی است و يا ھم قانون شرعی. 

  

 نظر تبادلو بحث جھت شده طرح سواUت

 

 مثبت نظر مورد راتييتغ ايآ سرگذاشت؟ پشت را یراتييتغ چه 1979 - 1973 یھا سال ۀفاصل در افغانستان تجارت حقوق نظام  .1

  چرا؟ ؟یمنف اي و بودند

 

 بود؟ چه افغانستان یحقوق نظام بر یشور اشغال ريتأث2. 

  

  تشبثات دولتی در افغانستان ۀتاريخچ
 

مي5دی) بر می  1933-1929نادرشاه ( ۀدور» ت5ش ھای« در امور اقتصادی افغانستان به اولين  دخالت و تصرف فعال دولت
که اعطای حق انحصار[ ۀمسألکند. الگوی معمول برای دخالت شاه در امور اقتصادی » مدرنيزه«فغانستان را خواست اگردد که مي
يا نھاد تجارتی ای بود که در رأس آن تاجر معروف و محبوبی از طرف شاه به تشبث و  ياد می شد]» شرکت« مان به نام در آن ز

قرار داشت و در واقع، دولت می خواست از اين طريق سھم حداقلی را  در تشبث نامبرده در اختيارداشته باشد. يکی از اولين گام 
داشت. آن تشبث يکی از تعداد  بانک ملی در تصدی پنبه پاکی بود که در و4يت کندز موقعيت ، سرمايه گذاریھای سرمايه گذاری

واقعی دولتی   ۀی از راھکارھای پ5ن گذاری شديکمحدود تشبثات دولتی است که اخيراً  به سکتور خصوصی واگذار شده است. 
مي5دی) آغاز گرديد. در جريان اين دوره، با استفاده از  1963 -1953ودخان(اقتصادی، در دوران حکمروايی دا ۀتوسعبه منظور 
 امل دولتی بودند، ايجاد گرديدند که تشبثات نامبرده دت ھای مالی و تخنيکی خارجی، تعدادی از تشبثاتی که به طور کمساع

قرضه منسوجات، سمنت، شکر و محصو4ت گندم را برای مردم افغانستان توليد می کردند. ھم چنان در اين دوره، با استفاده از 
  ان پزی کابل و پلخمری نيز ساخته شدند.  سيلوھای ن ھای اتحاد جماھير شوری سابق

 

 1967و در سال  کم زيان ھايی را تجربه می کرد -ممي5دی ، صنعت و توليد سکتور دولتی ک 1960 ۀدھ ۀپيش از فرارسيدن نيم

آن  تصويب گرديد و ھدف از تصويب و انفاذ» قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی« مي5دی يک قانون جديدی به نام 
ودخان در پست رياست جمھوری مي5دی بارديگر دا 1973در سال  حمايت و تقويت سرمايه گذاری ھا و تشبثات خصوصی بود.

بانک  ۀو يا اقتصاد پ5ن شده جھت داد. ھم یاقتصاد دولتنظام ود خان يکبار ديگر اقتصاد افغانستان را به سوی دابه قدرت رسيد و 
تشبثاتی که در آن بانک ملی سھم ک5نتر و  ۀمي5دی ملی اع5م شدند. در نتيجه، ھم 1975ن در سال ھا به شمول بانک ملی افغانستا

از سکتور دولتی تبديل شدند. پس از تصرف قدرت توسط حزب کمونيست و تشکيل دولت جمھوری  بخشیبزرگتری داشت، به 
مي5دی،  با استفاده از قرضه ھا  1979ری در سال و به تعقيب آن تھاجم شو 1978) در سال PDPAدموکراتيک خلق افغانستان(

اقتصادی افغانستان در مرکز توجه  ۀتوسعو مساعدت ھای تخنيکی اتحادجماھيری شوری، صنعت و توليد سکتور دولتی برای 
  دولتمداران قرار گرفت. 
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ا اتحاد جماھير شوری تکميل شدند؛ بمي5دی، تعداد زيادی از پروژه ھای ملی اقتصادی در ھمکاری  1982پيش از فرارسيدن سال 
( که اين دستگاه اکنون توسط کردک گاز خوجه گو ۀاستخراج گاز در ساحدستگاه د يک تفحص و استخراج ذخاير معدنی، ايجاالبته 

برای تھيه و تدارک موترھای  صی ندارد) و ھم چنان  تشبث ويژه تصدی گاز افغانستان سرپرستی می شود، اما ھيچ فعاليت خا
ونی کابل اع5م کرد که پروژه ھای تعامي5دی، حکومت  1986د. پيش از سال ن، نيز شامل پروژه ھای مذکور می گردباربری

درصد نھادھای توليد انرژی اين کشور را تشکيل می  60دولتی و  و کارخانه ھای % درصد صنعت75شوری،  -مشترک افغان
ماً توسط اتحاد د ماھر و متخصص از طريق پروژه ھای مذکور و ياھم مستقيھزار کارگر و کارمن 90000دھند. درحدود بيش از 
 آموزش داده شدند.  جماھير شوری سابق

 

مي5دی بدين سو،  1986تا زمان رژيم داکتر نجيب هللا توجه و تمرکز زيادی روی سکتور دولتی وجود داشت تا اين که  از سال 
ھماھنگی با آن ت5ش صورت گرفت  تا برخی تدابير و اقدامات در راستای آزاد نه برای سکتور خصوصی باز شد و درکم زمي - کم

در سراشيب سقوط  دی، چون اتحاد جماھير شوری سابقمي5 1987دولت] صورت گيرد. در سال  ۀسازی اقتصاد[ از سيطر
حکومت افغانستان  برخی پ5ن ھای قرارگرفته بود و سقوط رژيم نامبرده با خود بحران مالی را برای افغانستان به ھمراه داشت، 

رسمی  ۀدولتی از آنھا، اع5مي مشخصی را در راستای خصوصی سازی برخی شرکت ھای بزرگ دولتی و ملغی کردن انحصار
مي5دی، پ5ن  1992 - 1991سال ھای  ۀسقوط رژيم نجيب هللا در فاصل ۀی و در نتيجوصادر کرد. با پايان يافتن کمک نظامی شور

  عملی پيدا نکرد.  ۀظر نيز جنبھای مورد ن

 

مي5دی، بنا به د4يل زيادی سقوط حکومت مرکزی کاھش سرمايه و ويرانی ھای  1996 -1992مجاھدين از سال  ۀدر جريان دور
فزيکی نھادھای کشور باعث گرديد که شمار زيادی از تشبثات دولتی متوقف گردند و يا به طور قابل م5حظه ای عمليات اقتصادی 

  را کاھش دھند.  شان

 

عمليات تجارتی ويا صنعت بازسازی بسيار اندکی صورت  ۀمي5دی، در عرص 2001تا  1996طالبان از سال  ۀدر جريان دور
گرفت. در اين دوره ھيچ نوع خدمات بانکی وجود نداشت و تشبثات خصوصی ھنوز ھم به شکل راکد و ثابت و يا با ظرفيت 

سردرگمی و مشک5ت مرتبط با مالکيت تشبثات  ۀدوره ھای  حکومت مجاھدين و طالبان مسأل تند.توليدی بسيار اندکی فعاليت داش
د و مديران تصرف شدن» مالکان -مديران« کام5ً دولتی و يا مختلط را دوچندان کرد؛ زيرا پيشبرد و فعاليت اکثر تشبثات توسط 

مي5دی در افغانستان گشايش  1968که در سال ھويچست ( یدواسازر مثال: شرکت ت بيشتر مالکان تجارت نيز بودند؛ طوتجار
مي5دی از  1991نمايندگان خود را در سال  ۀھم  آنبا آن که سرمايه گذار آلمانی ا4صل  ،يافته بود و در کابل فعاليت می کرد)

وب مقدار اندکی ادويه توليد افغانستان کشيده بود،  بازھم شرکت مورد نظر در دوره ھای حکومت مجاھدين و طالبان به طور متنا
. ھيأت بود» ھيات مديره« نامبرده به طور نسبی خصوصی شده بود، دارای  ۀکارخان مي5دی که 2002. بنا برآن، در سال می کرد

 عدماما شرکت نامبرده با نفع و دلبستگی پا برجا بود، قوی در شرکت نامبرده  ۀبه انداز و ھنوزھم رھبری می کردمديره شرکت را 

در » تشبثات دولتی«مالکيت توسط مالکان حقوقی تشبثات تعيين و تصويب نشده بود. » ھيأت مديره«مشروعيت دچار بود؛ زيرا 
برای بود » تشبثات دولتی«را مقدار نامعين زمين متعلق به گرديد؛ زي تضعيفحکومت ھای مجاھدين و طالبان بيش از بيش  ۀدور

  بط می گرديد. ضا برای مقاصد ديگری و ي استفاده می شدوباش غير قانونی 

 

 و معلوم پچيده و مغلق تشبثات دولتی و يا تشبثاتی مختلط، برای ما اين موضوع را دشوار ساخته که نمی توانيم بررسی ۀتاريخچ

ران کنيم که چه کسی مالک چه چيزی است، و بنا براين نمی دانيم که اگر تصدی دچار ورشکستگی گردد، برای چه کسی بايد جب
نيز به بار می آورد. تعداد زيادی از » خصوصی سازی«خود مشک5ت جدی را برای  ۀحالت به نوبخساره صورت گيرد. اين 

آبستن  تجربه کرده اند و در سراسر عمر خود  از نظر مالکيت، مديريت و ارتباط با دولت، حضور افراد گوناگونی را  تشبثات
و ھنگام فروش اين  بماندزمينه برای دعوی ھای زيادی باز  تا خود باعث شده است ۀه نوباين حالت ب مشک5ت زيادی بوده اند که

جبران خساره نمايند. در اکثر موارد، عدم موجوديت اسناد مالکيت  ۀتشبثات[ به سکتور خصوصی]، افراد و اشخاص زيادی مطالب
در طول فعاليت آن،  اين مشک5ت را » تشبثات دولتی«ھای حقوقی و نبود گزارشدھی منظم مالی و  ناکافی به ارتباط فعاليت 

  دوچندان می سازد.

 

باعث  اين کمبود و نارسايی وجود ندارد، سھم مالکيتتثبيت  دولتی برای رسمی و» ثبت ۀادار« درافغانستان کدامچون برع5وه، 
اين مسأله نيز واضح نمی باشد که آيا . مالک چه چيزی می باشند» تشبثات دولتی«که کيھا در کنيم تشخيص نتوانيم می گردد که 

می باشد، آيا کدام حکم و يا » خصوصی سازی« برای برخورد و معامله با منازعات ناشی از مالکيت که جزوی طبيعی فرايند 
  احکام مشخصی وجود دارند و ياخير. 
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خصوصی سازی و اص5حات ، ?Putting the Cart Before the Horseمنبع: انا پترسن، جمز بلی وت و آصف کريمی 
     اقتصادی در افغانستان. 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 تحّول چطور زمان یط در تشبثات نيا شدند؟ ليتبد کشور اقتصاد از یجزو به »یدولت تشبثات«  یزمان چه بار نينخست یبرا  .1

  شدند؟ اع5م یمل افغانستان یھا بانک یزمان چه کردند؟

 

  افتند؟ي شيافزا اندازه و تعداد نظر از »یدولت تشبثات«  چرا ی5ديم 1970 ۀزدھا شيپ  .2

 

 یرو یاتفاقات چه »یدولت تشبثات «یبرا کرد، ترک را افغانستان ی5ديم 1989 سال در یشور ريجماھ اتحاد که آن از پس  .3
  دادند؟

 

 یخصوص را خود یدولت تشبثات تا بھتراست افغانستان یبرا امروز ايآ گذارند؟ یم ريتأث یدولت تشبثات بر چطور تجارت حقوق  .4
  چرا؟ باشند؟ دولت ارياخت در تشبثات ھنوزھم اي و بسازند

 

 دارند؟ وجود »یساز یخصوص«  یفرارو یموانع چه افغانستان ۀموجود یتجارت نيقوان به توجه با5. 

 

قوای مجاھدين، نيروھای خود را  ۀحم5ت پياپی و بی وقفمي5دی، اتحاد جماھير شوروی در اثر  1989پيش از فرارسيدن سال 
 1990مي5دی در قدرت باقی ماند و قانون جديدی را در سال  1992از افغانستان خارج کرد. با وجود آن، نجيب هللا تا سال 

ستان نداشت؛ زيرا مي5دی به ارتباط تشکيل و ص5حيت قضايی محاکم  تصويب کرد. قانون چندان تأثير زيادی بر تجارت افغان
در گيرودار جنگ داخلی بين  افغانستان مي5دی، 1992 با شروع سالطالبان قانون نامبرده را چند سال بعدتر ملغی ساخت. 
حکومت  چهمي5دی يک حکومت موقت در کابل تشکيل گرديد  و اگر 1992دسته ھای مختلف مجاھدين قرار گرفت. در سال  

خارج از مرزھای کابل دراختيار داشت، به طور رسمی از ايجاد دولت اس5می افغانستان  مزبور ھنوز قلمروی محدودی را
خبر داد. پس از آن که برھان الّدين ربانی در اواخر ھمان سال قدرت را تصرف کرد، او يک قانون جديدی را تصويب کرد که 

ھيچ  حل منازعات بود و قانون غير دينیبرای  بدبختانه ھيچ گاھی تطبيق نگرديد. در آن زمان شريعت يگانه تھداب و اساس
  قدرت اجرايی پيدا نکرد. 

 

دم امنيت در جنوب افغانستان به ستوه آمده مذھبی که ازعمي5دی، طالبان توسط يک گروھی از دانش آموزان  1994در سال 
گرديد، به زودی، پيش از آن که در جنوبی افغانستان به وجود آمد. طالبان که توسط م5محمد عمر رھبری می  ۀبودند، در منطق

قلمروی خاک افغانستان را در اختيار گرفتند. در آغاز سال ھای  ۀمي5دی کابل را تصرف کنند، کنترول مناطق عمد 1996سال 
حکمروايی طالبان، آنھا فساداداری را از بين بردند و نظم و قانون را درکشور برقرار ساختند. افغانستان شاھد يک دولت 

ه از شريعت اس5می در آن حکومت می براساس فرمان و فتوا و مطابق به تفسيرھای بنيادگرايانطالبان که  بودکراتيک تيو
کردند. در اين دوره، قانون گاھگاه و به طور مقطعی و نابرابر اجراء می گرديد. در آن زمان قانون مکتوب بسيار کم بود و 

  محاکم جزايی منظم وجود داشتند.  وقی از قبيل قتعداد اندکی از فرايندھای ح

  

  طالبان ۀدر دورعايدات قانون ماليات برتعديل 

 

 60تا  4اشخاص  از  که در آن نرخ ماليات بردرآمد  يک قانون ماليات مترقی بود 1965 ۀمصوبقانون ماليات برعايدات 

گرديده بود. بسيار دشوار است که درصد ماليات يکسان و يک دست بر درآمد شرکت ھا وضع  20درصد تعيين شده بود  و 
سال گذشته،  40جزييات و مصداق ھای واقعی آن قانون را مشخص سازيم؛ زيرا قانون متذکره در جريان  ۀحال بتوانيم  فشرد
متحدالشکل و  ۀتا يک نسخ ت5ش کرده بودمورد فرمان ھای جداگانه تاکنون تعديل شده است. وزارت ماليه  18در اثر صدور  

، تھيه و تدوين کند. افزون برآن، وزارت ماليه و دفترھای منطقوی آن( می گرديدنيز  آن  قانون که شامل تعدي5ت متأخرزجامع ا
ھمسان تطبيق نمی کردند. در سال  ۀتحصيل ماليات ديدگاه ھای مختلفی داشتند و قانون نامبرده را به گون ۀدر بارمستوفيت) 

شخصی را از طريق سه نرخ جديد تحصيل ماليه تعديل نمود:  برعايداتقانون ماليات  مي5دی، طالبان با صدور فرمانی 1999
درصد ھمراه با معافيت يک سلسله افراد و اشخاص. معلوم نيست که آيا فرمان نامبرده ھيچ تطبيق گرديد و يا  20و  8، 1 ۀمالي
  خير. 
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 ۀھم یرا براات برعايدات د: نخست، قانون مذکور،  ماليقراردا بررسیقانون ماليات را می توان از چند رھگذر مورد نقد و 
وضع کرده بود. آن عده ازشھروندان افغانستانی که ج5ی وطن بودند و اگر می  -در ھرجايی از جھان که می زيستند -افغان ھا

 ۀيا بدھکاری بالقو خواستند که به کشور شان برگردند، در برابر درآمدی که در کشور خارجی تحصيل کرده بود، با الزامات و
بنا بر اين، اين حکم يک نوع ترس و ھراس را برای شھروندان افغانستان ايجاد می کردند و  .ماليات کمرشکن روبرو می شدند

حد اعظم  نرخ مانع از آن می شد که افغان ھا به وطن شان برمی گشتند و در راستای رشد اقتصادی کشور شان سھم بگيرند. 
درصد) در مقايسه با مقياس ھا و معيارھای بين المللی بسيار بلند بود و مورد انتقاد قرار داشت.  60صی(ماليات بردرآمد شخ

نرخ ھای با4ی ماليات، مانع از پيروی و تابعيت داوطلبانه از قانون ماليات می گردد و افراد را تشويق می کند که برای 
با�خره، ساختار نرخ ماليات بسيار پچيده بود و نمی شد آن را به آسانی فريب و تقلب را جست وجو کنند.  ۀپرداخت ماليات زمين

  نرخ متفاوت ماليات وجود داشت.  32مديريت و تطبيق کرد؛ زيرا در قانون نامبرده 

  

  منبع: اَدم بنيت ات اَل، بازسازی افغانستان 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 کرد؟ رييتغ چطور ی5ديم 1990 یھا سال در قانون نيا ت؟اس قانون کدام 1965 اتيمال قانون  .1

 

 نه؟ چرا و چرا د؟يھست موافق انتقادات باھمچو شما ايآ است؟ گرفته قرار انتقاد مورد نامبرده قانون چرا  .2

  

ی نظامی آمريکا صورت گرفت، نيروھا ۀمي5دی بر ايا4ت متحد 2001سپتامبر 11ت تروريستی ای که در بسيار زود پس از حم5
حقوقی نظام جھانی به منظور بازسازی  ۀافغانستان حمله کرد و طالبان را شکست داد. رھبران افغانستان و جامعبين المللی به 

بن به منظور تشکيل  ۀمي5دی، توافقنام 2001دسامبر  5در کنفرانس بن باھم تشکيل جلسه دادند. در  2001افغانستان در نوامبر 
افغانستان  مطابق به مواد و احکام توافقنامهمذکور فرايندی را بنيادگذاری کرد که  ۀن نھايی گرديد. توافقنامموقت افغانستا ۀادار

کنند. حامدکرزی يک قانون اساسی جديدی را تسويد  و جديد را تشکيليک حکومت رھبران افغانستان مکلف گرديد که به زودی 
 ۀجرگ ۀمي5دی در لوي  2004جمھور موقت تعيين گرديد و سپس وی در سال  رئيسمزبور به عنوان  ۀتوافقنامبه عنوان جزوی از

ديگری را  برای  ۀبن تشکيل لويه جرگ ۀجمھور انتخاب گرديد. ھم چنان در توافقنام رئيساضطراری به طور رسمی به عنوان 
صويب کرد که ھنوز اسی جديد را تمي5دی، لويه جرگه قانون اس 2004تسويد و تصويب قانون اساسی در نظرگرفته بود. در سال 

مفصل مورد بحث و بررسی  ۀموجود و نھادھای حقوقی افغانستان در فصل بعدی به گون حقوق تجارتاجراء می باشد.  ھم قابل
  قرار خواھد گرفت. 

 

ط پول و به ارتبامي5دی  1994  ۀمي5دی، کدام سکتور فعال بانکداری در افغانستان وجود نداشت. قانون مصوب 2001پيش از سال 
مي5دی با قانون جديد بانکداری تعويض و جايگزين نشده بود، سکتور بانکداری افغانستان  2003سال بانکداری تا زمانی که در

ی ھيچ قرضه ای داده مي5د 1995بانک تجارتی در کشور دارای جواز بودند، اما تا سال  6توسط آن کنترول می گرديد. اگرچند 
مي5دی) ملی اع5م شدند و در  1989- 1973بانکداری در دوران حکومت کمونيستی و عصر اشغال شوروی( نظام نشده بود. 

متعاقب آن با دشواری ھا و نابسامانی ھای بيشتری دست و گريبان بود. در اين دوره، حکومت در امور وجريان جنگ ھای داخلی 
ايت می داد و نرخ ھای بھره و يا سود قرضه ھا را نيز تعيين و مديريتی بانک مداخله می کرد، چند و چون اعطای قرضه را ھد

طالبان، بانک ھا اجازه نداشتند که روی قرضه ھا سود وضع کنند و يا در بدل سپرده ھای بانکی  ۀکنترول می کرد. در جريان دور
تبديل شده بود که در تخصيص قرضه  شوری ھا ۀيک نھاد ھدايت پذير شبيه دوربانک به افغانستان  مشتريان خود سود بپردازند.  د

و تعيين نرخ ھای بھره و يا سود به طور مستقيم مداخله می کرد. به سخن ديگر، بانک مذکور فعاليت اَش را به عنوان بانک 
ديرينه داشت، متوقف کرده بود. حکومت به سختی و دشواری می توانست دستمزد مامورين ملکی خود را  ۀشينيمرکزی که پ
روی زيربناھای کشوری سرمايه گذاری کند، ماليات وعوارض گمرکی را جمع آوری کرده و از مساعدت ھای مالی  بپردازد،

  مالی سقوط کرده بود. نظام  ۀنھادھای تمويل کننده به طور مؤثر استفاده نمايد؛ زيرا در اين دور

  

 یبانکدار و پول ارتباط به 1994 مصوب قانون
 

. آن عامارتباط پول و بانکداری ھم قانونی بود برای بانک مرکزی و ھم يک قانون بانکداری مي5دی به  1994قانون مصوب 
قوانين جديد بانکداری افغانستان جايگزين  بود که نافذ بود و درھمين سالمي5دی در کشور 2003تا سپتامبر  1994سال قانون از
ھام داشت و نکات متناقض زيادی گرديده بود، بيش از حد اب مي5دی با شکل و محتوای بسيار ضعيف تھيه 1994قانون آن شدند. 

را که بانکی  ۀو حد اقل ذخيرانستان( افغانی) را تعريف کرده افغقانونی قانون نامبرده پول رايج  1بخشآن وجود داشت. در
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کره اھداف و مسؤليت ھای  قانون متذ 2خويش حفظ می کرد، تعيين کرده بود. بخش  ۀافغانستان بايد در برابر بانک نوت ھای صادر
د افغانستان بانک را توضيح می کرد: مسؤليت ھای بانک، ص5حيت ھای بانک و تشکيل بانک را. در اين فصل تصريح گرديده 

بانک مسؤليت دارد پاليسی پولی و اعتباری افغانستان را تطبيق و ارزش افغانی را به خاطر تسھيل معام5ت بانکداری و است که 
ظ کند. برای د افغانستان بانک ص5حيت داده شده بود که از فعاليت ھای ساير بانک ھا و نھادھای اعتباری نظارت تجارتی حف

قسمت ھای اخير بخش دوم قانون متذکره ترکيب ارگان ھای بانکی از قبيل  نموده و پيشبرد معام5ت اسعارخارجی را تنظيم نمايد.
د اجرايی، بورد مديران و ھم چنان بورد نظارت از ذخيره ھای بانک را به طور مفصل پولی و اعتباری،  بور ۀشورای عالی، کميت

نخست  ۀوزير به ع5و 8تشريح و توضيح می نمود. عالی ترين ارگان تصميم گيری بانک، شورای عالی آن بود که مشتکل بود از 
و شرايط تشکيل ھمچو بانک ھا اختصاص يافته بانکداری خصوصی  ۀد افغانستان بانک و بخش سوم قانون به مسأل رئيسوزير و 
  بود. 

  

  منبع: اَدم بنيت ات اَل، بازسازی افغانستان. 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 است؟ بوده چه یبانکدار ارتباط به ی5ديم 1994 ۀمصوب قانون مقصد و ھدف  .1

 

 د؟يگرد یم یمطالب چه شامل قانون یھا ازبخش کيھر است؟ بوده بخش چند یدارا قانون نيا  .2

  

 افغانستان در مجوز یدارا بانک شش

 

 در. باشد یم افغانستان در یتجارت یھا بانک نيتر یميقد و نيبزرگتر از یکي و ديگرد سيتأس ی5ديم 1933 سال در یمل بانک1.

 1974 سال در مذکور بانک. افتي ۀتوسع عيسر طور به یالملل نيب و یداخل نظر از نامبرده بانک خود تيفعال اول سال 40 انيجر

 بانک. گردد یم تيريمد بانک نيا توسط و بوده بانک افغانستان د مطلق تيمالک تاکنون زمان ھمان از و ديگرد اع5م یمل ی5ديم

  .ساخت متوقف قطع طور به را خود یمال یگريانجيم ی5ديم 1992 سال در مذکور

 

 و یتجارت افزون روز اجتماعات یبرا را 4زم یمال خدمات تا ديگرد سيتأس ید5يم 1955 سال در بانک یتجارت یپشتن 2. 
 کي اما قرارداشت،) تجارت وزارت و بانک افغانستان د( افغانستان دولت تيملک ديق در اساساً  بانک نيا. کند فراھم یسوداگر

 که یزمان تا بانک. شدند یم یدولت یھاسکتور و یخصوص سکتور به متعلق و بوده تاق آن یاعضا شمار که داشت رهيمد أتيھ

 ،ی5ديم 1990 ۀدھ دنيفرارس از شيپ. کرد یم تيفعال درست و خوب اريبس بود، دهينگرد اع5م یمل ی5ديم 1974 سال در
 و...) و لفونيت و برق ليقب از( کوچک یسھام یھا شرکت یبرخ یھا یپرداخت افتيدر به  جيتدر به نظر مورد بانک اتيعمل
  .بود دهيگرد محدود ارزش کم یھا سپرده یبرخ

 

 دکنندگانيتول و کوچک دھقانان یبرا را یضرور یمال خدمات تا ديگرد سيتأس ی5ديم 1954 سال در افغانستان یزراعت بانک3. 

 بانک. فتاي ادامه یگريد نام با و ليتشک داً يجد ی5ديم 1969 سال در بانک موفق، نا آغاز کي از پس. سازد فراھم یدست عيصنا

 دگرانيتول از – یزراعت محصو4ت عيتوز و ديتول ۀريزنج ليتمو یرو شتريب را خود یھا ت5ش  آن از بعد مذکور ۀشد ینوساز

 به متذکره بانک ،یشور ريجماھ اتحاد سقوط و خروج از پس. ساخت متمرکز - یزراعت محصو4ت صادرات و سيپروس تا گرفته

  .ديگرد فعال ريغ یکل

 

 یمحل دکنندگانيتول یھا یتعاون و افغانستان تجارت یاتاقھا ه،يمال وزارت توسط ی5ديم 1976 سال در صادرات ۀتوسع بانک4. 
 ۀدور تا بانک. کرد یم ليتمو و هيتھ یتجارت ینھادھا و تاجران یبرا یضرور یھا اعتبارنامه اساساً  بانک نيا. ديگرد ليتشک
  .آمد در قيتعل به بانک یھا تيفعال دوره نيا در و بود داد ادامه خود اتيح به طالبان

 

 هيسرما و یداخل داران سھم توسط یخصوص یمال نھاد کي ثيمنح ی5ديم 1973 سال در افغانستان عيصنا ۀتوسع بانک 5.
 و یخصوص مشترک و مختلط تشبثات و یدولت تشبثات ،یسکتورخصوص یبرا متذکره بانک. ديگرد سيتأس یالملل نيب گذاران
 شدند، یم ليتمو نظر مورد بانک توسط که يیھا پروژه اکثر. کرد یم فراھم درازمدت ینيتضم ريوغ ینيتضم یھا قرضه ،یدولت

 و ديگرد یمل ی5ديم 1977 سال در نامبرده بانک. کابل شھر در منسوجات و یطب محصو4ت کفش، ن،يقال ديتول از بودند عبارت
  .ديگرد متوقف طالبان يیحکمروا ۀدرو در آن یھا تيفعال
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 بانک نيا. کند ليتمو را یمسکون و یتجارت یسازھا و ساخت تا ديگرد سيتأس ی5ديم 1948 سال در یعمران و یرھن بانک6. 

 2003 سال در. باشد یم ی5ديم 1995 سال مذکور بانک ۀقرض صدور خيتار نيآخر و ديگرد اع5م یمل ی5ديم 1974 سال در

 به دوباره که يیھا ساختمان یھا هيکرا و ھا قرضه یبرخ یآور جمع به شد یم خ5صه بانک نيا یاصل یھا تيفعال ،ی5ديم

  .بودند آمده در دولت تصرف

 

   افغانستان یبازساز اَل، ات تيبن اَدم: منبع

        

  نتيجه گيری  -  ۵ 
 

 ۀدرانی ھا تا دورقبل از ۀاز دورچيده. تجارت و سوداگری يست  بسيارغنی و پاافغانستان، موضوعی  تجارت حقوق ۀتاريخچ
تجارت  حقوقُمدرن نظام حاضر، نقش کليدی و عمده ای را در تاريخ افغانستان بازی کرده است. نشانه ھا و نمونه ھای نخستين 

حکومت اميرعبدالرحمان خان جست و جو کرد. امير  ۀافغانستان و به ويژه محاکم تجارتی افغانستان را می توان در دور
اولين امان هللا خان بنياد گذاشت که  بعدی توسط  حمان دولت افغانستان را تحکيم بخشيد و شالوده ای را برای اص5حاتعبدالر

تجارت نظام اخ5ف آنھا  ۀودخان و ھمنادرشاه، دا ھمچو پيش  زمينه ھا تصويب گرديد.  ۀقانون اساسی افغانستان نيز در نتيج
ازی محاکم تجارتی، تصويب قوانين جديد تجارتی و تمرکز و توجه برا قتصاد دولتی شکل  افغانستان را از طريق نوسازی و بازس

تجارت افغانستان  حقوقنظام مالی افغانستان پيرامون چالش ھايی که رشد وسراشيبی  وسقوط سکتور و صورتبندی کردند. ظھور،
  وشنايی می اندازد. بيست با آن دچار بوده و ھنوز ھم چنين چالش ھايی وجود دارند، ر ۀدر سد

 

فصل بعدی، در ذھن داشته باشيد  وز نيز واقعيت دارند. ھنگام خواندنافغانستان امرفصل ھنوز درتعداد زيادی از مطالب مھم اين 
افغانستان چطور چالش ھای مختلفی از قبيل کمبود مصؤنيت فزيکی، تنش ھای منطقه ای، رقابت بين شريعت و  که رھبران قبلی
 فعلی حاکم برحقوق تجارت نظامغيره مشک5ت را مديريت می کرده اند. مسيرھای تجارتی ويرات وارده دريتغ ی،قوانين وضع

و بھکرد رشد  ۀتوسعصرف در صورتی می تواند در راستای نظام افغانستان با چالش ھای مشابھی دچار خواھد شد، و اين 
يی در گذشته ھا خوب عمل کرده اند و چه چيزھايی مشکل و نواقص تجارتی موفقيت به دست آورد که در نظر بگيرد که چه چيزھا

   داشته اند. 
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  نامه لغت
 

به اساس درصد ارزش اجناس و يا خدمات تعيين می شود. ماليات فروشات، درآمد : مالياتی است که مبتنی برارزش افزودهماليات 
  .  وضع ميگرددتوسط حکومت  می باشد که ارزشسه نوع مھم ماليات مبتنی بر  ۀو جايداد از جمل

  

ھای خريداری با ارزش ديگری. قرضه  پول، اجناس، خدمات و يا کدام شی ۀتبادل درھنگامپرداخت درآينده  ۀوعد:پولی اتاعتبار
، اوراق تجارتی و تضمينات دولتی ھمه و ھمه از ھای سھامی، کارت ھای اعتباری، اوراق بھادر شرکت اموال مرھونه، موتر

  دت به شمار می روند. انواع کري

  

  می شوند.  وضعيک کشور  ۀمالياتی که بر اجناس وارده و صادر عوارض گمرکی:

  

زی) در ھمان که به يک حد معينی وضع می گردد و از طريق اقدامات حکومت( معمو4ً بانک مرک ینرخ اسعار نرخ ثابت اسعار:
ت بايد آماده باشد که درمارکيت خارجی اسعار مقدار پول مورد حد نگھداشته می شود. برای ثابت نگھداشتن نرخ اسعار، حکوم

  نياز کشورش را خريد و فروش نمايد. 

  

داشته باشد و آن ھم ی پول کشورخارجی ديگر ادعانسبت به ھرنوع دستاويزمالی که بر اساس آن يک کشور : تبادله اسعارخارجی
خارجی خود پول است که آن پول مربوط به کشورھای غير از   ۀمبادلبرای پرداخت ھای بين دو کشور استفاده شود. مھمترين نوع 

  کشور مطالبه کننده می باشد. 

  

اين نھاد نوعی از شرکت سھامی و يا شراکت است که در آن دو يا چند يک نوع نھاد تجارتی است.  :مشترک یشرکت سھام
ھرنوع مساعدت مالی صادر می گردد و  دريافتدل مالکيت( سھام) توسط شرکت در ب ۀد. تصديقنامنشخصيت حقوقی دخالت دار

ل سازند. تقمالکيت شان را در ھرزمانی از طريق فروش مايملک سھام خويش به ديگران من ناشی از که سودھستندسھم داران آزاد 
رکت ھيچ سھمداری به ارتباط بدھکاری ش يعنی،محدود را فراھم می کند؛  تضامن حق مشترک برای طرفين یيک شرکت سھام

  بيشتر از ارزش اسمی مايملک سھام شان مسؤليت ندارند.  

  

ترسيم می شود و  تجارتیمحصول و يا کا4ی يگانه واحد ۀکه توسط يک فروشند است مارکيت شکل و يا ساختار :حق انحصاری
  مذکورھيچ جاگزين ديگری وجود نمی داشته باشد.   ۀدر برابر فروشند

  

لی) به طرف قرض دھنده به عنوان پو ۀھزين - جايداد( يا معادل آن مطابق به قانون سودعبارت است از انتقال رھن : رھن
ود بدھکاری نيست، بلکه تضمينی است در ذات خ رھنپولی. با اين وجود،  ۀقرض به ويژه به خاطر دريافت بدھکاری، » تضمين«
انتقال مقدار رھن  به سخن ديگر، يرد.حصول بدھکاری از شخص قرض گيرنده در اختيار می گطرف قرض دھنده برای  که 

نفع و قرضه می دھد] براساس شرطی که  رھن[ ای که در بدل ۀسودی است بر زمين( يا معادل آن) از مالک زمين به قرضه دھند
  برآورده و يا انجام گرديد، به مالک آن بازگردانده شود. ورد نظر پس از آنکه شرايط  رھن سود ميا 
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  مأخذھامنابع و
 

  مي5دی  2005يت ات اَل، ادم؛ بازسازی افغانستان؛ نشر صندوق بين المللی پول، سال بن

  

  مي5دی  1995مصوب اصولنامه تجارت افغانستان 

  

  مي5دی  2002رشيد، احمد؛ اس5م نظامی، نفت و بنيادگرايی در آسيای ميانه؛ نشر 

  

  مي5دی  2003، نشر 1896 -1883از  - تمرکز محاکم در افغانستانقضاييه: تکامل و ۀطرزی، امين؛ قو

  

، واحد تحقيقاتی : خصوصی سازی و اصط5حات اقتصادی در افغانستانPutting the Cart Before the Horseپترسن، اَن نا؛ 
  مي5دی  2006و ارزيابی افغانستان، نشر 

  

  مي5دی 1996فريدريکسن، برتی؛ کاروان ھا و تجارت درافغانستان، نشر 

   

  مي5دی  2009افغانستان؛ نشر  ۀ. الکساندر؛ آيندتی يَر، جی

  

  مي5دی  1970دوپری، لوييس؛ تشبثات آزاد در افغانستان: سکتورخصوصی و قانون جديد سرمايه گذاری، نشر 

  

  مي5دی  1974اقتصادی، نشر  ۀتوسعماکس ويل، جی. فرای؛ اقتصاد افغانستان: پول، امورمالی ومحدوديت ھای شديد فراروی 

  

  مي5دی  1980قضاييه، نشر  ۀلی، محمدھاشم؛ قانون درافغانستان: مطالعه ای پيرامون قوانين اساسی، قانون زناشويی و قوکما

  

  مي5دی  1900ان، نشر تمحمد خان؛ قانون اساسی و قوانين افغانس

  

 2005بن؛ نشر  ۀتوافقنامو  عدلی رسمی نظاممطابقت  -موسچه تاغی، رامين؛ تشکيل وص5حيت قضايی محاکم نوتشکيل افغانستان

  مي5دی

  

  مي5دی  2008رابرت کريوز و امين طرزی؛ طالبان و بحران ھای افغانستان؛ نشر 

  

 2004سارا ليسر و اَدم پين؛ تجارت قدرتمند: سياست مارکيت ھای آزاد درافغانستان، واحد تحقيقات و ارزيابی افغانستان، نشر 

  مي5دی 

  مي5دی  2004مارکيت ھای افغانستان؛ واحد تحقيقات و ارزيابی افغانستان، نشر و بررسی ؛ درک فسارا ليسر و زين الدين کار

  

  مي5دی)  2002مي5دی( نشر  1900 – 1550ليوی، اسکات؛ نفوذ و رسوخ ھندوستان در آسيای مرکزی و تجارت آن؛ 

  

 2007ميحط تجارتی و سوداگری، نشر  ۀتوسعلکرد: )؛ اجندای افغانستان برای عمUSAIDبين المللی ايا4ت متحده( ۀتوسع ۀادار

  مي5دی 

  

  مي5دی  2008در مورد افغانستان؛  2008آمريکا، رھنمود تجارتی سال  ۀوزارت داخل

  

  مي5دی  1969، نشر 1946 -1880 - وارتان، گريگورين؛ ظھور افغانستان جديد: سياست اص5ح و مدرنيزه کردن

  

  مي5دی  2005گذاری در افغانستان، نشر بانک جھانی؛ حال و ھوای سرمايه 
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  امروزين تجارت درافغانستان حقوقفصل سوم: 
 

  مقدمه-  ١
 

حقوقی اين کشور را نظام مي5دی بدين سو، دولت افغانستان ت5ش کرده است تا اقتصاد و  2001از زمان سقوط طالبان در سال 
 ۀافغانستان برجسته و آشکار می سازد. ماد ۀاقتصادی را برای آيندمي5دی، اھميت رشد  2004 ۀبازسازی کند. قانون اساسی مصوب

حکام سرمايه گذاری ھا و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به ا« تصريح می کند که دولت افغانستان  10
اھميت  اساسی موجود است که يکی از احکام قانون حکماين .» مصؤنيت آن را تضمين می نمايداين قانون تشويق و حمايت، و

  ی افغانستان امروز روشن می سازد. را برا حقوق تجارتتجارت و 

 

تجارت درافغانستان، حال آماده  حقوق ۀتجارت و رشد اقتصادی و ھم چنان کند و کاوی تاريخچ حقوقپس از بررسی رابطه بين 
تجارت در افغانستان امروزين.  دانش و معلوماتی  حقوقبرگرديم:  یشده ايم که به موضوع اصلی و مورد تمرکز اين کتاب درس

فصل اول و دوم به دست آورده ايد، بدون ترديد، ھنگام بررسی و رديابی پچيدگی ھا و دشواری ھای نظام  ۀرا که شما از مطالع
  تجارت افغانستان، برای شما بيش از حد مھم ثابت خواھند شد.  حقوقکنونی 

 

و ھم آن گونه که  کند فعاليت و شايد آن گونه که بايد ھم افغانستان تجارت حقوقنظام تا ھد گرفت در اين فصل ت5ش صورت خوا
افغانستان چطور تجارت در حقوقعم5ً فعاليت می کند، توضيح و تشريح گردد. در پايان اين فصل، شما به ارتباط اين مسأله که 

موجود از  حقوق تجارتھم چنان برای تان روشن خواھد شد که می کند، درک و دريافت بھتری حاصل خواھيد کرد و فعاليت 
  روش و اھدافی که برای آن طرح و تدوين شده بود، چه تفاوت ھايی دارد.   

 

حقوقی شکل گرفته است. به ھمين خاطر، اين فصل بحث خود را با بررسی  کثرت گرايیاساس است که بردولت افغانستان دولتی 
حال حاضر نافذ می اصولنامه ھای حقوقی ای که درتجارت افغانستان آغاز خواھد کرد. در اين فصل  قحقو ۀاجمالی منابع چندگان

و محاکم تجارتی،  ھا چنان نھادھايی که از سازه ھای مھم دولت افغانستان به شمار می روند، از قبيل وزارت خانهاشند و ھم ب
رسمی نظام تجارت افغانستان که خارج از  حقوقمنابع صل آن دسته ازھم چنان، در اين فمورد توجه و تمرکز قرار خواھند گرفت. 

رسمی و غيررسمی قرار دارند، مورد بحث و بررسی قرار خواھند گرفت. قانون شريعت، جرگه ھا نظام  ۀقرار دارند و يا درحاشي
و تأثيرگذاری نھادھای نامبرده   حقوقی افغانستان بازی کرده اند و نفوذ ۀتوسعو شوراھا ھمه و ھمه نقش بسيار مرکزی را در 

و » حواله«تجارت افغانستان تداوم خواھد يافت. افزون برآن، بانکداری از طريق  حقوقزيادی بر  ۀبرای ساليان آينده نيز به انداز
  غير رسمی دو نھاد اضافی ديگری اند که در اين فصل به طور جدی مورد مطالعه قرار خواھند گرفت.  قرضه دھی

  

 فغانستان اتجارت در حقوقت گرايی حقوقی و منابع کثر -  ٢

 

کثرت گرايی حقوقی به وضعيتی اط5ق می گردد که در يک کشور بيشتر از يک منبع برای قانون و قانونگذاری وجود داشته 
رای فی بافغانستان جامعه ای ست که براساس کثرت گرايی حقوقی قابل تعريف می باشد؛ زيرا در اين کشور منابع مختلباشد. 

تجارت، درافغانستان قانون غير  اصولنامهقانون مدّون رسمی چون  ۀآن وجود دارند. برع5و قوانين، به شمول قانون تجارت
  نيز وجود دارد. » قانون شريعت« رسمی( سنتی) و مذھبی ديگری به نام 

 

رسی نقش ھا و مسؤليت ھايی که توسط نظام حقوقی تجارت در افغانستان امروز، بدون بر ۀھرنوع بحث و گفت و گو در بار
نھادھای غيررسمی نامبرده ازقبيل شوراھا و جرگه ھا عملی گرديده اند، ناکامل و ناکافی خواھد بود. اين نھادھای غيررسمی بررسم 

ستوار و متکی و رواج، عنعنات، رفتارھا و روش ھای دينی و مذھبی ای که از چندين سده به اين سو درافغانستان وجود داشته اند، ا
دی و ھم مذھبی می باشند و ھم غيرمذھبی، و به طور معمول به شکل مورمحلی ای ھستند که » نھادھای« می باشند. شوراھا، 

مورد مسايل مرتبط با حکومتداری و يا ھم به ارتباط مديريت منابع اجتماعات محلی، برای حل منازعات، تصميم گيری در مقطعی
شوراھا عبارت اند از: شورای علما( شورای دانشمندان اس5می)، شورای بزرگان و  ۀمداصلی وع می گردند. سه نوعتشکيل 

و بيشتر در بين قبايل پشتون افغانستان رايج می باشند. جرگه به معنای شبيه شوراھا بوده شورای قوماندانان محلی. جرگه ھا 
موردنظر شان را حل و فصل کنند و  ۀبزرگ می نشينند تا منازع ۀگردھمايی بزرگان و يا رھبران اجتماع می باشد که در يک داير

اجتماع ازاھميت يکسان برخوردار می باشد، به طور جمعی تصميم بگيرند. اين نھادھای غير  ۀمسأله ای که برای ھم ۀيا در بار
س5می، قانون عنعنوی و عُرفی وض، قانون شريعت اعرسمی، قوانين تجارتی و مدنی دولت افغانستان را اجراء نمی کنند، بلکه در

   صادرميکنند. منازعات فيصله  ۀدر بار ،با استفاده از عقل و شعور جمعی بزرگان شرکت کننده ھم قبيلوی را تطبيق می کنند و يا
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 که نظام شايد اين باشد تفسير و تعبير می شود، اما واقعيت »ساده و سطحی« به مفھوم » غيررسمی« صط5ح ا ردادر اکثر مو

صرف بر رسم و رسوم  و عنعنات شفاھی متکی می باشند نه قوانين نوشتاری و کتبی و به ھمين خاطر،   افغانستان عدلی محلی
نظام ھم در فرايندھای تصميم گيری » چيدگی يپ« می باشند.  پچيده نچه که تصور می شوند، بيش از حدپروسه ھای محلی برعکس آ

تصميم گيری ھا در معمولی،  ۀو ھم در ساختارھای اين گونه سيستم؛ طور مثال: در يک جرگھای محلی ملموس و ديدنی می باشند 
که در طول تاريخ تکامل کرده و مورد توافق[ اجتماع] قرارگرفته اند( طور مثال:  سنتی ای مطابقت با اصول اخ5قی و عدالت

ی جرگه به گروھی از بزرگسا4ن که با4تر از سطح ارجاع تصميم ھابرای پشتونوالی) صورت می گيرند. در برخی موارد، حتا 
شامل  ،افغانستاندر  و داوری ھای محلی قضاوتنظام پذيرفته و شناخته شده وجود دارد. بنابراين، نظام جرگه قراردارند، يک 

ا به عنوان نھادھايی ر حال می توان آنھا و  ،اين کشور وجود دارند حقوقی مدّوننظام که در  می باشد» رسميات«تعداد زيادی از 
تطبيق و عملی می کنند. اگرچند علما و دانشمندان شايد با نتايج و پيامدھايی که توسط را عنعنوی و مرسوم  قوانيندر نظرگرفت که 

[ يکی از انتقادھای عمده بر قانون عنعنوی، روش و رويکرد ادر می شوند، مخالفت داشته باشندمحلی قضاوت ص کنونی و نظام
با تلقی آنھا به عنوان روش بدوی و  قضاوت محلی نظاماين قانون با مسايل مرتبط با زنان می باشد]، با آن ھم لغوکردن برخورد 

اکثر  ۀناپخته نادرست بوده و چندان ممد واقع نخواھد شد؛ در واقع، امروزه  اين نوع قانون و قانونگذاری ھنوز ھم برزندگی روزان
  ارج از شھرھای ک5ن، حاکم و نافذ می باشند. ھا، به ويژه در مناطق خ افغان

 

در حال رشد و شگوفايی می باشند و از جمله منابع مھم برای حل و فصل منازعات تجارتی به [ قضايی] ھنوز ھم نوع رويهاين 
ناکافی می باشند،  ، قضايای زيادی برای رسيدگی دارند و تعداد قاضيان شانابتداييه ۀشمار می روند. در مناطقی که در آنجا، محکم

مردم گردند. افزون بر اين، در  ۀپروسه ھای بديل می توانند روند حل منازعات را تسريع بخشيده و باعث پيشرفت امور روزان
اوليه فعال نمی باشد، در نتيجه، پروسه ھای بديل يگانه روشی می باشد که افراد می توانند  ۀبرخی شھرک ھا و مح5ت ھنوز محکم

از آنھا، منازعات خويش را حل و فصل کنند. تعداد زيادی از شھروندان افغانستان، به ويژه باشندگان مناطق روستايی،  با استفاده
برای حل منازعات شان بيشتر به شوراھا و جرگه ھا مراجعه می کنند؛ زيرا به نظر آنھا اين نھادھا عاد4نه تر، کارامدتر و به 

دولتی قضاوت و قانونگذاری، می تواند شرايط و ارزش ھای اجتماعی را درک  نظام قايسه با آسانی قابل دسترس می باشند و در م
عدلی نظام ليت پذيری و پاسخگويی بطی و ُکند از جمله شکايت ھای معمول در ارتباط به کارکرد وو رعايت کنند. فساد، عدم مسؤ
  و قضايی رسمی می باشند. 

 

ساختار و خصوصيات اجتماعات مبتنی بر  ، بيشترپروسه ھای بديل و جايگزين ست کهنکته اخيری که بايد مطرح گردد، اين ا
محلی بوده و می توانند منازعات موجود را بر مبنای يک روش مفيد و دوستانه حل و فصل کنند، و در پايان ھمچو فيصله ھای 

انند بعد از آن، به روش صلح آميز باھمديگر به قضايی، افراد آماده ھستند تا تصميم حاصله را بپذيرند و دو طرف منازعه می تو
داوری و قضاوت غير رسمی رايج در نظام اينھا موارد اندکی از مزيت ھا و فايده ھای  زندگی و ھمزيستی خويش ادامه دھند.

  افغانستان، می باشند. 

 

وجه ندارد. نکته ای که ممکن ھنوز تجارت غير رسمی تمرکز و ت وحقوقبا اين وجود، کتاب درسی مورد نظر ما بر اين نھادھا 
عدلی و قضايی رسمی اين قدر نظام درست عمل می کند، پس چرا نظام پرسش برانگيز و غيرواضح باشد، اين است که اگر اين 

موجود نھادھای  رسمینظام افغانستان ھستيد، از  ۀمھم می باشد؟ ھدف اين کتاب اين است که شما را که شھروندان و رھبران آيند
مھم است که شما بفھميد چطور نظام رسمی بسيار ۀاين مسألآگاه سازد. نظام ت اين اآو از چگونگی عملکرد و اجرتجارت  قوقح

. در نظام غانستان برمبنای آن تشکيل شده استحقوقی را مورد استفاده قراردھيد؛ زيرا اينھا تھداب ھا و شالوده ھايی اند که دولت اف
اين کتاب مورد بحث قرار در اين فصل و در ساير بخش ھای پسانترزايای بی نظيری وجود دارند که فايده ھا و مرسمی حقوقی، 

بوده ، در تطبيق  فاقد تدابير اجرايی ھای غيررسمینھادرسمی برخی اشکا4تی وجود دارند: غيرنظام خواھند گرفت. برعکس، در 
ھم چنان بعضی اوقات اين فيصله ھای اين گونه و  وجود ندارند  محاکم تدابير نظارتیدرو دھمگونی وجود ندار یروش ھا قوانين 

   محاکم از عدم شفافيت و حسابرسی درست رنج می برند. 

 

ھای بديل نيز آگاه باشيد، بنا به دو نظام ارنوال و يا تاجر اخ5ق گرا، برای تان مھم است که از اين څدرھرحال، به عنوان يک 
نوع روش رايج حل وفصل منازعات را برای موکل خود در ذھن داشته باشد. برخی اوقات، ارنوال بايد ھرڅدليل: نخست، يک 

شايد بھترين روش برای حل و فصل منازعات،  يکی از اين روش ھای غيررسمی[ جرگه ھا و يا شوراھا] باشد؛ زيرا شايد اين 
قرارگيرد. دوم، خوب خواھد بود که به ارتباط روش ھا کم ھزينه تر باشندو يا ھم توسط طرف ديگر منازعه بيشتر مورد پذيرش 

ھای بديل حل و فصل منازعات صرف به اين خاطر آگاھی و مھارت داشته باشيم که چنين روش ھا در اجتماعی که نظام اين 
شما با آن ھای بديل حل و فصل منازعات، که نظام اين  ۀزندگی می کنيد، رايج می باشند. اين متن شما را تشويق می کند تا در بار

  آشناھستيد، فکرکنيد و مؤثريت آن را در مقايسه با نھادھای رسمی ای که شما مطالعه می کنيد، سبک و سنگين کنيد. 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت
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 ھا کدام افغانستان در قانون مختلف منابع است؟ وچگونه کدام افغانستان یحقوق نظام مھم شيگرا ست؟يچ یحقوق يیگرا کثرت  .1
 اند؟

 

 فصل و حل ھا جرگه و شوراھا توسط را شيخو منازعات که دھند یم حيترج شھروندان چرا ست؟يچ شورا ست؟يچ جرگه  .2

 ؟یرسم محاکم نظام توسط نه کنند،
 

 ستند؟يچ یررسميغ نظام ۀبالقو یھا تيمز ستند؟يچ یرسم محاکم سميس ۀبالقو یھا تيمز  .3

 

  د؟يکرد یم مراجعه خود ۀمنازع فصل و حل یبرا مرجع کدام به د،يبود یم یارتتج ۀمنازع کي طرف شما اگر  .4

 

 یررسميغ یھا نظام برابر در یرسم یھا نظام
 

به سوی کابل حرکت می کنند؛ يک نفر ازلشکرگاه، يک نفر از تورغندی  ی مختلفرا فرض کنيد که سه نفر از و4يت ھا وضعيتی
را آغاز می  و با آن يک تجارت کوچک با ھم يکجا کردهپول شان را  ا در کابل می رسند،که آنھزمانی و يک نفر از مزارشريف. 

بدون کسب اجازه ازشريک ھای ديگرش، تمام امکانات تجارت را  و دارايی ھا و جايداد ۀ، يکی از اشخاص ھمکنند. دو ھفته بعد
قضاوت و داوری محلی در لشکرگاه،  ين واقعيت که نظامفرض ااولی خود انتقال می دھد. با  ۀبه محل و منطقاز دفتر برداشته و 

معياری نظام دام و مزارشريف منازعات تجارتی را به شيوه ھای مختلف حل و فصل می کنند، و ھنوز در کابل ک تورغندی
نھادھای  در يک نظامی کهطبيعی است وجود ندارد، به نظر شما با فرد مورد نظر چطور معامله و رفتار صورت بگيرد؟ مجازات 
ست که پاسخی در خوری برای آن اعنعنوی را تطبيق می نمايد، اين يکی از پرسش ھای دشواری  ، ھنوز قوانين و مقرراتقضايی

، بسيار شان فراتر می رود ۀمحلی به ندرت از قلمروی مربوطنظام قضايی  ھایمقام چون ص5حيت و عملکرد  وجود ندارد.
  که در اين مورد کدام قانون بايد تطبيق گردد.  تا مشخص نماييم دشوار خواھد بود

 

ھراتی مطمين  تجارت پيشهناگواری را برتجارت خواھد گذاشت.اگر يک حال در نظرداشته باشيد که اين گونه رويداد چه تأثير 
اوت نکند، عاد4نه قض ۀتجارتی بين او و کدام تاجر خوستی به گون ۀنباشد که شورای محلی خوست در صورت بروز کدام منازع

ديگر کمتر ع5قه خواھد گرفت که با يک تاجر خوستی معامله و تجارت نمايد. احتما4ً عين فرضيه به ارتباط يک تاجر خوستی که 
شت که شورای محلی ع5قه مند سرمايه گذاری در ھرات می باشد، نيز واقعيت دارد. يعنی، تاجر اصلی[ فروشنده] عقيده خواھد دا

خود حمايت و پشتيبانی خواھد کرد. عدم يق منازعات به نفع شخص بيرونی ھم باشند، از منافع تاجر محلی حقامربوطه حتا اگر
  عدلی محلی، مانع شکل گيری تجارت و سوداگری خواھد شد. نظام اطمينان و اعتماد[ يکی از طرفين تجارت] به 

 

 اصولنامه تجارتسشی مطرح نيست و مردم می توانند بر ھيچ پردراين مورد تطبيق قانون مرتبط راجع به قانون مدّون نظام در 

اين مسأله به ويژه به ارتباط قضايايی اھميت پيدا می کند که شخص[ دخيل در تجارت] مطمين نباشد منتشر شده اعتماد و اتکا کنند. 
ص بدون ايجاد جرگه و که کدام عملکرد خاصی غير قانونی می باشد. در صورت موجوديت يک قانون مدّون تجارتی، ھمچو اشخا

ابل دسترس ق  ۀيا مشورت با کدام متخصصی، می تواند برای خود پاسخ مناسبی دريافت کند. به سخن ديگر، قانون ھم  به پديد
ھم خانواده ھا وکنند، ھم برای ل معياری را به خود می گيرد وپيامد حاصله ھم برای کسانی که تجارت می تبديل می گردد و ھم شک

  مزيت و فايده ھای مھم و با ارزشی به ھمراه دارد.که با موضوع تجارت سروکار دارند،  ای  شخصیم گيری ھای برای تصمي
  

مھم برای جلب و جذب سرمايه عمده و از کمک ھای -به شمول قانون تجارت -وين قوانيناخير قابل تذکر اين است که تد ۀنکت
ھنگام تصميم گيری باشد. سرمايه گذاران بالقوه و حکومت ھای خارجی در لمللی میگذاری ھای خارجی و ساده سازی روابط بين ا

ھا به ارتباط سرمايه گذاری، می توانند روی قوانين نشرشده اتکا و اعتماد کنند، و درنتيجه، آنھا از پرداخت مصارف 4زم برای 
  ھای محلی، رھايی می يابند. نظام خدمات مشورتی شامل 
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  ف؟يتضع اي کنند یم
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 یم جو و جست یرسم ريغ ینھادھا قيطر از را آن ۀچار و درمان شما ايآ د،يبود یم ليدخ یتجارت ۀمنازع درکدام شما اگر  .2
 در یتجارت منازعات حل یبرا اساس و اصول عنوان به مدّون نيقوان با سهيدرمقا یمحل ازعنعنات استفاده تيمز و ھا دهيفا د؟يکرد

 اند؟ ھا کدام یررسميغ ینھادھا اشکا4ت ست؟يچ

 

 ینھادھا ايآ ؟باشد یم روش کدام ،یررسميغ یازنھادھا حاصله جيدرنتا یوھمدست یھمگون نيتأم یبرا روش نيبھتر3. 
 نظارت یررسميغ ینھادھا برھمچو تواند یم چطور حکومت شوند؟ نظارت و یسرپرست یحکومت یھا مقام توسط یررسميغ

  کند؟

 

احکام گوناگون نظامنامه ھا و قوانين مي5دی، در شريعت و در 2004 قانون اساسی مصوب سالبا وجود مصؤنيت ھايی که در
داد زيادی از نظام ھای محلی ھنوز ھم از توانايی کافی برخوردار اند تا زنان را از حق مصؤنيت مدّون جزايی تضمين شده اند، تع

و شايد قوی  باشد، عنعنوی می تعام5تمساوی که در قوانين نامبرده تسجيل شده اند، محروم سازند. بدرفتاری با زنان پيامد تطبيق 
جانبداری از نظام دولتی اين  ديگر از د4يل برایيکی و پشتيبانی نماييم. محاکم رسمی حمايت رين دليل برای اين باشد که ما ازت

سان تر خواھد گرديد و زندگی مردم تحرک بيشتری خواھد يافت، و اين ، سيرو سفر آافغانستان ۀتوسعکه ھمزمان با رشد و است 
 ۀی گردد و يا به سخن ديگر، در نتيجخود به طور ناگزير منجر به تفاوت ھای جدی تر بين نظام ھای محلی م ۀروند به نوب

ديگر، تفاوت ھای نظام محلی بيشتر آشکار خواھد گرديد. با اين پيش فرض،  ۀجابجايی و انتقال جمعيت از يک نقطه به نقط
م نظامعياری سازی قانون وطرزالعمل ھای منطقوی و/ يا ملّی به طور روز افزونی اھميت بيشتری خواھند يافت؛ زيرا ارتباط بين 

  ھای محلی از گذشته تاريک تر و غامض تر خواھد گرديد. 

  

اين باشد که اين معمای غامض را طوری مورد بررسی و رسيدگی  افغانستان در کل، شايد بزرگترين چالش برای نظام حقوقی
يکی ا تحصيل کند. قرار دھد که قناعت خواست ھا و نگرانی ھای ھردو نظام، يعنی نظام قضايی محلی و ھم نظام قضايی دولتی ر

«   و» ميانجيگری« بديل از قبيل نظام اصول برخی ازاز راه حل ھای ممکن که قب5ً مورد بحث قرارگرفت، اين خواھد بود که 

آنھا از  ۀھای محلی را با تنظيم دوبارنظام اقتباس کنيم. يکی ديگر از راه حل ھای ممکن اينست که  دولتی نظام را در » ھمکاری
ص5حيت به  ھمچو نھادھا [  تجويزحقوق زنان و  نسبت بهھا و يا قوانين موضوعه، اص5ح نگرش و رويکرد آنھا  طريق مصوبه

نظام روش ھای زيادی برای ادغام اين دو ببخشيم. » رسميت« تا بتوانند با برخی مسايل مشخصی سروکار داشته باشند]، 
ی ادغام و ترکيب آنھا تاھنوز پيشرفت بسيار اندکی صورت گرفته است. تداوم پيشنھادھا، در راستا ۀپيشنھادشده اند، اما باوجود ھم

نظام صورت سه  در آن از محاکم دولتی نھادھای جداگانه در نظربگيريم،و اگر محاکم شرعی را  عدلی جداگانهنظام دو موجوديت 
و اين مشکلی است که بدون تعھد  ر می رودحقوقی کشور به شمانظام عدلی جداگانه داريم که  يکی از مشک5ت جاری و دوامدار 

  طرف ھای ذيدخل حل نخواھد شد.  ۀو دلسوزی ھم

 

به طور کل، تقسيم بندی ھا بين نظام ھای مختلف باعث می شود که سيستم قضايی در افغانستان با سرگردانی جدی روبرو شود و 
می کند؛ زيرا  ت5شگرايی حقوقی استد4ل و وضع محدوديت با4ی کثرت  در راستایاز سويی اين وضعيت خود به شکلی 

که باھم ترکيب شده اند، بدين معناست که در واقع گزينه ھای مؤثر و موجوديت ميکانيزم ھای مختلف حل منازعات در افغانستان 
جود روشی و  ۀکارامدی  بسيار اندکی برای حل و فصل منازعات وجود دارند و زمانی که برای حل يک منازعه چندين گزين

معکوسی را از آنھا انتظار داشته باشيم. بدون شک اين امکان وجود دارد که برای زيست  ۀداشته باشد، ما می توانيم به راحتی نتيج
موده و و موجوديت مشترک اين نظام ھا در يک نظام ھماھنگ حل منازعات، بايد نقاط قوت ھريکی از اين ميکانيزم را استنباط ن

 . بدبختانه، اما برای اين مشکل ھيچ راه حلی پيدا نشده است. يممورد استفاده قرار دھ
 

  تجارت در افغانستان  حقوقرسمی نظام  - ٣
 

افغانستان بر مبنای منابع چندگانه تدوين شده است. ھريکی از منابع در جريان  تجارت حقوقبحث گرديد،  2در فصل آن گونه که 
تا  با استفاده از آن دولت بتواند مشک5تی را که در ھمان  شده بودو يا پذيرفته  دبه وجود آمده انمشخص تاريخ افغانستان  ۀدور

زمان بروز می کردند، حل وفصل نمايد. عنعنات محلی، قبيلوی وملّی به طور مکّرر ومعمول در ارتباط با عقد و اجرای قراردادھا 
به ارتباط تعام5ت گوناگون تجارتی بين مردم رھنمودھايی  بين مردم نقش بارز و برجسته ای داشته اند؛ متون حقوقی اس5می نيز

تطبيق شده اند. ھم چنان مصوبه ھای تھيه قراردادھا در مورد بيشتر  و مذھبی را فراھم کرده اند و به طور خاص آموزه ھای دينی
  . شده و صادرشده توسط حکومت ھای قبلی نيز دراکثر موارد شکل اسناد حقوقی را به خود گرفته اند

 

 1977مي5دی و قانون مدنی  2004، قانون اساسی مصوب حقوق تجارتانفعال قوی بين منابع ُمدرن و سنتی باوجود فعل و

مي5دی، ھردو برخی محدوديت ھای مشخصی را بر مسايلی وضع کرده اند که قرار است و يا بايد به طور مستقيم از طريق فقه 
اساسی افغانستان تصريح می کند که ھرگاه قانون اساسی و يا ساير قوانين نتوانند روی  قانون 130 ۀاس5می حل و فصل گردند. ماد



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

63

مذھبی اھل سنت) تطبيق  -فکری ۀحقوقی رھنمود فراھم کنند، در آن صورت، فقه حنفی(يکی از مکتب ھای چھارگان ۀکدام مسأل
پيروان مذھب  ۀشخصيمربوط به احوال مسايل « ايی که قانون اساسی به اھل تشيع اجازه داده تا در قضاي 131 ۀخواھد گرديد. ماد
ياد می شود] را  معمو4ً به نام مکتب فقھی جعفری ،آنھا می توانند يکی ديگر از شاخه ھای فقه اس5می[ که»تشيع مطرح باشند

تصريح شده است، در مي5دی  2004 ۀمراتب قضايی به ھمين شکلی که در قانون اساسی مصوب ۀاين سلسلمورد استفاده قراردھند. 
  قوانين موضوعه ای که پيش از تدوين قانون اساسی تصويب شده بودند، نيز مورد حمايت قرارگرفته است. 

  

 

  قانون اساسی  : الف
 

 2004قانون اساسی افغانستان، قانون اساسی کنونی را تصويب کرد. قانون اساسی مصوب  ۀ، لويه جرگ2004در چھارم جنوری 

قوانينی که در مغايرت با احکام اين قانون قرارداشته  ۀن سند قانونی جمھوری اس5می افغانستان می باشد؛ ھممي5دی عالی تري
افغانستان را تدوين و تعريف می کند و  جمھوری اس5میتداری مبتنی برسه قوه نظام حکوم باشند، بی اعتبار می باشند. اين قانون،

ن ص5حيت ھا و اختيارات افغانستان را مشخص می سازد و ھم چنا م قضايیجمھور، شورای ملی و نظا رئيسص5حيت ھای 
وسيعی از حقوق بُنيادی را که  ۀافغانستان گستر فعلیھم چنان قانون اساسی و4يتی و خود لويه جرگه را معين می سازد.  ادارات
فھرست وار برمی شمارد. افزون برآنھا،  ۀشھروندان افغانستان تضمين گرديده است، به شمول حق مالکيت آنھا به گون ۀبرای ھم

قانون اساسی جديد اقتصاد بازار افغانستان  13و  10 ۀاين قانون ساختار کلی نظام تجارتی افغانستان را پيش بينی نموده است. ماد
ارند. لطف نموده د مستقيم را توضيح داده و با ھرنوع مطالعه ای که به ارتباط قانون تجارت افغانستان صورت می گيرد، ارتباط

  ماده ھای مربوطه را در مواد مکمل اسناد خويش بررسی و مطالعه کنيد. 

 

  موضوعه قوانين: ب
 

وضع شده جمھور  رئيسشورای ملی و ھم توسط مجلسين ھم توسط ان، قوانين عادی قانون اساسی افغانست 94 ۀمطابق به ماد
قانون اساسی افغانستان تصريح   3 ۀکم مادر و يا ناظر را دارا می باشد. مادقانون اساسی برای ساير قوانين افغانستان حميتواند. +
ط ھرنوع قانونی که توس» در افغانستان ھيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اس5م باشد.« می کند که: 

وسط رای گيری سری و ھمگانی شورای ملی ( پس از انتخاب اين مجلس) تصويب شده است، تا زمانی که ت شورای ملی افغانستان
  ملغی نگردد و يا تا زمانی که مدت انقضای آن به پايان نرسيده باشد، از جمله قوانين 4زم ا4جرا به شمار می روند. 

 

باشد. با اين وجود، تعيين اين واقعيت که کدام قوانين موضوعه درعمل درافغانستان نافذ می باشد، کار بسيار مغلق و پچيده می 
بُن[  ۀمي5دی مطابق به احکام توافقنام 1970و  1960، 1950ال ھای تعداد زيادی از قوانين موضوعه و نظامنامه ھای حقوقی س

بحث و جدل ھايی که پيرامون آنھا جريان دارند،  ھنوزھم در اين کشور  ۀمي5دی تصويب شده است) با ھم 2001که در دسامبر 
 ۀن ساختارھای حکومت موقت افغانستان را تعريف و تعيين کرده و ھم چنان تصريح کرده بود که ھمب ۀنافذ می باشند. توافقنام

، مکلفيت ھای حقوقی بين المللی و قانون اساسی افغانستان مغايرت نداشته »توافقنامه مذکور« قوانين قبلی درصورتی که  با نفس 
در زمان طالبان صادر شده اند، با روح توافقنامه و قوانين بين المللی باشند، معتبرباقی خواھند ماند. احکام و فرمان ھايی که 

جنگ ھای  ۀکمونيست ھا و يا در دور ۀھمخوانی و مطابقت ندارند، اما ھنوز چندان روشن نيست که آيا ساير قوانينی که در دور
لغای قوانين او تجديد شورای ملی به منظور داخلی صادرشده اند، معتبر می باشند و يا خير. ھمزمان با تصويب قوانين جديد توسط 

   افغانستان آشکار خواھد شد.  ۀانين موضوعکھن، تصوير روشن تری از قو

 

دقيق مورد  ۀشمار زيادی ازقوانين کليدی و نظامنامه ھای تجارتی وجود دارند که در طول صفحه ھای بعدی اين کتاب به گون
تجارت افغانستان را تعيين می کنند. در  حقوقوی ھمرفته در کنار ھم، چارچوب نظام اين قوانين ر ۀمطالعه قرارخواھند گرفت. ھم

  زير شما توصيف مختصری قوانين موضوعه را مرور می کنيد. 

  

  مي?دی 1955 قانون تجارت

 

سال می  50زمان تا کنون که آن ودخان به تصويب رسيد و از رژيم دا ۀتجارت افغانستان در دور اصولنامهقانون تجارت و يا 
معام5ت تجارتی طرح و تدوين  ۀماده دارد و به منظور تطبيق برھم 900گذرد، ھنوز ھم نافذ می باشد. قانون نامبرده بيشتر از 

صصی تر می باشند، که تخ جديدی ۀمواد و احکام قوانين موضوعو با ملغی شده  اصولنامهآن  شده بود. تاکنون بخش ھای معين
و ھم چنان قانون شراکت به طور  المسئوليت محدود ال: قوانين جديد شرکت ھای سھامی و شرکت ھایتعويض شده اند؛ طور مث
قبلی را ملغی اع5م کرده اند که با اين مسايل سروکار دارند. مناسب ترين بخش » اصولنامه تجارت« واضح آن  بخش ھايی از 

  در اسناد مکمل شما گنجانيده شده اند.   اصولنامه تجارتھای 
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  مي?دی 1977قانون مدنی 
 

مي5دی مجموعه ای مسايل تجارتی، به ويژه قراردادھای تجارتی را مورد بررسی قرار می دھد. فصل دوم  1977قانون مدنی 
ن به حساب می آيد. را به بحث می گيرد و از منابع اوليه و اساسی قانون قراردادھای افغانستا» معام5ت حقوقی« قانون مدنی 
نون به قراردادھا، از طريق ھای زيادی می باشد. رويکرد اين قا کاستی ھا وکمبودیمسايل تجارتی، دارای  ۀدرعرصی قانون مدن
 2004 -2003سال ھای  ۀساختن فرايند اجرا و انفاذ تعھدات قراردادی، ريسک تجارتی را نھادينه می سازد. در فاصلدشوار

جمھور  رئيسرداد تھيه گرديد، اما قانون نامبرده تاھنوز توسط ولسی جرگه و يا مي5دی، پيش نويس يک قانون جديد به ارتباط قرا
در قانون جديد مورد نظر ت5ش صورت گرفته تا اصط5حات کليدی را به طور واضح و روشن تعريف کشور تصويب نشده است. 

راردادھا فراھم کرده و برای تفسير قراردادھا ق ۀاعتبارمندی قراردادھا را توضيح دھد، زمينه را برای اجرای عاد4ن ۀنمايد، مسأل
يکی از مشک5ت ديگر قانون مدنی موجوديت تعداد زيادی اصط5حات حقوقی عربی می باشد که برخی قوانينی را مشخص سازد. 

رھايی که از در زبان ھای ملی کشور( دری و پشتو) چندان معمول نبوده و در متن قانون نيز تعريف نشده اند. به ھمين خاطر، تفسي
  قانون مدنی نامبرده ارايه می شوند، نامشخص و مبھم می باشند. 

   

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

  کند؟ یم دايپ ارتباط افغانستان تجارت حقوق نظام با چطور افغانستان 2004 سال یاساس قانون  .1

 

  باشند؟ یم یخاص تياھم یاراد آنھا چرا اند؟ ھا کدام افغانستان یتجارت ۀعمد نيقوان از  .2

 

 یشکل نيقوان
 

از پيش تعيين شده اند، شکلی که محاکم افغانستان ھمانند ساير نظام ھای مدنی اين کشور، مطابق يه يک مجموعه قواعد و قوانينی 
ند که بايد در گسترده ای از قوانين معينه را پيشنھاد می ک ۀمدنی يک مجموعاصول محاکمات فعاليت می کنند. در افغانستان، 

افغانستان نيز، مانند تعداد زيادی از کشورھا قوانين و طرزالعمل ھای جريان دادخواھی و قضاوت مورد استفاده قرارگيرند. 
اين قوانين ويا اصول جداگانه ای را اتخاذ کرده تا در ھنگام ضرورت، بر نظام ھای قضايی، مدنی و جزايی حاکم و نافذ باشند. 

مراحل فرايند حقوقی حاکم و ناظر می باشد؛ از زمانی که يک قضيه به محکمه راجع می شود و به ارتباط آن  ۀمبا4ی ھمحاکمات 
لعمل اخاصی را دارد و تا طرز ۀاسناد تھيه می گردد تا مرحله ای را  که مشخص می سازد آيا يک محکمه ص5حيت بررسی قضي

مدنی می کوشد تا بر  اصول محاکماتافزون برآن،  د، در بر می گيرد.ھايی را  که بايد به منظور استيناف طلبی تطبيق شون
عرفی که توسط شوراھا صورت می گيرند، نيز محدوديت ھايی را وضع کند. مطابق  ۀمشروعيت حل وفصل منازعات که به گون

مردم، مدار اعتبار  ۀق عامتصميم گيری ھا و نشست ھای غير قضايی به ارتباط مسايل مدنی و حقو« قانون نامبرده  490 ۀبه ماد
، اما با اين حال، در عمل رياست ھای حقوق و محاکم ھمچو تصميم گيری ھا را که از سوی شوراھا صورت می »نمی باشند.

 گيرند، به طور معمول پذيرفته و معتبر می شمارند. 

  

تی حاکم بوده و اساساً يک روش که به طور خاص برمحاکم تجار -تجارتی رااصول محاکمات مدنی  اصول محاکماتھم چنان 
 چندگانه ای که در قضاوت ھادادرسی نظام تحکيم و  تقويت می نمايد. برعکس  - مبتنی بر قانون ُعرفی را پيشنھاد می کند قضايی

وشواھد اسناد  ۀمدنی معمول می باشد و در آن قاضی قضيه را خود  دنبال کرده و مسؤليت تھي مربوط به حقوق و دادخواھی ھای
نامبرده فعاليت می کنند، قواعد و مقررات مقيد و محدودی را وضع اصول محاکمات به عھده دارد، محاکمی که براساس دوخود را 

فيصله صادر می کند.  ی مورد رسيدگیدر مورد قضايامرحله ای  - به شکل يک محدود ۀدر چند دفعمی کند که در آن قاضی 
 ۀماد» ( قضايا ۀمحکمه جايی برای دادخواھی است، نه طرف اثبات کنند« کند که:  مدنی، به طور صريح بيان میاصول محاکمات 

دعاوی را که برای حل و فصل  یمنابع قانونعده از آن اصول محاکمات مدنی اخيری که بايد تذکر داد اينست که  ۀ). نکت500
  ، شناسايی می کند. می شوند استفاده 

 

يک سلسله  قانون نامبردهديوان تجارتی تنظيم می کند. اقدامات قضايی را در مي5دی 1965تجارتی مصوب اصول محاکمات 
کش و اص5ح شو د4يل محدودی را وضع می  کند که مبنی بر آن طرفين می توانند دعوی ھا و دفاعيه ھای خويش را پي شواھد

مطابق به احکام قانون، اع5ن مينمايد.  جلسه قضايی راتاريخ تدوير و شواھد، قاضیصورت دعوی و اسناد  ۀنمايند. پس از اراي
اکثر قضايا نبايد بيش از شش ماه را در برگيرند، مگر اين که غيابت يکی از طرفين مشروع و قانونی باشد و ياھم تأخيرھای 

د. در ننتجارتی چندين سال دوام می ک ۀيی از طرف محکمه تأييد شده باشد، اما در عمل، اکثر قضايا در محکمپيشبرد امور قضا
قضايی اع5م می گردد، به خاطر اقدامات ناکارامد اجرايی،  تأخيرھای اضافی امرمعمول و عادی افغانستان، پس از آن که  رای 
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مکلف نيستند که مشاور بگيرند، به ھمين  طرفين دعویمعياری دچار می باشد. نظام با کمبود اصول محاکمات تجارتی می باشد.  
، کيفيت قضاوت اين کار را انجام می دھند. در قضايای بزرگتر و مغلق تر، کمبود کارشناسان حقوقیخاطر، تعداد اندکی آنھا 
اما معمو4ً حق الزحمه ھا پس از دعوا در محکمه کدام فيسی پيش بينی نشده است. از آغاز برای درج يک حقوقی را کاھش ميدھد. 
حق  ۀانداز برطرف بازنده وضع می گردد.  و معمو4ً  وندپرداخت می ش [ رأی محکمه]حکم صادره قضاوت به شکل درصدی
دعوی شاکی ناموفق) با ھزينه ھا و کميت خدمات قضايی فراھم شده بر موفق و يک درصد  شاکی برُحکم الزحمه( يازده درصد

 .ارتباطی ندارد.

  

 طرح شده جھت بحث وتبادل نظر سواUت

  

 چيست؟قوانين شکلی ھدف و مقصد . 1

 

 افغانستان کدام قوانين اقدامات قضايی را کنترول می کند؟جارتی تدرمحاکم . 2

 

 برخی نقاط قوت اين قوانين چی می باشند؟ نقاط ضعف آنھا چيستند؟ . 3

  

  ساير قوانين تجارتی
 

در  ) تا ھمين اواخر به عنوان قانون قراردادھا در افغانستان عمل می کرد.470 -116مي5دی( ماده ھای  1955 تجارت ۀاصولنام
قانون نامبرده  به پارلمان ھا توشيح گرديد.  قرارداد جديد مي5دی، در جريان رخصتی ولسی جرگه يک قانون 2007جنوری  28

اجراييه نافذ می باشد، اما  ۀفرستاده شده است، اما ھنوز توسط پارلمان تصويب نگرديده است. به ھمين خاطر، براساس فرمان قوي
 تجارت ۀتعدي5تی را در آن واردکنند. قانون متذکره مسايل مرتبط به قانون شرکت ھا را از اصولناماحتمال دارد که ولسی جرگه 

جدا کرده و ھردوی آنھا را به دو قانون جداگانه تقسيم بندی کرده است: قانون شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدود المسؤليت 
  و قانون شراکت.

 

و حکميت را به تصويب رسانيده است. قانون حکميت  (مصالحه)نستان قوانين ميانجيگریمي5دی، دولت افغا 2007اخيراً در سال 
ترکيب کرده است. اين قانون تصريح می کند که افغانستان عنعنات محلی ھای بين المللی را با ُعرف ھا و روش ھا و ميکانيزم
سومی را انتخاب می کنند.  حکمر مشترک به طو حکمرا انتخاب کند و ھردو » حکم« می تواند يک  دعویھريک از طرفين 
حکميت را تشکيل می دھند. صرف َحکم سوم( َحکمی که از طرف حکم ھای منتخب انتخاب می شود)، بی  ۀھرسه َحکم محکم

حکميت صورت می گيرد. درصورتی که بورد اکثريت سه تن از اعضای  آرایمحکمه براساس  ۀطرف شناخته می شود. فيصل
رسمی دولت  ۀسرباززند و يا نسبت به آن اعتراض داشته باشد، قرار حکميت در محکم، بورد حکميت ۀارصادرقرطرف بازنده از 

بسيار محدودی وجود دارند؛ زيرا  ا و روش ھایحکميت راه ھ قرارمرعی ا4جراء می باشد. برای استنياف طلبی در برابر  نيز
 قراردادطرفين  رسمی می باشد.  ۀمحکمنظام خارج از يع و کارامد سر ۀنھايی به گون ۀدسترسی به يک نتيج» َحکميت«ھدف از 

ور مثال: اگر حکم ھا در استيناف طلبی کنند(ط ،طرزالعمل حکميتتطبيق در  عيب ھا و کاستی ھامی توانند صرف به ارتباط 
مفاد آن استنياف طلبی کنند(طور  اما نمی تواند در ارتباط با  و قواعد مشخصی ناکام شده باشند)تطبيق و پيروی از برخی قوانين 

  ).2. 10و  4. 9 ۀ( ماداتخاذ کرده باشند)کم ھا مبتنی برواقعيت ھای موجود تصميم غلطی را مثال: اگر حَ 

 

به تأسی از آن ميانجی به « تعريف می کند که » 4زم ا4جرايی ۀعملي« را  ) تجارتی، ميانجيگریۀميانجيگری( مصالحقانون 
منازعات اقتصادی و تجارتی انجام  ۀاست طرفين، خدمات بيطرفانه را به منظور حل و فصل سريع و عاد4ناساس توافق و درخو

را پيشنھاد می کند که بر مبنای آن طرفين می توانند به طور داوطلبانه  ). قانون ميانجيگری چارچوبی2. 2 ۀماد»( می دھد.
 ۀمنازعبدون اين نگرانی که ھرگاه  ؛وم] حل و فصل نمايندمنازعات ناشی از تجارت خويش را از طريق مساعدت[ شخص س

موجود بين آنھا به دعوی قضايی و يا حکميت منجرگردد، نتايج گفت و گوھا و بحث ھای آنھا برعليه آنھا استفاده خواھند شد. 
که در آنھا، طرف  -تآن را از آن دعوی قضايی و حکمي ۀست که طرزالعمل ھای مربوطاچيزی » ميانجيگری«  ۀماھيت داوطلبان
. اگرطرفين براساس ميانجيگری و ، متمايز ميسازدموجود برطرفين تحميل می کند ۀا4جرايی را برای منازع 4زم ۀسومی فيصل

به کمک ميانيجی( ُمصلح) به توافق دست يابند، آنھا می توانند خود برای مرعی ا4جرا ساختن توافق خويش به عنوان بخشی از 
ست برای کمک به طرفين[ قرارداد] تا بدون توسل به دعوی قضايی ا). ميانجيگری ابزار مھمی 37 ۀاست دھند( مادقرارداد، درخو

  و يا حکميت بر منازعات موجود خويش غلبه حاصل کنند.

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت
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 باشد؟ یم نيقوان کدام از متشکل افغانستان تجارت حقوق نظام.1

 

 یقرارھا ايآ شوند؟ یم صادر چطور تيحکم یقرارھا باشند؟ یم نافذ »تيحکم «بر نيقوان کدام افغانستان در ؟ستيچ تيحکم.2
  ستند؟يچ تيحکم یھا تيمز باشند؟ یم قيتطب قابل محکمه در تيبوردحکم

 

 از یگريانجيم یھا تتفاو باشند؟ یم حاکم و نافذ) مصالحه( »یگريانجيم «بر نيقوان کدام افغانستان در ست؟يچ یگريانجيم.3

 ستند؟يچ یگريانجيم یھا تيمز ست؟يچ در تيحکم

  

ارتقای نقش سرمايه گذاری « تصويب گرديد و ھدف از آن» قانون سرمايه گذاری خصوصی افغانستان« مي5دی،  2005در سال 
موجب ترغيب، حمايت و  می باشد کهو  ساختار اداری ای  اقتصادی کشور و ايجاد نظم قانونی ۀھای داخلی و خارجی در عرص

توليد و ميزان اشتغال، افزايش  ۀاقتصادی، فراھم ساختن زمين ۀتوسعرشد و  منظورمصؤنيت سرمايه گذاران داخلی و خارجی به 
اين قانون در مقايسه با دوم).  ۀماد»(مردم گردد. ۀسطح زندگی و رفاه عامعوايد صادراتی، انتقال تکنالوژی، بھبود و ارتقای 

بلی سرمايه گذاری، مشوق ھا وانگيزه ھای کمتری را برای سرمايه گذاران فراھم می کند، اما به طورواضح مسؤليت ھای قوانين ق
تشکيل کميسيون ھنگام بروز ھرنوع منازعه، مشخص ساخته است. اين قانون ايجاد و طرف ھا را[ به شمول حکومت] در ۀھم

) حکم AISA(»حمايت از سرمايه گذاری افغانستان  ۀادار« ه ارتباط تشکيل را پيشنھاد کرده و ھم چنان ب عالی سرمايه گذاری
صادر نموده است. کميسيون عالی سرمايه گذاری افغانستان متشکل از وزير ماليه، وزيرتجارت، وزير امورخارجه، وزير اقتصاد 

منتصب از سکتورخصوصی،  ۀدو نمايند د افغانستان بانک و رئيسملی، وزير معادن و صنايع، وزيرزراعت، آبياری و مالداری، 
) امور AISAت از سرمايه گذاری ھای افغانستان(حماي ۀمی باشد. اين کمسيون توسط وزارت تجارت رھبری می گردد و ادار

  اداری آن را به پيش می برد. 
 

 

 افغانستان یخصوص یگذار هيسرما قانون

 

   : وظايف و ص5حيت ھای کميسيون ھشتم: ۀماد

 

  تدويرجلسه ھای کمسيون و تصميم گيری ھا و ثبت آن در اولين جلسه؛  ،ويب طرزالعملتص -(الف)

 

بط به مراجع تسرمايه گذاری در کشور و پيشنھاد تعدي5ت در اين قانون به منظور بھبود امورمر عامنظارت بروضعيت  -(ب)
  ذيص5ح؛ 

 

  ) به منظور پيشبرد امور اداری مربوطه؛ AISA» (حمايت از سرمايه گذاری افغانستان ۀادار«جاد دفتر يا -(ج)

 

کميسيون ص5حيت دارد که برای تطبيق اين قانون، مقرره ھا و قواعدی را وضع و تصويب کند و يا به دفتر مربوطه( (د) 
AISA ھدايت دھد تا ھمچو مقرره ھا و قواعدی را برای بازبينی و تصويب توسط کمسيون تسويد نمايد. در صورت نياز، اين (

سرمايه گذاری در در راستای تشويق  یبيشترر ايجاد انگيزه ھای که به منظو خواھند بود قواعد و مقرره ھا شامل احکامی
سکتورھای مشخص اقتصادی  و يا تشويق سرمايه گذاری در آن بخش ھايی از افغانستان که از اھميت خاصی برخوردار می 

ن نمی تواند مشوق ھای پولی جذاب تر و بيشتری را  به غير از مواردی که باشد، طرح و تدوين می شوند. علی رغم آن، کمسيو
  در با4 تذکر رفتند، بدون رضايت و قناعت وزارت ماليه فراھم نمايد. 

 

را وضع و تعيين خواھد کرد. صرف کمسيون ص5حيت خواھد داشت که پس از دريافت  کمسيون در آغاز يک مبلغ ورودی(س) 
ت آن باشد، تشبثا مساوی بهو يا  » مبلغ ورودی«در صورتی که  مقدار سرمايه گذاری تشبثات بيشتر از  ،آيسامشوره از دفتر 

آن  اين قانون، 5 ۀص5حيت خواھد داشت که در مطابقت با مادنيز،  ]آيسا[نامبرده ۀادار راجستر شده را به رسميت بشناسد، البته
می باشد، به » مبلغ ورودی« نھا کمتر از مقدار سرمايه گذاری آ تطار می رودانعده از شرکت ھا و يا تشبثات راجستر شده را که 

ند، طرزالعملی را برای شنيدن و رسيدگی نرسميت بشناسد.کمسيون می تواند مطابق به د4يل خاصی که خود شان ضروری می دا
 ثات راجستر شده به رسميت شناخته نشده اند. به عنوان تشب  آيسا ۀبه درخواستی ھايی ايجاد کند که به اساس تصميم گيری ھای ادار

 

که اين - موارد اضافی ديگری ۀانحصاری اين ص5حيت را خواھد داشت که تشبثات راجستر شده را در ھم ۀ(ش) کمسيون به گون
  کمسيون محول کرده است، به رسميت شناخته و تثبيت کند. قانون تصميم گيری ھای مرتبط به آن را به 
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 نظر وتبادل بحث جھت هشد طرح سواUت

 
  شود؟ یم ميتنظ افغانستان در چطور یخصوص یگذار هيسرما  .1

 

  د؟يگو یم چه افغانستان در  یخصوص یگذار هيسرما قانون  .2

 

  باشد؟ یم يیھا تيص5ح چه یدارا ست؟يچ یگذار هيسرما یعال ونيکمس  .3

 

مي5دی به تصويب رسيد. قانون د افغانستان بانک نقش  2003سال  قانون د افغانستان بانک و قانون بانکداری افغانستان ھردو در
دون نفوذ و دخالت بی مورد حکومت بانکداری را بنظام بانک مرکزی افغانستان را تعريف نموده و برای آن ص5حيت می دھد تا 
سپرده ھا و  دريافتو در تجارت نھادی تعريف می کند که  نظارت و تنظيم نمايد. قانون بانکداری افغانستان بانک را به عنوان

به منظور اجرای قرضه ھا مالی مورد نظر  وجوه ۀياھم در امر استفاد و عموم مردم، از سوی  قابل بازپرداخت  ساير وجوه مالی
ری ذاری ھا به حساب خودش، فعاليت نمايد. قانون بانکداری يک فرايند دو مرحله ای را به منظور دريافت جواز بانکداو سرمايه گ

تعيين می کند. اين قانون بھترين نمونه ھا و دستاوردھای بين المللی را بازتاب می دھند  و مديريت سالم سھامی، مديريت ريسک 
  احتمالی و حسابداری شفاف را الزامی می داند. 

  

   قوه مجريهج. 
 

نمايندگی کرده و در داخل کشور  دولت و قوای اجراييه حکومت می باشد. وی ازافغانستان در سطح جھان رئيسجمھور  رئيس
جمھور، وی را در اجرای وظايف اَش کمک و ياری می کنند. در پھلوی ساير وظايف  رئيسحکومت می کند. معاونان اول و دوم 

افغانستان، تشکيل لويه جرگه و انتصاب اعضای ستره محکمه و ھم چنان  قوای مسلحجمھور، ايشان مسؤليت فرماندھی  رئيس
ساز در افغانستان عمل کرده و برخی -جمھور اغلب وقت ھا به عنوان يک نھاد پاليسی رئيسمت را به عھده دارد. وزيران حکو

قوانين و اص5حات را در قانون پيشنھاد می کند؛ اگرچند قوانين بايد توسط شورای ملّی تصويب و نافذ گردد. قانون اساسی 
جمھور وضع می کند و ايشان مکلف ھستند که از محدوديت ھای  ئيسرص5حيت ھای برافغانستان برخی محدوديت ھايی را 

  پيروی کنند. قانونی 

 

وزيران حکومت است که ھرکدام مسؤليت يک وزارت را به عھده دارند و ھرکدام از وزارت خانه ھا دولت متشکل از  قوه مجريه
جمھور به ولسی جرگه نامزد گرديده و  رئيس نيز دارای ماھيت مستقل می باشد. ھر وزارت خانه توسط يک وزير که از سوی

وزير و يا  25دولت تعداد  قوه مجريهتوسط نھاد نامبرده  مورد تأييد قرار می گيرد، رھبری می گردد. در حال حاضر، در 
سوی  خويش، مسؤليت پيشبرد و اجرای وظايفی را به عھده دارند که از ۀمربوط ۀوزارتخانه وجود دارد که ھرکدام آنھا در عرص

اين کتاب درسی عبارت اند از: وزارت محترم عدليه، وزارت  ۀمھمترين وزارت خانه برای مطالعشورای ملی تصويب می گردند. 
محترم ماليه، وزارت محترم اقتصاد و وزارت محترم تجارت افغانستان. اين وزارتخانه ھا به اين خاطر[ برای اين مطالعه] از 

  ) حکومت افغانستان را به عھده دارند. ۀروز( روزان - به -ليت عمليات و فعاليت ھای  روزاھميت خاّصی برخوردارندکه مسؤ

  

  وزارت عدليه
 

و حمايت از قانون را در افغانستان به عھده دارد. اين وزارت حراست ه مسؤليت به قوه مجريه کست مربوط اعدليه نھادی وزارت 
گسترده می باشد که وظايف آن تسويد، نشر و  ۀده داشته و دارای آيين نامومت را به عھعدلی حکمسؤليت تعداد زيادی از امور 

محاکم، و مديريت و سرپرستی نظام توزيع اسناد تقنينی، ارتقای آگاھی حقوقی، حمايت و حراست از دارايی ھای دولت از طريق 
ليه، بدون عدمي5دی ، وزارت  2007می در سراسر کشور می باشد. در  اص5ح وتربيه اطفالزندان ھا، توقيف خانه ھا و مراکز 

 275آنھا  ۀکارمند داشت که از جمل 1300کارمندانی که در بخش تصحيح و ويراستاری قوانين و اسناد کار می کردند، تعداد 

می باشند پايين تر از ليسانس]  [نفرشان در کابل فعاليت می کردند. بيشتر از ھشتاد درصد کارُکنان وزارت عدليه دارای ديپلوم ھای
  ديگر کارمندان وزارت نامبرده يا دارای مدرک ھای ليسانس و يا مدارک با4تر از مقطع ليسانس می باشند.  و پانزده درصد

 

وزارت در  اين وزارت است.  مھمترين نقش ھا و وظايفی که توسط وزارت محترم عدليه پيش برده می شود، بخش تقنينيکی از
کشور بررسی و تصويب می گردد. بخش تقنين وزارت عدليه بايد  ۀی کند که بعداً توسط قوای مقنناين بخش، قوانينی را تسويد م

متن پيش نويس ھر قانون  را بررسی کرده و مطمين گردد که متن مورد نظر با اصول قانون اساسی افغانستان و احکام شريعت 
ور قرار نداشته باشد. اين بخش در قسمت قانونگذاری موجود کش ۀمطابقت و ھمخوانی داشته و در مغايرت با قوانين موضوع

که توسط شورای ملی بررسی می گردند،  یکه قوانين عبه  از يک سو تضمين می کندبسيار بُنيادی و اساسی می باشد؛ زيرا اين شُ 
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د نظر با نظام دقيق و ھمه جانبه مورد تحقيق قرارگرفته است، و از سوی ديگر مشخص می سازد که آيا قانون مور ۀونبه گ
  حکومتداری افغانستان مطابقت دارد و يا خير. 

 

حقوق آن می باشد. بخش حقوق وزارت در واقع يک نھاد اجرايی می باشد که به ارتباط  ۀيک بخش مھم ديگر وزارت عدليه، شعب
و فصل ھای بديل حل پذيرش عرايض مردم و اجرايی کردن مسايل قضايی، دارای ص5حيت ھمه جانبه می باشد. اين نھاد حل 

منازعات را حمايت کرده و خدمات حقوقی اوليه را برای جمعيت افغانستان فراھم می سازد. بخش حقوق به اين خاطر زير چتر 
د تا شکايت ھايی را که دارای ماھيت قضايی می باشند، دريافت کرده و مورد بررسی و بازبينی يوزارت محترم عدليه تأسيس گرد

 کام5ً  ستا، امری کنيم و يا نکنيمطريق حقوق درج  بايد ازاز نظر تخنيکی اين مسأله که آيا شکايت خود را  قرار دھد. اگرچه

که به طرف محاکم شکايت ھا پيش از آن  ۀمدنی)، اما درعمل ھم اصول محاکمات 12 ۀ( مادالزامی ، نه و اختياری انتخابی
ولسوالی افغانستان در حدود   365در  آن] جريان می يابند.  ۀمربوططريق حقوق[ رياست ھا و آمريت ھای فرستاده شوند، از

مقام نفر کار می کنند.  950مديريت حقوق[ دفتر حقوقی] وجود دارند که در مديريت ھای نامبرده به طور کلی در حدود   357
ا کمک می کنند تا فورم ھای ھای حقوق کشور[ در ولسوالی ھا و و4يت ھا] شکايت ھا را بررسی می کنند، شکايت کنندگان ر

ضروری را خانه پوری کرده و يا درخواستی شان را بنويسند و ھم چنان برای آنھا مشخص می سازند که کدام محکمه، در 
. در صورتی که قضايا از مورد رسيدگی قراردھدصورتی که محکمه ای در سطح ولسوالی  وجود داشته باشد، می تواند قضيه را 

گيرند که به محکمه مراجعه کنند، مقام ھای حقوق يم بيقضايی تصم دعاویيل حل و فصل نگردند و يا طرفين طريق روش ھای بد
دعوی ھا را به محاکم راجع کرده و دوسيه ھای مربوطه را به آنھا ارسال می دارند. در شھرکابل، حقوق [رياست ھا و آمريت 

کی را انجام داده اند و بيشتر مصروف حل و فصل قضايای حقوقی مرتبط به اجراأت اندھای آن]  تا ھنوز به ارتباط مسايل تجارتی 
جايداد منقول می باشند؛ اگرچه  ھمچو عملکردھا و نقش ھا نيز برای ارگان ھای حقوقی کابل قابل پيش بينی می باشند. اين مسأله 

اسر کشور ھمگی ماھيت حقوقی دارند. ھنوز قضايا در سر ۀ؛ زيرا تقريباً پنج درصد ھمزياد تعجب آورباشدبه طور کلی نبايد 
  قضايی چندان تقاضا وجود ندارد.   ۀبرای حل منازعات تجارتی به شيو

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 اند؟ ھا کدام هيعدل وزارت یھا تيمسؤل  .1

 

 مھم نھادھا ھمچو فيوظا و ھا نقش اچر باشد؟ یم چه نظر مورد یھا استير نقش اند؟ ھا کدام هيعدل وزارت ۀعمد استير دو  .2

  باشند؟ یم

 

 کند؟ یم یباز را نقش چه افغانستان تجارت درحقوق هيعدل وزارت  .3

 

  چرا؟ ن؟يتقن اي و حقوق باشند؟ یم مھم هيعدل وزارت یھا استير اي و ھا شعبه از یکي کدام شما نظر به 4. 

 

  وزارت تجارت و صنايع

 

ھادھای کليدی در امر پاليسی سازی سکتور خصوصی در افغانستان به شمار می رود. اين نھاد وزارت تجارت و صنايع از جمله ن
سکتورخصوصی به عھده دارد و مناسب ترين  ۀو تدوين پاليسی را در عرص ۀتوسعھماھنگ  ھمسو  مسؤليت تدوين يک چارچوب

تشکي5تی و وابسته به طرزالعمل ھای  ۀت کنند، اص5حات تقويمقرراتیابزارھای پاليسی ساز( طور مثال: اص5حات تقنينی و 
حقوقی، مشوق ھای مالی و برنامه ھای آگاھی عامه) را به منظور نايل شدن به اھداف راھبردی( استراتيژيک) خود انتخاب خواھد 

 تجارت و صنايع اين نھاد ت5ش می کند تا محيطی را ايجاد کند که در آن تجارت رونق بيشتری يابد. به ھمين خاطر، وزارتکرد. 

قانونگذاری و تدوين مقررات تجارتی که با معيارھای بين المللی مطابقت داشته باشند، نقش مرکزی را به عھده امور  در مديريت
دارد. وزارت تجارت و صنايع از تطبيق قوانين و مقررات نامبرده در نھادھای تجارتی نظارت نموده و از ظرفيت 4زم برای 

شفاف ھمچو قوانين و مقررات برخوردار می باشد و ھم چنان خود را متعھد و ملزم می داند که ھزينه ھايی را که تطبيق عاد4نه و 
 نھادھای تجارتی به منظور تابعيت از قوانين نامبرده متحمل می شوند، تقليل دھد. 

 

تجارتی  ۀتا يک نظامنام ت می  کندفعاليبه عنوان نھاد رھبری کننده  ،گروپ کاری تجارتی ۀپروژ در وزارت تجارت و صنايع
ود، تدوين نمايد. تحت مي5دی تصويب شده ب 1955که در سال  قانون تجارت فعلیو پايدار را برای افغانستان بر مبنای  تجديده شده

ايه دھی به وزارت عدليه تسويد نموده است: قانون سرم اين پروژه، وزارت تجارت و صنايع اقدامات ذيل را به منظور تسليم
گذاری خصوصی، قانون حکميت، قانون ميانجيگری، قانون شراکت، قانون شرکت سھامی، قانون قرارداد، قانون طبع و نشر، 

  ھا[ معيارھا]. دقانون ع5يم تجارتی، قوانين حق امتياز، قانون نمايندگی و قانون استاندر
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به شمول عوارض گمرکی، رھن، بيمه، قانونگذاری  ،ارتیمسايل قانونگذاری مرتبط با محيط تج تماموزارت تجارت و صنايع در 
کليدی در  ۀبرع5وه، وزارت تجارت و صنايع به عنوان وزارتخانمسايل اجاره دھی و ميعارھای محاسبه ھمکاری می کند. 

ی ھای جديد ) ت5ش می کند تا اطمينان حاصل گردد که قانونگذارWTO»(سازمان جھانی تجارت« افغانستان با معاھدات امرالحاق
د. در جريان ناز مطابقت و ھمخوانی 4زم برخوردار می باش جھانی تجارتتجارتی و سوداگری افغانستان با معيارھای سازمان 

کمبود ظرفيت در وزارت ھای  که می توان از سه سال گذشته، فرايند قانونگذاری تجارتی با چالش ھای جدی دچار شده است
دشورای ھا در  ن)، کمبود پاليسی ھا و راھبردھای ھمسو و ھماھنگ حکومت و ھم چناهوزارت عدليطور مثال: مربوطه(

جھانی به ارتباط اص5حات حقوقی درافغانستان، نام برد.  بنابراين، اقدامات و  ۀھماھنگی بين نھادھای تمويل کننده و جامع
آغازين يک ت5ش  ۀ، صرف بيانگر مرحلی پيمايندفرايند کمال خود را مصنايع تجارت و ابتکاراتی که در حال حاضر در وزارت 

می باشند، و اين برای وزارت تجارت و صنايع يک اولويت  و تطبيق قوانين تجارتی تسھيل ايجادھمسو و ھماھنگ در راستای 
   است. مھم 

 

ابتکارات شرکت و تکميل ھمچو  محسوب می شوداصلی »  ۀتسھيل کنند«نايع در راستای اقدامات نامبرده،وزارت تجارت و ص
صنايع اين نقش و تجارت و تجارتی ثبت و راجسترکنند. وزارت  ۀھای تجارتی جديد را توانايی می بخشند تا خود را در محکم

به پيش می برد. وزارت تجارت و صنايع  )AISA» (حمايت از سرمايه گذاری افغانستان ۀادار« وظايف را در ھمکاری با 
صادر می کند مايه گذاری جوازنامه ھای سر ردن شرکت ھای جديد انجام می دھد؛ برای آنھار کبرای راجست را اقدامات ضروری

  ايجاد می کند. ديتابيسو برای شرکت ھايی که وزارت آنھا را در راجستر نمودن کمک می کند، يک 
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  وزارت تجارت و صنايع: تشكيل اداری
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 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 ست؟يچ وزارتخانه نيا یھا تيمسؤل ست؟يچ عيصنا و تتجار وزارت .1

 

 کند؟ یم نفوذ اعمال افغانستان تجارت حقوق بر چطور وزارت نيا .2

 

  کند؟ یم یباز را ینقش چه تجارت کردن راجستر ارتباط به وزارت نيا .3

 

  وزارت ماليه
 

، پرداخت ھای وجوه مالی به عامکنترول مصارف وزارت ماليه در قسمت مديريت و اجرای بودجه، جمع آوری ماليات، تنظيم و 
تنظيم ليت وساير نھادھای حکومتی و ھم چنان مديريت نظام گمرکی افغانستان، مسؤل و موظف می باشد. ھم چنان اين وزارت مسؤ

يريت نموده و مکلف است که کمک ھای مالی بين المللی را برای افغانستان مد مردم را به عھده داشته و ۀامورمالی و مصارف عام
  ھماھنگی بخشد. 

 

نھاد   2005گمرکات و اجرا کردن احکام قانون گمرکات سال  يداعو به ارتباط جمع آوری) ACDافغانستان( اترياست گمرک
افغانستان يکی از ھادھای اصلی مرزی می باشد که پنجاه و سه درصد عوايد داخلی افغانستان را  اتمسؤل می باشد. رياست گمرک

ماه  زمانی ماه مارچ الی ۀافغانستان را برای دور ۀعايدات داخلی بازبينی شد ۀوليد می کند. وزارت ماليه اخيراً مجموعتھيه و ت
مليون دالر بود و اين رقم نشان  77.16مي5دی نشر نمود. مجموع عايدات داخلی افغانستان از منابع مختلف بالغ به  2005جون 
مليون دالر  77.45مي5دی می باشد. از مجموع مبلغ  2004زمانی سال  ۀيسه با عين دوريک افزايش چھل درصدی در مقا ۀدھند

که به شکل عايدات داخلی اين کشور جمع آوری شده است، پنجاه وسه درصد آن را عوارض گمرکی افغانستان تشکيل می دھد که 
. اين ارقام بيانگر يک گرايش ن به دست آمده استدالر از گمرکات افغانستا 41.34زمانی نامبرده  ۀصرف در سه ماه نخستين دور

   عايدات ملی افغانستان، می باشد.  ۀتقليلی در اتکا و وابستگی به عوارض گمرکی به عنوان منبع اولي

  

 افغانستان:  اترياست گمرک ۀردھای عمدمي?دی: نقش و عملک 2005سال قانون گمرکات افغانستان مصوب 

 
 آنھا با مرتبط یگمرک عوارض یآور جمع و اجناس ارزش نييتع  .1

 آنھا ارتباط به یگزارشدھ و اجناس و اموال قاچاق از یريجلوگ و کشف نظارت،  .2

 گمرکات قانون از تخلفات یابيارز و کشف  .3

 یھا یقانونگذار با مطابقت در گمرکات ليمسا ارتباط به یالملل نيب معاھدات و ھا توافقنامه یامضا و هيتھ در یريسھمگ  .4
 گمرکات

 و تجارت وزارت به یخارج تجارت ارقام و آمار اط5عات،  عيتوز] هيمال وزارت توافق صورت در[ و یآور جمع ه،يتھ  .5
  عامه ینھادھا ريسا و عيصنا

 افغانستان گمرکات قلمرو سراسر در یگمرک اجناس از نظارت  .6

  گمرکات با مرتبط یھا برعرصه یگمرک کنترول قيتطب و اجرا  .7

  گمرکات سوابق نگھداشت  .8

  .اند شده نيمع افغانستان گمرکات یھا یدرقانونگذار که يیھا تيفعال ۀھم شبرديپ   .9

  

تن را به عنوان مامورين ملکی گمرکات استخدام کرده  1597ف خود، به تعداد رياست گمرکات افغانستان برای اجرای اين وظاي
طريق چھارده گذرگاه رسمی مرزی  و ھجده ابل موقعيت دارد و اين رياست ازکافغانستان در  اتاست. دفتر مرکزی رياست گمرک

آنھا  ۀگمرک ھای نامبرده اجناس گمرک می شوند، عوارض گمرکی  مربوطدر سراسر کشور فعاليت می کند. درگمرک و4يتی 
يز مساعدت ھای ک5ن تخنيکی جمع آوری و سپس به مرکز فرستاده می شوند. برای بھبود و عملکرد درست گمرکات افغانستان، ن

  جھانی فراھم می گردند.  ۀاز طرف جامع

 

وزارت ماليه مسؤليت خصوصی سازی تعداد زيادی از تشبثات دولتی را نيز به عھده دارد. درافغانستان کدام قانون خصوصی 
رت گرفته است. مي5دی صو 1991 ۀسازی مشخصی وجود ندارد، صرف يک سلسله تعدي5ت درقانون تشبثات دولتی مصوب

جمھورتعديل وتوسط شورای وزيران به تصويب رسيد و با تعدي5ت  رئيسمي5دی توسط  2005قانون تشبثات دولتی درسال 
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روش ھای واگذاری  تشبثات دولتی را به تشبثات اخيری که در آن صورت گرفته است، به وزارت ماليه اجازه داده شده است  تا 
ملغا سازی تشبثات دولتی را تحت نظارت کمسيون ارزيابی تشبثات دولتی تطبيق نمايد. اين  خصوصی توصيه نموده و فرايند

جمھور، می باشد. براساس  رئيسکمسيون متشکل از وزير ماليه، وزير تجارت و صنايع، وزيراقتصاد و مشاور ارشد اقتصادی 
يک تشبث دولتی به سکتور خصوصی واگذار گردد، قانون تشبثات دولتی صورت گرفته است، زمانی که قراراست درتعدي5تی که 

آن به شورای وزيران تسليم می » خصوصی سازی« حساب و ھم چنان ا در مورد انح5ل و تصفيه وزارت ماليه يک پيشنھاد ر
مشاوران  تاکنونکند. پس از تصويب شورای وزيران، وزارت ماليه يک کميته را تعيين می کند تا فرايند واگذاری را تطبيق نمايد. 

اقتصادی به طور مکرر و دوامدار بر ايجاد يک نھاد مستقل برای نظارت ازفرايند خصوصی سازی توصيه و تأکيد کرده اند که 
  چندان سودمندی نداشته است. 

 

خی ايجاد شده اند، ازنظر شکل و روش باھمديگر، تفاوت دارند. بر هتوسعساير کشورھای روبه که تاکنون در دولتی اینھادھای 
لپين کمسيون ھای مستقلی را بدين منظور ايجاد کرده اند؛ در حالی که برخی يکشورھا مانند شوروی، بنگله ديش و کشور ف

کشورھای ديگر مانند ماليزيا، مراکش و تونس مانند آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده است، کمسيون ھای درون وزارتی را تشکيل 
چيلی، جامايکا و مکسيکو، فرايند خصوصی سازی به شکل موردی و مقطعی توسط ادارات  داده اند. در کشور ھای مانند
  غيرمتمرکز تطبيق گرديده است. 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
  باشند؟ یم يیزھايچ چه وزارت نيا یھا تيمسؤل است؟ یوزارت چگونه هيمال وزارت  .1

 

  باشند؟ یم مھم یکگمر عوارض و اتيازمال یناش ديعوا چرا  .2

 

  ست؟يچ هيمال وزارت با گمرکات استير ۀرابط است؟ ینھاد نوع چه افغانستان گمرکات استير  .3

 

 یساز یخصوص نديفرا بر کند؟ یم یباز را ینقش چه درافغانستان یدولت تشبثات یساز یخصوص یراستا در هيمال وزارت  .4
    اند؟ ھا کدام شوند، یم مشاھده درعمل که نديافر نيا ازمشک5ت یبرخ باشد؟ یم نافذ قانون کدام
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  توزارت ماليه: جدول تشکي?
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  د. قوه قضاييه 
  

 توجه قابل نکات
 

 یانفراد طور به را افغانستان محاکم تيوص5ح 5تيتشک قانون و نموده مراجعه تان یدرس مکمل مواد به بخش، نيا شروع یبرا
  .ديينما مطالعه

 

قوه قضاييه يکی ازشاخه ھای مستقل و ھم طرازحکومت افغانستان می باشد. ستره محکمه عالی ترين ارگان قضايی در افغانستان 
عضو می باشد که توسط رئيس  9به شمار می رود که مسؤليت نظارت ازمحاکم پايين تر را به عھده دارد. ستره محکمه متشکل از 

10سال 10رای ملی برای مدت جمھورانتصاب و توسط ولسی جرگۀ شو
تأييد می شوند. ستره محکمه مانند ساير محاکم افغانستان  

به چھار ديوان تقسيم شده است: ديوان جزای عمومی، ديوان امنيت عامه، ديوان حقوق مدنی وحقوق عامه وديوان تجارتی. ھريک 
يت ھمۀ قضايای وارده را درعرصۀ مربوطۀ از ديوان ھا توسط يکی از اعضای ستره محکمه رياست ميگردد. وموصوف مسؤل

قانون تشکي5ت وص5حيت  24خود به عھده دارد. ص5حيت ھای ستره محکمه در قانون اساسی افغانستان و ھم چنان در مادۀ 
توضيح و تصريح شده است. ھر تصميمی که توسط ستره محکمه گرفته شود، بايد به شکلی تسويد و نشرگردند که عامۀ  محاکم
آن را خوانده بتوانند. ستره محکمه بر اساس قانون اساسی افغانستان و ساير قوانين نافذۀ اين کشور، به قضايای وارده  مردم

رسيدگی می کند. در مواردی که کدام حکم قانونی وجود نداشته باشد، ستره محکمه می تواند از مکتب فقھی حنفی به منظور حل 
  وفصل منازعات حقوقی استفاده نمايد.

  

و قضيه از آن جا  سطح ولسوالی فعال می باشدکه در ابتدايه ۀيک قضيه پيش از آن که به ستره محکمه فرستاده شود، بايد به محکم
نيز  ابتدايیضروری را صادر کرده باشد. محاکم  ۀ، راجع شده و يک ھيات قضايی سه نفره به ارتباط آن فيصلريگ سرچشمه می

وجود دارند که عبارت می  ابتدايی ۀپنج محکم ھرو4يت افغانستان. در تقسيم بندی شده استازلحاظ موضوعی به اقسام مختلف 
 ابتدايی ۀولسوالی و محکم هابتدايي ۀ، محکمیتجارت ابتداييه ۀ، محکمه اطفالابتدايي ۀمحکمابتداييه مرکز و4يت،  ۀمحکمباشند از: 

آنرا قضايای  درصدضايای واصله به آنھا را قضايای جزايی، سی و ھفت محاکم چھل و دو درصد ق اوليه بنا به آمار کل،فاميلی. در
مدنی، چھارده درصد قضايای واصله را قضايای امنيت داخلی و ھفت درصد را نيز قضايای تجارتی تشکيل می دھند. طرف 

تشکيل  قانون 53 ۀبه ماد استيناف و4يتی راجع سازد. با اين وجود، مطابق ۀصادره را به محکم ۀقضيه می تواند فيصل ۀبازند
قناعت در موارد ذيل نھايی قملداد می شوند: زمانی که طرفين دعوی به فيصله  ابتدايیمحاکم، فيصله ھای محاکم  وص5حيت
افغانی و يا کمتر از آن  100000 که موضوع دعوی الی، زمانی که مدت زمان استيناف طلبی به پايان رسيده باشد، زمانی نمايند

   شده باشد.  افغانی و يا کمتر از آن 50000که حکم به جريمه نقدی الی ه باشد و ھم چنان در موارديارزش داشت

  

استيناف  ۀدر صورتی که وضعيت برای استيناف طلبی مساعد باشد، طرف بازنده می تواند به منظور کسب قناعت خود به محکم
يم بندی شده اند، بنابراين فرد شاکی بايد به محکمه ای مراجعه درخواست بدھد. محاکم استيناف نيز بر اساس موضوع قضاوت تقس

استيناف نيز پنج ديوان وجود دارند که عبارت اند از: ديوان جزای  ۀموردنظرش می باشد. در محکم ۀکند که مناسب حال قضي
اف می تواند مبتنی استين ۀکم. محاطفالو خانواده، ديوان حقوق عامه، ديوان تجارتی  مدنیديوان ، ديوان امنيت داخلی، عمومی
نامبرده راجع  ۀابتدايی را تأييد، تعديل و دو باره به محکم ۀواقعيت ھای قضيه، فيصله ھای محکم ۀاستد4ل ھای حقوقی و مشاھدبر

ی استيناف بازھم به دادخواھی و رسيدگی ادامه دھد، و ۀمحکم ۀتصميم و فيصلقضيه، می خواھد که پس از ۀسازد. اگر طرف بازند
محاکم قبلی را  از نظر مطابقت آن با احکام  ۀاجعه نمايد، باوجودی که ستره محکمه صرف فيصلمی تواند به ستره محکمه مر

  بررسی و بازبينی قرارميدھد.  قانون مورد
 

  ساختار محاکم در افغانستان
  

 ستره محکمه                        استيناف          ۀمحکم                                        هابتدايي ۀمحکم

 

 

  

  

  

                                                   
10

سال و  7سال،  سه نفر برای مدت  4کل ذيل ميباشد: سه نفر برای مدت قانون اساسی افغانستان مدت کاری اعضای ستره محکمه برای دور اول به ش 117مطابق ماده  -  
  سال ميباشد.  10سال. و تعيينات بعدی برای مدت  10سه نفربرای مدت 
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 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 یشاک تيشکا یبررس یبرا دارد؟ وجود وانيد چند افغانستان محاکم در باشد؟ یم چطور افغانستان محاکم 5تيوتشک ساختار .1
  باشد؟ یم ريپذ امکان مرحله چند

 

     باشد؟ یم حاکم و نافذ افغانستان محاکم ساختار بر چطور قانون نيا ست؟يچ محاکم تيوص5ح ليتشک قانون2. 

 

  محاکم تجارتی
 

قانون  45 ۀتجارتی می باشد. ماد ۀابتدايی ترين نھاد برای بررسی منازعات مربوط به قراردادھا و تجارت درافغانستان، محکم
يت افغانستان تأسيس گردد. از لحاظ اداری و تجارتی بايد در ھر و4 ۀمحاکم حکم می کند که يک محکم تشکيل وص5حيت

افغانستان محاکم تجارتی را به ھشت زون تقسيم کرده است. از ميان زون ھای نامبرده صرف دو زون(  ۀتشکي5تی، ستره محکم
ضايا جدی به ق ۀبه گون مزار شريفتجارتی کابل و  ۀزون ھای مزارشريف و کابل) دارای محاکم تجارتی فعال می باشند. محکم

درغيابت و يا نبود محاکم تجارتی، ديوان رسيدگی می کنند، اما درحال حاضر محاکم تجارتی ساير و4يت ھا ھنوز فعال نمی باشند. 
متفاوت می باشد و دريک قانون  مدنی اتمحاکماصول  تجارتی از اصول محاکمات. مدنی به قضايای تجارتی رسيدگی ميکند

ی که با اجاره ھای تجارتی سرو کار دارند، بيشتر در محاکم تجارتی مورد رسيدگی قرار می جداگانه تسجيل شده است. قضاياي
گيرند، اما قضايايی که با ساير مسايل جايداد و يا معام5ت از قبيل قباله، واگذاری و يا انتقال ملکيت و انواع رھن سرو کار دارند، 

  ند. مورد رسيدگی قرار می گير عامبيشتر توسط محاکم قضايی 

  

  محاکم تجارتیات دراص?ح
 

اکثريت منازعات تجارتی درافغانستان خارج از قلمرو ص5حيت محاکم تجارتی حل و فصل می گردند. در واقع، اکثر مردمان 
حقوقی نظام تجارت پيشه از تعامل با محاکم تجارتی خود داری می کنند. اگر قرار باشد که محاکم تجارتی نقش مھمی را در 

ن به عھده بگيرند، بايد مشک5ت زيادی که در اين محاکم وجود دارند، مورد رسيدگی قرارگرفته و برطرف گردند. فيصله افغانستا
فيصله ھای قضايی مشابه در آينده توسط قرار گرفته و قابل دسترس باشند تا  مردم  ھای قضايی اين محاکم بايد در اختيار عموم

مردم بتوانند پيامدھای فيصله ھای مشابه را بھتر پيش بينی نمايند. برع5وه، امکانات و  ۀمردم مورد ارزيابی قرارگيرند و عام
 تجارتی کنونی با کمبود مامورين محاکم تجارتی بايد بھبود يابند ومحاکم تجارتی جديدی بايد تأسيس گردند. محاکم ۀکارمندان موجود

دی از قاضی ھا به ارتباط معام5ت مغلق تجارتی و منازعات حفظ نظم و يادداشت صورت قضايا دچارمی باشند و تعداد زيا
تاکنون  گام ھای بسيار با اين حال، آن که بايد در مورد فيصله صادر کنند، برنامه ھای آموزشی 4زم را سپری نکرده اند.  ۀمربوط

 -شان آماده سازند ۀپيشبرد وظيف ا در تجارتی راکم ه بتوانند قاضی ھای محک - ايیابتدايی به ارتباط ايجاد برنامه ھای آموزشی قض

فعال دچار می باشند،  ۀای که با کمبود محکمتجارتی اضافی ديگر در شش زون اداری  ۀايجاد شش محکمو ھم چنان برداشته شده 
اين پيش بينی آغاز کنند، تحت پ5ن قراردارد.يک بار که اين محاکم تجارتی فعال گردند و به صدور فيصله ھای شفاف و قابل 

  نيازمند سرمايه گذاری بيشتری خواھد بود.    ساحات

 

سطح و مقدار محاکم تجارتی نيازمند نظام با اين وجود تمويل اين محاکم ھنوز به عنوان يک مشکل جدی باقی مانده است. ايجاد 
ونی محاکم، حق الزحمه ای که بيرونی می باشد. حتا درساختار کن ۀک5ن سرمايه گذاری از سوی دولت و يا ھم نھادھای تمويل کنند

برای استفاده از خدمات محاکم تجارتی وضع شده اند، برای نھادھای تجارتی و افرادی که می خواھند از خدمات محاکم تجارتی 
بالقوه قوی عمل می کند. اگر حکومت افغانستان می توانست وجوه مالی ضروری را  ۀمستفيد شوند، به عنوان يک عامل بازدارند

بيشتری  ۀتاجران انگيزدر بين از فعاليت ھای تجارتی فراھم کند، در آن صورت  از طريق اخذ مالياتتمويل محاکم تجارتی برای 
و اعتمادپذير  يک منبع تجارتی احتما4ً در اثر تأسيس ھای  برای استفاده از محاکم تجارتی پيدا می شد؛ زيرا ھمچو فعاليت 

محاکم نظام ھنوز روشن نيست که آيا برای تطبيق کامل ی، افزايش می يافتند. ازعات تجارتقرارد و حل من انفاذ برای ترکارامد
تجارتی در سراسر کشور، امکانات مالی و تعداد قاضی ھای آموزش ديده فراھم خواھد گرديد و ياخير. بنا براين، در و4يت ھايی 

ندارد، جز اين که قضايا از طريق محاکم ابتدايی ديگر و يا  که با کمبود محاکم تجارتی دچار می باشند، ھنوز ھم چاره ای وجود
مھم اين است که دولت بايد کميت و  ۀپس، مسألبرخی روش ھا و منابع غيررسمی از قبيل شورای محلی حل و فصل گردند. 

، در محاکم ظرفيت قاضی ھای واجدشرايط را که در عرصه ھای بانکداری، انرژی، شرکت سھامی و قانون اف5س تخصص دارند
تجارتی افزايش بدھد. افزون بر اين، محاکم تجارتی بايد طرزالعمل ھای کارامد و عملی را به ارتباط حل و فصل دعوی ھای 

  تجارتی کوچک تدوين نمايند.  
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ور رسيده حتا در و4يت ھايی که درآن جا محاکم تجارتی تشکيل شده اند، ھنوز واضح نيست که آيا نھادھای تجارتی ھنوز بدين با
يرند و ياخير. در سروی ای  که بگ فصل منازعات تجارتی شان در نظراند که آنھا را به عنوان نھادھای کارامد برای حل و 

  335مي5دی توسط بانک جھانی صورت گرفت، چنين آشکار گرديده است که در جريان دو سال گذشته، صرف  2005سال در

ازعات پرداخت پول به محاکم تجارتی مراجعه کرده اند. آن گونه که به نظر می رسد از نھاد و يا شرکت به منظور حل و فصل من
مي5دی بدين سو، از برخی جھات وضعيت اندکی بھبود يافته است، اما ھنوز چندان واضح نيست که نھادھای تجارتی  2005سال 

کارامدی و مؤثريت محاکم تجارتی يکی از  ۀمسأل تا چه حدی به محاکم تجارتی باور و اعتقاد دارند. چنين به نظر می رسد که
فصل منازعات ست که بايد مورد توجه قرار بگيرد. مطابق به آنچه که گزارش شده است، سه شرکتی که برای حل و امسايلی 

دربر گرفته  محاکم تجارتی استفاده کردند، گفته اند که رسيدگی به قضايای آنھا به طور اوسط سی و چھار ھفته راتجارتی خويش از
فيصله توسط محاکم تجارتی خوشنود و راضی  ۀعاد4ناشد که شرکت ھای نامبرده از صدورمثبت اين می ب ۀاست، اما يگانه نکت

ھشتاد  حدودکه برخی مطالعات نشان می دھند دربا توجه به مشک5ت محاکم تجارتی، چندان تعجب برانگيز نخواھد بود می باشند. 
  ھای غير رسمی حل و فصل می شوند. نظام ھم در افغانستان از طريق شوراھا و يا ساير ھنوزدرصد منازعات تجارتی 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

  . باشد؟ یم گونه چه افغانستان یتجارت محاکم ساختار  .1

 

  دارند؟ تياھم چقدر ھا فاوتت نيا دارند؟ وجود يیھا تفاوت چه افغانستان در یمدن محاکم ريسا و یتجارت محاکم نيب2.  

 

 یريگ ميتصم بر توانند یم چطور مشک5ت نيا اند؟ ھا کدام باشند، یم بانيگر و دست آن با افغانستان یتجارت محاکم که یازمشک5ت یبرخ 3.
 کنند؟ یرميثتأ و نفوذ نکنند، اي و کنند استفاده محاکم از شيخو یتجارت منازعات وفصل حل یبرا که نيا بر یمبن تاجران یھا

 

  کرد؟ ديخواھ رفع چطور را مشک5ت نيا شما 4. 

 

   قوه مقننه  : ھـ
 

دولتی را به عھده دارد. اين شورا نيز به دو  ۀشورای ملی مسؤليت تصويب، تعديل والغای قانون و ھم چنان مسؤليت تصويب بودج
درن يکی از نھادھای اصلی قانونگذاری به شمار بخش تقسيم شده است: ولسی جرگه و مشرانو جرگه. شورای ملی درافغانستان مُ 

جمھور توشيح  رئيساجرايی پيدا کند، بايد توسط شورای ملی تصويب و تأييد شده و توسط  ۀمی رود. برای اين که يک قانون جنب
آن که شورای  پس ازصادر نمايد.  تقنينیجمھور نيز می تواند فرمان  رئيسھم چنان در جريان رخصتی مجلس نمايندگان، گردد. 

  جمھور را لغو و يا تعديل کند.   رئيسکاری خود را آغاز می کند، می تواند فرمان  ۀملی دوباره دور

 

ھر پنج سال انتخاب می شوند و تعداد تمايندگان ھرو4يت متناسب به جمعيتی تعيين می شود که برای پس ازاعضای ولسی جرگه 
عضو می باشد که يکی برسه(ثلث) آن  102و می باشد، اما مشرانو جرگه دارای عض 249آن خدمت می کنند. ولسی جرگه دارای 

جمھور انتصاب و بقيه اعضای آن نيز از طرف  رئيساز ميان شوراھای و4يتی انتخاب می شوند و يکی برسوم آنھا از سوی 
مقام رياست جمھوری برای  از طرفولسی جرگه به ارتباط رد و يا پذيرش نامزدان وراھای ولسوالی انتخاب می شوند. ش

شورای ملی دارای کميته ھای گوناگونی  مجلسھردو و ستره محکمه دارای ص5حيت ويژه و اختصاصی می باشد.  خانه ھاوزارت
 سرو کار دارند. حقوق تجارتمی باشند که ھرکدام با موضوعات مرتبط با 
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 شورای ملی     جرگه                         مشرانو                              ولسی جرگه            
 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

  ستند؟يچ شورا نيا یھا تيص5ح گردد؟ یم ليتشک گونه چه شورا نيا ست؟يچ یمل یشورا .1

  کند؟ یم یباز را ینقش چه افغانستان تجارت حقوق یريگ شکل در شورا نيا2. 

 

  ان بانک. د افغانستو
   

  قانون اساسی افغانستان تصريح می کند که:  12 ۀافغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان می باشد. مادد 

کشور، مطابق به احکام  مرکزی دولت و مستقل می باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولی ، بانکد افغانستان بانک«  
رگه مشورت می نمايد. نک مرکزی در چاپ پول با کمسيون اقتصادی ولسی جص5حيت ھای بانک مرکزی می باشد. باقانون، از

  » آن تنظيم می گردد. ۀن مربوطفعاليت اين بانک توسط قانوتشکيل و طرز

 

مي5دی، به بانک مرکزی ص5حيت داده است که پاليسی ارز خارجی افغانستان را  2003قانون د افغانستان بانک مصوب سال  
رسمی ذخاير ارز خارجی افغانستان را  ۀبيق نمايد؛ بانک نوت ھا و مسکوکات فلزی را نشر نمايد، ادارتعريف، اتخاذ و تط

پولی دولت عمل نموده  و برای ساير بانک ھايی که در سراسر کشور موقعيت دارند،  ۀنگھداری نمايد؛ به عنوان مشاور و نمايند
برای د افغانستان بانک خودمختاری کامل تنظيم و نظارت نمايد.  جوازنامه ھای بانکدارای صادرکند؛ بانک ھای مربوطه را

حقوقی، عملياتی و ادارای داده شده تا اھداف خود را به شکل مستقل از دولت دنبال نمايد. بانک متذکره مکلف است که به منظور 
  دم و مجلس نمايندگان قرار دھد. مر ۀخود گزارش ھای دوره ای را ترتيب کرده و دراختيار عام ۀتأمين حسابدھی درامور محول

  

  ) AISAحمايت از سرمايه گذاری افغانستان( ۀادار. ز
  
نھادی است که مسؤليت راجستر و تشکيل تجارت داخلی و خارجی  عمده ترين)، AISAحمايت از سرمايه گذاری افغانستان( ۀادار

مي5دی تشکيل گرديد و  2005گذاری خصوصی مصوب سال آيسا به تأسی از قانون سرمايه  ۀرا در افغانستان به عھده دارد. ادار
محاکم بت و راجستر اکثر شرکت ھا را در ث ۀزمينآيسا  ۀ) پاسخگو می باشد. ادارHCIدر برابر کمسيون عالی سرمايه گذاری(

 ايجاد و زد خودرا به ارتباط جوازنامه ھا ن ديتابيستجارتی ھموار می سازد، جوازنامه ھای سرمايه گذاری صادر می کند و يک 

  نگھداری می کند. 

 

می گردد: اجازه دادن برای تجارت ھای مختلف، تدارک جوازنامه ھا و اسناد ھا و اقدامات مسؤليت ھای آيسا شامل اين فعاليت 
بيمه  سرمايه گذاری، ماليه دھی، قوای کار، قوانين و مقررات  ۀتأييدی رسمی، فراھم کردن معلومات برای سرمايه گذاران در بار
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اری، بانکد ۀساختار اجتماعی منحصر به فرد افغانستان؛ فراھم کردن معلومات در بار ۀو ھم چنان در بار وقوانين محيط زيستی
موجوديت مشوق ھای سرمايه گذاری درافغانستان؛ مساعدت تاجران در قسمت تحصيل جايداد انواع ھزينه ھای قوای کار و

حسابات گمرکی[ برای سرمايه گذاران] به ارتباط واردات اجناس و تجھيزات مرتبط  تصفيهغيرمنقول واجاره گيری آنھا؛ تسھيل 
ن ازطريق کنفرانس ھای خبری، با سرمايه گذاری؛ تصويب و صدوراع5ميه ھا به ارتباط فرصت ھای سرمايه گذاری درافغانستا

ق سفارت ھای افغانستان در کشورھای علمی، ازطريق سفارت ھای کشورھای خارجی درافغانستان و ازطري يم ھایسمپوز
 خارجی. 
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  حمايت از سرمايه گذاری افغانستان: جدول تشکي?ت ۀادار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
  ستند؟يچ بانک نيا یھا تيص5ح باشد؟ یم چه بانک نيبرا حاکم یحقوق نظام اي و روش ست؟يچ بانک افغانستان د  .1

 

 ليتشک چطور اداره نيا است؟ زهيانک کدام یرو ۀادار نيا سيتأس ۀاصولنام ست؟يچ افغانستان یگذار هيسرما از تيحما ۀادار  .2
  است؟ افتهي

 

 اقتصاد غيررسمی  -  ۴

 

يرند  و تقريباً منابع ، ھشتاد الی نود درصد فعاليت ھای اقتصادی افغانستان در سکتور غير رسمی صورت می گبنا به گزارش اکثر
مو4ً به عسکتور غير رسمی به پيش برده می شوند. اقتصاد غيررسمی مساير معلومات مالی افغانستان در معام5ت اعتباری و ۀھم

 پرداخت ماليه و تابعيت از مقررات دولتی در دولت راجسترنمی باشد. از يکبرای مقاصد فعاليت اقتصادی ای گفته می شود که 

فعاليت ھای ويژه يی  گفته می شود که در سکتور رسمی به پيش برده می شوند، اما از مقرارت صاد غيررسمی به  نگاه ديگر، اقت
تعريف اقتصاد غيررسمی بستگی دارد به اين مسأله که تا چه حدی فعاليت مورد دولت فرار می کنند و يا از آن تابعيت نمی کنند. 
نه اينکه، ھرقدر يک فعاليت اقتصادی از  - توسط مقررات دولت تنظيم می گردندنظر ما در دولت راجستر می باشد و امور آن 

 سکتور رسمی دور باشد، فعاليت اقتصادی غيررسمی پنداشته می شود. 

 

  . بانکداری از طريق حواله الف
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باشد. جنگ و  پس از تحمل کردن بيش از بيست سال جنگ و اختناق، سکتورمالی رسمی افغانستان اکنون در حال بازسازی می
فعاليت ھای قرضه  ۀپرداخت ھای داخلی و بين المللی و عم5ً باعث توقف ھمنظام خانه جنگی ھا در اين کشور منتج به  انقطاع 

بانک  ۀدھی در داخل کشور گرديد، درفعاليت ھای دريافت سپرده ھای بانکی کاھش چشمگيری روی داد و روابط افغانستان با ھم
خدمات مالی در دوران حکمروايی رژيم طالبان، آن گاھی که  ۀانقطاع در روند تدارک و ارايلی از بين رفت. ھای بين الملی به ک

بانکداری سالم و نظام شدت يافت. درغياب  پيشبين المللی مورد تحريم اقتصادی قرارگرفته بود، بيش از ۀافغانستان ازطرف جامع
ن از يک صدسال پيش بدين درافغانستان پايه گرفته است. در واقع، افغانستارسمی، يک مارکيت بسيار گسترده و فعال غيررسمی 

  سو، به منظور فراھم آوری خدمات مالی به سکتور مالی غير رسمی اتکا داشته است. 

  

ن زبامنظم خدمات مالی و بانکداری غيررسمی را در سراسر افغانستان فراھم می کنند. در نظام و يا حواله داران،  پول صرافان
حواله( حواله دارای) عبارت از نقل و انتقا4ت  ۀمی باشد. به سادگی می توان گفت که معامل» انتقال« به معنای » حواله«عربی، 

شان انجام می  ۀاز طريق فراھم کنندگان حواله در کشورھا مربوطدرخواست و پول است که توسط شخص اصلی و يا مشتريان 
ھشتادساله می  ۀن شھر فعاليت می کنند، حد اقل دارای تاريخچاکه اکنون در آن اکثر حواله دارشوند. مارکيت صرافی کابل، مکانی 

سنتی از ساليان بسيار دور به اين سو برای تاجران يک سلسله  ۀباشد. صرافان پول که در اين مارکيت فعاليت می کنند به گون
جی، حمل و انتقا4ت داخلی و بين المللی، خدمات دريافت سپرده ھا خار سعارا ۀخدمات بانکداری را فراھم می کنند، به شمول تبادل

انجام می  خود نيز برای مشتريانرا تيلفون ماھواره ای، فاکس و ايميل خدمات خر برخی امکانات ارتباطی از قبيل او در اين او
ليت می کند. به اساس تخمين ھا، کيت مورد نظر فعاصراف پول قانونی و راجسترشده در مار 300بيش از  ،. در حال حاضردھند

. نفر می باشند 2000تا  500تعداد صرافان پول غيرراجستر شده و يا غيرقانونی در کابل و ساير و4يت ھای افغانستان از 

  صرافان پول مکلف اند که تجارت خويش را در رياست امور بين المللی د افغانستان بانک راجستر کنند. 

 

آنھايی که درجست و جوی تروريزم مالی  يا اری به سادگی برای کسانی که در ت5ش تطھيرپول می باشند وحواله دنظام بدبختانه، 
حواله داری توسط کسانی که منابع تروريزم را تمويل می نظام از  ۀسوء استفادآسيب پذير می باشند. چندی پيش، ھستند، بسيار 

حواله داری، ھويت ارسال کنندگان و يا گيرندگان پول به آسانی پنھان و م نظاجدی رسانه قرارگرفته بود. در  ۀمعرض توجدرکنند، 
خود باعث می گردد که مجرمان و تروريست ھا بتوانند به آسانی پول شان را انتقال  ۀمی تواند و اين وضعيت به نوب اخفاء شدهيا 

ھای رسمی و غيررسمی انتقال پول، نظام اسی بين داده و يا مبالغ ک5ن پول را تطھير و در نتيجه مرتکب جرايم شوند. تفاوت اس
تطھيرپول مجرمان و تروريست ھا با تعداد اسناد و مدارکی ارتباط دارند که ھريکی از آنھا از مشتری دريافت می کنند.  ۀبه مسأل
م توسط نھادھای مجری آنھا را در برابر کشف جراي ردپايی ازخود به جا می گذارند و اسناد باقيمانده، مالی رسمینظام ازطريق 

 قانون دراثرتحقيقات، آسيب پذير می سازند، بدين ترتيب، نھادھای مربوطه می توانند آنھا را مورد پيگرد و تعقيب قراردھند.

   

  غير رسمی  معام?ت اعتباری : ب
 

رسمی به شمار می رود و بيشتر بنا به د4يل گوناگون اجتماعی، سياسی و تاريخی، اقتصاد افغانستان بيش ازحد از نوع اقتصاد غير
 تحت تسلط  نھادھا، شبکه ھا و روابطی قراردارند که اکثر شان در دولت راجستر و ثبت نبوده و تابع مقررات دولتی نمی باشند. 

ز رسمی مالی انظام غيررسمی تأکيد دارد؛ زيرا نظام رسمی بر نظام از آغاز تا انجام بر ارجحيت  »کتاب درسی«، اين با آن ھم
يکی از مثال ھای  جمله بنيادھايی است که بر مبنای آن دولت جديد افغانستان پيريزی شده است. با اين وجود، سکتوراعتبارمالی

سمی را به سادگی از ھم تفکيک ھای رسمی و غير رنظام نمی توان درآن افغانستانی است که  ۀدوره ای ازتاريخ جامعنخستين 
  شايی کرد.کرد و پچيدگی ھای آنھا را بازگ

 

را ميتوان به سادگی به عنوان قرضه ای درنظرگرفت و فھميد که توزيع می شود و دوباره بر اساس نظامی از  "اعتبار"مفھوم 
رسمی شامل نھادھای مالی از قبيل بانک ھا، سازمان ھای غيردولتی[ که قرضه  ۀقوانين و قواعد بازپرداخت می گردد. منابع قرض

غيررسمی عبارت از قرضه ای  اتتا خود نھادھای حکومتی می گردند. از سويی ديگر، اعتبارد] و حھای کوچک اعطا می کنن
ھای منظم قانونی، داده و ياگرفته می شوند، و به ھمين خاطر، اکثرھمچو معام5ت قابل نظارت نظام ست که خارج از مرزھای 

ن، وابستگان و برمبنای ساير روابط اجتماعی صورت می گيرند نمی باشند. معام5ت اعتباری غير رسمی معمو4ً بيشتر بين دوستا
ه می توانند. ھا به اعتبارمالی مورد نياز خويش دسترسی پيداکرد نو اين معام5ت روش ھايی اند که که از طريق آن اکثر افغا

در شکل گيری  توصيف پذير است که ھم» با4ی انعطاف پذيری ۀدرج«مالی غيررسمی براساس  قرضه دھی/ دادوستدھای
  معام5ت و ھم در شکل و روش بازپرداخت قرضه ھا آشکار می باشند. 

 

يکی از محرک ھا و يا عواملی که زمينه را برای موجوديت قرضه ھا/ اعتبارمالی غيررسمی درافغانستان فراھم می سازد، مسأله 
ان در آموزه ھای دين مقدس اس5م تسجيل گرديده مکلفيت مذھبی و اخ5قی ای است که به منظور کمک رسانی و دستگيری نيازمند

ای ست که بين طرف ھای زيادی متکی بر ماھيت روابط اجتماعی  ۀقرضه دھی غير رسمی به پيماننظام  گذشته از آن،است. 
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 ۀرابط اری بهمعمو4َ به خاطر ارزشگزد و نمعامله وجوددارند و بنا برآن، شرايط بازپرداخت قرضه اغلب اوقات تعيين نمی شو
  پيامدھای ناگوار در روابط طرفين می گردد.  منتج به ،کوتاھی و يا قصور در بازپرداخت قرضهاجتماعی، در مورادی اندکی 

 

حفظ وابستگی ھای اجتماعی بين طرف ھای معامله، دراکثر موارد  برماھيت واقعی تجارت ارجحيت به طورعموم، نگھداشت و
نيازمندی ھای بعدی، بتوانند زمينه و راه قرضه بروزروش طرفين می خواھند که در صورت پيدا می کند و با استفاده از اين 
آن را داشته باشند،  معمو4ً پول را زمانی که توانايی پرداختخود تضمين کنند. در نتيجه، مديونين  گيری و دريافت کمک را برای

ن توقع می پذيرند که اگر خود شان در آينده با محدوديت ھای می پردازند و قرضه دھندگان نيز اين نوع روش و مقدمات را با اي
  توام با مدارا از سوی طرف بھره مند گردند.  ۀمشابھی دچار شوند و نيازمند قرض گرفتن پول شوند، بتوانند از قرض

 

وزيع قرضه ھای مالی بين المللی که در افغانستان تقاضای جدی برای ت ۀموجوديت اين باورشايع وگسترده در نزد نھادھای خيري
رسمی گرديده که عبارت از  ۀوجود دارد[ و به اين عرصه ھنوز توجه نشده است]، منجر به ترويج و رشد شکل ويژه ای از قرض
که اعطای قرضه اعتقاد به ايناعطای قرضه ھای کوچک می باشد. با اين وجود، نکته ای را که نبايد فراموش کرد، اين است که 

  می باشد. لوحانه ند يک جاگزين مناسب برای قرضه دھی غيررسمی باشد، يک باور بيش از حد ساده ھای کوچک می توا

  

درحاليکه قرضه ھای کوچک برای مقاصد تمويل ابتکارات و اقدامات کارآفرينی صادر واعطا می گردند، سلسله مطالعاتی که 
اين حقيقت را آشکار کرده است که قرضه ھای ) صورت گرفته است، AREUتوسط واحد تحقيقات و ارزيابی افغانستان(

رمايه در داخل کشور يا راه اندازی يک تجارت کوچک مورد سعکس آنچه که ما تصورمی کنيم شايد برای افزايش  غيررسمی
قرضه ھای ری و شخصی افراد استفاده می شوند. بيشتر به منظور رسيدگی به نيازھای مصرفی و فو استفاده قرارگيرند،  

می که اغلب اوقات برای تأمين مصارف، به ويژه به منظور آمادگی برای رويدادھای مشخصی ازقبيل عروسی مورد غيررس
و بست ھای خانوادگی ای که ھيچ ربطی به فعاليت ھای درآمدزايی  -يک سلسه بند تاميناستفاده قرار می گيرند، بيشتر برای 

نابراين، با توجه به اين يافته ھای تحقيقات و مطالعات، چنين به نظر می رسد که ندارند، در بين مردم افغانستان رايج می باشند.  ب
قرضه ھای رسمی[ کوچک و بزرگ] نيز از بين مردم ناپديد نخواھد شد و نظام اعطای قرضه ھای غيررسمی حتا با معرفی نظام 

  بازھم به فعاليت ادامه خواھد داد. 

 

مزيت ھای نظام رسمی می تواند جاگزين مناسب برای قرضه دھی غيررسمی باشد،  قرضه دھینظام که می گويد ديگری مفکوره 
دارد؛  سطحیمند و سيستماتيکی را که قرضه ھای غيررسمی بر قرضه ھای رسمی دارند، ناديده می انگارد و يا از با4 به آن نگاه 

مچو قرضه ھا ازجمله شاخصه ھای زيرا انعطاف پذيری قرضه ھای غيررسمی، موجوديت آن و خنثی بودن ريسک نسبی ھ
معام5ت تضامنی انجام داديم به ياد  ۀآن در راستای تأمين نيازھای مالی مردم می باشند. حقيقتاً اگر شما بحثی را که در بار ۀبرجست

رسمی، قرضه دھی نظام داشته باشيد، برای تان روشن خواھد شد که دريافت حتمی  وثايق به عنوان يک پيش نياز برای تضمين 
  تا حد زيادی آدم ھای فقير و به ويژه افراد بی زمين و بی بضاعت را از دريافت قرضه ھای رسمی محروم می سازد. 

 

 ۀقرضه دھی رسمی و غيررسمی ھردو به گوننظام که   بيانگر اين واقعيت استھم چنان ی تحقيقات مذکوريافته ھابرآن، افزون 
نظام و شواھد می توانيم ادعاکنيم که درواقع،  اسنادم محروم فعاليت می کنند. براساس موازی به منظور پاسخگويی نيازھای مرد

ازگاھی که به  ھر قرضه ھای غيررسمی مانند پارازيت فعاليت می کند. قرضه گيرندگاننظام با4ی  قرضه ھای کوچک رسمی
چک رسمی تحت فشار قرار می گيرند، دوباره و محدودی که از سوی صادرکنندگان قرضه ھای کو تقسيم اوقات زمانی مقيد خاطر
رسمی خدمات مالی مکلفيت ھای مالی شان در برابر نھادھای   ۀقرضه دھی غيررسمی مراجعه می کنند تا بتوانند از عھدنظام به 
  ، موفقانه به درآيند. با سپری شدن ھر روزی بدھکاری آنھا را سنگين تر می سازدکه 

  

 نظر ادلوتب بحث جھت شده طرح سواUت

 
 د؟يبخش یسازگار اي و داد یآشت باھم افغانستان در را یررسميغ و یرسم یدھ قرضه یھا نظام که دارد امکان ديکن یم فکر ايآ  .1

  

 و یرسم نظام نيب  برخورد و تصادم زين جا آن در که دياوريب ادي به افغانستان در را يیھا عرصه ريسا ديتوان یم شما ايآ  .2
  باشد؟ اشتهد وجود یررسميغ

 

 یشکل به توانند یم اند، شده مطرح اي و اند آمده انيم به نظام ھردو نيب دهيپچ ۀرابط ارتباط به کتاب بخش نيا در که ینکات ايآ3. 
 کدام به دھد؟ رييتغ درافغانستان یررسميغ ینھادھا و یرسم ینھادھا تقابل ارتباط به را شما یھا برداشت و تصورات اشکال از

  ھا؟ روش
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 نتيجه گيری  -  ۵

 

، مورد بررسی و بازبينی قرارگرفته است. بحث ھا و گفت ھستافغانستان، آن گونه که  حقوق تجارتدراين فصل چارچوب 
، وزارتخانه ھا و شورای ملی اين کشور، تمرکز ازقبيل محاکم تجارتی وگوھای اين فصل اساساً پيرامون سکتور رسمی افغانستان

انون اساسی جديد افغانستان و ساير قوانينی که برنھادھای نامبرده نافذ و حاکم می باشند، مورد بررسی . ھم چنان قاستداشته 
از تجارتی درافغانستان، خارج  منازعات ۀقرارگرفته اند. دراين فصل آشکارگرديد که ھنوزھم به طورتخمينی ھشتاد درصد ھم

روش ھا و مطالعات و تحقيقات، اھميت  رھای تھيه شده ازطريق. آماصل می گردندنھادھای رسمی حقوقی افغانستان حل و ف
  روشن ساخته است.را  غير رسمی  قرضه دھینظام شريعت، بانکداری از طريق حواله و از قبيل  رويکردھای سنتی تجارت

     

 

قرارخواھند گرفت. فھم و مطالبی که در اين فصل ارايه شده اند، با تفصل بيشتر مورد تحليل و بررسی بعدی، مواد و در فصل ھای
عمل چطور فعاليت دارند، شما را توانايی می ستان چطور بايد فعاليت کنند و دردرک اين مسأله که نھادھا و قوانين تجارتی افغان

و ساير موضوعاتی را که در فصل ھای بعدی اين کتاب آورده شده اند، بھتر و خوبتر  ھا ، قانون شرکتھا بخشد تا قانون قرارداد
  رک کنيد. د
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 فصل چھارم: قراردادھا

 

  مقدمه -  ١

  

 توجه قابل نکات

 

 ا4جرا یمرع چرا باشد؟ یم تياھم با اقتصاد کي ۀتوسع در قراردادھا نقش چرا  ست؟يچ یتجارت درمعام5ت قراردادھا نقش

  باشد؟ یم مھم قرارداد کي بودن

 

خود نجيب هللا مالک  ۀکوچک درو4يت ھرات زندگی می کند. او با برادرش حميد هللا و برادر زاد ۀنانوايی است که دريک قري اسد
مردم را می پخت، نجيب  ۀنان ھای روزان ۀند؛ اسد ھمدآنھا کارھای خويش را خوب انجام می دا ۀيک دکان نانوايی می باشند. ھم
کوچک آرد که در نزديکی نانوايی قرارداشت و متعلق به آنھا  ۀکارخانی کرد و حميد ھمه روزه از هللا به امور مشتريان رسيدگی م
دکان را به دکان می رسانيد. اسد برای فعال نگھداشتن نانوايی و پيشبرد فعاليت ھای ضروری آن،  ۀبود، آرد مورد نياز روزان

ی کرد. او خوشحال بود و احساس می کرد که نيازی نيست که به حساب مبيش از حد خود  ۀروی کار و ت5ش برادر و برادر زاد
با اين وجود، يک روز حميد تصميم گرفت که ورود به تجارت نوپای خود بدھد.  ۀآدم ھای بيگانه اتکا نموده و برای شان اجاز

با پول آن در قندھار يک حويلی  آرد خود را فروخت تا بتواند ۀدوباره به زادگاه اصلی شان، يعنی به قندھار بازگردد. او کارخان
تصميم  ۀبرای گذران زندگی خود و نجيب هللا بخرد. چون برای اسد امکان نداشت که دکان را به تنھايی به پيش ببرد، او در مرحل

ه و با جديد آرد و يک کارگر جديد را برای کار در نانوايی پيدا کرد ۀگيری دشواری قرارگرفت؛ مجبور بود که  يا يک توزيع کنند
  آنھا توافق نمايد و يا کار و فعاليت نانوايی خود را به کلی متوقف کرده و آن را بسته کند. 

 

کند. حميد او را با عبدل معرفی می کند. عبدل مالک جديد  اجديد آرد را پيد ۀتفکر زياد تصميم گرفت که توزيع کننداو پس از
، پس نمی فھمد که آيا وی شخص قابل اعتماد است و ياخير؟ ناکامی در آرد است. چون اسد عبدل را درست نمی شناسد ۀکارخان

و باعث خواھد شد که اسد برای يک روز از منفعت تجارت خود بی  کندتوزيع آرد می تواند آسيب شديدی را به تجارت اسد وارد 
گان قابل اعتماد و صادق است، اما نصيب گرديده و مشتريان وی نيز از او ناراضی گردد. اگرچند عبدل تأکيد دارد که وی بازر

معامله انجام دھد و يا با يک شخص بيگانه  آيا وی م5حظاتی دارد و نمی تواند به راحتی تصميم بگيرد که ۀحميد ھنوز ھم در بار
   خير. 

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 داشته ذھن در عبدل با تجارت و معامله ارتباط به ماش ممکن که یا عمده ینگران پنج مورد در. ديھست ديحم شما که ديکن فرض

 انجام یکار چه معامله نيا در تان منافع از حراست و تيمصؤن یبرا د،يداشت یم قرار ديحم گاهيجا در شما اگر. ديکن فکر د،يباش

      د؟يداد یم

 

صل کند که عبدل مکلفيت ھای خود را آن گونه اگر راه و روش قانونی ای وجود نداشته باشد که براساس آن اسد اطمينان حا اساساً 
مشک5تی که  ۀتجارت خود اطمينان نخواھد داشت. اسد در بار ۀآيند  ۀکه حال وعده می دھد انجام خواھد داد، وی ھرگز در بار

آن که از يک سوء برداشت ساده بين طرفين بروز نمايد، نيز احساس نگرانی دارد؛ طور مثال: اسد ھرشب پيش از است ممکن 
ن پخته کند. حال عبدل اَش را دريافت کند تا بتواند با استفاده از آن برای صبح آينده نا دکان خود را بسته می کند، بايد آرد مورد نياز

توزيع آرد صرف چند ساعت ھم تأخير کند، اسد در دکان و يا گدام نيست که آرد را دريافت کند. در نتيجه، اسد منافع حتا اگر در
چيزی برای فروش به مشتريان آماده نخواھد داشت. ھم د؛ زيرا در اين روز اوی تجارت کوچک اَش را از دست خواھد داروز بعد
خود ناکام بماند، او نخواھد توانست که  عبدل را به خاطر زيان  ۀپيشبرد امور مطابق وعداسد نگران است که ھرگاه عبدل در چنان

  و ضرر وارده مسؤل قلمدادکند. 

 

، اين شرايطمنازعات تجارتی معمو4ً توسط شوراھا حل و فصل می شوند. درھمچنين فضا و يه ای که آنھا کارمی کنند،قردر 
به اعضای شورا که معمو4ً متشکل از رھبران وبزرگان محلی می باشند، ارتباط می گيرد تا نخست به قضيه ای که از سوی  مسأله

ه و آنرا از جھت ھای مختلف بررسی نمايند، و بعد تصميم بگيرند که آيا چنين توافقاتی طرفين به آنھا راجع می شود، رسيدگی نمود
قب5ً بين طرف صورت گرفته اند، آيا مطابق به توافق طرفين يکی از طرف ھا در اجرای مکلفيت ھای خود ناکام شده است و اگر 
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ر آن صورت راه حل چه خواھد بود. اسد به خوبی می فھمد دريابند که يکی ازطرفين دراجرای مکلفيت ھای خود ناکام شده باشد، د
اص5ً از شھر  که اگر قرارباشد چنين اتفاقی روی دھد، چه حرف ھايی را در برابر عبدل به عنوان دعوی اقامه کند، اما چون عبدل

ھرگاه چنين مشک5ت و منازعاتی  ھرات می باشد و در آنجا نيز روابط و آشنايی زيادی دارد، اسد نمی تواند به راحتی باور کند که
  به ھيچ وجه به نفع وی فيصله صادر نخواھد کرد.  ی محلی ھراتيک تاجر محلی ھراتی بروز نمايد، شوراو بين او 

 

فع وی ھم باشد، شورای محلی اسناد وشواھد به نچون اسد پيش خود د4يل موجه دارد مبنی بر اين که درھرصورتی، حتّا اگر 
تاجر محلی ھرات حمايت خواھدکرد، نه از يک شخص بيرونی، او تصميم می گيرد که با عبدل يک قرارداد ھرات از منافع 

فروش را امضاء نمايد تا در صورت بروز کدام مشکلی، طرفين بتوانند براساس قرارداد به منازعات تجارتی شان رسيدگی کنند. با 
ھای ھردو طرف قرارداد توضيح گرديده و در مورد توافق صورت اين روش، پيش از شروع رسمی تجارت بين طرفين، مکلفيت 

اسد در برابر  ،و نارضايتی ای بروزکند، به جای استد4ل ھايی که در مورد  با4 تمی گيرد، و ھرگاه در مسير تجارت کدام مخالف
رای حل منازعات تجارتی شان مورد عبدل در ذھن می پرورانيد، قراردادی که بين آنھا امضاء شده است به عنوان شالوده و مبنا ب

  استفاده قرار خواھد گرفت. 

 

ھم چنان اسد می فھمد که موجوديت قرارداد فروش می تواند توقعاتی را که وی به عنوان خريدار ازعبدل به عنوان فروشنده دارد، 
ی داد، در آن صورت می توانست آرد از خود نارسايی نشان م ۀبه طور واضح روشن سازد؛ طور مثال: اگرعبدل در توزيع روزان

آرد توافق کرده بودند و در توافقات آن ھا وقت مشخصی قيد نشده بود، اما در يک  ۀاستد4ل کند که آنھا صرف بر توزيع روزان
قرارداد نوشتاری مناسب، سوء فھم و يا سوء تفسيرھا به حد قابل م5حظه ای برطرف می گردد و برای ھردو طرف قرارداد اين 

4جراء انت را فراھم می سازد که باھم روابط سودمند تجارتی به وجود بياورند؛ زيرا آنھا می فھمند که توافق آنھا مرعی ضما
  خواھد بود. 

 

معام5ت تجارتی می باشند. ھنگامی که مردم با ھم  ۀبه عبارت ساده ترمی توان گفت که قراردھا بنيادھای مناسب برای ھم
دھند، قراردادھا به اين منظور تدوين می شوند که به طوردقيق مشخص سازد که ھريکی ازطرفين در  معام5ت تجارتی انجام می

معامله ای که بين شان صورت می گيرد، از طرف مقابل خود چه چيزی را توقع دارد. ھرگاه قانون قرارداد به طور واضح تشريح 
مله می دانند که مطابق به احکام قرارداد حقوق و مکلفيت ھای طرف ھای معا ۀشده باشد و به طور درست ومنظم تطبيق گردد، ھم

شان چيستند و ھم چنان طرفين به درستی می فھمند که حقوقی که آنھا مطابق به اين قرارداد از آن برخوردار می باشند، به يک 
رداد، طرف ھای معامله اطمينان درمورد آنھا به اجراء گذاشته خواھد شد. بدون موجوديت قانون قراروش نسبتاً پيش بينی پذير 

ندارند که آيا از مزايای توافقنامه بھره مند خواھند گرديد وياخير. درغياب قرارداد نوشتاری رسمی، اين مسأله چندان روشن 
چنين نخواھد بود که آيا کدام توافق معتبر بين آنھا صورت گرفته بوده است و ياخير، و ياھم حتا اگرطرفين توافق کنند که با ھم 

غيررسمی و شفاھی، تفسيرھای متفاوتی داشته  ۀتوافقنامه ای داشته اند، بازھم شايد طرفين قرارداد از مواد و شرايط واقعی توافقنام
  باشند. 

 

گندم ھايی را که از مزرعه خود خرمن می کنم، براساس يک نرخ  ۀکنيم که من ھمشما توافق ميطورنمونه درنظر بگيريد که من و
گندم را پيش از آن که خرمن گردد، تخريب کند، در آن صورت ھنوز  ۀما بفروشم. اگر آب و ھوای خراب تقريباً ھمثابت به ش

قرارداد بين من و شما در اين ارتباط برقرارخواھد ماند؟  حال باوجودی که من حتا سھم اندکی از آن مفادی را که در نظرداشتم، به 
که گندم خود را براساس نرخ توافق شده به شما بفروشم؟ اين گونه شک و ترديدھا باعث دست نمی آورم، آيا ھنوزھم مکلف ھستم 

می گردند تا طرفين کمتر ع5قه گيرند که باھم معامله کنند و درعين حال اين گونه اما و اگرھا برخی قيودات و محدوديت ھايی را 
 ترديدھا را از طريق ايجاد قواعد و مقررات ين گونه شک وا ھافرصت ھای اقتصادی بالقوه وضع می کنند. قانون قرارداد ۀبرھم

برای پرسش ھای احتمالی خويش پاسخ مبنی بر ھمچو قوانين و مقررات مشخصی برطرف می سازد و طرفين قرارداد می توانند 
  پيداکنند.  مناسب

 

 ۀانون قرارداد در افغانستان به گوندر اين فصل، نخست از ھمه منابع و اختيارات و ص5حيت ھای تاريخی معمول به ارتباط ق
اجمالی مورد بررسی قرار خواھدگرفت و ھم چنان توضيح خواھد گرديد که کدام قوانين در افغانستان امروز نافذ می باشند. بعد از 

افغانستان آن، در اين فصل مفاھيم کليدی قانون قرارداد که در نظام حقوقی ساير کشورھا رواج دارند، توضيح داده خواھند شد. 
تجارت بين المللی برای رشد  تجارب و فرايند قابل م5حظه ای از تاحد ارد کهکشوری است که به طور بالقوه اين توانايی را د

. بنابراين، چون تعداد زيادی از توافقنامه ھای فرامرزی افغانستان با پيروی از قانون اقتصادی داخلی خود بھره مند گردد
اصول عقد  ۀبرع5و دست اندرکاران تجارت اين کشورمھم اين است که  ۀارجی تسويد خواھند شد، نکتقراردادھای کشورھای خ

بتوانند قانون قرارداد را از چشم انداز نظام حقوقی ساير کشورھا  قراردادھايی که در قانون قرارداد افغانستان گنجانيده شده اند، بايد
  بفھمند و درک کنند. 
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با بررسی نظری و تيوريک مفھوم حقوقی قرارداد آغاز خواھد شد و به تعقيب آن رويکرد و طرزالعمل بخش آن اين فصل، ھردر 
قراردادھای دولتی را  ۀموضوع ويژفصل کنونی  ،مرتبط با اين مفاھم نظری شرح و بسط داده خواھد شد. درپايان  ۀاحکام نافذ

احتمال دارد شما و يا افراد ھمانند شما در معام5ت  که ھاردادمورد بررسی قرار خواھد داد و پيرامون برخی انواع خاصی قرا
   برای خوانندگان وضاحت و روشنايی فراھم خواھد کرد. با آنھا برخوردکنيد،  خود تجارتی

  

  در افغانستان  ھاقرارداد حقوقمنابع  -  ٢

 

 نگاه اجمالی به نظام حقوقی افغانستان :الف

 

غالب ترين نوع  مدنی حقوقمدنی تشکيل يافته است.  حقوقغانستان کشوری است که برمبنای ، افداده شدآن گونه که قب5ً تذکر 
مجرد اتکا دارد و اغلباً  به بخش ھای مدنی و جزايی تقسيم شده  اصولنامه ھای ۀيشتر بر مجموعبنظام حقوقی در جھان است که 

در اين گونه نظام حقوقی، قاضی ھا منازعات موجود را از نھادھای مربوطه با توجه به آن به حل منازعات می پردازند.  کهاند 
در و تصويب می شوند، حل وفصل می کنند. نظام حقوقی مدنی  قوه مقننه تسويدطريق تطبيق اصولنامه ھای حقوقی ای که توسط 

مجرد قوانين  ،کام آنکه تحت اح نظام ھای حقوقی درجھان می باشندغالب  انواع و يا گونه ھایُعرفی معمول، يکی ازحقوق  کنار
   از فيصله ھايی که به ارتباط قضايای مشخصی صورت می گيرند، استنباط می شوند.  

 

اصول دين « مي5دی امضاء گرديد، تصريح می کند که چارچوب حقوقی افغانستان درمطابقت با  2001بن که درسال  ۀتوافقنام
. افغانستان در حال 11بازسازی خواھد شد» ات وعرف حقوقی افغانستانمقدس اس5م، معيارھای بين المللی، حاکميت قانون وعنعن

متداوم تطبيق شده باشد، در اختيار  ۀحاضر کدام قانون قراردادی را که رسماً تصويب شده باشد و به طور واضح تشريح و به گون
،  پيش نويس يک قانون جديد به ارتباط »انتقالی تدوين قانون تجارت افغانستان ۀپروژ« مي5دی، درساختار  2008ندارد. در سال 

عمل جامعی است به ارتباط القراردادھا توسط مشاوران خارجی تدوين گرديده بود. اين پيش نويس قانون جديد قرارداد، طرز
فته شده بين المللی و ھم ُعرف و عنعنات حقوقی افغانسنان در نظرگر ۀقراردادھا که در تدوين آن ھم بھترين راھکارھای پذيرفته شد

قانون رسمی و يکدست قراردادھا، گامی مھمی است که توسط دولت افغانستان در راستای ايجاد شرايط   ۀ. تصويب اين نسخ12است
اجتماعی و اقتصادی سودمند و کارامد برداشته شده است. يک بار که قانون جديد قرارداد به جزو جدايی ناپذير فرھنگ حقوقی 

و ساده شده را برای تشکيل و انفاذ  گسترده ن انتظار می رود که اين قانون خواھد توانست يک محيط افغانستان تبديل گردد، چني
قانون رسمی قراردادھا، يقين مندی و اطمينان بيشتری را برای تعام5ت شخصی و معام5ت قراردادھا در افغانستان فراھم سازد. 

  تجارتی مردم افغانستان به ھمراه خواھد داشت. 

 

تجارت  ۀمي5دی و ھم چنان اصولنام 1977افغانستان در سراسر متون  قانون مدنی ھا درقرارداد قواعد حاکم برل حاضر، در حا
  بُن به رسميت شناخته شده و مورد تأييد قرارگرفته اند، پراکنده می باشند.  ۀمي5دی که ھردوی آنھا نيز توسط توافقنام 1955

  

 سلسله مراتب ص?حيت ب: 

 

خاصی  ۀھريکی از منابع در جريان دورتاريخی، افغانستان قانون قرارداد خود را از منابع چندگانه استخراج کرده است. از نگاه 
از تاريخ افغانستان تدوين و يا تصويب شده است تا ھرنوع مشکل جديدی را که بروز می کرده اند، حل و فصل کند. عنعنات و 

امدار در شکل گيری و اجرای توافقنامه ھا بين مردم فعاليت داشته اند؛ در مواردی دو ۀعرف ھای محلی، قبيلوی و ملی به گون
نيز، متون حقوقی اس5می پيرامون تعام5ت گوناگونی که بين مردم صورت گرفته اند، رھنمودھا و آموزه ھايی را فراھم کرده و 

گذشته  حاکمان حکمروايی ۀچنان قوانين مدونی که در دوردر اغلب موارد ھمچو متون بر قراردادھا نيز حاکم و نافذ بوده اند؛ ھم 
درافغانستان تدوين شده بودند، برخی قواعد و مقررات مفيدی را به ارتباط تفسير و چگونگی تطبيق قانون قرارداد ارايه کرده اند. 

که  استاند، بيانگر اين واقعيت  ستخراج و استنباط کردها را منابع گوناگونی که افغانستان ازآنھا قانون قرارداد خودموجوديت 
  تا بتواند پاسخگوی نيازھای شرايط کنونی باشد.   می کردبايد با سپری شدن زمان تکامل  اين کشور  قانون قرارداد
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 5( 1154 ۀ، صفح2011توافقننامه به ارتباط  اقدامات  موقت در افغانستان در راستای بازتأسيس نھادھای حکومتی دايمی، چاپ دوم، سند سازمان ملل متحد، نشر   -  

  بُن ياد می شود].  ۀمي5دی) که در سايت ذيل قابل دسترس می باشد[ و به  نام توافقنام 2001دسامبر 

http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm   
12

  - USAIDمي5دی و در سايت ذيل قابل دريافت می باشد:  2007، نشر 32 ۀمحيط تجارت و سوداگری، صفح ۀ، افغانستان آجندايی برای عملکرد: توسع  

http://www.bizclir.com/galleries/country-assessments/Afghanistan.pdf.  
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ی مي5د 2004متقابل غنی و نيرومند منابع سنتی و مدرن قانون قرارداد درافغانستان، ھم قانون اساسی و تأثر با وجود تعامل و تأثير
مي5دی، برخی محدوديت ھای مشخصی را بر مسايل و قضايايی وضع می کنند که بايد به طور مستقيم  1977و ھم قانون مدنی 

قانون اساسی  131و  130 ۀتوسط احکام فقھی[ اس5می] مورد رسيدگی قراردھند. آن گونه که در فصل ھای قبلی بحث گرديد، ماد
احکام فقھی مناسبت  ۀفقھی را ھدايت می دھد و روشن می سازد که در کدام مورد، استفاد مي5دی استفاده و کاربرد قضاوت 2004
  دارند. 

 

قانون مدنی  1 ۀگذشته از آن، در ھردو منبع ارجحيت و يا تفوق احکام حقوقی در برابر احکام فقھی آشکار می باشد؛ چنان که ماد
[ مذھبی] احکام فقھیکه قانون دارای ُحکم صريح می باشد، کاربرد  ردیادرمو« صريح بيان می کند که:  ۀمي5دی به گون 1977

اين قانون ص5حيت قضاوت را به فقه حنفی تجويز می کند که با  1 ۀماد، صريح  درصورت نبود حکم حقوقی» مجاز نمی باشد.
آ4خره، اگر نه احکام حقوقی در مورد قضيه تضمين نمايد. ب» عدالت را به بھترين روش ممکنه« صول بنيادی خود ااستفاده از 

قانون  2 ۀصريح در مورد قضيه وجود داشته باشد و نه ھم اصول اساسی فقه حنفی در مورد قابل تطبيق باشد، در آن صورت ماد
قراردادھای « محکمه تجويز می کند و آن ھم  بايد در مطابقت با  ۀمي5دی، اين ص5حيت را به حکم ھيأت منصف 1977مدنی 

  »  مورد نظرنيز درمغايرت با احکام قانون واصول عدالت قرار نداشته باشد.» قرارداد« وده و به شرطی که ب» عمومی 

 

حقوقی منبع اساسی ای می باشد که  ۀنظامنامبنا بر اين  تسويد می شوند، اس5میقوانين درافغانستان درمطابقت با قانون  تمامچون 
راھکارھا و روش  ۀا از آنھا استفاده نمايند. با پذيرش اين واقعيت که بررسی ھمه جانبمحاکم بايد برای حل و فصل مسايل قراردادھ

تمرکزفصل کنونی بيشتر  مسايل قانون تجارت درافغانستان، خارج ازقلمرو اين کتاب قراردارد، به ارتباط باھای عرفی و مذھبی 
 1955 تجارت ۀکه براساس اصولنام ھاقی قانون قراردادبر اين اصل می باشد که درک و دريافت شما را به ارتباط چارچوب حقو

    بخشد.  هتوسعمي5دی تدوين شده است، با4برده و  1977و در پيوند با قانون مدنی 

  

 مي?دی: بررسی اجمالی و قلمرو کاربرد آن 1995 تجارت ۀاصولنام: ج

 

ا مورد بحث و بررسی قرار می دھد و به اين منظور ر به ھای کليدی مختلف قانون قراردادھامي5دی جن 1955 تجارت ۀاصولنام
 ۀمعين شده بودند، نافذ و جاری باشد. اصولنام تجارت ۀمعام5ت تجارتی ای که توسط احکام اصولنام ۀتدوين شده بود تا برھم

و قانون اساسی  تجارت درافغانستان عمل کرده است، حقوقاز زمان تصويب خود تا امروز به عنوان يکی از منابع اساسی  تجارت
جديد افغانستان حکم می کند قوانينی که پيش از اين قانون اساسی تصويب شده بودند نافذ و فعال باقی خواھند ماند، مگر اين که به 

شده باشند. اين مسأله چندان روشن نيست که از زمان تصويب قانون اساسی جديد  ا باطل صريح توسط قانون جديد ملغی و ي ۀگون
شرکت ھای « قانون جديد توسط قوانين جديد باطل شده اند. با اين وجود،  تجارت ۀتاکنون، کدام بخش اين اصولنام 2004درسال 
 ۀاصولنام« صريح آن بخش ھايی از  ۀھردو به گون» شراکت« و ھم چنان قانون جديد » و شرکت ھای محدودالمسؤليت تضامنی
  اع5م کرده اند.  فسخ شدهت سروکار دارند، را که با مسايل شرکت ھای سھامی و شراک» تجارتی

 

حل و » معنا و تعبيرھای قوانين موجود تجارتی« تصريح می کند که منازعات تجارتی بايد با مراجعه به  تجارت ۀاصولنام 2 ۀماد
در نبود « گردد.  بايد نخستين منبعی باشد که براساس آن پيامد مناسب يک منازعه تعيين گردند. به سخن ديگر، قانون تجارتفصل 

ارجحيت داده  عامبايد مورد استفاده قرارگيرند و در آن نيز، بايد عرف محلی نسبت به عرف » قانون، عرف ھای محلی و خاص
  شود. 

 ۀاصولنام سومفصل تی محدود و مقيد گرديده است. به طور خاص به معام5ت تجار تجارت ۀتطبيق و کاربرد مقررات اصولنام
جايداد منقول  ۀتجارتی می باشند که عبارت اند از اجار ۀم5ت مشخصی را برمی شمارد که واجد شرايط معامل، برخی معاتجارت

نامبرده که در ذيل آورده شده است، برخی  ۀاصولنام 19و  18 ۀ. ماد)16 ۀ) و استخدام کارمندان(ماد15و  14 ۀو شخصی( ماد
  . تفکيک نمايدبا استفاده از آن معام5ت تجارتی را از غير آن  کمه بتواندرھنمودھای مفيدی را برای محکمه فراھم می کند تا مح

 

 ی?ديم 1955 تجارت ۀاصولنام

 

 :است تجارتي ازمعام5ت ذيل معام5ت  18 ماده 

 

 .انشاءآت و اعما4ت نوع ھر قبول و گرفتن بذمه و منقوله اموال نوع ھر تھيه تعھد)  1

 .کتاب فروش و نشريات  عكاسي بعهمط تدويردستگاه فابريكه تأسيس)  2

 طعام و ھا سراي و ھوتل مانند عموميه مقامات گشودن و ھا تماشاگاه سينما، تياتر، افتتاح)  3

 .ھا خانه لي5م و کارگران تھيه دفاتر و آنھا امثال و ھا خانه

 .ھوا و انھار ، درخشكه اشياء و حيوانات و مسافرين نقليات)  4
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  . تيلفوني مخابراتي تاسيس و قبر گيس، آب، توزيع) 5

  

 ی?ديم 1955 تجارت ۀاصولنام

 

 .شود مي محسوب تجارتي معامله طرفين نيت رعايت بدون ذيل معام5ت  19 ماده

 

 .یکار شنيکم)  1

 .د4لي)  2

 .چك و) بحامل محرر و بنام محرر اعمال( حجت و برات معام5ت)  3

 .صرافي معام5ت)  4

 .وعمومي صوصيخ بانكھاي معام5ت)  5

 .آن به مربوط مقاو4ت و جاري حساب معام5ت)  6

 گدامھاي در موضوعه اموال مقابل در آن رسيدات و گروي سندات به راجع معام5ت)   7

 .باشد شده موجود تجارتي عموميه

 .اسھام فروش و خريد و تجارتي ھاي شرکت تشكيل)  8

 .متقابله شرايط با خواه و شود عقد جرتبا خواه مخاطرات مقابل در بيمه نوع ھر عقد)  9

 

 قرارداد سنت و عرف با آن کرديرو و افغانستان یمدن قانون: ليتحل
 

 و مواد عنوان به که آن یجا به  را قراردادھا که است نفھته یضمن ۀگون به مفھوم نيا »یمدن قانون« سراسرمتن در کل، طور به
 آن برابر در را خود ديبا افراد که نگرد یم يیزھايدستاو و ابزارھا عنوان به وضع در باشد، داشته نظر در ا�جرا یمرع احکام

 در »بخشش و یعذرخواھ« یميقد سنت  ۀدھند بازتاب افغانستان یمدن قانون م،يکن صحبت بازتر یاندک اگر.  کنند یپاسدار

 نظرگرفته در یھا تياولو و لحن... باشد یم افتيدر و درک قابل زين کشور نيا یُعرف قانون سراسر در که باشد یم افغانستان

 يیاجرا ۀجنب محاکم قيطر از را قرارداد ۀنيمع یھا تيمکلف خواھند یم که] يیھا طرف[یکسان یجا به ،»یمدن قانون «در شده

 ناتوان انش ۀمربوط قرارداد یھا تيمکلف یاجرا در را خود که دھد یم نشان ليتما يیھا طرف از یجانبدار به حد از شيب بخشند،

 عمل يیھا روش و اھداف آن عکس قاً يدق زين خود، یکنون شکل به افغانستان قرارداد قانون که گفت ديبا انيپا در. کند یم احساس

 قرارداد عقد با که را سکير از يیبا4 زانيم  نامبرده قانون که نيا آن و باشد یم آن یجو و جست در آزاد بازار که کند یم

 .کند یم نهينھاد و شناخته تيرسم به دارد، ارتباط

  

 و کسب و تجارت طيمح ۀتوسع: عملکرد یبرا يیاجندا افغانستان، ؛)USAID(کايآمر ۀمتحد ا4تيا یالملل نيب ۀتوسع ۀادار: منبع
 ی5ديم 2007 نشر کار،

  

 مي?دی: نگاه اجمالی و قلمرو تطبيق و کاربُرد آن  1977قانون مدنی د: 

 

مي5دی تصويب شده بود، از برخی مشک5تی رنج می برد و به ھمين خاطر، امروز ديگر  1977ن که در سال قانون مدنی افغانستا
آن است که در اثر » اعتبارمندی«اين قانون يک منبع ناقص قرارداد به حساب می رود. اولين مسأله به ارتباط قانون مدنی نامبرده، 

مي5دی تصريح  2004 ۀخر، زير سوال رفته است. اگرچند قانون اساسی مصوبوضع و تصويب تعداد زيادی از قوانين جديد و متأ
صريح توسط قوانين جديد ملغی و  ۀقوانينی که پيش از قانون اساسی جديد تصويب شده اند، تا زمانی که  به گون ۀکرده است که ھم

اضح و آشکار نمی باشد که کدام بخش ھايی از اين يا باطل اع5م نشوند، نافذ و معتبر باقی خواھند ماند، اما اين مسأله کام5ً و
و يا باطل شده اند. مشکل ديگری که می  ملغیقانون( قانون مدنی) از زمان تصويب قانون اساسی جديد تاکنون توسط قوانين جديد 

زيادی به  ۀو اندازحقوقی عربی به حد اين است که در متن اين قانون اصط5حات توان به ارتباط قانون مدنی مذکور مطرح کرد، 
دری و پشتو معمول نمی باشند و ھم چنان اصط5حات و ترم ھای مورد نظر در متن  قانون -کار رفته اند که در زبان ھای پارسی

  نيز به درستی تعريف نشده اند، و به ھمين خاطر، امکان دارد که تفسير و تعبير مواد و احکام اين قانون مشخص و واضح نباشد.

 

از منابع مھم برای مفاھيم قرارداد بوده و ظاھراً به عنوان مي5دی ھنوز ھم يکی  1977ين مشک5ت، قانون مدنی با وجود ا
بنيادھای اساسی در تصميم گيری ھای موجود محکمه قابل استفاده می باشد. چون قاضی ھا در ھنگام صدور فيصله ھای شان 

را مورد استفاده قرار می دھند، پس مھم می باشد که ما و شما ھم دانش کاربردی معمو4ً به احکام قانون مدنی مراجعه کرده و آنھا 
تعداد زيادی از قوانين و قواعد تخنيکی و طرزالعملی  را  که برای حل به ارتباط محتوای اين قانون داشته باشيم. قانون مدنی 



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

89

که کدام يک از قوانين دولت بايد به ارتباط منازعات حقوقی ضروری می باشند، ديکته می کند؛ طور مثال: مشخص می سازد 
درمورد وجايب ناشی " قانون مدنی مذکور تصريح می کند: 27 ۀمنازعه ای که از مکلفيت قرارداد بروز می کند، تطبيق گردد. ماد

انون دولتی تطبيق ازعقود قانون دولتی تطبيق ميگردد که طرفين عقد درآن اقامتگاه اختيار نموده اند. درصورت اخت5ف اقامتگاه ق
ميگردد که عقد درآن تکميل شده باشد. مشروط براينکه درخصوص تطبيق احکام کدام قانون معين طرفين عقد موافقه ننموده باشد 

  "ويا ازقراين معلوم نگردد که مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگری بوده است.

  

آن از نھادھای مختلف است و مشخص کرده است که کدام نھادھا  شناخت» قانون مدنی« يکی ديگر از کارکردھا و نقش ھای مھم 
قانون مدنی، شرکت و سازمان ھا را  338 ۀرا می توان به خاطر مقاصد تطبيق قانون، به عنوان شخص حقوقی در نظر گرفت. ماد

داد عقد کنند و يا مطابق به عنوان اشخاص حقوقی به رسميت شاخته است، و اين  نھادھا می توانند ھمانند اشخاص حقيقی، قرار
-حقوقی مھمی را بين نھادھا و جايدادی ۀرابطقانون مدنی  را برعليه شخص و يا اشخاص ديگر مطرح کنند.اوی قانون قرارداد دع

  برقرار می سازد.  -تا نقش ھای گسترده و متنوعی را در جامعه به نمايش بگذارد زمينه مساعد می سازدکه برای قانون قرارداد 

 

را در ذيل با ُعمق و ژرفای بيشتری مورد کندوکاو و بررسی  ھاما برخی از معمول ترين و مھم ترين مفاھيم قانون قرارداد حال
  قرارخواھيم داد. 

  

  ھامفاھيم کليدی قانون قرارداد - ٣

 

که در اين  ھاون قراردادمدنی شکل گرفته است، اما تعداد زيادی از اصول قان حقوقست که بربنياد ااگرچه افغانستان يک کشوری 
شکلی از قانون  ھافصل مورد بحث و بررسی قرارگرفته اند، از قانون ُعرفی سرچشمه و منشأ می گيرند. قانون ُعرفی قرارداد

آمريکا مورد استفاده قرار می گيرند. آن  ۀاست که توسط کشورھای مختلفی به شمول انگلستان، پاکستان، ھندوستان و ايا4ت متحد
ُعرفی ساير قوانين  استنباط و استخراج  حقوقه کمی پيش تر بحث گرديد، اگرچند فرايندی که درافغانستان،  بر اساس آن از گونه ک

که ما در اين بخش با آن سروکارداريم، نيز به  ھامی شود از نظام قانون مدنی تفاوت دارد، اما مفاھيم قانون ُعرفی قرارداد
 تطبيق می باشند. طورعموم بر قانون قرارداد قابل 

 

 قرارداد چيست؟ الف: 

 
  :ھاقانون قرارداد ھدفتعريف قرارداد و 

  

که مرعی ا4جرا پنداشته  تعھداتیکه از لحاظ حقوقی مرعی ا4جراء پنداشته می شود و  تعھدات و وعده ھايیھر نظام حقوقی بين 
وی بحث کرديم، در ذھن  ۀ، نانوايی را که قب5ً در بارنمی شوند، تفکيک و تمايز قايل می شود. وضعيت و شرايط کسب و کار اسد

افغانی وی برای عبدل در برابر ھر خريطه آرد و پذيرش اين پيشنھاد از سوی عبدل، نوعی از  500تان به ياد بياوريد. پيشنھاد 
قی، اين گونه وعده را که ما در اصط5ح و ترم شناسی حقووعده به نظر می رسد که در مورد آن قانون مرعی ا4جرا خواھد بود. 

می گوييم. اما اگر شما به پسرکاکای تان وعده بدھيد که در کار ايجاد و پيشبرد يک » قرارداد« از لحاظ حقوقی مرعی 4جرا باشد، 
  4جرا باشد.   ارستورانت با وی ھمکاری خواھيد کرد، اين گونه وعده، وعده ای نيست که در مورد آن قانون مرعی 

 

تصريح  قانون مدنی اين کشور ارايه شده است،  494 ۀتعريف قرارداد که در ماد  و يا بند به فھومی، نزديک ترين جملهاز لحاظ م
 » طرفين عقد تکميل گرديده و به اثر آن به يکی از طرفين، وجيبه مرتّب می گردد. ۀتصرف حقوقی عقدھا با توافق اراد:« می کند

بازگويی می شود و ، »رساله ای در مورد قانون قرارداد آمريکا« در  مورد قانون قراردادھاتعريف در برای باردوم، مفاھيم اين 
و يا مجموعه ای از وعده ھا و تعھداتی است که قانون در برابر  تعھد: « ف می شوداين گونه تعري » قرارداد« مذکور  ۀدر رسال
ن را به شکلی از اشکال به عنوان يک وظيفه به رسميت می اجرای آ قانون  حقوقی فراھم می کند و يا ضمانت اجرايینقض آن 

» شناسد.
13

  

 

می باشند. به » پيامد حقوقی« صرف به عملکردھايی اط5ق می شود که دارای ، صرف و»قرارداد«  ترم و يا اصط5ح  بنابراين،
4جرا می امرعی  حقوقیابزارارای صورت می گيرد و د ست که  بين طرفين[ دو طرف قرارداد]اساده تر، قرارداد توافقی  ۀعبار
نيازمندی مردم به روش ھا و وسايل رسمی ای پديدآمده است که برمبنای آن بتوانند در اجتماع ھم  ۀدر نتيج ھاقانون قرارداد. باشد

  ھمکاری نمايند. خصی و ھم مقاصد تجارتی با ھمديگربرای مقاصد ش

                                                   
13

  مي5دی)  1981بازنويسی قانون  قراردادھا(   -  
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بالمقابل تبادل  ۀفين به منظور گرفتن چيزی[ و يا نگرفتن چيزی] با ھم به گونعموم، قراردادھا زمانی عقد می گردند که طربه طور
قراردارد که بين طرفين صورت می گيرد. توافق اساسی و ضروری  » توافق« در متن و مرکز ھرقرارداد، عنصروعده می کنند. 

ثال: شما شايد برای رفيق تان پشنھاد کنيد تبارز می کند؛ طور م»  قبول« و » ايجاب« بين طرفين به سادگی در قالب اصط5حات 
بين شما » قرارداد فرضی« حال، اگر دوست تان بپذيرد، يک ». افغانی بخرم 200000می خواھم موتر تان را در بدل مبلغ « : که

» ايجاب« زمانی  اين است که شما بفھميد چه ھابه وجود آمده است. بنا براين، اولين گام برای شناختن و عملی کردن قانون قرارداد

  صورت گرفته است. » قبول« و 

 

بعد از ظھر چھار خريطه آرد را در دکان اسد  ۀطور مثال: اسد و عبدل باھم توافق می کنند که عبدل ھر روز ساعت چھار بج
رعبدل خراب با اين وجود، يک روز موتقرارداد است که ھردوی شان بر آن توافق کرده اند.  مواد و شرايطتحويل می دھد و اين 

توزيع آرد را در زمان معينی که در اين قرارداد باھم توافق کرده اند، انجام دھد. مطابق به قانون  ۀمی شود و نمی تواند که عملي
را نقض کرده » قرارداد« ، ھرگاه يکی از طرفين  نتواند وعده و يا تعھد خود را عملی کند، چنين گفته می شود که وی ھاقرارداد

قرارداد را نقض کند، وی مکلف است که به طرف و يا طرف ھای ديگر قرارداد برای آسيب و يا  یه يکی از طرف ھااست. ھرگا
قرارداد مکلف می باشد که برای ساير طرف  ۀمعمو4ً طرف نقض کنند ناشی از نقض قرارداد، جبران خساره بدھد. ۀضرر وارد

شايد محکمه از طرف ناقض بخواھد تا برخی عملکردھا و يا اقداماتی را به ھا به شکل پولی جبران خساره نمايد، اما بعضی وقت 
  منظور کاھش ضررھا و خسارات ساير طرف ھا، انجام دھد. 

 

بتواند از مفاد و مزايايی برخوردارگردد که اگر قرارداد به شکل و » طرف متضرر«اين است که  ھاھايی قانون قراردادھدف ن
 ديگری  می توانست آن مبلغ و يا مقدار را به دست آورد. بنا براين، ھرگاه محکمه و يا مقام ترتيب درست آن انجام می شد،

 و به منظور پرداخت» طرف متضرر« ۀخسار به نيت جبرانوارده را خسارات معمو4ً د، نرا بررسی نماي» خسارات«بخواھدکه 

و در اين جا نيت اين نيست که طرف ناقض  ده استنقض قرارداد متحمل ش ۀکه وی در نتيج ضرری مورد بررسی قرار می دھد
نيست، بلکه بيشتر توجه » تخلفات«قرارداد را به خاطر تخلف جريمه نمايند. برعکس قانون جزايی، در اين جا تمرکز و توجه روی

ی از طرفين قرارداد بر چگونگی اجرا و تکميل وعده ھايی است که طرفين قب5ً بر آن توافق کرده اند. اغلب اوقات،  زمانی که يک
و برای  بودهممکن وقت گير  ادرا نقض می کند، طرفين بيشتر روی اقدامات بديل باھم توافق می کنند؛ زيرا اجرايی کردن قرارد

  طرفين گران تمام شود. 

  

 قرارداد نديفرا: یکل مفھوم یبررس
 

 نيا.  رديگ یم صورت »یزن چانه با توأم ۀمبادل«  از یجزو عنوان به که است یتعھد و بروعده  مفروض قرارداد انفاذ اي و اجرا
 صورت »کننده جابيا« نام به یشخص یسو از که رديگ یم خود به را »یشنھاديپ« شکل معمو4ً  »یزن چانه با توأم«  ۀمبادل

 . شود یم رفتهيپذ مناسب زمان و وقت در »کننده قبول«  نام به یگريد شخص یسو از و گرفته

 

 یازسو معتبر شنھاديپ کي. باشد یم یحقوق تيمسئول رشيپذ  یبرا  »کننده جابيا« ۀاراد انگريب که است یميتفھ و افھام »جابيا«
 ھرگاه. بدھد شکل را قرارداد کي متناسب، رشيپذ اع5م با که بخشد یم را تيص5ح نيا شنھاديپ ۀکنند افتيدر به شنھادکنندهيپ

  از یکي

  .نديگو یم »قرارداد نقض«  را تيوضع نيا گردد، ناکام است، شده توافق که گونه آن قرارداد یاجرا در نيطرف

 

 يک قرارداد چگونه شکل می گيرد؟ب: 

 

 اUجرا یمرع قرارداد کي عنصر چھار: یديکل یھا فيتعر

 

 رد،يگ یم ورتص شنھادکنندهيپ یسو از که گونه آن ديبا شنھاديپ ۀکنند افتيدر و شنھادکنندهيپ نيب موجود توافق: نيطرف تيرضا

 . گردد ديق قرارداد مواد و طيشرا در ديبا

 

 باعث و درنظرگرفتند قرارداد مورد در توافق درھنگام شنھاديپ ۀکنند افتيدر و شنھادکنندهيپ که را یعوامل و طيشرا: نيعوض

 . اند شده قرارداد یريگ شکل

 

 . باشند داشته یحقوق تياھل که شناسد یم تيرسم به يیھا طرف نيب را ا�جرا یمرع یقراردادھا صرف قانون: نيطرف تياھل
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  .کند ینم نافذ باشد داشته مشروع ريغ ھدف که را یقرارداد  چيھ قانون: قرارداد موضوع بودن مشروع

  

  :حقوقی مرعی اUجرا می سازند عناصری که يک قرارداد را از لحاظ
 

تا بتواند در  منعقد نماييممی توانيم يک قرارداد را به شکل درست آن حال که فھميده ايم قرارداد چيست، ما بايد بفھميم که چطور 
آينده از لحاظ حقوقی مرعی ا4جرا قراربگيرد. برای ما آشکار است که اسد می خواھد يک قرارداد را عقد کند، اما آيا صرف 

گونه که در با4 خواھد بود. آن » نه «عبدل کافی است؟ پاسخ بدون شک  التزام حقوقیاسد برای شکل گيری يک قرارداد و  ۀاراد
بتواند بين طرفين قرارداد 4زم ا4جرايی را شکل دھد، چھار عنصر اساسی »  وعده و يا تعھد«، اگر قرارباشد که يک تذکرداده شد

  اھليت طرفين و مشروع بودن موضوع قرارداد. ]، جھت قراردادضروری می باشند:  رضايت طرفين، عوضين[

  

و طرف مطرح ميکند طرفين به ارتباط توافق پيشنھادی را است که يکی از طرفين به اين معنا ۀدوجانب رضايت :طرفينرضايت 
می کند. ھرگاه اسد با عبدل م5قات کند و به وی  قبولديگر شرايط توافق را که ازسوی طرف پيشنھادکننده صورت گرفته است، 

غانی خواھدپرداخت و عبدل با اين پيشنھاد توافق نشان دھد، در آن صورت اف 1000پيشنھادکند که در بدل دو خريطه آرد برايش 
توافق، اين گونه توافق شان را رسماً  ۀاغلب اوقات طرفين پذيرندوجود دارد. » رضايت دوجانبه« گوييم که بين طرفينمی توانيم ب

ن وجود، برخی وقت ھا رضايت بين طرفين از با اي».  من می پذيرم« به شکل نوشتاری و يا شفاھی ابراز می کنند؛ طور مثال: 
  طريق اقدامات طرفين[ قرارداد] نيز استنتاج شده می تواند.  

 

آن بحث شد، به عبدل بدھد و در روز بعدی دقيقاً ساعت چھار بعد از ظھر دو  ۀطور نمونه، اگر اسد پيشنھادی را که در با4 در بار
ست که عبدل پيشنھاد اسد را پذيرفته ا يگی پيش روی دکان خود پيداکند، اين بدان معناافغان 1000 رسيدخريطه آرد را ھمراه با يک 

ننوشته است. با اين وجود، در مواردی که ارزش شی مورد توافق رسمی نه گفته و يا  ۀاست؛ اگرچند اسد چنين پيشنھادی را به گون
طرفين را مکلف می داند که توافق شان را به  ھان قراردادبسيار زياد باشد و يا قرارداد برای مقاصد مشخصی صورت گيرد، قانو

به ارتباط آنچه طرفين اراده کرده  تفاھمسوء  و يا بروز احتمال می گردد که توافق رسمی باعثشکل کتبی و رسمی انجام دھند. 
  بودند، کاھش يابد.  

 

  618و  610يرش قرارداد وضع می کند؛ ماده ھای قانون افغانستان به جای تأکيد بر ماھيت پيشنھاد بيشترين تأکيد را بر پذ

ضروری می باشد، منابع  ايجابقرارداد را از قبيل مدت زمانی که برای پذيرش » قبول«که جنبه ھای مختلف  تجارت ۀاصولنام
بيش از حد بر کافی می باشند و اين که چه زمانی يک قرارداد نافذ می گردد، شرح می دھند،  قبولارتباطی ای که  برای انتقال 

با شرايطی که در پيشنھاد مطرح شده اند، مطابقت نداشته باشد، در  ايجابپذيرش قرارداد تأکيد دارند. ھرگاه جواب » برچگونگی«
اصلی به  ۀدر نظر می گيرد که در آن پيشنھاد کنند» معکوس ايجاب«را به شکل يک » قبول«  تجارت ۀآن صورت اصولنام

  خود را  رسماً اع5م کند. » قبول« اد معتبر بايد منظور شکل دادن يک قرارد

 

« برای  اساسی ۀبه عنوان يک انگيز  ين يک مفھوم مجرد است کهمی باشد. عوض» عوضين« دادھا نيازمند قرار ديگر اين که

دد؛ زيرا اين وعده نتج به فايده ھای دوجانبه گرسنجيده می شود. قانون می کوشد وعده ھايی را مرعی ا4جرا بسازد که م»  ايجاب
تعيين اين مسأله  به مقصدرا افزايش دھند. بنابراين، قانون  عامھا بيش از حد احتمال می رود که  باعث توليد ثروت گرديده و رفاه 

« را بررسی می کند؛ زيرا  ] جھت عقد[ »عوضين«بين طرفين وجود داشته و ياخير،  4جرا ا که آيا کدام قرارداد مرعی

و وعده ای که دارای عوضين  ،داد وستد صورت گرفته است ی است برای چانه زنی ای که در ھنگام مبادله و ياثبوت» عوضين
  ست که مجانی و ھوايی صورت می گيرد. اباشد، بر خ5ف وعده ای 

 

يی را طرفين نبايد  قرارداد 4زم ا4جرااست که ھيچ يک از بدين معنا» عوضين«عملی، موجوديت حتمیازنگاه کاربردی و
امضاکنند که از آن ھيچ چيزی به دست نمی آورند. ھرگاه يکی از طرفين به طرف ديگر کدام چيزی را بدون توقع دريافت چيزی 

در نظر می گيرد، نه به عنوان امضای قرارداد. دراکثر شرايط،  ھبهدر عوض آن می بخشد، قانون اين عمل وی را به عنوان 
  نمی باشد. 4جراء ا، قرارداد مرعی ھبهور يک شخص به شخص ديگر به منظ ۀوعد

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 دارد؟ وجود بالمقابل ۀم5حظ اي و »نيعوض«  کدام مثال نيا در ايآ. ديريبگ نظر در آرد عيتوز ارتباط به را عبدل و اسد توافق  .1

  آورد؟ خواھد دست به را یمنفعت چه معامله نيا از عبدل آورد؟ خواھد دست به را یمنفعت چه معامله نيا از اسد
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 رد؟يگ یم نظر در »ثروت ۀدھند شيافزا«  ۀمعامل کي عنوان به را معامله نيا قانون چرا  .2

  

ديگر اينکه، قانون بايد دريابد که آيا عبدل و اسد ھردوی شان اھليت  و يا ص5حيت حقوقی را دارند تا با ھم يک قرارداد مرعی 
د کنند. به سخن ديگر، قانون صرف قراردادھايی را مرعی 4جرا در نظر می گيرد که طرفين دخيل در قرارداد ا4جرا را عق

عبدل ھردو بالغ اند، فرض بر اين است که آنھا پيامدھا و توانايی درک و فھم پيامدھای اقدامات خويش را داشته باشند. چون اسد و 
  فھمند و درک می کنند.  تأثيرات قراردادی را که عقد کرده اند، می 

  

4جرا واجد اھليت دانسته نمی شوند؛ زيرا آنھا برای فھم و درک پيامدھای ابه طور عموم، اطفال برای عقد قراردادھای مرعی 
اگرچه بزرگسا4ن اغلب اوقات واجد اھليت در نظرگرفته می شوند، اما  شان، پختگی و شعور 4زم را ندارند. ۀمات مربوطااقد

عدم «برخی مثال ھايی که در آن طرف ھا می توانند  برای رد و يا عدم تأييد اين فرض مسلم، ثبوت و شواھد ارايه کند. يکی از 
دارو ناشی شده باشد. دراغلب  ۀيا استفادو  تصادمکه از  است موقتیحجرديوانگی و ثبيت شده می توانند، طرفين قرارداد ت» اھليت

صورت می گيرد، مرعی ا4جرا می باشند، اما اين گونه قرارداد » بدون اھليت« طرف ھای  موارد، قراردادھايی که با يکی از
برای شخص واجد شرايط اندکی ريسکی و وی فسخ شده می تواند. بنا براين،  ۀو يا نمايند» بدون اھليت« مطابق به خواست طرف 

اگر ثابت گردد که قرارداد به نفع شخص واجد  داد عقد کند.يا مخاطره آميز خواھد بود با کسی که دارای اھليت حقوقی نباشد، قرار
اھليت می باشد، شخص فاقد اھليت می توانند آن را فسخ کند؛ اگر قرارداد به نفع شخص فاقد اھليت باشد، وی می توانند قرارداد را 

     مرعی 4جرا بسازد. 

 

اعمال فشار به دست آيد، قانون، قرارداد را معتبر نمی ھنگامی که رضايت يکی از طرفين قرارداد با زور و  به ھمين منوال
افغانی نپردازد، از روابط قدرت مند تجارتی  1000 اگر آرد ۀشناسد؛ طور مثال: اگر عبدل اسد را تھديد کند که برای ھرخريط

4جرا ارارداد مرعی تجارت وی استفاده خواھد کرد و اسد از روی ترس با وی موافقت کند، اين ق ۀخود برای خراب کردن زمين
  جبری تحصيل شده است.  ۀنخواھد بود؛ زيرا رضايت اسد به گون

 

قانون برای اينکه بتواند برای رد و يا عدم پذيرش رضايت يکی از طرفين قراردادی، موردی از اکراه و يا اعمال فشار بنابراين، 
« شده باشد و يا » طرف ديگر« توام باشد و باعث رضايت را تثبيت کند، بايد نمونه ای از  تھديد نادرست را که با شدت کافی 

وی عم5ً از اين تھديد ناشی شده باشد، شناسايی کند. اگر کدام شخص در اثر تھديدی که از سوی طرف ديگر وارد می » رضايت
  شود به قرارداد تن در می دھد، در آن صورت قرارداد قابل اجرا نخواھد بود. 

 

گی زمانی اتفاق می افتد که تھديد از سوی طرف قراردادکننده آشکار و واضح باشد. با اين وجود، ھرگاه جبر و فشار به ساد ۀقضي
می توان تھديد و  به سادگی نيت متضررکردن و يا آسيب رسانی به طرف ديگر را درسرداشته باشد،  اعمال کننده تھديدطرف 

  نيز درک کرد.   ویو يا رفتار  اعمال فشار را  از ک5م

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 نرخ کي به اسد با سهيمقا در را یو آرد  است ليما که کند یم دايپ را یگريد یمشتر آرد فروش یبرا عبدل که ديکن فرض .1

 دخو »تياھل عدم«  عنوان به عبدل است قرار که را که یا ممکنه یھا استد4ل یبرخ شما نظر به حال،. کند یداريخر یبلندتر
 توانند یم یموارد چه بدارد، معذور است کرده اسد با که یقرارداد  از را خود بخواھد برآن یمبن با و قراردھد بھانه اسد  یبرا

  باشد؟

 

 که یطرف کند؟ عمل قرارداد  یاجرا برابر در بھانه اي و دفاع کي  عنوان به تواند یم چطور »تياھل عدم« که دينيب یم ايآ .2

 از دفاع عنوان به را يیھا بھانه ھمچو خود منفعت نيتأم یبرا تواند یم چطور است، ردادهييتغ قرارداد کي ۀربا در را نظرش

 کند؟ مطرح خود

    

 نادرست، دفاع اي و بھانه کي عنوان به را »تياھل عدم«  از استفاده سوء ديتوان یم چطور شما مدافع ليوک کي عنوان به3. 

 د؟يکن شکشيپ ارتباط نيا به ديتوان یم را يیراھکارھا چه و ديمحدودکن

   

يک قرارداد را به منظور تعيين زمينه ھای اجرايی آن مورد بررسی قرار می » مطالب مورد بحث« دراين مورد اخير، قانون 
گردد و آن  آشکار میعدم تمايل قانون  ۀدر نتيجقراردادی که مقصد حقوقی نداشته باشد، مرعی ا4جرا نمی باشد. اين حقيقت دھد. 

در ] قانون [ به اساس متن صريحقانون نمی خواھد به فرايند قضايی اجازه دھد تا در انفاذ معام5ت مشخصی که ھم در موردی  که
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در اين حا4ت، محاکم مکلف اند که به عنوان نھادھای اجرايی از دايرکردن جامعه قراردارد، دخيل گردد.  مومیعمغايرت با رفاه 
د طرفين قرارداد را از گيرو دارھا و چانه زنی ھای غيرعاد4نه نتوانمی د و يا ننباشمی  که برای جامعه مضر دیموارمحکمه  در 

  محافظت کند، خودداری و جلوگيری کند. 

 

 غير قانونی بودن در ۀبنابراين، قراردادھايی که با اجراأت غير قانونی سروکار دارند و يا با اجراأتی سروکار دارد که برع5و

اسد نمی تواند با دزدی که می خواھد در بدل دريافت قراردارد، مرعی 4جرا نمی باشند. در نتيجه،  جامعه عاممغايرت با اخ5قيات 
ند. ھيچ محکمه ای اين گونه قراردادی را نافذ نمی سازد و اگر اسد ت5ش کند يک مقدار پول برای وی موتری را بدزدد، قراردادک

ق به نتيجه برسد، مرتکب جرم خواھد شد. به طور خ5صه می توان گفت که يک قرارداد صرف زمانی که روی اين گونه تواف
  4جراء خواھد بود که مقصد آن مشروع و قانونی باشد و بس. امرعی 

  

  باط شکل دھی قرارداد و پذيرش آنبه ارت تجارت ۀپيش نيازھای اصولنام

 

مھمی را برای  محاکم افغانستان ارايه می کند تا آنھا  بتوانند بررسی کنند که  برخی رھنمودھای ( قانون تجارت)تجارت ۀاصولنام
که با پيش را می خوانيد  تجارت ۀخاصی اص5ً قراردادی عقد شده است و ياخير. در ذيل شما خ5صه ای از اصولنام ۀآيا در قضي
  . باشندمی  و بر قرارداد نافذ بوده دھی و پذيرش يک قرارداد مرتبط نيازھای شکل

  

 قرارداد: تکوينپيش نيازھای 

 
 . ستين 4زم گريد مراسم یفايا اي و قرارداد ميتنظ. است یکاف نيطرف موافقت و تيرضا یتجارت عقود یبرا: 608 ۀماد

 

 ميتنظ مراسم یبعض یفايا به را عقد نيطرف اي و باشد 4زم یکتب مخصوص شکل تيرعا عقد یبرا یقانون لحاظ از اگر:  609 ۀماد
 .رديگ ینم صورت عقد نگردد، اجرا نهيمع مراسم اي و تيرعا مذکور شکل که یزمان تا باشد، گذاشته موقوف مقاوله

  

 قرارداد کي قبول اي و جابيا یازھاين شيپ

 

به صورت تعيين يک مدت معين برای قبول قرارداد صورت گرفته باشد، در صورتی که طرفين ھم  ايجاب :  اگر 610 ۀماد
اگر ايجاب بدون تعيين مدت معين، به شند، ايجاب کننده نمی تواند قبل از انقضای مدت معينه از ايجاب منصرف شود. حاضر با

عمل آمده باشد، اعتبار آن باقی نمی ماند، مشروط بر اين که در صورت حاضر بودن طرفين، قبول فوراً واقع نشده باشد. عقدی که 
  به وقوع می پيوندد، در ُحکم عقدی است که حضوراً صورت گرفته باشد. توسط وسايل مخابراتی از قبيل تيلفون 

 

اگر مدت معينی تعيين نشده باشد، ايجاب کننده نمی تواند قبل  قی که به صورت کتبی واقع می شود: برای ايجاب و يا تواف611 ۀماد
ده مرورآن 4زم می باشد، از ايجاب منصرف از سوی قبول کنن» جواب قبول« از انقضای مدتی که ُعرفاً برای تفکر و جوابدھی 

  شود. 

 

: جواب قبول بايد در ظرف مدت معينی که به ايجاب کننده رسيده بتواند، فرستاده شود. اگر جواب بعد از مرور اين مدت 612 ۀماد
داده شده است، مواصلت ورزد، عقد صورت نمی گيرد، اما در صورتی که معلوم گردد که جواب قبول در ظرف مدت معين 4زمه 

صورت عقد مذکور صورت  اين، در غيرايجاب کننده مجبور است راجع به تأخير جواب به جانب مقابل از عدم انعقاد عقد خبر دھد
  می گيرد. 

 

: سکوت محض جانب مقابل، قبول گفته نمی شود، اما در صورتی که دو تاجر باھم مناسبات تجارتی دايمی داشته باشند و 613 ۀماد
ايجابی که از معام5ت به وکالت گماشته باشد، ی از اين دو تاجر به ديگر خود مراجعه و او را به نام خود به اجرای بعضی يا يک

صورت، سکوت او  اينطرف يکی از ايشان به ديگری واقع می شود، بايد طرف مقابل فوراً به ايجاب مذکور جواب دھد. در غير
ه ايجاب را رد می کند، راجع به اموالی که در جريان تبليغ ايجاب به او فرستاده شده طرفی کدر نظر گرفته می شود. » قبول« 

  بيان شده اند، اتخاذکند.  اين قانون 763 -762مکلف است تا تدابيری را که در ماده ھای است، 

 

يت، قبول ايجاب جديد را اگر جواب قبول موافق به ايجاب( توافق) نباشد، عقد منعقد نمی گردد. در اين صورت وضع: 614 ۀماد
  اقتضاء می کند. 
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: برای اين که تلگراف مربوط به ايجاب و يا قبول معتبر شمرده شود، 4زم است به اثبات برسد که دارای امضای شخص 615 ۀماد
  وی صادر شده است.  ۀفرستنده است و يا تلگراف به اجاز

 

عقد، منعقد می گردد،  ۀآيد، از تاريخ مواصلت جواب قبول به ايجاب کنندکتبی به عمل می  ۀ: ايجاب( توافقی) که به گون616 ۀماد
   اثر می گردد. ب5 ايجاب اما اگر ايجاب کننده قبل از رسيدن جواب قبول و يا در عين زمان از انصراف قبول کننده باخبر شود، 

 

تاريخ ارسال جواب قبول، منعقد و معتبر  : ايجابی که توسط وسايل ارتباطی و يا به شکل کتبی صورت می گيرد، از617 ۀماد
معين شده است، در صورتی که قبول به صراحت 4زم نباشد، عقد از تاريخ رسيدن  613 ۀدانسته می شود. آن گونه که در ماد
  ايجاب به مخاطب، معتبر است. 

 

ی اَش مستلزم بط5ن نمی گردد، مگر : مرگ و يا سلب اھليت يک تاجر در ايجاب و يا قبول وی راجع به معام5ت تجارت618 ۀماد
  اين که برخ5ف آن تصريح شده باشد و يا از ماھيت معامله استد4ل صورت گيرد. 

  

  پيش نيازھای شکل گيری يک قرارداددر ی موجود استثناھا

  
می توانند فيصله  در برخی شرايط مشخصی، حتا اگر ھيچ يک از پيش نيازھايی که در با4 فھرست شدند وجودنداشته باشند، محاکم

کنند که قرارداد وجود داشته است. فرض کنيد که نانوايی اسد موفقيت چشمگيری به دست می آورد و خودش نيز به يک شخص 
وی، نجيب هللا قرار است عروسی کند. اسد به نجيب هللا وعده می دھد که  ۀثروتمند تبديل می شود. او خبر می شود که برادر زاد

اسد( کاکای خود) و به اساس درک و شعور خود، برای خريداری يک خانه به  ۀرد. نجيب هللا  به اعتماد وعدبرايش يک خانه بخ
 ۀاسد و نجيب هللا با ھم مخالفتی پيدا می کنند و در نتيجه، اسد به برادر زادعقد يک قرارداد شروع می کند. بسيار زود پس از آن، 

بدھد. با اين وجود، نجيب هللا وجوه مالی کافی در اختيار ندارد که خودش قيمت  خود خبر می دھد که نمی خواھد برای وی پول
و  نجيب هللا قبول دارد گرچهادچار می باشد. » نقض قرارداد«با احتمال و خطر ،و به ھمين خاطر دآن بپرداز ۀخانه را به فروشند
ی که برای يک قرارداد معتبر ضروری می باشند، که وعده ای را که کاکايش اسد با وی کرده بود، از عناصر تصديق می کند

عاری بوده است و به ھمين خاطر مرعی ا4جرا نمی باشد، اما وی ھنوز احساس می کند که پيامد چنين وعده ای خيلی ناگوار و 
  غير عاد4نه می باشد. آيا قانون قرارداد کدام درمانی را برای نجات وی از مخمصه ارايه نکرده است؟ 

 

مرعی - قرارداد ھم خالی باشدعناصر 4زمی و ضروری  اگر ازحتا  -را »قرارداد« شرايطی که در آن قانون قرارداد يک  يکی از
زيان آور زمانی اتفاق می افتد که  یاتکاياد می شود.  )Detrimental Reliance(»آور اتکای زيان«ی شناسد، به نام ا4جرا م

در حالی که طرف ديگر وعده براساس اتکا[  انجام می دھد؛نيز خود  ۀای تکميل وعداقدامات کافی را برشخصی وعده می دھد و 
به خاطر  دومی به شخص ديگری] عمل کرده باشد و ت5ش ھای وی نيز در راستای تعميل وعده قابل توجيه می باشد. اگر طرف 

مه برای وی در آن صورت محککاء کند، ات  ی شخصی ديگری که قب5ً به وی دلگرمی و وعده داده بودخود با4 ۀتکميل وعد
به عنوان قرارداد مرعی ا4جرايی در نظر می گيرد که دومی  توسط شخص را داده شده   ۀفراھم خواھد کرد و وعد حقوقیدرمان 
ر می رود طرفين در قرارداد به شما وجايببنياد واضح و متمايزی برای ايجاد حقوق و  ،و يا توکل به وعدهاتکاء . تکميل گرددبايد 
پيش نياز ھای معمولی رضايت دوجانبه و در چنين معام5تی نمی باشد. بنا براين،  متکیبر موجوديت معامله به ھيچ وجه، و 

کاکای ثروتمند  ۀعوضين دوطرفه برای شناسايی و دريافت موجوديت يک قرارداد مرعی ا4جرا ضروری نمی باشد. در قضي
خود عمل کرده است و بنابراين، کاکايش  ۀمنطقی و توجيه پذير به وعد ۀد که نجيب هللا به گوننجيب هللا، محکمه شايد چنين درياب

  وی را [ در برابر فروشنده] عملی سازد.    ۀمکلف خواھد بود که وعد

 

، از که در اصل طرف قرارداد بوده باشد آناشتباھی صورت گرفته باشد  و يک  شخص  بدون  قرارداد ھم چنان در حالتی که در
رستورانتی که در  درتصادفی آرد را  ۀالزام آور خواھد بود؛ طور مثال: اگر عبدل به گون ، قرارداد برویه نفع برده باشداشتبا

خود استفاده کرده  ۀ، توزيع کرده باشد و صاحب رستورانت نيز آرد را برای پيشبرد تجارت روزاناسد قرارداردھمسايگی نانوايی 
در اين حالت، عدالت و انصاف حکم می کند که ياد می شود. » قرارداد ضمنی« زام آورده بوده و به نام ال اين قراردادباشد، 

آرد عبدل جبران خسارت نمايد که انگا از اول بين آنھا چنين قراردادی وجود داشته  ۀصاحب رستورانت به شکلی برای استفاد
  است. 

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 یمرع قرارداد کي عنوان به باشد، یاساس عنصر چھار از یعار اگر حتا را قرارداد کي قانون یگاھ که دارد کانام چطور  .1
 د؟ينما يیشناسا ا4جرا
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  ابد؟يدر نامبرده طيشرا در قرارداد تيموجود به یضمن ۀاشار قيطر از را] عواقب[ جينتا کدام که کند یم ت5ش قانون  .2

 

  افتاد؟ خواھد اتفاق چه باشد، ناقص اي و مبھم دقراردا کي که یزمان  .3

  

  آن ناشی می شوند: » نقص« و يا » ابھام قرارداد« مشک?ت معمولی که از ج: 
 

به  اثرات و پيامدھای زيانباربين وی و عبدل باعث   تفاھماتسوء  مبادا کهبود نگراناسد در مثال با4، که  بياوريدشما به ياد 
فايده  قرارداد برشمرده شوند، برای شان واضح دريک ۀاورمند بود که ھرگاه شرايط توافق بين آنھا به گونوی گردد و نيز بتجارت 

که توقعات معقول  طرفين قرارداد اين است نگرانیاولين آن گونه که اندکی پيشتر بحث صورت گرفت، ھای زيادی خواھد داشت. 
خود در روشی که مبنی بر آن،  قانون،  انعقاد و يا  ۀاين نگرانی به نوب؛ چطور حفاظت خواھد گرديددر قرارداد  آنھا و منطقی 

  شکل گيری قرارداد مورد نظر را شناسايی می کند و ھم در روش تفسير و تعبير شرايط و مواد قرارداد بازتاب می يابد. 

 

غير از قراردادھايی که برای معام5ت  -قراردادھا ۀه به اتفاق قريب، نمی توانيم در ھماين است کدر با اين وجود، مشکل اصلی 
جزييات و رويدادھايی که در سراسر عمر يک قرارداد اتفاق می افتند، احکامی را تدوين  ۀبرای ھم -واحد و فوری عقد می شوند

زد، امکان افغانی بپردا 500آرد  ۀنموده و بگنجانيم؛ طور مثال: اگرچه بين  اسد و عبدل توافق گرديده است که اسد برای ھرخريط
اگر عبدل واقعاً  نمی متفاوت باشد. با اين وجود،  ميخواھد عبدل خريطه ای که دارد خريطه ای را که اسد در نظر دارد از آن

، در آن صورت طرفين از عقد قرارداد برداشت ھا و انتظارات متفاوتی می داشتند. اسد نيت وی را درست درک نکندخواست که 
افغانی  500اسد برای ھر خريطه آرد عبدل « کند که شرايط قردارد بسيار واضح خواھد بود، يعنی:  پس، اگرچه اسد شايد فکر

و برداشت درک نسبت به وی مورد نظر  ۀکه عبدل به ارتباط بزرگی و کوچکی خريط نکندوی شايد درک  اما  ،»خواھد پرداخت
  ده باشد و عبدل به اجرای آن اقدام نورزد، فھميده نخواھد شد. و اين مشکل تا زمانی که قرارداد امضاء نش متفاوتی در سر دارد،

 

شما  شرايط و جزييات آن می باشد. در بيان» عدم يقين مندی«که قراردادھا را مختل می کند، ، يکی از مشک5ت معمولیبنابراين
ر می کنند روی معنا و ھريک از می توانيد تصورکنيد که اين مشکل اغلب اوقات اتفاق می افتد؛ حتا در مواردی که طرفين فک

شرايط و مواد قرارداد توافق دارند، باز ھم چنين مشک5تی بروز می کنند. در پيشنھاد عبدل برای فروش آرد، اگر وی برخی جمله 
د نظر دارای کيفيت وی باورکند که آرد مور عباراتمبتنی بر  ،و اسد به عنوان خريدار مشخصی به کارببرد عباراتا و يا ھ
عقد قرارداد با عبدل، آردی را دريافت کند که دارای کيفيت  ۀاسد توقع خواھد داشت که در نتيج شخصی است، بدون ترديدم

يد از آنچه است، اسد شا» کيفيت خوب«ده باشد که آردش دارای متذکره[ توسط خود عبدل] باشد؛ طور مثال: عبدل شايد وعده کر
کيفيت می باشد. اگر اين تفاوت در توقعات طرفين منجر به » بھترين« دارای د مورد نظر که آر نمايدبرداشت  که عبدل بيان کرده

  آن تصميم بگيرد.  ۀمنازعه بين ايشان گردد، در آن صورت، تفسير قرارداد مربوط به قانون می شود و قاضی بايد در بار

 

» عدم يقين مندی«بود که با تعداد زيادی از مشک5ت برع5وه، طرف ھايی که پيش نويس قرارداد را تھيه می کند، مجبور خواھند 

مسيری قرار که رويدادھای آينده در چه  نمی دانندچون طرفين قرارداد  که از ماھيت معلومات ناشی می شوند، برخورد کنند.
برمکلفيت ھای چيزھايی را که قرار است در آينده روی دھند و  ۀخواھندگرفت، بنا براين برای شان دشوار خواھد بود که ھم

طرفين اين قرارداد تأثيربگذارند، پيش بينی نمايند. بنابراين، قرارداد آنھا به ارتباط اين عدم يقين مندی ھا ساکت خواھد بود. با 
افزايش مدت قرارداد، اين مشک5ت که ناشی از کمبود معلومات می باشند، افزايش خواھند يافت. مشابھتاً، برخی از احتما4ت شايد 

محتمل در نظر نمی گيرند و ازسويی نيز، ھمچو احتما4ت را چندان  ۀطرفين پيامدھای بالقواً  در قرارداد درج نگردند؛ زيرا عمد
  احتما4ت نامبرده شايد روی تفاھم و گفت و گوھای طرفين تأثيرنامساعد داشته باشد.   ۀدر بارجر و بحث 

 

  : اساسات تفسير قرارداداصول حاکم برقرارداد
 

يک » خ5ھای«، محکمه4زم است که آيا پس از انجام عمل، اين قضايا قانون قرارداد چه رھنمودھايی را فراھم می کند؟  در
برطرف « تطبيق قرارداد متناسب می باشند، برطرف سازد؟ آيا اين  با شرايط قانونی ای که  قرارداد را توسط شرايط و مواد

طرفين[ قرارداد] را که در جريان شکل گيری و انعقاد قرارداد صورت می گيرد،  ۀنتوسط محکمه، رضايت داوطلبا» خ5ھاکردن 
  کاھش نمی دھد؟ 

 

يک قرارداد » خ5ھایپُرکردن « ، برخی وقت ھا از ص5حيت ھای قانونی خود به منظور   پس از وقوع عملیاگرچه محاکم 
مورد بررسی قرار می گيرند. » قراردادھااصول حاکم بر«  ناقص استفاده می کند، اما اغلب اوقات اين قراردادھای ناقص توسط

د، مگر اين که يکی از احکام نعبارت از مواد و شرايطی اند که جزوی ضمنی قرارداد پنداشته می شو اصول حاکم برقراردادھا
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قواعد حکم مثال: اگر و احکام ويژه ای تطبيق خواھد شد؛ طور که در اين مورد مواد  واضح تصريح کرده باشد ۀرداد به گونقرا
يکی از که می باشدقرارداد به طور دوامدار نافذ باقی خواھد ماند، محکمه فرض می کند که قرارداد تا زمانی دوامدار که کند 

  مشخص نسازد.  ، زمان اتمام قرارداد را شرايط مندرج قرارداد

 

ھستند که محکمه از آن  »  عمومیقواعد « ی برخی ازقانون مدن 729و  705و ماده ھای  تجارت ۀاصولنام 623و  619ماده ھای 
  بايد برای حل منازعات تفسيرقرارداد استفاده کند. 

 

اشاره دارد که طرفين  اين به ھدف اصلیقرارداد می باشد و » ھدف اصلی« اجرا و انفاذ حيت قانون در افغانستان بيانگر ارج
عبارت از نيت حقيقی است که طرف ھای قرارداد  قصد موضوعیه اند. در ذھن شان چه نيتی داشتقرارداد در ھنگام عقد آن، 

با اين وجود، چون طرف ھا در منازعه درگيرھستند، چنين به نظر می رسد که روی دست داشته اند، اما به ک5م در نيامده است. 
 ۀسد بروزکرده بود، ھرکدام آنھا بر کلمنيت ھای ذھنی آنھا با ھمديگر شان زياد اخت5ف نداشته است. در مخالفتی که بين عبدل و ا

  معناھای مختلف را حمل می کردند. » خوب«

 

ُحکم خواھد کرد که  جارت حل و فصل کنند، قانون تجارتشان را مطابق به قانون ت ۀاگر اسد و عبدل تصميم بگيرند که منازع
ند، پس اعضای محاکم نخست بايد به محتوای ھمخوان و ھمانند باھمديگر داشته باش» ھدف اصلی« چون آنھا نمی توانند يک 

قراردادھايی که عبدل و اسد باھم عقد کرده اند، مراجعه کنند و بعد ُعرف و معام5تی را بررسی کنند که در ھنگام انفاذ قرارداد 
ز اين نيز باھم معامله ای آنھا پيش ااگر رايج می باشند تا بتوانند برای تفسير ابھام قرارداد سرنخ و يا سررشته ای به دست آورند. 

دسته بندی و توصيف کرده باشد و اسد » خوب«  ۀبا کلمآنرا عبدل محصو4ت خود را فروخته  باشد و  آن  انجام داده باشند که در
که  نمايد بر اسد غلبه کند و ادعا ، موجودواقعيت اعتراض پذيرفته باشد، عبدل می تواند با توجه به نيز کييفت موصوفه را بدون 

  را می دانسته است. » خوب«اسد مفھوم 

 

تجارتی قبلی بين آنھا وجود نداشته باشد، ما مجبوريم که در پھلوی قانون تجارت، به ُعرف و نورم  ۀباوجود آن، اگر ھمچو رابط
عنعناتی وجود ف و يا ھايی که به ارتباط اين گونه معام5ت رايج می باشند، مراجعه نماييم. اگر برای اطمينان و آگاھی ما کدام ُعر

و  قبول کنندهکشور تقاضا می کنند که قرارداد بايد به جانبداری از  ھم قانون مدنی و ھم قانون تجارت نداشته باشند، در آن صورت
  تفسير گردد.  ايجاب کنندهبرخ5ف 

 

ی بوده و ھيچ يکی از طرفين نتوانند را وضع کند که دارای مواد و يا احکام ضمن قواعد الزام آورقانون، ھم چنان می تواند برخی 
؛ مثبت واقع شده و دارای مفاد اجتماعی باشد برای طرفين  از پذيرش آن سرباز بزند؛ زيرا ھدف از قانون موضوعه اين است که

 ۀونکه به گ مبنی بر ميثاق ھا و يا معاھداتی صورت می گيرندآمريکا  ۀطور مثال: تعداد زيادی از قضاوت ھا در ايا4ت متحد
برای برخورد با طرف در برخورد با قراردادھا می باشد. يعنی، طرفين نمی توانند  طرفين تلويحی بيانگر ُحسن نيت و انصاف
  ، بلکه اين پيش نيازھا را ميثاق ھا تعيين خواھندکرد. مقابل، پيش نيازھا را خود انتخاب کنند

 

اد ارتباط دارند و به حل منازعاتی اختصاص دارند که  از دا تفسير قراررا که ب ای از قانون مدنی و قانونی تجارتدر ذيل گزيده 
  . ، تذکرميدھيمابھام در تفسيرقرارداد ناشی می شوند

  

 ی?ديم 1955) تجارت ۀاصولنام( تجارت قانون

 

 قرارداد ريتفس
 

به معنای ظاھری آن اعتبار داده تجارتی نوشته می شود و اضح و منطقی باشد،  ۀاگر معنای عبارتی که در يک معامل: 619 ۀماد
  منافی مقصد بديھی باشد، در اين صورت، به مقصد اعتبار داده می شود. عبارتی از قرارداد  می شود. اگر

 

با  قراردادھای ديگر :  در صورتی که عبارتی امکان تعبيرھای متعددی داشته باشد، مقصد مشترک طرفين از مندرجات 620 ۀماد
  رايج باشد و يا نظر به سوابق تطبيقات در گذشته، تعيين می شود.  قراردادحوالی که در زمان تنظيم و ا معام5تُعرف و 

 

به ھرمعنا که قرينه افاده نمايد، به ھمان معنا قرارداد تفسير : در صورتی که عبارت معنای متعدد و مشترک داشته باشد، 621 ۀماد
 می شود. 

 

مقصد حقيقی طرفين تعيين  620 ۀاد به معناھای متعددی تعبير شود و مطابق به ُحکم مادعبارت قرارد:  در صورتی که 622 ۀماد
  شده نتواند،  قرارداد بر عليه شخص متعھد و به نفع شخصی که تعھد برای وی صورت گرفته است، تفسير می گردد. 
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صريح برخ5ف  ۀ، مگر اين که طرفين به گون: اعتبار ُعرف تجارتی و احکام قانونی در معام5ت تجارتی مؤثر می باشند623 ۀماد
  آن توافق کرده باشند. 

  

 مي?دی 1977قانون مدنی 

 

 قرارداد ريتفس

 
 . وحروف الفاظ به نه شود یم داده اعتبار یمعان و مقاصد به نيمتعاقد ظاھر اراده تيرعا با عقود در: 706 ۀماد

 

 و معنا رد،يقرارگ ھم با تعارض در ھردو  مفھوم و معنا ھرگاه شود، ینم داده اعتبار د4لت به حيصر یمعنا برابر در: 708 ۀماد
 .  شود یم داده حيترج حيصر مفھوم

 

 مگر ندارد، جواز آن اھمال باشد، ريپذ امکان معنا کيبر ک5م حمل که یوقت تا. است آن اھمال از بھتر ک5م اعمال: 711 ۀماد

 . باشد ناممکن اي و متعذر آن اعمال نکهيا

 

 .شود یم ريتفس ونيمد نفع به شک: 717 ۀادم

 

 : قرارداد ريتفس در وعادات ُعرف گاهيجا

 

 . باشد شده گذاشته شرط که است آن مانند باشد، معروف ُعرف در که آنچه: 720 ۀماد

 

 . شود یم قرارداده ُحکم مدار خاص، ايو باشد عام عادت: 721 ۀماد

 

 . نادر نه شود، یم داده عيشا تياغلب به اعتبار. باشد داشته  تيومعم که دارد اعتبار یوقت عادت:  722 ۀماد

 

ً يحق که است آن مانند باشد، ممتنع ُعرفاً  که آنچه: 723 ۀماد  .باشد ممتنع قتا

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

  »خوب« مفھوم صيتشخ و نييتع مورد در یقاض ۀصليف بر توانند یم چطور یمدن قانون 717 ۀماد و تجارت قانون  622 ۀماد  .1

  است؟ عاد4نه قانون ايآ شما نظر به باشند؟ رگذاريتأث و نفوذکرده بفروشم، شما به من است قرار که یموتر یبرا

 

 دايپ را یتر عاد4نه اصل اي و قاعده ديتوان یم شما ايآ کند؟ یم هيارا را حاکم اصل اي و قاعده نيچن قانون، چرا شما نظر به2. 
 د؟يکن

 

حقوق و مکلفيت ھايی که از قرارداد ناشی می شوند چطور می تواند از متعھد اصلی به جانب ديگر د: 
 منتقل گردد؟ 

 

گاھی شايد يکی از طرفين قرارداد بخواھد که حقوقی و يا امتيازات قرارداد خود را به طرف ديگری انتقال دھد؛ زيرا تداوم وی در 
د و نانوايی را به پسرش، بگير هنداشته باشد. فرض کند که اسد تصميم گرفته است که از کارکنار قرارداد شايد برای وی ديگر معنا

حال، شايد برای اسد تداوم قرارداد  برای دريافت آرد از عبدل ديگر چندان تا وی کار پدرش را ادامه دھد. ياسير وا گزارنمايد 
حق  با عبدل تفاھم کند، اسد می تواند به سادگی جديدمورد عقد يک قرارداد . با اين حال، به جای آن که ياسر درنداشته باشدمفھوم 

 »واگذاری« اين گونه انتقال حقوق و مکلفيت ھا به نام . واگزارنمايدخود را که عبارت از انتقال دريافت آرد می باشد، به پسرش 

در امور اقتصادی مدی و مؤثريت آزيرا باعث کار ياد می شود. قانون ع5قه مند رسميت بخشيدن به اين گونه واگذاری می باشد؛
  صريح اين عمل را ممنوع نکرده باشد.  ۀعموم، واگذاری ھا مجاز دانسته می شوند، مگر اين که قرارداد به گونمی شوند. به طور

  

  تفويضواگذاری و 
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د، به عنوان حقوق مالکيت در نظر گرفته از قرارداد ناشی می شو برای شما ، حقوق و وظايفی کهکه شما وارد قرارداد شديديکبار 
فايده ھا و مزيت ھای آن می  ۀ. دقيقاً ھمان گونه که شما به خاطر مالکيت يک جايداد منقول از قبيل مزرعه، مستحق ھممی شوند

زيت ھا و 4جرا قرار می گيريد، عين ماباشيد و در برابر مکلفيت ھای تان مسؤل ھستيد، زمانی که شما طرف يک قرارداد مرعی 
انواع جايداد، ما به ارتباط اين که چرا می خواھيم اين حقوق قابل انتقال  ۀبرشما قابل تطبيق می باشد. در مورد ھم مسؤليت ھا نيز

  باشند، د4يل عملی و قوی زيادی وجود دارند. 

 

انتقال دھد.  به شخص ديگری ادھم چنان يکی از طرفين قرارداد شايد بخواھد که وظايف و مکلفيت ھای خود را تحت يک قرارد
اگرچند شايد شخصی بتواند حقوق خود را به آسانی انتقال دھد، اما نمی تواند وظايف خود را به آن سادگی و آسانی به شخص 

به شخص  »تفويض«، می توانند از طريق ماھيت شخصی و خصوصی نداشته باشندديگری انتقال دھد. در مواردی که وظايف 
کلف را منظور نمايد؛ طور مثال: تاجری که م آن » تفويض« خدمات  ۀاده شوند، مگر در صورتی که دريافت کنندديگری انتقال د

تاجر ديگری انتقال دھد. اگر من با اين تغيير توافق کنم،  بخواھد مکلفيت  خود را بهن آرد را برای من انتقال دھد، شايد يک تُ است 
است. به سخن ديگر، ماھيت جنس طوری است که آزادانه با  مثلی؛ زيرا آرد تفويض گردده قانون اجازه داده است که اين مکلفيت ب

توسط من د4لت دارد بر اين اصل که من » تفويض« عين جنس متقاب5ً قابل مبادله می باشد. منظور و يا تأييد اين  ۀنوع و يانمون
اصلی  ۀکنم که آيا مقدار آن  برابر به آردی ھست که از عرضه کنندبايد ھنگام دريافت آرد  از تاجر ديگر[ تاجر جديد] بايد بررسی 

  دريافت می کردم.

 

به طور عموم، اگر قرارداد يکی از طرفين را مکلف می سازد که خدمات شخصی را که از نگاه کيفيت بی ھمتا می باشند، خودش 
اجرای يک کانسرت به يک موسيقی دان ديگری  انجام دھد. يک موسيقی دان معروف نمی تواند مکلفيت ھای خود را به منظور

محوله انجام ، در صورتی که مکلفيت دحتا اگر يک شخص مکلفيت خود را به طرف ديگری تفويض کنتفويض کند. برع5وه، 
نشده باشد و تازمانی که طرف اصلی( طرفی که وکالت را پذيرفته است) وی را از مکلفيت آزاد نکرده باشد، وی ملزم و متعھد 

خود را به رفيق خود تفويض کند تا او آرد مورد نياز طرف اولی را تھيه و  ۀپس، اگرچند تاجر توانست که وظيفباقی خواھد ماند. 
ناکام بماند، تاجر اولی برای خسارات ملزم و متعھد باقی  -اما اگر رفيق وی در توزيع آرد آن گونه که توافق شده است - تدارک دھد
  وی به درستی انجام نشده است.  ۀمحول ۀفد؛ زيرا وظينخواھد ما

  

 قرارداد وجايب: انتقال حقوق و بررسی مفھوم کلی

 

  اصط5ح در را نيا ابد،ي انتقال گريد طرف به قرارداد یاصل طرف از قرارداد از یناش ۀديفا اي و حق که یزمان: یواگذار

 . نديگو یم یواگذار

 
 انتقال یگريد طرف به یاصل طرف از گردد، یم وضع شخص کي بر قرارداد توسط که یتيمکلف اي و فهيوظ ھرگاه: ضيتفو

 به توان یم را تيمکلف اگرچه که ديباش داشته خاطر به ديبا. نديگو یم »تيمسئول ضيتفو«  اصط5ح در را نيا شود، داده

. ماند خواھد یباق راردادق یاصل طرف بردوش بازھم تيمکلف یاجرا عدم التزام اي و تيمسؤل اما م،يکن ضيتفو یگريد شخص

 .باشد ینم مجاز »آن ضيتفو«  دارند، فرد به منحصر اي و یشخص تيماھ بيوجا که یموارد در

  

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 ست؟يچ»  ضيتفو«  و »یواگذار«  نيب تفاوت  .1

 

  گردد؟ تيمؤثر و یکارامد ثباع تواند یم چطور قرارداد فيوظا و ھا تيمکلف انتقال یبرا یقانون ۀاجاز  .2

 به تاجر، از آرد  افتيدر یبرا را خود حق  خواھم یم من د،يخر یم مرا يینانوا شما که آن از پس: رديبگ نظر در را مثال کي

 نيا ما اگر که ديکن تصور ديتوان یم ايآ  تاجر؟ یبرا چطور؟ شما یبرا است؟ سودمند من یبرا انتقال نيا چرا. دھم انتقال شما
 را شيخو وقت و منابع ميتوان یم یحد چه تا م،يکن تکرار کشور اقتصاد سراسر در یتر ک5ن ۀمانيپ به را  ساده انتقال گونه
 م؟يينما رهيذخ

  

  ؟کردزمانی که يک قرارداد نقض می شود، چه بايد ھـ: 
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  نقض قرارد و چاره انديشی ھای آن

 

به گونه يی که توافق  -ر سرداشت، واقعيت پيدا می کند عبدل  در توزيع آردحال فرض کنيد که بدترين ھراسی که اسد در تجارت د
قرارداد در اجرای مکلفيت ھای خويش دھا، زمانی که يکی از طرفين به قانون قرارداناکام و يا ناتوان می شود. مطابق  -شده بود

  کرده است. » نقض«ناکام می شود، ما می گوييم که وی قرارداد را 

 

می باشد. چون بدون روش مؤثر برای  ھايکی از مھمترين جنبه ھای قانون قرارداد» نقض قرارداد«  موضوع خورد باتعامل و بر
را که  و اطمينانی»  يقين مندی« نقض قرارداد بروز می کند)،  ۀ( يا ترميم خساره ای که در نتيجھامرعی ا4جرا کردن قرارداد

بنابراين، قانون ارزش شکل و ماھيت قرارداد را از ل م5حظه ای تقليل خواھد يافت. داد بايد فراھم سازد، به حد قابقانون قرار
قانون مدنی، در  739  ۀمادمناسب حفاظت و پاسداری می کند. » چاره انديشی«  و يا» جبران خساره« طريق فراھم کردن 

در  -ھرگاه يکی از طرفين قرارداد«  اين ُحکم را بيان می کند: ۀمواردی که قرارداد نقض شده باشد، برای جبران خسار
مکلفيت خود را تکميل و اجراء نکند، طرف ديگر قرارداد می  -قراردادھايی که مکلفيت ھايی را بر ھردو طرف تحميل می کند

  »خود، ادعای جبران خساره نمايد. ۀتواند برای فسخ و يا ابطال قرارداد درخواست دھد، و در صورت نياز، برای ضررھای وارد

 

 ۀمطابق به شرايط معينه عمل نمايد، محکم 4جرا نتوانستهاف ھای قرارداد مرعی طرس از آن که تثبيت گردد که يکی ازپ
ا بايد دريافت کند تا بتواند با استفاده از آن ضررھايی را صميم بگيرد که طرف مقابل وی چه نوع جبران خساره رباص5حيت بايد ت

برای نقض يک قراراد،  جبرانشکل فرضی وم، معبه طورض شده است، جبران خساره نمايد. که در اثر نقض قرارداد بروی عار
می باشد. با اين وجود، در برخی موارد محکمه شايد به طرف ناقض قرارداد دستور دھد تا برای جبران  جبران خساره پولی

گفته می شود. » اجرای خاصی مفاد قرارداد« اص ناشی از نقض قرارداد، کدام اقدام خاصی را انجام دھد. به اين اقدام خ ۀخسار
با�خره، بعضی وقت ھا طرفين پيش از پيش به عنوان جزوی از توافق خود مشخص می سازند که در صورت نقض قرارداد کدام 

ز انواع ياد می کنند. حال، ما در اين جا ھريک ا» جبران نقدی خسارات « خسارات به بار خواھند آمد. اين خسارات را به نام 
  را به نوبت مورد بررسی قرار خواھيم داد.   جبران خساره

  

  جبران خسارات به طورنقدی
 

ست که به طور معمول به عنوان جبران خساره به طرف غير ناقض[ طرف متضرر] داده می شود. محاکم ت5ش اپول وسيله ای 
قرارداد به  ۀکه وی توقع داشته در صورت تکميل موفقان که مساوی به مبلغی باشد-می کنند تا به طرف متضرر يک مقدار پول را 

ر داشته باشد اعطاکنند. در تصميم گيری به ارتباط اعطای خسارات پولی، محکمه بايد برخی روش ھايی را در اختيا -دست آورد
مقدار و يا مبلغی برای  نظام مند محاسبه نموده و تعيين کند که چه ۀت را  به گوناند ميزان و مقدار خسارکه مبنی بر آن بتوا

  متضرر مناسب می باشد. 

 

وارد قرارداد می شوند، شکل گيری و يا عقد يک قرارداد مرعی  راه اندازی معام5ت مولد ثروتچون معمو4ً مردم به منظور 
وقتی که محکمه ا4جرا در ھريک از طرفين توقعاتی را به وجود می آورد و قانون نيز اين توقعات را حراست و حفاظت می کند. 

متضرر، مقدار پولی را به عنوان خساره بپردازد تا آنھا مبلغ مورد نظر را برای جبران  فايده ھا  ھای تصميم می گيرد برای طرف
نقض قرارداد برآورده نشده «قرارداد به دست آورند، اما چنين توقعی در اثر  ۀکه قراربود در صورت تکميل موفقان-و مزايای خود

حقی را که طرف ديگر پی برد. ات توقع ۀوجه الخسارست که می توان به آسانی به معنا و مفھوم ا اده نمايند،  از اين جااستف -است
رارداد را قراداد از فايده ھای عملکردھا و اجراأت انجام شده به دست می آورد، حق مالکيت است. زمانی که يکی از طرفين ق

مقدار پولی که در صورت اجرای  ۀاعاد به منظور، رزود ترين فرصت ممکندکه  مستحق استنقض می کند، طرف متضرر
به   - و به منظور حفظ مقامی که در صورت تکميل قرارداد می توانست آن را تصرف کند به عنوان فايده به دست می آورد قرارداد

کمتر بوده و نچه که ما تصّور می کنيم، به مراتب از آ اتتوقع ۀاغلب اوقات، حد و حدود وجه الخسارقضاوت محکمه مراجعه کند. 
. تصميم گيری به ارتباط اين که چه زمانی و چطور  بايد بين ادعاھای مشابه تفکيک صورت گيرد، يکی از چالش تقليل می يابد

  می باشد.  حاکم برجبران خسارهبرانگيزترين جنبه ھای قانون 

 

آرد  اس قرارداد مجبور است که دو خريطهنظر بگيريد: عبدل براس برای وضاحت بخشيدن اين موضوع، مثال اسد و عبدل را در
به نانوايی اسد برساند. ھرگاه عبدل برای مدت يک ھفته در توزيع و يا رساندن آرد به دکان اسد ناکام گردد، محکمه  را روزانه

  لی خواھد بود؟ توقع بپردازد. حال، اسد مستحق چه مقدار پو ۀتصميم خواھد گرفت که برای اسد وجه الخسار

 

آشکارترين مقداری را که اسد مستحق آن می باشد، مقدار پولی خواھد بود که اسد برای دريافت آرد پرداخته بود و اما  اولين و
افغانی را برای دريافت آرد يک ھفته پرداخته باشد و عبدل در توزيع و  5000اه اسد مبلغ ھرگ. آرد توزيع نشده استآن دربدل 
  افغانی خواھد بود.  5000مستحق دريافت  يک ھفته ناکام شده باشد، پس اسد درگام نخست  آرد رسانيدن
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با اين وجود، اسد برای اين که بتواند تجارت خود را دوام بخشد، بايد تاجر ديگری را پيدا کند که بتواند با ارسال يک يادداشت 
اولين افغانی بپردازد.  600ه طور مثال برای ھرخريطه آرد مختصر، از وی آرد خريداری نمايد. در نتيجه، اسد مکلف است ک

که در اين جا شخص مورد نظر اسد می باشد، در موقعيتی قراردھد  را طرف غير ناقضکه اين است » توقع ۀوجه الخسار«مقصد 
ضافی را که اسد منطقی و معقول ھزينه ھای ا ۀمحاسب بنابراين،. که در صورت تکميل قرارداد می توانست آن را تصرف کند

توقع شامل فايده ھا و  ۀتوقع  خواھد شد. با�خره، وجه الخسار ۀنقض قرارداد متحمل گرديده است، شامل وجه الخسار ۀدرنتيج
نان متحمل شده  ۀمتذکره به خاطر نداشتن آرد به منظور تھي ۀمزيت ھايی به ھدر رفته ای نيز خواھد شد که اسد در جريان ھفت

  است.  

  

  اص مفاد قرارداداجرای خ
  

پول به طور درست و دقيق جبران شده نتواند، احتمال زياد می رود که محکمه   ۀوارده در اثر نقض قرارداد به وسيل ۀھرگاه خسار
پولی به  ۀترين مورد و يا وضعيت که در وجه الخسار. معمول صادرنمايدرا » اجرای خاص« برای طرف ناقض قرارداد امر 

برای فروش يک قطعه جايداد اگر قرارداد نی ناکارا و ناکافی می باشد، زمانی است که قرارداد بی ھمتا باشد. جبرا ۀعنوان وسيل
آن گونه که در صورت تکميل قرارداد  -پولی نمی تواند حقوق طرف متضرر را ۀباشد، وجه الخساريگانه و يا منحصر به فرد 

ر پول نامبرده نمی توان با  مقدااعاده نمی تواند؛ زيرا   -ی توانستبرآورده می شد و يا مقامی را که شخص متضرر تصرف م
اگر من با شما قرارداد کنم که يک مثالی را به عنوان نمونه در نظر بگيريد: نمايد. عين مايملُک را درجای ديگر خريداری خريدار

ل اگر شما به محکمه مراجعه کنيد، محکمه مرا اسپ تندرو(اسب مسابقه ای) استثنايی را بدھم و بعد تصميم خود را تغيير دھم. حا
درست و  ۀدستور دھد که اسپ را برای شما بدھم؛ زيرا برای محکمه دشوار است که تعيين کند چه مقدار پولی می تواند به گون

نقول جبران نمايد. به طور عموم، فرض و گمان قوی اين است که جايداد م بشما را به خاطر از دست دادن اس ۀدقيق خسار
اجرای زمين باشد، در ھمچو وضعيت ھا،  ۀقرارداد به ارتباط انتقال و يا معاملمنحصر به فرد می باشد، پس، در مواردی که نقض 

  خواھد بود.  جبرانیعمل يگانه  خاص مفاد قرارداد

 

  که قب? درقرارداد تعيين شده است نقدیازطريق مبالغ ت اخسارجبران 
 

بازگذاشته است و برای  جبران خسارات به اين شکلر ذيل بازنويسی شده است، واضحاً زمينه را برای قانون مدنی که د 731 ۀماد
طرفين قرارداد ص5حيت می بخشد تا برخی خساراتی را که بايد در ھنگام نقض قرارداد در برابر آن پول پرداخته شوند، به طور 

فايده ھا و مزيت ھای زيادی را برای طرفين قرارداد فراھم می  تازاين نوع جبران خسارا ۀمشخص و موردی برشمارند. استفاد
که مقدار پول قابل پرداخت را برای نقض قرارداد از پيش تعيين کنند و از اين طريق سازد: نخست، به طرفين اجازه می دھد 

ارات نامشخص بوده و يا ميزان ريسک پذيری خود را محدود سازند. اين گزينه به ويژه زمانی بسيارمفيد است که مقدار خس
دقيق آنھا دشوار می باشند؛ دوم، برای طرفين قرارداد  اجازه می دھد که با يقين مندی بيشتری بفھمند که خسارت ھای  ۀمحاسب

، تأخير در امور »عدم يقين مندی« احتمالی ناشی از قراداد چه مقدار خواھند بود. در نتيجه، طرفين می توانند به راحتی از بروز 
  ت واقعی، خودداری و جلوگيری کنند. اتقابل  و ھزينه ھای استفاده از فرايندھای قضايی به منظور تعيين خسارم

  

  1977قانون مدنی 

 

  به شکل نقدیت اخسارجبران 
 

يت را که بايد در صورت عدم اجرا و يا تأخير در اجرای مکلف (ضمانی)جبران خسارت ۀاز: طرفين قرارداد می توانند اند731 ۀماد
   تسويد قرارداد تعيين و يا بعداً در مورد آن توافق نمايند. پرداخته شود، در حين 

 

: ھرگاه مديون ثابت نمايد که مقدار ضمان تعيين شده  غير عاد4نه بوده و با ضرری که از عدم اجرای قرارداد  ناشی 732 ۀماد
 شده متناسب نمی باشد، داين مستحق آن شده نمی تواند. 

 

  محکمه توسط خسارات ۀمحاسب
 

 با قانون، در آن حيتصر اعدمي و ضمان مقدار و اندازه یرو یقبل  ۀموافق تيموجود عدم  صورت در تواند یم محکمه: 734 ۀماد
  .کند نييتع را آن ۀانداز ،یو ديکسرعوا و نيدا بر وارده ۀخسار نظرداشت در
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درست جبران خساره  ۀدينه به جای اين که طرف متضرر را به گوناگر محکمه تشخيص نمايد که خسارت ھای نقبا وجود اينھا، 
را بی اعتبار  دهقب5 تعيين ش ، می تواند احکام خسارت ھای نقدیناقض  به کار می رود ۀنمايد، بيشتر در قرارداد به منظور جريم

عملکردھای طرفين الزام عيين گرديده تات بسيارک5نبه اين خاطر مبلغ  خسارت ھای نقدی مقدار محکمه دريابد کهاگراع5م نمايد. 
آورگردد، درآن صورت حکم معينه فاقد اعتبارخواھد بود. بنا براين، محکمه صرف ُحکمی را که به ارتباط خساره صريح باشد و 

  ارد. احتمالی ای باشد که از نقض قرارداد ناشی می شود، معتبر می شم ۀطرفين به منظور پيش بينی خسار ۀبيانگر ت5ش صادقان

 

به منظور وضع جريمه ھا وجود دارد، اين است که با  خسارت ھای نقدی ۀدليلی که برای ممنوعيت ازسوی محکمه با4ی استفاد
ھرگاه طرف ناقض احساس کند که می تواند با پول بسيار اندکی برای طرف متضرر جبران خساره  - توجه به اين گونه جريمه ھا

 ديدگاه  مکلفيت ھای خود بپردازد، بيشتر به نقض قرارداد تشويق می گردد. اجرایقرارداد به به جای آن که مطابق به  -نمايد

به شرطی مجاز می باشد که خسارت اعطاء شده به طرف متضرر کافی جبران خسارات محاکم اين می باشد که اين گونه برخی از 
  را که متحمل شده اند، جبران نمايند. باشند تا آنھا بتوانند با استفاده از مبالغ مورد نظر خساره ھايی 

 

 که قانون قرارداد بامسأله يادی بستگی دارد به اين تاحدی زنقض قرارداد چطور برخورد می کند، موضوع اين که محاکم با 

اين ز ما در آغا و تجارت می باشند حقوقجدايی ناپذير جنبه ھای مختلف  ۀکه مشخص - پچيدگی ھا و ناھمگونی ھای پاليسی گزاری
قرداد بايد  منازعاتناشی از  ۀارمحکمه بايد در مورد تعيين اعطای خسبرخورد می کند.  چگونه -فصل پيرامون آن بحث کرديم

مصؤنيت و حراست از حقوق طرف متضرر قرارداد و نياز [سکتور تجارت] به منظور تصميم بگيرد که بتواند بين نياز طوری
  که  از نخست به عقدقرارداد تمايل نشان دھند، تاحدی توازن ايجاد نمايد.  یھاطرف  ۀتأمين مشوق ھای ضروری  برای ھم

 

بيشتری را به » يقين مندی« طرفداراجراآت قوی قانون و وضع خسارات بزرگ باشند تا بتوانند  قرارداد ۀطرف ھای بالقوشايد 
اگر با حدس و احتمال  -ھای احتمالی قراردادمنظور تکميل و اجرای قرارداد به وجود بياورند، اما در عين زمان شايد طرف 
در آن صورت ع5قمندی خود را به عقد  -بفھمند که درصورت نقض قرارداد با تحمل خساره ھای بزرگی روبرو خواھند شد

دی، واقعيت پيدا می کند که از نظر اقتصا ۀاين برداشت و تصّور بيشتر در شرايط و احوالی جنبقراردادھا از دست خواھند داد. 
خساره صورت می گيرد،  مقدار و مؤثرتر باشد، اما تحريفی که در تعيين و اعطای ترنقض قرارداد از تکميل و پيشبرد آن کارامد

  می کند.اقتصادی واقعی ای که برای طرف غير ناقض[ متضرر] وارد می شود، تجاوز  ۀاز مرز خسار

   

 قرارداد درافغانستان  حقوقواقعيت ھای  -  ۴

 

زيادی از چارچوب حقوقی ای که بايد بر توافقنامه ھا بين طرف ھای سکتور خصوصی نافذ باشند و آنھا را تشويق کنند بخش ھای 
که سرمايه گذاری خصوصی درافغانستان را تشويق و حراست کنند، ھنوز درحال طرح و تدوين می باشند. برع5وه، در افغانستان 

ھمزمان و متداخل نافذ می باشند  ۀبر منازعات تجارتی بين طرف ھای قرارداد به گونبرخی نظام ھای  حقوقی ای  وجود دارند که 
 2004( طورمثال: قوانين ُعرفی ای که توسط شوراھا تطبيق می گردند و نظام حقوقی رسمی که به پيروی از قانون اساسی 

م ھماھنگ و ھمسو قوقی] به طور کامل با ھو اکنون بايد ت5ش صورت گيرد تا اين نظام ھای مختلف[ح مي5دی شکل گرفته اند)
دکی محاکم تجارتی در به غير از شھرھای بزرگ، تعداد بسيار انشته و قرار دا مرحله ايجاد شدنتجارتی در گردند. نظام محاکم
ند و به به نظر می رس» نامشخص«محاکم افغانستان ھنوزاز نظر تاجران بين المللی  سرنوشتعم5ً فعال می باشند. شھرھای ديگر

ھمين خاطر، تجارت ھای بين المللی از محاکم تجارتی ای که عم5ً در اين کشور فعال می باشند، استفاده نمی کنند؛ زيرا ھنوز در 
تجارتی تاکنون به طور  ۀمحکماين کشور قانون قرارداد رسمی وجود ندارد و فيصله ھای محاکم چندان قابل پيش بينی نمی باشند. 

  مورد بررسی قراردھد.  را دکی در اختيار دارد که بتواند به منازعات تجارتی پچيده رسيدگی نموده و قضايای واردهنسبی توانايی ان

 

 افغانستان در مورد قراردادھا  حقوق
 

 رسميتبه  اب ھامی باشد و انتظار می رود که  قانون جديد قرارداد هتوسعتجارت در حال  حقوقبه ھرحال، جنبه ھای مختلف 

و با تأکيد بر  ،اقتصادی افغانستان ۀتوسع مفيد برای محيط تجارتیدر راستای ايجاد يک قانون قرارداد باثبات  ۀاھميت ويژ نشناخت
ورود سرمايه گذاران خارجی موانع برای در آن که طوری  -به سوی اقتصاد بازار آزاد اقتصادی افغانستان نظام تدريجی  انتقال

  ، تصويب گردد. بسيار اندکی وجود داشته باشند

 

کار کرده »  امريکا وک5ی مدافعانجمن ابتکاری   ۀبرنام «حقوقدانان زير نظر کميته ای متشکل ازدر جريان چندين سال گذشته، 
اند تا از يک سو، اص5حات 4زم و ضروری را در قانون تجارت افغانستان مورد حمايت قراردھند و از سوی ديگر،  با مقام ھای 

در معام5ت و » يقين مندی« ۀتوسعرا که ھدف آن بھبود و  ھاجديد قرارداد انونافغانستان ھمکاری می کردند تا قارشد حکومت 
حمايت و حراست از حقوق مشروع و منافع طرف ھای قرارداد بوده باشد، تھيه و تدوين کنند. محصول کار آنھا يعنی قانون 
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] و قانون تجارت ۀن قرارداد اين کشور را که در متون قانون تجارت[ اصولناماحکام قانو متفرقهقراردادھای افغانستان، رھيافت 
که دارای تأثير يکدست باشد، ه و آنھا را با قانون مدون مستقل از بين برد غانستان، به شکل پراکنده نھفته می باشند، مدنی اف

  جايگزين خواھد کرد. 

 

و ُحسن نيت را به عنوان اصول بُنيادی، به رسميت  طرفينداد، رضايت قانون جديد قراردادھای افغانستان مفھوم آزادی قرار
انعقاد ) 1( متن قانون مدّون کنونی جنبه ھای کليدی قرارداد را بررسی و مورد توجه قرار می دھد، به شمول:شناخته است. 
مقررات حاکم قواعد و  )4رداد؛() عملکرد واجراأت قرا3) اعتبار و انفاذ قرارداد؛ (2عناصر ضروری يک قرارداد؛(قرارداد و

ی 4زم ) چاره انديشی ھا7) واگذاری[ و يا انتقال رسمی حقوق و مکلفيت ھا]؛(6) فسخ و انقضای قرارداد؛ (5تفسير قرارداد؛ (بر
  . تاجر اصلی وکميشن کار) روابط 8دربرابر نقض قرارداد؛ (

 

برای  اقتصاد بازار آزاد درافغانستان  ھموارگرديده و  ی 4زمھاينه زم آرزو دارد که با توجه به اين مسأله که حکومت افغانستان 
خاصی  را به فروشات و ھم چنان چاره انديشی ھای ینمايد، قانون مدون جديد، بخش کامل ۀتوسعاقتصادی بھتر و بيشتر نظام اين 
فصل ھايی نيز به  هقانون نامبرددر  و ھم چنان ،اختصاص داده استکه در مورد معام5ت فروش قابل تطبيق می باشند،  را

  اختصاص داده شده است. ] و قراردادھای گدام سازی نسپورتی، قراردادھای حمل و نقل[ ترایبررسی معام5ت تھاتُر

 

و  احکام، در نتيجهاس5می در افغانستان معاصر، تسويد گرديده است. حقوققانون قراردادھای افغانستان با توجه و رعايت جايگاه 
و  عربی، کويت ۀقوانين مدون کشورھای اس5می مانند امارات متحدازافغانستان تا حدی زيادی  ھایقانون جديد قرارداد محتوای

 برخی اصول مشخص ھم  چنان، قانون مذکور مناسب گنجانيده شده است و ۀاس5می در آن به گون حقوقاصول گرفته ومصر الھام 

ت. در عين حال، را به رسميت شناخته اس» مرابحه« و » مضاربه«از قبيل  س5میسنتی و تاريخی  قانون قراردادھای ا روابط
از ايا4ت متحده   نيمه صنعتیمواد واحکام مشخص قوانين قرارداد کشورھای صنعتی وکشورھای قانون قراردادھای افغانستان، از
الھام گرفته  - نون اس5می در تضاد نبوده انددر مواردی که احکام قوانين کشورھای نامبرده با قا - گرفته تا جھموری خلق چين

14است.
   

  

  نگاھی به شکل و محتوای قانون قراردادھای افغانستان

  
  :  کتاب اول: احکام عمومی

  : ساحه تطبيق و اھداف1فصل 

  : عنا صر ضروری و انعقاد قراردادھا 2فصل 

  : اعتبار و انفاذ قراردادھا  3فصل 

  قراردادھا  : شکليات، شرايط و حقوق فسخ4فصل 

  : اجرای مفاد قراردادھا 5فصل 

  : قواعد و اصول حاکم برتفسير قراردادھا 6فصل 

  : تعديل و واگذاری قراردادھا 7فصل 

  : شرايط مندرج قرارداد؛ انجام وجايب و اتمام زود ھنگام 8فصل 

  : نقض قراردادھا9فصل 

 : احکام خاص10فصل 

 

واضح بيان می کند که زنان و  ۀ) و به گون2 ۀ( مادميکندتعريف را به شکل واضح  مورد استفاده درقانوناصط5حات  اولکتاب 
ی يک و شکلدھ انعقادکه برای ). اين کتاب توضيح ميدھد 9 ۀمردان برای عقد قرارداد دارای ظرفيت و توانايی برابر می باشند(ماد

مشروع، در ضمن در اين و جھت  مشروع وعقبول، موض ،ايجابباشند که عبارت اند از:  عنصر ضروری میقرارداد چھار
که دريک قرارد  انواع شرايطی را. ھم چنان کتاب اول،  15-11واضح تعريف شده اند( ماده ھای  ۀکتاب، اين عناصر به گون

صريح بيان می کند که برای مرعی ا4جرا شدن  ۀگون نموده، اما بهبه شمول کميت، کيفيت، نرخ و غيره را فھرست  معمول است
سپس، دراين کتاب فھرست کلی شرايط و احوالی که ممکن  اين عناصر در نظر گرفته شوند. ۀيک قرارداد، ضروری نيست که ھم
بروز نمايند، به شمول شرايط ابطال قرارداد، مورد بررسی قرار می گيرند( ماده ھای قرارداد  ۀدرجريان تطبيق و تعميل رابط

نيز، به عنوان شرايط و ) 60 ۀتفسير قرارداد( مادحاکم بر) و اصول 54-47 ۀ( مادای قرارداداجر)؛ بعد از آن، معنا و تأثير 29-36
ھم چنان در کتاب اول، پيامدھای نقض قرارداد که مسايلی از قبيل  ط باتطبيق قرارداد مورد بررسی قرار گرفته اند.احوال مرتب

                                                   
)USAIDآمريکا( ۀانکشاف بين المللی ايا4ت متحد ۀادار - 10

مي5دی. در اين  2007، نشر 16 ۀط سوداگری و تجارت، صفحافغانستان آجندای برای عملکرد: انکشاف محي؛ 
 .http://Biziclir.com/gallaries/country-assessment/afghansitan.pdfسايت قابل دريافت می باشد: 
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مفصل  ۀ) را در برمی گيرند، تعريف گرديده وبه گون90- 79 ۀ( ماداجرای خاص و خسارت ھای نقدیچاره انديشی ھا، خسارات، 
  شده اند. داده توضيح 

  

  اتفروشحاکم برقراردادھای  کتاب دوم:

   عمومیفصل اول: احکام 

  فصل دوم: تضمين ھا و حقوق مرتبط با آن 

  فروشات مشخص ۀفصل سوم: انتقال مالکيت؛ ھدف و محدود

  فصل چھارم: ريسک زيان 

  و چاره انديشی  قرارداد ، نقضقرارداداجرای فصل پنجم: 

   فصل ششم: انواع مشخص قراردادھای فروش

  

اجناس را که در اکثر اقتصادھای  بازار آزاد  فروش ۀقراردادی و پذيرفته شد رھيافت ھا و روش» قانون قراردادھا« وم کتاب د
« است؛ به شمول» تضمين«  ۀدر اين بحث، مسألتی حيا ۀ. مسألند، برای نخستين بارمعرفی می کندمعمول و قابل دريافت می باش

. واقعيت جديد ديگری که می باشند» دارای کيفيت فروش«  که اجناس فروخته شدهاصل  بر اين  دارندکه تلويحاً اشاره » تضميناتی
قرارداد، می توانند  در اين کتاب مورد بحث و بررسی قرارگرفته، اين است که تاجران افغان مطابق به احکام و مواد قانون جديد

). 110-104از قرارداد در نظر داشته باشند( ماده ھای  -که در گذشته از آن صرف نظر کرده اند - توقعات و انتظارات جديدی را

قانون جديد برای خريداران اين حق را می بخشد تا اجناسی را که برای خريد آن قرارداد عقد کرده اند، امتحان و بازرسی کنند( 
تا زمانی  که با ليست واضح معيارھای معينه مطابقت حاصل  -) و ھم چنان به آنھا حق داده شده است که اجناس ناقص را104 ۀماد
تعريف می کند و  تصريح می کند که را » ريسک« واضح ۀ). افزون برآن، قانون جديد به گون107 ۀنپذيرفته و ردکنند( ماد - نکنند

 ۀشده و يا زيان ناشی از آن، پيش از توزيع به دوش فروشنده و پس از توزيع به عھدريسک ناشی از خسارت اق5م فروخته 
ھم چنان درکتاب دوم، تعدادی از  ).118 ۀخريدار می باشد، مگر اينکه در قرارداد طوری ديگری تصريح شده باشد( ماد

 تعريف گرديده اند که عبارت اند از: ضح وا ۀاتفاق بيافتند، به گونافغانی  بازارھایکه ممکن در محيط ات روشقراردادھای ف

ک ي؛ خريداری ھای قسطی و تمل)134 ۀ(ماد می باشندکه نيازمند توزيع اجناس در مکان ھای جداگانه  اتیقراردادھای فروش
حمل و يا «مبتنی بر  قراردادھای فروش« )؛ 137 ۀ؛ فروش آزمايشی( ماد)136 ۀ)؛ فروشات بين تاجران( ماد135 ۀثانوی( ماد
).  تعداد زيادی 130 ۀ)( مادCIP] با پرداخت بيمه( ترانسپورتی)؛ و قراردادھای حمل و نقل[ 138 ۀ( ماد)FCA»(انتقال رايگان
اقتصاد افغانستان درحال حاضر شايد به قدرکافی تحرک نداشته به نظر می رسند وبه ھمين خاطر، » آرمانی « از اين مفاھيم 

  نده به تدريج بروزکرده و شکل خواھند گرفت. ايت قراردھد، اما اين قراردادھا در آيرا مورد حم که  اين ابتکاراتباشد

  

  سوم: نمايندگی کتاب 

  
  موضوع د4ّلی در فصل پنجم کتاب سوم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. 

  

  کتاب چھارم: برخی قراردادھای مشخص ديگر

   
  فصل اول: تھاتُر 

  ھبهفصل دوم: 

  ] ترانسپورتی[ نقلی حمل و فصل سوم: قراردادھا

  فصل چھارم: قراردادھای گدام سازی

  فصل پنجم: احکام خاص 

 

 همحيط بازارھای افغانی پديد آيند و يا قراردادربرخی حالت ھا و يا وضعيت ھای مشخصی که احتمال دارد د ،کتاب چھارمدر
نوع  –يی اجناس درگدام]  در قانون قراردادھای جديدشموليت قراردادھای گدام سازی[ يا جابجا تعريف و توصيف شده اند.، شوند

قراردادی  که در آن صاحب گدام اجناسی را که توسط يک امانت گذار تسليم داده می شود، در گدام ذخيره می کند و شخص 
و ماھيت اختار س برای  یھاييکی از قراردادھای بسيار مھم می باشد؛ زيرا چنين قرارداد - گدام را می پردازد ۀمذکور حق الزحم

  تجارتی می گردد.  ۀھمچو رابطو باعث کاھش ريسک طرفين دخيل در زراعتی اقتصاد افغانستان پاسخگو بوده
 

  کتاب پنجم: احکام متفرقه 
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ھا تطبيق آنچگونگی به شمول تاريخ انفاذ قراردادھا و  - جديد قراردادھای کتاب پنجم، جزييات حياتی و مھم قابليت اجرايی قانون
قوانين قرارداد،  ۀ، ھمھاتاريخ انفاذ قانون جديد قراردادواضح بيان می کند که پس از ۀدر بردارد. ھم چنان اين فصل، به گون را

  گرديده و ديگر قابليت اجرايی نخواھند داشت.  ملغیفرامين و مقررات مرتبط با آن، 

 

محيط تجارت و  ۀتوسعستان آجندايی برای علمکرد: )؛ افغانUSAIDCآمريکا( ۀبين المللی ايا4ت متحد ۀتوسع ۀمنبع: ادار
  مي5دی  2007، نشر 34 -32سوداگری در افغانستان؛ صص 

  

  محيط بازارھای[ اقتصادی] افغانستانتطبيق قانون قراردادھای جديد در چالش ھا فراروی تعميم و :بررسینقد و 
 

حقوقی، چالش ھای   ۀعرصھای اقتصادی افغانستان و درزارجديد در باھای آن گونه که يادآوری گرديد، تعميم قانون قرارداد
توافقنامه ھای تجارتی و مکلفيت  ۀفراروی ذھنيت زدايی و ذھنيت سازی بُنيادی در بين افغان ھا که پس از اين  در بارعظيمی را 

د بيانگر يک اجماع ملی به قانون مدنی موجو و ادبيات ھای مرتبط با آنھا طور ديگر بيانديشند، به ھمراه خواھد داشت. زبان
قانون می باشد؛ اين احساس و نگرش ضرورتاً در قانون قرارداد جديد » انفاذ و اجرای« در برابر » چشم پوشی« جانبداری از 

ردگرديده و فرض بر اين گذاشته شده که مردمان بايد در برابر مکلفيت ھای شان پاسخگو و مسؤل پنداشته شوند. استفاده کنندگان و 
ا تطبيق کنندگان آغازين اين قانون[ قانون جديد قراردادھا] به احتمال زياد تجارت ھای بزرگی خواھند بود که ع5قه دارند مطابق ي

به شرايط بازارآزاد رشد کنند، از اين رو آنھا از قراردادھای کتبی پيروی کرده و از محاکم به عنوان وسايل و ابزاری در راستای 
درعين حال، افراد و تجارت ھای کوچک به احتمال زياد برای مدتی اعتبار خويش استفاده خواھند کرد.  مستندسازی ارزشمندی

که به طور سنتی حل و فصل منازعات تجارتی  -ت5ش خواھند کرد که بازھم بر نھادھای محلی و قبيلوی از قبيل جرگه و شورا ھا
ی در اين پيش زمينه ھای  بی سواد موجوديت ۀدر نتيجھادھای غير رسمی اتکا کنند. اگرچند اين ن - و غير آن را مديريت می کنند

 نھادھا تا اين اما بازھم فعاليت می کنند و به طور معمول قضايا را مطابق به کدام رھنمود نوشتاری حل وفصل نمی کنند، ،کشور

  نيز جزوی از چارچوب حقوقی افغانستان باقی خواھند ماند.  ،قابل ديد ۀآيند

  

  مي5دی  2007، نشر سال 34 ۀمحيط تجارت و سوداگری، صفح ۀتوسع؛ افغانستان آجندای برای عملکرد: USAID منبع:

  

 سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر

  

. آيا شما با اين گفتۀ نويسنده که می گويد: تطبيق و تعميم قانون جديد قراردادھای افغانستان، نگرش و باورھای مردم افغانستان را 1
 سبت به توافقنامه ھای تجارتی و مکلفيت ھای آن نخست تغييرداده وسپس ذھنيت سازی می کند، موافق ھستيد؟ن

  

  . به نظر شما قانون جديد قردادھا چه تأثيراتی را روی برداشت ھای موجود از قراردادھا در افغانستان به جا خواھد گذاشت؟ 2

 

بيشتر قابل  پيامدھای منازعات تجارتیاحتمال می رود که يب و تطبيق گردد، پس از آن که اين قانون جديد به طور رسمی تصو
و احتمال می رود که مردم برای حل و فصل منازعات تجارتی خويش بيشتر از گذشته به نظام حقوقی کشور پيش بينی گردند 

  مراجعه خواھندکرد. 

 

دور تاکنون، آشکار گرديده است که نظام حقوقی افغانستان تا  افغانستان از گذشته ھای جه به وضعيت قانون قرارداد تجارتیبا تو
منازعات تجارتی بازی کرده نتوانسته است. اکثر تجارت ھا در  ۀکنون کدام نقش عمده ای را در حل و فصل و داوری در بار

ه نموده و از طريق آنھا حق افغانستان، برای حل منازعات تجارتی خويش بيشتر تمايل دارند که از ميکانيزم ھای غيررسمی استفاد
) بعضی وقت ھا به AISAحمايت از سرمايه گذاری ھای افغانستان( ۀاجرايی بببخشند؛ طور مثال: ادار ۀمالکيت خود را جنب

مشک5ت سرمايه گذاری معمو4ً از قراردادھا توسل می ورزد. » ميانجيگری« منظور حل و فصل منازعات سرمايه گذاران به 
 عدم موجوديت يک قانون قرارداد واضح و روشن، منتج به اجراناپذيری توافقنامه ھا از طريق منابع رسمی ناشی می شوند و

تجارت بين حقوق به  متحد راجع کمسيون سازمان مللقواعد خصوصی، مطابق به گرديده است. قانون سرمايه گذاری 
رارداد خود با سرمايه گذار ديگر مشخص کرده است، ) و يا ھم رعايت ميکانيزمی که يک سرمايه گذار در قUNCIRALالمللی(

برخی ميکانيزم ھايی را برای حل و فصل منازعات ارايه کرده است. با اين وجود، اين احکام تجربه ناشده اند و ھنوز ھم منازعات 
  از طريق منابع ُعرفی و سنتی چون شوراھا و غيره نھادھای غيررسمی حل و فصل می گردند. 

 

 طرفين کهدر صورتيبرخی ميکانيزم ھايی وجود دارند که برای حل وفصل منازعات تجارتی افغانستان المللی، سطح بين در 

حل و فصل منازعات سرمايه  ۀمعاھد« باشند، استفاده شده می توانند. افغانستان يکی از طرف ھای  بين المللی تاجران قرارداد
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به رسميت به ارتباط  [که »نيويارک 1958سال  ۀمعاھد«  ۀان امضاء کنندو ھم چن»  يک دولت با دولت ديگرگذاری بين ملل و 
يک چارچوب  می باشد. اين توافقنامه ھای بين المللی، صادر و تصويب گرديده بود] خارجی محاکم ۀو اجرای فيصل  شناختن
 کهده است. عموماً، در صورتيو دادگاه را به منظور حل و فصل منازعات تجارتی بين طرف ھای بين المللی، ارايه کر حقوقی

( چه نھاد ماھيت تجارتی داشته باشد، چه  ماھيت غير انتفاعی و ياھم از دست اندرکاران قرارداد افراد و نھادھای بين المللی باشند
ی ر قرارداد خويش درج مد» حکميت« نھادھای مربوط به سازمان ملل باشد)، در آن صورت به طور معمول فقره ای را زير نام 

  قرارداد می سازد.   شامل» محکَ «نامبرده قانون يکی از کشورھای ديگر را به عنوان  ۀفقر نمايند و

 

سازند، ی حل و فصل منازعات تجارتی ھموارو يا نظامی که بتواند زمينه را برانظام اخيراً در ت5ش ھايی که به منظور ايجاد يک 
ون جديد اخيراً به منظور حل وفصل منازعات تجارتی تصويب شده اند. پيشرفت ھای خوب حاصل گرديده است. عمدتاً دو قان

 آنرا در اختيار طرفين قرار می دھد که با استفاده از رچوبیمی باشد؛ قانون نامبرده  چا قانون اول، قانون ميانجيگری( مصالحه)

کی از منابع و ابزارھای معمول حل ری غيررسمی يگبتوانندمنازعات خويش را به يک روش رسمی تر  حل و فصل کنند. ميانجي
ی را مؤثريت بيشتر موفصل منازعات تجارتی درافغانستان بوده است، اما اين قانون ت5ش می کند که ھمچو ميکانيزم ھای غيررس

 و ھم چنانبرای منازعات خويش انتخاب کنند ببخشد. قانون مشخص می کند که طرفين چگونه می توانند يک ميانجی( مصلح) را 

گذشته از آن، اين قانون برای محاکم راھنمايی می کند بين طرفين چطور پيش برده می شود. » ميانجيگری«  وضيح می کند که ت
  که فيصله ای را که در اثر ميانجيگری صادر می شود، چطور بايد در نظر بگيرند و ھمچو فيصله چطور بايد نافذ و عملی گردد.

 

می باشد که برای طرفين قرارداد اين زمينه را ھموار می سازد تا حکميت را به عنوان ابزار  دومين قانون، قانون حکميت تجارتی
در سطح ملی صورت  و وسيله ای برای منازعات تجارتی خويش تعيين نمايند. آنھا می توانند مشخص کنند که حکميت بين آنھا بايد

ان در مورد منازعه ُحکم و داوری نخواھند کرد و به جای آن، ، محاکم افغانستحالتسطح بين المللی. در ھردو گيرد و ياھم در
د داد اين است که براساس به احتمال زياد عمده ترين کاری را که َحَکم انجام خواھحکميت راجع خواھد شد.  ۀينمع ۀقضيه به ادار

راين، اگرچه قانون قراردادھا ھنوز توافقنامه قابل تطبيق می باشد. بناب ۀحکميت مشخص نمايد که کدام قانون در بار ۀتوافقنام
خويش تطبيق  ۀتصويب نشده است، اما طرفين می توانند باھم توافق کرده و قانون قرارداد کشور ديگری را به ارتباط توافقنام

شمار  نمايند. تصويب اين قوانين جديد يکی از گام ھای مھم  در راستای ايجاد و دريافت راه حل مناسب برای منازعات تجارتی به
  می رود و زمينه را برای انفاذ و اجرای قراردادھا به روش بھتری ھموار خواھدساخت. 

  

 کاربُرد مھارت ھای وکالت: قرارداد استخدام  -  ۵

 

 ۀدر اين فصل تاکنون، در مثالی که به ارتباط اسد مطرح گرديد، به مرحله ای رسيده ايم که اسد در جست و جوی يک توزيع کنند
ی باشد. حال اين مثال را در نظر می گيريم تا بتوانيم با توجه به آن ساختارھای يک قرارداد و مشخصاً، اجزا و عناصر جديد آرد م

يک قرارداد را که برای فروش اجناس عقد می گردد، مطالعه نماييم. حال ما به يک نوع قرارداد معمولی ديگر می رسيم و آن 
 عبارت از قرارداد استخدام می باشد. 

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر

  
اسد ھنوزھم نيازدارد تا کسی ديگری را پيداکند که برای پيشبرد امور دکان جايگزين نجيب هللا گردد و از اين رو، می خواھد کسی 

وش اجناس را برای اجرای چنين کاری استخدام کند. با توجه به مطالعه و بحثی که ما پيش از اين در مورد عناصر قرارداد فر
  انجام داديم، آيا می توانيد برخی از مسايلی را که ممکن درقرارداد استخدام به آنھا پرداخته شود، حدس بزنيد؟ 

  

  پيش نويسی حقوقی ۀتھي

 

يعنی که برنمونه ھای سابق قراردادھا متکی ميباشد. ست که بيش از حد اپيش نويس قرارداد کاری  ۀتھي ۀمسلک حقوق، وظيفدر
قبلی و مشابھی را در نظر گرفته و سپس آن را به منظور مطابقت با مورد مشخص مورد نظر  ۀوقی] قرارداد معامل[ حقیوک5

حالت ھا از يک معيار  ۀعقد می گردد، درھمات برای فروش طور مثال  که یخود، تعديل و اص5ح می کنند؛ زيرا محتوای قرارداد
داخت نيز و زمان پر اجناس . نرخ، روش توزيعرارداد ديگر چندان تفاوت نمی کندپيروی می کند و ساختار آن از يک قرارداد تا ق

در نتيجه، صرف مشخصاتی که خاص و مختص به . شامل باشندھرقرارداد فروش اجناس بايد  در که نقاط مشترکی اند ۀاز جمل
  موجود می باشد، از يک قرارداد تا قرارداد ديگر تفاوت می کند و بس.  ۀمعامل

 

يل نمونه ای از يک قرارداد واقعی استخدام که توسط يک شرکت فعال درافغانستان مورد استفاده قرارگرفته است، برای شما در ذ
نکات مبھمی  ۀعمده ترين مھارتی که بايد يک وکيل و يا حقوقدان بايد از آن بھره مند باشد، اين است که ھمده است. يکی ازآورده ش
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بنابراين، ھدف يک وکيل خوب بين طرفين قرارداد زمينه ساز منازعات بالقوه گردند، شناسايی کنند.  را که احتمال دارند در آينده
  پيش نويس قرارداد، اين خواھد بود که ابھام را تا حد ممکن از بين ببرد.  ۀدر تھي

 

مھم برای نوشتن يک  ۀيد. نکتقبل از بررسی قرارداد ذيل، در مورد برخی از مواد و شرايطی که بايد در آن درج گردند، فکر کن
معلومات مرتبطی را که طرفين می خواھند در ھنگام اجرای قرارداد در نظر داشته باشند، پيش بينی  ۀقرارداد اين است که شما ھم

 ک از طرفين قرارداد،کرده بتوانيد. يکی از بھترين روش ھا برای رسيدن به اين مقصد، اين است که خود تان را در جايگاه ھري

جست وجوی يک شغل و يا وظيفه، چه احکامی را می خواستيد در قرارداد استخدام خود بدھيد. اگر شما فردی می بوديد درقرار 
  را در قرارداد استخدام خود می گنجانيديد؟  تضميناتیچه بگنجانيد؟ 

 

ستخدام نماييد، چه نگرانی ھايی می به ھمين ترتيب، اگر شما شخصی می بوديد که می خواستيد کارمند جديدی برای تجارت خود ا
  داشتيد؟ کدام احکام را شما می خواستيد در قرارداد خود بگنجانيد تا ھمچو نگرانی ھای خويش را سبک سازيد و يا کاھش دھيد؟ 

  

  قرارداد استخدام

  

که  ------------------ --/ خانماد می شود و محترم آقایي» کارفرما« که پس از اين به نام  --------------- فی مابينقرارداد اين 
  ياد می شود و آدرس کامل سکونت طرفين ذي5ً بيان می گردد، عقد می گردد. » کارمند« پس از اين به نام 

  ___________________________________آدرس و محل سکونت کارفرما و کارمند: 

مفصل  ۀمھوری اس5می افغانستان می باشند و در ذيل به گونمبتنی برقانون و مقررات قانون کار ج قراردادشرايط و مواد اين 
  شرح می گردند: 

  

 :وظايف ۀUيح .1

 

آزمايشی برای  ۀآموزشی در نظر گرفته می شود. دور ۀ) ماه به عنوان دور1کارمندان يک( ۀآزمايشی: برای ھم ۀدور : الف
ظايف ود. در جريان اين مدت، کارمند با مسؤليت ھا و روز نخست کار دوامدار  وی  با کارفرما می باش 30کارمند، عبارت از  

آزمايشی، وقت و زمان  ۀخود معلومات حاصل می کند. برع5وه، دور ۀکارفرما، محيط پروژه و وظيف ۀخود آشنا می گردد، در بار
ايشی، ھرگاه سرپرست  آزم ۀمعقول و 4زم را در اختيار سرپرست کارمند قرار می دھد تا عملکرد وی را ارزيابی نمايد. در دور

نامبرده  پيشرفت خوبی از خود نشان نداده است و يا کار و عملکرد وی قناعت بخش نيست، از  ۀفيصله نمايد که کارمند در دور
  سوی کارفرما برکنار شده می تواند. 

 

  موقف کارمند:..........................................................مقام و  : ب

 

و ھم چنان شرايط و احکام » وظايف ۀ4يح«  توافق شفاھی و نوشتاری طرفين، اين در صورتعديل شرايط و مواد قرارداد: ت : ج
  دوره ای مطابق به لزوم ديد پروژه تعديل گردند.  ۀاستخدام، می تواند به گون ۀاين توافقنام

 

که با اين قرارداد ضميمه بوده و بخش جدايی ناپذير اين »  ۀحدود و حوز« کار: کارمند مطابق به احکام سند ۀحدود و حوز : د
  آن بايد توسط کارمند و کارفرما امضاء گردد، به کار توظيف می گردد.  ۀتوافقنامه را تشکيل می دھد و ھر صفح

 

 ۀکه نشان دھندصحی را  ۀصحی: برای اين که کارمند بتواند خود را واجد اھليت کار معرفی کند، بايد يک تصديقنام ۀتصديقنام :ل
 صحت کامل وی می باشد، به کارفرما ارايه کند. 

   

  قراردادمدت  .2

 

که از _______________ شروع و به تاريخ_____________ تمام می شود، اعتبار  دوره ای اين توافقنامه برای  : الف
ما توظيف گرديده است و با توجه به به کار فر» کاری ۀحدود و حوز« اشته و به منظور پيشبرد وظايف پروژه که مطابق به د

  ، عقد می گردد. قرارداداين  9و  6احکام بند 

 

 امضای آن توسط کارفرما و کارمند مرعی ا4جرا و نافذ می گردد.  پس از قرارداداين  : ب

  

 معاش  .3
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می  ___________کايیدالر آمري آن بهمعاش ماھوار ناخالص کارمند مبلغ_____________ افغانی می باشد که معادل  : الف
  گردد. معاش کارمند به طور ماھوار پرداخت خواھد گرديد. 

  

 امتيازات/ ماليات  .4
 

کارفرما مطابق به ھدايت حکومت افغانستان، ماليات بردرآمد را از معاش کارمند کسر کرده و به نيابت : برعايداتماليات  : الف
  از وی به دولت می پردازد. 

  

 کاری، رخصتی ھا و روزھای رخصتی رسمی  ساعت ھای کاری، اضافه .5

 

بعد از ظھر پايان می يابد، و البته  4:30صبح آغاز و به ساعت  8:00ساعت ھای کار: ساعت رسمی کار دفتری از ساعت  : الف
  کارمند برای نان چاشت و نماز مستحق يک و نيم ساعت می باشد.  

 

به پنج شنبه خاتمه می يابد. روزھای جمعه به عنوان روزھای غير کاری( کاری: روزھای کاری دفتر از شنبه شروع و  ۀھفت : ب
  رخصتی) می باشند. 

 

______ روز کاری به عنوان رخصتی سا4نه می  ۀرخصتی سا4نه: کارمند در جريان ھر سال قراردادی  مستحق استفاد : ج
 خود استفاده نمايد. ۀاين تجارت، از رخصتی سا4نگردد. کارمند صرف می توانند  پس از سپری کردن  سه ماه کاردوامدار در 

خود را پ5نگذاری نموده و حد اقل بايد_______ روز پيش از شروع رخصتی، منظور گردد.  ۀکارمند بايد رخصتی ھای سا4ن
ند  در برای دريافت رخصتی سا4نه، کارمند بايد قب5ً توافق منظوری کتبی سرپرست خود را حاصل کند تا سرپرست وی بتوا

استحقاق رخصتی جريان رخصتی کارمند، مقدار و زمان رخصتی را مطابق به  پ5ن ھای فعاليت ھای مربوطه تنظيم نمايد. 
به ھيچ وجه به سود کارمند، قابل تطبيق  -در صورتی که مدت اشتغال کارمند شش ماه و يا کمتر از آن باشد  - سا4نه و يا مريضی
رخصتی سا4نه از يک سال به سال  ۀا4نه بايد در جريان وظيفه استفاده شوند و روزھای باقيماندرخصتی ھای س ۀنخواھد بود. ھم

  ديگر قابل انتقال نخواھد بود.

 

رخصتی مريضی: کارمند می تواند در جريان ھرسال قراردادی خود، از _______ روز کاری به منظور رخصتی  مريضی   :م
کاری کارمند،  ۀيک روز در ھر ماه کاری محاسبه می گردد. در جريان اشتغال و يا دور استفاده نمايد. رخصتی مريضی بر اساس

رخصتی ھای مريضی وی از يک سال به سال ديگر افزود نمی گردند. ھر کارمندی که به طور سه روز پياپی مريض باشد، بايد 
رد. در صورتی که کارمند در اين کار موفق از داکتری که وی را تداوی کرده است، يک يادداشت تصديق شده را با خود بياو

  رخصتی ناموجه، منتج به برکناری فوری کارمند از کارخواھد گرديد. نشود، 

 

به ھر مادر داده می شود. با اتمام رخصتی، معاش روزکاری به عنوان رخصتی زايمان  20،دتدر جريان روزھای و4 :ن
زايمان خود،  ۀدد. ھم چنان کارمندان می  توانند برای سپری کردن دورروزھای رخصتی از معاش مجموعی کارمند کسر نمی گر

خود درخواست نمايد. در صورتی که مدت وظيفه شش  ۀبرای  دريافت سه ماه رخصتی زايمان غير قابل پرداخت، از نھاد مربوط
  باشند. نمی  ماه و يا کمتر از آن باشد، ھيچ يک از استحقاق ھای رخصتی زايمان برای کارمند قابل تطبيق

 

بدون پرداخت بايد به شکل کتبی از سرپرست کارمند تقاضا گردد و  ۀبدون پرداخت: رخصتی ھای ويژ ۀرخصتی ھای ويژ :ه
توسط وی منظور و تأييد شوند. درخواستی کارمند بايد تاريخ دقيق شروع رخصتی و تعدادروزھايی را که کارمند برای  دريافت 

  ی کند، در برداشته باشد. رخصتی بدون پرداخت تقاضا م

 

روز رخصتی رسمی می باشد. روزھای رسمی ای  -------------- رخصتی ھای رسمی: کارمند در ھرسال تقويمی، مستحق  :ی
 ضميمه می باشند. ند، با اين توافقنامه که از سوی کارفرما به رسميت شناخته شده ا

  

  قراردادفسخ و يا ابطال  .6

 

کارفرما بنا به  ۀھرگاه پروژاند با صدور ______ روز  آگاھی قبلی، اين قرارداد را باطل سازد. ھريک از طرفين می تو :الف
 قابل فسخ و ابطال می باشد.  به طور فوری د4يلی، فسخ گردد، اين قرارداد نيز

  

 حل و فصل منازعه .7
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تفاھم ھای دوستانه و ميکانيزم ھای منازعاتی که از اين قرارداد ناشی می شوند، از طريق  ۀحل و فصل منازعات: ھم :الف
مصالحه) حل و فصل خواھند شد. در صورتی که تفاھم ھا و ميانجيگری به ارتباط حل »( ميانجيگری« پذيرفته شده و محلی 

راجع خواھد  -که توسط کارفرما انتخاب می گردد -منازعات به ميان آمده نتيجه بخش نباشند، مسأله به شورای حکميت سه نفره
  قانون نافذه برای رسيدگی به اين موضوع، قانون رايج افغانستان خواھد بود. شد. 

 

انگليسی  ۀاستخدام، نسخ ۀنافذ و رايج برای رسيدگی به مشک5ت توافقنام ۀزبان توافقنامه: در صورت بروز کدام منازعه، نسخ :ب
  آن خواھد بود.  

  

 و محرميتاسرار  حفظ .8

 

اختيارات عموم مردم قرارندارند و ھمچو مواد  ۀکه در حوز است معلومات و موادی ۀھم زعبارت ا اصط5ح معلومات سری :الف
و معلومات توسط کارفرما برای کارمند افشاء می گردد و يا به شکل ديگری توسط کارفرما در اختيار کارمند قرار می گيرد و يا 

گو ھای خود با کارفرما رو می شود، و يا در جريان گفت و کارمند در جريان پيشبرد اشتغال/ اجرای قرارداد با ھمچو مواد رو ب
 ۀد که در بارنچو مواد و معلومات می گردد؛ مواد و معلومات متذکره به طور مشخص شامل مواد و معلوماتی می گردھم ۀمتوج
 گردآوری شده باشند، اما صرف به اين موضوعات و مسايل محدود و مقيد نمی گردند:  ذيلمسايل 

  

 حث ھا و ساير ارتباطات بين کارمند و کارفرما به ارتباط استخدام و يا تدابير مقدماتی قرارداد؛ و ماھيت ب .1

معلومات مرتبط به تشکي5ت، امور مالی، ساختارمالی و وضعيت مالی کارفرما؛ دارايی ھا و الزامات مالی، مديران،  .2
ل، سرمايه گذاران، حمايت گران مالی نھاد، طلبکاران، حاميان، نھادھا و افراد ذيدخ ان نھاد مربوطه؛ ماموران، آمران و کارمند

 مشاوران، نھادھای خدماتی مشاور، ھمکاران، نمايندگی ھا، نمايندگان؛ و

در پھلوی ساير مسايل و موضوعات، می توان از مواد مھم معلوماتی ذيل نام برد: عمليات، سود و پ5ن ھای کارفرما(   .3
يکردھا و طرزالعمل ھای تجارتی، موقعيت ھای رقابتی؛ اسرار تجارتی، مفاھيم توليدی، نقشه ھا، مواد معلوماتی به ارتباط رو

طرح ھای کلی، طرح ھا و نقاشی ھا؛ نتايج تحقيقات و امتحان؛ دانش نظری و عملی و تکنيک ھا؛ تجھيزات و ظرفيت توليدی؛ 
 مواد؛ ۀمنابع و ھزينبازاريابی، توزيع و نرخگذاری؛  محصو4ت؛ رھيافت ھا و راھکارھای مسلکی، توليدی، ۀتوسعپ5ن ھای 

آن، بازفروش و ساير پ5ن ھا و  ۀتوسعتعمير و  ۀ، تحصيل ساختمان و پ5ن و ھزينآن ۀتوسع ۀزينپ5ن ھا و ھ تحصيل زمين و 
 و ريان و مشترکين؛ مشت قدامات و فعاليت ھای مرتبط با آن)؛ا ( ومنابع مالی  ۀ؛ پ5ن ھای تھينرخ ھای نظم و انتظام امور

توانايی کارفرما در راستای تدارک مصؤنيت و يا حراست و يا ت5ش وی در امر فراھم آوری مصؤنيت برضد فعاليت ھای  .4
  ت داده شده و در جريان می باشند.غير مشروعی که بر عليه دارايی ھای وی و يا عليه مديران، ماموران و يا کارمندان وی جھ

 

قيد شده اند،   8اسرار که در بخش  حفظ  مرتبط باداد کارمند فسخ گردد، وی مکلف است که از فقره ھای در صورتی که قرار :ب
فرما می باشد، به شمول معلومات و يا معلومات مرتبط به جايداداد را که مالکيت کار کارمند نبايد کدام معلومات سّری پيروی کند.

  تذکر رفته اند، را برای کسان ديگری افشا و يا آشکار سازد.  3و  2، 1، بند الف، شماره ھای 8موادی که در بخش  و

  

 نقض قرارداد  .9

 

خود را با وی فوراً  ۀمی تواند توافقنام اين قرارداد را نقض کند، کارفرمايکی از عناصر و يا اجزای  موردنظر کارمندھرگاه  :الف
 فسخ و باطل سازد. 

 

نقض  ۀتجارت کارفرما گردد، برع5و به و يا خسارت ضرر ض قرارداد باعث اعمالند و نقھرگاه عملکردھا و اقدامات کارم :ب
  :قرارداد با کارمند، کارفرما مستحق خواھد بود که

  استمداد ميکند. نقض قراردادمربوطه جھت جلوگيری از ۀاز محکم )1(

به  ھزينه ای را که ھرنوع ) 3وارده توسط کارمند به دادخواھی بپردازد؛( ۀخسار ۀ) برای اعاد2کمک بخواھد؛(  )2(
می ) و/ يا به کدام اقدام و عملکرد ديگری که 4متحمل می شود، از کارمند دريافت نمايد؛ (وکيل مدافع و محکمه  ۀحق الزحم خاطر
 فراھم نمايد، توسل ورزد. » امداد« برای کارفرما قوانين افغانستان  مطابق به احکام تواند

 

 ت?ش ھمراه با ُحسن نيت  .10
 

اشتغال خود و پس از فسخ قرارداد، نسبت به کارفرما ُحسن نيت خود را رعايت  ۀند ت5ش خواھد نمود تا در جريان دورکارم :الف
  و حفظ کند. 
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 بدين وسيله، اين توافقنامه بين افراد ذيل امضاء می گردد: 

  

 کارفرما: ____________________              کارمند: _____________________

  

  ____________________               تاريخ:______________________ تاريخ:

 

 قراردادھای حکومت و قانون تدارکات   -  ۶

 

انتقال است و ت5ش ھای مھمی در راستای بازسازی و اص5حات در اين  ۀدستخوش يک فرايند عمدافغانستان در حال حاضر 
خانه ھای حکومت، اين کشور در شکل و ساختار وزارتھای ُملکی و فزيکی در بازسازی زيربنا عاجل بهکشور جريان دارد. نياز 

بر معام5ت  چوب حقوقی به وجود آورده که مکتب ھا، شفاخانه و شاھراه ھا، به طور مشخص ضرورتی را برای ايجاد يک چار
   خواھند بود. و دادوستدھای گوناگونی که جريان دارند، نافذ 

 

ن جديد قراردادھا توافقنامه ھايی را که در سکتورخصوصی صورت می گيرند، مورد رسيدگی در حالی که قراراست قانو
خاص قانون  ۀاما بدنه و يا بخش بزرگی از مسايل حقوقی که براجرا و انفاذ قرارداد احاطه دارند، در زمينه و حيط قراردھند،

مورد توجه و  -مي5دی تصويب شده بود 2005ماه اکتوبر که در -تدارکات دولتی باقی می مانند. اين مسايل در قانون تدارکات 
  بررسی قرار می گيرند. 

آزاد، شفاف و رقابتی تدارکات را مبتنی نظام يک « قانون متذکره آمده است، مقصد اصلی آن اين است که  2 ۀآن گونه که در ماد
منظور حصول کارامدی در امور اقتصادی،  و مبتنی بر پيش شرط ھای گزارشدھی ای که بهبر کنترول مؤثر بودجه و مخارج 
قراردادی ھای بالقوه(به شمول تشبثات خصوصی وساير افراد)  ۀفرصت عاد4نه برای ھم تأمين جلوگيری از استفاده جويی ھا و 

آن اين که:  باشند و میو مستقيم  سادهاھداف اجرا و انفاذ قراردادھای سکتور دولتی بسيار » طرح و ترتيب شده اند، ايجاد نمايد.
ناشی از قصور و کوتاھی، به وجود  داوطلبی رقابتی را به منظور توزيع اجناس و تدارک خدمات با حد اقل ريسک ۀيک پروس
  بياورد. 

 

مختار قراردادھای دولتی افغانستان، با چالش ھای -خودنامنظم و نظام برای تحت کنترول درآوردن  افغانستان قانون تدارکات
ی ناھمخوان حسابدھی امور،نبود کنترول در از افغانستان   ۀباشد. در حال حاضر، بيست و شش وزارتخان بزرگی روبرو می
به ستوه آمده و با اخت5ل جدی ، شان نبود پيش نيازھای ميعاری به ارتباط  نشر و گسترش معلومات ھم چنان وقوانين و مقررات 
 توسط دولت وسيعی کهمنظور ايجاد شفافيت بيشتر، با توجه به وجوه مالی اتخاذ و معرفی تدابير کنترولی به  .روبرو می باشند

می يابند، از اھميت ويژه ای  ۀتوسعدوامدار افزايش و  ۀبرای خريداری اجناس و خدمات از قراردادی ھای گوناگون به گون
( قرادادھايی که دھای باارزشداربرخودار می باشد؛ طور مثال: اگرچه در وزارت اقتصاد شعبه ای به منظور نظارت از قرا

که ارزش کمتری قراردادھای  تکوين و اجرای  فعاليت می کند، اما جريان دالرآمريکايی می باشند) 2000.00ارزش آن بيشتر از 
   مانده است. باقی  و غيرقانونمند ، به طور خاص نامنظمدارند

 

 93 ۀن ھا دالر توسط حکومت افغانستان ناشی می شوند، مادمليو ۀمصرف بی روي  ۀتی که در نتيجابه منظور جلوگيری از خسار

واحدپاليسی «) را در ساختار وزارت ماليه تأسيس و ايجاد کرده است. PPUقانون تدارکات افغانستان، واحد پاليسی تدارکات(
تدارکات، ايجاد به عنوان يک ارگان نظارتی در بخش  ھم چنان امور مسلکی و پاليسی سازی و ۀتوسعبه منظور »  تدارکات
می باشد: تسويد مقررات تطبيقی و تربيت ماموران تدارکاتی در سراسر تشکي5ت وزارتخانه  عام ۀاين واحد دارای دو وظيفگرديد. 

دادخواھی را برای   یميکانيزم در ھنگام تسويد مقررات تطبيقی، ھم چنان انتظار می رود که واحد پاليسی تدارکاتھای مربوطه. 
شفافيت و  که استفاده و کاربرد ھمچو اسناد بتواند را تھيه کنداسناد معياری داوطلبی  تعداد اد ايجاد کند و ھم چناندمفاد قرار

  اردادھای دولتی ايجاد نمايند. ھمخوانی بيشتری را در فرايند عقد قر

 

و اين گونه  کند تعيين میداد ی را در عملکرد قرارھايمعيارسالم تدارکات دولتی در اين است که نظام اھميت موجوديت يک 
سکتورھای خصوصی را  -خود ھم برای قراردادی ھای سکتور خصوصی و ھم برای اداره ھای دولتی که ۀمعيارھا به نوب
در نزد مردم اين توقع را  خوش کار و دوامدار مرعی ا4جرای تدارکاتنظام افزون بر اين، يک مفيد می باشند.  - استخدام می کنند
حکومت و  خود بر مشروعيت ۀو اين باور به نوب می باشندرد که قراردادھای حکومتی معروض به اجرا و مراقبت پديد می آو

  خواھد گذاشت. مردم تأثير مثبت به جا  در برابرپاسخگويی به مکلفيت ھای شان  توانايی ھای آن در راستای

  

 سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
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قراردادھای حکومتی به گونۀ شفاف مرعی ا4جرا باشند، چه چيزی دارای اھميت ويژه می باشد؟ چرا  به نظر شما برای اين که1. 

 شفافيت در مصارف دولت مھم می باشد؟

  

  رھيافت ھا و روش ھای مناسب تدارکات دولتی چطور می توانند بر قرارداد بين طرفين سکتور خصوصی تأثير گذار باشند؟2. 

 

 ادھايی که باعث تطبيق و حمايت از قانون می گردند.نقد و بررسی: اھميت نھ
 

تعھد و دلسوزی نھادھای تطبيق  که ستامؤثريت قانون قرارداد بيشتر از ماھيت خود قانون دارای اھميت می باشد و از ھمين رو
اردادھا سالم  و سنجيده باشند، حتا اگر قوانين کتبی نافذ برقر ، بنابراين قانون دارای اھميت کليدی می باشند. ۀکننده و حمايت کنند

محاکم و ساير نھادھا بايد ع5قه و توانايی داشته باشند که قانون را اجرا کنند و طرف ھای مورد نظر را کمک کنند که از اما 
به بايد ظرفيت تفسير قراردادھا را در خويشتن داشته باشندکه بتوانند  قضاتمحاکم و  ،طور مشخصحقوق خويش حراست کنند. به 

و چاره انديشی ھای مناسب را تطبيق کنند.  راه حل ھاقابل اعتماد  ۀارتباط عملکرد انجام شده به طور کامل قضاوت کنند و به گون
حقوق و سازمان ھای مسلکی بايد توانايی تربيت( آموزش) و نظارت از وکي5ن مدافع  پوھنحی ھایساير نھادھای حقوقی از قبيل 

پيش نويس قراردادھا شايستگی و اھليت کافی دارند و می توانند پيش  ۀان حاصل کنند که آنھا در تھيرا داشته باشند و اطمين
  درست برآورده سازند.  ۀنيازھای حقوقی را به گون

 

بھبود و اجرای قراردادھا اختصاص داده شده است، بايد گام ھای عملی را در  که درراستای اص5حی ای ۀبه ھمين خاطر،  برنام
 ۀ، کيفيت و مؤثريت وکي5ن مدافع و نھادھای تقويت کنندقضاتمحاکم، ظرفيت  ومؤثريت تشکي5ت ی بھبودراستا

ثابت می  در مواردی کهدر ميان ساير گروه ھا) برداشته و زمينه و شرايط اقدامات مناسب را بررسی نمايد. (سکتورخصوصی
، به منظور و يا ناسازگاری نشان می دھند خصمانه برخورد می کنند »تغيير«قانون با  ۀکنندنھادھای تطبيق کننده و حمايت  گردد

بايد ت5ش ھای دقيق و  -د به شمار می روندکه ريشه ھا و عوامل تمرُّ - ارھای منفعت طلب و روابط اعمال قدرت تشخيص ساخت
 می حاکميت قانون مقاومت نشان افراد ذی منافع به اين خاطر در برابر قانون و ثر موارد، در اکمحتاط روی دست گرفته شوند. 

از قوانين جديد آشکار گردد و يا ھم شايد  شان ۀو گسترد از اين که مبادا بی خبری ک5ن   آنھا احساس بيم و ھراس دارندکه  دھند
خصومت  ھم شايد. توسط آنھا ارتباط دارند فسادانجام عدم اھليت و حتا  با که  شه در مشک5ت بزرگتری داشته باشدمقاومت آنھا ري
 ھرقدر ورشکسته ھم اگر -آنھا را ۀمربوطنظام  می پندارندکه  ناشی گردد ای افراد و نھادھای بيرونیاز عملکرد  در برابر قانون

و آسيب زدن   قانون ۀدر نھادھای تطبيق کنند فرايند آشکارسازی سرسختی و تمّرد اداری[ يا تشکي5تی]کنند. » اص5ح«بايد  -باشد
در که ھرنوع عامل بازدارنده  واقعيتبوده و اغلب اوقات رنج آور می باشد، اما اين  بطیی نادرست اعتماد، بسيار به زمينه ھا
  و بايد روی آن کار صورت گيرد تا تغيير پذير و اص5ح پذير گردد.  ، نيز ضروری می باشدبايد شناسايی گرددبرابر اص5ح 

  

  مي5دی.  2007، نشر 26 ۀرھنمود عملی برای تطبيق برنامه، صفح ُخرد: اتو اص5ح ؛ قانون تجارتUSAIDمنبع: 

  

 نتيجه گيری -  ٧

 

که ھرگاه  توسعه يابدپيشرفت و  ،»تعھدات«قانون قرارداد ناظر بر اجرا و اعمال تعھدات می باشد. جوامعی می توانند مبتنی بر 
انجام گردد. باتوجه  -شک5ت غير منتظره ای به وجود بيايدبدون اين که م -شخصی بگويد که کاری را انجام می دھد، واقعاً آن کار

به ساختار و خصوصيات اجتماعات محلی کوچک، عوامل فشار و محرک ھای اجتماعی و ھم چنان توقعات از ساير اعضای 
اعات بزرگتر می اجتم ۀدامن با اين وجود، ھرقدر که. در ھمچو اجتماعات وجود دارند4زم را برای اجرا تعھدات  ۀاجتماع، انگيز
و4يات و يا کل کشور به ميان می آيد، در آن صورت اين گونه محرک ھای روابط اجتماعی، برای اعمال  ھرھا،شپای شوند و 

حتمی، اقدامات ذيل را حقوقی بايد به طورنظام نفوذ و تعميل وعده ھا و تعھدات صورت گرفته، ناکافی خواھند بود. بنابراين، يک 
 انجام دھد: 

   

 طرف ھايی را که قرارداد عقد نموده اند، تعريف نمايد؛  ۀقوق و وظايف ھمح •

 برای اجرا و تعميل قرارداد، ميکانيزم ھايی را فراھم کند؛ و  •

  ، تجويز نمايد.  و يا ناکامی دراجرای آن  اجرای قراردادعدم  برای مناسب راراه حل ھای  •

 

يکی از مولفه ھای حياتی رشد اقتصادی به شمار  حقوقی، ارچوب واضح و ھمسازيک چ با پيروی ازتوانايی ايجاد و انفاذ قرارداد 
تأثير قابل تغيير را روی محيط بازارھای[ اقتصادی] افغانستان به جا خواھد گذاشت؛ زيرا چارچوب حقوقی واضح، می رود. يک 
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آنچه را که گفته -  تا ف خواھد ساختکلنھا را مافراد شاغل درمحيط بازار می توانند توقع داشته باشند که قانون، شرکای تجارتی آ
 ۀحتماً عملی خواھند کرد؛ چه اين وعده به ارتباط پول باشد، به ارتباط توزيع اجناس باشد و يا ھم به خاطر اراي - اند انجام می دھند

را کاھش  تجارت ۀد ھزينخو ۀدر نتيجه، ريسک  ناشی از انجام معام5ت و پيشبرد تجارت کاھش می يابد و اين به نوبخدمات. 
  را برای کسب منافع افزايش می دھد.  بازار  ۀظرفيت ھای بالقوو  داده 
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  نامه  لغت
 

انتقال[رسمی] حقوق و يا امتيازات قرارداد[ی] توسط يکی از طرفين قرارداد به طرف سوم. اين عمل نيازمند رضايت  واگذاری:
  طرف ديگر قرارداد نمی باشد. 

  

ياد » نقض قرارداد« انی که يکی از طرفين قرارداد در اجرای مکلفيت ھای خود ناکام گردد، اين وضعيت به نام زمنقض قرارداد: 
  ھای مناسب را پيشنھاد می کند. مجرامی گردد و برای آن قانون، برخی 

  

  يک قرارداد مرعی ا4جرا  انعقادص5حيت حقوقی يک فرد به منظور اھليت: 

  

ون صرف اجرای قرارداد را بين طرف ھايی به رسميت می شناسد که اھليت و توانايی درک و فھم قانطرف ھای واجد اھليت: 
  شته باشند. پيامدھای[ حقوقی] اقدامات و عملکردھای خويش را دا

  

داد در نظرمی گيرند و يا شرايط و اردر ھنگام توافق به قر قبول کنندهو  ايجاب کنندهشرايط و احوالی را که : {جھت}عوضين
  شده اند.  اداحوالی که باعث عقد قرارد

  

  وعده ای که يک قرارداد مرعی ا4جرا نمی باشد؛ زيرا عاری از عوضين می باشد.  خالی:وعده ھای 

  

مجموعه ای از قواعد و قوانينی که در صورت سکوت قرارداد به ارتباط احکام مشخصی، وارد عمل می شوند. اگر  :اصول کلی
خويش مشخصاً  بايد در حول و حوش  ۀتفسيرگردد، آنھا در توافقنام» اصول کلی« ه قرارداد مطابق به يکی از طرفين نخواھد ک

  آن قرارداد نمايند. 

  

« توسط يکی از طرفين قرارداد به طرف سوم. برعکس قرارداد[ی]  عبارت است از انتقال مکلفيت ھا و يا وظايف :تفويض

  ديگر قرارداد می باشد. طرف » رضايت« ، اين عمل نيازمند »واگذاری

  

گام ھای کافی را در راستای تعميل عملکردھای خود برمی يکی از طرفين تعھد و يا وعده ای می کند و ھرگاه:اتکای زيان بار
 راه حلمتکی به اتکا قناعت حاصل نمايد. قانون برای اين حالت، تا طرف ديگری که در تعھد دخيل است، به ارتباط عملکرد  دارد

   شده است. بر مبنای اين اتکای معقول و منطقی ايجاد  قب5ً  ھايی را پيشنھاد می کند؛ زيرا قرارداد
  

وجه «می باشد. ھدف محکمه از اعطای » جبران خسارات«  ۀين روش، معمول ترين تھداب برای محاسب: اتوقع ۀوجه الخسار
در صورتی که قرارداد  -جايگاھی قرارددھد که وی می بايست اين است تا قربانی( طرف متضرر) نقض قرارداد را در» الخساره
توقع داده می  ۀبنابراين، اگر برای طرف متضرر( قربانی) وجه الخسارآن را تصّرف نمايد.  -می گرديد اجرادرست آن  ۀبه گون

دھد که در صورت گاھی قراروی را درجاي -حد امکانکه بتواند تا  -ست که وی مستحق دريافت مقدار پولی استاشود، به اين معنا
  تعميل عملکردھای قرارداد به آن دست يابد.   

  

 ۀآزادانه با نوع ديگر ھمان جنس معاوضه پذير باشد؛ طور مثال: يک ذر ۀاست که به گون» مثلی« يک قلم و يا جنس زمانی :مثلی
نخواھد بود؛ زيرا به » مثلی«ما يک موتر ديگر شکر تفکيک ناپذير می باشد، ا ۀاست؛ زيرا از يک ذر قابل عوضشکر به سادگی 

  راحتی از موتر ديگر قابل تفکيک و تمايز می باشد.  

  

پيش نيازھای يک قرارداد معياری را نداشته باشد، اما در محکمه به خاطر دست  ۀقراردادی است که ممکن ھم: قرارداد ضمنی
  يابی به انصاف، به آن تمسک صورت می گيرد.  

  

چون تعريف خساراتی که از نقض قرارداد ناشی می شوند، برخی وقت ھا دشوار است، طرفين  : تعيين شدهخسارات نقدی قب?
با گنجانيدن حکم برھانند. » عدم يقين مندی«قرارداد شايد توافق کنند که با شامل کردن احکام خسارات نقدينه خود شان را از اين 

 جبران خساراتدر صورت نقض قرارداد چه مقدار و يا مبلغ پول بايد به عنوان خسارات نقدينه، طرفين از پيش توافق می کنند که 

با  خسارات نقدينه ارج خواھند گذاشت که دريابند طرفين  ۀکام معين شداح محاکم تا زمانی به به يکی از طرفين پرداخته شود. 
اقعی ای که از نقض قرارداد ناشی می شود، و ۀبه خسار مقرونرعايت ُحسن نيت ت5ش کرده اند که مقدار خسارات نقدينه را 

يکی از طرفين وضع شده است،  ۀنقدينه صرف به منظور تنبيه و جريم ۀدر صورتی که محکمه دريابد که خساروضع کرده اند. 
  آن را مرعی ا4جرا نخواھد ساخت. 
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آن اين  ۀد اعطا می شود. محاسباست که توسط محکمه به طرف متضرر قراردا جبران خسارتنوعی از  جبران خسارات پولی:
اين معمول ترين خساره ای صورت می گيرد که قربانی[ طرف متضرر] قرارداد آن را متحمل شده است.  متکی به عموميت

  است که توسط محکمه به شخص متضرر اعطا می شود. » جبران خسارت« نوعی

  

گيرد و مطابق به آنچه که از طرف پيشنھادکننده پيشنھاده  صورت می قبول کنندهو  ايجاب کنندهتوافقی که بين  :طرفينرضايت 
  .  درج ميگرددشده، شرايط قرارداد 

  

از  عامطرف متضرر قرارداد، پيشنھاد شده است. ھدف  ۀاست که توسط قانون به منظور جبران خسار ینوعی از تاوان :تاوان
ورت تعميل اجراأت قرارداد به روش متوقعه، می توانست متضرر را درجايگاھی قرارداد که در ص کهاين است » تاوان« اعطای 

  . اجرای خاص قراردادو  تاوان نقدیرا پيشنھاد می کند:  تاوانبه طور عموم قانون دونوع به ھمچو جايگاه دست يابد. 

  

دستور می است که مطابق آن محکمه به طرف ناقض قرارداد  اجرای خاص قرارداد نوعی ازجبران خساره اجرای خاص قرارداد:
دھد تا مطابق به آنچه که در قرارداد توافق شده بود، اجراأت نمايد. اين نوع تاوان خيلی نادراست و صرف در شرايط و احوالی 

در ھمچو قضايا، طرف ناقض قرارداد، ناکافی باشد.  ۀبه منظور جبران خسار» جبران نقدی« توجيه می گردد که در آن اعطای 
   جبران خساره تجويز نمايد.  را به عنواناجرای خاص قرارداد م بگيرد تا يک محکمه می تواند تصمي

  

است. اين  ذھن داشتهست که يکی از طرفين قرارداد در وضعيت خاصی، آن را در انيت ذھنی و يا واقعی چيزی  نيت واقعی:
 ھرگاهکه  می شود » داشتهپن«چيزی ھمان داد ريکی از طرف ھای قرا» نيت« است که در آن ظاھری اصط5ح برعکس  نيت 

قرار می گرفت، عين ھمان چيز را درک و فھم می کرد. » طرف ديگر« در جايگاه  وی
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  منابع و مأخذھا
  
  مي5دی  1981انستيتيوت قانون آمريکا؛ بازنويسی قانون، فصل دوم: قراردادھا؛ نشر 

  

USAIDمي5دی 2007برنامه، پيش نويس، نشر  ؛ قانون تجارت و اص5حات اقتصاد ُخرد: رھنمود عملی برای تطبيق  

  

USAID :مي5دی  2007و بھبود محيط تجارت و سوداگری، نشر  ۀتوسع؛ افغانستان، اجندای برای عملکرد  

  

  قانون مدنی جمھوری اس5می افغانستان 

  

  قانون تجارت افغانستان

  

و ارزيابی  روستايی افغانستان؛ واحد تحقيق ناطقفلورتجی کلين و اَدم پين؛ در جست وجوی پول: رويکردھای غيررسمی پول در م
  مي5دی  2002افغانستان، نشر 

  

  مي5دی  2006اب قراردادھا؛ اس. تی پاول: انتشارات تامسن غربی، نشر بک5د د. راور و انتونی. ام. سکروکی؛ لُب و ل

  

  مي5دی 2009بانک جھانی و شرکت سھامی مالی بين المللی، پيشبرد تجارت، نشر 

  

  مي5دی  2007نشرات بانک جھانی، نشر  ۀافغانستان، واشنگتن دی. سی: ادار روفايلپ
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  فصل پنجم: شرکت ھای سھامی
   

  مقدمه -  ١
 

اکثر فعاليت ھای اقتصادی در افغانستان از طريق عمليات  نھادھای تجارتی صورت می گيرند. تجارت خانه ھا نھادھای حقوقی 
ند قرارداد عقد کنند، صاحب ملکيت و جايداد شوند و در فرايند قضايی شرکت ورزند؛ البته معمو4ً بی درد وسری اند که می توان

  اين اقدامات را يک نھاد تجارتی به منظور کسب سود برای مالکان خود انجام می دھند.  ۀھم

 

خشت خود را  ۀهللا می خواھد که کارخان داستانی را که به ارتباط نجيب هللا از آغاز فصل اول شروع کرديم، به ياد بياوريد. نجيب
شروع کند. يکی از پرسش ھای نخستينی که وی با آن دچار می شود اين است که چطور برای تجارت خود پول جلب و جذب کند. 

وی مجبور است که در جست و جوی  اندازی نمايد.چون خود وی پول کافی در اختيار ندارد تا به تنھايی تجارت خود را راه 
مايه گذاران بيرونی باشد. آيا نجيب هللا به عنوان يک شخص نسبت به بدھکاری ھا و زيان ھايی که در تجارت اتفاق می افتند، سر

 ۀمسؤل خواھد بود؟ اگر وی يگانه سرمايه گذار نباشد، سودھا و زيان ھای تجارت چطور تقسيم خواھد شد؟ چه کسی امور روزان
داشته باشد و کدام  رفت وامدصميم خواھد گرفت که چه چيزھايی را بخرد؟ به کدام بازارھا شرکت را مديريت خواھد کرد و يا ت

کارمندان را بايد استخدام کند؟  اگر يکی از سرمايه گذاران از عملکردھای شرکت ناراضی باشد، آيا وی می تواند سھم خود را از 
می خواھد با استفاده از تعداد زيادی  ھااھد افتاد؟ قانون شرکتشرکت بفروشد؟ اگر نجيب هللا بميرد، برای تجارت چه اتفاقی خو

قوانين و قواعد حقوقی و معيارھای اخ5قی به اين پرسش ھا پاسخ دھد و در عين زمان، ت5ش می کند تا برای افراد به حدی که 
شايد  نيز رند. آن گونه که شماببخشد تا روابط قراردادی شان  را مطابق به دلخواه خود در آو» انعطاف پذيری« امکان دارد

  تصورکنيد، مردم بسته به نيازھای انفرادی و تجارتی خويش، به اين پرسش ھا پاسخ ھای مختلفی ارايه خواھند کرد. 

 

) برای تجارت خانه ھا حداعظم انعطاف پذيری را ببخشد تا بتوانند روابط خود را با 1اين است که (ھا اھداف اساسی قوانين شرکت
سفارشی کردن روابط از  ( طلبکاران، عرضه کنندگان و مشتريان) به شکل دلخواه خود در آورند. درواقع، ھدف نھايیديگران

تجارتی اين خواھد بود که دست اندرکاران تجارت بتوانند ابتکارات خود  را بھبود بخشيده و زمينه را برای رشد اقتصادی سالم 
که مديران تجارت، دھد  برای مالکان تجارت اطمينان  را به وجود آورد تا ستمی ) برای مديريت شرکت سي2فراھم سازند؛ و (

ت و جوی منافع شخصی خويش تجارت را به طور مسؤ4نه در مطابقت با قانون به پيش برده و با مصرف مالکان تجارت در جس
  نمی باشند. 

  

خويش  را در تجارت به کار می اندازند   ۀنی که سرمايبسيار مھم می باشد؛ زيرا اغلب اوقات مردما شرکت ھاھدف دومی قانون 
شرکت را به پيش می برند، يکسان نمی باشند. به اين خاطر،  ۀو مالک تجارت می باشند، با کسانی که فعاليت ھا و عمليات روزان

  طبيعی در تجارت بروز می کند.  ۀتضاد منافع به گون

 

جارتی نافذ و حاکم می باشند، مورد بحث و بررسی قرار خواھند گرفت. با اين در اين فصل، قوانين اصلی ای که بر نھادھای ت
مھمی را که بايد به خاطر داشته باشيم اين است که قوانين مدون يگانه منبعی نيستند که بر شرکت ھا و فعاليت ھای آنھا  ۀوجود، نکت

خسارات، قانون ملکيت، قانون جبران قانون ماليات، قانون تأثيرگذار باشند، بلکه ساير شاخه ھای قانون از قبيل قانون قرارداد، 
سپس، در بخش مدنی نيز بر شرکت ھای و عمليات آنھا تأثيرگذار می باشند.  ورشکست، اصول محاکمات جزا، قانون اف5س و
دود المسؤليت ميکانيزم ھای چگونگی ايجاد، پيشبرد و انح5ل شراکت ھا، شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محاصلی اين فصل بر

چون شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت، به منظور مديريت و پيشبرد تمرکز و توجه صورت خواھد گرفت. 
ن در گوناگو شرکایفعاليت ھای تجارتی خود  بيشتر به افراد و اشخاص غير از مالکان اصلی اتکاء دارند، تضاد منافع بين 

 «بحث پيرامون  وقت خويش را به  ی ازبنابراين، در آغاز اين فصل ما مقدار می باشند.تجارت خانه به طور خاص مشکل آفرين 

ھزينه در ت5ش اند تا را تجزيه و تحليل خواھيم کرد که   ای اختصاص خواھيم داد و سپس، ميکانيزم ھای حقوقی »قانون نمايندگی
  ھای نمايندگی را کاھش دھند.  

 

قانون  به موجبرد بررسی قرارگرفته اند، بر نھادھای تجارتی ای قابل تطبيق می باشند که قوانين شرکت ھا که در اين فصل مو
افغانستان تشکيل می يابند. تجارت ھايی که تحت حمايت و مطابق به  قوانين ساير شرکت ھای سھامی( طور مثال: اگر يک  ۀنافذ

 تشکيل می شوند، نياز ندارند که با پيش نيازھای حقوقی افغانستانشرکت کانادايی در افغانستان نمايندگی داشته باشد و فعاليت کند) 

ی از شرکت ھای بزرگی که امروز درواقع، تعداد زيادشرکت سھامی ،  خود شان را تنظيم کنند. اداره و مديريت به ارتباط 
وی از اين قوانين نمی باشند. چرا افغانستان فعاليت دارند، در ساير کشورھا راجستر و يا رسماً ثبت می باشند و معروض به پيردر

ست که ايکی از عوامل عمده ای » قوانين اداره و مديريت شرکت ھای سھامی« برجستگی قوت وميزان    بايد اين گونه باشند؟
ھا قوانين جديد شرکت ھا درافغانستان تاحدی زيادی با بھترين رھيافت  . تعيين می کند يک شرکت در کجا بايد رسماً راجستر گردد
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درافغانستان به تجارت   که شرکت ھای جديدی که بنا براين می توان اکنون اميدوار بود و روش ھای بين المللی ھمخوانی دارند،
تصميم بگيرند که به جای ثبت و راجستر رسمی مطابق به قوانين ساير کشورھا، روزافزون  ۀو به گون می پردازند، به تدريج
  ان خود شان را ثبت و راجستر کنند. افغانست ۀمطابق به قانون نافذ

  

و واقعيت  ، صرف ما را از بحث اصلیھا احکام مدّون قانون شرکتتوجه و تمرکز بر صرف  اين نکته نيز قابل تذکر است که
ھر نوع شرايط و احوال تجارتی را پيش  ھنوز در شرايطی نيست که بتواند چارچوب قانون مدّوندور می سازد.  قضايای تجارتی

نی نمايد. خاليگاه ھای قانون مدّون با سپری شدن زمان آشکار خواھند شد. اين خاليگاه اغلب اوقات توسط نورم ھايی که توسط بي
 ۀاما درافغانستان اين پروسه ھنوز در مرحل ، پُر می گردند.ارزش دارندقانون  و ص5حيت قدرتطراز محاکم ايجاد می شوند و ھم

تعداد اندکی قضايای تجارت ھا و شرکت ھا  ن ھنوز کشف نشده اند و حتا ھنوزاليگاه ھای قانون مدوّ آغازين خود قراردارد: اکثر خ
شما در افغانستان زمان برای آن است که و مناسب ترين اکنون جذاب ترين  ، بايد گفت توسط محاکم حل و فصل می شوند. بازھم

  باشيد. تجارت  ۀيک وکيل مدافع رشت

  

 ھاشرکت  حقوقمنابع  -  ٢

 

  قوانين متعددی در افغانستان برامور شرکت ھا نافذ و حاکم می باشند. قوانين کليدی مربوطه در ذيل توضيح و تشريح می شوند. 

  

  مي?دی 1955قانون تجارت 

  
تجارت در  حقوق ۀ) از سال وضع و تصويب آن تاکنون يکی از منابع اوليتجارت ۀمي5دی( يا اصولنام 1955قانون تجارتی 

قوانينی که قبل از قانون اساسی تصويب شده بودند، تا « :که مي5دی حکم می کند 2004نستان به حساب می رود. قانون اساسی افغا
برخی » زمانی که  به طور صريح ملغی نگرديده و يا قوانين ديگری جايگزين آن نشوند، نافذ و مرعی ا4جراء باقی خواھند ماند.

مي5دی به اين سو، به طور صريح با قانون ديگر جايگزين شده اند، اما به طور خلص می  2004از سال » اصولنامه«قسمت ھای 
  شده اند، ھميشه چندان و اضح و آشکار نمی باشند.   » اصولنامه« توان گفت احکامی که جايگزين برخی بخش ھای مشخص 

 

تغييرات جديد اجتماعی، اقتصادی و حکومتداری  قانون تجارت( اصولنامه) يک قانون بسيار ُکھن است و برای اين که بتواند
 2002با شناخت و توجه به اين نياز، وزارت عدليه در اگست گرديده و بازنويسی شود.  تجديدافغانستان را بازتاب دھد، بايد 

و در قانون  تجارت را بازبينی نموده سابقانجمن حقوقدانان آمريکا را ص5حيت داد تا قانون « مي5دی يک گروپ مربوطه به 
وک5ی مدافع آمريکايی تغييرات و تعدي5تی را پيشنھاد نمايد.  -) می باشدتجارت ۀکه بخشی از قانون تجارت( اصولنام -شرکت ھا

که به شکل داوطلبانه و بدون معاش کار می کردند، يک پيش نويس قانون شرکت ھا را تھيه کردند تا با قانون تجارت افغانستان 
) بيرون کشيده و آن را تجارت ۀقانون جديد شرکت ھا، اساساً قانون شرکت ھا را از متن قانون تجارت( اصولنامجايگزين گردد. 

امی و محدود المسؤليت   ( که ھردو باھم يکجا قانون شراکت و قانون شرکت ھای سھبه دو قانون مدّون مستقل تقسيم کرده است: 
جمھور  رئيسمي5دی توسط فرمان تقنينی  2007ھردو قانون متذکره در جنوری . ياد می شوند)» ھا قانون شرکت« شده و به نام 

اقتصادی ولسی جرگه فرستاده شده اند. کمسيون اقتصادی ولسی جرگه شايد  ۀامضاء گرديده و بعداً در ماه مارچ ھمان سال به کميت
   و معتبر پنداشته می شدند. وانين نامبرده نافذ قوانين نامبرده را بازبينی خواھد کرد، اما در ھنگام نشر اين کتاب درسی، ق

  

اگرچه در اين فصل به حد زيادی روی قانون جديد شراکت و قانون شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدود المسؤليت توجه و 
می باشند. و ارزش بحث و گفت و گو را دارا  قانون تجارت قبلی معتبر بوده ھنوز ھم برخی احکاماما تمرکز صورت گرفته است، 

منازعات شان را در مطابقت با « ست که طرفين را مکلف می سازد تا ادوم قانون تجارت قبلی، يکی از احکام کليدی ای  ۀماد
توافقنامه ھای مرعی ا4جرا حل و فصل نمايند، و در صورتی که چنين توافقاتی وجود نداشته باشند، منازعات تجارتی بايد با 

( مرعی ا4جرا ۀبه سخن ديگر، اگر يک توافقنام» م قوانين تجارتی موجود تعيين و حل وفصل شوند.مراجعه به معنا و مفاھي

) بايد اولين منبعی باشد تجارت ۀيک منازعه را حل وفصل کرده نمی تواند، قانون تجارت (اصولنام قرارداد) بين طرفين قرارداد
موردنظر  ۀمورد استفاده قرارگيرند. ھرگاه در مورد قضي موردنظر یکه از آن برای تعيين پيامدھا و نتايج مناسب برای قضايا

بايد مورد » ُعرف ھای محلی و خاص«در آن صورت  ) وجود نداشته باشند،تجارت ۀکدام احکامی در قانون تجارت( اصولنام
« د نسبت به باي» خاص ُعرف محلی و«استفاده قرارگيرند. نويسندگان قانون تجارت تذکر داده اند که در حل قضايای تجارتی 

معام5ت تجارتی  ۀارجحيت داده شوند؛ زيرا عنعنات و ُعرف مح5ت ھمپا و ھمزمان با تاريخچ»  و ھمگانی عام ُعرف و رسوم
واضحی به ارتباط » ُعرف و رسم« در صورتی که کدام بازھم شکل گرفته و تکامل می يابند.  مورد نظر محل ھای اجتماعی

  بايد تطبيق گردد. » ُعرف و رسم نزديک ترين محل« يک محل خاص وجود نداشته باشد، مورد نظر در  ۀمنازع

 

و اھداف قانون تجارت چيست؟ به سخن ديگر، قانون تجارت در کدام معام5ت، دادوستدھا و تعام5ت بين مردم قابل ساحه تطبيق 
قانون  19و  18 ۀتعيين شده است؛ طور مثال: ماد اين قانون 23-12قانون تجارت در ماده ھای  ساحه تطبيقتطبيق می باشند؟ 
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نامبرده يک ليستی از معام5ت را که واجد عنوان معام5ت تجارتی می باشند، ارايه کرده اند که عبارت اند از: توافقنامه ھايی که 
  تدارک خدمات.  برای تدارک جايداد منقول عقد تھيه می شوند؛ تأسيس انواع تجارت ھا؛ حمل و انتقال اجناس و مردم و

 

اگر قانون تجارتی برای شما ھيچ ارزشی غير از ارزش تاريخی نداشته باشد، شما بايد خود تان را با اين قانون آشنا بسازيد، به حتا 
ماده ھای اين قانون(قباله و عنوان تجارت) و  45-40ثبت و راجستر تجارت)، ماده ھای  ۀاين قانون( در بار 39-24ويژه ماده ھای 

قانون متذکره مسايلی مختلفی از قبيل   470 - 116ماده ھای ) از ارزش ويژه ای برخوردار می باشند. ( دفاترتجارتی 65-84
شراکت، شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت را مورد بررسی قرارمی دھند که با مواد و احکام قوانين جديد 

  ين شده اند.  شراکت و شرکت ھای سھامی و محدودالمسؤليت جايگز

  

  مي?دی 2007قانون شراکت و قانون شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت، مصوب 
 

گرديدند و در حال حاضر،  و نافذ  مي5دی امضاء 2007قانون شراکت و قانون شرکت ھای سھامی و محدودالمسؤليت در سال 
  .  بحث و بررسی شده اند 6 و 5ين مّدون به طور مفصل در بخش تشکيل می دھند. احکام اين قوانرا ھا اصلی قانون شرکت  متن

  

  مي?دی) 2005قانون سرمايه گذاری(

 

 ۀوضع و تصويب گرديد. ماد  2004قانون اساسی  10 ۀقانون سرمايه گذاری خصوصی( قانون سرمايه گذاری) مطابق به ماد
يه گذاری ھا و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام حقوقی افغانستان سرمانظام قانون اساسی تصريح می کند دولت و  10

آن گونه که در متن قانون تصريح شده است، مقصد قانون اقتصاد بازار تشويق، حمايت و مصؤنيت آنھا را تضمين می کند. 
  : عبارت است ازسرمايه گذاری 

نظم قانونی اقتصادی کشور و ايجاد  ۀارتقای نقش سرمايه گذاری ھای خصوصی داخلی و خارجی در عرص
خصوصی و داخلی به  حمايت و مصؤنيت سرمايه گذاران که موجب ترغيب،با ساختار اداری آن می باشد 

اشتغال، افزايش توليد و عوايد صادراتی، انتقال  ۀسازی زمين ، فراھماقتصادی ۀتوسعمنظور رشد و 
  »زندگی مردم و رفاه عامه گردد. تکنالوژی، بھبود و ارتقای سطح

 

يب، ھدف و مقصد اصلی قانون عبارت است از رشد اقتصادی از طريق سرمايه گذاری خصوصی. برای نايل شدن به اين بدين ترت
خارجی شرايط مناسب و پسنديده ای را ھم برای سرمايه گذاری ھای داخلی و ھم   که انون يک سيستمی را ايجاد می کندھدف، ق

ھا که مبتنی برآن را مشخص و معين می کندقانون سرمايه گذاری منابع و وسايلی ايجاد خواھد کرد. به منظور ايجاد چنين سيستمی، 
اين قانون عرصه ھايی را که در آن سرمايه گذاری ممنوع شده و يا برآن ھا محدوديتی  .ھا را تنظيم کرد سرمايه گذاری می توان

رمايه گذاری ھا اداره و نظارت گردند، وضع گرديده است، به طور خ5صه مشخص می کند و روشی را که بايد مطابق آن س
نھاد و يا مقام با ص5حيت يگانه ( کمسيون) » کمسيون عالی سرمايه گذاری« تعيين می کند. قانون سرمايه گذاری حکم می کند که

       را به عھده دارد. تطبيق قانون سرمايه گذاری  ليت ومسؤ دولتی است که

 

نامبرده اين است که سرمايه گذاران برای اين که بتوانند در افغانستان فعاليت » قانون« يدی يکی از پيش نيازھا( پيش شرط ھای) کل
نمايند، بايد تجارت خويش را راجستر و ثبت کنند. چند و چون اين پيش نيازھا برای نيل به اھداف قانون سرمايه گذاری افغانستان 

وار و طاقت فرسای راجستر و ثبت می توانند از سرمايه گذاری ھايی خيلی با اھميت می باشد؛ زيرا پيش نيازھای بيش از حد دش
  مراجعه شود). 7که قانون در جست وجوی آن می باشد، جلوگيری نمايند( برای بحث و بررسی بيشتر به بخش 

 

ا احکام قانون برای اين که يک تشبث خصوصی بتواند در دولت افغانستان ثبت و راجستر گردد، نھاد مورد نظر بايد در مطابقت ب
سرمايه گذاری توسط دولت افغانستان به رسميت شناخته شود. تشبثات راجسترشده می توانند مطابق به قوانين افغانستان و يا قوانين 
سايرکشورھا تشکيل و تنظيم گردند، اما در ھر صورتی، خود تجارت بايد در دولت افغانستان ثبت و راجستر گردد. اين آزادی 

 ۀای خارجی مفيد تمام خواھد شد؛ زيرا آنھا رسماً مکلف نيستند که ساختار و امور خويش را مطابق به قوانين نافذبرای تجارت ھ
افغانستان تنظيم کنند؛ اما صرف آنھا ملکف اند که در دولت افغانستان ثبت و راجستر گردند. تشبثات راجسترشده در دولت 

ايه گذاران باشند و يا اين که سرمايه گذاری مشترکی باشند بين دولت افغانستان و افغانستان می توانند به طور کامل ُملکيت سرم
با توجه به اين که کدام ساختار بيشتر  -سرمايه گذاران سکتور خصوصی. بنابراين، قانون برای سرمايه گذاران اجازه داده است

که آيا می خواھند به طور مستقل فعاليت کنند ويا به عنوان  آنھا می توانند تصميم بگيرند -منافع تجارتی آنھا را برآورده می سازند
  ان. تشريک با دولت افغانس

 

حکم دوم و کليدی قانون سرمايه گذاری اين است که تشبثات راجسترشده و سرمايه گذاران خارجی پس از آن که در افغانستان 
. مسؤليت ھای سرمايه گذاران عبارت اند از: سرمايه گذاری می کنند، از حقوق و مسؤليت ھای مھمی برخوردار می شوند
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وق يک ارتباط دارد؛ اما حقو يا سودی که با سرمايه گذاری » سرمايه« و عوارض گمرکی از درک  برعايداتپرداخت ماليات 
و صورت می گيرد(  ازسرمايه گذاریبه خاطر ھرنوع سلب مالکيتی که  توسط دولت خسارت سرمايه گذار عبارت است از جبران

. ھم چنان، سرمايه گذاران می توانند در قراردادھای خويش از طريق آن حکومت کنترول و مالکيت تجارت را به عھده می گيرد)
مشخص و  -که درکدام موارد و چه ھنگامی تجارت معروض به حکميت و يا روش ھای بديل حل منازعت می باشند–اين مسأله را 

ھم چنان سرمايه گذاران می توانند در قرارداد خود با دولت به قانون تجارت تذکر رفت، معين سازند. آن گونه که در فصل مربوط 
به  .تعيين نمايدو حل و فصل منازعات تجارتی خويش، » رسيدگی« افغانستان،  قانون کشور ديگری غير از افغانستان را به خاطر 

مايه گذاری در افغانستان از اھميت وا4ی برخوردار می حقوق آزادی انتخاب در  حل و فصل منازعات،  برای  تشويق سر ويژه،
 و منافع و يا ديوانی  را که بتوانند از حقوق محکمهباشد. چون سرمايه گذاران به طور خاص سرمايه گذاران خارجی، می توانند  

بسيار اندکی  خطر و يا احتمالی يجه، در چنين شرايط و احوالیدر نتآنھا بھتر حراست و حمايت کند، به طور آزادانه انتخاب کنند. 
حل و فصل کنند که برضد منافع آنھا  محکمه ایوجود دارد که سرمايه گذاران خارجی مجبور شوند منازعات خويش را در 

مقصود و مکانی به عنوان با اين گونه مصؤنيت ھا، احتمال زياد می رود که سرمايه گذاران افغانستان را تبعيض نشان می دھد. 
   خواھد بود. بسيار جذاب و جالب  يک کار  در آن که سرمايه گذاری دريابند

  

 ھا قانون نمايندگی -  ٣

 

  ه ھای نمايندگی و قانون نمايندگیدر آمدی بر ھزينالف: 
 

زمانی که يک شرکت بزرگ و بزرگتر می شوند، شايد چندين دفتر آن ھمزمان در سراسر يک کشور و حتا در سطح جھان فعاليت 
به منظور مديريت و پيشبرد  تجارت ھای خويش روی روابط بيش از اين نمی توانند که ديگر  آن صورت، مالکان شرکت کند، در 

جديد خشت سازی( داش خشت) را در ھرات و  ۀخانوادگی شان اتکاء کنند؛ طور مثال: نجيب هللا تصميم می گيرد که دو کارخان
آشنای مورد اعتماد در آن شھرھا ندارد که بتوانند کارخانه ھا را پيش کدام يافيق و کندھار باز کند، اما وی کدام دوست و اقارب، ر

برده و از سرمايه گذاری وی حراست و حفاظت کنند. به ھمين خاطر، وی نيازدارد که برای مديريت و پيشبرد امور ھريکی از 
و مديری که وی استخدام »  رئيس« ضيه، نجيب هللا کارخانه ھا يک شخص محلی را به عنوان مدير استخدام کند. باتوجه به اين ق

 نماينده ياد می شود. کرده است تا به نيابت از وی عمل کند، 

 

اما ھرگاه منافع مدير محلی و نجيب هللا در تضاد قرارگيرند، در آن صورت چه چيزی اتفاق خواھد افتاد؟ طور مثال: چه چيزی می 
ش به جای استخدام يک شخص ديگری که بيشتر واجد شرايط بوده و برای کارخانه اَ  درتواند مدير کارخانه را از استخدام برا

ھزينه ھای « ؟ اين اخت5ف منافع می تواند ھزينه ھای بيشتری را برای نجيب هللا به بار آورد و به نام داردارزشمندتر باشد، باز 
با که   -آشکار و يا پنھان -بارت از ھرنوع ھزينه ای ستنمايندگی ع ۀياد می شوند. اگر خ5صه ترگفته شود، ھزين» نمايندگی

  ، ارتباط داشته باشد. رئيسُمکليت تحت تصرف مالک و يا   ۀعملکرد احتياط آميز و صوابديد نماينده در بار

 

و ترتيب  قانون نمايندگی يکی از مفاھيم مھم برای سازمان ھای اجتماعی و تجارتی می باشد. قانون نمايندگی به اين خاطر طرح
شده است تا زمينه را برای توليد و تجارت فراھم سازد و برخی افراد( نمايندگان) را توانايی بخشد که با طرف ھای سوم به نيابت 

فعاليت  ۀقانون نمايندگی ت5ش می کند تا از طريق تعريف دامناز افراد ديگر( مالکان)  معام5تی را انجام دھند( قرارداد عقد کنند). 
مجاز وتعيين  اين که يک نماينده به نيابت از مالک چه کارھايی را انجام داده می توانند و يا نمی توانند، ت5ش می  ۀک نمايندھای ي

کند تا ھزينه ھای نمايندگی را به حداقل کاھش دھد. ھم چنان قانون نمايندگی تعريف می کند که چه زمانی يک مالک مکلف است تا 
خود، طرف ھای سومی را بيشتر متمايل می سازد تا  ۀعھده گيرد که اين مسأله به نوبخويش مسؤليت بر ۀددر برابر اقدامات نماين

  مورد نظر تعامل کند، با وی قرارداد امضاء کند و باوی به تجارت بپردازد.    ۀبا نمايند

 

رود که قانون تجارتی پيشنھادی( مورد  در بردارد و توقع می» نمايندگی قواعد« مي5دی يک بخشی را به نام  1955 قانون تجارت
قرار می دھد و به  بررسیمفاھيم اساسی قانون نمايندگی را مورد  ،باشد. اين بخش فرعی» نمايندگی قواعد« نظر) نيز شامل 

وم موجود بين مالکان، نمايندگان و طرف ھای س ۀبه منازعات بالقومی تواند طورخاص توضيح می کند که قانون نمايندگی چطور 
ت ھای  اين تيوری در بازنويسی دوم و سوم قانون نمايندگی که توسط انستيتيوت قانون آمريکا نشر مبيشترين قسرسيدگی کند. 

  گرديده است، قابل دريافت می باشد. 

  

 ايجاد نمايندگی و وظايف نماينده ب: 

 

 مبتنی براعتماد است و  زمانی ۀدگی عبارت از رابطنماين«بازنويسی سوم قانون نمايندگی، نمايندگی را اين گونه تعريف می کند: 

اع5م می کند، مشروط بر اين ») نماينده«رضايت خود را نسبت به يک شخص ديگر(») مالک«که يک شخص( به وجود می آيد
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بل اع5م نيز بالمقا» نماينده« باشد، و » مالک«و عملکرد وی معروض به کنترول  کردهعمل » مالک« نماينده به نيابت از  که 
15رضايت می کند

ھردو به شکل » نماينده« و » الکم«به سخن ديگر، » و يا به شکل ديگری به اين عملکرد توافق نشان می دھد. 
مرو اختيارات تا زمانی که وی در قل -نماينده طلبانه توافق می کنند که نماينده به نيابت از مالک عمل خواھد کرد و اقدامات داو
   برای  مالک الزام آور می باشند.  -دخويش عمل کن ۀمعين

 

نمايندگی می گردند. در اين صورت، نماينده معتمد مالک(  ۀزمانی ايجاد می گردد که دو نفر باھم وارد يک رابط عتمدیمُ  ۀرابط
ده و منافع صادقانه برای فاي ۀنمايندگی به گون ۀمسايل مرتبط با رابط ۀدر ھم« شخص اصلی) می باشد. ُمعتمد کسی است که بايد

را موظف می سازد که در برابر فايده ھايی که از  نمايندهاين رابطه،  ). 801( بازنويسی سوم قانون نمايندگی،   »مالک عمل نمايند
عاد4نه برخورد نمايد، بدون رضايت مالک( » مالک« معام5ت خود با  ۀحسابده باشد، در ھم استخدام نماينده ناشی می شوند

يابت از جانب مخالف عمل نکند و ھم چنان وی را موظف می سازد که در مسايل مرتبط با نمايندگی با مالک( شخص اصلی) به ن
 قراردادديگری را که در  ۀ، نماينده مکلف است که ھرنوع وظيفمعتمدی ۀرابط ۀص اصلی) به رقابت سالم بپردازد. برع5وشخ

  فع وی انجام دھد.  نمايندگی قيد شده اند، برای مالک و در ھمسويی با منا

  

گل می باشد و گل مورد نظر برای تھيه و دی کار می کند که مسؤل خريداری ب هللا( داش خشت) کارمنيجن ۀدر کارخان :مثال 
گل  برادر نمايندهرا دارا می باشد.  ساخت خشت مورد استفاده قرار می گيرد. کارمند موصوف در واقع برای نجيب هللا ُحکم نماينده

می کند دو برابر قيمتی است که توسط ساير تھيه کنندگان گل مطالبه فروش گل در برابر ، اما قيمتی را که وی کند عرضه می
 خشت ۀرا برای تھي »مالک« مندیبتواند نياز ،پيشنھاد می گردد. حال، اگرچه نماينده شايد از طريق خريداری گل از برادر خود

عمل نمی کند؛ زيرا وی می توانست ھمان مقدار گل را با نرخ » مالک« در راستای منافع نماينده  با اين وجود برآورده سازد، اما
که ھمانا عملکرد در راستای منافع -خود حدود ص5حيت ھاینماينده با گذشتن ازبسيار پايين از ساير تھيه کنندگان حاصل کند. 

») شخص اصلی«خود را در برابر مالک( معتمدی   ۀوظيفابر برادراَش، رابطه وابراز صداقت در بر با و  - نجيب هللا می باشد

   نقض کرده است.

 

که در آن يک شخص خدماتی را برای شخص ديگری انجام می دھد، ضرورتاً برای  ر نوع رابطه ایبايد به خاطر داشته باشيد ھ
گردد، در معامله بايد اين سه » گینمايند«تجارتی، واجد شرايط تعريف ۀرابط تعريف نمايندگی کفايت نمی کنند. برای اين که يک

16طرف حضور داشته باشند: مالک( شخص اصلی)، نماينده و طرف سوم و يا کسی که نماينده با وی معامله و دادوستد می کند
 .

ت مالک] در معام5»[ اصل« نمايندگی اصل اين است که نماينده بايد اختيارات و ص5حيت داشته باشد که به نيابت از بنابراين، در
  با ساير طرف ھا عمل نمايد.  

  

 ليت مالک[ شخص اصلی] در برابر طرف ھای سوم ومسؤج: 

 

می باشد؟ مطابق به بازنويسی سوم  خود در برابر طرف سومی مسؤل ۀچه زمانی يک مالک به خاطر عملکرد و رفتار نمايند
م و مسؤليت بستگی دارد به اين مسأله که آيا در قلمرو الزا، درمعام5ت داوطلبانه(طورمثال:معام5ت قراردادی) »قانون نمايندگی«

اختيارات و  ۀعمل کرده است و ياخير. اگر نماينده در حوز» نماينده« ص5حيت و اختيارات خويش به عنوان يک  هو محدود
و يا طرف وی با طرف  ۀص5حيت خويش عمل کرده باشد، در آن صورت، مالک[ شخص اصلی] در برابر قراردادھايی که نمايند

ھای سوم عقد کرده است، ملزم و مسؤل می باشد( به شمول خريداری ويا فروش اجناس). نماينده برای عملکرد به نيابت از مالک 
زمانی وجود دارد که مالک  ص?حيت واقعیدارای دو نوع اختيار و يا ص5حيت می باشد: ص5حيت واقعی و ص5حيت ظاھری. 

چنين حالتی، شخص اصلی( مالک) در برابر مکلفيت ھايی را انجام دھد. در ایويژه  ۀکند تا معامل برای نماينده ص5حيت اعطا می
آشکار برای نماينده ص5حيت بخشيده که  ۀکه برای نماينده به خاطر نيابت شکل گرفته اند، مسؤل و ُملزم می باشد؛ زيرا وی به گون

به اجرای معامله ای صريح  ۀی کند که نماينده از طرف مالک به گونزمانی بروز م ص?حيت ظاھریبه نيابت از وی عمل کند. 
سوی معامله کشانيده شده و به طور معقول و شخص سومی به  طوری باشد که ھا و اقدامات مالک، اما عملکردموظف نشده باشد
 که نماينده دارای ص5حيت قانونی و مجاز می باشد. منطقی باور پيداکند

  

خود) يک يونيفورم و موتر می دھد و به طور تکراری برای وی اجازه می دھد که  ۀی کارمند خود( نمايندنجيب هللا برا :مثال
که پس از اين نبايد  دھدبرای فروش خشت با مشتريان وی قرارداد عقد کند. يکی از روزھا نجيب هللا برای کارمند خود ھدايت مي

                                                   
15

   101 ۀمي5دی، صفح 206بازنويسی قانون، چاپ سوم، موضوع نمايندگی، انستيتيوت حقوق آمريکا، نشر  -  

   
16

  مي5دی)  1914( چاپ دوم، نشر 27 ۀ، رساله ای در باب قانون نمايندگی، صفحفلويد. ميکام -  
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وجود، کارمند از گفته ھا و ھدايت ھای نجيب هللا سرپيچی کرده و به ھرحال، با با مشتری شرکت به نام امير قرارداد نمايد. با اين 
نجيب هللا را فراموش کرده و يا به اين خاطر که امير دوست شخصی  ۀامير قراردادی را عقد می کند( شايد به خاطری که گفت

امير از ھدايت  نندگی می کرده است و چونيونيفورم شرکت را به تن داشته و موتر شرکت را راکارمند خودش می باشد). چون 
کارمند از ص5حيت ظاھری در چنين حالتی  خبرندارد، نجيب هللا که برای کارمندش ھدايت داده بود که با وی قرارداد عقد نکند

 بود. استفاده نموده و با امير وارد قرارداد شده است و در نتيجه، نجيب هللا به خاطر اجرای قرارداد مسؤل خواھد خود 

  

» ۀنمايند«به عنوان با اين وجود، ھمان گونه که شما در برابر طرف سوم  قرارداد مسؤل و ملزم خواھيد بود، کارمند مورد نظر 

» ۀنمايند« شما در اثر قرارداد غير مجازاگر خويش مسؤل و ملزم خواھد بود. » معتمدی ۀوظيف« تان، در برابر شما به خاطر نقض

ص5حيت ظاھری يک مفھوم مھم خويش اعاده نماييد.  ۀاز دست داده ايد، می توانيد زيان ھای وارده را از نمايندتان مقدار پولی را 
که مالک (طرف اصلی) به سادگی نمی باشند مطمين می  آنھا برای طرف ھای سوم جرأت کافی می بخشد و و مفيد می باشد؛ زيرا

از يک سو،  اطمينانیچنين موجوديت . با ديده است، پای خويش را پس بکشدگروی عقد» ۀنمايند« د از قراردادی که توسطتوانن
بھتری  ۀبيشتری نشان خواھند داد و در نتيجه، زمين ۀع5ق برای شروع و تداوم تجارت با نماينده ھای مورد نظرطرف ھای سوم 

تاجران ت ص5حيت ظاھری برای موجودي برای تشويق و حمايت فعاليت ھای اقتصادی فراھم خواھد گرديد و از سوی ديگر،
  برای نمايندھای خويش رھنمودھای واضح بدھند و آنھا را از نزديک نظارت و کنترول نمايند.  تا انگيزه ھای بيشتری ايجاد می کند

  

  مي?دی 1955 در قانون تجارت مصوب» نمايندگی« 
 

رفته است، بنا براين تازمانی که قانون جديد ) مورد توجه قرارگتجارت ۀاصولنام(موضوع نمايندگی در قانون تجارتچون 
 -85نمايندگی در ماده ھای  قواعد، در قانون تجارتنمايندگی تصويب نشود، به عنوان سند حقوقی موجود و نافذ باقی خواھد ماند. 

  ه نماييد. آن مورد بررسی قرارگرفته است که شما بايد اين بخش ھا را با دقت مطالع 820 -760و ھم چنان ماده ھای  97

 

) تا حدی از تيوری ابتدايی نمايندگی که در با4 توضيح شده است، تفاوت می کند. به طور 1955نمايندگی در قانون تجارت( قواعد
 قانون تجارت  88 ۀماد دروم، قانون تجارت  برای ايجاد روابط نمايندگی مراحل رسمی تری را الزامی می داند؛ طور مثال: مع

ص5حيت «ھمانند مفھوم »( نمايندگی ۀرابط«در نظر گرفته شود، بايد » آشکار ۀنمايند«ه اگر قرار است کسی تصريح شده است ک
 ۀرابط«  موجود به عنوان ۀنمايندگی راجستر نشده باشد، رابط ۀاگر رابطکه در با4 توضيح گرديد) ثبت و راجستر گردد. » واقعی

در چنين حا4تی، حقوق نماينده به لحاظ نمايندگی از تاجر، غير محدود می شود.  پنھانی) در نظر گرفته می»( نمايندگی غيرآشکار
  » مشخص تجارتی صورت گرفته می توانند. ۀمعام5تی می گردد که در دور ۀھم« باشد و شامل 

 

 شکل ھا و گونه ھای تجارت بازبينی  -  ۴
  

او بايد تصميم بگيرد که مالکيت آن چگونه بايد باشد. به زمانی که يک سرمايه گذار تصميم می گيرد که تجارتی را شروع کند، 
سرمايه گذاران می توانند از ميان انواع مختلف سخن ديگر، تجارت چه شکل حقوقی را به خود خواھد گرفت؟ در افغانستان، 

مختلف تجارت را به  تجارت، بسته به نيازھای تجارتی خويش، يکی از انواع تجارت را انتخاب کنند. قانون افغانستان شکل ھای
رسميت شناخته است که ھرکدام دارای خصوصيات منحصر به فرد می باشند. اينجا سرمايه گذاران می توانند با توجه به اين که 

بيشتری را برای تحقق اھداف شان ھموار سازند، انتخاب کنند و ھم  ۀکدام شکل تجارت با خصوصياتی که دارند می توانند زمين
ذاران می توانند شکل تجارت مورد نظر خويش را بيش از آن  مطابق به ميل خويش درآورند تا بتواند پاسخگوی چنان سرمايه گ

ررسی بخصوصيات انواع و اشکال مختلف تجارتی در اين فصل مورد بحث و اکثرنيازھای يگانه و منحصر به فرد آنھا باشد. 
  قرار می گيرند. 

 

ياد می کنند. در »  مالکيت انفرادی« کليت يک نفر می باشند. اين گونه تجارت ھا را به نام صرف مُ ھا تعداد زيادی از تجارتخانه 
ديون]  تجارت را [بدھکاری ھا ۀفايده ھای آن را به دست می آورند و شخصاً مسؤليت ھم ۀچنين تجارت ھايی، مالک واحد آنھا ھم

ملکيت خود را بفروشند و يا انتقال دھد اما تجارت خود را دوام حق د که نبخواھ ھا ان اين گونه تجارتبه عھده دارد. اگر مالک
  دھند، آنھا می توانند تمام تجارت خويش را به طرف ديگری بفروشند. 

 

«  ۀدر دولت راجستر شده می تواند. دو نوع عمد» شراکت«ويا بيشتر از آن باشد، به شکل  تجارتی که مالکيت آن متعلق به دو نفر

. اگر مالکان تجارت در سود و فايده ھای تجارت باھم شريک باشند و ھريکی از آنھا در برابر بدھکاری ھا وجود دارند» شراکت
 عامآن، شرکای  ياد می گردد و به مالکان» عامشراکت « و زيان ھای تجارت ھم مسؤليت داشته باشند، اين نوع تجارت به نام 

رابر بدھکاری ھا و زيان ھای آن دارای مسؤليت محدود باشند، در آن اط5ق می گردد، اما اگر برخی از شرکای تجارت، در ب
از » شراکت«شراکت خاص، از نظر حقوقی،در ياد می گردد. » سؤليت) مشراکت خاص( يا محدود ال« صورت، شراکت به نام 
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برابر  -بدھکاری شراکت شرکا به خاطر ھريکی از و التزام مالی مسؤليت و در نتيجه، ھريکی شرکا جدا در نظر گرفته می شود 
عموم  يکی با وجود آن،  به طور معمول واز سوی شراکت پوشش داده می شود.  –راکت آنھا در ش  ۀاولي سرمايه گذاری مبلغ  به

دارای مسؤليت و التزام کامل باشد. يکی از شرکا که دارای مسؤليت » شراکت«بدھکاری ھای  ۀاز طرفين شراکت بايد برای ھم
اما شريک ديگری  که دارای مسؤليت کامل می شريک خاص) ياد می شود و»( شريک محدود المسؤليت« شد، به نام محدود می با

شراکت با تفصيل بيشتری مورد بررسی قرار خواھد  ۀو يا گون اين فصل شکل ياد می شود. در بخش پنجم عامباشد، به نام شريک 
  گرفت.

  

سازمان تجارتی در افغانستان به شمار می رود که ھمانند شراکت دارای چندين  ديگری از يک ۀشکل و يا گون» شرکت سھامی« 
شرکت « مالک می باشد. قانون شرکت ھای سھامی و محدود المسؤليت افغانستان، شرکت سھامی را اين گونه تعريف می کند: 

می سھم آنھا محدود  ۀبه انداز سھمدار  مسؤليت ھر ۀمنقسم می باشد و اندازآن معين بوده و به سھم ھا  ۀتجارتی است که سرماي
شرکت ھای سھامی از مالکان شان به عنوان نھادھای حقوقی جداگانه در نظر گرفته می شوند. افراد متعددی می توانند  .» باشد

يا  و» سھام« از شرکت را در اختيار داشته باشند. اين بخش ھای مالکيت در شرکت سھامی معمو4ً به نام » بخشی« ھرکدام 
يک شرکت سھامی می تواند سھم خود را به سرمايه گذاران بفروشد و اين حق فروش به شرکت سھامی ياد می شوند. » حصه«

عمليات خود سرمايه  ۀاجازه می دھد که برای پيشبرد يک تجارت پول بيشتری را جلب و جذب کند و يا روی عمليات و يا توسع
به فروش برسانند و يا به شخص  -در صورتی که بخواھند -شان را» سھم« م می توانندھم چنان مالکان انفرادی سھاگذاری کند. 

، مالکان شرکت ھای سھامی در برابر بدھکاری ھا و الزامات مالی »شراکت محدود المسؤليت« ديگری واگذار شوند. ھمانند
مالکان صرف مقدار سھمی را که  با شکست روبرو شود، شرکتشرکت، دارای مسؤليت ھای محدود می باشند. در صورتی که 

شرکت ھای سھامی دارای يک ساختار مديريتی مقيد و متمرکز می باشد که فعاليت ھای خريده بودند، از دست می دھند نه بيشتر. 
در بخش پنجم اين فصل، شکل شرکت شرکت را ھماھنگ می کند و در برابر مالکان و يا سھمداران، مسؤل و حسابده می باشد. 

   . گيردبا تفصيل و جزييات بيشتری مورد بحث و بررسی قرار ميسھامی 

 

شرکت محدود المسؤليت شبيه به شرکت سھامی می باشد و در عين حال، برخی از خصوصيات آن شبيه با شراکت محدود می 
محدود می  باشد. ھمانند شرکت سھامی، مالکان شرکت محدود المسؤليت نيز، در برابر بدھکاری ھای شرکت دارای مسؤليت

باشند. با وجود آن، در اين نوع تجارت مانند شرکت سھامی حق و سود مالکيت به سھم ھا منقسم نمی باشد. بنا براين، برخ5ف 
تعيين می گردد. توافق کرده است،  ھريکی از آنھاھريک از سھمداران مطابق به مبلغی که مسؤليت و التزام مالی  ،شرکت سھامی

يکی از تفاوت ھای کليدی بين شرکت محدود المسؤليت و شراکت می باشد. برعکس » مسؤليت محدود«ھم چنان بايد گفت که 
[ عام مالک داشته باشد، سھام آن در مارکيت 50و  يا بيشتر از  2شرکت سھامی، يک شرکت محدودالمسؤليت نمی تواند کمتر از 

که شرکت را بفروشند، به کسی ديگری واگذار شوند و يا مبادله  اجازه ندارند آن خريد و فروش شده نمی تواند و سھمداراناسعار] 
شرکت محدودالمسؤليت برای تجارت ھای کوچک معمو4ً بھترين نوع و يا شکل تجارت پنداشته می شود؛ زيرا مالکان آن نمايند. 

  ت می کنند. بسيار محدود  می باشند، و اکثر تجارت ھا در افغانستان مبنی بر ھمين شکل و يا ساختار فعالي

  

  جدول زير خصوصيات چھار نوع تجارت را که در با4 پيرامون آنھا بحث صورت گرفت، به طور خ5صه توصيف می کند. 
 

مسؤليت و التزام  شکل تجارت 
 انفرادی؟ 

ا راجستر آن با دولت 4زمی آي ساختار متمرکز مديريتی  تداوم  آسان موجوديت  انتقال آسان مالکيت ؟
 می باشد؟

 خير خير بلی بلی بلی مالکيت انفرادی 

 بلی خير خير خير خير شراکت 

 بلی بلی بلی بلی خير شرکت سھامی 

 بلی بلی بلی خير خير شرکت محدود المسؤليت

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

سؤليت را برای خود تان به تفاوت ھای موجود بين مالکيت انفرادی، شراکت ھا، شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدود الم
  طور خ5صه بنويسد. آيا شما می توانيد برای ھريکی از اين شکل ھای تجارت، نمونه ھای مناسب تجارت را پيشنھاد کنيد؟  

  

 قانون شراکت  - ۵

 

مع دو عبارت از تج«  حکم فرما و نافذ می باشد. شراکت» شراکت« موضوع مي5دی بر  2007 ۀقانون شراکت افغانستان، مصوب
و  از آن صورت می گيرد کسب سود و تجارت در راستای پيشبرد مالکان مشترکعنوان به  می باشد که يا و بيشتر از دو شخص

اين بخش فصل موجود چگونگی و شرايط شکل گيری شراکت »). قانون شراکت 2 ۀ( ماد»کت تنظيم می گردد.اشر ۀتوسط توافقنام
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» شراکت« شرکا را مورد بحث قرار می دھد و ھم چنان، توضيح می دارد که ھرگاه  را بررسی نموده و حقوق و مکلفيت ھای

  فسخ و يا منحل گردد، چه چيزھايی اتفاق خواھند افتاد.  

  

 شکل گيری شراکت الف: 

 

شراکت ساده ترين شکل يک مالکيت مشترک می باشد. می توان اين پرسش را مطرح کرد که چرا دو يا بيشتر از دو طرف 
را تشکيل دھند و به تبع آن مجبور شوند که باھم کار نموده و به خاطر تعيين پاليسی تجارت و » شراکتی« م می گيرند که تصمي

افزايش » شراکت« توزيع فايده ھای ناشی از آن با ھم جنجال کنند؟ برای اين مسأله د4يل مختلفی وجود دارند: يکی از د4يل 
خ5ق و بالقوه سودمندی را برای راه اندازی يک تجارت داشته باشد،  ۀد ديدگاه و يا مفکورسرمايه می باشد. يکی از اشخاص شاي

که بتواند تجارتی را به تنھايی شروع  اما شايد پول نقد ( يا ساير دارايی ھای ضروری از قبيل جايداد) را در اختيار نداشته باشد
پول ھای خود را در معرض ريسک قرار دھد.  ۀشد اما نخواھد که ھمکافی داشته با ۀکند. يا احتمال دارد که شخص مذکور سرماي

ضروری را فراھم نموده و باھم به تجارت شروع کنند. بازھم  ۀفردمذکور می تواند شريکی را برای خود پيدا کند که بتواند سرماي
مالکيت  ۀتا از تقبل ھزين سنتی پول قرض نمی گيرد ۀمی توان پرسيد که چرا شخص مورد نظر به سادگی از يک قرضه دھند

 روش آرزان تر فروش سھم مالکيت شايد نسبت به قرض گرفتن وجوه مالی از يک بانک، به اين دليل که مشترک خود داری کند؟

پرداختی ھای با4ی سود  ،از قبيل ريسک روز افزون اف5س -مرتبط با قرضهھزينه ھای  شايد به سخن ديگر،و راحت تری باشد. 
بيشتر داشته باشد؛ زيرا دريافت  ۀانگيز» ريسک آميز«دخول به فعاليت ھای قرضه شايد برای  ۀ( دريافت کنندد4لیی و ھزينه ھا

شايد از  -قرضه از فايده ھای  ھمچو ريسک ھا لذت می برد و زيان ھای ناشی از ھمچو ريسک ھا را متحمل نمی شود) ۀکنند
  تجاوز نمايد. ھزينه ھای مالکيت مشترک 

 

 ۀاز قبيل مجموع»  سرمايه« ديگری از غير از » دارايی« اين است که طرفين می خواھند به » شراکت«ديگر برای تشکيل دليل 
 ارزشگذاریاگرچند در يک اجتماع تجارتی دست يابند. » سرقفلی« مھارت ھا، خدمات، فرايندھا، مشترکين و يا  منحصر به فرد

 توانند موفقيت بزرگتر و سود ک5ن تری را نصيب يک تجارت سازند؛ طور مثال:کار دشواری است، اما می » دارايی ھا«اين 

خاصی تخصص داشته باشند( طور مثال: يکی در قانون تجارت و  ۀعرصم درانفرادی شايد ھرکدا ۀدوتن از و ک5ی مدافع به گون
اری با ھمديگر مجموعه ای از خدمات در قانون جزا تخصص داشته باشند)، اما اين دو وکيل مدافع می توانند در ھمک یديگر

انفرادی کار  ۀو در مقايسه با حالتی که ھريک از وکيل ھا به گون حقوقی جامع تر و مفيدتری را برای متقاضيان خود عرضه کنند 
کا می ليست کامل سرمايه ھايی که شر ۀبرای مشاھده و مطالعمی کند، تعداد مشتريان بيشتری را به سوی تجارت خود جلب کنند. 

.قانون شراکت مراجعه کنيد 7 ۀباھم شريک سازند، به ماد» شراکت« توانند در يک 
17

  

  

نجيب هللا يک آشنا دارد به نام ھارون که پول زيادی دارد و در جست و جوی يک فرصت بھتر سرمايه گذاری می باشد. ھم  :مثال
خشت( داش خشت) آشنايی کافی  ۀپيشبرد و مديريت کارخان چنان نجيب هللا يک دوست و آشنای ديگری به نام خاطره دارد که با

دارد و در ميان اجتماع نيز از شھرت و احترام زيادی برخوردار می باشد. حال، شايد نجيب هللا تصميم بگيرد که يکی از آشنايان و 
رای تجارت پول فراھم سازد و ھردوی آنھا را در تجارت خشت خود به عنوان شريک شامل سازد؛ زيرا يکی از آنھا می توانند بيا

  ديگری می توانند برای تجارت مشتريان و شھرت نيک به بارآورد. 

         

 چرا نجيب هللا به جای فروش سھم مالکيت خود به  يکی از افردای  که دارايی خاصی را در اختيار دارد، پس، می توان پرسيد که

حالت ھا، معقول تر اين است که برای دريافت خدمات قرارداد امضا گردد، باوی قرارداد ساده ای را امضاء نمی کند؟ در برخی 
امضای قرارداد برای دريافت خدمات، از ھزينه ھای مالکيت گران تر  ۀاما در برخی حالت ھای ديگر، احتمال می رود که ھزين

ايسه با حالتی که در جايگاه تمام شود؛ طور مثال: ھرگاه شخصی در جايگاه مالک مشترک يک تجارت قرارمی گيرد، در مق
د تجارت زحمت و ت5ش بيشتری انجام خواھ ۀقراردادکننده قرار دارد و فيس خدماتی معينی دريافت می کند، برای پيشبرد و توسع

ت5ش ھای وی به دست می  ۀتجارت وی می تواند از درصدی اميتازات و فايدھای بيشتری که در نتيج شريکداد؛ زيرا به عنوان 
رک را با تتجارت، يک فرد بايد ھزينه ھای مالکيت مش ۀبه ھمين خاطر، برای افزايش و مقدار سرماي، بھره مند می گردد. آيند
امضای قرارداد برای دريافت دارايی، سبک و سنگين کرده و مقايسه کند تا دريابد که کدام يک بيشتر به نفع وی تمام می  ۀھزين
  شود. 

  

 بادل نظرسواUت طرح شده جھت بحث وت
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  ).149 ۀوجود دارند( مادبه خاطر داشته باشيد که به ارتباط اين موضوع که شرکای خاص کدام نوع سرمايه  را اعانه و يا کمک کرده می توانند، برخی محدوديت ھايی  -  
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قانون شراکت بيان گرديده است، نزد خود مرور نماييد.  7 ۀرا که در مواد مکمل درسی تان در ماد» مساعدت ھای سرمايه« ليست 
آيا می توانيد دريابيد که چرا يک فرد می خواھد با افرادی که مالک ھريک از دارايی ھای شامل در ليست متذکره می باشند، 

  ايجاد کنند؟ الکيت مشترک( شراکت)م

 

، شراکت کاری و شراکت خاص، شراکت عامقانون شراکت بين چھار نوع شراکت تمايز و تفاوت قايل می شود: شراکت 
افزون قانون شراکت). تعريف ھای ھريک از انواع شراکت نامبرده در ذيل خ5صه گرديده اند.  24- 21طلبکاری( ماده ھای 

 ی ذيل به طور مشخص يادداشت و ياد آوری گرديده است. برآن، تفاوت ھای بارز آنھا در بخش فرع

  

شراکتی است که به منظور پيشبرد معام5ت تجارتی و اقتصادی بين دو يا اشخاص بيشتری تأسيس می  :»عامشراکت : « 21 ۀماد
ی نباشد، ھريکی برای پرداخت بدھکاری ھای آن کاف» عامشراکت «  ۀاگر سرمايگردد و طرفين دارای مسؤليت جمعی می باشند. 

را می را بپردازند و شريک و يا شرکايی که ھمچو بدھکاری ھا » شراکت« بدھکاری ھای ۀاز شرکا مسؤليت دارند که ھم
  ون و کمک از شرکای ديگر می باشند.پردازند، مستحق دريافت تعا

 

حت سند خاّصی به منظور پيشبرد شراکتی است که در مطابقت با احکام اين قانون و ت» شراکت خاص« :: شراکت خاص22 ۀماد
معام5ت تجارتی و اقتصادی تأسيس می گردد و در آن يک و يا بيشتر از يکی شرکا دارای مسؤليت محدود می باشند( شرکای 

شرکايی که دارای مسؤليت  ۀمعين دارای مسؤليت محدود می باشند( شرکای خاص). سرماي ۀ)و ساير شرکا با مقدار سرمايعام
  شند، به سھم ھا قابل انقسام می باشد. محدود می با

 
عبارت است از تجمع دو يا بيشتر از دو شخص به منظور اجرای کاری و يا تکميل » شراکت کاری«  :: شراکت کاری23 ۀماد

مکلفيت خاصی برای يک شخص ديگر. فايده ھای ناشی از شراکت کاری، آن گونه که بين طرفين قب5ً توافق شده است، تقسيم 
  ند شد. خواھ

 

کتی است که در آن دو شخص و يا بيشتر از آن اعبارت از شر» شراکت طلبکاری«ديگر،  ۀيا به عبار  :اعتباریشراکت  :24 ۀماد
توافق می کنند که اجناسی را به شکل اعتباری( قرضه) بخرند و بعد بفروشند و ھردو فايده ھا و زيان ھای ناشی از شراکت 

مشخص خود به خاطر فايده ھا و زيان ھای ناشی از  ۀد. ھريکی از شرکا با توجه به سھم و يا حصاعتباری را باھم تقسيم کنن
  شراکت مسؤل خواھد بود. 

  

 ۀقانون شراکت، توافقنام 4 ۀسندی که بر يک شراکت حاکم و نافذ می باشد، به نام يا قرارداد شراکت ياد می شود. مطابق به ماد
کتبی می  دو خاص نيازمند يک قراردا عام، اما ايجاد شراکت ھای اھم شفاھی صورت گيردشراکت می تواند به شکل کتبی و ي

آنھا را و ھم  ۀشرکا، مقدار تعاون سرماي اسامیمسايل،  ۀھم ۀ. قرارداد کتبی شراکت بايد از جمل18قانون شراکت) 61 ۀباشد( ماد
قرارداد ھمراه با قانون شراکت  ۀ). توافقنام25 ۀازد( مادچنان سھم ھای شان را از فايده ھا و زيان ھای شراکت مشخص و معين س

، روابط بين شرکا و مسؤليت ھای آنھا نسبت به طرف ھای سوم، نافذ و حاکم می باشند. به خاطر داشته »شراکت« برموضوع 
آنھا را با  گنجانيدن می باشند که طرفين می توانند » اصول کلی« عبارت از » قانون شراکت« باشيد که تعداد زيادی از احکام 

شراکت به ارتباط موضوع ساکت باشد،  ۀخويش جايگزين سازند. به سخن ديگر، درمواردی که توافقنام ۀمواد و شرايط توافقنام
، بر موضوع ») مگر اين که طوری ديگر توافق شده باشد« ( که به طور معمول شامل يک بند با اين عبارت می باشد: اصول کلی
  ی باشد، اما طرفين آزاد ھستند که طور ديگری با ھم توافق کنند. حاکم و نافذ م

 

دفتر ثبت « موجوديت حقوقی شراکت زمانی آغاز می گردد که در قانون شراکت توضيح گرديده است،  20 ۀآن گونه که در ماد
بت و راجستر آن عمل ث وزارت اقتصاد و صنايع، ثبت شده باشد. بااين وجود، اگر يک شراکت پيش از آن که» تجارت مرکزی
وارد معام5ت شود، با وجودی که شايد نتواند حقوق خويش را در برابر طرف ھای سوم مرعی ا4جرا بسازد،  تکميل شده باشد 

بنابراين، اين نکته مھم است که پيش از شروع کدام فعاليت تجارتی، يک اما در برابر مکلفيت ھای خود ملزم و مسؤل خواھد بود. 
ايجاد « قانون شراکت طرفين را ملزم می سازد که در صورت   63 ۀيد خودش را ثبت و راجستر کند. برع5وه، مادشراکت با

، اخراج و يا شمول شرکا، افزايش و يا کاھش قرارداد ۀبا ص5حيت امضا کنندتغييرات در عنوان، موقعيت تجارت، شرکای 
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رسمی را امضاء نکرده باشند، اگر محکمه  باور پيدا کند که اظھار و يا اعتراف شفاھی بين طرفين باعث به وجود  ۀامله باھم کدام توافقنامطرف معبنابراين، اگرچه ھرد و  -  
  آمدِن شراکت شده است، می تواند بر موجوديت شراکت بيِن آنھا ُحکم کند.  
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 ۀه و يا ادغام با کدام شرکت ديگر، بايد ھميا تدوام آن پس از مدت معين پيش از مدت معينه و عامشراکت، انح5ل شراکت  ۀسرماي
  کنند.و سپس، در نھاد مربوطه راجستر » حقوقی گنجانيده و طرفين آن را امضاء کنند با عباراتاين مسايل را 

 

شراکت(  ۀکت در توافقنامنامعين وجود داشته باشند. اگر مدت شرا ۀمعين و ياھم يک دور ۀشراکت ھا می توانند برای يک دور
   شراکت).   نقانو 26 ۀقرارداد) ذکر نشده باشد، شراکت به عنوان شراکتی در نظر گرفته می شود که مدت آن نامعين می باشد( ماد

 

  حقوق و مکلفيت ھای شراکتب: 

 

يا منفعت ھرشريک در  ) خود به مالک نسبی تجارت تبديل می شود. سود وۀدربدل مقدار تعاون مالی( سرمايازشرکا ھريک 
  ياد می شود. سھم مالکيت حامل حقوق و مکلفيت ھای مشخص می باشد. » سھم مالکيت« تجارت، به نام 

  

  منافع واضرار

  

که ھريکی از شرکا به عنوان مالک شراکت، مستحق است که از فايده ھای تجارت سھمی را از آن خود کند. سرمايه ای را 
 10 ۀو به ملکيت شراکت تبديل می شود( به ماد يابدانتقال می » شراکت« می کند، به  رداختھريکی از شرکا برای شراکت پ

از فايده ھای شراکت بھره مند شده و شان  ۀسرمايمقدارکه شرکا متناسب به اين است  کلی ۀمراجعه شود). درافغانستان، قاعد
درصد قيمت  30نجيب هللا را در شراکت  ۀسرماي رداد شراکتقرابنابراين، اگر مراجعه شود).  15 ۀمتحمل زيان می شوند( به ماد

بدون شک، اين قاعده، % زيان شراکت را ھم بپردازد. 30شراکت بوده و بايد  ۀ% فايد 30گذاری می کند، نجيب هللا مستحق 
کنند و يا ھم می شرکای شراکت تعيين د که درصدی ھای متفاوت سود را برھريکی ازاست و طرفين آزاد ھستنازجمله اصول کلی 

زيان ھايی که  ۀعين فرضيه در بارد، ومساويانه سھيم می باشن ۀشرکا در فايده ھای شراکت به گون ۀتوانند تصريح کنند که ھم
در افغانستان شايد از قضاوت ھا و يا » اصول کلی« برشراکت وارد می شوند، نيز قابل تطبيق می باشد. به خاطرداشته باشيد که 

کای اين است که شر» اصول کلی« آمريکا،  ۀمثال: درايا4ت متحدر کشورھای جھان متفاوت باشد؛ طورايی سايفيصله ھای قض
مساوی سھيم می  ۀبازپرداخت می شود، آنھا در فايده ھا وز يان ھای شراکت به گون آنھا اوليه ۀسرمايشراکت پس از آن که مقدار 

  باشند. 

  

  بدھکاری ھای شراکت  ضمان
 

ھاد حقوقی بوده و می تواند مالک دارايی باشد، قراردادھايی را عقد نمايد و برای تصرف جايداد قباله به دست آورند. شراکت يک ن
ناھمگونی از دارايی ھای مجزا برای تضمين بدھکاری  ۀشراکت ھا مجموع ۀشراکت ھا بسيار با ارزش می باشند؛ زيرا درنتيج

» شراکت«را تشويق می کند که برای  داينينايت5ف دارايی ھا   ۀجداگان ۀمجموعگردند. موجوديت ھای تجارت قابل دسترس می 

برعکس، قرضه ھا برای اطمينان بيشتری حاصل می کنند.  شان ۀقرض  ۀپرداخت دو بار ۀقرضه فراھم سازند؛ زيرا آنھا در بار
آن به پيش ببرند. در صورتی که شراکت در درست  ۀشراکت اين زمينه را فراھم می سازد تا فعاليت ھای تجارتی خود را به گون

به جای آن که دارايی ھای ھريک از شرکای انفرادی در اختيار طلبکار فرد مورد ، نمايد» تقصير« قسمت بازپرداخت قرضه ھا 
 طلبدارايی ھای ناھمگونی که در تملک شراکت می باشند،  ۀمی تواند بازپرداخت آن را از مجموعطلب کارنظر قرار گيرد، 

قانون  85 ۀدارايی ھای شراکت، طلبکاران شراکت ھميشه نسبت به طلبکاران انفرادی حق اولويت دارند( ماد ۀنمايد. در مسأل
  شراکت).  

 

ما زمانی که يک شراکت برای بازپرداخت بدھکاری ھای خود مقدار دارايی کافی دراختيار نداشته باشد، در آن صورت چه اتفاقی 
قانون شراکت  24-22 ۀو شراکت خاص ازھمديگر متفاوت می باشند( به ماد عاممورد، قواعد شراکت ھای خواھد افتاد؟ در اين 

 تماممی باشند و ھريکی ازشرکا به طور انفرادی برای پرداخت  عامشرکا، شرکای  ۀ، ھمعاممراجعه شود). در يک شراکت 

ھکاری شراکت را از دارايی دبايد ب» عامشريک « که يک  ستابدھکاری ھای شراکت مسؤل و ملزم می باشد. اين گفته بدين معنا
را می » شراکت« که بدھکاری  ام ایع. با اين وجود، شريک 19قانون شراکت) 134و  86شخصی خويش بپردازد( ماده ھای 
 ۀرادی برای ھمانف ۀمشابھتاً به گون عامبازپرداخت نمايد. در شراکت خاص، شرکای  ۀاعاد عامپردازد، می تواند از ساير شرکای 

محدود و مقيد به مقدار و مبلغی می » شرکای خصوصی« بدھکاری ھای شراکت مسؤل و ملزم خواھند بود، اما مسؤليت و التزام 
  شراکت( قرارداد) قيد شده است. اساسنامهباشد که در 

  

                                                   
19

  نفرادی با4ی دارايی ھای شريِک انفرادی دارای حقوق مساوی می باشند. تصريح می کند که طلبکاراِن شراکتی و طلبکاران ا 171 ۀماد -  
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] اش ۀ[ به سرماي متناسب ۀشريک ھا خودش ورشکست( مفلس) می شود، سھم بدھکاری وی به گوندرتمام شراکت ھا اگر يکی از

 ۀانفرادی قرارداد عقد کنند و بدين معنا که آنھا به گون ۀ). شرکا نمی توانند به گون48 ۀبر ساير شرکای شرکت تقسيم می گردد( ماد
  ). 47 ۀانفرادی به خاطر پرداخت بدھکاری ھای شراکت مسؤل و ملزم نمی باشند ( ماد

  

توليد خشت را فعال سازند. شرکت مبلغ  ۀرا ايجاد کرده اند تا يک کارخان عامشراکت  نجيب هللا، ھارون و خاطره يک :مثال
بازپرداخت قرضه ھم آخر سال مالی است. با  ميعاد(يک مليون) افغانی را از يک بانک به شکل قرضه می گيرد و  1.000.000

آن، شراکت  ده ای به دست نمی آورد. علی رغماين حال، شرکت سال بسيار بدی را پيش رو دارد و در جريان سال ھيچ نوع فاي
توليد خشت است که ارزش آن در حدود  ۀبازپرداخت نمايد. يگانه دارايی شرکت، خود کارخانمجبور است که بدھکاريھايش را 

افغانی  300.000شراکت می تواند کارخانه را بفروشد و قرضه را پس بدھد، اما بازھم شراکت مبلغ افغانی می باشد.   700.000
خود به  ۀبدھکار باقی خواھد ماند. چون دارايی ھای شراکت ناکافی می باشند، دراين صورت بانک می تواند برای دريافت مطالب

بط و توقيف نمايد که ارزش مجموعی ضشراکت برود. بانک می تواند خانه و موتر نجيب هللا را  شرکایسراغ دارايی ھريکی از 
دارايی شخص خود، از خاطره و ھارون  ۀلغ می باشد. حال، نجيب هللا می تواند برای جبران و اعادافغانی با 300.000آنھا به 

درصد بوده باشد، در آن صورت نجيب هللا می تواند مبلغ  33ھريکی از آنھا  ۀد. اگر مقدار تعاون سرمايکنتقاضای تعاون مالی 
  رون مطالبه نمايد. افغانی را از ھريکی از شريک ھای خود، خاطره و ھا 100.000

 

ھرگاه ھريک ازشرکای انفرادی دارای بدھکاری شخصی باشد و دارايی شخصی وی برای بازپرداخت آن تکافو نکند، چه اتفاقی 
خواھد افتاد؟ احتمال دارد که طلبکار وی، سھم شريک نامبرده را ازشراکت تقاضا نمايد. با اين وجود، تناسب و يا مقدار فايده ھای 

  . )49 ۀتکفيک گردد( ماد -طلبکارانفرادی مصؤن می باشد ۀکه از مطالب -مالکيت شريک در شراکت منافعور بايد ازشريک مذک

 

با اين وجود، بايد به خاطر داشته باشيد که اگر يک شراکت به خاطر غفلت و يا کم توجھی يکی از شرکای خود با مشکل ُدچار می 
است؛ اما شرکا » اصل کلی« زيان وارده مسؤل شناخته می شود. اما اين صرف يک  ۀشود، طرف اھمال کننده به تنھايی برای ھم

  ). 12 ۀمشترک زيان ھای تجارت را متحمل شوند( ماد ۀمی توانند با ھم توافق کنند که به گون

  

  تصميم گيری و کنترول
 

شراکت به عنوان مالکان مشترک بر سر منازعات بين شرکای بروز ۀمی کنند، امکان بالقومشک5تی که درشراکت ھا بروزيکی از
شرکا می تواند به نيابت از شراکت قرارداد عقد کند و بنابراين، ساير طرف ھا را نيز می باشد؛ زيرا ھريکی از» مايندگین«  ۀمسأل

ز شراکت وضع متحمل شدن الزام و مسؤليت به نيابت ا آيا قانون بايد کدام محدوديتی را بر ص5حيت عقد قرارداد وملزم بسازد. 
   رول چطور بايد در شراکت  تخصيص داده شود؟  تکند؟ به نظر شما قدرت تصميم گيری و يا کن

 

« قانون شراکت مطالبه می کند که شرکای يک شراکت بايد حد اقل يکی از شرکا و يا کدام فرد ديگری را توظيف کنند تا  40 ۀماد

ياد می شود. برع5وه، قانون شراکت آزادی قابل م5حظه ای را » مدير« شخص موصوف به نام » امور شراکت را اداره نمايد.
مثال: خصيص دھند؛ طورخواھند، ص5حيت تصميم گيری را بين خويش تبرای شرکا فراھم می سازد تا آن گونه که خود مي

دند. در صورتی که مقيد سازد که تصميم گيری ھا بايد توسط اکثريت شرکا منظور و تصويب گر ميتواندشراکت  اساسنامه
بايد روشن گردد که آيا ھريکی از شرکا بايد از آرای مساوی برخوردار  اساسنامهشراکت نيازمند رأی اکثريت باشد، در  اساسنامه

در  شراکت اساسنامهمراجعه شود). اگر  43 ۀباشند و يا اين که آرای آنھا مبتنی به سھم ھريکی از شرکا در شراکت باشد( به ماد
قانون شراکت حتا برای  44 ۀله مسکوت باشد، در آن صورت ھريکی از شرکا دارای رأی مساوی خواھد بود. با�خره، ماداين مسأ
  شراکت اين آزادی را می دھد که شرکا را از مديريت شراکت بيرون نگھدارد.  اساسنامه

  

قانون شراکت  69 ۀ، درآن صورت مادشراکت به ارتباط چگونگی تصميم گيری مسکوت باشند ۀتوافقنام، اگرعامدر شراکت 
قانون شراکت برای مديران شراکت ص5حيت می بخشد تا به ارتباط اداره و مديريت  69 ۀبرطرفين قابل تطبيق می باشد. ماد

شراکت تصميم بگيرند. تصميم گيری به ارتباط مسايل غيرمعمول از قبيل  نرخ يک محصول و يا خدمات و يا انتقال  ۀروزان
احتياط و دقت تصميم بگيرند که  ۀاما مديران بايد با ھمان درجند. ھای شراکت، بايد توسط اکثريت آرای شرکا صورت گيردارايی 

با ُحسن « تجارت خود شان تصميم می گيرند. مشابھتاً ھر نماينده ای که به نيابت از شراکت عمل می کند بايد  ۀانگار آنھا در بار
قانون نمايندگی بود، به خاطر بياوريد. چرا بايد قانون معيارھای  ۀبحث قبلی تان را که در بارد. ) عمل کن81 ۀماد»( نيت و صداقت

 ۀمراقبت و دقت را در برداشته باشد؟ به خاطری که اين گونه معيارھا برای شرکا اطمينان می بخشند که مديران با مصرف و ھزين
  شرکت، منافع شخصی شان را جست وجو نمی کنند. 
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بدھکاری ھای تجارت مورد نظر، در فايده  ن متحمل شدن کدام مسؤليت شخصی جھت ادایکت خاص، شرکای خاص بدودر شرا
ھا و امتيازات شراکت سھيم می باشند. شرکای خاص در بدل برخورداری از مسؤليت محدود، حق کنترول شان و تصرف شان را  

در واقع به عنوان ھزينه را می توان رول برامور اداری شراکت بر امور اداری شراکت ازدست می دھند. محروميت از حق کنت
کای خاص می توانند با اين وجود، شرمسؤليت محدود می پردازند. ضمان وخاص به خاطر تحصيل که شرکای فرض کرد ای 

. )را بخوانيدقانون شراکت  159و  158 ۀعادی شراکت رای بدھند و سوابق مالی شراکت را بررسی نمايند( مادروی مسايل غير

با يک شريک عام در شراکت خاص، ھمانند يک شريک عام در شراکت عام معامله صورت می گيرد و به ھمين خاطر، وی در 
ھم چنان شريک عام بر امور اداری شراکت و يا عمليات  برابر اقدامات و عملکردھای شراکت دارای مسؤليت نامحدود می باشد.

نترول و تصرف می باشد و ص5حيت دارد که در معام5ت با طرف سوم ازشراکت نمايندگی روز شراکت دارای حق ک -به -روز
قانون شراکت، شريک عام از اين ص5حيت برخوردار می باشد که مسؤليت ھای خود را  167 ۀکند. بااين وجود، مطابق به ماد

  برای معام5ت مشخصی به يک شريک خاص شراکت، تفويض نمايد. 

  

  جھت بحث وتبادل نظر طرح شدهسواUت 
 

شراکت ھا چطور مديريت می شوند؟ آيا اين ساختار مديريتی کارامد است؟ چه مشک5تی را شما دراين ساختار مديريتی پيش بينی 
  می کنيد؟ 

   

وابستگی ھريک از شرکا به تصميم گيری شرکای ديگر،  شايد تجارت در قالب شراکت را برای تعداد زيادی از فراد دورنمای 
يرجذاب جلوه دھد. برای جبران و پاسخگويی به اين نگرش، قانون شراکت کار برای شرکا اين سھولت را فراھم کرده است که غ

ھرزمانی که ميل داشته باشد، از شراکت خارج شوند. بنابراين، اگر يک شريک با جھت حرکت تجارت، پاليسی و يا تصميم گيری 
، می تواند به راحتی از شراکت خارج شده و در برابر سود مالکيت خود پاداش دريافت ھای مرتبط با تجارت مخالفت داشته باشد

  ست که ما در ذيل به آن می پردازيم. اکند. اين موضوع نوشته ای 

  

  تصفيه حسابات انح?ل شراکت و  :ج

 
نی را توضيح می دھد که به طور قانون شراکت انح5ل و يا فسخ شراکت را بسيار آسان کرده است. اين بخش فرعی قواعد و قواني

) قابل تطبيق بوده و برخی قواعد ويژه ای را که بر شراکت کت خاص و شراکت کارشراکت ھا( شراکت عام، شرا ۀعموم برھم
 عام و خاص به طور جداگانه قابل تطبيق می باشند، آشکار و برجسته می سازد.

 
 انح?ل و يا فسخ

 
برمی شمارد که باعث انح5ل يک شراکت خواھند شد. با اين حال، برای انح5ل يک  قانون شراکت ھشت حالتی را 50 ۀماد

  ھمزمان ضروری نمی باشند.  ۀآنھا به گون ۀشراک، موجوديت ھم
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  : انح?ل يک شراکت 50 ۀماد

 يک شراکت در صورت بروز يکی از حالت ھای ذيل، منحل و يا فسخ خواھد شد:

  

  شراکت تعيين شده است؛  ۀم. انقضای دوره ای که در توافقنا1

  . تحقق ھدفی که برای دست يابی به آن شراکت تأسيس گرديده است؛ 2

 نداشته فعاليت آن ھيچ نوع مفاد و يا سود قابل تجسم ۀشرکت در حالتی که در ادام ۀ. اتمام و يا حذف تمام و يا بخشی از سرماي3

  نباشد؛ 

ی شرکت مطابق به  ُحکم محکمه از مالکيت شراکت محروم گردد و يا زمانی . مرگ يکی از شرکا و يا زمانی که يکی از شرکا4
  شناخته و يا ثبت شده باشد؛  که شريک مورد نظر به عنوان يک ورشکسته

فعاليت شراکت غير محدود باشد، مگر به شرطی که شريک  ۀ. عقب نشينی يکی از شرکا از شراکت و آن در صورتی که دور5
به طور رسمی  خود نی از شراکت سه ماه قبل از آن به شرکای ديگريرتباط کناره گيری و يا عقب نشمذکور نيت خود را به ا

وی در نظرگرفته می شود و » عدم صداقت« آشکار کرده باشد. در غير صورت، عقب نشينی ھمچو شريک از شراکت به مفھوم 
  صورت گرفته باشد؛  عکس آنطرفين شراکت  يا کناره گيری وی نامناسب پنداشته خواھد شد؛ مگر اين که توافق بين

  شرکا به منظور انح5ل شراکت؛   ۀ. توافق نظر ھم6

  . انح5ل شراکت مطابق به دستور محکمه؛[يا]7

به ارتباط اف5س وی، و يا در صورتی که شرکای شراکت و طلبکاران آن توافق می کنند  محکمه. داوری و صدور رأی آشکار 8
  اع5م کنند. تا شراکت را ورشکسته 

 

بسيار ويژه ای برخوردار می باشد و اين ُحکم صرف بر شراکتی قابل تطبيق می باشد که دارای  حالت و يا شرط سومی از قدرت
نامحدود  باشد، و اين حالت برای شرکا حق و اجازه می دھد که بنا برھردليلی می توانند خود شان را از شراکت عقب  ۀدور

به سخن ديگر، ھرگاھی که احساس شود که شراکت نامحدد از ديگر ھم در مورد وی قابل تطبيق نباشد.  حالت 7بکشند، حتا اگر 
نظر زمانی ديگر منافع شرکا را برآورده کرده نمی تواند، شريک مورد نظر می تواند انح5ل شرکت را تقاضا نمايد. در شراکت 

بکشد و يا دست بردار گردد، بايد آگاھی رسمی و کتبی خود  ھای عام و شراکت ھای خاص، شريکی که می خواھد خود را عقب
 ۀقانون) و ساير شرکا می توانند تصميم به تداوم شرکت بگيرند( ماد 93 ۀماه قبل از پايان سال مالی اع5م کند( ماد 6را بايد حد اقل 

انح5ل شرکت را خواستار می گردد، قانون شراکت). در شراکت عام، پس از آن که يکی از شرکا به طور قطعی  101 ۀو ماد 97
شده  توافقشراکت طور ديگری  اساسنامهشريک عقب نشسته به طور نقدی پرداخت می گردد، مگر اين که در  ۀمقدارسھم و فايد

  باشد. 

 

آزادی  معين زمانی باشند، شرکا برای تقاضا و اجرايی کردن انح5ل شرکت از عين ۀبا اين وجود، در شراکت ھايی که دارای دور
نح5ل شراکت نمايد؛ ھرگاه يکی ديگران را وادار به ابنا به ھردليلی که در نظر دارد، بھره مند نمی باشند. يکی از شرکا نمی تواند 

يکی ازشرکا صرف می تواند با دريافت دستور محکمه برای انح5ل شراکت تقاضا ھفت حالت و يا شرط با4 قابل تطبيق نباشد، از
به ارتباط قوانين شراکت عام خاص). آيا شما می توانيد بگوييد که  102و  94 ۀبه ارتباط قوانين شراکت عام و ماد 53 ۀدنمايد( ما

چرا قانون بايد با شراکتی که از نظر زمانی نامحدود می باشد از شراکتی که دارای مدت معين می باشد، برخورد و رويکرد 
  مختلف داشته باشد؟ 

  

  ث وتبادل نظرسواUت طرح شده جھت بح
 

چرا توانايی خروج از يک شراکت اين قدر مھم می باشد؟ آيا شما فکر می کنيد که قانون اين کار را به حدکافی آسان ساخته است؟  
  يا بيش از حد آسان؟

 

   تصفيه حسابات  :د
 

دارای ھای شراکت فروخته م، عموچه اتفاق خواھد افتاد؟ به طور» تشراک« پس از آن که شراکت منحل گرديد، برای دارايی ھای 
بنابراين، شرکا  شراکت، بين شرکا توزيع و يا تقسيم خواھد شد. اساسنامهوعوايد ناشی از فروش آنھا مطابق به مواد و شرايط شده 

 قسيمتباھم پ5ن تھيه کنند و تصميم بگيرند که مقدار پول اضافی چطور بين آنھا  شراکت تصفيه حساب ۀخود شان می توانند در بار

 146 - 114و توزيع عوايد را توضيح می دھند؛ و ماده ھای  تصفيه حسابقانون شراکت، قواعد عمومی  59 -55گردد. ماده ھای 

   مشخص و جداگانه بر شراکت خاص و عام قابل تطبيق می باشند، بيان می کنند. آن قواعد مشخصی را که به طور
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رده می شود: نخست از ھمه شرکا و يا محکمه يکی از طرفين را وظيفه می دھد پيش بعموماً به اين شکل  تصفيه حسابات شراکت
استفاده  پرداخت ديون آن فروش دارايھای شراکت جھتناشی از ازعوايددارايی ھای شراکت را به فروش برساند. دوم،  ۀکه ھم

شراکت مشخص نکرده باشد که  اساسنامهر اگخواھد شد؛ سوم، ھرآن چيزی که باقی می ماند، بين شرکا تقسيم و توزيع خواھد شد. 
تناسب به مقدار پول اضافی چطور بايد بين شرکای شراکت تقسيم گردد، ھريکی از شرکا سھمی از آن را دريافت خواھد کرد که م

 دارايی ھا برای پرداخت کامل بدھکاری ھای فروشبا اين وجود، اگر عوايد ناشی از شراکت باشد. درصدی سھم مالکيت وی در

  د. نآن را، آن طوری که قب5ً توضيح گرديد، تھيه و پرداخت نماي ۀشراکت ناکافی باشد، شرکا بايد مقدار باقيماند

 

رعايت اولويت ھايی که برای ترتيب توزيع دارايی ھای شرکت بين شرکا تعيين شده است، بسيار بااھميت می باشد؛ زيرا برای 
ثال: طلبکاران و مالکان آن) اطمينان می دھد که ادعاھايی آنھا بردارايی ھای شرکت افراد مختلف ذيدخل در شرکت ( طور م تمام

به نسبت ساير افراد و اشخاص ذيدخل، در جايگاه و ترتيب مناسب خود قرار خواھند گرفت. بدين ترتيب، آنھا می توانند توقعات و 
خويش تنظيم  ک ھای مرتبط را مطابق به توقعاتچشم داشت ھای خويش را از دارايی ھای شرکت مشخص و معين ساخته و ريس

و مديريت کنند و در نتيجه، چنين اطمينانی باعث می گردد که آنھا از آغاز برای ايجاد يک شراکت ع5قه و تمايل کافی از خود 
  نشان بدھند.

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

روش دارايی ھای شرکت و توزيع پول ناشی از فروش دارايی، تقسيم پس از انح5ل يک شراکت، يکی از گزينه ھای بديل برای ف
ياد می شود. طور مثال: اگر دارايی ازنوع جايداد غير » تقسيم دارايی« مستقيم دارايی بين شرکا می باشد، و اين عمليه به نام 

نتيجۀ فروش جايداد به دست آمده  منقول(طورمثال: دفتر تجارت) باشد، ھريکی از شرکا می تواند به جای بخشی از پول که در
است، بخش ھای جداگانۀ از دفتر را تصرف کند. به نظر شما فايده ھا و عدم سودمندی ھای ھريک از قواعد و يا قوانين چی می 
کدام باشند؟ در نظر بگيريد که کدام يکی از قاعده ھا می تواند قيمت مارکيت دارايی مورد نظر را به طور درست تر تعيين نمايد؟ 

يکی از قواعد می تواند ازحقوق طلبکاران شراکت حراست نمايد؟ و آيا تقسيم کردنی يک جايداد غيرمنقول به بخش  ھا و يا حصه 
 ھای کوچک، ارزش و يا قيمت مجموعی جايداد را کاھش می دھد؟

  

  سھامی و محدود المسؤليت ھای قانون شرکت  -  ۶
 

ان می باشد و شرکت محدود المسؤليت احتما4ً معمول ترين شکل تجارت در شرکت سھامی معمول ترين شکل تجارت در جھ
افغانستان می باشد. درافغانستان، يک قانون که به نام قانون شرکت سھامی و شرکت محدود المسؤليت ياد می شود، برھردوی اين 

 ند: شکل ھای تجارت نافذ و حاکم می باشند. حال، دو پرسش به اين ارتباط به ميان می آي

  

 اين دو شکل تجارت با شراکت چه تفاوت دارند؟  .1

 می کند؟ پيدا شرکت سھامی چطور از شرکت محدود المسؤليت تفاوت  .2

  

آن گونه که شما شايد از بحث ھای قبلی فھميده باشيد، شراکت ھا بسيار مفيد می باشند؛ زيرا از نظر ساختار بسيار ساده می باشند، 
معروض به مقررات حکومت می باشند و در ساختار مديريتی آن انعطاف پذيری بيشتری وجود تشکيل آن کم مصرف می باشد و 

با توجه به اين که مرگ و يا فوت يکی از شرکا می دارد. با اين وجود، شراکت ھا نيز دارايی عيب ھا و کاستی ھايی می باشند: 
ين گونه شرکت ھا در درازمدت بسيار پايدار نمی باشند؛ تواند عمليات شرکت را مختل سازد و يا باعث انح5ل آنی آن گردد، ا

شخصاً برای پرداخت بدھکاری ھای شراکت ملزم و مسؤل می باشند؛ سرمايه  درشراکت ھای سرمايه گذاری ميکنندافرادای که 
ايه گذاران اگر نتوانند خود باعث خواھد شد که سرم ۀاين به نوب –گذاری ھای انجام شده به آسانی از آن پس گرفته شده نمی توانند 

اينکه تداخل مستقيم شرکا اخير ۀخود را از شراکت برداشت نمايند؛ و نکت ۀشراکت را منحل سازند، نمی توانند سود و يا منافع بالقو
ی و آن گونه که ما در اين بخش خواھيم ديد، شرکت ھای سھامدر مديريت تجارت می تواند بسيار پچيده و ناکارامد از کار در آيد. 

  شرکت ھای محدودالمسؤليت به اين خاطر تشکيل می يابند تا به اين کاستی ھا پاسخ داده شود. 

  

آنھا در اين است که  ۀشرکت محدودالمسؤليت متفاوت بسازد. تفاوت ھای عمدکليدی می تواند شرکت سھامی را ازچند تفاوت 
 50را بفروشد و شرکت ھای نامبرده نمی تواند بيشتر از مردم سھم ھای خود  ۀشرکت ھای محدودالمسؤليت نمی تواند به عام

سھمدار داشته باشد و ھم چنان سھمداران شرکت ھای محدود المسؤليت، در ھنگام نياز اين ص5حيت را ندارند که شرکت را به 
نقسم به سھم ھا شرکت ھای سھامی م ۀ). يکی از تفاوت ھای ديگر ھردونوع شرکت در آن است که سرماي3 ۀد( مادساننفروش بر

شرکت محدودالمسؤليت  ۀبوده والتزام و مسؤليت ھريکی از سھمداران محدود به مقدار سھم ھای شان می باشد؛ در حالی که سرماي
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می باشد. اين  دارای ضمانمقدار و يا مبلغی که از اول توافق کرده است، مبتنی بر سھمدارانيکی ازبه سھم ھا منقسم نبوده و ھر
بھتری برای راه اندازی يک شراکت می باشد؛ زيرا کوشش می کند که مقدار  ۀست که شرکت سھامی گزينابدين معناگفته در عمل 

  مردم تحصيل کرده و به کار اندازند.  ۀپول بيشتری از عام

 

 عنصر اساسی و عمده ای که شرکت سھامی و شرکت محدودالمسؤليت را توصيف و تعريف می کنند، مورددر اين بخش، چھار

 شرکت سھامی و شرکت محدودالمسؤليت  ۀقوانين مرتبط با تأسيس وادار اين بخش. برای انجام چنين کاری، گيردبررسی قرار می 

نمايندگی قابل مبادله  بين  ۀکه قانون شرکت ھا چطور می خواھد ھزين دھد. پس از آن، ت5ش می کند تا توضيح دھدرا توضيح می 
ن اين موضوع که شرکت ھای سھامی کاھش دھد. اين بخش با يک بحث مختصر پيرامو سھمداران و مديران يک شرکت را

ھم برای  اين فصل  ۀدر بخش ھای باقيماند شرکتاصط5ح رسد. وشرکت ھای محدودالمسؤليت چطورمنحل ميشوند، به پايان مي
  شده باشد.  و توافق فمگر اين که طور ديگری تعرياستفاده ميگردد. محدود المسؤليت  شرکت سھامی و ھم شرکت 

  

 شرکت  عناصر يکالف: 

 

از جھات مختلفی دراکثر نقاط  شرکت ھابه مشھورترين نوع و يا شکل تجارت در جھان تبديل کرده اند؟  شرکت ھا را عواملیچه 
می  به عنوان اشخاص حقوقی جداگانه ای در نظرگرفته ) شرکت1می باشند: ( جھان، دارای تعداد زيادی ازمشخصات مشترک

) سھم ھا و 3از مسؤليت محدود لذت می برند؛ ( شرکتھا) سرمايه گذاران در قالب اين 2شوند که دارای عمر بی پايان می باشند؛ (
آزادانه بين طرف ھای تجارت قابل انتقال می باشند؛  ۀيا حصه ھای موجود در اين گونه شرکت ھا دراکثر شرايط و احوال، به گون

ای که توسط سھمداران انتخاب می شود، کنترول و مديريت ميشوند.  ۀمتمرکز توسط ھيأت مدير ۀا به گوناين گونه شرکت ھ) 4(و 
خواھيم داد. اين مشخصات در مقايسه با شراکت دارای مزيت ھای خصات را به نوبت مورد بررسی قرارما ھريکی ازاين مش

آن اخت5ل وارد شود، قابل انتقال می  ۀفعاليت ھای تجارت مربوطمختلفی می باشند: سھم ھای مالکيت بدون اين که به عمليات و يا 
برابر بدھکاری ھای شرکت سرمايه گذاران درباشند و باعث می گردد که تجارت در درازمدت ثبات و دوام بيشتری داشته باشد؛ 

خويش را  ۀرمايه گذاری انجام شدسرمايه گذران به طور انفرادی می توانند به آسانی سدارای مسؤليت و التزام محدود می باشند؛ 
بيشتر متمرکز، تخصصی و کارامد می  شرکتمديريت دراين گونه روش  اخير اين است که  ۀبه طور نقدی بيرون بکشند و نکت

  باشد. 

  

  مستقل ازمالکين آن حقوقیاشخاص 

 

ه و دارای عمر بی پايان می يا شرکت محدودالمسؤليت مطابق به احکام قانون، شخصيت حقوقی جداگانه داشتشرکت سھامی و
آن بحث کرديم، مورد  ۀرا که در با4 در بار شرکتمشخصات ديگر يک  ۀباشند. اين مسأله يکی از مشخصه ھايی می باشد که ھم

  حمايت قرار می دھد. مطالب ذيل را که در ارتباط باھمين موضوع تلخيص شده است، در نظر بگيريد. 

  

  مستقلحقوقی اشخاص مزيت ھای 

 

طريق نمايندگان  سھامی به عنوان خريدار زمين از بگيريد. شرکتتحصيل يک نمره زمين را درنظر ۀطورمثال: موضوع ساد 
مجاز و باص5حيت خود برای تحصيل زمين اقدام می کند؛ شرکت می تواند با طرف مقابل قراردادی امضا کند که الزام آور 

شرکت سھامی مورد نظر می تواند خود( به نام شرکت) به دست آورد. سپس، باشد، فروش را نھايی کرده و قباله را به نام 
اين  اصلی آن مصلحت ببيند، مورد استفاده قراردھد. چون سرمايه گذاران ۀجايداد تحصيل شده را مطابق به آنچه که ھيات مدير

دھند، ھزينه ھا و مصارف تحصيل معلومات  و يا توافقی را به ارتباط آن انجام اجرا کنندرا  زمين ۀمعاملشرکت نياز ندارند که 
ھم چنان روشی را که مبتنی بر آن يک شرکت سھامی به و ھماھنگی به منظور نھايی سازی اين معامله بسيار اندک خواھد بود. 

داشته  در نظربا برخی نھادھا قرارداد عقد نمايد، و با4ثر آن می تواند   بودهعنوان يک نھاد حقوقی از حق تملک برخوردار 
حال، طلبکاران نيازندارند که بفھمند پُشت سر طور مثال می تواند با بانک ھا برای دريافت قرضه قراردادعقد نمايد. باشيد؛ 

وعده ھای پرداخت سود و اصل قرضه توسط يک شرکت، چه پ5ن ھا و چه کسانی قراردارند؛ اين چنين حالت،  به شرکت ھای 
 ۀھای مختلفی به شمول تجارت خانه ھا را تصرف و تملک نمايند و از سوی ديگر،  مجموعسھامی اجازه می دھد که دارايی 

  اتکاء نمايند، محدود و معين می سازد.  به آنھا شان ۀطلبکاران يک شرکت می توانند برای بازپرداخت قرضرا که  یدارايی ھا

 

ی ازطلبکاران بزرگ شرکت مجبور می بود در صورتی که شرکت ھای سھامی دارای شخصيت حقوقی جداگانه نمی بود، يک
سرمايه گذاران مشترک را به طور انفرادی بررسی می کرد؛  تمام که دارايی تحت تملک و ھم چنان اعتبار و توان بازپرداختی

طور مثال: طلبکار مجبور می بود که برای اعطای قرضه، ظرفيت و توانايی ھريک ازسھمداران را به طور جداگانه بررسی 
ی شخصيت حقوقی]، می تواند ھزينه ھا و مصارف ا[ دار غيرفيزيکیداستان و يا مفھوم نظری يک نھاد بنابراين، کرد. می 
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جايگاه شرکت سھامی به عنوان يک نھادحقوقی  عقد قرارداد را که برای دريافت قرضه صورت می گيرد، وسيعاً کاھش دھد.
تی دارای عمر نظارتی طلبکاران، باعث می گردد که چنين شرکرف ھزينه ھا و مصا اقتصادی کردن ۀبرع5و ،غيرفيزيکی

 ردابه سراغ  موضوعات و يا مو پايان ناپذير باشد، و اين مزيت، ثبات شکل شرکت سھامی را افزايش می بخشد. بدون اين که

ونه که در شراکت اتفاق می مرگ و يا وفات يکی از مالکان نمی توانند، آن گ به سادگی می توان گفت که ،مغلق و پچيده بگرديم
 افتد، باعث اخت5ل و يا توقف فعاليت شرکت سھامی گردد. 

 

  مي5دی 2003منبع: ويليم اَلن و رينييَر کاراک من؛ نقد ونظر وقضايايی به ارتباط حقوق سازمانھای تجارتی، نشر 

  

به عنوان ترکيبی از تعداد زيادی قراردادھا  را صرفاً » شرکت سھامی« ديگری، يک  ۀھم چنان امکان دارد که  از يک چشم انداز
و عرضه کنندگان به عنوان طرف قراردادکننده ای خدمت می کند که فعاليت ھای « در نظرگرفت. به سخن ديگر، شرکت سھامی

»ھم چنان فعاليت ھای مصرف کنندگان محصو4ت و خدمات را ھماھنگی می بخشد.
20

که  ستا بدين معنا »داستان«پس، اين  
تعداد زيادی از قراردادھای مغلق و پچيده را بين سرمايه گذاران، قرضه دھندگان، ست که ا ای حقوقی يتشخص ت سھامی،شرک

  تسھيل نموده و ھماھنگی می بخشد. مردم  ۀعموم عامريان، اداره ھای حکومتی و به طورتوزيع کنندگان، مشت

 

سند اساسی يک شرکت  شرکت نيزيک اساسنامه شراکت می باشد، سند بنيادی و اساسی يک  اساسنامه يک شراکتھمان گونه که 
اساسنامه شرکت توسط شرکای زمانی آغاز می گردد که شرکت حقوقی يک  شخصيتسھامی يا شرکت محدودالمسؤليت می باشد. 

ريک از ، نام و آدرس ھشرکتنام دراساسنامه شرکت گردد. ثبت و راجستر» دفتررسمی ثبت تجارت« در امضاء گرديده وآن 
که شرکت ص5حيت صدور آنھا را دارند و مدت دوام  اسھامآن درافغانستان، يا تعداد  ۀ، آدرس دفتر راجسترشدرئيسو نام  شرکاء

قابل  اساسنامه شرکت). قانون شرکت ھا 21 ۀ( مادفعاليت شرکت درصورتيکه مدت دوام فعاليت آن دايمی نباشد، گنجانيده ميشود. 
  بعداً مورد بحث قرار خواھد گرفت.آن » تعديل« و فرايند  چگونگیتعديل بوده که 

  

  اصول رھبری کننده شرکت
 

خود را اداره و مديريت  ۀمشخص می سازد که شرکت چطور بايد امور مربوط مورد نظر اساسنامه شرکتپيش نيازھای  ۀبرع5و
روری را تصويب کنند و ھمچو آيين نامه ھا در ض طرزالعمل ھای ، ھم چنان می توانند آن ۀو يا ھيأت مدير موسسين شرکتکند. 

بر شرکت  تکميلی) ، به عنوان قواعد و مقررات 25 ۀ( ماداساسنامه شرکت درتضاد نباشدافغانستان و يا  ۀصورتی که با قوانين نافذ
  نافذ و حاکم خواھند بود. 

 

يرند که شرکت چطور فعاليت نمايد و امور آن شرکت ھا آزادی بيش از حد می بخشد تا تصميم بگآيين نامه ھای نامبرده برای 
، سھمداران و ساير يک شرکت از قبيل ھيأت مديره، مديران شرکایطرح و توصيف حقوق و مسؤليت ھای چطور اداره گردد. 
اصول رھبری ن قواعد و طرزالعمل ھايی که برای تصميم گيری در يک شرکت به کارگرفته می شوند، بنام افراد ذيدخل وھم چني

ويش را يک شرکت مشخص می سازد که شرکت مورد نظر چطور می تواند اھداف خ ھيئت حاکمهياد می شود.  شرکت کننده
 رھبری کننده شرکتعملکردھای آن چطور و توسط چه کسانی نظارت خواھند شد. اصول مناسب و مفيد تعيين و به آن دست يابد و

باورپيدا نمايد که ساير شرکت ھا برای تنظيم امورداخلی خود و ھم چنان نيز بسيار بااھميت می باشد؛ زيرا ھرگاه يک شرکت 
تمايل خواھد داشت که  برای تعام5ت با طرف ھای سوم، دارای قواعد و مقررات واضح رفتاری می باشند، در آن صورت،
ت ھا تعامل بيشتری انجام ريسک بيشتری را بپذيرد، در عرصه ھای اقتصادی افغانستان سرمايه گذاری نموده  و با ساير شرک

  دھد.  

  

  ھيأت مديره
 

تصميم گيری  ۀچالش جدی به ارتباط نحوکان مختلف و متعدد باشد، يکی ازدر مواردی که يک شرکت[ بُنگاه اقتصادی] دارای مال
و اجرا و مديريت شرکت بروز می کند؛ و آن اين که  تصميم گيری ھا و مديريت يک شرکت را چگونه می توان طوری  تنظيم 

نمود که بتواند ھزينه ھای نمايندگی را تقليل داده و از ناکارامدی ھايی که به نھاد اقتصادی ضرر می رسانند، خودداری و 
اعضای سھمدار يک شرکت گرد ھم بيايند تا در  ۀاين کار بسيار ناکارامد و غيرعملی خواھد بود که ھمجلوگيری صورت گيرد. 

يری نمايند؛ زيرا يک شرکت بزرگ احتمال دارد که روزانه به صدھا مورد از ھمچو تصميم ھرنوع تصميم گيری رأی گ ۀبار
کارامدی در تصميم گيری ھای شرکت[بزرگ] قانون دستور می دھد که سھمداران  ۀتوسعگيری ھا نياز پيدا کند. برای بھبود و 

ياد می شود و » ھيأت مديره« جاد کنند که به نام را اي» نھاد مرکزی« شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت بايد يک 

                                                   
20

  مي5دی  2004رين ير کارآک من اِت اَل، کالبد شناسی قانون شرکت، نشر  -  
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و  »کارامدی« ايجادبا اين وجود، بين مفھوم قانون شرکت ھا).  33 ۀمی کند( ماد» امور شرکت را تنظيم و ھدايت« نھاد نامبرده 
از منافع سھمداران  اين که شما ص5حيت بيش از حدی را در اخيتار مديران قرار دھيد و آنھا نيز منافع شخصی خود را که غير

د که قانون و اين مسأله  را بررسی می کن» ب«شرکت باشند، جست وجو نمايند، يک کشمکش جدی وجود دارد. بخش فرعی 
در کنند که در آن مديران شرکت صرف و صرف تصاميم خود را  ايجاد زمينه  و فضايی را در شرکت مقررات چطورميتوانند 

   اتخاذ نمايند. منافع سھمداران  ساختن و تضمينبرآورده راستای 

 

اگرچند شراکت ھا ھم بايد يکی ازشرکای خود و يا کدام فرد ديگری را انتصاب کنند تا عين نقش را در راستای تأمين عملکرد 
مديريتی بازی کند، اما شرکت ھای سھامی در مقايسه با شراکت ھا، به طور عموم ص5حيت ھا را بيشتر در اختيار مديريت 

برای ورود به اين بحث، بياييد برخی قواعد اساسی را که با ھيأت مديران ارتباط دارند، باھم مرور نماييم. زی قرار می دھند. مرک
ھرگاه شما گاھی در موقف ايجاد يک ھيأت مديره قرار بگيريد و يا 4زم گردد که به کسانی و يا به نھادھايی، به ارتباط تشکيل 

  وضوعات و مطالب ذيل را در ذھن داشته باشيد: ھيأت مديره مشورت دھيد، م

  

  شرکت ۀچک ليست: ھيأت مدير

 

  مدير بايد توسط سھمداران انتخاب گردد. فرايند گزينش:

 
تصويب شده توسط سھمداران تعيين گردد، اما ھيأت مديره حد اقل  ۀو يا در آيين نام تعداد مديران ميتواند  دراساسنامه مديران:تعداد

  قانون شرکت ھا). 34 ۀداشته باشد ( ماد بايد يک مدير

 

سال باشد و يا  18: ھرشخص می تواند به عنوان مدير شرکت خدمت نمايد، مگر اين که سن وی کوچکتر از اھليت وشايستگی
  از حقوق مدنی خود محروم شده باشد.  هتوسط محکم

 

ا تعيين کنند، اما در کل مدت مديريت نبايد از سه سال آزادانه مدت شرايط مديريت ر ۀ: سھمداران می توانند به گونمدت مديريت
  ) 36 ۀتجاوز کند( ماد

 

از  -ھنگامی که وی برای بار ديگر کانديد پُست مديريت می باشد -: سھمداران می توانند  مدير شرکت راعزل و يا برطرفی مدير
خاص سھمداران که به منظور عزل  ۀيان يک جلسطريق رأی گيری مستقيم از پُست وی عزل کند و يا ھم می توانند وی را در جر

اگر تعداد زيادی  ست کهااين حق سھمداران بدين معنا). 38 ۀريت خارج سازد( مادو يا برطرفی وی تنظيم می گردد، از پُست مدي
ريت برطرف باشند، آنھا اين ص5حيت را دارند که مدير را از بست مدي ناراضیشرکت از سھمداران ازعملکرد يک مدير واحد در

ام دليل به سھمداران می توانند مديران را بنا به دليلی و يا بدون کدام دليل( طور مثال: بدون کدام دليل و يا در موجوديت کدسازند. 
 شده طور ديگری تذکر دادهمصوب ديگر ۀو يا آيين نام دراساسنامه شرکتکار برکنار نمايند، مگر اين که ارتباط عملکرد وی) از

بيان  برای وی ھنگام برکناری و يا عزل مدير بايد د4يلی راآن  اين ميرساند که شرکت سھامی از اين قيد که سھمدارانو  باشند
  کنند، آزاد می باشد. 

 

   .قانون شرکت ھا مراجعه شود 40و  36: به ماده ھای پُست ھای خالی

      

) از 1شرکت با استفاده از يکی اين دو روش تصميم بگيرد: ( شرکت تشکيل گرديد، می تواند به نيابت از ۀيک بار که ھيأت مدير
که تعداد آنھا در  -مديران شرکت ۀھيأت مديره که در آن تصميم و يا عملکرد با4ثر تقاضای ھم ۀطريق راه اندازی و تشکيل جلس

 ۀمديران شرکت ( ماديت آرای تمام با اکثر) 2تأييد و منظور گردد؛ يا( -و يا در آيين نامه ھای آن معين شده است اساسنامه شرکت
  قانون).   45و  43

 

قانون). حداقل ميزان  45 ۀ، حد اقل بايد اکثريت مديران شرکت در جلسه حضور داشته باشند( ماداجرای آنبرای اتخاذ تصميم و يا 
يته ھای کوچکتری را ياد می شود. ھم چنان، ھيأت مديره می تواند کم» حد نصاب« مديران يک شرکت در جلسه به نام حضور

باعضويت تعدادی از مديران شرکت تشکيل کرده و برخی از مسؤليت ھای مشخص مديريتی را به ھمچو کميته ھا تفويض نمايد( 
کارکردھا و يا نقش ). با اين حال، ھيأت مديره نمی تواند مسؤليت ذيل را  به اشخاص و يا نھادھای ديگری تفويض کند: 46 ۀماد

 اساسنامهپيشنھاد تعديل در ھيأت و کميته ھای مديريتی، در افرادبط با سھمداران، پُرکردن يک بست و يا استخدام ھای اجرايی مرت

  و يا آيين نامه ھا و يا ھم تصويب و منظوری انح5ل و يا ادغام شرکت سھامی مورد نظر. 

  



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

132

مديران  ۀمطالبه می کند و اجرای آن ھا را توسط کميتکامل  ۀبه نظر شما چرا قانون اجرا و تعميل اين مسؤليت ھا را از ھيأت مدير
شرکت  روز مرهرا ُعھده دار می باشند، اما عمليات » رھبری و تنظيم امور شرکت« اگرچند مديران مسؤليت   اجازه نمی دھد؟
و يا  دراساسنامه ماموران شرکت مديريت می شوند. اين ماموران توسط مديران انتخاب می شوند، مگر اين که ۀمعمو4ً توسط ھم

ماموران معمو4ً به روش انتخابی استخدام می قانون شرکت ھا).  57 ۀباشند( ماد شده آيين نامه ھای آن طور ديگری تذکر داده
خاصی می باشند. به خاطر داشته باشيد که يک فرد در صورتی  ۀشوند؛ زيرا آنھا دارای شايستگی ويژه و يا تخصص در يک رشت

  اران نباشد، می تواند ھمزمان ھم به عنوان مدير و ھم مامور در يک شرکت خدمت نمايد. که جزوی از سھمد

 

« ظايفی باقی خواھند ماند؟ به سخن ديگر، يريت کنند، برای مديران چه نقش ووشرکت را مد ۀروزان اگرماموران امور اجرايی

عموم، ھيأت مديره مسؤليت نظارت از کارکرد و يا طورايی می تواند داشته باشد؟ به ديگر چه معن» رھبری و تنظيم امور شرکت
اجراأت ماموران و ھم چنان مسؤليت منظوری و تأييد تصميم گيری ھای عمده ای را به عھده دارند که نھايتاً توسط ماموران به 

؛ طور مثال: يکی از عملياتی آن متمايز می باشديک شرکت ازمديران اجرايی و ۀبنابراين، ھيأت مديراجرا گذاشته خواھند شد. 
-91سودسھام برای سھمداران شرکت می باشد( ماده ھای صدور ۀمعام5تی که بايد توسط ھيأت مديره منظور و تأييدگردد، مسأل

  قانون).  94

  

  سودشرکت و سودسھام
 

ديد( سرمايه گذاران جو يا فروش سھام شرکت به  شرکت ھا می توانند به دو روش سرمايه کسب کنند: تحصيل قرضه 
که  ارزش آنھا را تعيين کند و آن را به عنوان عوضين برای سھام نقد و سھمداران). ھنگام صدور سھام، ھيأت مديره آزاد است 

قانون). اگر يک شرکت سھامی را برای عموم مردم صادر می کند، بايد از ھرنوع  31و  30يا ساير جايداد بپذيرند( ماده ھای 
 ). 32 ۀو ساير نھادھای رسمی ايجاد گرديده اند، پيروی نمايد( ماد» ی ثبت تجارتدفتر رسم« قواعدی که توسط 

 

انباشته می شود، سھمداران تمايل نشان خواھند داد که قسمتی از آن فايده  د می کند و فايده ھای زيادی درآنھرقدرکه شرکت ُرش
وب اين است که اگر ُرشد شرکت منتج به افزايش رشد يکی از راه ھای ساده برای دريافت فايده ھای مطل. برداشت کنندھا را 

ازسھام خود را بفروشند. با وجود آن، سھمداران  ُمختار ھستند که سھام شان  یسھام( موجودی) شده باشد، آنھا می توانند قسمت
  را نفروخته و سرمايه گذاری شان را در شرکت نفروشند. 

 

ی سازد که بدون فروش سھام خويش از فايده ھای تجارت و يا شرکت بھره مند سودسھام اين گزينه را برای سھمداران فراھم م
سھمداران يک شرکت توزيع می شود؛  ۀشوند. سودسھام عبارت از مقداری پول نقد و يا جايداد است که برای برخی و يا ھم

يأت مديره می تواند فيصله کند افغانی مفاد به دست آورد، ھ 10.000طور مثال: اگر يک شرکت درجريان سال مالی خود مبلغ 
افغانی را از روند  10.00کافی است. حال، شرکت نامبرده می تواند که افغانی  9.000که برای پيشبرد عمليات معمول شرکت 

 1000و يا توزيع نمايد. اگرشرکت به تعداد عمليات روزانه بيرون نگھداشته و آن را بين سھمداران به شکل سودسھام تقسيم 

پول  ۀبرع5وسھام صادرکرده باشد، ھريکی از سھمداران مبلغ يک افغانی را به عنوان سود سھام دريافت خواھد کرد.  افغانی
سھام می تواند به شکل دارايی ھای ملموس  م می تواند شکل سھام اضافی ديگرشرکت را به خود بگيرد؛ يعنی سودنقد، سودسھا

  و يا تخفيف در قيمت اجناسی که توسط شرکت توليد می شوند، صادر گردد. و غير ملموس شرکت، استفاده از جايداد شرکت 

 

ھم چنان ھيأت مديره مسؤليت داردکه سوابق واسناد مختلف يک شرکت از قبيل ليست سھامداران؛ ليست سرمايه ای 
نموده و  اوليه(آغازين)؛ صورت جلسه ھای ھيأت مديران وسھامداران شرکت؛ صورتحساب مالی شرکت وغيره را تھيه

قانون). با اين حال، برخی تصميم گيری ھايی ھستند که برای موجوديت شرکت بيش از حد مھم بوده و  56نگھداری نمايد( مادۀ 
نيازمند منظوری و تأييد خود سھمداران می باشند. اين تصميم گيری ھا شامل تعديل مواد توافقنامۀ شرکت[مگراين که تعدي5ت 

)]؛ افزايش تعداد سھامی که يک شرکت ص5حيت و اجازۀ 3(95ادارای صورت گيرد( مادۀ صرف برای امور وجزييات 
  می گردند. ) 103) و انح5ل شرکت( مادۀ 96صدور آن را دارد( مادۀ 

  

  شرکت نظارتھيأت 

 

رکت نيز ش» ارنظھيأت « شرکت، شرکت ھای سھامی و محدودالمسؤليت مکلف اند که  نھادی را  به نام  ۀھيأت مدير ۀبرع5و
مقايسه با ھيأت مديره از ص5حيت بيشتری برخوردار بوده و اساساً برای اين موارد مسؤليت به عھده در نظارتیايجاد نمايند. ھيأت 

نظارت طرزالعمل و تطبيق اقداماتی که توسط ھيأت مديره انجام ) 2عملياتی شرکت؛ و () بازبينی و بررسی سوابق مالی و1دارد: (
قانون مراجعه شود). طور مثال: ناظران و يا سرپرستان بايد حد اقل پس از ھر شش ماه يک بار  66و  64ده ھای می شوند( به ما

پولی شرکت سھامی را بازرسی  ۀھرسه ماه يک بار ذخيريق و بازرسی نمايند، حداقل پس ازعمليات و کتاب ھای شرکت را تحق
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بدين ترتيب ديده می بايد برای سھمداران تقديم گردند، کمک و ياری کند. که  صورتحساب مالی شرکت ۀنمايد و مديران را در تھي
سھمداران يک شرکت س5متی مالی يک شرکت را نظارت می کنند و اطمينان حاصل می کنند که ازناظران به نيابت شود که 

ن مسؤليت دارند که شکايت عمل می کنند. ھم چنان در ارتباط با ھمين موضوع، ناظرا مناسبدرست و  ۀمديران شرکت به گون
که اين  تحقيق نمايند. بايد گفت کم وکيف آنھايی را که سھمداران دربرابر مديران شرکت دارند، بررسی نموده و در مورد 

و يا آيين نامه ھای  اساسنامهقوانين مّدون و مرتبط افغانستان تضمين شده و تنھا محدود به   ۀھمص5حيت ھای ھيأت نظار در
  قانون).  65 ۀگردد( مادنمی شرکت 

  

  چک ليست: ھيأت نظار

 
ناظران بايد توسط سھمداران درجريان جلسۀ سا4نۀ آن انتخاب شوند، مگر اين که مواد توافقنامۀ شرکت و يا آيين  فرايند گزينش:

  نامه ھای مرتبط آن طور ديگری ُحکم کرده باشند. 

 
  اشته باشد.ھيأت نظار بايد حد اقل دوعضو د تعداد مديران شرکت:

 

يک عضوی ھيأت نظارمی تواند درعين زمان ھم به عنوان مدير وھم به عنوان مامور شرکت کار نمايد( مادۀ  اھليت و شايستگی:
  ) و نمی تواند با ھيچ يک از مديران شرکت رابطه[ خونی و يا خانوادگی] داشته باشد. 59

 
شرکت استخدام گردند، مدت وظيفۀ آنھا برای يک سال دوام خواھد اگر ناظران شرکت ازآغاز مطابق به اساسنامه  مدت کاری:

  ). 59کرد. در غير اين صورت، شرکت می تواند مدت خدمت اعضای ھيأت نظار را برای حد اکثرسه سال تعيين نمايد( مادۀ 

 

خواسته باشند و يا تصميم دقيقاً ھمانند شرايطی که به ارتباط مديران مطرح گرديد ، ھرزمانی که سھمداران  عزل يا برکناری:
 قانون). 60بگيرند می توانند اعضای ھيأت نظارت را برطرف و يا عزل کنند ( مادۀ 

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

اگر ھيأت مديره ھم اکنون در راستای تأمين منافع سھمداران کارنمايند و وظايف خويش را به درستی انجام دھند( تفصيل اين 
در بخش فرعی بعدی که به ارتباط وظايف آورده شده است، خواھيد خواند)، به نظرشما موجوديت و يا تشکيل ھيأت موضوع را 

نظار حتمی و ضروری خواھد بود؟ به نظر شما اين 4يۀ اضافی مديريتی چه ارزشی خواھد داشت؟ برای دريافت پاسخ به اين 
ران به طور وسيع پراکنده باشند، به راحتی نمی شود که به يک و يا چند تن پرسش، موارد ذيل را در نظر بگيريد: زمانی که سھمدا

از سھمداران به گونۀ انفرادی اعتماد کرد که بتواند رفتار نادرست مدير را شناسايی کنند؛ زيرا ھزينه ھای مالی و لوجستيکی 
مشکل عملکرد « درتحقيق و يا نظارت به نام ھمچو تحقيق به نفع ھريکی ازسھمداران انفرادی نمی باشند، و اين نوع نارسايی 

ياد می گردد( اين موضوع بازھم دربخش فرعی مرتبط با رأی گيری سھمداران در ذيل بررسی خواھد شد). حال، آيا » جمعی
 وھرعضوی آن از لحاظ قانونی مسؤل باشد که به عنوان افراد مراقب برای –گروپ ويژه ای که مشتکل از افراد مختلفی باشند 

می توانند اين مشکل را حل کرده و ھم چنان به عنوان عوامل بازدارنده در برابر رفتار نا درست  - منافع سھمداران عمل کنند
  مديران عمل نمايند؟

  

  مسؤليت محدودمعنا و مفھوم 
 

شرکت  ھایداخت بدھکاری زمانی که مالک يک شرکت دارای مسؤليت محدود می باشد، التزام و يا مسؤليت وی به خاطر پر
در  ویمی باشد که  مطابق به مبلغ[ مقدارپولی] معمو4َ  می گردد؛ البته مسؤليت مالک موردنظرمحدود به مقدار ثابت و معين 
شرکت محدودالمسؤليت درمبتنی به ارزش سھام می باشد.  مقدار( ارزش)شرکت سھامی، اين در شرکت سرمايه گذاری کرده است.
ام شده بين شرکت و سرمايه گذار می باشد. برعکس اين موارد، مالکان واحد و شرکای شراکت عام اين ارزش مبتنی برتوافق انج

  بدھکاری ھای تجارت ھای مورد نظر شان ملزم و مسؤل می باشند. ۀھم در برابر پرداخت

   

دی( تعداد ھستيد، شما برای خريداری يک مقدار موجوفروشی طور مثال: فرض کنيد که شما مالک يک دکان کامپيوتر 
پيش از آن که شما بتوانيد کامپيوترھای قرضه گرفته ايد.  ۀکامپيوترھايی را که می خواھيد بفروشيد) يک مقدار پول را به گون

. نيروھای پوليس ت5ش می کنند که سرقت ميکندکامپيوترھای تان را  ۀخويش را بفروشيد، کسی به دکان شما درآمده و ھم
جو و پيگيری نمايد، اما در دريافت آنھا ناکام می شود. تجارت شما بدون فروش موجودی[ھا] ھيچ  کامپيوترھای تان را جست و
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شخصی که برای تان قرضه داده است، اين تجارت ھستيد، مالک  ۀچون شما يگانحال، راه ديگری برای بازپرداخت قرضه ندارد. 
مقدار بدھکاری شما ک5ن باشد، خانه و موتر تان) را توسط  می تواند و يا حق دارد که دارايی ھای شخصی شما( احتما4ً اگر

بط و يا توقيف کند. اگر تجارت شما از نوع شرکت سھامی و يا شرکت محدودالمسؤليت خويش ض ۀقرض ۀمحکمه به منظوری اعاد
  شما به ھيچ وجه دارايی ھای شخصی خويش را از دست نمی داديد.  می بود،

 

اين حالت مردمان را تشويق می کند که ريسک ضروری را قبول فايده ھای اقتصادی می باشد.  و مسؤليت محدود دارای منافع
کرده و تجارت ھايی را شروع کنند که ھم احتمال دارد بسيار موفق بوده و ازلحاظ اجتماعی جا بيفتد و ياھم احتمال می رود که در 

زگر تجارت می باشد، در می يابد که در صورت شکست چون شخصی که آغاکسب منافع و جايگاه مطلوب خود ناکام گردد. 
شرکت در امور تجارتی شخصاً به خاطر بدھکاری ھای آن ملزم و مسؤل نيست، به اين خاطر، برای شروع تجارت ع5قه و تمايل 

داد بيشتری از مردم بيشتری نشان خواھد داد. از اين نوع التزام و يا مسؤليت محدود اجتماع نفع زيادی می برد؛ زيرا ھرقدر که تع
حاضر به پذيرش شده و تجارت ھای مختلفی را شروع کنند، به ھمان اندازه اقتصاد کشور رشد می کند، محصو4ت و خدمات 

  می يابند و ميعارھای زندگی بھبود می يابند.  ۀتوسع

 

ن بحث ھا فراتر رفته و برخی د4يل قانون شرکت سھامی کمی از اي گامفرانک ايستَر بوک و دانيل فيشل دوتن از دانشمندان پيش
متن خ5صه ای که در ذيل آورده شده است، که اندکی تدوين و ارايه کرده اند. در» دودمسؤليت مح« بيشتری را به جانبداری از 

ته بزرگتری نوشبا خط  اند، صورت گرفته »مسؤليت محدود« ابتدايی که به جانبداری از ھای استد4لبرخی پچيده ھم می باشد، 
   شده است. 

  

  پيشرفته: " دUيل معقول برای مسؤليت محدود" ۀمطالع
 

  مي5دی  1985منبع: فرانک ايستر بوک و دانيل فيشل؛ مسؤليت محدود و شرکت سھامی، نشر 

  

ند فراي د. کارکردھای مديريتی و نمردم می باشند، زمينه را برای تقسيم کار فراھم می ساز ۀتصرف عامکه در شرکت ھای سھامی
تفکيک گرديده و به افراد مختلفی محول گردند.  بدون شک، جدايی و يا تفکيک  از ھم تدارک سرمايه( و قبول ريسک) می توانند

شرکت تفکيک و » مديريتی«  ۀعرص و» سرمايه گذاری«برای اين که بين  نقش ھا و کارکردھا بدون ھزينه اتفاق نمی افتند.
ھم ديگر دخل[ اشتراک کنندگان] بتوانند ازافراد ذيی را ايجاد کنند که توسط آن ابزارھايد ايجادگردد، شرکت ھا مکلف انجدايی 

ھيچ يک از گروپ ھای دخيل در يک شرکت سھامی کام5ً صادق نظارت نموده و درستی عملکردھای خويشتن را تضمين نمايند. 
کامل عملکردھای خويش را به دست نياورند، برای کار و درستکار بوده نمی توانند. برع5وه، مديرانی که فايده ھا و مزايای 

جدايی و تفکيک بين سرمايه گذاری و مديريت امور تجارتی ايجاد  ھزينه ھای نخواھند داشت.  چندان قوی ۀکارامد و مؤثر انگيز
درمی يابيم که ھزينه ھايی ، ما از بقا و تداوم عينی شرکت ھای سھامی به ھرحالاحتمال دارد که بسيار ک5ن و قابل م5حظه باشد. 

مديران) به وجود می آيند، در برابر فايده ھا و يا عوايدی که از تفکيک وتخصصی  -روابط نمايندگی( سرمايه گذاران ۀکه در نتيج
ما مسؤليت ھای محدود ھزينه ھای جدايی و تفکيک  امور و ھم سازی نقش ھا وعملکردھا حاصل می شوند، سنگين تر ميباشند، ا

   تخصصی شدن را کاھش می بخشد. چنان
 

سرمايه گذاران به خاطر عملکرد و  ۀمديران]. ھم توسط استخدام نخست، مسؤليت محدود نيازھای نظارتی را کاھش می بخشد[
از نزديک اين نمايندگان را  می توانندآنھا از دست دادن ثروت شان ريسک بپذيرند.  در برابرحاضر اند که اقدامات نمايندگان 

عملکرد نمايندگان خود بادقت بيشتر نظارت می ا متحمل شوند، به ھمان اندازه ازرت کنند. به ھراندازه ای که ريسک بيشتری رنظا
..مسؤليت آن صورت می گيرد، ارزش ندارد.. ھزينه ای که برای اجرای ۀحد، به اندازو بيش از کنند. اما بايد گفت که نظارت زياد

 ۀلقوه ھزينبا  ۀبه استراتيژی معقول تبديل می کند و ھمين طور، به گوندريک شرکت عاليت را عدم فمحدود تنوع ايجادکرده و
  شرکت سھامی را کاھش می بخشد.  برد و عملياتپيش

 

بدون شک، سھمداران خردمند اين ريسک را دارند که عملکردھای مديران برای آنھا ھزينه به بار خواھند آورد. اما به سادگی به 
در  تن در نمی دھند. نرخی را که آنھا برای سھام می پردازند، خود بازتاب دھنده و يا نمايانگر ريسکی است که آنھا اين واقعيت

بدون آن که سرمايه گذاران از آنھا به طور مستقيم  -ست که مديران راه ھايی را پيدا می کنند که  بتوانندادارند. از اين روسر
، می توانند نی که اين کار را به درستی انجام داده بتوانندمديراطر فراھم سازند. آن عده ازنان خابرای آنھا اطمي -نظارت کنند
  سرمايه گذاران را جلب فعاليت تجارتی يک شرکت کنند.  ۀبيشترين سرماي

 

 ،نونقاعده و قا يک تحتمسؤليت محدود . سھمداران را کاھش می بخشد سؤليت محدود ھزينه ھای نظارت از سايرم، م اينکهدو
می دھد و به ھر اندازه ای که ثروت ساير سھمداران بيشتر سرمايه گذاران سھام را درمعرض مسؤليت ويا تعھد مالی اضافی قرار
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قضاوت  پيامد ۀبرای پرداخت نتيج دسھمداران مجبور شويکی ازکه به ھمان اندازه احتمال کمتری وجود خواھد داشت باشد، 
خواھند داشت  گيزهکافی ان ۀبه انداز کنونی يک شرکتاز دست بدھد. بدين ترتيب، سھمداران  محکمه، دارايی ھای خود را ۀصادر
که آنھا دارايی ھای شرکت را به ديگران انتقال نمی دھند و  نمايند حاصلاطمينان  ازاين طريق، وسايرسھمداران را نظارت کنند  تا

شناسايی ساير سھمداران را  ،مسؤليت محدودفروش نمی رسانند. اندک به  ۀيا دارايی ھای شرکت را به کسان ديگری با سرماي
   تحمل اين گونه ھزينه ھا خود داری و جلوگيری می کند.غير مرتبط دانسته و بنابراين، از

   

انتقال سھام، به مديران انگيزه می بخشد که بطور کارامد و مؤثر  ۀمسؤليت محدود از طريق تأمين و بھبود زمين، سوم اينکه
خويش] تأکيد کرده ايم که سھمداران انفرادی برای نظارت اقدامات نمايندگان متخصص( بحث ھای ما تاکنون[ در يت کنند.فعال

 کمبودی ھای  به ادی سرمايه گذاران می کوشند کهمديران و ماموران و غيره) ُدچار کمبود انگيزه و تجربه می باشند. به طور انفر

پاسخ دھند. بدون شک، نرخی که مبتنی برآن سھمداران می توانند سھام خود  اصلی ۀسرماي طريق کاھش نمايندگی ازھزينه ھای 
شرکت است که دراثرتصميم گيری ھای نيروھای متخصص( نمايندگان) متأثر گرديده  موجوديت ارزش ۀرا بفروشند، بازتاب دھند

بفروشند، زمينه ھای جديدی را برای سرمايه سھام را  بتوانندکه انفرادی ، اما موجوديت اين توانايی درنزد سرمايه گذاران است
گذاران گروپی فراھم می سازد و بدين ترتيب، اقدامات وعملکردھای نمايندگان را محدود ومقيد می سازد. تا وقتی که تصميم گيری 

سرمايه گذاران عده از  آنبه ارتباط سھام نيازمند رأی گيری باشد، شرکت ھايی که دارای اجراأت ضعيف می باشند، می توانند 
اتحاديه ھا و يا گروپ ھای بزرگی را تشکيل دھند و  مناسب، جديدی را به سوی خود جلب کنند که می توانند با وضع يک تخفيف

سرمايه گذاران درارتباط با جابجايی، برای  ۀتيم ھای  مديريتی جديدی را درشرکت نصب و يا جابجا سازند. اين توانايی بالقو
  وجود انگيزه ايجاد ميکند که برای با4 نگھداشتن نرخ سھام به طوردرست و کارامد فعاليت و ت5ش نمايند. مديران م

 

رزش و ا ۀدر بار که بتواندمارکيت به وجود می آورد و يا روال اقتصادی د اين امکان را برای نرخ دومسؤليت مح، اينکه چھارم
با مسؤليت غيرمحدود، سھام نمی توانند متاع ھای ھمگون باشند، پس نمی  بيشتری جمع آوری نمايد.جايگاه شرکت معلومات 

برای تحليل دورنماھای   داشته باشند. بنا براين، سرمايه گذاران مکلف خواھند بود کهبرای مدت بيشتری عين نرخ مارکيت  دنتوان
که ھمه می توانند با  باشد و ياخير. ھنگامی نرخ وضع شده درست می« آيا د که نمنابع بيشتری را ھزينه کنند تا دريابيک شرکت 

رعايت عين شرايط معامله و تجارت کنند، سرمايه گذاران تا زمانی که نرخ سھام بيانگرمعلومات موجود به ارتباط شرکت می 
کنند؛ آنھا می  باشد، به تجارت و معامله ادامه می دھد. اکثر سرمايه گذاران نياز نمی بينند که منابع زيادی را روی تحقيق مصرف

  خريداری[ سھام را] انجام دھند.» عاد4نه« پذيرفته و با يک نرخ  - تعيين شده است که آن گونه -توانند به سادگی نرخ مارکيت را

 

سرمايه گذاران می توانند ريسک خويش را با  و مؤثرتر فراھم می کند. حدود زمينه را برای تنوع کارامدمسؤليت ماينکه،  پنجم
 ۀ] گوناگون از دارايی ھای خود کاھش ببخشد. شرکت ھا می توانند سرمايPortofolios[ ۀداشتن يک محصول نمايدراختيار

غير متنوع  دارايی ھای  که ريسک خاصی را که از می بينندياز نبيشتری را با نرخ پايين تری جلب کنند؛ زيرا سرمايه گذاران ن
به ميان می  و يا گزينه ھای مناسب جايگزين آن قواعد ومقررات مسؤليت محدود اما زمانی که پایگردند. ، متحمل ناشی می شوند

يی ھا تحت قواعد ومقررات مسؤليت اتنوع و گوناگونی دارآيد، سرمايه گذاران حاضر ميشوند که چنين ريسک ھايی را قبول کنند. 
م شرکت با ورشکستگی ُدچار شود، يک درصورتی که کدا غيرمحدود، به جای آن که ريسک را کاھش دھد، افزايش می بخشد.

. بنابراين، استراتيژی معقول تحت مسؤليت غيرمحدود اين خواھد بود ثروت خود را ازدست می دھد ۀسرمايه گذار به راحتی ھم
ت خواھند شد که ريسکی را متحمل شوند که می توانس. در نتيجه، سرمايه گذاران مجبوراخذشده را تقليل بخشد که تعداد تضمينات

شرکت ھا به منظورجلب و جذب سرمايه نيز افزايش خواھد  ۀدر اثرايجاد تنوع در دارايی ھا از آن اجتناب صورت گيرد وھزين
  يافت. 

 

زمانی که  سرمايه گذاری تسھيل می بخشد. ۀتصميم گيری درعرصبھترين روشھای مسؤليت محدود زمينه را برای ، اينکه ششم
گوناگون و متنوع باشند، مديران می توانند آسايش سرمايه گذاران را از طريق سرمايه  ۀيسرمايه گذاران دارای محصول نما

آنھا می توانند سرمايه گذاری ھای  ، به حد اعظم با4 ببرند.می باشنددارای ارزش مثبت خالص  بالفعل  گذاری در پروژه ھايی که
که سرمايه و يا اختراع محصو4ت جديد) بدون اين  ۀتوسعز قبيل می باشند( ا تغييرپذيری با4قدرت مخاطره آميزی  را که دارای 
ريق نگھداری ھريک از سرمايه گذاران می توانند از طکستگی و يا  بربادی قراردھند، شروع کنند. گذاران را در معرض ورش

يای مسؤليت نامحدود، محافظت کنند. دردنسھام و يا موجودی درشرکت ھای ديگر، خود را در برابرناکامی و شکست يک پروژه 
بوده و » ريسک آميز« برعکس، مديران به روش متفاوت از اين رفتار خواھند کرد. آنھا برخی پروژه ھايی را که بيش از حد 

سرمايه گذاران از آنھا خواھند خواست تا اين کار را انجام  اگرچند بالفعل دارای ارزش خالص مثبت باشند، نمی پذيرند. برعکس،
  چنين پروژه ھا می توانند ريسک ھا را کاھش ببخشند...  دھند؛ زيرا

 

حال برعکس موارد با4، استد4ل ھايی را که برضد مسؤليت محدود اقامه شده اند، در نظر بگيريد: اين نوع مسؤليت، انگيزه ھای 
ند؛ طور مثال: در بيشتری برای بروز ريسک فراھم می سازد و ھزينه ھای اضافی را بر ساير اعضای جامعه تحميل می ک

تجارتی که مالکان آن دارای مسؤليت محدود می باشد، ھرگاه مالکان آن در پرداخت بدھکاری خود ناکام گردند، بانکی که برای 
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تجارت مورد نظر پول قرض داده است، چون نمی تواند طلبکاری ھای خود را به طور رسمی و قانونی از تجارت مورد نظر 
مجبور است که پول ک5نی را از دست بدھد... برای اين که بانک بتواند زبان خود را جبران کند، بايد نرخ تقاضا و تحصيل نمايد، 

؛ حتا بر آنھايی که بدھکاری ، به طور يکسان وضع کندتجارتخانه ھا اعطا می کند ۀھم هقرضه ھايی که ب ۀھم بر با4تر سود را 
ت ھای خانه ھای موفق  نرخ سود و يا پولی را که به خاطر بدھکاری ھای تجارتجارتھای خويشتن را پرداخته و يا می پردازند. 

  می بخشند.غير مستقيم خاتمه ناموفق می پردازند، به طور

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

محدود در عرصۀ  با توجه به استد4ل ھايی که بر له و عليه مسؤليت محدود صورت گرفته است، آيا شما فکر می کنيد که مسؤليت 
  اقتصاد افغانستان يک توسعه و يا رويداد مثبت است و يا مننفی؟

 

  مالکيت ۀانتقال پذيری آزادان

 

به طور آزادانه و شرکت ھای سھامی و محدودالمسوليت به مالکان شرکت توانايی می بخشند که بتوانند منافع مالکيت خويش را 
ز انح5ل شرکت مورد شراکت ھا خوانديم و ديديم، ااين آزادی برعکس آنچه که ما درو عمليات شرکت انتقال دھند بدون اخت5ل در
مالکيت فايده ھای زيادی دارد: نخست، ارزش شرکت  ۀانتقال آزادانجلوگيری می کند.  بعدی اص5حی اقدامات به و يا نيازمندی 

سھام بيش از  ۀفيشل مطالعه کرديم، انتقال پذيری آزادان نوشتار ايستَر بوک و ۀثبات بيشتری پيدا می کند. آن گونه که ما در خ5ص
ارزش شرکت تأثير می سھمداران بر حدود می بود، دارايی ھای ھريک ازمود وابستگی دارد؛ اگر مسؤليت غيرحد با مسؤليت محد
  شرکت باعث تغيير در ارزش شرکت می گرديد. حق مالکيت در ۀنتيجه، ھر مبادلگذاشتند و در

 

قال پذيری حق مالکيت، برای مالکان اجازه می دھد که سھم مالکيت خويش را به آسانی از فرايند فعاليت اقتصادی ھم چنان انت
خود سرمايه گذاری را به امرجذاب تر تبديل می کند؛ زيرا افراد  ۀ. اين کار به نوبباشرکت تصفيه حساب نمايدبيرون بکشند و يا 
نتيجه، در ريسک خويش تنوع و گسترش بدھند و درشرکت ھای مختلف را در سرمايه گذاری ھای خويش ۀمی توانند دامن

وابسته و مقيد باقی بمانند.  خاصی گوناگونی ايجاد کنند. ھم چنان، سرمايه گذاران نيازندارند که برای مدت نامعلومی به يک شرکت
  بيشتری را جلب و جذب کنند.  ۀ4زم را برای شرکت ھا فراھم می سازند تا سرماي ۀخود زمين ۀاين عوامل به نوب

 

و بدين ترتيب ھزينه ھای نمايندگی[  بازداشته شخصی ۀرفتارھای منفعت طلبانمالکيت، مديران را از ۀبا�خره، انتقال پذيری آزادان
نند به که مديران از خود رفتار نادرست نشان دھند، سرمايه گذاران می توايران] را کاھش می بخشد. در صورتيمد - مالکان ۀرابط

سادگی سھام خود را بفروشند. حال، اگر تعداد زيادی از سھمداران سھام خويش را بفروشند، نرخ سھام سقوط می کند؛ زيرا در 
خود ساير سھمداران را تشويق می  ۀسھام افزايش می يابد و تقاضای خريد آن کاھش می يابد. اين حالت به نوب ۀچنين حالتی عرض

  ا تنبيه و يا برکنار سازند.  کند تا مديران بدرفتار ر

 

اين است که مالکان سھام می توانند سھام خويش را در  يک شرکت سھامی آزادانه و بدون رضايت » اصول کلی« در افغانستان 
می باشد، شرکت ھای سھامی می » اصل کلی«  يک  صرف حکم  شرکت سھامی مورد نظر ، انتقال دھند. با اين وجود چون اين

  قانون 99 ۀخود مقيد و محدود سازند( ماد اساسنامه شرکتنايی انتقال پذيری سھم را در توانند توا

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر

 

باتوجه به فايده ھای انتقال پذيری آزادانۀ مالکيت که لحظۀ قبل در بارۀ آن بحث صورت گرفت، به نظر شما وضع محدوديت بر 
ام اَش، چه تأثيری را بر تصميم گيری وی  در راستای سرمايه گذاری در يک شرکت به جا خواھد حق سھامداربه منظور انتقال سھ

گذاشت؟ آيا شما می توانيد دليلی را به خاطر بياوريد  که يک شرکت سھامی با وجود اين ھمه فوايد درانتقال پذيری آزادانۀ حق 
بسازد؟ اشاره: در بارۀ شرکت ھايی فکرکنيد که تعداد سھمداران آن  مالکيت، چرا بايد انتقال پذيری حق مالکيت را محدود و مقيد

بسيار اندک و محدود می باشند. آيا قانونی که برای شرکت ھای سھامی اجازه می دھد تا انتقال پذيری سھام را محدود بسازد، قانون 
 خوبی است؟

  

 ؟ دھدھزينه ھای نمايندگی را کاھش  که قانون چطور ت?ش می کندب: 
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ران و ماموران چه اين مسايل که ساختار شرکت ھای سھامی و محدود المسؤليت چطور می باشند و مديران، ناظ ۀاکنون ما در بارت
ھمچو نھادھای حقوقی بازی می کنند، بحث کرده ايم. حال ما بررسی خواھيم کرد که قانون چطور می تواند اين نقش ھايی را در

يران، ناظران و ماموران، شرکت را طوری مديريت می کنند که منافع مالکان آن( سھمداران اطمينان را به وجود بياورد که مد
  شرکت)  به وجه احسن تأمين شوند.    

 

و يا ھم از طريق فروش سھام خويش به سرمايه گذاران(  ۀمی کنند يا از طريق دريافت قرض کسبت ھا از دوطريق سرمايه کشر
ی يک شرکت سودمند خواھد بود؛ زيرا اين گزينه برای شرکت ھا اجازه می دھد که بدون اين مداران جديد). فروش سھام برااسھ

مداران ااما سھ. توسعه يابدبانکی به وثيقه بگذارند و بدون مکلفيت بازپرداخت قرضه، رشد و  ۀکه جايداد خود را در برابر قرض
شرکت دخيل  دکرد، به ويژه اگر آنھا در مديريت روزانهسرمايه گذاری ھای خويش در يک شرکت احساس نگرانی خواھن ۀدر بار

شرکت خود را به مديران، ناظران و ماموران(  ۀنباشند. به سخن ديگر، سھمداران، تاجرانی اندکه کنترول و مديريت روزان
  کرده اند.واگزارنمايندگان خود) 

 

مانع گردند و يا آنھا را از تصميم ھايی مانع شوند که  ودهبيھحال، چه چيزی می توانند نمايندگان را از اتخاذ تصميم ھای ضعيف و 
اتخاذ می  دشاندر راستای کسب منافع جمعی و يا شخصی خو اضافی برسھمداران ۀو در واقع با تحميل ھزين با مصرف شرکت

ال دارد که کنند؟ طور مثال: مديری که در جست وجوی يک برقی است تا مشک5ت برق را در دفتر شرکت برطرف سازد، احتم
خدمات، در مارکيت اعتبار و شھرت  ۀاحتمال می رود  که برادر مدير در حالی که ارايبرادر خود را برای اين کار استخدام کند و 

 ۀاضافی را از شرکت تقاضا نمايد. شرکت با پرداخت ھزين ۀخوبی نداشته باشد، اما در مقايسه با نرخ مارکيت چند برابر ھزين
مور)  مان مالی می گردد که بايد از سوی سھمداران پرداخته شود. درواقع، ازيک سو نماينده( مدير، ناظر و يا اضافی متحمل زيا
کدام زيان مالی را متقبل نمی شود( فرض براين است که وی مقداری معاش معين دريافت می کند) و از  شاندر اين فرايند خود 

  خود را تأمين نمايد.  ۀکه منافع اقتصادی خانواد سوی ديگر، ازطريق استخدام برادرش توانسته است

 

 ۀنمايندگان بروز می کند. به خاطر داشته باشيد که ھزين -تاجرانساختار روابط است که در قديمی ۀيک معضل معضله، اين
يداد تحت تصرف نماينده[گان] بر جا ص5حيتاعمال  ۀکه در نتيج -آشکار و يا پنھان –ست انمايندگی عبارت از ھرنوع ھزينه ای 
برابر مديريت سوء و يا اعمال نادرست مديران، نظور حفاظت سرمايه گذاری خويش درتاجر، تحميل می گردد. سھمداران به م

.متوصل ميشوندناظران و ماموران، 
21

که با4ثر قانون شرکت ھای سھامی و  -ھدف و نيت قواعد و يا قوانين مديريت شرکتی 
اين است تا زمينه را برای تشويق تصميم گيری ھايی  - شرکت حقوقی تدوين می شوند ۀا مواد توافقناممحدود المسوليت و درپيوند ب

امکانات شرکت به  ۀرا از استفاد نمايندگانفراھم سازد که از يک سو برای سھمداران شرکت مفيد تمام شوند و از سوی ديگر، 
ورزان حقوقی به ر" کافی برسھمداران شرکت مانع شود. اضا ۀھم چنان تحميل ھزينمنظور کسب منافع مالی شخصی شان و

از طريق اعمال  [سرمايه گذاری در شرکت ھای داخلی و مارکيت ھای پولی يک کشور ۀعموم توافق دارند که تقويت روحيطور
رشد کلی  اقتصاد زمينه برای  ،خواھد شد و در نتيجه ، مفيد تمامايجاد زمينه ھای رقابتی در راستایدرست مديريت شرکتی] نظام 

.» اھد گرديدملی فراھم خو
22

 

 

قانون افغانستان سه ميکانيزم اساسی را برای جلوگيری از مديريت سوء و رفتارنادرست در اختيار دارد: رای گيری سھمداران، 
در ذيل  روند مارکيت برای کنترول شرکت سھامی. ما ھريکی از موضوعات را چنانوظايف معتمدی ودادخواھی سھمداران و ھم 

  مورد بررسی قرار خواھيم داد. 

  

  مداراناسھ یرای گير
 

اعطای اين حق به سھمداران که بتوانند پيرامون تصميم ھای مشخصی به رأی گيری بپردازند، اولين و ساده ترين راه برای 
که در ارتباط با انتخاب مطابق به قانون، سھمداران مکلف اند کنترول و مديريت ھزينه ھای نمايندگی در يک شرکت می باشد. 

موردی که از(غيراساسنامه شرکتبه ارتباط تعدي5ت پيشنھادی در قانون شرکت ھا)،  59و  35مديران و ناظران ( ماده ھای 
تعداد سھام مجاز شرکت و ھم چنان به ارتباط شند)، به ارتباط ھرنوع افزايش درتعدي5ت با جزييات مسايل اداری ارتباط داشته با

 ۀچرا سھمداران مکلف اند که مطابق به قانون در مورد اين مسايل که با کاھش ھزينشرکت به رأی گيری بپردازند. انح5ل 
صورتی که يک مدير ويا ناظر به طور ناقص عمل کند، سھمداران می توانند رأی باط دارند، رأی گيری کنند؟ درنمايندگی ارت

                                                   
 حقوقی و مقرراتی برمي5دی صورت گرفته است، نشان می دھد که موجوديت مصؤنيت ھای  2007درواقع مطالعه ای که توسط دويجی، کاردی و سولز در سال  - 17

% بر تصميم گيری ھای مرتبط با 22الی  4 ۀ% تصميم گيری ھای مرتبط با سرمايه گذاری تأثير گذار می باشند. برعکس، خصوصيات يک شرکت صرف در محدود73
  مي5دی.  2009، نشر 28 ۀملی برای افغانسنان، صفح ۀمي5دی، نماي 2009سرمايه گذاری تأثيرگذار می باشند، بانک جھانی، تجارت در سال 

  

مي5دی  2007، نشر 6 ۀتجارت واص5حات اقتصادھای بزرگ، صفح حقوقبوز، آلن، ھاملتون،  -  22
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شرکت و يا انح5ل آن، احتمال  گيری ھای کليدی از قبيل تعديل دراساسنامهميم تصو وی را از دفتر اخراج کنند و درگيری نموده 
زياد می رود که منافع سھمداران و مديران با ھم در تضاد قرار بگيرند و رأی گيری سھمداران آنھا را ص5حيت می بخشد که خود 

  يا به نوعی مبارزه کنند. مديران و ناظران محافظت نمايند و  ۀشان را در برابر رفتارھای فرصت طلبان

 

مھمی را که بايد به خاطر داشت اين است که برخی از قوانين به اين   ۀو مستقيم می باشند. نکتميکانيزم ھای حقوقی نسبتاً ساده 
 خويش اساسنامهمی باشند و معنای آن اين است که شرکت ھا در صورتی که بخواھند می توانند آنھا را در » اصول کلی« ارتباط 

تغيير دھند. سھمداران می توانند با استفاده از يکی اين روش ھا رأی گيری کنند: در جريان جلسه ھای سا4نه، در جريان جلسه 
 خويش و يا از طريق اظھار رضايت کتبی.  ھای فوق العاده

  

  جلسه ھای ساUنه و جلسه ھای فوق العاده
 

). برع5وه، ھيأت مديره و يا يکی از 69 ۀيکبار برگزار نمايند( مادشان را در ھرسال  ۀسا4ن ۀبايد جلس یشرکت ھای سھام
باشد، می توانند برای  فيصدی ديگری که دراساسنامه شرکت پيش بينی شده است)درصد آرا ( يا  10سھمداران که حداقل مالک 

  داير شدن جلسه ھای فوق العاده درخواست نمايد. 

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

درصد آرا و يا بيشتر از آن می باشند، ص5حيت دارند که برای تشکيل جلسه ھای فوق العاده  10ا سھمدارانی که دارای سھم چر
درخواست بدھند؟ در نظر داشته باشيد که داير کردن جلسه ھای سھمداران می تواند پر ھزينه بوده و وقت زيادی اشتراک کننده 

ين سھم در يک شرکت، به سھمدارانی که دارای منافع بالقوۀ بزرگ برای مالکيت در شرکت درصدی آغاز10گان را ضايع نمايند. 
می باشند، اين زمينه را فراھم می سازد که نگرانی ھا و اعتراضات شان را به ارتباط آيندۀ شرکت بيان کنند، اما درعين حال اين 

درشرکت می باشند، از درخواست و تقاضای تشکيل  جلسه ھای مسأله سھمدارانی را که دارای منافع مالکيت بسيار اندک ومحدود 
وقت گير وجلسه ھای بيھودۀ سھمداران باز ميدارد. در اين مسأله، فرض بر اين است که سھمدارانی که دارای منافع مالکيت 

زيرا آنھا در نتيجۀ بزرگتر در شرکت می باشند، کمتراحتمال می رود که به تشکيل جلسه ھای بيھوده و پُرمصرف اقدام کنند؛ 
ھزينه و مصارفی که جلسه ھای بيھوده برای شرکت به بار می آورند، درصدی بزرگی از زيان مالی را متحمل خواھند شد. در 
ھرصورت، اين قاعده يک اصل کلی است و شرکت سھامی می تواند يک درصدی متفاوت از اين را در اساسنامه خويش به 

  ين و مشخص سازد. ارتباط داير کردن جلسه ھا مع

  

  مداراناچك لست: جلسه ھاى سھ

 
سا4نه و  ۀروز پيش از جلس 10سھمدارانی که مستحق رأی گيری در جلسه ھای شرکت می باشند،  بايد حد اقل  آگاھی و يا اط?ع:

  ). 74 ۀشرکت، آگاھی دريافت نمايند( ماد ۀفوق العاد ۀروز پيش از داير شدن جلس 5حد اقل 

 
می تواند به وی  اساسنامه شرکتسھمداران اشتراک ورزد،  ۀاگر يک سھمدار نتواند شخصاً در جلس در جلسه: اشتراک ۀطريق

ھم )). 4(بند 71و  70از قبيل تيلفون و غيره در جلسه شرکت ورزد( ماده ھای  راه دوراجازه دھند که از طريق وسايل ارتباطی 
را برای شرکت در جلسه توظيف  -يد به نيابت از وی در جلسه رأی بدھدشخصی که با - »وکيل« چنان سھمداران می توانند يک 

  نمايد. 

 
). با اين وجود، 81 ۀسھمدار مستحق است که در برابر ھر سھم يک رأی داشته باشد( مادقاعده کلی، ھربه عنوان يک  تعداد آرا:

ھرسھم آن سھمدار بتواند حق بيش از يک  است، شرکت ھا می توانند سھامی را صادر کنندکه دربرابر اصل کلیچون اين يک 
يم ھای خاصی دارای حق رأی باشند. سھامی که دارای حقوق تصم ۀرأی داشته باشد، ھيچ حق رأی نداشته باشد و يا صرف در بار

الکيت مختلف می باشند، به طور معمول به دسته ھای مختلفی تقسيم می شوند. يکی ديگر از قواعد مھم اين است که ھرگاه سھام م
، اين »يک رای در برابر يک سھم«  ۀمتعلق به شرکت سھامی ديگر باشد، مالک آن حق رأی گيری نخواھد داشت. برعکس، قاعد

  قانون الزام آور و اجباری می باشد. 

 
. حد شرکت حضور داشته باشند ۀسھمداران معتبر شمرده شود، حد اقل سھمداران بايد در جلس ۀبرای اين که رأی جلس حد نصاب:

خود معين  اساسنامهرا در » حد نصاب«شرکت شايد پيش نياز و يا ميعار ياد می شود. ھر »حد نصاب« اقل حضور آنھا به نام 
درصد سھمی باشد که از سوی شرکت صادر شده و مالکان آن  25نمايد،  اگرچه درصدی حد نصاب سھمداران نمی تواند کمتر از 
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ايت5ف حقوقی کدام حد نصابی را  ۀ). اگر مواد توافقنام84 ۀورد نظر شناخته شده اند( مادمستحق رأی گيری به ارتباط موضوع م
  مورد نظر رأی بدھند.  ۀاين است که بايد اکثريت مالکان  سھام صادره بايد به ارتباط مسأل» قاعده کلی« معين نکرده باشد، 

  

 تعداد آرای Uزم
 

که برای تصويب و يا منظوری رأی پيشنھادی به چه تعداد رأی ضرورت می ھم چنان اساسنامه شرکت می توانند مشخص کند 
باشد. در برخی مسايل از قبيل انح5ل و يا فروش شرکت، شرکت مورد نظر نيازمند تدبير و يا طرحی است که بايد توسط آرای 

ر بايد توسط آرای اکثريت مالکان درصد رأی دھندگان) تصويب شوند  و يا طرح مورد نظ 75بيشتر از اکثريت ساده( طور مثال: 
دسته ھای مختلف سھام منظور گردد. با اين وجود، اگر اساسنامه شرکت درصد آرايی را که برای تصويب يک موضوع 4زم می 
باشند مشخص نکرده باشد، در آن صورت، اکثريت حد نصاب ضروری و 4زمی خواھد بود. يکی از استثناھا در اين مورد، 

  شرکت می باشد که در ھمچو مورد صرف اکثريت آرا 4زم و ضروری می باشد.  انتخاب مديران

  

  کتبی اقدام
 

). برای 73 ۀسھمداران  صورت می گيرد( ماد ۀکتبی است که در غياب جلس اقدام، رأی گيری از طريق روش سوم رأی گيری
رای تصويب آن ضرورت می باشند، امضا شوند تا کتبی مورد نظر  بايد توسط ھمان تعداد آرای سھمداران که ب اقدام، آنتصويب 

بنا براين، اگر اقدام کتبی مورد نظر پيشنھادی باشد برای تعديل  سھمداران به تصويب برسد. ۀبتواند به عنوان يک طرح در جلس
مداران می سھد، جلسه می باشدر  سھمدران  آرا ۀساد اکثريتبرای تصويب شدن نيازمند  چون ھمچو تعديل و  شرکت اساسنامه

اکثريت   آرای توانند به جای دايرکردن جلسه، ھمچو تعدي5ت را از طريق اقدام کتبی تصويب نمايند و آن ھم در صورتی که توسط
  به امضاء برسد.  - که مستحق رای دھی می باشند - سھام منشتر شده

  

  جمعی اقداممشکل 
 

آنھا به نظر می » ۀنمايند« ؤثر و ساده در برابر رفتار نادرست م و مراقبت رأی دھی سھمداران مانند يک بررسی ، عملدر اصل
ش را عمل اکثر سھمداران، بنا به مشکل اقدام جمعی، چندان مايل نيستند که مسؤليت ھای رأی دھی خويبا اين وجود، دررسد. 

ھستند، خود  شرکت مالکيتدردک سھمداران، به ويژه سھمداران انفرادی که دارای سھم ھای بسيار انجدی بگيرند. تعداد زيادی از
رأی آنھا می تواند بر پيامد  ۀنمی کنند که استفاددليل آن اين است که يا آنھا فکر شان را حتا برای رأی دادن زحمت نمی دھند.

نھا به که قرار است آ -اشتراک در فرايند رأی گيری از فايده ای ۀتصميم گيری ھا تأثير داشته باشد و يا ھم باور دارند که ھزين
کافی  ۀسنگين تر تمام می شود. بدين ترتيب، می توانيم بگوييم که اين سھمداران انگيز -عنوان يک سھمدار کوچک دريافت کنند

  برای رأی دادن ندارند. 
           

ا بازرسی اين است که برای سھمدارن اجازه داده شود تا سوابق شرکت ر »مشکل اقدام جمعی«يکی از راه ھا برای غالب شدن بر 
). سھمدارانی که در 80 ۀسھمداران مرور نمايند( ماد ۀداير شدن جلسقانون) وھم چنان ليست سھمداران را قبل از 87 ۀنمايند( ماد

که با منافع آنھا به عنوان  در ذھن داشته باشند؛ مقصدی» مناسب مقصد« را بازرسی نمايند، بايد يک  ت5ش اند سوابق  شرکت
اين است که برای سھمداران » مقصد مناسب« ھدف از داشتن پيش شرط منطقی داشته باشد. معقول و ۀبطرا شرکت، سھمداران

از يک سو بايد منفعت قانونی و مشروع  وجود داشته باشد تا  بتواند مبنی برآن به سوابق شرکت دسترسی پيدا کند.  از اين طريق، 
ع5قه و منفعت  در شرکتو از سوی ديگر، سھمدارانی را که  ر کردھموا زمينه را برای نظارت سھمداران از شرکت می توان

اما در کل، ما می خواھيم که از اين گونه بازرسی ھا . نمود، از تقاضای دسترسی به سوابق شرکت محروم دارنداندک و ناچيز 
حال بسيار پُر  د، اما در عينچندان زيادی برای شرکت ندارن  ۀجلوگيری صورت گيرد ؛ زيرا اين گونه بازرسی ھا ارزش و فايد

          ھزينه و گيچ کننده بوده و ريسک افشای معلومات سّری را به ارتباط شرکت با خود به ھمراه دارد. 

 

تصميم گيری به ارتباط اين موضوع که سھمداران شرکت به کدام معلومات بايد دسترسی داشته باشند، پرسش ھا و جنجال ھای 
بين سھمداران و مديران شرکت به وجود آورده است. از طريق  تصميم گيری« ھای م و تفکيک مسؤليت تقسي ۀمھمی را در بار
که رفتار مديران، ناظران و ماموارن شرکت را شرکت، برای سھمداران آسان تر می گردد دسترسی به سوابق  ۀفراھم آوری زمين

به  که سھمداران را توانايی می بخشدبه ليست ساير سھمداران، دست يابی يکی از سھمداران با نظارت نموده و به چالش بکشند. 
آسانی باھمديگر افھام و تفھيم نموده و در صورتی که کار خ5فی را در رفتار مديران و يا ساير کارمندان شرکت کشف کنند، می 

  رأی دھی حاضر سازند.  ۀتوانند حمايت ھمديگر را جلب کرده و آنھا را در جلس
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شرکت سھامی وی تعداد زيادی . راه اندازی نمايدخشت خود يک شرکت سھامی  ۀ تصميم می گيرد که برای کارخاننجيب هللا :مثال
ادغام اين کارخانه با يک  ۀسا4نه سھمداران، اعضای شرکت در بار ۀجريان جلسا به سرمايه گذاران می فروشد. دراز سھام ر
روی اين موضوع رأی گيری کنند؛ زيرا ادغام شرکت به يک شرکت ديگر، رقيب رأی گيری می کنند( سھمداران بايد  ۀکارخان

، »ادغام«  ۀامير در شرکت سھم بسيار اندکی دارد. وی فکر می کند که مفکور ميباشد. شرکت سھامی اساسنامهنيازمند تعديل در 
افغانی خواھد  200ام برای وی خوبی نيست. وی نزد خود محاسبه می کند و درمی يابد که درصدی زيان ناشی از ادغ ۀمفکور

 ۀتوقف کار و مطالعه در بار ۀافغانی ھزينه خواھد داشت( ھزين 1000رأی گيری برای وی  ۀبود، درحالی که اشتراک وی در جلس
می شود). بنا براين، امير حاضر است که به خاطر  ضايع مربوطو مقدار وقتی که برای شرکت در جلسه » ادغام«  چگونگی
شرکت کند؛ زيرا رأی بدھد، » ادغام« ر پولی را از دست بدھد، اما چندان مايل نيست در جلسه ای که می تواند بر عليه ادغام مقدا

  وی در اين فرايند پول بيشتری را از دست خواھد داد.

  

 وظايف ُمعتمدی

  

  اساسی  ۀوظيف
 

 ۀشد، به ياد آورده و مرور نماييد. ھدف و مقصد وظيفقانون نمايندگی مطرح  ۀدر اين مرحله، شما بايد بحث قبلی ما را که در بار
معتمدی اين بوده است که آزادی نماينده را در امر اجرای معام5ت به نيابت از مالک و يا تاجر، محدود ساخته و تاجر را نيز 

دف و مقصدی، يک معيار معتمدی) برای نايل شدن به چنين ھ ۀوی مقيد و ملزم سازد. اين قانون( وظيف ۀنسبت به عملکرد نمايند
نافذ و حاکم باشد. به سخن ديگر، اقدامات و ی وی بر ص5حيت تصميم گير نماينده  تحميل می کند که در وقت لزوم  را بر عملکرد

ا قانون نمايندگی برای وک5ی مدافع بسيار چالش برانگيز بوده می تواند؛ زيرعملکرد نماينده را نسبت به تاجر تنظيم و تحديد کند. 
نماينده چندان واضح تعريف نشده و دارای ابھام می باشد و ھم چنان در آن واضح نشده است که محاکم ميعار عملکرد مختصر 

چطور بايد بررسی کنند که آيا نماينده از  معيارھای عملکرد خود پيروی کرده است و ياخير. به سخن ديگر، روشن نيست که 
  لکرد نماينده و معيارھای معينه مطابقت وجود دارد و يا ندارد. محاکم چطور بايد مشخص کند که بين عم

 

در سطح بين المللی، قوانينی که وظايف نمايندگان شرکت ھای سھامی را توصيف و تجويز می کنند، در اغلب موارد صرف 
افغانستان نيز  ۀمسأله در بارمنظم و عملی تطبيق کرد. اين  ۀمعيارھای مبھمی را پيشنھاد می کنند که نمی توان آن ھا را به گون

واقعيت دارد، اگرچه ھنوز زود است و سپری شدن زمان خود داوری خواھد کرد که محاکم افغانستان اين وظيفه را چطور تعريف 
که ھيأت  تصريح می کنداين قدر ) قانون شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدود المسؤليت صرف 1( بند 47 ۀد کرد. مادنخواھ

شتکار پ«ف خويش را در برابر سھمداران باوظايوبايد » ن نمايدشرکت سھامی و سھمداران آن را تضمي افعبھترين من« دمديره باي
وظايف خويش را توام با « بيان می کند که ھيأت نظار بايد ھا ) قانون شرکت 1( بند 66 ۀانجام دھند. مشابھتاً ماد »4زم دقتو 

ه قانون شرکت ھا بيان می کند که با توج 67 ۀماد» شرکت سھامی و سھمداران آن انجام دھند.ُحسن نيت و در راستای نيل به منافع 
د... و به درست بررسی نماي ۀت ھا را به گونشکاي« بايد  ھيأت نظار مديران شرکت ارايه می شوند، به شکايت ھايی که عليه

  » د.قدامات معقول و مناسب اتخاذ نمايارتباط آن ا

 

ساده به » ولمعق«  و» ُحسن نيت« ، »4زمدقت پشتکار و « ، »بھترين منافع«مانند  اصط5حاتمعنا و مفھوم  در ظاھر اگرچه
حال پرسش اين است سازيم. و معين را مشخص ل بسيار دشوار است که معنا و مفھوم اين عبارت ھا عمنظر می رسند، اما در

در خويش خودداری کنند، به کدام معيارھای عملی بايد توسل جويند؟  وظايفدر از تخلف  بتوانند مديران و ناظران برای اين که
شرکت دلسرد سازيم.  مرتبط باريسک ھای تمامی مھم اين است که مديران را نبايد از پذيرش  ۀھنگام تسويد ھمچو معيارھا، نکت

اگر ھرباری که  اما، ر نظرگرفتدشرکت » بھترين منافع« به مفھوم را نمی توانوارده مالی واضح است که  زيان  ۀاين مسأل
شوند، بدون شک آنھا ھيچ گاه ريسکی را قبول  برای آن مسؤل و ملزم گرفتهشرکت مقدار پولی را از دست بدھد و مديران 

تاحدی  ،اتخاذ می شوندبه منظور کسب منفعت سرمايه گذاری « در موردتعداد زيادی از تصميم گيری ھايی که نخواھندکرد. 
ن نمی خواھند که  اسھمداروجه تصميم گيری ھا توام با حسن نيت انجام شوند، به ھيچ ھمچو زمانی که تا  و ،باشند آميز میريسک 

اتخاذ تصميم گيری ھای ريسک آميز بازدارند. برای توضيح و تبيين اين موضوع، مثال فرضی ذيل را در نظر ازمديران را 
مورد نظر برای  ۀدرصد شانس وجود دارد که پروژ 70رمايه گذاری می کند. افغانی در يک پروژه س 10.000بگيريد: نجيب هللا 

% 30% سود داشته باشد)، و ھم چنان 20( يا  برای نجيب هللا عايد داشته باشدافغانی  20.000آنھا در طول يک سال بالغ به  

ه ھمراه داشته باشد. اگر در طول % درصد زيان) ب20افغانی( يا  20.000مذکور برای وی  ۀدرصد شانس وجود دارد که پروژ
آيا به نظر شما مديران به خاطری که نتوانسته اند/ يا نخواسته به بار آورد، زيان افغانی  20.000 مبلغ يک سال، پروژه برای آنھا
وام با ُحسن ت« تصميم بگيرند، مجازات شوند؟ اگر ثبوت و شواھد نشان دھد که آنھا » بھترين منافع شرکت« اند در راستای تأمين 

  عمل کرده اند، در آن صورت چه بايد کرد؟ » نيت
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وظايف معينه، نماينده را مکلف می سازد تا با رعايت ھمان مقدار و احتياط ودقت عمل نمايد که ھرگاه ء حکم ميکند براينکه عق5
ست که مديران اه بدين معناھمين گونه عمل می کرد. اين گفتدر چنين جايگاھی قرار می داشت، » شخص معمولی محتاط« يک 

ريسک ھا و فايده ھای آنھا اطمينان حاصل نمايد؛ طور مثال: وی  ۀبايد به ارتباط عملکردھای خويش تحقيق نمايد تا بتواند در بار
مربوطه می باشند، با مشاوران حقوقی بيرونی و يا ساير مشاوران مسلکی  ۀبايد با آن عده از کارمندان شرکت که متخصص عرص

منفعت شرکت دريک معامله دارای  ۀورت کند. ما در بخش ھای بعدی اين فصل خواھيم خواند که ھرگاه يک مدير برع5ومش
  منفعت شخصی نيز می باشد، وی بايد از برخی رسميات ديگر نيز پيروی نمايد. 

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 
 

تعريف  نموديم، چطور می توانيم معين سازيم که محاکم چطور بايد اين يندگان 4زم را برای نما پس از آن که ما معيارھای رفتاری
مورد نظر به منظور انجام وظايف خود واقعاً از معيارھا پيروی کرده اند و ياخير؟ بازھم مثال  ۀمسأله را بررسی کنند که نمايند

% احتمال زيان وجود  30% احتمال سود و 70ر آن نظر داشته باشيد: پروژه ای که دی را که ما قب5ً مطرح کرديم، درفرضی ا
ويش داشت. فرض کنيد که مديران يک بررسی و تحقيق معقول و منطقی را به ارتباط ريسک ھا و فايده ھای تصميم گيری ھای خ

و داوری ای که وظايف خويش را با دقت و پشتکار 4زم به سر رسانيده اند). آيا محکمه به قضاوت  انجام داده اند( و بدين ترتيب
 درک نمايد شرکت بيان می کنند، تسليم شود و صرف در موردی مداخله نمايد که» بھترين منافع« مديران  از خود به ارتباط 

معقولی اگر توام باُحسن نيت عمل می کرد، چنين تصميمی را اتخاذ نمی کرد؟ و  شخص ھرآور بوده و بسيار زيان  مديران تصميم
را در جايگاه مديران قرارداده و معلومات موجود را ارزيابی نموده و تصميم بگيرد که مديران چطور تصميم يا محکمه بايد خود 

گرفته اند؟ در نظر داشته باشيد که مديران شرکت در مقايسه با اعضای محاکم دارای تخصص تجارتی می باشند، می توانند عوامل 
حال، د نيازھای منحصر به فرد شرکت را درک و شناسايی کنند. می تواننموجود در صنعت شرکتی را بھتر درک کنند و  ۀپچيد

يک قاضی برای اين که بتواند شايستگی و شرايط يک سرمايه گذاری کام5ً تخنيکی را ارزيابی کرده و ھم چنان بتواند آن را با 
ر شما مدير و يا عضوی ھيأت ناظر يک ساير گزينه ھای موجود به ارتباط شرکت مقايسه کند، واجد چه چيزھايی بايد باشد؟ اگ

  شرکت می بوديد، کدام راھکار را می پسنديد؟ و اگر شما يک سھمدار شرکت می بوديد، کدام راھکار و گزينه را ترجيح می داديد؟ 

  

   تضاد منافع مدير باعث دوچند شدن مسئوليت وی ميگردد
 

می  »منافع متضاد« دير شرکت دارای باشد، گفته می شود که مشرکت دارای منفعت مالی شخصی  ۀزمانی که مدير در يک معامل
می باشد که  متضادقانون، يک مدير زمانی دارای منفعت  50 ۀباشد و بايد از طرزالعمل ھای اضافی پيروی کند. مطابق به ماد

وی  ۀيگری که در خانوادخود وی و يا وابستگان وی( ھمسر، والدين، برادران، خواھران، اطفال وی، نواسه ھای و يا افراد د
در اين چنين حالتی، قانون برخی نفع مالی می باشند.  مزندگی می کنند) رسماً يکی از طرفين معامله بوده و يا در معامله دارای کدا

وظايف اضافی را برای مدير وضع می کند؛ زيرا شک و ترديد وجود دارد که داوری مدير سازشکارانه  صورت گيرد و احتمال 
بنا براين، در چنين حا4تی ما خيلی نيازنداريم د که وی با مصرف شرکت بخواھد منافع مالی وابستگان خود را تأمين نمايد. می رو

  که نسبت به رفتار سوء نمايندگان نگرانی داشته باشيم. 

 

ن دارای منفعت مغاير می در عين حال، اين کار نابخردانه خواھد بود که از انجام يک معامله صرف به اين خاطر که مدير در آ
برخی معام5تی وجود دارند که دارای منافع  مغاير می باشند، اما ھنوز ھم برای شرکت مفيد می باشد، جلوگيری صورت گيرد. 

باشند. بنا براين، برای تفکيک و تمايز بين معام5ت مغايری که برای شرکت خوب اند و آن معام5ت مغايری که به شرکت ضرر 
به اين ميکانيزم، به مديری که دارای منافع مغاير در  دسترسی، بايد ميکانيزم خاصی وجود داشته باشد. قانون به خاطر می رسانند

برای طرف ھای مديره افشاء نمايد. اين مسأله  اعضای ھيئت ۀخود را برای ھم متضادمعامله می باشد وظيفه داده است که منافع 
،  اين موضوع که آيا معامله ادامه داده شود و ياخير روی  ھنگام تصميم گيریدرھيأت مديره به وجود می آورد که ذيدخل اطمينان 

  رند. به معلومات کافی دسترسی دا

 

 ۀپس از افشای موضوع، اگر اکثريت مديران بدون منافع مغاير ھنوز ھم معامله را تأييد کنند، معامله قابل اعتبار خواھد بود( ماد
عنوان طرف مغاير دانسته می شود که وی در معامله دارای منفت مغاير[ با منفعت شرکت] نباشد و يا  ). يک مدير زمانی به52
مشابھتاً  اگر اکثريت سھمداران ی که دارای منفعت مغاير است، نداشته باشد. خانوادگی، مالی و يا مسلکی با مدير ۀکدام رابط وی

سھمداران غير منافع مغاير دانسته  ۀ). ھم53 ۀ، معامله معتبر دانسته می شود( مادبدون منافع مغاير معامله را منظور و تأييد نمايند
  می شوند، به غير سھامی که در تصرف مالکيت مدير شرکت و يا وابستگانی وی قراردارند. 

 

ع ونمط محکمه مھنوز ھم می تواند توسديگرتصويب شده باشد، که توسط مديران  دارای تضاد منافع ۀبه خاطر داشته باشيد معامل
که توسط سھمداران بدون منافع  یمغاير ۀمعامل ، امابدھدرا قرارداده شود و يا بر مدير دارای منفعت مغاير دستور جبران خساره 
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آن فيصله کرده است که برای شرکت سھامی عاد4نه بوده است،  ۀمحکمه پس از قضاوت در بارمغاير تصويب و منظور شده اند و 
 ۀ)). بنابراين، اگر يک مدير می خواھد که محکمه از معامل1(51 ۀمالی و قضايی مصؤن می باشند( ماد ت ھایمحکومياز ھمچو 

مغاير وی حفاظت و حراست نمايد، روش عاق5نه اين خواھد بود که وی تأييدی و منظوری سھمداران را به دست آورد و مطمين 
   تأييد خواھد گرديد. د4نه و مستقل محکمه از طريق بررسی عا مورد نظر وی ۀمعاملگردد که درستی 

  

: شرکت توليد خشت نجيب هللا در جست وجوی يک شراکت بارچا4نی است تا خشت اين شرکت را به مناطق مختلف در مثال
سراسر افغانستان انتقال دھد. يکی از مديران شرکت توليد خشت، امير است و دارای يک شرکت بارچا4نی می باشد و برای 

اگرچند امير[ مديرشرکت خشت] خگويی به نيازھای حمل و انتقال شرکت توليد خشت يکی از گزينه ھای مناسب خواھد بود. پاس
می باشد، اما انتخاب اين شرکت برای حمل و انتقال ھنوزھم شايد يک  یمالی شخص 4نی دارای منافعدر استخدام اين شرکت بارچا

بارچا4نی شايد يگانه شرکتی باشد که بتواند خشت مورد نياز مشتريان را به ھمه مناطق تصميم مثبت باشد؛ طور مثال: اين شرکت 
و اگر اکثريت ھيأت مديره آشکار سازد،  ۀافغانستان انتقال داده و توزيع نمايد. حال، اگر امير منفعت شخصی خويش را در جلس

 ۀد و منظور نمايند، در اين صورت، امير به ھيچ وجه وظيفجام معامله را تأييسھمداران و مديران بدون منفعت مغاير شروع و ان
  ُمعتمدی خود را نقض نکرده است. 

  

  دعوی و يا دادخواھی سھمداران  ۀوظايف ُمعتمدی: اقام ضمانت اجرای
 

صی برای اين که وظايف معتمدی مؤثريت بيشتری داشته باشند، برای تنبيه و جزا دادن متخلفان بايد برخی ميکانيزم ھای مشخ
خود به اين منظور در نظر گرفته شده است که مديران و مأموران را از ارتکاب تخلف  ۀوجود داشته باشند. مجازات عاد4نه به نوب

دادخواھی «  دعوی و يا ۀ، خود اقامميکانيزم مجازات به خاطر تخلف و جلوگيری از رفتار سوء نمايندگاناص5ً د. نجلوگيری نماي
  می باشد.  »سھمدار

 

 اقامه دعویمعتمدی خود می باشد،  ۀبت از شرکت برخ5ف مدير و مأموری که متھم به تخلف از وظيفمی تواند به نيا ک سھمداري

). مدير و يا مأموری که به شرکت سھامی و در واقع، به مالکان شرکت و يا به سخن ديگر، برای سھمداران شرکت 48 ۀنمايد( ماد
دعوی کرده است، نه مستقيماً از جانب  ۀچون سھمدار به نيابت از شرکت برخ5ف مدير اقام  ضرر و زيان مالی وارد کرده است.

ردد؛ زيرا ضرر وارده بر سھمداران ناشی ياد می گ تبعیدادخواھی « دعوی و يا دادخواھی به نام  ۀشخص خود، اين نوع اقام
دعوی را داشته باشد، وی  ۀکور توانايی دادخواھی و اقامبنابراين، برای اين که شخص مذميباشد. شرکت سھامی آنان برمالکيت از

  بايد در ھنگام انجام تخلف سھمدار بوده باشد. 

 

، اول از ھمه سھمداران مکلف اند که از شرکت سھامی درخواست نمايد تا برخ5ف متخلف اقدامات مناسب را دعوی ۀپيش از اقام
دعوی توسط خود شرکت. شرکت بايد  ۀخاذ تدابير اص5حی درونی و يا اقامانجام دھد. ھمچو اقدامات مناسب عبارت است از:  ات
روز پاسخ دھد. به نظر شما قيد کردن اين پيش نياز دادخواھی چه مقصدی را  90به درخواست سھمدار مورد نظر بايد در ظرف 

 متحمل ضرر و زيان شده است و اين برآورده می سازد؟ دليل قيد اين پيش نياز اين است که شرکت نھادی است که به طور مستقيم

خسارات مالی و يا ساير اشکال  جبران خساراتسھمداران خود برای  ۀبه نيابت از ھم کاری درست و بجا خواھد بود که بايد
ھم چنان موجوديت اين پيش نياز، شرکت سھامی را ترغيب می کند که پيش از شروع دعوی و دادخواھی ای که . ادخواھی نمايدد

ر بالقوه پُرھزينه و گيچ کننده خواھد بود، بتواند اقدامات و تدابير مختلف اص5حی را اتخاذ نمايد، و اگر شرکت تصميم می به طو
ابع دعوی دارای من ۀدادخواھی و اقام ۀيک عملکرد مناسب می باشد، مجبور است که برای شروع و ادام» دادخواھی« گيرد که 

مديران می لف اند که پيش از شروع دادخواھی، بايد شرکت سھامی را در جريان قرار بدھند.  کافی باشد، اما بازھم سھمداران مک
دلسوز باشند و در نتيجه، احتمال دارد که آنھا نسبت به دادخواھی و  ديگرتوانند با ھمديگر دوستان صميمی باشند و يا نسبت به ھم

را   آسانی حاضر به اين کار نشوند. اگر شرکت درخواست سھمدارانو به  هدعوی عليه ھمکاران و دوستان شان خشنود نبود ۀاقام
به تعقيب » دعوی  ۀاقام« در آن صورت سھمداران می توانند با استفاده از روش  رد نمايد،به منظور اتخاذ تصميم ھای مناسب 

  قضايی بپردازند. 

 

قضايی ای را  ۀقضايا آنھا را مکلف می سازد] تا ھزينپايانی اين است که قانون برای شرکت ھا اجازه می دھد[ و در برخی  ۀنکت
مذکور با سوء نيت عمل کرده  ۀتا زمانی که تثبيت نشده باشد که نمايند -تحت تعقيب قضايی درخواست می شود ۀکه توسط نمايند

بران خسارات، وکيل مدافع، پرداخت ھای بخششی به خاطر ج ۀقضايی شامل حق الزحم ۀ). ھزين58 ۀبايد بپردازد( ماد -است
 ور پرداخت ھمچو ھزينه ھا به نام جريمه ھای دولتی و يا خسارات ناشی از فيصله ھای محاکم می گردد. تعھد شرکت به منظ

که مطابق به  -ياد می شود. ھم چنان شرکت ھا می توانند برای ھزينه ھای وارده از درک نمايندگان شان ت غرامتخپردا
  بيمه خريداری نمايند.  - نندص5حيت رسمی خويش فعاليت می ک
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 »پرداخت غرامت«نمايند، در حالی که  جبران خسارهشما شايد تعجب کنيد که شرکت ھا چرا مکلف اند که برای نمايندگان خود 

بدرفتار را از مسؤليت و يا التزام شخصی وی معاف کرده و بدين ترتيب، زمينه ھای مؤثريت وظايف ُمعتمدی آنھا را  ۀنمايند
به  وارده توسط آنھا، که به خاطر بررسی ھزينه ھای نمايندگی سازدنيز مجبور می  را  می کند و از سويی، سھمداران تضعيف

با اين واقعيت توجيه و توضيح » جبران خسارات« دعوی بپردازد؟ بازھم بايد يادی آوری شود که پيش نياز  ۀدادخواھی و يا اقام
منصرف سازد و  را از تصميم گيری ھای ريسک آميزاين ميکانيزم مديران و مأموران پذير است که قانون می خواھد از طريق 

آنھا را به تصميم گيری ھای ارزشمند و مفيد تشويق نمايد. ھرگاه مديران به خاطر تصميم گيری ھای خويش با دورنُمای مسؤليت و 
زد و يا بدتر از آن، از ايفای وظيفه به عنوان مديران يا التزام شخصی روبرو شوند، آنھا از تحمل و پذيرش ريسک سر بازخواھند 

  شرکت فرار خواھند کرد. 

  

  : ارزيابی وظايف ُمعتمدی و دادخواھی ھا:وتبادل نظر بحث

 

دعوی] توسط سھمدار چطور می تواند به عنوان وسيله ای در راستای انفاذ و اجرای وظايف ُمعتمدی  ۀبه نظر شما دادخواھی[ اقام
نمايندگی مؤثر واقع شود؟ پيرامون اين موضوع بحث و نظرھای مختلفی وجود دارند. ما فايده ھای احتمالی  ۀھزين مفيد و کاھش 

دادخواھی سھمدار را در بخش قبلی بررسی کرديم، اما در اين جا، برخی استد4ل ھايی را که می گويند دادخواھی توسط يکی از 
  شد، در ذيل به طور خ5صه بيان می کنيم. سھمداران دارای  مؤثريت اندک و ناچيز می با

 

سھمدار به طور انفرادی شايد مقدار پول کافی نداشته باشد که حتا يک دعوی را در محکمه عليه مديران و مأموران نخست، 
ادخواھی( چه د ۀاز نتيجسھمدار مورد انتظار  ۀدعوی کند، بخش و يا قسمتی از فايد ۀشرکت درج نمايد. برای اين که وی بتواند اقام

 -تعقيب قضايی ۀمتخلف) بايد از ھزين ۀبه شکل دريافت خسارات پولی باشد، چه فسخ قرارداد باشد و ياھم برکناری و عزل نمايند

  ارزشمندتر و سنگين تر باشد.  -که خود مقدار و مبلغ قابل م5حظه خواھد بود

 

و يا بيمه ای که از » جبران خساره«  دير و يامأمور بدرفتار با توجه بهمبازھم  دعوی کند،  ۀ، حتا اگر سھمدار بتواند اقامم اينکهدو
مسؤليت و التزام شخصی فرارکند. شرکت سھامی مجبور است تا زمانی سوی شرکت فراھم می گردد، می توانند به راحتی از  قيد 

بايد برای ھرنوع   - ول بپردازددعوی پ ۀقامبدرفتار برای ا ۀبه جای آن که نمايند - توأم با ُحسن نيت عملکرده است،  هکه نمايند
قضايی نماينده را  ۀگردد که ھزيندعوی ناشی می شود، پرداخت نمايد. ھم چنان شايد شرکت سھامی مکلف  ۀخساره ای که از اقام

تزام شخصی روبر خويش با ُحکم مسؤليت و يا ال ۀنيز پرداخت نمايد. اگر مديران و مأموران بفھمند که آنھا به خاطر تخلف از وظيف
افزون برآن، ھزينه ھايی که توسط خويش به عوامل بازدارنده چندان توجه نخواھند کرد.  ۀنخواھند شد، آنھا در اجرای وظيف

شرکت سھامی برای اقامه و پيشبرد ھمچو دعوی ھا پرداخته می شوند، در نھايت بايد توسط سھمداران برداشته شوند. يک مسأله 
دايره وار به شرکت برگشت پذير می باشد، اين است که آنھا بازھم  ۀن عجيب و غريب و در عين حال به گونای که برای سھمدارا

  مجبور اند خساراتی را که از سوی محکمه بر نمايندگان نابکار شرکت وضع می شوند،  بپردازند!

 

ده ھايی را نيز به ھمراه دارد: کمترين مورد آن دعوی توسط سھمدار برخی فاي ۀبا وجود اين ھمه انتقادات، دادخواھی ھا و يا اقام
شرکت فراھم می سازد که می تواند به تدريج  ۀاين است که اين مسأله يک فرايند رسمی را برای شناسايی عملکرد سوء نمايند

ھای گذشته  ھم چنان، دادخواھی می تواند زمينه را برای دريافت و جبران خسارتمنجر به عزل و برکناری وی از دفتر گردد. 
اگرچه نمی تواند خسارت گذشته را کام5ً جبران نمايد؛ زيرا خود سھمداران برای فراھم سازد(  -که سھمداران متحمل شده اند -ای

پيشبرد و تکميل دعوی پول می پردازند)  و ھم چنان دادخواھی برخی مسؤليت ھا و التزامات مالی شخصی را برنمايندگانی وضع 
با�خره، حتا اگر ھيچ دليلی ھم وجودنداشته باشد و حتا اگر نمايندگان از ات5ف  م با سوء نيت عمل کرده اند.می کند که با توا

، يک توسط شرکت پرداخته می شوند، ھيچ ابايی نداشته باشند انرژی، وقت و ھزينه ھای متعاقبی که با دادخواھی ارتباط دارند
مديران و ساير نمايندگان  ۀاز رفتارسوء آيندبا اين اقدام ران و مأموران اين است که دليل معقول و منطقی برای دادخواھی عليه مدي

  شرکت جلوگيری کرده می تواند. 

 

گفتمان ھای نظری ای که به ارتباط شايستگی و شرايط دادخواھی ھا توسط سھمدار مطرح می باشند، افغانستان در جدا از بحث و
در مطالعه ای که توسط بانک جھانی  بسيار پايين قراردارد. ۀست از سرمايه گذاران در ردمقايسه با کشورھای منطقه در امر حرا

از سرمايه گذاران کشورھای مختلف جمع آوری گرديده  و حمايت مي5دی انجام شده و در آن شاخص حراست 2009در سال 
مديران شخصاً به خاطر خسارات  ه در آن کتوسط مديران؛ محدوده ای  متضاداع5م اجباری منفعت  ۀبا توجه به محدود -است

محدوده ای که در آن سھمداران می توانند معام5ت به با توجه  ملزم و مسؤل پنداشته می شوند ووارده بر شرکت ھای سھامی 
سال  مجموعی[ در ۀنمر 10از  0.7 ۀافغانستان با کسب نمر -دعوی کنند ۀمغاير را فسخ کرده و به آسانی بر عليه مديران اقام

است، در مقام آخری  و تحليل شده در اين مطالعه بررسی کشوری که اقتصاد شان 181در بين مي5دی]  2009و  2008و  2007
 قرارگرفته است. 
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  مي5دی 2009منبع: بانک جھانی؛ پيشبرد تجارت: پروفايل اقتصادی افغانستان، نشر 

 

  شرکت سھامی تحت پوشش قراردادنو يا احب تص
 

اين بخش فرعی، تا کنون ما دو ميکانيزم حقوقی مشخص را برای کنترول و نظارت رفتار مديران، ناظران و مامورانی که به  در
ظايف ُمعتمدی. يکی از بررسی ھای وو ايجاد  نظرگرفته ايم: رأی دھی سھمدارانعنوان نمايندگان سھمداران خدمت می کنند، در 

می توان گفت که ھر گاه  مديران و می باشد. از لحاظ نظری و تيوريک کت سھامی نھايی ھزينه ھای نمايندگی تصاحب شر
شرکت کاھش می يابد. در چنين حالتی، يکی از طرف ھای سھام مأموران يک شرکت رفتارسوء و نادرست انجام دھند، ارزش 

درفتار را با مديران جديد جابجا نمايد. به منظور کنترول شرکت، سھام کافی را در شرکت به دست آورده و مديران بسوم می تواند 
خوبی برای طرف سوم[  ۀدر جايگاه شخص اولی، ارزش شرکت بايد افزايش يابد، شرکت بتواند فايد» مدير بھتر« با جابجايی 
  سھام] توليد نموده و احتمال آسايش و رفاه ساير سھمداران را بھبود بخشد.  ۀتحصيل کنند

  

د خشت نجيب هللا در مارکيت به خاطر ضياع منابع شرکت و تصميم گيری ھای مديريتی بسيار شرکت تولي ۀھيأت مدير :مثال
زيادی مبالغ پول شرکت  گذشته، سال پياپیسه ضعيف مشھور می باشد. مديريت شرکت نامبرده به حدی خراب است که در جريان 

به افزايش می باشد. ه طور روز افزون رو ب تقاضا برای خريد خشت در مارکيت ؛ اين درحالی است که کرده استضرررا 
افغانی می باشد. يک شرکت ديگر خشت، طور مثال: شرکت  100ارزش ھر سھم شرکت سھامی نجيب هللا  بالغ به درحال حاضر، 

سھامی خشت افغانستان باور دارد که ارزش شرکت خشت نجيب هللا تحت يک مديريت بھتر به مراتب افزايش خواھد يافت. 
افغانی پيشنھاد می دھد. شرکت  110ن، شرکت سھامی خشت افغانستان برای خريداری سھام اين شرکت، در بدل ھر سھم بنابراي

. آنھا به طرفداری از تصويب و دسھمداران را داير می کند تا پيشنھاد را مورد بررسی قرار دھ ۀفوق العاد ۀسھامی نجيب هللا جلس
به  شرکت را تعديل می کنند.  حال، شرکت سھامی خشت  افغانستان اساسنامهابق آن يا تأييد ادغام شرکت رأی می دھند و مط

شرکت اولی را با نمايندگان جديد جابجا می سازد. در نتيجه، در ظرف يک سال شرکت فايده ھای  ۀعنوان  مالک جديد، ھيأت مدير
  يابد.  افغانی افزايش می 200به  آن نيز  و ارزش ھر سھم به دست می دھدزيادی را 

          

: می کندحد اقل دو مشکل وجود دارد که مؤثريت و کارامدی تصرف و تصاحب شرکت سھامی را تضعيف با اين وجود، در عمل 

در  و قابل م5حظه می باشد. پس، سيار زيادب توسط ديگری، نخست، ھزينه ھای لوجستيکی ناشی از تصاحب يک شرکت سھامی
باشد که ارزش تصاحب و يا  و جدی رفتار نمايندگان( مديران، ماموران و...) بايد به حدی بحرانی سوءميزان و شدت   چنين حالتی

ھنوز ھم برای شرکت زيان بار  اگرچه تصرف شرکت سھامی را داشته باشد. بنابراين، رفتار سوء و يا رفتار نادرست نمايندگان
]، به ھيچ وجه 4زم نخواھد [ يا بيش از حد بحرانی نباشدداشته باشدن تاوليه با خصوصيت نامبرده مطابق ۀدر مرحل اگر اما ،باشد

   کنترول و بررسی گردد. » تصاحب شرکت سھامی«  ۀبود که از طريق گزين

 

، تصاحب از دو طريق صورت گرفته می تواند. اگر مديران عھده دار و يا متصدی از واگذاری شرکت حمايت کنند، اين م اينکهدو
ياد می شود. ھيچ جای تعجب نيست که مديران و مأموران ُعھده دار شايد ت5ش کنند تا در » دوستانه تصاحب«  ه ناماحب بنوع تص

نيازمند منظوری و تأييد سھمداران باشد و برای مديران فرصتی  تصاحبمقاومت کنند. حتا اگر » خصمانه«  تصاحببرابر يک  

 ھرقدر که نمرة کسب شده کشورھا بيشتر است، به ھمان اندازه ميزان حمايت از سرمايه گذاران بيشتر می باشد.  يادداشت:



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

145

ومت و ايستادگی مديران از اھميت زياد برخوردار می باشد؛ زيرا سھمداران نيست که حرف آخر را آنھا بگويند، اما با آنھم مقا
 ۀشرکت، کارخانه و يا تجارتخان ۀدر بار اغلب اوقات اغلب اوقات به توصيه ھای مديران شرکت خويش تسليم می شوند. مديران

سط شرکت سھامی ديگر، در درازمدت د و می دانند که تصرف و يا تصاحب شرکت تونآن معلومات بھتری در اختيار دار ۀمربوط
  ياد می شود. » عدم ھماھنگی معلومات« اين گونه معلومات به نام به جا خواھد گذاشت.  راتیبر شرکت چه تأثي

 

د حصول و يا دست يابی به نرخ با4تری باش از آن  در صورتی که ھدف مدير-اقدامات دفاعی ای که توسط مديران اتخاذ می شوند
حراست از حقوق سھمدارانی باشد که در جريان نيستند و ياھم ھدف و نيت وی تضمين ارزش درازمدت شرکت و يا ھدف وی 

برای کسب و جست اما برخی وقت ھا مديران از اعتبار سھمداران  .برای سھمدارن مفيد خواھد بود اين گونه مقاومت مثبت  -باشد
ل: می خواھند با وجود تحميل زيان و خسارت مالی بر سھمداران به سوء می کنند؛ طور مثا ۀو جوی منافع شخصی خويش استفاد

ھر قيمتی که شده شغل ھای خويش را حفظ کنند. در چنين مواردی مديران شايد در برابر تصرف و يا واگذاری شرکت مقاومت 
واگذاری شرکت جلوگيری کنند،  مديران برای اين که از منفی کنند؛ زيرا آنھا می فھمند که توسط افراد ديگری جابجا خواھند شد.

 تصاحباحتمال دارد که آنھا شرکت را برای داوطلب جديد کم جاذبه و غير سودمند جلوه دھند. برخی وقت ھا، مديرانی که با اقدام 

بدھکاری شرکت را برای داوطلبان  دھکاری شرکت را برجسته می سازند. شرکت سھامی تحت کنترول شان روبرو می شوند، ب
ضمنی نشان می دھد که  ۀی که به گونريسک ؛چنين حالتی ريسک زيادی را به وجود می آوردم جاذبه جلوه می دھد؛ زيرا جديد ک

يا احتمال دچار خواھد گرديد.  ورشکستنزديک  در پرداخت قرضه ھای خود ناتوان خواھد شد و در نتيجه، با  ۀشرکت در آيند
ايد که قيمت کمتری را برای شرکت پيشنھاد نمايد، اما در عوض وعده  دھد که مديران  مديران يک خريدار بديلی را پيدا نم دارد که

   شان حفظ کند.  ۀرا در وظيف

 

بدون ترديد، ھمچو اقدامات از سوی مديران، توسط قانون وظايف معتمدی مورد رسيدگی و بررسی قرار خواھند گرفت. ازلحاظ 
بھترين « ن را از جست و جو و اتخاذ مواضع دفاعی ای که در راستای نيل به تيوريک، وظايف معتمدی بايد مديران و مأمورا

اجرا و انفاذ وظايف معتمدی می جلويری گيری نمايند؛ اما در عمل، آن گونه که قب5ً بحث کرديم، سھمداران نمی باشند، » منافع
  می باشند. تواند کار دشواری باشد و بنابراين، اين وظايف ھميشه بازدارنده ھای مؤثری ن

 

نيافته و به خود شکل  هتوسعدرافغانستان چندان  میشرکت سھا تصاحبدر برابر » مخالفت ھا« و » دفاعيه ھا« موضوع و مسايل 
به ويژه اين که با سپری شدن زمان   -مدّون نگرفته اند. بازھم ما بايد ببينيم و بررسی کنيم که محاکم در برابر ھمچو دفاعيه ھا

تا چه حدی حوصله و   -چيده ای را برای دفاع و مقاومت در برابر واگذاری شرکت به وجود می آورنديھای پ مديران تاکتيک
  بُردباری نشان خواھد داد. 

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

که  -حث کرده ايمبا توجه به اھداف و نقاط ضعف مرتبط  با ھريک از ميکانيزم ھای سه گانه ای که ما تا کنون در مورد آنھا ب
به نظر شما کدام يکی ازميکانيزم ھای  - عبارت انداز رأی گيری سھمداران، وظايف معتمدی و تصاحب شرکت ھای سھامی باشد

نامبرده برای حراست از منافع سھمداران مؤثر تر بوده و می تواند ھزينه ھای نمايندگی را بيشتر و خوبتر کاھش دھد؟ آيا شما می 
  ش ھايی را پيشنھاد کنيد که مبنی برآن بتوانيم مؤثريت و کارامدی ھريک از ميکانيزم را بيشتر سازيم؟توانيد برخی رو

 

 ج: انح?ل شرکت ھای سھامی 

 

اگرچه ُعمر شرکت ھای سھامی در ھنگام تأسيس بی پايان تعريف می شود، اما  سھمداران می توانند اين گونه شرکت ھا را پس از 
خود دست يافت و يا در مرحله ای قرار گرفت که ديگر به منافع سھمداران خود خدمت کرده نتواند، به  آن که به اھداف مطلوب

گونۀ داوطلبانه منحل سازند. برای انح5ل يک شرکت سھامی، اکثريت مديران آن بايد پيشنھاد انح5ل آن را منظور و تأييد نمايد و 
  ). 103نمايند( مادۀ  سپس، سھمداران بايد به ارتباط پيشنھاد رأی گيری

 

برع5وۀ انح5ل داوطلبانه، يک محکمۀ تجارتی نيز می تواند يک شرکت سھامی را در برخی شرايط مشخصی منحل اع5م کند( به 
در صورتی که شرکت سھامی به مواد و شرايط  اساسنامه خود به گونۀ فريبکارانه  -مراجعه شود). وزارت اقتصاد نيز 107مادۀ 

خواستار لغو و انح5ل شرکت مورد نظر گردد. يک  -ه باشد و يا شرکت از ص5حيت ھای خود تجاوز کرده باشددستکاری کرد
در صورتی که  مديران شرکت به روش غير  قانونی و توام با فريبکاری عمل کرده باشند؛ يا در صورتی که  -سھمدار نيز

رکت را انتخاب کنند؛ و يا ھرگاه مديران با ھم به بُن بست رسيده سھمداران نتوانند در طی دو جلسۀ پياپی سھمداران مديران ش
می تواند خواستار انح5ل شرکت گردد. با�خره،  -باشند و در نتيجۀ آن سھمداران و شرکت با آسيب جبران ناپذير دچار گردند
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 - طور کلی ورشکسته شده باشد در صورتی که شرکت مقدار پول زياد به طلبکار بدھکار بوده  و به - طلبکار شرکت سھامی نيز

  می تواند خواستار انح5ل شرکت گردد. 

  

 نتيجه گيری: بررسی قانون شرکت ھا -  ٧

 

ياد می شوند) توسط » قانون شرکت ھا« قانون شراکت و قانون شرکت ھای سھامی و محدودالمسؤليت ( که ھردو باھم به نام 
ا درافغانستان سپری نکرده و معلومات بسيار اندکی را از سوی مردمان و حقوقدانان خارجی ای نوشته شده اند که وقت زيادی ر

تجارت ھای داخل افغانستان جمع آوری و  دريافت کرده اند. اين قانون حد اقل توسط يکی از نھادھای حکومتی خارجی مورد انتقاد 
دستاوردھا و يافته ھای کافی از  داخل افغانستان   قرار گرفته است؛ زيرا آنھا گفته اند که قانون نامبرده به شکل شتاب زده و بدون

تدوين شده است. برع5وه، برخی از احکام اين قوانين به طور غير ضروری پچيده و مغلق می باشند. تعداد زيادی از احکام  قانون 
خود زمينه را برای تشويق  مورد نظر اگرچه  بھترين دستاوردھا و رويکردھای حقوقی بين المللی را بازتاب می دھند( که به نوبۀ

سرمايه گذاری خارجی فراھم می سازند)، اما احتمال دارد که نتوانند پاسخگوی شرايط منحصر به فرد افغانستان باشند. برای 
 آشنايی بيشتر، بررسی ھا و بحث ھای ذيل را در نظر بگيريد. 

 

  نقد وبررسی: امتيازات ونواقص قانون جديد شرکت ھای افغانستان

  
  مي5دی  2007؛ افغانستان اجندايی برای عملکرد، نشر USAIDع: منب

  

قسمت شرکت ھای سھامی قانون جديد شرکت ھای افغانستان، آن عده ازاحکام مديريت شرکتی را که سبک خاص آمريکايی دارند 
ن احکام جايگزين آن عده وجود دارند، معرفی می کند. اي ABAو در قانون ايالت د4ور و در 4يحۀ شرکت سھامی مودل تجارتی 

از احکام مديريت شرکتی می گردند که در قانون قديم شرکت افغانستان موجود بودند و تعداد زيادی از واقعيت ھای موجود اين 
سرزمين را با عبارت ھای ساده تری بيان می کردند( و در ذات خود بسيار نيرومند و محکم بودند). احکام قانون جديد به ارتباط 

5تی که در آن ع5يق و منافع متضادوجود دارند، دارای يک پيش شرط خاصی می باشند و پيش شرط نامبرده  حکم می کند معام
که درمعام5ت که در آن تضاد ع5يق و منافع وجود دارند، پيش از آن که بين شرکت سھامی و يکی از مديران شرکت اجراء 

تثبيت گردد که معام5ت نامبرده برای شرکت « و سھمداران را به دست آورند و يا  گردند، بايد منظوری مديران بدون منافع متضاد
)؛ توسط مديران و سھمدارن تثبيت گردد که  مديران موظف اند که توأم با 69 -66ماده ھای » ( سھامی مفيد و عاد4نه می باشند.

ی و ادبی آمريکايی عبارت بندی شده و ھمين اکنون احتياط و صداقت 4زم عمل نمايند. البته،  اين موضوع با سبک خاص زبان
) و ھم چنان تثبيت گردد که 63شديداً در محاکم ايا4ت متحدۀ آمريکا، به ويژه در محاکم ايالت د4ور تفسير و تعبير می شوند(مادۀ 

د( به شمول پرداخت حق شرکت سھامی می تواند برای يک مدير، مامور و يا کارمند و يا درکل نمايندۀ شرکت تاوان وضع نماي
الزحمۀ شخصی حقوقی آنھا) زمانی که يک شخص از سوی سھمداران به خاطر تخلف مورد پيگرد قانونی قرار می گيرند( مادۀ 

دادخواھی ھا و دعوی  - توسط يکی از سھم داران که  ). احکام جديد در مقايسه با قانون قديمی به ارتباط دادخواھی ھای اشتقاقی74
، دارای پيش شرط ھای )64رفتار نادرست مديران اقامه می شوند( مادۀ  بر عليه  –نام شرکت و به نيابت از شرکت  ھايی که به

مفصل تر می باشند. برع5وه، قانون جديد بيان می کند که ھرگاه  تصميم ھايی که توسط مديران به ارتباط  اعطا و يا توزيع 
اف5س و يا ورشکستگی شرکت شده باشند، در آن صورت، شرکت می تواند   سودسھام به سھمداران صورت گرفته اند، باعث

)، اما قانون قديمی دارای اين گونه احکام 65مديران  را در برابر پيامد تصميم ھای شان شخصاً مسؤل و ملزم قلمداد کنند( مادۀ 
  نمی باشد. 

 

مطلوب ترين رويکردھا و راھکارھای مديريت بين المللی در عين حال، قانون جديد دارای برخی احکامی می باشد که عموماً با 
شرکت ھای سھامی ھمخوان و ھماھنگ نمی باشند و اين مسأله می تواند به نوبۀ خود از شروع سرمايه گذاری ھا( به ويژه سرمايه 

ه دادن  به يک شرکت گذاری خارجی و بين المللی) جديد جلوگيری کند.  برخی از احکام اين قانون جديد عبارت اند از: اجاز
سھامی که بتواند بر انتقال آزادانۀ سھام[خود] محدوديت و قيودات وضع کند( اين محدوديت در شرکت ھايی که دارای سھمداران 
زياد می باشند، مناسب نمی باشد)؛ اجازه دادن به يک شرکت سھامی که بتواند بر آرايی که يک سھمدار می تواند در جريان جلسۀ 

در تضاد قراردارد)؛ ... اجازه دادن به » يک رأی - يک سھم« اعمال نمايد، محدوديت وضع کند( اين محدوديت با اصل سھمداران 
بيان کند؛ و اجازه دادن به ھيأت » علت« و » دليل« مدير شرکت » جابجايی« يک شرکت سھامی که از سھمدار بخواھد در ھنگام 
 کميته ھای اداری تفويض نمايد.  مديرۀ که ص5حيت ھای تصميم گيری خود را به
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حال که شما با برخی از احکام کليدی قانون شراکت و قانون شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدود المسؤليت آشنايی حاصل 
رب دست اولی را که به ارتباط دوستان و کرده ايد، آيا با ھريک از ديدگاه ھايی که در فوق مطرح شدند، موافق استيد؟ يکی از تجا

اعضای خانوادۀ خويش درذھن داريد، در نظر بگيريد. ھرگاه بين مطلوب ترين راھکارھای حقوقی بين المللی و روش ھا و 
 راھکارھای سنتی افغانی آن کدام منازعه ای بروز کند، در آن صورت به کدام يک ارجحيت داده خواھد شد؟ 

 

 ھارت ھا: وظايف خانگی کاربرد عملی م -  ٨
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  خانگی تحليلی  ۀ. وظيف1

 

شما تجارت نمی  ۀتان را که تجارت می کند، پيدا کنيد. اگر کدام دوست و يا اعضای خانواد ۀيکی از دوستان و يا اعضای خانواد
  پيدا کنيد. کند و مالک کدام تجارتخانه نمی باشد، کوشش کنيد که معلومات ذيل را به ارتباط يک شرکت دولتی/ عامه 

 درست راجستر می باشد؟  ۀآيا شرکت مورد نظر به گون •

 می باشد؟  اساسنامهآيا شرکت دارای  •

 می باشد؟  طرزالعمل داخلیکدام آيا اين شرکت دارای  •

صفحه ای بنويسيد و در آن مؤثريت اين احکام مديريتی شرکت مورد نظر تان و ھم چنان ضعف و  2-1 ۀيک مقال •
 آن شناسايی کرده ايد، مورد بحث قراردھيد. مشک5تی را که در 

  

  خانگی  ۀپيش نويس وظيف ۀ. تھي2

 

  به ارتباط يک شرکت نظريه و پيشنھاد خويش را تھيه کنيد! 

 به نظر شما کدام شکل تجارت برای شرکت شما مفيدتر و بھتر خواھد بود؟ و چرا؟  •

 ۀکه شامل ھم -شراکت را اساسنامهھد بود. پيش نويس شما شروع می کنيد، به شکل شراکت خواکه فرض کنيد تجارتی را  •
 . ، تھيه نماييدباشد -احکام ضروری و ھرنوع احکام ديگری را  که فکر می کنيد برای شراکت تان مفيد تمام خواھندشد

مورد نياز و  شرايطبه شمول  -اساسنامهحال فرض کنيد که شرکت شما از نوع شرکت سھامی خواھد بود. پيش نويس  •
 تھيه و تدوين نماييد.  -ديگری را که شما فکر می کنيد برای شرکت سھامی تان مفيد خواھند بود شرطوع ھرن

يد. ت5ش کنيد برای لحظه يرا که شما فکر می کند مفيد خواھد بود، تھيه نما طرزالعمل داخلیبرای شرکت سھامی خود يک  •
 فکر کنيد. اين که شرکت خيالی شما چطور اداره خواھد شد،  ۀای در بار

  

  . تمثيل 3

 

شرکت سھامی تعيين شوند. ساير  ۀتصادفی( غير انتخابی) به عنوان اعضای ھيأت مدير ۀپنج تن از اعضای صنف بايد به گون
اعضای صنف به عنوان سھمداران شرکت فعاليت خواھند کرد. فرض کنيد که شرکت مورد نظر تان يک شرکت توليد سمنت 

  بعدی سھمداران در اجندا گنجانيده است: ۀموضوعات را برای جلس ر نظر دارند و اينذيل را د مسايلاست. ھيأت 

 جديد اين شرکت را در شھر ھرات اعمار نمايد؟ ۀآيا شرکت يک کارخان •

  برای ادغام صورت گرفته است، بپذيرد؟  آيا شرکت پيشنھادی را که از سوی شرکت توليدی سمنت رقيب •

 انتخاب مديران جديد •

 

  م يکی از موضوعات نيازمند رأی گيری سھمداران می باشند؟ الف. کدا

    

 مسايل ذيل:به سھمداران را تمثيل نمايند، البته با توجه  ۀب. صنف درسی بايد جريان يک جلس 

اين موضوعات  ( اجندا) چه پرسش ھايی را  ۀدر جايگاه سھمداران، شما چه معلوماتی را می خواھيد داشته باشيد؟ در بار •
 واھيد ازاعضای ھيأت مديره بپرسيد؟ می خ

در جايگاه ھيأت مديره، شما به اين پرسش ھا چطور می خواھيد پاسخ دھيد؟ آزادانه بيانديشيد و اسناد ضروری را که برای  •
 پاسخگويی به اين پرسش ھا ضرورت می باشند، تھيه نماييد. 

 

که نيازمند رأی گيری می باشند، بايد رأی گيری نمايند. با فرض  سھمداران، سھمداران بايد به ارتباط مسايلی ۀج. در پايان جلس
استفاده می کند، به نظر شما کدام يکی از جھت تصويب پيشنھادات خاص آراء  فيصدیحد نصاب معمولی اين که شرکت از 

  موضوعات برای تصويب آرای کافی را به دست آورده اند؟ 

  

 از فعاليت ھا و تمثيل لذت ببريد!
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  ه نام لغت
 

خاصی را انجام دھد، اين  ۀبرای نماينده ص5حيت می دھد تا يک معامل ھرگاه تاجر/ مالک اصلی سرمايه ص?حيت واقعی:
  ص5حيت به نام ص5حيت واقعی ياد می شود. 

 

 ۀيداد مربوطنماينده به ارتباط جا ص5حيتتصميم گيری احتياط آميز و يا اعمال   ۀھرنوع ھزينه ای که در نتيج نمايندگی: ۀھزين
  نمايندگی ياد می گردد.  ۀمالک/ تاجر ناشی می گردد، به نام ھزين

 
شخصی که توافق می کند به نيابت از تاجر و مشروط به کنترول از سوی وی، خدمت و يا عمل نمايد، نماينده گفته می  نماينده:
  شود. 

 
عامله نباشد، اما اقدامات تاجر/ مالک اصلی، طرف سوم ھرگاه يک نماينده دارای ص5حيت واقعی برای انجام م ص?حيت ظاھری:

داده شده است و  انجام معامله نماينده از سوی او ص5حيتبه که  منطقی و معقول بپذيرد ۀکه به گون معامله را در وضعيتی قراردھد
  اد می شود. مبنی برھمين پيش فرض با وی معامله کند، در اين صورت، ص5حيت نماينده به نام ص5حيت ظاھری ي

 

ھرچيزی که دارای ارزش مثبت بوده و در تملک يک شخص و يا شرکت باشد، از قبيل ساختمان، تجھيزات، موجودی  دارايی:
  اينھا به نام دارايی ياد می شوند.  ۀکنالوژی و پول نقد، ھميھای شرکت، ت

 
  می گيرد، به نام سرمايه ياد می شود.  که برای شروع و تداوم يک تجارت مورد استفاده قرار نقدی ایثروت  سرمايه:

 
آن نامعلوم بوده و به سھام منقسم می باشد و در آن ھريک از سھمداران متناسب به  ۀنھاد تجارتی است که سرماي شرکت سھامی:

  سھم شان در مالکيت شرکت، مسؤليت دارند. 

 

   ميدھد. ھر نھادی که برای نھاد ديگری قرضه  :داين

 
  بايد بازپرداخت گردد و ياھم به شکل ديگری به طرف سوم پرداخت گردد. مکلفيتی که  دين:

 
  توزيع قسمتی از درآمدھای شرکت به اصناف سھمداران آن، به نام سودسھام ياد می شود.  سودسھام:

 

جر/ مالک اصلی تا ۀصادقانه در راستای منافع و فايد ۀمسايل مرتبط با روابط نمايندگی، به گون ۀشخصی که بايد در ھمُمعتمد: 
  خدمت نمايد. 

 
بيشتر از دو طرف ايجاد می گردد. توقع برده می شود  است که بين دو يا اعتباریاعتماد و مبتنی بر ۀبطنوعی را :ُمعتمدی ۀوظيف

صادق باشد. وی نبايد منافع شخصی خويش را بر ») مالک/ تاجر« که ُمعتمد نسبت به شخصی که به وی مديون وظيفه می باشد( 
  مگر اين که تاجر خود رضايت نشان دھد.  سوء نمايد. استفاده» ُمعتمد« خود ارجحيت بدھد و نبايد از موقف خود به عنوان  ۀيفوظ

  

ست که در آن مالکان چندگانه فايده ھای شراکت را بين ھم تقسيم می کنند و ھريکی از آنھا در انھاد تجارتی ای  شراکت عام:
  شرکت مسؤل می باشند.  رابطه با بدھکاری و زيان ھای

 

  از قبيل احترامی که يک شرکت نزد مشترکين خود دارد.  معنوی يک شرکت ارزش :ُحسن نيت

 
  گفته می شود. ورشکست ، در آن صورت شرکت ديون يک شرکت از دارايی ھای آن بيشترميگرددزمانی که   ورشکست:

 

حمل زيان گردد، شرکت بدھکاری ھا و يا ھزينه ھای وی را تضمينی است که ھرگاه يکی از اعضای شرکت مت :پرداخت غرامت
  بازپرداخت خواھد کرد. 

 

  عبارت است از دو چيز:  :ضمان

  مسؤليت برای پرداخت بدھکاری؛            -1

   که بايد به خاطر آن به طرف سومی پرداخت صورت گيرد.  بدھکاری و يا کدام مکلفيت ديگری -2
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شرکت دارای مسؤليت و التزام  ديونست که مالکان( سھمداران) آن به خاطر پرداخت اتجارتی ای نھاد  شرکت محدودالمسؤليت:
محدود می باشند. التزام و يا مسؤليت ھريک از سھمداران مطابق به مبلغی که توسط سھمدار و شرکت روی آن توافق صورت 

  گرفته، تعيين می گردد. 

 

  حدود) مراجعه کنيد. به تعريف شراکت عام و شراکت خاص( م شراکت:

 
امور  ۀخود ص5حيت می دھد تا به نيابت از وی و با قبول کنترول و نظارت وی، در عرص ۀشخصی که برای يک نمايند :مالک

  تجارتی عمل نمايد. 

 
  واحد مالکيت در شرکت، به نام سھم ياد می شود.  سھم:

 

  ته می شود. به عنوان مالک نسبی شرکت دانس طر،شخصی که در شرکت دارای سھم می باشد و به اين خا سھمدار:

 
  نھاد تجارتی ای که در تملک يک شخص واحد قراردارد.  :شراکت که صرف يک مالک دارد

 

ست که در آن برخی از شرکا به خاطر پرداخت بدھکاری ھا و زيان انھاد تجارتی ای  شراکت خاص( شراکت محدود المسؤليت):
شرکت مطابق به مبلغی که در شراکت  ديونی باشند. مسؤليت ھريک از مالکان به خاطر ھای شرکت دارای مسؤليت محدود م

  سرمايه گذاری کرده اند، محاسبه و تعيين می گردد. 
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 رھنیفصل ششم: معام?ت 

  

 دمهمق -  ١

 

عناصر کليدی يک اقتصاد مرفه و پيشرفته می باشد. با اين وجود، موجوديت يک سکتور قرضه دھی  قرضه و قرضه دھی
بر آنھايی که در طلب قرضه می باشند و ھم چنان  - تجارتی کارآمد بدون قواعد و قوانين واضحی که بتوانند تابعيت از قرارداد را

ی دارای فايده قرضه دھنظام جباری و عملی سازند، امکان پذير نخواھد بود. موجوديت يک ا -آنھايی که قرضه را اعطا می کنند
اده از ارزش ذاتی بتوانند با استف قرضه دھندهھای  نھادعمده می باشند و اين زمينه را فراھم می سازد که ھای اقتصادی بسيار

در راستای تضمين قرضه ھای خود استفاده نمايند. عنوان وثيقه ، آنھا را به قرضه گيرنده جايداد شخصی و يا زمين دارايی از قبيل
برای تجارت ھا و افراد اجازه می دھد که از ارزش ذاتی دارايی ھای خويش به منظور کاھش ريسک طلبکار و يا نظام اين گونه 

ه گذاری روز افزون و تحرک خود منجر به سرماي ۀکارامد استفاده نمايند که اين کار به نوب ۀقرضه دھنده به عنوان يک وسيل
را حمايت و حراست می کند، برای  رھنیو يا نظام حقوقی ای که معام5ت نظام  اقتصادی در يک جامعه و يک کشور می گردد.

طلبکاران قابل درک و دريافت می باشند، ضروری می باشند و در نتيجه، باعث می گردد که  ۀکاھش ريسک ھايی که در حص
  ارآفرينی و اشتغال زايی قرضه ھای کافی موجود و قابل دسترس باشند. برای فعاليت ھای ک

 

در صورتی که قرضه گيرنده از  -حقوقی کارامد و فعال برای اجرا و انفاذ حقوق قرضه دھنده به ارتباط وثيقهنظام موجوديت يک 
به منظور تضمين  در آن قرضه دھنده  که - را وری می باشد. ما اين گونه چارچوببسيار ضر -نشان دھد قصورخود کوتاھی و يا 

به نام  -خود از طرف بدھکار، بر جايداد منقول شخص بدھکار دارای منفعت بالقوه می باشد مکلفيت بدھکاریتضمين قرضه و يا 
  ياد می کنيم. » رھنیمعام5ت « و يا » قرضه دھی تضامنی« نظام 

 

ر و انتقال افغانستان به اقتصاد بازار آزاد را نمی توان دست کم گرفت. ابرای گذ رھنیاھميت يک قانون مؤثر به ارتباط تعام5ت 
طلبکاران مؤثر و کارامد پنداشته می شود، بر شگوفايی  قبل ازميعادحقوقی ای که برای حراست از ريسک ھای به نظام موجوديت 

بانک لی و خارجی را تشويق می کند. به طور مثبت تأثير می گذارد؛ زيرا سرمايه گذاری داخو رفاه اقتصادی عمومی دولت 
مرعی که يک نظام به اين ارتباط مي5دی نشرکرده است،  2009که در سال » اجرای تجارت« جھانی در گزارش خود به نام 

 چه چيزھايی را بايد تکميل نمايد، توصيه ھای ذيل را ارايه کرده است:  رھنیا4جرای معام5ت 

  

 فتر ھای قرضه دھی بھبود بخشد؛ دتشريک معلومات را بين چگونگی  .1

به طور واضح نقش ھا و شرايط ھمکاری بين دفترھای رسمی دولتی ثبت وثايق و دفتر ھای قرضه دھی خصوصی را  .2
 تعريف و تجويز کند؛ و 

و قضايی را ارتقا دھد تا آنھا بتوانند حقوق طلبکاران/ قرضه دھندگان را تضمين  ۀاداری قو -شايستگی و ظرفيت تشکي5تی .3
 اجراء کنند. 

 

اساساً  شايد ھراس آور و يا نا آشنا به نظربرسد، بسيار مفيد خواھد بود که حالت ذيل » ت رھنیمعام5« چون اصط5ح و يا ترم 
  را در نظر بگيريم: 

 ۀتوليد خشت گردد. يک روز وی در می يابد که کارخان ۀکارخاننجيب هللا ھميشه آرزو می کرد که خودش روزی صاحب يک 
نامبرده را  ۀکارخانبتواند خود وی فعاليت دارد، به فروش می رسد، اما بدبختانه، پول کافی در اختيار ندارد که  ۀخشتی که در محل

اولی را که برای شروع کارخانه  ۀاو تصميم می گيرد که به بانک رفته و برای قرضه درخواست دھد تا بتواند مقدار سرمايبخرد. 
بانک برای نجيب هللا مقدار پولی را که وی ضرورت دارد می دھد، اما در عوض از نجيب هللا بايد . مايدتھيه نضرورت می باشد، 

حق تصرف منفعت کدام شی با ارزشی را در اختيار بانک قراردھد تا بانک بتواند در صورت ناکامی نجيب هللا در پرداخت 
که به اقساط  -نجيب هللا در پرداخت قرضه ای کنند که ھرگاه   و بانک با ھم توافق میآن را تصرف نمايد. نجيب هللا قرضه،

د و يا کوتاھی نمايد، بانک مالکيت موتر انماکام بمناسب ماھيانه تقسيم شده و برای پرداخت آن وقت مشخصی تعيين گرديده است، ن
 ديون باقی مانده درعوضا عوايد حاصله از فروش موتر ر، بانک موتر وی را خواھد فروخت وسپسوی را تصرف خواھد کرد. 

    پرداخت نمايد. نجيب هللا 
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شما قب5ً روی آن تعمق و تفکر کرده ايد و بيانگر يک نمونه احتما4ً آن بحث گرديد وضعيتی است که  ۀقّصه ای که در با4 در بار
 توأم با رضايتدو طرف نوعی خاصی از قراردادی است که بين » رھنی ۀمعامل«اين که می باشد. خ5صه  رھنی5ت از معام

که از قرارداد  »ملکفيت«به عنوان يک  – طرفينيکی از گيرد و زمينه را برای انتقال سود/ منفعت جايداد شخصیصورت مي
و شرايط ياد می شود. داين و بانک به نام  مديوندر مثال با4، نجيب هللا به نام فراھم می سازد. به طرف ديگر   -ناشی می شود
چون ياد می شود. » قرارداد رھنی« به نام  می باشد، رھنی ۀموجود بين بدھکار و طلبکار در يک معامل ۀرابطيانگر احکامی که ب

نجيب هللا از طريق اين معامله از بانک قرضه گرفته است، بازپرداخت مبلغ مذکور برای نجيب هللا يک مکلفيت به شمار می رود 
ياد می شود. پس، ھرگاه  نجيب هللا در اجرا و تکميل  مرھونهمله، موتر نجيب هللا به نام که جديداً به وجود آمده است. در اين معا

 حق رھن« به نام ھمچو منفعت موتر نجيب هللا دارد تحصيل می کند و ، بانک منفعت و يا سودی را که برمکلفيت خود ناکام بماند

   د.ياد می شو

 

يک  در اين فصل آشنا شده ايد، ماآن  ۀعبارت ھای مربوطبرخی اصط5حات ومعام5ت رھنی و با حال که شما با مفھوم اساسی 
اين مفاھيم و  اساساتتدريجی و روشمند  اين فصل را به تحليل و بررسی ۀی باقيماندو بخش ھا برمی گرديم قدم به عقب 

به ارتباط بانکی افغانستان معام5ت رھن اموال منقول درقانون کلی ما بحث خود را با مرور ط5حات اختصاص می دھيم. صا
مرتبط می ت رھنی با معام5 که مراحل و گام ھايی  ۀفصل ھم ، در اينجايداد منقول در معام5ت تضامنی شروع می کنيم. سپس

قانون  احکام  و ھم چنان در مورد  مرحلهھر  ۀپيرامون مفاھيم حقوقی نھفت  ضمنو درخواھند شد مفصل بررسی  ۀباشند، به گون
يکی ازعرصه ھای  معام5ت رھنیقابل تذکر است که . بحث و بررسی صورت خواھد گرفتبانکی معام5ت وال منقول دررھن ام

که شما اساسات اين قانون را بياموزيد؛ زيرا  استنيز بيش از حد مھم  نکتهاما اين تجارت است،  حقوقدشوار و چالش برانگيز 
است که در اقتصاد ُمدرن صورت می گيرند. با اين وجود، در ذھن داشته باشيد ھرنوع معامله ای  ۀدر واقع ھست رھنیمعام5ت 

چيره دستی شما در مورد انواع قراردادھا به بدون شک، دانايی و يک نوع مشخصی از قرارداد می باشد و  رھنیکه  معام5ت 
  درک نماييد. شما کمک خواھد کرد که اين فصل را به درستی 

 

اين فصل با طرح  مي5دی تصويب گرديده است،  2009صرفاً در اين اواخر درسال ت رھنی نظام معام5با�خره، چون قانون و 
، رھنیچگونگی و تحليل اھداف سياستگزاری و يا پاليسی سازی در راستای ايجاد يک نظام مؤثر و کارامد معام5ت  ۀبحثی در بار

  به پايان خواھد رسيد.  

  

 افغانستان بانکی  اموال منقول درمعام?ترھن  نگاه اجمالی به قانون -  ٢

 

ياد می شود يکی » معام5ت رھنیقانون « که پس از اين به اختصار به نام  رھن اموال منقول درمعام5ت بانکی افغانستانقانون 
تقويت سکتور  سالم سکتور خصوصی می باشد که ايجاد ونظام و ايجاد يک  هتوسعاز نمونه ھای تعھد دولت افغانستان در راستای  

حالتی که دراثر جنگ ھای چندين ساله به يغما رفته و متضررگرديده است، يک ا برای نجات اقتصاد افغانستان ازخصوصی نه تنھ
تسويد اسناد تقنينی  ۀشعب م رشد اقتصادی اين کشور نيز دارای اھميت زياد می باشد.تی می باشد، بلکه برای ثبات و تداوامر حيا

تدوين  را»  افغانستان رھنیقانون معام5ت «، رھنیبا درک و شناخت اھميت يک چارچوب جامع  معام5ت  ستانبانک ھای افغان
ت تجارتی و بانکداری را که جايداد منقول را به عنوان تضمين استفاده می کنند، معام5آن عده از «  قانون مورد نظر تا کردند

  ). رھنیقانون معام5ت  1 ۀماد»( اد را مشخص و معين سازدتنظيم نموده و حقوق و مکلفيت ھای طرفين قرارد

 

برای قرضه ھای تضامنی وجود نداشت و اين  چارچوب حقوقی جامعافغانستان، ھيچ گونه  رھنیتصويب قانون معام5ت پيش از
ريت و تنظيم می و قانون بانکداری افغانستان استنباط می شدند، مدي  1955 توسط احکامی که از قانون تجارتقانون  ۀعرص

معام5ت در را مسايلشدند، ناکامل بودند و بسياری از گرديد. با اين وجود، تدابيری که از سوی چارچوب حقوقی نامبرده فراھم می
منافع به ارتباط عين جايداد، کدام اولويت وضعيت تضاد مثال: قوانين قديمی برای تعيين ؛ طورگذاشتند حل ناشده باقی می تضامنی
مراتب را مشخص نکرده بودند. افزون بر آن، قوانين قديم زيربناھا و شالوده ھای حقوقی ای را که برای تنظيم و  ۀسلو يا سل
 ثبت منافع رھنی ۀدرست ايجاد نکرده بودند. اگرچه قوانين نامبرده مسألضروری بودند، به طور منافع ناشی ازرھن اموالاجرای 

دفتر رسمی و مستقل راجستر منافع «تشکيل  برای ، اما ھيچ کدام از قوانين نامبرده ارجاع می کردند را به سوابق رسمی دولت
محاکم[ و4يتی که محاکم در آن  ۀبنابراين، از و4يت مربوطجايداد شخصی، پيشنھادی ارايه نکرده بودند.  ۀمربوط »رھنی

بپردازند و اين توقع در ذات خود بسيار  رھنیفع قراردارند]  انتظار داشتند که خود به تنظيم و اجرای عمل ثبت و راجستر منا
  غيرواقعبينانه و دست و پاگير تمام می شد.
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احکام قديمی قوانين به ھمديگر به ھيچ وجه نمی توانست يک چارچوب کامل را برای  پيوند دادنبود که  و آشکار واضحاين نکته 
عدم يقين  ھمچوبا رعايت مقتضيات جديد تھيه و تدوين می گرديد. قرضه دھی ھای تضامنی ُمدرن فراھم سازد و بايد قانون جديدی 

که سرمايه گذاری را در افغانستان  جمله عوامل مھمی بودنداز عوامل ديگردر کنارکه در پاراگراف با4 مطرح شدند، مندی ھا 
شد و با توجه به  اکنون نافذ می باکه » رھنیمعام5ت «ريسک آميز و غير جذاب ساخته بودند. با اين وجود، با تدوين قانون جديد

به  افغانستاناميدوار بود که ، بايد فراھم ساخته استکه اين قانون ھم برای بدھکاران و ھم برای طلبکاران  مصؤنيت ھايی
  خواھد شد. برای شروع وتدوام تجارت تبديل  زودترين وقت  به يک مکان جذاب و جالب

  

 ارايه شده اند معام?ت رھنیبه ارتباط  اصط?حات کليدی  و تعريف ھايی که -  ٣

 

با بررسی اصط5حات و عبارت ھای آن آغاز می نماييم.  معام5ت رھنیقانون  ۀرسمی در بار ۀما بحث خود را به گون
مھم اين است که شما  ۀنکتاستفاده می شوند، بسيار خ5صه و مشخص می باشند و  رھنیاصط5حات و ترم ھايی که در معام5ت 

تعريف ت رھنی قانون معام5 3 ۀيی و آگاھی ای را که برای کار و فعاليت تان در اين عرصه 4زم است، به دست آوريد. مادآشنا
را که تلخيص  ای در ذيل شما تعريف ھايی کليدی ھايی را که در اين قانون مورد کاربرد و تطبيق قرار می گيرند، ارايه می کند. 

، برای شما رھنیمعام5ت  ۀتان در بار ۀشده اند، می خوانيد که بدون شک محض شروع مطالع دسته بندی شده و از نظرکارکردی
   سودمند و مفيد تمام خواھند شد. 

 

و اصط5حات درآغاز بحث برای شما گيچ کننده خواھد بود؛ زيرا شما تاھنوز نمی  واژه ھاليست  ۀبه خاطر داشته باشيد که اراي
ای بين آنھا چطور در کنار ھم استفاده خواھند شد و چه رابطه در معام5ت رھنی  اصط5حاتھا و واژهتوانيد درک کنيد که اين 
حال حاضر، صرف ليست را مرور نماييد تا با  ترم ھايی که قرار است بعداً با آنھا روبرو شويد، آشنايی وجود خواھد داشت. در
رگاه با اصط5حات و ترم ھايی روبرو می شويد که زير آن ھا خط اين فصل، ھ ۀھمزمان با پيشرفت در مطالعنسبی حاصل نماييد. 

پس از آن که شما ميکانيزم ھای  ، دو باره به اين ليست  به عنوان مرجع مراجعه نماييد.به خط بزرگترنوشته شده اندو يا  کشيده شده
يف ھا، به طور روز افزون آشنايی مراجعه به اين تعر از طريق  را آموختيد، درآن صورت می توانيد معام5ت رھنیانجام 

 راحت احساس کنيد. بيشتر بيشتری حاصل نموده و خود تان را با کاربرد و مفھوم اين اصط5حات 

 

 اصط?حات فيتعر:  3 ۀماد
 

 : یرھن ۀمعامل کي یاساس عناصر

 

 نيد. رديگيقرارم) دھنده رھن(ونيدم برذمه یرھن توافقنامه برطبق وجوه ليتمو اي ه،ينس بنابرحساب که است یپول مبلغ: نيد -1
 . توانديم زبودهين مربوط یھا یربدھيوسا خساره جبران مه،يجر ل،يتمو شامل

 

 . شوديم منعقد معامله، چند اي کي درمورد رندهيگ ورھن دھنده رھن انيم که است یا مقاوله: یرھن توافقنامه -5

 

 یرھن توافقنامه ازعقد بعد اي قبل که یونيد شتريب اي کي آن عهيذر که اشدبيم ندهيآ اي درحال منقول دراموال ینيع حق: رھن حق -8
 . شوديم نيتضم د،يآ انيم به

 

 اي داشته تيکشورموقع خارج اي درداخل توانديوم شده گذاشته رھن به نيد نيتضم منظور به که است یمنقول مال: مرھونه -9
 . باشد منقول مال ماحصل

 

 آمده بدست مرھونه یازواگذار ميرمستقيغ اي ميمستق شکل به که است منقول مال خاص انوعي پول: مرھونه مال ماحصل -10

 .  باشديزمين مرھونه اعيض اي خساره درمقابل مهيب بدل وپرداخت ماحصل ،یبعد ديتول وشامل

 

 .باشديم رمنقوليوغ منقول برمال ومشتمل بوده تملک قابل که است يیاشا اي متصرفات: اموال -11

 

 اسناد،( ینيرعيوغ) اجناس(ینيع وشامل بوده ممکن وشکل، تيماھ رييوتغ هيتجز بدون آن انتقال که است یمال: منقول مال -12 

 . باشدميم) ا4ختراع حق ،یتجارت ع5مات ونشر، طبع حق ه،ينس حسابات بھادار، اسناد ت،يملک

 

 . باشديم ثابت هيواثاث نيزم ر،يتعم مسکن، وشامل نبوده ممکن لرشکييوتغ هيتجز بدون آن انتقال که است یمال: رمنقوليغ مال -13
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  یرھن ۀمعامل کي کنندگان اشتراک ۀبالقو یکارکردھا و ھا نقش

 

 . باشد یو برذمه نيد که است یشخص: ونيمد -2

 

 یاموربانکدار به کشور خارج ايو درداخل یانکداري قانون ايو بانک افغانستان د قانون احکام مطابق که است یشخص: نيدا -3
 . باشد داشته یگريد شخص برذمه فايا قابل بهيوج اي یمال وحقوق اشتغال

 

 ونيومد مرھونه مالک ھرگاه. باشديم یو برذمت رھن تابع نيد ومعمو4 بوده مرھونه مالک که است یشخص: دھنده رھن -6

 یو برذمه نيد که است یشخص ونيومد دهبو مرھونه مالک که است یشخص دھنده رھن صورت نيدرا باشند، مختلف اشخاص
 .باشديم

 

 . گردديم انشاء ،یو نفع به نيد نيمنظورتضم به رھن عقد که است یشخص: رندهيگ رھن -7

 

 .گردديم احاله یو به دھنده انتقال توسط یرھن توافقنامه اي هينس حساب که است یشخص: هيال منقل -21

 

 احاله هيال منتقل به وآنرا داشته یگريد برذمه هينس حساب اي یرھن توافقنامه براساس را یپول که است یشخص: دھنده انتقال -22 

 . دينمايم

 

  یرھن درمعام5ت استفاده مورد ۀمتفرق اصط5حات

 

 واز ارسال نظر مورد شخص تيفعال اي اقامت محل ،یدفترمرکز آدرس به که است یموضوع یحاو یکتب معلومات: هياط5ع -23

 .باشد شده حاصل نانياطم آن وصول

 

 . دينمايم وحفظ ثبت را آن به مربوط واسناد منقول براموال یرھن حقوق که است یا اداره: دفترثبت -24 

 

 . گردديم بيوترت هيتھ یرھن حقوق ثبت طرزالعمل مطابق که است) فورم(یا ورقه: ثبت هياط5ع -25

 

 .  باشديم یرھن توافقنامه مندرج نهيمع درموعد آن اقساط اي نيد پرداخت عدم: هيتاد عدم -27

 

 .باشديم یرھن توافقنامه مندرج نهيمع درموعد التزامات یفايا عدم: اجراء عدم -28

 

 . دينما ثابت آنرا تصرف حق اي منقول براموال تيومالک دهيگرد بيترت قانون احکام طبق که است یسندکتب: تيمالک سند -29

 

  .باشديم املهمع قابل یسندمال: بھادار سند -30

  

  معام?ت رھنیاساسات  -  ۴

 

عبارت از توافقنامه/  رھنی ۀصفحه ھای قبلی خوانديد، معاملنجيب هللا و بانک در ۀمثال مطروحه در بارآن گونه که شما در
مقدار مديون)، يک بدھکار( ۀديگران به وی پول مديون می باشند)از درک وثيق که قراردادی ست که توسط آن قرض دھنده ( کسی

تضامنی دارای پنج عنصر و يا مولفه می باشد که عبارت  ۀدريافت می کند. به طورعموم، ھر معاملتضامنی  ۀھزينپول را به نام 
  اند از: 

  

  مديون  .1

 داين .2

 از سوی طلبکار می باشد.  حق رھنجايداد شخصی بدھکار است که معروض به دريافت مرھونه  .3

را تشکيل می دھد و برای ھر دوطرف قرارداد،  رھنی ۀمعامل ۀشالودکه است  عبارت از قراردادی -رھنی ۀتوافقنام .4
 ھای حقوقی را به وجود می آورد.  راه حلو قرض گيرنده، يک تعداد وظايف، حقوق و هقرض دھند
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، حقی را که طلبکار به حقعبارت از حقوق طلبکار بر جايداد شخصی بدھکار می باشد. موجوديت اين  -حق رھن .5
اخت با4ی بدھکار دارا می باشد، حراست و محافظت می کند. ھرگاه بدھکار در اجرا و تکميل مکلفيت خاطر پرد

مستحق است که  رھن گيرندهدر برابر طلبکار ناکام بماند،  -تعيين شده اند رھنی ۀآن گونه که در مواد توافقنام -خود
  در آورد. جبران مکلفيت شخص بدھکار، به تصرف خود را برای  مرھونهمالکيت 

  

  رھنی ۀافراد ذيدخل در يک معامل

  
اش رھن می باشند. در اکثر موارد، قرض دھنده خود  دھنده و بدھکار، قرض رھنی ۀدو تن از مھم ترين طرف ھای يک معامل

که   –اینيز می باشد؛ يعنی کسی که برجايدادشخصی  رھن دھندهاش  نيز می باشد. مشابھتاً، در اکثر قضايا، بدھکار خودگيرنده 
  دارای حق مالکيت و يا دارای منافع می باشد.  - ن سود تضامنی وضع می گرددبرآ

 

می باشد و در مثال نجيب هللا که بدھکاری خود را با موتر شخصی اَش تضمين  رھنیترين نوع معام5ت  سادهاين موضوع بيانگر 
) نيز مرھونهب هللا که بدھکار بانک بود، چون مالک موتر( کرده بود، به خوبی توضيح و تبيين گرديده است. در قضيه متذکره نجي

گيرنده؛ زيرا  رھننيز می باشد. ھمين طور، بانک نيز ھم قرض دھنده است و ھم » رھن دھنده«بوده است، بنابراين نجيب هللا خود 
  موتر وی مستفيد خواھد شد.  خود ناکام بماند، اين نھاد به طور مستقيم از مزايای ۀدر صورتی که نجيب هللا در پرداخت قرض

 

تضامنی پچيده تری را تصور کند که در آن قضيه غير از اين خواھد بود. مثالی را در نظر  ۀبا اين وجود، شما می توانيد يک معامل
بگيريد که در آن نجيب هللا می خواھد يک قرضه را از بانک تحصيل کند، اما موتری را که وی می خواھد از آن برای تضمين 

دھنده  رھنبدھکاری خود استفاده کنند، متعلق به پدرش می باشد. در اين قضيه، اگر چه ھنوزھم نجيب هللا يک بدھکار است، اما 
 برای بانک پدر وی خواھد بود. 

  

  رھنی ۀدر معامل» شی با ارزش« 
 

ب هللا عبارت از جايداد شخصی ای بود شايد شما از مثال مقدماتی که در اين فصل مطرح گرديد به خاطر داشته باشيد که موتر نجي
نجيب هللا، بانک با4ی  ۀنيز ياد می گردد). در قضي» مرھونه«شکل می گرفت و محاسبه می گرديد( که به نام  حق رھنکه بر آن 

  نجيب هللا).  دينست که نجيب هللا دريافت کرده است( امی باشد و ھدف آن نيز تضمين قرضه ای  حق رھندارای  ویموتر 

 

مورد استفاده  ديندر راستای تضمين  رھنافغانستان، ھرنوع جايداد منقول می تواند به عنوان  معام5ت رھنیمطابق به قانون 
اموال عينی و اموال غيرعينی. تقسيم گردند که عبار اند از:  مجموعهخود می تواند به دو زير ۀمنقول به نوب اموالقرار گيرد. 
شامل اسناد مالکيت، حق  عينیقبيل موترھا، سامان و اسباب و يا وسايل برقی می شوند و اشيای غير شامل اشيايی از اموال عينی 

  امتياز و غيره می گردند. ق، طبع و نشر، ع5يم تجارتی و حقو

  

  رھنی ۀعناصر و يا مولفه ھای يک معامل-  ۵

 

  حق رھن ايجاد الف: 

  

امضاء گرديد،  طلبکار می تواند عليه وی  رھنی ۀی را تحصيل کرد و توافقناممنفعت مرھونهپس از آن که بدھکار بر کليدی:  ۀنکت
  ايجاد و اجراء نمايد.   - ھر آن چيزی که بعداً بين آنھا اتفاق می افتد -را  بر حق رھن

 

گيرنده رھن دھنده و رھن آن می باشد و پس از آن که  ۀيمضم مرھونهبا4ی  حق رھن، ت رھنیقانون معام5 7 ۀمطابق به ماد
 حق رھنيعنی تا زمانی که   ؛مرعی ا4جرا می گرددرھن دھنده نامبرده عليه حق رھن را باھمديگر امضا نمودند،  رھنی ۀتوافقنام

به طلبکار بدھد.  - در صورت قصور - ايجاد نگرديده باشد، بدھکار مکلف نخواھد بود که جايداد شخصی خويش را مرھونهبا4ی 
اغلب گيرنده انتقال می دھد.  رھنرا از درک وثيقه به حق ھن ست که از طريق آن بدھکار اتوافقنامه ای رھنی عبارت از ۀتوافقنام

اوقات اين مفھوم را می توان  به سادگی چنين فھميد که وضع و ايجاد منفعت و يا سود بر جايداد تحت وثيقه، بستگی به توافق 
صی بايد تکميل و اجرا خشبر باشد، يک مقدار پيش نيازھای ممعت رھنی ۀامطلبکار و بدھکار دارد. برای اين که توافقن ۀدوجانب
  شوند. 
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ای را که قرار است برای تضمين بدھکاری مورد استفاده قرار گيرد، توصيف و تشريح کند. تشريح  مرھونهنخست، توافقنامه بايد 
ارايه می  مفيد و ضروری را  معلومات ،لهذات معام ماھيت و ۀبسيار مھم می باشد؛ زيرا اين مسأله در بار امر مرھونه و توصيف

کرد که با استفاده از آن  و تجسم کند. اگر اين پيش نياز وجود نمی داشت، به سادگی می توان روش ھای گوناگونی را تصور
م: شايد در نظر می گيريمثال نجيب هللا را طور  نادرست استفاده نمايند؛ ۀمی خواستند از قرارداد به گون مختلف اھل معامله مردمان

 احتمال دارد که بانک نيزمادل جديد را به عنوان وثيقه در برابر بدھکاری خود پيشنھاد کرده باشد، و  نجيب هللا يک موتر مرسيدز

 ۀرا بررسی کرده و مطابق آن برای نجيب هللا قرضه صادرکرده باشد. بااين وجود، اگر طرفين در توافقنام زمرسيد موتر ارزش
چ عامل بازدارنده ای در آن صورت ھيرا به کاربرده باشند، » موتر«  ۀساد ۀ، صرف کلممرھونهمنی برای شرح و توصيف تضا

بانک مانع شود، و زمانی که بانک بخواھد مالکيت موتر را به  ۀکه بتواند نجيب هللا را از عدم پرداخت قرضوجود  نخواھد داشت 
ز دوم باشد که ارزش آن به مراتب ا -هللا برای آنھا خواھد داد می تواند يک موتر دستهتصرف خود در آورد، موتری را که نجيب 

  رد، پايين تر و کمتر خواھد بود. که بانک توقع دا ارزش وثيقه ای

 

گذاشته شده است، قانون  رھنای که در معامله به  مرھونهتوصيف درست و دقيق  بر وضاحت و تأکيدرغم آن، با وجود  علی
ين را کدام پيش نياز و يا پيش شرط رسمی و تخنيکی را ارايه نکرده است. در عوض آن، قانون به سادگی طرف رھنی معام5ت

  )]. 2( بند 8 ۀماد»[ توصيف و تشريح گردد.وثيقه بايد به طور معقول و منطقی[ در قرارداد] « که  مکلف دانسته است

 

عتبار باشد اين است که بدھکاری بايد به طور درست شرح و توصيف گردد. دارای ا رھنی ۀکه يک معاملپيش نياز دوم برای اين 
) 3(  8 ۀد، مادشجزييات و مشخصات مورد نياز آن غير مشخص می با ودبرعکس شرح و توصيف وثيقه، که در آن حد و حد

شناسايی و  رھنی ۀقناممقدار بدھکاری و تاريخ پرداخت آن بايد به طور واضح در تواف« قانون به صراحت بيان می کند که 
  » قيدگردد.

 

داد و  ۀکه ھم -نافذ و اجرا می گردد حق رھنرا امضاء می کند،  رھنی ۀو توافقناماخذ را  ديندھنده  رھنبا�خره، پس از آن که 
کار در برابر نافذ می گردد، طلب حق رھنعملی در اين باره صحبت نماييم، يک بار که  ۀگرفت آن بعداً اتفاق می افتند. اگر به گون

قصور بدھکار[ در امر پرداخت قرضه] تضمين می گردد؛ يعنی ھرگاه بدھکار در پرداخت قرضه کوتاھی و قصور نشان دھد، 
حق رھن نکته ای را که بايد به خاطر داشت اين است که طلبکار برعليه بدھکار برخی منابعی را در اختيار دارد. با وجود اينھا، 

ا طلبکار را در برابر حقوقی که ساير طلبکاران با4ی عين جايداد دارند، محافظت و حراست نمی کند. حالت ھ ۀھميشه و در ھم
  است که ما در بخش بعدی به طور مفصل پيرامون آن بحث و گفت و گو خواھيم کرد.  رھنی ۀاين يکی از مفاھيم معامل

  

خود يک تعداد ماشين باب  ۀل بانک قرض گرفت تا برای کارخانافغانی را از کاب 15000جنوری نجيب هللا مبلغ  1در تاريخ  :مثال
را امضا نمود و ماشين آ4تی را که قرار بود خريداری نمايد،  رھنی ۀجنوری با بانک يک توافقنام 1خريداری کند. وی در تاريخ 

وری نجيب هللا ماشين  مورد نظر را جن 20نجيب هللا شناسايی و تثبيت گرديد. در  ۀدر توافقنامه به عنوان وثيقه برای تضمين قرض
23؟از چه زمانی به ارتباط اين معامله نافذ گرديده است حق رھنخريداری نمود. حال، به نظر شما 

  

 

  رھنتکميل ب: 

 

   تکميل شده  دارای قدرت محافظت يک طلبکار در برابر ساير طلبکاران می باشد. رھنکليدی: صرف  ۀنکت

  

دوم در راستای تضمين حقوق طلبکار بر جايداد بدھکار به حساب می رود.  ۀ، مرحلرھنميل کردن]  ، اکمال[ تکرھنپس از ايجاد 
به تنھايی نمی تواند طلبکار را در برابر ادعاھايی که از سوی ساير طلبکاران   رھنآن گونه که قب5ً تذکر داده شد، صرف ايجاد 

پس از آن که تکميل  رھن محافظت و حراست کند. با اين وجود، ،( جايداد شخصی بدھکار) صورت می گيرندمرھونهبا4ی عين 
در برابر ادعاھای طلبکارانی که  -شده می باشد تکميل رھنبه ارتباط جايداد بدھکار دارای  -را که گرديد، می تواند طلبکاری

ست که از طريق آن از فرايندی عبارت ارھن تکميل شده نمی باشند، محافظت و حراست کند. به زبان ساده تر، تکميل  رھندارای 
وی  با خبر سازد کهعين جايداد دارای منفعت می باشند، بر افراد ديگری را که در عين مارکيت فعاليت دارند و  می تواند طلبکار

  و يا تضمين شده می باشد.   رھنیبر جايداد مورد نظر دارای منفعت 

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 

                                                   
را به دست آورده است.  دين مرعی ا4جرا گرديده است؛ زيرا در ھمين تاريخ نجيب هللا حق تصرف با4ی  مرھونهجنوری با4ی  20سر از تاريخ حق رھن   19 -  
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قدر متوجه و ع5قه مند حفاظت از توانايی طلبکار بالقوه می باشد و می خواھد وی را کمک کند تا دريابد که آيا به  چرا قانون اين
وجود داشته است و ياخير؟ آيا شما می توانيد به ارتباط اين پرسش برخی د4يل معقول و  رھنمورد نظر کدام  مرھونهارتباط 

به پرسش مطروحه، برای تان مفيد خواھد بود که بفھميد اولتر ازھمه  چرا يک طلبکار منطقی ارايه کنيد؟ ( اشاره: برای پاسخ 
  بالقوه به اين معلومات ع5قه مند می باشد؟   

 

  

که بدون اين که تنھا و تنھا به اطمينان و دلگرمی  ساير طرف ھا اجازه می دھد بسيار مھم می باشد؛ زيرا برای  رھناساساً تکميل 
موردنظر کشف نموده و از آن آگاھی حاصل نمايند؛ طور  ۀرا با4ی وثيق رھناتکا کنند می توانند موجوديت  ھای شخص بدھکار

ديگری م5قات نموده  و بکوشد عين موتر را که برای بانک به عنوان وثيقه وعده داده  ۀمثال اگر نجيب هللا با کدام قرض دھند
دومی در  ۀدر اين صورت، قانون ت5ش می کند مطمين گردد که  قرض دھند است، برای تضمين بدھکاری جديدی استفاده نمايد،

  که بانک ھم اکنون بر موتر نجيب هللا دارا می باشد، معلومات حاصل نمايد.  رھنی ۀبار

 

مانند اکثر قانون ھای تجارتی طوری ترتيب و تنظيم شده اند که  ت رھنیحه نيز آن است که قانون معام5ودليل موضوع مطر
تشويق دارد؛ زيرا رعايت اين اصل بھترين روش برای  ۀچشمی به حراست و حفاظت از طلبکاران/ قرضه دھندگان بالقو ۀوشگ

اگر مردمان پولدار احساس نمی کردند که منافع و دارايی ھای شان اقتصادی يک کشور می باشد.  ۀعرصسرمايه گذاری در
  در مارکيت ھای اقتصادی سرمايه گذاری کنند. تضمين و حراست می شوند، آنھا حاضر نمی شدند که 

 

اگر طلبکار  طلبکار بسيار امر مھم می باشد، برای لحظه ای تصور کنيد که  اين که بفھميم چرا حراست و حفاظت حقوقبرای 
وی، معلومات  بر وثيقه پيشنھاد شده از سوی رھنموجوديت  ۀدومی تنھا و تنھا می توانست با پُرس وجو از خود نجيب هللا در بار

هللا يک مرد صادق القول نمی بود، او دروغ می گفت و اطمينان می داد که کدام به دست بياورد، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر نجيب 
 ۀتوليد خشت نجيب هللا بسيار ضعيف عمل کند و وی نتواند قرض ۀحال، اگر کارخانمورد نظر وجود ندارد.  ۀديگری بر وثيق رھن

بط انک می تواند موتر وی را تصرف و ضب رھنی ۀمعين آن اداء کند، مطابق به مواد و شرايط توافقنام ميعادو  بانک را به وقت
در صورت قصور نجيب هللا در پرداخت  -دومی ھيچ گونه وثيقه ای را در اختيار ندارد که بتواند ۀکند. در نتيجه، قرض دھند

  آن را تصاحب کند و يا بفروشد.  -قرضه

 

5ت تجارتی ای که روزانه با قرضه و قرضه گيری ارتباط دارند، اين گونه پايانی می داشتند، يعنی طلبکاران نمی اگر معام
توانستند چيزی را در برابر طلبکاری خويش از بدھکار تحصيل کنند، در آن صورت، قرضه دھندگان ھيچ انگيزه ای را برای 

اين اقتصادی جلوگيری می کرد.  ۀتوسعو  ايجاد فرصت ھای کاريابیاز  خود ۀصدور قرضه نمی داشتند که اين وضعيت به نوب
 می خواھد از وقوع آن جلوگيری نمايد.  معام5ت رھنیسناريوی فشرده ای است که قانون 

  

 رھن ليتکم. 12 ۀماد
 

 : باشد افتهي تحقق درآن ليذ ازموارد یکيو انشاء برمرھونه رھن حق قانون نيا ھفتم ماده طبق که گردديم ليتکم یزمان رھن) 1(

 

 .قانون نيا احکام طبق رھن حق ثبت -1

 .  یرھن توافقنامه طبق) دھنده ازرھن ريغ به(یو ندهينما اي رندهيگ رھن توسط مرھونه ازتيح -2

 . قانون نيا احکام صراحت طبق رھن حق ليتکم -3

 

 یکي قيطر از شيخو رھن تواند یم طلبکار کي د،يگرد ليتکم 7 ۀماد احکام که بار کي ،یرھن معام5ت قانون 12 ۀماد به مطابق
  .دينما ليتکم شده زيتجو روش سه نيا از

 
رھن راجستر  ثبت و عبارت از  رھناول تکميل روش  ،ت رھنیقانون معام5 44 ۀمطابق ماد .رھنثبت و راجستر  -روش اول

تجارت] و قانون مدنی بيان  ۀقانون تجارت[ اصولنامکه درت رھنی قديمی معام5 نظاممی باشد. بر اساس مرکزی  ثبتدفتردر 
صورت، برای که مالکيت فزيکی وثيقه را تصرف نمايد. درغير  بوده استمکلف  رھنی ۀگرديده است، قرض دھنده در يک معامل

قايل می يا ارج وی با4ی وثيقه احترام و  حقبه   کسی  که می گرديد راه و يا اعتباری وجود نداشته تا مطمينھيچ  قرضه دھنده
معام5ت ثبت و  ۀمی کند که در آن ھم تاکيدمرکزی ثبت تأسيس و تشکيل يک دفتر، قانون جديد معام5ت رھنی برحالشود. با اين 

راجستر شوند، بدون شک برای بدھکار اجازه دھد که مالکيت دارايی فزيکی را که برای وثيقه استفاده می شود، با خود نگھدارد و 
  درآمد خود ادامه دھد.  از مرھونه به افزايش رای بدھکار زمينه فراھم می سازد تا با استفاده بنابراين، ب
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  حقوق رھنی: ثبت 44مادۀ 
 

  .  ميشود)  دفتر توسط د افغانستان بانک تأسيس 1(

 

د. ثبت ھای دفترثبت امکان ثبت الکترونيکی، اط5عيه ھای حق رھنی، حق حبس وجستجوی اط5عيه ھارا فراھم مينماي) 2(
  الکترونيکی موجود در دفترثبت معتبرميباشند. 

 
مرھونه را درحيازت خويش قرارداده  مديون ۀگيرنده می تواند با کسب اجاز رھن :حيازت مرھونه توسط رھن گيرنده-روش دوم

، ھرنوع دعواھای اين رواز و مرھونه را درحيازت داشته طلبکاری است که  رھن گيرندهدر چنين حالتی، و رھن را تکميل نمايد. 
  بايد از نظر وی عبور کند.  ،مرھونهبه ارتباط  رقيبموازی و 

  

رھن در آينده برای تکميل  -که انونیق ۀآخرين روش ُحکم می کند که ھرنوع وسيلمطابق احکام قانون مدّون:  عمل - روش سوم
  وجود ندارد. ت رھنی معام5 بايد کامل و کافی باشد. بنابراين، ھمچو ُحکم در قانون -4زم می باشند

 

 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 

 کي عنوان به. ديينما خ5صه خود یبرا است، شده ليتکم که را یرھن و  اند شده جاديا صرف که را یرھن نيب موجود یھا تفاوت
 تھايمصؤن نوع چه شما یبعد مورد اي و هيقض در د؟يدار ارياخت در اول امورديو هيقض در شما را ھا تيمصؤن نوع کدام طلبکار،

  د؟يدار ارياخت در را

    

  حقوق رھنیتعيين اولويت بين ج: 

 

اکنون به عام ترين مشکلی که اکثراً درمعام5ت رھنی رخ ميدھد، ميپردازيم: و آن اينکه اشخاص ثالثی غير از مديون نسبت به عين مرھونه 
قانون رھن اموال منقول درمعام5ت بانکی پيش بينی شده است( ذي5 مفھوم ماده متذکره بيان  24ادعای حق نمايد. بعضی اوقات طوريکه درماده 

 ميگردد)،  رھن گيرنده دارای حق تقدم ميتواند به تعديل مرتبه ويا انصراف ازحق تقدم خود به نفع رھن گيرنده ديگر موافقت نمايد. 

  

  . توافق نامه تبعيت24ماده 

 
قدم ميتواند به تعديل مرتبه ويا انصراف ازحق تقدم خود به نفع رھن گيرنده ديگر موافقت نمايد. اين اقدام به نام توافقنامه رھن گيرنده دارای حق ت

  تبعيت ياد ميگردد.  توافق نامه تبعيت طورکتبی بوده وطبق احکام مندرج اين قانون دردفترثبت، ثبت ميشود. 

 

داشته باشد، دراين صورت اخت5ف ناشی ازحق تقدم ازطريق قواعد مربوط به حق تقدم حل وفصل به ھرحال، اگرکدام توافقنامه تبعيت وجود ن
ده ميگردد. قواعد حق تقدم تعيين ميکند که  اول حق کدام يک ازادعا کنندگان از ارزش مالی مرھونه بايد پرداخت گردد. زمانيکه حق ادعا کنن

  مرھونه دراختيار ساير داينين قرارداده ميشود.  دارای تقدم پرداخت گرديد، ارزش مالی باقی مانده

 

ولی اگر برای رھن گيرنده جھت اخذ دين اش از رھن دھنده ھيچ راھی جز تصرف نمودن عين مرھونه وجود نداشته باشد، دراين صورت رھن 
وتضمين شده قبل ازسايرديون وطلبات  گيرنده دارای حق تقدم ميباشد. حق تقدم متشکل است ازبکارگيری مال مرھونه  درجھت ادای ديون رھنی

  ومحروم ساختن مديون وسايراطراف ذينفع ازمال مرھونه. 

 

) قانون به رھن دھنده اجازه ميدھد تا بيش ازيک حق رھنی را درعين مرھونه قايل گردد، بھترين راه برای رھن گيرنده 1(15ازآنجاييکه ماده 
زتعيين مال مرھونه کام5 مطمئين گردد که کدام منافع و يا ادعای ديگرنسبت به آن مال وجود ) قبل ا1جھت افزايش چانس تقدم وی اين است که 

  ) در زودترين فرصت ممکن. 12) "تکميل نمودن" حق رھن (طبق ماده 2نداشته باشد، 

 

اينين دارای حق رھن نميباشند. قواعد جھت تعيين دارنده حق تقدم، 4زم است تا اول معلوم گردد که کدام داينين دارای حق رھن ميباشند وکدام د
 مربوط به ھردو حالت متذکره ذي5 بيان ميگردد: 
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  داينين دارای حق رھن و داينين فاقد حق رھن

  

  نکات کليدی:  داينين دارای حق رھن (داينين تضمين شده) ھميشه نسبت به داينين فاقد حق رھن( داينين تضمين ناشده) مقدم ميباشد. 

  

مربوط به انشای حق رھن بيان شد، زمانيکه داين حق رھن را نسبت به مال مرھونه اضافه نمايد، دراين صورت ادعا نسبت به  طوريکه دربخش
 مديون نافذ گرديده و داين متذکره تبديل به داين دارای حق رھن ميگردد. رمانيکه حق رھن به شکل صحيح  ضم عين مرھونه گردد، داين دارای

  داينين مقدم ميگردد.  حق رھن نسبت به ساير

 

داين فاقد حق رھن داينی است که حق رھن وی ھنوزضميمه عين مرھونه نگرديده است. حا4ت که معمو4 منجر به عدم انضمام حق رھن 
ن دھنده ميگردد شامل مواردی است که توافق نامه رھن ميان طرفين امضاء نشده باشد ويا ھم امضای آن قبل ازاينکه عين مرھونه درملکيت رھ

توضيح داده شد، تازمانيکه حق رھن ضم عين مرھونه نگرديده است، برمديون قابل  7بيايد صورت گرفته باشد. طوريکه ھنگام تشريح ماده 
ذ) افاجراء نميباشد. بنابراين، دارنده حق رھن غيرقابل اجراء( داين فاقد حق رھن) دارای حق تقدم نسبت به داين دارای حق رھن قابل اجراء (ن

  نبوده وھمچنين نسبت به ھيچ يک ازداينين فاقد حق رھن ديگر دارای کدام اولويت وارجحيت نسبت به عين مرھونه نميباشد. 

  

 داينين دارای حق رھن و درمقابل ساير داينين تضمين شده

  

 ديگران تقدم دارند.  نکات کليدی: ھريک از داينين دارای حق رھن که حق رھن شانرا پيش ارديگران تکميل نمايند نسبت به

  

 درمواردی که تعداد دو ويا بيشتراز دو داين تضمين شده نسبت به يک مال مرھونه دارای حق رھن باشند، ايجاب ميکند که ميکانيزم ھای 4زم

 جھت تعيين اينکه کدام يک ازداينين دارای حق تقدم ميباشد، وجود داشته باشد. 

  

به اين معنا که اولين داينی که  –تطبيق است معروف است به اصل" تقدم درزمان، تقدم درحق رھن"  اصل اوليه ای که درھمچون موارد قابل
ينين حق رھن خويش را پيش از ديگران ثبت ويا تکميل نمايد نسبت به داينين ديگر تقدم دارد. بنابراين، قاعده ای را که فوقاً درمورد تقدم دا

رفتيم فقط زمانی قابل تطبيق است که حقوق رھنی متنازع فيه تکميل نشده باشند. بنابراين، تصور دارای حق رھن وداينين فاقد حق رھن فراگ
کنيد موردی را که شخص " الف" قبل از شخص "ب" عين مرھونه را ضميمه ميکند، ولی شخص "ب"  پيش از شخص "الف" حق رھن را 

دراين مورد، شخص "ب" اگرچه در امر انضمام حق رھن بازنده است  دردفتر ثبت مرکزی ثبت نموده وياھم عين مرھونه را تملک ميکند.
ولی در پروسه تکميل حق رھن برنده ميباشد. اين نکته را بايد درنظر داشته باشيم که حقوق رھنی تکميل شده ھميشه نسبت به حقوق رھنی 

 تکميل ناشده مقدم است. 

 

 اق می افتد، می رسيم و آن عبارت از تعيين اولويت رقابتی است واتق رھنی ۀحال ما به معمول ترين مشکلی که در يک معامل

ونه نمايد. برخی وقت ھا، آن گادعای منفعت و يا مالکيت مرھونه غير از بدھکار با4ی زمانی به وجود می آيد که کسی ديگری 
ف ھای تضمين شده توافق نمايد يکی از طرامکان دارد که ( و درذيل بازنويسی شده است)، قانون حکم شده است 24 ۀکه در ماد

تضامنی که در ذيل بازنويسی شده  ۀ) قانون معامل2(15 ۀماد. کنداگذار  يا فرد ديگری که منفعت تضمينی خود را به شخص ثانوی و
 مراتب تثبيت گردد.  ۀاست، حکم می کند که در تعيين حق تقدم بين طلبکاران بايد سلسل

 

 رھنی ): تعيين تقدم ميان حقوق2(15مادۀ 

  

رھن يا حق حبس تکميل شده نسبت به رھن ويا حق حبس تکميل ناشده دارای تقدم ميباشد. تقدم حقوق رھنی تکميل ناشده براساس اولويت  - 1
  مرتب شده آن برمرھونه تعيين ميگردد. 

  تقدم دو يا بيش از دو رھن يا حق حبس تکميل شده براساس موارد ذيل تعيين ميشود:  - 2

 ترتيب ثبت 

 يازت رھن گيرندگان ح

  سايرشيوه ھای تکميل رھن که دراين قانون تصريح شده است. 

  

 ۀبانک قرض گرفت تا يک تعداد ماشين باب را برای کارخان افغانی را اول از کابل  15000نجيب هللا مبلغ جنوری،  1در تاريخ  پرسش دوباره:
مورد نظر موتری وی به عنوان  ۀجنوری امضا نمود که در توافقنام 1رده در تاريخ را با بانک نامب رھنی ۀخود خريداری نمايد. وی يک توافقنام

جنوری،  8در تاريخ روز در دفترثبت مرکزی ثبت نميکند.  10رھن را تا  اولبانک  ، کابلاين حالبانک تثبيت گرديد. با  ۀوثيقه برای قرض
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افغانی امضا می و کند برای اين توافقنامه نيز، موتر خود را به  15000دريافت  ديگری را برای رھنی ۀانک دوم يک توافقنامب با کابلنجيب هللا 
ثبت می کند. دو ماه بعدتر، دفترثبت مرکزی خود را در  رھنبانک دوم يک روز بعد از امضای توافقنامه  حال، کابلعنوان وثيقه پيشنھاد می کند. 
  ۀکارخان آ4ت می کند. آيا می توانيد بگوييد که کدام يک از طلبکاران به ماشين ھردو بانک قصور و يا کوتاھی ۀنجيب هللا در پرداخت قرض

24نجيب هللا از حق تقدم برخوردار می باشد؟
  

  

در صورت کوتاھی بدھکار در پرداخت  جبران خسارات: حق طلبکار برای درمرھونهتصرف د: 
 قرضه 

 

  مديون کوتاھی از سوی  -  ١

 

تعيين شده اند، ناکام بماند، ما اين حالت را به نام قصور و يا کوتاھی بدھکار  رھنی ۀکلفيت ھايی خود که در توافقنامزمانی که بدھکار در پيشبرد م
خود کوتاھی و يا قصور نشان می دھد، طرف تضمين شده مستحق خواھد بود  ۀمی گوييم. يک بار که بدھکار در اجرای مکلفيت ھای تضمين شد

تبديل  مال که با4ی يک جايداد وجود دارد، چطور به  حق رھنیبرای اين که بفھميم که توسل جويد.  مرھونهبه  که برای دريافت پرداخت خود
  بعضی حقوق نھفته است.  رھنیفيت تضمين شده را تأمين نمايد، شما بايد بفھميد که در مسؤليت ھای لمی گردد تا بتواند مک

 

جايداد خصوصی فراھم می سازد. اين حق به خاطری مشروط می باشد که طلبکار تا  برای طلبکار تضمين شده حق مشروط را با4ی رھن
، شرطی که بايد تکميل گردد، عبارت از رھنی ۀمعامل ۀزمانی که شرط تکميل و يا برآورده نشده باشد، نمی تواند حق خود را اعمال نمايد. در قضي

نشده است، بلکه  توضيح و تصريح تضامنی ۀمعامل در قانونکوتاھی بدھکار) (قصورقصور و يا کوتاھی بدھکار در پرداخت قرضه می باشد. 
آنھا چه چيزھايی قصور شمرده خواھند شد و اين مواد و شرايط توافق شده را  ۀاصی و ويژاختص ۀطرفين بايد بين خود توافق نمايند که در معامل

در  - »)مربوط به تقصير ۀفقر« ين به عنوان قصور تثبيت می کنند( که طرف- خويش شامل سازند. اگر چيزھايی را رھنیدر توافقنامه ھای 
را عليه بدھکار مرعی ا4جرا بسازد و وثيقه را  رھنی ۀآنھا وجود نداشته باشند، برای طلبکار بسيار دشوار خواھد بود که توافقنام رھنی ۀتوافقنام

  در تصّرف خود در آورد. 

 

تعريف شان  ھيچگاھی آورده شده است. به خاطر داشته باشيد که طرفين رھنیواقعی  ۀاز يک توافقنام رمربوط به تقصي ۀدر ذيل نمونه ای از فقر
که در ذيل » قصور«  ۀم ناکامی در پرداخت مبلغ تصريح شده در يک وقت معين، خ5صه نمی کنند. در فقرصرف به مفھو» قصور« را از

يک عامل مھم و کافی در  - می گردند حق رھنکه شامل  - ای  تعميل حقوق طلبکاربر مرھونهوارده بر  ۀآورده شده است، زيان و يا خسار
  نظرگرفته می شود.  

 

قصور تصريح شده است در صورتی که بدھکار با اف5س و يا ورشکستگی مالی دُچار گردد، نيز قصور  ۀنمون ۀفقر» ھه«  ۀافزون برآن، در ماد
طلبکار مکلف نيست که خود مفلس و يا ورشکسته شده باشد،  ۀبازپرداخت قرض ميعادش از فرارسيدن افتد. ھرگاه بدھکار پيمی و يا کوتاھی اتفاق 

دعوی نمايد. اين تدبير  ۀبازپرداخت قرضه، برای تصّرف وثيقه اقام معيادانتظار بکشد، بلکه وی می تواند پيش از به سررسيدن  معيادتا مدت 
برای بدھکار مفيد ومددگار واقع می شود که  اين دليلاين ُحکم به در نظرگرفته شده است.  صرف به منظور حفاظت و حراست از حقوق طلبکار

  ميزان حق تقدم( اولويت) وی در مقايسه با ساير طلبکاران با4ی وثيقه بيشتر می گردد.  ۀھرقدر زودتر بروثيقه ادعا نمايد، به ھمان انداز

  

مه، بدھکار زمانی قاصر قلمداد می شود که يکی از وقايع و يا شرايط ذيل محقق گردد که به طور مطابق به اين توافقنا پيشامد و يا وقايع قصور:
  مشخص می توان موارد ذيل را نام برد: 

 

که در اين توافقنامه اد رسمی و يا مسؤليت ھای مالی ای قصور و يا کوتاھی در پرداخت و يا اجرای ھرنوع مکلفيت و يا ھرنوع قرارد - (الف)
  مکلفيت ھای بدھکار اط5ق می شوند؛  ۀده شده و از جملگنجاني

 

اجرا  در ھنگام ضمين شده صورت گرفته باشد و که توسط و يا به نيابت از بدھکار در برابر طرف ت اظھاریو يا  نمايندگی(ب) ھرنوع تضمين، 
  غلط و يا ناقص ثابت گردد؛  - باتوجه به اسناد - و انجام آن

 

وثيقه و يا تحميل  ۀاجع به استفاد5ل حقوقی رتيا ايجاد ھرنوع مانع و يا اخو  وثيقه ، خسارت بزرگ، تخريب و فروش(ج) ھر نوع  زيان، سرقت
  بط و يا توقيف راجع به آن و با4ی آن؛ و يا ض مصادرهجريمه، 

                                                   
 - 

24
)، اما چون کابلبانک دو پيش 7 ۀتضامنی می باشند( مطابق به حکم ماد ۀبانِک يک و دو) با4ی موتر دارای ھزين ) اگرچه ھردو طلبکار( کابل2(15 ۀبق به حکم مادمطا 

  خود را تکميل کرده است، دارای حق تقدم می باشد. رھنثبت  ۀبانک يک پروس از کابل
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به منظور دادخواھی مطابق به قانون ، درج دوسيه توسط بدھکار و يا توسط کدام طرف سوم بر عليه بدھکار وثيقه (د) انح5ل، فسخ موجوديت
) برای تصفيه و يا تصرف بخش ھای از جايداد Recieverانتصاب مديرتصيفه(؛ ناکامی در امور تجارت انح5ل، اف5س)، فدرالی ورشکستگی(

  طلبکار؛  ۀو يا انتصاب کسی از سوی بدھکار در جھت فايد

 

  مه ای که بين بدھکار و طرف تضمين شده عقد می شوند. (ل) وقوع و يا پيشامد کدام موردی از قصو در توافقنا

  

 ۀبه عنوان سرمشق تذکر داده شده اند، بکوشيد که برای قضيتقصيربا استفاده از فقره ھايی که در با4 به ارتباط  پيش نويس حقوقی: ۀتمرين تھي
آن خود را در جايگاه طلبکار(  ۀيه نماييد. بکوشيد ھنگام تھيتھ آن را  تقصير ۀفقربانک يک،  پيش نويس  دريافت قرضه توسط نجيب هللا از کابل

 ۀپيش نويس فقر ۀھنگام تھيھا و مشک5تی را که يک طلبکار دربه نظر شما برخی دشواری ديد نھاد نامبرده بنويسيد.  ۀبانک) قرارداده و از زاوي
  با آن روبرو می شوند، کدام ھا اند؟  تقصير

  

 حقوقی الزاماتورداری از حق طلبکار به خاطر برخ -   ٢

 

برای شما به عنوان يک طلبکار  مصؤنيتی است که در صورت قصور و کوتاھی  رھنی ۀشما به خاطر داريد که يکی از فايده ھای اجرای معامل
يا کوتاھی  تضامنی از خود قصور و ۀوی، از آن برخوردار می شويد. ھنگامی که يک بدھکار در يک معاملبدھکار در اجرای مکلفيت ھای  

حق می باشد که از حقوق و درمان ھای حقوقی تتعريف شده اند، مس رھنی ۀنشان می شدھد، طلبکار مطابق به شرايط و احکامی که در توافقنام
 مصؤنيت خود را از سه منبع حقوقی ذيل دريافت می کند: طلبکارمشخصی بھره مند گردد. 

  

 دھکار وطلبکار تسجيل شده اند؛ امضا شده توسط ب رھنی ۀحقوقی که در توافقنام .1

آن  ۀکه بعداً در بار رھنی ۀقانون معامل 42 ۀبه ھرنوع اجراأت و طرزالعمل حقوقی قابل دسترس( مطابق به ُحکم مادحقوق دسترسی  .2
 بحث صورت خواھد گرفت)؛ و 

  ُحکم شده اند. ت رھنی قانون معام5 29 ۀحقوقی که مطابق به ماد .3

 

  ديه دين ياعدم اجرای التزامات: اجراآت عدم تا29مادۀ 

 

  ) درصورت عدم تاديه دين يا عدم اجرای التزامات، رھن گيرنده ميتواند مستقيما حقوق خود را طبق توافقنامه رھنی برمرھونه نافذنمايد. 1(

 

ن، به منظورتنفيذ جبری به ) رھن گيرنده ميتواند درصورت عدم تاديه توسط مديون به انتخاب خود ومطابق حکم ماده چھل ودوم اين قانو2(
  محکمه مراجعه نمايد. 

 

          ) حقوق و وجايب ناشی ازتوافقنامه رھنی به نحوی اعمال ميگردد که ازنظرعرف تجارتی مناسب باشد.  3(

 

وثيقه متعلق به  شايد حال پس از آن که طرف تضمين شده از حق تصرف وثيقه و اقدام قانونی مرتبط با آن برخودار گرديد، اين موضوع که 
که طلبکار بايد به  باورداريماگر چه ما اولی با طلبکار طرف قرارداد نبوده باشد، چندان اھميتی ندارد.  رھنی ۀطرف سومی باشد که در توافقنام

ما در اين بحث در  حقوقی ای را که ۀرا عليه بدھکار مرعی ا4جرا و نافذ بسازد، اما بايد به خاطر داشت که رابط حق رھنخاطر سادگی کار 
که با  - بنابراين، اگر بدھکار اصلی در صورت پيشامد و يا احتمال قصور، وثيقه ای رابرقرار می باشد.  رھن دھندهگيرنده و  رھننظر داريم، بين 
در اثر  مرھونهروش آن به فروش می رساند، ف دادناز دست  وگيریبه منظور جل  - خود را از کسی ديگر تضمين کرده بود ۀاستفاده از آن قرض

  مورد نظر به مالک بعدی انتقال داده می شود.   ۀمختل شده و  وثيق رھنموجوديت 

 

در حيثيت وی  ۀيا حق اعادو حقوقی مالک ثانوی  ۀاعادبا آنھم  ما اين مسأله برای مالک ثانوی وثيقه شايد اندکی غيرعاد4نه به نظر برسد، اشايد 
ھنگام فروش وثيقه انجام داده است؛ طور مثال: فرض کنيد نجيب هللا می فھمد که اين توانايی را  نجيب هللا کهاظھار و اقراری نھفته می باشد 

خود را به بانک بازپرداخت نمايد و در نتيجه، بانک از اين حق برخوردار خواھد بود که موتری را که برای تضمين  ۀنخواھد داشت که قرض
. در اين صورت، اگر نجيب هللا ت5ش نمايد تا موتر مرسيدز خود را به عبدل بفروشد و از اين طريق گذاشته بود، تصرف کند رھنقرضه به 

مانی که بر موتر ادعايی ندارد، سپس، زبخواھد از واگذاری موتر به بانک خودداری نمايد و در ھنگام معامله اظھار کند که کدام طلبکار ديگری 
 ۀر عليه عبدل مرعی ا4جرا بسازد، عبدل می تواند عليه نجيب هللا به خاطر اقرار و اظھار غلط و متقلبانخود را با4ی موت حق رھنبانک بخواھد 

   اقامه دعوی نمايد. وی 
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 ت5ش می کند تا طلبکار را در برابر اين پيامدھا و پيشامدھا حراست و حفاظت نمايد و آن اين کهت رھنی ) قانون معام15(25 ۀبا اين حال، ماد

[ که ھمزمان با انتقال وثيقه صورت می رھنی ۀمکلف کرده است که  در صورت تمايل به انتقال مسؤليت ھا  در يک معاملبدھکار را شخص 
بين آنھا  رھنی ۀجديدی که در توافقنام ۀبانک و ھم عبدل بايد از رابطبه گيرنده را دريافت نمايد. بنابراين، ھم  رھنگيرد]، بايد منظوری و تأييد 

بانک يک خواھد فھميد که در صورت قصور نجيب هللا بايد ادعای خود  ، کابلصورت تعميل چنين شرايطید می گردد، آگاھی داده شوند. در ايجا
ھمراه می باشد. را عليه عبدل مرعی ا4جرا بسازد و عبدل ھم خواھد فھميد که موتر مورد نظر با احتمال تصرف از سوی طلبکار نجيب هللا 

، در آن صورت از پيشنھاد خود برای خريداری موتر نمی داد قبول چنين مسؤليت و التزام بزرگ تمايل نشان از آغاز برای گر عبدل بنابراين، ا
   می گرديد. نجيب هللا منصرف 

  

  رھن دھنده ومديون: انتقال مسؤليت 25مادۀ 

 

رصورت رضايت رھن گيرنده به شخص ديگرانتقال شده ميتواند، وجايب رھن دھنده ومديون برطبق توافقنامه رھنی مرتبط به دين د ) حقوق و1(
            مگراينکه دراين قانون طورديگری تصريح شده باشد. 

 

گيرنده نيز می تواند حق تصرف و اقدام قانونی  رھندھنده  می تواند به طرف سومی انتقال داده شود،  رھندقيقاً ھمان طوری که حقوق و وظايف 
با اين وجود بايد به خاطر داشته باشيد که اين قانون به طرف سومی انتقال دھد.  26 ۀدر اختيار دارد، مطابق به ماد امله رھنیمعرا که از درک 

گيرنده نيازمند و محتاج  رھنگيرنده می باشد، در حالی که انتقال حقوق  رھندھنده نيازمند توافق کتبی  رھنانتقال مسؤليت ھا و مکلفيت ھای 
گيرنده برای انفاذ و اجرای انتقال حقوق و مکلفيت ھای خود به  رھنکتبی از سوی بدھکار نمی باشد، بلکه صرف 4زم است که  ھمچو توافق

احساس راحتی نمی  مشخصبه يک طرف ناخود  ۀبه ارتباط احتمال بدھکاری آيند اگر بدھکاربدھکار، به طور رسمی اط5ع و يا آگاھی بدھد. 
  ف نمايد. ااصلی انصر رھنی ۀگيرنده خواھش کند تا از انتقال حقوق خود در توافقنام ھنرکند، وی می تواند از 

  

  : انتقال حق رھن گيرنده26مادۀ 

 

  دھد. ) رھن گيرنده ميتواند بدون کسب اجازه مديون حساب نسيه، حق خود مبنی بردريافت تاديات ناشی ازدين را بامرھونه به منتقل اليه انتقال 1(

 

بعد از ارايه اط5عيه کتبی به مديون حساب نسيه، قابل انفاذ ميباشد. اط5ع دھی درمورد انشاء الحاق يا تکميل رھن حساب نسيه 4زم  ) انتقال2(
  نمی باشد.

  

  از نزد بدھکار  مرھونهروش ھای موجود برای طلبکار برای طی مراحل کردن  -  ٣

 

 حيازت خودمورد نظر را در ۀوثيق بايدحقوقی بھرمند گردد،  التزاماتتواند از حق اگردر مورد عملی صحبت کنيم، يک طلبکار برای اين که ب

قانون برخی تدابيری را  به طور خ5صه بيان می کند که  طلبکار می تواند در صورت قصور بدھکار، با استفاده از آن وثيقه را  29 ۀدرآورد. ماد
وثيقه را در قيد مالکيت خود در نياورده باشد، وی می تواند از بدھکاری که مرتکب در تصرف و کنترول خود در آورد. اگر طلبکار ھم اکنون 

کدام  رھنی ۀتجارتی در اختيار وی قرار دھد، مگر اين که توافقنام روز 30نموده و در ظرف  آمادهوثيقه را  که  تقاضا نمايد  قصور شده است
 در مواردی که بدھکار از تسليم ی تابعيت بدھکار از قانون مشخص و معين نکرده باشد.را برا زمانی کوتاه تر و يا طو4نی تر غير از آن  ۀدور

طلبکار برخی گزينه ھای مشخصی را جھت تصرف و تملک وثيقه در اختيار دارد؛ طور وثيقه خود داری و يا انکار می کند،  ۀدھی داوطلبان
   را و انفاذ اجباری توافقنامه نام برد. اج به محکمه به منظور  درخواستیوی برای مثال می توان از حق 

 

به وجود آمده  رھنی ۀو مکلفيت ھايی را  که در اثر توافقنام حقوق، وظايف ۀطرفين را مکلف کرده است که ھم 29 ۀماد اخيری اين است که  ۀنکت
مسأله را بيشتر از اين تبيين نمی کند که کدام  اگرچه قانون ايناعمال نمايند.  باشد، » معقول و منطقی« ی که از نظر تجارتیاند، بايد به روش

در اين عرصه، ما  می توانيم به نظام  قانون  بيشتر می باشند، اما برای معلومات و دريافت راھنمايی» معقول و منطقی« رفتارھا  از نظر تجارتی 
مطابق به را چگونه تعريف کرده است. » ن از نظر تجارتیمعقول و منطقی بود« آمريکا مراجعه کرده و دريابيم که قانون نامبرده  عبارت   ۀعام
نظر « از ناشی می شوند، بايد به روشی اعمال گردند که  رھنی ۀحقوق، وظايف و مکلفيت ھايی که از توافقنام ۀآمريکا، ھم معام5ت رھنی ۀقانون

ثيقه را در کنترول خود در می آورد، محاکم آمريکايی بيشتر پس از آن که طلبکار وباشد. برای تطبيق اين پيش نيازھا، » تجارتی معقول و منطقی
د( اين مفھوم در بخش بعدی به طور مفصل مورد تمرکز کرده ان» واگذاری وثيقه« روی رفتارھای  طلبکار در ت5ش برای فروش وثيقه و يا 

ری/ خريدارانی برای وثيقه تمرکز نموده اند که حاضر يعنی، محاکم بيشتر بر ت5ش ھای طلبکار  برای پيداکردن خريدابحث قرار خواھد گرفت). 
، محاکم بيشتر بررسی طريق لي5م عمومی صورت گرفته باشدمی شوند قيمت مناسب و معقولی را برای وثيقه بپردازند. اگر واگذاری وثيقه از 

که داوطلبان  در مکان ھايی ا طلبکاران برای لي5م وثيقهآي می کنند که آيا ت5ش طلبکار برای فروش و لي5م وثيقه توأم با ُحسن نيت  بوده است و
وثيقه آگاه شوند. اگر واگذاری وثيقه از طريق فروش  ۀباالقوه و جود دارند، تبليغات و اط5ع رسانی کافی انجام می داده اند تا آنھا از مزايد
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تن طرف ھای ذی نفع انجام داده اند و با آنھا برای فروش خصوصی انجام می شوند، در آن صورت محاکم ت5ش ھايی را که طلبکاران برای ياف
  تفاھم کرده اند، مورد بررسی قرار می دھند. 

 

نباشد که طلبکار بتواند آن را تصرف نمايد، بلکه وثيقه ممکن به شکل يک حساب، دستاويز رھنی شايد وثيقه عين معين  ۀبا اين حال، در يک معامل
ب در برابر يک بدھکار ديگر، طرف  رھنی ۀالف، بدھکار شايد خودش در يک معامل رھنی ۀيک معامل و يا تضمين باشد؛ طور مثال: در

ب دريافت کند،  ۀدر آينده به عنوان طلبکار از معامل قراراستبازپرداختی ھايی را که  الف می تواند ۀبدھکار معامل، ھمچو قضيهطلبکار باشد. در 
رداختی ھا الف می تواند پ رھنی ۀ، طلبکار معاملت رھنیقانون معام5 30 ۀاده نمايد. به تأسی از مادالف استف رھنی ۀمعامل ۀبرای تضمين قرض

طرف تضمين شده( طلبکار) اجازه دارد که ھرنوع ھزينه ای را که برای  جمع ب جمع آوری و دريافت نمايد.  ۀرا مستقيماً از بدھکار در معامل
تعامل با طرف سومی به ميان می آيند، بر بدھکاری ای که با4ی بدھکار می باشد،  ۀارفی  که در نتيجآوری وثيقه  محتمل می شود  به شمول مص

  ع5وه و افزود نمايد. 

  

  

  : اجراآت عدم تاديه دين ياعدم اجرای التزامات29مادۀ 

 

  بق توافقنامه رھنی برمرھونه نافذنمايد. ) درصورت عدم تاديه دين يا عدم اجرای التزامات، رھن گيرنده ميتواند مستقيما حقوق خود را ط1(

 

) رھن گيرنده ميتواند درصورت عدم تاديه توسط مديون به انتخاب خود ومطابق حکم ماده چھل ودوم اين قانون، به منظورتنفيذ جبری به 2(
  محکمه مراجعه نمايد. 

 

  تجارتی مناسب باشد. ) حقوق و وجايب ناشی ازتوافقنامه رھنی به نحوی اعمال ميگردد که ازنظرعرف3(

  

  : تحصيل حسابات نسيه واسناد بھادار30ماده 

  

، رھن گيرنده ميتواند به شخصی که به موجب حساب نسيه، يا اسناد بھادار، مديون رھن دھنده بعد ازعدم تاديه دين يا عدم اجرای التزامات )1(
 ) تاديه يا اجراء نمايد. ميباشد، ھدايت دھد تا دين يا التزامات را مستقما به وی(رھن گيرنده

 

ازجمله مبالغ تحصيل شده توسط رھن گيرنده پرداخت  ) اين ماده ايجاب مصارف را نمايد، اين مبالغ1ھرگاه تحصيل دين مندرج فقره ( )2(
  ميگردد. 

  

 تصرف شده توسط طلبکار  ۀفروش وثيقانتقال ويا  - ۴

 

تحصيل وجوھی که برای رفع ک خود در آورد، وی مستحق است که آن را به منظور پس از آن که طلبکار به طور موفقانه وثيقه را در تمل
حق فروش و  اجاره و ھم چنان حق صدور اجازه نامه و ساير روش ھای   رھنی ۀ4زم می باشد، به فروش برساند. قانون معامل رھنیمکلفيت 

رای واگذاری وثيقه عبارت اند از فروش عمومی( لي5م و يا مزايده) و يا واگذاری وثيقه را برای طلبکار اجازه داده است. معمول ترين روش ھا ب
به خاطر داشته باشيد که قانون طلبکار تضمين شده را مکلف کرده است تا . اين قانون رجوع شود)  33 ۀ( به ماد مبتنی بر تفاھم خصوصی ۀمعامل

وثيقه را خودش بتواند   - اگر متمايل باشد - و ارسال نمايد تا بدھکار ھای منظم و درست صادر اط5عيهبه ارتباط فروش وثيقه برای بدھکار
 35فروش وثيقه به طور کامل بپردازد( به ماده ھای  پيش از  خود را ۀطلبکار قرض رھنطور مثال: برای رھا سازی وثيقه از قيد  بازخريد نمايد؛

  تضامنی مراجعه شود).  ۀقانون معامل  39و 

 

خود  ۀاسترداد دارای اھميت خاصی می باشد، اما اين حقوق به ندرت اعمال می شوند. اگر يک بدھکار در پرداخت قرض اگرچند حقوق بازخريد/
اگر قضيه قصور نشان دھد، معمو4ً چنين معنا می دھد که وی مقدار پولی را که بايد براساس اقساط معين به طلبکار بپردازد، در اختيار ندارد. 

ضرورت می باشد، به شکل يک مبلغ  رھنکه وی بتواند مجموع وجوه مالی ای را که برای رھاسازی وثيقه از قيد  ل نيستچنين باشد، محتم
ديگری  ۀضرورت می باشد، شايد قرض اولی  ۀپول نقدی که برای استرداد وثيق مقدار ۀبدھکار برای تھيبرخی قضايا درشت پرداخت نمايد. در 
دارايی ديگر به عنوان وثيقه، برای بدھکار مشکل خواھد بود که ھمچو قرضه را تحصيل و فراھم آوری موجوديت  را تحصيل نمايد، اما بدون

  نمايد. 

 

« اگذاری وثيقه معروض و مشروط به  پيش نياز روش ھای و ۀھمدر نظرداشت بخش قبلی، پايانی ای را که بايد تذکر داد اين است که با  ۀنکت

  اين قانون تصريح شده است.  29 ۀارتی می باشد که در ماداز نظر تج» روش ھای معقول و منطقی
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 : طرز واگذاری واثرات آن33مادۀ 

  

  تمام مرھونه يا بخشی از آن به طرق ذيل واگذارشده ميتواند:(1) 

  

 .iايطی که بيع علنی، بيع خصوصی واجاره يا سايرطرق بانظرداشت احکام مندرج اين قانون. (واگذاری درھرزمان يا مکان وتحت ھرشر
  ازنظرتجارتی مناسب دانسته شود، صورت ميگيرد.  

 .ii .خريداری توسط رھن گيرنده دربيع علنی به نرخی که معادل يا قريب به ارزش تجارتی مرھونه باشد 

  

درمرھونه  ) واگذاری مرھونه طبق احکام اين قانون، سبب انقضای حق رھنی رھن گيرنده وھرگونه حقوق رھنی تبعی ومنافع رھن دھنده2(
  ميگردد. 

 

) شخصی که به اساس ضمانت خط، ظھرنويسی يا مقاوله مشابه دربرابر رھن گيرنده مسئول باشد وبا تاديه دين، مرھونه ازرھن گيرنده به 3(
 د. وی منتقل گردد، شخص مذکور قايم مقام حقوق و وجايب رھن گيرنده ميگردد. اين انتقال به حيث واگذاری مرھونه پنداشته نميشو

  

  : اط?عيه واگذاری  35مادۀ 

 

روز قبل به رھن دھنده وساير رھن گيرندگان و دارندگان حق حبس شده  15) رھن گيرنده مکلف است اط5عيه واگذاری را درخ5ل حداقل 1(
 دراداره ثبت تسليم نمايد. اط5عيه واگذاری حاوی مطالب ذيل ميباشد: 

  

 .i  .توضيح مرھونه 

 .iiديه نشده دين تابع رھن به تاسی ازتوافقنامه رھنی. تعيين مبلغ تا 

 .iii.تعيين اندازه مصارف معينه و درصورت عدم تعيين تخمين مناسب آن 

 .iv اين فقره، شخص مستحق دريافت اط5عيه کتبی ميتواند  3و 2ذکراين موضوع که درصورت تاديه مبلغ مجموعی تاديه ناشده مندرج اجزای
 آورد.   مرھونه را مجددا بدست

 .v اين ماده ازرھن آزاد نشود، دراين صوصورت  4ذکراين مطلب که ھرگاه مرھونه توسط شخص مستحق دريافت اط5عيه کتبی، جزء
ھونه مرھونه متذکره موکول به واگذاری گرديده ومديون يا رھن دھنده (ياھردوی آنھا) به اندازه مجموع دين باقی مانده که از درک وا گذاری مر

 نگردد، مسئول شمرده ميشود.  تحصيل

 .vi تعيين روز، زمان ومحل فروش ازطريق مزايده علنی يا محل ارايه پاکت آفرھای سربسته وتاريخ نھايی قبولی آنھا وساير امور واگذاری
  مرھونه. 

                        

  : عدم لزوم اط?عيه 36مادۀ 
 

 نميشوند:   ارايه اط5عيه واگذاری درحا4ت ذيل ضروردانسته

  

درصورت که نزد رھن گيرنده د4يلی موجود باشد که مرھونه سريع الفساد بوده و درصورت عدم واگذاری سريع، ارزش آن طور قابل (1) 
  م5حظه کاھش خواھد يافت. 

  

 درصورت که مصارف نگھداری وذخيره مرھونه نسبت به ارزش آن طورغيرمتناسب زياد باشد. (2) 

  

بعد ازعدم تاديه دين ياعدم اجرای التزامات ، اشخاص مستحق دريافت اط5عيه، رضايت خود را طورکتبی مبنی برواگذاری  درصورت که(3) 
 مرھونه ابرازنمايند. 

  

 : حصول مجدد مرھونه توسط رھن دھنده 39مادۀ 

  
ھان حفظ مرھونه گردد، رھن دھنده يا ھريک ازرھن قبل ازاينکه رھن گيرنده مرھونه را واگذاريا قرار داد واگذاری آنرا عقد نمايد ياخوا(1) 

ھن گيرندگان ديگر يا دارندگان حق حبس برمرھونه ميتواند با تاديه دين پرداخت ناشده به رھن گيرنده مرھونه را به دست آورد. دراين صورت ر
راردادن، نگھداری، ترميم ويا آماده سازی دھنده وساير رھن گيرندگان يا دارندگان حق حبس مکلف اند مصارف مناسب ناشی ازتحت تامين ق

 مرھونه برای واگذاری به رھن گيرنده را تاديه نمايد. 

 

 رھن دھنده ميتواند درصورت عدم تاديه دين وعدم اجرای التزامات، انصراف ازحق خود مبنی برحصول مرھونه را طورکتبی ارايه نمايد. (2) 
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 ری حق تقدم در توزيع عوايد ناشی از واگذا -  ۵

 

ُحکم می کند که عوايد ناشی از فروش وثيقه اول از ھمه   معام5ت رھنیگرديد، قانون تأسی از پيش نيازھای فوق واگذار به مرھونهپس از آن که 
ت.  مصارفی به کارگرفته شود که طلبکار برای اجرای اين قرارداد و برای تملک و تصرف و فروش وثيقه متحمل شده اس ۀبايد برای پرداخت ھم

اين مصارف پوشش داده شده، عوايد ناشی از درک فروش وثيقه می تواند برای رفع و يا بازپرداخت خود بدھکاری  ۀصرف پس از آن که ھم
ثانوی قراردارند و به روش قانع  ۀبعدی، اگروجوھی باقی ماند، در آن صورت طبکارانی که از لحاط حق تقدم در مرحل ۀتطبيق گردد. در مرحل

قانون   32 ۀادعاھايی شان را با4ی وثيقه درج نموده اند، مستحق ھستند که به ترتيب حق تقدم و يا اولويت خود پول دريافت نمايند. ماد کننده يی
ر به طو - که مطابق به آن عوايد ناشی از واگذاری وثيقه بايد مورد استفاده قرار بگيرند –مراتب اولويت و يا حق تقدم را  ۀسلسل5ت رھنی معامل

  مختصر بيان و روشن کرده است. 

  

  : واگذاری مرھونه32ماده 

 

ميم، درصورت عدم تاديه دين يا عدم اجرای التزامات مندرج توافقنامه رھنی، رھن گيرنده ميتواند تمام يا قسمتی ازمرھونه را قبل يا بعد ازتر
 حق تقدم قرارذيل پرداخت ميشود:پروسس يا آماده سازی مناسب تجارتی واگذارنمايد. ماحصل واگذاری به ترتيب 

  

 پروسس م،يترم نگھداشت، ازتصرف، یناش رمصارفيوسا اتيمال پرداخت مه،يب حق مصارف شمول به رندهيگ رھن مناسب مصارف هيتاد)1(

 . یرھن درتوافقنامه مندرج رمصارفيوسا یواگذار یبرا مرھونه یساز آماده اي

 

 . یرھن توافقنامه مندرج نيد هيتاد)2( 

 

 . تقدم حق اساس به برمرھونه حبس حق دارندگان و رندگانيگ رھن ريسا به ماندهيباق وجوه پرداخت)3( 

 

 .دھنده رھن به ماده نيا 3 ازجزء مانده یباق وجوه پرداخت)4( 

  

  

برای خريدار وثيقه  قانون 40 ۀاز خود ُحسن نيت نشان می دھد، ماد مرھونهرا به خريداری می فروشد که در خريداری  اگر طلبکارمرھونه
دھنده   رھنبرخی مصؤنيت ھای حقوقی فراھم می کند و برای وی اجازه می دھد که جايداد مورد نظر را بدون موجه بودن کدام  دعاوی از سوی 

  گيرندگان ثانوی شخص بدھکار، به تصرف خود در آورد.   رھنو يا از سوی 

 

را به يک خريدار  دارای ُحسن نيت به فروش  مرھونهبه ارتباط اين موضوع که اگر طلبکار  افغانستان، آن گونه که ھست، معام5ت رھنیقانون 
قانون   40 ۀاصلی ناکافی باشد، ھيچ نوع ُحکم قانونی را فراھم نمی کند. اگرچه ماد ۀبرساند و اما عوايد ناشی از فروش آن برای بازپرداخت قرض

و مبلغ که بدھکار مديون می باشد)  مرھونهبرای کسری عوايد( تفاوت بين نرخ فروش  نهمرھواين مسأله را روشن ساخته است که خريدار 
مسؤل و ملزم نمی باشد، اما اين قانون به طور آشکار مشخص نکرده است که طرف ملزم و مسؤل برای اين کسری وجوه مالی کدام يکی از 

با ه خاطر ھمچو کسری وجوه مالی مسؤل می باشد و طلبکار مستحق است که آمريکا، بدھکار ب معام5ت رھنیمطابق به قانون طرفين می باشد. 
ر طرح ادعای نقض قرارداد بدھکار را مورد پيگرد حقوقی قرار دھد. در ھمچو شرايط و احوال، به طور عموم محاکم به ارتباط  تفاوت بين مقدا

طلبکار به شکل مبلغ کسری اعطا می کند. آن طوری که شما نيز می داوری نموده و مقدار باقيمانده را برای  مرھونهبدھکاری و نرخ فروش 
افغانستان می باشد؛ زيرا طلبکار را در معرض ريسک  معام5ت رھنیتوانيد تصّور کنيد، اين يکی از کسری ھا و يا کاستی ھای مھم قانون 

افغانستان از طريق يک فرايند مشورت و رايزنی ملی  عام5ت رھنیمھنوز ھم بايد منتظر بود و بايد ديد  که آيا  قانون قرار می دھد.   جبران خود
  و ياخير.  مرفوع سازدو بين المللی تعديل خواھد شد تا اين  مورد مشخص عدم يقين مندی را نيز 

  

  معام?ت رھنی نقش محاکم در اجرا و انفاذ ھـ: 

 

ين قوانين مدّون و نھادھايی بوده است که برای حمايت از تطبيق اين تعامل ب ۀيکی از درونمايه ھای معمول در سراسر اين کتاب درسی مسأل
ت ما دو مورد از خاليگاه و يا نارسايی ای  را می بينيم که بايد برطرف گردند تا قانون معام5 معام5ت رھنی ۀقوانين وجود دارند.  تنھا در حوز

می باشد، و ثبت مدرن  ۀاولين خاليگاه نيازمندی افغانستان به يک ادارسازد.  اقتصادی بيشتر در کشور فراھم ۀتوسعبتواند زمينه را برای رھنی 
قضايی کارامد است که بتواند به موقع مناسب و با استفاده از روش مؤثر به نظام دومين خاليگاه در اين عرصه نيازمندی به موجوديت يک 

  تقاضاھای طلبکاران برای اجرا و انفاذ حقوق شان پاسخ مثبت بدھد. 
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نقشی که بايد محاکم  ۀتوظيف شده اند، ھنوز ھم در بار معام5ت رھنیبرای حقوقی که برای تنظيم و ترتيب يک نظام  سازانبا اين وجود، پاليسی 
از جايگاه  اند، فکر می کنند که محاکم معام5ت رھنیبيشتر محاکم در نقش آنھايی که طرفدار اخت5ف نظر دارند. در اين فرايند بازی نمايند، باھم 

اگر بلی، کدام  ياخير.وجود داشته است و رھنی  ۀکه آيا در اصل کدام معامل - اين مسايل ۀو موقف مناسی برخودار می باشند و می توانند در بار
  له نمايند. به طور عينی و مشخص ُحکم و فيص - وجود دارند و ھم چنان اين گونه توافقنامه ھا چطور بايد نافذ گردند رھنی ۀمواد  توافقنام

 

را به حد زيادی با ُکندی مواجه می سازد و در  معام5ت رھنینظام و دست باز محاکم،  مداخلهاز سوی ديگر، تعداد ديگری استد4ل می کنند که 
ضه دھی می که جزو جدايی ناپذير برای نگھداشت سودمندی و جذابيت قر - طرفين قرارداد را از دست يابی به راه حل ساده و کارامدینتيجه، 
معام5ت ، استد4ل می کنند که به جای اين کار، قانون معام5ت رھنیکم و يا اندک محاکم در امور  ۀمحروم می سازند. طرفداران مداخل  - باشد
که برای انفاذ محاکم موجود نظام توسط خود طرفين مرعی ا4جرا باشند تا برای آنھا اجازه دھد که از بيشتر بايد حقوقی را در برگيرد که  رھنی

  مؤثرظرفيت کافی ندارند، منصرف شوند.  رھنی ۀقوانين و ايجاد يک نظام معامل
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 نظر وتبادل بحث جھت شده طرح سواUت

 
 یتضامن معام5ت قانون يیاجرا نقش ديبتوان شما که نيا یبرا باشد؟ ديبا چگونه افغانستان در یرھن معام5ت با رابطه در محاکم نقش شما نظر به

 کرد؟ ديخواھ جاديا را نھادھا کدام د،يينما ليتکم را

 

 نقش محکمه وحق حمايت تصرف يا واگذاری به محکمه:  42 ۀماد

  

 2درصورت که رھن گيرنده نتواند يا نخواھد حيازت مرھونه را طبق حکم ماده سی ويکم به دست آورد وتصميم بيگيرد تا برطبق حکم فقره  )1(

ف، واگذاری يا تحت تامين قراردادن مرھونه نمايد، وی ميتواند کتبا ازمحکمه درخواست تنفيذ جبری نمايد. محکمه ماده بيست ونھم اقدام به تصر
 روز در مورد طور ذيل تصميم اتخاذ نمايد:  15ميتواند درخ5ل مدت 

  

  تسليمی مرھونه به رھن گيرنده يانماينده وی به منظورواگذاری.  1. 

 واگذاری مرھونه 2. 

 ساختن اشخاص به تاديه فيس ومصارف مندرج طرزالعمل مربوط.  مکلف3. 

 تحت تامين قراردادن مرھونه.4. 

 

 اين ماده محکمه و پوليس مکلف به ارايه اط5عيه قبلی نمی باشد.  1درحا4ت مندرج فقره  (2) 

 

ق درآن متضرر گردند، ميتوانند جھت اقدامات ذيل ھرگاه به اثرتصرف، واگذاری يا تحت تامين قراردادن مرھونه، اشخاص ثالث دارنده حقو )(3
 به محکمه درخواست ارايه نمايند: 

  

 توقف اجراات محکمه به نسبت اينکه عدم تاديه دين صورت نگرفته است. 1. 

 تعليق موقتی يا دايمی حکم محکمه به نسبت اينکه رھن گيرنده احکام اين قانون را رعايت ننموده است. 2. 

 روز بعد ازتوزيع.  30پول حاصله ازواگذاری مرھونه، درخ5ل  تعديل توزيع3. 

 اين ماده تصميم اتخاذ می نمايد.  3روز ازتاريخ ارايه درخواست مندرج فقره  15محکمه درخ5ل 4. 

 

  رھنیاھداف کليدی موجوديت يک نظام مؤثر معام?ت  -  ۶
 

ھای مردمانی که بر آنھا تطبيق می شوند، تأثير و نفوذ می گذارند، فرايند قانونگذاری که قوانين چطور بر رفتارھا و انگيزه مسأله با توجه به اين 
بسيار جذاب می باشد؛ زيرا  عموم و قانون تجارت به طور خاصدر اين مفھوم خود قوانين به طورمی تواند يک فرايند بسيار جذاب و جالب باشد. 

که افغان ھای امروز می خواھند برای - و پرورش نوعی از اقتصاد  ايجادتوانند بر روند  میقوانينی که به طور دقيق و درست تسويد شده باشند 
آن گونه که ما در سراسر اين فصل بحث و بررسی کرده ايم، برای تأثير مثبت به جا بگذارند.   - ھای آينده به عنوان يک ارمغان ايجاد نمايند افغان

 را برای قرضه دھی تشويق و سرمايه گذاری را در کشور افزايش دھد، بايد بتواند که:  بتواند زمينه رھنیاين که يک چارچوب معام5ت 

  

تا آنھا بتوانند ارزشی را که ھم اکنون در ذات و ماھيت جايداد شان نھفته می باشند، به منظور تحصيل  سازد تجارت ھا و افراد را توانمند •
 ند؛ ا اعتبار ممکن مورد استفاده قرار دھحد اعظم پول و ي

برای عموم مردم  در جايداد مورد نظر خود موجود  رھنیثبت و راجستر،  به ارتباط منافع  متمرکز و کامپيوترینظام با استفاده از يک  •
 آگاھی دھد و يا زمينه را برای اط5ع رسانی درست به آنھا تأمين نمايد؛ و 

 لبکاران يک تصميم و اضح و مشخص پيشنھاد نمايد. در صورت پيشامد قصور از سوی بدھکار، برای تعيين حق تقدم بين ط •

 

در نظرگرفته شوند،  معام5ت رھنیھنگام تطبيق قانون اھداف پاليسی سازی ای که بايد دراين فصل را ما به بررسی برخی  ۀبخش ھای  باقيماند
نيزم ھايی را که ما ھم اکنون در اين فصل مورد بحث اساساً ھدف  اين بخش در اين اصل نھفته است که  شما بتوانيد   ميکااختصاص خواھيم داد. 

خ5صه نمی گردد،  به مرور و بررسی نظریبخش تنھا  اين قرارداده ايم، از نظر مفھومی و نظری مرور و بازبينی نماييد؛ البته بايد گفت که 
 ویتوسعو پاليسی  معام5ت رھنی موجود بين قانونتعامل  که بيانگر ميکانيزم ھای نامبرده در يک بافت و ساخت وسيع تری در اين بخش بلکه 

25ارايه و تقديم شده اند. می باشد، 
  

                                                   
 
25

مي5دی نشر  2007تھيه و در سال  رھنیمعام5ت  ۀدر بار» کمسيون ملل متحد به ارتباط تجارت بين المللی« مود تقنينی ای که توسط اين بخش بيشتر ازپيش نويس  رھن - 
  شده بود، اقتباس شده است.
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 ميزان قرضه ھای رھنیبھبود و ارتقای . 1

 

تضمين شده  افراد مختلف و اقتصاد يک کشور را به طور کل توانايی می بخشد تا مزيت ھا و فايده ھای اقتصادی ای را  ۀموجوديت بيشتر قرض
  رضه ناشی می شوند، به دست آورند. که از ھمچو ق

  

فراھم سازی زمينه برای بھره برداری کامل از ارزش ھای ذاتی ای که در يک سلسله دارايی ھا نھفته می باشند به منظور حمايت و تقويت . 2
  ن معام5ت اعتباری.ممک طيف اعتبارپولی( قرضه) در وسيع ترين 

  

و شکل  اين است که زمينه را برای ايجاد رھنیحاکم درمعام5ت حقوقی موفق نافذ وايجاد يک نظام برای  يکی از مسايل کليدی
نھادھای تجارتی بتوانند ارزش ھای ذاتی ای را که در دارايی ھای  تا مساعد سازيمتجارت ھا  انواع ۀو گسترد طيف وسيعگيری 

برای مورد استفاده قرار دھند.  رھنیمعام5ت  ۀطيف گستردشان وجود دارند به منظور تحصيل اعتبار پولی در يک  ۀدست داشت
وسيعی از داريی ھا (  ۀسلسل ۀزمينه سازی برای استفاد) 1دست يابی  به چنين ھدفی،  سه راھکار و يا روش عمده وجود دارند: (

ل مکلفيت ) زمينه سازی برای وسيع ترين طيف مکلفيت ھای تجارتی( به شمو2و آينده در تجارت؛( حالبه شمول دارايی ھای 
) 3موجود در دارايی ھای مقيد به تجارت تضمين شوند؛ ( رھنیھای آينده، مشروط و پولی و غير پولی) که بايد توسط حقوق 

  امتيازات و فايده ھای نظام حقوقی به وسيع ترين طيف ممکن بدھکاران، طلبکاران و معام5ت اعتباری. ۀتوسع

  

 با استفاده از يک روش ساده، مؤثر  و کارا  رھنیيل حقوق توانمندسازی طرفين تجارت به منظور تحص. 3

 

تحصيل اعتبار پولی نيز کاھش خواھد يافت. بنا برھمين  ۀبه يک روش کارا به دست آيد، در آن صورت ھزين رھنیاگر حقوق 
ر راستای تحصيل خوب بايد بتواند روش ھای مفيدی را برای افزايش مؤثريت طرزالعمل ھا  د معام5ت رھنیدليل، يک نظام 

حذف و از بين بردن روش ھا عبارت اند از اين فراھم سازد و از جانب ديگر، ھزينه ھای معام5ت را کاھش دھد.  رھنیحقوق 
به ارتباط انواع  رھنی ۀبه جای  ايجاد ابزارھای چندگان ،رھنیايجاد يک روش واحد برای تحصيل حقوق  رسميات غير ضروری؛
به ارتباط دارايی ھای آينده و پيشرفت ھای  رھنیبه تجارت؛ و بازگذاشتن زمينه برای استفاده از حقوق  مختلف دارايی ھای مقيد

  اعتبار پولی بدون تدارک اسناد اضافی و يا اقدامات اضافی توسط طرفين.  ۀآيند

  

 رويکرد برابر با منابع مختلف و گوناگون اعتبارپولی وفراھم کردن زمينه برای برخورد . 4

 

 رھنیاعتبار پولی می باشد، نظام معام5ت  ۀطلبکاران بالقوه يکی از روش ھای مؤثر برای کاھش ھزين ۀرقابت سالم بين ھم چون

مساويانه بر طلبکاران گوناگون تطبيق گردد به شمول بانک ھا و ساير نھادھای مالی و ھم چنان طلبکاران داخلی و  ۀبايد به گون
  . بيرونی

   

 غير تملّکی  رھنیوق اعتباربخشيدن حق. 5

 

ھم چنان نگردد و ديگر دشوار و يا ناممکن  ۀبرای بدھکار و اعطا کنند آن ۀبايد به روشی اعطا شود که استفاد رھنیچون حقوق 
يک نظام معام5ت تضمين شده بايد زمينه را برای  به ھمين خاطر ،عمليات تجارتی باز دارد نبايد اشخاص نامبرده را از تداوم 

را به شکل  مشخصی آن بايد يک ميکانيزم ۀی از دارايی ھا فراھم سازد و به اضافوسيع ۀغير تملّکی در يک سلسل ھنیرحقوق 
  ايجاد نمايد. ثبت و راجستر دولتی برای اع5ن عمومی مرتبط با حقوق تضامنی نظام 

  

 افيتطرفين به اتخاذ رفتارھای مسؤ4نه از طريق افزايش آينده نگری و شف ۀتشويق ھم. 6

 

اعتباری ايجاد و حمايت  ۀطرفين معامل ۀھم ۀچون يک نظام  مؤثر معام5ت تضمين شده  بايد زمينه را  برای بروز رفتار مسؤ4ن
 ۀاعتباری بتوانند ھم ۀنمايد، اين گونه نظام بايد ميزان آينده نگری و شفافيت را در نزد طرفين معام5ت ارتقا دھند تا طرفين معامل

شخص و درستی را پيامدھای م ،خويش را ارزيابی نموده و برای عدم تابعيت خويش  از قواعد و قوانين ۀمربوطمسايل حقوقی 
  محرميت نيز احترام بگذارند.  مرتبط بابه نگرانی ھای  عين حال، تثبيت کنند، و در

  

 تثبيت قواعد و قوانين واضح و پيش بينی پذير برای تعيين حق تقدم . 7

 

حق تقدم خود را با4ی جايدادی که به ساير طلبکاران نيز ارتباط می  معام5ت رھنیھنگام اجرای کار نتواند درتا زمانی که طلب
نظام به ھمين دليل، موجوديت يک ارزش بسيار اندکی و يا ھيچ ارزشی نخواھد داشت.  رھنیموجوديت حق  گيرد ثابت سازد،
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، از اھميت بسيار حياتی ا و يا اط5عنامه ھای 4زم برای حقوق رھنیھثبت و راجستر آگاھی  متمرکز، ايده آل و کامپيوتری
اين طريق  برای  خود می تواند قوانين و قواعدی واضحی را به وجود بياورد و از ۀبه نوبنظام برخوردار می باشد. اين گونه 
به يک روش قابل  رھنی ۀغاز يک معاملخويش را از آ رھنینمايد تا بتوانند تقدم و يا اولويت حقوق  طلبکاران زمينه را مساعد

  اعتماد، به موقع و صرفه جويانه، تثبيت نمايند. 

  

  تسھيل زمينه برای اجرا و انفاذ حقوق طلبکاران به يک روش قابل پيش بينی و کارا .  8

 

برای طلبکار  رھنیحق خويش را به يک روش قابل پيش بينی و کارا اجرا و نافذ سازد،  رھنیتا زمانی که يک طلبکار نتواند حق 
محدود خواھد بود. بنابراين، رھنمود حقوقی طرزالعمل ھايی را پيشنھاد می کند که به طلبکاران  مورد نظر دارای ارزش بسيار

خويش را آن گونه که 4زم است، نافذ و مرعی ا4جرا بسازد که البته ھرگاه مناسبت داشته باشد،  رھنیاجازه می دھد تا حقوق 
و يا بررسی نھادھای قضايی و يا ساير مقام ھای قانونی خواھد رول، نظارت توی طلبکار معروض به کنفاذ حقوق از ستحقق و ان
يک کشور بايد ھماھنگی بسيار ورشکست و قوانين  رھنیھم چنان رھنمود مذکور توصيه می کند که بين قوانين معام5ت بود. 

ورشکستگی و ھم چنان ارزش  ۀپيش از دور رھنیايد نسبت به مؤثريت حقوق نزديک وجود داشته باشد و ھردو قانون نامبرده ب
می باشد، ديد و نگرش و ورشکست معروض به تابعيت از قواعد و مقررات خاص قانون اف5س خود  ۀاقتصادی آن که به نوب

  احترام آميزی داشته باشند. 

  

  ] درمعام5ت رھنی ايجاد توازن بين منافع متضاد اشخاص . 9

 

به شمول بدھکار، ساير اعطاکنندگان، طلبکاران رقيب( از قبيل  و مختلفی بر منافع طرف ھای گوناگون رھنین معام5ت چو
طلبکاران تضمين شده، دارای امتياز و طلبکاران غير تضمين شده)، خريداران وثيقه و مرسل اليه ھا و ھم چنان دولت، تأثيرگذار 

بايد ع5يق و منافع مشروع اين طرف ھا را در نظر گرفته و راه  معام5ت رھنیچارچوب  لمی باشند، به ھمين خاطر قوانين شام
  از لحاظ روش شناختی متوازن باشند.  جست و جو نمايند که  فوق ۀھايی را برای دست يابی به اھداف نامبرد

  

 طرف معامله  مختاری شناخت و تثبيت ص5حيت و خود. 10

 

حد اعظم انعطاف پذيری و دوامداری را فراھم سازد تا بتواند يک طيف وسيعی از بايد  یرھنچون يک نظام مؤثر معام5ت 
معام5ت اعتباری را در برگيرد و ھم چنان شکل ھای جديد و متحّول معام5ت را در خود جا دھد، به ھمين خاطر، قواعد و اصول 

اری خويش را مطابق به نيازھای مشخص خويش عيارسازند. اجباری بايد به حد اقل رسانيده شود تا طرفين بتوانند معام5ت اعتب
د منافع مشروع مصرف کنندگان و يا ساير نکه ساير نظام ھای تقنينی می توان -اين مسأله را معام5ت رھنیدر عين زمان، نظام 

تقنينی کار و ھمکاری ھماھنگی و ارتباط نزديک با ھمچو نھادھای به رسميت شناخته و درنيز بايد   -اشخاص را حراست نمايند
  نمايد، اما نبايد ھمچو روش ھای تقنينی ديگری را زيرپا نمايد. 

  

 یرھن معام?ت نديفرا - يینھا مرور
 

 یپور خانه م،يا قرارداده یبررس مورد فصل نيا در مختلف یھا فيتعر یبرا ما که یمناسب اصط5حات با را ليذ یخال یجاھا
 . گردد استفاده بار کي از شتريب تواند یم اصط5ح نيع که ديباش داشته خاطر به. ديينما

 

________________   از قرضه افتيدر یبرا________________   که شود یم آغاز یزمان یرھن معام5ت نديفرا

 بتواند که نيا یبرا دھنده قرضه باشد، نامشخص قرضه بازپرداخت یبرا رندهيگ قرضه يیتوانا که یھنگام. دھد یم درخواست

 یبا4______________   کي شکل تواند یم مرھونه. کرد خواھد طلب را_____________   کند، نيتضم را خود ۀقرض
 . رديبگ خود به  را منقول داديجا کي

 

_____________   نام به باشد، یم زين طلبکار خودش اوقات اغلب  و باشد یم رھن حق یدارا مرھونه یبا4 که یشخص

 .شود یم شناخته

 

 یھا درمان و حقوق ف،يوظا یبرخ و داده ليتشک را یرھن ۀمعامل تھداب که است یقرارداد از عبارت_____________  
 . آورد یم وجود به رندهيگ قرضه یبرا ھم و دھنده قرضه یبرا ھم را یحقوق
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 اي و فتايدر مستحق______________   دھد، نشان قصور خود ۀقرض پرداخت در_______________  کي اگر
 رھن یقبل توافق بدون را آن تواند یم که باشد یم مرھونه فروش ليقب از یمشخص یحقوق یھا حل راه یبرخ از یبرخوردار

 . دينما اعمال محکمه ۀمداخل بدون و دھنده

 

 ُمحتاط________________  کي. راجسترگردد و ثبت____________________   کي در ديبا رھن حق حا4ت، دراکثر

 نموده تيتثب را خود تقدم حق که____________________   با ھمراه________________   ۀقيوث  هيعل را خود رھن قح

  .دينما حفاظت_________________  ريسا یادعاھا  برابر در را آن و

  

 تيجه گيری  -  ٧

  

باشند و چه خدمات  ۀھای  عرضه کنندچه از نوع شرکت  -به عنوان جزوی از يک اقتصاد متحرک و پويا تجارتخانه ھا ۀھم
توليدکنندگان و ياھم خرده فروشان مصرف کننده، برای اين که  بتوانند فعاليت کنند، ابتکار و خ5قيت به بارآورند و در يک محيط 

 شبيهادی اقتصنظام جديد می باشند. دريک  ۀموفقيت آميز فعاليت کنند، نيازمند معرفی و جلب سرماي ۀشگوفای اقتصادی به گون

يش غاز کرده است، اين مسأله بيش از پپس از سپری کردن چندين دھه جنگ به زندگی جديد خود آ جديداً اقتصاد افغانستان که 
يافته و بسيج گردد تا برای تمويل مفکورھا و پ5ن  جرياناھميت پيدا می کند که ارزش ذاتی ای که در ھردارايی وجود دارد، بايد 

  ه در آرزوی بازسازی اقتصاد افغانستان ھستند، وجوه و اعتبار مالی کافی به دست آيد. ھای تجارتی کسانی ک

 

را از طريق کاھش ريسک احتمالی  رھنیحقوقی معام5ت نظام يک کرده ايم،  ل اين فصل مطالعه و بحثآن گونه که ما در طو
رای موجوديت اعتبار پولی و رشد اقتصادی در کشور بھتری را ب ۀزمينمعام5ت اعتباری مورد حمايت قرار می دھد و در نتيجه، 

ھمان گونه که را که تاکنون ما مطالعه کرده ايم، صرفاً خصلت داخلی دارد.  ت رھنیبا اين وجود، نظام معام5فراھم می سازد. 
لی تبديل شود، نظام مارکيت بين المل ۀعرصاين کشور به يکی از بازيگران  درانتظار می رود اقتصاد افغانستان شگوفا گردد و 

افغانستان نيز بايد طوری  از اين مرحله عبور کند که بتواند اين زمينه را برای افغانستان فراھم سازد تا در تجارت ت رھنی معام5
  بين المللی و حمل و انتقال اجناس و خدمات فراتر از مرزھای ملی خود سھم بگيرد. 

 

 اتیجديد طرح و پيشنھاد معام5ت رھنیباشد که به ارتباط يک نظام  4زمانستان شايد افغ ۀبرای شما به عنوان سياستگزاران آيند

ای ھ ، بلکه بايد بتواند دروازهجريان اندازدارايه کنيد که نظام موردنظر نه تنھا ارزش دارايی ھا را در داخل کشور تان به 
  ی مشترک بگشايد. سرمايه گذاری ھا ۀافغانستان را برای ھمکاری ھای بين المللی در عرص
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  نامه لغت
 

ھرشی با ارزشی که يک نھاد در اختيار[ تملک خود] دارد، از آن فايده می گيرد و يا از آن برای توليد درآمد استفاده می  دارايی:
) 2؛ () فزيکی از قبيل پول نقد، ماشين باب، موجودی کارخانه/ شرکت، زمين و ساختمان1کند. يک دارايی می تواند چيزی باشد(

صورت بي5نس/ . دارايی ھايی که درغيرهاز قبيل حق طبع و نشر، حق اختراع، نام و نشان تجارتی و  معينيا چيزی باشد غير 
حساب مالک خود نشان داده می شوند، معمو4ً مطابق به  سطح سادگی و راحتی شان در تبديل پذيری به پول نقد، دسته بندی می 

  شوند.   

  

 ۀرت از تدابير و اقدامات مبتنی بر قرارداد است که  توسط آن  طلبکار اجناس، خدمات و يا پول را در برابر وعد: عبااعتبار پولی
  پرداخت بعدی بدھکار مبادله می کند. 

  

زمانی ُرخ می دھد که يکی از طرف ھای قرارداد در تابعيت از مواد و احکام قرارداد ناکام می ماند و يا تعلل می تقصير تقصير:
اکثر قراردادھا برخی احکامی را به ارتباط مديريت و برخورد با قصور در بردارند، به شمول شرايط و يا طرزالعمل ھايی ند. ک

  حقوقی).  الزاماتبرای حل منازعات و جبران خسارت( 

  

افغانستان که در اين  ھنیمعام5ت ربايد در پيوند با ليست تعريف ھا و احکام قانون نامه  لغتبه خاطر داشته باشيد اين  لطفا *
  فصل اندکی قبل ارايه گرديد، خوانده شود. 
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 منابع و مأخذھا

  
  قابل دسترس می باشد.  http://www.aba.org.af/about.aspبانک ھای افغانستان که در آدرس: ۀويب سايت اتحادي

 

 آدرس ذيل قابل دسترس می باشد:معام5ت رھنی که در5حات قانون آسيايی: مساعدت تخنيکی برای اص ۀتوسعبانک 

. TAR.pdf-TRA-http://www.adb.org/Documents/TARs/REG/31389 

  

دسترس می آدرس ذيل قابل درحات اقتصاد کوچک: رھنمود عملی برای تطبيق برنامه، پيش نويس که اص5 ھاملتون، بوز الن؛
 باشد: 

r2b.pdf-http://www.bizlawreform.com/CLIRTeachPub. 

  

محيط سوداگری و تجارت. در آدرس ذيل قابل دسترس می باشد:  ۀتوسعھاملتون، بوز الن؛ افغانستان اجندايی برای عملکرد: 
http://afghanistan.usaid.gov/en/Article.172.aspx  

  

  مي5دی 2000؛ شيکاگو، انجمن حقوقدانان آمريکا، نشر رھنیمعام5ت  ۀماد ۀ: شکل بازبينی شدUCCروسل ای.، ھاکس؛ الفبای 

  آدرس ذيل قابل دسترس می باشد: درت بانکی. جايداد منقول در معام5 ۀدر بارت رھنی قانون معام5
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured%20Transaction%20of%20Movable%20Property%20Law(Eng).pdf.  

  

پی ترسن و مارکويس و اچ ميلتون؛ مارکيت ھای پول و سرمايه: نھادھای مالی و دستاويزھای يک محيط مارکيت جھانی؛ روز، 
   2006ھيل آروين، نشر  - نيويارک، نشر مک گرا

  

راتی مي5دی: پروفايل ملی افغانستان؛  واشنگتن دی. سی،  دفتر نش 2009؛ تجارت در سال بانک جھانی و شرکت مالی بين المللی
  مي5دی.  2008بانک جھانی: نشر 

  

معام5ت  موردتجارت بين المللی؛ پيش نويس رھنمود قانونگذاری در حقوقکمسيون سازمان ملل متحد در مورد گروپ کاری 
  تضامنی. در سايت ذيل قابل دسترس می باشد: 

  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/V06/585/73/PDF/V0658573.pdf. 
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 فصل ھفتم: قانون ماليات
  

  مقدمه -  ١
 

حکومت ھا مسؤليت دارند که اجناس و خدمات گوناگون از جمله مصؤنيت امنيتی، خدمات بھداشتی و تعليم و تربيت را برای 
با اين وجود، حکومت ھا صرف در صورتی می توانند اين اجناس و خدمات را سازند.  شھروندان و باشندگان کشور خويش فراھم
در اکثر حکومت ھا وضع انواع ماليات يکی از آنھا وجوه مالی در اختيار داشته باشند.  ۀفراھم سازند که برای پرداخت ھزين

آن بتواند اجناس و خدمات 4زم را فراھم اساسی ترين روش برای جمع آوری وجوه مالی ضروری می باشد که با استفاده از 
ماليه اين است که برای دولت عوايد توليد کند. اگرچند شايد تعداد زيادی از مردمان به  پرداخت نظام  ۀسازند. بنابراين، مقصد اولي

ور عموم بدون ماليات اعتراض داشته باشند، اما اجناس و خدماتی که آنھا توقع دارند حکومت برای شان فراھم سازد، به ط
  موجوديت ماليات، تمويل شده نمی توانند. 

 

 ۀافغانستان به طور خاص بيش از حد نياز دارد که عوايد مالياتی داخلی خود را با4 ببرد. در حال حاضر، يک قسمت قابل م5حظ
، بلکه از مساعدت کشورھای وجوه مالی ای که برای تدارک اجناس و خدمات استفاده می شوند، از منابع داخلی به دست نمی آيند

خارجی تحصيل می شوند. ارقامی که در ذيل ارايه شده اند، درصدی عوايد دولت را که از منابع خارجی و داخلی تأمين می شوند، 
به ترتيب نشان می دھند. با اين وجود، اين مقدار مساعدت مالی خارجی با سپری شدن زمان پايداری و ثبات چندان نخواھد داشت؛ 

ملی کشور  ۀبودج ۀخارجی از شھروندان افغانی توقع خواھند کرد که مسؤليت بزرگتری را برای تھي ۀرا نھادھای تمويل کنندزي
 و بازسازی بيشتری گام برمی دارد. ۀتوسعشان به ُعھده گيرند؛ به ويژه اين که حال افغانستان دارد به سوی 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 http://mof.gov.af/en منبع: ويب سايت وزارت ماليه:

   

در ھنگام تطبيق و ارزيابی يک سيستم مالی بايد عناصر زيادی در نظر گرفته شوند. نخست، ماليه دھندگان بايد مطمين باشند که 
ا با روش دقيق و معمول که مبتنی بر مالياتی را که آنھا به دولت می پردازند، برای مقاصد مشروع  استفاده می شوند؛ حتا اگر آنھ

آن بايد ماليات مصرف شوند، توافق نداشته باشند، حد اقل آنھا بايد اعتماد و اطمينان حاصل کنند که ماليات آنھا توسط ماموران 
لياتی که فاسد برای استفادة شخصی شان مصرف نمی شوند. مسألة مھمتر از آن اين است که ماليه دھندگان می خواھند در بدل ما
» عاد4نه« پرداخت می کنند، از دولت خويش خدمات 4زم را دريافت کنند. دوم، نکتة بس مھم ديگر اين است که ماليات بايد 

ست ھمراه با بحث و جنجال ھای زياد و انسان ھای خردگرا و منطقی اغلب اوقات در ابودِن ماليات، موضوعی » عاد4نه« باشند. 
ليت ھای مالياتی چطور بين اجتماع توزيع و تقسيم شوند، باھم اخت5ف نظر دارند. سوم، ماليات بايد به مورد اين که بار و مسؤ

گونة کارآمد جمع آوری شوند. اگر دولت مقدار پولی را که برای جمع آوری ماليات مصرف می کنند، از نگاه حجم نزديک به 
ه مقدار ماليات را با4 ببرد، در آن صورت ميکانيزم  ماليه گيری بسيار مقدار و مبلغ ماليات اصلی باشد و درنتيجه، مجبور شود ک

  ناکارامد و نادرست خواھد بود.

  

بايد  ھروندان را آگاھی دھند که چه زمانیش که بتوانند ھم چنان بايد قواعد و قوانين قابل دسترس و مشخصی وجود داشته باشند
مسؤليت  ۀعدم يقين مندی در باربپردازند.  با استفاده از کدام روش ھا بايدرا چه مقداری ھم چنان ماليات خويش را بپردازند و 

مالياتی، می تواند با4ی سرمايه گذاری تأثير بازدارنده داشته باشد؛ زيرا اگر سرمايه گذاران فکر کنند که فايده ھای شان در اثر 

1384- 1382ولتی از طريق عوايد داخلی برای سال ھای تغييرات پيش بينی شده در افزايش تمويل بودجة د  

کمک ھای خارجی  خط گ5بی:  

عوايد داخلی خط نيلی:   

 

 سال مالي
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خواھند بود که برای يک تجارت جديد سرمايه فراھم تحميل ماليات بسيار زياد کاھش خواھد يافت، در آن صورت کمتر مايل 
  نمايند.  

 

انواع مالياتی که حکومت  ۀآغاز می شود و ھم چنان در بار تيوری ابتدايی ماليه و ماليه دھی ۀرسی در باراين فصل با بحث و بر
که از منابع داخلی تھيه می شوند، از  ارايه خواھند کرد. در افغانستان، اکثر مطلق عوايد دولتیدی ھا وضع می کنند، معلومات مفي

نوعی از ماليه است که با4ی در  ماليات برعايداتو عوارض گمرکی.  ماليات برعايداتطريق دو نوع ماليات فراھم می شوند: 
ی آمدی وضع می گردد که در جريان يک سال توسط ماليه دھنده به دست می آيد. عوارض ُگمرکی عبارت از مالياتی اند که با4

ماليات افغانستان شامل   ۀقوانين موجوداجناسی وضع می گردند که داخل کشور می شوند و يا از کشور بيرون صادر می گردند. 
مي5دی تصويب شده اند. احکام و انفاذ اين دو  2005می باشند که صرف اخيراً در سال  ماليات برعايدات و قانون گمرکاتقانون 

  قرار دارند. اين فصل  ۀقانون در معرض توج

  

 در افغانستان  ماليات برعايدات – ٢

 

از مالياتی به دست می آيد که توسط ماليه دھندگان در جريان يک سال حاصل می شوند.  عايداتی دولت افغانستان ۀاولين منبع عمد
ايدمحاسبه و پرداخت بردرآمد در آخر ھرسال ماليه دھی مطابق به درآمدی که در جريان سال مذکور تحصيل شده است، ب ۀمالي

مارچ) آغاز  و در آخرين روز  21حمل( مصادف با  1گردد. سال ماليه دھی عبارت از سال ھجری خورشيدی است که از تاريخ 
يافته و تعداد زيادی  هتوسعمارچ) پايان می پذيرد. ماليات بردرآمد در سراسر جھان رايج می باشند؛ اکثر کشورھای  20ماه حوت( 

برخی از اشکال ماليات بردرآمد را دارند. اگر اين ماليه به شکل درست طرح گردد، می تواند نوعی از توسعه وبه از کشورھای ر
بسيار عاد4نه و منصفانه باشد. در چنين روش ماليه دھی، بر ماليه دھندگان صرف مطابق به مبلغ و مقدار درآمدی که در  ۀمالي

  ماليات وضع می گردد. جريان سال مالی گذشته به دست آورده اند، 

 

بردرآمد و پچيدگی معلوماتی که به منظور بررسی مطابقت و عدم مطابقت ماليه  ۀچيدگی ماھيت مالييبا اين حال، به خاطر پ
در اکثر کشورھا دھندگان با قانون ماليه دھی ضرورت می باشند،  بسيار دشوار است که ماليات بردرآمد مديريت و کنترول گردند. 

 » داخلی خدمات عايدات«  می توان از  که  بروکراسی ھای بسيار ک5ن و پُرھزينه وجود دارند  مالياتیھای نظام از رت برای نظا

  در سلطنت انگلستان به طور مثال نام برد.  »داخلی عايدات «آمريکا و  ۀدر ايا4ت متحد

 

بردرآمد، طرزالعمل ھای جمع آوری ماليه  ۀقوانين ماليومد را در افغانستان مرور نموده بردرآ ۀمالي ۀاين بخش فصل ششم تاريخچ
و ھم چنان جريمه ھای عدم مطابقت و يا عدم تابعيت از قوانين مربوطه را مورد بررسی قرار می دھد. اين بخش با يک ارزيابی 

  پايان می پذيرد.   ماليات برعايداتماليه دھی/ ماليه گيری از درک نظام از 

  

 تاريخچه الف: 

 

مي5دی استوار بود که متعاقباً به  1965تصويب شده در سال  ۀافغانستان بر قانون مالي ۀمالينظام مي5دی،  2005ز سال پيش ا
بردرآمد افغانستان ھمزمان با  ۀموجود مالينظام فرمان جداگانه در دوره ھای مختلف تعديل گرديده بود.  18ترتيب با صدور 
بردرآمد افغانستان توسط شورای  ۀمي5دی تصويب گرديد. قانون مالي 2005سال تان درماليات برعايدات افغانستصويب قانون 

قانون کنونی برخی مي5دی توسط مقام رياست جمھوری توشيح شد.  2005نوامبر  14در تاريخ  سوزيران منظور گرديده و سپ
ماليات مي5دی می باشد. قانون  1965سال  ايداتماليات برعتغييراتی را در بردارد، اما اکثر احکام آن تصويب مجدد ھمان قانون 

قانون اساسی  24 ۀمي5دی در مطابقت با قانون اساسی افغانستان تدوين و تھيه گرديده است؛ چنان که  ماد 2005سال برعايدات 
 افغانستان تصريح می کند: 

 

 42 ماده -افغانستان یاساس قانون

 

 ،  قانون حكم  بدون ،  محصول و ماليه  نوع ھيچ. كند تاديه  محصول و ماليه دولت هب قانون احكام به مطابق است مكلف افغان ھر
 حكم اين. گردد مي تعيين قانون  توسط ، اجتماعي عدالت  رعايت با  ، آن تاديه طرز و  محصول و ماليه اندازه. شود نمي  ضع و 

  دولتي واحد حساب به  شده، تاديه عوايد و محصول  ،ماليه نوع ھر. شود مي تطبيق نيز  خارجي موسسات و  اشخاص مورد در

 .شود مي داده تحويل
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درآمد به وی اعطا  ۀ) قانون مالي2(بند 113 ۀبردرآمد را مطابق به ص5حيتی که ماد ۀوزارت محترم ماليه نيز يک رھنمود مالي
ست ھای وزارت ماليه، به ارتباط تفسير و و ساير ريا عوايدبردرآمد در رياست  ۀنموده است، صادر نموده است. رھنمود مالي

  بردرآمد يک منبع رسمی به شمار می رود.  ۀتطبيق قانون مالي

  

 :اشخاص و منابع درآمدی که معروض به پرداخت ماليه می باشند ب.

 

جود دارند. اصل و کدام منابع درآمد معروض به ماليه دھی می باشند، دو اصل بسيار مھم و اشخاصبرای تعيين اين مسأله که کدام 
تفاوت قايل می شود و وضعيت آنھا را  »حقوقی«و  »حقيقی«بين اشخاص ماليات برعايداتاول، نوعيت شخص می باشد. قانون 

می دھد. اشخاص حقوقی عبارت اند از شرکت ھای سھامی، شرکت ھای ی مختلف ماليه مورد ارزيابی قرار مطابق به نرخ ھا
حقوقی. اشخاص حقيقی عبارت اند از افراد، مالکان واحد و شرکای تجارت در يک شراکت. محدودالمسؤليت و ساير نھادھای 

انفرادی پرداخت می شوند؛ طوری که ھريک  ۀدرآمد شراکت ھای عمومی و خصوصی از طريق ھريک از شرکا به گونماليات 
  ). قانون ماليات برعايدات 33 ۀد( ماداز اعضای شراکت بايد مطابق سھمی که در درآمد شراکت دارند، ماليه پرداخت می کنن

 

اصل مھم دوم، اصل اقامت است. شخص حقوقی( شرکت سھامی و يا شرکت محدود المسؤليت) به عنوان شخص مقيم در نظر 
گرفته می شود؛ چه شرکت در افغانستان تأسيس شده باشد و چه مرکزيت مديريت امور اداری آن در جريان سال مالی در افغانستان  

گفته می شود که موصوف در جريان سال مالی در افغانستان  مقيم ). شخصيت حقوقی در صورتی2 ۀعيت داشته باشد( مادموق
روز( طور مثال: بيشتر از نصف سال  183اصلی خود باشد و يا شخص موصوف در افغانستان برای حد اقل مدت  ۀمالک خان

ی از سال مالی کارمند حکومت بوده و برای اجرای کاری در خارج ته باشد و يا شخص موصوف در ھنگام بخشحضور داشمالی) 
  کشور باشد).  ۀطور مثال: اگر کارمند وزارت امورخارجوظيف شده باشد(از کشور ت

 

ماليه پذير خود، حتا اگر درآمد آنھا از منابع خارج از افغانستان به دست درآمدھای  ۀاز درک ھمشھروندان افغانستان مکلف اند که 
 ۀبه دولت ماليه بپردازند. با اين وجود، اگر شخصی از درک درآمد خارجی خود به يک دولت خارجی ماليه پرداخته باشد، مالي آيد،

پرداخت شده توسط وی از درک عين درآمد خارجی، اين اعتبار را دارد که انگار وی به دولت افغانستان ماليه پرداخت نموده 
  ن). افغانستا ۀقانون مالي 5 ۀاست( ماد

 

برعکس، آنھايی که مقيم  افغانستان نمی باشند، صرف برای آن درآمدھای خود به دولت افغانستان ماليه پرداخت می کنند که از 
پذير آنھا شامل درآمدھايی که از کشورھای خارجی تحصيل کرده اند،  ۀمنابعی در افغانستان به دست آورده اند. يعنی درآمد مالي

). افزون برآن، شخصی که مقيم افغانستان نمی باشد، می تواند به طور کلی از قانون ماليات برعايدات  8و  7 ۀنمی گردد(ماد
که کشور اصلی او برای شھروندان افغانستان نيز معافيت مشابھی را فراھم کرده باشد  ( مشروط بر اين پرداخت ماليه معاف گردد 

به  Xبردرآمد معاف کرده باشد، اشخاص غير مقيم کشور ۀانی را از مالياشخاص غيرمقيم افغ Xبنابراين، اگر کشور . )6 ۀماد
معياری را در افغانستان مبتنی  ۀف خواھد شد. جدول ذيل نرخ ھای مختلف ماليبردرآمد معا ۀطور مشابه در افغانستان نيز از مالي

مفصل مورد بحث و بررسی قرار بر اقامت و نوع شخص به طور خ5صه بيان می کند. برخی نرخ ھای خاص بعداً به طور 
 خواھند گرفت. 

  
 

 غير مقيم  مقيم 

درصد درآمدی که از منابع مختلف در افغانستان به 20  درصد درآمد جھانی 20 شخص حقوقی 
 دست می آيند

درصد درآمدی که از منابع مختلف در افغانستان  20- 0 درصد درآمد جھانی20-  شخص حقيقی 
 به دست  می آيند.

  

بر  ۀبردرآمد  اشخاص مقيم و غير مقيم و ھم چنان مالي ۀدر اين جا دو مثال آورده شده اند که تفاوت ھای موجود در مالي :المث
 درآمد داخلی و خارجی را توضيح می دھند:

   

خراج است ۀ. يک شرکت سھامی استخراج معدن که دفتر مرکزی آن در کابل موقعيت دارد، در افغانستان و پاکستان در عرص1
معادن کار می کند. چون دفتر مرکزی شرکت در افغانستان موقعيت دارد، شرکت نامبرده به عنوان شخص حقوقی مقيم افغانستان 
در نظر گرفته می شود. بنابراين، اين شرکت بايد از درک درآمدھايی که از عمليات استخراج معادن در افغانستان و پاکستان به 

نمايد. با اين وجود، اگر شرکت مورد نظر به عنوان يک نھاد حقوقی در افغانستان تأسيس نمی گرديد  دست می آورد، ماليه پرداخت
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و دفترمرکزی آن در کابل موقعيت نمی داشت، صرف مکلفيت داشت که از درک درآمدھايی که از عمليات استخراج معادن در 
 افغانستان به دست می آورد، ماليه بپردازد. 

  

سال را در کشور ايران سپری  ۀروز آن را در افغانستان زندگی می کند و روزھای باقيماند 200يک سال کامل،  ۀ. حميد از جمل2
دستمزدھايی که در افغانستان و ايران به دست می آورد، به دولت  ۀافغانستان می باشد و بايد از درک ھم ۀمی کند. چون وی باشند

وی به خاطر دستمزدھايی که در ايران به دست می آورد، برای جمھوری اس5می ايران افغانستان ماليه بپردازد. با اين حال، اگر 
پرداخت شده وی به حساب ماليه ای در نظر گرفته می شود که قراربود وی به جمھوری اس5می افغانستان  ۀماليه بپردازد، مالي

  بپردازد. 

يک سال را در افغانستان  ۀروز باقيماند 165کند و صرف روز يک سال را در ايران زندگی  200برعکس، اگر حميد برای مدت 
اصلی نباشد، در آن صورت وی مکلف  ۀسپری کند و در صورتی که کارمند دولت افغانستان نباشد و در افغانستان نيز دارای خان

   است که صرف از درک دستمزدی که در افغانستان دريافت کرده است، برای دولت افغانستان ماليه بپردازد.

        

دارای پيش نيازھا و پيش شرط ھای  -فوق ۀجدا از اصول متذکر -اخيری که بايد تذکر داد اين است که نھادھای حقوقی ای که ۀنکت
بردرآمد)؛ به شرطی که نھاد  ۀقانون مالي 10 ۀمعارف می باشند( مادبردرآمد  ۀمی باشند، به طور کامل از پرداخت مالي خاصی

) صرفاً و به طور خاص برای مقاصد خيريه، امورعلمی، ادبی، 2افغانستان تأسيس شده باشد و ( ۀوانين نافذمورد نظر مطابق به ق
ون کنندگان، سھمداران، اعضا و کارمندان آن از فعاليت سازمان مورد نظر ) تعا3موزشی تأسيس شده باشد؛ و (علمی، فرھنگی و آ
ش نياز اخيری يک مقدار مبھم به نظر می رسد( طور مثال: آيا پرداخت معاش مالی دريافت نکنند. اين پي ۀکدام منفعت و يا بھر

برای کارمندان کدام منفعتی را برای سازمان مورد نظر به بار می آورد؟)، اما اين پيش شرط به طورخاص بيانگر وضع 
 ۀطور خاص و صرفاً به رفاه عام محدوديت بر دريافت ماليه از نھادھای حقوقی ای می باشد که فعاليت ھا و برنامه ھای آن به

 مردم تخصيص داده شده باشند. 

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظسواUت 
 

تأسيس شده و صرفاً برای پيشبرد ھمچو امور » برای مقاصد علمی، تعليمی، فرھنگی و ادبی« به طورخاص  چرا نھادھايی که 
ماليات را می توان به « باشند؟  اصلی را که می گفت ت برخوردار می خود از اين گونه امتيازا ۀفعاليت نمايند، در پرداخت مالي

به ياد بياوريد. به نظر شما چرا حکومت برای » منظور تشويق برای/ جلوگيری از برخی رفتارھای خاّصی مورد استفاده قرارداد 
  اين گونه نھادھا در پرداخت ماليه امتياز قايل شده است؟

  

 عوايد قابل ماليهج. 

 

ملی در آمد ياد می شود)  ۀبين انواع درآمد( بدون تمرکز روی منابع در آمد که به نام سرچشمافغانستان ن ماليات برعايدات قانو
تفکيک و تمايز قايل می شود. افراد و به ويژه شرکت ھا می توانند پول و ساير امتيازات را از مکان ھا و منابع متعددی تحصيل 

که از درک سرمايه گذاری به دست می آيند، فعاليت ھای تجارتی،  سودسھامیز دستمزدھا، سود و يا کنند. اين منابع عبارت اند ا
ولی که يک ماليه مراجعه شود). درآمد صرفاً به پ 20 ۀکرايه و يا حق د4لی ناشی از فروش ھای مختلف ( برای ليست کامل به ماد

ده يک جايداد را به عنوان درآمد دريافت نمايد، ارزش جايداد مورد نظر ، خ5صه نمی گردد. اگر يک ماليه دھندھنده دريافت ميکند
غانی باشد، اف 10.000ارزش آن بالغ به به عنوان درآمد در نظرگرفته می شود؛ طور مثال: اگر ماليه دھنده يک جايدادی را که 

نظر می گيرد که انگار به پول نقد بوده است و مطابق اين جايداد را دقيقاً مانند معامله ای در دريافت نمايد، قانون ماليات برعايدات 
مجموع دريافتی ھای يک فرد، شرکت سھامی، شرکت «به عنوان  عوايد قابل ماليهھمان روش با اين معامله نيز برخورد می کند. 

وضع  ت برعايداتقانون مالياتعريف می شود که توسط  » اھش ھايیکمحدود المسؤليت و ساير اشخاص حقوقی منفی معافيت ھا و 
و کدام  از دريافت ماليه معاف شده می تواندفھم و درک اين مسأله که کدام در آمد برای ). 12 ۀشده و مجاز دانسته شده اند(ماد

  مصارف بايد کسر گردند، ضروری است که بفھميم که درآمد ماليه پذير چطور محاسبه می گردد. 

  

  برعايدات ماليات ماليه و معاف ازانواع عوايد قابل 

     

  احکام عمومی  
 

برخی در آمدھای خاص و مشخص از شمار و قطار درآمدھای ماليه پذير معاف دانسته می شوند و بنا براين معروض به دريافت 
صحی را از کارفرمای خود دريافت کند و يا کدام  ۀماليه/ ماليه دھی نمی باشند. يک فرد می تواند مقدار معين دستمزد و يا بيم
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تحصيلی را به منظور آموزش نيمه وقتی خود از کدام سازمان بين المللی و يا مقدار سودسھامی را از درک سھمی که  ۀورسيب
  دريک شرکت دارد، در يافت نمايد. کدام يکی از اين گونه در آمدھا بايد معروض به ماليه دھی باشند؟ 

 

کميشن باشند: معاش ھا، دستمزدھا، حق الزحمه ھای دريافتی و  در افغانستان انواع درآمدھای ذيل معروض به ماليه دھی می
؛ درآمدھای ناشی از فروش جايداد منقول و غير منقول؛ سود، سودسھام، کرايه ھا، حق التأليف ھا، اعطاييه ھا، جايزه ھا، کاری

درک ازدرآمد ناخالصی که  پرداخت ھای دوستانه)؛ جايزه ھای دريافتی از يک رقابت، بخشش ھا (حق الزحمه ھا، انعام ھا،
، سرمايه و يا فعاليت اقتصادی به دست آيد( جسمی شراکت بين سھمداران توزيع می شوند و ھرنوع عايد ديگری که از درک کار

انواع در آمد را که از ماليه دھی معاف می باشند، به طور خ5صه بيان  14 ۀاز سوی ديگر، ماد). قانون ماليات برعايدات 13 ۀماد
خاصی  اعانه ھای/ جايزه ھای تحصيلی/ تحفه ھايی که از سوی دولت افغانستان داده می شوند؛ اعانه ھاکند که عبارت اند از:  می 

که از سوی حکومت ھای بيرونی و سازمان ھای بين المللی داده می شوند؛ ھديه ھای آموزشی، صحی، مرتبط با حوادث و ھم 
مرحوم داده می شوند؛ پولی که يک  ۀکه در صورت وقوع مرگ به خانواد حيات ۀبيم بيکاری؛ امتيازات ۀچنان امتيازات بيم

شرکت از درک قرضه و يا صدور سھام برای سھمداران به دست می آورد و سودی که يک شخص از سپرده ھای خود از بانک 
  ھای دولتی به دست می آورد.

 

وم درآمد زمانی از مه د4يل معقول و منطقی وجود دارند؟ به طورعبرای معافيت ھمچو انواع خاصی از درآمدھا از ماليه دھی چ
ماليه دھی معاف می گردد که حکومت ت5ش می کند ھمان فعاليتی را که باعث توليد ھمچو درآمد شده است، تشويق نموده و زمينه 

ماليات کشور بھبود يابد، قوانين ھای رشد و گسترش آن را فراھم سازد؛ طور مثال: برای اين که وضعيت تعليم و تربيه در يک 
  معمو4ً و به طور عموم اعانه ھای تعليمی و بورسيه ھای تحصيلی را از ماليه معاف می سازد. برعايدات

   

  عايد ناشی از سرمايه 
 

در برخی بردرآمد می باشد.  ۀعوايدی که از انتقال/ تغيير و تبديل انواع خاص جايداد دريافت می شوند، معروض به پرداخت مالي
ت از تفاوت در نرخ ھايی است که ماليه اط5ق می گردد. عايد عبار عوايد ناشی از سرمايه ۀمالي« کشورھا، به اين نوع ماليه، 

عوايد ناشی از  ۀکه با ماليقانون ماليات برعايدات دھنده براساس آن جايداد را خريداری می کند و بعداً به فروش می رساند. احکام 
  تسجيل شده است. قانون ماليات برعايدات  30-21ط دارند، در ماده ھای سرمايه ارتبا

 

) و يا سرمايه گذاری، معروض به ماليه دھی می باشد. دارايی Capital assetدارايی سرمايه ای( ۀناشی از فروش يا مبادلعوايد 
منظور مصرف به کارانداخته نمی شود)؛ طور  ست که برای توليد پول بيشتر به کار می افتد( بهاسرمايه ای عبارت از دارايی ای 

ع5وه برآن، عوايد ناشی از فروش، مبادله و يا انتقال جايداد ذيل و اوراق بھادار نام برد.  مثال می توان از پول نقد، موجودی ھا
 در تجارت تجھيزاتی که ، ساختمان ھا و زمين)؛آ4تنيز ماليه پذير می باشند: تجارت ھا، کارخانه ھا( به شمول تجھيزات، ماشين 

انتقال اشخاص و جايداد استفاده می شوند؛ سھام موجودی در شرکت ھای سھامی و يا شرکت ھای محدود المسؤليت و يا دارايی 
ليست کامل آن  ۀبرای مشاھد(حساب می شوند تصفيهشرکت باھای يک شرکت سھامی و يا شرکت محدودالمسؤليت پس از آن که 

ماليه ھيچ تأثيری نخواھد داشت، مگر اين که   ۀو انداز مقدار برروش فروش، مبادله و انتقال دارايی ود). مراجعه ش 44 ۀبه ماد
ارزش دارايی  ،دارايی ۀبرای پرداخت ماليانتقال دارايی شکل ارث را به خود بگيرد و ھمچو  مورد ماليه قابل تطبيق نمی باشد. 

  ).25 ۀ( مادد شد، مبادله شده و يا انتقال يافته است، تعيين خواھه فروش رسيدهب که ھمان جنس در بازاری بايد مبتنی بر ارزش

 

ما موضوع عوايد سرمايه ای را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دھيم؛ زيرا برخی از عوايد سرمايه ای به جای آن که تابع 
نرخ مالياتی برای فروش مالياتی می باشند.  ۀھای ويژ تابع نرخ  -ليست شده اند» د«که در بخش فرعی  -نرخ ھای معياری مالياتی

جايداد غيرمنقول( از قبيل ساختمان) يک درصد ثابت بوده و نرخ مالياتی برای فروش جايداد منقول( از قبيل تراکتور و ساير 
ماه نگھداری شوند و با  18برای مدت  حد اقل ،پيش از فروش و يا انتقالدارايی ھايی که ). 30 ۀعراده ھا) دو درصد می باشد( ماد

غير از فروش و يا  به شکل انتقالھرگاه شرايط ذيل ھمخوانی و مطابقت داشته باشند، معروض به نرخ خاّص مالياتی می باشند: 
انتقال به عنوان جزو از فروش و يا در راستای نقدينه سازی يک تجارت صورت گرفته  يا صورت گيرد؛ميراث  به روش غير از

 ) قابل دريافت می باشد.3(29 ۀدر ماد خاص نرخ مالياتی ۀسرمايه ای باشد. فرايند محاسب یداراي ،دارای انتقال يافته باشد و يا

   

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 

 

آيا کنيد.  نقادانه فکر ۀبه ارتباط اين مسأله که چرا انواع مشخص درآمد از ماليه معاف می باشند و برخی ديگری نمی باشند، به گون
  فکر می کنيد که اين نوع درآمدھا واجد شرايط معافيت از ماليه می باشند و يا خير؟ 
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  مصارف کاھش پذير
 

افغانی را از درک محصول خاصی از مشتری دريافت نمايد، اما احتمال دارد شرکت مورد نظر به  200يک شرکت شايد مبلغ 
که محصول را  بپردازد به کارمندیرا نيز افغانی  50افغانی بپردازد و  100شخصی که محصول نامبرده را عرضه کرده است، 

 ۀافغانی فايد 50از درک صرف افغانی ماليه بپردازد و يا  200به خاطر مجموع بايد آيا شرکت حال، به نظر شما ساخته است. 
   خود ماليه بپردازد؟ 

 

کسر برخی مصارف خاصی را از درآمد ماليه پذير خود کسر نمايد.  قانون ماليات افغانستان به نھادھای تجارتی اجازه می دھد که
اين کسر و يا کاھش مقدار درآمدی را که تابع وضع ماليات می يک مصرف به معنای منفی کردن آن از درآمدماليه پذير می باشد. 

ش می دھد. به طور عموم، ماليه دھندگان باشد، پايين برده و در نتيجه، مقدار ماليه ای را که نھاد مورد نظر مديون می باشند، کاھ
  می توانند مصارفی را که در جريان توليد درآمد به وجود آمده اند، کسر نمايند. 

  

  مصارف ضروری و معمولی تجارت 
 

توليد، جمع آوری و حفاظت در آمد شخصيت ھای  در اثر کهای مصارف معمولی و ضروری  ۀھمکسر و يا کاھش «برایقانون 
شخصيت ھای حقيقی و حقوقی می توانند ھزينه  ۀ). به سخن ديگر، ھم18 ۀاجازه می دھد( ماد» ی شوندوقی ناشی محقيقی و حق

مورد نظر در جريان سال ماليه دھی و يا در  ۀوجود می آيند( به شرطی که ھزينتوليد درآمد به  ی ازھايی را که به عنوان جزو
عبارت اند از: اين گونه ھزينه ھاه باشد)، از در آمد خود کسر نمايد. جريان يکی از سه سال مالياتی گذشته صورت گرفت
موادی که برای ساخت و ساز يک محصول صورت می گيرند، سودی که  ۀدستمزدھايی که به کارمندان پرداخت می شوند، ھزين

سود سھامی که به می شود،  تجارت پرداخت ۀدر بدل قرضه ھای تجارتی پرداخت می شود، کرايه ای که برای جايداد تحت استفاد
شوند(  ضروری يک تجارت در نظر گرفته می نقد پرداخت می شوند( برعکس سھام اضافی)، مالياتی که به عنوان اجزایطور

يک آتش سوزی، زلزله و يا کدام مصيبت طبيعی ديگر بر  ۀرسيدھای تجارت) و حتا خسارت ھايی که در نتيج ۀطور مثال: مالي
  مراجعه شود.   18 ۀ. برای ليست کامل مصارف کسرپذير به مادتجارت وارد می شود

  

با توجه و رجعت به مثالی که ما در آغاز اين بخش فرعی مطرح کرديم، می توانيم بگوييم که شرکت اجازه خواھد داشت که :مثال
نی را که به شخص توليد کننده افغا 50محصول مورد نظر و مبلغ  ۀافغانی را که به شخص توزيع کننده و يا عرضه کنند 100مبلغ 

تجارت می باشد،  ۀافغانی ای که فايد 50پرداخت نموده است، از درآمد کسر نمايد. بنابراين، شرکت مورد نظر صرف به خاطر 
  ماليه پرداخت خواھد کرد. 

 

افغانی آن را برای  5ا افغانی به دست می آورد، ام 100از درک توزيع و انتقال يک بار  موتر4ری ۀھمين طور، اگر يک رانند
پطرول را از مبلغی که تحصيل کرده است،  ۀوی بايد ھزينخريداری پطرول و يا مواد سوخت پرداخت می کند. در اين صورت، 

افغانی خواھد بود. پطرول در واقع، مصرفی است که ماليه دھنده در جريان  95کسر نمايد و در نتيجه، مبلغ واقعی ماليه پذير وی 
    آمد متحمل شده است. توليد در 

         

  

به طور عموم مصارف غيرکسرپذير مصارفی اند که برای ساير انواع مصارف قابل کسر و يا کاھش نمی باشند.  ،با اين وجود
رھايش، غذا و يا سرگرمی ھای ماليه دھنده( برای ليست اين گونه  ۀمقاصد و فايده ھای شخصی صورت می گيرند، ھمچون ھزين

شما شايد استد4ل کنيد که برخی مصارف شخصی از قبيل ھزينه ھای رفت و آمد به کار و مراجعه شود).  19 ۀماد مصارف به
استخدام/ کار و توليد درآمد ارتباط دارند، بايد از درآمد کسرپذير باشند. با اين  ۀکه احتما4ً با مسأل حيات ۀھزينه ھای صحی و بيم

اضر کسرپذير نمی باشند. زمانی که ماليه دھنده روی خودش پول مصرف می کند، به عنوان وجود، اين گونه ھزينه ھا در حال ح
  پولی در نظر گرفته نمی شود که برای توليد درآمد مصرف شده باشد. 

  

  زيان ھای سرمايه ای 
 

ليه پذير می باشند. با ماعوايد سرمايه ای) (برخی دارايی ھای خاص  ۀبه خاطر داشته باشيد که عوايدی حاصله از فروش و مبادل
درآمد ماليه پذير از درآمد کسرپذير می  ۀھمچو فروش ھا به ميان می آيند، درھنگام محاسب ۀاين وجود، زيان ھايی که در نتيج

) در صورتی که فروش 2) کسری برای سال مالياتی صورت گيرد که در آن فروش صورت گرفته است، و(1(، به شرطی کهباشند
بنابراين، اگر شما يک تجارت خانه ج به عايد شده باشد، ھمچو عايد به عنوان عايد سرمايه ای ماليه پذير می باشد. و يا مبادله منت

افغانی را از درآمد  20.000افغانی به فروش برسانيد، شما می توانيد مبلغ  80.000افغانی بخريد و آن را در بدل  100.000را با 
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سھام ارتباط می گيرد. درآمد ناشی از سھام از ود در اين قاعده يک استثنا وجود دارد که آن ھم با ماليه پذير کسر نماييد. با اين وج
ساير درآمدھا جدا در نظر گرفته می شود:  زيان ھای سھام برعکس ساير انواع درآمدھا، صرف از عوايد ماليه پذير سھام کسر 

مالی زيان ھای ناشی از سھام شما بيشتر از عوايد آن می گردد، شما ). در صورتی که در جريان يک سال 28 ۀشده می توانند( ماد
صرف می توانيد زيان ھای تان را برابر با مقدار عوايد تان کسر کنيد. شما نمی توانيد زيان ھای سھام را به حساب ساير انواع 

  درآمدھای خويش انتقال بدھيد. 

  

  دالمسؤليتھزينه ھای عملياتی شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدو
 

) را در يک سال مالياتی متحمل Net Operating lossشرکت سھامی و يا شرکت محدودالمسؤليتی که يک زيان خالص عملياتی(
می شود، مستحق است که زيان وارده را از درآمد ماليه پذير سه سال بعدی کسر نمايد؛ يعنی می تواند که يک برسوم زيان سال 

» انتقال زيان به سال بعدی« ). اين عمل در اصط5ح به نام 42 ۀپذير سه سال متعاقب آن کسر نمايد( مادموجود را از در آمد ماليه 

پايين بردن مؤثر الزامات و   را از طريقياد می شود و اين قاعده برای شرکت ھا اجازه می دھد که بخشی  از زيان ھای خود 
ند. اين عمل در ذات خود برای شرکت ھا انگيزه ايجاد می کند تا پروژه ساز» مرفوع« خود  ۀمسؤليت ھای مالياتی سال ھای آيند

  ھايی را انتخاب و تطبيق کنند که ريسک آميز و در عين حال ازلحاظ اجتماعی ارزشمند باشند. 

  

  ماليات ۀروش محاسب
 

ا روش مشخص می کند که روش حساب و محاسبه برای مقاصد ماليه دھی/ ماليه گيری دارای اھميت بسيار زياد می باشد؛ زير
را به ماليه دھنده مديون  که کس ديگری مقدار پولی/ درآمدی يک درآمد چه زمانی بايد برای مقاصد مالياتی تثبيت شود. امکان دارد

حالی که روش ھای محاسبه خارج از قلمرو و باشد، اما احتمال دارد که در دريافت آن توسط ماليه دھنده تأخير صورت گيرد. در 
نجايش اين فصل است، اما قابل يادآوری است که در ھنگام دريافت ماليه، با شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت گُ 

در مقايسه با ساير اشخاص به روش متفاوتی برخورد صورت می گيرد. شرکت ھای سھامی و شرکت محدودالمسؤليت مکلف اند 
که در آن درآمد و مصارف مطابق به  –) Accrual Method» (روش افزودگی«که درآمد ماليه پذير خويش را با استفاده از 

محاسبه کنند؛ حتا اگر درآمد و مصارف در  -تاريخی که با4ی يکی از طرفين به شکل بدھکاری قيد شده است، تثبيت می شود
بردرآمد  ۀمالي ۀرا برای محاسب» یروش نقد« ). ساير اشخاص بايد قانون ماليات برعايدات 37 ۀھمان تاريخ پرداخت نشوند( ماد

، تثبيت می پرداخت صورت گرفته است، درآمد و مصارف مطابق به تاريخی که واقعاً در آن اين روشخود استفاده کنند ودر 
  ).  38 ۀشوند( ماد

 

ايد برای مقاصد صورت می گيرند، ب» غيروابسته«  ۀاگر بين طرف ھای معامل معام5ت ۀيکی از مفاھم مھم ديگر اين است که ھم
) ياد می شود؛ طور مثال: فرض کنيد Arms-length(نا متصل ۀمالياتی ارزشگذاری شوند. اغلب اوقات به  اين نوع معامله، معامل

افغانی به  100يکی از شرکت ھای احمد محصول خود را به شرکت ديگری که مالک آن نيز احمد می باشد،  با يک نرخ تخفيف 
ين طريق دو طرف معامله با ھم ھمبستگی پيدا می کند). در صورتی که ھيچ تخفيفی صورت نمی گرفت، فروش می رساند( از ا

قانون ماليات  102 ۀافغانی می بود( طور مثال: نرخ مارکيت). مطابق به ماد 200در آن صورت قيمت محصول مورد نظر 
  افغانی را محاسبه کند.  200د ماليه پذير خود درآم ۀ، شرکتی که محصول را فروخته است، بايد  ھنگام محاسببرعايدات 

  

 ماليات و نرخ ھا د: 

 

عوايد  ۀبحثی که در بار جريان شامل ماليات مختلف می گردد که ھرکدام دارای نرخ متفاوتی می باشد. درقانون ماليات برعايدات 
ھدف از تعيين يک نرخ مشخص ماليه اين از انواع ماليه و نرخ آن آشنا شديد. با يکی شما صورت گرفت،  در فوق سرمايه ای

 ۀو منطقی در بارخردگرا فعاليت ھای ارزشمند اقتصادی توازن ايجاد نمايد. آدم ھای خدمات دولتی و  حاصله ازاست که بين عوايد 
با ھم وری کند، مقدار عوايدی که يک حکومت بايد جمع آ ۀاين  که اين توازن چگونه بايد باشد، مخالفت می کنند؛ زيرا آنھا در بار

حکومت بايد خدمات 4زمی را فراھم کند آيا خود به ارتباط اين موضوع که  ۀنوب اين وضعيت به به و ( اخت5ف نظر خواھند داشت
و يا نکند، به يک جنجال تبديل می شود). نرخ ھای ماليه می تواند از لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی يک موضوع جنجال 

  برانگيز باشد. 

  

  چيست؟» عادUنه«  ۀاليم

 

تا چه حدی عاد4نه است، بايد بدانيم که ھزينه و يا مسؤليت مالياتی بين شھروندان و يا  وضع شده ۀبرای اين که بفھميم مالي
ماليه دھندگان وضع می شوند » توانايی پرداخت« باشندگان تحت قضاوت چطور توزيع می شود. اين اصل که آيا ماليات مطابق به 

به ارتباط ماليات در نظر گرفته » عدالت و انصاف« خير به طور عموم و در اکثر کشورھا به عنوان يکی از تدابير اساسیو يا 
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چيده تر است؛ ياين عبارت بيش از آن که در ظاھر و يا درنگاه اولی ساده به نظر می رسد، پ ۀمی شود، اما معنای فشرده و خ5ص
) Horizontal equityمی تواند بيشتر از اين به دو اصل ديگر تجزيه گردد: انصاف افقی( »توانايی پرداخت«  مفھوم طور مثال:

دگانی که در عين وضعيت قراردارند، مطابق به ماليه دھنافقی حکم می کند تا با ). انصاف Vertical Equityو انصاف عمودی(
ھندگانی که دارای درآمد مشابه می باشند، بايد مقدار مشابه بردرآمد بايد رفتار مشابھی صورت گيرد(طور مثال: ماليه د ۀقانون مالي

از قوانين ماليه می طلبد تا بين ماليه دھندگانی که در وضعيت ھای متفاوت از » انصاف عمودی« ماليه بپردازد)،در حاليکه 
بايد مقدارھای مختلف ماليه  در مثال مورد نظر،» ز«،  و الفھمديگر قرار دارند، تفاوت و تمايز قايل شوند( طور مثال: شخص 

بتواند سطح مختلف درآمدھای آنھا را بازتاب دھد). در اين باره فکرکنيد که آيا در نظام ھای مالياتی ذيل اصل انصاف تا بپردازند 
  ؟ و عمودی تأمين می گردد و يا خير افقی

 

ست که با4ی ھرشخص به طور ادار ماليه ای می باشد و آن عبارت از مقHead tax سرانه ۀساده ترين رويکرد به ماليه، مالي
 ی ازتعداد زيادامکان دارد که مساويانه وضع می شود( يا احتما4ً با4ی ھر شخص بالغی که توانايی کارکردن را دارا باشد). 

رند، شايد از پرداخت اين رويکرد را نامنصفانه بپندارند؛ زيرا ماليه دھندگانی که در شرايط مختلف مالی قراردا ماليه دھندهمردمان 
. بنابراين، ماليه دھندگانی که دارای درآمد و يا ثروت کمتر می ه ای که مناسب حال آنھا می باشد، سر باز زنندمقدار دقيق مالي

  باشند، در مقايسه با آنھايی که دارای درآمد و يا ثروت بيشتر می باشند، مسؤليت و بار سنگين تر ماليه را متحمل خواھند شد. 

  

  

افغانی  1000که در سال  است يک دھقان  »الف« فرض کنيد که کشور الف دارای سه تن شھروند مختلف می باشد: شھروند :مثال
افغانی پول به دست می آورد  10.000ست که در يک دانشگاه درس می دھد و سا4نه اپروفيسوری » ی«؛ شھروند کمايی می کند

افغانی به دست می آورد. حال اگر قرار می بود  100.000وغن است که سا4نه ) مالک يک شرکت بزرگ رزو شھروند سومی(
) عين مقدار زو   ی، الفسرانه وضع کند، در آن صورت ھريک از اشخاص(  ۀافغانی را به عنوان مالي 200که کشور الف مبلغ 

در  »ز«ثروتمند تر و شخص   »فال«از شخص  »ی« شخص که است در حالیاين پول را به عنوان ماليات پرداخت می کردند؛ 
سرانه تعداد  ۀماليقوانين بردرآمد قابل م5حظه ثروتمند تر می باشند. به سخن ديگر،  ۀبه انداز » ی«و  »الف« مقايسه با اشخاص 

به عين  دھندگان ماليه ۀ؛ زيرا اين قانون با ھمبررسی قرار می دھدناعاد4نه مورد  ۀزيادی از مردمان مختلف السويه را به گون
 »الف« مسؤليت مالياتی شخص ماليه را توسط آنھا در نظر داشته باشد. » توانايی پرداخت«  روش معامله می کند، بدون آن که

در حالی که مسؤليت مالياتی  شخص )،افغانی کنيم 1000افغانی را تقسيم  200درصد درآمد وی می باشد( ھرگاه  20مساوی به 
  افغانی بنماييم).  100.000افغانی را تقسيم  200رآمد وی می باشد(ھرگاه درصد د % 0.5 برابر به  »ز«

    

نرخ ھای ماليه ھمزمان با افزايش درآمد ماليه پذير  آنکه در  )Progressive tax(تصاعدی ۀرويکرد دوم عبارت است از مالي
آمد بيشتر می باشد، نه تنھا که در مقايسه با شخص ، ماليه دھنده ای که دارای درتصاعدی ۀماليافزايش می يابد. بنابراين، مطابق به 

  به شکل ماليه پرداخت می کند.  را نيز درآمد خويش بزرگيک قسمت می پردازد، بلکه  بيشتر ۀکم درآمد مالي

  

از که  ود وضع می کند: صفر درصد بردرآمد ماليه پذيریخ ۀاتی را بردرآمد افراد ماليه دھندکشور الف سه نوع نرخ مالي :مثال
افغانی  35000که در جريان سال مالی الی مرز  درصد بردرآمد ماليه پذيری 20نی درسال می باشد؛ افغا 5000صفر شروع الی 
حال به نظر شما شخصی افغانی می باشد.  35000درآمد ماليه پذيری که در طول سال مالی بيشتر از  درصد بر % 40می رسد و 

) چه مقدار ماليه را به دولت مديون خواھد بود؟ ماليه الف ۀافغانی می باشد( ماليه دھند 1000که درآمد وی در سال مالی مبلغ 
 »ز« ۀافغانی می باشد، چه مقدار ماليه مديون خواھد بود و ماليه دھند 10.000که در آمد ماليه پذير وی در سال مالی  »ی« ۀدھند
مقدار ماليه را بايد به دولت بپردازد؟ آشکار است که مطابق به  افغانی می باشد، چه 100.000درآمدماليه پذير وی در سال که 

زيرا نرخ مالياتی نافذ بر وی( نرخی که بيانگر مقدار ماليه ای می  -معروض به ماليه دھی نخواھد بود »الف«  ۀقانون، ماليه دھند
از  »ی« ۀرصد خواھد بود. ماليه دھندمی پردازد و بردرآمد مجموعی وی تقسيم می شود) صفر د »الف« باشد که واقعاً   شخص 

افغانی ای که قسمت اول درآمد وی را تشکيل می دھد، مکلف به پرداخت ماليه نخواھد بود، اما وی مکلف خواھد  5،000درک 
اخت افغانی را ماليات پرد 1،000درصد ماليه بپردازد. بنا براين، وی  20افغانی اضافی درآمد خود  5،000بود  که به خاطر مبلغ 

افغانی  1000مبلغ (    % بر درآمد ماليه پذير وی نافذ خواھد بود10) و در واقع يک نرخ مالياتی 0.2X 5,000خواھد کرد( 
افغانی که  5،000نيز از درک  » ز«  ۀوی تقسيم خواھد شد). با�خره، ماليه دھند ۀافغانی ساليان 10،000مالياتی که بر در آمد 

وی را تشکيل می دھد، مکلف به پرداخت ماليه نخواھد بود، اما وی مکلف خواھد بود که به خاطر  بخشی از درآمد ماليه پذير
% 40افغانی ديگر خود نيز  60،000% درصد ماليه بپردازد و ھم چنان به خاطر مقدار 20افغانی درآمد بعدی خود  35،000

) به 0.2X35,00+0.4X60.000(  نی را به شکل مالياتافغا 31،000درصد ماليه بپردازد. بنابراين، وی مکلف خواھد بود که 
پرداخته افغانی ای که به عنوان ماليه  31،000% درصد خواھد بود( 31ماليه بپردازد که در نتيجه نرخ نافذ مالياتی بر وی دولت 

  تقسيم می شود).  100،000-می شود، توسط درآمد يک صدھزار افغانی
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استفاده می شود، بجا خواھد بود که  تصاعدی ۀماليتحصيل ماليه از شخصيت ھای حقيقی از رويکرد  چون در افغانستان برای
برای چند دقيقه ای استد4ل ھايی را که برله و يا عليه ماليه گيری متناسب به پيشرفت وجود دارند، مورد بررسی قرار دھيم. 

 تصاعدی ۀماليباھم بحث و جدل دارند. طرفداران  تصاعدی ۀيمالاصل رعايت انصاف در  ۀدانشمندان و سياستگزاران در بار

را وادار می کند  منداستد4ل می کند که اين نوع رويکرد ماليه عاد4نه می باشد؛ زيرا پرداخت ماليات اضافی ماليه دھندگان ثروت
اين دسته از دانشمندان استد4ل می کنند  ايثار و فداکاری بيشتری از خود نشان دھند. ھم چنان ر مقايسه با ماليه دھندگان فقيرکه د
جايداد  از به ويژه از طريق اجرا و انفاذ قوانينی که - استفاده می کنندنامتناسب  ۀثروتمندان از اجناس و خدمات دولتی به گونکه  

ھمين خاطر، و به - می شوند، حراست می کنندتوليد و انباشت درآمد و ثروت  باعثاز تدارک اجناس و خدماتی که خصوصی و 
می تواند از طريق  تصاعدی ۀماليغيرمتناسب درآمد خويش را بايد به عنوان ماليه پرداخت نمايند. با�خره، ساختار  ۀيک حص

  درآمد و ثروت در سراسر جامعه به عنوان محرکی در راستای کاھش نابرابری اقتصادی عمل نمايد.  ۀتوزيع دوبار

  

ماليه دھندگان ثروتمندتر می توانند قسمت بزرگ  يگانه معنا و مفھوم  اين واقعيت که کنند کهاستد4ل می  تصاعدی ۀمخالفان مالي
اين نيست که آنھا مجبور باشند ھمچو  ،با توجه به اصل عدالت و انصافدرآمد خويش را به شکل ماليه پرداخت نمايد،   یتر

بيشتر ايثار و قربانی  ۀمقدار ماليبا پرداخت يه دھندگان ثروتمند مال می گويدگر اين برداشت را که پرداخت را انجام دھند. برخی دي
غير متناسب از خدمات دولتی استفاده می کنند، را به چالش می  ۀبسيار اندکی می کنند و يا اين که ماليه دھندگان ثروتمند به گون

طور مثال: »( کار و زحمت ۀثمر« باشند که کشند. برخی منتقدان ديگر نيز استد4ل می کنند که افراد به طور معمول مستحق می 
درآمد و ثروت توسط دولت از يک شخص به شخص  ۀنگھدارند و توزيع دوبارنزد خود و دست آوردھای خويش) را  درآمدھا

ات ماليه گيری که مالينظام استد4ل کند که ھرنوع  اين گونه می تواند یبا�خره، ھرکسديگر در ذات خود غير عاد4نه می باشد. 
 ماليه گيرینظام و تنھا   ،بسيار زيادی را روی يک شخص در مقايسه با ديگران وضع و تحميل کند، از بُنياد غيرعاد4نه می باشد

  افراد( يا حد اقل ھرکسی که دستمزدی دارد) عين مقدار ماليه را پرداخت می کند، عاد4نه و منصفانه می باشد.  ۀکه در آن ھم ای

 

) می باشد که مطابق Flat income tax( بردرآمد يکسان ۀداخت ماليه نيز قابل تذکر می باشند. اولی آن ماليدو رويکرد ديگر پر
آن بردر آمدھای اشخاص مختلف نرخ يکسان ماليه وضع و تطبيق می گردد. براساس اين قاعده شخصی که دارای در آمد با4 می 

قسمت بزرگی از درآمد اَش را به  مکلف نخواھد بود که اما ،پرداخت کند بيشتری را ۀباشد، مکلف خواھد بود که يک مقدار مالي
افغانی را به عنوان  200 »الف« ۀدرصد باشد، ماليه دھند 20 بردرآمد يکسان ۀبنابراين، اگر نرخ مالي. کندعنوان ماليه پرداخت 

در  د. مدافعان اين نوع ماليه استد4ل می کنند که د کری را به عنوان ماليه پرداخت خواھافغان 20،000  »ز« ۀماليه دھند ماليه و 
؛ زيرا اين قاعده ماليه دھندگانی را که از لحاظ درآمد شوداصل انصاف/ صداقت افقی رعايت می  ،يکسان بردرآمد ۀماليرويکرد 

اين رويکردماليه د. ر بيش از حد مختلفی را به دولت ماليه پرداخت نماينکه مقاددر سطوح مختلفی قراردارند، مکلف می سازد 
؛ زيرا ماليه دھندگانی که دارای در آمدھای مختلفی می باشند( يا حتا اگر دارای سطح گيری نيز خالی از عيب و نقض نمی باشد

ماليه در مقايسه با  »ی«و  »الف«  ۀای ماليه دھندد( طور مثال: برندرآمد مشابه باشند) نمی تواند عين نرخ ماليه را پرداخت نماي
اگر کمی عمومی تر صحبت کنيم، اين مسأله واضح  % درصد ماليه را پرداخت نمايند).20بسيار دشورا خواھد بود که  »ز« ۀددھن

درآمد شان، عين نرخ مالياتی را پرداخت نمايند. در افغانستان،  مختلف بدون توجه به سطوح مختلف نيست که چرا ماليه دھندگان
   خاص حقوقی استفاده می شود. يکسان بردرآمد بر اش ۀرويکرد مالي

  

، ردرآمد وضع شود) می باشد. اين نوع ماليه به جای آن که بConsumption Taxمصرف محور(  ۀيکی از بديل ھای ديگر، مالي
» عاد4نه تر« بيشتر بر مصرف ماليه دھندگان استوار می باشد. ماليات مصرف محور در مقايسه با ماليات بردرآمد رويکرد 

می شوند؛ زيرا اين رويکرد بر آنھايی که مصرف بيشتر می کنند در مقايسه با کسانی که ذخيره می کنند، ماليات بيشتری پنداشته 
افغانی به  10،000 مبلغ ھردو در طول سال مالی» ی« ۀو  ماليه دھند» و«  ۀرا وضع می کند. طور مثال فرض کنيد که ماليه دھند

ماليه دھندگان بنا برآن که در با4 توضيح گرديد، و ماليه گيری تصاعدی می باشد نظام  کشور الف دارایدر  دست می آورند و 
افغانی  500تصميم می گيرد که » و«  ۀبردرآمد خواھند بود. ماليه دھند ۀافغانی مالي 10،00ھردو مکلف به پرداخت » ی« و » و«

افغانی از درآمد خود را در يک حساب  500ميم می گيرد تص» ی«  ۀرا برای تعطي5ت خود مصرف کند؛ در حالی که ماليه دھند
از مکلف است که » ی«  ۀاليه دھندچون درآمد ناشی از سود ماليه پذير می باشد، مپس اندازی که سود می پردازد، ذخيره کند. 

خود مصرف کرده  تپولی که برای تعطي5مکلف نيست که از درک » و«  ۀدرک سود خود ماليه بپردازد؛ در حالی که ماليه دھند
اين نوع ماليه گيری اصل انصاف افقی را نقض می کند؛ زيرا اين نوع ماليه با  مصرف محور، ۀماليه بپردازد. برعکس مالي است،

بسته به اين که آيا آنھا از مصرف خود داری می کند و يا بی درنگ مصرف می  -عين مردمانی که دارای عين درآمد می باشند
مصرف محور، بر پولی که در حساب پس انداز واريز شده است، با  ۀمطابق به ماليی مختلف برخورد می کند. به روش ھا -کنند

در نظر گرفته می شود و يانه، می تواند ماليه وضع شود و يا ھم ماليه » مصرف« ماليه گيری نظام توجه به اين که آيا از نظر 
  وضع نشود. 
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خود به جای آن که مشک5ت زيادی را حل کند، مشک5ت بيشتری را به وجود  ۀند به نوبمصرف محور می توا ۀبا اين حال، مالي
شخصی که از درک پس انداز و سرمايه گذاری ھای خود يک مقدار  ھرگاه دو شخص درآمد مشابھی داشته باشد، بياورد؛ زيرا

است( در عين زمان قدرت ماليه دھی  به دست آورده است، بدون شک در ثروت وی نيزافزايش صورت گرفته اضافی را درآمد
شخص با شخصی که در ثروت وی چنين افزايشی رخ نداده است، در عين  به ھمين خاطر، اين و وی نيز افزايش يافته است)
 ۀبنابراين، ماليه مصرف محور شايد از نظر افقی مناسب نباشد. افزون برآن، وزنه و يا مسؤليت ماليموقف مالی قرار ندارد. 

نسبت به مجبور اند که ) آنھا 1محور بيشتر روی مردمانی تکيه می کند که دارای درآمد پايين می باشند؛ بنا به دو دليل: (مصرف 
خويش را  ۀمردمان ثروتمند قسمت بزرگتری از درآمد خود را برای دريافت اجناس و خدمات مصرف کنند تا بتوانند نيازھای اولي

،  ازتوانايی با مردمانی که دارای درآمد اندک انددارای درآمد بيشتر می باشند، در مقايسه ) مردمانی که 2برآورده سازند؛ و(
حال،  در راستای ذخيره و سرمايه گذاری برخوردار بوده و می توانند درآمد بيشتری را از اين درک نصيب شوند.بيشتری 

 ۀماليکند که قناعت  ه برای تان دشوار خواھد بود کاگربرای شما اين استد4ل ھا قناعت بخش باشند، چنين به نظر می رسد 
به طور خ5صه تر اگر صحبت کنيم، اين پرسش که کدام يک از می باشد. » عاد4نه تر« تصاعدی  ۀمصرف محور نسبت به مالي

  مفصل و گسترده می باشد.  ۀروش ھا و رويکردھای ماليه گيری عاد4نه تر می باشند، نيازمند يک بحث و مباحث

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرواUت س

 

ھای مختلف ماليه نظام ھای ماليه گيری برای شما منطقی تر و عاد4نه تر به نظر می رسد؟ در اين بخش فرعی نظام کدام يکی از 
به ا توجه ھای نامبرده بنظام گيری، بدون توجه به زمينه و شرايط کشور خاّصی، برای شما ارايه شدند. به نظر شما کدام يکی از 

موجود آن، برای افغانستان مفيد و با معنا می باشد؟ بياييد دريابيم که آيا حکومت  ۀتوسعشرايط منحصر به فرد افغانستان و سطح 
  افغانستان نيز با شما موافقت می کند و ياخير. 

  

 نرخ ھای مالياتی افغانستان

  

  بردرآمد  معياری ۀمالي
 

کت ھای سھامی، شرکت ھای محدودالمسؤليت و ساير نھادھای حقوقی) مکلف می باشند که درآمد ماليه پذير اشخاص حقوقی( شر
) از نوع Coporate taxشرکتی( ۀ). بنابراين، ماليقانون ماليات برعايدات 4 ۀ% درصدی، ماليه بپردازند( ماد20مطابق به نرخ 

ذير اشخاص حقيقی با نرخ ھای مالياتی ذيل که مبتنی بردرآمد ماليه پ ۀمی باشد. برعکس، مالي» يکسان بردرآمد ۀمالي«  ۀمالي
 تصاعدی می باشد.  ۀدرآمد اشخاص می باشد، محاسبه می می شود و اين مورد از نوع مالي ۀبرانداز
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 نرخ مالياتی عوايد قابل ماليه
 معاف ازماليه  150,000-0 افغانی
فيصد 10، 150000مبلغ بيشتر از  1,200,000-150,000 افغانی  

افغانی وبيشتر  فيصد مبلغ بيشتر از 20به اضافه  1,200,000  105,000 

1,200,000 
 

جمع آوری ماليه، شرکت ھای تجارتی ای که دارای مالک واحد می باشند ( که در آن افراد  ۀيبه خاطر داشته باشيد که در قض 
به جای آن که به عنوان نھادھای حقوقی در  خاصی مالک تجارتخانه بوده و خود شان آن را پيش می برند)و اعضای شراکت ھا

نظرگرفته شوند، به عنوان اشخاص حقيقی در نظر گرفته می شوند. اين کار تاحدی بجا می باشد؛ زيرا شرکت ھای دارای 
يده ھا و اين افراد از فامالک واحد و شراکت ھا واجد شرايط شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت نمی باشند. 

از  ماليه پذير آناردار می شوند. اگرچند تجارت دارای مالکيت واحد و شراکتی که درآمد برخوھای قواعد ماليه دھی  مزيت
عين نرخ شرکت ھای سھامی و (  درصد می باشد 20شخصی  بردرآمد ۀاوز کند، تابع نرخ ماليافغانی تج 1200،000مرز 

افغانی در آمد آنھا تابع نرخ ماليه گيری پايين از نرخ ھای مالياتی  1200،000شرکت ھای محدودالمسؤليت)، اما اولين مبلغ 
  شخص حقيقی خواھد بود. 

  

  متناسب به رسيدھای تجارتی  ۀمالي
 

گنجانيده ماليات برعايدات قانون  67- 64) در فصل دھم ماده ھای BRT متناسب به رسيدھای تجارتی( ۀمالي ۀاحکام قانون در بار
 ۀ) بستگی دارد به نوع خدمات عرضه شده. به طور عموم، نرخ ماليBRTناسب به رسيدھای تجارتی(مت ۀشده اند. نرخ مالي

 متناسب به رسيدھای تجارتی قرار ذيل می باشد: 

  

رسيدھای ناخالص( پيش از ھر نوع کسر و کاھش) که از فروض محصو4ت، اجناس، دارايی ھا به  ماليه بردو درصد  •
مواد، تجھيزات، خدمات، حمل و نقل و ساخت و ساز ساختمان ھا تحت يک قرارداد؛ دست می آيند؛ رسيدھای تدارک 

 رسيدھای حق البيمه ھا و رسيدھای حاصله از فروش حق دخول/ شمول( داخله) به عموم مردم، و؛ 

تحصيل  قانون 59 ۀپنج درصد ماليه برای رسيدھای حاصله از کرايه( به غير از ھرنوع کرايه ای که مطابق به ُحکم ماد •
 می شود)، رسيدھای حق التأليف و يا حق امتياز، حق الزحمه ھا، سودھا، سودسھام و درآمدھای مشابه اينھا.   

  

) با4ی شخصيت ھای حقوقی و صرفاً بر آن عده از اشخاص حقيقی قابل تطبيق می باشد BRT متناسب به رسيدھای تجارتی( ۀمالي
خدمات مسافربری خطوط ھوايی بين  -اين وجود، درآمدھای حاصله از چھار سکتورکه به تنھايی مالک تجارت می باشند. با 

 100،000المللی، ارتباطات مخابراتی/ خدمات انترنيتی، خدمات ھوتل و خدمات رستورانت ھا در صورتی که مقدار آنھا حد اقل 

)). در صورتی که 2(65) و 1(65 ۀ)، ماد2(64% درصد بر آنھا ماليه وضع می شود( ماده ھای 10افغانی در ماه باشد، با نرخ 
درصد که در بند 2 ۀافغانی باشد، در آن صورت نرخ عمومی مالي 100،000درآمد حاصله از ھمچو خدمات در طول ماه کمتر از 

اص اشخ ۀمتناسب به رسيدھای تجارتی چھار نوع سکتورھای خدماتی با4ی ھم ۀماليبا4 تذکر داده شد، بر آنھا تطبيق می شود. 
  حقيقی و حقوقی قابل تطبيق می باشد.

  

می باشد و در شھر کابل يک رستورانت را پيش می برد. فروشات ماھوار رستورانت  تجارتاحمد به تنھايی مالک يک  :مثال
می باشد.  افغانی  80،000و   104،000افغانی،  90،000مورد نظر در سه ماه سال( ميزان، عقرب و قوس) به ترتيب بالغ به 

به خاطر افغانی می باشد، برای ماه ھای نامبرده تجارت  100،000ون فروشات ماه ميزان و قوس رستورانت احمد کمتر از چ
) نمی باشد، اما تجارت صرف برای درآمد BRT  متناسب به رسيدھای تجارتی( ۀپرداخت ماليه به نھادھای مالياتی، مديون مالي
دومی، نرخ مالياتی مورد  ۀمتناسب به رسيدھای تجارتی می باشد. در اين قضي ۀيماه عقرب دارای مسؤليت و يا التزام مال

متناسب به  ۀافغانی تطبيق می گردد. بنابراين، نرخ مالي 104،000 ۀ% درصد خواھد بود که برھم10رستورانت  ۀاستفاد
.افغانی خواھد بود 10،400رسيدھای تجارتی رستورانت برای ماه عقرب، 

26
  

           

متناسب به رسيدھای تجارتی بر اساس درآمد ناخالص بررسی می شود و اين بدان  ۀمعياری بردرآمد، نرخ مالي ۀس ماليبرعک
الزامات معناست که مصارف معمولی و ضروری تجارتی، زيان ھای تجارت و زيان ھای عملياتی باقيمانده از سال ھای قبلی از 

                                                   
مي5دی  2006مبتنی بررسيدھای تجارتی بر خدمات، نشر  ۀ، مالي3وزارت ماليه، رياست عوايد افغانستان، رھنمود شماره:  -  26
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معياری، زيان ھايی که در جريان سال ھای قبلی بر تجارت وارد شده اند، به حد  ۀليسال جاری کسر شده نمی توانند. در ما مالياتی
می توانند الزامات و مسؤليت ھای کامل مالياتی يک ماليه دھنده را برای سال ھای آينده کاھش دھند. در حالی که قابل م5حظه ای 

ين که آيا ماليه دھنده در تجارت فايده به دست آورده و يا ) بايد ھرسال، بدون توجه به اBRTمتناسب به رسيدھای تجارتی( ۀمالي
 ۀروز اخير ھر ربع پرداختنی می باشند( ماد 15ربع وار در طی  ۀزيان کرده است، پرداخته شود. پرداخت ھای مالياتی به گون

93)5 .((  

 

؛ زيرا شما مجبور ايد که بدون درنظر متناسب به رسيدھای تجارتی بسيار بحث برانگيز می باشد ۀبه خاطر داشته باشيد که مالي
  ی، آن را الزاماً پرداخت نماييد.تان در سال مال ۀداشت زيان و فايد

  

  ماليات ثابت
 

بردرآمد ثابت  ۀبردرآمد يک نوع مالي ۀبر برخی فعاليت ھای مشخص تجارتی، به جای نرخ معياری مالي ماليات برعايداتقانون 
ايی از فعاليت ھای تجارتی ای که تابع ماليات ثابت می باشند، عبارت اند از صادارت و ). مثال ھ81-68 ۀوضع می کند( ماد

افغانی بر  18500افغانی شروع الی بيشتر از  2600درصد قيمت جنس)، حمل و نقل مسافران و يا اجناس( از  3الی  - 2واردات( 
درصد درآمد ناخالص)  10ی( ھفت درصد)، آسياب گندم( ، قراردادھای دولتی بدون جواز تجارتھرموتر با توجه به نوعيت عراده)

با توجه به تجربه و تخصص آنھا). دکانداران و ساير تجارت ھای ُخرد وکوچک  افغانی 15،000افغانی الی  6،000و داکتران( 
ت از نوعيت اجناس و ثابت براساس نُه معيار که عبار ۀثابت ماليه می پردازند. بايد گفت که نرخ مالي ۀنيز مطابق به نرخ مالي

پرداخت شده، ميزان تقاضای اجناس و خدمات،  قيمت ھای تخمينی اجناس و ھم  ۀخدمات عرضه شده، ُحجم تخمينی تجارت، کراي
چنان در آمد خالص تخمين شده می باشند، تعيين می شود. بااين وجود، اگر تجارت سوابق خود را به طور منظم نگھداشت نکرده 

اخيری که بايد تذکر داد اين است که  ۀنکتبردرآمد از  دو الی شش درصد خواھد بود.  ۀنرخ ثابت مالي باشد، در آن صورت
اشخاصی که دارای مکان معين تجارت نمی باشند از قبيل د44ن و نمايندگان کميشن کاری و غيره مجبور اند که براساس نرخ 

  ماليه بپردازند.   ثابت مالياتی که توسط وزارت محترم ماليه تعيين می شود،

 

شما چه فکر می کنيد آيا فعاليت ھای ذيل صرف برای ماليه گيری ثابت مناسب می باشند؟ آيا اين فعاليت ھای مشترکاتی باھم 
ميعاری بردرآمد  که برای شخصيت ھای  ۀدرصدی مالي 20دارند؟ توضيحات ذيل را در نظر بگيريد: اين ماليات ثابت از نرخ 

بردرآمد که برای اشخاص  ۀدرصدی معياری مالي 10 ۀته شده است، کمتر می باشند و حتا تعداد آنھا از نرخ ماليحقوقی در نظرگرف
حقيقی می باشند، نيز کمتر می باشند. اين تجارت ھا معمو4ً با معام5تی سر وکار دارند که حجم شان ک5ن بوده و دارای مفاد پايين 

درصدی ماليه بر اين ھا شايد باعث گردد که اين تجارت ھا از لحاظ اقتصادی بی  20درصدی و يا  10می باشند و وضع نرخ 
اين تجارت ھا فعاليت ھای با ارزشی اند که ما نمی خواھيم از آن جلوگيری کنم. افزون برآن، به خاطر  ثبات شوند. با اين حال، 

درآمد ماليه پذير معياری اين تجارت  ۀبرای محاسبدشواری ھای نگھداشت سوابق، جمع آوری و مراقبت از اسناد ضروری ای که 
 ھا در آخر سال ضروری می باشد، بسيار ھزينه بردار خواھد بود. 

  

 طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 
 

نرخ ھای مالياتی به ويژه زمانی که بايک ديگر مقايسه می شوند، سوال ھای زيادی را به ميان می آورند. آيا شما فکر می کنيد 
دولت از يک سو و بين فعاليت  داخلیمناسب می باشند؟ آيا نرخ ھای مالياتی نامبرده بين عايد  مالياتی فوق ھای  که نرخ

از شرکت ھای سھامی و شرکت ھای محدودالمسؤليت( ]  باارزش از سوی ديگر توازن ايجاد می توانند؟ آيا ۀاجتماعی[ بازدارند
درصد می باشد] با يک نرخ  10ص انفرادی[ که نرخ ماليه گيری از آنھا از صفر الی اشخاص حقوقی) در مقايسه با اکثر اشخا

درصد) ماليه دريافت شود؟ چرا و چرا نه؟ به نظر شما  از شرکت ھای سھامی و محدودالمسؤليت با کدام نرخ  20مالياتی بلند(
درصد که برای شرکت ھای سھامی و محدودالمسؤليت(  20آيا نرخ مالياتی ماليه دريافت گردد؟  -که بيشتر از اين باشد -مالياتی

آيا نرخ مالياتی اشخاص حقوقی) تعيين شده است، بيش از حد زياد و يا بيش از حد کم می باشد و ياھم کام5ً درست می باشد؟ 
تفاوت پيدا  تصاعدی از ھمديگر شان ۀ) باشد و يا ھم متناسب به درآمد يک نفر به گونFlat»(يکسان« آنھا( اشخاص حقوقی) 

غانی اف100000آيا افرادی که دريک سال بيشتر ازکند، ھمان گونه که نرخ ھای مالياتی به ارتباط اشخاص حقيقی فرق می کنند؟ 
افغانی کمايی می کنند، براساس يک نرخ  1،200،00و يا  150،000حاصل می کنند در مقايسه کسانی که سا4نه در حدود 

ماليات بپردازند؛ در حالی که آنھا ھم اکنون مقدار ماليات مجموعی بيشتری می پردازند؟ آيا کسی % درصد) 20بلندتر مالياتی( 
  .افغانی کمايی می کنند 150،000بردرآمد معارف شود؟( طور مثال: کسانی که در يک سال مالی کمتر از  ۀاز مالي

  

 جمع آوری ماليه ھـ : 
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شھروندان يک کشور مکلف می باشند  ۀمد اجرا و مديريت شود، به طور عموم  ھمبرای اين که قوانين ماليه به طور مؤثر و کارا
برای يک حکومت بسيار دشوار و ھزينه آور خواھد بود که خود  داوطلبانه از  قوانين ماليه مطابعت و پيروی کنند. ۀکه به گون

 ۀماليه را از آنھا جمع آوری کند. ھزين ۀدار معينمقدار ماليه ای را که ھر شھروند به دولت مديون می باشد، تعيين و ھم چنان مق
ھای ماليه نظام جمع آوری شده خواھد افزود. در عوض، اکثر  ۀھا احتما4ً مبالغ قابل م5حظه ای را بر مقدار مالينظام ھمچو 

داوطلبانه پرداخت  ۀبه گونگيری روی ماليه دھندگان اتکاء دارند تا آنھا خود به ارتباط درآمدھای خويش به دولت معلومات داده و 
ماليه گيری بسيار ضروری و مھم نظام ھمکاری ماليه دھندگان با حکومت برای کارامدی يک ھای مالياتی خويش را انجام دھند. 

ن دھندگا ماليه گيری بين مقدار و مبالغی که ماليهنظام بااين وجود، اگر به طور واقعبينانه و عاد4نه صحبت شود، در ھر  می باشد.
« ( مقدار پولی که آنھا به دولت مديون می باشند) و مقدارھا و مبالغی که حکومت عم5ً دريافت می کنند، يک بايد پرداخت نمايند 

  وجود دارد. » مالياتی ۀخاليگاه/ فاصل

 

کرده بتواند و برای دولت اراده کرده تا آن را تحصيل کند، حاصل که  ماليه گيری بتواند مقدار عايدی را نظام برای اين که يک 
شھروندان يک کشور توزيع شوند، حکومت بايد اين توانايی را داشته باشد که مقدار  ۀعاد4نه بين ھم ۀاين که اين ماليات به گون

مؤثر جمع آوری شده نتوانند  ۀدان وضع کرده است، جمع آوری کند. اگر ماليات به گونماليه ای را که تحت قانون ماليه بر شھرون
صرف از برخی از شھروندان[ ماليه دھندگان] جمع آوری و از برخی ديگر جمع آوری نشوند، در آن صورت، قانون ماليه  و يا

اداره نظام يک شايد نتواند مقدار عايد کافی برای حکومت توليد نمايد و يا بر برخی ماليه دھندگان ھزينه ھای بيشتری را بار نمايد. 
  افزايش بخشد.  -که از قوانين ماليه گيری تابعيت می کنند - ت که بتواند تعداد ماليه دھندگانی راومديريت خوب ماليه، سيستمی اس

 

برای عدم تابعيت و پيروی ماليه دھندگان از قانون ماليه د4يل مختلفی وجود دارند: يکی از د4يل اين است که چون قانون ماليه 
ت پرداختنی ماليه دھندگان  نيازمند محاسبات پچيده می باشند. ماليه دھندگان شايد بسيار مغلق می باشد و يا برای تعيين مقدار ماليا

ندانند که آنھا به دولت از درک پرداخت ماليه مديون می باشند و ياھم شايد قانون ماليه را نفھمند. تابعيت داوطلبانه از قانون ماليه 
ھرگاه در ھنگام پرداخت ماليه، ماليه دھندگان  اداری واضح و ساده باشند. زمانی بھبود می يابد که قوانين ماليه گيری و ساير اسناد 

تا مقدار وقتی را که برای مطابقت  مکلف باشند که برخی اسناد و مدارک را خانه پوری کنند، اين گونه اسناد بايد بسيار ساده باشند
نھادھای و ماليه گيری را برای دولت نظام يه مديريت مال ۀو پيروی از قانون 4زم می باشد، کاھش بخشد. ھم چنان، قوانين ساد

  اجرايی ساده می سازد. 

  

تابعيت  -مايل نيستند ماليه بپردازندصرف به خاطری که  - با اين وجود، برخی ماليه دھندگان شايد از قانون ماليه بسيار به آسانی
م، زمانی که يک ماليه دھنده مالياتی را که به دولت مديون به طور عموياد می شود. ازماليات نکنند. عدم تابعيت عمدی به نام فرار

ماليه گيری برخی جريمه ھايی را عليه وی وضع می کند(اين جريمه ھا می توانند از نوع جريمه ھای نظام می باشد نپردازد، 
ثر نافذ و اجرا نمايد، آنھا نيز مؤ ۀمدنی و يا ھم جزاھای جنايی باشند). با اين وجود، اگر حکومت نتواند اين جريمه ھا را به گون

خود را از دست می دھند. بنابراين، يکی از جنبه ھای مديريت ماليه بايد نظارت از ماليه دھندگان باشد تا مشخص  ۀتأثير بازدارند
  گردد که کدام ماليه دھندگان از قانون تابعيت می کنند و کدام آنھا تابعيت نمی کنند.  

  

ابعيت و يا عدم تابعيت ماليه دھنده گان از قوانين ماليه تأثيرگذار می باشد، اين ت ۀديگری که بر مسأل يک عامل يا فاکتور اضافی
ماليه و مشروعيت حکومتی که ھمچو ماليه ھا را وضع می کند، چگونه نظام است که درک و تصور آنھا به ارتباط مشروعيت 

وايد مالياتی مصرف می شوند، چگونه فکر و تصور دارند؛ است و آنھا به ارتباط مشروعيت روش ھايی که مبنی برآن ع
طورمثال: اگر ماليه دھندگان فکر کنند که تعداد زيادی از ماليه دھندگان ھم رديف شان ماليات شان را نمی پردازند( يا مردمان 

شوند، آنھا نيز ع5قه مندی  ثروتمند و صاحب نفوذ ماليات شان را نمی پردازند) و برای عدم تابعيت از قانون نيز مجازات نمی
اگر قوانين ماليه غيرعاد4نه و يا اجباری به نظر رسند و شان را به ارتباط تابعيت و پيروی از مواد قوانين ماليه از دست می دھند. 

 ۀبه گونيا به روشی نافذ و اجرا شوند که غيرعاد4نه و يا اجباری به نظر رسد، ماليه دھندگان کمتر متمايل خواھند بود که 
با�خره، اگر ماليه دھندگان فکر کنند که حکومت از طريق غيرمشروع به قدرت رسيده و يا وطلبانه در اين راستا ھمکاری کنند. اد

  متردد خواھند بود. و  بی ع5قهماليات  جمع آوری شده توسط مقام ھای فاسد دولتی سوء استفاده می شوند، آنھا در پرداخت ماليه 

   

مؤثر نافذ و اجراء کند، يکی از جنبه ھای مھم مديريت ماليه عبارت  ۀحکومت بتواند مجازات و جريمه ھا را به گون برای اين که
از گردآوری اط5عات و معلومات در مورد ماليه دھندگان می باشد؛ نخست، حکومت پيش از اين که بتواند تعيين کند که آيا ماليه 

نظام تعداد زيادی از کشورھا يک ند و ياخير، بايد بداند که چه کسانی ماليه دھنده می باشند. دھندگان از قانون ماليه تابعيت می کن
را برای راجستر ماليه دھندگان خود ايجاد و يا تأسيس می کنند و در تعداد زيادی کشورھا، ماليه دھندگان مکلف اند که در ھنگام 

ياد می شود، به دولت ارايه کنند. اين معلومات  »گزارش رسمی ماليه« ا که به نام پرداخت ماليات خويش برخی اسناد و مدارک ر
خود  ۀبرای حکومت زمينه می دھد تا محاسباتی را که ماليه دھنده انجام داده بررسی نموده و مشخص سازد که آيا ماليه دھنده مالي

ط ماليه دھنده شک و ترديد داشته باشد، می را کامل پرداخت کرده است و ياخير. اگر حکومت به ارتباط معلومات ارايه شده توس
کند. در جريان تفتيش، ماليه دھنده بايد ثابت کند که  معلوماتی را که برای دولت ارايه کرده است، » تفتيش« تواند ماليه دھند را 
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برخی  اتی ھای مالينظام درست بوده است و مقدار ماليه ای را که وی محاسبه کرده است، نيز دقيق و صحيح می باشد. در برخی 
مکلف می  سومی اين طرف ھای رسمیطرف ھای ديگر مسؤليت دارند که برای حکومت اط5عات و معلومات 4زم ارايه نمايند. 

مورد نظر با ساير ماليه دھندگان انجام داده  ۀرا درج کنند و در آن معام5تی را که ماليه دھند» گزارش معلوماتی« باشند که يک 
افغانی را به يک کارمند بپردازد، شايد نھادتجارتی  100مفصل بررسی شده باشد؛ طور مثال: اگر يک تجارت مبلغ است، به طور 

کار مند، برای دولت معلومات ارايه کند. سپس مدير اجرايی معلوماتی می تواند  به ھرمورد نظر مکلف باشد که از پرداخت خود 
ی/ تقابلی بررسی کند تا دريابد که آيا کارمند موصوف در وبه طور مقايس ،شده است فراھم يکی از کارمندانمعلوماتی را که توسط 

  پرداخت خود گزارش داده است.   ۀبار

  

  تشکي?ت
 

مکلفيت ھای مالياتی و ليت اجراء و مديريت قانون ماليه، تعيين وافغانستان رياستی است که مسؤ ۀوزارت محترم مالي رياست عوايد
. ماليات  دارد فعاليتجمھوری اس5می افغانستان  ۀوزارت مالي وکاترياست عوايد در چبه عھده دارد.  جمع آوری معلومات را

آن در ولسوالی جمع آوری شده و سپس آنھا مکلف اند که ماليات جمع آوری  ۀو دفترھای مربوط داخلی در مستوفيت ھای و4يتی
د که در کابل[ وزارت ماليه] قراردارد، به عنوان دفتر مرکزی ملی شده را به حکومت مرکزی ارسال نمايند. رياست عمومی عواي

  عمل نموده و عمليات جمع آوری ماليات را در و4يت ھا نيز ھماھنگی و رھبری می کند.

   

 طرزالعمل ھای جمع آوری

  

 مالياتی که در جريان سال مالی جمع آوری می شوند
 

بردرآمد معياری را که قرار است کارمندان آنھا  ۀيان خود اتکاء می کند تا ماليمانند کشورھای ديگر، افغانستان نيز روی کارفرما
اشخاص حقيقی و حقوقی  ۀبه دولت مديون باشند، از درآمد آنھا کسر و نزد خود نگھدارند. به طور مشخص تر اگر گفته شود، ھم

برای کارمندان خود می دھند، مقدار مالياتی را که  ای که دو يا بيشتر از دو فرد را استخدام می کنند، مکلف اند از دستمزدی که
قانون مراجعه شود). در  58و  46، 17کارمندان آنھا از درک ھمچو دستمزد به دولت مديون خواھند شد، کسر کنند( به ماده ھای 

آنھا  ۀدار ماليات کسرشدمعلومات به ارتباط دستمزدھا و مق ۀظرف ده روز اخير ھرماه، کارفرما بايد يک گزارشی را که دربردارند
می باشد، يک گزارش رسمی را به دولت تسليم کند و کارفرما بايد ھرنوع مالياتی را که از کارمندان خود کسر کرده است، به 
وزارت محترم ماليه انتقال دھد. درآخرين روز حمل( يک ماه پس از بسته شدن و يا پايان پذيرفتن سال مالی)، کارفرما بايد يک 

 61و  46ھر کارمند خود به کارمند مورد نظر و وزارت ماليه تسليم دھد( ماده ھای  ۀکسر شد ۀرا به ارتباط دستمزد و ماليگزارش 

  ). ماليات برعايداتقانون 

  

مورد  ۀماليه دھندبه  قاعده و يا اصل کسر و يا نگھداشت ماليه از کارفرما می طلبد که از ھرمقدار و ھرنوع پولی که وی : مثال
سازد؛ طور مثال: اگر يک کارمند از درک کار برای يک  ر مديون می باشد، کسر کرده و ماليات مذکور را به حکومت منتقلنظ

% درصد ماليه اخذگردد، در آن صورت، شرکت مکلف 10افغانی کمايی کند و  از درآمدحاصله نيز با نرخ  10،000شرکت 
تی کارمند موصوف کسر کرده و آنرا به حکومت افغانستان منتقل نمايد. افغانی را از چک پرداخ 1،000خواھد بود که مبلغ 

افغانی را از کارفرما دريافت کند. در چنين حالتی، کارمند مورد نظر  9،000بنابراين، کارمند مذکور مستحق است که صرف مبلغ 
فيت مالياتی وی ھم اکنون از سوی کارفرما بيشتری را از درک درآمد اَش به دولت مديون نخواھد بود؛ زيرا مکل ۀديگر کدام مالي

  پرداخت شده است. 

  

دوره ای پرداختنی می  ۀافزون برمالياتی که توسط کارفرما کسر می شوند، برخی ماليات ديگری نيز در جريان سال مالی به گون
 ۀا فراھم می کند؛ طور مثال: مالي) آن به ارتباط ماليات اضافی ديگر يک ليست کامل ر10) و ھم چنان بند (8(-)5(93 ۀباشند. ماد

روز اخير ھر ربع پرداخته می شود. برخی ماليات ثابت بردرآمد به  15ربع وار در ظرف  ۀمتناسب به رسيدھای تجارتی به گون
که در جدول ذيل مورد بحث و بررسی  - ماھوار پرداخت می شوند. ماليات برخی درآمدھای کرايه ای ۀربع وار و حتا به گون ۀگون

  ماھوار پرداخت شوند.  ۀنيز بايد به گون -قرارگرفته اند

  

  مورد ويژه: درآمد کرايه ای صاحب خانه( جايداد)
 

و جمع آوری ماليه گيری  بررسی نرخ ھايی که از درک انواع جايداد خاّصی به دست می آيند، معروض و يا تابع طرزالعمل
شخص حقيقی ويا حقوقی به منظور پيشبرد مقاصدی تجارتی استفاده شده و  جايداد کرايه ای بايد توسط). 59 ۀخاص می باشند( ماد
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جايداد خاصی موجود باشند، مالک خانه از  ۀافغانی باشد. اگر اين شرايط در مورد کراي 15،000مقدار کرايه نيز بايد بيشتر از 
وجود، شخص کرايه نشين( مستأجر) بايد % درصد ماليه به دولت مديون خواھد بود. با اين 20به دست آمده  مبلغ  ۀدرک کراي

خود را از مقدار پرداخت کرايه کسر کرده و به حکومت منتقل نمايد. بنابراين، صاحب خانه مقدار واقعی کرايه را با کسر  ۀمالي
ته می توسط وی به دولت پرداخدرصد از آن، دريافت خواھد کرد. در آخر سال مالی، ماليه ای که توسط مستأجر کسر شده و  20

  شود، مبلغ مورد نظر به حساب مجموع الزامات و مسؤليت ھای مالياتی صاحب خانه محاسبه خواھد. 

         

تجارت خانه ھا جمع آوری می شوند[ از طريق کسر و يا نگھداشت  ۀمربوط ۀاکثرمالياتی که درجريان سال مالی از سوی شعب
ثابت بردرآمد]  توسط نھاد تجارتی به دولت پرداخت خواھند شد. جمع آوری  متناسب به رسيدھای تجارتی و ياھم ماليه ھای ۀمالي

اين گونه ماليات در فاصله ھای معين زمانی در سراسر سال مالی، برای نيل به دو ھدف مشخص صورت می گيرد: نخست، از 
دولت جاری  می   ۀدھای ماليه گيرنديک سو اين راھکار يک جريان م5يم و دوامدار عايداتی را در جريان سال مالی به درون نھا

خود می تواند با استفاده از آن برای پرداخت در بدل اجناس و خدماتی استفاده کند که موقع پرداخت آن  ۀسازد که دولت نيز به نوب
شرکت ھا ھا رسيده است؛ دوم، اين روش باعث می شود که اصل متابعت از قوانين ماليه توسط کارمندان به درستی رعايت گردد. 

و يا  افرادحالت ھای ، در مقايسه با دارندمديريت و سرمايه گذاری  سھم که در و نھادھای مختلفی که به خاطر حقوق و احترام 
تمايل بيشتری برای تابعيت از قوانين مالياتی نشان می دھند و نظارت از ماليه دھی ھمچو اشخاص حقوقی و نھادھا بسيار  شخصی

ھم چنان، کسر و نگھداشت ماليات از در آمدکارمندان کار را برای ماليه دھندگان انفرادی آسان می کند تا شد. کارامد و ساده می با
از قوانين مالياتی متابعت کنند؛ زيرا مقدار ماليه ای که افراد به دولت مديون می باشند، ھم اکنون توسط کارفرمايان شان تعيين و 

ندان خود مکلفيت ندارند که به چند و چون آن پی ببرند و خود شان ماليات خويش را نگھداری شده اند. در اين صورت، کارم
  محاسبه و تسليم کنند. 

  

  مالياتی که در پايان سال جمع آوری می شوند
 

درآمد به  ۀدر پايان سال مالی، ھر ماليه دھنده ای که معاشات/ دستمزدھای خويش را از يک و يا بيشتر از يک کارفرما  به گون
 ۀدست می آورند و يا از منابع متفاوتی غير از معاشات و يا دستمزدھای خويش درآمد دارند، بايد يک گزارشی را به ارتباط مالي
بردرآمد خود درج و خانه پوری کند. البته بايد گفت که گزارش مورد نظر سندی است که به ارتباط درآمد ماليه دھنده، کسرھا و 

و ساير معلومات  ای که موعود پرداخت آن رسيده باشد کارفرمايان کسر و نگھداشت می شوند، ماليهکاھش ھا، مالياتی که توسط 
ضروری را در خود خواھد داشت. مردمانی که درآمد شان به معاش و يا دستمزد از يک کارفرما خ5صه می شود و ماليات وی 

ش را به نھاد مالياتی تقديم کند؛ اين گونه افراد برای اين که توسط ھمان کارفرما کسر شده باشد، ديگر نياز ندارد که ھمچو گزار
که توسط کارفرمايان  شان   - مرتبط آن ۀصرف مکلف است که به ارتباط معاش و ماليمکلفيت ھای مالياتی خود را تکميل کنند، 

ه خاطر ماليه مديون می باشد( ھر شخصی که ب). 2(92 ۀو ماد 62 ۀبه نھادھای مالياتی کشور تسليم دھند( ماد - تصديق می شوند
) به TINشناسايی ماليه دھنده گان ( ۀشمار« چه آن ماليه توسط کارفرمای وی کسر شده باشد و ياھم نشده باشد)، بايد برای دريافت 

بسته ). روز پايانی برای تسليم دھی گزارش ھای مالياتی،  يک و نيم ماه بعد از 110و  91 ۀوزارت ماليه درخواستی بدھد( ماد
). با اين حال، به خاطر داشته باشد که قوانين به ارتباط اين موضوع يکدست و ھمگون 62 ۀشدن سال مالی جاری می باشد( ماد

ھجری خورشيدی) سال بعدی تقويم ) تصريح می کند که گزارش مالياتی بايد درآخر ماه جوزای( ماه سوم 1(93 ۀنمی باشند: ماد
  تسليم داده شود. 

 

مالياتی نشان می دھد که ماليه به دولت مديون می باشد، ماليه بايد زمانی که گزارش مالياتی تسليم داده می شود، اگر گزارش 
طور مثال: مقداری که ماليه دھنده مديون می باشد) » ( بررسی رسمی« پرداخت شود. از لحاظ طرزالعمل، با ماليه به عنوان يک 

 ۀقانون مالي 92 ۀدر نظر گرفته می شود( ماد» بررسی« از ھمان » يک آگاھی« ن برخورد می شود و گزارش مالياتی به عنوا
بردرآمد). اگر وزار ماليه در می يابد که ماليه دھنده مقدار بيشتر از آنچه که مديون بوده است، ماليه پرداخت نموده است، وزارت 

طر آن به دولت مديون می باشد، تطبيق می کند و اضافه پرداخت را برای ساير ماليات و يا عوارض گمرکی ای که وی به خا
بردرآمد). برعکس، اگز وزارت ماليه درمی يابد که مقدار  ۀقانون مالي 95 ۀآن را به شخص موصوف بر می گرداند( ماد ۀاضاف
اسبه نموده و پرداخت شده ناکامل بوده و يا صحيح نمی باشد، در آن صورت، وزارت نامبرده می تواند ماليه را از نو مح ۀمالي

)). افزون برآن، اگر ماليه دھنده ای که مکلف است گزارش مالياتی تسليم نمايد، در 4(92 ۀگزارش مالياتی را تعديل می کند( ماد
خود اَش ماليه را محاسبه کرده و به ارتباط مبلغی که ماليه دھنده مديون اين کار غفلت نموده و يا ناکام بماند، وزارت ماليه می تواند 

با اين وجود، به ارتباط ص5حيت و توانايی وزارت )). 5(95 ۀمی باشد، به آدرس وی يک آگاھی نامه/ اط5عيه صادر نمايد( ماد
ماليه در مورد صدور و يا تعديل آگاھی بررسی ماليات سال قبلی، يک محدوديت زمانی وجود دارد: وزارت ماليه صرف می تواند 

ا به ارتباط بررسی رسمی ماليه صادر و يا تعديل کند( اگر چه اين محدوديت زمانی، در در ظرف پنج سال يک آگاھی نامه ر
گزارش مالياتی خود ناکام بماند و ياھم با نيت فرار از ماليه گزارش مالياتی غلطی را به  ۀيک ماليه دھنده در ارايصورتی که 

ت که به ارتباط ارزيابی رسمی[ که توسط وزارت ماليه صورت وزارت ارايه کند، قابل تطبيق نخواھد بود). ماليه دھنده مستحق اس
يل کند. فرايند حل دعوای و يا جنجال در وزارت ماليه شروع می شود، و يا آن را تعد با وزارت نامبرده دعوی کرده می گيرد]، 
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قانون به طور خ5صه بيان  94 ۀداما در نھايت می تواند به محاکم کشانده شود. فرايند کامل دادخواھی و يا استيناف طلبی در ما
  شده است.  

 

معام5ت، جايداد منقول و غيرمنقول و درآمد خويش را نگھداری  ۀاشخاص حقيقی و حقوقی بايد سوابق ھم ۀاخير اين که ھم ۀنکت
). 96 ۀمادو  36 ۀو حفاظت کنند و آنھا بايد در صورت تقاضای وزارت ماليه، ھمچو سوابق را در اختيار آن قرار دھند( ماد

وزارت ماليه شايد ھمچو سوابق را به منظور تدقيق و تشخيص چگونگی درج و ثبت ماليه مورد نظر و ياھم برای تخمين درآمد 
ھمچو سوابق و ھم چنان معلوماتی را که در گزارش ھای مالياتی  ۀماليه پذير ماليه دھنده، بررسی نمايد. وزارت ماليه نيز بايد ھم

  سّری نگھداشت نمايد.  ۀانيده شده اند، به گونماليه دھندگان گنج

 

پيش نيازھای وابسته به  دھی گزارش ھای مالياتی و پرداخت ماليات اين قدر رسمی می باشند؟  چرا طرزالعمل ھای تسليم
رد و از سوء عاد4نه برخورد صورت گي ۀطرزالعمل به اين خاطر اھميت دارند تا اطمينان حاصل گردد که با ماليه دھندگان به گون

استفاده ھای مقام دولتی جلوگيری صورت گيرد، به ويژه ماليه دھندگانی که از قوانين ماليات تابعيت کرده نتوانسته و ياھم نکرده 
اند، امکان دارد با مجازات شديد مالی روبرو شوند( اين موضوع در ذيل مورد بحث قرارگرفته است). ماليه دھندگان از فرايند 

اخبر می باشند و تا زمانی که از قانون و فرايند ماليه دھی تابعيت دارند، آنھا باور دارند که به ھيچ وجه به شکل ماليه دھی ب
  اجباری توسط حکومت مجازات نخواھند شد. 

  

  کمک خاص به ماليه دھندگان بزرگ
 

ماليات بيشتری  -به ويژه، شرکت ھای بزرگ -مساوی و برابر ماليه نمی پردازند. برخی ماليه دھندگان ۀماليه دھندگان به گون ۀھم
را به دولت مديون می باشند و بنابراين، برای جريان و يا ورد عوايد به ساختارھای دولت بسيار حياتی و مھم می باشند. برای 

 دفتر ماليه دھندگان« سھولت بخشيدن جمع آوری ماليات از اين ماليه دھندگان بزرگ، دولت يک اداره ای را به نام 

 ۀماليه دھندگان برای شموليت در اين برنام) ايجاد کرده که در وزارت محترم ماليه واقع شھرکابل، موقعيت دارد. LTO»(بزرگ
شان که به دولت مديون می شوند و ھم چنام مقدار ريسکی که عدم پرداخت آنھا به عوايد  ۀخدماتی، بر اساس مقدار ماليات سا4ن

دفتر ماليه دھندگان بزرگ مسؤليت ھای مالياتی ماليه دھندگان بزرگ را مديريت نموده و می شوند. دولتی تحميل می کند، انتخاب 
برای آنھا خدمات و برنامه ھای آموزشی شخصی فراھم می کند و ھم چنان فعاليت تعداد زيادی از کارُکنان خويش را برای 

  ھمکاری و مشورت برای آنھا اختصاص می دھد. 

  

  يی و مجازاتطرزالعمل ھای اجرا
 

بردرآمد برای حکومت دارد تا با استفاده از آن بتواند برای شھروندان خويش خدمات اساسی و ابتدايی را  ۀبا توجه به اھميتی مالي
بردرآمد يک سلسله ابزار و وسايل زيادی را در اختيار رياست عوايد قرار می دھد تا با استفاده از آنھا  ۀفراھم سازد، قانون مالي

مقصد اين طرزالعمل ھا ند ماليات وضع شده را از ماليه دھندگان سرکش[ که تابع قوانين مالياتی نمی باشند]، جمع آوری نمايد. بتوا
اين است که بنياد مالياتی کشور را حفاظت و حراست نمايند. به خاطر داشته باشيد که طرزالعمل ھا با4ی آنھايی که در تسليمدھی 

ه اند، کسانی که در پرداخت ماليات و ياھم در نگھداشت و کسر ماليات از اشخاص تحت امر شان ناکام گزارش مالياتی ناکام شد
  شده اند، قابل تطبيق می باشند. طرزالعمل ھای مذکور شامل مراحل ذيل می شوند: 

پرداخت  بررسی ھا/ ارزيابی ھا: آن گونه که در قسمت فرعی قبلی بحث گرديد، در صورتی که يک ماليه دھنده در •
گزارش مالياتی ناکام می شود و ياھم گزارش ماليات نادرستی را به دولت ارايه می کند، وزارت محترم ماليه می تواند امر 

تعديل کند. افزون برآن، اگر وزارت ماليه باور دارد که شخص ماليه در بررسی را راصادر و يا ھم گزارش مالياتی را 
اھد تجارت خود را متوقف سازد و يا ھم جايداد خود را منتقل کند، نبايد تا آخر سال ترک کشور قراردارد، می خو ۀآستان

 )). 7(92 ۀمالی صبرکند و می تواند در ھرزمانی امر بررسی صادر نمايد( ماد

دولت را از مردمانی که به ماليه دھنده  ۀجمع آوری ماليه از طرف ھای سوم: وزارت ماليه می تواند ماليات پرداخت نشد •
مديون می باشند و يا پول ماليه دھنده را نزدخود نگھداری می کنند، تحصيل کند( به شمول درآمدھا و دستمزدھای آنھا)( 

 ). 97 ۀماد

تحصيل ماليه پرداخت نشده از مديران و سھمداران: ھرگاه يک شرکت در پرداخت ماليات خود ناکام شده باشد، وزارت  •
را از مدير ھمان شرکت که در اجرای مکلفيت ھای خود در راستای پاسخگويی شرکت پرداخت نشده  ۀماليه می تواند مالي

پرداخت نشده را از سھمدارانی که حد اقل در شرکت  ۀد و يا ماليناکام شده است، تحصيل کن  آنبه مسؤليت ھای مالياتی 
ھام دريافت کرده باشند، و يا ھم % درصدی  نفع مالکيت می باشد و مشروط بر اين که آنھا از شرکت سود س10دارای سھم 

ار خريداری کرده از ھرکس ديگری که در جريان سه سال گذشته، از شرکت برخی دارايی ھای آن را پايين تر از نرخ باز
 ). 98 ۀاست، تحصيل کند( ماد
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ماليات  افغانی 20،000مورد نظر بالغ به  ۀجلوگيری از حرکت شخص مورد خارج از کشور: در صورتی که ماليه دھند •
پرداخت نشده به دولت مديون باشد، وزارت ماليه می تواند دستور رسمی به مقام ھای مربوطه صادر کند تا آنھا از خروج 

 ). 99 ۀموصوف از کشور جلوگيری نمايند( ماد ۀماليه دھند

ماليات خود را به وقت بسته کردن تجارت: ھرگاه يک ماليه دھنده در تسليمدھی گزارش مالياتی خود ناکام شده است و يا  •
موعود آن نپرداخته باشد و يا در نگھداست/ کسر ماليه منحيث يک کارفرما تعلل کرده و يا ناکام شده باشد، وزارت ماليه 

 ۀمورد نظر دستور صادر کند( ماد ۀروز قبل،  به ارتباط بستن تجارت ماليه دھند 7می تواند پس از صدور ھشدار کتبی 
100 .( 

رتباط جايداد: ھرگاه يک ماليه دھنده در تسليمدھی گزارش مالياتی، پرداخت ماليه به وقت موعود آن و يا در اقدامات به ا •
نگھداشت ماليات کارمندان خود منحيث کارفرما ناکام شده باشد، وزارت ماليه می تواند از محکمه درخواست کند که  بر 

). 101 ۀُحکم قيد و منع وضع کند( ماد -ماليات خود را نپردازد ۀی ھمتا زمانی که و -جايداد منقول و غيرمنقول ماليه دھنده

از  وزارت ماليه می تواند پرداختی پرداخت نشود،  ۀروز از ُحکم و يا دستور محکمه مالي 30ھرگاه پس از سپری شدن 
ش جايداد حاصل می محکمه تقاضا نمايد که به ارتباط فروش جايداد دستور صادرکند. ھرنوع بازده/ درآمدی که از فرو

 شوند و از بدھکاری مالياتی ماليه دھنده اضافه می شود، بايد به وی بازگردانده شود. 

جلوگيری از تمديد زمان جوازنامه ھای ماليه دھند: در مواردی که ماليه دھنده در پرداخت ماليات خود ناکام می شود،  •
ه ارتباط صدور جوازنامه ھا ذی ص5ح می باشند، خبر دھد که وزارت محترم ماليه می تواند به نھادھای حکومتی ای که ب

 ). 114 ۀاز تمديد جوازنامه ھا و اجازه نامه ھای ماليه دھنده خودداری و جلوگيری کنند( ماد

  

برای رياست  ماليات برعايداتطرزالعمل ھای فوق الذکر که به ارتباط ماليت پرداخت نشده تطبيق می شوند، قانون  ۀبرع5و
برخی مجازات  -که در تابعيت و يا مطابقت از قانون ناکام می شوند -د وزارت ماليه اجازه می دھد که با4ی ماليه دھندگانیعواي

  مراجعه شود). جريمه ھا و يا مجازات شامل موارد ذيل می شوند:  112- 103 ۀو جريمه ھا را وضع کند( به ماد

درصد ھمان ماليه ای که وی بايد  0.1اليات خود ناکام می شود( وضع ماليات اضافی برشخصی که در پرداخت بھنگام م •
 براساس ھرروز به دولت بپردازد)؛ 

بيش از حد تعلل و غفلت می کند و يا آگاھانه ری می کند، وضع ماليات اضافی بر شخصی که در پرداخت ماليه غفلت کا •
 ۀدر فراھم کردن زمين و يا ُعذر موجھی ن کدام دليلکه بدوبرشخصی وانمود می کند که از پرداخت ماليه ناتوان است و يا 

دسترسی به معام5ت تجارتی خود ناکام می شود، در تسليمدھی گزارش مالياتی ناکام می شود و يا در نگھداشت و کسر 
شود؛ ) ناکام می TINشناسايی ماليه دھنده( ۀمالياتی که بايد انجام دھد، ناکام می شود و ياھم شخصی که در تحصيل شمار

 پ
ھرگاه يک شخص[ ماليه دھنده] به معامله و يا اقداماتی دست می يازد که ھدف خاص وی از آن ت5ش در راستای ماليه  •

 گريزی باشد، وزارت می تواند بر وی ماليات اضافی وضع کرده و تجارت وی را بسته کند.  

يا در نگھداشت سوابق معام5ت خود و يا فراھم اگر يک ماليه دھنده در پرداخت ماليات به طور کامل ناکام شده است و  •
 ۀکردن آنھا در اختيار وزارت ماليه بدون کدام عذر موجھی ناکام شده است و ياھم در گزارش مالياتی و نگھداشت مالي
را با کارمندان خود ناکام شده باشد و بنابرآن، اراده و نيت داشته باشد که از ماليات بگريزد، وزارت ماليه می تواند وی 

 افغانی جريمه کرده و يا ھم برای دوسال به زندان افگند.  250،000مبلغ 

 

قانون به ارتباط رفتار ماليه دھند که بيانگر يک نوع نيت آگاھانه در راستای گريز از ماليه باشد، بسيار نگران و محتاط می باشد و 
  نه ھايی است که در ھمچو شرايط قابل تطبيق می باشند. به ھمين خاطر، وضع ماليات اضافی، جريمه ھا و زندان کردن از گزي

 

بردرآمد در پی آن است تا از وقوع فساد توسط مقام ھای دولتی به ارتباط ماليه و ماليه گيری  ۀپايانی اين است که قانون مالي ۀنکت
شخصی افشاء کنند  ۀرا به منظور فايد ھرگاه مقام ھای امور مالياتی معلومات سّری ماليده دھندگانجلوگيری کند و به ھمين خاطر، 

گينی ( تا مرز  بسيار سن ۀبر ھمچو اشخاص جريمسوء نمايند، قانون   ۀو يا از موقف خويش برای منافع شخصی خود استفاد
  افغانی) و زندان ( برای مدت الی سه سال) را وضع کرده است.  225،000

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 

 

مناسب می باشند، بيش ازحد شديد می باشند و يا بسيار سھل ماليات برعايدات يا مجازات/ جريمه ھای مرتبط با قوانين به نظر شما آ
  گيرانه می باشند؟ کدام يکی از مجازات متذکره بيش از حد سختيگرانه و ياھم بسيار سھلگيرانه می باشند؟ چرا و چرانه؟ 

  

  تحليل ونتيجه گيری و: 
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27مي5دی شناسايی کرده است: 2005مالياتی ماقبل سال نظام ر مشک5ت ذيل را به ارتباط صاحبنظيک منتقد و يا 
   

که  - شھروندان افغانستان در مناطق مختلف جھان در معرض ماليه دھی قرارداشتند؛ به اين معنا که ھرشھروند افغانستانی •
قابل م5حظه ای از ماليه را به  مبلغی کرد، بايد يک بازگشت به افغانستان م ۀدر خارج زندگی می کردند و زمانی که اراد

 خاطر درآمدی که درخارج به دست آورده بود، پرداخت می کرد.  

% درصد بود که از ھرگونه معيار ماليه گيری بسيار بلند می باشد و اين 60بلندترين نرخ مالياتی بر درآمد شخصی بالغ به  •
 قوانين ماليه تشويق و يا وادار می کرد. به عدم تابعيت از را خود ماليه دھندگان 

مديريت آن برای دولت مشکل آفرين و  ترديد نرخ مالياتی متفاوتی وجود داشت که بدون 32قبلی بيش از  ۀدر قانون مالي •
 دشوار بود. 

ی خارج ) بيش از حد محدود[ غيرشمول پذير] بود و خدماتی را که برای افغان ھاBRT نرخ متناسب به رسيدھای تجارتی( •
 گران درآمد عالی ارايه می شدند، در برنمی گرفت. توليد و ساير  کشوراز 

  

 سواUت برای مباحثه
 

  مي5دی چطور می تواند به اين مشک5ت پاسخ بدھد؟  2005سال  ماليات برعايداتقانون 

  

مينه را فراھم کرده است که ولت اين زافغانستان بسيار ساده بوده و برای ماليه دھندگان و د 2005سال  ماليات برعايداتقانون 
کسانی که به دولت ماليه مديون می باشند، به  ۀدر باربردرآمد تابعيت کنند.  ۀبه راحتی مديريت نموده و از قوانين ماليماليات را 

ليه کسر شوند، در اين ارتباط اين که کدام ماليه پذير بوده و کدام ھا معاف می باشند و  به ارتباط اين که کدام مصارف بايد از ما
داخت ماليه چطور بايد قانون قواعد واضح و روشن وجود دارند و ھم چنان به ارتباط اين مسأله که در آمد ماليه پذير به منظور پر

 ۀبراساس اين قانون، حکومت برخی از ماليه ھا را به گونيه شوند، روش ھای مشخصی در اين قانون وجود دارد. محاسبه و تصف
ر در جريان سال مالی دريافت می کند و بنابراين نياز ندارد که تا پايان سال صبر کند تا بتواند عوايدی را که برای تمويل دوامدا

بودجه ھای آن ضروری می باشند، تحصيل کند. حکومت ابزار گوناگونی را برای تابعيت از قوانين و مجازات متخلفان در اختيار 
مي5دی، در اين قانون تعداد بسيار اندکی نرخ ھای مالياتی و نرخ ھای مالياتی  1965بردرآمد سال  ۀدارد. در مقايسه با قانون مالي

  پايين تر وجود دارند و ھم چنان اين قانون بين شھروندان افغانستانی مقيم و غير مقيم تمايز قايل می شود. 

 

شور به عنوان مکان مناسب برای سرمايه گذاری( داخلی و نظام مالياتی نيز تأثير بسيار بزرگی روی جذابيت و عدم جذابيت يک ک
 ۀو اص5حات متأخر افغانستان را ازين رھگذر بسيار جذاب کرده است؛ طور مثال: در قانون جديد مالي دخارجی) به جا می گذار

ن توليد و يا کمايی می بردرآمد افغانستان، تجارت ھای خارجی مکلف نيستند که برای درآمدھای که از منابع خارج از افغانستا
معام5ت بين شاخه ھا و يا شعبه ھای شرکت ھای خارجی براساس عين نرخ مالياتی ماليه می پردازند؛ کنند، ماليه بپردازند؛ 

نھادھای وابسته به ھم برای مقاصد ماليه گيری مطابق به نرخ مالياتی غيروابسته ارزشگذاری می شوند و ھم چنان ماليه گريزان 
28ه مجازات سنگين می باشند.معروض ب

می توان ادعاکرد که صرف موجوديت يک مجموعه قوانين مناسب و يک حکومتی که  
متعھد به اجرا و انفاذ اين قوانين باشد، برای حاکميت قانون در افغانستان يک چراغ سبز به شمار می رود و می تواند اعتماد 

  د. سرمايه گذاران را نسبت به افغانستان افزايش بخشن

 

قانونی را  -با اين حال، ھنوزھم اقدامات بيشتری بايد به ارتباط ساده سازی اين قوانين صورت گيرند تا بتواند ماليات ناکارامد و فرا
بردرآمد افغانستان تعداد زيادی از  ۀدر افغانستان از بين ببرد. مطابق به گفته ھا و اظھار نظرھای تاجران افغانستان، قانون مالي

و حق الزحمه ھايی را که توسط شاخه ھای گوناگون دولت با4ی تجارت وضع می کنند، را در فھرست خود شامل نکرده  ماليات
آن سيستمی است که در آن نه ماليه  ۀو حق الزحمه ھا پرسش برانگيز می باشند. نتيج . اغلب اوقات، مشروعيت اين مالياتاست

درست  ۀدرک می کند که آيا ماليه و يا حق الزحمه ای  که دريافت می شود، به گونآن می فھمد و يا ۀدھنده و نه ھم تحصيل کنند
اين گونه نارسايی ھای قانونی نه تنھا که برخی ھزينه ھای مستقيم را با4ی تجارت مورد تطبيق و تأييد قرار می گيرد و ياخير. 

چنين حالتی، اگر در قين مندی بر تجارت تحميل می کند. وارد می سازد، بلکه برخی ھزينه ھای غير مستقيم را نيز در عالم عدم ي
غير قابل پيش بينی باشند، بسيار دشوار خواھد که بتوانيم تعداد  - از قبيل ماليات و حق الزحمه ھای دولتی-يکی از ھزينه ھای کليدی

29زيادی از اجناس را پروژه بندی نماييم. 
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يک مانع و يا سد بسيار عمده باقی مانده است. جمع آوری ماليه ھنوز ھم تابع  جمع آوری ماليات بردرآمد داخلی بازھم به عنوان
نفوذ و تأثيرگذاری نامعلوم مقام ھای دولتی و قومی می باشند که بدون ترديد ھمچو اھرم ھای فشار ورسوخ محلی بر مقدار ماليه 

 ۀمطابق به اظھارات وزارت محترم ماليود. ای که دولت دريافت می کند و زمانبندی ھمچو دريافت ھا تأثيرگذار خواھد ب
آن که در سطح ولسوالی ھا موقعيت دارند، دارای زيرساخت ھای محدود  ۀو4يتی و دفترھای مربوط ھای افغانستان، مستوفيت

نگ ھای در اثر ج خود را ندارند. ۀفزيکی می باشند و در ھمچو دفترھا تجھيزات اداری بسيار اندک بوده و معمو4ً ساختمان ويژ
ين داخلی چندين ساله، ظرفيت انسانی در اين کشور بيش از حد تضعيف شده و ميزان مھارت ھای مقام ھای مورد نظر بسيار پايين می باشد. ميانگ

يک  بين مقام ھای ماليه گيریجمع آوری ماليات  در$ دالر در ماه می رسد و موجوديت فساد اداری سيستماتيک 35دستمزد به طور تقريبی  به 
ھا و تمرين ھای کاری برای مديريت ماليات ناکافی بوده و در نتيجه، نظام تھديد جدی برای فرايند جمع آوری ماليه به شمار می رود. روش ھا، 

ماليه تابعيت نمی داوطلبانه از قوانين  ۀراھکارھای ُمدرن اداره و مديريت ماليات می باشد. تعداد بسيار اندکی از ماليه دھندگان به گون ۀبازتاب دھند
خود در برابر حکومت مرکزی مسؤل  ۀکند. اجرا و انفاذ قوانين مالياتی با مقام و4يتی و مسؤ4ن پوليس ھمان و4يت بستگی دارد که آنھا نيز به نوب

عينی برای  ت5ش ھا  د.و پاسخگو می باشند. ميزان ھماھنگی و ھمکاری بين رياست عمومی عوايد و ساير وزارت خانه ھا بسيار پايين می باشن
  اجرا می باشند.   ۀو در اين راستا اص5حاتی در مرحل داشتهسازی فرايند تحصيل ماليه ادامه 

 

   عوارض گمرکی درافغانستان -  ٣

 

به نام عوارض گمرکی عبارت از مالياتی اند که با4ی اجناس توليد شده در خارج و وارداتی به افغانستان وضع می گردد. اين گونه اجناس 
به کشورھای خارج به طور عموم با4ی اجناسی که در افغانستان توليد می شوند و زمانی که به منظور فروش  ،واردات ياد می شوند. با اين وجود

-Taxمستقيمی است که در تجارت عبوری از مرز( ۀصادرات)، ماليات وضع نمی شود. عوارض گمرکی عبارت از ماليمنتقل می شوند (

boarder(  بر مصرف و درآمد داخلی وضع می گردد. در افغانستان عوارض گمرکی بسيار اھميت دارند؛ زيرا اين عوارض بزرگترين منبع
مليون   41،45مي5دی، عوارض گمرکی افغانستان بالغ به  2005عايداتی دولت افغانستان به شمار می روند؛ طور مثال:  از ماه مارچ الی جون 

30مليون دالری افغانستان را تشکيل می داد. 71،16% درصد مجموع عايد داخلی 53خود  ۀن رقم  به نوبمحاسبه شده بود که اي
  

 

عوارض گمرکی و چالش ھای فرا روی جمع آوری عوارض گمرکی را مورد بررسی قرار می دھيم. سپس  ۀدر اين بخش ما بخشی از تاريخچ
حساب  تصفيه« به سوی فرايند  به تدريج  مورد بحث قرارگرفته و را کی افغانستانعوارض گمر ۀادار ۀتشکي5ت موجود ما باھم در اين فصل،
عوارض گمرکی، جريمه ھا و يا مجازات تخلف از قوانين گمرکی و فرايند  ۀچنان، در اين فصل روش محاسببه پيش می رويم. ھم » گمرکی

اکثر قوانين مرتبط به رند، مورد بحث و بررسی قرار می گيرند. گمرک صورت می گي ۀاستيناف خواھی عليه تصميم گيری ھايی که توسط ادار
قراردادھا و شرکت ھای سھامی وجود دارند،  ۀعوارض گمرکی با طرزالعمل ھا و ساير قوانين قطعی ارتباط دارند. برعکس قوانينی که در بار

  ھای شخصی وجود دارند. محدودی برای تفسير و تعبير فرصتدر اين قوانين ابھام بسيار اندک وجود داشته و 

  

 گمرکات و چالش ھا  ۀتاريخچالف: 

 

با وجود اھميت گمرکات برای عايد داخلی دولتی، جمع آوری عوارض ھميشه مشکل آفرين بوده اند: نخست، عوارض گمرکی در سطح و4يت 
گمرکات  ۀھمسان تطبيق نمی شوند. دوم، ادار ۀھا جمع آوری می شوند و بنابراين، قوانين عوارض گمرکی ھميشه در سراسر افغانستان به گون

سوم، طرزالعمل ھای اجرايی رنج می برند.  ناکافیمديران تجربه نديده و تجھيزات و امکانات  ،غيرمسلکیموجوديت کارمندان افغانستان به خاطر
خود منجر به ھزينه ھا و  ۀد که به نوبگمرکات به طور قابل م5حظه ای با دست ماموران مديريت شده و بسيار بطی و کند پيش برده می شون

تأخيرات اضافی در امور می گردد. چھارم، فساد يک مشکل جدی در ميان مقام ھای گمرکات می باشد. به طور خ5صه اگر گفته شود، تاجران 
يين می باشند و ھم چنان با در ھنگام عبور از مرزھای کشور با طرزالعمل ھای غيرواضح و کارُکنانی که دارای آموزش و تحصي5ت بسيار پا

  قانونی و موانع بروکراتيک روبرو می شوند.  - پرداخت ھای فرا

 

اقتصادی افغانستان يک امر بسيار حياتی و  ۀگمرکات برای رشد و توسع ۀبھبود و با4 بردن اصل معياری سازی ملی و تخصص در ساختار ادار
ايی کرده و به ھمين خاطر، اص5ح گمرکات را در اولويت کاری خود قرار داده است. ضروری می باشد. حکومت افغانستان اين کاستی را شناس

مي5دی، حکومت افغانستان يک پ5ن پنج ساله را به منظور بھبود وضعيت رياست گمرکات، آموزش و تربيت مقام ھای گمرکی،  2003در سال 
ر و4يت ھای مختلف جمع آوری می شوند، روی دست گرفت. ھم چنان اص5ح طرزالعمل ھا و ھم چنان تمرکز بخشيدن عوايد گمرکی ای که د

معرفی ب گمرکی در پنج و4يت کليدی کشورحسا تصفيهاروپا، يک سند اداری واحد را برای  ۀحکومت افغانستان براساس نظام گمرکی اتحادي
) اقدام نمود. ASYCYDAرای  جمع آوری  اط5عات(خودکار ملل متحد بنظام مي5دی، دولت افغانستان به تطبيق  2005در ماه مارچ نمود. 

فافيت را افزايش داده و فرصت ھايی را که با استفاده از آن کمپيوتری شده برای جمع آوری عوارض گمرکی می باشد که شنظام اين سيستم، يک 
اجباری  ۀاز طريق نيرنگ و فريب به گون مقام ھای گمرکی می تواند محموله ھا و پرداخت ھای غير رسمی( طور مثال: رشوه)  را از تاجران
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صدور و اعطای  ۀھم چنان دولت افغانستان يک برنامبگيرند، کاھش می دھد و طرزالعمل ھای جمع آوری عوارض را نيز معياری تر می کند. 
حساب گمرکی  تصفيهبتواند به خاطر ی را ايجاد نمايند تا آنھا کرن يک شبکه ای از د44ن مشروع گمجوازنامه را تطبيق کرده است تا از طريق آ

  از  واردکنندگان اموال به راحتی و به روش قانونی نمايندگی کنند. 

  

مي5دی ھمزمان با تصويب  2005بزرگترين و مھم ترين اقدام دولت در راستای رسيمت بخشی و معياری سازی نظام گمرکات در سال 
قانون اساسی به تصويب رسيد تا زمينه را برای جمع آوری  42 ۀکی به تأسی از حکم مادگمر ۀگمرکات افغانستان شروع شد. اصولنام ۀاصولنام

عوايد دولتی توسط مقام ھای گمرکات ملی( داخلی) فراھم سازد. اين اصولنامه به ارتباط تشکيل خدمات گمرکی حکم صادر  می کند، قلمرو و 
نظارت و کنترول انتقال اجناس به خارج از افغانستان شرايط و احکامی را پيش  ص5حيت مقام ھای گمرکی را تعريف می کند و به ارتباط حدود

اکثر قسمت ھای  ۀگمرکی بازتاب دھند ۀکش می کند و ت5ش می کند تا از موارد تخلف از قوانين گمرکی جلوگيری به عمل آورد. چون اصولنام
اگرچه طرزالعمل ھای محور بحث و بررسی ما قرار خواھد گرفت.  قانون نامبرده در اين فصل درقانون موجود عوارض گمرکی می باشد، 

ناکافی به نظر می رسد و برای ارتکاب  و  ھمگونگمرکی در جريان سال ھای اخير بھبود يافته است، با آن ھم ھنوز اين طرزالعمل ھا مغلق، نا
   فساد اداری بيشتر ميدان می دھد. 

  

 تشکيل و طرزالعمل ھای گمرکات ب: 

 

گمرکی بسيار آسان می باشد. معمو4ً بندرگاه ھا و ميدان ھای ھوايی که اجناس از طريق ھوا و يا آب انتقال داده می شوند، تطبيق عوارض  زمانی
می توانند امکانات 4زم را برای تحصيل ھمچو ماليات برابر کنند. برعکس،  تحصيل و يا جمع آوری عوارض گمرکی زمانی که از طريق زمين 

طه ھای ھای ھمسايه انتقال داده می شوند، يک مقدار مشکل است ، اما ھمانند بندرگاه ھا و ميدان ھای ھوايی،  دولت می تواند در نقاز کشور
تشکيل » رياست گمرکات« جداگانه را به نام  ۀبه طور عموم کشورھا يک نھاد و يا ادارضروری را ايجاد نمايد.  مرزی شناخته شده پوسته ھای

نه تنھا مسؤليت جمع آوری عوارض گمرکی را به عھده دارند، بلکه ھم چنان وظيفه دارد مشروعيت اق5م واراداتی و صادراتی  می دھند که
گمرکات مسؤليت جمع آوری عوايد گمرکات و ضمانت تطبيق اصولنامه و ساير قوانين مرتبط را به وزارت  ۀاصولنام 2 ۀکشور را تثبيت کند. ماد

ھمدست و  ۀاصولنامه تصريح می کند که قوانين گمرکی بايد در سراسر افغانستان به گون 4 ۀی افغانستان محول می کند. مادجمھوری اس5م ۀمالي
بدون در نظر داشت اين که متعلق به کدام و4يت کشور   - ست که قوانين با4ی  افراد و اشخاص تاجرا يکسان تطبيق شوند. اين ُحکم بدين معنا

يکسان تطبيق شوند. بنابراين، اگر تاجری از ھرات و يا قندھار اجناس را انتقال می دھد، در برابر وی نبايد ھيچ گونه  ۀھستند، بايد به گون
 حقوقی در نظر گرفته شود.  تبعيض حقوقی و يا امتياز

  

مرزی به شمار می رود. دفتر کنترول امور عايدات  ۀ) عمده ترين نھاد و يا ادارACDدر وزارت محترم ماليه، رياست گمرکات افغانستان(
اتاق گمرکی و4يتی  18گذرگاه مرزی رسمی نظارت می کند و دارای  14  ۀمرکزی رياست گمرکات در کابل موقعيت داشته و از امور مربوط

ن به طور رياست گمرکات افغانستادر و4يت ھای مختلف کشور می باشد که در آنجا اجناس بررسی شده و عوارض گمرکی پرداخت می شوند. 
گمرکات افغانستان را توضيح می دھد.  ۀگمرکات، تشکي5ت و مسؤليت ھای ادار ۀنفر کارمند دارد. فصل دوم اصولنام 16،00تقريبی در حدود 

 ۀولنامرياست گمرکات افغانستان تا کنون طرزالعمل ھا( لوايح) و مقرره ھای گوناگونی را تصويب کرده است تا با کاربرد آنھا بتواند احکام اص
  تر نموده و در مورد جزييات آن توضيحات بيشتری فراھم سازد. کاملگمرکی را 

 

واردکنندگانی که اجناسی را از کشور ديگری به افغانستان می آورند، بايد ھنگام ورود به کشور عوارض گمرکی خويش را  ۀھم
جام می شوند و در آن عوارض گمرکی نيز حساب کنند. کنترول و نظارت گمرکی در مناطق گمرکی معينه درمرز ان تصفيه

وارد کشور می  ی راتحصيل می شوند. مناطق گمرکی در جاھايی موقعيت دارند که از  آن مناطق انتقال دھندگان اموال بيشتر
) و گدام ھای duty free zones(عاری از عوارض گمرکی، ميدان ھای ھوايی بين المللی، مناطق عبوری سرحدیشوند: نقاط 

گمرکات صرف مکان ھايی به شمار می روند که از طريق آن اجناس به طور قانونی به کشور وارد می  ۀات. مناطق معينگمرک
 ۀبه رياست گمرکات کشور اجازه می دھد که در شرايط خاّصی بر گدام خانه ھای واردکند 14 ۀ). با اين وجود، ماد10 ۀشوند( ماد

گمرکات را طور ذيل  ۀمسؤليت ھای ادار) قانون گمرکات افغانستان 11دھم(ياز ۀادماجناس نيز نظارت و کنترول داشته باشد. 
  فھرست می کند: 

  

 .11 ۀماد

 

 تعيين ارزش اجناس و جمع آوری طلب گمرکات مرتبط با آن؛  1.

 نظارت، کشف، گزارشدھی و جلوگيری از قاچاق مواد و اجناس؛ . 2

 کشف و ارزيابی موارد تخلف از اين قانون؛ . 3

 اشتراک در تھيه و تدوين و ھم چنان امضای توافقنامه ھا و معاھدات بين المللی به ارتباط مسايل گمرکی در مطابقت با قوانين . 4

 و مقرره ھای گمرکی؛     
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 تھيه و تدوين و جمع آوری اط5عات آماری تجارت خارجی و توزيع آنھا پس از کسب توافق وزارت ماليه به وزارت. 5

 ملی و ساير نھادھای دولتی؛  داقتصا     

 تمامی قلمرو گمرکی دولت؛ رت از اجناس گمرکی در سراسر و درنظا. 6

  اعمال کنترول گمرکی در مناطق گمرکی؛ . 7

 . نگھداشت سوابق گمرکی؛ 8

 قانون گمرکات قيد شده اند.  که در یفعاليت ھايساير پيشبرد . 9

  

و  دريوراز   34 ۀگمرکی می شود، ماد ۀاره و يا موتر باربری) وارد يک منطقتجارتی(طي ۀزمانی که يک محمول به طور خاص،
) را ھمراه با معلومات 4زم به ارتباط ھويت، پرچم، سرنشيان محموله و minifest( می طلبد که يک فھرست محموله  آنيا خلبان 

 .سؤل گمرکات تسليم دھدھم چنان معلوماتی که برای شناسايی مال التجاره ضروری می باشند، به افراد م
31

در اين مرحله،   
گمرکی،  به منظور کنترول و نظارت در اختيار مقام ھای گمرک قرار داده می  ۀتاجر در منطق ۀاجناس و يا محموله الی مدت اقام

ای مقاصد گمرکی می رسند، مقام ھای گمرک ص5حيت دارند که بر ۀ). زمانی که اجناس برای نخستين بار در منطق34 ۀشوند(ماد
اجناس مستحق است که از فرايند بازگشايی نمونه  ۀتشخيص و بازرسی، از محصول نمونه گيری انجام دھد، اما با آن ھم واردکنند

انتقال جنس نمونه را به محل بازرسی و معاينه،  ۀاجناس ھزين ۀ). واردکنندمراجعه شود قانون 58و  47به مواد نظارت نمايد( 
فرايند نمونه  تکميل را که برای ھرنوع عمليات ديگری ۀچنان ھزين آن و ھم ۀباربستن دوبار ۀن آن ، ھزينبازکردن آن، وزن کرد

  به عھده می گيرد.  خود گيری و بازرسی صورت می گيرند، 

  

و  رعايت اخ5ق جمعی، امنيت جمعی، حراست« به گمرکات ص5حيت بسيار گسترده می بخشد تا بنا به د4يل  53 ۀھم چنان ماد
حفاظت محيط زيست، صحت و زندگی انسان ھا، حيوانات و نباتات، حراست از گنجينه ھای ملی که دارای ماھيت ھنری، تاريخی 
» و يا ارزش باستان شناسانه می باشند و يا ھم به خاطر حراست و حفاظت از جايداد صنعتی و تجارتی و ساير پاليسی ھای دولتی

) 3(53 ۀوعيت و يا قيوداتی وضع کنند. ھرگاه صدور و يا ورود يک جنس براساس ُحکم مادبر اجناس وارداتی و صادراتی ممن

ط منع و يا تحريم شده باشد و يا ثابت گردد که آن جنس قاچاق می شود، گمرکات ص5حيت دارد که پس از تصميم گيری نھايی توس
رتباط آن روی دست گيرد. ع5وه برآن، گمرکات می توانند را بفروشد و يا ساير اقدامات را به امقام ھای مسؤل،  جنس مورد نظر 
از نشر و   ،)، حق انحصار و يا ساير حقوق مرتبط با جايدادTrademarkع5مت تجارتی( ۀمبنی بر درخواست و يا خواھش دارند

قاچاق نشر و  ۀبه گونجعلی وارد شده و يا  ۀفروش ھمچو اجناس جلوگيری کند، مشروط بر اين که ثابت شده باشد که جنس به گون
  پخش شده است.  

  

اجناس نمی  ۀاجناس اين است که يک سند کامل را به ارتباط تسويه حساب گمرکی تسليم دھد. ھرگاه واردکنند ۀمکلفيت دوم واردکند
بديل  ۀگمرک را تکميل کند، وی می تواند به عنوان يک گزين ۀتواند در ظرف يک ساعت تسليمدھی اجناس به گمرک، اظھارنام

 ۀمختصر ارايه دھد که صرفاً نيازمند شرح عمومی اجناس و حجم مجموعی و ارزش مجموعی آن می باشد( ماد ۀيک اظھارنام
48 (

32
 48در ظرف مختصر تسليم داده شود.  ۀدھی اظھارنام روز پس از تسليم 5کامل گمرکی بايد در ظرف  ۀيک اظھارنام. 

از تاجر، مقام ھای گمرکات بايد مقدار مالياتی را که تاجر به گمرک مديون می  کامل گمرکی ۀساعت پس از دريافت اظھارنام
  قانون عوارض گمرکی افغانستان). 151 ۀباشد، محاسبه کند( ماد

  

از اجناسی را که در  ۀچون ماليات دسته ھای مختلف اجناس به اساس نرخ ھای متفاوت پرداخت می شوند، گمرکات بايد ھر دست
به  راباشد و تعداد اجناسی را که در ھردسته شامل می باشند، شناسايی نمايند تا بتوانند بدھکاری مالياتی تاجر محموله موجود می

با اين حال، فرايند دسته بندی کا4 و اجناس به شکل محموله ھای بسته و تعيين اين که کدام نرخ طور درست و دقيق محاسبه کنند. 
با در نظرداشت اين مسأله که تأخيرات( حتا اگر از ق می باشند، بسيار وقت گير خواھد بود. مالياتی برکدام نوع اجناس قابل تطبي

قانون به گمرکات اجازه می  67 ۀساعت را در برگيرد)  می تواند تأثير زيانباری بر تجارت و معام5ت داشته باشند، ماد 48 -24
عمومی وضع  ۀاق5م کا4ھای شامل در محموله به گون ۀی را بر ھماجناس، با4ترين نرخ ماليات ۀدھد که در صورت توافق وارکنند

 ۀاين کار از تعيين نرخ ھر واحد يک جنس که تابع نرخ مالياتی جداگانه می باشد، جلوگيری می کند؛ زيرا با4ی ھمو محاسبه کنند. 
ناشی از تأخير در امور تجارتی وی پايين  ۀدر صورتی که با4ترين نرخ مالياتی از ھزيناجناس عين نرخ مالياتی تطبيق می گردد. 
  تر باشد، با اين پيشنھاد موافقت خواھد کرد. 

  

                                                   
بيشتر و يک فارمت فھرست محموله می باشد، در اين آدرس انترنيتی قابل دسترس می باشد:  که حاوی معلومات» رياست گمرکات« مقررات   

www.customes.gov.af/customes-codes.php
31
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آدرس قابل دريافت نيز می باشد، در اين » مختصر ۀفارمت اظھارنام« يک  ۀکه به اين ارتباط معلومات بيشتر فراھم می کند و دربردارند» رياست گمرکات« مقررات   -   
 www.customes.gov.af/customes_codes.phpمی باشد: 
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حرکت مال التجاره به پايان می رسد. پس از  ۀگمرکی با پرداخت بدھکاری مالياتی تاجر و دريافت اجاز حساب تصفيه فرايند
يکی از گزينه ھای بديل برای ). 65 ۀاس خارجی( ماددر نظر گرفته می شوند، نه اجن اجناس به عنوان اجناس افغانی رھايی،

به انتقال تاجران اجازه  158-154و  144-137پرداخت فوری بدھکاری مالياتی، گمرکات می توانند به تأسی از حکم ماده ھای 
ينده تضمين کند. ) را پست کنند که بتواند پرداخت ماليات را توسط تاجر در آSecurity deposit»(امانت تضمينی« دھند که يک 

درصدی( يا مقدار مشابھی که  0.01 ۀگمرک ص5حيت دارد که در جريان مدتی که پرداخت ماليه به تأخير افتاده است، يک ھزين
  ). 156 ۀويژه يا حق الذمت بر تاجر وضع و محاسبه کند( ماد ۀتوسط وزارت محتر ماليه تعيين می شود) را به عنوان ھزين

 

را ايجاد » تيم سيّار بازرسی گمرکی« ر با4 توضيح گرديد، رياست گمرکات افغانستان ص5حيت دارد که يک جدا از فرايندی که د
کند که محموله ھای تجارتی را در امتداد سرک ھای افغانستان به منظور تشخيص و بازرسی اجناس شامل محموله متوقف کنند و 

قانون به طور خاص مقام ھای گمرکی  اگرچهکات مطابقت دارند و يا خير. بررسی کنند که آيا اجناس با اسناد صادره از سوی گمر
مقام ھای شان به منظور کسب ثروت نامشروع و يا انجام کدام فعاليت تجارتی که در مغايرت با اجراأت  ۀرا از سوء استفاد

اين  به طور خاص ھا قراردارند،ھای محلی ای که در کنار سرک  )، اماپوسته9 ۀوظيفوی شان قرار دارند، مانع می شود( ماد
  فرصت را در اختيار مقام ھای  گمرکی قرار می دھند که به فعاليت ھای فاسد و غيرقانونی مبادرت ورزند. 

  

  )WTO: افغانستان و سازمان تجارت جھانی(بيشتر ۀمطالع

  
  مي5دی  2007، افغانستان اجندای برای عملکرد، نشر USAIDمنبع: 

  

) را حاصل کنند، بايد با پيروی از سازمان تجارت WTOی اين که بتوانند عضويت سازمان تجارت جھانی(کشورھای داوطلب برا
که  –(توافقنامه ھای عمومی به ارتباط تجارت و تعرفه ھا) GATTجھانی قوانين گمرکی خود را برمبنای توافقنامه ھای گوناگون 

ند. تعداد زيادی از کشورھای جھان در ھنگام تسويد قوانين مدّون تدوين و تصويب کن -برای مديريت گمرکات حياتی می باشند
فشرده و مقعطی استفاده کرده اند. قانون گمرکات افغانستان تابع احکام  ۀبه گون GATTگمرکی و تجارتی خويش از ادبيات و مواد 

ا می باشند، بنياد و يا اساس نمی باشد؛ طور مثال: در کشورھايی که عضويت سازمان تجارت جھانی را دار GATTو ادبيات 
نظام ارزشگذاری سازمان تجارت جھانی يک  ۀآنھا می باشد. توافقنام ستد - و -/ دادبرای ارزشگذاری اجناس، ارزش تجارتی

ستدی اجناس وارد  - و - ارزشگذاری گمرکات را طوری ايجاد کرده است که اساساً ارزش گمرکی اجناس را بر اساس ارزش داد
ست که برای خريداری ا) عبارت از نرخ واقعی ای Transaction Valueستد( -و -دادارزش  و معنا و مفھوم کندشده تعيين می 

 ۀجنس، پرداخت شده و يا نرخی که در ھنگام فروش آن جنس برای صدور به کشور واردکننده، دريافت شده است، به اضاف
لقوه می که منجر به ازدست رفتن عوايد با ی  غير واقعی جنستغييرات اندک. دولت افغانستان به منظورنگرانی از ارزشگذار

جھانی متاع، برای  یگردد، از ليست ارزش ھای قابل قبول شان و ھم چنان از ساير ابزارھا از قبيل کت5گ ھزينه ھا و نمايه ھا
برابر کند، بايد برخی  GATTافزون برآن، برای اين که افغانستان بتواند خود را با معيارھای ارزشگذاری استفاده می کند. 

قوانين و قاعده ھای خاستگاه اجناس، تغييرات قانونی و مقرراتی ديگری را نيز در قانون خود به وجود بياورد که می توان از 
  عنوی و توافقنامه ھای تجارتی برای اين ھدف نام برد. مالکيت ھای متعرفه ھای ھمخوان، حقوق 

 

صدور فرمان ھای تعريفی و تطبيقی عبارت از گام ھای مھمی  ۀو مسأل GATTا معيارھای تصويب يک قانون مدّون ھمخوان ب
صورت نگرفته و بايد تکميل شوند. ايجاد تغيير در پروسه ھا، اجرا  اند که برای پيوستن افغانستان به سازمان تجارت جھانی، ھنوز

فغانستان، از جمله چالش ھايی خواھند بود که رياست گمرکات و انفاذ قوانين جديد و آموزش کارمندان گمرکات و اجتماع تاجران ا
تطبيق و تکميل آن با چالش ھای زيادی دچارخواھد شد. چون دولت افغانستان ھم اکنون  در راستای  ۀافغانستان با شروع مرحل

ت که اين کشور ھم اکنون در ده و يا برخی آنھا ھنوز جريان دارند، می توان گفاين کشور ت5ش ھايی را انجام دامدرنيزه کردن 
راستای سبک کردن مسؤليت ھای خود به منظور دسترسی و پيوستن به سازمان تجارت جھانی اقدامات عملی را آغاز کرده است. 

عاق5نه تصميم گرفته است که با  ۀنرخ ھای تعرفه گمرکی ھم اکنون  در افغانستان بسيار پايين می باشند و دولت افغانستان به گون
با اين وجود، برای دولت افغانستان امکان پذير نخواھد بود که خاذ اين رويکرد صنعت ھای ملی نوپای اين کشور را تقويت نمايد. ات

ھای پ5نگذاری و ھم چنان تصويب و کاربرد معيارھای نظام بدون تغيير قانون گمرکات خود، نظارت دقيق، ارزيابی و ايجاد 
  زمانی نزديک به  سازمان نامبرده بپيوندد.  ۀبتواند در فاصل گسترده تر سازمان تجارت جھانی،

  

 عوارض گمرکی  ۀمحاسبج: 

 

فرايندی که مبنی برآن عوارض گمرکی تحصيل می شوند، حال ما بررسی خواھيم کرد که عوارض و دريافت نسبی ازبا درک 
 ۀپس از دريافت توصيد که وزارت ماليه گمرکی تصريح می کن ۀاصولنام 23 ۀ(ماليه) چطور محاسبه می شوند. ماد گمرکی

را نشرخواھد کرد و در سند مذکور عوارض گمرکی ھريک از دسته ھای » گمرکات ۀتعرف«  ۀرياست گمرکات افغانستان، نشري
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ت قابل ت گمرکات افغانستان روی خط انترناجناس تعيين خواھد شد. نرخ ھريک از دسته ھای اجناس تجارتی در سايت رياس
  ی باشد: دريافت م

http://www.customs.gov.af/download_tariff.php  
 

بخش که از حيوانات زنده شروع الی منسوجات، فلزات و حمل و نقل تجھيزات برای نظاميان و کارھای  22تعرفه ھای گمرکی در 
اصولنامه گمرکی اجناسی را که از عوارض گمرکی معاف می  27 ۀدسته بندی شده اند. مادھنری را شامل می شود، تنظيم و 
شھروندان خارجی در افغانستان و محصو4تی که توسط مقام ھای دولت افغانستان ھنگام  ۀباشند( طور مثال: اجناس مورد استفاد

  است. سفررسمی به کشورھای خارجی دريافت می شوند)، به طور مشخص فھرست کرده 

 

ارزش جنس ھستند، نه برخصوصيات ماليه دھنده، از ساير انواع ماليات متفاوت می برعوارض گمرکی به دليل اين که مبتنی 
اجناس برای ت5فی ماليه( عوارض  ۀچون واردکننده/ صادرکننداجناس وضع می شوند.  ۀباشند، و بر واردکننده و يا صادرکنند
اجناس به طور غير مستقيم به خاطر اجناس ماليات  ۀخريدکننده/ مصرف کنندزايش می دھند، گمرکی) نرخ خريداری اجناس را اف

 . می پردازند

 

عوارض گمرکی، ماليات دارای نرخ ھمسان می باشند؛ زيرا با4ی ھردسته ای از اجناس عين نرخ مالياتی وضع می گردد. تفاوت 
صيات ماليه دھند. چون با4ی ھر جنس عين نرخ مالياتی وضع می در ماليه صرفاً بر خصوصيات جنس بستگی دارد، نه برخصو

مشابه آن با نرخ ھمسان ماليه پرداخت می شود)، اين نوع ماليه ذاتاً عاد4نه به  ۀسگرت و بست ۀگردد( طور مثال: از درک يک بست
درآمدھای پايين می باشند، نسبت به نظر می رسد. با اين وجود، ھمانند ماليات برفروشات، عوارض گمرکی بر مردمانی که دارای 
) Excise taxبرکا4ھای داخلی( ۀکسانی که دارای درآمدھای عالی می باشند، تأثير شديدتری به جا می گذارد؛ طور مثال: اگر مالي

د به افغانی کمايی می کند، نمی توان 100باعث شود که نرخ سگرت در ھرپاکت دو افغانی افزايش يابد، شخصی که در يک ھفته 
ی و بدون شک شخص افغانی کمايی کند، عين تعداد پاکت ھای سگرت را خريداری کند 3000شخصی که در يک ھفته  ۀانداز

 دومی ، تعداد پاکت ھای بيشتری را خريداری کرده و از درک آن کمايی بيشتری را نصيب شود. 

 

ی گيرد. به خاطر داشته باشيد که اين مسأله از درصد را در بر م 25نرخ عوارض گمرکی در افغانستان از صفر شروع الی 
% محاسبه می شد. ھمچو نرخ ھای با4ی مالياتی دارای 150گذشته تغيير کرده است؛ از زمانی که بلندترين نرخ ماليه به اساس 

ھميد که ماليات ھزينه ھا و مزيت ھای خاص خود می باشند. ماليات گمرکی از مثال ھای بارزی می باشد که براساس آن می توان ف
داتی( طور ارچطور می تواند بر رفتار اشخاص نفوذ و تأثيرگذاری داشته باشند. يک نرخ با4ی عوارض گمرکی با4ی اق5م و

مثال: انواع موترھا)، قيمت اين اق5م را بسيار با4 خواھد برد و می تواند مصرف کنندگان داخلی را وادار کند که به جای 
ی، اجناس خانگی خود را خريداری کنند، اما از سوی ديگر، نرخ ھای بلند مالياتی فراروی تجارت ھای خريداری اجناس خارج

 مرزی برخی موانعی را به جود می آورند. - فرا

 

تا از يک -مت آن ت5ش می کند موانعی ناشی از تعرفه ھای گمرکی می تواند برای يک کشور مفيد باشند، آن ھم زمانی که حکو
و نوپای داخلی خود که شايد نتواند در برابر محصو4ت خارجی مقاومت کند و يا نتواند اجناس و محصو4ت آرزان ت کليدی صنع

ی ھای تفاھمات به ارتباط تجارت آزاد و تأثيرگذار ۀاگرچه اھميت عوارض گمرکی در نتيجحفاظت و پشتيبانی نمايد.  - توليد کند
ھم عوارض گمرکی در سراسر دنيا يک امر معمول و رايج می باشد. به ھراندازه  يافته است، با آنسازمان تجارت جھانی، کاھش 

ای که کشورھای بيشتر و بيشتر جھان به سازمان تجارت جھانی می پيوندند، به ھمان اندازه سازمان نامبرده مقدار تعرفه ھای 
اجناس  ۀار می شويم و می توانيم از جريان آزادانگمرکی را پايين می برد و در نتيجه، ما با موانع بسيار اندک موانع تجارتی دچ

با اين حال، ھنوز ھم کشورھا ت5ش می کنند که صنعت ھای کليدی خويش را در سراسر مرزھای بين المللی نيز بھره مند شويم. 
 در برابر رقابت توليدات خارجی از طريق وضع تعرفه ھای بلند گمرکی محافظت و پشتيبانی نمايند. 

 

ت دسترسی داريد، برای دقيقه ای وقت خويش را  به منظور  گشايش و خوانش بخش اگر شما به انترن بررسی مفھومی:تمرين و 
  http://www.customs.gov.af/download_tariff.phpھای مختلف عوارض گمرکی از سايت ذيل اختصاص دھيد: 

ا نرخ ھای مالياتی مختلفی که برای محصو4ت گوناگون در نظر گرفته شده اند، از لحاظ منطقی معنا و مفھومی دارند؟ به اين آي
می  وضعمسأله فکر کنيد که  چرا با4ی  برخی محصو4ت مشخص نرخ مالياتی پايين و با4ی برخی ديگری نرخ مالياتی بلند 

برخی اجناس برای آسايش و راحتی افراد ثروتمند مصرف می شوند، ارتباط دارد؟ طور  شود. آيا اين تفاوت به اين حقيقت که
درصد و نرخ مالياتی اکثر از سبزی ھای تازه  2.5درصد، نرخ مالياتی حيوانات زنده  5مثال:  نرخ مالياتی محصو4ت پ5ستيکی 

درصد و  25الی  16درصد، نرخ مالياتی موترھا از  16ی با اين وجود، نرخ مالياتی گل ھا و نباتات تزييندرصد می باشد. 2.5نيز 
درصد، نرخی  20الی  10نرخی مالياتی برخی از موادغذايی آماده( از قبيل چاکليت، کيک، آيس کريم، نوشيدنی ھا و تنباکو) از 
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خ ماليه گيری از کدام درصد می باشند. به نظر شما نر 16درصد و ھمين طور، نرخ مالياتی س5ح ھا نيز  16مالياتی آثارھنری 
  محصو4ت بسيار بلند می باشند؟ نرخ مالياتی کدام يک از محصو4ت بيش از حد پايين می باشد؟ 

  

  آزاد از عوارض گمرکی و دکان ھا مناطق
 

 ۀدمی باشند. ما معافرا ايجاد کرده است که در آنھا اجناس خارجی از عوارض گمرکی مرتبط با واردات  یافغانستان برخی مناطق
و دکان ھای آزاد از عوارض گمرکی از  ی آزاد از عوارض گمرکی، گدام ھاعرصه ھا« قانون گمرکات تصريح می کند که  124

) به خاطر مقاصد Non-Afghan goodsداخلی( - اجناس غيرقلمرو گمرکی دولت خواھند بود که در آن  ۀبخش ھای جداگان
به سخن » اجناس خارج از قلمرو گمرکی افغانستان در نظرگرفته می شوند.عوارض گمرکی و تدابير پاليسی تجارت، به عنوان 

ديگر، با4ی  اجناس خارجی ای که در اين مناطق قرار دارند، عوارض گمرکی ای  که به طور معمول با4ی اجناس خارجی 
و کنترول رياست  وضع می شوند، وضع نمی شوند. درعين حال، بايد گفت که مناطق نامبرده ھنوزھم معروض به نظارت

سوء قرار نگيرند. يعنی، ھنوزھم  ۀ) می باشند تا اطمينان حاصل گردد که مزيت ھای آنھا مورد استفادACDگمرکات افغانستان(
 127و  126گمرکات می توانند اجناس، مردمان و محموله ھايی را که در مناطق نامبرده قراردارند، بررسی نمايند( ماده ھای 

    قانون).  

  

رت محترم ماليه مسؤليت تعيين مناطق و دکان ھای آزاد از عوارض گمرکی را به عھده دارد( دکان ھای آزاد از عوارض وزا
گمرکی بيشتر در مکان ھايی مانند ميدان ھوايی و غيره قابل دريافت می باشند). ھدف از ايجاد اين مناطق آزاد از عوارض گمرکی 

ويژه ياد می شوند، اين است که زمينه را برای سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی ھموار که اغلب اوقات به نام مناطق اقتصادی 
متحمل شدن مناطق آزاد از عوارض گمرکی بدون درشرکت ھا می توانند فعاليت ھای خدماتی، تجارتی و صنعتی خويش را سازد. 

         ھزينه ھای عوارض گمرکی، پيش ببرند. 

  

دسته ھای مختلف اجناسی که وارد افغانستان می شوند، نرخ ھای مالياتی مختلف ی يم که حکومت براما از بحث ھای قبلی می دان
را تعيين می کند( و ما می توانيم براساس نرخ ھای مالياتی  استنباط کنيم که مردم و دولت افغانستان نسبت به  انواع مختلف 

که درکجا می توانيم ھمچو نرخ مالياتی را دريافت کنيم. حال، وقت  صنعت ھا و اجناس چه نگرشی دارند) و ھم چنان ما می فھميم
آن رسيده است که ما بفھميم مقام ھای گمرکات افغانستان چطور اجناس را قيمت گذاری می کنند؛ زيرا اين قيمت ھا اگر با نرخ 

گمرکات  ۀشيم، آشکار خواھندکرد. اصولناممالياتی مناسب آن ضرب شوند، مقدار و يا مبلغ ماليه ای را که ما به دولت مديون می با
آن به منظور قيمت گذاری  ۀماھيان ۀاز مقام ھای گمرکات افغانستان می طلبد که از نرخ بازار تبادل اسعار و شکل تجديد شد

 ۀی گذشت). نرخ بازار اسعار در مقايسه با دوره ھا25 ۀاجناسی که براساس اسعار خارجی خريداری شده اند، استفاده کنند( ماد
افغانستان، يعنی دوره ھايی که افغانستان ازيک نرخ مصنوعی تبادل اسعار استفاده می کرد، بيانگر يک پيشرفت در اقتصاد اين 

  کشور می باشد. 

  

 جريمه ھا/ مجازت برای تخلفات از قانون د: 

 

ھا مسؤليت داده است که موارد تخلف از گمرکات يک نيروی خاص پوليس را به نام پوليس گمرکات ايجاد کرده و به آن ۀاصولنام
جلوگيری کنند. با اين حال، قانون در عين زمان مؤثريت پوليس گمرک را با گمرکی را کشف نموده و از وقوع آن  ۀاصولنام

وابسته کردن آنھا به تشکي5ت وزارت محترم داخله، محدود کرده است؛ ھمان گونه که ص5حيت ھای رياست گمرکات افغانستان 
مراجعه شود). رياست گمرکات افغانستان و پوليس  164 ۀا از طريق ايجاد وابستگی به وزارت ماليه محدود کرده است( به مادر

گمرکات افغانستان موظف اند که در ھمکاری نزديک باھمديگر کار کنند، اما موقعيت و وابستگی آنھا به وزارت ھای مختلف، 
  ھماھنگی آنھا به وجود آورده و باعث جنجال و کشمکش بين آنھا می شود.  ۀلبدون ترديد برخی چالش ھايی را در مسأ

 

مشخص تقسيم شده  ۀبه نظر شما  افراد متخلف از قوانين گمرکات  افغانستان چطور بايد مجازات شوند؟ تخلفات گمرکی به دو دست
قانون ليست  166 ۀديگر تقسيم می شود که در ماد ۀتخود به دو دس ۀمی تواند: تخلفات اداری و تخلفات قاچاق. تخلفات اداری به نوب

شدت تخلفات، مقدار و مبلغ جريمه ھای نقدی  ۀمی گردد که با درج یمجازات برای تخلفات ادارای شامل جريمه ھای نقدشده اند. 
آن را توضيح  ۀازات مربوطرا بخوانيد؛ زيرا مواد نامبرده تخلفات اداری و مج 167و  166نيز افزايش می يابد. شما بايد ماده ھای 

  کوتاه بررسی می کنيم:  ۀدر اين جا برخی از تخلفات را به گون می دھند. 

  

مختصر و يا  ۀامور کتبی گمرکات ( طورمثال: کسب اظھارنام ميعادتخلفات اداری شامل تأخير در برآورده کردن  1صنف  •
خود  ۀفيت و ارزش مال التجاره می شود که به نوبگمرکی) و يا اظھار نظر نادرست به ارتباط کي ۀتکميل اظھار نام
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برکاھش و يا تنزيل طلبکاری گمرکات تأثيردارند. در چنين حا4تی، متخلفان مسؤل اند که يک مقدار جريمه ای را که تا حد 
بايد آن،  ۀنادرست می باشد، پرداخت کنند و ھم چنان به اضاف ۀدرصدی  ارزش گزارش شد  ۀو حدودی  مساوی به  انداز

با اين حال، عوارض گمرکی را که شخص در حالت عادی مکلف به پرداخت آن می باشد، به دولت پرداخت نمايد. 
درصورتی که تاجر حسن نيت را رعايت کرده باشد و اما دچار اشتباه شده باشد، در آن صورت مقام ھای گمرکات بايد از 

 آن صرف نظر نمايد؛ 

اجناس به گمرکات و  ۀی ھای آشکار( که در تضاد با تأخير قرار دارد) در امر ارايتخلفات اداری شامل ناکام 2  صنف •
درصد ارزش 50 -10 ۀفراھم کردن اظھارنامه ھای گمرکی می باشد. مجازات برای صنف دوم تخلفات عبارت از جريم

 ؛ ميباشد مجموعی تمام محموله

معلوماتی که به گمرکات به منظور فرار از ماليات و ياھم تخلفات اداری شامل اظھار اشتباه کاری عمدی در بيان  3صنف  •
درصد می باشد که 100الی  50به دست آوردن عوارض گمرکی پايين صورت می گيرد. مجازات براين صنف تخلفات از 

 محموله تطبيق می گردد.   ۀبر ارزش مجموعی ھم

 

  ) قانون در ذيل به صراحت تعريف و توضيح شده است. 1(172 ۀدوم تخلفات گمرکی عبارت از قاچاق می باشد که در ماد ۀدست

  

  )1(172 ۀماد

 

و ساير قوانين گمرکات مجازات خواھد  اجرا و يا انجام فعاليت ھای ذيل قاچاق پنداشته می شود و متخلف در مطابق با اين قانون
  شد:

 

م اين قانون و ساير قوانين گمرکی با حفظ نيت آوردن اجناس به داخل کشور و يا انتقال آنھا خارج از کشور ھمراه با تخلف احکا
 خودداری و يا فرار از کنترول و نظارت گمرکات؛ 

 

آنھا بدون کسب اجازه از مقام ھای مسؤل مربوطه؛  ۀانتقال اجناس ممنوعه به مقصد وارد کردن ويا صادرکردن و يا ذخير
 داخت عوارض گمرکی.ترانزيت بدون پر ۀخريداری و يا فروش اجناس در ھنگام جريان پروس

  

) جريمه ای برابر با دو و يا پنج برابر عوارض 2اجناس قاچاق شده؛ ( ۀبط و مصادر) ض1از: ( اند تمجازات برای قاچاق عبار
در شرايط خاص. سپری کردن قيد ويا زندان بستگی دارد  حبس)  3گمرکی ای که از درک ھمان اجناس به دولت عايد می شد؛ (

اجناس مورد نظر مطابق به قانون افغانستان منع بوده و ياھم مجاز( برای جزييات،  ۀق و اين مسأله که آيا معاملبه حجم اجناس قاچا
فراد باھم شريک باشند و يا ھنگام دستگيری امراجعه شود. افزون برآن، ھرگاه در قاچاق مورد نظر تعداد زيادی از  179 ۀبه ماد

 حبسمدت سال ھای باشد و يا مقام ھای گمرک توسط قاچاق چيان کشته شده باشند،  از سوی آنھا مقاومت مسلحانه صورت گرفته

قانون به طور مفصل مورد بحث و  180 ۀياد می شوند و در مادحا4ت مشدده جرمی عوامل متذکره به نام  افزايش می يابد. 
 ۀوی افزايش خواھد يافت( ماد حبسد، نيز مدت ھم چنان، اگر کدام مأمور دولتی در قاچاق با وی سھيم باشبررسی قرارگرفته اند. 

بنابراين، شديدترين و سخت ترين مجازات، ھمانا محروم سازی متخلف از حق آزادی می باشد و اين مجازات صرف و ). 181
در موتری که  ۀصرف برای شديدترين و نفرت برانگيزترين نوع تخلفات گمرکی محفوظ می باشد. به خاطر داشته باشيد که رانند

قاچاق دخيل بوده است، نيز  با توجه به ميزان آگاھی وی از جرم و ضررھای وارده از سوی وی، معروض به تطبيق يک سلسله 
  مراجعه شود).  175 ۀبه ماد برای جزييات موضوع باشد(ديگری مي ۀمجازات جداگان

  

اشد و شرايط تشديدکننده به ارتباط آن وجود افغانی ب 10،000در مواردی که ارزش اجناس قاچاق شده کمتر از با اين وجود، 
اگر   بررسی نمايد.  قانون به گمرکات اجازه می دھد که جرم آنھا را مطابق به صنف سوم تخلفات اداری 168 ۀنداشته باشند، ماد

به مقام ھای  افغانی باشد، گمرکات می توانند از لحاظ اداری قضيه را بدون ارجاع 10،000ارزش اجناس قاچاق شده بيشتر از 
) تعقيب قضايی به ارتباط قضيه 2جرم وجود نداشته باشد؛ ( ۀ) شرايط تشديدکنند1قضايی حل و فصل کنند، مشروط بر اين که : (

) متخلف حاضر به پرداخت عوارض گمرکی و 4افغانی باشد؛ ( 20،000) عوارض گمرکی اجناس کمتر از 3شروع نشده باشد؛ (
  متخلف از حق استيناف خواھی خود صرف نظر نمايد.  )5جريمه ھای نقدی باشد و (

 

تخلفات گمرکی از نوع جرايم مضاعف( تصاعدی) می باشند، بنابرآن، شخصی که چندين تخلف را به تکرار انجام می دھد، برای 
تخلفات  ۀھم)). گمرکات مکلف است که به ارتباط 3(173 ۀخود به طور جداگانه مجازت خواھدشد( ماد ۀھريک از ضررھای وارد

گمرکی انتقال دھندگان اجناس، يک دوسيه و گزارش کتبی را تھيه نمايد و در آن نوعيت تخلف را شرح داده و به طور فوری 
ساعت داير  72استماعيه را با شخص موصوف در ظرف  ۀمتخلف مشکوک را باخبرسازد و به ارتباط ماھيت تخلف يک جلس

بيان شده است و  18  ۀبه ارتباط ھرنوع جريمه با طی مراحل پروسه ای که در احکام مادکه متخلفان حق دارند ). 184 ۀنمايد( ماد
  در قسمت فرعی بعدی مورد بحث قرارخواھد گرفت، استيناف خواھی نموده و از مزيت ھای آن برخوردار گردد. 
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  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 
 

انين گمرک افغانستان گنجانيده شده اند، مناسب می باشند، بسيار شديد می باشند و نظر شما آيا جريمه ھا و مجازاتی که در قوبه 
از حد سھلگير می باشند؟ آيا شما موافق ھستيد که قاچاق اجناس به  کدام يک از مجازات نامبرده بيشياھم بسيار سھلگير اند؟ 

  عنوان يک ضرر جرمی در نظر گرفته شود؟ چرا و چرا نه؟ 

  

  اجناس قاچاق ۀمصادر مربوط به

 

اعطای اين ص5حيت توسط قانون به حکومت که اجناس مشکوک قاچاق را مصادره نمايند، شايد دعوتی باشد به مقام ھای نافھم و 
به اين  176 ۀسوء کنند. ماد ۀاستفاده جوی گمرکات تا از مصادره و يا ضبط به منظور دزدی و سرقت جايداد شخصی افراد استفاد

را پيشنھاد می کنند و ھدف اصلی آنھا نيز جلوگيری از ھمچو سوء استفاده ھا می باشد. مقام  حمايویالعمل ھای ارتباط برخی طرز
ھای گمرک پيش از مصادره و يا توقيف اجناس قاچاق از دارايی و يا جايداد خصوصی مردم بايد دستور محکمه را دريافت نمايد، 

اجناس توقيفی و يا  ۀھمشاھد باشند. دادی از ماموران گمرک نيز بر وجود آن مگر اين که عمل قاچاق جريان داشته باشد و تع
گمرک مورد  نظر از دفتر مقام ولسوالی توزيع و يا تسليم داده شود. با اين  ۀمصادره شده بايد در بدل دريافت رسيد توسط ادار

به گمرک  ھای اموال توسط مقام ۀمصادر ھرنوع خسارتی را که در ھنگام توقيف و يا جبران خسارت برای 178 ۀوجود، ماد
   وجود می آيند، رد می کند. 

  

 اعتراض فرايند ھـ: 

 

قانون برای افراد اين حق را می بخشد که درصورت عدم موافقت به ارتباط تصميم گيری ھای مقام ھای گمرک و يا  18 ۀماد
روز پس از واقعه،  10بايد در ظرف  اعتراضادخواھی و يا اولين داعتراض نمايند. جريمه نقدی ای که توسط آنھا تثبيت شده اند، 

که در وزارت ماليه قرار دارد)، درج گردد. رياست گمرکات افغانستان بايد مکتوب »   ( رياست گمرکات افغانستان« به دفتر 
جنس  ۀو يا واردکنند در صورتی که تاجرروز تصميم خود را اع5م نمايد.  20را بازبينی و بررسی نموده و در ظرف  اعتراضيه

حکميت گمرک برای دادخواھی عريضه کند، اما بايد يک  ۀروز به ادار 15بازھم اعتراض داشته باشد، وی می تواند در ظرف 
حکميت  ۀادارموصوف پرداخت نمايد.  ۀبه ادارميباشد ) درصد مبلغ مورد منازعه 2مقدار حق الزحمه ای را که برابر به دو(

جمھور انتصاب  رئيسوی است که در دفتر وزارت ماليه موقعيت دارد و اعضای آن توسط فرمان مستقيم گمرک يک نھاد سه عض
افغانی  50،000حکميت گمرک نھايی می باشد، مگر اين که مقدار مبلغ تحت منازعه بيشتر از  ۀادار ۀنظريه و يا فيصلمی شوند. 

قانون به يک  20 ۀازعه( فرد شاکی) مستحق است که مطابق به مادباشد. اگر مقدار آن از مبلغ نامبرده بيشتر باشد، طرف من
  تجارتی درخواست دھد.  ۀمحکم

  

 انواع ديگر ماليات  -  ۴

 

ه تحصيل آن را تعقيب نکند. با اين وجود، اين ماليات در سه نوع ماليات وجود دارند که دولت افغانستان تصميم گرفته است ک
  به ھمين خاطر، نيازمند يک بحث مختصر می باشد. کشورھای ديگر نيز معمول می باشد و 

  

 جايداد شخصی ۀبر ثروت/ مالي ۀماليالف: 

 

بدھکاری ھا و مسؤليت ھای مالی از  ۀبرثروت توسط يک ماليه دھنده از درک  قيمت خالص دارايی وی که پس از کسر ھم ۀمالي
ايداد منقول( از قبيل زمين، خانه ھا و ساير ساختمان ھا)، پول دارايی ھا به دست می آيد، پرداخت می شود. دارايی معمو4ً شامل ج

نقد، حساب ھای بانکی و تضمينات مالی( از قبيل سھام و يا اوراق بھادار) می گردد. الزامات و يا بدھکاری ھا به طورعموم شامل 
يا بر قيمت خالص شخص و يا ھم  برثروت معمو4ً  ۀھرنوع بدھکاری شخص از قبيل گروی خانه و يا قرضه بانکی می گردد. مالي

افغانی  500،000به اساس قيمت خالص يک مبلغ مقدار پول معين وضع می شود؛ طور مثال صرف ارزش پولی ای که از مرز 
 تجاوز کند، تابع ھمچو ماليه می باشد. 

 

زيرا کسانی که ثروت بيشتری فراھم می کند؛  عمودیبر ثروت زمينه را برای تأمين عدالت و يا انصاف  ۀبه طور عموم، مالي
اين ميکانيزم باعث می شود که تمايز و تفاوت طبقاتی بين ماليه دھندگان کاھش يابد و در عين دارند، ماليات بيشتری می پردازند. 
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نی بر يک بر ثروت عدالت افقی را تقويت می کند؛ زيرا اين ماليه مبت ۀحال مقدار عوايد مالياتی دولت افزايش يابد. ھم چنان، مالي
زمانی خاصی باشد، به سادگی  ۀسلسله خصوصيات گسترده استوار می باشد. اگر ماليه ای صرفاً بردرآمد و وابسته به دور

( و بنابرآن دارای   شرايطی به وجود می آيد که در آن، اشخاصی که دارای ثروت بسيار متفاوت و اما دارای درآمد مشابه باشند 
بر ثروت می تواند اين  ۀمساويانه ماليه بپردازند. با اين وجود، مالي ۀاخت ماليات می باشند)، به گونتوانايی ھای مختلف در پرد

تا حد زيادی برطرف سازد؛ زيرا در اين روش آنھايی که دارای درآمد مشابه اما ثروت مختلف می باشند، مجبور اند را نابرابری 
 که ماليات متفاوت از ھمديگر پرداخت نمايند. 

 

 

برثروت بسيار دشوار خواھد بود. درکنار چالش ھای اصلی از قبيل گزارش خودی ماليه  ۀر عمل، جمع آوری و مديريت ماليد
بسيار کار مشکل آفرين » اندازه گيری ثروت« برثروت به خاطر دشواری  ۀمديريت ماليدھندگان و پرداخت مالياتی متناسب با آن، 

انواع دارايی ھا می باشد. احتمال دارد که تعدادی از ھمچو دارايی ھا  ۀد، ثروت دربردارندآن گونه که در با4 گفته شمی باشد. 
دارای ارزش ھای بازار باشند و تعدادی ديگری دارای ارزش بازار نباشند. افزون برآن، ماليه دھندگان می توانند تعداد مشخصی 

يکی از د4يلی  ثروتبر ۀدشوار بودن مديريت و جمع آوری ماليد. از دارايی ھای با ارزش را از مقام ھای ماليه گيری پنھان کنن
توسط تعداد محدودی از کشورھا به شمول  برثروت ۀاست که اين گونه ماليات بسيار به ندرت مورد استفاده قرار می گيرد. مالي

 فرانسه، ھندوستان و ناروی وضع و تحصيل می شوند. 

 

ماليه دھندگان انفرادی را در راستای انباشت ثروت  ۀحتما4ً اين خواھد بود که ع5قثروت اذکردر ماليات بريکی از پيامدھای قابل 
برای ماليه دھندگان کاھش می دھد. ھرگاه با توجه به نرخ ھای مختلف ماليه، افزايش در ثروت باعث افزايش در ماليات گردد، 

ر زياد ت5ش کنند. زمانی که اين نوع ماليه تطبيق می شود، چندان ارزش نخواھد داشت که برای جمع آوری و انباشت ثروت به قد
برثروت شايد اين باشد که زمينه را برای توزيع  ۀبايد کوشش صورت گيرد تا در وضع آن توازن رعايت شود. تأثير ديگر مالي

وت ماليه پذير، به منظور کاھش ثرھای خيريه که  کمککمک ھای خيريه مساعد می سازد. دولت می تواند از طريق تشويق 
 . دھدخيريه را افزايش ميزان کمک ھای 

  

  غيرمنقول برعوايد ۀماليب: 
 

ارزش ھمان جايداد، پرداخت  ۀبردرآمد غيرمنقول عبارت از ماليه ای ست که توسط مالکان جايداد غيرمنقول و براس محاسب ۀمالي
ابل انتقال است که با زمين متصل می باشند از قبيل اشيای غير ق ۀعبارت از ھم» جايداد غيرمنقول« معنای عمومی می شود. 

ند. ارزش جايداد متذکره معمو4ً با بررسی نرخی که اخيراً با آن به يساختمان ھا، خانه ھا و حتا حبوباتی که با4ی زمين می رو
ن می شود. جايداد غير ، تعييميکنند) که ارزش جايداد را تخمين Appraiserفروش رسيده است و يا ھم توسط يک ھيأت ارزياب(

( از قبيل پول، سھام، اوراق بھادار و يا سپرده عين( از قبيل اسباب و سايل، عراده ھا، زيورات) و يا جايداد غيرعين منقول شامل 
 ھای بانکی) نمی شود. 

 

براساس ارزش جايداد تعيين برجايداد غيرمنقول مطرح می شود، اين است که اين گونه ماليه  ۀيکی از انتقاداتی که به ارتباط مالي
می شود و با وجودی که جايداد ممکن در طول سال مالی کدام نفع و يا سودی را توليد نکرده باشد، مالک آن مجبور است که از 

نشيمن وضع گردد. اگر مالک خانه  ۀدرک آن به دولت ماليه بپردازد؛ طور مثال: ماليه ای برجايداد غيرمنقول شايد بريک خان
خانه، اصل خانه را  ۀمالي ۀ، وی شايد مجبور شود که برای تھيخانه در دست نداشته باشد ۀپول کافی برای پرداخت ماليمقدار 

بفروشد. افزون برآن، امکان دارد که شرايط و اوضاع بازار باعث افزايش قيمت خانه شود و در نتيجه، ماليه ای که بايد از درک 
افت. در آن صورت، ماليه دھنده مجبور خواھد بود که مقدار پول زيادی را به عنوان ماليه آن پرداخت شود، نيز افزايش خواھد ي

بدون شک، در مواردی که ارزش جايداد  بپردازد؛ اگرچند وی شايد از وجود آن کدام درآمدی ملموسی را به دست نياورده باشد.
س نيز تحليل شده می تواند؛ اما جايداد ھنوز ھم برای سقوط می کند( و پرداخت ھای مالياتی نيز کاھش می يابد)، قضيه برعک

برجايداد برای کسانی که درميزان  ۀيکی ديگر از انتقادھا اين است که ماليمقصد مشابھی توسط مالک آن قابل استفاده می باشد. 
در يک سال خرمن بسيار  درآمدھای شان به طور قابل م5حظه ای تغيير می کند، عاد4نه نمی باشد؛ طور مثال: يک دھقان ممکن

حاص5ت خود سال ھای قبلی در شرايط بھتر  دھقان در  خواھد بود کهوی عين آن مقداری  اندکی جمع آوری کند، اما بار مالياتی
  آن مبلغ را پرداخت کرده است. 

 

ساير انواع ماليات آسان تر می يکی از فايده ھای ماليات بر جايداد منقول اين است که جمع آوری  اين نوع ماليات در مقايسه با 
منقول از ديد نھادھای ماليه گيری بسيار دشوار می باشد و مقام ھای ماليه گيرنده معمو4ً اين غيرباشند. پنھان کردن جايداد 

، با اين وجودص5حيت و توانايی را دارند که در صورت عدم پرداخت ماليات، جايداد غير منقول را مصادره و يا توقيف کنند. 
مناسبی را برای نگھداشت سوابق جايداد و ارزيابی ارزش جايداد نظام بسيار دشوار است که مقام ھای ماليه گيرنده بتوانند يک 
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نيازمند ھزينه ھای عمده و ک5ن می باشد و به عنوان يک مانع فراروی تطبيق نظام غيرمنقول به وجود بياورند. زيرا ايجاد چنين 
 کند. برجايداد عمل می  ۀمالي

 

به طور عموم ماليات برجايداد شفاف بوده و ماليه دھندگان به راحتی معنا و روش پرداخت آن را درک و فھم کرده می توانند. با 
اين نوع ماليه، اندازه گيری قيمت جنس مورد نظر در مارکيت يا بازار می باشد. اغلب اوقات،  ۀاين حال، يکی از عوامل گيچ کنند

 ۀلقوو يا خريدار باارزيابی ماليه استفاده می شوند، عين آن چيزی نيست که توسط د44ن جايداد غير منقول  روش ھايی که برای
ند و اين حالت خود يک نوع سردرگمی را برای ماليه دھنده به وجود می آورد. ع5وه برآن، يک جايداد مذکور، انجام می شو

بر جايداد غير منقول يک امر ضروری می  ۀرکيت، برای تأمين شفافيت ماليپاليسی واضح به ارتباط تعداد و تناوب ارزيابی ما
 باشد. 

 

می شود. اغلب اوقات،  وضعآمريکا، کانادا و ھالند  ۀدر تعداد زيادی از کشورھا به شمول ايا4ت متحد اموال غيرمنقولبر ۀمالي
لی وضع می شوند؛ نه توسط حکومت ملی و يا د بيشتر توسط دولت شھرھا  و يا حکومت ھای محاموال غيرمنقول ماليات بر
ھزينه و مسؤليت ھای ارزيابی ارزش جايداد را جمع آوری نموده وبه راحتی اموال غيرمنقول را محلی ماليات  ۀفدرالی. ادار

که در ھمان منطقه وجود با اموال غيرمنقولی کاھش می بخشد؛ زيرا يک حکومت محلی نسبت به حکومت ھای فدرالی و ملی 
  منقول وجود ندارد. غير برجايداد ۀارد، آشنايی بھتری دارد. در حال حاضر، در افغانستان ماليد

  

 برکاUھای داخلی  ۀماليج: 

 

بر کا4ھای  ۀبرکا4ھای داخلی، بر اجناسی وضع می شود که در داخل کشور توليد و در داخل کشور به فروش می رسند. مالي ۀمالي
. اگر چه ت و اين نوع ماليات نيز مبتنی بر ارزش جنس می باشند، نه برخصوصيات ماليه دھندگانداخلی مانند عوارض گمرکی اس
جنس وضع می شود، اما با آن ھم مصرف کننده به طور غير مستقيم بابت آن به دولت ماليه می  ۀاين نوع ماليه بر توليد کنند

اين نوع ماليه، به عنوان يک  ، نرخ خريداری آنھا را افزايش می دھند. پرداختی ۀپردازند؛ زيرا توليد کنندگان با توجه به مقدار مالي
 غيرمستقيمی نھايی با4ی مصرف کنندگان  دانسته می شود.   ۀمالي

 

مشابھی از  ۀ) می باشد؛ زيرا برای ھر دستFlat taxes، مانند عوارض گمرکی از نوع ماليات ھمسان(کا4ھای داخلیماليات بر
. تفاوت نرخ ھای مالياتی مبتنی بر خصوصيات جنس می باشند، نه مبتنی مشابھی وضع می گردداجناس نرخ مالياتی 

 ۀسگرت معمو4ً با بست ۀبرخصوصيات ماليه دھنده. چون ھرجنس شامل يک دسته دارای يک نوع نرخ مالياتی می باشد( يک بست
برفروشات،  ۀبا اين وجود، مانند مالي4نه به نظر می رسد. ديگر دارای عين نرخ مالياتی می باشد)، اين گونه ماليه نيز ذاتاً عاد

برکا4ھای داخلی با4ی کسانی که دارای درآمد پايين تر می باشند، نسبت به کسانی که دارای درآمد بلندتر می باشند، تأثير  ۀمالي
افغانی در  2د که قيمت سگرت مبلغ بردرآمد کا4ھای خارجی باعث شو ۀاگر ماليبيشتر و شديد تر به جا می گذارد؛ طور مثال: 

  3000افغانی کمايی می کند در مقايسه با شخصی که در ھفته  100ھرپاکت افزايش يابد، در آن صورت، شخصی که در يک ھفته 

افغانی کمايی می کند، سگرت کمتری را خريده می تواند و برعکس، شخص دومی تعداد سگرت ھای بيشتری را خريداری خواھد 
 کرد. 

 

 ۀباشد. ھم چنان، مالي معين يک جنس ۀتوليد کننديک مقدار آسان تر می باشد، مشروط بر اين که  داخلیبرکا4ی  ۀمديريت مالي
اجناس تطبيق می گرديد)  ۀبرفروشات که برھم ۀبرکا4ی داخلی بيشتر برتعداد بسيار اندکی از اجناس تطبيق می شود( نه مانند مالي

 يت اداری را با4ی مقام ھای ماليه گير کاھش می بخشد. و اين معيار بدون شک مسؤل

 

ماليه بر رفتار و کردار ماليه  ۀيکی از مثال ھای ديگری برای نقش تعيين کنند داخلیھمانند عوارض گمرکی، ماليات برکا4ی 
ن ابزاری در جھت دلسرد کردن اروپا به عنوا ۀامريکا و اتحادي ۀدھندگان به شمار می رود. ماليات با4ی تنباکو در ايا4ت متحد

بسته ھای سگرت، ھزينه و يا قيمت ھرپاکت سگرت را افزايش وضع نرخ مالياتی بلند برمردم از کشيدن سگرت استفاده شده است. 
شيدن خواھد شد. خود فروش سگرت را کاھش بخشيده و در نتيجه، باعث دلسردی مردم از سگرت ک ۀمی دھد که قيمتی آن به نوب

می باشند، شامل تنباکو، جنگ افزارھا و پطرول می شود. تعداد زيادی از  داخلیمعمول تابع ماليات برکا4ھای  ه به طواشيايی ک
 ۀبا4ی اجناس داخلی کشور خود تطبيق می کنند که می توان به طور مشخص از ايا4ت متحدرا کشورھا ماليات کا4ھای تجارتی 

 برد. آمريکا، جاپان و ملت ھای اروپايی نام 

 

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظر سوال
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و ماليات برکا4ھای داخلی چه فکر می کنيد. آيا فکر می کنيد که  اموال غيرمنقولبر ثروت، بروضع شده ماليات  ۀشما در بار
  افغانستان اين ماليات را تا حد و حدودی نھادينه سازد؟ 

  

  خانگی  ۀکاردبرد عملی مھارت ھا: وظيف -  ۵
  

  قيق و توظيف کارخانگی تحليل تح
  

 ۀسه صفحه ای بنويسيد و در آن آنچه را که در بار ۀپيداکنيد. يک مقال یديگر یکشور مالياتنظام  ۀيک مقاله را در بار .1
ماليه گيری کشور خود تان، افغانستان مقايسه کنيد. بنابه کدام د4يل نظام ماليه گيری کشور مورد نظر آموخته ايد با نظام 

ماليه گيری نظام ماليه گيری افغانستان دارای مزيت و فايده ھای بيشتری می باشد؟ بنا به کدام د4يل نظام انيد که گفته می تو
پنج دقيقه ای را برای ھم صنفان خويش با توجه به يافته ھای تحقيق پريزينتشن افغانستان بی فايده به نظر می رسد؟ يک 

ھای ماليه گيری کشورھای مختلف نظام  ۀدرسی به طور نظری در بارخويش آماده کنيد. با کاربرد اين روش، صنف 
 چيزھايی را ياد می گيرد. 

  

 ۀبرثروت، مالي ۀبردرآمد، عوارض گمرکی، مالي ۀمی تواند( ماليپس از مرورانواع مختلف ماليات که يک کشوروضع  .2
در آن به ارتباط مزيت ھا و کاستی کرده و سه صفحه ای را تھيه  ۀبرکا4ی داخلی)، يک مقال ۀبرجايداد غيرمنقول و مالي

ھم چنان، شما می توانيد بحثی را به ارتباط رويکردھای مختلف تعيين نرخ  ھای  انواع مختلف ماليات افغانستان بحث کنيد.
 تان بگنجانيد.   ۀمصرف محور) در مقال ۀھمسان بردرآمد و مالي ۀتصاعدی، مالي ۀسرانه، مالي ۀماليات( مالي

 

يل سه صفحه ای به ارتباط طرزالعمل عوارض گمرکی افغانستان تھيه کنيد. جنبه ھايی از طرزالعمل ھای جمع يک تحل .3
شناسايی کنيد و توضيح  ويژه کارامدی دارند و يا ناکارامد می باشند، ۀآوری عوارض گمرکی را که در اين پروسه به گون

چطور شما می توانيد طرزالعمل تحصيل ماليات اری وجود دارد. بيشتری برای وقوع فساد اد ۀدھيد که در کدام موارد زمين
 را تعديل کنيد تا بتوانيد اين ناکارامدی ھا را پاسخ داده و زمينه ھای فساد را از بين ببريد؟ 

  



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

203

  

  نامه لغت
   

  مبلغی که براساس آن يک قلم جنس ارزشگذاری و يا قيمت گذاری می شود.  ارزشگذاری:

  

  ه به منظور شروع و تدوام يک تجارت به کار می رود. : ثروت مالی کسرمايه

  

، سھام و يا اوراق بھادار مورد در شکل ھای مختلف آن از قبيل نقد: دارايی ای که به منظور توليد پول قابل سرمايه گزاری دارايی
  کاربرد قرار می گيرد.  

  

  مداران آن توزيع می شود. : قسمتی از درآمدھای يک شرکت است که  بين صنف ھای مختلف سھسودسھام

  

خاصی است که در آن/ از آن جا اجناس بدون پرداخت عوارض گمرکی به داخل کشور  ۀ: منطقمناطق عاری ازعوارض گمرکی
  آورده می شوند تا دوباره طی مراحل و يا دوباره صادر گردد. 

  

  و در آنجا به فروش می رسند. : اجناسی که در يک کشور توليد می شوند و به کشورھای ديگری انتقال صادرات

  

  : مجموع عايدات پيش از کسر مصارف و اما ھمراه با کسر و نگھداشت ماليات پرداختی کارمندان از آن.ناخالص عوايد

  

: اصلی که از دست اندکاران نھادھای ماليه گيرنده می طلبد تا با ماليه دھندگانی که از لحاظ )Horizontal Equityعدالت افقی(
عين وضعيت قرار دارند، با پيروی از قوانين ماليه برخورد مشابه نمايند( ماليه دھندگانی که دارای درآمد مشابھی ھستند، دردرآمد 

  بايد مقدار ماليات مشابه پرداخت کنند). 

  

  : اجناسی که در کشورھای خارج توليد، اما به منظور فروش به يک کشور ديگر انتقال داده می شوند. واردات

  

  : شرکت ھای سھامی، شرکت ھای محدود المسؤليت و ساير نھادھای حقوقی ص حقوقیاشخا

  

  افراد، تجارت ھای دارای مالکيت واحد و شرکای يک شراکت. : اشخاص حقيقی

  

در اختيار دارد، به نام  خود ناخالص  ھزينه ھا و مصارف از مجموع عوايد کسر: درآمدی که نھاد اقتصادی پس از درآمد خالص
  د خالص ياد می شود. درآم

  

  : زيانی که از عمليات اساسی يک نھاد اقتصادی ناشی می شود، اما شامل مصارف و درآمد( مانند سود) نمی گردد. زيان عملياتی

  

زمانی در جريان سال مالی در افغانستان باشد و يا در جريان سال مالی برای  مقاطع: شخصی که خانه اصلی وی در يکی از مقيم
پيشبرد وظيفه خاصی در جريان بخشی از روز در افغانستان باشد و يا شخصی که کارمند دولت بوده و برای  ١٨٣اقل مدت حد 

  سال مالی در يکی از کشورھای خارج توظيف شده باشد. 

  

: : پرداختی که به طرف ديگر به منظور تضمين عملکرد و يا تضمين مکلفيت( طور مثال)Security depositتضمينی( ۀسپرد

  پرداخت بدھکاری)  صورت می گيرد.  

  

  : چارچوب نرخ ھای مالياتی برای دسته ھای مختلف اجناس.تعرفه

   

که از دست اندکاران نھادھای ماليه گيرنده می  ماليات برعايدات: اصلی است در قانون )Vertical Equityعدالت عمودی(
م قرار دارند، تمايز و تفاوت قايل شوند( طورمثال: ماليه دھندگانی که خواھد تا بين ماليه دھندگانی که در وضعيت ھای متفاوت ازھ

  دارای مبالغ درآمد متفاوت می باشند، بايد مقدار ماليات مختلفی را پرداخت نمايند). 
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  منابع و مأخذھا
  

  مي5دی  2005گمرکی افغانستان، نشر  ۀاصولنام

 

  مي5دی 2005افغانستان، نشر ماليات برعايداتقانون 

 

  مي5دی  2006بردرآمد افغانستان، نشر  ۀمالي ۀ4يح

 

  مي5دی؛  2006: بررسی ماليات سرمايه گذاران و افراد، نشر 04وزارت ماليه، رياست عوايد افغانستان، رھنمود شماره 

 

  مي5دی  2006برخدمات مبتنی بررسيدھای تجارتی، نشر  ۀ: مالي03وزارت ماليه، رياست عوايد افغانستان، رھنمود شماره 

 

 2006مبتنی بر رسيدھای تجارتی، نشر  ۀدرصد مالي 5درصد و  2: 09وزارت ماليه، رياست عوايد افغانستان، رھنمود شمار 

  مي5دی

 

 2005، نشر 2005سال  ماليات برعايداتوزارت ماليه، رياست عوايد افغانستان، خ5صه ای از تغييرات عمده در قانون 

  مي5دی 

 

 http://www.mof.gov.af/en: ماليهوب سايت وزارت 

 

  مي5دی  2005کالفون تی يری؛ اص5حات ساختاری: احيای نھاد پولی در صندوق بين المللی پول؛ بازسازی افغانستان، نشر 

 

  مي5دی  2007ملکرد؛ نشر )؛ افغانستان اجندای برای عUSAIDآمريکا( ۀبين المللی ايا4ت متحد ۀتوسع ۀادار
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 آن ۀمالی افغانستان و قوانين مربوطنظام فصل ھشتم: 

 

  مقدمه – ١
 

  نکات قابل توجه
 

مالی چطور فعاليت می نظام اقتصادی آن چگونه است؟ چرا برای ما فھميدن اين مسأله که  ۀدر توسعيک کشورمالی نظام نقش 
 مالی چه نقشی را بازی کرده می تواند؟ نظام فعاليت مؤثر  کند، دارای اھميت می باشد؟ قانون در تضمين

  

و يک اقتصاد آزاد، خودکفا و پويا برای ثبات و خوشخبتی مردمان يک کشور بسيار حياتی و ضروری می باشد. برای پرورش 
که تابع مقررات  نيرومند و سالم مالی وجود داشته باشدنظام يک بايد ، در يک چارچوب  مستحکم حقوقی ۀتوسعتقويت ھمچو 

درافغانستان مطالعه کرده ايم.  تجارت رسمی حقوقنظام ر اساسات را دنظام سختگيرانه و دقيق باشد. ما ھم اکنون مفاھم مجرد اين 
بحث کرديم. ھم چنان، ما در فصل چھارم به ارتباط   شکل  تجارت ۀاذ قرارداد به منظور توسعاھميت انف ۀدر فصل پنجم، ما در بار

مطالب مفصلی را مطالعه کرديم و دريافتيم  رھنیو يا قراردادھای  ھا قراردادھای حاکم بر سازمان تجارتی، سرمايه گذاری حقوقی
که اقتصاد  به ارتباط اينيک تصوير کامل  ارايهکه چه کسانی به دارايی ھا و مفاد تجارت حق دسترسی دارند. با اين وجود، برای 

مفاھيم حقوقی قرارداد و سازمان ھای  اشيم نيز دارای اھميت است که در نظر داشته ب ، اين نکته ان چطور فعاليت می کندافغانست
  چطور تعامل می کنند. می شوند،  اعمالکه از سوی دولت افغانستان  ساختارھای مقرراتیبا  در ترکيب تجارتی

 

مالی روبه رشد افغانستان حاکم و نافذ می باشند. نظام ما قصد داريم که در اين فصل روی قوانين و مقرره ھايی تمرکز کنيم که در 
افغانستان انجام می دھند، با سپری  جارت ھا و معام5تی را که مردممی باشد. ت ۀتوسعاقتصاد افغانستان با سرعت زيادی در حال 

تان فشار وارد می کند تا از مرز با4ی نھادھای مالی و تجارتی افغانس خود ۀشدن ھر روز پچيده و پچيده تر می شوند و اين به نوب
که از گذشته ھای بسيار دور تا امروز رفتار مردمان را در ھنگام  - اجتماعی ۀوابستگی ھای خانوادگی و انگيزه ھای پذيرفته شد

يع مجموعه وسفراتر گام زنند و بدون شک، افغانستان برای تنظيم امور تجارتی جديد، نياز به يک  - معام5ت کنترول کرده است
پايدار اقتصاد افغانستان بسيار حياتی می باشد،  ۀاکنون، موجوديت يک چارچوب  حقوقی شفاف و ھمدست برای توسع. قوانين دارد

که بتواند برای سرمايه گذاران  -به ويژه، با توجه به اين که دولت افغانستان نياز دارد تا يک محيط قابل پيش بينی و سالمی را
  اد نمايد. ايج -خارجی جّذاب باشد

 

مالی مدرن شروع می شود. سپس، در اين فصل قانون نظام اين فصل با يک تعداد بحث ھای مقدماتی به ارتباط کارکردھا و امور 
افغانستان مورد بحث قرار می گيرد. در قسمت بحث از قانون بانکداری،  چنان قانون اف5س و ورشکستبانکداری افغانستان و ھم 
نقش بانک مرکزی بحث  ۀمالی مورد بررسی و کندوکاو قرار داده و بعداً در بارنظام بانکداری را در يک  ما نقش ھای نھادھای

قسمت بانکداری[ را مورد بررسی قرار خواھيم داد. کرد بانک ھای تجارتی را به طور گزم کرد  و ھم چنان در ادامه  کاريخواھ
پايان  جديدی که بر بانک مرکزی و بانک ھای تجارتی نافذ می باشند،  اين فصل] با طرح يک بحث و گفت و گو پيرامون قوانين

قرضه گيری ھای مبتنی  بر قلمرو ، در اول پيش از آن که  ما به چارچوب جقوقی ای  کهرھنیخواھد يافت. در قسمت معامله ھای 
چون در حال حاضر مطالعه قرارخواھيم داد.  بر وثيقه حاکم و نافذ می باشد، بپردازيم،  برخی مفاھم بُنيادی اعتبار مالی را مورد

در افغانستان ھيچ کدام قانون اف5س نافذ نمی باشد، ھدف اين قسمت فصل کنونی اين خواھد بود که  شما را با طرزالعمل و ھدف 
باط رھنمودھا و برخی پيشنھادھا به ارت ۀآشناسازد. اين قسمت نيز با اراي ۀتوسعقانون اف5س[ ورشکستگی] در يک اقتصاد درحال 

  اف5س که بايد بعداً تدوين شود، به پايان خواھد رسيد.  نظام لوايح به ارتباط يک 

 

بسيار مختصر از مارکيت ھای اعتباری( پولی)  غير رسمی در افغانستان و ھم  بررسیبا�خره، فصل ھشتم[ فصل کنونی] با يک 
مالی اين کشور به جا نظام بين المللی با4ی  )Micro creditکوچک( و ابتکارھای قرضه ھای چنان بررسی تأثيراتی که اقدامات
اقتصادی شايد در ذھن  پرسش ھای بس مھمی را به ارتباط مسيری  نظامبحث و صحبت از دو گذاشته اند، به پايان خواھد رسيد. 

  خلق نمايد. ار برسد، را که افغانستان قرار است در آينده بپيمايد تا بتواند از طريق آن به رشد اقتصادی پايد

  

  مالی نظام مفاھم بُنيادی  -  ٢
 

فرض کنيد شما در دنيايی زندگی می کنيد که در آن ھيچ نھاد مالی وجود ندارد، نه بازاری وجود دارد و نه ھم دارايی ھای مالی. 
براساس آن ارزش ھا از يک در ھمچو دنيا، تھاتر و يا تعويض اجناس و خدمات شايد يگانه منبع و روش قابل دسترسی باشد که 

شخص به شخص ديگری انتقال پذيرند. شما در چنين دنيايی، اگر بخواھيد يک خانه و يا موتری را بخريد و ياھم تجارت و يا 
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پول قرض بگيريد.  خود از کسی ۀآموزشی را شروع کنيد و به پول نياز داشته باشيد، به ھيچ وجه نمی توانيد که در بدل درآمد آيند
بانک ھای تجارتی، برای شما ھيچ راھی نخواھد بود که قسمتی از درآمد موجود خود را برای مديريت مصارف پول و يا  بدون
  نماييد.  اضافهپول اضافه کاری خويش را بر پس انداز خود خود پس انداز کنيد و ھم چنان شما قادرنخواھيد شد که  ۀآيند

 

پاسخگويی به تعداد ديگر از نيازھای حياتی  که از بطن تقاضاھای اقتصاد صعنتی  مالی برای پُرکردن اين خاليگاه ھا و نظام 
منابع، توليد اجناس و خدمات و مصرف واقعی ھمچو اجناس و خدمات شکل گرفته اند،  ۀمدرن به منظور ايجاد تفکيک بين استفاد
 چنان نھادھای مالی، قوانين و مقرره ھا و ھم مالی يک شبکه ای از بازارھای مختلف،نظام به وجود آمده است. به سخن ديگر، 

مھارت مديريتی و سرمايه را به بلندترين سطح ارزش که منابع کمياب و کم پيدايی مانند زمين، قوای کار،  است تکنيک ھايی
   می برد. ا4 توليد اجناس و خدماتی را که مورد نياز جامعه می باشند، به حد اعظمی آن ب و از آن طريق می رساندکاربردی آن 

 

خواھيد يک مالی چطور کار و فعاليت می کند، حالت ھای ذيل را در نظر بگيريد: فرض کنيد که شما می نظام برای اين که بفھميم 
خود  ۀتھاتُر( تعويض) شما شايد پيشنھاد کنيد که در بدل دريافت راديو برای يک ھفته از اطفال ھمساينظام راديو داشته باشيد. در 

نماييد. با اين وجود، پس از آن که شما راديو را به دست می آوريد، نمی توانيد ارزش آن را پس انداز کنيد و يا ھم آن را به  مراقبت
راحتی به چيز ديگری تبديل کنيد؛ طور مثال: فرض کنيد به نظر شما حا4 يکی از چيزھای خيلی ضروری ای که بايد بخريد، يک 

شد. حال، تا زمانی که نتوانيد کسی را بيابيد که دارای يک ميزکار است و اما ترجيح می دھد که تان می با ۀميز کار برای خان
  ۀراديويی را با آن تبادله کند، شما قادر نخواھيد بود که قلم جنس مطلوب خود را به دست آوريد. اين مثال ساده بيانگر و روشن کنند

  می باشد.  یمحدوديت ھای اقتصاد تھاتُر

  

  الی اين محدوديت ھا را با اجرای چھار نقش و کارکرد کليدی حل می کند: منظام 

 

 کاکرد پس انداز، 

 کارکرد توليد ثروت، 

 کارکرد نقدينگی، 

 کارکرد اعتباری( کريدت)، 

 کارکرد پرداخت ھا( تاديات) 

 ؛ و فاظتیکارکرد ح

 کارکرد پاليسی سازی 

  

 کارکرد پس اندازھاالف: 

 

وم مردم فراھم می کند. افزون بر روش ھای بسيار آشکار مو نھادھای مالی يک مکانی را برای پس انداز عجھانی بازارھا نظام 
« مالی  روشھایبرای پس اندازھا از قبيل سپردن پول در بانک، در چنين سيستمی ارزش ھا به شکل اوراق بھادار، سھام و ساير ا

  شده می توانند. » ذخيره

  

  کارکرد توليد ثروت  ب:
 

ر حالی که پس اندازھا بيانگر جريان  وجوه مالی می باشند، پس اندازھای انباشته شده ای که به شکل سھام و اوراق د
بھادارنگھداری می شوند و ھم چنان پس اندازھايی که به شکل ساير دارايی ھای مالی با سپری شدن زمان انباشت می شوند، به نام 

و افراد تصميم به پس انداز می گيرند، دستاويزھای مالی که در بازارھا به فروش می  ثروت ياد می شوند. زمانی که تجارت ھا
که وجوه مالی برای مصرف نياز می شوند، فراھم می کنند. اگرچه روش  ميعادیثروت الی  ۀرسند، بھترين راه را برای ذخير

ارزش خود ند، اما ھمچو اق5م با سپری شدن زمان ثروت خريداری اشيای مختلفی از قبيل خانه و موتر می باش ۀمعمول برای ذخير
اوراق بھادار، سھام و ساير دستاويزھای مالی اين است که آنھا معروض به  ۀفايدرا از دست داده و متحمل ريسک زياد می باشند. 

ست دھی] آنھا در ھمچو ريسک ھای احتمالی نمی باشند؛ زيرا آنھا  با سپری شدن زمان استھ5ک نمی شوند و ريسک زيان[ از د
  مقايسه با ساير اشکال ثروت ذخيره شده بسيار اندک می باشد. 

  

 کارکرد نقدينگی  :ج

 

نظام حال که ما پول خود را به شکل دستاويزھای مالی ذخيره کرده ايم، زمانی که نياز پيدا می کنيم ثروت خود را مصرف کنيم 
يزھا به پول نقد در اختيار ما قرار می دھد. اين ابزار و يا وسيله عبارت از ور تبديل ھمچو دستاومالی برای ما ابزاری را به منظ
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اگر شما بخواھيد که يک موتر بخريد و پول تان را به شکل اوارق بھادار نگھداشته باشيد، مارکيت نقدينگی می باشد. طور مثال: 
پس از آن شما می توانيد از پول نقد به ل نقد تبديل کنيد. کند تا اوراق بھادار خويش را به پوميمالی برای شما اين زمينه را فراھم 
  منظور خريداری موتر استفاده کنيد. 

  

  کارکرد اعتباری: د

  

فراھم کردن زمينه برای نقدينگی و تسھيل جريان پس اندازھا به دستاويز ھای سرمايه گذاری به منظور توليد ثروت، ھم  ۀبرع5و
 ۀقرضه/ اعتبار پولی را در اختيار شما قرار می دھد. اعتبار پولی اساساً عبارت از قرضمالی برای مصرف مالی، نظام چنان 

دو وضعيت بسيار معمول وجود دارند که در آن مصرف معين می باشد.  ۀوجوه مالی در بدل تعھد برای بازپرداخت آن در آيند
راستای آسايش و يا راحتی؛ طور مثال: در تعداد  کنندگان به قرضه نياز پيدا می کنند. وضعيت نخست عبارت است از ت5ش در
) استفاده می Credit Cardخويش از کارت اعتبار( ۀزيادی از کشورھا در سراسر دنيا مصرف کنندگان برای خريداری روزان
و يا نانوايی  کارت  اعتباری در مارکيت، کتاب فروشی کند تا بتواند خود را از دردسرھای ناشی از انتقال پول نقد آزاد سازند. 

کوتاه مدت فراھم می سازد و از اين طريق، آنھا به سادگی از کار اعتباری  ۀدسترسی فوری را برای مصرف کننده به قرض ۀزمين
خويش برای خريداری اشيای مورد نظر خود سود می جويند. آنھا در آخر ماه مقدار پولی را که  درجريان يک ماه برای خريداری 

  ده کرده اند، به شکل پول ک5ن پرداخت می کنند.خود استفا ۀروزان

 

اين است که زمينه را برای خريداری اق5م بزرگ اشياه از قبيل خانه و يا موتر برای مصرف کنندگان  ات پولیديگر اعتبار ۀاستفاد
ندارند و بنابرآن،  ھنگامی که ضرورت به خريداری دارند، وجوه کافی در دستزد. اغلب اوقات، مصرف کنندگان درفراھم می سا

کارکرد اعتباری( کريدت) برای آنھا اين زمينه را فراھم می سازد که برای  خريداری ھای خويش  از طريق تعھد بازپرداخت 
خويش دريافت  ۀقرضه ھای خود در آينده پول تھيه کنند. شما می توانيد عين قضيه را به ارتباط قرض ھايی که به حساب درآمد آيند

  ر نظر داشته باشيد. می کنيد، د

  

 کارکرد پرداخت ھا: ھـ

 

مالی يک ميکانيزم مشخصی را برای اجرای پرداخت ھا در بدل اجناس و خدمات فراھم می کند. آن گونه که در با4 نظام ھم چنان 
را در  ست که توسط بانک به مشتريان آن عرضه می شود تا مشتريان خودااز خدمات معمولی  یگفته شد، کارت اعتباری يک

و کارکرد آن اين است که ) می باشد Debit card( ديبت کارتيکی از نمونه ھای ديگر آن مصرف برای نيازھای شان کمک کند. 
ھرگاه يک مشتری برای خريداری ھای عاجل خود از آن استفاده می کند، مقدار مصرف شده از حساب وی در بانک از طريق 

خدمت برای استفاده به  ۀاراييانگر سومين دستاويز مالی است که توسط بانک ھا به منظور انترنيت کسر می گردد. با�خره، چک ب
ابزار الکترونيک  ۀافزايش سريع  در استفاد ۀمالی امروز نشان دھندنظام جای پول نقد استفاده می شود. روند و يا گرايش جھانی 

  کاھش می يابد.  داخت به تدريجفاده از چک برای پربرای پرداخت می باشد؛ و به ھمين خاطر، است

  

 کارکرد حفاظت در برابر ريسک( مخاطره)  و:

 

مشابه برای  ۀاز طريق فراھم آوری زمين پذيری تجارت را  شرکت سھامی ميزان ريسک آن گونه که در فصل پنجم بحث گرديد،
ا تنوع بيشتر بخشند. به ھمين ترتيب، سھمدارن و نھادھای مالی، محدود می سازد تا آنھا بتوانند سرمايه گذاری ھای خويش ر

مالی نيز  اين فرصت را در اختيار تجارت ھا، مصرف کنندگان و حکومت ھا قرار می دھد تا ميزان ريسک پذيری خويش مسيست
تشريک ريسک زمانی صورت می يسک و کاھش ريسک، محدود سازند. را از طريق فعاليت و اشتراک در گزينه ھای تشريک ر

) به شخصی که می خواھد آن ريسک را در بدل يک نرخ[ بيمه] بپذيرد، انتقال Risk exposureريسک پذيری(مال احتگيرد که 
يابد؛ در حالی که کاھش ريسک بيشتر زمانی اتفاق می افتد که ثروت در يک سلسله دارايی ھای مختلف و متنوع توزيع شده باشد 

مالی برای تجارت ھا و مصرف نظام محدودگردد. مھم تر از ھمه، سھمدار  زيان ھای کلی سرمايه گذار/ ۀتا از آن طريق انداز
) را از طريق توليد ثروت به عنوان يک رويکرد Self-insure»(بيمه گی -خود« راھم می سازد تا اصل کنندگان اين زمينه را ف

  خود، به وجود بياورد.  ۀحفاظتی در برابر زيان ھای آيند

  

 کارکرد پاليسی ساز: ز

 

مالی يک شبکه و يا کانالی را در اختيار دولت قرار می دھد که با استفاده از آن بتواند سودھای مختلف نظام اخير اين که  ۀنکت
به حد اعظمی آن با4 ببرند؛ طور مثال می تواند با استفاده از اين ميکانيزم  ثبات اقتصاد خود را افزايش بخشد اقتصادی خويش را 
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در اين فصل مطالعه خواھيم پسانتراز تورم مالی جلوگيری کند. در مقرره ھايی که ما  نه سازی کند و اماو برای رشد اقتصادی زمي
مردم اعمال  ۀکرد، شما خواھيد ديد که حکومت افغانستان از طريق بانک مرکزی خود بر رفتارھای مصرفی و قرضه گيری عام

و کنترول نرخ ھا را  ايجادان با استفاده پاليسی نامبرده در بانک مرکزی نفوذ می کند، بر رشد اشتغال تأثير ايجاد می کند و ھم چن
  تنظيم می نمايد. 

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 
 

آن بحث کرديم، فکر کنيد. کدام يکی از کارکردھا برای شما  ۀمالی ای که ما ھمين اکنون در بارنظام ھفت کارکرد کليدی  ۀدر بار
مالی افغانستان بسيار ضعيف می باشد؟ اگر قرار می بود که نظام د؟ به نظر شما کدام يکی از اين کارکردھا در تازه و جديد می باش
يکی از اين کارکردھا کار می کرديد، کدام يکی آنھا را انتخاب می کرديد و چرا؟ شما چطور می  ميزان موثريتشما برای بھبود 

  تکميل نماييد؟  را در کارکرد مورد نظر ميزان موثريتتوانيد 

  

  اساسات مالی

 

  نقش ھای متنوع پول در اقتصاد 

  
عملی که مردم اجناس را با خدمات و  -صنعتی به ھيچ وجه نمی تواند بدون پول کارکرد د اشته باشد. تھاتُر ۀيک اقتصاد پيشرفت

يک روش مؤثر باشد؛ طور  محصو4ت  ۀمبادل ه منظورھنوز ھم می تواند برای مردم ب -خدمات را با خدمات ديگر مبادله می کنند
جاھايی که در آن مردمان زيادی دارای اجناسی از قبيل مواشی می باشند، ھمچو اجناس را می توانند  -مثال: در مناطق روستايی

رھا شھبا اين وجود، ھمزمان با پيشرفت اقتصادی و حرکت و جابجايی مردم در به آسانی با ساير اجناس و خدمات مبادله کنند.  
در شھرھا مردم نمی توانند که اجناسی از قبيل مواشی را که به آسانی قابل يش دشوار می شود. اين رويکرد تجارتی بيش از پ

. در نتيجه، پول خودبه خود به يکی از ابزار و وسايل بسيار مھم و مؤثر در مباد4ت تجارتی تبديل نمايندمعامله باشند، نگھداری 
  می شود.

 

اقتصادی  ۀبه اساسی ترين وسيله برای مبادله و نگھداری ارزش تبديل می شود، بانکداری نيز به تدريج در عرص زمانی که پول
پولی استفاده می کنند که به طور عاجل به آن نياز ندارند. در  ۀنقش بسيار مھمی را بازی می کند. مردم از بانک ھا برای ذخير

بانک می گذارد، از درک پول به شخص يک مقدار سود می پردازد. بانک به  عوض، بانک در برابر سپرده ای که يک شخص به
خود پول را به مردم و يا نھادھای تجارتی قرضه می دھد تا تجارت ھای  خويش را گسترش دھد و يا خريداری ھای بزرگ  ۀنوب

 ۀد زيادی را تحصيل کرده و دوباربانک ھا با وضع يک نرخ سود بلند با4ی قرضه ھای خويش، يک مقدار مفاتری انجام دھند. 
و تجارت ھا زمينه  ز طريق اعطای قرضه ھا برای مردمری می پردازند. بانک ھا ابانکی مشت ۀبخشی از آن را در برابر سپرد

فراھم می سازد تا از منابع سودمندی استفاده کنند که در صورت عدم دريافت قرضه ھا نمی توانستند به ھمچو منابع دسترسی 
ه باشند و يا خريداری ھای مورد ضرورت شان را انجام دھند. مجموع اين معام5ت روی ھمرفته، زمينه را برای رشد داشت

اغلب اوقات می تواند روبه رشد  تجارتاقتصادی فراھم کرده و تجارت ھا می توانند زمينه ھای اشتغال را برای مردم ايجاد کنند. 
ھای ديگر ايجاد نمايد؛ زيرا اين تجارت می تواند اجناس و خدمات بيشتری را به منظور فروشات افزوده و اضافی را برای تجارت 
  توليد اجناس و خدمات خود خريداری نمايد. 

  

آن، پول می تواند به عنوان يک ميعار مؤثر ارزش عمل کند. ھرقدر که اقتصادھا رشد می کنند و مقدار محصو4ت  ۀبرع5و
محصو4ت مختلف از طريق رويکرد تھاتر در تجارت نيز دشوار تر می  ۀارزش مربوط ۀايسبيشتری فراھم می شوند، عمل مق

شايد يک نفر بفھمد که تاجری دو گاوميش آبی را با شخص ديگر در بدل ھشت رأس گوسفند مبادله کرده است، اما اين عمل گردد. 
اما زمانی که د کيلوگرام برنج را بايد پرداخت نمايد. شايد نتواند برای موصوف آشکار کند که برای خريداری يک گاو ميش آبی چن

معام5ت براساس پول انجام می شوند، دو نوع فروش مختلف به آسانی باھمديگر مقايسه شده می توانند.طور مثال: اگر من بدانم که 
توانم انتظار پرداخت مبلغ افغانی پرداخت کرده است، احتما4ً من ھم می  5000يک شخص ديگر اخيراً برای خريداری کامپيوتر 
  مشابھی را برای کامپيوتر در سر داشته باشم. 

  

  قانون بانکداری  -  ٣
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  بانکدارینظام نگاھی اجمالی به 
  

 مقدمهالف: 

 

مي5دی، حکومت موقت افغانستان اولين سالگرد تشکيل و کسب قدرت خود را با چاپ بانک نوت ھای  2002اکتوبر  7در تاريخ 
د خويش اع5م کرد. کرد و چاپ پول جديد را نمادی از موفقيت  غانستان بانک يعنی بانک مرکزی اين کشور تجليلجديد توسط د اف

مي5دی تأسيس شده بود، اساساً مسؤليت صدور بانک نوت ھا، اجرای قرضه ھای دولتی و  1983افغانستان بانک که درسال 
بانک ھای موجود  ۀمي5دی، ھم 1975به عھده داشت. در سال  قرضه دھی پول در شھرھا و ساير بانک ھای افغانستان را

غيابت قانون جامع که می بايست شرايط واضح را  ۀافغانستان آن روز در اثر سردرگمی ھا و عدم يقين مندی اوضاع که در نتيج
  ان فراھم سازد،  ملی اع5م شدند.  گبرای قرضه گيران و قرضه دھند

 

که اکنون در افغانستان حضور ) ISAFبه امنيت سازمان ملل متحد( بين المللی کمک روھاینيتحت رھنمودھا و حمايت ھای 
م ) تجت تطبيق قرار دارند. در گذشته ھا بازار سھاStock Exhcnageسھام( ۀدارند، پ5ن ھا  برای ايجاد اولين بازار مدرن تبادل

 ۀتبادلبازار اکنون، نات بانکی گرد ھم جمع می شدند، اما يمگفته می شد که در آن معامله گران سھام و تضبه مکان فزيکی ای 
رسمی ارتباطات فھميده و دانسته می شود که زمينه را برای اين گونه فعاليت اقتصادی ھموار می  ۀسھام معمو4ً به شکل يک شبک

اسعار خارجی را باھم يکجا  ۀو تبادلسھام نقد  ۀتبادلبازار بين المللی سھام کابل سازد و در نتيجه باعث پيدايش نقدينگی می شود. 
33نات مالی به کار آغاز خواھد کرد.تضمي ۀکرده و برای نخستين بار به عنوان اولين تجمع گاه  فھرست و معامل

  

نظام حال پيش از بحث و بررسی شرايط منحصر به فرد افغانستان، ما نخست از ھمه دو جزو و يا مولفه ای را که در يک 
اند از بانک مرکزی يک کشور و شبکه ھای  تکارا وجود دارند، مورد بحث و بررسی قرار خواھيم داد که عباربانکداری فعال و 

  بانک تجارتی ھمان کشور. 

  

 بانک مرکزی ب: 

 

در دولتی ای است که  ۀيکی از مھم ترين نھادھای مالی در اقتصاد مدرن امروز بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی ادار
پولی يک کشور و افزايش اجراأت و عملکردھای اقتصادی آن دارای  ۀرشد عرض مالی، کنترولنظام عمليات ازراستای نظارت 

نقش ھای کليدی پاليسی ساز می باشد. اگر به طور عموم صحبت شود، بانک ھای مرکزی معمو4ً کارکردھای ذيل را دارا بوده و 
  انجام می دھند: 

 
 پول؛  ۀنترول عرض

 ر[ مارکيت]، ثبات بخشيدن بازا

 آخرين ناجی مشک5ت قرضه، 

  تأسيس، اجرا و مراقبت از پاليسی اقتصادی. 

 

پول به  ۀمالی يک کشور انجام می دھد، عبارت است از تنظيم عرضنظام يکی از مھمترين نقش ھا و وظايفی که بانک مرکزی در 
مومی[ اجناس و خدمات] که به طور معمول در نرخ عت است از افزايش ناگھانی در منظور جلوگيری از تورم  شديد. تورم عبار

در صورت نبود کدام راھکار کنترولی مؤثر، ) به وقوع می پيوندد. Creditافزايش در حجم پول و موجوديت اعتبارپولی(  ۀنتيج
ی از نقش ھا و پولی که به شکل بانک نوت ھای کاغذی می باشند، عم5ً بيش از حد گسترش می يابد. به ذھن داشته باشيد که يک

واحدھای اضافی پول صفر  ۀحاشيه ای پديد آورند ۀوظايف پول اين است که به عنوان ذخيره گاه ارزش عمل کند. ھنگامی که ھزين
باشد، اگر پول چاپ شده از ظرفيت اقتصادی کشور در راستای توليد اجناس و خدمات تجاوز کند، در آن صورت، تورم پولی 

 تا ھمچو حالت توزيع پول اساساً بی ارزش خواھد بود. به ھمين خاطر، مسؤليت بانک مرکزی اين است اتفاق خواھد افتاد و در
ی که در اقتصاد افغانستان درحال گردش می باشد، بايد توسط ظرفيت اقتصادی شھروندان به ھر واحد پول افغانی امطمين شود که 

  ار گيرد. ارتباط توليد اجناس و خدمات، مورد پشتيبانی و حمايت قر

  

) می باشد. برای Capital marketsدومين وظيفه و کارکرد اساسی بانک مرکزی ثبات بخشيدن پول و مارکيت ھای سرمايه ای(
که برای  - مالی بايد بتواند پس اندازھای موجود در نھادھای مالی را به کسانینظام اين که اين گونه ثبات محقق شده و تداوم يابد، 

آن اقتصاد کشور رشد کرده بتواند. با اين وجود، برای اين که  ۀانتقال دھد تا به وسيل -زمند وجوه مالی می باشندسرمايه گذاری نيا

                                                   
33

اسعار و بانکداری در افغانستان که در سايت ذيل قابل دسترسی می باشد:   -  
https://www.afghanistans.com/information/economy/currenctybanking.htm. 
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بتوانند به ارتباط انتقال پس  ی مالی اعتماد داشته باشد تا نھادھای مالیمردم بايد با4ی نھادھا ۀانتقال مورد نظر صورت بگيرد، عام
بنابراين، اگر مارکيت ھای مالی به خاطر عدم ثبات واحد پولی و يا به متعھد باقی بمانند. رت ھا اندازھای خويش به مردم و تجا

منجر به  بدون ترديد آمده وضعيت پيش ر قابل پيش بينی باشند،خاطری که نھادھای مالی درست تنظيم نشده اند، بی ثبات و غي
جلوگيری می نمايد و  ھااريدرسرمايه گز  ۀخود از جريان سالم سرماي ۀمردم شده و بحران اعتماد مردم به نوب ۀسقوط اعتماد عام

از  و نظارت با کسب اطمينانمی تواند بانک مرکزی اين کار نيز نھايتاً باعث ُکند شدن رشد اقتصادی يک کشور خواھد شد. 
به  -مختلف مداخله در بازار ایروش ھمدوام وجوه مالی به منظور پاسخگويی به نيازھای سرمايه گذاری از طريق ثابت و جريان 

در صورت نياز، نقش مرکزی و مھمی را در راستای رشد جديد به مارکيت  ۀشمول تنظيم موجوديت اعتبار پولی و تزريق سرماي
34اقتصادی ملی فراھم کند. 

  

          

می باشد، انجام می ه دھند آخرين قرضه« اساسی ديگری را که عبارت از  ۀھم چنان، تعداد زيادی از بانک ھای مرکزی وظيف
بانک مرکزی مستلزم تدارک وجوه مالی نقدينه به نھادھای مالی می باشد؛ البته آن ھم  ھنگامی  که منابع بديل  ۀدھد. اين وظيف

انی شرايط نابساماين وظيفه و يا کارکرد بانک مرکزی به ويژه، در و يا از بين رفته باشند. شده تمويلی در دولت افغانستان تمام 
اقتصادی و ھرج و مرج غير منتظره ای که در جريان آن سراسيمگی می تواند منجر به عدم نقدينگی ھراس آور گردد، بسيار 

با استفاده از وجوه  آنھا بتوانند که  - 4زم به نھادھای مالی ضروری می باشد.  بانک مرکزی می تواند از طريق فراھم کردن وجوه
  مالی را حتا دريک اقتصاد متزلزل ھم فعال و کارا نگھدارد. نظام  -ت مالی شان را برطرف کنندوتاه مدکسری ھای ک مورد نظر

 

مالی، در راستای نظام از طريق نفوذ و تأثيرگذاری بر شرايط و احوال که بانک ھای مرکزی می توانند است پايانی اين  ۀنکت
نقش حياتی بازی کنند. بانک ھای مرکزی می توانند با ايجاد ايجاد، اجرا و مراقبت و نظارت از پاليسی ھای اقتصادی دولت 

 تغييرات ذيل در راستای نفوذ بر پاليسی ھای دولت به ھدف خود نايل شود:

  

ايجاد تغييرات در ھزينه و موجوديت اعتبار/ قرضه برای تجارت ھا، مصرف کنندگان و حکومت از طريق دست کاری  �
 کردن نرخ ھای سود؛ 

 پول؛  ۀرشد عرض ميزانر حجم و ايجاد تغييرات د �

 که ارزش بازاری جايدادھای شان بازتاب می يابند؛ ايجاد تغييرات در ثروت مالی سرمايه گذاران  �

 داخلی و خارجی( نرخ ھای تبادل اسعار) و؛  اسعارايجاد تغييرات در نرخ ھای  �

  رايط اعتباری و ارزش اسعار شان. ه و شمردم به ارتباط پول آيند ۀايجاد تغييرات در توقعات و انتظارات عام �

 

بانک مرکزی نيز ياد می شوند؛ طور مثال: فرض کنيد که بانک مرکزی » ابزار پاليسی« اين تغييرات و يا تعدي5ت معمو4ً به نام 
[ سقوطمی بيند که تقاضای عموم مردم برای خريداری اجناس و خدمات کاھش يافته است و بانک مرکزی برای مطابقت با اين 

حال، اگر بانک مرکزی نرخ ھای سود را با4 ببرد،  نرخ رشد اقتصادی کشور را کند تر سازد. کاھش تقاضای مردم] مجبور است
 و دست يابی به آن نيازمند خواھد بود کمتری قابل دسترس  رضه گيرندگان در می يابند که قرضه و يا اعتبار مالیدر آن صورت ق

ين، آنھا به طور عمدی برای جلوگيری از قرضه گيری و مصرف تمايل بيشتری از خود نشان بيشتر می باشد.  بنابرا ۀھزين
   خواھد شد. نرخ رشد اقتصادی  کندن شدن خود منجر به  ۀخواھند داد که به نوب

  

ز يکی ااقتصاد کشور را به تحرک وادارد چه بايد بکند؟  ،با اين وجود، بانک مرکزی اگر بخواھد که برعکس وضعيت فوق
اسعار را  ۀھای تبادلمھم پاليسی سازی  که بانک مرکزی برای نيل به اين ھدف استفاده کرده می تواند، اين است که نرخ  ھایابزار

ع5قه به  کنترول کند. بانک مرکزی می تواند از طريق پايين بردن نرخ ھای سود[ داخلی] در برابر نرخ ھای سود خارجی
خود با4ی به دوران انداختن بيشتر پول تأثير می گذارد. ھم چنان  ۀشويق کند که اين کار به نوبمصرف را در برابر پس اندازھا ت

آن صادارات  ۀخود باعث می شود که نرخ اسعارداخلی در برابر نرخ ھای اسعار خارجی سقوط کند و در نتيج ۀاين اقدام به نوب
در داخل کشور ، بدين ترتيبآيد و برای خريد آن به وجود  یداخلی کشور آرزان تر شده و در خارج از کشور تقاضای بيشتر

  اشتغال زايی بيشتر فراھم می شود. برای توليد داخلی و  بھتری  ۀزمين
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 بانک تجارتی ج: 

  

ات ضروری فراھم مردم و اعتبار مالی/ قرضه خدم ۀسپرده ھای عام ۀمالی خصوصی است که در عرص نھادبانک تجارتی يک 
نقش بسيار حياتی بازی  ھامالی آن کشورنظام يافته، بانک ھای تجارتی در فعاليت و کارکرد  ۀتوسعدر اکثر کشورھای می کند. 
بانک ھای نامبرده ابزارھای عمده و مھمی  را برای اجرای پرداخت ھا از طريق بررسی حسابات، کارت ھای اعتبار و می کنند. 

که به شکل سپرده  خيره ھايیبانک ھا می توانند با استفاده ازذھم چنان، ترونيکی  پول برای مردم فراھم می کنند. خدمات انتقال الک
بانک ھا می توانند با استفاده از ذخيره ھای مردم به آنھا محول شده اند، پول بيشتری را توليد کنند.  ۀبانکی از طرف عامھای 

سرمايه گذاری را در اقتصاد کشور درحال  ۀنقدين ۀو سرمايه گذاری ھای جديد، سرماياضافی خود در راستای اعطای قرضه ھا 
ع5وه برآن، بانک ھای تجارتی عمده ترين منبع اعتبار و قرضه دھی  جريان نگھداشته و در عين حال درآمد بيشتری توليد کنند.

   برای افراد و تجارت ھای  کوچک و متوسط به شمار می روند.  

 

مي5دی، سکتور بانکی در افغانستان مخروبه ای بيش نبود که صرف تعداد محدودی از فعاليت ھای رسمی را  2003ال پيش از س
صدور جوازنامه را برای تشکيل و تأسيس بانک ھای  ۀمي5دی، بانک مرکزی افغانستان پروس 2003انجام می داد. در اواخر سال 

) با حمايت بانک ABAمي5دی، انجمن بانک ھای افغانستان( 2004سپتامبر  تجارتی داخلی و خارجی، دو باره آغاز کرد. در
مرکزی و شموليت ھشت بانک در آن به عنوان اعضا تشکيل گرديد. ھدف از تشکيل انجمن بانک ھای افغانستان اين بود که 

ارای مجوز عضويت انجمن نامبرده دبانک  17 بانکداری را در افغانستان بھبود بخشد. امروز  در حدود نظام کارکرد و تشکي5ت 
35می باشند.
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 <</http://www.aba.org.afوب سايت انجمن بانک ھای افغانستان که با اين آدرس قابل دريافت می باشد:  -  

تأثير پاليسی بانک جھانی: بانک جھانی چطور می تواند بر اقتصاد و نظام مالی جھانی تأثير و اعمال 
 نفوذ نمايد؟

ابزارھای 
پاليسی بانک 

 مرکزی 

نرخ ھای بھره/ 
 سوِد مارکيت 

سطح و رشد 
ذخيره ھا در 
 نظام بانکداری

ھزينه و موجوديت 
 قرضه  

اندازه و نرخ رشد 
 عرضة پول 

ارزش باازر دارايی 
 ھای تضمينی دولتی

 ( ثروت مالی)

نرخ ھای مقايسوی 
اسعار خارجی و 
داخلی( نرخ تبادلة 

 اسعار) 

نرخ ھای بھرة 
 مارکيت 

ُحجم و رشد قرض 
ف  گيری و مصر

عامة مردم  باUی 
اجناس و خدماتی 
داخلی و خارجی و 

 سرمايه گذاری 

 اھداف اقتصادی: 
 

يک سطح ثابت نرخ 
 و نرخ پايين تورم 

 رشد اقتصادی پايدار 
 اشتغال زايی اعظمی 
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اقتصادی بزرگتر در  ۀمالی که بتواند از فرايند توسعنظام مي5دی، دو قانون جديد بانکداری به منظور ايجاد يک  2003در سال 
  تان.  رسمی تدوين و تصويب گرديد: قانون د افغانستان بانک و قانون بانکداری افغانس ۀکشور  حمايت کنند، به گون

  

  آن ساحه تطبيقو  یاجمال مرورقانون د افغانستان بانک: 

  

به نوان بانک مرکزی افغانستان ) قانون د افغانستان بانک( قانون بانک مرکزی افغانستان) د افغانستان بانک را به ع2دوم( ۀماد
ادھای مربوطه را عقد و جايداد قرارد منحيث يک شخص حقوقی  دارای ص5حيت کامل بوده و می تواند که رسميت می شناسد 

را صادر کند، و يا برعکس، از  خاص خود و ھم چنان تضمينات  کندمنقول و غير منقول را به [ نھاد و يا شخص سومی] واگذار 
نظام مسؤليت تنظيم بانک افزون برآن، د افغانستان »  نھادھای ديگر پول قرض بگيرد و در اجراأت حقوقی طرف قرار بگيرد.

آن گونه که در خود قانون د افغانستان بانک تصريح شده است، ھدف د  و امور بانک ھای تجارتی را نيز به عھده دارد.پولی 
د افغانستان بانک، جلوگيری  ۀبه عبارت ديگر،  وظيف.» خ داخلی را تأمين نموده و حفظ کندثبات نر« افغانستان بانک اين است که 

توانايی تقويت تقويت نقدينگی، « عبارت اند از بانک می باشد.  ساير اھداف رسمی د افغانستان از تورم نرخ در مارکيت افغانستان 
مالی با ثبات و کارامد مبتنی بربازار آزاد و ھم چنان ايجاد نظام پرداخت بدھکاری و ھم چنان پشتيبانی از کارکرد مناسب  يک 

به طور غير مستقيم اين مفھوم را می رساند که د  متذکرهای گزاره ھ» مصؤن، سالم و کارامد ملی برای تاديات.نظام يک 
تواند به طور درست فعاليت مالی تزريق کند تا مارکيت[ بازار آزد]  بنظام افغانستان بانک مسؤليت دارد که مقدار پول کافی را در 

  نمايد.

 

ھدف اوليه و اساسی آن يعنی ثبات بخشيدن  مقاصد د افغانستان بانک تابعساير قانون بانک مرکزی به صراحت بيان می کند که 
وظيفه دارد که از پاليسی ھای اقتصادی  بانک د افغانستان مشابھتاً،. به منظور جلوگيری از تورم در اقتصاد کشور می باشدنرخ 

ی از تورم که ھمانا ثبات بخشيدن نرخ ھا و جلوگير-دولت افغانستان حمايت نموده و بدون دست کم گرفتن مأموريت اساسی خود
بنابراين، د افغانستان بانک بايد بين اھداف در راستای رشد دوامدار اقتصاد افغانستان زمينه ھای مناسب را فراھم سازد.   -می باشد

مالی  فراھم کند، در آن صورت، اعتبار پولی نظام متداخل و ناسازگار خود توازن به وجود بياورد. اگر بانک پول بيشتری را به 
که  در نتيجه،  باعث به وجود آمدن نقدينگی زياد می شودمالی نظام ان بسيار ارزان می شود.  فراھم آوری پول زياد به گير هقرض

مالی پول بسيار نظام اگر برای از يک سو  رشد اقتصادی سرعت می گيرد، اما از سوی ديگر تورم بسيار شديد به وجود می آيد. 
ر پولی برای قرض گيران با4 می رود و رشد اقتصادی نيز کندتر می شود، اما فشار ناشی کمی را معرفی کند، قيمت قرضه/ اعتبا

يک سطحی نگھدارد که بتواند زمينه را به از تورم نيز کاھش می يابد. بنابراين، د افغانستان بانک بايد ت5ش کند که توزيع پول را 
  ی بيش از حد به وجود بياورد.  برای رشد اقتصادی معقول فراھم نمايد، بدون آن که تورم مال

  

 قانون د افغانستان بانک: ماده دوم

  

 ھددف عمدۀ دافغانستان بانک عبارت از تامين وحفظ ثبات قيمتھای  داخلی است. - ١

 

يون، فعاليت مؤثر ساير اھداف د افغانستان بانک که تابع ھدف اوليۀ آن ميباشد ، عبارت اند ازحمايۀ سياليت ( نقدينه گی) ، قابليت پرداخت د - ٢
 سيستم مالی ثابت متکی براقتصاد بازار و تقويۀ سيستم پرداخت مصئون ، سالم و مؤثر است.

 

وظايف  د افغانستان بانک با در نظر داشت ھدف اوليه اش سياست ھای کلی اقتصادی دولت را حمايه و رشد اقتصادی دوامدار را تقويه مينمايد.
  بانک مسئول قرار آتی است:اساسی د اقغانستان بانک منحيث 

  

  طرح، اتخاذ و اجرای سياست پولی افغانستان. - ١

 طرح ، اتخاذ و اجرای سياست ارز و ترتيبات اسعار افغانستان. - ٢

 نگھداری و ادارۀ ذخاير رسمی اسعار افغانستان . - ٣

 چاپ ، ضرب و نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی افغانستان. - ۴

 نکدار ، مشاور و نمايندۀ مالی دولت.انجام وظايف منحيث با - ۵

صدور يا ثبت جواز ، تنظيم ونظارت بر بانکھا ، صرافان اسعار، عرضه کننده گان خدمات پولی ، مجريان سيستم پرداخت، عرضه کننده گان  - ۶
 حکام قانون آنھا را نظارت نمايد.خدمات اسناد بھادار، مجريان سيستم انتقال بھادار و ساير اشخاصی که د افغانستان بانک ميتواند مطابق ا

ايجاد ، نگھداری وتوسعۀ سيستم مؤثر وسالم جھت پرداخت و انتقال اسناد بھادار که از طرف دولت يا دافغانستان بانک صادر شده باشد و  - ٧
 تصفيه و تسويۀ حساب معام5ت پرداختی و معام5تيکه درچنين اسناد بھادار صورت ميگيرد.
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برخی اصط5حات کليدی ای  را که ھای  تعريف افغانستان، قانون بانکداری 1 ۀکه ماد تذکر برای شما اين است اخيری قابل  ۀنکت
 مالی افغانستاننظام  با آينده ھاقرار باشد که شما در ؛ به ويژه، اگر توضيح می دھدبا آنھا روبرو شويد،  در آينده  احتمال دارد شما

 کارنبا جديت بيشتر 
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  ده جھت بحث وتبادل نظرسواUت طرح ش
 

تضاد منافع چيست؟ به نظر شما غفلت قوانين از اين تضادھا و يا جنجال ھا چه قدر می تواند اعتماد مردم را نسبت به ادارات 
دولتی تضعيف کند؟ به نظر شما توجه و دقت در مسألۀ تضاد منافع  چرا در ساختار نھادھای اجرايی به ويژه در بانک مرکزی 

به قدر کافی به اين نگرانی ھا پاسخ داده است؟  25ن از اھميت حياتی برخوردار می باشد؟ آيا شما فکر می کنيد که مادۀ افغانستا
  اگر نه خير، شما کدام تصميم ھا را پيشنھاد می کنيد؟  

 

  تشکي?ت د افغانستان بانک
 

قابل توجه در قانون  ۀرا توضيح داده است. مسألبانک و پيش شرط ھای تشکي5ت د افغانستان  فصل دوم اين کتاب پيش نيازھا
  ۀمی باشد که نھاد نامبرده عالی ترين ارگان پاليسی ساز و تصميم گيرند» شورای عالی« بانک مرکزی افغانستان، موضوع تشکيل 

افق رسمی مجلس جمھور افغانستان و تو رئيسد افغانستان بانک بوده و دارای ھفت نفر عضو می باشد و اعضای آن نيز از سوی 
قانون نامبرده موضوعات مختلفی از قبيل  26 ۀالی ماد 6ماده ھای ). 7 ۀکاری پنج ساله انتخاب می شود( ماد ۀنمايندگان برای دور

 ۀمادنقش ھا و کارکردھا، ص5حيت ھا، شرايط عضويت و پاداش اعضای شورای عالی را مورد بحث و بررسی قرار می دھند. 
تعھد و پشتيبانی قانون  را در راستای  ۀمسألطور واضح موضوع تضاد منافع را مورد بررسی قرار داده و  قانون متذکره به 25

 حفاظت از تماميت و استق5ل کامل د افغانستان بانک آشکارا بيان می کند.

  

 قانون د افغانستان بانک 25 ۀماد

 

  

يت مسلکی خود را صرف خدمات در د افغانستان بانک می کنند رئيس، معاونان و ناظر کل د افغانستان بانک تمام توان و ظرف1. 
و ھيچ مقام و يا بست ديگری را، چه دارای معاش باشد و ياھم بدون معاش را که خارج از بانک باشند، پذيرفته نمی توانند؛ مگر 

 اين که به عنوان نامزد و يا نمايندۀ د افغانستان بانک در آن نھاد وظيفه انجام دھد.  

 

، معاونان و يا ناظر کل اسبق الی مدت يک سال پس از کناره گيری از خدمت در د افغانستان بانک بدون موافقت و رئيس2. 
 مالی ديگر شامل وظيفه شده نمی تواند. ۀرضايت کتبی شورای عالی بانک در موسس

 

ديگر با معاش و يا بدون معاش استخدام  ۀدر ادار کتبی قبلی د افغانستان بانک ۀکارمندان د افغانستان بانک نمی تواند بدون موافق3. 
 گردد. 

 

عالی رتبه و يا ھم ساير کارُکنان و کارمندان د افغانستان بانک نمی توانند تحفه و يا قرضه ای را در کل، معاون، مأمور  رئيس4. 
ندگی از شخص ديگری که منسوب به وظايف شان تأثير نامساعد بگذارند، برای خود و يا به نماي ۀصورتی که بر انجام بی طرفان
 تجارتی، مالی و خانوادگی داشته باشد، بپذيرد.  ۀاو بوده باشد و يا با وی رابط

 

  و کارکردی د افغانستان بانک و يا لوجستيک  اجرايیتجھيزات 

 

گنجانيده شده بانک تان مباحث و موضوعاتی به ارتباط چگونگی مديريت امور مالی د افغانسبانک  قانون د افغانستان فصل سومدر 
به  ھم چنان در اين فصل مجاز اولی خود را مبلغ ھشت مليارد افغانی تعيين کرده و ۀقانون د افغانستان بانک، سرماي 27 ۀماد اند.

 ۀ. ماد)30-28( ماده ھای استارتباط محسابه و تخصيص مفاد خالص بانک و زيان ھای آن رھنمودھای ضروری  فراھم کرده 
د افغانستان بانک به ارتباط تزريق سرمايه از طرف وزارت محترم ماليه در ھنگام کمبود سرمايه در بانک مرکزی، نيز قانون  31

به شمول جرايم مرتبط با تبادل و استفاده پول را   -نيز جنبه ھای مختلف واحد پولی افغانستان فصل چھارم احکامی گنجانيده است. 
  بررسی می کند. 

  

  پولی د افغانستان بانک سياستھای کارکرد
 

با�خره، ما به مھمترين قسمت قانون بانک مرکزی( د افغانستان بانک) می رسيم. به ياد داشته باشيد که ص5حيت تطبيق سياست 
بانک مالی می باشد که ما ھم اکنون در فصل قبلی کتاب در مورد آن بحث کرديم. نظام   ۀپولی يکی از کارکردھای ھفت گان

مالی بازی می کند. فصل پنجم د افغانستان بانک ابزاری نظام بسيار کليدی را در راستای اجرا و تطبيق اين کارکرد  مرکزی نقش
  سياست ھای پولی خود نياز دارد، معرفی و توضيح می دھد.  نھاد نامبرده برای اجرای و انفاذ را که
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د افغانستان بانک مسؤل طرح، اتخاذ « ستان نافذ و ناظر می باشد: د افغانستان بانک به طور گسترده بر سياست پولی افغان 62 ۀماد
قانون د افغانستان بانک ص5حيت مشابھی را به ارتباط  69 ۀو به ھمين ترتيب، ماد» و اجرای سياست پولی کشور می باشد.

  سياست تعيين نرخ اسعار به بانک مرکزی اعطا می کند.

   

  د افغانستان بانک با دولت ۀرابط
 

د افغانستان بانک با حکومت  و ساير بانک ھای افغانستان   ۀرابط ۀد افغانستان بانک به ترتيب با مسألقانون ھفتم و ھشتم  فصل
پولی دولت افغانستان عمل می کند. ھم  ۀبانک به عنوان بانکدار، مشاور و نمايندقانون متذکره،  76 ۀمطابق به ماد سر و کار دارند.

سيار نزديک بين وزارت ماليه و بانک مرکزی برقرار می کند و از وزارت ماليه می خواھد که  درھنگام ب ۀچنان فصل ھفتم رابط
به شمول مبالغی که بايد تحت ھمان پ5ن   -وزارت مربوطهخود برای قرضه گيری داخلی و خارجی  ۀپ5ن بودجوی سا4ن ۀتھي

د افغانستان بانک  رتباط شرايط و احکام ھمچو قرضه گيری ھا، بابرای آن قرارداد صورت گيرد و يا اجرا گردد و ھم چنان به ا
 POLICYپاليسی نامه( ھر شش ماه يک پس از ن بانک مکلف است کهافغانستاد ). ع5وه بر آن، 77 ۀمشوره نمايد( ماد

STATEMENT بانک می خواھد  نامبرده سياست ھايی را که ۀو به نشر برساند و در پاليسی نام نموده ارايه) را به پارلمان
برای شش ماه بعدی تعقيب کند، توضيح داده و چگونگی انجام و اجرای سياست پولی را که در جريان شش ماه پيش از تدوين اين 

نزديک بين د افغانستان بانک و دولت که در قانون بانک  ۀ)). با وجود رابط2(105 ۀسند تطبيق گرديده است، بررسی نمايد( ماد
است، قانون نامبرده ھم چنان به طور آشکار د افغانستان بانک را از پيشبرد ھرنوع معامله ای به منظور کمک  مرکزی تسجيل شده
)) و از اعطای ھرنوع کمک مالی به دولت و يا يکی از نھادھای دولتی مانع می شود( 1(76 ۀماد( مين منافع دولت مالی يا جھت تأ

  ). 81 ۀماد

 

 دھنده قرضه نيآخر: 86 ماده بانک، افغانستان د قانون
 

 حساب ۀدارند یخارج و یداخل یمال مؤسسات یبرا دھنده قرض منبع نيآخر ثيبح نهيمع طيشرا مطابق توانديم بانک دافغانستان

 قرضه طور نباشد ماه سه از شتريب که یمدت یبرا منافع نيتام درجھت اي آنھا به یمال کمک یاعطا قيازطر ، بانک افغانستان د در

 نکهيا مگر ، کند اعطاء قانون نيا نھم و شصت ۀماد مندرج یھا يیدارا نيتضم با را قرضه مشروط تعھد و ديخر باز ، وضهمعا ،

 د توسط تعھد اي قرضه. باشديم موجه ، نشده نيتضم قروض یاعطا يیاستثنا درحا4ت که رديبگ ميتصم بانک افغانستان د
 :رديگيم صورت یآت طيشرا تحت بانک افغانستان

 

 .باشد عامه منافع و حساب دارنده تياليس به مربوط احکام تيرعا بمنظور تعھد اي قرضه -١

 

 افغانستان د توسط مربوط، شنھاديپ وصول از بعد ساعت)  ٢۴( ظرف ماده نيا) ١( جزء مندرج تعھد اي قرضه به هيمال ريوز -٢

 مورد در بانک دافغانستان طيشرا حساب، ۀدارند که توانديم هشد ديتمد یدرصورت وتعھدات قروض عاديم. باشد نموده موافقه بانک

 .گردد واقع آن قناعت مورد و نموده تيرعا را تياليس

  

  د افغانستان بانک با ساير بانک ھا ۀرابط
 

صدور جواز، تنظيم و نظارت بانک ھای داخلی افغانستان و ھم چنان  ۀفصل ھشتم قانون بانک مرکزی وظيف 84و  83ماده ھای 
کرده خارجی که دارای نمايندگی بانکی در افغانستان می باشند را به د افغانستان بانک واگذار  یمکاری با تمامی مقام ھای نظارتھ

وظيفه انجام می دھد.  »آخرين قرضه دھنده« . آن گونه که در قسمت قبلی بحث گرديد، بانک مرکزی اغلب اوقات به عنواناست
  نک که ذي5 بيان ميگردد، عين نقش را برای د افغانستان بانک پيش بينی کرده است. د افغانستان باقانون  86 ۀماد

 

  کمسيون حل منازعات مالی
 

تاکنون بايد برای تان واضح شده باشد که بانک مرکزی يک کشور  ص5حيت  بزرگی را اعمال می کند. بنا براين، برای جلوگيری 
آن می باشد و اين   دوازدھم ت قانون بانک مرکزی که ما مطالعه خواھيم کرد، فصلآن، آخرين قسم ۀاز کارکرد و فعاليت خودسران

مسؤليت ھای ديگر بانک مرکزی، به ارتباط  ۀنظارتی حکم می کند که از ميان ھميا کمسيون  ۀو تأسيس يک کميتفصل به تشکيل 
ه متشکل از سه وکيل و سه محاسب مسلکی تصميم گيری ھا و فرمان ھای اين بانک دارای ص5حيت قضايی می باشد. اين کميت

جمھور به طور دايمی  رئيسد افغانستان بانک و وزارت ماليه ، از طرف  رئيستوصيه و پيشنھاد به ترتيب با می باشد که 
 . افزون برآن، برای کمسيون ص5حيت داده شده است که به ارتباط ھرنوع منازعات مالی ای که بين)108 ۀانتصاب شده اند( ماد
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داوری نمايد؛ مشروط بر اين که نھادھای نامبرده از طريق توافق کتبی به داوری آنھا رضايت نشان داده  بوجود ميايد نھادھای مالی
  ). 107 ۀباشند( ماد

  

  طرح شده جھت بحث وتبادل نظرسواUت 

 

می تواند تعھدات تضمين ناشده  انجام  که د افغانستان بانک صرف زمانی فقرهھنگام تسويد اين   86 ۀبه نظر شما نويسندگان  ماد
چيزی د افغانستان بانک چه دھد که  شرايط منافع عامه چنين چيزی را ايجاب کند، چه می خواسته اند. شما چه فکر می کنيد که  

  ا چه چيزی را به عنوان منافع عامه در نظر داريد؟ مردم در نظر خواھد گرفت؟ شم ۀرا به عنوان منافع عام

  

  آن وساحه تطبيقانکداری افغانستان: نگاه اجمالی قانون ب
 

مي5دی) ھمزمان با قانون بانک مرکزی تصويب گرديد و ھدف از تصويب آن نيز ايجاد  2003 ۀقانون بانکداری افغانستان( مصوب
را که با عمليات  بانکداری تجارتی می بايست تنظيم گردد. قانون بانکداری مسايل مختلفینظام يک چارچوبه ای بود که تحت آن 

بانک ھای تجارتی ارتباط دارند، مورد بررسی قرار می دھد. اين قانون فعاليت ھايی را که برای بانک ھا و سايرنھادھای غير 
بانکی ممنوع می باشند، و ھم چنان تحريم ھايی را که از تخلفات در برابر قانون بانکداری ناشی می شوند، معين و آشکار می 

ن يک طرزالعمل را برای مشورت عمومی به ارتباط اتخاذ و تصويب مقرره ھای بانکی  پيشنھاد و ايجاد می کند. سازد و ھم چنا
افزون برآن، قانون بانکداری شرايطی را که تحت آن نھادھای خارجی می توانند روی بانک ھا در افغانستان سرمايه گذاری کنند، 

کند که بانک ھای فعال در افغانستان بايد با تنظيم کنندگان اموربانکی خارجی  معين و مشخص ساخته و ھم چنان صريحاً حکم  می
  ھمکاری نمايند. 

 

به  خشيده و برای آن ص5حيت می دھد کهقانون بانکداری برای د افغانستان بانک جايگاه  نافذ و مجری احکام اين قانون را  ب
وسيعی از  ۀھم چنان اين قانون يک سلسلتدوين و اع5م نمايد. ارتباط بانک ھا و صنعت بانکداری تجارتی مقرره ھايی را 

طرزالعمل ھای اجرايی را در اختيار د افغانستان بانک قرار می دھد تا در صورتی که بانک ھا در پاسخگويی به پيش نيازھا و 
   شرايط حقوقی قانون بانکداری ناکام می شوند و تعلل می کنند، آن ھا را مورد تطبيق قرار دھد.

  

بانک ھای فعال در افغانستان برآورده سازند،  ۀقانون بانکداری افغانستان برخی پيش نيازھا و شرايط بسيار مفصلی را که بايد ھم
 ۀارايه و توضيح می دھد. اين قانون طرزالعمل ھای مشخص ثبت و راجستر، صدور جوازنامه ھا و اجازه نامه ھا را که بايد ھم

يح می کند. ھم چنان، اين قانون برای شرکت ھايی که جديداً تأسيس شده اند و شرکت ھايی که قب5ً بانک ھا عملی سازند، توض
وجود داشته اند، طرزالعمل ھای خاصی را ايجاد کرده است تا آنھا بتوانند ص5حيت و تجويزنامه ھای ضروری را به منظور 

انکداری افغانستان برخی معيارھايی را که شرکت ھای نامبرده آن، قانون ب ۀفعاليت در صنعت بانکداری به دست آورند. برع5و
ھرگاه يک بانک با احکام قانون مطابقت نداشته باشد، بايد به منظور فعاليت قانونی خويش برآورده سازند، فراھم می سازد. 

ازھای نشر تصميم گيری ھای به ارتباط پيش ني و ھم چنان ھای آن اجازه نامه ابطال جوازنامه ھا و طرزالعمل ھای خاصی برای 
بانکی صرف  ۀمرتبط با ھمچو ابطال ھا ايجاد و تطبيق می شوند. اين اقدامات برای بانک اطمينان کامل می دھد که ابطال جوازنام

  در صورتی اتفاق می افتد که مالک آن از قانون تخلف کرده باشد و بس. 

  

اند که در قانون بانکداری مورد بحث و بررسی قرارگرفته اند. اين تشکيل، مالکيت و مديريت بانک ھا عرصه ھايی بس مھمی 
قانون مشخص می کند که ساختار يک نھاد بانکی چطور شکل می گيرد و ھم چنان برای تشکيل آن کدام اسناد تشکي5تی از قبيل 

ر يک بانک مشخص می سازد که وظايف داخلی را د ۀمنشورھا و نظامنامه ھا نياز می باشند. اين اسناد قوانين داخلی و 4يح
ھم چنان بانک ھا مکلف اند که برخی ساختارھای سرمايه ای براساس آن بانک مورد نظر فعاليت خود را به پيش خواھد برد. 

اين گفته بدان  خود جلوگيری کنند.» و ورشکستگی اف5س« به موقع از آنھا از احتمال  ۀخاصی را نيز نگھداری کنند تا  با استفاد
ست که ھر بانکی در ھرزمانی بايد بتواند عم5ً نشان دھد که مقدار دارايی ھای آن از مقدار بدھکاری آن بيشتر می باشد؛ حد ا امعن

  توسط مالکان آن در آغاز روی بانک سرمايه گذاری شده بود. که مقدار سرمايه ای  ۀاقل به انداز

  

پولی خود را از  ۀقانونی از بانک مرکزی، سرمايه و ذخير ۀبايد بدون اجازقانون بانکداری از بانکداران می طلبد که ھيچ بانکی ن
سھم و يا توزيع سرمايه به مالکان آن کاھش دھد. مديريت بانک مکلف است که يک ساختار مشخص و  ۀطريق خريداری دوبار

مايند تا بتواند از طريق تيم مديريت و ھيأت مديره و کميته ھای مختلفی را مطابق به احکام قانون و اصولنامه ھای بانکی ايجاد ن
مالکان خود از کارکردھای بانک نظارت درست و مناسب انجام دھد. موضوع مالکيت و کنترول بانک توسط اصول اضافی 

 متضادھرنوع منافع موجوديت مديران بايد  :ديگری تنظيم و تعيين می شوند؛ طور مثال اين که قانون بانکداری تصريح می کند
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کارمندان نبايد از معلومات سّری ای که از طريق کار خويش در بانک  ۀآن شريک سازند و يا اين که ھم ۀی را با ھيأت مديرتجارت
  به دست آورده اند، برای منافع شخصی خويش استفاده کنند. 

  

تطبيق کند، بسيار  نيازمند تطبيق اصول مختلف بانکداری می باشد. فعاليت ھای مجازی که يک بانک بايدعمليات يک بانک 
مردم فراھم گردد. اصول  ۀبھتری برای تأمين منافع عام ۀمحدود می باشند و ھدف از محدود کردن آنھا نيز اين است  که زمين

شرايطی که توسط قانون  ۀھمرعايت کليدی بانکداری شامل يک  سلسله پيش نياز ھا و شرايطی خاصی می گردد؛ طور مثال: 
ھم چنان بانک ھا بايد مقدار  بانک ھا تقاضا می کنند؛ که بانک مرکزی از  را يط دريافت جواز و يا شرايطیپيشنھاد شده اند، شرا

درست نگھداری کنند و از ريسک ھای احتمالی تجارت و طور کافی نگھداری کنند؛ سوابق خود را  ۀدارايی ھای نقدی و سرماي
  ظارت نمايند. سرمايه گذاری ھای خويش با4ی برخی دارايی ھای خود ن

  

خريد و فعاليت ھايی را که به طورم عموم بانک اجازه دارند، انجام دھند عبارت اند از: دريافت سپرده ھای پولی، اعطای قرضه، 
اعطای تضمينات و اعتبارنامه ھای بانکی؛ فراھم آوری خدمات به ارتباط پول، فروش دستاويزھا و متاع ھای مالی مختلف؛ 

تاويزھای مالی؛ نگھداری مصؤن اشيای با ارزش و تھيه و تدارک معلومات مالی. روش ھايی که مبتنی بر آن تضمينات و ساير دس
بانک ھای می توانند فعاليت ھای متذکره را انجام دھند، نيز توسط قانون تنظيم می شوند؛ اما برخی فعاليت ھای متنوعی وجود 

اند تا اطمينان حاصل شودکه فعاليت ھايی را که در تضاد با فعاليت ھای معمول دارند که اجرا و پيشبرد آنھا ممنوع قرارداده شده 
  بانکداری قرار دارند، انجام ندھد. 

  

صرفاٌ که  نيادگذاری و تعريف می کندکليدی قانون بانکداری يک طرزالعمل ويژه ای را برای ورشکستگی( اف5س) ب بخشآخرين 
العمل شود که ساير قوانين ورشکستگی بر آنھا قابل تطبيق نمی باشند. اساساٌ اين طرزبر بانک ھا و اختيارنامه ھايی تطبيق می 

د را ه نمی تواند مکلفيت ھای حقوقی خوشرايط مشخصی اجازه می دھد که برای بانک ديگری ک برای د افغانستان بانک تحت
می تواند پيامدھای زيان بار و شديدی را با4ی چون ناکامی و يا ورشکستگی يک بانک انجام دھد، از طرف خود مدير تعيين کند. 
اين طرزالعمل به اين خاطر طرح و تدوين شده است تا در صورت ناکامی يک بانک بزرگ مشتريان آن بانک در پی داشته باشد، 

حفاظت و و مھم، د افغانستان بانک بتواند  باتطبيق طرزالعمل نامبرده از حقوق مشتريان و به طور عموم از اقتصاد کشور 
36حراست نمايد.

بانک ھا معمو4ً برای ساير بخش ھای اقتصادی يک کشور بسيار مھم پنداشته می شوند؛ زيرا تعداد زيادی از  
تجارت ھا متکی به بانک می باشند و بايد بانک ھا ھزينه ھای عملياتی آنھا را تمويل کنند. ھرگاه يک بانک ورشکست شود و 

اعتبار مالی کافی به دست آورند، در آن صورت، ناکامی بانک باعث می شود که تعداد زيادی از تجارت ھای مورد نظر نتواند 
تأثير ناکامی و ورشکستگی بانک يکی از د4يلی است که طرزالعمل  ۀاھميت بالقوتجارت خارج شوند.  ۀتجارت ھا نيز از داير

  ورشکستگی صرفاً با4ی بانک ھا قابل تطبيق می باشند.  ۀھای ويژ

  

  رالحق احدی، ريس بانک مرکزی افغانستانمطالعات بيشتر: مصاحبه ای با انو
  

  توسط: ديويد کروگر 

  مي5دی  2003، نشر سال 35 ۀآسيايی، شمار ۀخ5صه شده از بررسی بانک توسع

  

  مقدمه

 

گذشته ويران شده بود. بانکداری اين کشور در جريان دو دھه جنگ و کشمکش ھای نظام مانند ساير بخش ھای دولت افغانستان، 
علی البدل  رئيسبانک مرکزی افغانستان و  رئيسرالحق احدی، سکتور را به عھده دارد، آقای انومردی که مسؤليت بازسازی اين 

آمريکا سپری  ۀسال عمر خود را به عنوان بانکدار و پروفيسور در ايا4ت متحد 23آسيايی می باشد. آقای احدی که  ۀبانک توسع
پيشرفت  ۀکنونی خود را اشغال کند. وی با ديويد کروگر در بار ۀمي5دی به افغانستان برگشت تا وظيف 2002مارچ ، درکرده است

مصاحبه در ذيل  ۀاين بانک صحبت کرده است. خ5ص ۀوجود آمده و ھم چنان چالش ھای آيندايی که تاکنون در بانک مرکزی به ھ
  برای شما تقديم می شود:

  

 ماه می گذرد. روند بازسازی د 18 ستين بار حکومت کرزی درکابل قدرت را به دست آورد تا کنون حدودز زمانی که نخا 

   افغانستان چگونه پيش می رود؟

  

                                                   
36

 <<http://www.centalbank.gov.af/pdf/6banking%20law%20_english%20version_%20final_Dec_.pdf>>در آدرس قابل دريافت می باشد:  -  
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شما می توانيد به اين حکومت از رھگذر نھادی و يا ھم از رھگذر ساختار فزيکی آن نگاه کنيد. از نظر بازسازی نھادی و 
تحقيق  ۀتبديل واحد پولی را تمام کرده ايم؛ ما شعب ۀما مرحلی به بازسازی خود شروع کرده است. تشکي5تی، حد اقل بانک مرکز

اقتصاد ک5ن خود را بازسازی کرده ايم که اين شعبه برای ما  به ارتباط سياست مالی معلومات فراھم می کند. ما يک شعبه ای را 
) TWO TIERای( -بانکداری دو 4يهنظام نيازھا برای داشتن يک  برای نظارت تأسيس کرده ايم که موجوديت آن يکی از پيش

می باشد که در آن بانک ھای تجارتی از بانک مرکزی جدا فعاليت می کنند. ھم چنان ما يک نرخ ثابت اسعار داشته ايم. نرخ ھا 
ما پيشرفت ھای قابل م5حظه ای کرده بانک مرکزی مطرح است، من فکر می کنم که  ۀواقعاً پايين آمده اند. تا جايی که مسأل امسال

جديد بانکداری نزديک شده ايم. به اين معنا که ما درخواستی ھايی  را  حد اقل از سه بانک نظام ايم. ما تا حدی به ساختن يک 
صادر کنيم، اما  دريافت کرده ايم و آنھا آماده می باشند، درخواستی ھای  آنھا  بررسی شده اند و ما حاضريم که برای آنھا جوازنامه

  شدن قانون بانک مرکزی و به طورعام قانون بانکداری ھستيم.  تصويبما منتظر 

  

  عمده ترين چالشی که بانک مرکزی ھمين اکنون با آن دچار می باشد، کدام است؟ 

  
باشد. در گذشته، عمده ترين چالش ما ساختن يک سکتور جديد بانکداری می باشد که از آنچه که درگذشته وجود داشت، متفاوت 

از بانک مرکزی جدا می از بانک مرکزی ما بود. حال ما بانک ھای تجارتی ای خواھيم داشت که  بخشیبانک ھای تجارتی ما 
فکر می کنم که در اين عرصه پيشرفت ھای چشمگيری داشته ايم و من کام5ً مطمين ھستم که تا آخر امسال ما در باشند. بنده 

بانکداری متحرک خواھيم بود که مالکيت آن به شکل خصوصی باشد. مشکل اصلی ما قوای بشری نظام افغانستان صاحب   يک 
است. ما در افغانستان تعداد زيادی از آدم ھای مسلکی و توانا نداريم. ما ت5ش می کنيم تا تعداد از افغان ھايی را که در خارج از 

  ليم و تخصص مسلکی و مناسب ھستند، استخدام کنيم. کشور در کشورھای ھمسايه تحصيل کرده اند و دارای تع

  

  به نظر شما ورود بانک ھای تجارتی چطور برای دولت و مردم افغانستان مفيد واقع خواھند شد؟ 

  

مشتری  ۀاين بانک ھا مجبور اند که باھمديگر رقابت کنند، ما اميدواريم که آنھا خدمات بھتری را عرضه کنند؛ يک محيط دوستان
د و است که شما می توانيد از يک محيط اقتصادی رقابتی، مبتنی بر بازار آزااين فايده ای  در واقع،  نرخ ھای پايين تر. محور و

دوم بانک ھای تجارتی برای دولت افغانستان می باشد و آن اين که حکومت به ارتباط زيان  ۀفايدخصوصی تواقع داشته باشيد. 
د، دخالت و مسؤليتی نخواھند داشت. ما اميدوار ھستيم که بتوانيم فرھنگ بانکداری افغانستان ھايی که اين بانک ھا متحمل می شون

خ5قيت، رقابت و نتيجه محوری غلبه آن که در  ای را که در آن طرزالعمل ھای بروکراتيک غلبه دارد به يک فرھنگ بانکداری
  داشته باشد، تبديل نماييم. 

  

  ؟ مورد استقبال مردم قرارگرفته استديد ملی کشور شما، يعنی پول افغانی، که واحد پولی ج باورداردآيا شما 

  
طول کشيد که بانک نوت ھای قديمی خويش را با بانک نوت ھای جديد  همعرفی پول جديد بسيار موفقيت آميز بوده است. سه ما

ون شک، ھنوز ھم برخی معام5ت به تعويض کنيم. بانک نوت ھای جديد در سراسر کشور پذيرفته شده و اکنون رايج است. بد
ا پول افغانی در حال افزايش می باشند. پاکستانی انجام می شوند، اما من فکر می کنم که معام5ت ب ۀاساس دالر امريکايی و روپي

را نسبت به اين ماه گذشته بسيار با ثبات بوده است و من فکر می کنم ما توانسته ايم که اعتماد مردم  6اسعار در جريان  ۀنرخ تبادل
واحد پولی جديد به دست آوريم. من توقع دارم که در ظرف يک سال و يا يک و نيم سال و ھمين مدت کماکان، پول ملی ما در 

  اجرای معام5ت بزرگ در کشور يگانه واحد پولی خواھد بود. 

  

کنترول بيشتری به دست آوريد؟ آيا شما به يکی از اھداف معرفی واحد پولی جديد اين بود که شما باUی سياست پولی کشور تان 
  اين ھدف خود نايل شده ايد؟ 

  
در واقع، ما ھيچ نمی فھميديم که چه مقدار پول در کشور ما بلی، يقيناً. در گذشته ھا ما با4ی چاپ و نشر پول ھيچ کنترول نداشتيم. 

م بسيار دشوار بود. حال من به طور روزانه می فھمم در حال گردش می باشد. تعيين  سياست پولی براساس بنيادھای اقتصادی سال
اسعار چند است، مصرف حکومت چه قدر است، من چه مقداری را بايد به  ۀکه مبلغ پول در حال گردش چه مقدار است، نرخ تبادل

  م و... من می توانم اين تصميم گيری ھا را با اط5عات بھتر و اعتماد بيشتر انجام دھم.نبازار عرضه ک

  

  کومت پاليسی عدم کسری را اتخاذ کرده است. آيا می توانيد پاليسی مذکور و اھداف آن را توضيح بدھيد؟ ح

  
ست که حکومت بيشتر از عوايدی که توليد می کند، مصرف نخواھد کرد. در ا) پاليسی ای NO-DIFICTپاليسی بدون کسری(

ا مصرف می کرد و بدترين عيب آن اين بود که کسری پول توسط گذشته ھا، حکومت افغانستان ھميشه پول بيشتر از عوايد خود ر
پول تمويل می شد. به ھمين خاطر، ارزش پول افغانی بسيار با سرعت کاھش يافت. برای اين که به شما چشم اندازی از چاپ 



  تجارت افغانستان حقوق آشنايی با

 

  

 

219

کمونيست ھا، يک دالر  ، در نظر داشته باشيد که پيش از کودتایرا در نظر بگيريم 1970 بدھم، سال ھای  پول افغانی ۀتاريخچ
 40،000اما پيش از زمانی که من به رياست بانک آغاز کنم، يک دالر آمريکايی برابر بود به افغانی بود.  40آمريکايی برابر به 

مي5دی  1970افغانی. دليل اصلی کاھش قيمت پول افغانی اين بود که در افغانستان پول بسيار زياد چاپ می شد. در سال ھای 
مليار دالر در بازارھای افغانستان در حال گردش بود، اما زمانی که آقای  16يش از به قدرت رسيدن کمونيست ھا، در حدود يعنی پ

مليارد افغانی بود. اين پول در واقع،  13،000حکومت موقت را تصرف کرد، مجموع پول درحال گردش بالغ به  ۀکرزی ادار
می شد و در نيتجه، ارزش پول افغانی به طور سريع کاھش يافت. اگر قرار می بود  پولی بود که بدون حمايت اسعار خارجی چاپ

 ۀکه حکومت در چاپ و نشر پول از سياست کسری استفاده می کرد و کسری آن ھم به پول تبديل می شد، يقيناً که عين چيز در بار
  واحد پولی جديد نيز اتفاق ميافتاد.

  

  ای مرتبط با پاليسی پولی شما و تطبيق اين پاليسی ھا چگونه تأثير می گذارند؟ وضعيت امنيتی کشور بر تصميم گيری ھ

  

يکی از پيش نيازھای مھم برای سعادت اقتصادی، امنيت می باشد. امنيت از اين ھم به مراتب بھتر بوده می توانست و بايد ھم بھتر 
ما می بود. من نمی توانم به راحتی اين استد4ل را بپذيرم ازاين می بود. من فکر می کنم که امنيت بايد اولويت شماره يک کشور 

فزايش دھد. من فکر می کنم تا زمانی که در کشور امنيت نباشد، به ھيچ وجه اکه سعادت و شگوفايی اقتصادی می تواند امنيت را 
ومت اين واقعيت را درک کرده وضعيت امنيتی آن قدر که بايد خوب می بود، نيست، اما حکشاھد شگوفايی اقتصادی نخواھيم بود. 

  است و حال عمده ترين  اولويت خود را بھبود امنيت در نظر گرفته است. 

  

ملی پرداخت ھا می باشد. اين فرايند نظام افغانستان در آن کار می کند، تأسيس آسيايی در ۀيکی از عرصه ھايی که بانک توسع
  چطور پيش می رود؟ 

  
از عناصر، عنصر بين المللی است و من فکر می کنم که بانک  سه عنصر وجود دارند: يکی پرداخت ھای ملی کشور مانظام در 

مرکزی توانای اجرای ھرنوع پرداخت بين المللی را دارا می باشد. ما از خارج پول دريافت می کنيم و از افغانستان نيز به موقع 
ريم. در داخل شھر کابل نيز ما بايد پرداخت ھايی انجام دھيم. پول ارسال کرده می توانيم؛ ما در اين زمينه کدام مشکل خاصی ندا

بازھم بانک مرکزی در اجرای اين گونه پرداخت ھا مشکلی ندارد. پس از آن، پرداخت ھايی وجود دارند که در سطح و4يت ھا 
وجود دارد و شعبه ھای انجام شوند. دولت مرکزی کدام مشکلی در اين راستا ندارد. شعبه ھای بانک مرکزی در سراسر کشور 

مربوطه نيز کارمندان خود را دارند؛ اما برای اين که بتوانيم به شاخه ھای متذکره پول ارسال کنيم، شرايط امنيتی بھتری بايد به 
و جمھور کرزی خواسته ايم که با واليان صحبت کند تا برای بانک بلند ترين سطح امنيتی را فراھم کنند  رئيسما از وجود بيايد. 

بانک مرکزی در و4يت ھا برقرار کرده  ۀشعب 32خود را با  ۀما اخيراً رابطمن فکر می کنم آنھا به اين ارتباط موافقت کرده اند. 
ازطريق کامپيوتر و ماھواره ھا با شعبه ھای متذکره ارتباط داريم، اما ھنوز ھم ما نياز داريم که شعبه ھای خود را در  ايم. ما حا4

آسيايی خواسته ايم که  ۀکنيم و برای اين کار ما نياز به تجھيزات داريم. به اين خاطر ما از بانک توسع بازسازیور و4يت ھای کش
  ما را در تطبيق اين پروژه حمايت کند. 

  

 2002ر بانک مرکزی افغانستان که در سپتامب رئيسرالحق احدی، برای خواندن سخنرانی جالب آقای انو بيشتر: خواندنبرای 

  5دی در مقر صندوق بين المللی پول  ايراد کرده است، به اين سايت مراجعه کنيد:مي
 http://www.imf.org/external/am/2002/speeches/pr41e.pdf  

  

 ورشکست  اف?س و قانون  – ۴

 

عموم دارای دو کارکرد و يا وظيفه می باشد: نخست، زمانی که قرض گيرنده ای ورشکست می  به طور قانون اف5س و ورشکست
تصفيه حساب عاد4نه و منظمی را برای  ۀزمينقانون اف5س و ورشکست شود و نمی تواند بدھکاری ھای خويش را پرداخت کند، 

، در مواردی که تجارت شانس و يا فرصتی برای بقا دارند، دوم را پرداخت نمايد.داينين دارايی ھای وی فراھم می کند تا مطالبات 
فراھم می سازد تا بتوانند از اين  ی آنانبدھکاری ھا وپرداخت فعال ساختن مجدد آنانزمينه را برای قانون اف5س و ورشکست 

   طريق، آنھا را از  تعقيب طلبکاران نجات دھد.  

 

مؤثر و کارامد ورشکستگی و يا نظام ، اين مسأله به ويژه خيلی مھم است که يک افغانستان مانند ای ۀتوسعاقتصاد در حال دريک 
زمينه را برای بازتخصيص  منابع بدھکار قانون اف5س و ورشکست آن اين است که ضرورت اف5س داشته باشيم. يکی از د4يل 

که باز توزيع سودمندانه و مفيد دارايی ھا و از تداوم تجارت ھای تداوم ناپذيری به روش کارامد فراھم می کند و بدين ترتيب، 
دليل مرتبط ديگر با اين ادعا، اين است که قواعد از پيش تعيين شده انسانی را با موانع دچار می سازند، جلوگيری می کند.  ۀسرماي

به طلبکاران ده و حاکم می باشند، زمينه را برای تشويق سرمايه گذاری فراھم کر تصفيه حسابای که به ارتباط ورشکستگی و 
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اعتماد می بخشد تا مطمين باشند که ھرگاه يک شرکت ديگر سودمندی و فايده ای توليد نکند، ادعاھا و مطالبات پولی آنھا مصؤن و 
  محترم خواھد بود. 

  

د بحث و را مور انح5ل وتصفيه  حساب ۀجدا از احکام مختلفی که در قانون جديد شرکت ھا( به فصل پنجم مراجعه شود)  مسأل
مي5دی  2009بررسی قرار داده اند، افغانستان تاکنون کدام قانون ورشکستگی را تصويب نکرده است. در مطالعه ای که در سال 

مذکور  ۀکشور جھان در پايين ترين رده جدول قرارگرفته بود؛ مطالع 181به ارتباط بانک ھا صورت گرفته بود، افغانستان در بين 
 ميزان ريسکبسته شدن تجارت خانه ھا در کشور شان سروی کرده بود. غيابت و يا نبود قانون ورشکستگی بانک ھا را از لحاظ 

خود باعث خواھد شد که از  ۀمردمانی را که در ت5ش بازگشايی تجارت ھای جديد ھستند، افزايش می بخشد و اين کار به نوب
آنھا مطمين نيستند که اگر مجبور شوند تجارت خويش را بسته  در اين کشور جلوگيری صورت گيرد؛ زيرا يابیفعاليت ھای کار

  را متحمل خواھند شد.  ای کنند، چه مقدار ھزينه

 

ورشکستگی، اولويت ھای بسيار پايينی  در عقب ساير نيازھای تقنينی فزاينده ای که نظام  ۀتوسعدر حالی که در تدوين و  
ه شده است، اما اين وضعيت پس از آن که اعتبار پولی/ قرضه ھای تجارتی افغانستان با آنھا دچار می باشد،  در نظر گرفت

چون صنعت بانکداری با افغانستان گسترش يابد و اقتصاد اين کشور به رشد و بالندگی خود ادامه دھد، نيز تغيير خواھد کرد. 
اين  اقتصاد و معام5ت افزون برایقانون ورشکستگی به طور روز تدوين و تطبيق سپری شدن ھر روزی پيشرفته تر می گردد، 

معام5ت تضمين شده قرضه اعطا نموده و طلبکاران  برای دنبانک ھای افغانستان بتوان از طريق آن  کشور اھميت پيدا می کند تا
  تضمين شده بتوانند در ھنگامی که يک تجارت بسته می شود، حق تقدم به دست آورند. 

  

تسويد قانون ورشکستگی برای نھادھای مالی خود بوده است که قانون  ۀافغانستان در پروس مي5دی بدين سو، دولت 2004از سال 
مورد توجه و تمرکز قانون  ۀنکتآمريکا می باشد.  ۀورشکستگی ايا4ت متحد ۀمتذکره نيز به حد قابل م5حظه ای متکی به اصولنام

يکدست را به منظور توزيع دارايی   ۀود، ابزار ويا وسيلورشکستگی اين بوده است تا  برای شرکتی که مفلس و ورشکسته می ش
شروع کنند، زمينه را  یيدمی خواھند تجارت جد ی که کارآفرينانھای آن شرکت ايجاد نمايد. تدوين و تصويب ھمچو قانون برای 

  دقيق برررسی کنند.   به طوراز آغاز  بسته کردن تجارت خويش را  ۀبتوانند با استفاده از قانون ھزين فراھم می سازد که 

  

  تجارت گسترده تر حقوقنظام : ادغام قانون ورشکستگی به بررسینقد و 

  
  » مي5دی  2007تجارت و اص5حات اقتصادھای ک5ن: رھنمود عملی برای تطبيق برنامه، نشر  حقوق«  ۀتلخيص از رسال

  

کشور،  يک حقوقی نظام بايد با ساير جنبه ھای   عملی پيدا نمايد، محتوا و تطبيق آن ۀبرای اين که قانون ورشکستگی جنب
اين که آيا قانون ورشکستگی در راستای تثبيت اھداف اقتصادی ثبات مالی و تقليل ريسک  مطابقت داشته و ھماھنگ باشد.

انون سرمايه گذاری کمک کرده می تواند و يا خير، عمدتاً با مسايلی از قبيل چگونگی مديريت شرکت، اجرای قراردادھا، ق
  ارتباط و بستگی دارد.  رھنیجايداد و ھم چنان قانون معام5ت 

 

قانون ورشکستگی با ساير قوانين تجارتی برخی نيازمندی ھای مشترکی دارند که در اين جا به اختصار می توان از برخی آنھا 
دھای رسمی و باص5حيت راجستر و انفاذ قضاوت ھا، نيازمندی برای موجوديت نھا نيازمندی برای توانايی اجرا نام برد: 

جايداد منقول و غير منقول، موجوديت نھادھای تطبيقی و حمايتی سالم مانند محاکم، کارگزاران و متخصصان و افراد مسلکی 
دسترسی بخش ھای زيادی از جامعه  ۀبه طور خاص، می تواند زمين رھنیاص5حات در قوانين معام5ت ارزشگذاری و غيره. 

قرضه دھی غير نظام فعاليت ھای اقتصادی ک5ن خارج بوده و از روی ناگزيری متکی به  ۀحاضر از داير را که در حال
رسمی و پُرھزينه متکی می باشند، به قرضه ھای مالی افزايش دھد. افزون برآن، برای اين که قانون ورشکستگی به طور 

با توجه به  يدبا بديل نيز تگی و ھم چنان برخی قواعد ورشکسنظام مناسب و درست تطبيق شده بتواند، يک طرزالعمل برای 
  ظرفيت محاکم و اداره ھای مرتبط با اين قانون، تھيه و تصويب شوند. 

  

 ھای غير رسمی نظام ھای قرضه دھی رسمی در برابر نظام  -  ۵

 

قتصاد غير رسمی می باشد و  ازاين اقتصادی افغانستان بيش از حد از نوع انظام بنابه د4يل مختلف اجتماعی، سياسی و تاريخی، 
رو، نھادھا، شبکه ھا و روابط غير رسمی ای  که  ھنوز توسط دولت ثبت و تنظيم نشده اند، بر اقتصاد افغانستان غلبه و سلطه 

بر  رسمی تھدابی است کهنظام غير رسمی تأکيد داشته است؛ زيرا نظام رسمی نسبت به نظام اين کتاب بيشتر بر  کنوندارند. تا 
است که در آن زندگی اجتماعی  ۀه يکی از مثال ھای بارز عرصسکتور قرضبنياد آن  دولت افغانستان شکل گرفت. با اين وجود، 

  گشايی شده نمی تواند.  راحتی و آسانی از ھم تفکيک و رمز رسمی و غير رسمی بهنظام 
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  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

زياد نوشته شده  ۀافغانستان، اھميت و فضيلت داشتن يک قانون ورشکستگی که با عجل ۀحال توسعبا توجه به اقتصاد دولت در 
يک مالی افغانستان ثبات و امنيت به وجود بياورد؟ نظام است، چيست؟ يک قانون ورشکستگی چطور خواھد توانست که در 

مستقيم خارجی در افغانستان به جا خواھد گذاشت؟  قانون نافذ ورشکستگی چه تأثيرات قابل پيش بينی را با4ی سرمايه گذاری
  اين قانون روی سرمايه گذاری ھای محلی و کشوری که توسط خود افغان ھا صورت می گيرند، چه تأثيری خواھد داشت؟ 

  

و  قواعد و قوانين توزيع ۀمعيننظام رسمی بسيار به سادگی به عنوان قرضه ای قابل فھم می باشد که تحت يک  ۀمفھوم قرض
بازپرداخت می شود. منابع قرضه ھای رسمی عبات اند از  نھادھای مالی از قبيل بانک ھا، سازمان ھای غير دولتی ای که قرضه 

نظام خارج مرزھای ست که اغير رسمی، قرضه ای  ۀاز سويی ديگر، قرضھای کوچک اعطا می کنند و حتا خود حکومت ھا. 
ند و اين گونه قرضه، بيش از حد بدون اعمال نظارت می باشد. معام5ت قرضه/ ھای منظم رسمی، قرض گرفته و داده می شو

وسايل و روش ھايی  ۀاعتباری غير رسمی معمو4ً بين دوستان، وابستگان و ساير رابطه ھای اجتماعی صورت می گيرند و از جم
 ۀقرض ۀازمشخصات عمدرسی پيدا می کنند. است که با استفاده از آن اکثريت مطلق مردم افغانستان به قرضه/ اعتبار پولی دست

می شوند و چه از سوی کسی بازپرداخت می کند، می دريافت  ميزان با4ی انعطاف پذيری، چه از سوی کسی که  غير رسمی
   باشد. 

 

ت سايکی از محرک ھا که موجوديت قرضه ھای غير رسمی را در افغانستان تشويق می کند، مکلفيت ھای مذھبی و اخ5قی ای 
افزون برآن، قرضه دھی غير رسمی بيش از حد مبتنی که در دين مقدس اس5م توجيه گرديده و آن دستگيری نيازمندان می باشد. 

ست که بين طرف ھای معامله کننده وجود دارد و در اين گونه معام5ت، شرايط بازپرداخت قرضه ااجتماعی ای  ۀبر ماھيت رابط
موارد قصور در پرداخت قرضه در اين معام5ت بسيار اندک می باشند. به طور عموم، و ھا اغلب از پيش تعيين نمی شوند 

م5ت به عنوان وسيله ای برای تضمين نگھداشت و مراقبت ھمبستگی ھای اجتماعی بين طرفين نسبت به ماھيت ذاتی و واقعی معا
ان قرضه را زمانی بازپرداخت می کنند که می در نتيجه، قرض گيرندگطرفين اھميت و ارجحيت پيدا می کند.  ۀنيازھای آيند

توانند، و قرض دھندگان نيز اين توافق را می پذيرند با حفظ اين توقع که اگر در آينده با محدوديت و تنگدستی مشابھی دچارشود، 
  ند. فعلی دريافت ک ۀرا از طرف قرض گيرندآميز به عنوان قرض گيرنده می تواند عين رفتار سھلگيرانه  و مدارا 

  

قرضه گيری در افغانستان منجر  ۀکه تقاضای قوی و پاسخ نيافتبراين است بين المللی  ۀبين نھادھای خيريباور گسترده و شايع در
 Microcreditکوچک( ۀامورمالی از طريق قرض ۀبه رشد  يک نوعی از قرضه دھی رسمی شده است که به نام تھي

Financing .کوچک يک جايگزين مناسب برای قرضه گيری  ۀقرضنظام آنھا که می گويند  ۀدبا اين وجود، عقي) ياد می شود
 و می باشد. در حالی که قرضه ھای کوچک بيشتر برای مقاصد يافت و ايجاد خ5قيت لوحانهغيررسمی می باشد، يک ديدگاه ساده 

و ارزيابی افغانستان انجام شده  قحد تحقينوآوری ھای مرتبط با کار آفرينی صادر می شوند، اما يک سلسله مطالعاتی که توسط وا
اند، نشان می دھد که قرضه گيری غير رسمی بيشتر به منظور برآورده ساختن نيازھای مصرفی ای به کار می روند که فوری و 

بيل برای اقتصاد يک کشور در نظر داريم؛ ازق مولد ثروتشخصی باشند، نه برای مقاصدی که ما به عنوان فعاليت ھای توليدی 
37و غيره.کوچک شروع يک تجارت 

قرضه ھای غير رسمی که برای تسھيل مصارف معمول زندگی به ويژه به منظور آمادگی  
را به ارتباط چرخش زندگی ھا برای رويدادھای مھم زندگی از قبيل عروسی به کار می روند، يک سلسله نقش ھای متنوعی 

درآمد و افزايش ثروت ھيچ رابطه ای ندارند. با توجه به يافته ھای تحقيق نھاد  خانوادگی بازی می کنند که اغلب اوقات با توليد
ھای قرضه گيری غير رسمی با ظھور قرضه گيری رسمی در اين کشور کام5ً نظام نامبرده، چندان محتمل به نظر نمی رسد که 

  ناپديد شوند.

 

قرضه گيری غير رسمی می باشد، برخی نظام  ایاسب برقرضه گيری رسمی يک جايگزين مننظام دوم، مفکوره ای که می گويد 
رسمی از خود به نمايش می گذارد، ناديده و دست کم می نظام غيررسمی نسبت به نظام از فايده ھا و مزيت ھای نظام مندی را که 

شمار می روند. در از مزيت ھای مھم آن به نظام  گيرد. انعطاف پذيری، قابل دسترس بودن و خنثی پذيری ريسک در اين گونه 
به ياد داشته باشيد، نيازمندی به وثيقه برای تضمين يک  رھنیواقع، آن گونه که شايد شما از بحث قبلی ما به ارتباط معام5ت 

قرضه دھی رسمی، به طور قابل م5حظه ای شھروندان فقير را از امتيازات قرضه گيری بی نصيب ساخته و به نظام قرضه در 
  بدون زمين را از دسترسی به قرضه و اعتبار پولی مانع می شود. طور خاص، افراد 

 

                                                   
37

 2007، واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، جون »جست و جوی پول: راھکارھای قرضه ھای غيررسمی در مناطق روستايی افغانستان« کليج، فلورت جی و پين آدم؛  -  

  6 ۀمي5دی، صفح
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موازی در  ۀقرضه گيری رسمی و غير رسمی به گوننظام افزون برآن، يافته ھای تحقيق نھاد مورد نظر، مفکوره ای را که 
ثبوت و شواھد موجود  راستای پاسخگويی به نيازھای مردم محروم خدمت می کنند، رد و عيوب اين مفکور را آشکار می سازد.

غير رسمی حيثيت طفيلی دارد. قرضه گيران قرضه ھای کوچک نظام قرضه گيری رسمی در واقع با4ی نظام نشان می دھند که 
 که مطابق تقسيم اوقات شديدی که از سوی صادرکنندگان قرضه ھای رسمی به خاطر بازپرداخت قرضه ھای شان تحت فشار قرار

قرضه گيری غير رسمی مراجعه می کنند تا مکلفيت ھای قرضه ھای رسمی خويش را نظام دوباره به می گيرند، اغلب اوقات 
  قرضه گيری رسمی به جای آن که بدھکاری متقاضيان را کاھش دھد، بيشتر می سازد. نظام پاسخ دھند. برعکس، 

  

  سواUت طرح شده جھت بحث وتبادل نظر
 

قرضه گيری رسمی و غير رسمی را باھم آشتی دھيم؟ آيا شما می توانيد عرصه نظام تان آيا به نظر شما امکان دارد که در افغانس
رسمی و غير رسمی قرضه وجود نظام افغانستان را به ياد بياوريد که در آن جا ھمچو برخورد و تضاد بين  ۀھای ديگری از جامع

مختلف قرضه گيری مطرح شدند، تصور و برداشت نظام اين دو  ۀپچيد ۀآيا نکاتی که در اين قسمت به ارتباط رابطداشته باشد؟ 
شما را به ارتباط نھادھا و موسسات قرضه ھای رسمی در برابر غير رسمی در افغانستان تغيير داده است؟ اگر بلی، با چه روش 

  ؟ یھا و د4يل
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  نامه لغت
 

دارای می و يا از آن برای توليد درآمد استفاده کند.  ، از آن بھره ببردھرچيز با ارزشی که يک نھاد مالک آن باشد دارايی:
) چيزی باشد غيرملموس از 2، موجودی کا4ھا، زمين و ساختمان؛ و(آ4تنقد، ماشين پول ) چيزی باشد فزيکی از قبيل 1تواند(

شان نشان داده می مالکان  دارايی ھايی که دربي5نس شيت ھایقبيل حق طبع و نشر، حق تأليف، نشان تجارتی و يا سرقفلی. 
  شوند، معمو4ً مطابق به سھولتی که می تواند ھرکدام به پول نقد تبديل شود، صنف بندی می شوند.  

  

  پول نقد تعويض می شوند.  ۀمعامله/ تجارتی که در اجناس يا خدمات بدون استفاد :تھاتٌر

  

ھم اجرای يک شرط در يک تاريخ معين و يا معين پول امضاء شده برای پرداخت يک مقدار تعھد کتبی و :اوراق بھادار
  و توافقنامه ھای قرضه، اوراق بھادار می باشند.  ثبت شدهقراردادھای  ۀمشخص. ھم

  

ه و تقاضای سرمايه فعاليت می کند، به مالی ای که به عنوان يک گذرگاه/ محل برای عرض ھای مارکيتمارکيت ھای سرمايه: 
ن گذرگاه پولی را که توسط ذخيره کنندگان و يا بانک ھا( عرضه) به قرضه گيرندگان( اي نام مارکيت سرمايه ياد می شود. 

  تقاضا) فراھم می شوند، از طريق دستاويزھای مختلفی که به نام تضمينات ياد می شوند( اوراق بھادار، سھام) منتقل می سازد. 

  

بدھکاری  ۀرا در بدل وعد خود  اجناس، خدمات و يا پولآن طلبکار  ۀست که به وسيلااقدام قراردادی ای  قرضه/ اعتبار پولی:
  مبادله می کند. ، از سوی بدھکار برای پرداخت آيند

  

پرداخت آنھا در آينده، قرضه فراھم می  ۀمی باشد. نھادھايی که  برای بدھکاران در بدل وعد دايننھاد و يا شخصی که  طلبکار:
  کند. 

  

سريع در نرخ ھای عمومی در جريان ماه و يا سال که ھمزمان  کاھشی را در قدرت  عبارت است از افزايش دوامدار و تورم:
  .  داردخريداری واحد پولی کشور در پی 

  

سود  با4ی سرمايه اصلی محاسبه می شود. بانک ھای  نسبت درصدیقرضه که به عنوان  ۀسا4ن ۀھزين  :نرخ ھای سود/ بھره
ند و بانک مرکزی يک کشور نيز می تواند نتعيين می ک هصادر ۀان را با4ی قرضخود ش ۀتجارتی به طور عموم نرخ ھای بھر

ھنگام تورم مالی، در اثر تقاضای بيشتر به قرضه، ھنگام توزيع و به طورعموم، نرخ ھای سود درخود را تعيين کند.  ۀنرخ بھر
آيند. افزايش در نرخ ھای  نک ھا، به وجود میپول و در اثر نيازھای بلند و بيش از حد برای ذخيره در با ۀسختگيران ۀيا عرض
  ا بر دليلی باعث ُکند شدن فعاليت تجارتی می گردد؛ زيرا در چنين حالت ھای قيمت قرضه ھا بسيار با4 می رود. نببھره 

  

  برای تعريف به نقدينگی مراجعه کنيد. :نگینقديعدم 

  

  کنيد. مراجعه توانايی پرداخت ديون برای تعريف آن به  :ورشکستگی

  

پروسه ای که در آن يک شرکت دارايی ھای خود را به منظور پرداخت بدھی ھای خود به فروش می رساند. تصفيه حساب: 
) آغاز می شود و يا توسط طلبکاران پس از دريافت اجازه از تصفيه حساب داوطلبانهيا توسط سھمداران(  تصفيه حساب ۀپروس

  اجباری).  تصفيه حسابمحکمه( 

  

موجوديت مقدار پول نقد در يک شرکت( يا توانايی دسترسی سريع شرکت به پول نقد) به منظور پاسخگويی به   ۀانداز :ینقدينگ
که يک نھاد حقوقی در تبديل  عبارت از دشواری و يا مشک5تی استمکلفيت ھای کوتاه مدت و فوری مالی خود. عدم نقدينگی 

  د مکلفيت ھای پولی خود را برآورده سازد. دارايی ھای خود به پول نقد دارد و نمی توان

  

  می شود.  ناشی اضافی قلم واحديک و ساخت مجموعی توليد که از توليد  ۀا کاھش در ھزينافزايش و ي: حاشيه ایھای  ۀھزين

  

اق ست که در بازار مالی آورده شده و به فروش می رسند؛ مانند اوراعبارت از دستاويزھای سرمايه گذاری ای : تضمينات
  بھادار و سھام. 

  

س5متی مالی يک نھاد که برای آن اجازه می دھد تا مکلفيت ھای مالی خود را در وقت  توانايی پرداخت بدھی/ عدم اعسار:
   معين آن. به وقت خود  عبارت است از ناتوانايی يک نھاد در اجرای مکلفيت ھای مالی ورشکستگیآن مرفوع سازد.  معين
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) نيز معروف است. سھام عبارت از ثبوت ھا و اسناد مالکيت در يک نھاد است که Shares( اسھامه نام صط5ح بااين  سھمام:
و يا ادعای  ۀيک شرکت نمايندگی می کند. دارندگان سھام( سھمداران) مستحق مطالب ۀسرمايمساوی  ۀاز يک نسبت و يا سھمي
  نيز دارای مکلفيت ھای مساوی می باشند.  آنای و به خاطر زيان ھا و بدھکاری ھ بوده مساوی با4ی مفاد شرکت

  

است که در آن تضمينات( از قبيل: اوراق بھادار، سھام و...) آورده شده و  یمارکيت منظم و قانونمند عبارت از سھام:بازار
م اساساً به دو بازار سھامطابق به نرخ ھايی که در اثر قوت و نيرومندی تقاضا و عرضه به وجود می آيند، به فروش می رسند. 

) به عنوان مارکيت ھای اوليه ای که در آن شرکت ھای سھامی، حکومت ھا، شاروالی ھا و ساير 1شکل خدمت می کند: (
نھادھای شرکتی می توانند از طريق نقل و انتقال و جاری ساختن پس اندازھای سرمايه گذاران درمعام5ت مخاطره 

که در آن سرمايه گذارن تضمينات مالی ) به عنوان مارکيت ثانوی 2ت آورند؛ () می توانند سرمايه به دسVenturesآميز(
خويش را به سرمايه گذاران ديگر در بدل پول نقد می فروشند، و بدين ترتيب، ريسک سرمايه گذاری خود را کاھش داده و در 

  4زم را حفظ می کنند. ی خود نقدينگیمالنظام 
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  ھاأخذو ممنابع 
 

  اين آدرس قابل دريافت می باشد:   جمن بانکداران افغانستان که بهان ب سايتيو

http://www.aba.org.af/about.asp. 

 

 ب سايت اسعار و بانکداری افغانستان که با اين آدرس قابل دريافت می باشد: يو

http://www.afghanistans.com/Information/Economy/CurrencyBanking.htm  

  

سکتور خصوصی  ۀتوسع ۀجمھوری اس5می افغانستان: برنامآسيايی برای  ۀتوسع بانک مالی کمک ھایآسيايی؛  ۀبانک توسع
 در سايت ذيل قابل دسترس می باشد:  مي5دی که 2006نشر نوامبر  و مارکيت مالی؛ 

RRP.pdf-AFG-http://www.adb.org/Documents/RRPs/AFG/37393.  

  

بيق برنامه که : پيش نويس رھنمود عملی برای تطحقوق تجارت و اقتصاد کوچکشرکت سھامی برونز اَلن ھاميلتون؛ اص5حات 
 در سايت ذيل قابل دسترس می باشد: 

r2b.pdf-http://www.bizlawreform.com/CLIRTechPub.   

  

قابل دسترس می محيط معام5ت و تجارت. در آدرس ذيل  ۀشرکت سھامی اَن ھاميلتون؛ افغانستان اجندايی برای عملکرد: توسع
 باشد: 

http://afghanistan.usaid.gov/en/Article.172.aspx.  

  

  که در آدرس ذيل قابل دسترس می باشد:  ن بانکقانون د افغانستا

http://www.centralbank.gov.af/pdf/7Latest%20approved%20DAB%20law%20English%20ver%20%2

0Dec.pdf.  

  

در مناطق روستايی افغانستان، واحد قرضه ھای غير رسمی فعاليت ھا و روش ھای پول:  داد وستدکی لين، فلورت ژی و پين آدم؛ 
  مي5دی  2007)، نشر جون AREUحقيق و ارزيابی افغانستان(ت

 2003، سال 35 ۀآسيايی، شمار ۀرالحق احدی، بررسی بانک توسعدويد، کروگر؛ بانکداری درافغانستان: مصاحبه ای با انو

  قابل دريافت می باشد: مي5دی که در آدرس ذيل 

http://www.adb.org/Documents/Periodicals/ADB_Review/2003/vol35_5/interview.asp.  

  

مي5دی که در آدرس ذيل قابل دسترس  2003دسامبر  14موقت قانون بانکداری درافغانستان،  ۀقانون بانکداری درافغانستان، ترجم
 می باشد: 

http://www.centralbank.gov.af/pdf/6Banking%20Law%20_english%20Version_%20Final_Dec_.pdf.  

  

تصادی در افغانستان؛ واحد اص5حات اقترتيب درست و يا نادرست امور؟:  خصوصی سازی و يی ترسن، اَنا و بلی وت جميز؛ 
  مي5دی  2006)، نوامبر AREUو ارزيابی افغانستان( تحقيق

  

روز، پی ترسن، مارکويز، اچ. ميلتون؛ مارکيت ھای پول و سرمايه: نھادھا و دستاويزھای مالی در مارکيت جھانی؛ نيويارک، 
  مي5دی 2006ھيل آروين، نشر  - نشر مک گراو

  

کشوری افغانستان؛ واشنگتن دی.  ۀمي5دی: تاريخچه و يا نماي 2009کت مالی بين المللی؛ امورتجارتی در سال بانک جھانی و شر
  مي5دی  2008بانک جھانی، نشر  ۀسی؛ چاپخان

  
 


